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لقد �أوىل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه -بب�صريته الثاقبة وحكمته ال�سديدة ،قوات جاللته البا�سلة ج ّل
رعايته وعظيم اهتمامه ،انطالقا من م�س�ؤولياتها الوطنية اجل�سام ،حاملة �أمانة احلفاظ على
حمى الوطن ،و�صون مقد�ساته ومنجزاته ،وامل�شاركة بفعالية يف م�سرية النه�ضة والتنمية
ال�شاملة امل�ستدامة التي ال حدود لها من �أجل عزة ُعمان ورفعتها وتقدمها وازدهارها ،يف كافة
املجاالت والأ�صعدة ،ورفاهية �أبنائها �أين ما كانوا على هذه الأر�ض الطيبة ،ولقد كانت ـ وما
زالت ـ الر�ؤى احلكيمة جلاللته ـ �أعزه اهلل ـ نربا�س ًا م�ضيئا لو�ضع اخلطط الر�صينة الهادفة ال�ستمرار
تطور قوات ال�سلطان امل�سلحة ورفدها بكافة املقومات املادية واملعنوية التي متكِّنها من �أداء
ر�سالتها الوطنية املقد�سة.
تواقون حلمل �رشف اخلدمة يف �صفوفها «جنداً �أوفياء» والذي يعد
	�أبناء ُعمان دائما َّ
�أحد الأ�سباب املهمة يف جناح تلك اخلطط �أن �شباب ُعمان وهم يتدفقون �إىل ميادين الواجب
ليتخرجوا منها وهم يدركون حتمل روح امل�س�ؤولية الوطنية ،و�أن كل ما يقدموه من جهد �ست�أتي
ثماره طيبة يانعة �أثناء ت�أدية مهامهم وواجباتهم التي �سي�ضطلعون بها يف �شتى التخ�ص�صات
وخمتلف ال�صنوف ،مت�سلحني بالعلم واملعرفة ،وم�ؤهلني ت�أهيال ع�سكريا متقدما وراقيا ،خدمة
لوطنهم الغايل وقائدهم املفدى.
» وبعد �إكمال ( )45عام ًا على �إ�صدارها ،ومع دخول عام جديد على م�سرية
«
عملها ال�صحفي م�سجلة بالكلمة وال�صورة �شواهد عظيمة من �إجنازات قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وعطاءات منت�سبيها املتدفقة من �أجل الوطن ورفع راياته عالية خفاقة ،ف�إنها حتتفي هذا ال�شهر
بالدفعات اجلديدة التي �شهدتها ميادين الواجب الوطني الع�سكري ،ويتمثل ذلك يف الدفعة اجلديدة
من ال�ضباط الطيارين وال�ضباط اجلويني الذين تخرجوا من �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية،
ويف الوقت الذي �شهد فيه ميدان كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة تخريج دفعة جديدة من
اجلنود امل�ستجدين ان�ضوت حتت راية �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية دفعة جديدة من �أبناء
ُعمان الأوفياء.
وهكذا� ،ست�ستمر قوات ال�سلطان امل�سلحة يف انتهاج اخلطط التي حتقق لها �أداء ر�سالتها
الوطنية بكل كفاءة ،وتعزيز قوتها الب�رشية باحت�ضان �أبناء الوطن منبع العطاء والإخال�ص.
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جاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل ورعاه ي�ستقبل وزير اخلارجية بالواليات املتحدة الأمريكية

ا�ستقبـل ح�ضــرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابـو�س بـن �سعيـد املعظم  -حفظـه الله
ورعاه  -ببيت الربكة م�ساء يوم  1/14معايل مايك بومبيو ،وزير اخلارجية بالواليات
املتحدة الأمريكية ،جرى خالل املقابلة ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون القائم بني ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية يف خمتلف املجاالت مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة ل�شعبيهما
ال�صديقني� ،إ�ضافة �إىل بحث التطورات اجلارية على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ح�ضر املقابلة معايل يو�سف بن علوي بن عبدالله الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية،
ومعايل دروي�ش بن �إ�سماعيل البلو�شي الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية ،ومعايل الدكتور
علي بن م�سعود ال�سنيدي وزير التجارة وال�صناعة ،كما ح�ضرها من اجلانب الأمريكي
�سعادة ال�سفري مارك جي �سيفرز �سفري الواليات املتحدة الأمريكية املعتمد لدى ال�سلطنة،
و�سعادة ال�سفري ديفيد �ساترفيلد القائم ب�أعمال م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون
ال�شرق الأدنى.
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ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
•• ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم  1/7معايل نا�رص بوريطة وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية والتعاون الدويل باململكة املغربية
والوفد املرافق له.
يف بداية املقابلة رحب معاليه بال�ضيف
الذي عرب عن �سعادته لزيارة ال�سلطنة ،ومت خالل
املقابلة تبادل الأحاديث الودية وا�ستعرا�ض
العالقات الطيبة التي تربط ال�سلطنة باململكة
املغربية ال�شقيقة يف كافة امل��ج��االت ،و�سبل
تطويرها مبا يحقق م�صالح البلدين ال�شقيقني،
كما مت التطرق �إىل عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك .
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري اململكة املغربية
املعتمد لدى ال�سلطنة.
•• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه ي��وم  1/30معايل
خمدوم �شاه حممد ح�سني قر�شي وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
والذي زار ال�سلطنة لرت�ؤ�س اجتماعات الدورة
ال�سابعة للجنة العمانية الباك�ستانية امل�شرتكة.
رح��ب معايل الفريق �أول
يف بداية اللقاء ّ
مبعاليه والوفد املرافق له ،م�ؤكدا على عمق
العالقة ب�ين ال�سلطنة وجمهورية باك�ستان
ال�صديقة ،من جانبه �أ�شاد معايل ال�ضيف مبتانة
العالقات مع ال�سلطنة ،كما مت خالل اللقاء بحث
�سبل تنمية وتعزيز جماالت التعاون بني البلدين
ال�صديقني ،ومناق�شة بع�ض الق�ضايا الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
•• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين مبكتبه يوم  1/2الفريق �أول ال�سري
نيكوال�س كارتر رئي�س هيئة �أرك���ان الدفاع
الربيطانية.
ح�ضــر اللقاء الفــريــق الــركـن �أحمد بن
ح��ارث النبهاين رئي�س �أرك��ان ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�سعادة ال�سفري الربيطاين املعني لدى
ال�سلطنة ،وملحق الدفاع الربيطاين.
•• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه ي��وم  1/21الفريق
ال�سري ج��ون لورميري كبري م�ست�شاري الدفاع
بوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط.
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري اململكة املتحدة
املعني لدى ال�سلطنة .
يف بداية املقابلتني رحب معايل الفريق
ال�سلطنة ،ومت خالل املقابلتني تبادل الأحاديث امل��ج��االت و�سبل تطويرها مبا يحقق م�صالح
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيفني اللذين
وا�ستعرا�ض م�سرية العالقات التاريخية الطيبة البلدين ال�صديقني ،كما مت التطرق �إىل عدد من
عربا عن �سعادتهما بزيارة ال�سلطنة ،وحر�ص
التي تربط ال�سلطنة باململكة املتحدة يف كافة الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
بلدهما على تعزيز كافة �أطر التعاون القائم مع
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ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع

ا�ستقبل معالـي ال�سيـد بـدر بن
�سـعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج
يوم � 1/23سعادة حممد �سلطان ال�سويدي
�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة املعتمد
لدى ال�سلطنة ،حيث �سلم معاليه ر�سالة
خطية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم �إمارة دبي وزير الدفاع
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،تت�ضمن
دعوة معاليه حل�ضور معر�ض الدفاع الدويل
(�أيديك�س 2019م ) ،والذي �سيقام ب�إمارة
(�أبوظبي ) خالل الفرتة من 17وحتى  21من
فرباير القادم� ،شاكرا معاليه ل�صاحب ال�سمو
دعوته الكرمية حل�ضور املعر�ض.
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين ال�شقيقني
و�سبل تعزيزها ,وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
•• وا�ستقبل معـايل ال�سيـد الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج
يوم  1/23معايل ماريا فريناندا �إي�سبينوزا
رئي�سة اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وذلك
يف �إطار الزيارة التي قامت بها �إىل ال�سلطنة
لإلقاء حما�رضة بكلية الدفاع الوطني.
ورحب معايل ال�سيد مبعايل رئي�سة
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،متمنيا لها
زيارة موفقة لل�سلطنة ،وقد �أثنت معاليها
على دور ال�سلطنة يف دعم ال�سلم واال�ستقرار
الدوليني يف منطقة ال�رشق الأو�سط والعامل
�أجمع ،م�شيدة بجهود ال�سلطنة ومواقفها
البناءة ومد ج�سور التفاهم والتعاون بني
خمتلف دول العامل ،كما �أ�شادت بالقيادة
احلكيمة حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه ،وتعاون ال�سلطنة الوثيق
ودعمها جلهود الأمم املتحدة الرامية لرت�سيخ
دعائم التعاون الدويل املتعدد الأطراف يف
�شتى املجاالت ،كما مت خالل اللقاء تبادل
الأحاديث الودية ،وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة ال�سفري خليفة بن
علي احلارثي مندوب ال�سلطنة الدائم لدى
الأمم املتحدة ،واللواء الركن �سامل بن م�سلم
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وملحق الدفاع الربيطاين.
•• وا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج
يوم � 1/10سعادة تو�شينيوري كوبا يا�شي
ال�سفري الياباين املعني لدى ال�سلطنة.
مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية
وا�ستعرا�ض العالقات الثنائية القائمة بني
البلدين ال�صديقني ،وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة
يوم  1/2الفريق �أول ال�سري نيكوال�س كارتر
رئي�س هيئة �أركان الدفاع الربيطانية ،ولدى
و�صوله مقر رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبع�سكر املرتفعة �أدت ثلة من حر�س
ال�رشف التحية الع�سكرية ،حيث قام ال�ضيف
با�ستعرا�ض حر�س ال�رشف.
كما ا�ستقبل الفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  1/21الفريق ال�سري جون
لورميري كبري م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط.
وقد رحب رئي�س �أركان قـوات ال�سلطــان
امل�سلحـة بال�ضـيوف ،وتـم خالل املقابلتني
تبادل وجهات النظر ،وبحث عدد من الأمور
الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني.
ح�رض املقابلتني عدد من كبار ال�ضباط
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يفتتح املبنى اجلديد لفرع بنك عمان العربي مبع�سكر املرتفعة
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني.
•• كمـا ا�سـتقبل معـالـي ال�سيد بدر بن
�ســعود بن حارب البو�ســعيدي الــوزيـــر
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر
بيت الفلج يوم  1/2الفريق �أول ال�سري
نيكوال�س كارتر رئي�س هيئة �أركان الدفاع
الربيطانية ،مت خالل اللقاء مناق�شة النتائج
والدور�س امل�ستفادة من التمرين العماين
الربيطاين امل�شرتك (ال�سيف ال�رسيع)3/

والذي مت تنفيذه خالل �شهر �أكتوبر من العام
املا�ضي ،كما مت ا�ستعرا�ض جماالت التعاون
الع�سكري القائم بني البلدين ال�صديقني،
وتعزيزه ،وبحث عددمن الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.
ح�رض املقابلة الفريق الركن �أحمد بن
حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،كما ح�رضها من اجلانب الربيطاين
�سعادة ال�سفري الربيطاين املعني لدى ال�سلطنة،

يف �إطار االهتمام والرعاية التي تقدمها وزارة الدفاع
ملنت�سبيها لتقدمي �أف�ضل الت�سهيالت واخلدمات امل�رصفية
لهم مت يوم  1/29افتتاح املبنى اجلديد لفرع بنك عمان
العربي مبع�سكر املرتفعة حتت رعاية الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وقد ا�ستمع راعي املنا�سبة �إىل �إيجاز عن املبنى اجلديد
واخلدمات واملعامالت التي يقدمها البنك ملنت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع  ،كما اطلع
على �أبرز املرافق واخلدمات امل�رصفية و�أحدث املعايري
والتقنيات احلديثة التي مت �إ�ضافتها يف الفرع اجلديد.
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تخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين باجلي�ش ال�سلطاين العماين

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم 1/8
بتخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين على
ميدان كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة
حتت رعاية اللواء الركن غ�صن بن هالل العلوي
م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات،
بح�ضور اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين العماين .
وقد بد�أت فعاليات االحتفال بالتحية
الع�سكرية لراعي املنا�سبة الذي قام بتفتي�ش
ال�صف الأمامي من طابور اخلريجني ،بعدها
قدم اخلريجون عر�ضا ع�سكري ًا بامل�سري البطيء
مب�صاحبة فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين
العماين.
ثم قام اللواء الركن راعي املنا�سبة بت�سليم
اجلوائز التقديرية للحا�صلني على املراكز
الأوىل ،حيث جاء يف املركز الأول يف م�سابقة
املهارة امليدانية والتعبئة اجلندي امل�ستجد
�أمين بن حممد العـزواين ،ونال اجلنـدي امل�ستجد
املعت�صم بن حمفوظ الوهيبي املركز الأول

يف م�سابقة ال�ضبط والربط الع�سكري ،وح�صل
اجلندي امل�ستجد حممد بن عيد ال�سيفي على
املركز الأول يف م�سابقة امل�شاة الع�سكرية ،فيما
حقق اجلندي امل�ستجد �أحمد بن �سعيد ك�شوب
املركز الأول يف م�سابقة الرماية وا�ستخدام
الأ�سلحة ،وح�صل اجلندي امل�ستجد حممد بن
حبيب الرا�شدي على املركز الأول يف م�سابقة
اللياقة البدنية.
ويف اخلتام ردد اخلريجون ن�شيد اجلي�ش

ال�سلطاين العماين ،و�أدوا ق�سم الوالء ،وهتفوا
ثالث ًا بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظه اهلل ورعاه  -ثم عزفت فرقة مو�سيقى اجلي�شال�سلطاين العماين �سالم ال�رشف ،بعدها تقدم قائد
الطابور م�ست�أذنا راعي املنا�سبة باالن�رصاف من �أر�ض
امليدان ،حيث م َّر طابور اخلريجني من �أمام املن�صة
بامل�سري العادي ،وقدمت الفرقة املو�سيقية معزوفات
ومقطوعات مو�سيقية وع�سكرية متنوعة.

ا�ستقباالت قائد البحرية ال�سلطانية العمانية

•• ا�ستقبل اللواء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية العمانية مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  1/16الفريق
بحري عا�صف خالق قائد منطقة
كرات�شي البحرية بجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية.
•• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 1/24
الدكتور �ألي�سيو بتالنو مدير برنامج
اليابان يف كلية امللك بلندن باململكة
املتحدة.
ومت خالل املقابلتني تبادل
الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر
يف عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك وخا�صة يف املجاالت البحرية
بني ال�سلطنة وكل من جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية واليابان .

البحرية ال�سلطانية العمانية تنفذ التمرين البحري امل�شرتك (الثمر الطيب)

تكرمي عدد من منت�سبي الفرق الريا�ضية الع�سكرية باجلي�ش ال�سلطاين العماين

قام اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم
 1/13مبع�سكر املرتفعة بتكرمي فريق مارثون عمان ال�صحراوي لعام 2018م
و�سباق حتدي اجلري اجلبلي الأول باجلبل الأخ�رض ،وفريق اجلي�ش ال�سلطاين
العماين للدراجات الهوائية امل�شاركني يف �سباق الدراجات اجلبلية لعام 2018م،
وذلك بعد ح�صولهم على مراكز متقدمة خالل م�شاركتهم يف خمتلف الفعاليات
وال�سباقات.
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و�أ�شاد قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين مب�ستويات املجيدين وعطائهم
املتوا�صل بف�ضل حر�صهم على تطوير قدراتهم و�إمكانياتهم ومتثيلهم امل�رشف
للجي�ش ال�سلطاين العماين ،حاث ًا �إياهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء ،ومثمنا
الدور الوطني الذي يقدمه الريا�ضيون من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين العماين وباقي
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة الأخرى من خالل وجودهم يف الفرق الريا�ضية
الوطنية التي متثل ال�سلطنة يف املحافل الريا�ضية املحلية والدولية.

نفذت البحرية ال�سلطانية العمانية فعاليات التمرين البحري
امل�شرتك (الثمر الطيب) ،خالل الفرتة من ( )1/16-13مب�شاركة
جمموعة من ال�سفن التابعة لبحرية جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
ال�صديقة ،وب�إ�سناد من طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
وقد �أبحرت يوم  1/14من قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية
ال�سفن والأطقم امل�شاركة يف التمرين متوجهة �إىل منطقة التمرين،
حيث �أجريت العديد من الفعاليات وفقا للخطة املر�سومة ومنها
تنفيذ عدد من الت�شكيالت واملناورات البحرية والتمارين اخلا�صة
والعمليات البحرية وتبادل املعلومات واخلربات بني �أطقم ال�سفن
امل�شاركة.
وقد قام يوم  1/15اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية بزيارة ملوقع التمرين

البحري امل�شرتك (الثمر الطيب) اطلع خاللها على �سري فعاليات
التمرين وطرق وو�سائل و�أ�ساليب تنفيذها مبا يحقق الأهداف
املتوخاة ،ف�ضال عما ي�شكله هذا التمرين من فر�ص لتبادل اخلربات
بني �أطقم ال�سفن امل�شاركة ،وا�ستمع �إىل �رشح واف عن �سري فعاليات
التمرين .رافق قائد البحرية ال�سلطانية العمانية خالل زيارة التمرين
عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط بالبحرية ال�سلطانية العمانية .
وي�أتي تنفيذ هذا التمرين يف �إطار اخلطط التدريبية ال�سنوية
التي تنتهجها البحرية ال�سلطانية العمانية  ،وخطط تبادل اخلربات
مع بحريات الدول ال�صديقة يف كل ما من �ش�أنه �إدامة م�ستويات
اجلاهزية لأ�سطول البحرية ال�سلطانية العمانية ومنت�سبيها يف
خمتلف التخ�ص�صات البحرية ،ومبا يتما�شى واملهام الوطنية
املنوطة بها.
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كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف كال من معايل الدكتور �أمني عام جمل�س التعاون اخلليجي و معايل رئي�سة
اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�سعادة الدكتورة الأمني العام مل�ؤ�س�سة الدول املطلة على املحيط الهندي
يف �إطار مقررات املنهاج العام لدورة
الدفاع الوطني ال�ساد�سة ،ا�ست�ضافت الكلية
كال من مع����ايل الدكتور �أمني عام جمل�س
التعاون لدول اخللي����ج العربية ،ومعايل
رئي�س����ة اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
و�سعادة الدكتورة الأمني العام مل�ؤ�س�سة
الدول املطلة على املحيط الهندي.
•• وق��د ا�ست�ض��افت كلي��ة الدف��اع الوطن��ي
ي��وم 2018/12/30م مع��ايل الدكت��ور
عبداللطي��ف ب��ن را�ش��د الزي��اين �أمني ع��ام جمل�س
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ،ويف بداي��ة
املحا�رضة رحب اللواء الركن �س��امل بن م�سلم قطن
�آمر كلية الدفاع الوطني مبعايل الدكتور واحل�ضور،
بعده��ا �ألق��ى معالي��ه حما�رضة ا�س��تهلها بال�ش��كر
والثن��اء عل��ى جه��ود ال�س��لطنة يف دع��م منظوم��ة
جمل�س التـعاون اخلليج��ي يف ظل القيادة احلكيمة
حل��ضرة �ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان قابو�س بن
�س��عيد املعظ��م  -حفظ��ه اهلل ورع��اه  -بعده��ا
ا�ستعر�ض معاليه امل�شهد العام يف منطقة اخلليج
العرب��ي وم��ا ت�ش��هده م��ن حتدي��ات اقت�ص��ادية
و�أمني��ة ،متطرق��ا �إىل امل�ش��اريع واالتفاقي��ات
امل�ش�تركة ب�ين دول جمل�س التع��اون ،كاتفاقية
الدف��اع امل�ش�ترك ،و�إن�ش��اء ق��وات درع اجلزيرة،
والقي��ادة امل�ش�تركة املوحدة ،و�إن�ش��اء �أكادميية
م�ش�تركة ُتعن��ى بالتع��اون يف جم��ال التدري��ب
الع�س��كري ،كم��ا ق��ام مع��ايل الدكت��ور بعر���ض
فر�ض��ية للم�ش��اركني يف دورة الدف��اع الوطن��ي
ال�ساد�س��ة ,وذل��ك بط��رح ت�س��ا�ؤالت �أكادميي��ة
والتعلي��ق عليه��ا ،وتط��رق معالي��ه كذل��ك �إىل
التع��اون الأمني املتمث��ل يف مكافحة املخدرات
والإرهاب ،بالإ�ض��افة �إىل التعاون االقت�ص��ادي
املتمثل يف م�رشوع �سكة احلديد ،وت�أ�سي�س �سوق
م�ش�تركة للطاقة ،ويف اخلت��ام قام معاليه بالرد
على ا�ستف�س��ارات و�أ�سئلة احل�ض��ور وامل�شاركني
يف الدورة ال�ساد�سة بالكلية.
ح�رض املحا�رضة الفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من
املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد من
�أع�ضاء جمل�س الكلية ،وعدد من �أ�صحاب
ال�سعادة والدبلوما�سيني ،وعدد من كبار �ضباط
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأمنية الأخرى ،وعدد من املدعوين من
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معايل الدكتور �أمني عام جمل�س التعاون
اخلليجي يثنى على جهود ال�سلطنة يف دعم
منظومة جمل�س التعاون يف ظل القيادة
احلكيمة جلاللة ال�سلطان املعظم
بوزارة الدفاع ،والفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة
وكبار ال�ضباط واملدعوين ،وعدد من �أع�ضاء
جمل�س الكلية وهيئة التوجيه ،وامل�شاركون يف
الدورة ال�ساد�سة بكلية الدفاع الوطني.
•• وا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني يوم
� 1/28سعادة الدكتورة نومفويو نوكوي الأمني
العام مل�ؤ�س�سة الدول املطلة على املحيط الهندي.
وكان يف ا�ستقبال �سعادتها لدى و�صولها مقر الكلية
اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع
الوطني ،ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية،
ووجهات النظر يف الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

