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جراء التداعيات الناجمة عن انت�شار جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19 -مل يعد له مثيل
ما �شهده العامل دوال و�شعوبا َّ
كبد دول العامل خ�سائر ب�رشية
يف عاملنا املعا�رص ،وكانت ت�أثرياتها  -والتي التزال م�ستمرة – وخيمة على كافة القطاعات  ،مما َّ
ومادية كبرية �أرهقت اقت�صاديات �سائر دول العامل ب�أ�رسه ودون ا�ستثناء  ،وغيرَّ ت كثريا يف منط احلياة املعا�رصة  ،وت�أثرياتها
مل تقت�رص على القطاعات االقت�صادية وال�صناعية والتجارية فح�سب  ،بل طالت حتى على م�ستوى احلياة اليومية املعتادة  ،وما
يتخللها من معامالت و�سلوكيات وعادات اجتماعية اعتاد عليها النا�س يف خ�ضم معرتك حياتهم املعا�رصة  ،مما ا�ضطرهم
للر�ضوخ حلياة مل يعتادوا عليها ومل ي�ألفوها � ،إال �أنه ونظرا خلطورة الآثار املرتتبة عن هذه اجلائحة على النف�س الب�رشية كفقد
الأرواح والإ�صابات اخلطرة  ،وال�شعور باخلوف والهلع  ،وفقد الأمان االجتماعي  ،وممار�سة احلريات ال�شخ�صية املرتبطة بالن�سيج
الأ�رسي ،والتنقل والرتفيه  ،و�إقامة الأفراح والفعاليات ب�أنواعها  ،و�أداء الواجبات الأخرى كزيارة املر�ضى وت�شييع اجلنائز وح�ضور
العزاء ،كل هذا وذاك جعل ج ّل النا�س يدركون �أهمية املوازنة بينها وبني التقيد بالإجراءات االحرتازية التي اتخذتها الدول والهادفة
�إىل حتقيق �سالمتهم و�أمنهم ال�شخ�صي ،و�سالمة املجتمع ككل .
تعد ال�سلطنة من الدول ال�س َّباقة التي اتخذت كافة الإجراءات االحرتازية ومتطلبات التعامل مع جائحة (كوفيد� ،)19 -إدراكا منها
ب�أن البالد لي�ست مبن�أى �أو معزل عن التداعيات الناجتة عن هذه اجلائحة التي �أخذت تنت�رش بوترية مت�سارعة حول العامل  ،ومن هذا
املنطلق تف�ضل موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه – و�أ�صدر �أوامره ال�سامية يف 12مار�س
2020م بت�شكيل جلنة عليا تتوىل بحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد ,)19 -وذلك
برئا�سة معايل ال�سيد وزير الداخلية وع�ضوية عدد من �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ،وقد با�رشت اللجنة فورا �أداء مهامها وواجباتها
ومتابعة كافة امل�ستجدات جراء هذه اجلائحة على ال�صعيدين الوطني والدويل ،وظلت يف حالة انعقاد دائم ،واتخذت العديد من
القرارات والتو�صيات التي من �ش�أنها الت�صدي للآثار املرتتبة عن انت�شار اجلائحة ،والتخفيف من هذه الآثار من خالل ت�سخري كافة
وحر�صا من جاللته ـ حفظه اهلل ورعاه ـ فقد تر�أ�س جاللته يف
الإمكانات والقدرات املادية والب�رشية يف �إطار املجهود الوطني ،
ً
�شهري يونيو و�سبتمرب من العام املا�ضي اجتماعني للَّجنة العليا م�سديا توجيهاته ال�سديدة للَّجنة باتخاذ كافة ال�سبل التي من �ش�أنها
التخفيف واحلد من الآثار والتداعيات املرتتبة عن اجلائحة على ال�سلطنة و�أبنائها واملقيمني على �أر�ضها الطيبة  ،كما مت ت�شكيل
جلنة منبثقة عن اللَّجنة العليا تتوىل معاجلة الآثار االقت�صادية الناجتة عن اجلائحة عرب و�ضع �آلية منا�سبة ت�ضمن �رسعة عودة
الأن�شطة االقت�صادية ل�ضمان حتقيق معدالت منو اقت�صادي مت�سارع.
�أوجه عديدة ،وجهود حثيثة ومتوا�صلة �سخرتها ال�سلطنة منذ الإعالن عن ت�سجيل �أول حالتني مرتبطتني بال�سفر قادمتني من
خارج البالد يف الرابع والع�رشين من فرباير عام 2020م ،وذلك من خالل تهيئة كافة ال�سبل املتعلقة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية ،والكوادر
الطبية ،واملختربات التخ�ص�صية املتقدمة ،والأجهزة احلديثة املتطورة ،وتوفري كافة امل�ستلزمات من املعدات واملواد والأدوية،
و�صوال �إىل ا�ستقدام اللقاحات التي مت توفريها للمواطن واملقيم ،وما زالت اجلهود م�ستمرة ال�ستكمال عملية التطعيم ،لي�شمل كافة
ال�سباقة يف البالد للتعامل مع (كوفيد)19 -
فئات املجتمع وفقا للخطط املو�ضوعة ،وكانت قوات ال�سلطان امل�سلحة من القطاعات َّ
من خالل م�ساهمتها الفاعلة يف كل ما من �ش�أنه حتقيق الأهداف الوطنية الهادفة ،وللتغلب على هذه اجلائحة واحلد من �آثارها
املختلفة.
االلتزام التام مبا ي�صدر من قرارات من اللَّجنة العليا  ،والتقيد بالإجراءات االحرتازية ،والتي هي م�س�ؤولية
ويبقى التحدي الأكرب
ُ
ي َحافِ ظً ا ۖ َو ُه َو
اجلميع ،وتعد واجبا وطنيا  ،واهلل يحفظ الوطن الغايل وكل من �سكن �أر�ضه الطيبة من كل �سوء ومكروهَ } .فاللهَّ ُ َخ رْ ٌ
ني {.
الراحِ مِ َ
�أَ ْر َح ُم َّ
هيئة التحرير
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الفريـق الركن بحري /عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

رئي�س التحرير
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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الإعالنات واال�شرتاكات
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الربيد الإلكرتوين
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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

 م�ؤ�رشات و�أرقام 91-90.................................................................... حول العامل 95-92............................................................................ -ا�سرتاحة العدد97-96........................................................................

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
ي�ستقبل �سفرية جمهورية �إيطاليا
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم � 2/24سعادة فدريكا فايف
�سفرية جمهورية �إيطاليا املعتمدة لدى
ال�سلطنة .
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الطيبة بني البلدين ال�صديقني  ،وتبادل
وجهات النظر حول الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
•• ا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق �أول �سلطان
ب��ن حمم��د النعماين وزي��ر املكت��ب ال�سلطاين
مبكتب��ه ي��وم � 2/18سع��ادة حممد ف��ال �آباه
�سفري جمهورية موريتانيا الإ�سالمية املعتمد
ل��دى ال�سلطنة ،الذي عبرّ ع��ن �سعادته لتقدمي
�أوراق اعتم��اده م�ؤخ��راً �سف�يراً لب�لاده يف
ال�سلطن��ة ،متطلع ًا �إىل تعزي��ز �أوا�رص التعاون
بني البلدين ال�شقيق�ين ،ومبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة .
•• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم � 2/18سعادة
نيكوال�س ترويف ال�سفري غري املقيم ململكة
ال�سويد املعتمد لدى ال�سلطنة والوفد املرافق
له.
رحب معايل الفريق �أول وزير املكتب
وقد ّ
ال�سلطاين بال�ضيف ،الذي قدم �شكره وتقديره
لل�سلطنة لتعزيز �سبل التعاون لتحقيق
امل�صالح امل�شرتكة بني ال�سلطنة ومملكة
ال�سويد ،كما مت تبادل الأحاديث الودية،
وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة ال�شيخ القن�صل
العام لدى مملكة ال�سويد يف ال�سلطنة.
•• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم  2/21الفريق
�أول كينيث ماكينزي القائد العام للقيادة
الو�سطى الأمريكية والوفد املرافق له.
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رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف  ،من
جانبه قدم الفريق �أول كينيث ماكينزي
�شكره وتقديره لل�سلطنة يف كل ما من �ش�أنه
تعزيز �أطر التعاون القائم بني ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية  ،كما مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات التاريخية
الرا�سخة التي تربط اجلانبني يف كافة
املجاالت وتطويرها مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني� ،إىل جانب
ا�ستعرا�ض عدد من الق�ضايا الراهنة على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية  ،والتطرق �إىل
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفرية الواليات
املتحدة الأمريكية املعتمدة لدى ال�سلطنة.

معالــــي الأمني العـــام بـــوزارة الدفــاع ي�ستقبل القائد العام للقيادة الو�سطى الأمريكية
•• ا�ستقبل معايل الدكتور حممد بن نا�رص
بن علي الزعابي الأمني العام بوزارة الدفاع
مبع�سكر املرتفعة يوم  2/21الفريق �أول
كينيث ماكينزي القائد العام للقيادة الو�سطى
الأمريكية والوفد املرافق له.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفرية الواليات
املتحدة الأمريكية املعتمدة لدى ال�سلطنة،
وملحق الدفاع الع�سكري الأمريكي مب�سقط.
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض عدد من وجهات النظر حول
عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�شارك يف اجتماع وزراء دفاع دول رابطة الدول املطلة على املحيط
الهندي والذي عقد عرب االت�صال املرئي
�شارك معايل الدكتور حممد بن نا�رص
بن علي الزعابي الأمني العام بوزارة الدفاع
من مكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  2/4يف
اجتماع وزراء دفاع دول رابطة الدول املطلة
على املحيط الهندي ،وذلك برئا�سة معايل
راجناث �سينغ وزير الدفاع بجمهورية الهند،
والذي عقد عرب تقنية االت�صال املرئي عن
بعد.
وجاء االجتماع حتت عنوان (تعزيز
ال�سالم واال�ستقرار واالزدهار يف منطقة
املحيط الهندي) ،وذلك على هام�ش معر�ض

الدفاع اجلوي الهند ي Aero I n( ٢٠٢١
 )2021 diaيف دورته الثالثة ع�رشة ،والذي
انطلق يف الفرتة من ( )2/٥-٣مبدينة
بنغالور بجمهورية الهند ال�صديقة.
ومت خالل االجتماع بحث ال�سبل الكفيلة
بتعاون الدول املطلة على املحيط الهندي يف
مكافحة القر�صنة البحرية وال�صيد اجلائر
واحلفاظ على حرية املالحة البحرية يف
املحيط الهندي ،والت�أكيد على �أهمية تقوية
وتر�سيخ �أوا�رص التعاون مبا يحقق ال�سالم
والأمن واالزدهار لدول املنطقة.
7
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
ي�ستقبل الفريق �أول القائد العام للقيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقبل الفريق الركن بحري عبداهلل
بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  2/21الفريق �أول كينيث
ماكينزي القائد العام للقيادة الو�سطى
الأمريكية والوفد املرافق له.
وقد رحب الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف
الأمريكي ،ومت خالل املقابلة تبادل
وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبدالعزيز
بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س الأركان

للعمليات والتخطيط ،و�سعادة �سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية املعتمدة

لدى ال�سلطنة ،وملحق الدفاع الع�سكري
الأمريكي مب�سقط.

القائد العام للقيادة الو�سطى الأمريكية
يزور قاعدة خ�صب اجلوية وقاعدة م�سندم البحرية

قام يوم  2/20الفريق �أول كينيث
ماكينزي القائد العام للقيادة الو�سطى
الأمريكية والوفد املرافق له بزيارة قاعدة
خ�صب اجلوية ،وقاعدة م�سندم البحرية
مبحافظة م�سندم.
وقد كان يف ا�ستقبال ال�ضيف الأمريكي
لدى و�صوله قاعدة خ�صب اجلوية اللواء
الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين  ،وقد ا�ستمع
ال�ضيف والوفد املرافق له �إىل �إيجاز م�شرتك
ت�ضمن عمليات البحث والإنقاذ  ،ومراقبة
َّ
وتن�سيق عبور ال�سفن وناقالت النفط العاملية
و�إر�شادها عرب م�ضيق هرمز الإ�سرتاتيجي،
�إىل جانب الأدوار والإ�سناد التن�سيقي
امل�شرتك جتاه ت�أمني خطوط املالحة
الدولية.
رافق ال�ضيف الأمريكي يف زيارته لكل
من قاعدة خ�صب اجلوية وقاعدة م�سندم
البحرية مبحافظة م�سندم �سعادة ( ليزيل م
 .ت�سو ) �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
املعتمدة لدى ال�سلطنة ،وملحق الدفاع
الع�سكري الأمريكي مب�سقط.
العــدد 530
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنفذ التمرين البحري امل�شرتك ال�سنوي ( خنجر حاد)
•• و�سط ات��خ��اذ كافة الإج����راءات
االحرتازية املتعلقة بجائحة (كوفيد،)19
انطلقت خالل الفرتة من ()2/25-21
فعاليات التمرين ال��ب��ح��ري امل�شرتك
ال�سنوي (خنجر ح���اد) وال���ذي نفذته
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبنطقة
الباطنة البحرية ،وب�إ�سناد من طائرات
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،ومب�شاركة
جمموعة من ال�سفن التابعة لبحريات عدد
من الدول ال�صديقة .
هذا ،وقد �أبحرت يوم  2/21من قاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية ال�سفن والأطقم
امل�شاركة يف فعاليات ه��ذا التمرين
متوجهة �إىل م�رسح العمليات البحري
املحدد لتنفيذ التمرين ،حيث �أجريت
العديد من الفعاليات الع�سكرية البحرية
امل�شرتكة بني ال�سفن والأطقم امل�شاركة
وفقا للخطة املر�سومة للتمرين.
•• وق��ام ي��وم  2/24اللواء الركن
بحري �سيف ب��ن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية العمانية بزيارة
مل��وق��ع ال��ت��م��ري��ن ،اط��ل��ع خ�لال��ه��ا على
�سري فعاليات التمرين وط��رق وو�سائل
و�أ�ساليب تنفيذها مبا يحقق الأه��داف
عما ي�شكله هذا التمرين
املتوخاة  ،ف�ضال َّ
م��ن فر�ص لتبادل اخل�ب�رات ب�ين �أطقم
ال�سفن امل�شاركة  ،كما ا�ستمع �إىل �رشح
واف عن �سري فعاليات التمرين ،و�إيجاز
ٍ
عن ال�سفن امل�شاركة واملهام والواجبات
املنوطة بها والأدوار التي تنفذها �ضمن
خطة التمرين.
راف���ق ق��ائ��د ال��ب��ح��ري��ة ال�سلطانية
العمانية خالل زيارته للتمرين عدد من
كبار �ضباط البحرية ال�سلطانية العمانية.
وق��د اختتمت البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ي��وم  2/25التمرين البحري
امل�شرتك ال�سنوي (خنجر حاد) ,وقد عادت
ال�سفن امل�شاركة يف فعاليات التمرين �إىل
قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية معلنة
بذلك ختام التمرين.

وي�أت��ي تنفيذ ه��ذا التمرين يف �إطار
اخلط��ط وال�سيا�س��ات التدريبية ال�سنوية
الت��ي تنتهجه��ا البحري��ة ال�سلطاني��ة
ال ُعماني��ة ،وخط��ط تب��ادل اخل�برات
العملياتي��ة والتدريبي��ة م��ع ال��دول
ال�صديق��ة يف كل م��ا م��ن �ش�أن��ه �إدام��ة

م�ستوي��ات اجلاهزي��ة والكف��اءة العالي��ة
لأ�سط��ول البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة
ومنت�سبيه��ا يف خمتل��ف املج��االت
الع�سكرية البحرية ،وفق ر�ؤية �إ�سرتاتيجية
تتواك��ب مع امله��ام والواجب��ات الوطنية
املنوطة بها.
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قائد البحرية ال�سلطانية العُمانية ي�ستقبل قائد القوات البحرية الأمريكية
ا�ستقبل اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية مبركز الأمن البحري يوم 2/23
الفريق �صموئيل بابارو قائد القوات
البحرية الأمريكية والوفد املرافق له.
ومت خالل املقابلة بحث وجهات النظر
يف عدد من الأمور املتعلقة باملجاالت
البحرية بني البلدين ال�صديقني.
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط
بالبحرية ال�سلطانية العمانية ،و�سعادة
�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
املعتمدة لدى ال�سلطنة.
كما قام الفريق قائد القوات البحرية
الأمريكية يرافقه اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بجولة يف
مركز الأمن البحري ،حيث ا�ستمع �إىل
�إيجاز عن مهام و�أدوار املركز املتمثلة
يف �إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري
�ضد املخاطر البحرية ،وعمليات البحث
والإنقاذ واحلفاظ على البيئة البحرية من
خمتلف املخاطر ل�ضمان �سالمة املالحة
البحرية.

•• كما قامت يوم � 2/15إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملواطن
ووافد من اجلن�سية البنجالدي�شية تعر�ضا حلادث �سري،
حيث مت نقلهما من م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم .
•• وقامت يوم � 2/16إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة
تعاين من حالة �صحية حرجة ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى
خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة
م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم .

قوات ال�سلطان امل�سلحة ..جـهـود و�أدوار �إن�سـانيـة
يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي تقدمها وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة للمواطنني واملقيمني
على �أر�ض الوطن جنب ًا �إىل جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى:
�إخالء طبي
•• قامت يوم � 1/26إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي
ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقلها من
مركز �صحي دبا مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار
مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
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•• ونفذ �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  2/2عملية
�إخالء طبي ملواطنة ا�ستدعت حالتها ال�صحية احلرجة
نقلها من حمافظة م�سندم �إىل حمافظة �شمال الباطنة،
حيث قامت �إحدى الطائرات العمودية بعملية الإخالء الطبي
يف املرحلة الأوىل من م�ست�شفى دبا �إىل قاعدة خ�صب
اجلوية ،بعد ذلك مت نقلها عرب �إحدى طائرات النقل الع�سكرية
�إىل قاعدة امل�صنعة اجلوية ل�ضمان �سالمتها وحتقيق �أق�صى
درجات العناية الطبية لها �أثناء الطريان ،ثم بعد ذلك مت نقل
املواطنة عن طريق �سيارة الإ�سعاف �إىل م�ست�شفى �صحار
مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.

•• ونفذت يوم � 1/27إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين عملية �إخالء طبي ملواطنة
ا�ستدعت حالتها ال�صحية احلرجة نقلها من م�ست�شفى
خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة
�شمال الباطنة لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
•• كما نفذت يوم � 1/28إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين عملية �إخالء طبي
ملواطنة ا�ستدعت حالتها ال�صحية احلرجة نقلها
من املركز ال�صحي بنيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.

•• كما نفذت يوم � 2/18إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين عملية �إخالء طبي لوافد
من اجلن�سية البنجالدي�شية يعاين من حالة �صحية حرجة
�إثر تعر�ضه حلادث �سري ،وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س
مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
•• وقامت يوم � 2/23إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي
ملواطنة تطلبت حالتها ال�صحية احلرجة نقلها من
م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم .
•• وقامت يوم � 2/25إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي
ملواطن يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقله
من م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم .

نقل مواد طبية وا�ستهالكية ومتوينية
•• يوا�صل �سالح اجلو ال�سلطاين العماين تقدمي مهامه
و�أدواره الوطنية وخدماته التنموية والإن�سانية للمجتمع
ودوره الفعال يف م�ساعدة املواطنني واملقيمني على
�أر�ض ال�سلطنة وخدمتهم يف كل الأحوال والظروف ،ويف
هذا الإطار قامت يوم � 2/2إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين وبالتعاون مع وزارة
ال�صحة بعملية نقل مواد طبية �إىل املناطق اجلبلية بوالية
قريات مبحافظة م�سقط.
البحث والإنقاذ
•• قام يوم  2/7مركز تن�سيق البحث والإنقاذ
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين وبالتن�سيق مع �رشطة خفر
ال�سواحل ب�رشطة عمان ال�سلطانية واجلهات ذات العالقة
بعملية بحث و�إنقاذ لقارب �صيد على متنه (� )٣صيادين
مواطنني بعد تعر�ض قاربهم حلادثة غرق قبالة جزيرة
الفحل مبحافظة م�سقط ،وقد مت العثور على �شخ�صني من
قبل �أحد املواطنني املتعاونني ،يف حني قامت طائرة
عمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية البحث عن
املواطن الثالث.
•• كما قامت يوم � 2/13إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إنقاذ ملواطن
كان قد ت�سلق جبل �سمحان بوالية �سدح مبحافظة
ظفار ،ومل ي�ستطع موا�صلة امل�شي والعودة ،حيث
مت نقله �إىل قاعدة �صاللة اجلوية وتقدمي الإ�سعافات
الأولية الالزمة له ,ثم مت ت�سليمه �إىل ذويه وهو بحالة
�صحية طيبة.
•• وتلقى مركز البحث والإنقاذ ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين يوم  2/20بالغ ًا من �إحدى �سفن ال�شحن التجارية
العابرة والتابعة جلمهورية ليبرييا مفاده تعر�ض �أحد
�أفراد طاقمها من اجلن�سية الباك�ستانية لنوبة قلبية ،وقد
�أقلعت طائرة عمودية من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
لتنفيذ مهمة الإخالء الطبي للمري�ض ،ومت نقله من على
منت ال�سفينة �إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س بوالية �صاللة
مبحافظة ظفار لتلقي العالج الالزم.
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مل تع��د و�سائ��ل الإعالم والتوا�ص��ل االجتماعي هي تل��ك الو�سائل
التقليدية التي �ألفتها املجتمعات قبل فرتة لي�ست بالطويلة ،بل �أ�ضحت
متنوعة وعامة و�شاملة ب�صورة مل تكن تخطر على
الب��ال ،حي��ث عرف العامل خ�لال ال�سن��وات القليلة
املا�ضي��ة �أنواع ًا غري م�ألوفة م��ن و�سائل التوا�صل
االجتماع��ي -وب�صورة �أخ�ص -بني الأفراد ،حيث
عملت عل��ى تقريب امل�سافات و�إلغاء احل��دود التقليدية بني الأمم
وال�شع��وب ،وهو ما يعرف ب�شب��كات و�سائل التوا�صل االجتماعي،
حي��ث متكّن هذه ال�شب��كات �أو الو�سائ��ل الأفراد ب�صف��ة خا�صة من
تبادل الأفكار والآراء واملعلومات وامللفات وال�صور و�أفالم الفيديو
والر�سائ��ل الن�صية وغريه��ا ب�صورة �رسيعة جداً ،الأم��ر الذي �ساعد
عل��ى �شه��رة وانت�شار بع�ض ه��ذه الو�سائل �أو ال�شب��كات ب�صورة غري
م�سبوق��ة ،كما �أنها تعد و�سيلة مهمة للتوا�ص��ل والتقارب والتعارف
بني املجتمعات والأفراد.
ومل��ا كان لكل و�سيل��ة جوانبها الإيجابية وال�سلبي��ة ،ف�إن و�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي له��ا �إيجابياته��ا -دون �ش��ك -وم��ن ه��ذه
الإيجابي��ات ما ذكر يف الأ�سط��ر ال�سابقة ،ولعل �أهمه��ا التفاعل مع
الآخرين ب�صورة �شبه جمانية وغاية يف ال�سال�سة وال�سهولة ،وتنوع
ا�ستخداماته��ا يف اجلوان��ب العلمي��ة ،واالقت�صادي��ة ،والإخباري��ة،
والرتفيهي��ة ،والثقافي��ة وغريه��ا ،ه��ذا �إىل جان��ب امل�ساهم��ة يف
التوا�صل م��ع العامل اخلارجي ،وتب��ادل الآراء والأفكار ،ومعرفة
ثقاف��ات ال�شع��وب ،وتقري��ب امل�ساف��ات ،كما تعم��ل بع�ض هذه
الو�سائ��ل على ن�رش التوعية ال�صحي��ة والبيئية ال�سليمة ،كذلك
ميك��ن اعتباره��ا م�ص��دراً من م�ص��ادر املعلوم��ات واملواد
التعليمي��ة والتثقيفي��ة الأخ��رى ،حي��ث غ��دا التعلي��م

*
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الإلك�تروين ��ضرورة مهم��ة م��ن ��ضرورات
نواح
الع�رص يف وقتنا الراهن ،هذا �إ�ضافة �إىل ٍ
�إيجابي��ة �أخ��رى عدي��دة ،و�أن ا�ستخ��دام ه��ذه
الو�سائل �أو �أدوات التوا�صل االجتماعي مل يعد
حكراً على فئة دون �أخرى من فئات املجتمع،
تعم معظم
�أو جمتم��ع دون �آخ��ر ،بل ت��كاد �أن َّ
�أفراد املجتمعات بغ�ض النظر عن �إمكانياتهم
وقدراتهم التعليمية والثقافية واملادية.
وكم��ا لو�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي
�إيجابيات ف���إن لها �سلبيات ال ميكن �إغفالها،
حي��ث �أ�صبح ع��دد كب�ير م��ن م�ستخدمي تلك
الو�سائ��ل يعتم��دون عليها يف تلق��ي الأخبار
واملعلوم��ات برغ��م �ضع��ف م�صداقي��ة تل��ك
الو�سائ��ل يف �أحي��ان كث�يرة� ،إىل جانب كون
بع�ضه��ا ميث��ل و�سائل لرتوي��ج ال�شائعات من
خالل ح�سابات وهمية مغر�ضة ،تهدف لرتويج
�أفكار �أو حتث على تبني مواقف مناه�ضة ملا
حيث تفيد الإح�صائيات �أنه من بني
هو �سائدُّ ،
نح��و( )1.23ملي��ار ح�ساب عل��ى في�س بوك،
هنال��ك ح��وايل ( )83ملي��ون ح�س��اب مزيف،
وتبلغ احل�سابات املزيفة على تويرت نحو ()20
ملي��ون ح�س��اب م��ن �إجم��ايل ( )500مليون،
الأمر ي�ؤدي �إىل �سهولة ا�ستخدام تلك الو�سائط
يف تغي�ير احلقائق وت�شويهه��ا ،كما �أورد �أحد
ا�ستطالع��ات الر�أي على �شبك��ة (الإنرتنت) �أن
( )%80من م�صادر ترويج ال�شائعات كانت عن

طريق (وات���س �آب) ،وهو الو�سيلة
الأ�سه��ل ا�ستخدام�� ًا يف يومنا هذا،
بينما جتاوز (تويرت) و (في�سبوك) ما
ن�سبته ( )%85من تدوير ال�شائعات يف
عدد م��ن الأحداث املهم��ة ،كما قامت
�إحدى ال�صحف با�ستطالع عرب موقعها
الإلك�تروين عن مروج��ي ال�شائعات يف
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،وجاءت
نتيجته �أن (� )%45أكدت �أن وراء انت�شار
ال�شائعات عابثون ميار�سون ذلك بهدف
الت�سلية ،و( )%40له��م �أهداف و�أجندات
معينة ،و( )%15مر�ضى نف�سيون.
ويوم ًا بع��د يوم يتعاظم ال��دور الذي
تلعب��ه و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي،
ويتزايد �أثرها يف حياة الأمم وال�شعوب،
ورغ��م الفوائ��د والفر���ص الكب�يرة
الت��ي بات��ت متنحه��ا تل��ك الو�سائ��ل
مل�ستخدميه��ا ،ف�إن خماط��ر وتهديدات
متزاي��دة تن�ش�أ ع��ن �س��وء ا�ستخدامها،
الأم��ر ال��ذي ق��د ي���ؤدي �إىل ح��دوث
�أ��ضرار عل��ى �أم��ن وا�ستق��رار الأوطان
واملجتمع��ات� ،إذا مل يكن هنالك تدقيق
وت�أك��د ومتحي�ص من جانب م�ستخدمي
الغ��ث م��ن ال�سمني،
تل��ك الو�سائ��ل لف��رز
ِّ
وتب�ّي�نّ ال�ص��ح م��ن اخلط���أ ،واحلقيقة من
ال�شائعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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ال�صراع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي
وو�سائل الدفاع اجلوي
(احللقة الثانية والأخرية)

ا�ستعر�ضنا يف املقالة ال�سابقة املن�شورة يف العدد ()529
من جملة جند ُعمان ال�رصاع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي
وعنا�رص الدفاع اجلوي منذ ن�ش�أتهما وحتى نهاية احلرب
العاملية الثانية ،و�سنتناول يف هذه املقالة تطور هذا ال�رصاع
باخت�صار بعد احلرب العاملية الثانية وحتى يومنا هذا.
ما من �شك يف �أن ظهور الطائرة املقاتلة ك�سالح هجوم
جوي خميف يف احلرب العاملية الأوىل ،وت�صميم وتطوير عنا�رص
الدفاع اجلوي ملواجهة هذا الهجوم ،وتطوير وت�أكيد قدرات
كل منهما خالل الفرتة بني احلربني العامليتني و�أثناء احلرب
العاملية الثانية ،كان مبثابة �إنذار لدخول �أطراف جديدة يف
ال�رصاع امل�سلح ،وبالتايل ال�سعي لتطويرهما ملواجهة كل منهما
للآخر .ومن هذا املنطلق �سعت كل الدول يف هذا االجتاه
�سواء امل�صنعة �أو امل�ستهلكة وفق احتياجاتها و�إ�سرتاتيجياتها
حتى �أ�صبح كل من �أ�سلحة الهجوم اجلوي وعنا�رص الدفاع
اجلوي �أ�سلحة م�ستقلة يف بع�ض الدول مب�سمى �سالح اجلو
القوة الثالثة بعد الربية والبحرية ،وقوات الدفاع اجلوي
القوة الرابعة .و�سن�ستعر�ض هذا املو�ضوع من خالل بيان
التطور الذي حدث يف جمايل الهجوم اجلوي وعنا�رص الدفاع
اجلوي وذلك على النحو الآتي:
العــدد 530
فرباير 2021
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي
�أوال� :أ�سلحة الهجوم اجلوي

نتيجة للدرو�س املكت�شفة من العمليات اجلوية خالل فرتة
احلرب العاملية الثانية املتمثلة �أ�سا�سا يف تعدد املهام التي تكلف
�أ�سلحة الهجوم اجلوي القيام بها ،وخالل فرتة احلرب الباردة بني
املع�سكرين الغربي وال�رشقي (حلف الناتو وحلف وار�سو) ،اجتهت الدول
امل�صنعة لأ�سلحة الهجوم اجلوي �إىل تطوير الطائرات املقاتلة ،حيث
ظهرت العديد من النماذج للطائرات املقاتلة بكافة �أنواعها ،ففي الدول
الأوروبية متثلت يف ت�صنيع وتطوير الطائرات املقاتلة واالعرتا�ضية
والقاذفة �أهمها طراز فئة (جاكوار ،ومرياج ،ورافال ،ويورو فايرت) ويف
الواليات املتحدة الأمريكية �أهمها فئة (ف فانتوم وغريها)� ،أما يف
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق كان �أهم فئة هي (ميج و�سوخوي) .علما
ب�أن اجتاهات التطوير يف كل الفئات امل�شار �إليها ركزت على حتقيق
التفوق للطائرات املقاتلة الغربية والأمريكية على نظرياتها يف االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق والعك�س �صحيح ،وقد ركز هذا التطوير على املجاالت
الآتية:
 ت�صميم و�إنتاج الطائرات املقاتلة متعددة الأغرا�ض التي ميكنهاالقيام ب�أكرث من مهمة ا�ستطالع جوي ،وقتال جوي ،واعرتا�ض جوي،
وتوفري احلماية اجلوية للقوات الربية والبحرية ال�صديقة ،وتدمري
الأهداف الربية والبحرية يف �أعماق خمتلفة ،دون �إجراء �أي تعديالت

عليها� ،أو �إجراء تعديالت طفيفة ال ت�ستغرق وقتا طويال.
 زيادة �رسعة الطريان �إىل ( )2ماخ على الأقل لكي ال ت�ستطيع قذائفعنا�رص الدفاع اجلوي مالحقتها و�إ�صابتها.
 زيادة مدى عمل الطائرة لي�صل �إىل (2000ـ  )3000كم لكي ميكنهايف التحليق يف اجلو لفرتة طويلة ،وبالتايل القدرة على تنفيذ عدة مهام
خمتلفة يف عمق العدو والعودة �إىل قواعدها دون احلاجة �إىل �إعادة التزود
بالوقود ،وقد زاد مدى عمل الطائرات املقاتلة �إىل �أ�ضعاف بعد �أن مت �إنتاج
الطائرات التي تعمل ك�صهاريج وقود جوية لتزويد املقاتالت بالوقود يف
اجلو التي �أطلق عليها طائرات (الإر�ضاع اجلوي).
 �سهولة القيادة بحيث ال حتتاج �إىل م�ستويات عالية خا�صة منالطريان لقيادتها ،وذلك من خالل تطوير �أجهزة املالحة اجلوية الآلية
با�ستخدام احلوا�سيب الإلكرتونية والرادارات لتوجيه الطائرات �آليا دون �أي
تدخل يذكر من قبل الطيار ،وبالتايل القدرة على الطريان يف �أ�سو�أ الظروف
اجلوية والو�صول �إىل �أهدافها و�إ�صابتها بدقة عالية.
 تزويد الطائرات ب�أ�سلحة متعددة لتقوم مبهام متعددة بد ًءابالر�شا�شات للقتال اجلوي و�إ�صابة الأه��داف الربية والبحرية ،مرورا
بالقنابل اخلفيفة واملتو�سطة والثقيلة املوجهة لتدمري الأهداف الربية
والبحرية يف عمق العدو ،وال�صواريخ املوجهة (جو/جو) ،للقتال اجلوي،
و(جو�/أر�ض) لق�صف الأهداف الربية والبحرية ملدى مئات الكيلو مرتات،
الأمر الذي مكّن الطائرة من تنفيذ مهامها دون التعر�ض لنريان عنا�رص
الدفاع اجلوي الأر�ضية.
 زيادة القدرة على املناورة اجلوية يف القتال اجلوي واالعرتا�ض،و�رسعة �إعادة التمركز بني قاعدة و�أخرى ،والقدرة على الإقالع والهبوط
العامودي من مدرجات ق�صرية جدا ،ومن حامالت الطائرات ،الأمر الذي يوفر
�إمكانية زيادة فرتة عمل الطائرات املقاتلة ،وكذلك ا�ستخدامها يف قواعد
جوية متقدمة قليلة التجهيز.
 القدرة على الطريان على ارتفاعات عالية ،ومنخف�ضة ،ومنخف�ضةجدا ،لتفادي نريان عنا�رص الدفاع اجلوي الأر�ضية ،و�أجهزة ال��رادارات
الأر�ضية.
 تزويد الطائرات املقاتلة بعنا�رص اال�ستطالع والإعاقة الإلكرتونية،و�أجهزة الت�شوي�ش الإلكرتوين لإعماء عنا�رص اال�ستطالع ،وعنا�رص القيادة
وال�سيطرة الأر�ضية.
 ت�صميم و�إنتاج طائرات قاذفة عمالقة طويلة املدى (عابرة للقارات)ملهاجمات وتدمري الأهداف ذات الأهمية يف م�سارح العمليات الإ�سرتاتيجية.
 ت�صميم و�إنتاج طائرات للإنذار املبكر واال�ستطالع اجلوي والت�شوي�شاجلوي ،وتوجيه املقاتالت �إىل �أهدافها مثل الطائرات (الأواك�س) التي �أنتجت
وطورت على مناذج ب�أحجام وقدرات متنوعة ،الأمر الذي رفع درجة احلماية
اجلوية للمقاتالت املتعددة الأغرا�ض.
وقد �صاحب ذلك التطوير القتايل قدرات يف جمال �سهولة �صيانة
الطائرات املقاتلة ،وذلك بتق�سيم �أجزائها بحيث ميكن الو�صول �إليها وفكها
وتركيبها ب�أقل عدد من الأفراد ويف �أقل وقت ممكن ،و�أن تكون ال�صيانة
دورية للطائرات على فرتات طويلة بحيث ال يعوق ذلك اال�ستمرارية يف
القتال.
لقد مت تطوير الطائرات املقاتلة ب�شتى �أنواعها خالل ( )75عاما وت�ضمن
هذا التطوير ت�صميم طائرات اجليلني الرابع واخلام�س التي �أ�صبحت تتمتع
بدرجة عالية جدا من الكفاءة القتالية ،ومن خالل هذا التطوير ظلت وال
تزال �أ�سلحة الهجوم اجلوي تتفوق على عنا�رص الدفاع اجلوي.

ثانيا :عنا�رص الدفاع اجلوي

�إن التطور الهائل املذكور �أعاله يف الطائرات املقاتلة بكافة �أنواعها،

ال�ص��اروخ الأمريكي باتريوت امل�ض��اد للطائرات وال�صواري��خ البال�ستية ،توجيه �آيل،
والك�شف والتتبع ( )100كم ومدى ( )130كم ،وارتفاع ( )20كم

�شكل حتديا كبريا �أمام املدفعية امل�ضادة للطائرات التي كانت ال�سالح
الوحيد امل�ضاد لها �آنذاك� ،إال �أنها ظلت تواجه بع�ض القيود مثل� ،رسعة
املناورة ،واملدى امل�ؤثر ،والدقة يف الإ�صابة ،و�رسعة املقذوف وتوجيهه،
لذلك مت تطوير املدفعية امل�ضادة للطائرات يف املجاالت الآتية:
� wإنتاج مدافع ذات قوة نريان هائلة يف �أقل زمن ممكن بزيادة عدد
ال�سبطانات يف كل وحدة رمي وزيادة املدى امل�ؤثر لها ،وتوفري �أجهزة رادار
دقيقة للغاية الكت�شاف الأهداف اجلوية وتتبعها على م�سافات وارتفاعات
خمتلفة ،بالإ�ضافة �إىل تزويدها ب�أجهزة حا�سبة و�آالت ب�رصية حديثة.
 wا�ستخدام الأجهزة التلفزيونية كو�سيلة بديلة يف توجيه وحدات
املدفعية امل�ضادة للطائرات للتغلب على التداخل الراداري.
 wا�ستخدام �أجهزة تعارف �إلكرتونية متكن من التعرف ال�رسيع على
الأهداف اجلوية املعادية وال�صديقة.
 wرفع قابلية احلركة ملواكبة حتركات القوات الربية على جميع �أنواع
الأرا�ضي واال�شتباك مع الأهداف اجلوية �أثناء التحرك.
� wرسعة الدوران يف االجتاه والزاوية ،مع توفري عنا�رص �إطالق �آلية
حتى ميكن الت�سديد بها واال�شتباك مع الأهداف املعادية ال�رسيعة مبجرد
دخولها مناطق النريان امل�ؤثرة ،حيث �إن فرتة تعر�ض الأهداف �ستكون
حمدودة نظرا ل�رسعتها الفائقة.
 wزيادة �رسعة املقذوف لتقليل زمن خروجه من فوهة املدفع حتى
و�صوله الهدف ،وزيادة القوة التدمريية للمقذوف.
 wالعمل حتت خمتلف الظروف اجلوية نهارا وليال وذلك بتزويدها
ب�أجهزة رادار لإدارة النريان.
وعلى الرغم من التطور الكبري ال��ذي ح��دث يف ال��ق��درات الفنية
وامليدانية للمدفعية امل�ضادة للطائرات خالل ( )75عاما �أي بعد احلرب
العاملية الثانية وحتى يومنا هذا� ،إال �أنه يف بع�ض الفرتات طرحت بع�ض
الإ�سرتاتيجيات لال�ستغناء عن املدفعية امل�ضادة للطائرات ،ولكن نتيجة
للدرو�س املكت�سبة من احلروب الإقليمية املختلفة ،ت�أكد ب�أنها �سالح
البد منه يف منظومة الدفاع اجلوي .لذلك ا�ستمر التطوير يف هذا ال�سالح
والو�صول به �إىل �أعلى درجات الكفاءة القتالية ،وعلى الرغم من ذلك
التطوير ال�رسيع والفعال للمدفعية امل�ضادة للطائرات ملواجهة التطور
املتالحق يف الطائرات و�أ�ساليب قتالها� ،إال �أنها ظلت تواجه حتديات يف
اال�شتباك مع الأهداف اجلوية املعادية التي تطري على ارتفاعات عالية،
الأمر الذي �أدى �إىل ظهور الأجيال الأوىل من ال�صواريخ امل�ضادة للطائرات
املوجهة (�أر���ض/ج��و) بعيدة املدى �أهمها( :نايك �أجاك�س) الأمريكية،
و(الثاندر بريد) الربيطانية ،و(�سام  )2ال�سوفيتي (�آنذاك) ،وقد حققت فاعلية
كبرية �ضد الطائرات التي تطري على ارتفاعات عالية املوجودة (�آنذاك)
حيث بلغ مداها بني ( 80ـ  )150كم.
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وقد مت تطوير هذا اجليل من ال�صواريخ يف كافة املجاالت و�أ�صبحت
اليوم تتمتع بقدرات فنية عالية جدا تهدد الطائرات املقاتلة بكافة
�أنواعها ،ونتيجة للتطور الذي حدث عقب احلروب املحدودة وما �صاحبها
من تطور هائل يف �إمكانات ال�صواريخ املوجهة يف التعامل مع الطائرات
التي تطري على االرتفاعات العالية ،فقد �أجربت الطائرات على الطريان
على االرتفاعات املنخف�ضة واملنخف�ضة جدا ،و�رسعات ت�صل �إىل ( )2ماخ،
الأمر الذي �أدى �إىل العديد من ال�صعوبات لال�شتباك معها ،ومن �أهم هذه
ال�صعوبات كانت:
� rصعوبة االكت�شاف املبكر للطائرات التي تطري على ارتفاعات
منخف�ضة جدا.
� rصعوبة ا�ستمرار التتبع للأهداف بوا�سطة ال��رادار �أو اال�ستطالع
بالنظر.
� rصعوبة قيام املقاتالت باالعرتا�ض للطائرات التي تطري على
ارتفاعات منخف�ضة جدا لتعذر التوجيه نتيجة عدم انتظام وا�ستمرار
ك�شفها وتتبعها راداريا.
 rعدم توفر الوقت الالزم لرفع حاالت اال�ستعداد لعنا�رص الدفاع
اجلوي يف الوقت املنا�سب.
� rضعف عنا�رص الدفاع اجلوي املوجودة (�آن��ذاك) يف التعامل مع
الطريان املنخف�ض جدا.
� rصعوبة التعاون بني عنا�رص الدفاع على االرتفاعات املنخف�ضة.
لقد �أدى ذلك �إىل وجود ثغرة بني احلد ال�سفلي ملجال ت�أثري ال�صواريخ
طويلة املدى وبني احلد الأعلى ملجال ت�أثري املدفعية امل�ضادة للطائرات،
الأمر الذي مبوجبه تدعو احلاجة �إىل ت�صنيع وتطوير �صواريخ موجهة
م�ضادة للطائرات التي تطري على االرتفاعات املنخف�ضة واملنخف�ضة جدا
لتكتمل منظومة الدفاع اجلوي يف التعامل مع الطائرات املقاتلة بكافة
�أنواعها على االرتفاعات املنخف�ضة جدا ،واملنخف�ضة /املتو�سطة ،والعالية.
ويف هذا ال�صدد ظهر اجليل الأول من ال�صواريخ امل�ضادة للطائرات
على االرتفاعات املنخف�ضة واملنخف�ضة جدا ،فعلى م�ستوى االرتفاعات
املنخف�ضة ،ظهرت عدة �أنظمة على امل�ستوى العاملي �أهمها( ،الكروتال)
الفرن�سي ،و (الرابري) الربيطاين ،و (الروالند) الأملاين الفرن�سي امل�شرتك.
ثم ظهرت �أجيال �أخرى مثل ،النظام الأمريكي (هوك) وتعديالته ،والنظام
الربيطاين (رابري) وتعديالته ،والنظام الرو�سي (�سام )9وتعديالته ،والنظام
الفرن�سي (كروتال) وتعديالته.
�أما على م�ستوى االرتفاعات املنخف�ضة جدا ظهرت ال�صواريخ الفردية
و�أهمها :ال�صواريخ الأمريكية (رد �آي ،و�ستنجر) طورت على عدة مراحل،
وال�صاروخ الربيطاين (بلوبايب) الذي
مت تطويره �إىل �صاروخ (جافلني)
ثم �إىل (�ستاربر�ست) ،وال�صاروخ
ال�سويدي (�أر بي �أ���س  ،)70وجيل
ال�صواريخ الرو�سية من طراز
(�سام).

املقاتل��ة الربيطانية (هاري��ر) �أثناء
الهبوط العمودي
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املبادئ الرئي�سية ال�ستخدام عنا�صر الدفاع اجلوي
�إن املبادئ الرئي�سية ال�ستخدام عنا�رص الدفاع اجلوي يف احلروب
احلديثة يجب �أن تت�ضمن ما يلي:
 uعنا�رص اال�ستطالع والإن��ذار املبكر .يجب توفري عنا�رص اال�ستطالع
بكافة �أنواعها التي يجب �أن ت�شمل الرادارات واال�ستطالع اجلوي بوا�سطة
طائرات اال�ستطالع اجلوي (�أواك�س) ،وكافة عنا�رص اال�ستطالع الأخرى.
 uاحل�شد .وهو ح�شد عنا�رص الدفاع اجلوي يف وحول املواقع الع�سكرية
الإ�سرتاتيجية ،والقواعد اجلوية والبحرية ،والقوات الربية يف امليدان،
وباعداد و�صنوف من عنا�رص دفاع جوي كبرية يف وقت واحد ،من طائرات
دفاع جوي ،و�صواريخ دفاع جوي عالية ومتو�سطة وق�صرية املدى ،ومدفعية
م�ضادة للطائرات ،والرادارات الأر�ضية ،وذلك يف الزمان واملكان املنا�سبني
بهدف تكبيد التجميع الرئي�سي للعدو اجلوي خ�سائر كبرية بوقت مبكر من
�سري العمليات و�أثناء �سري العمليات .ومن �أهم عنا�رص الدفاع اجلوي لتحقيق
هذا املبد�أ هي املقاتالت املخ�ص�صة للدفاع اجلوي والتي لديها قدرة عالية
على املناورة يف م�ساحات كبرية من م�رسح العمليات.
 uالتعاون� .إن التعاون هو �أحد املبادئ الرئي�سية يف معركة الدفاع
اجلوي ،لذلك ف�إن التعاون املحكم والدقيق بني كافة عنا�رص الدفاع اجلوي
التي ت�شمل طائرات الدفاع اجلوي ،وال�صواريخ بعيدة ومتو�سطة وقريبة
املدى ،واملدفعية امل�ضادة للطائرات .مهم للغاية ،ويتحقق هذا املبد�أ من
خالل �إملام القادة ب�إمكانات قتال و�أ�س�س ا�ستخدام عنا�رص الدفاع اجلوي،
وثبات وا�ستمرار ال�سيطرة واالت�صاالت ،والنظام الدقيق للتمييز بني الأهداف
اجلوية ال�صديقة واملعادية.
 uاملفاج�أة� .إن مبد�أ املفاج�أة مهم يف كافة �صور احلرب� ،أما يف معركة
الدفاع اجلوي فتكمن �أهميته يف القدرة على هزمية العدو اجلوي يف �أق�رص وقت
ممكن وب�أقل خ�سائر يف عنا�رص الدفاع اجلوي ،وميكن حتقيق هذا املبد�أ من
خالل �إملام القادة بنوايا العدو اجلوي وطبيعة �أعماله القتالية ،واملحافظة
على �رسية خطط عمليات الدفاع اجلوي ،و�إخفاء �إجراءات االنت�شار ،وخداع
العدو اجلوي عن نوايا خو�ض معركة الدفاع اجلوي ،و�رسعة و�رسية �إعادة
جتميع عنا�رص الدفاع اجلوي واملناورة بها ،واملهارة يف التجهيز الهند�سي
ملواقع الدفاع اجلوي ،والإخفاء ال��راداري والال�سلكي ،وا�ستخدام عنا�رص
و�أ�ساليب جديدة غري م�ألوفة وغري متوقعة من قبل العدو.
 uالإيجابية يف تنفيذ �أعمال القتال لكافة عنا�رص الدفاع اجلوي.
الإيجابية هي الزخم امل�ستمر على العدو اجلوي بكافة عنا�رص الدفاع اجلوي
املتي�رسة.
 uاال�ستمرار :هو ا�ستمرار ت�أثري عنا�رص الدفاع اجلوي طوال فرتة اقرتابه
�إىل الأهداف احليوية ليال ونهارا وحتت جميع الظروف اجلوية
والإعاقة والت�شوي�ش ،ويتحقق اال�ستمرار يف �أعمال قتال الدفاع
اجلوي من خالل� ،إالملام بكافة م�ستويات القيادة وال�سيطرة
وعنا�رص الدفاع اجلوي ،ومعرفة نوايا العدو اجلوي،
و�أن يكون متركز عنا�رص الدفاع اجلوي
على �أن�ساق وبعمق ،و�أن
ي��ك��ون ق����اد ًرا

املدافع ال�صينية طراز (�95سبا)  25ملم توجيه �آيل بالكامل ي�صل �إىل مدى ( )6كم

على ال�صمود حتت ظروف الإعاقة الإلكرتونية ،والتعاون الوثيق بني عنا�رص
الدفاع اجلوي يف كافة �أجزاء م�رسح العمليات .ويف بع�ض املواقف قد تفقد
عنا�رص الدفاع اجلوي كفاءتها القتالية يف بع�ض وحداتها ،لذلك ال بد من
ا�ستعادة هذه الكفاءة لهذه الوحدات من خالل املناورة بعنا�رص الدفاع
اجلوي الفوري فن ًيا وتعبو ًيا لتلك الوحدات التي فقدت كفاءتها القتالية.
 uال�رسعة :لقد �أ�صبحت عنا�رص الهجوم اجلوي احلديثة قادرة على
توجيه �رضبة قوية ومفاج�أة يف وقت ق�صري ج��دا ،مما يجعل ت�أخري
عنا�رص الدفاع اجلوي يف تنفيذ مهامها القتالية بالت�أثري املطلوب ،وميكن
حتقيق مبد�أ ال�رسعة بالتخطيط املبكر ،والتنظيم اجليد لال�ستطالع املبكر،
واال�ستعداد العايل والدائم ،واالحتفاظ بكافة عنا�رص ومعدات الدفاع اجلوي
يف حالة جيدة ال�ستمرار وقدرة القادة على جميع امل�ستويات على املباد�أة
الإيجابية ،والتطوير امل�ستمر يف عنا�رص الدفاع اجلوي للح�صول على �أعلى
م�ستوى من الأداء ،وا�ستخدام �أنظمة القيادة وال�سيطرة الآلية.
 uكفاءة وا�ستقرار نظام القيادة وال�سيطرة .لقد �أ�صبح تطبيق هذا املبد�أ
يف احلرب احلديثة �أكرث تعقيدا وازدادت �أهميته ،وميكن حتقيق هذا املبد�أ،
ب�رسعة حتويل عنا�رص الدفاع اجلوي �إىل حاالت اال�ستعداد املختلفة ،وتركيز
اجلهود لتدمري التجميع اجلوي املعادي الأكرث خطورة ،و�رسعة املناورة
بعنا�رص الدفاع اجلوي يف االجتاهات املختلفة طبقا لأهميتها يف الوقت
املنا�سب ،والتعاون الوثيق بني خمتلف عنا�رص الدفاع اجلوي ،والقيادة
وال�سيطرة املركزية.
 uالت�أمني ال�شامل لعنا�رص الدفاع اجلوي� .إن الت�أمني ال�شامل لأعمال
قتال الدفاع اجلوي هو عبارة عن جمموعة من الإجراءات املن�سقة التي يتم
اتخاذها �أثناء التح�ضري و�أثناء القتال ،ومن �أهم هذه الإجراءات هي :ت�أمني
القتال (اال�ستطالع ،واحلرب الإلكرتونية ،والوقاية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل،
والوقاية ،واحلرا�سة ،والدفاع املحلي �ضد الهجمات الربية على مواقع
الدفاع اجلوي) ،والت�أمني الهند�سي ،والت�أمني الإداري ،والت�أمني اخلا�ص
(املالحي والأر�صاد اجلوية ،والطوبوغرافية).
 uتكامل عنا�رص الدفاع اجلوي� .إن مبد�أ تكامل عنا�رص الدفاع اجلوي
يعني توفري الأ�سلحة واملعدات القادرة على ،الإنذار املبكر عن العدو اجلوي،
وتتبع الأهداف اجلوية املعادية منذ اكت�شافها وحتى تدمريها ،والقدرة
على التعامل مع جميع الأه��داف اجلوية املعادية (العالية واملتو�سطة
واملنخف�ضة واملنخف�ضة جدا) ،و�إمكانية القيادة وال�سيطرة الآلية جلميع
العنا�رص وبدقة عالية.
منظومة الدفاع اجلوي احلديثة
�إن ال�رصاع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي وعنا�رص الدفاع اجلوي خالل
( )75عاما كانت نتائجه بروز مفهوم منظومة الدفاع اجلوي املتكاملة.
وقد مت تطبيق هذا املفهوم يف جيو�ش دول العامل ب�أ�ساليب متفاوتة من

الطائرة الرو�سية لال�ستطالع واالنذار املبكر اجلوي

حيث التنظيم واال�ستخدام والقيادة وال�سيطرة ،ففي بع�ض الدول �أ�س�ست
قوات الدفاع اجلوي كقوة رابعة يف القوات امل�سلحة ،وخ�صو�صا تلك الدول
التي تتبنى العقائد القتالية ال�رشقية ،وكذلك بع�ض من الدول الأخرى التي
تتبنى العقائد القتالية الغربية� .أما يف الدول الغربية والواليات املتحدة
الأمريكية ظل الدفاع اجلوي �ضمن التنظيم القتايل للقوات اجلوية والربية
والبحرية .وتطبيقا ملبادئ ا�ستخدام عنا�رص الدفاع اجلوي �أ�صبحت منظومة
الدفاع اجلوي املتكاملة احلديثة تتكون من:
 nمركز قيادة و�سيطرة على كافة عنا�رص الدفاع اجل��وي ،وتنظيم
التعاون فيما بينها.
� nشبكة ا�ستطالع و�إنذار مبكر وتتبع وتوجيه ت�شمل �أجهزة الرادارات
الأر�ضية واملحمولة جوا على طائرات الإنذار املبكر ،واملحمولة على ال�سفن
احلربية.
 nمقاتالت اعرتا�ضية تقوم باعرتا�ض الطائرات املعادية قبل و�صولها
�إىل جماالت ت�أثري عنا�رص الدفاع اجلوي الأر�ضية� ،أو اعرتا�ضها يف جماالت
ت�أثري عنا�رص الدفاع اجلوي وفق تنظيم تعاون حمكم بينها.
� nصواريخ (�أر�ض/جو) م�ضادة للطائرات بعيدة املدى ،لال�شتباك مع
الطائرات املعادية التي تطري على ارتفاعات عالية مبجرد دخولها جمال
ت�أثري هذه ال�صواريخ.
� nصواريخ ومدفعية م�ضادة للطائرات ق�صرية ومتو�سطة املدى للتعامل
مع الطائرات املقاتلة بكافة �أنواعها التي تطري على ارتفاعات منخف�ضة
ومنخف�ضة جدا يف كافة الت�شكيالت الربية واجلوية والبحرية.
� nصواريخ م�ضادة لل�صواريخ العرتا�ض ال�صواريخ املعادية املوجهة
وغري املوجهة ،وتدمريها قبل و�صولها لأهدافها.
اخلال�صة
بعد احلرب العاملية الثانية ا�ستمر ال�رصاع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي
املتمثلة يف الطائرات متعددة املهام ،طائرات اجليلني الرابع واخلام�س،
والت�صميم القائم حاليا لإنتاج طائرات اجليل ال�ساد�س التي تتميز بقدرات
قتالية جوية عالية ج��دا ،وعنا�رص الدفاع اجل��وي املتمثلة يف �أنظمة
ال�صواريخ بعيدة ومتو�سطة وق�صرية املدى ،واملدفعية امل�ضادة للطائرات
بكافة �أنواعها و�أعريتها ،وعلى ما يبدو ال يوجد هناك توازن بني القدرات
القتالية لكل منهما ،و�سي�ستمر هذا ال�رصاع يف امل�ستقبل املنظور.
املراجع
• جملد جينز للطائرات �إ�صدارات خمتلفة.
• كتب درا�سية ملادة الدفاع اجلوي (كلية القيادة والأركان امل�رصية).
• U.S. Marines Corps declares the F-35B operational”. www.marines.
mil. Headquarters Marine Corps.
• lenta.ru/news/2017/01/27/production.