معايل رئي�سة اجلمعية العامة
للأمم املتحدة تثني على جهود
ال�سلطنة يف حتقيق الأمن
وال�سلم الدوليني
ويف بداية املحا�رضة عربت �سعادة الدكتورة الأمني
العام مل�ؤ�س�سة الدول املطلة على املحيط الهندي عن
�سعادتها لزيارة ال�سلطنة ،و�إتاحة الفر�صة لها لإلقاء
حما�رضة بالكلية عن (م�ؤ�س�سة الدول املطلة على
املحيط الهندي ودورها يف حتقيق التنمية وال�سالم
العاملي).
وقد بد�أت �سعادة الدكتورة حما�رضتها
با�ستعرا�ض �سيا�سة امل�ؤ�س�سة وجهودها
والتنوع الثقايف والديني واالقت�صادي الذي
تتمتع به كافة الدول الأع�ضاء ،كما ا�ستعر�ضت
�سعادتها فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية
والتغريات التي �شهدتها املنطقة املطلة

�سعادة الدكتورة الأمني العام
مل�ؤ�س�سة الدول املطلة على املحيط
الهندي ت�شيد بجهود ال�سلطنة
و�أدوارها املهمة يف املنطقة
على املحيط الهندي ،والفر�ص املتاحة يف
املنطقة لتعزيز التعاون يف جماالت االقت�صاد،
والتعليم ،وال�سياحة ،و�أمن البحار و�سالمتها،
كما �أ�شادت �سعادتها بجهود و�أدوار ال�سلطنة
املهمة يف املنطقة واملتمثلة يف (وحدة دعم
�صيد الأ�سماك) التي تقوم مبهام جمع البيانات
وال�صيد غري القانوين مبنطقة املحيط الهندي،
بعد ذلك �أ�شارت �إىل دور ال�سلطنة يف جمال
التمكني والرتويج لقطاع ال�سياحة وامل�ستقبل
الواعد لهذا النوع من اال�ستثمار ،وحتدثت عن
�إمكانية �إن�شاء مركز ي ُعنى مبوارد ال�سياحة يكون
مقره يف ال�سلطنة.

رئي�سة االحتاد الربملاين الدويل تزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة

الأكادمييني وممثلي اجلهات احلكومية ،وهيئة
التوجيه وامل�شاركون يف الدورة ال�ساد�سة لكلية
الدفاع الوطني.
•• كما ا�ست�ضافت الكلية يوم  1/23معايل
ماريا فريناندا �إي�سبينوزا رئي�سة اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،وقد رحب اللواء الركن �آمر كلية
الدفاع الوطني مبعاليها واحل�ضور ،وبينّ جهود
ال�سلطنة يف متكني املر�أة العمانية وما حتظى به
من اهتمام ورعاية.
ويف بداية املحا�رضة عربت معايل رئي�سة
اجلمعية العامة للأمم املتحدة عن �سعادتها لزيارة
ال�سلطنة و�رسورها ملا �شاهدته من تنمية وتطور
يف كافة املجاالت يف ال�سلطنة ،و�أ�شادت بجهود
ال�سلطنة يف جماالت متكني املر�أة العمانية ،معربة
عن �إعجابها مبا و�صلت �إليه من تقدم يف املجاالت

ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،كما تطرقت
معاليها �إىل جهود ال�سلطنة يف حتقيق الأمن وال�سلم
الدوليني وجهودها يف حتقيق التوافق فيما يتعلق
باالتفاق النووي بني الواليات املتحدة الأمريكية
واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،وم�ساعيها
احلثيثة يف دفع عملية ال�سالم يف جمهورية اليمن.
كما ا�ستعر�ضت معاليها خالل حما�رضتها
بع�ض التهديدات الأمنية التي تواجه دول العامل
وخا�صة منطقة ال�رشق الأو�سط ودور الأمم املتحدة
يف احلد من تلك التهديدات ،والأعمال والإجنازات
التي حققتها الأمم املتحدة من �أجل حفظ ال�سالم
والتنمية امل�ستدامة.
ح�رض املحا�رضة معايل الدكتور رئي�س الهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون ،ومعايل الأمني العام

قامت ي��وم  1/22معايل غابرييال
كويفا�س بارون رئي�سة االحتاد الربملاين
ال��دويل و�أمينة جلنة العالقات اخلارجية
وجلنة االقت�صاد وال��ت��ج��ارة يف جمل�س
ال��ن��واب ال��ف��ي��درايل املك�سيكي وال��وف��د
امل��راف��ق لها ،ب��زي��ارة �إىل متحف ق��وات
ال�سلطان امل�سلــحة ،حيث ا�صطحبها
رئي�س امل��را���س��م الع�سكرية وال��ع�لاق��ات
العامة ب��الإن��اب��ة برئا�سة �أرك���ان ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة يف جولة �شملت �أروقة
املتحف املتعددة ،اطلعت خاللها على
املخطوطات واملج�سمات التاريخية ذات
العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة

املتنوعة بقلعة بيت الفلج ،وا�ستمعت �إىل
�رشح عن التـطور ال��ذي حظيت به قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف ظل العهد الزاهر

ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه .

قائد البحرية ال�سلطانية العمانية بالإنابة ي�ستقبل قائد فرقة العمل امل�شرتكة ( )150والقوات امل�شرتكة يف كندا

ا�ستقبل العميد الركن بحري �سعيد بن
عبداهلل ال�ساعدي قائد البحرية ال�سلطانية
العمانية بالإنابة مبكتب قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية مبع�سكر املرتفعة
يوم2018/12/30م العميد جارنيه قائد
فرقة العمل امل�شرتكة ( )150والقوات
امل�شرتكة يف كندا والوفد املرافق له .ومت
خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية
وبحث وجهات النظر يف عدد من الأمور
املتعلقة باملجاالت البحرية بني البلدين
ال�صديقني.
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الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع تقيم عدد ًا من الفعاليات الريا�ضية مبنا�سبة يومها ال�سنوي

�أقامت الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع يوم  1/2عددا من الفعاليات
الريا�ضية احتفا ًء بيومها ال�سنوي الذي يوافق اخلام�س من �أكتوبر من كل عام.
رعى فعاليات احلفل الذي �أقيم يف امللعب املع�شب مبع�سكر بيت الفلج
العميد الركن جوي �أحمد بن �سيف البادي رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة،
والذي ت�ضمن �إقامة م�سابقات ريا�ضية متنوعة.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز للفائزين يف امل�سابقات
الريا�ضية ،كما كرم املجيدين من منت�سبي الهيئة تقديراً لأدائهم الوظيفي
وجهودهم يف الأعمال املنوطة بهم و�إجادتهم يف خمتلف املنا�شط والفعاليات
املختلفة.

ختام بطولة الكرة الطائرة بني وحدات لواء امل�شاة ()23
اختتمت يوم 2018/12/27م بال�صالة الريا�ضية للجي�ش
ال�سلطاين العماين بطولة الكرة الطائرة بني وحدات لواء امل�شاة
( ،)23وذلك حتت رعاية العميد الركن عبداهلل بن حممد ال�رشيقي
قائد لواء امل�شاة ( ،)23حيث ح�صلت �رسية حر�س اللواء على
املركز الأول ،وجاء يف املركز الثاين كتيبة احلدود ال�شمالية،
ويف املركز الثالث كتيبة �ساحل عمان.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع الك�ؤو�س واجلوائز
على الفرق والأفراد احلا�صلني على املراكز الأوىل.

اختتام بطولة الكرة الطائرة بني وحدات مدرعات �سلطان عُ مان
اختتمت يوم  1/3بطولة الكرة الطائرة بني وحدات مدرعات
�سلطان ُعمان مبجمع نزوى الريا�ضي ،وذلك حتت رعاية العميد
الركن خليفة بن زهران ال�صباري قائد مدرعات �سلطان ُعمان.
وم�ستوى عال ًيا من الأداء،
كبريا
تناف�سا
و�شهدت البطولة
ً
ً
ً
حيث حققت حامية مع�سكر �شافع املركز الأول على م�ستوى
البطولة ،ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع الك�ؤو�س
واجلوائز على الفرق والأفراد احلا�صلني على املراكز الأوىل.

احتفل احلـر�س ال�سلطانــي العمانــي يـوم 1/22
بختام امل�سابقة الثقافية بني وحداته لعام 2019م،
وذلك حتت رعاية العميد الركن حمد بن حممد العربي
مدير عام الإدارة والقوى الب�رشية باحلر�س ال�سلطاين
العماين.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز
على الفرق الفائزة يف امل�سابقة ،حيث ح�صلت كتيبة
الإ�سناد على املركز الأول وبذلك ا�ستحقت ك�أ�س
امل�سابقة.
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احتفل يوم  1/3بتخريج الدورتني ال�ساد�سة ع�رشة وال�سابعة ع�رشة
من الربنامج التدريبي لريادة الأعمال ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة والذي �أقيم بجامعة م�سقط ،حتت رعاية الفا�ضل
�سليم بن قا�سم الزواوي رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق تنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني
بالربنامج ،وقد �شملت الدفعة املتخرجة عدداً من �ضباط و�ضباط
�صف و�أفراد وزارة الدفاع ،و�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واحلر�س
ال�سلطاين العماين ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة ،و�رشطة عمان ال�سلطانية،
منهم على ر�أ�س العمل ومنهم من املقبلني على التقاعد.

اعتماد وحدة جراحات ال�سمنة والأي�ض مب�ست�شفى القوات امل�سلحة – اخلو�ض – كمركز امتياز
يف �إطار منظومة التطوير املتوا�صل الذي حتظى به قوات ال�سلطان
امل�سلحة حقق م�ست�شفى القوات امل�سلحة  -اخلو�ض � -إجنازاً طبي ًا بح�صوله
على اعتماد من قبل هيئة االعتماد اجلراحي ة (Surgical Review Co r
 )porationكمركز امتياز يف جراحات ال�سمنة والأي�ض  ،كما ح�صل املقدم
الركن طبيب حممد بن خلفان ال�سيباين ا�ست�شاري �أول مناظري وجراحة
ال�سمنة على لقب جراح متميز من الهيئة املذكورة يف ذات التخ�ص�ص.
اجلدير بالذكر �أن الهيئة املانحـة ( )SRCهي م�ؤ�س�سة عاملية مقرها
الواليات املتحدة الأمريكية ،وتعنى بتح�سني الرعاية ال�صحية وجتويد
اخلدمات الطبية املقدمة ورفع م�ستوى �سالمة املر�ضى.

�صدور العدد اجلديد من كتاب عمان البحري ال�سنوي 2019م

ختام امل�سابقة الثقافية بني وحدات احلر�س ال�سلطاين العماين
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تخريج دورتني من الربنامج التدريبي لريادة الأعمال بوزارة الدفاع

������ص�����در ع������ن امل���ك���ت���ب
الهيدروغرايف الوطني العماين
بالبحرية ال�سلطانية العمانية
م���ؤخ��راً الطبعة اجل��دي��دة من
كتاب عمان البحري 2019م،
حيث يحوي الكتاب يف طبعته
اجلديدة العديد من املعلومات
املهمة التي تخدم كافة مرتادي
البحار واملهتمني بهذا اجلانب
كجداول املد واجل��زر ،و�رشوق
ال�شم�س وغروبها ،وقائمة الإ���ش��ارات الال�سلكية ،وقائمة
الأ���ض��واء املالحية ،وفهر�س اخلرائط املالحية العمانية،
والقائمة الوطنية حلطام ال�سفن الغارقة ،وجدول امل�سافات
بني املوانئ العمانية وبع�ض املوانئ القريبة للدول املجاورة.

البحرية ال�سلطانية العمانية تنظم
ور�شة القيادة االبتكارية يف املجال
ال�صحي  -م�سقط 2019م
توا�صل البحرية ال�سلطانيــــة
العمانيـــة ا�ستعـــدادتها
لتنظيـــم ور�شة القيادة
االبتكارية يف املجال
ال�����ص��ح��ي  -م�سقط
2019م ومب�شاركة
وزارة ال�����ص��ح��ة،
واملجل�س العماين
ل�لاخ��ت�����ص��ا���ص��ات
الطبية ،وم�ست�شفى
جامعة ال�سلطان
قابو�س ،واخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،والتي
�ستقام بنادي «ال�شفق» التابع لقوات ال�سلطان
امل�سلحة خالل الفرتة من ( 6 - 4فرباير) 2019م،
وبال�شـراكة مع جامعة (هارفرد مي�سي) الأمريكية.
15
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متابعة :النقيب /طارق بن طالب اخلوالدي  -مدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي  -الت�صوير :الرقيب /1مقبول بن �سامل الرحبي  -الرقيب /1حممد بن �أحمد البلو�شي

مبنا�سبة مرور خم�س �سنوات على �إن�شائها:

كــــــليـة الـــــــدفـــــاع الـــــــوطنـــي حتتــــــــــــــــــــفل بيــــــــــــــــومهــــــا الـــ�سنــــــــوي
�آمر كلية الدفاع الوطني ي�ؤكد يف كلمته:

�إن احتفال الكلية هذا العام يتوج مبرور خم�سة �أعوام
على افتتاحها وتخريج خم�س دورات من الكوادر
الوطنية ذات الت�أهيل وامل�ستوى العايل يف التخطيط
والتحليل الإ�سرتاتيجي واتخاذ القرار

احتفلت كلية الدفاع الوطني بيومها ال�سنوي الذي يوافق الثامن من يناير من كل عام ،ومرور خم�سة �أعوام على
افتتاحها ر�سمي ًا ،وانطالق م�سريتها العلمية الهادفة �إىل �إيجاد جيل من �أبناء الوطن القادرين على الدرا�سة والتحليل
والتخطيط على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي يف جمايل الأمن والدفاع ،بعد تخريج خم�س دورات دفاع وطني وا�ست�ضافة
الدورة ال�ساد�سة ،م�ؤكدة العزم على ا�ستمرار ر�سالتها الوطنية يف رفد الوطن بقطاعاته الع�سكرية والأمنية واملدنية
بكوكبة من ُ�صناع القرارات الإ�سرتاتيجية.
رعى احلفل الذي �أقيم بنادي ال�شفق التابع
لقوات ال�سلطان امل�سلحة م�ساء يوم  1/8معايل
ال�سيد بدر بن �سعود بن ح��ارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،وا�شتمل
على عدد من الفقرات املتنوعة الهادفة.
وبهذه املنا�سبة �ألقى اللواء الركن �سامل بن
م�سلم بن علي قطن �آمر كلية الدفاع الوطني
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كلمة �أكد خاللها �أن احتفال الكلية هذا العام
يتوج مب��رور خم�سة �أع���وام على افتتاحها
وتخريج خم�س دورات من الكوادر الوطنية
ذات الت�أهيل وامل�ستوى العايل يف التخطيط
والتحليل الإ�سرتاتيجي واتخاذ القرار ،م�شرياً
�إىل �أن الكلية م�ستمرة يف تنفيذ ال�سيا�سات
التي ر�سمت لها حتقيقا لأهدافها ور�سالتها

الوطنية ،ويف ختام كلمته ت�رضع للخالق
جلت قدرته �أن يحفظ موالنا جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
ي َّن عليه بال�صحة وال�سعادة
امل�سلحة ،و�أن مَ ُ
والعمر املديد ،ويحفظ الوطن الغايل من كل
مكروه.
بعد ذل��ك توالت فقرات االحتفال التي

�شملت فقرات االحتفال عر�ضا مرئي ًا
تناول م�سرية كلية الدفاع الوطني
ودورها يف �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني
وتقدمي مقطوعات مو�سيقية وفنون
عمانية تقليدية ،و�إلقاء عدد من
الق�صائد الوطنية الهادفة
�شملت عر�ضا مرئي ًا ت��ن��اول م�سرية كلية
ال��دف��اع الوطني ودوره���ا يف �إع���داد القادة
الإ�سرتاتيجيني من خمتلف اجلهات الع�سكرية
واملدنية ،و�إلقاء عدد من الق�صائد الوطنية
أغان
الهادفة ،وتقدمي مقطوعات مو�سيقية و� ٍ
وطنية� ،إىل جانب تقدمي ع��دد من الفنون

ال ُعمانية التقليدية ،وذل��ك مب�شاركة الفرق
املو�سيقية الع�سكرية التي متثل خمتلف
اجلهات الع�سكرية والأمنية.
ح�رض اح��ت��ف��ال كلية ال��دف��اع الوطني
بيومها ال�سنوي الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقادة قوات ال�سلطان

امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية ،وعدد
من �أ�صحاب ال�سعادة ،و�أع�ضاء جمل�س الكلية
والأكادمييني ،وكبار �ضباط قوات ال�سلطان
امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين العماين وقوة
ال�سلطان اخلا�صة و�رشطة عمان ال�سلطانية
و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين.
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العميد الركن
حممد بن يعرب ال�سيفي

العميد الركن جوي
نا�صر بن جمعة الزدجايل

وي���أت��ي احتفال كلية ال��دف��اع الوطني
احتفاء مب�سرية
مبنا�سبة يومها ال�سنوي
ً
العمل بالكلية وم��ا حققته م��ن منجزات
ومكانة مرموقة بف�ضل نهجها الر�صني
يف تنفيذ الأه��داف التي �أن�شئت من �أجلها
وال��ت��ي ح��دده��ا امل��ر���س��وم ال�سلطاين رقم
(2013/2م) ،وتطبيق ر�ؤيتها ور�سالتها
خدمة للوطن وم��ا يحقق �أمنه وازده���اره،
حيث �إنها تعمل على �إع��داد وت�أهيل القادة
الإ�سرتاتيجيني ،ومن �أجل ذلك ف�إن الكلية
تعمل على توفري كافة ال�سبل الأكادميية
الهادفة �إىل �إي��ج��اد البيئة املحفزة على
الإب��داع الفكري والتعليم والبحث والتطوير
لإك�����س��اب امل�����ش��ارك�ين خمتلف امل��ع��ارف
وامل��ه��ارات والقيم واالجت��اه��ات مبا ي�ؤهل
خمرجات الكلية لتويل املنا�صب القيادية
يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي.
كما �أن كلية الدفاع الوطني ت�ساهم يف
ال�سيا�سات العامة وتطوير الإ�سرتاتيجيات
الوطنية وات��خ��اذ ال��ق��رار يف جم��ايل الأم��ن
والدفاع ،وتعمل على تنمية القدرات وتوحيد
وتكامل وتن�سيق اجلهود الوطنية يف كافة
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العميد الركن بحري
�أحمد بن فريي البلو�شي

العميد الركن
�سليمان بن خالد الزكواين

العميد الركن
�سلطان بن حممد املدحاين

الكلية تعمل على توفري كافة ال�سبل الأكادميية الهادفة �إىل �إيجاد
البيئة املحفزة على الإبداع الفكري والتعليم والبحث والتطوير لإك�ساب
امل�شاركني خمتلف املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات مبا ي�ؤهل خمرجات
الكلية لتويل املنا�صب القيادية يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي
املجاالت �ضمن الإطار الوطني ال�شامل ومبا
يخدم ويعزز القدرات الوطنية.
وتنبع فل�سفة الكلية من العراقة العمانية
املرتكزة على القيم الأ�صيلة واملخزون
ال��ف��ك��ري ل��ه��ذا البلد ال�����ض��ارب يف �أع��م��اق
التاريخ ،وماحققته ال�سلطنة من منجزات
يف جميع امل��ج��االت والأ���ص��ع��دة الداخلية
واخلارجية التي و�ضعتها على اخلريطة
الدولية كدولة ذات �إرث ثقايف عريق ،وتعمل
يف الوقت ذاته على التحديث والتطوير بروح
الع�رص ،و�إر���س��اء دعائم دول��ة امل�ؤ�س�سات
احلديثة والتعاون مع كافة الدول وال�شعوب
يف حتقيق الأمن وال�سالم الدوليني.
وي����شرف على الكلية جمل�سان :وهما
جمل�س ال��ك��ل��ي��ة ،وامل��ج��ل�����س الأك���ادمي���ي،

وي��ح��ا��ضر فيها نخبة م��ن الأك��ادمي��ي�ين
وامل��ف��ك��ري��ن وال��ب��اح��ث�ين و���ص��ن��اع ال��ق��رار
م��ن داخ���ل ال�سلطنة وخ��ارج��ه��ا ،كما يتم
ا�ست�ضافة �أ�صحاب املعايل الوزراء ومن يف
حكمهم لإلقاء حما�رضات عن �إ�سرتاتيجيات
وزاراتهم ،ومبا يحقق الغايات الوطنية.
وت��رت��ب��ط الكلية �أك��ادمي��ي�� ًا بجامعة
ال�سلطان قابو�س ،ومتنح امل�شاركني �شهادة
الإكمال لربنامج دورة الدفاع الوطني من
الكلية ،و�شهادة دبلوم الدرا�سات العليا من
اجلامعة ،كما متنح الكلية �شهادة ماج�ستري
الآداب يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية للأمن
والدفاع الوطني من جامعة ال�سلطان قابو�س
لأولئك الذين ي�شرتكون يف برنامج اجلامعة.
ومبنا�سبة احتفال كلية الدفاع الوطني

العميد الركن
حممد بن علي بن دبالن جعبوب

الأ�ستاذة
ليلى بنت �أحمد النجار

العقيد
�سليمان بن حممد العلوي

الفا�ضل
عبد العزيز بن �سعيد الري�سي

كلية الدفاع الوطني ت�ساهم يف ال�سيا�سات العامة وتطوير
الإ�سرتاتيجيات الوطنية واتخاذ القرار يف جمايل
الأمن والدفاع ،وتعمل على تنمية القدرات وتوحيد
وتكامل وتن�سيق اجلهود الوطنية يف املجاالت كافة
بيومها ال�سنوي �أج��رى التوجيه املعنوي
اللقاءات الآتية :
العميد الركن حممد بن يعرب ال�سيفي
 م�ساعد �آم��ر كلية ال��دف��اع الوطني قال:«ا�ستطاعت كلية ال��دف��اع الوطني خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية منذ افتتاحها
حتقيق الأهداف املهمة واملخططة من �أجل
�إن�شائها ،وقد متثل �أحد �أهم هذه الأه��داف
يف ت�أهيل القادة من الع�سكرين والأمنيني
واملدنيني على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي،
وحقيقة هذا الت�أهيل وهذا التدريب له�ؤالء
ال��ق��ادة �سي�ساهم بال�شك يف تعزيز العمل
ال��وط��ن��ي ،وتخطط الكلية خ�لال املرحلة
القادمة تو�سيع دائرة الأن�شطه الأكادميية من
خالل تنفيذ جمموعة من الربامج املوازية،

ه��ذه الربامج عبارة عن �أن�شطه �أكادميية
ق�صرية تتفاوت ما بني ال��دورات الق�صرية
والندوات وور�ش العمل واملحا�رضات ،وهذه
ال�برام��ج امل��وازي��ة ت�ستهدف جمموعة من
كبار امل�س�ؤولني بالدولة ،و�ست�ساهم �إن �شاء
اهلل يف تعزيز منظومة العمل الوطني� ،أدعو
اهلل تعاىل �أن يوفق هذه الكلية للمزيد من
النجاحات».
العميد الركن ج��وي نا�رص بن جمعة
ال��زدج��ايل امل��وج��ه الإ���س�ترات��ي��ج��ي بكلية
الدفاع الوطني حت��دث قائالً�« :إىل جانب
دورها الرئي�سي املتمثل يف ت�أهيل القيادات
الع�سكرية وامل��دن��ي��ة ،تقوم كلية الدفاع
الوطني ب����أدوار �أخ��رى ال تقل �أهمية مثل
القيام بالبحوث والتقارير الإ�سرتاتيجية،

العقيد الركن (مهند�س)
حمد بن عبداهلل الكلباين

كما تنظم ن���دوات وح����وارات ح��ول �أب��رز
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني
والإقليمي وال��دويل ،حيث نفذت يف الدورة
اخلام�سة ندوة مهمة حول االبتكار يف العمل
احلكومي ،وق��د خرجت مب��ب��ادرات عديدة
تعمل كم�رسعات من �ش�أنها امل�ساهمة يف
اجلهود الرامية لالرتقاء بالعمل احلكومي،
ويف الدورة ال�ساد�سة تتناول الكلية �أحد �أهم
�أولويات الأم��ن الوطني املتمثل يف تنمية
فر�ص العمل والت�شغيل ،ولأداء ر�سالتها هذه
تنتهج الكلية �أ�سلوب ال�رشاكة مع اجلهات
احلكومية والقطاع اخل��ا���ص وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املختلفة ،ومع �رشائح وا�سعة
من املواطنني والباحثني».
العميد ال��رك��ن بحري �أح��م��د ب��ن فريي
البلو�شي موجه �إ�سرتاتيجي من البحرية
ال�سلطانية العمانية ق��ال« :متكنت كلية
ال��دف��اع الوطني خ�لال اخلم�س ال�سنوات
املا�ضية من حتقيق كافة الأهداف املر�سومة
ومبعايري علمية معا�رصة ،وحتقيق العديد
م��ن الإجن�����ازات ،وذل���ك بت�أهيل وتخريج
قيادات وطنية فاعلة ،حيث �ساهمت الكلية
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وب�شكل كبري يف رف��ع م�ستوى املعرفة
والإب��داع الفكري لدى امل�شاركني ،والرقي
بفكرهم وقدراتهم يف التخطيط والتحليل
الإ�سرتاتيجي ،وذلك من خالل تناول خمتلف
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية ،وحر�صت الكلية على
�إك�سابهم املعرفة واملهارة على كيفية اتخاذ
القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة ،وا�ستطاعت
حتقيق �سمعة �إقليمية ودولية رفيعة ،وذلك
من خالل ا�ستقطاب وا�ست�ضافة نخبة من
�أ�صحاب و�ص ّناع ال��ق��رار من ال�سيا�سيني
واالق��ت�����ص��ادي�ين وال���ق���ادة الع�سكريني
والأكادمييني الذين ميتلكون خربة علمية
وعملية ويتمتعون ب�سمعة رفيعة يف العامل».
العميد الركن �سليمان بن خالد الزكواين
مدير عام الدرا�سات وال�ش�ؤون الأكادميية
بكلية الدفاع الوطني قال« :منذ �أن ت�رشفت
كلية ال��دف��اع الوطني ب�صدور املر�سوم
ال�سلطاين القا�ضي ب�إن�شائها بد�أت مهمتها
الوطنية ك���أع��ل��ى ��صرح ت��دري��ب��ي يهدف
لإعداد وت�أهيل قادة قادرين على �صناعة
ال��ق��رار يف امل�ستوى الإ���س�ترات��ي��ج��ي من
خمتلف القطاعات الوطنية ع�سكرية و�أمنية
ومدنية ،م�ستعينة يف �سبيل حتقيق ذلك
باخلربات املحلية والدولية ،وم�ستقطبة
حما�رضين �أكادمييني من جامعات وطنية
و�إقليمية ودولية من م�شارب واجتاهات
خمتلفة� ،إىل ج��ان��ب حمللني م��ن مراكز
�أب��ح��اث ودرا����س���ات �إ�سرتاتيجية دولية
مرموقة ،ف�ضال عن �شخ�صيات مهمة من
منظمات �أمم��ي��ة و�إقليمية ب��ه��دف �صقل
قدرات منت�سبيها و�إطالعهم على م�ستجدات
الق�ضايا الإقليمية والدولية».
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فل�سفة الكلية تنبع من العراقة العمانية املرتكزة
على القيم الأ�صيلة واملخزون الفكري لهذا البلد
ال�ضارب يف �أعماق التاريخ
العميد الركن �سلطان بن حممد املدحاين
موجه �إ�سرتاتيجي من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين ق��ال�« :إن كلية ال��دف��اع الوطني
يف تطور م�ستمر وت��واك��ب ع�رص احلداثة
والتطور العاملي ،وخ�لال اخلم�س �سنوات
املا�ضية �أ�صبحت من ال����صروح العلمية
والفكرية ،وه��ي معنية بت�أهيل و�إع���داد
القيادات الع�سكرية واملدنية على امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي يف جمايل الأمن والدفاع� ،أما
يف ما يخ�ص الربامج العاملية والأكادميية
فهي يف عملية حتديث م�ستمرة».
العميد الركن حممد بن علي بن دبالن
جعبوب من ق��وة ال�سلطان اخلا�صة �أحد
خريجي دورة ال��دف��اع ال��وط��ن��ي الرابعة
ق��ال�« :إن جتربتي ب�صفتي م�شاركا يف
ال��دورة الرابعة كانت بال �شك ا�ستثنائية،
ف��م��ن خ�لال��ه��ا مت��ك��ن��ت م���ن ف��ه��م �أف�����ض��ل
لعنا�رص القوة املختلفة للدولة ومنهجية
ال�سيا�سة والعالقة الدولية والإقليمية،
ودور املنظمات الدولية واملنظمات غري
احلكومية يف امل�شهد ال��دويل� ،إ�ضافة �إىل
الإمل���ام مبتطلبات الأم��ن الوطني و�سبل
تعزيزها و�إع��داد الإ�سرتاتيجيات الالزمة
لتحقيق امل�صلحة العليا للوطن� .إن خال�صة
جتربتي متثلت يف �أنني �أ�صبحت �أعتمد يف
معلوماتي على البحث املمنهج ،وازدادت

ق��درت��ي ع��ل��ى التحليل مب��ك��ون��ات ال��ق��وة
وال�ضعف لتحديد التحديات خللق فر�ص
ميكن لها حتقيق ال��ر�ؤي��ة املن�شودة ،و�إن
املعارف واملهارات التي اكت�سبتها �ساهمت
ب�شكل ملحوظ يف تطوير امل�ؤ�س�سة على نحو
ي�ساهم يف حتقيق الأمن املن�شود».
الأ�ستاذة ليلى بنت �أحمد النجار من
وزارة الرتبية والتعليم من خريجي دورة
الدفاع الوطني الثالثة حتدثت قائلة�« :أنا
فخورة جداً لكوين �أول امر�أة حتظى ب�رشف
االنت�ساب ل���دورة كلية ال��دف��اع الوطني
يف دورت��ه��ا الثالثة ،واحل��م��داهلل �ساهمت
هذه ال��دورة يف فهم معنى الأم��ن الوطني
والتخطيط الإ�سرتاتيجي واخلطط الوطنية
وكيفية �صياغتها ملختلف امل��ج��االت
التنموية ،كما �أن��ه��ا ك��ان��ت بالن�سبة يل
حتديا ملعرفة مدى قدرة امل��ر�أة العمانية
الفعالة فيها رغم �صعوبة
على امل�شاركة ّ
بع�ض املراحل التي مير بها امل�شاركون
فيها وحجم العمل والإجناز املطلوبني يف
فرتة زمنية قيا�سية ،وكذلك �إثبات جدارة
املر�أة بالعمل وامل�شاركة �إىل جانب �أخيها
ال��رج��ل يف ك��ل م��وق��ع خل��دم��ة ه��ذا الوطن
العزيز يف ظل القيادة احلكيمة ،و�أ�شعر بكل
معاين الفخر واالع��ت��زاز باعتباري �إحدى
امل�شاركات يف دورة كلية الدفاع الوطني».

العقيد �سليمان بن حممد العلوي من
�رشطة عمان ال�سلطانية �أحد خريجي دورة
الدفاع الوطني الثانية ق��ال« :لقد �شرُ فت
لاللتحاق بهذه الكلية الفتية عام 2014م
�ضمن كوكبة الدفعة الثانية ممثال ل�رشطة
عمان ال�سلطانية ،وق��د ا�ستفدت كثريا من
خالل التعلم الذاتي وفق الربامج والفعاليات
واملنا�شط التي تطرقت ملو�ضوعات ذات
�أب��ع��اد �إ�سرتاتيجية وطنية ،وال��ت��ي كانت
ب��ح��ق م��ت��ن��وع��ة و���ش��ام��ل��ة وت��دع��م م�سرية
التنمية ال�شاملة ،ف�ضال عن تبادل اخلربات
بني امل�شاركني ،واال�ستفادة من جتارب
وخ��ب�رات امل��وج��ه�ين الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين يف
توجيهنا وتقييم البحوث والأعمال املقيمة
التي كنا نكلف بها يف خمتلف الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية الوطنية ،ا�ستفادتنا من الدورة
كبرية جدا ،فقد كانت برامج الدورة م�صممة
اكت�سبت
فعال لت�أهيل قادة �إ�سرتاتيجيني ،فقد
ُ
معارف جديدة �ساعدتني يف تنمية وتطوير
قدراتي مما ينعك�س �إيجابا على م�ساهمتي

يف جمال العمل وب�صفة خا�صة باجلوانب
ذات البعد الإ�سرتاتيجي ال��ذي يعزز ر�ؤي��ة
�رشطة عمان ال�سلطانية ور�سالتها».
الفا�ضل عبد العزيز بن �سعيد الري�سي
من دي��وان البالط ال�سلطاين �أح��د خريجي
دورة الدفاع الوطني اخلام�سة قال« :حظيت
بفر�صة للم�شاركة مع كوكبة من القيادات
الوطنية الع�سكرية والأم��ن��ي��ة واملدنية
والذين مثلوا خمتلف الت�شكيالت والهيئات
والوزارات احلكومية ،حيث ات�سمت امل�شاركة
بالعديد من اجلوانب البارزة يف الربنامج،
والتي حملت يف جوهرها بعدا �إ�سرتاتيجيا
ومن��وذج��ا تعليميا خمتلفا عن الكثري من
الربامج ،فالربنامج بتنوعه ي�ضع امل�شاركني
فيه �أم���ام ا�ستحقاقات ر���س��ال��ة املعرفة
واملتمثلة يف �أعمال تطبيقها واال�ستفادة
منها وتوظيفها مل�صلحة الوطن والعمل ،وقد
قدم الربنامج العديد من التجارب والنماذج
املفيدة التي ميكن توظيفها يف العمل ،فعلى
�سبيل املثال يركز الربنامج على طرائق بناء

الإ�سرتاتيجيات وحمددات جناحها والنماذج
التي تبنى عليها ،والتي تالم�س احتياجا
فعليا يف عملي اليومي».
العقيد الركن (مهند�س) حمد بن عبداهلل
الكلباين من اجلي�ش ال�سلطاين العماين �أحد
منت�سبي دورة ال��دف��اع الوطني ال�ساد�سة
ق���ال« :م���ن خ�ل�ال م�شاركتي يف ال���دورة
ظهرت بع�ض احلقائق مل �أكن لأدركها لوال
ح�ضور ال��دورة ،و�أهمها احلاجة �إىل تطعيم
الدورات الع�سكرية ببع�ض املعارف الوطنية
وال�سيا�سية املرتبطة بالعمل الع�سكري ،كذلك
ظهرت لدي �أهمية ح�ضور هذه الدورة داخل
ال�سلطنة دون ح�ضورها يف اخلارج ملا لذلك
من فائدة عظيمة يف تكوين رافد معريف لدى
امل�شارك عن ال�سلطنة وحميطها الإقليمي
وال��ع��امل��ي ،و�أي�ضا وج��ود امل�شاركني من
خمتلف اجلهات الفاعلة وهيئات �صنع القرار
املدنية والع�سكرية له دور فاعل يف ت�شكيل
ال�شخ�صية القيادية للم�شارك وفقا لأهداف
الكلية».

تكرم املجيدين من منت�سبيها
كلية الدفاع الوطني ِّ
ويف �إطار احتفال كلية الدفاع الوطني بيومها
ال�سنوي كرمت الكلية املجيدين من منت�سبيها،
وذل���ك ي���وم  1/8حت��ت رع��اي��ة ال��ل��واء ال��رك��ن
�سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ،حيث قام
راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز التقديرية للمجيدين
من منت�سبي كلية الدفاع الوطني تقديراً لأدائهم
الوظيفي وجهودهم يف الأعمال املنوطة بهم.
وعلى هام�ش التكرمي قلد اللواء الركن �آمر كلية
الدفاع الوطني ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك
احل�سن لأحد منت�سبي كلية الدفاع الوطني .
ويف اخلتام �أ�شاد اللواء الركن �آمر كلية الدفاع
الوطني باجلهود التي بذلها املكرمون للو�صول �إىل
هذا امل�ستوى ،وهن�أهم على التكرمي ،حاثا �إياهم
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء لتحقيق �أف�ضل
النتائج م�ستقبالً ،م�ؤكدا يف الوقت ذاته على �أهمية
االرت��ق��اء بامل�ستوى التدريبي ،متمني ًا للجميع
التوفيق والنجاح.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أع�ضاء هيئة التوجيه
بكلية الدفاع الوطني ،وعدد من منت�سبي الكلية.
21

العــدد 505
يناير 2019

		
متابعة :النقيب /طارق بن طالب اخلوالدي  -مدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي

ت�صوير :الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبي  -الرقيب �أول  /حممد بن �أحمد البلو�شي

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الــــــــــــــدفاع يقوم بزيارة كلية الدفاع الوطنــــي
م��ع��ايل ال�سيد ال��وزي��ر خالل
زيارته ي�ستمع �إىل �إيجاز عن
الربامج املوازية التي تخطط
الكلية لتنفيذها خ�لال العام
احلايل 2019م� ،ضمن برامج
التحديث امل�ستمرة التي تنتهجها
الكلية يف �إع����داد وت���أه��ي��ل
القيادات الع�سكرية واملدنية

ق���ام معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن ح���ارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع يوم  1/7بزيارة تف ُّقد َّية لكلية الدفاع الوطني ،وكان يف ا�ستقبال
معالي���ه ل���دى و�صوله مقر الكلي���ة مبع�سكر بيت الفلج الل���واء الركن �سامل بن
م�سلم بن علي قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ،وعدد من كبار ال�ضباط بالكلية.
يف بداية الزيارة �ألقى اللواء الركن
�آمر كلية الدفاع الوطني كلمة رحب
خاللها مبعايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع ورئي�س و�أع�ضاء
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جمل�س الكلية� ،شاكراً اهتمام ودعم
معاليه جلميع �أن�شطة وبرامج الكلية،
م�ؤكداً على اال�ستمرار يف ال�سري بالكلية
نحو الأه���داف املخطط لها واالرتقاء

مب�ستواها الأكادميي والدرا�سي وفق ًا
لآخر ما ي�ستجد من تطوير وحتديث يف
جانب الدرا�سات الإ�سرتاتيجية حتقيق ًا
ل�ل�أه��داف التي �أن�شئ من �أجلها هذا

ال�رصح الإ�سرتاتيجي احلديث.
وق��د ا�ستمع معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع �إىل �إيجاز
عن الربامج املوازية التي تخطط الكلية
لتنفيذها خالل العام احلايل 2019م،
�ضمن برامج التحديث امل�ستمرة التي
تنتهجها الكلية يف �إع����داد وت�أهيل
ال��ق��ي��ادات الع�سكرية وامل��دن��ي��ة على
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي يف جمايل الأمن
والدفاع.
وقام معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول
ع��ن ���ش���ؤون ال��دف��اع ب��زي��ارة معر�ض
الكلية ال��ذي �ضم بع�ض ال�صور التي
جت�سد الأن�شطة والفعاليات الأكادميية
والزيارات التي قام بها كبار �ضيوف
ال�سلطنة للكلية ،ك��م��ا ق���ام معاليه
ب��االط�لاع ع��ل��ى امل��راف��ق التدريبية
اجل��دي��دة التي �شملت قاعة خم�ص�صة
للربامج املوازية وقاعة �أخرى لربنامج
دورة الدفاع الوطني ،حيث ت�ضمنت
القاعتان �أح��دث الو�سائل والتقنيات
والتجهيزات التدريبية التي ت�ستخدم يف
امل�ؤ�س�سات الأكادميية احلديثة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن كلية ال��دف��اع
الوطني تعمل على �إعداد وت�أهيل قادة