• بحث �شخ�صي� ،أف�ضل �أ�سلوب لتنظيم الدفاع اجلوي.
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ع � �ن� ��دم� ��ا ي� ��واج� ��ه
القادة الع�سكريون
و� �س��ائ� ـ� ـ� ـ��ل االت �� �ص��ال
اجلماهريي؟
�سواء �أكان ذلك على
ي�شكل الإعالم الع�سكري وغري الع�سكري �ضرورة مهمة للم�ؤ�س�سات كافة ً
ال�صعيد الع�سكري �أم على الأ�صعدة الأخرى ( �سيا�سية ،اجتماعية ،اقت�صادية ،ثقافية ،وغري ذلك ).
وقد تبدو املهمة �أكرث �سهولة على غري الع�سكريني من حيث حجم امل�س�ؤولية ،ومن حيث �إطالق
املعلومات ،فمدير م�ؤ�س�سة مدنية (ما) ي�ستطيع احلديث عن م�ؤ�س�سته كما يحلو له ،بل عليه �أن يحاول
جاهد ًا لتقدمي مو�ضوع حديثه على الوجه الأكمل للح�صول على ال�صورة التي يرغب ب�أن تخرج بها
م�ؤ�س�سته �أمام جمهوره امل�ستهدف �سواء �أكانوا م�شاهدين �أم م�ستمعني �أم قراء.
اللواء الركن متقاعد الدكتور
�أما بالن�سبة للع�سكريني فهي على قدر كبري ومهم من االختالف ،فالإعالم الع�سكري �أو القائد
حمـمــــــد خلــــــــف الرقــــــــــاد
الع�سكري يتعامل مع �إعالم رمبا مل يكن ع�سكر ًيا �أو بالتايل يتعامل مع معلومة ،ذلك لأن الإعالم
اململكة الأردنية الها�شمية
باملح�صلة النهائية معلومات ،واملعلومة الإعالمية الع�سكرية حتتاج �إىل وقفة وت�أمل ،وحتتاج الفكرة �أو
العبارات التي �ستخرج �إىل حيز الف�ضاء الإعالمي لبلورة وترتيب وتدقيق ،بحيث تخدم الهدف من
الإعالم  ،وال ت�ؤثر على �أمن املعلومات الذي �سي�ؤثر بالتايل على الأمن الع�سكري �أو ما ي�سمى ب�أمن املعلومات ،وال �أظن
ذلك يخفى على الع�سكريني كافة �سواء �أكانوا قادة �أم مر�ؤو�سني ،وال �شك �أنهم قد مروا مبراحل تدريبية خمتلفة من
مراحل خدمتهم الع�سكرية ،من املفرو�ض �أن تكون قد �أو�صلتهم �إىل م�ستوى من التقدير لكيفية �إطالق املعلومة والتعامل
مع و�سائل االت�صال اجلماهريي ( الإعالم ).
لقد مت �سوق هذه املقدمة لبيان �أهمية الإعالم بالن�سبة للقوات امل�سلحة /اجلي�ش �أو للوحدة �أو الت�شكيلة الع�سكرية التي
يكون على ر�أ�سها قائد قد يتطلب الأمر ظهوره على و�سائل الإعالم  ،لأن الأمر له م�سا�س باملعلومات واملعنويات وبناء
�شخ�صية الت�شكيلة ب�شكل خا�ص �أو �شخ�صية القوات امل�سلحة ب�شكل عام ،وبالتايل �سيكون الت�أثري �إيجابي ًا �إذا �أح�س ّنا
مواجهة و�سائل الإعالم ،ورمبا �سيكون �سلبي ًا  -ال �سمح الله � -إذا مل نح�سب ح�ساباتنا الدقيقة يف املواجهة.
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القائد الع�سكري يحتاج �إىل بلورة �أفكاره التي
�ستبث عرب الف�ضاء الإعالمي بحيث يحافظ
على الق�صد وال ي�ؤثر على �أمن املعلومات
قب��ل �أن نب��د�أ باحلدي��ث ع��ن كيفي��ة مواجه��ة الق��ادة الع�سكريني
لو�سائ��ل االت�صال اجلماهريي (الإعالم) علينا �أن نذكر حقيقة �أثبتتها
الدرا�س��ات الإعالمي��ة ،ب�أن الع�سكريني ب�شكل ع��ام هم من �أف�ضل ممن
يواجه��ون و�سائل الإع�لام ،و�سبب النجاح هذا ه��و الرتبية الع�سكرية
الت��ي تفر�ضها مراح��ل التدري��ب الع�سك��ري املختلفة ،والت��ي ت�ساهم
ب�ش��كل فاعل يف خلق و�صقل ال�شخ�صية الع�سكرية التي متكن ال�ضابط
ؤو�سا من ترتيب �أف��كاره ومعرفة ماله وما
�أو الف��رد قائ��داً كان �أو مر� ً
علي��ه ،وكيف ميكن �أن يتح��دث يف �إطار القيم الع�سكرية وقيم اجلندية
التي تكون عام ًال مهم ًا يف �إر�ساء وتعزيز امل�صداقية الع�سكرية للوحدة
�أو الت�شكيل��ة �أو الق��وات امل�سلحة ب�شكل عام ،وتع��زز �صدقية الرتكيبة
االجتماعية الع�سكرية التي تنعك�س دائم ًا من خالل اجلدية واالهتمام
باملهم��ة �أو الواجب امللقى عل��ى عاتق الت�شكيل��ة �أو القوات امل�سلحة،
طلب من��ه  -وفق�� ًا لل�سيا�س��ات الإعالمية
فعندم��ا يرغ��ب القائ��د �أو ُي ُ
للدول��ة �أو للقوات امل�سلحة  -احلديث لو�سائ��ل الإعالم �أو الإدالء ب�أي
ت�رصيحات �إعالمية �أو �أي �أحاديث تتعلق ب�أزمة �سيا�سية �أو اقت�صادية
�أو ع�سكرية �أو رمبا كان احلديث عادي ًا ال يتعلق ب�أي �شكل من الأ�شكال
الآنف��ة الذك��ر ،رمب��ا كان حديث�� ًا الهدف من��ه �إلقاء مزيد م��ن ال�ضوء
عل��ى �إجن��ازات ع�سكري��ة �أو ن�شاط��ات للوح��دة  /الت�شكيل��ة  /القوات
امل�سلحة ب�شكل عام ،وهنا ف�إن الأمر يحتاج �إىل عدة معايري �أ�سا�سية،
واملطل��وب من القائ��د هنا �أن يكون حافظً ا لدر�س��ه ب�شكل ممتاز ،و�أن
يك��ون ُملم�� ًا بل عارف ًا ب��كل تفا�صي��ل املو�ضوع ،وال ب�أ���س �أن مي�سك
بقل��م وورقة ،ويفرغ �أفكاره عليها بطريقة مرتبة ترتي ًبا منطق ًيا ،و�أن
يربط هذه الأفكار مع بع�ضها بت�سل�سلٍ منطقي يقود �إىل حتقيق الهدف
م��ن ه��ذه املقابل��ة الإعالمي��ة �أ ًي��ا كان نوعـــــها ( م�سموع��ة ،مرئية،
مق��روءة) ،وعليه �أن يطرح على نف�سه �س���ؤا ًال واحداً ،ولكن يكون كبرياً
�لا �إىل حد خدمة الق�صد وحتقيق الهدف ،وعليه التعامل مع هذا
و�شام ً
ال�س�ؤال كال�س�ؤال البحث��ي العلمي الذي قد يحتاج �إىل �إجابات متعددة
ويج��ب �أن تق��ود هذه الإجاب��ات �إىل حتقيق اله��دف وتخلق القناعات
الإيجابية للم�شاهد �أو ال�سامع �أو القارئ ،كي ت�ساعده يف تكوين اجتاه
نح��و الق�ضية مو�ضوع املقابلة عرب و�سائ��ل الإعالم ،بحيث يقود هذا
االجت��اه �إىل خلق ر�أي عام م�ؤيد وم�ؤازر للمو�ضوع مدار البحث ،وهنا
ميكن الت�أكيد على �رضورة الت�سل�سل املنطقي للأفكار التي �سيتناولها
احلديث وب�شكل متوازن ،بحي��ث ميكن لل�شخ�ص امل َقا َب ْل الإم�ساك بكل
خي��وط املقابلة الإعالمية وال�سيطرة عل��ى جمرياتها ،وبالتايل جلب
انتباه امل�شاهدين �أو امل�ستمعني الذين يتطلب احلديث �إليهم االت�صاف

الت�أهيل والتدريب الع�سكري ي�صقالن �شخ�صية
الع�سكري بحيث ي�صبح ق� ً
�ادرا على مواجهة
و�سائل الإعالم على �أف�ضل وجه
باللباق��ة ،وقوة الطرح ،وت�سل�سل الأفكار ومنطقية الأمثلة امل�رضوبة،
مقرون ًا ذلك ب�ص��دق املواطنة و�أدب احلديث واحرتام م�شاعر امل�شاهد
�أو ال�سامع وحتى بلوغ الهدف.
�إذاً ال ب��د للقائ��د �أو امل�س�ؤول من �أن يح�ضرّ نف�س��ه جيداً ،و�أن يعقد
اجتماعا م�سب ًقا ،ويتباحث معهم يف طرح فكرة املو�ضوع
ملر�ؤو�سي��ه
ً
والهدف منه ،وما هي الأفكار التي تخدم الت�شكيل �أو القوات امل�سلحة
للو�صول �إىل الهدف الذي ينبغي �أن يكون حمدداً ،ومن املف�ضل جداً �أن
يبتعد القائد عن اال�ستبداد بر�أيه ،بل عليه �أن يلتقط الكثري من الأفكار
م��ن خالل اقرتاحات املر�ؤو�س�ين ،و�أن يعطي هذه االقرتاحات �أهمية،
ب��ل �أنه �سيحق��ق عام ًال �آخر م��ن عوامل الثق��ة بالنف���س �إذا �أثنى على
الأف��كار البناءة واملمت��ازة التي قد تخدم �أه��داف املقابلة الإعالمية
الت��ي من امل�ؤك��د �أن تنعك�س �آثارها �إيجابي ًا عل��ى الت�شكيلة �أو القوات
امل�سلح��ة ب�ش��كل عام ،مثلم��ا �أن القائد يحت��اج �إىل �إج��راء املزيد من
(الربوف��ات) من �أج��ل �إدراك معاين الأفكار والعب��ارات التي �سيطلقها
�أو �سيتف��وه بها �إىل و�سائل الإعالم ،فكلما زادت التجارب تعمق �إدراك
القائ��د �أو امل�س�ؤول للمعلوم��ات التي �سيطلقه��ا ،و�أ�صبح �أكرث دقة يف
حتدي��د العبارات التي ال تقبل الت�أوي��ل �أو التف�سري �إىل �أكرث من معنى،
وه��ذا ما يقع في��ه بع�ض الق��ادة �أحيا ًنا ،وقد تف�ض��ي بع�ض الهفوات
�أثناء التعبري �إىل م�شاكل يف الإعالم قد ت�ؤثر �سل ًبا على الإ�سرتاتيجيات
ال�سيا�سية �أو الإ�سرتاتيجيات الع�سكرية� ،أو على �أمن املعلومات  ،وهنا
نقطة مهمة على القادة �إدراكها ،وهي �أن الثقافة للإعالميني تختلف
ع��ن الثقاف��ة الع�سكرية ،فالإعالمي ق��د يف�رس عبارة تخ��دم املفاهيم
الت��ي يف ذهنه ،ويكون هذا التف�سري بعيداً عن املعنى الذي �أراد القائد
�إي�صال��ه ،وهن��ا عل��ى القائد �أن يدرك ع��دة �أمور من �أهمه��ا  :اختالف
الثقاف��ات ،الهدف من املقابلة ،توجهات و�سيلة الإعالم ( �أو توجهات
الإعالمي نف�سه «ال�صحفي») ،مثال  :هل لدى الإعالمي مواقف م�سبقة
م��ن الق�ضية مدار البحث ؟ ،هل الإعالمي متحيز �إىل ق�ضية ما ؟ ،وهل
طبيعة الأ�سئلة التي �ستوجه من قبل الإعالمي مقننة ،بحيث تقود �إىل
�إجابة ُمراده ،مبعنى �آخر على القائد توخي احليطة واحلذر من الأ�سئلة
ومعان قريبة ( املعنى القريب هو املعنى املراد
معان بعيدة
ٍ
التي لها ٍ
مبا��شرة واملعنى البعيد الذي ميكن ت�أويل��ه �أو تف�سريه ح�سب معايري
خمتلفة يف ذهن الإعالمي ).
كم��ا ميك��ن تذكري الق��ادة  -يف حال يكون اللق��اء م�سج ًال ولي�س
عل��ى الهواء مبا��شرة  -ب�أنه قد ي�صعب عليهم القي��ام بطلب االطالع
عل��ى املقابل��ة �إذا كانت مرئي��ة �أو م�سموعة �أو مكتوب��ة ،ولكن عليهم
19

العــدد 530
فرباير 2021

ال�سع��ي لتحقي��ق ه��ذا الطلب من خ�لال �ضب��اط العالق��ات العامة �أو
التوجيه املعنوي لديهم ،لأن هذا الأمر ميكنهم من التدقيق يف املعاين،
والتعدي��ل عل��ى الأفكار �إذا كان هنالك حاجة ما�س��ة لذلك ،واعتقد �أن
مث��ل هكذا طلبات �ستحظ��ى باملوافقة من قب��ل الإعالميني لأكرث من
�سب��ب من �أهمه��ا � :أن الإعالمي �إذا كان م�س���ؤو ًال ومتقيداً ب�أخالقيات
املهنة ،فهو لن ي�سعى لل�صيد يف املاء العكر ،كما �أنه يدرك متام ًا ب�أنه
بحاج��ة با�ستمرار �إىل القي��ادات الع�سكرية لإعداد املزيد من الق�ص�ص
ال�صحفية التي تغني جتربته ،وترفع من �ش�أن الو�سيلة الإعالمية التي
ينتم��ي �إليه��ا �سواء �أكانت ( تلفزة � ،أم �إذاعة �أم �صحافة �أم غريها مثل
املدونات واملواقع الإلكرتونية املختلفة ).
ويف احلقيق��ة هنال��ك الكث�ير م��ن الإعالمي�ين الذي��ن يتحل��ون
بامل�س�ؤولية االجتماعية ،ويتم�سك��ون مبواثيق ال�رشف ال�صحفي التي
د�أب��ت الكث�ير من امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية على �صياغته��ا ،والتي ت�ضع
كل مفاهيم الأمن الوطن��ي بعني االعتبار ،وي�ساعد على �إجناح القائد
م��ا يتواف��ر يف البيئة م��ن الثقة واالح�ترام املتبادل ال��ذي يكون من
املفرو�ض قد مهد لها �ضباط العالقات العامة والتوجيه املعنوي يف
الت�شكيل��ة �أو يف القيادة العامة للق��وات امل�سلحة ،ويكون هو �شخ�ص ًيا
(القائد) قد ر�سم لها الإطار املهم من االحرتام املتبادل يف بيئة تتميز
ب�أخالقيات عالية من التعامل.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل لفت انتباه القادة �إىل �أن بع�ض الإعالميني
لديه��م �أجن��دة م�سبقة ،والبع���ض الآخر قد ال يكون لدي��ه ت�صور دقيق
ووا�ض��ح عن طبيع��ة املقابلة و�أهدافها ،وهنال��ك فريق �آخر رمبا كان
خ��ايل الذه��ن من بع�ض الق�ضاي��ا ،وبخا�صة تلك الق�ضاي��ا الع�سكرية
وا�ضحا للق�ضي��ة املُراد
فهم��ا �إعالم ًي��ا
ً
الت��ي يتطل��ب التعامل معه��ا ً
احلدي��ث عنه��ا �أو تناولها ،هذا الأم��ر يتطلب �أن يك��ون القائد حافظ ًا
ووا�ضحا و�شفافًا حتى ال
ومتفهما لكافة الأبعاد،
لدر�س��ه ب�شكل جيد،
ً
ً
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املطلوب من القائد الع�سكري �أن يكون حافظا لدر�سه،
وير�سم لنف�سه خطة ذهنية متما�سكة تكفل ت�سل�سال
منطقيا للحديث الذي يقود �إىل حتقيق الأهداف

الو�ضوح وال�شفافية وانتقاء العبارات غري القابلة
للتف�سري �أو الت�أويل تقطع الطريق على التف�سريات
ح�سب املفاهيم و(الأجندة) اخلا�صة بالإعالميني

يتم تف�سريه بطريقة خاطئة  ،و�إخراج الأفكار عن �سياقها املفاهيمي،
حازم��ا يف ط��رح �أف��كاره ،و�إذا تعر���ض ل�س���ؤال رمبا كان
و�أن يك��ون
ً
غ�ير مفه��وم �أو غري وا�ض��ح� ،أو رمبا ه��و كقائد ال يرغ��ب يف الإجابة
علي��ه ،فبا�ستطاعة القائد هنا وب��كل اللباقة واللطف �أن يقود �صياغة
ال�س���ؤال باجتاه الإجابة املُرادة  ،ويعي��د �صياغته ويطرحه بالطريقة
الت��ي يرغب الإجابة عليها ،ك�أن يقول ه��ذا ال�س�ؤال جيد  ،ولكنني �أرى
م��ن الأف�ض��ل �أن تكون �صيغة ال�س�ؤال على ال�ش��كل الآتي� ،أو ك�أن يقول
لعل��ك كنت تود �أن ت�س�ألني ال�س�ؤال الآتي  ..:ويبد�أ بالإجابة التي حتمل
الر�سال��ة الت��ي يرغب القائ��د يف �إي�صالها �إىل امل�شاه��د �أو امل�ستمع �أو
القارئ� ،أي مبعنى �آخر ( قد ي�ضطر القائد �أو املتحدث �أن يقود املقابلة
بنف�سه )  ،ويف بع�ض الأحيان قد يكون الإعالمي على عجلة من �أمره،
وقد يكون حمدداً يف التوقيتات وبخا�صة على �شا�شات التلفزة ،فعلى
الق��ادة �أن يتذك��روا ب���أن الإعالم��ي لن يك��ون لديه مت�سع م��ن الوقت
ل�سم��اع تفا�صيل قد ي�ص��ل �إليها امل�ستمع �أو امل�شاهد من خالل احلوار
عل��ى ال�شا�ش��ة �أو عرب الأثري ،وي��درك مراميها ،وقد ي�ضط��ر املذيع �إىل
القط��ع علي��ه وه��و على اله��واء مبا�رشة ،ليقف��ز �إىل �س���ؤال �آخر يحمل
فك��رة �أخرى  :وهنا عل��ى القائد �أو املتحدث �أن يكون بليغ ًا وخمت�رصاً
حمل �أكرب املعاين لأقل الألفاظ ،ولكن �إذا
ومكثف ًا يف �إجاباته ،بحيث ُي ّ

قط��ع عليك الإعالمي ولديك فك��رة مل تتمكن من �إطالقها على الهواء
مبا�رشة ،و�إن عدم �إطالقها قد يقلب املعاين املرادة ،فعليك كمتحدث
لبق  ،وبعد اال�ستماع للمذيع وطرح �س�ؤاله اجلديد ،وبكل كيا�سة عليك
�أن تث�ير انتباه��ه �إىل �رضورة تو�ضيح فكرت��ك �أو عبارتك ال�ستكمال
الإجاب��ة على ال�س�ؤال الذي �سبق ،كون ذلك مهم ًا و�رضوري ًا للم�شاهد
�أو للم�ستم��ع ،وعليك �إكمالها ومن ثم العودة ف��وراً �إىل �إجابة ال�س�ؤال
اجلديد.
امله��م �أن املُ��راد هن��ا ه��و وج��وب التحك��م يف قي��ادة املقابلة
الإعالمية � ،إذا بدا �أنها �ستخرج من نطاق ال�سيطرة ،ومن املعروف �أن
الإعالمي�ين  -وهذه مهمتهم  -يد�أب��ون على طرح الأ�سئلة املتنوعة
واملختلف��ة م��ن �أجل جمع املزيد من املعلوم��ات وتقدميها للم�شاهد
�أو امل�ستم��ع �أو الق��ارئ ،ويج��در االنتباه هن��ا �إىل حاجة الإعالميني
للمعلومات ،بحيث ميكن للقائد �أو املتحدث �أن مي�سك مبختلف �أطراف
املو�ضوع ،ويعطي �إجابة مكثفة وغنية ،بحيث توفر على الإعالميني
الآخري��ن ط��رح �أ�سئلتهم التي ت�ص��ب يف الإطار نف�س��ه ،وذلك توفرياً
للوقت واجله��د ،و�أي�ض ًا عدم ت�شتيت �أفكار الإجابة ،والقائد هنا لي�س
م�ضط��راً لأن يجي��ب على الفكرة نف�سها يف كل م��رة تطرح وب�أ�سلوب
خمتلف.
وال ب��د م��ن الإ�ش��ارة �إىل �أن القائ��د الذي يرتب �أف��كاره والتي
تخدم الهدف الذي ي�سعى لتحقيقه ،ف�إنه �سيحقق قدراً كبرياً من الثقة
بالنف�س ومن ال�سيطرة على �إدارة وقيادة العملية الإعالمية اجلارية،
ي�ضاف �إىل كل ذلك �أن يكون ال�صوت وا�ضح ًا وغري متوتر ،و�أن تكون
اجلل�سة م�ستقيم��ة ( يف املقابالت التلفزيونية) حتى ت�ساعدك وتعزز
م��ن الثقة بالنف�س ،و�أن تكون هنالك مراع��اة للهندام وتكون تعابري
الوج��ه ج��ادة بب�شا�شة بعي��داً عن التوت��ر وتقطيب اجلب�ين ،فلنتذكر
دائم�� ًا �أنن��ا يف مواجهة اجلمه��ور امل�ستهدف الذي ينبغ��ي �أن نهيء
البيئ��ة املنا�سبة حتى جنذب��ه ملتابعتنا ،لتتعزز الثق��ة وامل�صداقية
الإعالمية بالقوات امل�سلحة وبال�شخ�صية الع�سكرية.
وقب��ل اخلت��ام �أود تذك�ير الأخ��وة القادة ب���أن �ضب��اط التوجيه
املعن��وي �سي�ستم��رون �ضب��اط ات�ص��ال جيدي��ن ،وميك��ن اعتبارهم
م�ساعدي��ن للقائد يف تهيئة الأج��واء ( البيئة ) املريحة والتي ت�ساعد
عل��ى �إجناح املواجهة مع و�سائل الإعالم ،لذا يتطلب الأمر �أن يكونوا
قريبني من القادة دائماً ،و�أن يتم �سماع ن�صائحهم ،و�أخذ م�شورتهم،
ومن املفيد جداً الأخذ بن�صائحهم كونهم �أ�صحاب خربة واخت�صا�ص
يف هذا املجال ،ولأنهم هم الذين �سيتابعون ويف و�سعهم التغلب على
الكث�ير م��ن امل�صاعب التي قد تواج��ه املقابل��ة �أو امل�ؤمتر ال�صحفي

الكثري من الإعالميني يتحلون بامل�س�ؤولية االجتماعية،
ويتم�سكون مبواثيق ال�شرف ال�صحفي التي ت�أخذ يف
احل�سبان الثوابت الوطنية ومفاهيم الأمن الوطني
�أو غ�يره  ،كم��ا �أن بو�سعهم �أي�ض�� ًا تدارك الكثري م��ن الأخطاء التي قد
تق��ع �أثناء املقابلة الإعالمية ،وب�إمكانهم ت�صحيح وجهات النظر لأن
عمله��م يف جمال العملية الإعالمية يبد�أ قبل الآخرين وينتهي بعد �أن
ينته��ي الآخ��رون ،ومطلوب منهم ب��ذل جهود مميزة لإجن��اح العملية
تهي�أ لهم الفر�ص��ة والبيئة املنا�سبة
الإعالمي��ة ،مثلم��ا هو مطلوب �أن َّ
لإب��راز مواهبه��م و�إبداعاته��م يف �إدارة العملي��ة الإعالمي��ة ،الت��ي
�سينعك�س جناحها �إيجابي ًا �أو ف�شلها �سلبي ًا على الت�شكيلة �أو الوحدة �أو
على القوات امل�سلحة ب�شكل عام.
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مفهوم الروح املعنوية و�أهميتها

العميد �أول الركن متقاعد/

) العريقة على �إتاحة الفر�صة لن�شر مو�ضوعات
�شك ًرا للقائمني على جملة (
حمد بن را�شد البلو�شي
هادفة ،حيث ي�س��تفيد القارئ من طرح مو�ض��وعات �شيقة وهادفة ،ويف هذا املقال وددت
�أن �أطرح مو�ضو ًعا له جانب كبري من الأهمية يف حياة اجلندي املقاتل �أال وهو مفهوم الروح املعنوية و�أهميتها.
الروح املعنوية هي و�سيلة لتحويل الهزمية �إىل الن�صر ،والن�صر �إىل هزمية ،والقوات امل�سلحة تقهر حينما ي�أخذ
الي�أ���س طريق��ه �إىل مقاتليه��ا ،كما تعرف الروح املعنوية ب�أنها ( احلالة العقلية والنف�س��ية للمقاتل يف وقت معني
وحتت ظروف معينة ) فاملقاتل يف ظرف معني وحتت ت�أثري معني يكون �ش��جاعا متحم�س��ا قويا يف مواجهة العدو
والت�ص��دي له ،بينما جتده يف ظرف �آخر خائفا مرتددا فاقدا للقوة والن�ش��اط ،لذلك فحالته املعنوية تنعك�س على
�أدائه �سلبا �أو �إيجابا.
كم��ا �أن ال��روح املعنوية هي �إميانه بقوته وق�ض��يته ،فالفرد املقاتل املتحلي بال�ص�بر وقوة الإرادة هو بال �ش��ك
اجلندي امل�س��تحق للن�ص��ر ،كما نّبي اهلل عز وجل يف القر�آن الكرمي قبل ما يزيد عن �أربع َة ع�ش�� َر قرنا من الزمان
ين َع َلى ا ْل ِقتَالِ
ِ��ي َح ِّر ِ�ض المْ ُ ْ�ؤ ِمنِ� َ
عندم��ا خاطب نبينا حممد �ص��لى اهلل عليه و�س��لم يف الآية الكرمي��ة } َيا �أَ ُّي َها ال َّنب ُّ
ين َك َف ُ��روا ِب�أَ َّن ُه ْم َق ْو ٌم لاَّ
�إِن َي ُك��ن ِّم ُنك ْم عِ �شْ ُ��رونَ َ�ص��اب ُِرونَ َي ْغ ِل ُبوا مِا َئ َتينْ ِ َو ِ�إن َي ُكن ِّم ُنكم ِّمائَ�� ٌة َي ْغ ِل ُبوا َ�أ ْل ًفا ِّم َن ا َّلذِ َ
َي ْف َق ُهونَ { �س��ورة الأنفال ،الآية ( .)65ويف احلديث ال�ش��ريف يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم( :خري النا�س
رجل ما�سك بعنان فر�سه يف �سبيل اهلل كلما �سمع هيعة ( �أي �صيحة خطر ) طار �إليها ).
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الف��رد املقاتل هوال��ذي يك�سب املعركة
ولي���س الآل��ة ،كم��ا �أن تط��ور الآل��ة ال يقلل
م��ن �أهمية املقاتل؛ لأن الن�رص يف املعركة
متوقف على الف��رد و�إمكانيات��ه التدريبية
وكفاءته القتالية.
��ر َف (مونتجم��ري) ال��روح املعنوي��ة
َع َّ
قائال�( :إن �أعظم عامل من العوامل امل�ؤدية
�إىل حتقي��ق النج��اح ه��و روح املقات��ل �إنه
لأم��ر ه��ام وجوه��ري �أن يفه��م امل��رء �أن
املع��ارك �إمن��ا تكت�سب �أوال وقب��ل كل �شيء
يف قلوب الرجال)
وعرفها (نابليون) كذلك بالآتي (لي�ست
الط��رق التكتيكي��ة ه��ي الت��ي تق��رر م�صري
احلرب و�إمنا الروح املعنوية).
الروح املعنوية يف الإ�سالم
ال��روح املعنوي��ة يف الإ�س�لام ه��ي
البناء النف�سي بن��اء عقائديا و�إرادة القتال
على �أ�سا���س الإميان باهلل ينت��ج عنه �إرادة
متمي��زة ورغبة وقناعة كامل��ة يف القتال،
لأن اله��دف ه��و ر�ض��ا اهلل والف��وز ب�إحدى
احل�سنيني الن�رص �أو ال�شهادة.
�أ�س�س بناء الروح املعنوية
كل بن��اء ال ب��د �أن يق��وم عل��ى �أ�س���س
وقواع��د را�سخة وقوية لكي يرتفع وي�شمخ،
وميتل��ك مقوم��ات البقاء والبن��اء املعنوي
للمقاتل�ين مثل��ه مث��ل غ�يره م��ن الأبني��ة
يحتاج �إىل �أ�س���س ي�ستند عليها ويرتفع بها
ويقاوم خمتلف العوامل امل�ؤثرة �سلبا على
بقائ��ه و�شموخ��ه ،ولبناء ال��روح املعنوية
العالي��ة ل��دى املقاتل�ين هن��اك الكثري من
الأ�س���س الت��ي ي�ستطيع القائ��د وهيئة ركنه
العمل بها لرتبية املقاتل تربية حقه ،ومن
تلك الأ�س�س:
 wالرتبية النف�سية ال�صحيحة للجندي
 wغر�س عقيدة القتال.
 wتر�سي��خ عدال��ة الق�ضي��ة و��شرف املهنة
و�سمو الهدف.
 wالرتغيب باحلياة الع�سكرية لدى املقاتل.
 wتنمية الإح�سا�س باخلطر.
 wغر���س الثقة لدى اجلندي بنف�سه وقيادته
و�سالحه .
 wالتعبئة النف�سية قبل احلرب وخاللها.

 wو�ض��ع ال�شخ���ص املنا�س��ب يف امل��كان
املنا�سب .
 wاحرتام كرامة اجلندي .
 wاالعرتاف باجلهود ومكاف�أة �أ�صحابها.
 wحت�سني احلالة املعي�شية للجندي .
م�صدر املعنويات
ه��ي ال��روح الت��ي تع��د الق��وة الدافع��ة
واملحرك��ة للج�س��م ،وبال معنوي��ة �سيكون
ج�سم الإن�سان بال روح.
مظاهر املعنويات وقيا�سها
التما�س��ك ب�ين �أف��راد الوح��دة والرغبة
يف العم��ل وح��ل اخلالف��ات وال�صعوب��ات
والعم��ل ب��روح الفري��ق الواح��د ،كذلك فهم
الأه��داف والعمل على حتقيقه��ا مع اعتزاز
الف��رد بوحدته ،تعد من املظاهر الدالة على
ارتف��اع ال��روح املعنوي��ة ل��دى �أف��راد تلك
الوحدة.
يلع��ب القائ��د دورا مهم��ا وب��ارزا يف
املحافظ��ة عل��ى معنويات جن��ده ويتدخل
باعتب��اره قائ��دا ملهم��ا جلن��ده و�أن يكون
اله��دف الأول والأخري ل��كل القادة هو رفع
الروح املعنوية واملحافظة عليها.
مظاهر انهيار املعنويات
تتمثل تلك املظاهر يف تدين املعنويات
وحال��ة الفو�ض��ى ب�ين الأف��راد والغ�ض��ب
والتوت��ر النف�س��ي والع�صب��ي ب�ين الأف��راد
وكذل��ك اله��روب والغي��اب املتك��رر وعدم
احرتام الأوام��ر وهناك الكثري من الدالالت
ال يت�سع املجال هنا ل�رسدها جميعا.
م��ن الذكري��ات اجلميل��ة �أثن��اء اخلدمة

القائ��د ي���ؤدي دورا مهم��ا وب��ارزا
يف املحافظ��ة عل��ى معنوي��ات جنده
ويتدخل باعتباره قائدا ملهما جلنده
يج��ب �أن يك��ون اله��دف الأول
والأخري لكل القادة هو رفع الروح
املعنوية واملحافظة عليها
الع�سكرية �أتذك��ر موقفا لن �أن�ساه يف �إحدى
وح��دات امل�ش��اة ،ويف تل��ك الف�ترة مل تك��ن
هن��اك هواتف متحركة كم��ا هو الآن وكان
مطلوب جتمع الوحدة خالل نهاية الأ�سبوع،
ومبا �أن �أغلب �أفراد الوحدة كانوا يف �إجازة
نهاي��ة الأ�سب��وع مت اال�ستعان��ة بالهوات��ف
الأر�ضي��ة واالت�ص��ال ب�أي ف��رد لديه هاتف
�أر�ض��ي وب��دوره يبل��غ كل م��ن يعرف��ه من
زمالئه وفع�لا ولأن املعنوية عالية جدا مت
جتميع الوح��دة خالل �ساعات معدودة رغم
بع��د امل�سافات و�صعوب��ة االت�صال ،واعترب
ذل��ك احلدث در�سا يعتم��د يف درا�سة احلالة
املعنوية لدى الرج��ال ،واعتمد عليه الكثري
من الإجراءات يف تلك الفرتة الزمنية.
م�ستوى الروح املعنوية
ي�ستطي��ع القائد ب�سهول��ة �أن يقف على
امل�ستوى القت��ايل لأفراد وحدته من خالل
فحو�ص��ات معينة وحم��ددة يدركها القائد
بنف�س��ه ،لكن��ه عندم��ا يرغ��ب يف قيا���س
معنوي��ات الأف��راد فلي���س هن��اك و�سائ��ل
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ثابت��ة ومعين��ة  ،لذل��ك م��ن �أه��م واجبات
ومهام العمل املعنوي �أن يقوم القادة على
خمتلف امل�ستويات مبعرفة الروح املعنوية
لوحداتهم القتالية.
كم��ا ميك��ن �أن يفت��ح �سج��ل لل�شكاوى
يف الوح��دة ت�سج��ل في��ه �ش��كاوى الأف��راد
ومقرتحاته��م لكي يتمك��ن الفرد من كتابة
م��ا ي�شتكي منه ب�سهول��ة �أو �أن يتم ذلك من
خ�لال جمال���س الوح��دة التي ع��ادة تطرح
فيها مثل تل��ك ال�شكاوى واملقرتحات التي
يج��ب �أن تن�ص��ب يف �صال��ح الف��رد ويف
رف��ع معنوياته ،يقوم القائ��د كذلك بدرا�سة
امل�ش��اكل وو�ضع احللول له��ا واتخاذ كافة
القرارات املالئمة لها والتي ت�ؤدي �إىل رفع
ال��روح املعنوية  ،هذه الطريقة توفر للقائد
�صورة وا�ضحة عن م�شاكل �أفراده وتقديره
لآرائه��م .رافعا تلك الت��ي ال ي�ستطيع حلها
�إىل القائ��د الأعل��ى من��ه رتب��ة ومن�صب��ا
لإيجاد احلل��ول املنا�سبة لها وهذه الطرق
م��ن �أف�ضل الط��رق لرف��ع ال��روح املعنوية
للجندي املقاتل.
كذل��ك م��ن خ�لال مقاب�لات القائ��د
ال�شخ�صي��ة لأف��راده والوق��وف عل��ى
معنوياته��م ،وهن��ا عليه مراع��اة �أن تكون
املقابل��ة فردي��ة وبعيدة عن اجل��و الر�سمي
يف بع�ض الأحيان ،ويف�ضل �أن ال تكون يف
مكتب��ه بل يف �أماكن وج��ود الأفراد و�أثناء
زيارته لأماكن �إقامة ال�ضباط والأفراد.

العامل املعنوي
العام��ل املعن��وي ل��ه �أهمي��ة بالغ��ة
يف الوق��ت احلا��ضر خا�ص��ة يف العمليات
امل�شرتك��ة احلديث��ة وم��ع تط��ور و�سائ��ل
القت��ال زادت �أهمية ال��روح املعنوية �أكرث
من �أي وقت م�ضى لأنها العامل الأ�سا�سي
يف �إج��ادة �أو �إ�س��اءة ا�ستخ��دام الأ�سلح��ة
والآلي��ات احلديث��ه مل��ا له��ا م��ن ق��درة
تدمريي��ة هائل��ة والتي ال ب��د �أن تكون يف
�أيدي �أمين��ة مدربة قادرة على ا�ستخدامها
ومدرك��ة خلط��ر العدو� ،إن ال��روح املعنوية
لها �أهمية كب�يرة تظهر من خالل ا�ستمرار
الق��وات �صام��دة مهم��ا كان��ت الظ��روف
واقتن��اع الق��وات بال�صم��ود وموا�صل��ة
مهامها بكف��اءة ،وظه��ور املوقف القتايل
وتف��ان وحما���س
يف اجلن��ود ب�إخال���ص
ٍ
وا�ض��ح و�إيج��اد روح التما�سك بني اجلنود
وظهور قوة التحمل وال�شجاعة والإخال�ص
بينه��م وق��درة اعتقاده��م بحقيق��ة الغاية
الوطنية التي يحاربون من �أجلها.
تعد ال��روح املعنوية مهمة جدا للقوات
امل�سلحة امل�ؤهلة للقيام مبهامها القتالية
و�ضم��ان متا�سكه��ا ،ويتوق��ف ارتف��اع
ال��روح املعنوي��ة وانخفا�ضه��ا عل��ى مدى
�إح�سا���س كل ف��رد يف اجلماع��ة بانتمائ��ه
�إىل ح�ضريت��ه وف�صيل��ه و�رسيت��ه ووحدته
و�سفينته وطائرت��ه وقواته امل�سلحة ب�شكل
عام.

ارتفاع ال��روح املعنوية وانخفا�ضها
يتوقف عل��ى مدى �إح�سا�س كل فرد
يف اجلماع��ة بانتمائه �إىل ح�ضريته
وف�صيل��ه و�سريت��ه ووحدت��ه
و�سفينته وطائرته وقواته امل�سلحة
ب�شكل عام

الروح املعنوية تتعزز وترتفع
من خالل العديد من العوامل
�إال �أن �أبرزها يتمثل يف وحدة
الهدف املن�شود وروح الفريق
والأ�سرة الع�سكرية الواحدة

للروح املعنوية �أهمية كبرية يف ن�شاط
القوات امل�سلحة انطالقا من كونها مقيا�س
فاعلية املقاتلني وجدوى وجودهم يف هذه
الوحدة الع�سكري��ة �أو القاعدة ،لذلك �أ�صبح
االهتمام بالروح املعنوية وعالقتها ب�أداء
املقاتلني ملهامهم من االجتاهات احلديثة
لقيا���س اجتاه��ات وردود �أفعال املقاتلني
جتاه واقعه��م وظروفهم املادية والإدارية
واالجتماعية والنف�سية.
ت�ستدع��ي �رضورة التع��رف الدائم على
العالقة بني الروح املعنوية وم�ستوى الأداء
بحيث يتم حتديد م�ست��وى الروح املعنوية
يف حلظ��ة معينة وعالقة ذلك ب�أداء القوات
امل�سلح��ة ب�أدواره��ا الوطني��ة املقد�سة مع
الرتكي��ز على �أن ال��روح املعنوي��ة العالية
للفرد املقاتل تعني الآتي:
 lانعدام ال�رصاعات الفكرية والنف�سية يف
نف�س الفرد .
� lشعور الفرد بالر�ضا وال�سعادة باالنتماء
للقوات امل�سلحة .

 lالتكي��ف ال�شخ�ص��ي للمقات��ل م��ع �أفراد
وحدته وقاعدته .
 lتقب��ل امله��ام امللق��اة عل��ى عاتق��ه
وتنفيذها بهمة عالية وب�إخال�ص �شديد .
ميث��ل حما���س املقاتل�ين �أح��د �أه��م
مظاه��ر ال��روح املعنوي��ة وال��ذي ينعك�س
عل��ى الأداء القت��ايل وي�ؤث��ر ب�ش��كل مبا�رش
عل��ى اهتمامه��م املتنام��ي بواجباته��م
و�إظه��ار روح املب��ادرة واالبتكار وجت�سيد
روح الت�ضحي��ة والفداء واالمتثال الطوعي
للأوام��ر والتعليم��ات وااللت��زام ب�إب��داء
الإميان املطلق باهلل واالخال�ص يف تنفيذ
امله��ام حب��ا يف الوط��ن والقائ��د الأعل��ى،
و�شع��ورا بالفخ��ر واالعت��زاز باالنتماء �إىل
�صفوف القوات امل�سلحة.
ونظرا حل�سا�سي��ة اخت�صا�صات ومهام
ً
القوات امل�سلحة وكرب حجم املهام امللقاة
عل��ى عاتقه��ا واملخاط��ر وامل�ش��اق الت��ي
تت�سم بها احلي��اة الع�سكرية مبا فيها خطر
مواجه��ة امل��وت ،ف���إن ذلك يتطل��ب روحا
معنوي��ة عالي��ة لتحقيق م�ست��وى عال من
�أداء املهام والواجبات �أثناء ال�سلم واحلرب
وحتقيق الن�رص والغاية الوطنية.
يت��م التعرف على ال��روح املعنوية من
خالل حما���س منت�سب��ي الق��وات امل�سلحة
لأداء مهامهم املختلفة.
تتع��زز ال��روح املعنوي��ة وترتف��ع م��ن
خ�لال العدي��د م��ن العوام��ل �إال �أن �أبرزها
يتمث��ل يف وح��دة اله��دف املن�ش��ود وروح
الفريق والأ��سرة الع�سكري��ة الواحدة يقول
اخلالق عز وجل يف حمكم كتابه العزيز }
ُون فيِ َ�سبِي ِل ِه َ�ص ًّفا
ِين ُي َقا ِتل َ
�إِ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب ا َّلذ َ
و���ص{ �سورة ال�صف،
كَ �أَ َّن ُه��م ُب ْن َي ٌ
ان َّم ْر ُ�ص ٌ
الآية (.)4
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تفر���ض احل��رب احلديث��ة والعملي��ات
امل�شرتك��ة مب��ا تت�س��م ب��ه من رع��ب وقوة
تدمريي��ة و�رسع��ة فت��ك �أن يك��ون املقاتل
والوحدة الع�سكري��ة والقوات امل�سلحة على
درجة عالية م��ن املعنويات ب�شكل م�ستمر
لك��ي تدف��ع املقاتل�ين �إىل ب��ذل ق�ص��ارى
جهده��م ب��كل �إخال���ص وتف��ان وب�أعل��ى
درج��ات ال�شعور بامل�س�ؤولي��ة يف التدريب
�أثناء ال�سلم و�أثناء احلرب احلقيقية.
ع��رف اجل�نرال الأمريكي (نيك��ر بوكر
١٩٤١م) ال��روح املعنوي��ة ب�أنه��ا (عندما
يعتقد جندي �أن قواته امل�سلحة هي الأف�ضل
يف الع��امل  ،ف���إن كتيبته ه��ي الأف�ضل يف
اجلي�ش  ،و�رشكا�ؤه هم الأف�ضل يف الكتيبة
 ،وفريقه هوالأف�ضل من بني زمالئه  ،و�أنه
�أف�ضل جندي يف زية القتايل ) .
و�أخت��م حديثي ب���أن احلقائ��ق العلمية
ت�شري �إىل �أن الروح املعنوية للمقاتلني هي

�أوىل دعائم الن�رص يف املعركة ،و�أن احلرب
النف�سية ت�ستهدف حتطيم هذه الروح ،ومن
�أجل ذلك تتخذ الق��وات امل�سلحة لأي دولة
كان��ت التداب�ير الت��ي م��ن �ش�أنه��ا حتقيق
الآتي:
 lرفع ال��روح املعنوية وتقوية �إرادة
الرجال من الناحية القتالية .
 lحت�ص�ين الرجال ووقايتهم من �آثار
احلرب النف�سية املعادية .
� lإزال��ة �آثار احل��رب النف�سية املعادية
وا�ستعادة الروح املعنوية العالية.
والواقع يق��ول �إن هن��اك عالقة وثيقة
بني رف��ع معنويات الق��وات امل�سلحة بهذه
التداب�ير وب�ين خف���ض معنوي��ات الع��دو
باحل��رب النف�سي��ة ,ذل��ك لأن ه��ذا العم��ل
�سوف يزيد امل�سافة بني م�ستوى معنويات
الطرفني في�ساهم ذلك بدور كبري يف �إحراز
الن�رص على العدو.
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االعتماد يعرف ب�أنه جمموعة من العمليات �أو الإجراءات �أو املعايري
التي تقوم بها وكالة االعتماد �أو اجلهة املنوط بها من �أجل التحقق من
�أن امل�ؤ�س�سة التعليمية تتحقق فيها املعايري املحددة

لقد ظهرت تغيريات خمتلفة ومتالحقة يف عاملنا املعا�صر،
وتزايدت �أهمية املعرفة والتكنولوجيا احلديثة ،مما �ساعد يف النمو
االقت�صادي العاملي ،و�أدى ذلك �إىل انت�شار عدد من م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،وفتحت كليات وجامعات يف خمتلف التخ�ص�صات ،وظهر
التناف�س الكبري فيما بينها ،مما جعل املخت�صني يف احلكومات بناء
معايري من �أجل �ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف جميع
التخ�ص�صات ،واالهتمام بالبنية الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة التعليمية،
واملناهج الدرا�سية ،والهيئة التعليمية ،وعلى �ضوء ذلك ظهر ما ي�سمى
باالعتماد الأكادميي بنوعيه امل�ؤ�س�سي والرباجمي.
تعريف االعتماد الأكادميي
كلم��ة االعتماد كم��ا ورد يف معجم اللغة
العربي��ة 1995م ،م��ن َع َم�� َد ال�ش��يء َعمدا �أي
�أقام��ه بعم��اد ودعم��هَ ،ع َم�� َد ال�ش��يء :ق�صده
ويق��ال اعتم��د الرئي�س الأمر واف��ق عليه و�أمر
بتنفيذه ،وعليه فمعنى االعتماد هـو الإقــرار،
�أم��ا فــ��ي اللغـ��ة الإجنليـزيـ��ة ت�أتــ��ي كلمـ��ة
( )Accreditationم��ن الفع��ل ()Accredit
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ومعن��اه يجي��ز ويفو���ض يف �أمر م��ن الأمور،
وعليه فمعنى االعتماد :الإجازة والتفوي�ض.
كم��ا يعرف االعتم��اد ب�أن��ه جمموعة من
العملي��ات �أو الإجراءات �أو املعايري التي تقوم
بها وكالة االعتم��اد �أو اجلهة املنوط بها من
�أجل التحقق من �أن امل�ؤ�س�سة التعليمية تتحقق
فيه��ا املعايري املحددة �سلف��اً ،وتتوافر لديها
الإمكانات الب�رشية واملادية مبا يتنا�سب مع

العقيد الركن جوي
علـــي بــن �سليـــم الكلبــانــي
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
الأه��داف التي ت�سعى هذه امل�ؤ�س�سة لتحقيقها
يف الط�لاب مبا يتنا�سب م��ع طبيعة املجتمع
الذي توجد فيه.
�أنواع االعتماد الأكادميي
ي�شكل االعتم��اد الأكادمي��ي لأي م�ؤ�س�سة
�ص��ورة من �صور التقييم الت��ي ال بد �أن يتوفر
لها املعلومات ال�رضورية ،و تتم وفق الأ�س�س
املتع��ارف عليه��ا ،وينق�س��م االعتم��اد �إىل
الأنواع الآتية:
 qاالعتم��اد امل�ؤ�س�سي :هو االعتماد الذي
�لا للجامع��ة و�أدائها
ي�ستوج��ب
تقييم��ا �شام ً
ً
و�إدارته��ا والتح�صي��ل الأكادمي��ي لطالبه��ا

واخلدم��ات الطالبية ،ويكون م��ن اخت�صا�ص
وح��دة التق��ومي الأكادمي��ي ،ت�سانده��ا جميع
الكلي��ات والإدارات املعني��ة به��دف تطوي��ر
عملي��ة التعلي��م والتعلم ،من خ�لال االعتماد
لربنام��ج �أكادمي��ي ،م��ن �أجل تهيئ��ة الطالب
ل�سوق العم��ل ،وينظر �إىل االعتم��اد امل�ؤ�س�سي
على �أنه:
• اعتم��اد ع��ام يرك��ز على تقيي��م الأداء
بامل�ؤ�س�سة التعليمية ب�صورة �شاملة.
• يق��وم ه��ذا الن��وع م��ن االعتم��اد على
�أ�سا���س �أن امل�ؤ�س�س��ة تقوم بتحقي��ق �أكرب قدر
ممك��ن من �أهدافه��ا ،و�أن لديها م��ن امل�صادر
وامل��وارد م��ا ميكنه��ا م��ن اال�ستم��رار يف
امل�ستقبل.
• فه��و عب��ارة عملي��ة تقيي��م ج��ودة
امل�ست��وى التعليمي للم�ؤ�س�س��ة ،وتتم بوا�سطة
هيئ��ة متخ�ص�ص��ة يف �ض��وء معاي�ير حمددة
ملجاالت العملية التعليمية املحددة.
• مينح ه��ذا النوع من االعتماد ت�أهيال
�أوليا ومبدئيا للم�ؤ�س�سة التعليمية باعتبارها
وح��دات عامل��ة متكاملة ،مبعن��ى �أن كل جزء
من �أجزاء امل�ؤ�س�سة ي�سهم يف حتقيق الأهداف
التعليمية العامة لها.
• وهو خطوة مبدئية و�رضورية للت�أكيد
عل��ى �أن امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة ق��د ا�ستوف��ت
ال��شروط واملعاي�ير ،كاملب��اين والتجهي��زات
واملعام��ل و�أماك��ن التدري��ب واملكتب��ة

وامل�ساح��ة اخل��ضراء واملالع��ب ،مبا يف ذلك
�أع�ضاء هيئة التدري�س واجلهاز الإداري وغري
ذلك م��ن اخل�صائ�ص امل�ؤ�س�سي��ة ،مثل ال�سلطة
القانوني��ة والإداري��ة الت��ي حتك��م امل�ؤ�س�سة،
وم��دى ثب��ات م�ص��ادر التموي��ل ،وعالق��ة
امل�ؤ�س�س��ة باملجتم��ع امل�ستفيد م��ن خدماتها
التعليمية.
• وه��ذا الن��وع م��ن االعتم��اد يت�ضم��ن
اعرتاف�� ًا بالكي��ان ال�شام��ل للم�ؤ�س�س��ة ،ف���إذا
توف��رت كل ه��ذه املعاي�ير يتم االنتق��ال �إىل
االعتماد الأكادميي �أو الرباجمي كجزء مكمل
لالعتماد الكلي للم�ؤ�س�سة.
 qاالعتم��اد الرباجم��ي :مينح ه��ذا النوع
م��ن االعتم��اد ع��ادة للربام��ج الأكادميي��ة
املتخ�ص�صة بعد ح�ص��ول امل�ؤ�س�سة التعليمية
عل��ى االعتم��اد الأول (الع��ام) وبع��د تخ��رج
الدفعة الأوىل ب�سنة واحدة على الأقل ل�ضمان
عملية تقومي متكامل ،وذلك من خالل:
• فح���ص دقيق لكل م��ا يتعلق بالربامج
الدرا�سي��ة يف خمتل��ف املراح��ل ،و�أع�ض��اء
هيئ��ة التدري���س ،وم�ؤهالته��م الأكادميي��ة،
وخرباته��م ون�شاطاته��م البحثي��ة ،وع��دد
الط�لاب و�سجالته��م الأكادميي��ة و�أدائهم يف
االمتحانات ال�شهرية والنهائية.
• تواف��ر م�ص��ادر التعل��م وغ�ير ذلك من
امل�ستلزمات.
• االعرتاف بالكفاءة الأكادميية لربنامج

درا�س��ي تق��وم ب��ه هيئ��ة علمي��ة متخ�ص�صة،
والربنامج يحق��ق معايري اجل��ودة املو�ضحة
م��ن قبل ه��ذه الهيئ��ة �أو املنظم��ة ،وهو بذلك
معن��ي بتق��ومي وح��دات �أكادميي��ة خا�صة �أو
كلي��ات �أو مدار���س �أو ق�سم داخ��ل امل�ؤ�س�سة �أو
برامج داخل امل�ؤ�س�سة ذاتها.
• كم��ا ي�ؤك��د �أن امل�ؤ�س�س��ة ق��د حقق��ت
�أهدافه��ا بنج��اح ،و�أن براجمه��ا ق��د خطَ ��ت
ونف��ذت بدق��ة ،و�أنه��ا متتل��ك امل��وارد لتنفيذ
خط��ط امل�ستقب��ل ،وه��ذا ينقلن��ا �إىل االعتماد
املهني.
 qاالعتم��اد املهن��ي :يع��رف ب�أن��ه
«االع�تراف بالكفاية ملمار�س��ة مهنة ما ،يف
�ض��وء معاي�ير ت�صدره��ا هيئ��ات ومنظم��ات
مهني��ة متخ�ص�ص��ة ،عل��ى امل�ست��وى املحلي
والإقليمي» .ويرى حممد العجمي� ،أن االعتماد
املهني هو منظومة متكاملة ت�ستهدف �ضمان
ج��ودة �إع��داد املعل��م وج��ودة �أدائ��ه لعمل��ه،
وتنميت��ه مهني��ا ،وب�ش��كل م�ستم��ر ومنظ��م،
وذل��ك من خالل عملي��ات الرتخي�ص ،وجتديد
الرتخي���ص ملزاول��ة مهن��ة التعلي��م ,ومين��ح
ه��ذا النوع م��ن االعتم��اد من قب��ل م�ؤ�س�سات
اعتمادية �أع��دت لهذا الغر�ض ،حيث �إن وجود
ترخي�ص قانوين مبني عل��ى م�ستوى و�أ�سا�س
�سليم ي�سمح للفرد مبزاولة املهنة التي ينتمي
�إليه��ا ،ويع��د ال�سبي��ل الأمث��ل للتع��رف عل��ى
حقيقة م�ستوى الأفراد املتعامل معهم ،وبذلك
ي�ضمن كفاءة العمليات واخلدمات التعليمية.
فل�سفة االعتماد الأكادميي
يذكر �أن الفل�سفة التي يقوم عليها االعتماد
الأكادمي��ي ،تتمثل من خ�لال تدعيم ا�ستقالل
م�ؤ�س�سات التعليم الع��ايل ،وحت�سني اخلدمات
الت��ي تقدمه��ا ،لو�ص��ول براجمه��ا التعليمي��ة
�إىل �أعل��ى ج��ودة ممكن��ة ,ولتلبي��ة متطلب��ات
املجتم��ع وتزوي��ده باملعلوم��ات املع�ترف
به��ا ع��ن الربام��ج املعتم��دة م��ن امل�ؤ�س�سات
التعليمي��ة ,ليتي��ح فر�ص��ا �أو�س��ع للم�ؤ�س�سات
التعليمية والهيئات التدري�سية الأكادميية يف
تق��ومي وتطوير خرباتها والتع��رف على نقاط
القوة وال�ضعف يف الربامج الأكادميية.
نظ��ام االعتم��اد ه��و عملي��ة م�ستم��رة
ومتجددة ال تتوقف عند حتقيق غاية �أو هدف
مع�ين حيث �إنه يه��دف با�ستم��رار �إىل �إ�صدار
الأحكام الالزم��ة ،التي ت�شهد ب�أن املعلم على
م�ست��وى ع��ال من اجل��ودة والتمي��ز يف الأداء
وي�سع��ى با�ستمرار ملتابع��ة اجلديد يف جمال
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املهن��ة ،الأمر ال��ذي يحقق له التق��دم ومييزه
عن الآلية التي يتناق�ص �إنتاجها باال�ستعمال
امل�ستم��ر ،كم��ا �أن��ه عملي��ة �شامل��ة لقيا���س
كفاءة املعلم من اجلوان��ب املهنية والثقافية
واخللقي��ة والق��درة عل��ى مواجه��ة امل�شكالت
واملواقف ال�صعبة.
�أهداف االعتماد الأكادميي
�إن اله��دف الأ�سا�س��ي م��ن االعتم��اد ه��و
تنمي��ة و�ضمان ج��ودة امل�ؤ�س�س��ات التعليمية
ع��ن طريق مراجع��ة ومراقبة ج��ودة براجمها
وتقوميها ب�ص��ورة م�ستمرة ،ويت�صف خريجو
ه��ذه الربام��ج بالكف��اءة العالي��ة والتح�س�ين
امل�ستمر.
وي�سعى نظام االعتماد �إىل حتقيق �أهداف
حم��ددة حيث يعم��ل على التح�س�ين والتطوير
النوع��ي مل�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل والربامج
التعليمي��ة به��ا ،كم��ا ي�ساع��د عل��ى توف�ير
املعلومات املتعلق��ة بنوعية الربامج املقدمة
للجمه��ور لالط�لاع عليها وتدعي��م م�صداقية
تل��ك امل�ؤ�س�س��ات والربام��ج حت��ى متكنها من
ا�ستخ��دام امل�صادر املتاحة لها لتقدمي �أف�ضل
اخلدم��ات ،بالإ�ضاف��ة �إىل عدد م��ن الأهداف
ميكن �إيجازها فيما يلي:
• م�ساع��دة اجلامع��ات وامل�ؤ�س�س��ات
التعليمي��ة عل��ى حتدي��د �أهدافه��ا م��ن خ�لال
عملي��ة التقيي��م الذات��ي وو�ضع خط��ط لتنفيذ
وحتقيق ما مل يتحقق منها بعد ذلك.
• من��ح اجلامع��ات والربام��ج املعتم��دة
مكانة متمي��زة يف جمتمعها وبني اجلامعات
الأخرى وي�شج��ع على التعاون والت�شارك بني
�أفراد اجلامعات واالنفتاح وتبادل اخلربات.
• تغذي��ة �سوق العم��ل ب�أف�ضل اخلريجني
من اجلامعات املعتمدة.
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• م�ساع��دة اجلامع��ات للح�ص��ول عل��ى
التموي��ل ال��كايف وال��ضروري م��ن احلكومة،
لي�ضمن للطالب اختيار الربامج التي يرغبون
االلتحاق بها.
مميزات االعتماد الأكادميي
يع��د االعتماد الأكادميي م��ن ال�رضورات
الت��ي متليها تطورات احلي��اة لي�س فقط داخل
امل�ؤ�س�س��ات الرتبوي��ة ولك��ن ع�بر امل�ؤ�س�سات
املجتمعي��ة ،االقت�صادية منه��ا واالجتماعية
يف املجتم��ع الكبري ،و�أعظم نق��اط القوة التي
يتمي��ز بها االعتماد هو كون��ه عملية �إ�رشافية
م�رشوع��ة يف الأو�س��اط الأكادميي��ة ل�ضم��ان
ا�ستمرار اجلودة النوعية يف الربامج التعليمية
الت��ي تقدمها اجلامع��ات وم�ؤ�س�س��ات التعليم
خلدمة جمتمعاتها ،وهذه العملية هي يف واقع
الأمر مرحلة طويلة ج��دا بحيث ال تنتهي عند
حتقي��ق غاية �أو ه��دف معني ،بل هي م�ستمرة
دون توقف ،لأن هدفها املتجدد با�ستمرار هو
�إ�صدار الأحكام الالزمة التي ت�شهد ب�أن برامج
امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة تف��ي مبعاي�ير االعتماد
الأكادمي��ي من حيث املحافظة على امل�ستوى
العلمي اجلي��د وال�سري املنتظم لتحقيق التطور
امل�ستمر.
عن��د ح�ص��ول امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة �أو
الربنام��ج التعليم��ي عل��ى االعتم��اد ف�إنه��ا
ت�ضمن عدة نقاط �إيجابية وهي :
• �ضمان ات�ساق �أن�شطة الكلية وبراجمها
مع معاي�ير االعتماد الأكادمي��ي ،ومتطلبات
املهنة ،وحاجات اجلامع��ة ،وطموحات �أفراد
املجتمع.
• زي��ادة التعاون والتفاع��ل االجتماعي
بني �أع�ضاء هيئة التدري�س.
• حتقيق االن�ضباط الذاتي لدى العاملني

يف امل�ؤ�س�سة.
• توثي��ق العالقة ب�ين خريجي اجلامعة
و�أ�ساتذتها.
• زيادة دافعية الطالب نحو التعليم.
• تنمي��ة مه��ارات التعل��م الذات��ي ل��دى
الطالب اجلامعي.
• و�ض��ع معاي�ير �أداء لنوعي��ات التعليم
املختلفة.
مراحل االعتماد الأكادميي
للح�ص��ول على االعتم��اد الأكادميي ال بد
من املرور باملراحل الآتية:
 kالدرا�س��ة الذاتي��ة :يع��د اله��دف م��ن
الدرا�س��ة الذاتي��ة قيا���س الإجن��ازات ح�س��ب
اتب��اع امل�ؤ�س�سة لأهدافه��ا العلمية والرتبوية
والفل�سفي��ة ،ويعتم��د عل��ى مدى الق��درة على
رب��ط �أهدافه��ا و�إجنازاته��ا ،م��ن خ�لال عدد
�أع�ض��اء الهيئة التدري�سية ،وعدد الطلبة اجلدد
واخلريجني ،والبحوث املن�شورة ،والإجنازات
التقني��ة ،بالأه��داف العلي��ا الت��ي ر�سم��ت
لنف�سه��ا ويقت�ضي ه��ذا� ،أن يقوم كل العاملني
بامل�ؤ�س�س��ة بتقيي��م ذاتي لأعماله��م الرتبوية
وخلدماتهم وبحوثه��م ،مما ي�ساهم يف تطوير
ه��ذه اجلوان��ب والتخطي��ط للتط��ورات املهمة
وامل�ستقبلي��ة للم�ؤ�س�س��ات التعليمية التي تعد
م�ؤ��شراً جلودتها يف تطوره��ا الذاتي ،وي�شمل
تقرير الدرا�سة الذاتية على ما يلي:
• تقيي��م ر�سال��ة امل�ؤ�س�س��ة حي��ث يحدد
نظ��ام امل�ؤ�س�س��ة والأه��داف والغاي��ات الت��ي
حتدد اجتاه امل�ؤ�س�سة التعليمية.
• الربام��ج و�أوج��ه الن�ش��اط الأكادمي��ي
وامل�ساع��دة تظهر عادة يف الأدلة التي تعدها
امل�ؤ�س�س��ة ويف ج��داول الف�ص��ول الدرا�سي��ة
وكتيب��ات الربام��ج حي��ث الب��د �أن تو�ض��ح
الدرا�س��ة الذاتية ال�شهادات والدرجات العلمية
الت��ي متنحها امل�ؤ�س�سة واملق��ررات والأن�شطة
التعليمية.
• هيئة التدريب واملوظفني وامل�ساعدين
و�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س ونوعي��ة الوظيف��ة
بامل�ؤ�س�س��ة ه��م الذين يح��ددون �إىل حد كبري
نوعية امل�ؤ�س�سة.
• م��وارد امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة املالية
واملادي��ة هي التي متكن امل�ؤ�س�سة من ال�سعي
لتحقيق �أهدافها.
• الوح��دات امل�ساع��دة مث��ل املكتب��ات
يج��ب �أن تدعم ه��ذه الدرا�سة بكاف��ة الوثائق
ال�رضوري��ة عل��ى �ش��كل مالح��ق وج��داول

وبيانات تو�ضح م�صداقية الدرا�سة,
• حتت��وي الدرا�سي��ة الذاتي��ة عل��ى
الت�ص��ورات امل�ستقبلي��ة ذات امل��دى القري��ب
واملتو�س��ط والتخطي��ط للت�ص��ورات املهم��ة
للم�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة ك�أح��د امل�ؤ��شرات
الإيجابي��ة لفاعليته��ا يف تطوير ذاتها وتقدم
ه��ذه الدرا�س��ة للجهة املتاح��ة لالعتماد لكي
ت�شكل القاعدة الأ�سا�سية يف عملية التقومي.
 kالتقييم التع��اوين :يطلب من العاملني
بامل�ؤ�س�سةالتعليمي��ة والقائم�ين بالتقيي��م
(االعتم��اد) م��لء ا�ستبيان��ة خا�ص��ة ب�أ�سلوب
الدرا�س��ة الذاتي��ة واملعلوم��ات وامل�ؤ��شرات
ال��واردة بها و�صالحيته��ا للتقييم وتو�صيات
�أخرى به��ذه العملية وبعد االنته��اء من �إعداد
ه��ذا التقري��ر تر�سل ن�سخ��ة لكل فري��ق العمل
الذي �سيقوم بالزيارة امليدانية.
 kالزيارة امليدانية :تقوم اجلهة املانحة
لالعتم��اد بت�شكي��ل جلن��ة �أو عدد م��ن اللجان
املخت�صة لدرا�سة الوثائق التي قامت بتقدميها
امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة الراغب��ة يف االعتم��اد،
ثم تق��وم اللجن��ة بالزي��ارة امليداني��ة ملوقع
الربنام��ج وامل�ؤ�س�س��ات لكي تت�أك��د من مدى
م�صداقي��ة وتطاب��ق الدرا�سة الذاتي��ة املقدمة
م��ع �إج��راء املقاب�لات الفعلي��ة م��ع �أع�ض��اء
هيئة التدري���س والإداريني والطلبة واالطالع
مبا�رشة عل��ى كافة الأو�ض��اع املالية بهدف
تقومي هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية ,وتعد اللجنة
بعد ذل��ك تقريره��ا لرتفعه للجه��ة امل�س�ؤولة
عن من��ح االعتماد ،وتتكون ه��ذه اللجان من
الرتبوي�ين والأكادميي�ين ذوي االخت�صا�ص
بع�ضا
واخل�برة يف جمال االعتماد ،كما ت�ضم ً
م��ن ممثلي الهيئ��ات احلكومي��ة ذوي العالقة
بطبيع��ة الربنام��ج �أو امل�ؤ�س�س��ة يف الدول��ة
نف�سها بالإ�ضافة �إىل خرباء دوليني ،والبد �أن
يتوافر يف الزائرين القدرة على:
• فهم م�ؤ�رشات هذه املعايري.
• الق��درة عل��ى التعام��ل م��ع خمتل��ف
املعايري بالطريقة التي تتوافق معها.
• االحتف��اظ بال�رسية التامة للمعلومات
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
• عق��د مقاب�لات م��ع هيئ��ة امل�ؤ�س�س��ة
والطالب واملعلمني.
• تقيي��م امل�ؤ�س�س��ة الت��ي مت زيارتها يف
�ضوء معايري وا�ضحة .
• العم��ل كفري��ق واح��د للح�ص��ول عل��ى
نتائج �شاملة ومرتابطة.