�إ�سرتاتيجيني ع�سكريني ومدنيني من
خالل االلتزام بتوفري بيئة �أكادميية
حتفز على الإب���داع الفكري والتعليم
والبحث والتطوير ،بهدف �إك�سابهم
امل��ع��ارف وال��ق��ي��م واالجت��اه��ات التي
متكِّنهم من ت��ويل املنا�صب القيادية
يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،كما تهدف
الكلية �إىل تنمية القدرة على توحيد
وتكامل وتن�سيق اجلهود الوطنية يف
كافة املجاالت يف �إطار وطني �شامل،
بالإ�ضافة �إىل تنمية الوعي والإدراك

بق�ضايا الأمن الوطني وتنمية القدرة
على �إدارة الأزمات وفق خطط منهجية
علمية ،ع�ل�اوة على �إج����راء البحوث
وال��درا���س��ات وتطوير م��ه��ارات البحث
العلمي يف جمايل الأمن والدفاع.
رافق معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع خالل زيارته لكلية
الدفاع الوطني الفريق الركن رئي�س
�أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س
جمل�س الكلية ،وقادة الأ�سلحة ،و�أ�صحاب
ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س الكلية.
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متابعة - :املالزم �أول� /سعيد بن بن �سليمان ال�سعدي
 -مدين/مبارك بن �سويد ال�صبحي

الوكيل �أول� /سعيد بن علي الكلباين -الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبيت�صوير:
-الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

�سـالح اجلـو ال�سلطانـي العمانـي يحتفـل بتخريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج دفعة جديدة من ال�ضباط الطيارين واجلويني

احتفل �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  1/9بتخريج دفعة
جديدة من ال�ضباط الطيارين
واجل����وي��ي�ن ،وذل�����ك مب��ي��دان
اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة غال
و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
حتت رعايــة معالــي الدكتــور
علي بن م�سعود ال�سنيدي وزير
التجارة وال�صناعة.
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بد�أت مرا�سم االحتفال بالتحية الع�سكرية
ملعايل الدكتور راعي املنا�سبة ،وعزف ال�سالم
ال�سلطاين ،ثم قام معاليه بتفتي�ش ال�صف
الأمامي من طابور اخلريجني ،عقب ذلك قدم
طابور اخلريجني ا�ستعرا�ض ًا بامل�سري البطيء
تتقدمهم راية �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
مروراً من �أمام املن�صة الرئي�سية مب�صاحبة
معزوفات مو�سيقية لفرقة مو�سيقى �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين ،ثم تقدم الطابور بهيئة
اال�ستعرا�ض �إىل الأمام.
بعد ذلك دخلت جمموعة دورة ال�ضباط
الطيارين املتخرجة �إىل ميدان اال�ستعرا�ض
بامل�سري البطيء ،حيث قام معايل الدكتور وزير
التجارة وال�صناعة راعي االحتفال بتقليد جناح
الطريان للطيارين اخلريجني ،كما �سلم معاليه
�سيف ال�رشف للمالزم جوي حمد بن علي بن
�سليمان اجلهوري احلا�صل على املركز الأول
على امل�ستوى العام لدورة ال�ضباط املر�شحني
املتخرجة ،ثم جرت مرا�سم ت�سليم وا�ستالم راية
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية من الدورة

املتخرجة �إىل الدورة اجلديدة التي تتلقى
تدريبها ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية،
والذين �أق�سموا على �صونها واملحافظة عليها .
وقد ردد ال�ضباط اخلريجون ن�شيد �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين ،و�أدوا ق�سم الوالء ونداء
الت�أييد ،وهتفوا ثالث ًا بحياة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -ثم

مر عدد من الطائرات املقاتلة التابعة لل�سالح
ّ
فوق ميدان اال�ستعرا�ض احتفاء بهذه املنا�سبة،
وعزفت فرقة املو�سيقى ال�سالم ال�سلطاين.
بعد ذلك ا�ست�أذن قائد طابور اخلريجني من
معايل الدكتور راعي االحتفال باالن�رصاف،
حيث غادر اخلريجون ميدان اال�ستعرا�ض
مروراً من �أمام املن�صة الرئي�سية ،وقدمت فرقة
مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين العماين معزوفات
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راعي املنا�سبة ي�س ِّلم �سيف َّ
ال�شرف للحا�صل على
املركز الأول على م�ستوى دورة ال�ضباط املر�شحني

ومقطوعات مو�سيقية وع�سكرية متنوعة ،وبعد ذلك قام معاليه بت�سليم
�شهادات مدربي الطريان لعدد من �ضباط �سالح اجلو ال�سلطاين العماين،
ثم التقطت ال�صور التذكارية مع هيئة التوجيه والتدريب واخلريجني من
الطيارين وال�ضباط اجلويني.
هذا ،وقد ا�شتمل حفل تخريج ال�ضباط ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
على تخريج دورة ال�ضباط الطيارين ،ودورة ال�ضباط املر�شحني ،ودورة
ال�ضباط اجلامعيني ،ودورة ال�ضباط التحويلية ،ودورة �ضباط اخلدمة
املحدودة ،وقد �شارك يف دورة ال�ضباط املر�شحني �إىل جانب �ضباط �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين عدد من ال�ضباط من دولة قطر ال�شقيقة .
ح�رض االحتفال عدد من �أ�صحاب املعايل ،وعدد من قادة قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من
املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى ووكالء الوزارات والهيئات احلكومية ،والوالة ،وعدد من كبار
�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ،كما ح�رض
فعاليات االحتفال عدد من امللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول ال�شقيقة
وال�صديقة املعتمدين لدى ال�سلطنة ،وعدد من كبار ال�ضباط املتقاعدين،
وجمع من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين،
و�أولياء �أمور اخلريجني ،وعدد من املدعوين.
وبهذه املنا�سبة �رصح معايل الدكتور علي بن م�سعود ال�سنيدي وزير
التجارة وال�صناعة راعي احلفل قائالً« :ت�رشفت بتخريج كوكبة من ال�ضباط
الطيارين واجلويني من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين التي تعد �إ�ضافة
حلرا�س وحماة الوطن ،وما �شاهدناه اليوم من عر�ض يثلج ال�صدر لهو
دليل على االن�ضباط الذي عهدناه من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين وكافة
الأجهزة الع�سكرية يف هذا البلد ،ونتمنى للخريجني التوفيق يف حياتهم
العملية القادمة ،كما نتمنى التوفيق لزمالئهم يف الدورة القادمة».
وحتدث العميد الركن جوي جمعة بن طالب اجلابري قائد قاعدة
غال و�آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية قائالً�« :إن االحتفال بهذه
املنا�سبة �سيبقى ذكرى خالدة يف نفو�س اخلريجني ،فعليهم �أن يكونوا
القدوة احل�سنة الطيبة يف �أداء الواجب الوطني املقد�س ،و�أن ي�شمروا عن
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�سواعد اجلد والعطاء خدمة لوطنهم و�سلطانهم
املفدى �-أيده اهلل -وعليهم التحلي باليقظة
والإقدام وال�شجاعة واال�ستمرار يف �سرب العلم
واملعرفة ،ليكونوا مت�سلحني بفكر وقاد يعينهم
على التخطيط والتنفيذ يف �أداء مهامهم امل�سندة
�إليهم بكل احرتافية ع�سكرية فذة  ،وبهذه
املنا�سبة �أنتهز الفر�صة لأقدم ال�شكر اجلزيل
للهيئة التوجيهية والتدريبية والأكادميية
وامل�ساندين للعملية التدريبية يف هذا ال�رصح
التدريبي ال�شامخ على جهودهم اجلادة والبناءة
طيلة فرتة الدورة والتي �أثـمرت ح�صاد جيل
�آخر من �شباب عمان الواعد ،و�أبارك للخريجني
على نيل الثقة ال�سامية من لدن موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه
اهلل ورعاه  -ليكونوا جنوداً خمل�صني وحرا�س ًا
�أوفياء».
وقال العقيد الركن طيار علي بن مبارك
العامري م�ساعد �آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية للتدريب العام�« :أبارك لهذا الفوج من
ال�ضباط الطيارين واجلويني تخرجهم يف هذا
اليوم امليمون ،و�أهنئهم على العر�ض الرائع
الذي قدموه على ميدان �أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية ،حيث �أثبتوا مدى ا�ستحقاقهم
لنيل الثقة ال�سامية بعد اجتيازهم الربنامج
التدريبي بكل جدارة واقتدار يف هذا ال�رصح
ال�شامخ ،لين�ضموا �إىل ركب من �سبقهم لت�أدية
واجبهم الوطني املقد�س جتاه وطنهم الغايل
و�سلطانهم املفدى � -أيده اهلل  -حاث ًا �إياهم
لال�ستمرار يف بذل املزيد من اجلهد والعطاء
والتفاين يف �أداء واجباتهم املنوطة بهم ،متمني ًا
لهم دوام التوفيق والنجاح».
وقال املقدم الركن جوي يو�سف بن را�شد
اجلهوري قائد جناح تدريب ال�ضباط املر�شحني
ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية« :ما �شهدناه
يف هذا اليوم البهيج من تخريج دفعة جديدة
من ال�ضباط الطيارين واجلويني لهو م�صدر عز
وفخر ،اليوم اكت�سبت �أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية حلة بهية براقة لت�شارك اخلريجني
و�أهاليهم فرحتهم بيومهم املميز الذي �سعوا
للو�صول �إليه بكل جد واقتدار ،حيث �أكد
اخلريجون جاهزيتهم لالن�ضمام �إىل ركب من
�سبقهم يف �رشف اخلدمة ،بعد �أن مت �صقلهم
وت�أهيلهم وتزويدهم ب�شتى العلوم واملعارف
واملهارات الع�سكرية ،من خالل برنامج تدريبي
متقن �أ�رشف عليه نخبة من ال�ضباط الأكفاء،
فتحيه ت�أخذ من الكواكب ارتفاعها ومن
�سخروا
املحيطات ات�ساعها لكل �أولئك الذين َّ

معايل الدكتور وزير التجارة
وال�صناعة:
ما �شاهدناه اليوم من عر�ض يثلج
ال�صدر لهو دليل على االن�ضباط الذي
عهدناه من �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين وكافة الأجهزة الع�سكرية يف
هذا البلد
قائد قاعدة غال و�آمر �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية:
على اخلريجني التحلي باليقظة
والإقدام وال�شجاعة واال�ستمرار يف �سرب
العلم واملعرفة ،ليكونوا مت�سلحني بفكر
و ََّق ٍاد يعينهم على التخطيط والتنفيذ يف
�أداء املهام امل�سندة �إليهم بكل احرتافية

وقتهم وجهدهم لت�أهيل وتدريب
ه�ؤالء اخلريجني».
ومبنا�سبة تخرجهم التقى
مندوب التوجيه املعنوي بعدد من
اخلريجني من ال�ضباط الطيارين
وال�ضباط اجلويني الذين عربوا عن
فرحتهم و�سعادتهم بتخرجهم من
هذا ال�رصح الأكادميي ،وذلك من
خالل اللقاءات الآتية:

العقيد الركن طيار/
علي بن مبارك العامري
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املالزم جوي/
حمد بن علي اجلهوري

املركز الأول و�سيف ال�شرف
يف دورة املر�شحني

املالزم جوي/
�شهاب بن حمد البلو�شي
املركز الثاين
يف دورة املر�شحني

املالزم جوي حمد بن علي اجلهوري
احلا�صل على املركز الأول و�سيف ال�رشف
حتدث قائال�« :إنه ل�رشف عظيم ح�صويل على
املركز الأول وعلى �سيف ال�رشف ،ومل يت�أت يل
هذا �إال بتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل وجهد
متوا�صل طيلة مدة الدورة يف بيئة مهيئة ومعدة
بكافة الإمكانات والتي تتمثل يف �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية التي من خاللها �أدعو
زمالئي املر�شحني الذين يتدربون �إىل بذل
املزيد من اجلهد والتفاين يف كافة املجاالت
التي يت�ضمنها املنهاج التدريبي يف هذا ال�رصح
ال�شامخ ،كما �أدعو زمالئي اخلريجني �إىل التفاين
يف �أداء مهام �أعمالهم املقبلة».
املالزم جوي �شهاب بن حمد البلو�شي قال:
«لقد ق�ضينا يف �أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية فرتة مميزة من حياتنا كان الهدف
منها �صقل املهارات وتنمية الطاقات لنكون
�ضباط ًا يف �سالح اجلو ال�سلطاين العماين على
�أعلى درجات من الكفاءة والت�أهيل� .إن �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية كانت وال تزال �رصح ًا
�شاخم ًا من �رصوح التدريب يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�أنا فخور بكوين �أحد خريجها ،وما
يزيدين فخراً ح�صويل على املركز الثاين يف
الدورة ،و�أنتهز هذه الفر�صة لأتوجه بال�شكر
اجلزيل لكافة املوجهني واملدربني �ضباط ًا
و�أفراداً فقد كانوا مثا ًال يحتذى به وعون ًا لنا
خالل فرتة التدريب».
املالزم طيار حممد بن حامد اخلنجري
احلا�صل على ك�أ�س املركز الأول وك�أ�س جاللة
ال�سلطان املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
للطريان عرب عن فرحته قائال« :مما ال�شك فيه
�أن االنتماء �إىل قوات ال�سلطان امل�سلحة �رشف
عظيم وغاية ي�صبو �إليها كثري من �أبناء هذا
الوطن الغايل ،فالدفاع عن الأوطان واجب
مقد�س وهدف �سام ،وها نحن اليوم ننال �رشف
التخرج ك�ضباط طيارين لنكون ن�سوراً �أمناء
ندافع عن حيا�ض هذا الوطن الغايل والوالء
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املالزم طيار/
حممد بن حامد اخلنجري

املركز الأول وك�أ�س جاللة
ال�سلطان للطريان

املالزم �أول طيار/
طارق بن �أحمد البلو�شي
�أحد خريجي دورة
ال�ضباط الطيارين

املالزم طيار/
زكريا بن يحيى الوائلي
�أحد خريجي دورة
ال�ضباط الطيارين

اخلريجون يعربون عن ت�شرفهم وفرحتهم بالتخرج من هذا
ال�صرح الأكادميي الع�سكري املهيب
جلاللة ال�سلطان املفدى �أبقاه اهلل».
املالزم �أول طيار طارق بن �أحمد البلو�شي
قال�« :إنه ل�رشف يل قبل كل �شيء االن�ضمام
�إىل �صفوف قوات ال�سلطان امل�سلحة و�أن �أحظى
بالثقة ال�سامية من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل
ورعاه ،وبحمد اهلل تعاىل اجتزت جميع مقررات
التدريب والت�أهيل منذ البداية عندما كنت
مر�شح ًا ومن ثم �ضابط ًا وبعدها التحقت بدورة
الطريان الأ�سا�سية يف ال�رسب الأول ،وبعدها
حظيت ب�رشف احل�صول على جناح الطريان ،و�أن
�أخدم وطني و�سلطاين ،و�أن �أذود عن حيا�ض هذا
الوطن يف جميع ثغوره».
املالزم طيار زكريا بن يحيى الوائلي قال:
«�أحمد اهلل ب�أن وفقني وزمالئي يف اجتياز
دورة الطريان ،و�أ�شعر بفرحة غامرة وبالفخر
واالعتزاز الن�ضمامي �إىل كوكبة من الطيارين
الأكفاء ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين للقيام
بالواجب الوطني املقد�س خدمة للوطن العزيز
والدفاع عن �أمنه ومكت�سباته ،و�أقدم وافر �شكري
وامتناين ل�سيدي قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين على دعمه الد�ؤوب ،ولعائلتي ولكل من
�ساهم يف تفوقي يف هذا ال�رصح ال�شامخ».
املالزم جوي جا�سم بن دروي�ش ال�شحي
احلا�صل على املركز الأول يف دورتي �ضباط
اخلدمة املحدودة والتحويلية�« :أحمد اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن وفقني للح�صول على املركز
الأول ،وهو ثـمرة جهود مبذولة من قبل القائمني
على التدريب يف الأكادميية ،و�أ�شكر عائلتي على
وقوفها وم�ساندتها يل طوال م�شواري يف هذه
الدورة ،كما ال �أن�سى م�ساعدة زمالئي وروح
الفريق التي كان يتحلى اجلميع بها ،و�أنتهز هذه
الفر�صة لأبارك لزمالئي اخلريجني نيلهم الثقة

ال�سامية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه».
الرائد جوي ح�سني بن علي الوهيبي (�أحد
اخلريجني) من دورة ال�ضباط التحويلية قال:
«ن�شكر اخلالق جلَّت قدرته ونت�رضع له حمداً
و�شكراً على توفيقه لنا بالتخرج ،كما �أود �أن
�أتقدم ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إىل املقام
ال�سامي ملوالي ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على نيلنا الرباءة
ال�سلطانية ،وهنا ال ي�سعنا �إال �أن جندد له العهد
والوالء ب�أن نكون ن�سوره املخل�صني للدفاع عن
حمى �سماء الوطن وحيا�ضه ،كما �أود �أن �أتقدم
ب�شكري العميق �إىل جميع القائمني على �إجناح
الدورة التحويلية الذين مل يدخروا جهداً يف
�سبيل حتقيق �أهداف الدورة على كافة الأ�صعدة
الع�سكرية منها والأكادميية ورفع معدالت
اللياقة البدنية ،م�ؤكدين نحن اخلريجني جميع ًا
ب�أن الدورة �أك�سبتنا العديد من القيم واالجتاهات
يف القيادة».
النقيب جوي زيانة بنت حمد البو�سعيدية
(�إحدى اخلريجات) من دورة ال�ضباط التحويلية
قالت« :يف يوم التتويج هذا وبعد م�ضي �أ�شهر
من ال�صرب والعزمية واملثابرة تنتابني م�شاعر
الفرح وال�سعادة والفخر مبا حققته من �إجناز
مل يت�أت �إال بجهد وعمل �شاق ،وها نحن اليوم
جنني ثـمار ذلك العمل بف�ضل اهلل �أوال وم�ساندة
عائلتي امل�ستمرة يل طوال فرتة الدورة ،ويف هذا
اليوم �أثبتنا بعزمية و�إ�رصار �أن املر�أة العمانية
�أحد جناحي الوطن كما قال موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -املر�أة والرجل

املالزم جوي/
جا�سم بن دروي�ش ال�شحي

املركز الأول يف دورتي �ضباط
اخلدمة املحدودة والتحويلية

الرائد جوي/
ح�سني بن علي الوهيبي
�أحد خريجي دورة
ال�ضباط التحويلية

جناحا الوطن يف التحليق �إىل الآفاق ،ها نحن
لعمان وال�سلطان جند وجناح».
النقيب جوي فرحت بنت �سليمان اخلرو�صية
(�إحدى اخلريجات) من دورة ال�ضباط التحويلية
قالت« :من هذا املنرب �أتوجه بال�شكر والثناء
وعظيم االمتنان لكل من �ساهم يف و�صويل لهذا
اليوم ،و�أخ�ص بال�شكر �أ�رستي وزمالئي الذين مل

النقيب جوي/
زيانة بنت حمد البو�سعيدية
�إحدى خريجات دورة
ال�ضباط التحويلية

النقيب جوي/
فرحت بنت �سليمان اخلرو�صية
�إحدى خريجات دورة
ال�ضباط التحويلية

يتوانوا حلظة يف دعمي وم�ساندتي ،و�إنه ليعجز
الل�سان ويق�رص البيان وال يدري ما يكتب البنان
لي�صف ال�شعور الذي يخاجلني يف مثل هذه
اللحظات ،والذي يدفعني لبذل كل ما هو نفي�س
وغال خلدمة هذا الوطن املعطاء».
املالزم جوي حمد ح�صني املري (�أحد
خريجي دورة ال�ضباط املر�شحني من دولة قطر

املالزم جوي/
حمد ح�صني املري

م�شارك من دولة قطر

ال�شقيقة قال« :يف البداية نقول احلمد هلل الذي
�أو�صلنا لهذا اليوم بعد �صرب وجد واجتهاد ،وهذا
بف�ضل ربي ثم دعوات الوالدين والعمل الكبري
الذي قام به الكادر الأكادميي والتدريبي يف
قاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية،
والتخرج من هذه الأكادميية �رشف كبري لنا،
لنخدم بعد ذلك وطننا».