معايري االعتماد الأكادميي تعرف ب�أنها املعايري التي ت�ضعها هيئة االعتماد
مب�شاركة اجلهات املعنية وامل�ستفيدين من اخلدمة التعليمية ا�سرت�شاد ًا باملعايري
الدولية ومتثل احلد الأدنى مل�ستوى معايري امل�ؤ�س�سات �أو الربامج التعليمية
• تق��دمي تقري��ر �شف��وي مطاب��ق للتقرير
املكتوب .
• تقري��ر جل��ان االعتم��اد :يف نهاي��ة
الزي��ارة يق��ر�أ اخل�براء والزائ��رون تقريره��م
بوجود عدد من ممثلي امل�ؤ�س�سات وي�رشحون
في��ه مواق��ع الق��وة وال�ضع��ف يف الربنام��ج
ومظاه��ر االتف��اق واالخت�لاف م��ع تقري��ر
الدرا�س��ة الذاتي��ة ،وميك��ن لأع�ض��اء امل�ؤ�س�سة
مناق�ش��ة ما جاء يف ه��ذا التقرير مع الزائرين
ملراجع��ة ت�صحيحه ،وبعد ذلك تقوم امل�ؤ�س�سة
مبراجعة هذا التقرير النهائي لفريق املقيمني
ومناق�شة م��ا قد يرد به من مفارقات وحتديد
اخلطوات التالية ل�ضمان �شفافية كل جزء من
ه��ذه العملي��ة وتفهم كافة الهيئ��ات له ,وعقد
ور�ش��ة للعمل ملناق�ش��ة كافة جوانب��ه و�إعداد
تقرير حوله حتى يت�سنى اتخاذ القرار املالئم
يف النهاية.
• القرار النهائ��ي :تقوم اجلهة امل�س�ؤولة
من��ح االعتم��اد بدرا�س��ة كل التقاري��ر
واملالحظ��ات والتو�صي��ات املقدم��ة له��ا
م��ن قب��ل امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة املرتتبة على
الزي��ارات امليدانية من قب��ل اللجان امل�شكلة,
ث��م تتخ��ذ قراره��ا يف �ض��وء م��دى تطبي��ق
املعاي�ير املطلوب��ة يف امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة،
وع��ادة يتم منح االعتم��اد لفرتة حمدودة من
الزمن ،وذلك تبعا للم�ؤ�س�سة التعليمية وتاريخ
ت�أ�سي�سها.
معايري االعتماد الأكادميي
عرف��ت معايري االعتم��اد الأكادميي ب�أنها
املعاي�ير الت��ي ت�ضعه��ا هيئ��ة االعتم��اد
مب�شاركة اجلهات املعني��ة وامل�ستفيدي��ن م��ن
اخلدمة التعليمية ا�سرت�شاداً باملعايري الدولية،
ومتثل احلد الأدنى مل�ستوى معايري امل�ؤ�س�سات
�أو الربامج التعليمية.
تتباي��ن معاي�ير االعتم��اد من دول��ة �إىل
�أخ��رى تبع�� ًا لله��دف ال��ذي �أن�شئت م��ن �أجله
جل��ان االعتم��اد وتبعا للظ��روف االجتماعية
والثقافي��ة ،وت�ش�ير بع���ض الدرا�س��ات �إىل �أن
جل��ان االعتم��اد ت�ض��ع ع��د ًدا م��ن املعاي�ير
لتقيي��م امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة الت��ي ترغ��ب
يف االعتم��اد ،وكم�ؤ��شر لإثب��ات كفاءته��ا

وفاعليته��ا ،وه��ذه املعاي�ير تعتم��د يف
�أهميته��ا عل��ى مدى مالءمتها م��ع التغيريات
الع�رصية ودرجة ا�ستجاباتها لكل من الطالب
واحتياج��ات �سوق العمل ،لتمكني الطالب من
احل�صول على املعرفة املتنوعة والتعامل مع
تقني��ات الع��صر مبا ي�سه��م يف رف��ع مكانته
وتقدم جمتمعه وهي ب�صفة عامة مرنة دائمة
التغي�ير ا�ستجاب��ة ملتطلبات ع�رصه��ا ،ومن
تلك املعايري ما يلي:
• و�ض��وح الأه��داف التعليمي��ة للجامعة
مبا يتنا�سب مع حاجة املجتمع.
• تو�ضي��ح �سيا�س��ة القب��ول ح�س��ب كل
تخ�ص�ص ،ومدى حاجة �سوق العمل.
• م��دى كفاي��ة اخلدم��ات الطالبي��ة
وكفاءتها.
• مدى فعالية الأ�ساليب الإدارية.
• م��دى مالءم��ة املنه��ج لالحتياج��ات
واملتطلب��ات اخلا�ص��ة للط�لاب وحلاج��ات
املجتمع ومتطلباته.
• وجود مراكز م�صادر التعليم واملكتبة.
• توافر م�صادر متويلية دائمة للجامعة.
• م��دى مالئم��ة �أع��داد �أع�ض��اء هيئ��ة
التدري�س لأعداد الطالب.
جتارب بع�ض الدول الأجنبية
والعربية يف االعتماد الأكادميي
التعلي��م من �أولوي��ات �سيا�س��ات وبرامج
ال��دول عل��ى كاف��ة م�ستوياته��ا ،املتقدم��ة
منه��ا والنامية ،فجوهر ال��صراع العاملي يف
امل�ستقب��ل ه��و يف حقيقت��ه تناف���س تعليمي،
فالتعلي��م يع��د مبثاب��ة املح��رك الرئي�س��ي
ملجتم��ع املعرف��ة(  (Knowledge S o
 )cietyوالعام��ل الأكرث حيوي��ة يف ت�شكيله
وبنائ��ه ،الأمر ال��ذي يدفع معظ��م دول العامل
�إىل �إع��ادة النظ��ر يف بنيته��ا التعليمي��ة على
م�ستوياتها املختلفة.
التقيي��م واالعتماد هو اجلزء املكمل الذي
يتوج تطوير �أنظمة ج��ودة التعليم مب�ؤ�س�سات
التعلي��م العايل� ،أي �أن �إن�ش��اء نظام لالعتماد
�أو جمل�س لالعتماد هو اجلزء التكميلي لإن�شاء
وتطبي��ق �أنظم��ة تعلي��م ع��ايل طبق�� ًا ملعايري
اجل��ودة ال�شاملة يف التعليم ،ولي�س بدي ًال عنه
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ومن جتارب بع�ض ال��دول الأجنبية والعربية
يف هذا املجال ما يلي:
 qالتجرب��ة الأمريكي��ة يف االعتم��اد
الأكادميي :يف الت�سعينات من القرن الع�رشين
ب��د�أت حماول��ة مهم��ة للتطوي��ر والتجدي��د
لال�ستم��رار يف مواجه��ة املناف�س��ة املحلي��ة
والعاملي��ة ،وكان هن��اك قناعة ب���أن التطوير
و�إدخ��ال اجل��ودة يف التعلي��م اجلامع��ي ال
يج��ب �أن يقت��صر فقط عل��ى هيئ��ة التدري�س،
ولك��ن يج��ب �أن يطبق �أي�ض�� ًا عل��ى الإداريني
والأجهزة امل�سان��دة للن�شاط العلمي والبحثي
للجامع��ات ،ف�إدخ��ال اجل��ودة يف املكتب��ات
اجلامعي��ة ومراك��ز الأبحاث واملعم��ل ق�ضية
مهمة جداً.
توجد هناك جمال���س متخ�ص�صة مهمتها
التق��ومي والإج��ازة واالعتم��اد للجامع��ات
والكلي��ات ،وفق�� ًا للإمكاني��ات وامل�ص��ادر
املادية واملوارد التي متتلكها اجلامعة ،فيتم
تقوميها و�إجازته��ا واعتمادها طبق ًا ملعايري
حمددة تتعلق بـاملناهج والأبحاث والو�سائل
التعليمي��ة ،ويتخ��ذ االعتم��اد يف الوالي��ات
املتحدة الأمريكية �شكلني:
 kاعتماد م�ؤ�س�س��يInstitutional( :
 ) )Accreditationوتق��وم ب��ه جمال���س
�إقليمي��ة تابع��ة مل�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل
نف�سها.
 kاعتم��اد تخ�ص�ص��يProgram( :
 )Accreditationللربامج الدرا�سية تقوم
ب��ه جل��ان متخ�ص�ص��ة :مث��ل جمل���س اعتماد
الهند�سة والتكنولوجيا ،وهيئة اعتماد التعليم
الطب��ي ،وكذلك جمل�س اعتم��اد التعليم العايل
ال��ذي يقوم باالع�تراف مب�ؤ�س�س��ات االعتماد
بن��اء على
العامل��ة يف جم��ال التعليم العايل
ً
معاي�ير حم��ددة ،ويت��م �إع��ادة اعتم��اد ه��ذه
بناء
امل�ؤ�س�سات مرة واح��دة كل (� )10سنوات ً
على تقرير يقدم كل خم�س �سنوات.
 qالتجرب��ة الربيطاني��ة يف االعتم��اد
الأكادميي :تعد فرتة ال�سبعينات والثمانينات
بداي��ة االهتم��ام باجل��ودة التعليمي��ة ،عندما
ب��د�أ التوجه �إىل م��ا ي�سمى بالتع��دد التقني �أو
املهن��ي يف بريطاني��ا ،والذي يع��د الدافع �إىل
التغري املوجه يف التعليم العايل وال �سيما يف
املناهج و�أ�ساليب التدري�س من خالل عمليات
التعلي��م وو�ضع املعاي�ير ،ويف عام 1992م
�أ�سند �إىل جمال�س التعليم العايل للدعم املادي
مهم��ة التحقق م��ن عمليات التق��ومي امليداين
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االعتماد امل�ؤ�س�سي )Institutional Accreditation( :هو
الذي تقوم به جمال�س �إقليمية تابعة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل نف�سها
والتحق��ق م��ن �أن مواط��ن ال�ضع��ف ق��د مت��ت
معاجلتها ك�رشط للح�صول على الدعم املادي
�أو ن�سبة منه.
يف ع��ام 1997م يف بريطاني��ا مت
�إن�ش��اء (هيئ��ة توكي��د اجل��ودة) ()QAA
وه��ي وكالة م�ستقل��ة مهمتها و�ض��ع معايري
ت�ضم��ن اجل��ودة يف التعلي��م الع��ايل ،كما �أن
دوره��ا مراقب��ة ا�ستمرار �ضم��ان تطبيق هذه
املعاي�ير ،وكان ال�سب��ب الرئي�س��ي لن�ش���ؤ هذه
الهيئ��ة ه��و اال�ستجاب��ة �إىل االنتق��ادات التي
رفعت �إىل وزي��ر التعليم العايل الربيطاين من
�أرب��اب العم��ل ورج��ال احلكوم��ة يف ماليزيا
و�سنغافورة ،حول تدين م�ستوى طالبهم الذين
تخرج��وا م��ن اجلامع��ات الربيطاني��ة ،وتع��د
هيئ��ة �ضمان اجل��ودة هي املنظم��ة الوحيدة
الت��ي تق��وم مب�س�ؤولي��ة �ضم��ان اجل��ودة يف
التعليم العايل الربيط��اين و�إنها �أن�شئت لتقوم
بالعمل الذي كان ي�ؤديه جمل�س جودة التعليم
العايل.
�أم��ا �أهداف االعتم��اد الأكادميي (�ضمان
اجل��ودة) للجامع��ات الربيطانية فه��و يتمثل
يف تعزي��ز ثقة اجلماهري يف جودة ما يطرحه
التعلي��م الع��ايل م��ن برام��ج وم��ا مينحه من
�شهادات وذلك من خالل:
• تعزي��ز التعاون ب�ين م�ؤ�س�سات التعليم
العايل من �أجل التح�سني املتوا�صل يف نوعية
وم�ستويات الربامج املطروحة.
• تواف��ر معلوم��ات وبيان��ات وا�ضح��ة
ودقيق��ة للطلب��ة و�أ�صحاب الأعم��ال وغريهم
حول نوعية الربامج املطروحة وم�ستوياتها.
• �إ�ص��دار �أدل��ة للممار�س��ات و�إب��راز
املمار�س��ات اجليدة وبرام��ج مراجعة وتقييم
الأداء امل�ؤ�س�س��ي والتي ت�سم��ى( :هيئة �ضمان
اجلودة الربيطانية).
• تعزي��ز التعاون ب�ين م�ؤ�س�سات التعليم
العايل لو�ضع �إطار الدرجات العلمية وتنفيذه.
• تقدمي امل�شورة فيما يتعلق ب�صالحيات
منح الدرج��ات والألقاب اجلامعي��ة ،وت�سهيل
�ش��اف ينبه عل��ى امل�ستويات يف
و�ض��ع دليل
ٍ
املواد الدرا�سية كافة.
�أم��ا �أ�سالي��ب وط��رق اعتم��اد الربام��ج

التعليمي��ة وامل�ؤ�س�س��ات الت��ي تعتمدها هيئة
�ضمان اجلودة الربيطانية فهي:
• زي��ارة فري��ق التق��ومي �إىل امل�ؤ�س�س��ة
التعليمي��ة ويطل��ق عليه��ا زي��ارة الفاح���ص،
ال��ذي يهت��م بالنظ��ر يف �أ�سالي��ب ونتائ��ج
التق��ومي الذات��ي ،ونظ��ام اجل��ودة الداخل��ي،
وم��دى ممار�سة الطالب للتعلم و�ضمان جودة
التدري�س.
• احلك��م عل��ى و�ض��ع امل�ؤ�س�س��ة احلالية
والو�ضع امل�ستقبل��ي املتوقع من حيث نوعية
براجمه��ا ،و�شهادتها العلمي��ة ،ومدى تطبيق
اجل��ودة فيه��ا ،اعتماداً على قواع��د املمار�سة
التاب��ع ملنظم��ة �ضم��ان اجلودة ،كم��ا يعطي
الفري��ق حكم��ه عل��ى م��دى دق��ة املعلوم��ات
وتكاملها وو�ضوحها التي تن�رشها امل�ؤ�س�سة.
• ن��شر تقاري��ر تك��ون عل��ى نوع�ين :
�أحدهم��ا حك��م فريق التق��ومي عل��ى امل�ؤ�س�سة
م��ع التو�صي��ات للم�ؤ�س�س��ة تعن��ون بح�س��ب
�أهميته��ا ،والآخر ه��و ملخ���ص للتقرير الأول
ين�رش للجمهور.
 qالتجرب��ة الفرن�سي��ة يف االعتم��اد
الأكادمي��ي� :أن�شئت جلن��ة التقيي��م يف فرن�سا
مبوجب قانون التعليم العايل الذي �صدر �سنة
 1984والذي �أعطى اجلامعات ا�ستقاللية �أكرث
عل��ى ال�صعي��د الأكادميي وامل��ايل ،ويف عام
1989م اتب��ع بقانون �آخ��ر �أعطى ا�ستقاللية
�إداري��ة ف�أ�صبح��ت مرتبطة مبا��شرة برئا�سة
اجلمهوري��ة ،ول��ذا فه��ي لي�ست تابع��ة لوزارة
التعليم العايل.
وت�شم��ل �إج��راءات التقييم ال��ذي متار�سه
اللجن��ة تقييم ًا للم�ؤ�س�س��ة التعليمية ومراجعة
للربام��ج ،وي�شم��ل التقيي��م الع��ام مراجع��ة
�أ�سالي��ب التدري�س والن�شاط��ات البحثية ونظم
الإدارة وبيئ��ة التعلي��م ،كم��ا جت��ري عملي��ة
بناء على طل��ب م�ؤ�س�سة التعليم
التقييم عادة ً
العايل نف�سه��ا ،و�إن كان للجنة الوطنية احلق
يف �إج��راء تقييم لأي م�ؤ�س�سة تريد �أن تقيمها،
وتق��وم ه��ذه اللجن��ة بزي��ارة كل امل�ؤ�س�س��ات
م��رة كل ثمان �سن��وات تقريبا وتن��شر نتائج
تقييمه��ا يف تقرير ع��ن كل م�ؤ�س�س��ة ،وير�سل
التقري��ر لل��وزارات املعني��ة ،وتكم��ن �أهمي��ة

هذا التقيي��م يف �أنه ي�ؤخ��ذ يف احل�سبان �أثناء
التفاو���ض على املوازنات ال�سنوية مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
�أم��ا �إجراء مراجعة الربامج في�شمل تقريراً
ذاتي ًا م��ن امل�ؤ�س�سة نف�سها ث��م زيارة من قبل
اللجنة القومي��ة للم�ؤ�س�سة والتي تعد تقريرها
وال��ذي ت�ستن��د �إلي��ه جلن��ة خ�براء خارجي��ة
لإ�ص��دار �أحكامه��ا العتماد الربام��ج واملواد
الدرا�سي��ة للم�ؤ�س�س��ة ،وتقوم اللجن��ة القومية
للتعلي��م بن��شر تقرير ع��ام عن الربام��ج التي
مت��ت مراجعته��ا و�إع��داد تقري��ر �سن��وي يت��م
رفعه �إىل رئي�س اجلمهورية الفرن�سية يت�ضمن
نتائج التقييم للم�ؤ�س�سات التعليمية.
 qجترب��ة الياب��ان يف االعتم��اد
الأكادمي��ي :ب��د�أ نظ��ام االعتم��اد الأكادميي
الأول يف الياب��ان ع��ام 1947م م��ن خ�لال
ت�أ�سي�س جهاز خا�ص باالعتماد ي�سمى (هيئة
اعتماد اجلامعات اليابانية) ( )JUAAوهي
م�ؤ�س�س��ة م�ستقلة ع��ن احلكومة وغ�ير ربحية
ته��دف �إىل حت�س�ين جودة التعلي��م العايل من
خ�لال التطوي��ر الذات��ي ،ويف ع��ام 1991م
�أ�ص��درت احلكوم��ة اليابانية بع���ض املعايري
لت�أ�سي���س اجلامع��ات املعتم��دة عل��ى �أ�سا���س
التناف���س بني امل�ؤ�س�س��ات التعليمية ،و�أو�صى
كل م��ن (جمل���س ت�أ�سي�س اجلامع��ة) و(اللجنة
اال�ست�شاري��ة) يف وزارة الرتبي��ة ب��ضرورة
تطبي��ق عملي��ات الرقاب��ة الذاتي��ة والتق��ومي
الذات��ي ك��ي يتم حماي��ة وتطوي��ر اجلودة يف
التعليم اجلامعي.
يف ع��ام 1998م �أو�ص��ى جمل�س ت�أ�سي�س
اجلامع��ة واللجن��ة اال�ست�شاري��ة ب��ضرورة
العمل بنظام تق��ومي الفريق الثالث �أو التقومي
اخلارج��ي ،و�أكد جمل�س ت�أ�سي�س اجلامعة على
�أن �إ�ص�لاح اجلامع��ات يعتم��د عل��ى تر�سي��خ
املفاهيم الأ�سا�سية الأربعة:
• التعزي��ز النوع��ي للتعلي��م والبح��ث
العلمي.
• جع��ل �أنظم��ة التعليم والبح��ث العلمي
�أكرث مرونة ل�ضمان ا�ستقاللية اجلامعة.
• حت�س�ين البنية الإداري��ة يف م�ؤ�س�سات
التعلي��م الع��ايل  ،كت�سهي��ل عملي��ة �صياغ��ة
القرارات وتنفيذها.
• تن��وع اجلامع��ات والتطوي��ر امل�ستم��ر
للتعلي��م والبح��ث العلمي ،عن طري��ق ت�أ�سي�س
نظام تقومي متعدد الأ�شكال.
يف ع��ام � 2000أ�ص��درت وزارة الرتبي��ة

نظاما لتقومي الربام��ج الرتبوية والبحثية يف
اجلامع��ات اليابانية ،وطلبت م��ن اجلامعات
الوطني��ة �أن تقي��م نف�سه��ا بوا�سط��ة امل�ؤ�س�سة
الوطني��ة للدرج��ات الأكادميي��ة وتق��ومي
اجلامع��ات ( ،)NIAD.UEوتع��د عملي��ة
جم��ع �ضمان اجلودة ح�س��ب ()NIAD.UE
ه��ي مهمة م�ستقل��ة لكل جامع��ة بحيث ت�ضع
كل جامع��ة �أهدافه��ا يف التعلي��م والبح��ث
العلمي وخدمة املجتمع ،ثم ي�أتي دور التقومي
اخلارج��ي ال��ذي يعتم��د عل��ى ه��ذه الأهداف
وامله��ام وت�صن��ف برام��ج التق��ومي �إىل ثالثة
�أنواع:
• التق��ومي ح�سب املو�ضوع (تعليم ،بحث
علمي� ،أدارة اجلامعة ،خدمة املجتمع).
• تقومي الأن�شطة الرتبوية.
• تقومي الأن�شطة البحثية.
 qجترب��ة اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة
يف االعتم��اد الأكادمي��ي :بداي��ة الأم��ر كانت
تطبيق��ات اجل��ودة يف تلك الف�ترة تنطلق من
مبادرة لبع�ض الكليات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
باململك��ة العربية ال�سعودي��ة ،لتطبيق معايري
اجل��ودة يف الربام��ج العلمي��ة الت��ي تقدمه��ا،
قام��ت بع�ض اجلامع��ات احلكومي��ة ب�إدخال
�أنظم��ة �ضمان اجلودة لبع���ض الربامج ،وذلك
باالتفاق م��ع هيئات اعتم��اد دولية العتماد
برام��ج يف جمـــ��االت مهني��ة رئي�سيــــ��ة
كالربامــج الهند�سيـــة واحلا�ســب الآلــي ،ويف
منت�صف الت�سعينات قام��ت بع�ض اجلامعات
ب�إن�ش��اء مرك��ز للج��ودة ،وتطوي��ر بع�ض هذه
املراك��ز لت�صبح عم��ادة للتطوي��ر الأكادميي،
وقام��ت بع�ض اجلامع��ات بو�ض��ع اختبارات
للقب��ول ل�ضمان ج��ودة يف املدخالت ،وطبق

ذل��ك يف جامعة املل��ك عبد العزي��ز ،وجامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن.
ويف مطل��ع الألفية الثاني��ة تبنت اململكة
�إ�سرتاتيجي��ة الج��راء عملي��ة تطوي��ر �شام��ل
لنظ��ام التعليم العايل من خ�لال تنفيذ ثالثة
م�شاريع �أ�سا�سية:
• املرك��ز الوطن��ي للقيا���س والتق��ومي:
وت��وىل ت�صمي��م وتنفي��ذ االختب��ارات لقيا�س
الق��درات للطلب��ة ومهاراته��م واجتاهاته��م،
وت�صميم وتنفي��ذ اختبارات لقيا�س التح�صيل
العلمي لدى الطالب وتك��ون هذه االختبارات
موح��دة للتخ�ص�صات التي تدخل حتت نوعية
واح��دة ،وا�ستخدم��ت هذه االختب��ارات ك�أحد
املعاي�ير يف قبول الط�لاب ،يف التخ�ص�صات
التي يرغبون يف درا�ستها.
• الهيئ��ة الوطني��ة للتق��ومي واالعتم��اد
الأكادميي:
• ت�أ�س�ست الهيئة الوطنية كمبادرة مهمة
مل�ساندة التح�سينات يف جودة التعليم العايل
فوق الثانوي.
• وه��ي هيئ��ة م�ستقل��ة تتب��ع املجل���س
الأعلى للتعليم.
• تعمل بالتعاون مع الوزارات واجلهات
الأخرى امل�س�ؤولة عن �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل فوق الثانوي والإ�رشاف عليها.
• و�أنيط��ت لها م�س�ؤوليات ت�شمل �ضمان
اجل��ودة ،و�أنظم��ة االعتم��اد اخلا�ص��ة بكاف��ة
م�ؤ�س�سات التعلي��م العايل با�ستثناء م�ؤ�س�سات
التعليم الع�سكري.
• كم��ا �أنه��ا تق��وم بو�ض��ع املعاي�ير
واملقايي���س والإجراءات اخلا�ص��ة باالعتماد
و�ضمان اجلودة ،ومراجع��ة وتقومي الأداء يف
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امل�ؤ�س�س��ات القائم��ة �أو اجلدي��دة ،بالإ�ضاف��ة
�إىل االعتماد امل�ؤ�س�س��ي واالعتماد الرباجمي،
بخ�لاف العديد م��ن الن�شاط��ات الأخرى التي
تهدف �إىل دعم حت�سني اجلودة .
• وتتمت��ع ه��ذه الهيئ��ة بال�شخ�صي��ة
املعنوي��ة واال�ستق�لال الإداري واملايل حتت
�إ�رشاف جمل�س التعليم العايل.
• مت ا�ستح��داث من�ص��ب وكي��ل كلي��ة/
عم��ادة ل�ش���ؤون اجل��ودة والتطوي��ر لتفعي��ل
تطبي��ق �إدارة اجل��ودة ال�شامل��ة يف قطاع��ات
اجلامعة ومتابعة التطوير عن كثب.
 qجترب��ة �سلطن��ة عم��ان يف االعتم��اد
الأكادمي��ي :تنفي��ذا للتوجيه��ات ال�سامي��ة
م��ن ل��دن حكوم��ة ح��ضرة �صاح��ب اجلاللة
وا�ستلهاما من فكره احلكيم وقيادته الواعية،
ً
�شهد التعليم العايل يف �سلطنة عمان مبختلف
م�ؤ�س�سات��ه وبراجم��ه طف��رة عددي��ة ونوعي��ة
مل ت�شهده��ا م��ن قب��ل ،وتزاي��د التوج��ه ل��دى
املجتمع املحلي العم��اين نحو التعليم العايل
ب�شت��ى براجمه ،وتخ�ص�صات��ه ،كما ارتبط هذا
التوج��ه بالتط��ور االقت�ص��ادي واالجتماعي،
ال��ذي ت�شه��ده املنطق��ة ،فق��د �أ�صب��ح �إع��داد
�أجي��ال من اخلريج�ين املتميزي��ن واملدربني
عل��ى م�ستويات عليا ��ضرورة ملحة تفر�ضها
متطلبات التنمية ال�شاملة حتى تتوافر للدولة
كف��اءات ماه��رة ق��ادرة عل��ى التعام��ل م��ع
املتغريات الدولية ،ومع معطيات التكنولوجيا
احلديثة.
ونتيج��ة له��ذا التط��ور املت�س��ارع �ص��در
املر�س��وم ال�سلط��اين رق��م ( )1994/2ين���ص
يف مادت��ه الرابع��ة على �إن�ش��اء وزارة للتعليم
العايل ،وذلك حر�صا من حكومة �سلطنة عمان
عل��ى مواكب��ة االجتاه��ات احلديث��ة يف �شتى
جم��االت التعلي��م ،ويف ع��ام 2001م �ص��در
املر�س��وم ال�سلطاين رقم ( )2001/74ب�إن�شاء
جمل�س االعتماد ،ليك��ون اجلهة امل�س�ؤولة عن
و�ض��ع وتنفيذ نظام اعتماد م�ؤ�س�سات وبرامج
التعلي��م الع��ايل يف �سلطنة عم��ان ،كما �صدر
املر�س��وم ال�سلطاين رقم ( )2010/54ب�إن�شاء
الهيئ��ة العمانية لالعتم��اد الأكادميي ،لتحل
حم��ل جمل���س االعتم��اد ال�ساب��ق ،كم��ا �صدر
املر�س��وم ال�سلطاين رقم ( )2012/48ب�إن�شاء
جمل���س التعلي��م وال��ذي �أ�سن��دت �إلي��ه مهم��ة
النهو�ض بالتعليم مبختلف �أنواعه ،ومراحله،
وخمرجات��ه ،والعم��ل عل��ى �ضم��ان جودت��ه،
وخطط التنمية ،وحاجات �سوق العمل.
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املر�سوم ال�سلطاين القا�ضي ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي �أو�ضح
ب�أنها تخت�ص بالعمل على تنظيم جودة التعليم العايل بال�سلطنة ،مبا ي�ضمن
له اال�ستمرار يف املحافظة على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية
و�أو�ض��ح املر�س��وم ال�سلط��اين القا�ض��ي
ب�إن�شاء الهيئ��ة العمانية لالعتماد الأكادميي
ب�أنه��ا تخت���ص بالعم��ل عل��ى تنظي��م ج��ودة
التعلي��م الع��ايل بال�سلطن��ة ،مب��ا ي�ضم��ن ل��ه
اال�ستم��رار يف املحافظة عل��ى امل�ستوى الذي
يحقق املعاي�ير الدولية ،وت�شجي��ع م�ؤ�س�سات
التعليم العايل على حت�سني جودتها الداخلية،
كما ن�ص املر�س��وم على اخت�صا�صات حمددة
للهيئة وهي:
• و�ضع نظام يت�ضمن معايري و�إجراءات
تدقي��ق اجل��ودة واالعتم��اد امل�ؤ�س�س��ي
والرباجمي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل.
• االع�تراف بربام��ج التعلي��م الع��ايل
الأجنبية يف ال�سلطنة.
• تدقيق جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
• اعتم��اد برام��ج وم�ؤ�س�س��ات التعلي��م
العايل وفقا للمعايري املقررة يف هذا ال�ش�أن.
• التن�سي��ق م��ع وزارة التعلي��م الع��ايل
والبح��ث العلم��ي واالبت��كار ب�ش���أن تطوي��ر
وحتدي��ث �إج��راءات تدقيق اجل��ودة واالعتماد
امل�ؤ�س�س��ي والرباجم��ي مل�ؤ�س�س��ات التعلي��م
العايل واجلهات املعنية الأخرى.
• توقي��ع مذك��رات االع�تراف املتب��ادل
م��ع املجال�س املتخ�ص�ص��ة يف الدول الأخرى
ل�ضمان جودة التعليم العايل.
• �إع��داد تقري��ر �سن��وي ب�ش���أن ج��ودة
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل وبراجمه��ا الت��ي
مت تقييمه��ا ورف��ع النتائ��ج والتو�صي��ات �إىل
جمل�س التعليم العايل.
• ن��شر نتائج تدقيق اجل��ودة واالعتماد
امل�ؤ�س�سي والرباجمي.
ويف ع��ام 2020م �ص��در املر�س��وم
ال�سلطاين رق��م ( )2020/108ب�إلغاء جمل�س
التعليم وت���ؤول مهمته �إىل جمل�س الوزراء من
حي��ث كاف��ة االخت�صا�ص��ات واملخ�ص�ص��ات
والأ�ص��ول واحلقوق وااللتزام��ات ذات ال�صلة
بر�سم ال�سيا�سات ومتابعة تنفيذها ،كما ت�ؤول
االخت�صا�صات التنفيذي��ة �إىل وحدات اجلهاز
الإداري للدولة املخت�صة وفقا لل�ضوابط التي
يحدده��ا جمل���س ال��وزراء ،ومت نق��ل موظفي
الأمان��ة العام��ة ملجل���س التعلي��م �إىل كل من

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل
والبح��ث العلم��ي واالبت��كار ب��ذات درجاتهم
املالي��ة وفقا لل�ضوابط الت��ي يحددها جمل�س
الوزراء.
اخلال�صة
م��ن خالل م��ا ذكرن��اه �سابق�� ًا ملو�ضوع
االعتم��اد الأكادمي��ي ات�ض��ح لن��ا ب���أن هناك
نق��اط اتف��اق كث�يرة ح��ول مفه��وم االعتماد
الأكادمي��ي وجوانب��ه باعتب��اره عملية تقييم
للم�ؤ�س�س��ات التعليمية �أو الربام��ج ب�شكل كلي
�أو جزئ��ي ،بغر���ض التع��رف على م��دى �إيفاء
امل�ؤ�س�سات �أو الربام��ج للمعايري التي ت�ضعها
هيئ��ات �أو منظم��ات االعتم��اد ،عل��ى �أن يتم
ذل��ك ب�شكل دوري وطريقة منظمة وب�إجراءات
معين��ة ،و�إذا ح��دث ذل��ك ف���إن امل�ؤ�س�س��ة �أو
الربنامج مينح االعتماد.
املراجع
• د .ط��ارق عب��د ال��ر�ؤوف )2017( ،اجل��ودة
ال�شامل��ة واالعتم��اد الأكادمي��ي يف التعلي��م،
النا��شر املجموع��ة العربي��ة للتدري��ب والن��شر،
القاهرة.
• د .حي��در ح��امت فال��ح العجر���ش)2015 ( ،
االعتم��اد الأكادمي��ي يف التعلي��م الع��ايل ،دار
الر�ضوان للن�رش والتوزيع ،عمان.
• د .ر�ض��ا �إبراهي��م املليج��ي ،و مب��ارك ع��واد
ال�برازي ( : )2010اجل��ودة ال�شامل��ة واالعتم��اد
امل�ؤ�س�سي ،عامل الكتاب ،القاهرة.
• د .جا�س��م حمم��د احلم��دان� ،أ .عه��ود نا��صر
الهاج��ري ( ،)2013االعتماد الأكادميي جتارب
كلي��ات الرتبية يف بع�ض جامع��ات دول جمل�س
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ،دار امل�سيل��ة
للن�رش والتوزيع ،الكويت.
• الدح��ام ،حمم��د عبد الك��رمي (2007م) ،بحث
بعن��وان االعتم��اد الأكادمي��ي يف م�ؤ�س�س��ات
التعليم العايل وتطبيقاته يف اجلامعات العربية.
• موقع وزارة التعليم العايل� ،سلطنة عمان
( .)www.mohe.gov.om
• عي�سان� ,صاحلة عبداهلل ( )2008واقع ممار�سة
حتقي��ق اجل��ودة واالعتم��اد بجامع��ة ال�سلط��ان
قابو���س ,جمل��ة كلي��ة الرتبي��ة بالإ�سماعيلي��ة,
م�رص.
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�إعداد  :النقيب يون�س بن �سامل املحروقي

ت�صوير  :العريف �أحمد بن فهد الوهيبي  -الأر�شيف امل�صور ملركز طب العيون

�آفـاق الت�صنيـع الطـــــــــــــبي يف طب العيون

ان القوة الدافعة الرئي�سية ملعظم االخرتاعات واالبتكارات يف احلياة الب�شرية هي احلاجة ،
فقد قيل (احلاجة �أم االخرتاع) وقد �ساعدت احلاجة الإن�سان منذ الأزل ليطور �أمناط حياته  ،و�أ�ساليب
معي�شته مبا يتواكب مع متغريات ومتطلبات الزمن ،واقرتنت �إجنازاتها بتطور ورقي الأمم  ،لذا
تتناف�س دول العامل �إىل دعم منظومة االخرتاع واالبتكار لدورها الفاعل يف حتقيق �أهداف التنمية
ونه�ضتها  ،ولكي ت�ضع نف�سها يف خارطة العامل كدول متقدمة ومنتجة.
وعلى م�ستوى ال�سلطنة �أولت احلكومة الر�شيدة اهتماما كبريا بهذا اجلانب واملتمثل يف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار ،ومن خالل خلق بيئة منا�سبة وحمفزة لالبتكار ،وعلى
م�ستوى وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة مت ت�أ�سي�س النادي العلمي بهند�سة الكهرباء
وامليكانيك باجلي�ش ال�سلطاين العماين والذي يعنى باحتواء ابتكارات واخرتاعات منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة وتوفري بيئة العمل املنا�سبة للو�صول ب�أعمالهم لرباءة االخرتاع.
ومن خالل هذا التحقيق �سن�سلط ال�ضوء على الت�صنيع الطبي يف مركز طب العيون مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة باخلو�ض ،حيث جاءت الفكرة للحاجة املا�سة وامللحة لبع�ض الأدوات الطبية
الأ�سا�سية وال�ضرورية يف ت�سيري �أعمال املركز الإن�سانية والتي ال ميكن ب�أي حال من الأحوال
اال�ستغناء عنها  ،كما كان لتداعيات املرتتبة من جائحة فريو�س كورونا (كوفيد  )19بالغ الأثر ،حيث
وجهت اجلائحة �ضربة م�ؤملة هددت اقت�صادات دول العامل ال�سيما امل�ستلزمات والأدوات الطبية
والتي تناف�ست معظم دول العامل على اقتناها وب�أ�سعار باه�ضة الثمن ،كون الطلب غلب على
املعرو�ض حتى غدت �صعبة املنال يف الأ�سواق املحلية ،ولهذه الأ�سباب جل�أ مركز طب العيون
لت�صنيع �أدواته وم�سلتزماته الطبية ب�شكل ذاتي وم�ستقل؛ توفريا للمال والوقت وجهد ال�شراء ،
كذلك لغر�س ون�شر الوعي الت�صنيعي واالبتكار يف املجتمع ب�شكل عام ،ويف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ب�شكل خا�ص.
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يعد مركز طب العيون من امل�شاريع احليوية والرئي�سية
يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة ،فمنذ افتتاحه يف  17من
دي�سمرب من عام  2017م  ،وقد �شكل املركز نقلة نوعية
ملا ميتلكه من كوادر متخ�ص�صة و�أجهزة حديثة ومتقدمة
ومبنى متكامل يتواكب مع املهام واملتطلبات املنوطة
به  ،الأمر الذي مكّن الأطقم الطبية العاملة فيه من تقدمي
م�ستويات �أف�ضل من الرعاية ال�صحية واخلدمات العالجية
ذات اجلودة العالية والكفاءة ،كما قام املركز بالتو�سع يف
اخلدمات املقدمة للمر�ضى لت�شمل معظم احلاالت املر�ضية
وامل�ستع�صية يف تخ�ص�صات العيون حمققا بذلك �إجنازات
ونتائج م�رشفة على م�ستوى ال�سلطنة.
ت�سعى اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ملواكبة التقدم
العلمي يف جماالت الطب املختلفة  ،وذلك بانتهاج خطط
التحديث والتطوير واالرتقاء بالكوادر الوطنية الطبية
يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية واجلراحية ،ويتمثل ذلك
يف مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة التي ترفد
الوحدات الع�سكرية بهذه الكفاءات  ،ومبا يتعلق مبركز طب
العيون مت تد�شني دورة فنيي العيون والتي �أثرت املركز
بكوادر وطنية متخ�ص�صة وذات كفاءة عالية ،مما �أتاح
للمركز رفع القدرة اال�ستيعابية للمهام والواجبات املنوطة
بهم ،والتي ت�شمل جمال العالج والت�شخي�ص والتح�ضري
والتجهيز وتقدمي املقا�سات الطبية للعمليات ال�صغرية
واملتقدمة واملعقدة يف بيئة عمل احرتافية ومبنهجية
مدرو�سة ومنظمة.
كما قام مركز طب العيون وب�إ�رشاف مبا�رش من
رئي�س املركز بت�أهيل نخبة من الكوادر الوطنية الطموحة
وال�شغوفة للمعرفة وحب االطالع واالبتكار  ،م�سخرين
كافة �إمكاناتهم وقدراتهم للو�صول �إىل هدفهم املن�شود
وبف�ضل اهلل تكللت م�ساعيهم بالنجاح ،ويتمثل ذلك يف عدة
�أق�سام قام املركز ب�إن�شائها وهي كالآتي:
خمترب االبتكار الذكي

يف ظل ما ي�شهده العامل من طفرة تكنولوجية هائلة،
وتطور تقني و�صناعي مت�سارع ،برزت العديد من
االكت�شافات العلمية ،والتقنيات احلديثة� ،ساهمت ب�شكل
فاعل يف تغيري منط و�أ�سلوب احلياة الب�رشية ،وزادت من
م�ستوى رفاهية املجتمعات ،وذلك من خالل ا�ستثمار
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مركز طب العيون �شكل نقلة نوعية ملا
ميتلكه من كوادر متخ�ص�صة و�أجهزة حديثة
ومتقدمة ومبنى متكامل يتواكب مع املهام
واملتطلبات املنوطة به

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ت�سعى ملواكبة التقدم
العلمي يف جماالت الطب املختلفة ،وذلك بانتهاج خطط
التحديث والتطوير واالرتقاء بالكوادر الوطنية الطبية يف
خمتلف التخ�ص�صات الطبية واجلراحية

تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد هي ثورة
تكنولوجية �ستغري �شكل العامل ،لذا قام مركز طب
العيون ب�إن�شاء خمترب االبتكار الذكي والذي يعنى
بت�صنيع جم�سمات طبية ثالثية الأبعاد

الفكر واملعرفة يف كل ما من �ش�أنه �أن يحقق احتياجات
الإن�سان ورغباته و�ضمان بقائه ،و�سرنكز يف هذا التحقيق
ال�صحفي على تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد ،حيث ن�رشت
جملة (هارفارد بزن�س ريفيو) يف �أحد �أعدادها عن هذه
التقنية قائلة« :تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد ،هي ثورة
تكنولوجية �ستغري �شكل العامل» ،لذا قام مركز طب العيون
ب�إن�شاء خمترب االبتكار الذكي والذي يعنى بت�صنيع
جم�سمات ثالثية الأبعاد ت�ستخدم يف جمال طب العيون
�سواء كانت قطع خا�صة بالأجهزة امل�ستخدمة يف املركز
�أو ابتكار �أدوات جديدة للعمليات اجلراحية ولال�ستخدامات
الأخرى يف فح�ص املر�ضى .عملیة الطباعة الثالثیة
الأبعاد تقوم على عدة مراحل وهي كالآتي:
 pاملرحلة الأوىل :مرحلة الفكرة الت�صميمية وهي
البذرة الأ�سا�سية التي يبنى عليها امل�رشوع �أو املنتج
املراد ت�صنيعه ،حيث يتم ر�سمه ب�شكل يدوي ()SKETCH
ليعطي �صورة ذهنية لتفا�صيل و�أبعاد املنتج.
 pاملرحلة الثانية :مرحلة الت�صميم �أو تطبيق الفكرة
الت�صميمية ،وتتم من خالل برامج حا�سوبية خا�صة
باملج�سمات ثالثية الأبعاد ،بوا�سطتها يتم ر�سم املنتج
و�أبعاده ب�صورة متناهية الدقة واالتقان.
 pاملرحلة الثالثة :مرحلة الطباعة ت�أتي بعد ت�صميم
املج�سم �أو املنتج وتتم من خالل طابعات ذكية ثالثية
الأبعاد تقوم مبحاكاة املج�سم املر�سوم يف الربنامج بدقة
عالية ويف وقت حمدود جدا.
 pاملرحلة الرابعة :تقومي املنتج �أو املج�سم ،بعد
الطباعة تتبقى بع�ض ال�شوائب يف املج�سم ال �سيما الزوايا
والأطراف لذا يتم معاجلتها بدقة وحرفية لكي ت�صل
باملنتج �إىل جم�سم ثالثي الأبعاد �صالح لال�ستخدام وبدون
�أي �أخطاء.

فقدان �أو �ضمور العني ،نتيجة لأي من الأ�سباب ال�شائعة
كالأمرا�ض اخللقية ،واحلوادث ،والأمرا�ض ال�رسطانية،
واحلروق �أو الإ�صابات ،ويعد الهدف الأ�سا�سي من تركيب
العني اال�صطناعية هو جتميل مظهر الوجه لل�شخ�ص
امل�صاب للتغلب على امل�شكالت النف�سية التي تت�سبب فيها.
وتتم عملية ت�صنيع وتركيب العيون اال�صطناعية يف هذا
املخترب بقيادة طاقم فني ُعماين م�ؤهل ومتخ�ص�ص يف
هذا ال�ش�أن ،ويعد املركز الوحيد يف ال�سلطنة يقوم بهذا
املجال ،وذلك من خالل عدة مراحل وميكن اختزالها يف
الآتي:
� mأخذ املقا�سات الأ�سا�سية لكل مري�ض عن طريق
ب�صمة الفراغ احلجابي للعني ،وذلك بو�ضع مادة يف حمجر
العني للح�صول على ال�شكل واملقا�س املنا�سبني لتجويف
العني.
 mقيا�س حجم احلدقة والقزحية.
 mحتديد لون العني ولون بيا�ضها ،و�صنع ال�رشايني
للح�صول على عني �صناعية مطابقة للعني الأ�صلية.
 mبعد ت�صنيع العني اال�صطناعية يتم اختبارها من
حيث ال�شكل واحلركة واللون.
 mبعد تركيب العني اال�صطناعية ،يتم ت�أهيل وتدريب
املري�ض على كيفية التعامل معها وكيفية تركيبها،
وخلعها وخطوات العناية بها.

خمترب ت�صنيع و تركيب العيون ال�صناعية

تعرف العني ال�صناعية ب�أنها عد�سة �صدفية ال�شكل
حتتوي على القزحية والقرنية ال�صناعيتني مع ال�صلبة
(بيا�ض العني) ،وت�ستخدم كبديل تعوي�ضي يف حاالت
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املعمل الذكي

(خمترب االبتكار وت�صميم العد�سات)

تعد �صناعة النظارات الطبية واحدة من ال�صناعات
الدقيقة التي حتتاج �إىل مهارات عالية امل�ستوى ،و�أدوات
تكنولوجية حديثة ،وفحو�صات دقيقة ،لكي يت�سنى للطاقم
الطبي ت�شخي�ص احلالة وحتديد قوة العد�سات املنا�سبة
و�صوال �إىل ت�سليم النظارة الطبية للمري�ض  ،ويتم ذلك بعدة
خطوات تتمثل يف الآتي:
 vاختيار الإطار املنا�سب ويف�ضل ح�سب ال�شكل ووجه
املري�ض.
 vحتديد الب�ؤرة بني العينني با�ستخدام م�سطرة خا�صة.
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العني اال�صطناعية ت�ستخدم كبديل تعوي�ضي
يف حاالت فقدان �أو �ضمور العني ،نتيجة لأي من
الأ�سباب ال�شائعة كالأمرا�ض اخللقية ،واحلوادث،
والأمرا�ض ال�سرطانية ،واحلروق �أو الإ�صابات

تقنية الت�صنيع الطبي الذكي مكنت املركز من
تخطي عتبة عدم توفر الأدوات وتعذر احل�صول عليها
يف الأ�سواق املحلية و�صعوبة ا�ستريادها من اخلارج،
ناهيك عن �أ�سعارها باه�ضة الثمن

 vتخطيط وحتديد حمور العد�سة بحيث تتنا�سب مع
الإطار.
 vتقطيع العد�سة با�ستخدام مق�ص خا�ص للعد�سة.
 vتعديل �أطراف العد�سة با�ستخدام �آلة حمك العد�سات.
 vو�ضع العد�سة يف الإطار.
 vالت�أكد من قوة العد�سة وحمورها با�ستخدام مقيا�س
العد�سات.
 vت�سليم النظارة الطبية للمري�ض.

من م�ؤ�س�سات �صحية �أخرى يتم حتويلها عن طريق قيادة
اخلدمات الطبية �أو �إدارة امل�ست�شفى ،و�أكرب مثال على
هذه اخلدمات هي العيون اال�صطناعية والتي يتميز بها
املركز كونه املركز الوحيد يف ال�سلطنة الذي يقوم بت�صنيع
العيون اال�صطناعية جلميع الفئات العمرية مبختلف
الألوان والأحجام والقيا�سات ،وكذلك النظارات وخ�صو�صا
نظارات احلول والتكبري العايل اخلا�صة بالطلبة الذي
يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون نظارات �أو عد�سات
ذات موا�صفات خا�صة وي�صعب احل�صول عليها ب�سهولة
من ال�سوق املحلي ب�سبب ثمنها املرتفع �أو ندرة توفرها».
واختتم حديثه بقوله« :بحمد من اهلل وتوفيقه �أ�صبح
مركز طب العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة من �أكرب مراكز
طب العيون يف ال�سلطنة ،بف�ضل مبا يحتويه من مرافق
وجتهيزات طبية متقدمة ،كما مت جتهيزه بغرف عمليات
جديدة ت�ضم �أحدث الأجهزة والتقنيات ،بالإ�ضافة �إىل
وجود بنك الأع�ضاء والأن�سجة الب�رشية ،حيث �أ�صبح يتوفر
يف املركز اخلربة الفنية ال ُعمانية امل�ؤهلة للقيام بزراعة
الأع�ضاء �سواء كانت هذه الأع�ضاء قرنية �أو �أن�سجة �أخرى،
كما مت حديثا تطبيق تقنية الذكاء ال�صناعي ،التي مكنت
املركز من التعامل مع عدد كبري من املر�ضى دون احلاجة
�إىل الزيادة يف �أعداد املوظفني ،حيث يتمحور عمل هذه
التقنية يف متكينها الطبيب �أو الفني من �رسعة الفح�ص
والت�شخي�ص ومتابعة العالج وتقليل فر�ص الأخطاء يف
القيا�سات والبيانات ،وذلك عن طريق تعرف الأجهزة على
احتمالية املر�ض والتي بدورها تقوم بتوجيه الطبيب �أو
الفني �إىل الفحو�صات الثانوية �أو الفحو�صات الالزمة
للخروج بت�شخي�ص متكامل و�صحيح».
وحتدث الرقيب �سلطان بن �سليمان ال�سيابي فني �أول
طب وجراحة العيون�« :إن التحاقي باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ومنذ اليوم الأول كان حمطة فارقة يف حياتي،
فهو نقطة بداية للبذل والعطاء و�شحذ الهمم والت�شمري عن
�سواعد اجلد واالجتهاد ،وبف�ضل اهلل وجدت يف اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة البيئة املنا�سبة والرتبة اخل�صبة،

ولت�سليط ال�ضوء على �آفاق الت�صنيع الطبي يف طب
) ب�إجراء اللقاءات الآتية:
العيون قامت جملة (
حتدث العقيد طبيب را�شد بن حممد ال�سعيدي ا�ست�شاري
�أول طب وجراحة عيون رئي�س مركز طب العيون مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة قائلاً « :بد�أنا قبل قرابة ال�سنة يف �إدخال
تقنية الت�صنيع الطبي الذكي ،حيث مت البدء بالعمل بتقنية
ت�صنيع القطع الطبية �سواء للأجهزة �أو املواد اال�ستهالكية
�أو اال�ستعمال املبا�رش داخل العني� ،سواء عن طريق الت�صميم
والطباعة ثالثية الأبعاد �أو عن طريق الإنتاج اليدوي
لهذه الأجزاء املراد ت�صنيعها ،وقد مكننا هذا التطوير من
تخطي عتبة عدم توفر الأدوات وتعذر احل�صول عليها يف
الأ�سواق املحلية و�صعوبة ا�ستريادها من اخلارج ،ناهيك
عن �أ�سعارها باه�ضة الثمن مثل بع�ض العد�سات اخلا�صة
�أو القطع التي تركب داخل العني لأغرا�ض طبية �أو جتميلية
�أو �أدوات م�ساعدة لتقوية النظر ،فبف�ضل اهلل ،وبف�ضل
الدعم امل�ستمر من قبل قيادة اخلدمات الطبية وقيادة
م�ست�شفى القوات امل�سلحة يتم الآن ت�صنيع هذه الأدوات
وامل�ستلزمات يف املركز ب�أي ٍد ُعمانية ويف وقت قيا�سي
وبتكلفة رمزية».
و�أ�ضاف رئي�س مركز طب العيون قائال« :يتميز مركز
طب العيون بوجود طاقم ُعماين ماهر ومتخ�ص�ص يف طب
وجراحة العيون مت تدريبه ليعمل ب�شكل �إنتاجي ممتاز
والذي بدوره �أثرى املركز ويقدم املتطلبات الطبية للأطباء
يف غرف العمليات وق�سم الت�شخي�ص بالإ�ضافة �إىل حاالت
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ق��راءة يف املب��ادئ الأمني��ة
العقيد طبيب
را�شد بن حممد ال�سعيدي

الرقيب
�سلطان بن �سليمان ال�سيابي

الرقيب
م�صطفى بن علي اخلال�سي

حيث ال حدود للعلم واملعرفة ،فهي مدر�سة ننهل من
علومها باجلديد واملفيد دائما ،كما �أجد نف�سي �صاحب حظ
وافر ب�أن �أعمل يف مركز طب العيون ال �سيما يف خمترب
االبتكار الذكي ،حيث الإبداع واخليال الوا�سع والذي تبنى
عليه الآمال والطموحات ب�أن ن�صل لالعتماد الذاتي يف
ت�صنيع احتياجات املركز من الأدوات وامل�سلتزمات الطبية
دون احلاجة �إىل اللجوء �إىل الأ�سواق املحلية والعاملية
والتي بال�شك لها العديد من اجلوانب التي قد ت�أثر على �سري
عمل املركز ،كعدم توفر هذه الأدوات والت�أخري يف الت�سليم
والتكلفة املالية العالية».
وقال الرقيب م�صطفى بن علي اخلال�سي فني طب
وجراحة العيون« :ال ي�سعني �إال �أن �أت�رضع �إىل اهلل جل
�ش�أنه �أن وفقني ب�أن التحقت بال�سلك الع�سكري باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين يف اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،
وبف�ضل اهلل �أكملت درا�ستي يف مدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة وح�صلت على دبلوم فني طب وجراحة
العيون  ،كما كان ملركز طب العيون الأثر الكبري يف �صقل
مهاراتي ،حيث تلقيت التدريب والت�أهيل بيد طاقم طبي
م�ؤهل ومتخ�ص�ص يف بيئة عمل مريحة وحمفزة للمعرفة
والتعلم ،الأمر الذي هي�أ يل �أن �أكون �أحد �أع�ضاء املعمل
الذكي والذي �أك�سبني خربة وا�سعة يف جماالت ت�صنيع
عد�سات العيون والنظارات الطبية والتي تختلف باختالف
حاالت املر�ضى».
وحتدث الرقيب خمي�س بن طالب الها�شمي فني طب
وجراحة العيون قائال �« :أعمل يف وحدة �صناعة العيون
اال�صطناعية يف مركز طب العيون ،فمنذ البداية مت ت�أهيلي
و�إعدادي لتويل هذه املهمة الإن�سانية ،وبتوفيق من اهلل
وبالإ�رصار والإرادة ال�صادقة متكنت من �إتقان املهمة،
فمنذ ال�صباح الباكر ا�ستفتح م�صدر رزقي بالأدوات واملواد
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الرقيب
خمي�س بن طالب الها�شمي

العريف
عبري بنت مو�سى البلو�شية

وبالفر�شاة والألوان اخلا�صة ب�صناعة العني اال�صطناعية
جزءا ال يتجز�أ من حياتي اليومية،
حتى غدت هذه املهنة ً
فر�سم ابت�سامة يف وجه مري�ض �أثقل كاهله منظر عينه
امل�صابة كفيل ب�أن تعمل ليل نهار دومنا توقف ،وبف�ضل
قادرا على �صناعة العني اال�صطناعية
اهلل �أ�صبحت
ً
وملختلف الفئات العمرية ومبختلف الأحجام والألوان
ومبحاكاة ت�صل لدرجة مطابقة للعني ال�سليمة متاما .وبعد
تركيب العني اال�صطناعية للمري�ض تتم متابعة املري�ض
ب�شكل دوري ،وبالن�سبة للأطفال وب�سبب التغري الذي يحدث
حلجم العني يتم ا�ستبدال العني اال�صطناعية ب�شكل م�ستمر».
وقالت العريف عبری بنت مو�سى البلو�شية فني طب
وجراحة العیون« :يف البداية �أتقدم بال�شكر هلل عزوجل على
توفيقه يل يف هذه املهنة ،كما ي�رسين �أن �أتقدم بال�شكر
والتقدير �إىل رئي�س مركز طب العيون على دعمه غري
لتحمل
املحدود ،وذلك بو�ضع ثقته يف �إمكاناتنا وقدراتنا
ّ
امل�س�ؤوليات واملهام ،فقد ح�ضيت بفر�صة االلتحاق مبخترب
االبتكار الذكي ،وهو بال �شك بيئة خ�صبة للإبداع وتطوير
الذات ،خ�صو�صا عندما تتعامل مع تقنية حديثة كالطباعة
وت�صورا
إبداعيا وخيا ًال
فكرا � ً
ً
ثالثية الأبعاد ،والتي تتطلب ً
وا�سع ًا لتوظيفها يف ت�صميم الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
التي يحتاج لها املركز ،وت�ساعده على تنفيذ �أدواره ومهامه
بدون ت�أخري وباعتماد ذاتي يف هذا ال�ش�أن ،حيث نقوم
بتبني الأفكار �سواء من الطبيب �أو الفني �أو غريهم من ذوي
االخت�صا�ص ،ور�سم ت�صور للفكرة ،ومدى فائدة هذا املنتج،
ومن ثم نطبق الفكرة يف برنامج احلا�سب الآيل كت�صور
حقيقي ثالثي الأبعاد ،والذي يعمل على جتزئة الت�صمیم
�إىل طبقات حتى یتمكن اجلهاز من طباعته كمج�سم ثالثي
الأبعاد بو�ضع طبقات رقیقة متتالیة من مواد خمتلفة
ح�سب املج�سم املطلوب ت�صمیمه».

للنظام الأ�سا�سي للدولة

الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـ�س الــدولة

�أ�ص���در ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س���لطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه
مر�س���وما �سلطان ًيا �سام ًيا رقم
اهلل ورعاه ـ يف احلادي ع�رش من يناير 2021م
ً
( )2021/6ق�ض���ى ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة ،د�ستورا للدولة ومرتكزها
يف �ش����ؤون احلكم ،والإدارة ،وتعزيز احلريات ،واحلقوق والواجبات والت�رشيع
والق�ض���اء والقانون ،يف �سبعة �أبواب �ض���مت ( )98مادة ،حيث حددت املادة
( )١٧املبادئ الأمنية للدولة يف ثالثة مبادئ رئي�سية هي:
• ال�سالم هدف الدولة ،و�سالمة الوطن �أمانة يف عنق كل مواطن.
• الدولة وحدها التي تن�ش���ئ القوات امل�سلحة ،وهيئات الأمن العام و�أي
قوات �أخرى ،وهي جميعها ملك للوطن ،ومهمتها حماية الدولة و�ضمان �سالمة
�أرا�ض���يها وكفالة الأمن والطم�أنينة للمواطنني ،وال يجوز لأي فرد �أو هيئة �أو
جماعة �إن�شاء ت�شكيالت ع�سكرية �أو �شبه ع�سكرية.
• ينظ���م القانون اخلدمة الع�س���كرية ،والتعبئة العامة ،وحقوق وواجبات
وقواعد ان�ضباط القوات امل�سلحة ،وهيئات الأمن العام ،و�أي قوات �أخرى تقرر
الدولة �إن�شاءها.

� ّإن الق��ارئ ملوجه��ات املبادئ الأمني��ة للدولة يدرك مدى
العمق يف بناء م�سار الأمن يف ُعمان ،من حيث تعزيز �إن�سانية
الأم��ن وارتباط��ه بالإن�س��ان و�ش���ؤون احلي��اة ،ويتبن��ى ر�ؤية
�أك�ثر �شمولية وات�ساعا وتفاعلية تتج��ه للإن�سان بكل متغرياته
وظروف��ه والعوام��ل امل�ؤث��رة فيه مراعي��ا حاجات��ه و�أولوياته
واهتمامات��ه ،ويتفاعل مع حياة الإن�سان يف �أبعادها النف�سية
واالجتماعي��ة والفكري��ة وال�سلوكي��ة والأخالقي��ة والغذائي��ة
واجل�سمي��ة وال�صحية وغريها ،ومعنى ذلك �أن املبادئ الأمنية
ترجمة عملية لبناء وطن �آمن م�ستقر ،و�إنتاج حياة �آمنة مطمئنة
تنعك���س نواجتها عل��ى الإن�س��ان يف ا�ستق��راره املعي�شي و�أمنه
على نف�سه وماله وحياته وقدرته على ممار�سة عاداته اليومية
ال�سليمة بكل �أريحية واطمئنان وبدون �أي عوائق ،ولذلك فالأمن
هو انعكا�س لأبعاد �أخرى ترتبط بحياة الإن�سان ولها �أولويتها

يف ظ��ل الظ��روف واملتغ�يرات الت��ي يعي�شها عاملن��ا املعا�رص
و�أح��داث جائح��ة كورون��ا ( كوفي��د )19 -التي بات��ت تفر�ض
واق ًع��ا �أمن ًيا جدي�� ًدا على املجتمعات ،تتطل��ب قراءة الأمن يف
ثوب نه�ضة الإن�سان فكره وقناعاته ووعيه والتزامه وتكاتف
اجلهود نحو احلد من ت�أثري هذه املنغ�صات على اال�ستفادة من
الفر�ص التي �أتاحها الوطن و�أوجدها خلدمة مواطنيه ،مبعنى
�أن ن��واجت املنظوم��ة الأمنية ال تنف�صل ع��ن �أولويات املجتمع
واهتمامات��ه؛ بل تعك�س هويته وخ�صو�صيته وثوابته ،وحتفظ
ل��ه �إرث��ه احل�ض��اري والتثمري في��ه و�إع��ادة �إنتاج��ه ،وتقوية
خط��وط الت�أث�ير الداخلية التي متنحه ق��وة وح�ضورا يف تقدم
املجتم��ع وتط��وره ،وتتجل��ى خالله��ا ر�ؤيت��ه و�إ�سرتاتيجياته
وم�س��ارات التغي�ير والتحول التي ينتهجه��ا يف هياكل الدولة
و�أطرها التنظيمية ،لبناء جمتمع القوة ونه�ضة الوطن الدولة
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ما كان للنه�ضة ال ُعمانية �أن تتطور وتتقدم وتثبت
وت�صمد يف مواجهة التحديات والعقبات والظروف
الطبيعية واجلوائح اال�ستثنائية التي مرت بها؛ �إال
بتكاتف �أبناء عُ مان ووحدتهم ووالئهم لوطنهم وجاللة
ال�سلطان  ،ووجود قوات م�سلحة جاهزة وع�صرية ومعدة
�إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها

املبد�أ الأول يف النظام الأ�سا�سي للدولة
يعك�س عقيدة ال�سالم التي ت� ّأ�صلت يف حياة
ال ُعمانيني ،وتكونت لديهم حتى �أ�صبحت
جزء ًا ال يتجز�أ من ن�سيجهم االجتماعي،
ومكو ًنا �أ�صيلاً من مكوناتهم الروحية،
وعاداتهم املجتمعية
والإن�سان.
� ّإن ت�أكي��د النظام الأ�سا�سي للدولة يف املبد�أ الأول (ال�سالم
ه��دف الدول��ة ،و�سالم��ة الوطن �أمان��ة يف عن��ق كل مواطن)،
يعك���س عقي��دة ال�س�لام الت��ي ت�أ�صل��ت يف حي��اة ال ُعمانيني،
وتكون��ت لديه��م حت��ى �أ�صبحت ج��زءا ال يتجز�أ م��ن ن�سيجهم
االجتماعي ،ومكو ًنا �أ�صيلاً من مكوناتهم الروحية ،وعاداتهم
املجتمعية و�أ�شكال التعب�ير الثقافية ال ُعمانية مبا حتويه من
مبادئ وقيم و�أخالقيات و�إنتاج ورموز و�إجنازات وتوجهات
و�أط��ر حي��اة ومنهج عمل ،حفظ��ت لل�سالم موقع��ه  ،و� ّأ�صلت
ل��ه ح�ضوره ،فا�ستوعبته و�أوجدت له فر�ص النمو وم�ساحات
االنت�ش��ار ،فكانت بذل��ك �شاهدة عل��ى �أ�صالة مف��ردة ال�سالم
يف ُعم��ان  ،فل��م يكن ال�س�لام ال ُعماين وليد �صدف��ة �أو رهني
حلظ��ة �أو تقلي��د ملظه��ر عامل��ي وج��د في��ه طريق��ه للتنمي��ة
وم�ساحت��ه لال�ستدامة ،بل �سلوك �أ�صيل وثقافة عميقة ومنهج
ر�ص�ين وم�سار واع��د ور�ؤية بعيدة و�سع��ت كل �شيء وامتدت
م��ع ُعم��ان و�إن�سانه��ا لقرون طويل��ة ،حتى ت�رشبت��ه الأر�ض
ال ُعماني��ة ،و�أر�ضعته �إن�سانها املعطاء ،ف�أ�صبحت عقيدته يف
احلي��اة و�سريته يف التعامل مع الآخر ،وطريقته يف التعاي�ش،
� ّأ�صل��ت فيه ال��ود وطيب املع�رش وح�سن امل�أل��ف و�سمو اخللق،
كم��ا �أن ت�أكيد النظام الأ�سا�سي للدولة على �أن (�سالمة الوطن
�أمان��ة يف عنق كل مواطن)؛ �إمنا ي�ؤ�س���س ملرحلة متقدمة من
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الوع��ي الأمني للمواط��ن ومفهوم �أعم��ق للم�س�ؤولي��ة الأمنية
التي ال تقت�رص على جهد م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية والع�سكرية
فح�س��ب كل يف جم��ال اخت�صا�ص��ه والأدوات الت��ي مينحه��ا
ل��ه القان��ون ،ب��ل �أي�ض��ا جت�سدت يف فق��ه املواط��ن وعقيدته
ووعي��ه و�سلوكه وقناعات��ه وتوجهاته وممار�سات��ه اليومية،
وتعاطيه مع م�ستجدات الواقع وا�ستيعابه للأزمات والأحداث
واجلوائ��ح وفهمه ملعطي��ات الدور الق��ادم ،وقدرته على ر�سم
خريطة جمتمعه وهويته يف عامل مفتوحة ف�ضاءاته ،مرتاكمة
حتدياته� ،رسيعة تغريات��ه ،فهي قيمة م�ضافة يف حياة الفرد
اخلا�ص��ة والعام��ة ت�ستهدف رفع درج��ات اجلاهزية والأمان
ل��دى املواط��ن وحتقيق الطم�أنين��ة واال�ستق��رار يف املجتمع،
وت�أكي��د تواف��ق ممار�س��ات املواط��ن م��ع طبيع��ة الغاي��ات
والأه��داف الوطنية العليا ،والتوجه��ات االقت�صادية ال�ساعية
لتعزي��ز اال�ستدام��ة االقت�صادي��ة واملالية لل�سلطن��ة مل�ستقبل
�أف�ض��ل ،وترقية ال��ذوق االجتماع��ي والرغب��ات والطموحات
واالجتاه��ات لتق�ترب م��ن ا�ستحقاق��ات املرحل��ة  ،وتبن��ي
في��ه ثقافة االعت��دال والتوازنات يف مواجهة حال��ة الت�شا�ؤم
ومطبات الإحباط .
وجاء حتقيق املبد�أين الثاين والثالث من املبادئ الأمنية
يف النظ��ام الأ�سا�س��ي للدول��ة مب��ا يعك���س طبيع��ة الظ��روف
والتحدي��ات الت��ي انطلقت منها نه�ضة الثال��ث والع�رشين من
يولي��و املجيد قبل خم�سة عقود م�ض��ت باعثة الأمل مل�ستقبل
�أف�ض��ل وحي��اة �أ�سع��د  ،وع�بر البن��اء الهيكل��ي والتنظيم��ي
امل�ؤ�س�س��ي والت�رشيعي لت�شكيالت الق��وات امل�سلحة والأجهزة
الأمني��ة والع�سكري��ة الأخ��رى ،لتمار�س دوره��ا الريادي يف
الدف��اع عن الوط��ن و�صون مقد�سات��ه ومكت�سبات��ه ،وتر�سيخ
النظ��ام وحماي��ة املمتلكات واحلق��وق واحلري��ات ،واحلفاظ
عل��ى مقوم��ات الوح��دة الوطني��ة ،وا�ضع��ة وح��دة الوط��ن
و�سالم��ة �أرا�ضي��ه وال��والء للقائ��د الأعل��ى ر�ؤيته��ا يف �إنتاج
الق��وة وحتقيق املكا�س��ب على الأر���ض ال ُعماني��ة املعطاءة ،
ور�سالته��ا التي عززت من �إن�سانية الأمن يف ُعمان ور�سخت
معامله واندماجه يف البن��اء امل�ؤ�س�سي وهيكلة الدولة وبناء
الإن�سان وغر�س فقه املواطنة وترقية �سلوك املواطن ،وهو ما
�أنتج م�ساحات �أمان ع��ززت من فر�ص التناغم والتكامل بني
منظومت��ي الأم��ن والدفاع من جهة ،وبينه��ا وبني املنظومة
املدنية يف بناء الدولة وتعزيز ح�ضور الأمن يف كل موجهات
العمل الوطني ،نتاج لكل تلك املحطات املاجدة والت�ضحيات
العظيم��ة واجله��ود النوعي��ة واملب��ادرات اجل��ادة والعط��اء

املخل���ص ل ُعمان؛ ليقف يف �شموخ وعزة �شاهد �إثبات على ما
حتقق من �إجنازات يف �أر�ض ُعمان.
وعلي��ه تعك���س املب��ادئ الأمني��ة يف النظ��ام الأ�سا�س��ي
للدول��ة روح التغيري التي يج��ب �أن ت�رسي يف تفا�صيل احلياة
اليومي��ة للمواطن ذات ال�صبغ��ة الأمنية ،وتعزي��ز الت�رشيعات
والقوان�ين والأنظم��ة امل�ؤ�س�سية لقراءة ج��ودة احلياة يف ظل
توظيف فر�ص التعاي�ش والوئام ،والعي�ش الكرمي وامل�شرتكات
القيمي��ة وامل�ؤتل��ف الإن�س��اين ،وتعزيز روح الت�آل��ف والتناغم
والتكام��ل والتكات��ف والتع��اون ب�ين �أبناء املجتم��ع ، ،وهي
املب��ادئ ذاته��ا الت��ي ي��راد منه��ا حتقي��ق الت�صال��ح الذات��ي
وال�س�لام الداخلي وال�سالم مع الآخر وفق مبادئ احلق والعدل
وامل�س��اواة ،وتعظي��م قي��م ال��والء واالنتم��اء وبن��اء املواطنة
املنتج��ة و�صناعة املواطن الإن�سان الق��ادر على ر�سم مالمح
ال�صف��اء والنق��اء والبه��اء يف حي��اة املجتمع ،وه��ي مبادئ
ت�ض��ع االلتزام بالقوانني والأنظمة الت��ي تقرها الدولة وتعمل
على رعايته��ا ،الطريق ال�ستق��رار املجتمع وحماي��ة الإن�سان
واحليلول��ة دون تعري�ض��ه مل�سببات القلق واخل��وف والرهبة ؛
�إنه��ا تعرب عن مفه��وم �أعمق للم�س�ؤولي��ة الفردية واملجتمعية
وطبيع��ة الدور امل�أمول وفاعلية املمار�سة املجتمعية النابعة
م��ن ح�س وطن��ي راق وم�س���ؤول  ،و�إدراك ذاتي وجمتمعي ب�أن
�سالمة الوطن واملواطن�ين ورعاية م�صاحلهم �أمانة يف عنق
كل مواط��ن ،وه��ي مب��ادئ ت�ؤ�س���س يف املواط��ن حت�صين��ات
وقائي��ة �أك�ثر ا�ستدام��ة منطلقا يف ذل��ك من الر�صي��د القيمي
والأخالقي والفكري والدور الأمني ل ُعمان يف مراحل التاريخ
املختلف��ة ،وت�ستنط��ق يف املواط��ن قي��م التع��اون والت�صالح
وم�ساعدة الآخرين والتعددية وقب��ول الآخر املختلف ،وتربي
في��ه الع��زة والكرام��ة واملنع��ة الوطني��ة م��ع املحافظ��ة على
احرتام اخل�صو�صيات وع��دم التدخل يف �ش�ؤون الغري وال�سالم
واحل��وار وحل النزاع��ات بالط��رق ال�سلمية والتع��اون الدويل
م��ن �أجل بن��اء عامل ي�س��وده التفاه��م والوئ��ام وترفرف على
�أرا�ضي��ه راية ال�سالم ،كم��ا ي�ؤ�س�س ل�شخ�صية املواطن ال ُعماين
ال�شام��خ يف عليائه ،الراقي يف ت�رصفاته ،املهذب يف �أخالقه،
احلاف��ظ حلمى وطنه عرب حماربة ال�شائعات والفكر املتطرف
والإره��اب والتعايل على �صيحات اخل�لاف املذهبي وغريها
من املمار�س��ات التي ت�سيء �إىل �أخالقي��ات الإن�سان ومبادئه
وقيمه� ،أو تلك التي تعر�ض �أمنه ال�شخ�صي و�سالمته اجل�سدية
والنف�سي��ة لل��ضرر؛ وه��ي يف الوق��ت نف�س��ه ا�ست�شع��ار لعظمة
اجلندي��ة ال ُعمانية يف ميادين العمل والواجب ،وحماية الوطن

املبادئ الأمنية يف النظام الأ�سا�سي للدولة
تعك�س روح التغيري التي يجب �أن ت�سري يف
تفا�صيل احلياة اليومية للمواطن ذات ال�صبغة
الأمنية ،وتعزيز الت�شريعات والقوانني
والأنظمة امل�ؤ�س�سية لقراءة جودة احلياة
احلادي ع�شر من يناير ،مرحلة جديدة يف م�سرية
عُ مان امل�ستقبل بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ م�شيدا ومعربًا يف خطاباته
ال�سامية بالدور الذي قدمته قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنية والع�سكرية ،وم�ؤكدا على �أنها
�ستظل دوما حمل فخر واعتزاز وتطوير م�ستمر
و�سالمة �أرا�ضي��ه ،وكفالة الأمن والطم�أنين��ة للمواطنني وكل
م��ن يعي���ش على �أر�ض ُعم��ان ،وهي من�صة لق��راءة الأمن يف
ث��وب جمالي��ات احلي��اة ورونقها وجالله��ا ،مب��ا تن�سجه من
خيوط التقاء تن�صهر يف حب ُعمان.
�أخ�يرا  ،لق��د جاء احلادي ع��شر من يناي��ر ،مرحلة جديدة
يف م�س�يرة ُعمان امل�ستقب��ل بقيادة ح��ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلط��ان هيثم ب��ن طارق املعظ��م القائد الأعل��ى ـ حفظه اهلل
ومعربا يف خطاباته ال�سامية بالدور الذي قدمته
ورعاه ـ م�شيدا
ً
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية والع�سكرية ،وم�ؤكدا
عل��ى �أنه��ا �ستظ��ل دوما حمل فخ��ر واعتزاز وتطوي��ر م�ستمر،
وعل��ى �إيالئه��ا كل م��ا حتتاج��ه يف �سبي��ل �أداء م�س�ؤولياته��ا
الرا�سخة و�أمانتها التاريخية ل ُعمان و�شعبها العظيم ،وحماية
مكت�سب��ات ه��ذا الوطن الغ��ايل ومنجزاته� ،إميانا م��ن القيادة
احلكيم��ة ب�أنه ما كان له��ذه النه�ضة �أن تتطور وتتقدم وتثبت
وت�صمد يف مواجهة التحدي��ات والعقبات والظروف الطبيعية
واجلوائ��ح اال�ستثنائية التي مرت بها؛ �إال بتكاتف �أبناء ُعمان
ووحدته��م ووالئهم لوطنهم وجاللة ال�سلط��ان  ،ووجود قوات
م�سلح��ة جاه��زة وع�رصية ومع��دة �إعدادا عاليا ب��كل فروعها
وقطاعاته��ا ،و�أجه��زة �أمنية �ضمنت ا�ستق��رار البالد واحرتام
املواطنني ،ف�أنتجت قوة وعزة ،و�أمنا و�أمانا ،و�سالما ووئاما.
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الروح املعنوية كما يراها القادة والــــــــــمفكرون الع�سكريـــون
الروح املعنوية هي جمموعة �أحا�سي�س وم�شاعر و�أفكار �إيجابية� ،أو معتقدات
جتعل الفرد يندفع نحو �أداء عمل معني بالر�ضا التام ،وبدون �إكراه ،مع �إح�سا�س
بال�سرور والراحة النف�سية.
ولقد قدم لنا التاريخ �آراء قادة وخرباء ع�سكريني حول الروح املعنوية،
و�أجمعوا على �أهميتها وت�أثريها املبا�شر يف �سري املعارك ،ولي�س هناك قائد كبري�،أو
�صاحب نظرية من نظريات احلرب مل ي�ؤكد يف يوم من الأيام على �أن كل �شيء يف
احلرب معنوي.
وتعد الروح املعنوية �سواء لدى الع�سكريني �أو املدنيني ،جوهر احلرب النف�سية،
وكل اجلهود التي تبذل با�ستخدام خمتلف �أ�ساليب هذه احلرب هدفها الأ�سا�سي
هو �إ�ضعاف الروح املعنوية للخ�صم ،وخلق ما ي�سمى بالروح االنهزامية لديه،
هذا يف مقابل املحافظة على رفع الروح املعنوية للقوات ال�صديقة ،حتى يزداد
حما�سهم ،وتتبلور دافعيتهم ،لكي ي�ؤدوا �أف�ضل �أداء ملهامهم وواجباتهم يف
امليادين الع�سكرية املختلفة.
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مهما كانت القيادة جيدة ،والقوات جمهزة� ،إال �أن ثقة اجلندي
بنف�سه وبقائده وبالهدف الذي يحارب من �أجله �أمر له �أهميته يف
حتقيق الن�صر

اللواء متقاعد الدكتور
علــــــي حمــمــــــد رجـــــــب
جمهورية م�صر العربية

القائد/
نابليون بونابرت

دور ال��روح املعنوي��ة يف احلرب دور معروف من��ذ الع�صور القدمية ،حي��ث �إن عدد اجلنود
وعدته��م لي���س ه��و العامل احلا�س��م يف ك�سب احلرب ،ولك��ن الذي يك�سب يف احل��رب هو الروح
كثريا يف التاريخ الع�سكري� ،إذ ين�سب �إىل
املعنوي��ة الت��ي يتحلى بها اجلنود ،وهذا الر�أي يرتدد ً
القائد الفرن�س���ي (نابليون بونابرت ) عبارة تقول «�سوف ينه��زم ال�سيف يف مواجهة الروح»،
وت�س��ود نف�س الفكرة عن��د معظم امل�ؤرخني الع�سكريني وعلماء النف�س الع�سكريني ،فمهما كانت
القي��ادة جيدة ،والقوات جمه��زة� ،إال �أن ثقة اجلندي بنف�سه وبقائده وبالهدف الذي يحارب من
�أجله �أمر له �أهميته يف حتقيق الن�رص.
ولنابليون مقولة �شهرية قال فيها�« :إن �أهمية املعنويات بالن�سبة �إىل املاديات يف حتقيق
الن��صر تع��ادل ن�سبة ثالثة �إىل واح��د» ،وكان نابليون يكافئ جيو�شه لرف��ع روحهم املعنوية
باجلوائز والأو�سمة والرتقيات ،وقال�« :إن كل �شيء يف احلرب معنوي ،ولي�ست الطرق التكتيكية
هي التي تقرر م�صري احلرب ،و�إمنا الروح املعنوية».
وانطال ًق��ا م��ن �أن الن��صر يف املعركة يك��ون حليفًا للذي��ن ي�ستخدمون الأ�سلح��ة احلديثة
مبه��ارة ،ولديه��م كفاءة قتالية ،ويتمتعون ب��روح معنوية عالية ،ف�إن ه��ذا يعني �أن الن�رص ال
يتحق��ق بالقوى املادية وحدها ،ولكنه يحت��اج يف الوقت نف�سه� ،إىل قوة معنوية عالية ،ولهذا
�أ�صبح �رضوري ًا �أن ينال الإعداد النف�سي واملعنوي للمقاتلني االهتمام نف�سه الذي يناله الإعداد
القت��ايل ،فل��م يعد مقب��و ًال االعتماد فقط على م��ا تقدمه التقنية من �أ�سلح��ة ومعدات ،وجتاهل
الغرائ��ز الأ�سا�سية والدوافع اخلفية التي ت�ؤثر على �سلوك الفرد ،خا�صة جتاه املواقف القتالية
املفاجئ��ة ،والتي قد يرتفع فيها معدل اخل�سائر مما ي���ؤدي �إىل هبوط الروح املعنوية للأفراد.
ومل يكن الأمري (فريدريك �ش���ارلز) �أمري برو�سيا (1885-1828م) يق�صد التعبري عن �شيء �آخر
عندما قال« :لي�ست الطرق التكتيكية هي التي تقرر ،و�إمنا الروح املعنوية» .فالقتال هو الهدف
النهائي للجيو�ش ،والإن�سان هو الأداة الأوىل للقتال.
�إن كث�يراً م��ن اجليو���ش الت��ي حارب��ت يف املا�ض��ي كان املي��زان الع�سك��ري بينه��ا وبني
خ�صومها لي�س يف �صاحلها ،من حيث عدد القوات �أو نوعيتها ،ورغم ذلك فقد انت�رصت ب�سبب
ارتفاع الروح املعنوية لأفرادها ،و�إميانهم بالق�ضية التي كانوا يقاتلون يف �سبيلها ،و�إبدائهم
�ص��وراً من ال�شجاع��ة والب�سالة والت�ضحية ،و�إن��كار الذات والبطولة والتف��اين يف القتال ،الأمر
ال��ذي عو�ض م��ا كانوا يعانونه م��ن نق�ص يف و�سائل القتال .ويف هذا الإطار قال املار�ش���ال
الفرن�سي (موري�س دو �س���اك�س) «القلب الإن�ساين هو نقطة انطالق كل �شيء يف احلرب» .ولعل
من �أ�شهر مقوالت القائد الربو�س���ي (كالوزفيتز 1831-1780م) يف هذا امل�ضمار�« :إن القوى
املادية هي املقب�ض اخل�شبي ،ولكن القوى املعنوية هي الن�صل الالمع لل�سيف».
�أما اجلرنال الفرن�سي (�أردان دوييك 1870-1831م) والذي ا�شتهر مب�ؤلفه (درا�سات حول
املعرك��ة) ف��كان مما كتب��ه�« :إن االنت�صار يف املعرك��ة م�س�ألة تتعلق باملعنوي��ات ،ويت�صارع
يف املعرك��ة عامالن معنويان و�أكرث من عاملني ماديني ،وينت�رص الأقوى معنوياً ،ومن ميلك
يح��ول اخلوف �إىل رعب
الت�صمي��م عل��ى �إحراز التقدم ،فالأث��ر املعنوي يثري اخلوف ،ويجب �أن
ّ
م��ن �أج��ل �إحراز الن�رص .ويكم��ن الدافع املعن��وي يف �إدراك العدو للعزمية الت��ي تدفعك للعمل،

الأمري
فريدريك �شارلز

املار�شال /
موري�س دو �ساك�س

كالوزفيتز
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الفيلد مار�شال
مونتجمري

روميل

املار�شال
فون دير جولتز

املاري�شال/
فرديناند فـــــــــــــــــو�ش
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مهما تعقدت و�سائل ال�صراع امل�سلح ،وتطورت تكنولوجيا
ال�سالح ،ف�إن الن�صر يف املعارك �سيظل وراءه روح معنوية عالية
يتمتع بها املقاتل امل�ؤمن بعدالة ق�ضية احلرب التي يخو�ضها

القادة العرب اعتمدوا على ال�صدق يف التهديد ،كما وجهوا
الأنظار لتحطيم �إرادة القتال لدى العدو ،وكانت م�صادر قوتهم
تكمن يف الإميان ،واالن�ضباط ،واال�ستعداد للقتال

واملن��اورات ه��ي تهدي��دات باخلطر ،ومن يب��دو �أنه ينذر بخط��ر �أكرب يفوز بالن��صر ،وال قيمة
للأ�سلح��ة اجلدي��دة �إذا ا�ستخدمها جن��ود جبناء يفتقرون للروح املعنوي��ة مهما كان عددهم».
فمهم��ا تعقدت و�سائل ال�رصاع امل�سلح ،وتط��ورت تكنولوجيا ال�سالح ،ف�إن الن�رص يف املعارك
�سيظل وراءه روح معنوية عالية يتمتع بها املقاتل امل�ؤمن بعدالة ق�ضية احلرب التي يخو�ضها.
و�أثناء احلرب العاملية الثانية ،عرب الفيلد مار�ش���ال (مونتجمري) الربيطاين ،بطل معركة
العلم�ين ال�شه�يرة ،عن �أهمية العامل املعنوي قائالً�« :إن �أعظ��م عامل من العوامل امل�ؤدية �إىل
حتقيق النجاح هو روح املقاتل� ،إنه لأمر هام وجوهري �أن يفهم املرء �أن املعارك �إمنا تك�سب
�أو ًال وقب��ل كل �ش��يء يف قلوب الرجال» ،وقال�« :إن التعب واخل��وف والرعب واحلرمان وحتمل
امل��وت� ،س��وف يواجهها اجلندي املقاتل بقلب ج�س��ور �إذا كان على علم و�إميان بالغر�ض الذي
يقاتل من �أجله ،ويثق يف �ضباطه ورفاقه ،ويف نف�س الوقت ،يعلم �أنه لن يطلب منه حتقيق ما
ال يكون يف ا�ستطاعته».
ويف منا�سب��ة �أخ��رى يق��ول (مونتجمري)�« :إن الق��وة احلقيقية للق��وات امل�سلحة تكمن يف
ال��روح املعنوية والروح القتالية ،كما تكمن �أي�ض ًا يف االن�ضباط الع�سكري وروح الفريق ،فهي
الت��ي تدفع اجلندي ليخرج من خندقه �أو حفرت��ه التي حتميه من ر�صا�ص الأعداء ،ويتقدم �إىل
الأمام ويواجه الر�صا�ص �أو قذائف املدفعية ،معر�ض ًا نف�سه للموت».
وي�ضي��ف (مونتجمري)�« :أهم عامل يف احلرب ه��و املعنويات ،وعندما تتدهور املعنويات
ت�صبح الهزمية حتمية» .وقال �أي�ضا يف �إحدى خطبه�« :إين �أعترب الروح املعنوية ،العامل الكبري
والوحي��د يف احل��رب ،ودون روح معنوي��ة عالية ال ميكن حتقيق �أي جن��اح ،مهما كانت هناك
خطط �إ�سرتاتيجية �أو تكتيكية جيدة».
والتاري��خ الع�سك��ري الإ�سالمي يبني �أن الق��ادة امل�سلمني �أعطوا املعنوي��ات �أهمية بالغة،
وعندم��ا در�س (مونتجمري) املعارك الإ�سالمية ق��ال عنها« :مل تكن �أهمية اجليو�ش الإ�سالمية
يف جتهيزاته��ا وتنظيمها ولك��ن يف معنوياتها ،فقد كانت معنوياته��ا وليدة دينها وعقيدتها
الرا�سخ��ة يف قيادته��ا» .وقال القائد العربي خالد بن الوليد �إىل قادة الفر�س والروم« :جئتكم
بقوم يحبون املوت كما حتبون احلياة»� .أما القائد الأملاين (روميل)  ،وامللقب بثعلب ال�صحراء،
فقال�« :إن القائد الناجح هو الذي ي�سيطر على عقول �أعدائه قبل �أبدانهم».
ومل يت��م تقدي��ر العام��ل املعن��وي يف خمتلف الع�ص��ور ب�ش��كل مت�شابه ،وقد ع��رف القادة
الع�سكريون الكبار الروح املعنوية ودورها يف الإ�سرتاتيجية الع�سكرية ،فقال املار�شال الأملاين
(ف���ون دير جولتز)« :لق��د اتبع العرب امل�سلم��ون يف حروبهم مع الفر�س وال��روم حرب ًا معنوية
مدرو�س��ة ،فقد اعتمد القادة العرب على ال�ص��دق يف التهديد ،كما وجهوا الأنظار لتحطيم �إرادة
القتال لدى العدو ،وكانت م�صادر قوتهم تكمن يف الإميان ،واالن�ضباط ،واال�ستعداد للقتال .لقد
طبق العرب �إ�سرتاتيجية بقعة الزيت ،ف�أخذوا يدمرون جمموعات العدو على التتابع ،ويو�سعون
قاع��دة عملياتهم خط��وة بعد خطوة ،حتى �إذا جاءت املعارك الكبرية احلا�سمة ،كانت اجليو�ش
العربي��ة على ا�ستعداد نف�س��ي كامل خلو�ض القتال ،بينما كان��ت �إرادة القتال عند �أعدائهم يف
حال �إحباط كامل ،وكان يف ذلك �سبب مهم من �أ�سباب �إحراز الن�رص».
وقد �أخذ املاري�شال الفرن�سي (فرديناند فو�ش) على غرميه الأملاين (لودندروف) عدم �إيالئه
العام��ل املعن��وي املكانة الت��ي ي�ستحقها ،وح�سبن��ا يف ذلك قول املار�ش��ال (فو�ش) واملعارك
حمتدم��ة« :كال الطرف�ين تعب ،فمن �صرب حت��ى الربع ال�ساعة الأخرية ظف��ر» .وكان املار�شال

(فو���ش) �أك�ثر و�ضوح�� ًا يف التعب�ير عن ال��روح املعنوية ،فف��ي �إجابته عل��ى ال�س���ؤال :ما هي
املعرك��ة اخلا�رسة؟ قال�« :إنها املعركة التي يعتقد امل��رء �أنه قد خ�رسها ،لأنه ال ميكن خ�سارة
املعركة مادياً ،ال ميكن �أن تخ�رس املعركة �إال معنوياً ،كما �أنها تك�سب معنوي ًا �أي�ضاً» .و�أ�ضاف
املار�ش��ال (فو���ش)�« :إن امل�ساف��ة كبرية بني معرف��ة حقيقة من احلقائق ،وب�ين ا�ستخدام هذه
احلقيق��ة� .إال �أن الق��وى املعنوية ،هي القوى الوحيدة التي ت�سم��ح باجتياز هذه امل�سافة ،وهذا
كاف ملنحه��ا الأولوي��ة يف احلرب .لكن ه��ذه الأولوية لي�ست مطلقة� ،أو غ�ير م�رشوطة� ،إن لها
حدودها و�أ�شكالها».
ويقول اجلرنال الأمريكي (جورج كاتليت مار�ش���ال)�« :إن احلرب احلديثة �أ�صبحت يف
حاج��ة �إىل املزي��د من املطالب املعنوية كحاجتها �إىل املطال��ب املادية» .ومن ناحية �أخرى،
قال اجلرنال الفرن�سي (�أندريه بوفر)  ،الباحث الإ�سرتاتيجي وقائد حملة ال�سوي�س عام 1956م:
«�إن احلركات الفكرية التحررية احلديثة ولدت �أيديولوجية جديدة تنبع من ن�ضال ال�شعوب يف
�سبي��ل ا�ستقالله��ا ،واعتمدت هذه ال�شع��وب – كعو�ض عن ال�سالح الثقي��ل واملعدات احلديثة –
عل��ى القيم الإن�سانية والق��وى املعنوية ،فظهرت احلروب الثورية يف الوقت الذي تعاظمت فيه
�أهمي��ة الروح املعنوية ،و�أ�صبح النيل منها بالعمل ال�سيا�سي مقدمة �رضورية ت�سبق املواجهة
الع�سكرية».
وكتب الفيل�س���وف الربيطاين (فران�سي�س بيكون)�« :إن املدن ذات الأ�سوار العالية واملكتظة
بالأ�سلح��ة وبه��ا �أجود �س�لاالت اخليل ،و�أق��وى عربات القت��ال والأفيال  ...كل ذل��ك ما هو �إال
خ��راف ترت��دي �أقنعة الأ�س��ود �إذا مل يتوف��ر الرجال لكل ه��ذا ،ولديهم روح اجل��ر�أة واال�ستعداد
خلو�ض احلرب».
�أما امل�ؤرخ الع�س���كري الربيطاين (لي���دل هارت فريى) فيقول «�إذا مل ي�شع��ر اجلندي �شعوراً
�لا باملب��ادئ والأه��داف الت��ي جتمع �أف��راد املجتمع فل��ن ي�شعر بالرغب��ة يف حتقيق هذه
كام ً
املبادئ والأهداف لوحدته ولقواته امل�سلحة ولوطنه ،يف ال�سلم �أو يف احلرب».
ويرى اجلرنال الربيطاين (فولر) «�إن درجة الكفاءة التي يقاتل بها الرجال عادة يف احلرب
تتنا�سب مع قوتهم املعنوية لأن القوة املعنوية تعمل كدافع قوي يحم�س الرجال للحرب» .وقد
ق�سم (فولر) العوامل املعنوية �إىل ثالثة �أق�سام:
 wعوامل م�ؤثرة يف الفرد ،كالقيادة وال�شجاعة والإميان.
 wعوامل م�ؤثرة يف اجلماعة ،كحب الوطن واالفتخار بالوحدة.
 wعوامل م�ؤثرة يف الفرد واجلماعة ،كقوة العقيدة الدينية.

اجلرنال /
مار�شـــــــــال

الفيل�سوف /
فران�سي�س بيكون

امل�ؤرخ الع�سكري/
ليدل هارت فريى

املراجع:
ب�سام الع�سلي ،ال�ضابط والروح املعنوية ،جملة درع الوطن ،يوليو 1992م.
عمان ،الأردن ،الطبعة الأوىل.
م�صطفى الدباغ ،املرجع يف احلرب النف�سية ،دار الفاروقّ ،
�إبراهيم كاخيا ،جملة جند عمان ،العدد ( 28 ،)276فرباير 1999م.
جملة درع الوطن ،العدد ( ،)246يناير 1992م.
عبد ال�ستار �أمني ،املجلة الع�سكرية ،العدد( .)268
(جان برييه) ،تعريب �أكرم دير والهيثم الأيوبي ،الذكاء والقيم املعنوية يف احلرب ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت ،الطبعة الثانية1986 ،م.
l

l

l

اجلرنال/
فولـــــــــــــــر

l

l

l
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عددا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجنة العليا تتخذ
ً
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19 -ما زالت م�ستمرة يف حالة
االنعقاد الدائم ،وتتابع اللجنة بقلق بالغ ا�ستمرار تف�شّ ي جائحة كورونا (كوفيد )19 -وما ت�شهده كثري من دول العامل من موجات متتالية
لهذه اجلائحة ،م�صحوبة بظهور �سالالت جديدة من الفريو�س ،وقد اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات والتدابري االحرتازية بناء على ما
يتطلبه الو�ضع الراهن للجائحة ،وا�ضعة �سالمة و�صحة املواطن �ضمن �أولوياتها باعتباره �أغلى ثروات الوطن .وكنا قد تناولنا يف العدد
املا�ضي �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
يوم 1/31

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
�إن عدم التزام الكثريين بال�ضوابط االحرتازية
املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة ،والتي ي�أتي
على ر�أ�سها جتنب �إقامة التجمعات الكبرية
للمنا�سبات االجتماعية ،وااللتزام ب�ضوابط
احلجر ال�صحي ولب�س الكمامة� ،إ�ضافة �إىل عدم
التزام بع�ض امل�ؤ�س�سات بال�ضوابط املعتمدة
�أدى �إىل ارتفاع عدد الإ�صابات اليومية ،وعدد
احلاالت املنومة يف العناية املركزية ،وزيادة
يف عدد الوفيات.
ويف ظل الزيادة املطردة يف الأعداد التي يتم
ر�صدها يوميا ،ال يعد اتباع �إجراءات الوقاية
واحلماية من عدوى انت�شار فريو�س (كورونا)
�أمرا اختياريا بني �أفراد املجتمع� ،إمنا �أ�صبح
واجبا اجتماعيا ال يقبل التهاون ،ويتحتم
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على املواطنني واملقيمني على هذه الأر�ض
الطيبة �أن يكونوا م�س�ؤولني و�أكرث حر�صا يف
املحافظة على �صحتهم و�صحة املحيطني بهم
و�أبناء املجتمع .ويف اجلانب الآخر يجب �أن
تلتزم جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
بتطبيق جميع الإجراءات التي مت اتخاذها من
قبل اللجنة العليا من دون تهاون �أو تق�صري،
وذلك ل�سالمة جمتمعنا �أوال ،واحلد من انت�شار
الفريو�س ،ولتجنب اتخاذ املزيد من القرارات
والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر اجتماعيا واقت�صاديا
ونف�سيا على املواطن واملجتمع.

الربية لل�سلطنة
 متديد �إغالق املنافذ ّ
ملدة �أ�سبوع �آخر ينتهي يف ال�ساعة ال�ساد�سة
من م�ساء يوم االثنني 25جمادى الآخرة
 1442هـ املوافق  8فرباير  2021م.

يوم 2/7

إ�شعار �آخر.
الربية لل�سلطنة حتى � ٍ
 ا�ستمرار �إغالق املنافذ ّ
 ال�سماح للمواطنني املوجودين خارج ال�سلطنة والراغبني يف دخول �أر�ض الوطن عرب
ال�صحي امل�ؤ�س�سي ملدة �سبعة �أيام� ،إ�ضافة
الربية بالدخول ب�رشط االلتزام بالعزل
املنافذ ّ
ّ
�إىل االلتزام بالإجراءات املفرو�ضة على القادمني �إىل ال�سلطنة عرب خمتلف املنافذ.
يوم 2/22

 تعليق دخول ال�سلطنة للقادمني من ع�رش دول هي جمهورية ال�سودان واجلمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب افريقيا وجمهورية الربازيل
االحتادية وجمهورية نيجرييا االحتادية وجمهورية تنزانيا االحتادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية �سرياليون وجمهورية �إثيوبيا
يوما ال�سابقة لطلب
الفيدرالية الدميقراطية والقادمني من �أية دول �أخرى �إن كانوا قد مروا ب�أي من هذه الدول الع�رش املذكورة فيما تقدم خالل الـ (ً )14
يوما ،و ُي�ستثنى من ذلك املواطنون ال ُعمانيون
الدخول �إىل ال�سلطنة ،وذلك ابتدا ًء من ال�ساعة الثانية ع�رشة من �صباح يوم ،2/25وملدة خم�سة ع�رش ً
والدبلوما�سيون والعاملون ال�صحيون وعائالتهم ،والذين �سيخ�ضعون للإجراءات املعتمدة عند دخولهم �أرا�ضي ال�سلطنة.
يوم 2/25

 متديد غلق ال�شواطئ واملنتزهات واحلدائق العامة يف كافة حمافظات ال�سلطنة حتى �إ�شعار �آخر ،مع الت�أكيد على منع التجمعات بكافة �أنواعها
يف اال�سرتاحات واملزارع واملخيمات ال�شتوية والعزب وغريها.
 متديد �إغالق كافة الأن�شطة التجارية يف حمافظة �شمال ال�رشقية من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء وحتى ال�ساد�سة �صباحا حتى �إ�شعار �آخر.

متابعة:
املالزم �أول � /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي
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اللجنة العليا تعقد
عددا من امل�ؤمترات
ال�صحفية با�ستخدام
تقنية التحدث عن بعد

نظمت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد –  )19عددا من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام
تقنية التحدث عن بعد للإجابة على الت�سا�ؤالت املتعلقة بانت�شار جائحة
كورونا ،وتو�ضيح الإجراءات والتدابري االحرتازية التي اتخذتها اللجنة العليا.

امل�ؤمتر ال�صحفي الثاين والع�شرون يوم 2/1

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثاين والع�رشين معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،ومعايل قي�س
بن حممد اليو�سف وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار ،و�سعادة الدكتور عبداهلل بن خمي�س �أمبو�سعيدي وكيل
وزارة الرتبية والتعليم للتعليم ،والدكتورة �أمل بنت �سيف املعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة
ال�صحة ،والفا�ضل حمد بن خلفان الرا�شدي مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �شمال الباطنة.

• ال�سلطنة ت�شرتط احل�صول على كافة بيانات �سالمة اللقاح �أو
الدواء للح�صول على التطعيمات ،ولن تقبل �أي لقاح من �أي دولة
�أو �رشكة �إال بعد احل�صول على هذه البيانات والت�أكد منها.
• ال توجد �أي �أ�س�س علمية عن الت�أثريات اجلانبية للقاحات
فريو�س كورونا كما ُي�شاع ،ويجب �أخذ املعلومات من م�صادرها
الر�سمية وعدم االلتفات لل�شائعات.

تقييمهم وفق مفاهيم الدرا�سة عن ُبعد ،ويف حال تعذر ذلك
التقييم ميكن لويل الأمر التوا�صل مع املدر�سة لإيجاد حل
بديل� ،أما بالن�سبة لطلبة ال�صف الثاين ع�رش ف�سيتم تقييمهم
ب�شكل مبا�رش.
• �أن العودة �إىل التعليم (عن ُبعد) واردة يف حال �أن اللجنة العليا
قيمت الو�ضع من خالل ارتفاع املنحنى الوبائي.
َّ

معايل وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار:
• هناك حزمة �ستقدمها الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة بالتن�سيق مع جمل�س الوزراء لت�شجيع امل�ؤ�س�سات فـي
القطاعات الإنتاجية امل�ستهدفة.
• �أغلب الأن�شطة التجارية �ستظل مفتوحة يف الوقت الراهن ،وال�سلطنة
�أثبتت قدرتها على مواجهة مثل هذه الأزمات والت�صدي لها.
• �أ�شيد باجلهود املبذولة من قبل امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت ال�صناعية
واملراكز التجارية يف تنظيم عملية الت�سوق والتقيد بالإجراءات
االحرتازية ،و�أدعو �إىل �رضورة التقيد بالإجراءات �أكرث مما م�ضى
للحد من انت�شار الفريو�س ول�ضمان بقاء الأن�شطة التجارية
واخلدمات متوافرة ومتاحة للم�ستهلكني.
• اللجنة العليا طالبت ب�أن يكون هناك تقييم للو�ضع احلايل
وللقرارات ال�سابقة و�أثرها على القطاع اخلا�ص ،كما �أن هناك
تقييما لبع�ض الإجراءات املطلوب العمل بها والتي �ست�ستهدف
ً
املت�أثرين.

الدكتورة مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة ال�صحة:
• اللقاحان املوجودان فـي ال�سلطنة ُيغطيان ال�سالالت
اجلديدة وفح�ص «البلمرة» قد ي�ستمر �إيجابيا ملدة �أق�صاها
(� )3أ�شهر.
خا�صا للك�شف عن ال�سالالت
• �إن ال�سلطنة و�ضعت (بروتوكولاً ) ًّ
العينات م�شتبه ب�إ�صابتها ت�صل
املتحورة ،ويوجد عدد من ِّ
حلوايل ( )96حالة ،وهو ا�شتباه مبدئي ويتم التق�صي الوبائي
عن م�صدر الإ�صابة.
• �أن �آلية العالج حتى لل�ساللة اجلديدة ما زالت مثل ال�سابق وال
يعتمد على ت�شخي�ص نوع ال�ساللة اجلينية.

�سعادة وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم:
• �آلية تقييم الطلبة مرتبطة بطريقة التعلم ،ففي حال �أن
الطالب يدر�سون من خالل (التعلم عن ُبعد) �ستكون طريقة
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثاين والع�رشين:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
ُ
• (مليون و )550عدد الفحو�صات التي �أجريت فـي ال�سلطنة حتى
يوم  1/31و(� 39ألفا و )772جرعة عدد التطعيمات من لقاح
(فايزر بيونتيك).
• اللجنة العليا ت�أمل �أن تكون خطوات الإغالق �أو احلظر املحتمل
(�آخر العالجات) ،و�أمتنى �أال ن�صل �إىل هذا الأمر ،والواجب علينا
حماية �أنف�سنا وجمتمعنا من خالل اتباع الإجراءات االحرتازية.
• ت�ضاعف عدد الإ�صابات املنومة ب�أق�سام العناية املركزة
والأجنحة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية جاء يف �أقل من �أ�سبوعني ،وهذا
ؤثرا ج ًّدا).
يعد م� ً
ؤ�رشا (مقل ًقا وم� ً
• �إن �إغالق مطارات ال�سلطنة ـ قيد الدرا�سة والنقا�ش ،من قِ بل
اللجنة الفنية ،و�أمتنى �أال ت�ضطر اللجنة �إىل �إعادة �إغالق مطارات
ال�سلطنة للرحالت الدولية؛ لأن ذلك �سيت�سبب بالكثري من الأ�رضار
االجتماعية واالقت�صادية.
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مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �شمال
الباطنة:
• لن تكون هناك امتحانات خالل الف�صل الدرا�سي الأول على
م�ستوى ال�سلطنة ،بل �ستكون هناك امتحانات نهائية مع نهاية
العام الدرا�سي.
• �إن وجود �إجراءات وقائية متكاملة �ساهمت يف احلد من انتقال
عدوى فريو�س كورونا (كوفيد.)19-

• مت ت�سجيل ( )6حاالت م�ؤكدة من ال�ساللة اجلديدة لفريو�س
كورونا امل�ستجد �رسيعة االنت�شار يف ال�سلطنة ،وهي تعد من �أكرث
�شيوعا من فريو�س كورونا امل�ستجد يف العامل
ال�سالالت اجلديدة
ً
(ال�ساللة الربيطانية) ،وال�سلطنة لديها �إمكانات متقدمة للك�شف
عنها� ،سواء مبختربات وزارة ال�صحة �أو جامعة ال�سلطان قابو�س �أو
جامعات القطاع اخلا�ص.
خريا بانخفا�ض �أعداد املنومني وتراجع ال�ضغط
• �إننا م�ستب�رشون ً
على امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،و�أوكد �أن اخلطر ما زال موجو ًدا ويت�ضح
ذلك من خالل ارتفاع �أعداد امل�صابني ،و�إن مل نعد �إىل االلتزام الذي
تعودنا عليه ،ف�إن هذه الأرقام �ستتجه نحو االرتفاع.
• �إنه على الرغم من قرار اللجنة العليا �إغالق املنافذ احلدودية
الربية� ،إال �أن �أعداد الإ�صابات وا�صلت االرتفاع مما ا�ضطر اللجنة
�إىل اتخاذ �إجراءات احرتازية �إ�ضافية ،واملجتمع هو من يدفع الآن
ثمن �سوء ت�رصف فئة قليلة من امل�ستهرتين واملتهاونني من الذين
تخلوا عن كافة الإجراءات االحرتازية.
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االقت�صاد الأزرق يف
(ر�ؤية ُعمان )2040

كان للمغف��ور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ـ طي��ب اهلل ث��راه ـ نظ��رة م�ستقبلي��ة واعدة لالرتق��اء بعـُم��ان نحو �أفق
تنموية ممتدة ع�بر الأوامر ال�سامية للبدء يف �إعداد (الر�ؤية امل�ستقبلية
ل ُعم��ان  )2040والتي تر�أ�سها جالل��ة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظ��ه اهلل ورعاه -مب�شاركة فئ��ات املجتمع املختلفة� .إذ تبني علىنحو وا�ضح مدى �إدراك ال�شعب وقدرته على ر�سم التطلعات امل�ستقبلية
للبالد وفق �أ�س�س و�ضواب��ط ثابتة للر�ؤية ،مو�ضحة الواقع االقت�صادي
واالجتماعي احلايل وما ت�صبو �إليه م�ستقبال .وقد �أ�شار جاللة ال�سلطان
هيث��م ب��ن ط��ارق املُعظ��م ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ �إىل � َّأن (ر�ؤي��ة ُعمان
 )2040ه��ي «بوابة لعب��ور التحدي��ات ومواكبة املتغ�يرات الإقليمية
والعاملي��ة وتوليد اجلديد منها من �أجل تعزي��ز التناف�سية االقت�صادية
والرف��اه االجتماع��ي وحتفيز النم��و والثقة يف العالق��ات االقت�صادية
واالجتماعية والتنموية يف كافة محُ افظات ال�سلطنة».
�سريك��ز هذا املقال على االقت�صاد الأزرق يف (ر�ؤية ُعمان )2040
حيث يت�ضمن على عدد من املحاور وهي:

مقومات التنوع االقت�صادي البحري يف �سلطنة عُ مان

�إن حكومة ال�سلطنة ت�ؤكد على �أهمية االهتمام باالقت�صاد الأزرق،
حي��ث �إن املوق��ع اجلغ��رايف الإ�سرتاتيج��ي لل�سلطنة وامت��داد ال�سواحل
�ترا يتي��ح تنوي��ع م�صادر الدخ��ل الوطني
ال ُعماني��ة ل��ـ( )3165كيلوم ً
وا�ستثم��ار اجلانب البح��ري الأمثل يف جوانب خمتلف��ة .باملقابل ف�إن
ال�سلطن��ة تندرج من �ضمن م�سارات املالح��ة العاملية ال�سيما �إ�رشافها
عل��ى م�ضي��ق هرمز ووقوعه��ا على بح��ر العرب وبحر ُعم��ان واخلليج
العرب��ي واملفتوحة عل��ى املحيط الهن��دي ومنه �إىل بح��ار وحميطات
ق��ارات الع��امل ،وم��ن منظور �آخ��ر ف���إن االمت��داد اجلغ��رايف لل�سلطنة
واملزايا الن�سبي��ة التي تتمتع بها من حيث املوارد الطبيعية ال�ضخمة،
والبني��ة الأ�سا�سية التي �أن�ش�أته��ا الدولة من :مطارات ،وطرق ،وو�سائل
موا�ص�لات يع��د عام�ًلااً �أ�سا�س ًي��ا يف ت�سهي��ل الرتاب��ط ب�ين حمافظات
ال�سلطنة وت�سهيل عمليات الت�صدير عرب املوانئ.
تتميز �سلطنة ُعمان بوجود عدد ( )25من املوانئ على امتداد اخلط
ال�ساحل��ي ،والت��ي تتيح التغطية لكافة املحافظ��ات يف ال�سلطنة ،منها
( )8موانئ رئي�سية �أبرزه��ا( :ميناء ال�سلطان قابو�س مبحافظة م�سقط،
ومين��اء �صاللة مبحافظ��ة ظفار ،وميناء الدق��م يف حمافظة الو�سطى،
وميناء �صح��ار ال�صناعي ،وميناء �شنا�ص مبحافظ��ة �شمال الباطنة ،

ي�شهد التاريخ �أن �سلطنة ُعمان ذات تاريخ بحري مميز عرب الع�صور ،الذي ربط ُعمان

بعالقات جتارية مع عدد من احل�ضارات وال�شعوب يف حقب خمتلفة .وقد �أ�سهمت
العمانية يف ا�ستمرار العالقات الدولية لل�سلطنة مع خمتلف دول العامل،
الريادة البحرية ُ

وقد خطت احلكومة الر�شيدة خطوات تنموية تقوم على التكاملية ب�إن�شاء خدمات
لوج�ستية و�صناعات بالقرب من املوانئ على امتداد جغرافية ال�سلطنة ،وربطها ب�شبكة
النقل �سواء املطارات �أو الطرق ال�سريعة.
يعرف االقت�صاد الأزرق على مدى �إمكانية ا�ستغالل اجلانب البحري كالبحار،
واملحيطات

،

والبحريات

وغريها

اال�ستغالل

الأمثل

مبا

يحقق

امل�ستوى

االقت�صادي الذي تتطلع �إليه ال�سلطنة يف العائد املادي والتنموي من خالل
الأن�شطة واخلدمات القابلة للتطبيق .يرجع مفهوم (االقت�صاد الأزرق) �إىل رجل
االقت�صاد البلجيكي (غونرت باوىل) يف م�ؤمتر (ريو) والذي �أنعقد يف عام 2012م،
والذي ي�ؤكد على مدى �أهمية �صون الإدارة امل�ستدامة للموارد املائية با�ستخدام
فر�ضية النظم الأيكولوجية ال�سليمة للمحيطات التي حتفز النمو االقت�صادي.
ويتوجه العامل حديثا نحو م�صادر الطاقة البحرية املتجددة لدعم االقت�صاد الأزرق،
حيث تزخر املحيطات ب�إمكانات وافرة وغري م�ستغلة يف جمال الطاقة املتجددة
مثل :الأنظمة الكهرو�ضوئية املتجددة عن التقنيات ال�شم�سية العائمة ،وتوربينات

االمتداد اجلغرايف لل�سلطنة واملزايا الن�سبية التي تتمتع بها
من حيث املوارد الطبيعية ال�ضخمة ،والبنية الأ�سا�سية التي
�أن�ش�أتها الدولة من :مطارات ،وطرق ،وو�سائل موا�صالت
عامل �أ�سا�سي يف ت�سهيل الرتابط بني حمافظات ال�سلطنة
وت�سهيل عمليات الت�صدير عرب املوانئ
ومين��اء خ�صب مبحافظ��ة م�سندم ,ومرف�أ �شنة وم�ص�يرة و( )17ميناء
ثانو ًي��ا .ويبلغ حجم التداول فيها نحو �أربعة ماليني حاوية يف العام،
كما حتت��ل ال�سلطنة الرتتيب ( )62يف تقدمي اخلدمات اللوج�ستية حول
العامل.
امل�شاري��ع التنموي��ة والن�شاط��ات يف اجلان��ب البح��ري بال�سلطنة
متعددة منها ما هو قائم ،وعدد منها جاري التنفيذ على �سبيل املثال:
وم�رشوعا والتي
خمت�بر القطاع ال�سمكي والذي جنم عنه ( )91مبادرة
ً
تن��درج �ضم��ن برنامج (تنفيذ) وت�شم��ل :اال�ستزراع ال�سمك��ي ،وال�صيد،
و�صناع��ات القيم��ة امل�ضافة وال�ص��ادرات وغريها ،وم��ن املتوقع �أن
ت�ساه��م بزي��ادة مبا يقارب ثالث��ة �أ�ضعاف امل�ساهم��ة احلالية بحلول
عام 2023م .كما مت م�ؤخرا تنفيذ خمتربات قطاعات الطاقة والتعدين
جار لتحويله��ا �إىل م�شاريع ملمو�سة لتعزيز امل�ساهمة يف
حيث العمل ٍ
الناجت املحلى الإجمايل ،ومتثل ال�سياحة البحرية مور ًدا �آخر لالقت�صاد
ال ُعم��اين ،وتتطلب توفري ت�سهي�لات كمبادرة الت�أ�ش�يرات الإلكرتونية،
وتوفري خدمات مرافقة قريبة من خط ال�ساحل كالفنادق وغريها.
القي��ادة االقت�صادي��ة يف �سلطن��ة ُعمان ه��ي ديناميكية تعمل يف
�إط��ار م�ؤ�س�س��ي متكام��ل ذات كف��اءات متج��ددة ،حي��ث �إنه ي�برز دور
القي��ادة والإدارة االقت�صادي��ة امل�ستق��رة يف و�ضع الأ�س���س والقوانني
التجارية ،واال�ستثمارية ،وال�صناعية ،و�سيا�سات �سوق العمل ،ل�ضمان
التواف��ق واال�ستمراري��ة يف الربام��ج واخلط��ط وامل�شاري��ع التي �سوف
ت�شمله��ا (ر�ؤية ُعمان  )2040مبا يتوافق مع ما تتمتع به ال�سلطنة من
مزايا ،وما ت�صبو �إليه من املتغريات االقت�صادية والتقنية.
�إن وجود قيادة متمكنة على ر�أ�س الهيكل التنظيمي االقت�صادي له
الأث��ر الفاعل على توجيه دفة االقت�صاد الوطن��ي نحو امل�سار الأن�سب،
ولع��ل �أهم املميزات الت��ي تتمتع بها ال�سلطنة ه��و اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�ص��ادي الذي يبعث الطم�أنينة لال�ستثم��ارات اخلارجية وتطوير
ال�رشاكات التجارية وتو�سيعها مع خمتلف دول العامل.