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يُ�س ِّلم �شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اخلريجني

مبنا�سبة احتفال �سالح اجلو ال�سلطاين العماين بتخريج دفعة
جديدة من ال�ضابط الطيارين واجلويني � ،سلم اللواء الركن طيار
مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
� 1/9شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اخلريجني من
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية.
وقد هن�أ قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ال�ضباط اخلريجني
على �أدائهم يف اال�ستعرا�ض الع�سكري الذي قدموه على ميدان
اال�ستعرا�ض بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
مبنا�سبة حفل تخريجهم ،والذي ترجم اجلهود التي بذلت للو�صول
بهم �إىل هذا امل�ستوى امل�رشف ،ومبا حتلوا به من قدرات ومهارات
ع�سكرية م�رشفة خالل تلقيهم التدريب يف هذا ال�رصح الع�سكري
املهيب ،مبارك ًا لهم نيلهم الثقة ال�سامية الكرمية من لدن جاللة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -ك�ضباط يف
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،حاث ًا �إياهم على اال�ستمرار يف بذل

اجلهد ،والتفاين يف �أداء مهام عملهم املقبلة ،متمنيا لهم التوفيق
والنجاح.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين .
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عـدد مـن �أبنـاء الوطـن يلتحقـون يف �صفوف البحــــــــــــــــــرية ال�سلطانيــة العمانيـــة كجنــود م�ستجديــن
يف �إطار ا�ستمرار قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ا�ستيعاب الباحثني عن العمل
ووفق ًا للخطط والربامج املو�ضوعة لرفد البحرية ال�سلطانية العمانية بكوادر
وطنية �شابة ،ا�ستقبلت �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية يوم  1/13عدد ًا من
جنودا يف �صفوف البحرية ال�سلطانية
�أبناء الوطن لتدريبهم وت�أهيلهم ليكونوا ً
العمانية .
وقد ا�ستكملت �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية كافة متطلبات
ا�ستقبال دفعات املواطنني امل�سجلني بالهيئة العامة ل�سجل القوى
العاملة بالتن�سيق مع مكتب جتنيد البحرية ال�سلطانية العمانية ،وعملت
خمتلف اجلهات على توفري املناخ املالئم للمتقدمني واتخاذ كافة
الإج��راءات التي تكفل ان�سيابية القبول وت�سليم املهام واالحتياجات
الفردية للم�ستجدين ،وتوفري اخلدمات التدريبية والعالجية والرتفيهية
التي متتاز بها �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية ،حيث مت البدء يف
�إحل��اق امل�ستجدين بربنامج التدريب الفعلي املعد جلنود البحرية
ال�سلطانية العمانية.
وحول التح�ضريات التي تقدمها �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية
ا�ستعداداً للبدء بتدريب هذا الفوج من امل�ستجدين �رصح العقيد الركن
بحري مهند�س �أحمد بن �سعيد العربي (م�ساعد �آمر �أكادميية ال�سلطان
قابو�س البحرية) قائالً« :يف �إطار االهتمام ال�سامي جلاللة القائد الأعلى
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للقوات امل�سلحة ب�إدخال دماء جديدة لقوات ال�سلطان امل�سلحة ق�ضت
توجيهات جاللته -حفظه اهلل ورع��اه -بتجنيد عدد من املواطنني
الباحثني عن العمل بالبحرية ال�سلطانية العمانية ،وقد مت ذلك بالتن�سيق
مع هيئة �سجل القوى العاملة ،حيث توجهت دفعة جديدة من املواطنني
امللتحقني بالبحرية ال�سلطانية العمانية �إىل �أكادميية ال�سلطان قابو�س
البحرية بعد �أن �أنهوا كافة الإجراءات وخ�ضعوا للتقييم واجتازوا جميع
مراحل القبول مبا فيها االختبارات التحريرية والريا�ضية واملقابالت
ال�شخ�صية ،وي�أتي توظيف هذه الدفعة اجلديدة من حماة الوطن يف �إطار
ا�ستمرار �إجراءات البحرية ال�سلطانية العمانية يف توظيف املواطنني وفق
اخلطة املعتمدة من قيادة البحرية ال�سلطانية العمانية ،حيث �سيخ�ضع
امللتحقون للمراحل التدريبية املختلفة التي ت�ؤهلهم للقيام بالواجبات
واملهام التي ت�ضطلع بها البحرية ال�سلطانية العمانية ،وت�شمل املراحل
التدريبية :اللياقة البدنية ،وامل�شاة الع�سكرية ،وفنون البحر وفرتة
التدريب على ظهر ال�سفن».
كما حتدث النقيب بحري حممد بن خليفة ال�سعدي (قائد مدر�سة
التدريب البحري العام ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية) قائالً« :يعد
التدريب الأ�سا�سي للجنود امل�ستجدين اللبنة الأوىل يف عملية التحويل من
احلياة املدنية �إىل احلياة الع�سكرية �أ�سا�سها ال�ضبط والربط الع�سكريان
مبا فيه من خمتلف العلوم واملعارف الع�سكرية حتى ي�صبحوا قادرين
على البذل والعطاء ،م�ؤهلني مبعرفة كافة الواجبات وامل�س�ؤوليات
بكفاءة وقدرة لرفد قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وي�شمل الربنامج التدريبي
عدة مراحل منها التدريب الأ�سا�سي والتدريب البحري بالإ�ضافة �إىل
تعلم اللغة الإجنليزية».

م�ساعد �آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية:
ي�أتي توظيف هذه الدفعة اجلديدة من حماة الوطن يف �إطار ا�ستمرار �إجراءات البحرية
ال�سلطانية العمانية يف توظيف املواطنني وفق اخلطة املعتمدة

قائد مدر�سة التدريب البحري العام ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية:
التدريب الأ�سا�سي للجنود امل�ستجدين يعد اللبنة الأوىل يف عملية التحويل من احلياة املدنية �إىل
احلياة الع�سكرية �أ�سا�سها ال�ضبط والربط الع�سكريان مبا فيه من خمتلف العلوم واملعارف الع�سكرية
وعن انطباعات �أولياء الأمور ،واملواطنني
املقبولني لالن�ضمام يف البحرية ال�سلطانية
العمانية وللوقوف على �آرائهم حول اجلهود
امل��ب��ذول��ة يف ه���ذا اجل��ان��ب ع�بر امل��واط��ن
يعقوب بن خلفان ال�سيابي (ويل �أم��ر �أحد
امل�ستجدين) قائالً« :ال�شعور ال يو�صف اليوم
خا�ص ًة بعد ح�صول ابني على فر�صة االلتحاق
ب��ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ويف البحرية
ال�سلطانية العمانية على وج��ه اخل�صو�ص،
وذلك يتمثل بال�شعور بالفخر ،لأنه �سوف يكون
من املختارين حلماية وخدمة الوطن ،وهذا
الأمر ميلئ �أفئدتنا بال�سعادة والفخر».
كما ق��ال ( امل�ستجد) م���ازن ب��ن جمعة
ال�سلطي« :احلمدهلل رب العاملني لقد وفقني اهلل
يف االلتحاق بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
وب���إذن اهلل تعاىل �سوف �أكون عند ح�سن ظن
اجلميع بي ،وعلى قدر امل�س�ؤولية يف ت�أدية
ال��واج��ب��ات املنوطة ب��ي خ��دم�� ًة لهذا الوطن
العزيز».

مازن بن جمعة ال�سلطي
(م�ستجد)

نايف بن �إبراهيم العلوي
(م�ستجد)

كما عرب ( امل�ستجد) نايف بن �إبراهيم
العلوي ق��ائ�لاً« :هلل احل��م��د كلي افتخار
وام��ت��ن��ان مبنا�سبة ان�ضمامي للبحرية
ال�سلطانية العمانية ،و�أ���س���أل اهلل جلت
قدرته �أن يوفقنا �أنا وزمالئي امل�ستجدين
يف �إنهاء هذه الدورة و�إمتامها على �أكمل
وجه».
يف ح�ين ق��ال (امل�ستجد) خ��ال��د بن

خالد بن خليل احلرا�صي
(م�ستجد)

خليل احلرا�صي« :بداية ن�شكر القائمني على
�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية على هذه
اجلهود املبذولة وهلل املنة واحلمد ،على توفيق
رب العاملني للح�صول على فر�صة التوظيف
يف البحرية ال�سلطانية العمانية التي متثل
رغبة �شخ�صية كانت لدي منذ ال�صغر  ،و�إن �شاء
اهلل �سوف �أك��ون دائم ًا م�ستعداً خلدمة وطني
الغايل».
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فيينا :الرائد حممد بن �سعيد امل�شيخي  -ت�صوير :الرقيب �سليمان بن حممد العربي

مـو�سيقى �سـالح اجلـو ال�سلطانــي ال ُعماين ت�شـارك فـــــــــــــــــــــي اال�ستعرا�ضات املو�سيقية امل�شرتكة يف جمهورية النم�سا
بدعوة من رئا�سة �أركان القوات امل�سلحة النم�ساوية �شاركت مو�سيقى �سالح
العماين يف اال�ستعرا�ضات املو�سيقية يف العا�صمة النم�ساوية
اجلو ال�سلطاين ُ
فيينا خالل الفرتة (.)1/18-15
قدمت فرقة مو�سيقى �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ا�ستعرا�ضات مو�سيقية
ع�سكرية متنوعة يوم  1/16يف �ساحة
(�ستيفنزبالتز) بو�سط العا�صمة فيينا التي
تعد من مناطق اجلذب لل�سياح والزوار،
وذلك باال�شرتاك مع الفرقة املو�سيقية
الع�سكرية يف القوات امل�سلحة النم�ساوية،
حيث قدمت الفرقتان ا�ستعرا�ضا مو�سيقيا
م�شرتكا من نوع (فال�ش موب).
كما ق��دم��ت مو�سيقى ���س�لاح اجلو
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ال�سلطاين ال ُعماين يوم  1/18عددا من
املقطوعات املو�سيقية الع�سكرية ،وذلك
يف اال�ستعرا�ض املو�سيقي والذي نظمته
القوات امل�سلحة النم�ساوية ،يف ق�رص
هافبورج امللكي التاريخي يف مدينة
فيينا باال�شرتاك مع الفرقة املو�سيقية
الع�سكرية للقوات امل�سلحة النم�ساوية
والفرقة املو�سيقية الع�سكرية بجمهورية
كرواتيا.
ح�رض املنا�سبة معايل هانز بيرت دو
�سكوزيل وزير الدفاع النم�ساوي ،والفريق
�أول روبرت بريجر رئي�س �أركان الدفاع
النم�ساوي ،و�سعادة ال�سفري يو�سف بن
�أحمد اجلابري �سفري ال�سلطنة املعتمد
لدى جمهورية النم�سا ،وعدد من القادة
وال�ضباط بالقوات امل�سلحة النم�ساوية

وكبار ال�شخ�صيات يف جمهورية النم�سا.
وق��د الق��ى اال�ستعرا�ض املو�سيقي
الع�سكري ال��ذي قدمته مو�سيقى �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين ترحيبا حارا
وتفاعال كبريا من قبل احل�ضور الذين
ام��ت�ل�أت ب��ه��م ق��اع��ات ال��ق����صر امللكي
التاريخي يف العا�صمة فيينا.
وت�أتي هذه الأم�سية كختام مل�شاركة
فرقة مو�سيقى �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال� ُع��م��اين يف ع��دد م��ن اال�ستعرا�ضات
املو�سيقية الع�سكرية خ�لال زيارتها
جلمهورية النم�سا ال�صديقة.
وق���د مت ت��ق��دمي ه���ذا اال���س��ت��ع��را���ض
امل�شرتك بعد اكتمال كافة اال�ستعدادات
والتح�ضريات من قبل الفرقتني ،وذلك
من خالل �إج��راء التدريبات املو�سيقية

تفاعل جماهريي مع
معزوفات مو�سيقى �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين يف �ساحة
(�ستيفنزبالتز) بو�سط فيينا
مو�سيقى �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين ت�شارك
يف اال�ستعرا�ض املو�سيقي
الذي نظمته القوات امل�سلحة
النم�ساوية

33

العــدد 505
يناير 2019

معزوفات مو�سيقى �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين القت
ترحيبا حارا يف ق�صر هافبورج
امللكي التاريخي

املقدم الركن جوي
نا�صر بن �سيف ال�شرجي

امل�شاركة تهدف �إىل تبادل
اخلربات الدولية يف جمال
املو�سيقى الع�سكرية والتعريف
بالفنون الرتاثية العمانية
امل�شرتكة يف مقر قيادة مو�سيقى اجلي�ش النم�ساوي
مبع�سكر (ماري ترييزا) يف العا�صمة فيينا.
وتهدف ه��ذه امل�شاركة �إىل تبادل اخل�برات
بني اجلانبني ال ُعماين والنم�ساوي ,واالطالع على
التجارب الدولية يف جمال املو�سيقى الع�سكرية،
والتعريف بالفنون الرتاثية ال ُعمانية.
وقد �سلطت و�سائل الإعالم النم�ساوية ال�ضوء
على منت�سبي فرقة مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،من خالل تغطيتها الإعالمية الوا�سعة
للحفل و�إجراء املقابالت التلفزيونية.
مبنا�سبة اال�ستعرا�ضات املو�سيقية التي قدمتها
العماين خالل
فرقة مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
زيارتها جلمهورية النم�سا �أجرى التوجيه املعنوي
عدداً من اللقاءات الآتية:
املقدم الركن جوي نا�رص بن �سيف ال�رشجي
العماين
قائد فرقة مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
حتدث قائ ًال�« :إن هذه امل�شاركة تعد من امل�شاركات
املهمة لفرقة مو�سيقى �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين من حيث رفع م�ستوى العازفني واالحتكاك
باخلربات الدولية للفرق املو�سيقية العاملية».
و�أ���ش��ار �إىل �أن الفرقة املو�سيقية الع�سكرية
ل��ل��ق��وات امل�سلحة النم�ساوية تعد م��ن الفرق
املو�سيقية الع�سكرية التي ي�شار لها بالبنان نتيجة
مل�ستواها املحرتف يف هذا املجال ،حيث �إن وجود
العازفني من اجلانبني ي�ساهم يف تنمية مهاراتهم
يف العزف امل�شرتك.
و�أ�ضاف قائال :الفرقة الع�سكرية النم�ساوية
كانت قبل عامني م�شاركة يف ال�سلطنة ،ونتيجة
لر�ؤيتها للم�ستوى املتقدم الذي و�صلت �إليه الفرق
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املو�سيقية الع�سكرية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة
ارت��ؤوا �أن يقدموا هذه الدعوة لفرقة مو�سيقى
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين من �أجل اكت�ساب
املزيد من اخلربات وتبادلها بني اجلانبني».
وعن اال�ستعرا�ض الع�سكري الذي �أقيم يف
�ساحة (�ستيفنزبالتز) بو�سط فيينا ،حتدث قائالً:
«�إن فرقة مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
�شاركت يف مثل ه��ذه اال�ستعرا�ضات خالل
فرتات �سابقة يف دول خمتلفة كفرن�سا و�أملانيا،
وم�شاركتنا يف جمهورية النم�سا تعد مهمة جدا
للتعريف بال�سلطنة عن قرب وبالفنون الرتاثية
ال ُعمانية واملو�سيقى الع�سكرية ال ُعمانية ،خا�صة
بح�ضور ع��دد كبري من ال��زوار واحل�ضور من
خمتلف دول العامل �إىل هذه ال�ساحة امل�شهورة
هنا يف النم�سا».
الربفي�سور العقيد هيهل برينهارد قائد
الفرقة املو�سيقية الع�سكرية يف القوات
امل�سلحة النم�ساوية :ي�ؤكد ب�أن هناك تعاو ًنا
كبريا ومتمي ًزا مع املو�سيقى الع�سكرية يف قوات
ً
ال�سلطان امل�سلحة ،و�أنه خالل الفرتة القادمة
�سيتم �إجراء العديد من اال�ستعرا�ضات املو�سيقية
امل�شرتكة بني اجلانبني.
املقدم الركن جوي �سعيد بن عبيد الفطي�سي
رك��ن �أول مو�سيقى �سالح اجل��و ال�سلطاين
العماين� :أ�شار �إىل «�أن هذه امل�شاركات ت�ساهم
ُ
يف تنمية م��ه��ارات وخ�ب�رات منت�سبي فرقة
مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ,وذلك
من خالل االحتكاك باخلربات الدولية يف مثل
هذه االحتفاالت العاملية خا�صة مع القوات

امل�سلحة النم�ساوية ،حيث ت�شتهر فرقتها
املو�سيقية الع�سكرية باحرتافيتها يف الأداء
املو�سيقي الع�سكري».
من جانب �آخر �أ�شار الرائد ماركو�س مات�رسز
م��ن الإع�ل�ام الع�سكري بالقوات امل�سلحة
النم�ساوية �إىل� :أن التعاون الع�سكري يف جمال
املو�سيقى الع�سكرية بني ال��ق��وات امل�سلحة
العماين
النم�ساوية و�سالح اجل��و ال�سلطاين ُ
كان قد بد�أ منذ عامني .و�أ�ضاف �أن املو�سيقى
الع�سكرية ب��ال��ق��وات امل�سلحة النم�ساوية
ك��ان��ت يف م�سقط خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية،
وك��ان هناك تعاون م�شرتك بني اجلانبني،
والعر�ض الع�سكري الذي مت تقدميه يف �ساحة
(�ستيفنزبالتز) م��ن ن��وع (ف�لا���ش م��وب) يف
هذه ال�ساحة التي تعد من �أكرب مناطق اجلذب
لل�سياح يف النم�سا ،يرتجم هذا التعاون الوثيق
وامل�شرتك بني اجلانبني.
الوكيل �أول جوي �سليمان بن �سعيد احلب�سي
العماين
من مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
ق��ال�« :إن ه��ذه امل�شاركة �أك�سبتنا الكثري من
اخلربة خا�صة حينما تلتقي بخربات العازفني
الدوليني من الفرق املو�سيقية العاملية والتي
لها باع طويل يف عامل املو�سيقى الع�سكرية».
الرقيب جوي بهية بنت �رسيد احل�سنية
العماين:
من مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
�أ�شارت �إىل �أن هذه امل�شاركة منحتهم فر�صة
مهمة للتعرف على املو�سيقى العاملية ،و�إبراز
اجلوانب الرتاثية ال ُعمانية يف مثل هذه املحافل
الدولية.
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الربفي�سور العقيد
هيهل برينهارد

املقدم الركن جوي
�سعيد بن عبيد الفطي�سي

الرائد
ماركو�س مات�سرز

الوكيل �أول جوي
�سليمان بن �سعيد احلب�سي

الرقيب جوي
بهية بنت �سريد احل�سنية
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

يف هذه احلياة نتخذ العديد من القرارات ،منها ما يتعلق مب�سار
حياتنا ب�صورة مبا�رشة ،وهي ما ميكن �أن نطلق
عليها ال��ق��رارات امل�صريية ،والتي قد ت�ستمر
نتائجها مدى احلياة� ،إيجا ًبا �أو �سل ًبا ،ومنها
الآنية �أو الوقتية والتي يكون ت�أثريها حمدو ًدا �أو
وقت ًيا ،وكال النوعني من القرارات يعتمد عليها
م�ستقبلنا �أو يت�أثر بها� ،سواء كان ذلك الت�أثر ب�صورة مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة ،وهذه القرارات قد نتخذها مبح�ض �إرادتنا� ،أو
نكون جمربين على اتخاذها� ،أكان هذا بدافع �شخ�صي �أو عائلي
مدرو�سا
�أو اجتماعي �أو نتيجة لظروف معينة ،وبع�ضها يكون
ً
أثرا
�أو بعد تفكري متعمق ،ومثل هذه القرارات غال ًبا ما يكون لها � ً
مت�رسعا،
�إيجاب ًيا بعي ًدا �أو قريب املدى ،وبع�ضها يكون ارجتال ًيا �أو
ً
وه��ذا النوع من ال��ق��رارات تكون نتائجه �سلبية يف الكثري من
ت�ستوف حقها من التمعن والتفكري ،ويف
الأحيان ،باعتبارها مل
ِ
احلالة الأوىل وهي حالة القرارات املدرو�سة ف�إن حياتنا ت�أخذ
الوجهة التي نريدها لها ،وهي حتقيق الأهداف التي ر�سمناها،
اً
و�صول للم�ستقبل الذي نرنو �إليه� ،أما
والغايات التي نطمح �إليها،
يف احلالة الثانية ،وهي القرارات املت�رسعة وغري املدرو�سة ،ف�إن
النتائج وامل�ستقبلية منها ب�صورة خا�صة ،تكون عك�س ما نريد،
وال حتقق طموحاتنا و�أهدافنا ،وبالتايل ف�إن ذلك ي�ؤدي دون
�شك �إىل ا�ضطراب يف م�سار حياتنا� ،سواء كان ذلك على املدى
املنظور �أو البعيد.
ولكن �أال ميكن �أن ن�ستدرك �أنف�سنا ونراجع قراراتنا
�أو نبدل �أو نغيرّ يف القرارات التي قد تكون مت�رسعة