�ضابط مدين
�أحــالم بنت �أحمـــد اخلرو�صيــة
املكتب الهيدروغرايف الوطني العُماين

الرياح البحرية ،وحتلية املياه ،وتربية الأحياء املائية با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة،
من جانب �آخر ا�ستخدام الو�سائل احلديثة يف قطاع النفط والغاز وغريها الكثري .توفر
تقنيات الطاقة املتجددة البحرية جماالت مهمة من ا�ستغالل التكنولوجيا احلديثة
وخلق فر�ص وظيفية متنوعة ،كما ي�ساهم التحول يف ا�ستخدام م�صادر الطاقة
املتجددة يف خف�ض انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون الناجت من ا�ستخدام امل�صادر
النفطية.
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جماالت التنوع االقت�صادي يف اجلانب البحري
�ضمن (ر�ؤية عُ مان )2040

ج��اء تنفيذ (ر�ؤي��ة ُعم��ان  )2040نتيجة درا�سة تبل��ورت بنودها
بع��د �سن��وات من العم��ل املتوا�صل م�ستن��دة على الإجن��ازات والعقبات
عل��ى مدى العق��ود املا�ضية ،حم��ددة ال�سيا�س��ات والتوجيهات الالزمة
لتنفيذه��ا عل��ى �أر���ض الواق��ع ،وفق �إط��ار زمن��ي ،لتكون بواب��ة عبور
للم�ستقبل تتما�شى مع املتغريات الإقليمية والعاملية ،ولتمكن ال�سلطنة
م��ن بن��اء اقت�ص��اد وطني مت�ين وم�ستدام ومتن��وع من �أج��ل الو�صول
باجلانب االقت�صادي للم�ستوى الأمثل.
كان ع��ام 2020م انطالق��ة لدخ��ول الر�ؤي��ة امل�ستقبلي��ة جم��ال
التطبي��ق ،حي��ث �شه��د اجله��از الإداري للدول��ة �إع��ادة هيكل��ة ملواكبة
املتغ�يرات امل�ستقبلي��ة مب��ا ين�سجم مع �أه��داف (ر�ؤية ُعم��ان .)2040
�أ�ستن��دت الر�ؤي��ة �أ�سا�س��ا على م��دى جاهزي��ة املواطن هوي��ة وتعليما
وكفاءة ،بالإ�ضافة �إىل املوقع اجلغرايف ،والظروف املناخية ،واملوارد
الطبيعي��ة التي تتميز بها ال�سلطنة ،و�شبك��ة العالقات الدولية املنفتحة
مع العامل ،وكذلك مت تطبيق خطة التوازن املايل ق�صرية املدى (2021
–  )2024للتحك��م يف الو�ض��ع املايل واخلروج م��ن تداعيات الأزمة
املالي��ة التي متر بها ال�سلطنة يف ال�سنوات احلالية .من جانب �آخر ف�إن
�إن�ش��اء جهاز ال�رضائ��ب وجهاز اال�ستثم��ار ال ُعماين كمرك��ز لال�ستثمار
للدول��ة بكافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات وااللتزامات واحلقوق يعد
خطوة متقدمة لل�سلطنة.
امل�ؤ��شرات امل�ستقبلي��ة للر�ؤية ب���أن تبلغ م�ساهم��ة القطاعات غري
النفطي��ة يف الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل ل�سلطن��ة ُعمان لع��ام 2040م
بن�سب��ة ( . )%91.6باملقاب��ل جاهزي��ة حم��ركات الإنت��اج �سوف ترقى
بال�سلطن��ة لتكون من �ضمن �أف�ضل ( )10دول على م�ستوى العامل ،ومن
�أه��م �أولويات التنويع االقت�صادي القائم على �أ�س�س االبتكار وا�ستغالل
التقني��ات احلديثة والرثاء املعريف� ،إ�ضاف��ة �إىل جذب اال�ستثمارات يف
القطاعات ذات القيمة امل�ضافة .وتربز �أهم جماالت التنوع االقت�صادي
يف اجلانب البحري كالآتي:
 uاخلدم��ات اللوج�س��تية وال�ص��ناعات بالق��رب من املوان��ئ  :ت�شمل
اخلدم��ات اللوج�ستي��ة خدم��ات تدفق الب�ضائ��ع والطاق��ة واملعلومات
و�أماك��ن تخزينه��ا والت��ي حتتاج �إىل �شبك��ة لوج�ستي��ة متكاملة ت�شمل
اال�ست�يراد والت�صدي��ر والتخزي��ن وغريها من اخلدم��ات ،كما يفتح هذا
املج��ال الدعم ملج��االت �أخرى ذات �صل��ة مثل ال�سياح��ة وال�صناعات
التحويلية والتعدينية وجماالت الرثوة ال�سمكية .تتوزع املناطق احلرة
يف �سلطنة ُعمان التي تقدم اخلدمات وتعطي تغطية �شاملة منها:
• املنطق��ة الإقت�صادي��ة بالدق��م .تع��د �أك�بر منطق��ة اقت�صادي��ة
منوذجية يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والتي حتوي ثمان مناطق
اقت�صادية وخدمي��ة وت�شغل موق ًعا �إ�سرتاتيج ًي��ا ومثال ًيا لال�ستثمارات

�سلطنة عُ مان تتميز بوجود عدد ( )25من املوانئ على
�إم��ت��داد اخل��ط ال�ساحلي ،والتي تتيح التغطية لكافة
املحافظات يف ال�سلطنة ،منها ( )8موانئ رئي�سية و()17
ميناء ثانويًا ،ويبلغ حجم التداول فيها نحو �أربعة ماليني
حاوية يف العام ،وحتتل ال�سلطنة الرتتيب ( )62يف تقدمي
اخلدمات اللوج�ستية حول العامل
الوطني��ة والأجنبي��ة والعاملية .وم��ن املتوقع �أن تن�ص��ب اال�ستثمارات
يف هذه املنطقة على �إنعا�ش اجلانب االقت�صادي للدولة و�إبراز اجلانب
الإ�سرتاتيجي لل�سلطنة.
• املنطقة احلرة ب�صاللة .تتميز مبوقع يتيح الو�صول �إىل الأ�سواق
العاملي��ة وال��دول امل�صدرة للم��واد اخلام مما ي�سهل عملي��ات الت�صدير
واال�ست�يراد ،كما يحتل ميناء �صاللة مرك�� ًزا �إقليم ًيا وعامل ًيا يف قطاع
�إعادة ال�شحن.
• املنطق��ة احل��رة ب�صح��ار .ج��اء ت�أ�سي�س املنطقة احل��رة ب�صحار
وفق املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2010/123الذي �صدر يف  20دي�سمرب
2010م ،لتك��ون منطق��ة متع��ددة الإنت��اج يف جم��االت ال�صناع��ات
اخلفيف��ة والتحويلية واللوج�ستي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل امل�شاريع املرتبطة
بالنقل الربي والبحري للت�صدير والإ�سترياد مع خمتلف الدول.
 uا�س��تغالل الطاق��ات املتجددة البحري��ة� :أهمها طاق��ة املحيطات
والت��ي ين��درج معها طاقة الأم��واج ،وطاقة املد واجل��زر ،وطاقة تدرج
امللوحة ،وحتويل الطاقة احلرارية للمحيطات ،و ُيوجد عدد من التقنيات
احلديثة ال�ستغالل طاقة املحيطات منها تقنيات احلواجز املدية والتي
ق��د تبلغ ( )521.5ميجاواط والتي تهيمن على جممل طاقة املحيطات
يف الع��امل بنا ًء على الدرا�س��ات التي �أقامتها ث�لاث دول على م�شاريع
�ضخم��ة يف كندا وفرن�سا وكوريا اجلنوبية ،حيث �إن التوجه امل�ستقبلي
نحو طاقة املحيطات ه��ي با�ستخدام تقنيات �أخرى مثل التيار املدي،
طاق��ة الأمواج ،والطاقة الكهرو�ضوئية ال�شم�سية العائمة وطاقة الرياح
البحري��ة التي يت��م توليدها با�ستخدام من�صات ثابت��ه �أو عائمة .ميكن
لتقنيات طاق��ة املحيطات توف�ير ( )130,000 – 45,000تريا واط/
�ساع��ة م��ن الكهرب��اء �سنوي��ا ،باملقاب��ل ميك��ن دعم طاق��ة املحيطات
مب�صادر �أخرى للطاقة املتجددة.
 uاال�س��تزراع املائ��ي يف البيئة البحري��ة :يعرف اال�ست��زراع املائي
ب�أن��ه تربي��ة �أنواع حم��ددة من الأحي��اء املائية يف بيئ��ات معينة ذات
موا�صف��ات و�ضمن م�ساحات معينة ك�أحوا�ض �أو خر�سانات �أو �أقفا�ص
عائم��ة ،حي��ث يوجد نوع��ان م��ن اال�ست��زراع املائي وذل��ك يف املياه
الداخلي��ة م��ن خ�لال مزارع خا�ص��ة �أو يف مي��اه البح��ر املاحلة داخل
�أقفا���ص عائم��ة .ويع��د تطوي��ر قط��اع اال�ست��زراع املائي م�ؤث��را على
وداعما لالقت�صاد الوطني وتوطيد جماالت ال�رشاكة مع القطاع
التنمية
ً
اخلا���ص يف �إن�ش��اء م�شاري��ع اال�ست��زراع املائ��ي ،وم�صان��ع الأعالف،

ال�شكل يو�ضح :طاقة املحيطات �ضمن م�شاريع �ضخمة يف كندا وفرن�سا وكوريا اجلنوبية :القدرة الإنتاجية احلالية مقابل امل�شاريع قيد الإجناز( .الوكالة الدولية للطاقة املتجددة)

وجتهي��ز املنتج��ات ال�سمكي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل فر���ص العم��ل الت��ي ممكن
توفره��ا .ويوج��د ع��دد ( )24م�رشوعا حي��ث دخ��ل ( )12م�رشوعا حيز
التنفي��ذ والت��ي من املتوقع �أن تنتج كميات وف�يرة من الرثوة ال�سمكية
مثل :الكوفر والروبيان والهامور وال�شارخة وال�صفيلح وغريها.

متكني ا�ستدامة االقت�صاد الأزرق يف �سلطنة عُ مان

ي�ستن��د االقت�ص��اد ال ُعم��اين عل��ى تعزي��ز الأ�س���س ب�ين القطاع��ات
االقت�صادي��ة ،وتطوير جماالت الإنت��اج والت�صدير ،وتقليل امل�ساهمات
النفطية بتطوير امل�ساهمات غري النفطية وتعزيزها من حيث الدرا�سات
وتطبيق التقنيات احلديثة الداعمة .كما ي�ساعد تطوير جماالت االبتكار
والإب��داع با�ستغالل طاقات ال�شباب وا�ستغ�لال اجلانب الأكادميي عن
طري��ق الدرا�سات والأبحاث التي تعزز م��ن تناف�سية االقت�صاد ال ُعماين.
وت�ساه��م الربام��ج الوطني��ة يف رفع الق��درات الوطنية كربنام��ج �إدارة
التغيري وبرنامج التحول الإلكرتوين وحتقيق اال�ستدامة املالية وغريها.
�إن م�ستقبل االقت�صاد ال ُعماين قائم على التقنية واالبتكار وم�شاركة
الأن�شطة واملجاالت الأخرى كال�صناعات وال�سياحة والتعليم .ومواكبة
التغ�يرات والتطورات العاملية والثورات ال�صناعي��ة التي تر�صد جانب ًا
معرفي�� ًا �آخ��ر ومواكبتها �ضم��ن برامج وخطط ال�سلطن��ة لتحقيق تنمية
ريا جذر ًيا منذ عام
�شاملة وم�ستدامة .باملقارنة ف�إن ال�سلطنة �شهدت تغ ً
1970م يف م�ستوى املعي�شة واجلانب االقت�صادي والإجنازات الأخرى
يف باق��ي املج��االت� ،إذ �أن التحدي الذي تواجه��ه ال�سلطنة هو حماولة
االنتق��ال من االعتماد على النفط �إىل التنوع االقت�صادي يف ظل معدل
الدخل واملعي�شة املرتفع.
اال�ستثم��ارات الأجنبية يف (ر�ؤية ُعم��ان  )2040بني ال�شد واجلذب
مل��ا حتمله من �آث��ار �إيجابي��ة و�سلبية مع��ا ،حيث �أخذت حي��ز النقا�ش
(عم��ان )2040ب�رضورة
�ضم��ن امل�ؤمتر الوطن��ي للر�ؤي��ة امل�ستقبلي��ة ُ
و�ض��ع �صالحيات ومنظومة ت�رشيعي��ة تواكب التغ�يرات والتي ت�ساعد
اال�ستثم��ار الأجنب��ي وف��ق �ضواب��ط تتنا�سب م��ع �سوق العم��ل الوطني
وا�ستغالله��ا اال�ستغ�لال الأمث��ل يف بناء االقت�صاد وحتدي��د امل�ؤ�رشات
التناف�سي��ة العاملية ب�أن تك��ون �سلطنة ُعمان �ضم��ن �أف�ضل ( )20دولة
يف م�ؤ��شرات االبت��كار والتناف�سية والكف��اءة� .أما من جان��ب الأهداف
ه��ي م�ضاعف��ة ن�صي��ب الفرد م��ن الناجت املحل��ى وزيادة مع��دل النمو
االقت�ص��ادي للو�ص��ول �إىل ( )%93كن�سب��ة يف امل�ساهم��ة غ�ير النفطية
يف الن��اجت املحلي ،بحيث ت�صبح ح�ص��ة ال ُعمانيني يف وظائف القطاع
اخلا�ص ( )%42على الأقل.

اخلال�صة

�إن م�شارك��ة ال�شباب وتفعي��ل ابتكاراتهم ي�ش��كل �ضمانا للم�ستقبل
ويع��زز م�شاركته��م االجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة ف�ض ًال عن
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اجلان��ب التنموي مبختل��ف القطاعات ،مما يعزز ح�ض��ور ال�سلطنة على
امل�ست��وى العاملي .وبناء على ما �سبق ف�إن �أهم �أهداف الر�ؤية م�ساهمة
القطاع��ات غري النفطية يف الناجت املحل��ى الإجمايل ،وزيادة ا�ستغالل
املوارد الطبيعية ،وت�شجيع ريادة الأعمال ،وتنويع ال�رشكاء التجاريني،
وتوف�ير البيئة املالئم��ة لال�ستثمار وفق �إطار متكامل م��ن ال�سيا�سات
والقوانني� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الغاية املراد الو�صول �إليها يف ()2040
ه��و و�ضع مبد�أ اال�ستقرار الكلي لالقت�ص��اد ال ُعماين واال�ستدامة املالية
ك�أولوية ق�صوى.
االقت�ص��اد الأزرق والث��ورة ال�صناعية �ضمن (ر�ؤي��ة ُعمان )2040
يتي��ح جم��الاً وا�س ًعا لال�ستثم��ار وتعزي��ز الأن�شطة البحري��ة واخلدمات
اللوج�ستي��ة وا�ستغالل ال�ثروة ال�سمكية والبحري��ة والتعدين مبا يحقق
�أف�ض��ل عائد ممك��ن من هذه الأن�شطة االقت�صادي��ة بناء على امل�ؤ�رشات
احلالية من خالل تطبيق عدد من امل�شاريع البحرية مبا يحقق اقت�صا ًدا
وم�ستداما من املوارد الطبيعية التي تزخر بها
ومتنوعا
متطورا
ُعمان ًيا
ً
ً
ً
ال�سلطنة.

املراجع وامل�صادر

• وزارة االقت�ص��اد( .2020 .ر�ؤي��ة ُعم��ان  . )2020وزارة االقت�ص��اد28 ،
– .35
• املهند�س ب�شري �صبحي �أحمد .طاقة الأمواج .كتاب �إلكرتوين.
• الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�أيرينا)2020 .م .تبني م�صادر الطاقة
املتجددة البحرية لدعم االقت�صاد الأزرق� .أيرينا.6-2 ،
• حمم��د زك��ي2015 .م .االقت�ص��اد الأزرق يف �سلطنة ُعم��ان فر�ص واعدة
لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية امل�ستدامة .جريدة ُعمان � 2أكتوبر 2015م.
•م�شع��ل املقب��ايل2020 .م .االقت�ص��اد الأزرق نحو م�ستقب��ل م�رشق .غرفة
جتارة و�صناعة ُعمان.
• حممد العا�صمي2021 .م( .ر�ؤية ُعمان �..)2040آمال وطموحات .جريدة
الر�ؤية 17يناير2021م.
• فك��ري زكريا2019 .م .خطة طموحة للنهو�ض بالرثوة ال�سمكية و�إنتاج
(� )400ألف طن من اال�ستزراع)oman.sahafahn.net( .
• عا�ص��م ال�شي��دي2019 .م .املوان��ئ تق��ود قاط��رة التط��ور االقت�ص��ادي
وت�ساه��م يف تنمي��ة القط��اع اللوج�ست��ي ب�ش��كل م�ست��دام .جري��دة ُعمان 23
يوليو2019م.
(عمان يف
ت�سته��دف
)2040
امل�ستقبلي��ة
ؤي��ة
�
(الر
2019م.
رج��ب.
• �أم��ل
ُ
م�صاف الدول املتقدمة) .جريدة ُعمان 27يناير 2019م.
• د�.أحم��د �سي��د �أحم��د2019 .م� .آف��اق جديدة لالقت�ص��اد ال ُعماين 2040م.
جريدة ُعمان  14يوليو 2019م.
• عا�صم ال�شيدي2018 .م .التنويع االقت�صادي يف ال�سلطنة مي�ضي بوترية
مت�سارعة .جريدة ُعمان �14أغ�سط�س 2018م.
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ال�شهود الديني والإن�ساين حلــــــــــــــادثة الإ�رساء واملعراج النبوي
يتكرر احتفاء الأمة الإ�سالمية بالعديد من املنا�سبات والأحداث والوقائع التي �شهدها التاريخ
الإ�سالمي منذ مبعث النبي الكرمي حممد ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ،والتي ي�أتي يف �إطارها
و�سياقها حادثة الإ�سراء الأر�ضي واملعراج ال�سماوي الذي مل ُي�س َبق له ٌ
مثيل ،ومل َي ْعهَ ْد ت�ص ُّو َره على
ٌ
حقيقته ت� ٌ
حتليل ،فهو وفق النمط الإلهي الذي ال يدرك �إحاطته عقل الإن�سان ،وال قدرة خملوق
أويل وال
من الإن�س واجلان؛ �إذ �إدراك املخلوقات وقدرتها و�إحاطتها حمدودة بحدود ال جتاوزها �إىل العلم التام
ون �أَ َّي َان ُي ْب َع ُث َ
الَ ْر ِ�ض ا ْل َغ ْي َب �إِ اَّل ال َّل ُه َو َما َي ْ�ش ُع ُر َ
ون{ �سورة
ات َو ْ أ
للعامل الغيبي } ُقل اَّل َي ْع َل ُم َمن فيِ َّ
ال�س َما َو ِ
النمل ،الآية (.)65
هكذا �أراد الله �سبحانه وتعاىل �أن يكون تكرمي نبيه الكرمي �صلى الله عليه و�سلم على م�ستوى يجاوز
حدود العقل الب�شري ،وهذا بح ّد ذاته مدعاة للتف ّكر والتدبر؛ �إذ �إن الأ�صل �أن اجلزاء من جن�س العمل،
ولكن املكاف�أة الربانية تفوق جن�س العمل ،خا�صة �إذا كان جن�س القيام بالعمل مرتبطا بالدعوة والدفاع
عن عقيدة التوحيد التي يف ظل كيانها انطم�ست دعوات الكفر والإحلاد ،وتهاوت �أمامها دول ال�شرك
والطغيان ،ولذلك ف�إن مثل هذه املنا�سبات وتلك الأحداث ينبغي �أن نحتفل بها با�ستح�ضار الروح
والعواطف والوجدان ،نبينّ ُّ
ال�شهود واحل�ضور الإن�ساين والديني معا دون االقت�صار على واحد مبن�أى
عن الآخر؛ �إذ الدين جاء لأجل �إن�سانية الب�شر } َو�أَ َنز ْل َنا ِ�إ َل ْي َك ِّ
الذ ْك َر
ا�س َما ُن ِّز َل �إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّلهُ ْم َي َت َف َّك ُر َ
ون { �سورة النحل،
ِل ُت َبينِّ َ ِلل َّن ِ
الَ ْم ِ��ر
الآية (ُ } ،)44ث َّم َج َع ْل َن َاك عَ َلى َ�ش ِريع َـ ٍة ِّمنَ ْ أ
َفا َّت ِب ْعهَ ا َو اَل َت َّت ِب ْع �أَهْ َوا َء ا َّل ِذينَ اَل َي ْع َل ُم َ
ون{{
�سورة اجلاثية ،الآية (.)18
حممد بن �سيف ال�شعيلي
املحــكمـــــــة العـليـــــــــا
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�إن كل ما جاء به النبي الكرمي حممد
�صلى اهلل عليه و�سل��م ،وما �أنزل �إليه من
الذك��ر والقر�آن من نواهٍ و�أوامر �إمنا لأجل
املخلوقات والنا�س جميع��ا؛ كي يكونوا
وفق م��ا ق�صد وعن��د غاية م��ا �أنزل ،وال
يحي��دوا عن��ه قي��د �أمنل��ة ،وهو �أم��ر على
م�ستوى َمن هو مع�صوم عن اخلط�أ والزلل
النبي الكرمي والقائد العظيم فكيف بباقي
الرعي��ة! ال �ش��كّ �أن الأم��ر يك��ون عليه��م
�أوجب ،واالتب��اع واالن�صياع من جنبهم
(لل�رشيع��ة الرباني��ة) �أوك��د ،وم��ا ي�ؤك��د
جعـ��ل الإن�سـان و�إيجـ��اده لأجـل الديـــن
فـي املق��ام الآخــر قــول احل��ق للخلـــق:
ون{
ن�س ِ�إلاَّ ِل َي ْع ُب ُد ِ
َ
}و َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالْ ِإ َ
�س��ورة الذاريات ،الآي��ة ( .)56لذلك نحن
جند �أن حادثة الإ��سراء واملعراج جاءت
�شاه��دة عل��ى �صياغة هذا الفك��ر الديني
والإن�ساين؛ حي��ث جتلية نوامي�س اخلالق
يف �إدارة اخلل��ق ،فه��و �سبحان��ه وتعاىل
عندما اخت��ار نبيه حممد �صلى اهلل عليه
و�سل��م ليك��ون قائ��دا له��ذه الر�سالة كان
بعلم �أزيل من��ه -ج ّل يف عاله -بحقيقة
تكوين هذا الر�سول الكرمي والنبي العظيم
يف بيته وبيئته ،وقدره ومقامه ،و�صربه
وحتمل��ه ،و�سلوكه وخلق��ه ،فهو ال�رشيف
ّ
ال�سوي
ع�شريت��ه،
عند
أم�ين
ل
ا
ن�سب��ه،
يف
ّ
مع جريان��ه ،املقب��ول بخلق��ه وخليقته،
ولأج��ل ذلك التكوين العام الذي كان يف
�شخ�صيت��ه عليه �أف�ض��ل ال�صالة وال�سالم
ترتب��ت خمتل��ف الآث��ار علي��ه وعل��ى
�أتباع��ه الذين �آزروه واتبعوا دعوته حني
�ص��دع به��ا ،وذل��ك عل��ى �صعي��د الأ�رسة
واملجتم��ع والإقلي��م؛ فغاي��ات دعوت��ه

الله �سبحانه وتعاىل عندما اختار نبيه حممد �صلى الله عليه
و�سلم ليكون قائدا لهذه الر�سالة كان بعلم �أزيل منه ّ
جل يفعاله -بحقيقة تكوين هذا الر�سول الكرمي والنبي العظيم يف
وحتمله ،و�سلوكه وخلقه
بيته وبيئته ،وقدره ومقامه ،و�صربه ّ

كب�يرة ،ومقا�صد ر�سالت��ه كثرية ،ومقام
�شخ�صيت��ه وعائلت��ه يف ب�لاد اجلزي��رة
العربية لي�ست قليل��ة بل جليلة وعظيمة،
ومن جانب �آخ��ر كان ال�شهود احل�ضاري
والإن�ساين لهذه الر�سالة من خالل بيئتها
التي انطلقت منه��ا؛ �إذ كانت مكة مق�صد
�أفئدة احلجيج للبيت احلرام ،وحمطّ ركب
التج��ارة و�أ�صحاب الأعم��ال ،فهي بيئة
جمدها �شائع ،و�صيته��ا ذائع ،وهي عند
نظ��ر كل طامع ،فقد بل��غ �ش�أنها الأكابر،
ُ��و رفعته��ا �أ�صح��اب الب�أ�س
وغزاه��ا ل ُعل ِّ
والقيا�رص ،فج��اءت �إرادة اخلالق لتكون
هذه الر�سال��ة و�صاحبها الك��رمي �ساكنة
جنباته��ا بعقيدة التوحي��د ،قا�ضية على
كل �أ�سب��اب الفرقة والتنديد ،مغرية بذلك
جم��رى التاريخ ،ومنقذة حال النا�س من
وط���أة عبوديته��م للأ�صن��ام والأوث��ان،
ومل يك��ن التغيري ملعتق��د اجلاهلية �سهل
امل��رام؛ لأنه �إيذان بب��زوغ فجر الإ�سالم،
ونذي��ر بانته��اء الوثني��ة م��ن خمتل��ف
الأقط��ار والبلدان ،فكان ما كان من �أذى
لنبينا الكرمي
وتنكي��ل ومقاطعة وهج��ر ِّ
حمم��د �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م و�أتباع��ه
م��ن �أق��رب الأقرب��اء �إليه��م ،م��ن �آبائهم
و�أمهاته��م و�أزواجه��م وبن��ي �أعمامه��م
وغريه��م ممن ه��م �أق��رب النا���س �إليهم،
وق��د كانت �أ�سوار الكعبة ال�رشيفة وبابها

�شاهدة على ما القاه من �صنوف الإحن
واملحن ،من �أجل ثنيه عن دعوته و�إ�شهار
ر�سالة ربه و�أ�رسارها ومقا�صدها مبتانة
يف املعتقد املتمثل يف �إفراد العبودية هلل
وحده وت��رك عبادة الأ�صن��ام والأوثان،
وق��د عر�ضت علي��ه قري�ش كب�يرة العرب
(حينه��ا) امل��ال واجل��اه وال�سي��ادة
والري��ادة ولك��ن (كم��ا �أ��شرت) كينون��ة
ال��ذات الإن�سانية يف خدمة هذه ال�رشيعة
الربانية قد تر�سخ��ت يف نف�سه و�صحبه،
وملا �آي�س �-صل��وات اهلل و�سالمه عليه-
توجه �إىل القرى
ال�ص ّد والر ّد من �أهل مكة ّ
ليعر�ض دعوته فقوبل مبثل ما
املجاورة ُ
قوبل به من �أهل مكة� ،إذ رمي باحلجارة
و�س ِّف�� َه ب��ه ال�سفه��اء ،حت��ى �ض��اق حاله
ُ
وبلغ احلزن من قلبه مبلغه فكانت �إرادة
اهلل ال�سماوي��ة ،امل�ؤي��د ُة لر�سالته الأبدية
حا�رض ًة حلالهُ ،مطَ ْم ِئ َن َة م�آله ،ف ُفت َِح ْت له
أب��واب ال�سماء ليقف �شاخما ثابت القِيام
� ُ
كرمةٍ �إلهية جتلّت
والأركان ،م��ن خالل َم ُ
يف حادث��ة الإ��سراء من امل�سج��د احلرام
مبك��ة �إىل امل�سج��د الأق�ص��ى بالقد���س
بفل�سطني ،ث��م العروج ب��ه �إىل ال�سماوات
��ْسىى ِب َعبْ�� ِد ِه
}�س ْب َح َ
��ان الَّ��ذِي َ�أ رْ َ
ال�سب��ع ُ
َ��ر ِام ِ�إلىَ المْ َْ�س ِج�� ِد
لَيْ�ًل�اً ِّم َ
��ن المْ َْ�س ِج�� ِد الحْ َ
اركْ َنا َح ْولَ�� ُه ِلنرُ ِ َي ُه مِ ْن
الْ أَ ْق َ�ص��ى الَّ��ذِي َب َ
ري{ �سورة
ال�سمِ ُ
ي��ع ا ْل َب ِ�ص ُ
�آ َيا ِت َن��ا �إِ َّن ُه ُه َو َّ
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الإ��سراء ،الآية ( ،)1حيث ر�أى من الآيات
ات َر ِّب ِه
الربانية ما ر�أى } َل َق ْد َر َ�أى مِ ْن �آ َي ِ
ُبى{ �سورة النجم ،الآية ( .)18ولئن
ا ْلك رْ َ
كانت الفل�سفة الفكرية للفطرة الإن�سانية
�أن ا�ستيعاب ما ميكن �أن تت�صوره النف�س
�إمن��ا ه��و مم��ا ُي�ؤ َْه��لُ و ُي ْع َه�� ُد لديه��ا من
املعجزات والآي��ات كان ال بد من تهيئة
�إمياني��ة رباني��ة املعتق��د ال�ستقبال خرب
ه��ذه احلادثة اجلليلة مع م��ا حتمله مما
هو خارج عن م�أل��وف الفطرة الإن�سانية
م��ن �رسد للآيات الكربى الت��ي �أُكرم بها
نبي ه��ذه الأم��ة �-صل��وات اهلل و�سالمه
علي��ه ،-فكان ت�سبيح اهلل ذاته يف الن�ص
ال�ساب��ق ليبع��ث طم�أنين��ة و�سكين��ة يف
النفو���س امل�سلم��ة كي ال ت�تردد وتتبلبل
م��ن �سماع ه��ذه احلادث��ة فتك��ون بذلك
الأفكار را�سخ��ة يف معتقدها وت�صديقها
لإرادة اهلل تعاىل وقدرته يف ن�رصة نبيه.
�إن م��ن جملة ما حملته هذه احلادثة
من الأح��داث ال�شاه��دة دين ًي��ا و�إن�سان ًيا
م��ا يجب �أن يدركه عل��ى حقيقته من قر�أ
�س�يرة امل�صطف��ى �صلى اهلل علي��ه و�سلم
ودر�سه��ا بفكر ثاقب م�ستق��رئ املقا�صد
والغاي��ات ،وم��ن ذل��ك تر�سي��خ االعتقاد
بقدرت��ه تع��اىل على م��ا ي���أذن بوقوعه
بع��امل ال�شه��ادة الدنيوية ،فمث�لا و�سيلة
�إ�رسائ��ه ومعراج��ه �صل��وات اهلل و�سالمه
عليه كانت بداب��ة الرباق وهي دابة فوق
احلمار ودون البغل ،وه��ي دابة الأنبياء
قبله ت�ض��ع حافرها عن��د منتهى طرفها
وذل��ك عندم��ا كان جال�س��ا يف بي��ت �أم
هان��ئ بن��ت �أب��ي طال��ب �إذ �أت��اه جربيل
عليه ال�سالم -فحمله عليها و�أ�رسى بهو�سم��ي بالأق�صى
�إىل امل�سج��د الأق�صىّ ،
لبع��ده ع��ن امل�سج��د احل��رام كث�يرا يف
ذل��ك الوق��ت ،وقد ب��ورك حول��ه بالثمار
واخل�يرات وال�بركات ،وق��د قطع��ت هذه
الداب��ة امل�ساف��ة يف ب�ض��ع �ساع��ات من
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ت�أدية هذه ال�صلوات �شهود ديني و�إن�ساين على �ضبط
وربط الإن�سان امل�سلم منط و�سلوك حياته اليومية من
حيث تعامالته االجتماعية املختلفة على كافة امل�ستويات
وامل�س�ؤوليات الأ�سرية والفردية والوظيفية
ليلة واح��دة ما يعجز عن قطعه كثري من
و�سائ��ل النق��ل املختلفة الي��وم ملثل تلك
امل�ساف��ات ،وهذا يجعل الذين ال ي�ؤمنون
بوج��ود اهلل وقدرت��ه يرجع��ون الب��صر
كرت�ين ،وهو ا�ستح�ض��ار لل�شهود الديني
العقدي لدى الإن�سان امل�سلم وغري امل�سلم
�أن اهلل ق��ادر عل��ى قل��ب �أح��وال العب��اد
وتقليبه��ا الي��وم يف حلظة ع�ين مما ح ّل
بهم م��ن النكب��ات والأزم��ات الإن�سانية
املمثل��ة يف الأمرا�ض واجلوائح العاملية
التي عج��ز يف بع�ضها الب��شر من �إيجاد
خم��رج منه��ا ،كجائحة كورون��ا (كوفيد
 )19العاملي��ة الت��ي خلف��ت العدي��د م��ن
الإ�صاب��ات والوفي��ات و�أثبت��ت الفري��د
من احلقائ��ق الإلهية يف عب��اده و�أر�ضه
وكون��ه ب�ش��كل ع��ام ،ف�لا �سبي��ل لبن��ي
الإن�س��ان �إال اللجوء �إليه �سبحانه وتعاىل
يف ي�رسه��م وع�رسهم ،وخريهم و�رشهم،
ومن�شطهم ومكرهه��م ،فهو املدبر املقدر
العليم الرحيم.
لق��د كان ال�شه��ود الدين��ي والإن�ساين
املتجذر م��ن مبد�أ التي�سري والتخفيف يف
�أم��ور الدي��ن والدني��ا را�سخ��ا يف �أحداث
حادث��ة الإ��سراء واملع��راج ،وذل��ك م��ن
خ�لال فر���ض ال�صل��وات اخلم���س ،حيث
�إن ال�صل��وات اخلم���س فر�ض��ت يف ه��ذه
احلادث��ة خم�س�ين �ص�لاة ،ولك��ن النب��ي
عليه ال�صالة وال�سالم �س�أل ربه التخفيف
ع��ن �أمت��ه حت��ى فر�ضه��ا امل��وىل جل��ت
قدرته خم�س �صل��وات يف اليوم والليلة،
وقد كان يف فر�ض ه��ذه ال�صلوات بداية

التكالي��ف ال�رشعية ،والعب��ادات العملية
الت��ي �أمرنا �سبحان��ه وتعاىل بتطبيقها،
واحلف��اظ عليه��ا يف �أوقاته��ا ،وع��دم
ال�ص�َلَاَ َة كَ ا َن ْت
التق�ص�ير يف �أدائها }�إِ َّن َّ
�ين كِ َتا ًبا َّم ْو ُقو ًت��ا{ �سورة
َعلَ��ى المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
الن�ساء ،الآية (.)103
كما �أن يف ت�أدية هذه ال�صلوات �شهود
ديني و�إن�ساين على �ضبط وربط الإن�سان
امل�سل��م منط و�سلوك حيات��ه اليومية من
حي��ث تعامالت��ه االجتماعي��ة املختلفة
عل��ى كاف��ة امل�ستوي��ات وامل�س�ؤولي��ات
الأ�رسي��ة والفردي��ة والوظيفي��ة؛ بحي��ث
يحافظ على �أوقات التزاماته وواجباته،
وينظّ م �أوراق يوميات��ه وم�ستقبله بحيث
ال يك��ون للفو�ضى والرته��ل واالنهزامية
حم��ل ومو�ض��ع وموق��ع يف قامو���س
حيات��ه ،ب��ل يك��ون و�ضع��ه متح��ركا ال
�ساكنا يرت�س��م الن�شاط والأمل ،والنوعية
والتميز والإخال�ص يف العمل.
ّ
لقد ثبتت مكانة النبي �صلى اهلل عليه
و�سل��م �شهو ًدا �إميان ًي��ا و�إن�سان ًيا عند ربه
من خالل حادث��ة الإ�رساء واملع��راج؛ �إذ
وعلو
منح��ه ربه املعج��زات والف�ضائ��ل ّ
املنزل��ة ،وكان ال�ستظهار ذل��ك ردا على
امل�ست�رشقني واملغالطني الذين يروجون
لل�شك يف نبوته عليه ال�صالة وال�سالم من
�إ�ضفائه��م ل�صف��ة العبقري��ة وال�شخ�صية
الن��ادرة ل�شخ���ص الر�س��ول الكرمي حممد
�صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م بو�صفه��م �إي��اه
مبحمد العبق��ري وغري ذلك من العبارات
ت�س��وق ال�ستحالة وق��وع مثل هذه
الت��ي ّ

ً
�شهودا �إميان ًيا و�إن�سان ًيا عند ربه من خالل
ثبتت مكانة النبي-
حادثة الإ�سراء واملعراج؛ �إذ منحه ربه املعجزات والف�ضائل وعل ّو
املنزلة ،وكان ال�ستظهار ذلك رد على امل�ست�شرقني واملغالطني
الذين يروجون لل�شك يف نبوته عليه ال�صالة وال�سالم
الرباني��ة التي
اخل��وارق م��ن املعج��زات
ّ
ك��ر ُم بها �أنبي��اء اهلل و�صفوته من ر�سله
ُي َ
وا�ستحال��ة وق��وع الوح��ي ال�سماوي مع
مث��ل اجلن���س الب��شري ،حماول�ين بذلك
ت�شكيك امل�سلمني يف دينهم ومعتقداتهم.
كم��ا �أن بع���ض املغالط�ين و�صف��وا
تكوي��ن حيات��ه �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م
و�شخ�صيت��ه ب�أنه��ا حي��اة كان طموحها
بل��وغ ال�سي��ادة والري��ادة يف اجلان��ب
القي��ادي للأمة ،حيث جت��رد عن اجلانب
الروح��ي والإمي��اين ،وهذا كل��ه من قبيل
املغالط��ات وال�شبه��ات والرته��ات التي
ال ي��رى �أ�صحابه��ا احلقيق��ة الديني��ة
بب�صريته��م؛ بحي��ث ال يفقه��ون توازن��ا
ومواءم��ة ب�ين متطلبات الدي��ن والدنيا،
وق��د �أجاد الدكت��ور الدرين��ي يف حتقيق
ه��ذه النظرة بقوله« :وهنا بو�سع الب�صري
الواع��ي ،الثاقب الفكر والنظ��ر� ،أن يدرك
ال�رس يف �أن احلكمة الإلهية ،قد جعلت يف
ر�سالة الإ�سالم (العقي��دة وزان التكليف)
تف��رق بينهم��ا ،لأنهم��ا م ًعا ،مناط
�إذ مل ّ
بين��ا -و�أن
(ال�سي��ادة والع��زة) –كم��ا َّ
التكلي��ف العمل��ي ه��و يف حقيق��ة الأمر
ممار�سة يف ح��ق ال�سيادة ،ف�ضال عن �أنه
املظهر العملي والثمرة الواقعية للعقيدة
الإ�سالمية ،حتى يكون (الإميان احلق ما
وق��ر يف القلب و�صدقه العمل) ،فال ف�صل
بينهم��ا� ،إذ ال ف�ص��ل يف الفط��رة!!! وه��ذا
ميي��ز ب�ين مفه��وم احلقيق��ة الدينية
م��ا ّ
يف ر�سال��ة الإ�س�لام واحلقيق��ة الديني��ة

يف غريه��ا م��ن ال�رشائ��ع والر�س��االت،
كي�لا تكون العقيدة عازل��ة للإن�سان عن
احلي��اة وعن املجتم��ع ،وال عازلة ل�سائر
وج��وه ن�شاطه احلي��وي ،يف جماليها� ،إذ
ال انعزال ع��ن الدنيا يف �رشيعة الإ�سالم،
ب��ل تتدخ��ل العقي��دة يف �صمي��م العم��ل
وتقيم��ه،
وتقوم��هّ ،
الدني��وي ،وتوجه��هّ ،
لأن��ه ال ف�صل بني البني��ة الإن�سانية بني
الروح واجل�سد».
�إن �إمام��ة النب��ي الك��رمي ب�إخوان��ه
الأنبي��اء واملر�سلني يف امل�سجد الأق�صى
تر�سي��خ للجان��ب العقي��دي ل��دى امل�سلم
نحو هذا احل��رم وقد�سيته عند اهلل تعاىل
ومدى الأهمية الكبرية ،والعالقة الوثيقة
ب�ين ما بع��ث به كل م��ن �سيدن��ا عي�سى
بن م��رمي وحممد ب��ن عبداهلل م��ن وحدة
املعتقد ،والدع��وة �إىل دين التوحيد ،دين
الفط��رة والتمجيد ،ولفت �أنظار امل�سلمني
يف كل زم��ان وم��كان �إىل م��دى �أهمي��ة
املحافظة والدفاع عن حرم هذا امل�سجد
مل ال�شم��ل ،وتوحي��د ال�ص��ف،
ال�رشي��ف و ّ
وت��رك اخلالف والن��زاع بينهم م��ن �أجل
ط��رد قتل��ة الأنبياء من اليه��ود وغريهم
أر�ضية هذا احلرم املبارك.
من � ّ
كم��ا �أن دالل��ة ال�شه��ود الدين��ي
والإن�س��اين يف حادثة الإ��سراء واملعراج

فطري��ة ه��ذا الدي��ن ،دين
ت�ستجل��ى م��ن
َّ
الإ�س�لام �إذ تظه��ر بو�ض��وح يف اختي��ار
النب��ي �صلى اهلل عليه و�سل��م �رشب اللنب
دون �سواه عندما قدمه له جربيل –عليه
ال�س�لام -لدى و�صول��ه امل�سجد الأق�صى
يف ه��ذه احلادثة املباركة ،وبيان املدى
الكب�ير يف تنا�س��ق دي��ن الإ�س�لام م��ع
متطلب��ات غرائ��ز وفِ طَ ِر اجلن���س الب�رشي
يف كل زم��ان ولكل مكان وذلك م�صداقا
لقول احلق تبارك وتعاىلَ }:ف�أَقِ ْم َو ْج َهكَ
ا�س
لِل ِّد ِ
ي��ن َحنِيفًا فِ طْ َر َت اللهَّ ِ ا َّلتِي فَطَ َر ال َّن َ
ين ا ْل َق ِّي ُم
َعل َْي َها لاَ َت ْبدِي َل لخِ َ ْلقِ اللهَّ ِ َذلِكَ ال ِّد ُ
��ون{ �سورة
ِ��ن �أَكْ�َثررَ َ ال َّن ِ
ا���س لاَ َي ْعل َُم َ
َو َلك َّ
الروم ،الآية (.)30
امل�صادر املراجع:
• القر�آن الكرمي.
• كتب احلديث:
حمم��د بن �إ�سماعي��ل البخاري� ،صحيح
البخاري.
م�سلم بن احلج��اج �أبو احل�سن الق�شريي
الني�سابوري� ،صحيح م�سلم.
• �س���ؤال �أه��ل الذكر-الإ��سراء واملعراج
(حوادث وع�بر)� ،-سماح��ة ال�شيخ �أحمد
بن حمد اخلليلي.
• حمم��د �سعي��د رم�ض��ان البوط��ي ،فقه
ال�سرية النبوية.
• الدكت��ور حمم��د فتح��ي ال ُّدريني ،من
�إيح��اءات ذك��رى ليلة الإ��سراء واملعراج
يف تكوي��ن الأم��ة والدول��ة يف الإ�س�لام،
�ص .22
u

u
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

ان لمِ ُ �ؤ ِْم ٍن �أَن َي ْق ُت َل ُم�ؤ ِْمنًا ِ�إلاَّ َخ َط�أً َو َمن َق َت َل ُم�ؤ ِْمنًا َخ َط�أً
قال اهلل تعاىلَ } :و َما َك َ
ان ِمن َق ْو ٍم َع ُد ٍّو َّل ُك ْم َو ُه َو
َف َت ْح ِري ُر َر َق َب ٍة ُّم�ؤْ ِم َن ٍة َو ِد َي ٌة ُّم َ�س َّل َم ٌة �إِلىَ �أَ ْه ِل ِه �إِلاَّ �أَن َي َّ�ص َّدقُوا َف�إِن َك َ
ان ِمن َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُهم ِّميثَاقٌ َف ِد َي ٌة ُّم َ�س َّل َم ٌة ِ�إلىَ �أَ ْه ِل ِه
ُم�ؤ ِْم ٌن َف َت ْح ِري ُر َر َق َب ٍة ُّم�ؤ ِْم َن ٍة ۖ َو ِ�إن َك َ
ان اللهَّ ُ َع ِلي ًما
َوتحَْ ِري ُر َر َق َب ٍة ُّم�ؤْ ِم َن ٍة ۖ َف َمن لمَّْ َي ِج ْد ف َِ�ص َي ُام �شَ ْه َر ْي ِن ُم َت َتا ِب َعينْ ِ َت ْو َب ًة ِّم َن اللهَّ ِ َو َك َ
َح ِكي ًما (َ )92و َمن َي ْق ُت ْل ُم�ؤ ِْمنًا ُّم َت َع ِّم ًدا ف ََج َزا�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخا ِل ًدا ِفي َها َوغَ ِ�ض َب اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه
َو�أَ َع َّد َل ُه َعذَا ًبا َع ِظي ًما{ �صدق اهلل العظيـــم
�سورة الن�ساء ،الآيتان ( 92ـ )93
					

ف�ضل ال�صرب يف القر�آن الكرمي

وردت �آيات كثرية حتثنا على ال�صرب وعلى �أجر ال�صابرين
ومنها:
� mأوجب اهلل الفالح ملن يتعلق بال�صبـــر ,يقــول اهلل عز وجــل:
ِين � َآم ُنوا ا�صْبرِ ُ وا َو َ�صاب ُِروا َو َرا ِبطُ وا َوا َّتقُوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ون{ �سورة �آل عمران ،الآية (.)200
ُت ْفل ُِح َ
 mم�ضاعفة �أجر ال�صابرين عن غريهم ,يقول اهلل تعاىل�} :إِنمَّ َ ا
اب{ �سورة الزمر ،الآية (.)10
ال�صاب ُِر َ
ون �أَ ْج َر ُهم ِب َغ رْ ِي حِ َ�س ٍ
ُي َوفَّى َّ
 mيجعل اهلل منهم �أئمة ,يقول اهلل تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا مِ ْن ُه ْم �أَئ َِّم ًة
ون{ �سورة
ون ِب�أَ ْم ِر َنا لمَ َّا َ�صبرَ ُ وا ۖ َوكَ ا ُنوا ِب�آ َيا ِت َنا ُيو ِق ُن َ
َي ْه ُد َ
ال�سجدة ،الآية (.)24
ِين
 mمن يظفر فهو يف معية اهلل ,يقول اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ين{ �سورة
ال�صا ِب ِر َ
ا�س َتعِي ُنوا ب َّ
ال�صلاَ ِة �إِ َّن اللهَّ َ َم َع َّ
ِال�ص رْ ِب َو َّ
� َآم ُنوا ْ
البقرة .الآية (.)153
� mأعطاهم اهلل ثالثة �أم��ور مل تعط لأح��د غريهم ,يقــول اهلل
ات ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة ۖ َو�أُو َل ِئكَ ُه ُم
عزوجل�} :أُو َل ِئكَ َع َل ْي ِه ْم َ�ص َل َو ٌ
ون{ �سورة البقرة ،الآية (.)157
المْ ُ ْه َت ُد َ
ا�س َتعِي ُنوا
� mأمر اهلل باال�ستعانة بال�صرب ,يقول اهلل تعاىلَ } :و ْ
ني{ �سورة البقرة،
ري ٌة ِ�إلاَّ َعلَى الخْ َ ا�شِ ِع َ
ال�صلاَ ِة َو ِ�إ َّن َها َل َك ِب َ
ب َّ
ِال�ص رْ ِب َو َّ
الآية (.)45
 mجعل اهلل الن�رص نتيجة ال�صرب والتقوى ,يقول اهلل تعاىلَ } :بلَى
�إِن َت�صْبرِ ُ وا َو َت َّتقُوا َو َي�أْ ُتوكُ م ِّمن ف َْورِهِ ْم َهذَا يمُْ ِد ْدكُ ْم َر ُّبكُم ب َِخ ْم َ�س ِة
ني{ �سورة �آل عمران ،الآية (.)125
�آلاَ ٍف ِّم َن المْ َلاَ ِئ َك ِة ُم َ�س ِّومِ َ
� mأعد اهلل لل�صابرين املغفرة والأجر الكبري ,يقول اهلل عزوجل:
َات �أُو َل ِئكَ َل ُهم َّم ْغف َِر ٌة َو�أَ ْج ٌر
ال�صالحِ ِ
}�إِلاَّ ا َّلذ َ
ِين َ�صبرَ ُ وا َو َع ِملُوا َّ
ري{ �سورة هود ،الآية (.)11
كَ ِب ٌ
 mجعل اهلل تعاىل ال�صرب على ال�شدائد وامل�صائب من عزم الأمور,
يقول اهلل تعاىلَ } :ولمَ َن َ�صبرَ َ َوغَ ف ََر �إِ َّن َذ ِلكَ لمَ ِْن َع ْز ِم الْ أُ ُمو ِر{
�سورة ال�شورى ،الآية (.)43
 mحمبة اهلل لل�صابرين ,يقول اهلل ع��زوج��لَ } :واللهَّ ُ ُيحِ ُّب
ين{ �سورة �آل عمران ،الآية (.)146
ال�صا ِب ِر َ
َّ
 mاخت�ص اهلل تعاىل ال�صابرين باخل�صال الطيبـة ,يقول اهلل
َّاها �إِلاَّ ذُو َحظٍّ
َّاها �إِلاَّ ا َّلذ َ
ِين َ�صبرَ ُ وا َو َما ُي َلق َ
تعاىلَ } :و َما ُي َلق َ
َعظِ ٍيم{ �سورة ف�صلت ،الآية (.)35
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ال ي�أ�س مع احلياة

احلديث ال�شريف
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال:
ق��ال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :كل
امل�سلم على امل�سلم ح��رام ،دم��ه وماله
وعر�ضه)� .صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم

		

رواه م�سلم

c
� lإن احلياة تزخر بامل�شاكل ،ولكنها تفي�ض بالفر�ص ،وما من م�شكلة �أو �أزمة �إ ّال ويف �أعماقها فرج ،ويف
رحمها فر�صة �سانحة جميلة ملن �أراد �أن يغتنمها وينتفع بها .وحياة الأف��راد والأ��سر واجلماعات مليئة
أي�ضا .فعلينا �أن ال نقر�أ الوجه القامت ،وال الن�ص الفارغ .فلنحاول �أن نعدل
بال�شكوى ،ولكنها زاخرة باحللول � ً
الكفة وامليزان.
� lإياك �أن تتحدث عن حظك العاثر! �إياك �أن تتحدث عن حياتك التعي�سة! �إياك �أن ت�سمح للحظة عابرة من
االخفاق �أو الف�شل �أن حتكم على حياتك كلها .خالط النا�س ،و�شاركهم �أحاديثهم ،وا�ستفد منهم ،و�أفدهم ،وقد
و�س َّل ًما لنجاح الآخرين.
يكون من جناحك �سب ًبا ُ
 lنحن بحاجة �إىل الأمل الذي يحيي النفو�س ،والعمل الذي يرفع عن ال ّأمة حالة الذلّ والهوان ،و�أخطر النا�س
ي�سوق �إىل الأفعال اليائ�سة ،ف�إذا كان املرء م�صا ًبا بالقنوط
من عا�ش بال �أمل ،ي�سقط فال ينه�ض؛ ذلك �أن الي�أ�س ّ
مما نزل به من م�صائب� ،أو ي� ٍأ�س من �إ�صالح النا�س غدت احلياة يف منظوره �سوداء ،يكره النا�س ،ال يثق بهم،
 cوقد يندفع لالنتحار �أو العنف والقتل الذي هو الأ�سلوب الناجع بزعمه و�ضالله.

التفا�ؤل والأمل يف ال�سرية النبوية

ال�سرية النبوية زاخرة باملواقف والأحداث التي تبني مدى التفا�ؤل والأمل ،والثقة واليقني
بن�رص اهلل عز وجل ،الذي كان يتحلى به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ويغر�سه يف نفو�س
�أ�صحابه وامل�سلمني من بعدهم ،ومنها:
 uالهجرة النبوية :يف حادثة الهجرة النبوية من مكة املكرمة �إىل املدينة املنورة� ،أخذ النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بالأ�سباب الظاهرة واملتاحة له� ،إال �أن امل�رشكني انطلقوا خلفه ير�صدون
الطرق ،ويفت�شون يف اجلبال ،حتى و�صلوا �إليه وهو يف غار ثور ،و�سمع النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم و�صاحبه �سري �أقدامهم وكالمهم ،وهنا خاف� أبو بكر ر�ضي اهلل عنه على النبي �صلى
وحقَّ له ذلك ،فقال للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :لو �أن �أحدهم نظر حتت قدميه
اهلل عليه و�سلمُ ،
لأب�رصنا!) فقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :يا� أبا بكر! ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما) (رواه البخاري).
 uغزوة بدر :مع �أن املعادلة الع�سكرية يف غزوة بدر مل تكن متكافئة ،فقري�ش كان عددها
�ألفاً ،معهم مائتا فر�س ،يف حني كان عدد امل�سلمني ثالثمائة وب�ضعة ع�رش رجالً ،وما كان
فر�سان ،ومع ذلك يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه غار�س ًا فيهم الأمل
معهم �إال َ
والتفا�ؤل والوثوق واليقني بن�رص اهلل عز وجل لهم ،رغم �أنهم �أقل يف العدد والعدة من عدوهم:
(�سريوا و�أب�رشوا ،ف�إن اهلل قد وعدين �إحدى الطائفتني ،واهلل لك�أين �أنظر �إىل م�صارع القوم).
 uغزوة الأحزاب :رغم ما حدث للم�سلمني يف غزوة الأحزاب من تعب �شديد يف حفر اخلندق،
وج��وع وخ��وف و�شدة ب��رد ،وح�صار امل�رشكني لهم يف املدينة ،وخيانة اليهود ،وتخذيل
املنافقني و�إرجافهم ،وا�شتداد الكرب ،حتى قال اهلل تعاىل م�صوراً حالهم حينئذٍَ } :يا �أَ ُّي َها
يحا َو ُج ُنو ًدا لمَّْ َت َر ْو َها
ا َّلذ َ
ِين � َآم ُنوا ا ْذكُ ُروا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ َجا َء ْت ُك ْم ُج ُنو ٌد َف�أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْي ِه ْم ِر ً
َ
َ
ريا (� )9إِ ْذ َجا�ؤُوكُ م ِّمن ف َْو ِق ُك ْم َومِ ْن �أ ْ�س َف َل مِ ن ُك ْم َو�إِ ْذ زَاغَ ْت الأ ْب َ�ص ُار
ان اللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َمل َ
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�شَ دِي ًدا{ �سورة االحزاب ،الآيات ( ،)11-9ـ رغم ذلك كله كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يغر�س يف �أ�صحابه التفا�ؤل والأمل ،والثقة واليقني بن�رص اهلل عز وجل ،ويعدهم ويب�رشهم
بالفتوحات.

ح�سن اخللق من الدين

الدين كله خلُق ،فمن زاد عليك باخللق زاد عليك يف الدين .ويقوم ح�سن اخللق على
�أربعة �أركان :ال�صرب والعفة وال�شجاعة والعدل ..وال�صرب يحمله على االحتمال ،وكظم الغيظ،
واحللم والأناة وعدم الطي�ش والعجلة .وال�شجاعة حتمله على عفة النف�س و�إيثار معايل
وقوتها على �إخراج املحبوب ومفارقته،
الأخالق وعظيم ال�شيم ،والبذل هو �شجاعة النف�س َّ
وكظم الغيظ واحللم ..وحقيقة ال�شجاعة �أنها ملكة يقتدر بها على قهر خ�صمه .والعدل يحمله
على اعتدال �أخالقه وتو�سطه بني طريف الإفراط والتفريط .،ومن�ش�أ جميع الأخالق ال�سافلة
وبنا�ؤها على �أربعة �أركان هي  :اجلهل ،والظلم،وال�شهوة،والغ�ضب0،وجمال ح�سن اخللق
مع النا�س �أن ت�صل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك ،ومن�ش�أ الف�ضائل
القناعة ،وترك الف�ضول وال�شهوات وحب النف�س.

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

ُون فيِ ال�سرَّ َّ ا ِء
ِين ُين ِفق َ
}ا َّلذ َ
ني ا ْل َغ ْيظَ
َوال�ضرَّ َّ ا ِء َوا ْل َكاظِ ِم َ
ا�س َواللَّـ ُه
ني َع ِن ال َّن ِ
َوا ْل َعا ِف َ
ني{ �سورة �آل
ُيحِ ُّب المْ ُْح�سِ ِن َ
عمران الآية (.)١٣٤
�����ض�راء  :الي�رس
�سراء وال ّ
ال��� ّ
والع�رس
الكاظمني الغيظ  :احلاب�سني
غيظهم يف قلوبهم
ن
}قَ�� ْد َخل َْت مِ ن َق ْب ِل ُك ْم ُ�س نَ ٌ
���ض فَانظُ ُروا
فَ�سِ ُريوا فيِ الْ أَ ْر ِ
ني{
كَ ْي َف كَ َ
ان َعا ِق َب ُة المْ ُ َك ِّذ ِب َ
�سورة �آل عمران الآية ()١٣٧
خلت  :م�ضت وا ْنق�ضت.
نن :وقائع يف الأمم املُكذّبة.
�س ٌ
} َولاَ َت ِه ُنوا َولاَ تحَْ َز ُنوا َو�أَن ُت ُم
ني{
الْ أَ ْعل َْو َن ِ�إن كُ ن ُتم ُّم�ؤْمِ ِن َ
�سورة �آل عمران الآية (.)١٣٩
تهنوا :ال ت�ضعفوا عن قتال
ال ِ
�أعدائكم.
امل�صدر:
تف�سري اجلاللني

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrما حكم من ي�رسع على اخلط ال�رسيع �أثناء ال�سفر عن طريق الرب ،هل يعد من يتوفى جراء ال�رسعة على اخلط
ال�رسيع منتحرا ؟
 rال�رسعة �سواء كانت يف اخلط ال�رسيع �أو يف اخلط البطيء ال�رسعة غري مطلوبة ،هب �أنه يف اخلط ال�رسيع وانفجر
الإطار �أي�ستطيع �أن يتحكم يف ال�سيارة مع ال�رسعة املفرطة اخلارجة عن حدود االعتدال؟ على الإن�سان �أن يح�سب
ح�سابا لكل ذلك ،عليه �أن يح�سب ح�سابه النفجار الإطارات ،عليه �أن يح�سب ح�سابه ملرور املارة ،عليه �أن يح�سب
ح�سابه خلروج ال�سيارة من الطرق اجلانبية كل ذلك عليه �أن يح�سب له ح�سابه.
 rrت�صادمت مركبتان يف حادث مروري ويعود �سبب احلادث ب�أن ال�سائق الأول يقود ب�رسعة فائقة و�سائق
املركبة الأخرى قام بالتجاوز اخلاطئ ،فلو تويف كالهما فالإثم على من ؟ من منهما قتل الثاين ؟
� rأما الذي جتاوز �إن كان جتاوزه يف املكان الذي ال ي�سمح بالتجاوز فيه �سواء كان عدم ال�سماح بالتجاوز من
حيث �إن هناك منعطفا �أو من حيث �إن ال�سيارة املقبلة فهو يتحمل جانبا من الوزر ،والآخر الذي خرج عن حدود
االعتدال يف ال�رسعة فهو �أي�ضا يتحمل جانبا �آخر من الوزر ،فكل واحد منهما مقتول من قبل الآخر ،وكل واحد
منهم قاتل للآخر.
 rrما احلكم يف من قاد �سيارته وهو ال يحمل رخ�صة قيادة ووقع يف حادث ،ومن �أجل تاليف مو�ضوع
الغرامات واملخالفات �أوكل املهمة �إىل �شخ�ص يدعي �أنه هو القائد ؟
 rهذا من التزوير ،والزور نف�سه حرام ،و�شهادة الزور حمرمة ،وقول الزور حمرم ،فعندما عدد النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم الكبائر قال يف تعدادها� :أال و�شهادة الزور� ،أال وقول الزور .فما زال يرددها حتى قال الراوي وددنا
لو �سكت .فالزور نف�سه حمرم ،ثم مع هذا �أي�ضا بجانب كونه حمرما هناك حتايل ،والتحايل على النظام غري
جائز ،ولو �سمح للنا�س �أن يفعلوا ذلك ل�ضاعت احلقوق و�أهدرت وذهب القانون وذهب النظام وعاد النا�س كل
يحتال مبا ي�ستطيع �أن يحتال به ،ال يبقى حق ،وال يبقى �أمان ،وال يبقى ا�ستقرار مع النا�س ،فعلى النا�س �أن
يتقوا اهلل و�أن يحر�صوا على كلمة ال�صدق و�أن ال يحتالوا  .يف هذا ت�شجيع للآخرين على �أن يرتكبوا املخالفات
و�أن يقعوا يف املحظورات ،ومبا �أن هذا الإن�سان ال يحمل رخ�صة قيادة ملاذا يقود ال�سيارة ؟ ال يجوز له �أن يقود
ال�سيارة ،وعليه �أن يلتزم النظام ،وعليه �أن يحر�ص على �أن يكون القائد لل�سيارة غريه ،والآخر الذي يتحمل هذه
امل�س�ؤولية لأجل التخفيف عن هذا وتخفيف الغرامة ودرء امل�س�ؤولية عنه �أي�ضا هو قائل زور فعليه �أن يتقي اهلل
تعاىل فيما يقول.
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�أنيميا نق�ص
احلديــــد
خاليا الدم احلمراء برتكيبتها الفريدة دو ًرا وا�س�� ًعا وحيو ًيا يف م�س��اعدة اجل�سم على
القيام بالعمليات الف�س��يولوجية اليومية ب�شكل فاعل  ،حيث تتكون خاليا الدم احلمراء
م��ن مرك��ب مهم يدع��ى (الهيموجلوب�ين) والذي بدوره يتك��ون من مركبات �أ�سا�س��ية
كعن�ص��ر احلديد  ،ويعم��ل (الهيموجلوبني) على نقل الأوك�س��جني الالزم لتحرير الطاقة
يف خاليا الإن�س��ان ،ويف جميع �أن�سجة اجل�سم املختلفة :كالدماغ والكبد والكلى والقلب
وغريها من الأع�ضاء احليوية .
ولع��ل م�ش��كلة نق�ص ال��دم الناجت عن نق�ص احلدي��د �أو ما يعرف طبي��ا ب�أنيميا نق�ص
احلديد متثل مع�ض��لة �ص��حية كبرية لدى �شريحة وا�س��عة من النا�س يف كل الأعمار و يف
خمتل��ف دول العامل �س��واء كانت الدول املتقدم��ة �أو النامي��ة  .ولأن �أنيميا نق�ص احلديد
من امل�ش��اكل ال�ص��حية القابلة للعالج و حتى املنع  ،كان لزاما علينا ت�س��ليط ال�ضوء على
هذه امل�ش��كلة الوا�س��عة االنت�شار يف جميع املجتمعات من �أجل العمل على ن�شر التوعية
ال�صحية ،و�ضرورة �أخذ هذه الآفة حمل االهتمام للحد منها ومن امل�شاكل املرتتبة عليها .
�أرقام و�إح�صائيات

ت�ش�ير الإح�صائي��ات العاملية �إىل وجود ح��وايل (  )%12من
�س��كان العامل م�صاب بفق��ر الدم الناجت من نق�ص عن�رص احلديد،
وترتكز الغالبية العظمى يف فئة الأطفال والن�ساء .

�أعرا�ض نق�ص احلديد

�إن نق�ص احلديد ي�ؤدي �إىل حدوث فقر الدم (الأنيميا) كنتيجة
حتمي��ة  ،وال��ذي تظهر �أعرا�ضه على ال�شخ���ص امل�صاب ك�شحوب
اجلل��د وملتحمة الع�ين  ،كما يعاين ال�شخ�ص امل�ص��اب �أي�ضا من
�رسعة التعب لأي جمهود ب�سيط  ،وتت�سارع دقات قلبه تبعا لذلك
 ،وتظهر عليه �أعرا�ض ال�صداع ب�شكل متكرر ومزمن  .ومن املهم
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املالزم �أول طبيب
عبداحلميد بن مبارك ال�سيابي
اخلدمات الطبية لقوات ال�سلطان امل�سلحة

الإ�ش��ارة �إىل �أن الكث�ير م��ن امل�صابني بنق�ص ال��دم ب�سبب نق�ص
احلديد يعانون من فقدان لل�شهية وخ�صو�صا الأطفال ،ومييلون
لأكل وم�ضغ بع�ض الأ�شياء غري ال�صحية كالطني والرمل والورق
وغريه��ا من الأ�شياء التي ال ت�ؤكل �أ�ص�لا ،كما �أن امل�صاب ميكن
�أن يعاين من م�شاكل يف الأظافر ،و�ضعف يف الرتكيز وانخفا�ض
بن�سبة الذكاء والتح�صيل الدرا�سي والذاكرة .

من �أين يح�صل الإن�سان على عن�صر
احلديد الالزم لبناء خاليا الدم؟

يح�ص��ل الإن�س��ان على احلدي��د من العديد م��ن الأغذية ولعل
�أهمها :اللح��وم احلمراء ،والدجاج ،وال�سمك ،والطحال  .كما يعد

الإن�س��ان يح�ص��ل عل��ى احلدي��د م��ن العديد من
الأغذية ولعل �أهمها :اللحوم احلمراء ،والدجاج،
وال�سم��ك ،والطح��ال والكب��د  ،والبقولي��ات
واخل�ضراوات اخل�ضراء كال�سبانخ واخل�س وغريها
يج��ب عدم تناول الأطعمة وامل�شروبات التي ت�ؤدي
�إىل التقلي��ل م��ن امت�صا���ص احلديد عن��د تناول
امل�أكوالت الغنية باحلديد
م�ص��درا غن ًيا جدا بعن�رص احلديد ،ويوج��د �أي�ض ًا يف العديد
الكبد
ً
من البقوليات كالفول و احلم�ص  ،كما تعد اخل�رضاوات اخل�رضاء:
كال�سبانخ ،واخل�س ،وغريها من امل�صادر الغنية باحلديد .
�إن ج�س��م الإن�س��ان يعم��ل عل��ى امت�صا���ص عن��صر احلدي��د
املوج��ود يف الغ��ذاء ع��ن طري��ق االثني ع��شر  ،وتع��د امل�صادر
احليواني��ة للحديد �رسيعة االمت�صا���ص �إذا ما قورنت بامل�صادر
غري احليوانية ( النباتية) .وكلما كان هناك نق�ص �أكرب يف كمية
احلدي��د يف اجل�س��م  ،زادت �رسعة امت�صا�ص احلدي��د من اجلهاز
اله�ضمي للدورة الدموية .
واجلدير بالذكر �أن كمية و�رسعة امت�صا�ص احلديد من االثني
ع��شر للدورة الدموية تعتمد على العديد من العوامل ،فعلى �سبيل
املث��ال :يعد وجود ( فيتام�ين �سي ) �أو ما يعرف علم ًيا بحم�ض
(الأ�سكوربي��ك) والذي يتواجد ب�ش��كل كبري يف بع�ض احلم�ضيات
م��ن العوام��ل امل�ساع��دة على االمت�صا���ص اجليد للحدي��د .وعلى
النقي���ض من ذل��ك فوجود عن��صر كالكال�سيوم كم��ا يف احلليب
والأجب��ان  ،ومركب( الفينول ) كما يف ال�شاي والقهوة يعد عائقا
المت�صا�ص الكميات الالزمة للحديد من اجلهاز اله�ضمي.

ولكن ما هي �أ�سباب نق�ص احلديد ؟

ب�شكل عام ميكن تق�سيم الأ�سباب �إىل :
• فق��دان ال��دم :ويع��د ال�سب��ب الأب��رز وخ�صو�ص��ا يف البلدان
املحتوي��ة على الأغذية الغني��ة باحلديد .ومن الأمثلة على فقدان
ال��دم امل�سبب لنق���ص احلديد :نزيف الدم مثل ح��االت الإ�صابات
واحل��وادث ،وتقرح��ات املع��دة ال�شدي��دة ،وال��دورة ال�شهرية عند
بع�ض الن�ساء ،والأمرا�ض امل�سببة لفقدان الدم يف البول.
• عدم قدرة اجل�سم على امت�صا�ص احلديد� :إن �إ�صابة اجلهاز
اله�ضم��ي وخ�صو�ص��ا اجل��زء امل�س���ؤول ع��ن امت�صا���ص احلديد
لل��دورة الدموية ببع���ض الأمرا�ض املذكورة �سابق��ا ،والتهابات
االثني ع�رش ينتج عنها نق�ص يف كميات احلديد يف الدم ،ولعالج
نق�ص احلديد هنا يجب عالج امل�سبب �أي�ضا.

• �س��وء التغذي��ة :والت��ي يع��اين منه��ا العدي��د م��ن النا���س
وخ�صو�صا الأطفال ،حيث يعد نق�ص احلديد من �أكرث �أنواع نق�ص
الغ��ذاء عند الأطفال عاملي��ا  ،فالغذاء غري املتوازن ،والذي يفتقر
لعن�رص احلديد قد ي�ؤدي وبال�شك للإ�صابة بفقر الدم  ،كما �أن �أكل
و�رشب بع�ض املواد الغذائية م��ع الأطعمة املحتوية على احلديد
قد ي�ؤثر يف كمية احلديد املمت�ص للج�سم كما �أ�سلفنا �سابقا.

العالج

قدمي��ا قي��ل( :الوقاي��ة خ�ير م��ن الع�لاج)  ،ل��ذا يج��ب عل��ى
الإن�س��ان �أن يتجنب الإ�صاب��ة مبثل هذه امل�شاكل ال�صحية ،وذلك
باالهتمام بالتغذية ال�سليمة وال�صحية ،املتزنة واملحتوية على
العنا�رص الغذائية ال�رضوريه للج�سم ومنها :عن�رص احلديد والتي
�سب��ق ��سرد �أهم املكون��ات الغذائي��ة املحتوية علي��ه  .كما يجب
التذك�ير بعدم تناول الأطعمة الت��ي ت�ؤدي للتقليل من امت�صا�ص
احلديد عند تناول امل�أكوالت الغنية باحلديد حتى يتن�سى للج�سم
امت�صا���ص �أكرب كمي��ة كافية من احلديد ،ونذك��ر هنا امل�ؤكالت
الغني��ة بالكال�سي��وم � ،أو تلك املحتوية عل��ى مركبات (الفينول) .
كما يجب املبادرة لعالج الأمرا�ض التي ت�صيب اجلهاز اله�ضمي
وت�ؤث��ر على كميات احلديد املمت�ص للج�سم  .ويف بع�ض احلاالت
يلج���أ الطبي��ب املعال��ج لإعطاء املري���ض مكم�لات وكب�سوالت
احلديد لرفع م�ستوى احلديد يف الدم .

املراجع:

mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/iron-deficiencyanemia/symptoms-causes/syc-20355034.
l uptodate.com/contents/anemia-caused-by-low-iron-inadults-beyond-the-basics.
l uptodate.com/contents/causes-and-diagnosis-of-irondeficiency-and-iron-deficiency-anemia-in-adults.
l www.webteb.com/hematology .
l feedo.net/medicalencyclopedia/bodyhealth/heartandbloodvessels/IronDeficiencyAnemia.htm.
l
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مرحبا بكم� ،ضمن �أهمية املحافظة على اللياقة البدنية ،البد من القيام بالتمارين ب�شكل
منتظم .فالن�شاط البدين املنتظم يع ّد من �أهم عوامل احلماية من جمموعة من الأمرا�ض امل�ستع�صية
على العالج .كما ي�ساعدك يف التحكم بالوزن ويبني الع�ضالت ال�ضعيفة ويقويها ،ويعزز قوة
العظام ،ويحافظ على مرونة املفا�صل ،ويقوي بنيتها ،ف�ضال عن ال�سيطرة على م�ستويات ال�سكر
والكولي�سرتول يف الدم .ولكن عزيزي القارئ هناك بع�ض الآثار اجلانبية للقيام بالتمارين مثل� :آالم
الع�ضالت ،واالجهاد الع�ضلي ،لذا ينبغي تعزيز الوعي بالطرق ال�صحية ملزاولة التمارين الريا�ضية
من حيث اللياقة العامة والتدرج يف التمرين ،ناهيك عن مراعاة القدرات البدنية للعمر ومراعاة
معايري ال�سالمة والأمان عند ا�ستخدام الأدوات والآالت واملالب�س الريا�ضية املالئمة.
التمرن
ّ
توج ُهك هذا ال�شهر :تعزيز الوعي مببادئ ال�سالمة عند ّ

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

الإجهاد الع�ضلي قد يعرقل ا�ستمرار التمرين
غالبا ما ن�سمع عن �إ�صابة الريا�ضيني بال�شد الع�ضلي ،وي�سمى
�أي�ضا الإجهاد الع�ضلي ،و�ضمن �إ�صابات املالعب �أي�ضا التمزق
الع�ضلي ،ومتزق الأوتار ،والأربطة .وجميع هذه الإ�صابات تندرج
�ضمن الإ�صابات الريا�ضية ،وكذلك الإ�صابات املهنية ال �سيما
املهن التي تطلب جهودا ع�ضلية كالأن�شطة التي يقوم بها اجلنود
ب�شكل منتظم .فهل تعلم عزيزي القارئ ماذا تعني تلك الإ�صابات؟
وبالرغم من �أن متز ًقا ب�سيطً ا يف �ألياف حمدودة من الن�سيج
الع�ضلي عند التمرين املعتدل قد يح ّفز منو الع�ضلة ،وبالتايل زيادة
قوتها ،ولكنه قد ي�سبب �أملا يف ع�ضالت اجل�سم خالل يوم �إىل يومني
بعد التمرين� .إن الإجهاد الع�ضلي هو �إ�صابة الع�ضلة �أو الأوتار
(الن�سيج الليفي ال��ذي يربط الع�ضالت بالعظام)� .إن الإ�صابات
الب�سيطة قد ت�ؤ ِّدي �إىل مت ُّدد الع�ضالت �أو الأوتار ب�شدة وهي م�ؤملة،
جزئيا �أو كاملاً يف هذه
بينما ت�شمل الإ�صابات الأكرث �شدة مت ُّز ًقا
ًّ

مبا�رشا لن�سيج الع�ضلة ،وقد ي�شمل التلف
الأن�سجة .وقد يحدث متز ًقا
ً
الع�ضالت والأوتار القريبة �أو املرافقة لها ،ورمبا الأوعية الدموية
مبا�رشا .لهذا
تورما
ال�صغرية ولذلك يحدث نزيف داخلي وي�سبب
ً
ً
يت�ضمن الإ�سعاف الأويل تربيد منطقة الإ�صابة بالثلج �أو الكمادات
البارة للحد من النزيف والأمل.
وقد يكون ال�سبب يف الإجهاد الع�ضلي هو �ضغط زائ��د على
الع�ضالت خالل الأن�شطة اليومية العادية واملُجهدة للع�ضلة مثل:
رفع الأحمال الثقيلة ب�شكل مفاجئ� ،أو خالل الألعاب الريا�ضية،
�أو �أثناء ت�أدية مهام العمل .و�إجهاد الع�ضلة والأوتار فوق طاقتها
ي�ؤدي �إىل �سحب الألياف من جانب واحد مما ي�ؤدي �إىل ت�رضر ذلك
اجلانب ،وقد تفقد الع�ضلة القدرة على االنقبا�ض ب�شكل جيد ويحدث
الأمل كلما مت حتريك ذلك اجلانب ،وتعتمد �شدة الإ�صابة على كمية
الأن�سجة التالفة.

م�ضاعفات الإجهاد الع�ضلي تعتمد �شدتها على مدى حجم الإ�صابة
�إن الإجهاد الع�ضلي ال�شديد (خا�صة املتكرر)
ي���ؤدي �إىل متزق �شديد يف الع�ضالت ،وقد ي�رض
�أي�ضا الأوعية الدموية ال�صغرية ،مما ي�سبب نزيفًا
مو�ضعيا .ويحدث الأمل ب�سبب ته ّيج يف النهايات
الع�صبية يف املنطقة امل�صابة .كما ي�سبب التواء
املفا�صل �رضرا يف الأربطة وقد يرافق الإجهاد
الع�ضلي نتيجة �ضعف الع�ضلة وع��دم متكنها
بدعم املف�صل ب�سبب احلركة املفاجئة التي تفوق
قدرة الع�ضلة على التحمل �أو التمدد ب�شكل مالئـم
وكاف.
ٍ
واجل��دي��ر بالذكر �أن املفا�صل ت�ستقر يف
�أماكنها عن طريق �أن�سجة ليفية �سميكة ت�سمى
الأربطة ،وهي ت�شكّل جمموعات حتيط باملف�صل
من عدة جوانب .وهذه الأربطة ت�سمح للمف�صل
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ب��احل��رك��ة ف��ق��ط يف اجت��اه��ات حم����ددة .بع�ض
املفا�صل تتحرك يف م�ستويات متعددة ،لذلك فهي
حتتاج �إىل �أكرث من جمموعة واحدة من الأربطة
للمحافظة على بقائها يف مو�ضعها ال�صحيح.
وتنغر�س الأربطة يف العظام على كل جانب من
املف�صل .وبالرغم من �أن الأربطة تتكون من ن�سيج
قوي� ،إال �أنها قليلة املرونة ،و�إذا امتدت الأربطة
�أكرث من الالزم فقد تتمزق.
وال�سبب الأك�ثر �شيوعا للإ�صابة بالإجهاد
الع�ضلي هو الإفراط يف اال�ستعمال ،والذي ي�ضعف
الع�ضالت .وت�ضطر الع�ضالت واملفا�صل لأداء
احلركات التي لي�ست معدة �أو م�صممة لها .وميكن
��ادث ُمنهكٍ واح��د� ،أو
�أن حتدث الإ�صابة من ح ٍ
تكرار زائد
�أنه قد تن�ش�أ وتتفاقم �شيئا ف�شيئا بعد
ٍ

كيف تعالج الإ�صابة بالإجهاد الع�ضلي؟
• ي��ت��م و���ض��ع ال��ث��ل��ج لتقليل الأمل
التورم.
وااللتهاب وكذلك ّ
• ينبغي احل�صول على ق�سط كاف من
ال��راح��ة .ولكن احلركة املعتدلة مطلوبة
فهي ت�ساعد على تعجيل ال�شفاء ،فاحلركة
���ورم وط��رد
��ضروري��ة للتخل�ص م��ن ال��� ّت ّ
ال�سوائل املرتاكمة ،وحتافظ على املرونة
وحتفّز تدفق الدم للم�ساعدة على عملية بناء
الن�سيج املت�رضر ،وتعزيز جتديد الأن�سجة.
• يتم ا�ستخدام ال�ضواغط فوق املنطقة
امل�صابة� ،إال �أن��ه يجب ع��دم اال�ستمرار
ط��وي�لا؛ لأن ذل��ك يحد م��ن �إزال����ة بقايا
نفايات االلتهاب من املنطقة امل�صابة.
• ين�صح برفع الطرف امل�صاب لتقليل
��ورم ،لكن ينبغي عدم اال�ستمرار ملدة
ال��ت ّ
طويلة؛ لأن ذلك يح ّد من تدفق الدم الذي
يحمل العنا�رص ال�رضورية لدعم عملية
ال�شفاء.
• حت�سني ق��وة الع�ضالت ومرونتها
ويتم ذلك ب�شكل تدريجي يف �آخر مراحل
العالج والت�أهيل.
• ت��ن��اول �أح���د م�����ض��ادات االلتهاب
غري ال�ستريويدية مثل (الأيبوبروفني) �أو
(الدكلوفيناك) يف ح��ال �أن امل�صاب ال
يعاين من م�شاكل يف القلب �أو يف الكلى

�أو امل��ع��دة ،وه��ذه الأدوي���ة تعمل كم�سكن
للأمل ،بالإ�ضافة �إىل �أنها م�ضادة لاللتهاب.
وت�سكني الأمل �رضوري خا�صة يف مراحل
الإ�صابة املبكرة ،وذل��ك لإراح���ة �أن�سجة
اجل�سم امل�صابة وامل��ج��اورة للإ�صابة.
بالرغم م��ن �أن التقل�ص وال�شد يف تلك
الأن�سجة هي ردة فعل طبيعية ،ويف حال
توترا مزم ًنا يف
طالت مدته ،فقد ي�سبب
ً
املنطقة ،وبالتايل �أمل مزمن .ولعالج ذلك ال
بد من عمل متارين للمرونة والتمطيط بقدر
امل�ستطاع لإعادة املرونة والليونة لأن�سجة
اجل�سم ،وبالتايل التخل�ص من الأمل.
وهكذا ينبغي �أال متنعنا �آالم الع�ضالت
من االل��ت��زام بربنامج التمرين ،بل يجب
التعامل معها بال�شكل املنا�سب واتباع
طرق الوقاية ومبادئ ال�سالمة من حيث
اللياقة والتدرج ،ناهيك عن مراعات معايري
ال�سالمة عند ا�ستخدام الآالت واملالب�س
الريا�ضية املالئمة .وينبغي ا�ست�شارة
الطبيب �أو املعالج الفيزيائي يف حالة البدء
مبزاولة التمرين بعد انقطاع لفرتة طويلة،
بالتمرن
وكذلك بالن�سبة ملن �أراد البدء
ّ
عاما.
وكان عمره فقوق (ً )40

�أعرا�ض وعالمات الإجهاد الع�ضلي تختلف تبعًا ل�شدة
الإ�صابة ،وقد ت�شمل:
حلركة مع ّينة .وميكن �أن يحدث ال�رضر يف ثالثة
جماالت هي :الع�ضلة نف�سها� ،أو منطقة ات�صال
الوتر والع�ضلة� ،أو الوتر نف�سه.
ويتم ت�صنيف �شدة الإنهاك والإجهاد بح�سب
�شدة ال�رضر �إىل ( )3درجات .الدرج ُة الأوىل ت�سبب
مت��دد ع��دد قليل من الأل��ي��اف الع�ضلية� .أم��ا يف
الثانية فيكون ال�رضر �أ�شد و�أكرب .ويف �إ�صابات
الدرجة الثالثة يكون هناك متزق كامل للع�ضلة.

• �أملًا عند حتريك املف�صل ،وعند ا�ستخدام الع�ضلة �أو الع�ضالت املرتبطة بها.
تورما ،وظهور كدمات �أو احمرار املنطقة امل�صابة.
•
ً
• �ضعف الع�ضالت �أو الأوتار و�ضعف القدرة على ا�ستخدام الع�ضلة فحركتها
حمدودة جدا.
ُّ�صات يف الع�ضالت والأن�سجة املجاورة بالإ�ضافة �إىل تقل�صات الع�ضلة
• تقل ٍ
امل�صابة.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :فرباير
 )4( qفرباي���ر اليوم العاملي
لل�رسطان :لتوحيد �س���كان العامل
يف مكافحة ال�رسطان.
 qي���وم ( )15فرباي���ر اليوم
العاملي ل�رسطان الأطفال :بهدف
رف���ع الوع���ي مب���دى خطورت���ه
وطرق ت�شخي�صه وعالجه ،وحث
امل�ؤ�س�س���ات الدولي���ة �إىل توفري
الدع���م النف�س���ي واالجتماع���ي
واملادي للأطفال امل�صابني.

�صورة ومعلومات

يعد مف�صل الركبة �أكرب و�أق��وى مفا�صل
اجل�سم ،وي�ستخدمه معظم النا�س ب�شكل �شبه
دائم طوال اليوم للجلو�س والوقوف وامل�شي
والقفز واالنحناء .ويتحمل ( ٪)80من وزن
ج�سمك عندما تقف ب��ه��دوء ،و (� ٪)150أو
�أك�ثر عند امل�شي ع�بر ال��غ��رف��ة ،وه��ذا يعني
ب���أن��ه يف ح��ال��ة �شخ�ص ي���زن ( )70ك��غ،
فذلك يعادل )120(  كغم من القوة تقريبا
ويت�ضاعف وزن القوة يف حالة الهبوط من
ال�سلّم.
ّ

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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بع�ض الآثار النف�سية

الآثار النف�سية
واالجتماعية لفريو�س كورونا
امل�ستجد(كوفيد)19-
�أطلقت منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOا�سم ( )SARS-CoV-2على
فريو�س كورونا ،وا�سم ( )COVID-19على املر�ض الذي ي�سببه هذا الفريو�س.
حرفا (كو )CO/اخت�صار لكلمة كورونا ،وحرفا (يف )VI/اخت�صار لكلمة فريو�س،
وحرف (د )D/اخت�صار لكلمة (مر�ض )Disease/باللغة الإجنليزية .وقد اختري
هذا اال�سم لتجنب الإ�شارة �إىل جمموعات معينة من الأ�شخا�ص �أو املواقع و�إعطاء
انطباعات �سلبية عنها .
ويعد هذا الفريو�س من الأمرا�ض التي ت�ؤثر على احلالة النف�سية واالجتماعية،
لذلك ف�إن احلالة النف�سية هي خط دفاع �أ�سا�سي والتي ي�ؤدي تدهورها �إىل انخفا�ض
مناعة الإن�سان ،وقد جتتاح املرء بع�ض الهواج�س والتي قد ال يعرب عنها �إال بال�صمت،
�صمت ممتزج بال�ضجيج الداخلي �إن مل يف�صح عنه ،ف�إنه قد يت�سبب بانهيار كامل
لكل مناعة ج�سده ،حيث باتت تلبية االحتياجات النف�سية لأفراد املجتمع �أثناء
الكوارث الوبائية والأزمات املختلفة من �أهم احلاجات الأ�سا�سية يف جمال امل�ساعدة
الإن�سانية لتخطي هذه الأزمات ،والب�شر هم �أكرث عر�ضة لال�ضطرابات النف�سية
والأ�ضرار اجل�سدية وكذلك التنافر االجتماعي ،واليوم جاء فريو�س كورونا (كوفيد
 )19ليغطي معظم بقاع الأر�ض لينت�شر بكل قوة وجربوت ،ولذا البد من الرتكيز
على ال�صحة النف�سية وتعزيز ال�صالبة النف�سية لدى الأفراد واملجتمعات يف تقبل
الواقع والتعاي�ش معه.
أمرا غاية يف
ويع ّد االهتمام بال�صحة النف�سية يف مثل هذه الفرتات الع�صيبة � ً
الأهمية� ،إذ يجب اتخاذ الإجراءات الالزمة للحفاظ على ال�صحة النف�سية للمجتمعات
املت�أثرة بالفريو�س .وميكن للمخاوف حول انتقال املر�ض من �شخ�ص �إىل �آخر �أن
ت�ؤثر على التما�سك االجتماعي و�سهولة احل�صول على الدعم االجتماعي املطلوب،
وترتك � ًأثرا �سلب ًيا على ال�صحة النف�سية� ،إال �أنه ميكن اال�ستعانة بالعديد من التدابري
والإر�شادات الإيجابية التي ت�ساعد على العناية بال�صحة النف�سية للمجتمع والأفراد.
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الدكتور
خلفان بن حممد الفهدي

�إن جمموع��ة التداب�ير والإر�ش��ادات
املتعلق��ة بجائحة كورون��ا ،وعوامل ال�صحة
النف�سي��ة املرتبطة بها على م�ستوى املجتمع
والف��رد ت�ستهدف الأ�شخا���ص الذين ُ�شخ�صت
�إ�صابته��م مبر���ض (كوفي��د )19-واملُلزمون
بالعزل �أو احلجر ال�صحي� ،أو الأ�شخا�ص ممن
املقربني له��م بالفريو�س
مت ت�شخي���ص �أح��د ّ
ويخ�ض��ع للع��زل �أو احلج��ر ال�صح��ي .كم��ا
�ست�ساع��د ه��ذه الإر�ش��ادات الأ�شخا�ص الذين
ي�شعرون بالقلق حي��ال الإ�صابة بالعدوى �أو
باالكتئ��اب الناجت عن ذلك ،حيث ميكن للقلق
املرتب��ط باملر�ض والعوام��ل املتعلقة به يف
بع���ض الأحي��ان �أن تك��ون �أ�سو�أ م��ن وبائية
املر�ض نف�سه .ويف ه��ذا املجال �س�أ�ستعر�ض
بع�ض الآثار النف�سية لهذه اجلائحة.

 القلق واالكتئاب.القل��ق ه��و ال�شعور بالتوتر حي��ال الأمور
الت��ي حت��دث حولن��ا �أو تو�شك عل��ى احلدوث.
ويرتاف��ق تف�ش��ي فريو���س كورون��ا امل�ستجد
بحالة عامة من عدم اليقني ،ومن الطبيعي �أن
ُي�صاب النا�س بالقل��ق من �إمكانية ت�شخي�ص
�إ�صابته��م بالفريو���س� ،إىل جان��ب القلق من
�إ�صابة �أح��د الأ�شخا�ص املقرب�ين بالعدوى،
والقلق من تعر�ض النف�س �أو املقربني للعزلة
االجتماعي��ة �أو احلجر ال�صح��ي .فالقلق ردة
فع��ل ب�رشية طبيعي��ة جتاه ال�شع��ور باخلطر،
وميك��ن �أن ت�ؤث��ر عل��ى �أفكارن��ا وم�شاعرن��ا،
ف�أفكارن��ا مرتابط��ة م��ع حالتن��ا العاطفي��ة
والبدني��ة .والقل��ق الب ّن��اء مفي��د �إىل ح�� ٍد م��ا
�إذ ي�ساع��د ال�شخ���ص عل��ى التي ّق��ظ واتخ��اذ
الإج��راءات ال�رضورية .والقلق حالة طبيعية،
م��ا دام��ت الأعرا�ض غ�ير خط�يرة وال ت�سبب
الإحباط �أو ت�ؤثر على الن�شاطات اليومية.
 ما هي �أعرا�ض القلق واالكتئاب؟م��ن ال�شائ��ع وج��ود ارتب��اط ب�ين القلق
واالكتئ��اب ،وثم��ة تقاط��ع ب�ين بع���ض
�أعرا�ضهما.
• �أعرا���ض القل��ق �صعوب��ة يف الن��وم،
وال�شع��ور الدائ��م بالتوت��ر ،وفق��دان الرتكي��ز
وال�شهي��ة وا�ستي��اء ع��ام و�ضي��ق يف التنف�س
ورعا���ش وح�سا�سية جتاه املعلومات �أو تفقد
م�ستم��ر لو�سائل التوا�ص��ل االجتماعي وفرط
التفكري.
• �أم��ا �أعرا���ض االكتئ��اب فتت�ضم��ن
فق��دان االهتمام وال�شعور باحل��زن والغ�ضب
والب��كاء املتك��رر واالن�سح��اب وتقلب��ات يف
النوم ،وال�شهية ،وا�ضط��راب الذاكرة ،وفقدان
الرتكيز واال�ست�س�لام ،وانعدام الثقة والتفكري
يف املوت ،و�إهمال الذات.
وميك��ن لفريو���س كورون��ا امل�ستج��د �أن
ي�شكل عاملاً حمف ًزا لالكتئاب والقلق ،نتيجة
للعزل��ة �أو احلج��ر ال�صح��ي �أو احلرم��ان �أو
التوعك اجل�س��دي على �سبيل املث��ال .وهناك
بع���ض العوام��ل الت��ي ق��د تزيد م��ن خطورة
الإ�صاب��ة باالكتئاب ،وتت�ضم��ن املعاناة مع
االكتئ��اب يف املا�ضي والعزل��ة االجتماعية
والأمل والتوع��ك اجل�س��دي و�ضغ��وط احلي��اة
امل�ستمرة الأخرى.

ن�صائ��ح �أول ّية حول كيفية التعامل مع
حالة عدم اليقني والقلق واالكتئاب
الناجت ب�سبب كورونا

• االع�ت�راف :عل��ى امل��رء �أن يع�ترف
مب�شاعره وقلقه �أو تدين حالته املزاجية ،و�أن
يع��ي �أن حتقي��ق درجة كبرية م��ن اليقني يف
أمرا ممك ًن��ا رغم �أننا كنا
هذه الظ��روف لي�س � ً
جمي ًع��ا لنو ّد ذل��ك ،كما ُيو�ص��ى بالعمل على
�إدارة الأفكار املتعلقة بعدم اليقني من خالل
حماولة الف�صل بني الأمور التي ميكن التحكم
بها وتل��ك اخلارجة عن ال�سيط��رة ،واالعتناء
باجلوانب التي ميكن ال�سيطرة عليها.
• التعامل مع الأفكار ال�س���لبية :ينبغي
حتدي��د الأف��كار املُقلقة وال�سلبي��ة التي تدور
ح��ول ال َعجْ��ز والتعام��ل معه��ا ،فه��ي تلع��ب
دورا حمور ًي��ا يف زي��ادة القل��ق واالكتئ��اب،
ً
و ُين�صح بتحلي��ل الأدلة التي تدح�ض الأفكار
ال�سلبي��ة و�أخذه��ا يف احل�سب��ان ،واالنتق��ال
م��ن الت�رصيح��ات الذاتي��ة ال�سلبي��ة �إىل تل��ك
الإيجابي��ة الت��ي ت�سم��ح بتخفي��ف التوت��ر
ومزاول��ة الأعمال ب�شكلٍ طبيعي .وعلى �سبيل
عو�ضا ع��ن قول« :الظ��روف الراهنة
املث��الً ،
�سيئ��ة» ،ميك��ن للم��رء �أن يق��ول�« :أن��ا واث��ق
�أنني �س�أجت��اوز هذه الظ��روف» .وهذا يتكفل
بتحوي��ل العواط��ف �إىل م�شاع��ر وت�رصف��ات
�إيجابية.
• تعزيز الإح�سا�س بالأمان :ميكن تعزيز
الإح�سا���س بالأمان عن طري��ق تثقيف الذات
فيم��ا يتعل��ق بال�صح��ة النف�سي��ة وفريو���س
كورون��ا امل�ستج��د باالعتم��اد عل��ى م�صادر
موثوق��ة .وقد ث ُب َتت �أهمية ال��دور الذي تلعبه
عادات النظافة ال�شخ�صية ال�صحية ،والتدابري
الت��ي تقلل من خطر الإ�صابة وف ًقا ملا تن�رشه
اجلهات املعنية مبكافحة العدوى ،يف تعزيز
الإح�سا�س بالأمان.
• التوا�ص����ل :ين�صح ب�إيج��اد ط��رق
جدي��دة للتوا�ص��ل م��ع الآخري��ن يف حال
ع��دم التم ّكن من اخلروج م��ن املنزل ،مثل
االت�ص��االت الهاتفية واملحادثات الن�صية
ومكاملات الفيديو والرتا�سل مع الأ�صدقاء
والأق��ارب ،فم��ن املفي��د التوا�ص��ل م��ع
الآخرين ب�شكل يوم��ي ومناق�شة م�شاعرنا
و�أفكارنا معهم.

فريو�س كورونا امل�ستجد
ميكن �أن ي�شكل عاملاً
ً
حمفزا
لالكتئاب والقلق ،نتيجة
للعزلة �أو احلجر ال�صحي �أو
احلرمان �أو التوعك اجل�سدي
• احلف���اظ عل���ى روت�ي�ن يوم���ي
�ص���حيُ :يو�صى باحلفاظ على روتني يومي
�صح��ي وعمل��ي يف نف�س الوق��ت ،كاحل�صول
عل��ى �ساعات ن��وم كافية وممار�س��ة الن�شاط
الب��دين عن��د الإم��كان .كما �أن تنوي��ع املهام
اليومي��ة وتخ�صي�ص الوق��ت للن�شاطات التي
ن�ستمت��ع بالقي��ام به��ا ،تع ّد عوام��ل م�ساعدة
لتجنب الرتابة.
• الإج���راءات العمليةُ :ين�ص��ح بتجن��ب
الإفراط يف تفقد و�سائل التوا�صل االجتماعي
و�إيق��اف الإ�شع��ارات الت��ي ت�صل م��ن مواقع
حتر���ض القل��ق والتوت��ر� .إذ
غ�ير موثوق��ة ّ
تزودنا
ينبغي الرتكيز عل��ى املعلومات التي ّ
بخط��وات ون�صائ��ح عملي��ة ل��ك ولأحبائ��ك
يف ه��ذه الف�ترة .وم��ن املفيد ت�سلي��ط ال�ضوء
عل��ى الأخب��ار الإيجابي��ة الت��ي تبع��ث على
الأم��ل ،مث��ل ق�ص�ص املتعافني م��ن املر�ض،
وا�ستخدام التكنولوجيا ب�شكل �إيجابي لتعزيز
الأم��ان املجتمعي ،وح���س ال�سيطرة وامتالك
زمام الأمور.
• م�ص���ادر املعلوم���ات املوثوقة :يجب
حتدي��د امل�ص��ادر املوثوق��ة وتفقده��ا ب�شكلٍ
معت��دل خ�لال الي��وم ،مث��ل منظم��ة ال�صحة
العاملي��ة ،واملراك��ز الوطني��ة ملكافح��ة
الأمرا���ض ،ووزارة ال�صح��ة �أو اخلدم��ات
ال�صحية الوطنية.
• احلفاظ على الهدوء :ميكن اال�ستعانة
ب�أ�ساليب اال�سرتخ��اء وال�سيطرة على الغ�ضب
للمحافظة على الهدوء ،كالتنف�س ب�شكل ثابت
م��ع ا�سرتخ��اء الع�ض�لات يف الوق��ت نف�س��ه.
وقراءة القر�آن الك��رمي وكتب ال�سنة املحمدية
وكت��ب التاريخ وكت��ب التخ�ص���ص� ،أو ميكن
عو�ض��ا ع��ن ذل��ك �إىل املو�سيق��ى �أو
اللج��وء ً
ممار�س��ة الريا�ضة والهواي��ات� ،أو �أي طريقة
ت�ساعدكم �شخ�ص ًيا على اال�سرتخاء.
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الأ�شخا�ص امل�صابني بالفريو�س
�أو املعزولني �صحيًا عليهم �إيجاد
طرق جتنبهم ال�شعور بالوحدة
والقلق واالكتئاب كالقراءة
وممار�سة الأن�شطة البدنية يف
مكان العزل وغريها
• التحلّي بالإيجابية مع الآخرين :يع ّد
أمرا بال��غ الأهمية يف جتنب
الوع��ي الذاتي � ً
�إحل��اق الو�صم��ات بالآخري��ن يف املجتمع،
�شخ�ص م��ا �أو �إ�صابت��ه باحلمى ال
ف�سع��الُ
ٍ
يعني بال��ضرورة �إ�صابته بفريو�س كورونا
امل�ستج��د ،ف�ض�ًل اً ع��ن �أن احتم��ال التعايف
من مر���ض (كوفيد )19-كب�ير ب�شكلٍ عام.
ويج��ب �إدراك �أن الأ�شخا���ص امل�صاب�ين
واملُلزم�ين باحلجر ال�صح��ي مل يقرتفوا � ّأي
خط�أ ،و�أنهم ي�ستحقون م�ساندتنا وتعاطفنا
ور�أفتن��ا� ،إ�ضاف�� ًة �إىل جتنب رب��ط الفريو�س
بعرق �أو جن�سية معينة.
• وق���ت التفكريُ :ين�ص��ح مبحاول��ة
يومي��ا للتفك�ير
تخ�صي���ص وق��ت مع�ين
ً
بالو�ض��ع الراه��ن وت�سميته (وق��ت التفكري)
عو�ض��ا ع��ن القل��ق طيل��ة الوقت�� ،شرط �أال
ً
قريبا من موعد النوم.
يكون هذا الوقت ً

• الت�أقل���م مع العزل���ة والوحدة ي�شعر
معظ��م الأ�شخا�ص باحلاج��ة �إىل ال ّتفاعالت
االجتماعي��ة وال ّتوا�ص��ل م��ع الآخرين .ويف
ّ
االجتماعي،
فاعل
ت
ال
رغبة
الفرد
لب
ّ
حال مل ُي ِّ
ّ
�سيتولّد لديه �شعور بالوحدة ،وميكن للوحدة
االجتماعي��ة �أن ت�ؤ ّدي��ا لظه��ور
والعزل��ة
ّ
�أعرا�ض القلق واالكتئاب على الأفراد.
ن�صائ��ح �أول ّي��ة حول كيفي��ة التعامل
م��ع العزلة والوح��دة ب�سبب فريو�س
كورونا (كوفيد)19-

• �إدراك ال�ش���عور بالوحدة :يع��د متيي��ز
م�شاعر الوحدة اخلط��وة الأوىل للتعامل مع
ه��ذه امل�شاع��ر� ،إىل جان��ب تذك�ير �أنف�سك��م
بالأ�شخا�ص الذين ميكنكم التوا�صل معهم.
• التحلّ���ي بالأمل :حاول��وا زرع جذور
الأم��ل يف �أنف�سكم من خالل قراءة الق�ص�ص
املُلهم��ة وجتارب الآخري��ن يف التغلّب على
ال�صعاب.
ّ
• امل�س���اعدة الإ�ض���اف ّية :حاولوا
إ�ضافية مل�ساعدتكم يف
اال�ستعانة بعوام��ل �
ّ
التغل��ب عل��ى م�شاعر الوحدة ،مث��ل التح ّدث
مق��رب �أو �أح��د �أف��راد العائل��ة
�إىل �صدي��ق
ّ
أولي��ة �أو
ل
ا
عاي��ة
الر
طبي��ب
أو
�
ب��ه
املوث��وق
ّ
ّ
أخ�صائ��ي االجتماع��ي �أو ع�بر خط��وط
ال ّ
املحلية �إذا كانت متو ّفرة.
امل�ساعدة
ّ
عرف
• الت�أقلم مع احل���زن والفقدانُ :ي َّ
وال�سلوكية
العاطفية
احلزن ب�أ ّنه اال�ستجابة
ّ
ّ

ل ّأي خ�س��ارة كان��ت ،وه��ذا ال ي�شم��ل فقدان
أحب��اء فق��ط ،و�إن��ا ي�شم��ل �أي�ض�� ًا فق��دان
ال ّ
ال�شخ�صي��ة� ،إىل جانب
واحلرية
املمتل��كات
ّ
ّ
املر���ض و�إنه��اء عالقة م��ا .ينق�س��م احلزن
أولية
�إىل خم�س مراحل
تت�ضم��ن ال�صدمة ال ّ
ّ
واخل��در العاطف��ي ،والإن��كار ،يتبع��ه ف�ترة
م��ن الغ�ض��ب ،ث��م احل��زن واالكتئ��اب ،ويف
التقب��ل .لكن قد يخ��رج �سري احلزن
النهاي��ة ّ
ا�ستم��ر لفرتة طويلة،
ع��ن امل�ألوف يف حال
ّ
أ�ساوي��ة مث��ل
�
م
أح��داث
�أو يف ح��ال وق��وع �
ّ
الطبيعي��ة� ،أو يف ح��ال ظه��رت
الك��وارث
ّ
�أعرا�ض االكتئاب يف مرحلة �سابقة للحزن،
�أو يف ح��ال �إ�ساءة ا�ستخدام الكحول واملواد
املخ ّدرة.
كي��ف ت�ؤث��ر عزل��ة فريو���س
كورون��ا علين��ا وم��ا �آثاره��ا النف�سية
واجل�سدية؟

�صحي��ح �أنن��ا م�ضط��رون يف جائح��ة
كورونا (كوفي��د� )19-إىل التباعد اجل�سدي،
آث��ارا �سلبية ج�سدية
لك��ن للتباعد اجل�س��دي � ً
ونف�سي��ة عدي��دة ،منه��ا الوح��دة ،الت��ي
واجهها بع�ضهم بالق��راءة والكتابة والعمل
والدرد�ش��ات وم��ا �شاب��ه ذل��ك ،و�أث��رت يف
غريه��م فاكت�أبوا وت�شاج��روا �أو انتك�سوا يف
عاداتهم ال�سيئة.
ينبغ��ي قب��ل �أي �ش��يء التنوي��ه ب���أن
الوح��دة ال تقت��صر �آثاره��ا عل��ى املل��ل،

ث ُب َتت �أهمية الدور الذي تلعبه
عادات النظافة ال�شخ�صية ال�صحية،
والتدابري التي تقلل من خطر
الإ�صابة وف ًقا ملا تن�شره اجلهات
املعنية مبكافحة العدوى ،يف تعزيز
الإح�سا�س بالأمان
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من املفيد ت�سليط ال�ضوء على الأخبار
الإيجابية التي تبعث على الأمل،
مثل ق�ص�ص املتعافني من املر�ض،
وا�ستخدام التكنولوجيا ب�شكل �إيجابي
لتعزيز الأمان املجتمعي ،وح�س
ال�سيطرة وامتالك زمام الأمور
و�إمن��ا تف�ضي �إىل االكتئ��اب والقلق؛ ويقول
(لورن���س بالينك�س) ،باح��ث الت�أقلم النف�سي
االجتماعي مع البيئات القا�سية يف جامعة
كاليفورنيا اجلنوبية�« :أحيا ًنا ما يكون حال
املنعزل�ين جي ًدا من البداي��ة حتى منت�صف
لكن يف
مدة العزلة ،بعدئذ ي�صيبهم �إحباط؛ ْ
و�ضع مبهم ال نعل��م متى �آخره كالذي نحن
فيه الآن ،ين�ش�أ مع الإحباط قلق».
عندم��ا يعل��م امل�ضط��رون �إىل العزل��ة
ميع��اد انتهائها ،يتح�سن مزاجهم من الأمل
والرتق��ب ،وه��ذا غري مت��اح لن��ا يف الأزمة
الراهن��ة؛ فالواج��ب هن��ا عل��ى احلكوم��ات
�رصيحا
خطابا مت�س ًقا
وامل�ؤ�س�سات �أن تبث
ً
ً
يذكِّر النا�س ب�سبب انعزالهم وتباعدهم ،ومبا
يج��ب عليه��م �أثناء هذه الف�ترة؛ و�إال �سادت
احل�يرة وما َيلحقها من �آث��ار �سلبية جندها
يف البل��دان الت��ي مل تلت��زم تل��ك الن�صيح��ة
ال�سابق��ة .واحلمد اهلل ه��ذا ما تقوم به وزارة
ال�صح��ة وال��وزارات الأخ��رى ذات العالق��ة
بال�سلطن��ة ولك��ن مهما تك��ن �ش��دة �آثارها،
التمرن
فبو�سعك عمل �أ�شي��اء تخففها ،منها
ُّ
واحلرك��ة ،و�إجناز امله��ام امل�ؤجلة ،و�إكمال
امل�شاري��ع املعطَّ لة ،وتعلُّ��م �أ�شياء ومهارات
خ�صو�صا تل��ك الت��ي ت�ساعدك على
جدي��دة
ً
التك�سب من املن��زل– ،واالت�صال بالأقارب
ُّ
والأ�صح��اب واجلريان الذي��ن مل تكلمهم من
فرتة ،ولو بخطابات.
اخلامتة

ويف الأخري �أقول للجميع ممن �أ�صيب �أو
�شف��ي� ،أو خال��ط� ،أن �أزم��ة كورونا حتى �إن
طالت وا�شت��دت ،فم�صريها الزوال ب�إذن اهلل
تع��اىل ،و�أنك ل�ست فيها وحدك ،و�إمنا الآثار
والأعرا�ض على الكل ،فا�صرب وجتلّد ،وحاول

الت�شب��ث ب���أي متنف���س ،مع اتخ��اذ احليطة
والتزام الن�صائح ال�صحي��ة ،و�رضورة تقبل
الو�ضع الراهن من خالل �إدراك حقيقة ن�سبة
الإ�صاب��ات �إىل ح��االت التع��ايف ،والبح��ث
ع��ن م�ص��ادر معلوم��ات موثوق��ة ،والبق��اء
دائم م��ع الأه��ل والأ�صدقاء،
عل��ى توا�ص��لٍ ٍ
واالبتعاد عن الأ�شخا�ص والأفكار ال�سلبية،
والتوقف عن متابعة الأخبار ب�شكل مكثف،
يت�سب��ب يف حالة من
وال��ذي م��ن �ش�أن��ه �أن ّ
التوتر وال�ضغط الع�صبي ال�شديد ،خا�صة مع
انت�شار الأخبار الزائف��ة .واجلوانب النف�سية
�س�لاح ق��وي ملحاربة ه��ذه التغ�يرات التي
حت�صل ومنها العزل��ة الإجبارية ،لذلك البد
�أن نك��ون �أقوياء ويف الأخري علينا �أن ن�ؤمن
ب�أنه (ل��ن ي�صيبنا �إال ما كتبه اهلل لنا) و�آخر
دعوانا (�أن احلمد اهلل رب العاملني).
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م�ؤ�شرات
الأداء
الرئي�سية
يف ظل التغريات التناف�سية ال�سريعة التي حتدث يف هذا الزمن للو�صول �إىل �آفاق
التقدم والتطور واحل�صول على النتائج املرجوة من خالل التناف�س يف الأداء ،البد من
جميع امل�ؤ�س�سات والأفراد البدء يف عملية حتفيز وتعزيز الأداء لديها للو�صول �إىل الغاية
املن�شودة ،حيث يجب عليها النظر �إىل جميع اجلوانب املهمة والتي ت�شكل عوامل رئي�سية
يف حتفيز الأداء ابتداء من املوظفني ونهاية �إىل املوارد املوجودة يف هذه امل�ؤ�س�سات ،عليه
يقع الدور احلقيقي على القيادات العليا بهذه امل�ؤ�س�سات يف عملية قيا�س الأداء عن
النقيب /
طريق قيا�س م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية والعمل على حتليلها واملقارنة بني النتائج
خالد بن �سامل البلو�شي
لإيجاد نقاط القوة ونقاط ال�ضعف وحماولة حلها والو�صول بها �إىل الهدف املن�شود الكلية الع�سكرية التقنية
وتفادي الوقوع يف الأخطاء املتكررة م�ستقبال.
�إن عملية قيا�س م�ؤ�شرات الأداء ال تقت�صر على امل�ؤ�س�سات فقط ،بل �أي�ضا تطرق الأبواب على الأفراد حيث
ي�ستطيع الأفراد قيا�س م�ؤ�شر الأداء على امل�ستوى ال�شخ�صي ب�أن يعمل ال�شخ�ص مقارنة مبا مت �إجنازه يف
ال�سنوات املا�ضية وما مت الو�صول �إليه يف الوقت احلايل وما الذي يرغب بفعله م�ستقبال� ،أي�ضا ملعرفة �إذا ما
كان هناك �أي تقدم من خالل هذه النتائج على امل�ستوى ال�شخ�صي ،وهناك الكثري من الأمثلة على اجلانب
ال�شخ�صي (تطوير تعلم اللغة الإجنليزية ،الدرا�سات العليا ،امل�شاريع اخلا�صة ،اللياقة البدنية وغريها الكثري).
ويف هذا املقال �سنتطرق ون�صب الرتكيز على قيا�س م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية يف امل�ؤ�س�سات بجميع �أنواعها
�سواء كانت �إنتاجية �أو تعليمية �أو ثقافية �أو عملياتية ،و�سوف نبد�أ بتعريف م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ،وملاذا
تقوم هذه امل�ؤ�س�سات بعملية قيا�س م�ؤ�شر الأداء ،كذلك الأ�سباب الرئي�سية التي ت�ستدعي القيام بقيا�س م�ؤ�شرات
الأداء ،والنقاط اخلا�صة بتوازن م�ؤ�شرات الأداء ،ويف الأخري �سنقوم ب�شرح مب�سط عن خطوات تطوير م�ؤ�شرات
الأداء و�أنواع م�ؤ�شرات الأداء.
العــدد 530
فرباير 2021

70

امل�ؤ�س�سة ت�ستطيع حت�سني �أدائها عن طريق تتبع
الأداء داخل امل�ؤ�س�سة وحتديد امل�شكلة التي
تواجهها مع �إيجاد حلول جذرية ت�ستطيع من خاللها
حت�سني م�ؤ�شر الأداء وفق ما هو مر�سوم يف اخلطة
الإ�سرتاتيجية واملو�ضوعة من قبل امل�ؤ�س�سة

تعريف قيا�س م�ؤ�شر الأداء

يع��رف قيا���س م�ؤ��شر الأداء على �أن��ه جمموعة م��ن الإجراءات
واملقايي���س الت��ي ت�ستخدمه��ا امل�ؤ�س�سات ملعرفة م��ا تو�صلت �إليه
واملحافظ��ة على تقدمها وحتقيق الأه��داف الإ�سرتاتيجية املرجوة
والعم��ل به��ا ،وهن��ا ن�ستطي��ع الق��ول �إن قيا���س م�ؤ��شرات الأداء
الرئي�سي��ة يوفر املعلومات اخلا�صة مب�ستوى الأداء لدى امل�ؤ�س�سات
و�أ�صحاب امل�صلحة من وراء هذه امل�ؤ�س�سات ،وملعرفة ما �إذا كانت
هذه امل�ؤ�س�س��ة ت�سري يف الطريق ال�صحيح نح��و الأهداف املر�سومة
واملخطط لها �أم �أن هناك عوائق �أو م�شكالت تواجه هذه امل�ؤ�س�سات
والت��ي بدورها �سوف تبطئ من عملي��ة تقدمها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
ف���إن م�ؤ��شرات الأداء الرئي�سية تعمل على تقلي���ص طبيعة الأعمال
املعق��دة الت��ي تواجه هذه امل�ؤ�س�س��ات وحتوله��ا �إىل �أعمال ب�سيطة
يت��م جتزئتها ،بحيث ميكن �إدارته��ا والتحكم بها لت�ساعد يف اتخاذ
الق��رارات املنا�سب��ة ،والت��ي �ستح�س��ن م��ن �أدائه��ا وت�سه��ل عملي��ة
الو�صول �إىل الأهداف املرجوة وحتقيقها ب�أكمل وجه ممكن.