*
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�أو خاطئة والتي اتخذناها يف وقت ما� ،أو
موقف ما من حياتنا؟ �أال ميكن ت�صحيح
امل�سار ال��ذي لرمبا قد انحرف ،وابتعد عن
الهدف املن�شود نتيجة ذل��ك؟� ،أعتقد �أننا
نعم ن�ستطيع ،فالأمر ال يزال ب�أيدينا طاملا
كنا على قيد احلياة ،وقادرين على الأخذ
بالأ�سباب ،وانتهاج ال�سبل الكفيلة بتحقيق
قرارا – على �سبيل
ما ن�صبو �إليه ..فلو اتخذنا ً
املثال -بالتوقف عن التعليم عند مرحلة
معينة ،ونتيجة ظرف معني ،ف�إننا ن�ستطيع
قرارا جدي ًدا
�أن نع ّدل يف ذلك القرار ،ونتخذ ً
مبوا�صلة التعليم ،ب�رشط �أن تكون لدينا النية
ال�صادقة ،والعزمية القوية ،والت�صميم الأكيد،
فهناك مناذج عديدة يف احلياة لأنا�س فعلوا
ذلك ،وحققوا ما ي�صبون �إليه ،وبالتايل ف�إن
م�سار حياتهم كله قد تغري للأف�ضل ،لي�س
يف املجال العلمي فقط ،بل ويف املجاالت
الوظيفية واالجتماعية واملادية ،فالتعليم
ن�ستطيع �أن نقول عنه ب�أنه البوابة امل�رشعة
للحياة الكرمية يف خمتلف املجاالت .ولو
ق���رارا �آخ��ر على �سبيل املثال
�أننا �أخ��ذن��ا
ً
بتغيري عملنا �أو تركه بحجة �أنه يبتعد عن
ل�سبب
موقع �سكنانا �أو �إقامة �أ�رسنا ،ولي�س
ٍ
�آخر �أقوى ،خا�صة ملن تتطلب طبيعة عملهم
التنقل من موقع لآخر ،فيمكن التمعن جي ًدا

يف مثل ه��ذا ال��ق��رار ،ودرا�سته
قبل الإق����دام على ات��خ��اذه ،لأن
مثل هذه الأ�سباب تكون يف الغالب
قرارا
م�ؤقتة ،والتفريط بالعمل يكون ً
غري �سليم ،خا�صة �إذا كان يتنا�سب
مع قدراتنا و�إمكانياتنا وم�ؤهالتنا،
ويفي باحتياجاتنا يف احلياة ،ويحقق
تطلعاتنا للم�ستقبل .وهذا الأمر ينطبق
على معظم القرارات التي نتخذها يف
حياتنا ،ثم نكت�شف �أنها مل تكن �صائبة،
وغري �سليمة ،حيث ب�إمكاننا ا�ستدراك
الأم���ر ،وت�صويبها ،وات��خ��اذ ق��رارات
�أف�ضل ،نر�ضى عنها ،وحتقق ما ن�صبو
�إليه� ،أو ما نتطلع لتحقيقه.
�إن حياتنا يف املجمل لي�ست �سوى
حم�صلة للقرارات التي نتخذها فيها،
مهما كان الأم��ر الذي اتخذناها من
�أج��ل��ه ،وال��ظ��روف التي حملتنا على
اختيارها ،وبالتايل ف���إن مراجعة
هذه القرارات ،وا�ستبدالها بالأ�صوب،
وما يحقق �أحالمنا وطموحاتنا ،ما
ي��زال يف �أيدينا ،طاملا هناك مت�سع
من الوقت ،وطاملا �أننا منلك الإرادة
والعزمية القويتني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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ال َّنظر َّي ُات الأكادمي َّي ُة لإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ِاد ال َّدو ِلة ل ِّدف ِاع
الدولة يف زم��ن ال�سلم يف كافة املجاالت
للردع ,وا�ستعدادا للدفاع �ضد كافة �أنواع
ال��ت��ه��دي��دات ،وب��ال��ت��ايل حتقيق الن�رص يف
احلرب.

�أهداف �إعداد الدولة للدفاع

�إن �إعداد �أي دولة للدفاع يعني جتهيز كافة م�ؤ�س�سات تلك الدولة العامة واخلا�صة
ملواجهة �أي تهديدات خارجية �ضد الدولة ,وذلك من خالل و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية
�شاملة للتخطيط والتطوير واال�ستخدام لكافة قدرات الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والع�سكرية لتحقيق الغايات الوطنية العليا ,والأمن الوطني للدولة,
واملحافظة على مكت�سباتها و�سالمة �أرا�ضيها .كما يهدف �أي�ضا �إىل �ضمان ا�ستقرار
العميد الركن متقاعد
وا�ستمرار �أداء �أجهزة الدولة �أثناء الأزمات واحلرب.
�سعود بن �سليمان احلب�سي
ومن ال�صعوبة مبكان االعتقاد بوجود �أي دولة على وجه الأر�ض يف من�أى عن
التهديدات �سواء �أكانت خارجية �أم داخلية� ,سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وع�سكرية� ,إال �أن هذه التهديدات تختلف يف
حدتها وحجمها بني دولة و�أخرى ,والتنب�ؤ بالوقت واملكان املحتمل حلدوثها .كما �أن هناك تفاوت ًا يف قدرات الدول ملواجهة
تلك التهديدات مبفردها �أو �ضمن حتالف �إ�سرتاتيجي.
ويتم و�ضع الإ�سرتاتيجية الوطنية لإعداد الدولة للدفاع يف وقت ال�سلم ويف وقت مبكر وفق خطط مدرو�سة تت�صف
باال�ستمرارية والتطوير طبقا للتغريات احلادة وال�سريعة التي متيز بها الع�صر احلديث.
ويف هذه املقالة �سوف ن�ستعر�ض باخت�صار �أ�س�س ومفاهيم �إعداد الدولة للدفاع.
تعريفات �إعداد الدولة للدفاع

لقد بذل العديد من الكتاب وامل�ؤرخني
جهودا م�ستمرة لإيجاد تعريفات مل�صطلح
�إعداد الدولة للدفاع نختار بع�ضا منها وذلك
على النحو الآتي:
ـ ع��رف ب�أنه «ف��ن وعلم تطوير و�إع��داد
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وا���س��ت��خ��دام ق���درات ال��دول��ة االقت�صادية
وال��ع�����س��ك��ري��ة وامل��ع��ن��وي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة
والدبلوما�سية واالجتماعية ل�صالح تنمية
وتطوير قدراتها الدفاعية لتحقيق الن�رص».
ـ كما عرف ب�أنه «عملية وا�سعة املدى
ت�شمل كل ما مينح الدولة القدرة على ردع

يهدف �إع��داد الدولة للدفاع �إىل تهيئة
كافة قوى الدولة ,وا�ستخدامها بكفاءة عالية
ل��ردع �أو �صد �أي تهديد حمتمل ,ويجب �أن
يحقق الأهداف الآتية:
• متابعة وحتليل ك��اف��ة الأو���ض��اع
ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية
والع�سكرية الإقليمية والدولية التي قد تت�أثر
بها الدولة يف القريب املنظور واملتو�سط
والبعيد و�إيجاد اخلطط املنا�سبة ملواجهتها.
• تهيئة وتنظيم كافة م�صادر املجهود
احلربي يف وقت ال�سلم ا�ستعدادا للحرب.
• ���ض��م��ان ��سرع��ة ودق���ة حت���ول ق��وى
الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والع�سكرية من حالة ال�سلم �إىل احلرب.
• القدرة على ردع �أو �صد �أي تهديد
حمتمل ,و�أي تهديد مفاجئ.
• القدرة على �إدارة حرب طويلة الأمد
�إذا تطلبت الظروف ذلك.
• القدرة على ا�ستمرارية الأداء الكف�ؤ
لل�سيا�سة العامة واالقت�صاد الوطني �أثناء
احلرب.
• املحافظة على املعنويات العالية
للمواطنني.

يهدف �إعداد الدولة للدفاع �إىل تهيئة كافة قوى تلك الدولة,
وا�ستخدامها بكفاءة عالية لردع �أو �صد �أي تهديد حمتمل
• حتقيق الن�رص �رسيع ًا وب�أقل خ�سائر
ممكنة.
• القدرة على املحافظة على التما�سك
الوطني و�إعادة الإعمار بعد احلرب.

�أ�س�س ومبادئ �إعداد الدولة للدفاع

يتم �إعداد الدولة للدفاع يف وقت ال�سلم
وفق خطوات مدرو�سة ,ومن الأ�س�س واملبادئ
الرئي�سية واملهمة يف هذه املجال هي:
• و���ض��وح امل�صالح العليا والغاية
الوطنية للدولة وو�ضع الأه���داف الفاعلة
�لا من
لتحقيقها ,وه���ذا يتطلب ك��م�� ًا ه��ائ ً

املعلومات وحتويلها �إىل قواعد بيانات
وحتليلها وفرزها ,وبالتايل التو�صل �إىل
حقائق ال لب�س فيها.
• حت��دي��د امل�����س���ؤول��ي��ات التخطيطية
والتن�سيقية والتنفيذية للجهات ذات العالقة
بعناية تامة جتنبا حلدوث �أي ت�ضارب عند
التنفيذ.
• ا�ستعرا�ض االفرتا�ضات الإ�سرتاتيجية
للعدائيات املحتملة وحتليلها ,ودرا���س��ة
كافة العوامل امل�ؤثرة الإيجابية وال�سلبية
للو�صول �إىل الأ�سبقيات واملراحل واجلداول

ال��ع��دوان يف �أي حلظة وحتقيق الن�رص يف
�أقل وقت ممكن  ،وال�صمود للحرب الطويلة
الأمد ،والتقليل من اخل�سائر ,واملحافظة على
م�ستوى عال من الروح املعنوية».
ـ يف تعريف مب�سط و�شامل هو كافة
الإجراءات التي تتخذها واجلهود التي تبذلها
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الزمنية املنا�سبة ملواجهتها ,والبدائل
املتاحة و�أن�سبها لتحقيق ذلك.
• و�ضع اخلطة ال�شاملة واخلطط الفرعية
بحيث تكون متنا�سقة ومكملة لبع�ضها,
وا�ستغالل العوامل الإيجابية ,وا�ستبعاد
ال�سلبية منها ,و�أن تكون تلك اخلطط تت�صف
ب�أعلى درج��ات املرونة ملواجهة التغريات
التي قد حتدث �أثناء التنفيذ.
• تطوير وتعديل خطط �إع��داد الدولة
للدفاع وف��ق م��ا متليه امل��واق��ف الطارئة
املحتملة.
• الإ�رشاف املحكم والدقيق على تنفيذ
اخلطط املختلفة �أثناء �إعداد الدولة للدفاع
و�أثناء احلرب.

الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة لإعداد
الدولة للدفاع

كما �سبق الإ�شارة �إليه ب�أن الإ�سرتاتيجية
الوطنية ال�شاملة لإعداد الدولة للحرب يتم
�صياغتها يف وقت ال�سلم ,وتنبثق عن هذه
الإ�سرتاتيجية �إ�سرتاتيجيات فرعية �أو خطط
رئي�سية يف الإع��داد ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والع�سكري ت�شارك فيها كافة
�أجهزة الدولة وفق �أدوار حمددة .ون�ستعر�ض
هذه الإ�سرتاتيجيات باخت�صار على النحو
الآتي:
�أوال :الإعداد ال�سيا�سي للدفاع
ل��ق��د �أب�����رز ال��ع����صر احل���دي���ث تعاظم
وت�شابك امل�صالح بني ال��دول والأح�لاف,
وبالتايل �أدى ذلك �إىل متغريات �سيا�سية
حادة و�رسيعة ,و�أ�صبحت ال�سيا�سة و�سيلة
رئي�سية ملواجهة تلك املتغريات ,لذلك ف�إن
الإع��داد ال�سيا�سي عن�رص رئي�سي ومهم يف
�إعداد الدولة للدفاع الذي ُيبنى عليه باقي
العنا�رص وهو الذي يوجهها .وما من �شك
ب���أن �سيا�سة الدولة املعتدلة املبنية على
�أ�س�س ومبادئ وم�صداقية وا�ضحة وثابتة
�إزاء كافة الأزمات الإقليمية والدولية التي
تكون الدولة طرف ًا فيها �أو تت�أثر وت�ؤثر فيها,
تكت�سب الدولة الثقة واالح�ترام الدوليني,
كما �أن ال�سيا�سة الهادئة املبنية على الأ�س�س
واملبادئ امل�شار �إليها �أعاله وقت ال�سلم تعد
ال�سالح الناعم ال��ذي مبوجبه ميكن �إيجاد
احللول ال�سلمية املنا�سبة لكل اخلالفات دون
الدخول يف ويالت احل��روب ,كما �أنها تعد
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الإعداد ال�سيا�سي عن�صر رئي�سي ومهم يف �إعداد الدولة
للدفاع الذي يُبنى عليه باقي العنا�صر وهو الذي يوجهها

•••••

الإعداد االقت�صادي للدفاع عملية معقدة ومت�شعبة تتطلب
وجود �إ�سرتاتيجية اقت�صادية وطنية م�ستدامة يتم من خاللها
ت�أ�سي�س وبناء اقت�صاد وطني قوي قادر على مواجهة الأزمات
�سالح رادع �ضد الدول التي قد تكون م�صدر
تهديد للدولة كهدف رئي�سي م��ن �أه��داف
�إعداد الدولة للدفاع .ومن الأدوات الرئي�سية
الفاعلة يف الإعداد ال�سيا�سي للدولة للدفاع
هي:
• التعاون ال�سيا�سي مع دول اجل��وار
الإقليمي وال���دول ذات الت�أثري الإقليمي
وال��دويل ,وذلك من خالل مذكرات التفاهم
واالتفاقيات واملعاهدات التي تعزز مواقف
الدولة �إزاء كافة الأزمات املحتملة ك�سالح
رادع �أثناء ال�سلم ,وتعزيز قدرات الدولة �أثناء
احلرب.
• النهج ال�سيا�سي املعتدل الذي يكون
�أ�سا�سه عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
ل��ل��دول الأخ����رى ,وال��وق��وف م��ع الق�ضايا
العادلة ب�أ�سلوب وا���ض��ح دائ��م��ا ,و�إق��ام��ة
العالقات الدبلوما�سية مع كافة الدول وفق
القوانني الدولية ذات العالقة.
• االحرتام الكامل للمواثيق واملعاهدات
الدولية وااللتزام بها �سواء كان ذلك على

امل�ستوى الإقليمي �أو الدويل.
• �إدارة ال�سيا�سة اخلارجية مبا يتالءم
م��ع �أه�����داف ال���دول���ة وم�����ص��احل��ه��ا العليا
وال����صراع املحتمل وف��ق النهج ال�سيا�سي
امل�شار �إليه.
• التهيئة الكاملة للجهاز الدبلوما�سي
خ��ارج الدولة حتى م�ستوى االح�تراف يف
ممار�سة فنون الدبلوما�سية.
• ال�سيا�سة الإع�لام��ي��ة املتمثلة يف
�إ�سرتاتيجية �إعالمية �شاملة ت�شارك فيها
كافة جهات االخت�صا�ص ,على �أن تكون
معتدلة و�صادقة يف طرح وتناول الق�ضايا
ذات االهتمام بعيدا عن االنخراط يف حروب
�إعالمية ت�ؤدي �إىل ت�أجيج الق�ضايا �إىل نحو
ال يخدم امل�ساعي احلميدة حلل اخلالفات
بني الدول.
ثانياً :الإعداد االقت�صادي للدفاع
�إن االقت�صاد ال��وط��ن��ي يعد امل�صدر
الأ�سا�سي للتنمية ب�شكل عام ,وتهيئة كافة
عنا�رص �إعداد الدولة للدفاع يف وقت ال�سلم.

لذلك ف�إن الإعداد االقت�صادي للدفاع عملية
معقدة ومت�شعبة تتطلب وجود �إ�سرتاتيجية
اقت�صادية وطنية م�ستدامة يتم من خاللها
ت�أ�سي�س وبناء اقت�صاد وطني ق��وي قادر
على مواجهة الأزمات االقت�صادية املختلفة
ب�شكل ع��ام ,والأزم���ات الأمنية التي تهدد
الأم��ن واال�ستقرار الوطني ب�شكل خا�ص.
وتتحكم م�صادر الدخل الوطني لكل دولة
ح�سب �إمكاناتها يف القدرة على بناء اقت�صاد
وطني ك��فء يف وق��ت ال�سلم ميكن حتويله
�إىل اقت�صاد ح��رب يحافظ على ال��ت��وازن
بني متطلبات قطاع التنمية امل�ستدامة,
ومتطلبات قطاع متويل احلرب يف �آن واحد
دون ت�أثري قطاع على �آخر .ومن �أهم املطالب
لإعداد االقت�صاد الوطني للحرب هي:
• وج�����ود ك���ي���ان ت��ن��ظ��ي��م��ي �أع��ل��ى
للتخطيط االق��ت�����ص��ادي الإ���س�ترات��ي��ج��ي
لو�ضع الإ�سرتاتيجيات واخل��ط��ط وحتديد
الأه�����داف ,وم��راح��ل وو���س��ائ��ل تنفيذها,
واجلهات التنفيذية امل�س�ؤولة عن التنفيذ.
والإ�سرتاتيجيات واخلطط لتحول االقت�صاد
الوطني من ال�سلم �إىل احلرب.
• التنب�ؤ ال�سليم بالتهديدات االقت�صادية
املوجهة �ضد ال��دول��ة يف القريب املنظور
واملتو�سط والبعيد ,وحتليلها للو�صول
�إىل �أ�سبقيات حدوثها وم��راح��ل و�آل��ي��ات
مواجهتها.
• و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط لتحول
القطاع ال�صناعي من الإن��ت��اج امل��دين �إىل
الإن��ت��اج احلربي وف��ق احتياجات القوات
امل�سلحة وب���أق�����ص��ى ��سرع��ة ممكنة دون

الإعداد االجتماعي ّ
يعد حم�صلة �إعداد العنا�صر الأخرى
حيث �إن ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة املواطنني على
حتقيق �أهداف �إعداد تلك العنا�صر
ال��ت���أث�ير الكلي على الإن��ت��اج امل���دين ,مع
�ضمان ا�ستمرارية م�صادر التمويل بالأ�سلحة
والذخائر واملعدات الع�سكرية �أثناء �إدارة
احلرب.
• و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط لأداء
القطاع الزراعي ليكون ق��ادرا على حتقيق
الأمن الغذائي وبدرجة االكتفاء الذاتي يف
وقت احلرب.
• و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط لأداء
قطاع النقل العام واخلا�ص الربي واجلوي
والبحري لتعزيز املجهود احلربي �أثناء
�إعالن التعبئة العامة و�إدارة احلرب.
• و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط لتهيئة
امل��وارد الب�رشية املتاحة لتعزيز املجهود
احلربي �أثناء �إعالن التعبئة العامة و�إدارة
احلرب.
• تهيئة الإع�لام الوطني للتحول �إىل
الإعالم احلربي لدعم املجهود احلربي �أثناء
التعبئة العامة و�إدارة احل��رب م��ن خالل
القيام ب���أدوار حمددة تخدم �سيا�سة الدولة
�أثناء �إدارة احلرب.
• �ضمان وجود احتياطي �إ�سرتاتيجي
ل��ل��دول��ة م��ن ك��اف��ة الأ���ص��ن��اف الرئي�سية
ال�رضورية وبكميات كافية توفر املرونة
للتحرك للح�صول على م�صادر التمويل
املختلفة يف ح��ال��ة ال��ت��ع��ر���ض ملقاطعة