ملاذا تقوم امل�ؤ�س�سات بقيا�س
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية؟

هناك الكثري من اجلوانب والأهداف التي يجب على كل م�ؤ�س�سة
العم��ل به��ا والت�أكد من الو�ص��ول �إليها عن طري��ق قيا�س م�ؤ�رشات
الأداء لديه��ا ،ويت�س��اءل الكث�ير م��ا ال��ذي يجع��ل ه��ذه امل�ؤ�س�سات
تق��وم بقيا�س هذه امل�ؤ��شرات ومعرفة �أدائها وعم��ل مقارنات بني
النتائج اخلا�صة لكل �سنة ،والطموح �إىل الأف�ضل من خالل التطوير
والتح�س�ين والتخطيط ومزيد م��ن التناف�سية بينه��ا ،ومن الأ�سباب
الرئي�سة التي تعمل عليها امل�ؤ�س�سات يف عملية قيا�س م�ؤ�رش الأداء
الآتي:
 uالتح�س�ين :ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة حت�سني �أدائها عن طريق تتبع
الأداء داخ��ل امل�ؤ�س�س��ة وحتديد امل�شكل��ة التي تواجهه��ا مع �إيجاد
حل��ول جذرية ت�ستطيع من خاللها حت�سني م�ؤ�رش الأداء وفق ما هو
مر�س��وم يف اخلط��ة الإ�سرتاتيجي��ة واملو�ضوعة من قب��ل امل�ؤ�س�سة.
مث��ال عل��ى ذل��ك مالحظ��ة امل�ؤ�س�سة �إن ع��دد العم�لاء يف تناق�ص
مقارنة بال�سنوات املن�رصمةو حينها عليها العمل على توفري حلول

�رسيع��ة ترفع من ع��دد العمالء ووالئهم �إىل ه��ذه امل�ؤ�س�سة ،مثال
�آخ��ر تالحظ امل�ؤ�س�سة �إن عدد اال�ستقاالت اخلا�صة باملوظفني يف
تزاي��د فهذا يدل عل��ى وجود خلل يجب الإ��سراع يف عالجه ،لذلك
وج��ب على امل�ؤ�س�سة املحافظة على حت�سني م�ؤ�رشات الأداء داخل
امل�ؤ�س�سة وعدم الرتكيز على فئة معينة على ح�ساب الأخرى.
 uالتخطي��ط :م��ن خ�لال التخطي��ط والتنب���ؤات امل�ستقبلية
ت�ستطي��ع امل�ؤ�س�سات حتديد ما �إذا كانت ت�سري يف امل�سار ال�صحيح
�أم �أن هن��اك توقعات م�ستقبلية �ستح��دث وت�ؤدي �إىل �إبطاء عملية
الو�ص��ول �إىل النتائج املرجوة والتي تطمح �إليها امل�ؤ�س�سات .هنا
ن�ستطيع القول ب�أن على امل�ؤ�س�سات و�ضع نظرية (اخلطة ب) وذلك
لتفادي العواقب الوخيمة التي تبطئ عملية �أداء امل�ؤ�س�سة.
 uالتناف�س��ية :ال يجب على امل�ؤ�س�سات النظ��ر يف �أداء عملها
داخلي��ا فق��ط بل يجب عليه��ا النظر �إىل من ه��م حولها واملقارنة
بامل�ؤ�س�س��ات الت��ي تعمل يف نف���س القطاع ومقارن��ة الأداء معها
وحماولة �إيجاد حلول حت�سن من قدراتها التناف�سية على امل�ستوى
اخلارجي.
 uال�ش��كر واملكاف�أة :على امل�ؤ�س�س��ات ا�ستخدام نظ��ام ال�شكر
والتقدي��ر للكفاءات من خالل معرفة املوظف�ين املميزين والذين
يعمل��ون بج��د واجته��اد للو�ص��ول �إىل الأه��داف املرج��وة ،الت��ي
بدوره��ا حت�س��ن وتع��زز �أداء امل�ؤ�س�س��ات وترف��ع م��ن امل�ؤ�رشات
املرجوة م�ستقبال.
بع��د االنتهاء من الأ�سب��اب الرئي�سية لعملي��ة قيا�س م�ؤ�رشات
الأداء �سوف نتط��رق يف هذا اجلزء ب�شكل �أو�سع �إىل الأ�سئلة الأكرث
ا�ستخدام�� ًا والتي يجب العمل بها لقيا�س م�ؤ�رشات الأداء اخلا�صة
بكل م�ؤ�س�سة والرتكيز عليها ملعرفة الأداء:

• ما هي �أف�ضل البيانات واملعلومات الإدارية التي نحتاج �إىل
جمعها وت�ساعدنا يف الإجابة على الأ�سئلة املهمة؟

يرك��ز هذا ال�س���ؤال على اجلان��ب الإداري وم��دى ا�ستقرار هذا
اجلان��ب ،مثال على ذلك :ما هي ن�سب��ة اال�ستقاالت يف امل�ؤ�س�سة؟
حي��ث تلعب اال�ستقاالت دورا رئي�سيا يف ا�ستقرار اجلانب الإداري،
فكلم��ا قل عدده��ا دل على ا�ستقرار م�ؤ��شرات الأداء يف امل�ؤ�س�سة،
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كذلك يجب على امل�ؤ�س�سات العمل على حتفيز املوظفني مبنحهم بع�ض
احلواف��ز الإداري��ة واملالية ،وتعد �أح��د �أ�سباب الوالء ل��دى املوظفني،
كذلك ارتفاع ن�سبة الإجناز لدى املوظفني واال�ستقرار الإداري.
فكلم��ا ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سات جتميع بيان��ات ومعلومات �إيجابية
زاد م��ن �إجن��ازات امل�ؤ�س�س��ات م��ن الناحي��ة الإنتاجي��ة والربحي��ة
واملحافظة على تقدمها بحيث تكون م�ؤ�رشات الأداء يف حت�سن.

• ما هي النقاط التي حتتاج �إىل حت�سني وتطوير يف امل�ؤ�س�سة؟

كما ذكرنا يعد التح�سني �أحد �أهم اجلوانب التي تلج�أ لها امل�ؤ�س�سات
لعملية حت�سني الأداء ،وذلك عن طريق قيا�س م�ؤ�رشات الأداء والوقوف
عل��ى النق��اط واجلوانب التي حتتاج �إىل حت�س�ين وتطويرها مبا ي�صل
بهذه امل�ؤ�س�سات �إىل �أف�ضل النتائج باملقارنة مع قريناتها والو�صول
�إىل الغاية املن�شودة.

• م��ا ه��ي النقاط الت��ي تتميز بها امل�ؤ�س�س��ة وميك��ن �أن حتقق
النجاح لها؟

ل��كل م�ؤ�س�سة مميزات وعيوب ،هنا يجب على امل�ؤ�س�سات ا�ستغالل
اجلوان��ب الإيجابي��ة التي تعد �إح��دى نقاط القوة لديه��ا للو�صول �إىل
النج��اح املرجو وحتقيق الأهداف التي تطم��ح �إليها ،وكذلك تكون قد
قامت بعملية تغطية للجوانب ال�سلبية مع العمل بها وحماولة جتنبها
يف امل�ستقبل لتكون امل�ؤ�س�سة ناجحة يف جميع اجلوانب.

توازن م�ؤ�شرات الأداء

يجب على امل�ؤ�س�سات املحافظة على توازن قيا�س م�ؤ�رشات الأداء
مل��ا لها من �أهمية يف اخلروج بنتيج��ة �إيجابية ت�ساعد امل�ؤ�س�سة على
معرفة نقاط ال�ضعف والعمل على �إ�صالحها وجعل املنظومة متوازنة
متكامل��ة ،و�إليك��م �أه��م النق��اط التي ت�ساع��د على عملي��ة التوازن يف
امل�ؤ�س�سات.
• الكمية • .اجلودة • .النزاهة• .املو�ضوعية• .املكاف�أة• .الفعالية.

ما هي ال�شروط الواجب توافرها يف الإجراءات
اجليدة لقيا�س م�ؤ�شرات الأداء؟
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دائما ما يتطلب من �أي م�ؤ�س�سة عند القيام بعملية قيا�س م�ؤ�رشات
الأداء ه��و تطبيق ال�رشوط الرئي�سي��ة ،والواجب توافرها يف الإجراءات
املتبعة و�سنتطرق �إىل بع�ض هذه ال�رشوط وهي كالآتي:

� oأن ت�ساهم يف حتقيق الأهداف.

الإج��راءات املتبع��ة يف قيا���س م�ؤ��شرات الأداء يج��ب �أن ت�ساهم
ب�ش��كل كب�ير يف حتقي��ق الأه��داف املرج��وة ،ويت��م االعتم��اد عليها،
والعم��ل بها ،وكذلك مقارنتها م��ع نتائج الأعوام ال�سابقة والت�أكد من
عاما بعد عام.
فعاليتها وحت�سنها ً

� oأن ت�ضمن �سرعة الأداء دون الت�أثري على اجلودة.

�إن م��ا يحدث يف بع���ض امل�ؤ�س�سات عند القي��ام بقيا�س م�ؤ�رشات
الأداء ه��و االهتمام ب�رسعة الأداء وعدم الرتكيز على اجلودة املرجوة،
مم��ا ي�ؤثرعلى ج��ودة العمل واملنتج��ات اخلا�صة بها ،لذل��ك يجب �أن
تك��ون هذه الإج��راءات مدرو�سة درا�سة عميقة بحي��ث ال تت�ضارب مع
اجل��ودة والتي تعد �أ�سا�س العمل يف امل�ؤ�س�سات للمحافظة على املنتج
وامل�ستهلك.

� oأن ت�ضمن التدفق املنطقي لتنفيذ الأعمال.

هن��ا يجب ع��دم املبالغة يف تنفيذ الأعمال ب���أن يتم الرتكيز على
�أعمال معينة وتهمي�ش باقي الأعمال الأخرى� ،إن منظومة امل�ؤ�س�سات
يجب �أن تكون عادلة ومرتبة ومن�صفة يف تنفيذ �أعمالها ،كذلك يجب
عليه��ا �ضمان التدف��ق املنطقي لتنفي��ذ هذه الأعمال وع��دم املبالغة
يف جان��ب ع��ن �آخ��ر واملحافظة على ت��وازن هذه الأعم��ال كل ح�سب
اخت�صا�صه وقدراته.

� oأن تكون وا�ضحة ومفهومة وممكنة التطبيق للأفراد.

تعقيد الإجراءات يف امل�ؤ�س�سات هو �أحد �أ�سباب ف�شلها ،لذلك يجب
عليه��ا �أن جتعل الإج��راءات املتخذة لقيا�س م�ؤ��شرات الأداء وا�ضحة
ومفهوم��ه ،بحيث ي�ستطي��ع جميع الأفراد فهمه��ا وتطبيقها بكل ي�رس
وب��دون �أي تعقيد للو�ص��ول �إىل �أف�ضل النتائج املرج��وة والتي ت�سعى
�إليها كل م�ؤ�س�سة ومنظمة.

� oأن تكون فعالة من حيث التكاليف مقابل املردود.

�أنواع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

الإجراءات املتخذة لقيا�س م�ؤ�شرات
الأداء وا�ضحة ومفهومه ،بحيث
ي�ستطيع جميع الأفراد فهمها
وتطبيقها بكل ي�سر وبدون �أي
تعقيد للو�صول �إىل �أف�ضل النتائج
املرجوة والتي ت�سعى �إليها كل
م�ؤ�س�سة ومنظمة

يج��ب عل��ى امل�ؤ�س�س��ة �أن تكون من�صف��ة يف التكالي��ف املالية،
بحي��ث ت�ستطي��ع امل�ؤ�س�س��ة عم��ل ت��وازن ب�ين التكالي��ف واملردود
املتوقع منها ،وعدم املبالغة يف اجلانب املايل.

خطوات عملية تطوير
م�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية

تعد عملي��ة التطوير من �أهم اجلوانب التي يجب على امل�ؤ�س�سات
الرتكي��ز عليه��ا يف عملية قيا���س م�ؤ�رشات الأداء مل��ا لها من �أهمية
عظم��ى يف هذا اجلانب ،ومن �أه��م اجلوانب التي يجب التعامل معها
ك�أحد �أ�سباب تطور قيا�س عملية م�ؤ�رشات الأداء يف امل�ؤ�س�سات:
• حتدي��د الر�ؤي��ة والر�سال��ة واله��دف ،تعد املرحل��ة الأوىل يف
بداية �أي م�ؤ�س�سة ،ويجب الرتكيز عليها لذلك تعمل �أغلب امل�ؤ�س�سات
عل��ى ن�رشه��ا يف جميع نواح��ي امل�ؤ�س�س��ة حتى ي�ستطي��ع املوظف
قراءته��ا ويت��م تر�سيخها يف ذهن املوظفني ع��ن طريق تكرارها يف
االجتماع��ات وحماول��ة تطبيقه��ا للو�صول �إليها وحتقي��ق الأهداف
املرجوة.
• النتائ��ج الت��ي يتم احل�ص��ول عليها من عملي��ة قيا�س م�ؤ�رش
الأداء تع�بر ع��ن م��ا و�صلت �إلي��ه امل�ؤ�س�سة م��ن نتائج �س��واء كانت
�إيجابي��ة �أو �سلبي��ة والعم��ل عل��ى تطويره��ا ومعاجل��ة الأخط��اء
والنواق���ص ،مث��ال على ذل��ك (حت�سني اخلدمات اخلا�ص��ة بالعمالء،
خف���ض التكلف��ة املالية ،حت�س�ين �أداء املوظفني) ،لذل��ك يعد حت�سني
النتائج هو �إحدى عمليات التطوير يف امل�ؤ�س�سات.
• تطبي��ق م�ؤ��شرات الأداء على �أر�ض الواق��ع وال يكتفى بعمل
تقاري��ر وم�ؤ��شرات فقط ،وع��دم الوقوف على اجلوان��ب التي حتتاج
�إىل حت�سني وتطوير� .إمن��ا يحدث يف بع�ض امل�ؤ�س�سات هو اكتفا�ؤها
بالتقاري��ر ال�سنوية مما يعني تكرار امل�شاكل داخل امل�ؤ�س�سات ،لذلك
تطبي��ق هذه النتائ��ج والوقوف عليها ومتابعتها عل��ى �أر�ض الواقع
هو م�ؤ�رش على التطوير والتح�سني.
• توزي��ع امله��ام كل وف��ق جمال��ه واخت�صا�ص��ه ،حي��ث يجب
توزي��ع امله��ام والرتكيز عل��ى مقول��ة (الرجل املنا�س��ب يف املكان
املنا�س��ب) لأن��ه �سي�ساع��د يف عملي��ة التطوي��ر بحك��م اخل�برة التي

ميلكها املوظف ،ومثال على ذلك (املعامالت املالية ،خدمة الزبائن،
الت�سويق ،املوارد الب�رشية).

�أنواع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

 bم�ؤ�ش��رات الكفاءة :حتقيق النتائ��ج املرجوة ومدى ا�ستخدام
امل��وارد املتوف��رة ل��دى ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة ،فكلم��ا كان��ت امل��وارد �أقل
والنتائج عالي��ة هنا ن�ستطيع القول ب�أن م�ؤ�رش الكفاءة يعمل بنجاح
وجميع الإجراءات املتخذة �سليمة وناجحة.
 bم�ؤ�شرات الفعالية :هذا امل�ؤ�رش يعرب عن العالقة بني النتائج
النهائي��ة الت��ي ح�صلت عليه��ا امل�ؤ�س�سة ويتم مقارنته��ا مع النتائج
املتوقع��ة م��ن قبل امل�ؤ�س�سة والت��ي كانت تطمح للو�ص��ول �إليها منذ
البداية (النتائ��ج النهائية وارتباطها بتحقيق النتائج املتوقعة) هنا
ن�ستطيع القول ب�أنه مت حتقيق املتطلبات وفقا للموا�صفات املطلوبة.
 bم�ؤ�ش��رات الإنتاجية :يعرب هذا امل�ؤ��شر عن حجم العمل الذي
مت �إجنازه من خالل املوارد امل�ستخدمة ،مثال على ذلك لدينا موظف
خ�لال �ساعة عمل ينجز ع�رش معامالت يف املقابل موظف �آخر ينجز
خم���س معامالت خالل �ساعة عم��ل ،ن�سبة �إجناز املوظف الأخري تعد
�أقل �إنتاجية من املوظف الأول.
 bم�ؤ�ش��رات التناف�س��ية :عالقة امل�ؤ�س�سة بامل�ؤ�س�سات الأخرى
والت��ي ت�شاركه��ا يف اخلدم��ة ،هنا ال بد م��ن ا�ستخدام ح�ص��ة ال�سوق
ل��كل م�ؤ�س�سة ملعرفة القدرة التناف�سية بني ال�رشكات ،مثال على ذلك
متتلك ��شركات �إنتاج ال�سيارات روح التناف�سي��ة وا�ضحة لذلك تعمل
كل �رشكة على جذب ال�سوق وال�سيطرة عليه.

املراجع:

• Bernard Marr, (2015) Key performance Indicators .
• مطبوعات كلية هارفرد ( )2011كتاب اجليب  -قيا�س الأداء.
• م�ؤ�رشات الأداء ،الدكتور �أ�رشف الهاليل.
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لطاملا �ش��كلت تقنية املعلومات واالت�ص��االت ارتباط ًا وثيق ًا بجميع جوانب
جزءا �أ�ص��يال مرتبط ًا بقطاعات
اخلدم��ات بحياتنا اليومية ،وباتت بال �ش��ك ً
اخلدم��ات والنقل والرتفيه واالقت�ص��اد وغريه��ا من القطاع��ات .وتطورها
وثورتها ال زالت تلقي بظاللها يف املدن احلديثة ،وت�ضفي مزيد ًا من التح�ضر
ومزيد ًا من التمدن وال�صناعة والتغيري ،بجانب ما ت�شكله هذه املدن يف حياة
الب�شرية ،من توافر احلياة املعي�شية وتوافر فر�ص العمل وحياة �أف�ضل.
ويتطلع امل�س���ؤولون دائما يف ا�ستغالل هذه التقنية وثورتها يف مزيد من
ومنوا
التح�س�ين للمدن وللمعي�شة واالقت�ص��اد ،وذلك �سبيل حلياة �أكرث كفاءة ً
وتطو ًرا .ومن جانب �آخر فاالكتظاظ ال�س��كاين بات م�ؤرق وزيادة التعداد من
حني لآخر ،مع �ض��رورة ال�سعي للمحافظة على حياة نظيفة هادئة خالية من
امللوثات وما ي�شوب هذه البيئة.

تتج��ه امل��دن الذكية كذلك لع�لاج بع�ض
امل�ش��اكل الت��ي يواجهه��ا ال�س��كان كزي��ادة
ال�ضو�ض��اء ،والتل��وث وع��دم وج��ود مواقف
لل�سي��ارات مثالً ،ومكافحة ظاهرة االحتبا�س
احل��راري ،بجانب امل�شاكل الناجمة من كرثة
النفاي��ات وم��ا ت�سبب��ه م��ن خماط��ر ع��دوى
وانت�شار الأمرا�ض ،وهنالك غاية مهمة كذلك
لهذه امل��دن وه��و التخطيط ال�سلي��م وتفادي
الع�شوائية واال�ستغالل الأمثل للم�ساحات.
ومع احلل��ول الذكية التي توفرها و�سائل
التقني��ة ،واال�ستدام��ة املطلوب��ة ال�ستم��رار
الب�رشي��ة يف �شتى قطاع��ات احلياة كالطاقة
وم��وارد املياه ،جاءت ر�ؤي��ة م�صطلح املدن
الذكية ،التي حت��اول �إيجاد مزيد من التوازن
والتناغ��م والإنتاجي��ة والكف��اءة يف خمتلف
جوانب احلياة بهذه املدن.
وميكن القول وفق املخت�صني والدرا�سات
يف �أن املدن الذكية جاءت بناء على عدد من
العوامل �أبرزها النم��و ال�سكاين وما ارتبط به
من اخت�لال اجتماع��ي واقت�ص��ادي وبع�ض
اجلوان��ب املعي�شي��ة ،كم��ا �ساهم��ت تقني��ة
املعلومات يف ت�رسيع ظهور هذه املدن.

امل��دن الذكية تتجه لعالج بع�ض امل�شاكل التي يواجهها ال�سكان كزيادة
ال�ضو�ض��اء ،والتلوث وعدم وج��ود مواقف لل�سيارات مث ً
�لا ،ومكافحة
ظاهرة االحتبا�س احلراري ،بجانب امل�شاكل الناجمة من كرثة النفايات
وما ت�سببه من خماطر عدوى وانت�شار الأمرا�ض
ويف �سياق مت�صل ارتبط م�صطلح الذكاء
بعدد م��ن امل�صطلحات التي نعي�ش ون�سمعها
ت�تردد كثرياً ،كال��ذكاء اال�صطناعي واملنزل
الذكي واملباين الذكي��ة وغريها من مطارات
وم�ست�شفيات ،والذكاء ارتبط بتوظيف التقنية
واال�ستخ��دام الذك��ي لها لتح�س�ين الإنتاجية
واخلدمات والبنية الأ�سا�سية كذلك.
وحتدي��داً يف م�صطل��ح امل��دن الذكي��ة،
ي�سع��ى ارتب��اط امل��دن بخدم��ات ال��ذكاء يف
ا�ستخ��دام تقني��ة املعلوم��ات وتطويره��ا يف
ن��شر االت�صاالت ع�بر �أجوائها ،كم��ا ي�ساهم
هذا االرتب��اط يف توفر املعلوم��ات وتدفقها
امل�ستم��ر ملرك��ز ال�سيط��رة و�إدارة البيان��ات،
للتعامل مع ح��االت االزدحام املروري مثال
وهك��ذا ،ويوفر هذا االرتباط يف املدن الذكية
املتقدمة يف �سبيل جم��ع البيانات وحتليلها

والتنب�ؤ بالأحداث امل�ستقبلية بناء على ذلك.
كم��ا ت�ش�ير الدرا�س��ات ذات ال�صل��ة يف
�أن ظه��ر م�صطل��ح امل��دن الذكي��ة لأول م��رة
يف امل�ؤمت��ر الأوروب��ي للمدني��ة الرقمي��ة
ع��ام 1994م ،وب��د�أ م��شروع امل��دن الذكية
الأوروب��ي ع��ام 1996م يف نح��و �سبع�ين
مدينة �أوروبية ،وم�صطل��ح املدن الذكية فيه
ت�شويق وجذب �سياحي للمهتمني ،بجانب ما
مت ذكره م�سبق�� ًا من الأهداف املر�سومة لهذه
املدن ،كما يو�ضح هذا التعريف مزج التقنية
واالت�ص��االت وتوظيفه��ا يف تعزي��ز ق��درات
امل��دن التناف�سية ،وال�سع��ي لتوفري طرق حلل
بع���ض امل�شاكل الت��ي تواجهه��ا املجتمعات
النامي��ة كالفق��ر والبطال��ة ونحو ذل��ك ،كما
تظه��ر بع���ض امل�صطلح��ات ذات ال�صل��ة بها
كالإنرتن��ت واحلو�سب��ة ال�سحابي��ة ،والت��ي
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ب�لا �ش��ك له��ا دور يف تواف��ر االت�صال عرب
(الإنرتنت) الدائ��م واملعلوماتي وم�ساحات
التخزين الهائلة.
وي�شمل التخطيط للمدن الذكية وجود
البنية الأ�سا�سية اجلاهزة والداعمة لهذا
التوجه ،وي�شري املخت�صون �إىل �أن الهند�سة
املعمارية لها دور يف التخطيط ،ومعاجلة
ال��ق�����ض��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
وبع�ض اجلوانب الأخرى ،وب�صورة مب�سطة
التكييف مع احتياجات مواطني هذه املدن
ومرتاديها ،فلم يكن جل ارتباط هذه املدن
بالتقنية والتكنولوجيا فقط� ،إمن��ا تتجه
للتح�سني النوعي يف خمتلف اخلدمات
والقطاعات البيئية واملعي�شية وك��ل ما
ت�شمله معي�شة الأفراد باملدن.
يف م�ؤلفه (املدن الذكية) ي�شري الأ�ستاذ
الدكت��ور عثم��ان حمم��د �إىل �أن االحت��اد
الأوروب��ي يعرف امل��دن الذكي��ة يف كونها
(املدين��ة التي حتق��ق �أداء متمي ًزا يف جمال
توظي��ف تقني��ات االت�ص��االت واملعلومات
يف توفري حلول متكاملة م�ستدامة يف النقل
والطاقة والبيئة ونوعية احلياة والتناف�سية
وامل�شاركة) ،يف حني ذكر املعهد الربيطاين
للمقايي���س (ب���أن امل��دن الذكية م��ا هي �إال
فع��ال بني النظم املادي��ة والرقمية
تكامل ّ
والب�رشية يف البيئة املبنية لتوفري م�ستقبل
م�ستدام ومزدهر و�شامل ل�سكانها).
وت�شري الدرا�سات ذات ال�صلة يف �أن هذه
امل��دن تتطلع كذل��ك ل�ضبط كف��اءة املوارد
وخف���ض ال�ضغ��ط عل��ى البيئ��ة ،وتعزي��ز
الدميوقراطي��ة ،كم��ا تك��ون اخلدم��ات به��ا
اخلا�صة واحلكومية كلي ًا تعتمد على و�سائل
و�أدوات ذكية ،مع العمل على االعتماد على
الطاق��ة البديل��ة النظيفة ،و�رسع��ة التعايف
من الكوارث والأزمات.
وللو�ص��ول �إىل جاهزية امل��دن الذكية،
فهنال��ك عدد م��ن املتطلب��ات املهمة لذلك،
منه��ا توف��ر ات�ص��ال �شبك��ي ب�ين الطبق��ة
امل�ستفيدة وبني مزودي اخلدمات ،وبالتايل
وجود (الأنرتنت) ويغطي املجال امل�ستهدف
وكذل��ك وج��ود قواع��د بيان��ات للمعلومات
ال��واردة .كم��ا يجب توفر عدد م��ن الأجهزة
الال�سلكية وامل�ست�شعرات يف خمتلف �أرجاء
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امل��دن امل�ستهدف��ة ،بحك��م ��ضرورة وجود
�شب��كات (واي ف��اي) ذات ات�ص��ال دائ��م،
م��ع ��ضرورة تعمي��م اخلدم��ات لت�سته��دف
خمتلف �رشائ��ح املجتمع ،والتع��اون �سعي ًا
للتكامل مع القطاع اخلا�ص لتقدمي خدمات
متكامل��ة ذات م�ستوي��ات رفيع��ة وج��دوى
اقت�صادي��ة .بجانب ذلك فالرب��ط املتكامل
كذلك مع املب��اين الذكية مهم جداً ل�رضورة
التبادل والتدف��ق املعلوماتي ،ويجب وفق ًا
لذل��ك لبع�ض اجله��ات احلكومي��ة والقطاع
اخلا�ص تفعي��ل العمل عن ُبعد ويتطلب ذلك
كذل��ك وج��ود النظ��م ال�سحابي��ة وتقنياتها
لتوفري م�ساحات تخزين و�أمن معلوماتي.
وم��ن اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا امل��دن
الذكي��ة على �سبيل املث��ال ال للح�رص بقليل
من التف�صيل:
 نظم �إدارة املياه الذكية .وهي تعملعلى تعزي��ز اال�ستدام��ة يف م�ص��ادر املياه
وتوزيعها ومعاجلتها وغريها من اخلدمات
ذات ال�صل��ة ،ويكم��ن ذل��ك يف دم��ج النظم
التقنية يف ت�سيري هذا املورد.
 نظم �إدارة الطاقة الذكية .وت�ستخدمهنا النظم اخلا�ص��ة بر�صد تدفقات الطاقة،
والع��دادات املتقدم��ة وحت�س�ين وت�شغي��ل
�شب��كات الطاق��ة مع اال�ستخ��دام الأمثل لها
ومراقبة انبعاثات الكربون ال�ضارة.
 نظ���م �إدارة النقل الذكي���ة .وتنظمهذه التقنية و�سائل النقل املتوفرة باملدن،

امل��دن الذكية جاءت بن��اء على عدد
من العوام��ل �أبرزها النم��و ال�سكاين
وم��ا ارتبط به من اخت�لال اجتماعي
واقت�صادي وبع�ض اجلوانب املعي�شية،
كما �ساهمت تقنية املعلومات يف ت�سريع
ظهور هذه املدن
وت�سيريها والرقابة عليه��ا ،ومراقبة البنى
الأ�سا�سي��ة والطرق و�صيانتها وما يلي ذلك
من خدمات مرتبطة.
 نظم �إدارة النفايات الذكية .عادة مايك��ون هذا القطاع م�س�ؤول عن جتميع ونقل
النفايات بالط��رق العلمية املتقدمة ،و�سبل
معاجلتها والتحكم يف املحطات التي تقوم
به��ذا العمل ،م��ع �رضورة توف��ر النظم التي
تتحكم يف هذه الأعمال.
 نظ���م الرعاي���ة ال�ص���حية الذكية.ومنها البيانات التي تتطلب �إدارة قواعدها،
و�أنظم��ة لتب��ادل املعلوم��ات ومتك�ين
التوا�ص��ل ،كم��ا ت�ستخ��دم ه��ذه النظ��م يف
النظام العالج��ي كالت�شخي�ص والعالج عن
بعد وغريه من اخلدمات يف هذا القطاع.
�أم��ا البني��ة الأ�سا�سي��ة الرقمية يف هذه
امل��دن الذكي��ة ،فغالب��ا م��ا حتت��وي عل��ى
خدمات ذكية� ،أبرزها وفق املخت�صني:
 mالطاقة الذكية .تع��د ا�ستدامة الطاقة

من احللول التي تتجه لها حكومات العامل
يف ظ��ل الطل��ب الكب�ير عليها وم��ا يعرتيها
م��ن م�ش��اكل حتت��اج �إىل تطوي��ر وعناي��ة،
و�إدارة الطاق��ة الذكية �أحد هذه احللول التي
يتم ا�ستخ��دام ع��دادات وم�ست�شع��رات ذكية
لتنظيمها ،كما ت�ساعد يف �صيانتها والتنب�ؤ
بال�ضغوط��ات عليه��ا و�أوج��ه الإ�ص�لاح،
بجان��ب االعتم��اد عل��ى الطاق��ة النظيف��ة
وال�صديقة للبيئة.
 mال�ش���بكات الكهربائية الذكية .وهي
تخت���ص بنقل وتوزي��ع الكهرباء وما يرتبط
بها من عمليات مع �رضورة توفري البيانات
الالزمة لإدارة هذا القطاع احليوي.
 mاملباين الذكية .وج��دت هذه املباين
لتح�سني احلي��اة املعي�شي��ة ،وتوفري �رصف
�أق��ل يف الطاقة واملياه دون هدر كثري ،كما
تتوفر عدد من اخلدمات بهذه املنازل منها
التحك��م يف �أجه��زة املنزل ع��ن ُبعد ،ونظام
الأمن املعزز وغريها من اخلدمات.
 mال�شبكات الذكية .والتي مت تطويرها
ك�شبكات نق��ل وتوزيع الكهرب��اء ،و�شبكات
املياه الذكي��ة ،واجلدير بالذك��ر يف �أن هذه
ال�شب��كات توف��ر كذل��ك البيان��ات الالزم��ة
واالح�صائي��ات التي ت�ساع��د على التخطيط
للأف�ضل.
كما ت�ساهم النظ��م الذكية يف املدن يف
بع�ض اخلدم��ات ذات ال�صلة مب��وارد املياه
والطاق��ة ،فيمكن لهذه النظ��م امل�ساعدة يف
التخطي��ط لل�صيان��ة التنب�ؤي��ة والت��ي يجب
التخطي��ط له��ا بعناي��ة ال�ستدام��ة الأجهزة
وال�شب��كات ،كم��ا ت�ساه��م ه��ذه النظ��م يف
نظ��ام التحذي��ر م��ن ال��زالزل والك��وارث

وف��ق امل�ؤ��شرات والبيان��ات املر�ص��ودة
لديه��ا� ،أي�ض��ا ت�ساهم كذل��ك يف الك�شف عن
الت�رسيب��ات والتل��وث وقيا���س م��دى جودة
املياه وتفادي الأخطار التي ت�ؤدي لتلوثها.
ويف حدي��ث مت�صل هنال��ك التطبيقات
الذكي��ة يف الهوات��ف والأجه��زة املحمولة،
والت��ي توف��ر خدم��ات ذكي��ة ذات نق�لات
نوعية للم�ستهلك ،ف�أغل��ب اخلدمات كالنقل
والط�يران وال�صح��ة والتعلي��م �ص��ار له��ا
تطبيق��ات ت�ساه��م يف ن��شر مظل��ة ه��ذه
اخلدمات بكل �سال�سة وي�رس ،ف�أغلبنا يحجز
تذاك��ر �سف��ره عرب تطبي��ق الط�يران الراغب
فيه ،ويف بع�ض املدن الذكية ت�ستطيع حجز
�سي��ارات نقل ع�بر هذه التطبيق��ات ,وكذلك
طلب الرعاية ال�صحي��ة واال�ست�شارة عربها،
وغريها الكثري.

ختام�� ًا هنال��ك من��اذج للم��دن الذكي��ة
والتي تختلف وفق ًا للغر�ض الذي مت �أن�شا�ؤه
له��ا ،فمن ه��ذه الأمناط امل��دن الذكية التي
تن�ش���أ جلذب ال��شركات العمالق��ة ومنها ما
ين�ش���أ لتك��ون من��ذ البداية جمي��ع خدماتها
رقمي��ة ،كم��ا �أن هنال��ك مناذج مل��دن تن�ش�أ
لقطاع��ات معين��ة كالتعلي��م والتكنولوجيا
والإعالم وغريها من القطاعات ذات ال�صلة.
امل�صادر
� lأ.د .عثم��ان حمم��د غني��م ،امل��دن
الذكية ،دار احلامد للن�رش والتوزيع ،الأردن،
2019م.
 lدورية العل��وم والتقنية العدد (،)111
املدن الذكية ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،اململكة العربية ال�سعودية2014 ،
م (ن�سخة �إلكرتونية).
77

العــدد 530
فرباير 2021

التحول الرقمي

التحول الرقمي يتم من خالله انتقال الوثائق الورقية �إىل
وثائق �أخرى رقمية عرب املواقع الإلكرتونية و�صفحات الويب .كما
�أن التحول الرقمي ي�ضمن الكثري من الإيرادات التي يتم من خاللها
التطوير امل�ستمر والتقليل من املخاطر .وي�سمى �أي�ضا هذا التحول
الرقمي بالرقمنة التي يق�صد بها االنتقال باخلدمات واملنتجات
والأعمال واالبتكارات من تقليدية �إىل �إلكرتونية تعتمد على الكثري
من التقنيات الرقمية .وكذلك �أن التحول الرقمي ي�ساعد على حتقيق
مرونة �أكرب يف العمل ،بالإ�ضافة �إىل حدوث حتوالت غري م�سبوقة،
والعمل على تطوير الكثري من احللول املبتكرة من خالل التحول
الرقمي .ويف هذا املقال �س�أناق�ش التحول الرقمي ،وتعريف هذا
التحول ،بالإ�ضافة �إىل مميزات التحول الرقمي ،وكذلك اخل�صائ�ص
والطرق التي يتم من خاللها ت�رسيع وترية التحول الرقمي.
التحول الرقمي للوثائق
التحول الرقمي هو العملية التي يتم من خاللها اال�ستثمار يف
الأفكار والعمل على تغيري ال�سلوكيات لكي يتم �إحداث التغيريات
اجلذرية يف طريقة العمل ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذا التحول يتم من
خالل اال�ستفادة من التطور التقني الذي يحدث خلدمة امل�ستفيدين،
بالإ�ضافة �إىل �أن التحول الرقمي �رسيع و�أكرث كفاءة .ويوفر الكثري
الفعالة
من الإمكانات التي يتم من خاللها بناء املجتمعات ّ
التناف�سية وامل�ستدامة.
التحول الرقمي يتم من خالل �إعادة �صياغة الكثري من الإجراءات
ال�رضورية لكي يتم تفعيله وتنفيذه ،ومن متطلبات التحول الرقمي
الثقافة والإبداع واخلربة يف بيئة العمل .وي�شمل التحول الرقمي
الكثري من املكونات الأ�سا�سية التي يتم من خاللها العمل على بناء
البنية الأ�سا�سية لتنفيذ وتطبيق التحول الرقمي الذي ي�شمل الكثري
من املجاالت وخ�صو�ص ًا الوثائق.

ظهر مفهوم التحول الرقمي ب�شكل كبري يف الآونة الأخرية .وهو
عبارة عن تغيري ي�شمل الكثري من املجاالت ،وهذا التغيري مرتبط
ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا ،وذلك يف خمتلف اجلوانب ،من الوثائق
�إىل الأوراق �إىل امل�ستندات �إىل امللفات �إىل ال�سجالت و الإدارة ب�أكملها،
ف�إننا جند فيها التكامل والتقدم املتزايد نحو ا�ستخدام الكثري من
التكنولوجيا واالت�صاالت الرقمية احلديثة.
والهدف من هذا التحول الرقمي هو العمل على حت�سني املعي�شة،
و�إن هذا االجتاه املتنامي يف جمال الوثائق �أدى �إىل التحول الرقمي
يف الوثائق ،وذلك لتلبية الكثري من االحتياجات واملتطلبات ،و�إن عامل
التحول الرقمي يف الوثائق يف تطور م�ستمر.
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الفا�ضل/
حميد بن �سعيد املعمري
العمانية حلقوق الإن�سان
اللجنة ُ

�أركان التغيري للتحول الرقمي
من �أركان التحول الرقمي هو اغتنام الفر�ص التي ت�ساعد على
حتويل الوثيقة الورقية �إىل رقمية ب�شكل �أ�رسع و�أكرث كفاءة ودقة يف
الوثائق الرقمية .كما �أن هذا التحول الرقمي ي�شمل على بع�ض من
الأركان التي يتم من خاللها تنفيذ هذا التحول والذي ي�شمل البيانات
والتحليل والذي يتم من خالله توفري كافة البيانات واملعلومات
لتحقيق هذا التحول الرقمي بدون �إنقا�ص �شيء من املعلومات،
بالإ�ضافة �إىل �أن هذا التحول الرقمي يتم من خالل التحليل يف
التفا�صيل .ومن �أركان التغيري يف التحول الرقمي هو ثقافة الإبداع،
ومن خالل هذا الركن يتم حتقيق وتنفيذ الإبداع ب�صور خمتلفة يف
العمل ،وحتقيق التناف�س ،بالإ�ضافة �إىل �أن التحول الرقمي يعمل
على حل الكثري من امل�شكالت يف العمل وي�سهل التوا�صل وتخلي�ص
املعامالت و�إجناز املهام.

التحول الرقمي هو العملية التي يتم من
خاللها اال�ستثمار يف الأفكار والعمل على
تغيري ال�سلوكيات لكي يتم �إحداث التغيريات
اجلذرية يف طريقة العمل
مميزات التحول الرقمي
من مميزات التحول الرقمي للوثائق � ،أنه ي�رسع العمل الإداري
يف الوثائق� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا العمل يزيد من الأفكار التي حت�سن
الوثائق الرقمية .ويتميز هذا النوع من الوثائق بت�رسيع م�شاريع
�أعمال الوثائق وحتقيق اال�ستعانة بتنظيم الوثائق يف وقت �أقل
وبجهد �أعلى .والتحول الرقمي ي�ساعد على حت�سني الكفاءة يف
العمل ويقلل من الإنفاق ،كما �أنه يحقق تغيرياً جذري ًا يف الكثري
من اخلدمات املقدمة للأفراد يف �شتى املجاالت ،وي�ساعد على
�إعادة الت�شكيل يف العمل ،ولكن بطريقة �أف�ضل ،وي�ساعد على تفاعل
املوظفني مع بع�ضهم البع�ض وحتى يف احلياة العادية ،بالإ�ضافة
�إىل التخطيط امل�ستمر وال�سعي �إىل حتقيق و�صياغة الكثري من الأمور
احلياتية وحتى تغيري البنية الأ�سا�سية .ويتميز التحول الرقمي ب�أنه
ي�ساعد على االعتماد على التقنيات املختلفة ،ويحقق االبتكار ب�شكل
�أ�رسع و�أف�ضل ،ويوفر �إ�سرتاتيجية تخلق قيمة تناف�سية �أعلى و�أف�ضل.
فوائد التحول الرقمي
للتحول الرقمي الكثري من الفوائد التي يكت�سبها الإن�سان والتي
ت�ساعده على �إكمال طريقه ب�صورة �أف�ضل .ومن �ضمن فوائد التحول
الرقمي:
 vزيادة الإنتاج و حت�سني املنتجات :يعد التحول الرقمي هو
ال�سبب يف زيادة املنتجات ،وذلك من خالل �إمكانية �إنتاج �سلع
وب�ضائع �أكرث من ال�سابق با�ستخدام هذا التحول الرقمي.
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وحدة التحول الرقمي
عبارة عن برنامج يتم من خالله �إظهار وعر�ض كافة تفا�صيل
التحول الرقمي من حيث التعريف والر�ؤية امل�ستقبلية والأهداف
والفوائد للتحول الرقمي .ويهدف �إىل حتقيق �أف�ضل الأعمال
وحت�سني الكفاءة وزيادة اجلودة ،وي�ساعد على بناء جمتمع يحتوي
على الكثري من املن�صات التي ت�ساهم يف �إن�شاء جتربة جمتمعية
فعالة ،بالإ�ضافة �إىل العمل على حت�سني الو�ضع االقت�صادي وترك
الآثار الإيجابية التي يتم من خاللها تقدمي �أف�ضل اخلدمات،
والعمل على التحفيز والإبداع الرقمي ،وكما �أن وحدة التحول
الرقمي ت�ساعد على حت�سني وتطوير من�صات التعليم وحتولها
�إىل رقمية و�إلكرتونية ت�ساعد على التعلم بطريقة �أ�رسع و�أ�سهل.
بالإ�ضافة �إىل �أن وحدة التحول الرقمي تتم من خالل رفع كفاءة
العمل وزيادة الإنتاجية ،وتنفيذ العديد من املهام ،وحتقق درجات
عالية من التناف�س.

تطبيق التحول الرقمي يف خمتلف الأعمال
ي�ساعد على الو�صول �إىل املعلومات بكل �سهولة،
ويوفر �إمكانية البحث عن امللفات املفقودة
وامللفات القدمية
 vحت�سني جدوى اال�ستثمار :يعمل التحول الرقمي على حت�سني
جدوى اال�ستثمار ،وذلك من خالل الكثري من اخلدمات واخل�صائ�ص
التي تتعلق باال�ستثمار والتي يوفرها ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�ساعد على
التعرف على تفا�صيل املكان الذي يتم ا�ستثماره ب�شكل �أف�ضل.
 vزيادة ر�ضا العمالء� :إن التحول الرقمي يحقق زيادة يف
ر�ضا العمالء ،وذلك من خالل الكثري من الأن�شطة واملعايري التي
يوفرها �إىل ه�ؤالء العمالء ،والذي بدوره يعد مركز اهتمام و تفوق
وحت�سني ،والأخذ بر�أي العميل والتوا�صل معه بكل امل�ستجدات
با�ستخدام التحول الرقمي ،وبذلك يتحقق ر�ضا العمالء.
 vحت�سني اجلودة وتطوير الأداء� :إن �إدارة اجلودة تتم من
خالل ا�ستخدام وتطبيق التحول الرقمي الذي يعمل على زيادة
الكفاءة وي�ساعد على تطوير الأداء �إىل الأف�ضل ،كما �أنه ي�ساعد على
حت�سني اجلودة ب�شكل م�ستمر و�إن�شاء الكثري من الربامج التي ت�ساعد
على تطوير الأداء ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف الكثري من الدورات
با�ستخدام التحول الرقمي ،وي�ساعد على حت�سني مقايي�س اجلودة
يف املنظمات الدولية التي يتم من خاللها �إدارة اجلودة با�ستخدام
التطور الرقمي.
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 vت�رسيع وترية العمل اليومي :ي�ساهم التحول الرقمي يف
ت�رسيع العمل وتخفيف الكثري من اخل�سائر؛ لأنه يحتوي على كافة
تفا�صيل العمل التي يتم من خاللها التدقيق يف �أ�سباب ت�أخر العمل.
وهذا التحول يخت�رص الوقت بالإ�ضافة �إىل �أنه يوفر العديد من
التفا�صيل التي تخ�ص العمل.
 vتقليل الأخطاء يف العمل ب�سبب ظهور التحول الرقمي :ونتيجة
لتغيري املعامالت والنظام من تقليدي ويدوي �إىل رقمي وتكنولوجي
ف�إن ذلك يحقق الكثري من الفوائد و�أبرزها :القيام بتقليل الأخطاء
يف العمل ،وال�سبب يف ذلك هو �أن هذه الأخطاء كانت حتدث من قبل
العمال واملوظفني ب�سبب الت�شتت وعدم االنتباه� .أما الآن مع التحول
الرقمي ف�إن الأخطاء يف العمل قد قلت.
 vالو�صول �إىل املعلومات ب�سهولة :بعد تطبيق التحول الرقمي
يف خمتلف الأعمال ف�إن ذلك �ساعد على الو�صول �إىل املعلومات
بكل �سهولة ،ووفر �إمكانية البحث عن امللفات املفقودة وامللفات
القدمية ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذا التحول الرقمي جعل عملية البحث
عن املعلومات ال تتطلب الكثري من ال�ساعات ،بل فقط �أوقات ب�سيطة
للح�صول على املعلومات بكل �سهولة وي�رس يف وقت قيا�سي.
توفري فر�ص عمل جديدة
ب�سبب التحول الرقمي مت توفري العديد من فر�ص العمل التي
حتتوي على جودة عالية وخ�صو�صا يف املجاالت الأ�سا�سية
والرائدة .وذلك �أدى �إىل حت�سني وزيادة اال�ستثمارات يف التحول
الرقمي بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص العمل ووظائف خمتلفة ب�سبب
التحول الرقمي.

ت�سريع التحول الرقمي للوثائق
قام اخلرباء بت�رسيع التحول الرقمي الذي مت من خالله حت�سني
وتبني عملية االت�صاالت با�ستخدام التحول الرقمي ،للو�صول �إىل
جمتمع معلوماتي ،وكما �أن التحول الرقمي يحتوي على الكثري ب�سبب التحول الرقمي مت توفري العديد من
من التعامالت الإلكرتونية التي يتم من خاللها حتقيق العديد
فر�ص العمل التي حتتوي على جودة عالية
من النماذج الرقمية والتي �ساعدت على تطوير العمل .بالإ�ضافة
�إىل حت�سني اجلودة ور�سم الكثري من ال�سيا�سات للتطوير واالرتقاء
وخ�صو�صا يف املجاالت الأ�سا�سية والرائدة
بامل�ستوى الرقمي على م�ستوى خمتلف الأجهزة العامة ،وو�ضع
اخلطط وتنفيذ الكثري من الربامج التي يتم من خاللها االعتماد
مكتبة الإ�سكندرية للن�رش و الطباعة .م�رص
على هذا التحول الرقمي.
 جيم�س (  )٢٠١٧التحول الرقمي  .الأهمية و اخل�صائ�ص. البندري� .إلهام ( )٢٠١٨بوادر التحول الرقمي .حت�سني جودةاخلامتة
�إن التطور املذهل يف خمتلف الأجهزة والآالت و�أماكن العمل العمل �إلكرتونيا .دار املعارف للن�رش و الطباعة .الأردن
والأنظمة الذكية حقق اخت�صاراً يف الوقت ،وزيادة يف الكفاءة - ،الأمني � .سمري ( � )٢٠١٥أنظمة التحول الرقمي .الآثار الإيجابية
وحت�سين ًا يف اجلودة ،وال�سبب يف ذلك هو التحول الرقمي ,الذي مت للتحول الرقمي مكتبة جرير للن�رش .اململكة العربية ال�سعودية
من خالله خف�ض قيمة التكلفة ،بالإ�ضافة �إىل االنتقال من العمل  -القر�ضاوي� .إ�سماعيل (  )٢٠١٤ا�ستخدامات التحول الرقمي.
اليدوي �إىل عمل رقمي �إلكرتوين يحتوي على الكثري من املميزات املناف�سة الرقمية  .دار الكتب العلمية للن�رش .اململكة العربية
واخل�صائ�ص والذي يتم من خالله حتقيق مرونة �أكرب ،بالإ�ضافة ال�سعودية
�إىل �أن هذا التحول الرقمي يزيد من العمليات الإنتاجية يف خمتلف  -جيم�س ( )٢٠١٨بوادر التحول الرقمي .حت�سني جودة العمل
�أماكن العمل ،ويعد التحول الرقمي من امل�ستجدات الذي يكاد ال �إلكرتونيا .
 الغزايل .عبدال�ستار  )٢٠١٥ ( .التحول الرقمي لل�رشكات.حت�صى فوائده.
انتقال القطاعات احلكومية �إىل تقنية .الهيئة امل�رصية العامة
املراجع:
 الرفاعي .حامد (  )٢٠١٧التحول الرقمي .الأهمية واخل�صائ�ص .للكتاب .جمهورية م�رص.81
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�إدارة الفعاليات وت�صميمها
أمنوذجا)
(امل�ؤمترات والندوات �
ً

�أ�ص��بحت �إدارة الفعالي��ات بكاف��ة فئاته��ا و�أحجامها
خالل ال�س��نوات الأخ�يرة �ص��ناعة قائمة بذاته��ا ،نظرا
لت�أثرياتها االقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية واحل�ضارية
عل��ى املجتمع��ات امل�ض��يفة ،وتتناف�س الدول ب�ش��كل عام
على اخت�لاف �إمكاناتها على تبني �أجندة �س��نوية متخمة
بالفعاليات والأحداث الريا�ضية والثقافية والفنية والتجارية
والرتفيهية ،ملا لها من مردود ملمو�س يف عمليات اجلذب
ال�سياحي وبناء ال�صورة الذهنية الإيجابية عامليا.
تعريف �إدارة الفعاليات

( )Events Management

مفه��وم �إدارة الفعالي��ات يتك��ون م��ن
جزءي��ن �أ�سا�س�ين هم��ا :الإدارة والفعاليات،
حيث عرف جم��دي الغي��ث الإدارة على �أنها:
«عملي��ة توجي��ه وتخطي��ط وتنظي��م وتن�سيق
ورقابة و�صنع قرار با�ستخدام املوارد املالية
والب�رشي��ة واملادي��ة واملعلوماتي��ة لتحقيق
هدف م��ا بكفاءة وفعالي��ة» ،يف حني تعرف
الفعاليات على �أنه��ا :اجتماع لأ�شخا�ص يف
م��كان معني وزمان حمدد لتحقيق هدف ما،
وب�شكل عام ميكن القول ب�أن �إدارة الفعاليات
ه��ي تطبي��ق الأ�سالي��ب الإداري��ة بكف��اءة
وفعالية لتحقيق �أهداف االجتماع.
بطبيع��ة احل��ال لق��د فر�ض��ت املتغريات
التي ت�سود الع��امل يف احلقبة الأخرية �أ�سلو ًبا
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جدي�� ًدا يف ح��وارات الب��شر ،وق��د تع��ددت
الت�سمي��ات التي ت�صف الأ�ساليب اجلديدة من
هذه احلوارات ،فهناك:
 اللقاءات الثنائية �أو متعددة الأطراف. االجتماعات. املنتديات. امل�ؤمترات . الندوات.وميكن ت�صنيف جميع الت�سميات من خالل
�أ�سلوبني حمددين هما:

�أ�سل��وب التلق��ي املبا��شر ذو االجت��اه
الواح��د :ويق�ص��د ب��ه الأ�سلوب ال��ذي يتم عن
طريق تو�صيل الأفكار من �شخ�ص �أو جمموعة
�أ�شخا���ص �إىل �شخ���ص �آخ��ر �أو جمموع��ة من
الأ�شخا���ص ،وين��درج حت��ت ه��ذا الأ�سل��وب
�أ�شكال املحا�رضات وامل�ؤمترات.
q

�ضابط مدين/
مريــــم بنت طالــــب القطيطـــية
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

�أ�سلوب التلق��ي املتبادل ذو االجتاهات
املتقابل��ة :ويق�ص��د ب��ه الأ�سل��وب ال��ذي يتم
عن طريق��ه تبادل الأفكار واخل�برات والآراء
ب�ين �شخ�ص�ين �أو جمموعة م��ن الأ�شخا�ص،
وين��درج حتت هذا الأ�سلوب اللقاءات الثنائية
�أو اجلماعي��ة �أو الن��دوات واملنتدي��ات �أو
قاعات احلوار.
امل�ؤمترات
 uتعريف امل�ؤمتر:
تع��د امل�ؤمت��رات م��ن و�سائ��ل االت�ص��ال
اجلماه�يري الت��ي تعتم��د عل��ى االت�ص��ال
ال�شخ�صي بني اجلماه�ير والقادة واملفكرين
والعلم��اء ،وتع��رف امل�ؤمت��رات يف معاج��م
جمل�سا،
اللغ��ة :ا�سم فاعل م��ن ائتمر وتعن��ي
ً
اجتماعا للت�شاور والبحث يف �أمر ما.
ً
�أما ا�صطالحا :ن�ستعر�ض منها تعريفني:

هو اجتم��اع غايته درا�س��ة م�شرتكة لظاهرة
عام��ة �أو جمموعة م��ن املوا�ضي��ع يقوم بها
�أ�شخا���ص متخ�ص�صون يف ناحية �أو �أكرث من
مو�ض��وع� ،أو �أنه��ا و�سيلة ات�ص��ال تهدف �إىل
زي��ادة التفاهم ب�ين الأف��راد وامل�ؤ�س�سات �أو
الدول يف ق�ضايا حمددة �سلفا.
 uم��ت��ط��ل��ب��ات ت��ن��ظ��ي��م امل�����ؤمت����رات
والفعاليات:
لتنظيم م�ؤمتر �أو فعالية البد من الآتي:
 mحتدي��د الهدف من وراء �إقامة الفعالية
(امل�ؤمتر �أو املعر�ض) املراد تنظيمها.
 mحتدي��د الأ�س���س الت��ي يعتم��د عليه��ا
اختي��ار الزم��ان واملكان املنا�سب�ين لإقامة
الفعالية.
 mاختيار فريق عمل متخ�ص�ص وحتديد
التو�صي��ف الوظيف��ي لأع�ضائ��ه واملتطلبات
الالزمة طوال مدة احلدث.
� mإع��داد ت�ص��ور كامل عن تنظيم احلدث
ب�أدق تفا�صيله املتعلقة بالتنظيم وحتركات
ال�ضيوف واحل�ضور وامل�شاركني وتلبية كافة
احتياجاتهم.
� mإع��داد خمط��ط لآلي��ة التح�ض�ير
والت�صمي��م وطباع��ة كاف��ة املطبوع��ات
الالزمة م��ع توف�ير الأدوات الالزمة لإجناح
احل��دث (كالقرطا�سي��ة وال�شا�ش��ات وخمتلف
التقنيات).

امل�ؤمترات تعد من و�سائل االت�صال اجلماهريي
التي تعتمد على االت�صال ال�شخ�صي بني اجلماهري
والقادة واملفكرين والعلماء
� mإع��داد �آلي��ة توزي��ع دع��وات و�سائ��ل
الإعالم وال�صحفيني لتغطية احلدث.
 mت�صميم موقع �إلكرتوين على الإنرتنت
خا�ص باحلدث وت�صميم �شعار له.
� uأهمية امل�ؤمترات:
على الرغم من اختالف �أنواعها وتعدد
موا�ضيعها �إال �أن �أهمية امل�ؤمترات تكمن فيما
يلي:
� pرسعة اتخ��اذ القرارات حول م�شكالت
وظواهر قائمة �أو م�ستقبلية.
 pط��رح �أف��كار كث�يرة ومتنوع��ة ح��ول
م�رشوع �أو مو�ضوع حيوي.
 pابت��كار حلول غ�ير م�سبوقة مل�شكالت
ملحة.
 pتبادل لأفكار و�آراء املخت�صني.
� pإيج��اد نوع من امل�شاركة الفكرية بني
املخت�صني والر�أي العام.
 pت�صحي��ح املفاهيم اخلاطئة عن بع�ض
الق�ضايا.
 pزي��ادة التع��اون املثم��ر ب�ين خمتلف
مراك��ز البح��ث وجه��ات االخت�صا���ص عل��ى
امل�ستوى املحلي والدويل.

الندوة
تعد الندوات ال�صورة امل�صغرة للم�ؤمترات
وه��ي ت�ضم يف الغالب النخبة من قادة الفكر
وال��ر�أي و�أه��ل املعرف��ة ويح�رضه��ا جمهور
�صغ�ير لدرا�س��ة موا�ضي��ع حم��ددة ،فتع��رف
الندوات يف اللغة على �أنها جماعة يلتقون يف
ناد مع�ين للمناق�شة وتل ِّقي امل�شورة والبحث
يف ق�ضي��ة م��ا� ،أم��ا ا�صطالح��ا :ه��ي عبارة
ع��ن اجتماع ر�سمي يلتق��ي فيه جمموعة من
يهمه��م �أمره
الأف��راد ملناق�ش��ة مو�ض��وع ما ّ
ويكونون خمت�صني به ،كما يكون اجتماعهم
يف مكان وزمان حمددين.
� uأنواع الندوات:
ت�صن��ف الن��دوات تبع�� ًا مل��ا ت�ضم��ه من
�أ�شخا���ص ،فقد تكون الن��دوة مفتوحة وت�ضم
مدي��ر الن��دوة والأع�ض��اء امل�شارك�ين به��ا
واجلمه��ور ،وق��د تك��ون الن��دوة مغلق��ة؛ �أي
تكتف��ي فقط باملدي��ر والأع�ض��اء امل�شاركني
دون وجود جمهور ،وفيما ي�أتي نبذة عن كل
منها:
 wالندوة املغلقة :ت�شتمل على نوعني ،هما:
الن��دوة البحثي��ة :يق�� ّدم فيه��ا كل ع�ض��و

q
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الندوات تعد ال�صورة امل�صغرة
للم�ؤمترات وهي ت�ضم يف الغالب
النخبة من قادة الفكر والر�أي
و�أهل املعرفة ويح�ضرها جمهور
�صغري لدرا�سة موا�ضيع حمددة

بحث�� ًا يلقيه ويخ�ضع��ه للنقا�ش ،يت��م �إعداده
عملية
م�سبق��ا وينظّ ��م امل�س�ؤول ع��ن ال ّن��دوة ّ
�إلقاء البحوث و�إدارة احلوار ،وغالب ًا ما يكون
�صي ًا
تخ�ص ّ
مو�ض��وع هذا ال ّن��وع من ال ّن��دوات ّ
املتخ�ص�ص�ين يف مو�ض��وع
مقت��صراً عل��ى
ّ
الن��دوة ،وتك��ون اجله��ة ال ّداعية له��ذه ال ّندوة
دولي��ة
علمي��ة �أو
ثقافي��ة �أو منظّ م��ة ّ
ّ
جه��ة ّ
ويتم ن�رش الأبحـــاث بــعد انتهاء
ّ
متخ�ص�صةّ ،
البحثية،
النــّدوة ،ويوجد نوعان من ال ّندوات
ّ
بال�رس مث��ل :املناق�شات
فهنال��ك الّتي تق��ام
ّ
اجلامعي��ة الّتي ال يتخلّلها جمه��ور ،وهنالك
ّ
�أي�ض�� ًا تل��ك الّت��ي تكون عل��ى امل�ل�أ ،ويكون
اجلمهور ع�ضواً فاع ًال بها.
الندوة اال�ستجوابية :يتم فيها طرح �أ�سئلة
معين��ة وتل ّقى الإجابة عليها من املخت�صني،
حي��ث يختار مدير الن��دوة الأ�سئلة وي�صيغها
ويلقيه��ا ،كم��ا ي�ض��ع �أ�سئل��ة جدي��دة ،وهن��ا
يج��ب التنوي��ه �إىل �أن املدي��ر يج��ب �أن يكون
خمت�ص ًا مبو�ضوع الندوة ،واجلدير بالذكر �أن
مو�ض��وع الندوة عادة ما يك��ون عام ًا ويهتم
به اجلمهور.
الن��دوة املفتوحة :يف هذه الندوة ي�شارك
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اجلمهور ويناق�ش��ون وال يكتفون باال�ستماع
فح�س��ب ،حيث يع�برون عن وجه��ات نظرهم
وذل��ك بع��د انته��اء الأع�ض��اء م��ن امل�شاركة
وط��رح وجهات نظره��م اخلا�ص��ة مبو�ضوع
الندوة ،ومن الأمثلة على هذه الندوات الندوة
التلفزيونية ،والندوة الإذاعية.

امل�ؤمترات والندوات يف
ظل جائحة (كورونا)

كان لفريو���س (كورون��ا) ت�أثريات ارتدت
عل��ى قطاع تنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات يف
خمتل��ف �أنح��اء الع��امل ،حيث �أ�صي��ب بنك�سة
ب�سب��ب حظ��ر التجول وقي��ود ال�سف��ر اجلزئية
والكلي��ة ،وا�ستمرار تنفيذ �سيا�سات و�إجراءات
التباعد االجتماعي.
فتح��ول منظم��و الفعالي��ات وامل�ؤمترات
ّ
�إىل احلل��ول الرقمي��ة ،والتخطي��ط لتنظيمه��ا
افرتا�ض ًي��ا ،للحف��اظ عل��ى ا�ستم��رار العم��ل
والزخ��م ،وق��د زادت الفعالي��ات التجاري��ة
واملهني��ة ع�بر (الإنرتنت) ـ بح�س��ب الأبحاث
ـ بن�س��ة ( )%1100يف �أبري��ل 2020م
مقارن��ة بال�شه��ر نف�س��ه من الع��ام 2019م،
وه��و ما ك�شف عن��ه تقرير ا�ست�ش��اري �صادر

حديثً��ا لوح��دة الدرا�س��ات التحليلي��ة ،ل��دى
( )W7Worldwideلال�ست�شارات الإ�سرتاتيجية
والإعالمية.
وم��ن �أب��رز املن�ص��ات االفرتا�ضي��ة التي
كب�يرا يف �إقام��ة امل�ؤمترات
جناح��ا
حقق��ت
ً
ً
واالجتماع��ات املرئي��ة ،عل��ى امل�ست��وى
العامل��ي برنام��ج ( )ZOOMحي��ث ارتف��ع
ع��دد امل�شارك�ين يف اجتماع��ات (زووم) من
( )10مالي�ين م�ستخدم يف خ�لال الفرتة من
دي�سمرب 2019م �إىل ( )300مليون م�ستخدم
يف �أبريل 2020م.
وح�سب موقع (فيجوال كابيتالي�ست) �أدت
اجلائح��ة �إىل انقالب يف ه��رم القيم ال�سوقية
لدرجة �أن قيم��ة (زووم ) ( Zoom Comm u
� )nicationsرشك��ة م�ؤمترات الفيديو ال�شهرية
قف��زت مبعدالت رهيبة لتتفوق على قيم �أكرب
(� )7رشكات طريان يف العامل (جمتمعة).

جناح تنظيم
الفعالية االفرتا�ضية

وم��ن اخلطوات الرئي�سي��ة لتنظيم فعالية
افرتا�ضي��ة ناجح��ة يف عه��د (كورون��ا):
التخطي��ط للفعالي��ة والأجن��دة والت�أك��د م��ن
�إن�ش��اء املحتوى املنا�سب اخلا�ص بالفعالية،
وتنويع حمتوى الربامج للحفاظ على تفاعل
اجلمهور.
واخلط��وة الثاني��ة لتنظي��م الفعالي��ة
االفرتا�ضي��ة :االهتم��ام بت�أ�سي���س املن�ص��ة
الرقمية التي تتيح مميزات متقدمة من خالل
�إن�شاء ردهات افرتا�ضية ،وقاعات عار�ضني،
وم�ساحات اجتماع��ات ،ويعد متييز الفعالية
بعالمته��ا التجارية من اخلط��وات الرئي�سية؛
لتعزيز فر�صها ،وزيادة والء العمالء لها.
و�ضم��ت اخلط��وات �أي�ض��ا (م�شارك��ة
املحتوى) مع �ضي��وف الفعالية االفرتا�ضية؛
م��ن خ�لال املدون��ات ومقاط��ع الفيدي��و
اخلا�ص��ة باملتحدث�ين ومن�ش��ورات الو�سائط

�إقامة امل�ؤمترات والندوات
الدولية واملحلية تعد منط ًا من
�أمناط التقدم والرقي و�أ�صبحت
كل دولة ت�صنفها من �ضمن
�أجندتها الرئي�سية املتنوعة ملا
حتققه من عائد اقت�صادي كبري
االجتماعية؛ لإح��داث الت�أثري املطلوب ،و ُيعد
الرع��اة وال��شركاء مبثاب��ة العم��ود الفق��ري
للفعالي��ات االفرتا�ضي��ة؛ م��ن خ�لال �إ�رشاك
الرع��اة يف اجلل�سات الدعائي��ة وا�ستطالعات
ال��ر�أي واال�ستفت��اءات ،والت�ش��ارك م��ع
املتحدثني وال�سفراء الآخرين.
و ُتع��د مرحل��ة م��ا بع��د الفعالي��ة
املرحل��ة االخ�يرة ،وه��ي مهمة ج�� ًدا ملعرفة
االنطباع��ات؛ م��ن خ�لال حتلي��ل البيان��ات
ونتائج اال�ستفتاءات.
اخلامتة
تع��د �إدارة الفعاليات وت�صميمها �صناعة
حاله��ا كح��ال �أي �صناع��ة ذات م��ردود
اقت�ص��ادي ،ارتبط��ت يف ال�سن��وات الأخ�يرة
مبجموع��ة م��ن التط��ورات ،مم��ا �أدى �إىل �أن
�أ�صبح��ت تلك ال�صناعة على درجة عالية من
الرق��ي ،وي�ساه��م يف �إعداده��ا جمموع��ة من
امل�ؤ�س�سات العام��ة واخلا�صة ،بل الآالف من
املخت�ص�ين والفني�ين والإداري�ين يف �شت��ى
املجاالت.
تعد �إقام��ة امل�ؤمترات والن��دوات الدولية
واملحلي��ة حالي��ا منط�� ًا م��ن �أمن��اط التق��دم
والرق��ي و�أ�صبح��ت كل دول��ة ت�صنفه��ا م��ن
�ضمن �أجندتها الرئي�سية املتنوعة ملا حتققه
من عائد اقت�صادي كبري.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن لإقام��ة امل�ؤمت��رات
والن��دوات جوان��ب و�آث��ار متع��ددة تع�بر عن
درجة حت�رض ال�شع��ب و�إدراكه لأهمية العمل
اجلماعي الدويل واملحلي.
ال �ش��ك �أن امل�ؤمت��رات االفرتا�ضي��ة التي
دع��ت �إليه��ا جائحة (كوفي��د )19-يف وقتنا
حتديات �أم��ام املنظمني
الراه��ن قد طرح��ت
ٍ
واحل�ض��ور واملحا�رضي��ن .ولكنه��ا م��ع ذلك
قدم��ت عد ًدا م��ن الإيجابي��ات املده�شة التي
تثبت قدرة امل�ؤمترات االفرتا�ضية ،لي�س فقط

عل��ى تخطي ه��ذه العقبات ،ب��ل وعلى تغيري
مفهومن��ا عن �شكل امل�ؤمت��رات يف امل�ستقبل،
وبطبيع��ة الأو�ض��اع احلالي��ة �أ�صب��ح تنظيم
خيارا منا�س ًبا للعديد
الــفعاليات االفرتا�ضية
ً
من الأف��كار ،و�أ�صبح ي�شم��ل جميع الأحداث،
ال�صغرية منها والكبرية.
املراجع
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والية مسقط

�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي  -الت�صوير� :أر�شيف وزارة الرتاث وال�سياحة

بيــن التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراث احل�ض ـاري القديــم والطابــع الع�صــري احلــديث

والي��ة م�سقط ه��ي �إحدى الواليات ال�س��ت التابعة ملحافظة م�سقط عا�صم��ة �سلطنة ُعمان،
وه��ي املركز امل��ايل وال�سيا�سي واالقت�ص��ادي والإداري للب�لاد ،ومركز اجله��از الإداري للدولة،
ً
كثافة �سكانية يف املحافظ��ة .وتنتمي الوالية لإحدى العوا�صم الأنظف
و ُت ّع��د الوالية الأكثـر
متعددة ،وكان
ب�ين عوا�صم الدول العربية� ،إذ حظيت حمافظ��ة م�سقط بنيل هذا اللقب مرات
ّ
�س��كان الوالية ي�شتهرون بال�صناعات التقليدية مثل �صناعة الذهب والف�ضة و�صناعة احللوى

التاريــخ

تعد والية م�سقط �إحدى مدن التاريخ
القدمي والتي كانت تعرف با�سم (م�سكد)،
ح��ي��ث مت ب��ن��ا�ؤه��ا م��ع ت��دف��ق ال��ه��ج��رات
العربية التي �سبقت و�أعقبت انهيار �سد
م���أرب ،وبذلك يعود تاريخها �إىل ما قبل
ظهور الإ�سالم بعدة ق��رون ،ولعبت دورا
مهما كمحطة جتارية منذ بداية الع�صور
الإ�سالمية ،وتعد من �أهم املراكز التجارية
نظراً ملوقعها الإ�سرتاتيجي املميز املهم،
والتمازج ال��رائ��ع بني ال�تراث احل�ضاري
القدمي والطابع الع�رصي احلديث ،فرتى
فيها امل��ن��ازل ،وال��ب��واب��ات ،والأ���س��واق
القدمية التي تفوح بالعبق التاريخي
الأ�صيل ،و(الدكاكني) ال�صغرية ،والطرق
ال�ضيقة امللتوية بجانب املنازل الع�رصية،
والأ�سواق احلديثة ،واملحالت ،وال�شوارع
الوا�سعة ذات التخطيط العمراين احلديث
لعمان �شخ�صيتها التاريخية
مما يحفظ ُ
واحل�ضارية وي�ضفي عليها روح الع�رص
واحلداثة.

املعامل التاريخية والأثرية وال�سياحية

ت�شتهر والية م�سقط مبعامل تاريخية
عديدة ،بالإ�ضافة �إىل العديد من امل�ؤ�س�سات
الر�سمية بالدولة ،والعديد من البيوت
الأثرية القدمية ،والأبراج العالية يف قمم
اجلبال املحيطة مبركز الوالية ،ومن �أبرز
هذه املعامل التاريخية والأثرية املوجودة
بالوالية كالآتي:
 lقلعتا اجل�لايل وامل�ي�راين :اللتان
ت��ق��ع��ان ع��ل��ى م��دخ��ل ب��ح��ر ُع��م��ان ،وم��ن
العمانية ،وق��د بنيت قلعة
�أ�شهر القالع ُ
امل�يراين على �شكل ب��رج كبري قبل قدوم
الربتغاليني �إىل ُعمان ،ويف عام 1588م
�أعاد الربتغاليون بناء القلعة ،وذلك على
�أن��ق��ا���ض املبنى ال��ق��دمي ،و�أ���ض��اف��وا لها
من�صات للمدافع� ،أم��ا قلعة اجل�لايل فقد
�أكمل الربتغاليون بناءها عام 1587م ومت
تطويرها يف عهد ال�سيد �سعيد بن �سلطان
يف بداية القرن التا�سع ع�رش
امليالدي.

والي��ة م�سقط ه��ي �إح��دى
ال��والي��ات ال�ست التابعة
ملحافظة م�سقط
والية م�سقط ت�شتهر مبعامل
تاريخية عديدة ،بالإ�ضافة
�إلـى العديد من امل�ؤ�س�سات
الر�سمية بالدولة ،والعديد
م���ن ال��ب��ي��وت الأث���ري���ة
القدمية ،والأبراج العالية
فـي قمم اجلبال املحيطة
مبركـــز الواليـــــــــة

العمانية والنجارة ،وتتبع والية م�سقط ع�شر قرى ،هي� :سداب ،وحرامل ،والب�ستان ،واجل�صة،
ُ
وقنتب ،ويتي ،وينكت ،و�سيفة ال�شيخ ،واخلريان ،وال�سيفة.
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 lق�رص العلم العامر :يعد من �أقدم الق�صور يف ال�سلطنة ،وكان ُيعرف قبل
تاريخيا �أكرث من �أنه ق�رص،
ال�سبعينيات با�سم «بيت العلم» ،لذلك يعد بي ًتا
ً
�سكنه ال�سلطان �سعيد بن تيمور وقبله ال�سلطان تيمور بن في�صل،
طيب اهلل
و�أعيد بنا�ؤه يف عهد ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
ثراه ـ يتميز الق�رص بواجهة فريدة مكونة من �أعمدة
مغطاة بحجر الف�سيف�ساء الأزرق والذهب ،وتتو�سطه
م�ساحة وا�سعة وحديقة مك�سوة بالزهور والأ�شجار،
ويخت�ص الق�رص باملنا�سبات الر�سمية ،كا�ستقبال
امللوك ور�ؤ�ساء الدول ،وعقد اجتماعات لكبار القادة
وامل�س�ؤولني يف الدولة.
 lق�رص الب�ستان� :أحد �أكرب الفنادق يف ال�سلطنة ،وي�ضم
وجناحا ،وتتميز
فندق ق�رص الب�ستان ما يقارب من ( )250غرفة
ً
مب�ساحتها الوا�سعة ونقو�شها الفريدة ،وتت�صل فيما بينها بوا�سطة
�رشف مطلة على ال�شاطئ �أو مناظر خالبة .واجلدير بالذكر �أن الفندق
يحتوي على قاعات وا�سعة تت�سع لأكرث من (� )700شخ�ص ،وي�ضم
الفندق كذلك مرك ًزا للن�شاطات الريا�ضية والثقافية ،ويحتوي
على خم�س برك لل�سباحة ،ومركز للريا�ضة البحرية ،وقرية
للتن�س ت�ضم �أربعة مالعب م�ضاءة.
العماين :يعد املتحف الوطني
 lاملتحف الوطني ُ
ال�رصح الثقايف الأب��رز يف ال�سلطنة ،واملخ�ص�ص
لإبراز مكونات الرتاث الثقايف ل ُعمان ،ويهدف املتحف
�إىل حتقيق ر�سالته التعليمية ،والثقافية ،والإن�سانية،
من خالل تر�سيخ القيم ال ُعمانية النبيلة ،وتفعيل االنتماء،
واالرتقاء بالوعي العام لدى املواطن ،واملقيم ،والزائر ،من
�أجل ُعمان ،وتاريخها ،وتراثها ،وثقافتها ،ومن خالل تنمية
قدراتهم الإبداعية ،والفكرية ،وال�سيما يف جماالت احلفاظ على
ال�شواهد ،واملقتنيات ،و�إب��راز الأبعاد احل�ضارية ل ُعمان؛ وذلك
بتوظيف واعتماد �أف�ضل املمار�سات واملعايري املتبعة يف جماالت
العلوم املتحفية ،وبتقدمي ال��ر�ؤي��ة ،والقيادة لل�صناعة املتحفية
بال�سلطنة.
 lمتحف بوابة م�سقط :ي�ضم جمموعة نادرة من ال�صور
واملواد التاريخية لوالية م�سقط مثل بيئة م�سقط الطبيعية
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وعن الب�رش الذين ا�ستوطنوا املكان حلقبة ما قبل التاريخ يف والية
م�سقط و�ضواحيها وامل�ستوطنات الب�رشية منذ بداية الع�رص الربونزي
�إىل اليوم ،كما يو�ضح املتحف ينابيع املياه يف م�سقط والآبار
القدمية والأفالج املقامة حتت الأر�ض �إ�ضافة �إىل جبال الوالية
و�أ�سواقها القدمية ،وبع�ض ال�صور للبيوت ،والقالع ،واحل�صون،
وميناء مطرح ال��ق��دمي ,وبع�ض املخطوطات الأث��ري��ة
منها ما ورد يف م�صادر موروثة عن الآب��اء وحتكي
تاريخ ُعمان وبع�ض ممن �أراد �أن ي�ستوطن ُعمان
كال�صفويني يف القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي،
والعثمانيني ،والربتغاليني ،وبع�ض املقتنيات الأثرية
يف خمتلف الع�صور والأزمنة التي مرت على ُعمان ب�شكل
عام وعلى واليات ومناطق حمافظة م�سقط ب�شكل خا�ص.
 lال�سيفة :تزخر منطقة ال�سيفة بوالية م�سقط بالعديد من
املقومات ال�سياحية املتميزة منها:
ح�صن ال�سيفة :يطل على البحر من جانب ،وعلى ال��وادي من
اجلانب الآخر ،ومت بنا�ؤه يف عام (1625م) و�أقيمت عليه العديد من
الأبراج امل�ستديرة� .أما اجلانب ال�شمايل وال�رشقي فيحميه خليج
م�سقط واجلبال ال�رشقية.
�شاطئ ال�سيفة :من �أجمل �شواطئ م�سقط الرائعة ،فهو
مزيج من الطبيعة ال�ساحرة ،والرمال الناعمة ،واملياه
ال�صافية �إىل جانب ال�صخور امللونة التي يتميز بها،
لل�س ّياح الباحثني عن الراحة واال�ستجمام،
وهو ملج�أ ُ
ولذلك ُيعد من �أف�ضل الأماكن ال�سياحية يف م�سقط.
أبوابا رئي�سية
� lأ�سوار م�سقط :ت�ضم ثالثة مداخل �أو � ً
هي :باب املثاعيب ,والباب الكبري ,والباب ال�صغري .ويقع
الأول يف الركن الغربي� ،أ�سفل قلعة املرياين ،والثاين عند نهاية
ال�ضلع الغربي للأ�سوار ،وهو مبثابة املدخل الذي ي�ؤدي �إىل معظم
الطرق امل�ؤدية �إىل كل �ضواحي م�سقط ووالية مطرح .ويقع الباب
الثالث ال�صغري يف منت�صف ال�ضلع اجلنوبي.
� lشاطئ اخلريان :تتداخل اخلريان بني جبال ذات �أوتاد طبيعية
من�صوبة يف ماء البحر ،وهو �شاطئ ي�ضم عددا من �أ�شجار القرم
البحرية ،كما ميتاز مبائه الأزرق ،وجباله املن�صوبة.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

عمانيون يعيدون احلياة لقرية طم�ستها رمال ال�صحراء قبل ( ) 30عامًا
كادت قرية وادي املر ال ُعمانية �أن تختفي بالكامل قبل ( )30عام ًا
بعدما طم�ستها الرمال ،ما دفع ال�سكان �إىل تركها ،لكنها ت�ستقطب حالي ًا
�أعداداً من قاطنيها ال�سابقني والزوار الراغبني ب�إعادة اكت�شاف املنطقة
الواقعة يف قلب ال�صحراء .ومل يتبق من القرية �سوى بع�ض الأ�سطح وجدران
ت�شهد على وجود حياة �سابقة يف املوقع اختفت �إثر عا�صفة رملية غطت
كل �شيء.
وتقع القرية يف مركز والية جعالن بني بوعلي مبحافظة جنوب
ال�رشقية ،وقد عاد ال�سكان ال�سابقون �إىل قريتهم القدمية لزيارتها ،بالإ�ضافة
�إىل �آخرين للزيارة والتخييم.

تو�صية بارتداء الكمامة داخل املنازل
�أو�صت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها يف الواليات املتحدة
( ،)CDCبارتداء الكمامات داخل البيوت للوقاية من فريو�س كورونا .وت�أتي
التو�صية الأوىل من نوعها مع عودة ارتفاع حاالت الإ�صابة بفريو�س كورونا يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وحتذيرات من �شتاء مميت.
وقالت مراكز (« :)CDCينبغي على الأمريكيني ارتداء �أقنعة الوجه داخل
بيوت الآخرين ،للوقاية من الفريو�س ،ويعد ارتداء الأقنعة واحلفاظ على التباعد
أثريا خلف�ض �إ�صابات فريو�س كورونا ،جن ًبا �إىل جنب مع
االجتماعي �أكرث الطرق ت� ً
اللقاحات املنتظرة».
وتر�سم الأرقام احلالية للفريو�س يف الواليات املتحدة الأمريكية �صورة قامتة
للو�ضع ال�صحي مع دخول ف�صل ال�شتاء.

تكوينات جيولوجية فريدة بجبل �شم�س
متتاز ال�سلطنة ب�سل�سلة من الت�ضاري�س اجلبلية املتنوعة
والفريدة يف تكويناتها اجليولوجية التي �أك�سبتها طبيعة مميزة،
جعلت منها وجهة للرحالة وهواة املغامرات.
جبل �شم�س �أحد املواقع الرثية بتكويناته وت�ضاري�سه اجلبلية
الفريدة يف �سل�سلة جبال احلجر ،وهو �أعلى قمة جبلية �شاهقة
مبحافظة الداخلية ،ينفرد بطبيعته اخلالبة وتكوينات �صخرية
�أهمها الفالق ال�صخري العظيم على جانب م�سار الطريق ال�صاعد
لقمته ،ثاين �أكرب فالق �صخري يف العامل.
يجذب جبل �شم�س الكثري من املُهتمني بالتخييم واملغامرات
الكت�شاف مكنونات طبيعته وما يزخر به من تكوينات جبلية اخل�رضاء ال�صاحلة للزراعة على امتداد قراه وم�ساراته ،حيث
مرتامية الأطراف ،كما ي�شتهر بوجود املدرجات الزراعية الأ�شجار الربية والبوت والعلعالن والزيتون.
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مواطن بعربي يبتكر �أجهزة لتعقيم الأ�سطح ال�صلبة والنقود والأقالم من فريو�س كورونا

يف مبادرة جمتمعية للإ�سهام يف التقليل من �آثار انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد  ،)19قام املبتكر را�شد بن �إ�سماعيل البلو�شي من بلدة العراقي
بوالية عربي بابتكار جهازين لتعقيم الأ�سطح ال�صلبة بوا�سطة احلرارة والرذاذ،
وقدمهما �إىل مركز اخلدمات الطبية مب�ست�شفى عربي املرجعي وجممع �صحي
عربي .واجلهاز يقوم بتعقيم الأ�سطح بدرجة عالية ت�صل �إىل ( )٪100ويق�ضي
على الفريو�سات مبا فيها فريو�س كورونا ويعمل بوا�سطة احلرارة وال�ضغط العايل
واملاء.
كما جنح املبتكر يف ابتكار جهازين �أحدهما لتعقيم النقود الورقية عن طريق
درجة حرارة معينة بالأ�شعة فوق البنف�سجية واالهتزاز ،فيما خ�ص�ص اجلهاز
الآخري لتعقيم الأقالم التي قد ي�ستخدمها �أكرث من فرد ،وهو جهاز �صغري يعمل
بالبطاريات ال�صغرية واليحتاج تو�صيله بالكهرباء.

م�ؤ�شرات ت�ؤكد انت�شار فريو�س كورونا فـي الرئتني
يت�سبب مر�ض (كوفيد  )19يف ظهور �أعرا�ض خمتلفة� ،إال �أن �أعرا�ضه اخلطرية
هي التي ت�صيب اجلهاز التنف�سي .وامل�ؤ�رشات التي تدل على �أن فريو�س كورونا بد�أ
باالنت�شار يف الرئتني ،هي ال�سعال امل�ستمر بدون توقف ،حيث �أو�ضحت �أن الفريو�س
يتكاثر يف بطانات ال�صدر وي�سبب نوبات �سعال �سيئة .كما �أن �ضيق التنف�س ميكن
أمرا �شائ ًعا ،بالن�سبة للأ�شخا�ص امل�صابني بالفريو�س ،خا�صة �أولئك الذين
�أن يكون � ً
ينتمون �إىل املجموعات املعر�ضة للخطر ،وقد ي�صبح قاتلاً خالل وقت ق�صري� .أي�ضا
يحذر الأطباء الآن من �أن �صعوبة التنف�س� ،أو ال�شعور ب�أمل حاد يف ال�صدر (متالزمة
ال�ضائقة التنف�سية احلادة) قد يكون امل�ؤ�رش الثالث الدال على تلف الرئة ال�شديد
املرتبط بفريو�س كورونا.

م�سح وا�ستك�شاف موارد املحار ب�سواحل ال�سلطنة
نفذت وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
ممثلة يف املديرية العامة للبحوث ال�سمكية ،م�رشوع ًا للم�سح
اال�ستك�شايف ملوارد املحار يف املياه ال�ساحلية لل�سلطنة وهو
م�رشوع علمي وبحثي واقت�صادي حيوي له �أهميته العلمية

واالقت�صادية ،ويهدف �إىل املعرفة التف�صيلية لأنواع املحاريات
يف مياه ال�سلطنة عن طريق ت�صميم برنامج لتجميع العينات يف
مواقع خمتارة على طول ال�رشيط ال�ساحلي لل�سلطنة ،وحفظها
وتخزينها ومن ثم �إعداد دليل حقلي يو�ضح توزيع املحاريات
بجميع املواقع التي �شملتها الدرا�سة.
وقد قام فريق علمي من الباحثني واخلرباء والفنانني
ال ُعمانيني مبخترب الق�رشيات والرخويات مبركز العلوم البحرية
وال�سمكية بتجميع ودرا�سة وحتليل وت�صنيف العينات التي يتم
جتميعها من املياه ال�ساحلية لل�سلطنة .ومن امل�ؤمل �أن ت�ساهم
خمرجاته يف زيادة الإنتاج ال�سمكي من الرثوات البحرية غري
امل�ستغلة حاليا وت�شجيع اال�ستثمار يف ال�صناعات الغذائية.
93

العــدد 530
فرباير 2021

العودة للحياة الطبيعية تتطلب حت�صني ( )٪ 70من الب�شر
�أعلنت �رشكة «بيو�إنتيك» الأملانية عن اعتزامها التعاون مع �رشكاء �آخرين
لتعزيز الطاقة الإنتاجية للقاح الذي طورته مع �رشكة (فايزر) الأمريكية .وهناك
حاجة �إىل تطعيم ( )٪ 70من �سكان العامل باللقاح بحلول ال�شتاء ،وذلك من �أجل
العودة �إىل (احلياة الطبيعية) .وت�ستهدف ال�رشكة توزيع ( )1.3مليار جرعة من
لقاحها بحلول نهاية 2021م .ي�أتي ذلك فيما بد�أت دول االحتاد الأوروبي حمالت
التطعيم  ،حيث تلقى العاملون ال�صحيون و�أفراد الفئات املعر�ضة للخطر مثل �سكان
دور الرعاية يف جميع �أنحاء القارة العجوز الدفعة الأوىل من التطعيمات �ضد
فريو�س كورونا .وقد بد�أت ر�سميا �أوىل التطعيمات يف �أملانيا والرنويج واليونان
وفرن�سا والدمنارك وال�سويد وبولندا و�إيطاليا ،ومالطا و�سلوفاكيا.

ال�صني تطلق (لوجن مار�ش )8
لأول مرة �إىل الف�ضاء
�صاروخ جديد من طراز (لوجن مار�ش � )8أطلقته ال�صني لأول مرة
�إىل الف�ضاء حاملاً معه عدة �أقمار ا�صطناعية �صغرية احلجم .وانطلق
رتا من مركز (وينت�شاجن
ال�صاروخ الذي يبلغ ارتفاعه �أكرث من ( )50م ً
�سبي�س �سنرت) يف جزيرة (هاينان) جنوب ال�صني ،بعد �أن مت و�ضع
خم�سة �أقمار ا�صطناعية �صغرية احلجم يف مداراتها املخطط لها
بدقة .ي�شار �إىل �أن ال�صاروخ (لوجن مار�ش  )8لديه القدرة على حمل
ما يرتاوح بني (� )5- 8.2أطنان ،واعتمادا على املدار الذي ي�ستهدفه.

انهيار �أكرب تل�سكوب يف العامل
انهار تل�سكوب راديوي كان ي�صنف على �أنه الأكرب يف العامل،
يف مر�صد (�أري�سيبو) يف (بورتوريكو) .وقالت م�ؤ�س�سة العلوم
الوطنية الأمريكية� :إن املن�صة البالغ وزنها ( )900طن �سقطت
و�أحلقت �أ�رضارا باملن�ش�آت املحيطة ،لكن مل ي�صب �أحد ب�أذى،
و�إن النتائج الأولية ت�شري �إىل �أن �أبراج دعم التل�سكوب الثالثة
قد انهارت ،وحلق �رضر بالغ مبركز التعلم باملر�صد .وكان ذلك
التل�سكوب يو�صف ب�أنه الأكرب يف العامل حتى عام 2016م عندما
بد�أت ال�صني يف ت�شغيل تل�سكوب �آخر �أكرب حجما.

يف حدث فلكي نادر ( :االقرتان العظيم) بني امل�شرتي وزحل
نادرا يتمثل يف تقارب كوكبي
�شهد العامل حدثًا فلك ًّيا
ً
ال�شم�سية،
املجموعة
كواكب
أكرب
�
ان
(امل�شرتي وزحل) اللذين يع ّد
ّ
ت�سمى (االقرتان العظيم) .وظهر
�إىل �أق�صى ح ّد خالل ظاهرة ّ
انطباعا ب�أنهما
الكوكبان العمالقان بعد غروب ال�شم�س مما يعطي
ً
قريبان لدرجة االندماج ،بينما تف�صل بينهما مئات املاليني من
الكيلومرتات يف الواقع.
وبد�أ التقارب بني الكوكبني منذ �أ�شهر ،وو�صل �إىل �أقرب م�سافة
بينهما يوم االنقالب ال�شتوي (يف م�صادفة زمنية) ،مما �أدى �إىل
ظهور الكوكبني ك�أنهما جرم �سماوي واحد .ي�شار �إىل �أن كوكب
امل�شرتي يدور حول ال�شم�س يف ( )12عاما ،فيما ت�ستغرق دورة

زحل ( )29عاما ،ويف كل ع�رشين عاما تقري ًبا ،يظهر الكوكبان
ك�أنهما يتقاربان لدى مراقبة ال�سماء من الأر�ض.
ويعود �آخر اقرتان عظيم بني الكوكبني �إىل عام 2000م ،لكن
الفارق بينهما مل يكن �ضئيال بالدرجة التي �شهدها العامل منذ
1623م ،وا�ستمر امل�شهد ع�رشات الدقائق.

غوا�صة �صينية جديدة ت�ستك�شف �أعمق خندق مائي يف كوكب الأر�ض
بثت ال�سلطات ال�صينية لقطات حية لغوا�صتها امل�أهولة اجلديدة من ع�رشة �آالف مرت يف اخلندق املائي غرب املحيط الهادئ وعلى
(فيندوز) القابعة يف قاع خندق (ماريانا) يف �إطار مهمة غري م�سبوقة متنها ( )3باحثني .وهو منخفَ�ض على �شكل هالل يف ق�رشة الأر�ض
يف �أعمق وادٍ حتت املاء على كوكب الأر�ض .وقد هبطت الغوا�صة �أكرث و�أعمق من جبل (�إيفر�ست).
رقما قيا�س ًيا للغو�ص امل�أهول يف
و�سجلت الغوا�صة ال�صينية ً
�أعماق البحار بعد هبوطها يف �أعمق نقطة معروفة من اخلندق
وامل�سماة (ت�شالنجر ديب) حيث تقوم الغوا�صة ،املزودة ب�أذرع
�آلية بجمع عينات بيولوجية وعيون وت�ستخدم املوجات ال�صوتية
لتحديد الأج�سام املحيطة ،مبهمات غط�س متكرره الختبار قدراتها.
ويبلغ �ضغط املياه يف قاع اخلندق ثمانية �أطنان لكل بو�صة
مربعة� ،أي ما يعادل حوايل �ألف مرة ال�ضغط اجلوي عند م�ستوى
�سطح البحر ،وعلى الرغم من ذلك ،وجد العلماء �أن مياه اخلندق
املظلمة واملتجمدة مليئة باحلياة.

ما�سة بيعت بـ ( )26مليون دوالر
تطبيق للتحذير من الكوارث
�أملانيا �أبدت ا�ستعدادها لطرح ن�سخة مطورة من تطبيق (نينا) للتحذير من
الكوارث والذي يت�ضمن الآن معلومات �أكرث فائدة ب�ش�أن جائحة فريو�س كورونا.
و�سيقدم التطبيق بيانات حول �أرقام العدوى وقيود (كوفيد) على م�ستوى
�أقاليم �أملانيا التي تهدف �إىل احتواء الفريو�س .ودول العامل بحاجة ما�سة �إىل
املعلومات �أثناء جائحة فريو�س كورونا .و�ستكون قائمة التطبيق ومعلومات
التحذير الرئي�سية معرو�ضة يف هذا الإ�صدار ب�سبع لغات �أجنبية .وتتعلق ر�سائل
التحذير التي يتم �إر�سالها عرب (نينا) بق�ضايا مثل العوا�صف واحلرائق �أو قنابل
احلرب العاملية الثانية التي مت العثور عليها �أثناء �أعمال البناء.
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بيعت ما�سة وردية ا�ستثنائية مت�أتية من �أكرب حجر ما�س وردي خام اكت�شف يف
نظمته دار (�سوذبيز) عرب الإنرتنت
رو�سيا ،يف مقابل ( )26مليون دوالر خالل مزاد ّ
ب�سبب جائحة (كوفيد )19-يف جنيف .وتع ّد هذه املا�سة وهي بحجم بلغ ()14.83
قرياطا وهي �أكرب قطعة تعر�ض يف مزاد من فئة املا�س الأرجواين الزهري الزاهي.
واكت�شف حجر املا�س الأ�صلي الذي ت�شكل هذه املا�سة قطعة منه يف جمهورية
�ساخا (ياقوتيا) يف �شمال �رشق (�سيبرييا) يف العام 2017م .واملا�س الوردي هو
الأكرث ندرة والأكرث طلبا يف ال�سوق العاملي .وما زالت ما�سة «�سي تي �إف �ستار
بينك» حتتفظ بالرقم القيا�سي لأغلى ما�سة وردية مت بيعها مبقابل (2و )71مليون
دوالر عام 2017م يف مزاد هوجن كوجن.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

حممية جزر الدميانيات

ال ُعمانيون ربابنة البحار

القالع واحل�صون
ي�شكل التاريخ ال ُعماين املوغل يف القدم منابع متدفقة من الن�شاطات احل�ضارية
والإ�سهامات امل�ؤثرة املو�سومة باخل�صو�صية والهوية ال ُعمانية الأ�صيلة واخل�صبة ،والتي
كان لها �أثر عظيم يف �صياغة التاريخ العريق للمنطقة ،وكذلك الت�أثري والإثراء للح�ضارة
الإن�سانية من خالل ما قدمه ال ُعمانيون من عطاء و�إبداع ،والتي عملت على تر�سيخ هويتهم
العربية الإ�سالمية الأ�صيلة وتدعيم الركائز الوطنية ،ومد ج�سور التعاون والتوا�صل مع �سائر
احل�ضارات حاملني معهم الأخالق احلميدة وروح الت�سامح وم�شعل العلم واملعرفة.
القالع واحل�صون يف ُعمان حتمل يف �إطالالتها املهيبة و�أ�سا�ساتها املتينة ومكوناتها
دفاعا عن وطنهم
الرا�سخة ف�صو ًال من الرتاث ال ُعماين ،فهي تعك�س ت�ضحيات ال ُعمانيني
ً
واعتزازهم بهويتهم ،كما تعك�س جانبا من فنون العمارة الدفاعية التي حر�صوا على
املحافظة عليها وتطويرها ،لتقف �شاهدة على عظمة تاريخ هذا البلد العريق.
القالع واحل�صون والأبراج منت�رشة يف ُعمان ،ومن �أ�شهرها قلعتا اجلاليل واملرياين يف
م�سقط ،وقلعة مطرح ،وقلعة بيت الفلج يف روي ،وقلعة بهالء التي مت ت�سجيلها يف قائمة مواقع
الرتاث العاملي يف اليون�سكو ،وقلعة الفيقني ،وقلعة نخل ،وقلعة نزوى ،وقلعة الر�ستاق ،وقلعة
�صحار ،وح�صن احلزم يف الر�ستاق ،وح�صن جربين يف بهالء ،وح�صن العينني يف عربي،
وح�صن املنرتب يف بدية ،وح�صن احللة يف الربميي ،وح�صن ال�سليف يف عربي ،وح�صن
ال�����س��ن��ي�����س��ل��ة يف ���ص��ور ،وح�صن بيت الرديدة يف بركة املوز ،وح�صن عربي ،وح�صن بالد
���ص��ور ،وح�صن خ�صب ،وح�صن �صحم ،وح�صن ال�سويق ،وح�صن مرباط ،وح�صن طاقة،
وغ��ي�ره����ا ال���ك���ث�ي�ر م��ن احل�صون والأبراج املنت�رشة يف واليات ال�سلطنة.

فن الرواح

هو فن من الفنون التي يخت�ص بها �أهايل م�سندم ،وي�ؤدى للت�سلية .ولعل ت�سمية الرواح
بهذا اال�سم ترجع �إىل �أنه من فنون الرتويح عن النف�س والت�سلية واملرح ،والرواح فن خا�ص
بالبدو الذين ي�سكنون اجلبال ،وفيه تقف جمموعة من الرجال يف �صف �شبه م�ستقيم ومعهم
طبولهم من �أنواع الرحماين والرنة والكا�رس ،وت�صل يف جمموعها �إىل ثمانية �أو ع�رشة
طبول ،ويتحرك �ضاربو الطبول �إىل الأمام و�إىل اخللف ويدورون حول �أنف�سهم وهم يحركون
�أج�سامهم �إىل الأعلى قليالً ،وي�ؤدى الرواح يف منا�سبات الزواج ،وعيدي الفطر والأ�ضحى
واملنا�سبات الوطنية والر�سمية.
وغناء الرواح له �شالت خمتلفة تختلف باختالف الوقت الذي ت�ؤدى فيه ،فالرواح ي�ؤدى
يف ال�صباح ,ويف الظهر ,ويف الع�رص ,ويف امل�ساء يف �أربعة �أجزاء هي :ال�سريح �أو ال�سارح،
ال�صادر �أو ال�صادري ،الرواح ،وال�سريية �أو ال�ساري.
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تقع حممية ج��زر الدميانيات بني واليتي ال�سيب
مبحافظة م�سقط وبركاء مبحافظة جنوب الباطنة ،وتبعد
ح��وايل  18كم بحري من �شاطئ بركاء ( ٧٠كم غرب
م�سقط العا�صمة) ,وتبلغ م�ساحتها الكلية ( )100هكتار
وهي عبارة عن جمموعة من ( )9جزر ،وتتميز ب�شواطئها
البكر ذات الرمال البي�ضاء ومياهها الزرقاء ال�صافية
وتعد من املحميات ذات الرتاث الطبيعي الغني ب�أنواع
عدة من ال�شعاب املرجانية وهي ت�ضم جمموعات نادرة
من ال�شعاب املرجانية ،وت�أوي اىل اجلزر �أعداد كبرية من
ال�سالحف البحرية لو�ضع البي�ض والتع�شي�ش ،وتفد �إليها
�أعداد ال ح�رص لها من الطيور املهاجرة وامل�ستوطنة.
و�أعلن عن جزر الدميانيات الطبيعية كمحمية طبيعية
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )23/96ال�صادر يف 3
�أبريل 1996م.
�أفقي:
� -1صاحب رواية �أحدب نوتردام.
 -2م�سل�سل للفنان يا�رس العظمة (معكو�سة) ـــ �أهم
�أنهار �أ�سرتاليا.
 -3ال�ضامن (معكو�سة) ـــ جهالة (معكو�سة).
� -4شهر ميالدي (معكو�سة) ـــ غاب (معكو�سة).
 -5من جزر ملوك الإندوني�سية ـــ عا�صمة عربية.
 -6حرف جر (معكو�سة) ـــ �صوت الكلب (معكو�سة).
 -7مت�شابهان ـــ ن�صف الزوج.
 -8ا�سم م�ؤنث (معكو�سة) ـــ خيمة كبرية.
 -9مدينة �سورية ـــ من الأ�شجار.
 -10فوق العني ـــ مت�شابهات.

الكلمـــات املتقاطعـــة

الع�صا (اخليزران)
��زي الرجايل
ُتع ّد من مكمالت ال ّ
ال ُعماين ،خا�صة يف �أوقات املنا�سبات،
أي�ضا للدفاع عن النف�س،
وت�ستعمل � ً
ويتك�أ عليها عند امل�شي ،ويلوح بها
تناغما
يف بع�ض الفنون املو�سيقية
ً
مع الأحلان ،ويه�ش بها على الأغنام
والإب��ل واخليل واحلمري� ،إذ ُت�صنع
من �أغ�صان العتم (الزيتون الربي)
�أو ال�صنوبر �أو ال�سمر �أو ال�سدر �أو
اخل��ي��زران ،وذل��ك بت�شذيب الغ�صن
و�إزال���ة ق�رشته ،ث��م �صقله مب�سحل
أمل�س ،ومبادة ت�سمى
حديدي جلعله � َ
القرطا�س ،ثم تحُ فر زخارف الع�صي
مبن�شار �صغري� ،أو مب�سامري خ�شبية.
ول�صنع ع�صا معقوفة ي�ستعمل غ�صن
منحن ،وق��د ُيركّ ب اجلزء
ذو ط��رف
ٍ
املنحني فيما بعد .وقد تدهن الع�صا
باحلناء �أو بع�ض ال��زي��وت لتغيري
الع�صي
لونها ،وهناك نوع من �أنواع
ّ
ي�سمى (ال�رشحم) يعتقد البع�ض ب�أنه
يدفع �أذى الثعابني عند امل�شي ،كما
يتخذ البع�ض ع�صا من �سعف النخيل
ُت�سمى ال�سوط �أو اخل�رضية.

موقعا
حبا اهلل ُعمان
ً
جغرافيا متمي ًزا جعلها
ً
رائ����دة يف ع���امل ال��ب��ح��ار،
لت�سطر عرب تاريخها العريق
��ري��ا عك�س
ت��را ًث��ا
بحريا ث ً
ً
م���دى ال��ت��ق��دم واالزده����ار
العمانيون يف
ال��ذي بلغه ُ
�صناعة ال�سفن ب�أنواعها
املختلفة وع��ل��وم البحار
التي مكنتهم من تو�سيع
دائرة نفوذهم البحري ،حيث جابوا ب�سفنهم و�أ�ساطيلهم قارات العامل،
فكانوا بحق �أم��ة بحرية �ساهمت م�ساهمة عظيمة يف ن�رش الإ�سالم يف
البقاع التي توا�صلوا معها ،وتعزيز الروابط التجارية ،والتوا�صل احل�ضاري
مع احل�ضارات القدمية واحلديثة يف بالد الرافدين ،و�شمال و�رشق �أفريقيا
وح�ضارات ال�صني ،والهند ودول جنوب �رشق �آ�سيا ،والواليات املتحدة
الأمريكية.
العمانيون يف �أ�سفارهم �إال
وعلى الرغم من ثقافة ال�سالم التي حملها ُ
�أنهم مل يغفلوا عن تعزيز قوتهم البحرية لت�صبح قوة �ضاربة قادرة على دحر
الأعداء الراغبني يف النيل منها ،فكان لهم الغلبة على عدوهم وطردهم من
البالد ومطاردتهم يف �أعايل البحار ليب�سطوا نفوذهم البحري يف املحيط
�ضخما يبعث على الفخر واالعتزاز.
بحريا
العمانيون ترا ًثا
الهندي .وقد ترك ُ
ً
ً

عمودي:

 -1مدينة �إ�سبانية ـــ مت�شابهان.
 -2مت�شابهات ـــ عاري القدمني (معكو�سة).
 -3من النباتات ـــ من علوم الريا�ضيات (معكو�سة).
 -4دولة �آ�سيوية ـــ للت�أفف.
 -5مدينة �سويدية (معكو�سة).

� -6أحد الوالدين ـــ العفو (معكو�سة).
 -8مت�شابهان ـــ جزيرة �إيطالية يف املتو�سط.
� -7ضمري الغائبني ـــ ح�رشات ت�ضيء يف الظالم  -9متحف �شمعي يف باري�س ـــ مت�شابهات.
 -10ناد �إجنليزي لكرة القدم ـــ ولدي (معكو�سة).
(معكو�سة).
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اعلِ َم َع محُ ِ ْيطِ ِه ،
او َل ُة الإِ ْد َراكِ فيِ �أَ ْم ٍر َما َي ْك َتن ُِف الإِ ْن َ�س َ
ان َمظْ َهراً مِ ْن َمظَ اهِ ِر ال َّت َف ُ
َيظَ لُّ ال َّتفْكِ رْ ُ
ي وَمحُ َ َ
ات احل ََيا ِة
اعلُ َم َع ُم َت َغيرِّ َ ِ
�ض لَ�� ُه فيِ ِ�إطَ ا ِر ُمك َِّو َن ِ
َو َم��ا َي َت َع َّر ُ
ات ب ِْي َئ ِت ِه َ ،و َن َ�شاط ًا ِ�إ ْن َ�سان ًِّيا َي َتطَ ل َُّب ُه َذلِكَ ال َّت َف ُ
ات ُم ْك َت َ�س َبةٍ ،
ب ٍ
ي َوبمِ َ ا ُي َ�شكِّلُ طَ ا َق َت�� ُه َذلِكَ امل ْق َد ُار ممِ َّ ا يمَْ َت ِل ُك ُه ال َف ْر ُد مِ ْ
َ
��ن ِخ رْ َ
اليومِ َّي�� ِة َ ،و ُي َ�س�ِّيرِرِّ ُ ال َّتفْكِ رْ َ
اال�س ِت َفا َد ِة مِ ْن َها فيِ امل َْوقِ ِف َوالظَّ ْر ِف الآنيِ ِّ مِ ْن
َوال ُق ْد َر ِ
ات َعلَى َت ْنظِ ْيمِ َها مِ ْن ِج َهةٍ َ ،وكَ ْيف َِّي ِة َت ْق ِنينْ ِ ْ
الواقِ ع ِِّي ُ ،و ُ�ص��و ًال ِ�إلىَ َم ْر َح َل ِة الإ ْد َراكِ ،
ْ��رى َ ،و َذلِكَ باِل َّت�شْ خِ ْي ِ
��ي َوال َف ْه ِم َ
ِج َه��ةٍ ُ�أخ َ
�ص امل َْو ُ�ضوعِ ِّ
اعلِ َم َع َذلِكَ امل َْوقِ ِف �إِ ْي َجاب ًا .
َو َو ضْ
مل َعالجَ َ ِة ا ُ
� ِع ا ُ
مل َنا�سِ َب ِة � ،أَ ْي ال َّت َف ُ
اج
ال َ�شكَّ فيِ � َّأن احل ََيا َة َتظَ لُّ َملْ أَى ب ِا ُ
ِ�ص ِ
االب ِت َه ِ
ات َ ،فب َِما هِ ي َعل َْي ِه مِ ْن ُ�ص َو ِر ال َّت َهلُّلِ َو ْ
مل َنغ َّ
واالب ِت َئ ِ
َ ،وبمِ ِ ثْلِ َما ُه َنالِكَ مِ ْن �أَ ْ�س َب ِ
ا�س ـ وَفيِ
اب احل ُُبو ِر ُ
والي ْم ِن ُه َنالِكَ َما َي�أْتِي بِالأَ َ�سى ْ
َذلِكَ ِحك َْم ٌة مِ ْن ُه َت َعالىَ ـ َف َه ِذ ِه ُ�س َّن ٌة كُ ون َِّي ٌة َجا ِر َي ٌة َ ،واحل ََيا ُة ال َت ْ�س َتق ِْي ُم ِب ُدو ِن َها َوال َت�صْ ل ُُح
مل َت َن ِّو َع�� ِة فيِ َت َقل َُّبا ِت َها ،
ام ُل ُه َم َع �أَ ْو ِج�� ِه َم َواقِ ِف احل ََيا ِة  ،ا ُ
ِبترَْكِ َه��ا َ ..وكُ لُّ ِ�إمْ��رءٍ لَ�� ُه َت َع ُ
او ِة َع َق َبا ِت َها ،
ا ُ
ِيا ِت َها  ،ل َْي َ�س َذلِكَ َو َح ْ�سب َ ،ب ْل َو َم َع َت َع ُّد ِد �أَنمْ َ ِ
مل َت َبا ِي َن�� ِة فيِ َت�أْث رْ َ
اط َق َ�س َ
�ض
الب ْع ِ
ال�ص ِّد َوال َقطْ ِع َوالإِ ْع َر ِ
ا�ض  ،فَحِ ْي َن َما ُت َ�شكِّلُ ِت ْلكَ َع ْن َد َ
َوبمِ َ ا تحَْ مِ ُل ُه مِ ْن َع َوامِ لِ َّ
�شِ �� َّد ًة َو َن َوائ َِب تحَْ ُملُ َما تحَْ ُم ُل ُه مِ َن ال َع َوائِقِ َوامل ََوان ِِع ا َّلتِي تحَ ُ ولُ ُد ْو َن تحَْ ق ِْيقِ َد َو ِام
مل�ؤ ََّملِ َ ،ف�إِ َّن َها َع ْن َد ال َآخ ِر هِ ي هِ َب ٌة َ�سا َق ْت َها احل ََيا ُة َ ،ب ْل َو َي ُع ُّد َها َم ْغ َن َم ًة
ي َن ْح َو ا ُ
ال�س رْ ِ
َّ
املُ َم َع َها ِب َع ْقالن َِيةٍ �صرِْفَةٍ
َومِ ْن َح ًة َ ،يق ُِف َعل َْي َها َومِ ْن َن َو ٍاح َ�ش َّتى ِب�إِ ْي َجاب َِّيةٍ َ ،و َي َت َع َ
ات فِ ْك ِر ٍّي َوا ِّت َز ٍان ذ ِْهن ٍِّي  ،فَطَ المَ َا �أَ َّن َها َق ْد ُف ِر َ�ض ْت َعل َْي ِه  ،فَمِ َن ال�ضرَّ ُ و ِر ِّي َ�أ ْن
 ،فيِ َث َب ٍ
اي ِت ِه َ ،و�أَ ْف َ�ضل
َي َّتخِ َذ َها َ�سان َِح ًة لإِ َعا َد ِة َر ْ�س ِم َخا ِرطَ ِة ط ِر ْيقٍ �أُ ْخ َرى َن ْح َو ُم َرا ِد ِه َو َغ َ
ار.
ِب َكث رْ ٍ
ِي مِ ْن �أَ ْن َتكُون َعل َْي ِه َنا ِز َل ٌة ُتع ِْي ُق ال َّد ْر َب َوامل ََ�س َ
و�س فِ كْ�� ٍر َو َم َ�صاد َِر َم ْع ِرفَةٍ َق ْبلَ
َن ْعل ُ
َ��م َج ِّيداً ِب َ���أ َّن احل ََيا َة ال يمُْ كِ ُن �أَ ْن ُت َ�شكِّلَ ُد ُر َ
ُ��ون مجَ َ الَ ا ِْخت َِب ٍار َر ْحب ًا َول َْي َ�س ِب َه�ِّيٍننِّ ٍ فيِ َذ ِ
�أَ ْن َتك َ
العميد الركن
الو ْقتِ َ ،ن ْن َغمِ ُ�س فِ ْي ِه و َن�سْبرُ ُ
ات َ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
ام��لِ َم َع ُج ْم َل ِة
ْ��ر َج بمِ َ َع��ا ِر َف َوا�سِ َع��ةٍ َو ُعل ٍ
ُوم ُم َت َع�� ِّد َدةٍ  ،فيِ َف ِّن ال َّت َع ُ
ْ��وار ُه ِ ،ل َنخ ُ
�أغ َ
ِل�س ُهو َل ِة
��ف ا ُ
الأَحْ�� َد ِ
اث احل ََيات َِّي�� ِة ِب َت َن ُّوعِ َها َوامل ََواقِ ِ
مل َت َتال َِي ِة بمِ ُ َت َغيرِّ َ ا ِت َه��ا َ ،ول َْي َ�س با ُّ
َان �أَ ْن َي َت�أَ َّتى ل َنا َذلِ��كَ َما لمَْ َنك ُْن َقا ِد ِر ْي َن َوب َِح َ�صافَ��ةٍ َوفِ طْ َنةٍ َعلَى َف ْه ِم احل ََيا ِة
بمِ َ ��ك ٍ
نى.
�إِ ْد َراك ًا َو َم ْع ً
املِ َم َع محُ ِ ْيطِ ِه
َو�إ َذا َم��ا �أَ َرا َد ا ِلإ ْن َ�س ُ
ان م َّنا �أَ ْن َينْ�أَى ِب َن ْف�سِ ِه َع ِن ال َّت َ�شا� ِؤم َو َ�س ْلب َِّي ِة ال َّت َع ُ
الر َ�ضا
وع ِة َق َن َ
الب ْد ِء ِب َت ْنمِ َي�� ِة مجَْ ُم َ
َوب ِْي َئ�� ِة َح َيا ِت ِه َ ،ف َما َعل َْي ِه ُ�س َوى َ
اعا ِت ِه  ،وا َّلتِي َي َت َق َّد ُم َها ِّ
�ْي  َعلَى ال َّن ْف ِ�س َوبمِ َ ا
��ن ب ِا ِ
الع َملُ ِب ُك ِّل َما َي َت َم َ
َ ،و ُح�س ُ
ْ��ن الظَّ ِّ
ال��را ِزقِ َ ،و َ
ا�شى َوال َّت ْي�سِ رْ َ
هلل اخلَالِقِ َّ
��ار ِل ُك ِّل َما ُهو َخيرِّ ٌ  ،يمَْ ِ�ض��ي ُق ُدم ًا َو َن ْح َو
ُي ِ
ر�ض��ي ُ�س ْب َحا َن�� ُه َو َت َع��الىَ َ ،ول َِيظَ َّل َد ْوم ًا فيِ ا ِْ�ست ِْب َ�ش ٍ
وحةٍ َ ،و َع ِزيمْ َ ةٍ َ�صا ِد َقةٍ ،
الت ُم َت َج ِّد َدةٍ ِ ،ب َن ْف ٍ�س َر ِ
��او ٍ
ا�ض َيةٍ ُم�ؤْمِ َنةٍ  ،وب ُِر ٍ
وح طَ ُم َ
��ار َب �أُ َخر  ،وَمحَ ُ َ
تجَ َ ُ
مل َّت ِز ُن َ ،و َي ُقو ُد ُه
الو َّقا ُد َوال ِّذ ْه ُن ا ُ
ع��ي َد ؤُ� ٍ
اب��ةٍ  ،فيِ َ�س ٍ
ِو�إِ َرا َدةٍ َو َّث َ
يح�ضرِ ُ ُه ال ِف ْك ُر َ
وب ُ ،د ْو َن كَ لَ��لٍ �أَ ْو َملَلٍ ْ ،
ال َّت َوكُّ لُ َعلَى اهللِ.

…OÓH ø``e ô`¶æe

ال�س ْل ِب َّي َة َ ،و ْل َن ْم ِ�ض ُقد ًُما
َف ْل َنترْ ُ ِك َّ
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