اقت�صادية �أو ما مياثلها من �إجراءات.
ثالثاً :الإعداد االجتماعي
تعتمد الدول على العن�رص الب�رشي لبناء
الأوطان ,ومن هنا تعمل كافة قوى الدولة
من �أجله ,ويعد هذا العن�رص الغاية والو�سيلة
يف �سبيل حتقيق الغايات الوطنية كافة ,وهو
املكون الأ�سا�سي للمجتمع ال��ذي يجب �أن
يكون متما�سكا يف ال�سلم واحلرب .ومن هنا
ت�أتي �أهمية �إعداده للحرب .وعلى الرغم من
�أن الإع��داد ال�سيا�سي يعد الأ�سا�س واملوجه
للعنا�رص الأخ���رى ,والإع���داد االقت�صادي
امل�صدر الأ�سا�سي لأدائ��ه��ا� ,إال �إن الإع��داد
االجتماعي يع ّد حم�صلة �إع���داد العنا�رص
الأخرى ،حيث �إن ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا
بقدرة املواطنني على حتقيق �أهداف �إعداد
تلك العنا�رص� .إن عملية �إع��داد املواطنني
للحرب عملية م�ستمرة تبد�أ ب�إعداد الطفل
منذ ن�ش�أته وت�ستمر �إىل ما النهاية ,ومن �أهم
�أهداف الإعداد االجتماعي ما يلي:
• غر�س وتنمية الإميان بالدين وااللتزام
مبمار�سة �أركانه يف كل زمان ومكان.
• االتقان يف جم��االت تاريخ وثقافة
املجتمع واملحافظة عليها.
• الإج��ادة مبعاين الأمانة والإخال�ص
وممار�ستها يف ن�شاطات احلياة اليومية.
• غ��ر���س وتنمية ال�شعور باالنتماء
والوالء للوطن واملحافظة على مكت�سباته.
• الإملام بجوانب الأخطار التي تهدد
�أمن الوطن واملواطن.
• تعليم وت�أهيل املواطن عقليا وبدنيا
لإدارة الأدوات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية وفق متطلبات الع�رص.
• توعية امل��واط��ن�ين ب�أهمية الثقة
ب��ال��ق��وات امل�سلحة وم�����س��ان��دت��ه��ا م��ادي��ا
ومعنويا.
• و�ضع اخلطط القابلة للتطبيق لربامج
الرتبية الع�سكرية ل�سهولة انخراط ال�شباب
والقادرين على �أداء اخلدمة الع�سكرية يف
القوات امل�سلحة عند �إعالن التعبئة العامة.
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�إعداد القوات امل�سلحة
والأجهزة الأمنية للدفاع

�إن الأمن الع�سكري يع ّد العن�رص احلازم
لتحقيق ال��غ��اي��ات الوطنية و�سيظل هو
الأخري حلماية وبقاء كيان الدولة وا�ستدامة
منجزاتها يف كافة امل��ج��االت ,لذلك ف�إن
�إع��داد القوات امل�سلحة والأج��ه��زة الأمنية
للدفاع عن كيانها يف وق��ت ال�سلم ي�أخذ
الأ�سبقية الأوىل �إىل جانب �إع��داد العنا�رص
الأخرى امل�ساندة لها .ومن العوامل الرئي�سية
امل�ؤثرة على �إعداد القوات امل�سلحة للدفاع ما
يلي:
• الغايات العليا والأهداف الإ�سرتاتيجية
للدولة.
• القدرة االقت�صادية للدولة� ,صناعات
و�إنتاج �....إلخ.
• املوارد الب�رشية بالكم والنوع.
• العدائيات املحتملة و�أنواعها خارجية
وداخلية.
• التحالفات الع�سكرية م��ع ال��دول
والأحالف وجودها من عدمه.
• الت�صنيع احلربي وم�صادر احل�صول
على الأ�سلحة و�ضمان ا�ستمراريته.
• طبيعة م�سارح احلرب املحتملة.
وبالنظر �إىل تلك العوامل ف�إن العنا�رص
الرئي�سية لإعداد القوات امل�سلحة للحرب هي
ما يلي:
• حتديد العدائيات املحتملة وحجمها
وت�صنيفها ( القريب واملتو�سط والبعيد).
• حتديد حجم و�صنوف القوات امل�سلحة
ملواجهة التهديدات املحتملة.

الأمن الع�سكري ّ
يعد العن�صر احلازم لتحقيق الغايات
الوطنية و�سيظل هو الأخري حلماية وبقاء كيان الدولة
وا�ستدامة منجزاتها يف كافة املجاالت

•••••

سكري و�أهميت ُــ ُه يف احلياة العام َّــة
البع ُد
االجتماعي الع� ُّ
ُّ
ِ

العن�صر الب�شري هو الغاية والو�سيلة يف �سبيل حتقيق
الغايات الوطنية كافة ،وهو املكون الأ�سا�سي للمجتمع
الذي يجب �أن يكون متما�سك ًا يف ال�سلم واحلرب
• حتديد االتفاقيات الدفاعية مع الدول
والأح�لاف الع�سكرية وفق امل�صالح العليا
للدولة.
• العقيدة القتالية للقوات امل�سلحة
و�سيا�سات التدريب.
• نظام التعبئة العامة.
• �إعداد وجتهيز م�سارح احلرب املحتملة.
• القيادة وال�سيطرة و�أ�ساليب �إدارة
احلرب.
• اخلطط ال�شاملة لإعداد الدفاع املدين
بكافة �أجهزته و�أ�ساليب عمله لإ�سناد القوات
امل�سلحة يف احلرب.

اخلال�صة

�إن احلرب والدفاع عن كيان �أي دولة
ظاهرة اجتماعية تطورت منذ ن�ش�أتها مرورا
بالع�صور املختلفة و�أ�صبحت �سمة الع�رص,
ف��ال��دول��ة على ال��رغ��م م��ن ال�سيا�سة التي
تنتهجها تبقى لي�ست يف من�أى عن التهديدات
املحتملة الداخلية واخل��ارج��ي��ة مبختلف

�أ�شكالها ,وم��ن هنا ك��ان م��ن ال����ضروري
�إعداد الدولة للدفاع يف وقت ال�سلم �سيا�سيا
واقت�صاديا واجتماعيا وع�سكريا حت�سبا
لتلك التهديدات وحتى ال ت�ؤخذ على حني
غرة .كما �أن ذلك يجب �أن يتم وفق غايات
ّ
وطنية و�أهداف �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لتحقيق
تلك الغايات ,وعلى �أ�س�س ومبادئ ت�أخذ يف
احل�سبان كافة العوامل امل�ؤثرة على �سالمة
�إعداد الدولة للحرب.

املراجع

 مو�سوعة امل�صطلحات ال�سيا�سية ,نبذة عن�أهم امل�صطلحات.
 ال��ع��م��اد ال��دك��ت��ور م�صطفى ط�لا���س,الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية الع�سكرية.
 املقاتل� ,إع��داد الدولة للدفاع ,الأ�س�سواملفاهيم.
 العميد الركن متقاعد �إبراهيم �إ�سماعيلكاخيا ,القواعد الأ�سا�سية يف �إع��داد الدولة
للحرب.

ُيع ّد البعد االجتماعي الع�سكري من �أهم الأبعاد التي ترتكز عليها املنظومة الع�سكرية يف عملها ،كونها م�ؤ�س�سة اجتماعية
من الدرجة الأوىل متار�س دورا جمتمعيا �إ�سرتاتيجيا يف خمتلف املجاالت املجتمعية الأخرى غري الع�سكرية ،االقت�صادية،
والتنموية ،والثقافية ،وال�صحية ،والبيئية ،وفق قواعد عمل تنظيمية وتخطيطية وا�ضحة ،وفل�سفة �أداء لها خ�صو�صيتها
و�آلياتها التي تتميز بها عن خمتلف القطاعات املدنية ،وقد �أدت قوات ال�سلطان امل�سلحة منذ بداية النه�ضة املباركة دورا
حموريا يف التنمية املجتمعية ال�شاملة امل�ستدامة ،خا�صة يف جمال البنية الأ�سا�سية و�شق الطرق يف املناطق البعيدة
و�إي�صال امل�ؤن وامل�ساعدات االجتماعية والإ�سكانية وال�صحية وغريها ،بالإ�ضافة �إىل الدور الذي يقوم به �صندوق �إ�سكان وزارة
الدفاع بتقدمي القرو�ض بدون فوائد ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�أ�صيال للبعد االجتماعي ،وتر�سيخا لقواعده ،وت�أطريا
مل�ساراته التي ات�سعت لكل جوانب احلياة اليومية للمواطن حتقيقا لوعد القائد الأعلى للقوات امل�سلحة-حفظه اهلل ورعاه-
«�س�أجعلكم تعي�شون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل».

الدكتور  /رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
جملــــــــــ�س الدولــــــــــة
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على �أننا ل�سنا يف هذا املقال ب�صدد ح�رص جهود قوات ال�سلطان امل�سلحة فيما يتعلق بتعزيز
البعد االجتماعي الع�سكري ،وما ارتبط به من ممار�سة عملية على م�ستوى التنظيم الإداري
وهيكل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،أو على م�ستوى امل�رشوعات الإ�سكانية واالجتماعية وال�صحية
والتعليمية املقدمة ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة �أو املجتمع ب�شكل عام .لذلك �سيقت�رص
مقالنا على :الإ�شارة �إىل �أهمية هذا البعد يف حياة الع�سكري خا�صة وانعكا�سات ذلك على
احلياة املجتمعية العامة� .إن ترجمة البعد االجتماعي الع�سكري يرتبط بجملة من املحطات
التي حتدد طبيعة هذا الدور وكيفية اال�ستفادة منه على امل�سار ال�شخ�صي واملجتمعي ،وذلك
من خالل الآتي:
توظيف �أف�ضل املمار�سات يف ر�صيد اخلربات والتجارب
مير الع�سكري يف �أثناء التحاقه ب�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة بالعديد من اخلربات
والتجارب واملحطات التعليمية املتنوعة ،والدورات والربامج التدريبية العامة والتخ�ص�صية
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والإثرائية والتطويرية ،بالإ�ضافة �إىل ربط هذه الأفكار واملعلومات
الناجتة عنها بواقع التدريب على امليدان وا�ستخدام الأ�سلحة
والتعامل مع املواقف والأح��داث املختلفة ،ف�أ�صبحت موردا ثريا
ومادة جاهزة ي�ستح�رضها يف �سلوكه العام� ،إذ يجد فيها موجهات
حياتية وقيم و�أخالقيات تقنن �سلوكه ،وت�ؤطر ممار�ساته وتوظيف
�أف�ضل املمار�سات الناجتة من متازج اخلربة مع التجربة وتفاعل
الأه��داف مع الغايات والأولويات يف ت�شكيل �شخ�صية الع�سكري،
وبالتايل ما ميكن �أن حتققه قواعد ال�سلوك االجتماعي الع�سكري
التي اكت�سبها يف احلياة الع�سكرية ومعايري ال�ضبط والربط وقيم
االلتزام ،واجلاهزية واال�ستعداد ،وح�سن الت�رصف ،و�رسعة البديهية
وامل�ساعدة يف تقدمي العون للآخرين ،وحكمة �إدارة املواقف وغريها،
يف �سبيل ت�أ�صيل نواجت هذا البعد يف الواقع االجتماعي ،وا�ستلهام
الروح املعنوية منه ،لتظل �سارية املفعول يف �شخ�صية الع�سكري
ذاته حتى بعد خروجه من اخلدمة الع�سكرية �أو التقاعد ،في�ستمر
يف مد ج�سور التوا�صل وتر�سيخ عرى املحبة والوئام وينخرط يف
احلياة العامة وهو يحمل ذاكرة ح�ضارية ع�سكرية متتلك ر�صيداً
ثري ًا يف احلياة وعمق التجربة ومهابة امل�س�ؤولية ،ويقدم الدعم
واحلافز املعنوي لل�شباب ،وي�شارك بجدية يف الأن�شطة االجتماعية
والتطوعية وغريها من املمار�سات التي ت�أتي امتدادا للت�أثري
الإيجابي الذي �أ�صلته الثقافة والرتبية الع�سكرية ،يف مبادئها
وقواعد عملها.
منظومة قيمية و�أخالقية داعمة للعمل مع املجتمع
املحرك الأ�سا�سي للبعد االجتماعي الع�سكري لي�صل
تعد القيم
ّ
�إىل حتقيق �أهدافه ،و�أف�ضل الطريق لرتجمة حم��ددات هذا البعد
ونقلها �إىل مرحلة الت�أثري الفعلي يف الواقع واالحتواء له ،مبعنى
�أن ممار�سة الع�سكري لهذه املهام وامل�س�ؤوليات املوكلة �إليه ،ال
ميكن �أن تكون لها قيمة الت�أثري واحل�ضور يف �شخ�صية الع�سكري
وواقعه االجتماعي �إال �إذا ارتبطت مب�سار قيمي و�أخالقي وقواعد
�سلوكية متيزه وحتفظ مل�ؤ�س�سته خ�صو�صيتها ،فتعيد �إنتاجها،
احتواءها وتوجيه بو�صلة عملها ،لتحقيق متطلبات البعد
وت�ضمن
َ
االجتماعي يف الواقع ، ،وملّا كانت احلياة الع�سكرية يف بعدها
االجتماعي قواعداً لل�سلوك االجتماعي الواعي ومعايري لاللتزام
الهادف ،لذلك جدت يف تعميق هذه املنظومة يف �سلوك منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة �أولوية ل�صناعة �شخ�صية ع�سكرية ،م�ؤمنة
بدينها ور�سالتها يف احلياة ،وم�س�ؤولياتها نحو الوطن واملواطن،
فهي متتلك قيم العمل الع�سكري كال�صدق والأمانة وامل�س�ؤولية
والإخال�ص واالحرتام والوالء واالنتماء والطاعة وحتمل امل�س�ؤولية
والوالء جلاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل ورعاه.
وقد �أدت اجلندية الع�سكرية العمانية بحق �أروع الأمثلة يف
البذل والت�ضحية والوفاء للمنجز الوطني واح�ترام م�س�ؤولياتها
الوطنية ،كما التزمت بالقيم املجتمعية كالتعاون والوحدة الوطنية
العــدد 505
يناير 2019

44

�أدت اجلندية الع�سكرية العمانية بحق �أروع
الأمثلة يف البذل والت�ضحية والوفاء للمنجز
الوطني واحرتام م�س�ؤولياتها الوطنية ،كما
التزمت بالقيم املجتمعية كالتعاون والوحدة
الوطنية وامل�شاركة وغريها
وامل�شاركة وغريها ،فكانت بذلك بو�صلة وجهت م�سار عملها نحو
ت�أكيد م�ساحات التناغم بني ما يحمله الع�سكري من ر�صيد القيم
والأخالق وبني طبيعة املهمة ومتطلبات الدور االجتماعي ،وهو دور
كما �أ�رشنا لي�س حم�صورا يف داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية فح�سب �أو �أن
ت�رسي عليه مقت�ضيات الأوامر والتعليمات داخل املواقع الع�سكرية
دون غريها ،فال�سرية احل�سنة املطلوبة منه ،وااللتزام املتوقع
منه ،وامللكات الفكرية والتخطيطية واالبتكارية والتنظيمية التي
ميار�سها ال تنتهي مبجرد خروجه من موقع عمله ،بل ت�ستمر معه يف
�إطار مهمة �أخرى يقوم بها ،يف اقرتابه من املجتمع وتوا�صله معه
م�ستفيدا من الفر�ص التعليمية والتثقيفية والتوجيهية وم�ساحات
املرونة املتاحة له ،فيعك�س �صورة م�رشقة لنواجتها على �أ�رسته
وعائلته وجمتمعه.
الهوية االجتماعية الع�سكرية
�إذا كانت الهوية ،منظومة متكاملة متناغمة من القيم واملبادئ
واملوجهات وقواعد العمل ،ف�إن الهوية الع�سكرية �إطار يرتجم هذه
املعاين بطريقة تت�سم بالتميز وقوة الإجن��از ،نظرا لت�أثري مبادئ
العمل الع�سكري يف ت�شكيل هذه الهوية و�ضمان فاعليتها ،وفق
ال�سيا�سة الع�سكرية والأمنية العامة للدولة ،في�ستلهم منها معاين
القوة والعزة والكرامة ،فمع اخل�صو�صية التي تت�سم بها احلياة
الع�سكرية ،واحل�سا�سية التي تتعامل معها والأبعاد الإ�سرتاتيجية
املرتبطة بها� ،إال �أن امل�س�ألة مل تقت�رص على جمرد التزام الع�سكري
بالقيم واملبادئ واملوجهات الأ�سا�سية له يف قيامه مب�س�ؤولياته ،بل
ب�إ�ضافة عامل املناف�سة والتميز فيها ،و ُي�صبغ عليها يف ظل اطالعه
على ح�ضارة ُعمان وت�أريخها الع�سكري ،م�سارات القوة والت�سامح
والتعاي�ش والوحدة الوطنية وال�سالم ،لتكون لها ح�ضورها يف كل
املحطات واملواقف التي عاي�شها الع�سكري العماين داخل ال�سلطنة
�أو يف م�شاركاته اخلارجية ،ولعل متريني (ال�شموخ )2/و(ال�سيف
ال�رسيع )3/والدور االجتماعي الذي التزمت به الع�سكرية العمانية
يف التعامل مع كل حمطات التمرينني ،ع� ّزز من ال��روح الوطنية
واخل�صو�صية التي يتميز بها الإن�سان العماين ،و�أثبتت م�سار القوة
يف الهوية الع�سكرية العمانية وقراءتها الواعية للمفردات والنماذج
احليوية التي انعك�ست على �شخ�صية اجلندية العمانية وقناعاتها
وطريقة تعاطيها مع الر�صيد التنموي والثقايف والدبلوما�سي،

مترينا (ال�شموخ )2/و(ال�سيف
ال�سريع )3/عززا من الروح
الوطنية واخل�صو�صية التي يتميز
بها الإن�سان العماين ،و�أثبتا
م�سار القوة يف الهوية الع�سكرية
العمانية وقراءتها الواعية
للمفردات والنماذج احليوية التي
انعك�ست على �شخ�صية اجلندية
العمانية
وم��ا يحمله م��ن ر�سالة ال��وط��ن وقيمه
و�أخالقياته الداعية للت�سامح والتعاي�ش
واالع��ت��زاز بالوطن ورم��وزه وموقعه يف
�سلم احل�ضارة الإن�سانية ووالئه وانتمائه
الوطني.
ت�أطري البعد االجتماعي الع�سكري يف
مناهج التعليم وم�ساراته
وعودا على بدء ،ف�إن البحث يف طبيعة هذا البعد منطلق لت�أطريه
يف واقع احلياة العامة ،والتي تتخذ من م�ؤ�س�سات التعليم مدخال
لها يف تدري�س البعد االجتماعي الع�سكري يف مناهج التعليم
املدر�سي بحيث تتدرج مع الطالب يف مراحل خمتلفة وفق �آليات
تربوية تعزز من قيمة ما يحمله هذا البعد من ر�صيد اجتماعي،
وما يطبعه يف حياة الطفولة وهي تتعاي�ش مع هذه ال�شخ�صية
( �أب �أو �أخ �إل��خ) يف لب�سه الع�سكري وهيئته وهيبته والتزامه
وان�ضباطه و�إدارته للوقت ،فتولّد فيه �شغف ال�س�ؤال واال�ستف�سار،
والتي نعتقد ب�أن على التعليم �أن يربزها اليوم يف وجهها امل�رشق،
بحيث ُتراعي يف اختيار هذه املفاهيم والقيم واملبادئ املرتبطة
باحلياة اليومية واالجتماعية تدرجها لي�ستمر تدري�س هذا البعد
يف املرحلة اجلامعية كمتطلب جامعي عام �أو م�ساق تدري�سي
تخ�ص�صي (علم النف�س الع�سكري وعلم االجتماع الع�سكري وعلم
ال�شخ�صية الع�سكرية وقواعد العمل الأخالقي الع�سكري � ..إلخ ) يف
تخ�ص�صات القيادة والإدارة والعمل االجتماعي والعلوم ال�سيا�سية
وغريها.
و�أثمن �شخ�صيا ما تقوم به امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية
الع�سكرية من جهود نوعية يف �سبيل ربط الع�سكري باحلياة
العامة وتقريبه من احلياة املدنية وفل�سفة العمل بامل�ؤ�س�سات
والقطاعات غري الع�سكرية ،خا�صة تلك ال��دورات املنت�سبة �إىل

كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان وكلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية و�أكادميية ال�سلطان
قابو�س البحرية وانخراط بع�ض الع�سكريني من الأجهزة الع�سكرية
والأمنية يف الدورات الدبلوما�سية التي ينفذها املعهد الدبلوما�سي
بوزارة اخلارجية وغريها ،باعتبارها منطلقات للوقوف على الواقع
االجتماعي ور�صد حمطات التغيري فيه ،ت�ضع الع�سكري �أمام �صورة
مكربة �شاملة للمنجز الوطني يف املجاالت غري الع�سكرية.
�أخ�يرا ف��إن توقعاتنا يف انتقال �أث��ر هذه املوجهات يف حياة
الع�سكري العماين والتي اكت�سبها عرب ما �أتيحت له من فر�ص التعليم
والتدريب والتثقيف و�صقل اخلربة وتعري�ضه لربامج حماكاة الواقع،
وانعكا�ساتها على احلياة العامة باملجتمع� ،إمنا هو امتداد للدور
الإ�سرتاتيجي االجتماعي والتنموي ال��ذي قدمته ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ،وعملت خالله على تر�سيخ البعد االجتماعي(مدخالته
وعملياته وخمرجاته) كقيمة م�ضافة يف حياة الع�سكري ،ويف ظل
ما ي�ؤ�صله هذا البعد من مفاهيم �إن�سانية واجتماعية راقية يف
البذل والت�ضحية والفداء ،وتر�سيخ الوالء واالنتماء ل ُعمان ،وي�سطّ ر
يف حروفه معاين الوحدة الوطنية وحماية الوطن واملحافظة على
مقد�ساته ،وعندها ي�صبح اال�ستثمار يف البعد االجتماعي الع�سكري
مدخ ًال مهم ًا يف التعاطي مع خمتلف الأبعاد الوطنية االقت�صادية
والثقافية والفكرية وغريها .
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امل�ستقبل
العلمي وحرو ُب
اخليال
ِ
ُّ
ُ

�ستتميز معارك امل�ستقبل باعتمادها على التقنيات املتقدمة التي
تعد الآن �رضب ًا من �رضوب اخليال العلمي .ويرى اخلرباء الع�سكريون �أن
الإ�سرتاتيجيات الع�سكرية احلديثة والثورة يف ال�ش�ؤون الع�سكرية ونظم
القتال امل�ستقبلية �ستغري من مفاهيم �إدارة ال�رصاع ،و�ستجعل حروب
لواء متقاعد الدكتور
عــــلي حممـــد رجــــــب
امل�ستقبل غري تقليدية ،و�ست�ؤدي �إىل تقليل احلاجة تدريجي ًا �إىل الب�رش،
وذلك بعد �أن �أتاحت ثورة التقنية الرقمية لرقائق الكمبيوتر والكامريات
الرقمية و�أنظمة اال�ست�شعار تنفيذ مهام ع�سكرية ذات خماطر عالية ،و�شن
هجمات بدون حدوث خ�سائر يف �صفوف املهاجمني ،فما كان م�ستحي ًال يف املا�ضي� ،أ�صبح اليوم جز ًءا من الواقع.
و�سيناريوهات احلرب امل�ستقبلية ،ودرا�سات تطوير اجلندي الإلكرتوين قد ت�شبه روايات اخليال العلمي ،لكن
احلقيقة قد تكون يف بع�ض الأحيان �أغرب من اخليال .فالطائرات بدون طيار واحلروب بال جنود� ،أمور مل تعد �رض ًبا
من �رضوب اخليال العلمي ،واحلرب الإلكرتونية �أ�صبحت جز ًءا مه ًما من احلرب احلقيقية ،وبطلها لي�س اجلندي
املدجج بالأ�سلحة الفتاكة بل الطائرات املوجهة والروبوت الذكي متعدد املهام.
اخليال العلمي
يعد اخليال �إحدى العمليات العقلية التي تنظم عالقة الفرد
بالعامل اخلارجي ،فهو مرحلة التعامل وت�شكيل هذا العامل يف
جمموعة ال�صور املت�صلة ،وهو ميثل �إحدى العمليات التي يلج�أ
�إليها الإن�سان يف �سعيه نحو الأفكار والت�صورات واخلربات
اجلديدة وغري امل�ألوفة ،ومن ثم فهو يكاد يكون عملية م�شرتكة
العــدد 505
يناير 2019

46

بني حب اال�ستطالع والإبداع .
واخليال العلمي ( )Science Fictionي�شار �إليه اخت�صارا
بـ« ،»Sci-Fiهو نوع من الفن الأدبي ،يعتمد على اخليال ،حيث
يخلق امل�ؤلف عاملا خياليا �أو كونا ذا طبيعة جديدة ،باال�ستعانة
بتقنيات �أدبية مت�ضمنة فر�ضيات� ،أو ا�ستخدام لنظريات علمية
فيزيائية �أو بيولوجية� ،أو حتى فل�سفية ،ومن املمكن �أن يتخيل

امل�ؤلف نتائج هذه الظواهر �أو النظريات ،حماوال اكت�شاف ما
�ست�ؤول �إليه الأمور ،ومتطرقا ملو�ضوعات فل�سفية �أحيانا ،وما
مييز �أدب اخليال العلمي �أنه يحاول �أن يبقى مت�سقا مع النظريات
العلمية والقوانني الطبيعية دون اال�ستعانة بقوى �سحرية �أو فوق
طبيعية .وغالبا ما يكون الإطار الزماين لرواية اخليال العلمي
يف امل�ستقبل القريب �أو البعيدّ � ،أما الإطار املكاين فيمكن �أن يكون
على الأر�ض� ،أو على �إحدى الكواكب ال�سيارة� ،أو يف �أي بقعة من
الكون� ،أو حتى يف �أماكن خيالية .ومن املمكن �أن جند اخليال
العلمي يف الكتب واملجالت وامل�سل�سالت والأفالم.
ولقد لعب اخليال العلمي دوراً مهم ًا يف حتقيق الكثري من
االكت�شافات والإجنازات العلمية يف ع�رصنا احلايل ،والتي
كانت ،يف كثري من جوانبها� ،أحالم ًا وخياالت يف �أذهان الأدباء
والعلماء الذين حاولوا بخيالهم اخل�صب ا�ست�رشاف �آفاق امل�ستقبل
واقتحام عوامله املغلقة .و�أدب اخليال العلمي يتناول التقدم
العلمي ومنجزات التقنية وتطورها ،من خالل �أحداث درامية،
وينطلق هذا الأدب من حقيقة علمية ثابتة �أو متخيلة ،لتك�شف
عن جانب جمهول من الكون� ،أو لت�صف حياة الب�رش يف امل�ستقبل
القريب� ،أو البعيد� ،أي �أنه خيال ي�شكل منطلق ًا �أ�سا�سي ًا يف تكوين
�صور ذهنية جديدة لدى الأفراد ملا �ستكون عليه الأ�شياء يف
امل�ستقبل.
وعنا�رص اخليال العلمي تت�ضمن:
• الإطار الزمني ،مثل �أن تكون يف امل�ستقبل� ،أو يف ع�رص
ما�ض تاريخي يتناق�ض مع احلقائق
زمني بديل� ،أو يف
ٍ
املعروفة.
• الإطار املكاين ،مثل الف�ضاء اخلارجي� ،أو يف عوامل �أخرى،
�أو يف باطن الأر�ض.
• ال�شخ�صيات ،مثل الغرباء من الف�ضاء ،وامل�سوخات،
والروبوتات.
• تقنية م�ستقبلية ،مثل مدافع الليزر ،واالنتقال الآين (من
مكان �إىل �آخر دون عبور احليز املادي بينهما).
• مبادئ علمية جديدة �أو قوانني تتعار�ض مع املعروفة
�سابقا ،مثل ال�سفر عرب الزمن ،واالنتقال ب�رسعة �أكرب من �رسعة
ال�ضوء.
• قدرات خارقة ،مثل ال�سيطرة على العقل ،والوجود يف
مكانني يف الوقت نف�سه.
• �أكوان و�أبعاد �أخرى وال�سفر بينهما.
وتنمية اخليال العلمي هي املقدمة الأوىل لالبتكار واالخرتاع
باكت�شاف العالقات وتخيل التطوير والتحديث ملا يفكر فيه
الإن�سان ،فاخليال ،ب�صفة عامة ،لي�س بال�شيء املنف�صل عن
الواقع ،وال بال�شيء احلر املطلق الذي ال يت�صل مبجاالت احلياة
التي نعي�ش فيها ،فالفرد نف�سه ،بل كل ما يكن له �أو يفكر فيه ،ما
هو �إال ح�صيلة التجارب واخلربات التي اكت�سبها نتيجة التفاعل

امل�ستمر بينه وبني املحيط الذي يوجد فيه .فاخليال �إذن هو
تلك القدرة على ت�صوير الواقع يف عالقات جديدة ،وعلى تقم�ص
الأ�شياء ومتثيلها .
اخليال العلمي يف املجال الع�سكري
يبنى اخليال العلمي فى املجال الع�سكري على �أن تكون
ال�شخ�صيات يف الق�صة لها �صفة ع�سكرية ،وتدور الأحداث حول
معركة ،عادة ما تكون يف الف�ضاء� ،أو فى كوكب �آخر .و�أحيانا،
تكون ق�ص�ص اخليال العلمي �إعادة حلروب �سابقة� ،إال �أن البلدان
امل�شاركة فيها ت�صبح كواكب كاملة �أو جمرات ،وت�صبح ميادين
املعركة يف الف�ضاء اخلارجي .وتدور ق�ص�ص اخليال العلمي يف
املجال الع�سكري يف �سياق ال�رصاع بني قوات م�سلحة وطنية� ،أو
قوات م�سلحة من كواكب وجنوم �أخرى؛ وعاد ًة ما ميثل اجلنود
ال�شخ�صيات الرئي�سية يف تلك الأنواع من الق�ص�ص .وتت�ضمن
مثل هذه الق�ص�ص تفا�صيل عن التقنيات الع�سكرية والإجراءات
والطقو�س والأحداث التاريخية ،وقد توظف مثل هذه الق�ص�ص
�أ�سلوب املقارنة بني ال�رصاعات التاريخية املختلفة.
وحتكي �إحدى ق�ص�ص اخليال العلمى ما ن�صه «ي�ستيقظ العامل
على �أزمة دولية :امل�س�ؤولون يف مطار طوكيو �أوقفوا طائرة
�أجنبية ي�شتبه ب�أنها حتمل �أ�سلحة غري قانونية .الرد العدائي الذي
�صدر عن البلد من�ش�أ الطائرة ،وهي دولة مارقة يعتقد �أن لديها
�أ�سلحة نووية وبيولوجية ،يزيد من حدة ال�شكوك .فب�سبب معاناة
تلك الدولة من الت�سمية (املارقة) امل�سيئة لها� ،أخذ اقت�صادها
يتدهور لعقود ،ويخ�شى من �أن هذا احلدث الأخري قد يدفع تلك
الدولة �إىل �شن هجوم نووي �ضد اليابان ،وت�شري تقارير الأقمار
الف�ضائية الأمريكية �إىل �أن الدولة املذكورة تبدي ت�صعيداً
يف حتركاتها يف من�ش�آتها ال�صاروخية .كذلك ت�شري معلومات
ا�ستخباراتية �أمريكية �أخرى �أنه يتم جتهيز ثالثة �صواريخ
متو�سطة املدى ،و�ست�صبح على �أهبة االنطالق بعد ( )15دقيقة.
وال يوجد �أي نظام جوي� ،أو بحري� ،أو �أر�ضي ميكنه �أن يرد على
ذلك يف الوقت املنا�سب .ويطالب الرئي�س الأمريكي ب�أن تتوقف
الدولة فوراً عن ممار�سة تلك الن�شاطات لكنه ال ي�ستلم �أي رد.
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تفعل �أوامر �إ�سرتاتيجية �أمريكية �سالح ليزر
وبعد خم�س دقائقّ ،
ف�ضائيا �رسيا ،وخالل دقائق ،حترتق من�ش�أة �إطالق ال�صاروخ
النووي ومركز التحكم للدولة املارقة مما يحول يف �آخر حلظة
دون حدوث م�صيبة قا�ضية».
يف هذه الأيام ،قد يكون حدوث مثل هذا ال�سيناريو �رضب ًا
من اخليال العلمي ،لكنه قد ي�صبح� ،أو على الأقل (�شيئ ًا ي�شبهه)،
واقع ًا ملمو�س ًا يف امل�ستقبل .ولكن �سوف تكون هناك عقبات
كبرية لتحقيق مثل هذا النظام (�سالح الليزر الف�ضائي) ،حيث
�إن الواليات املتحدة الأمريكية �سوف جتد �صعوبة كبرية لتغطية
امل�رشوع اقت�صاديا ،و�سوف تكون هناك مواجهات �سيا�سية مع
كثري من دول العامل ،حيث �إن الثمن االقت�صادي وال�سيا�سي الذي
�ست�ضطر لدفعه لت�شغيل مثل هذا النظام (�إذا كان ذلك ممكناً) قد
يتجاوز املنافع الع�سكرية التي �ستح�صل عليها.
وهناك �أمثلة على تنب�ؤ ك ّتاب اخليال العلمي مبا انتهى �إليه
ع�رصنا احلايل من �أ�سلحة وتقنيات جديدة ت�ستخدم حالي ًا يف
احلروب ،فقد تنب�أ كاتب اخليال العلمي الربيطاين (�إت�ش جي
ويلز) فى �إحدى رواياته عام 1913م باكت�شاف الطاقة الذرية
وحتررها وتطوير القنابل الذرية ،كما تنب�أ ب�أ�سلحة الليزر التي
�سماها (�أ�شعة املوت) بروايته (حرب العوامل) التي �صدرت عام
1898م ،كما �أن كاتب اخليال العلمي الأمريكي (روبرت هينلني)
تناول يف روايته (جيو�ش �سفينة النجوم) ال�صادرة عام 1959م
احلديث عن (زي روبوتي) جلندي امل�ستقبل يظهر فيه اجلنود
م�سلحني بهياكل خارجية ( )Exoskeletonتلبي طلباتهم ،وهو
ما تقوم وكالة م�شاريع �أبحاث الدفاع املتقدمة (داربا )DARPA
ب�إجراء الأبحاث عليه حالياً.
ولأفالم اخليال العلمي دور مهم يف التنب�ؤ بتقنيات حروب
امل�ستقبل و�أ�سلحتها ،حيث يذكر �أن مبادرة الدفاع الإ�سرتاتيجي
التي �أعلن عنها الرئي�س الأمريكي الأ�سبق ،رونالد ريجان ،عام
1983م ،والتي عرفت بني و�سائل الإعالم بـ (حرب النجوم)،
كانت م�ستمدة من فيلم (حرب النجوم) الذي �أنتج عام 1977م،
كما �أن فيلمي (املفرت�س) الذي �أنتج عام 1987م و(ماتريك�س)
الذي �أنتج عام 1999م قد تناوال احلديث عن زي جندي
امل�ستقبل ،حيث يظهر البطل يف درع مرن ،ميكن حتويله ب�شكل
فوري �إىل درع خفيف عند الطلب .ومل تخلُ �أي�ض ًا �أفالم اخليال
العلمي من احلديث عن الأ�سلحة البيولوجية والتنب�ؤ ب�أخطارها،
مثل (رجل الأوميجا) لعام 1970م و(خلية �أندروميدا) لعام
1971م ،املقتب�س عن رواية باال�سم نف�سه لكاتب اخليال العلمي
الأمريكي (مايكل كرايتون) ،و(انفجار) لعام 1995م.
�أ�شعة املوت
مو�ضوع اخليال العلمي املتعلق بالليزر وحرب النجوم من
الأ�شياء التي كرث فيها احلديث ،فقلما تركت اكت�شافات علمية
�آثارا على جماالت و�أفرع قائمة مثلما ترك اكت�شاف �أ�شعة الليزر
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اخليال �إحدى العمليات العقلية التي تنظم عالقة
الفرد بالعامل اخلارجي ،فهو مرحلة التعامل
وت�شكيل هذا العامل يف جمموعة ال�صور املت�صلة

تنمية اخليال العلمي هي املقدمة الأوىل لالبتكار
واالخرتاع باكت�شاف العالقات وتخيل التطوير
والتحديث ملا يفكر فيه الإن�سان

على �أفرع العلوم الأ�سا�سية ،كالكيمياء واجليولوجيا و�أفرع العلوم
التطبيقية ،كالطب والهند�سة ،ب�صفة عامة ،وعلى الب�رصيات
والفيزياء ،ب�صورة خا�صة .ولقد د�أب كتاب ق�ص�ص اخليال
العلمي لع�رشات ال�سنني يف ق�ص�صهم على الكتابة عن ا�ستخدام
�سالح رهيب ي�صدر �أ�شعة ذات قوة تدمريية� ،أطلقوا عليها ت�سمية
(�أ�شعة املوت) ،ولعل �أول من ا�ستخدمها يف روايته هو الكاتب
الإجنليزي (ويلز) يف روايته ال�شهرية (حرب الكواكب )star war
التي ن�رشها يف عام 1898م� ،إذ دمر بها �سكان املريخ مناطق
تخيل غزو بريطانيا من قبل خملوقات
من �سطح الأر�ض ،وفيها ّ
قادمة من كوكب املريخ ،مدججة ب�أ�سلحة فريدة من نوعها ،من
�أبرزها �أجهزة تولّد �شعاع ًا حراري ًا رهيب ًا قادراً على تدمري كـــل
ما يعرت�ض طريقه.
وتناولت ق�ص�ص اخليال العلمي مو�ضوع (ال�ضوء الفتاك)
الذى يتحدث عن �إمكانية ا�ستخدام �أ�شعة الليزر التي تطلق من
قاعدة ف�ضائية لتدمري �أهداف حمددة بوا�سطة �شعاع قوي
ي�ستخدم التفاعالت الكيماوية فيما بني الهيدروجني والفلورين.
وقد وجد العلماء �صعوبات وحتديات ملثل هذه الأ�شعة الليزرية
والتي �سيتم ا�ستخدامها للتغطية ال�شاملة فيما بني القواعد
الأر�ضية والف�ضائية ،حيث �إن ال�ضباب والدخان �سيعوقان
ال�شعاع الليزري ،وي�صبح ا�ستمرار تعقب الهدف �أمرا �صعبا .وهذا
املو�ضوع يدور حول ا�ستخدام �أ�شعة الليزر من قاعدة تدور يف
الف�ضاء اخلارجي وتوجيهها �إىل �أهداف �أر�ضية ،مما يرفع احتمال
�شن حرب من الف�ضاء �إىل درجات تثري اال�ستغراب ،وتثري م�شاكل
خطرة يف امل�ستقبل.

وكان ا�ستخدام �أ�شعة الليزر يف القتال يعد نوعا من اخليال
العلمي يف الأفالم� ،إال �أن هذا الأمر �أ�صبح حقيقة واقعية بوا�سطة
البحرية الأمريكية التي ابتكرت �أ�سلحة الطاقة املوجهة (Laser
 ،)Weapon Systemحيث ميكنها �إ�سقاط الطائرات بدون طيار،
فعال
و�إغراق الزوارق الهجومية ال�صغرية ،ف�ض ًال عن �أنها بديل ّ
وغري مكلف لبع�ض الأ�سلحة ،مثل ال�صواريخ التي تفوق �رسعتها
�رسعة ال�صوت ،كما ت�سعى القوات اجلوية الأمريكية ال�ستخدام
�أ�سلحة الليزر يف الطائرات املقاتلة ،مثل ( )F-22وغريها.
املركبات الآلية
نحن ن�سمع ،وب�شكل �شبه يومي تقري ًبا� ،أن طائرات بدون طيار
ت�شن هجمات قاتلة يف عدد من الدول� ،أو تقوم بعمليات اال�ستطالع
أمرا �رضور ًيا
والر�صد والتج�س�س ،وقد �أ�صبح امتالك هذه الطائرات � ً
يوجه هذه الطائرات والآالت جنود على
لكل جي�ش .وحتى الآنّ ،
الأر�ض ،ولكن قد ي�أتي يوم يتوىل فيه جنود �آليون (روبوت) هذه
املهمة .ويرى بع�ض اخلرباء يف تقنية الروبوتات الع�سكرية �أن
مهما يف التحول �إىل احلروب التي
عام 2025م قد ي�شكل منعطفًا ً
تعتمد على اجلندي الآيل على نطاق وا�سع يف العمليات الع�سكرية.
ويعود لهذه التقنية اجلديدة الف�ضل يف م�ضاعفة حجم العمليات
الع�سكرية يف املناطق املحفوفة باملخاطر ،حيث ت�شكل العمليات
خطرا على �أرواح اجلنود.
املبا�رشة ً
وقد قامت حوايل ( )50دولة يف ال�سنوات الأخرية ب�رشاء
�أو تطوير طائرات ا�ستطالعية موجهة ،تتمتع مبزايا اقت�صادية
متعددة ،مما يحفز العديد من الدول على امتالكها ،ف�إذا كان �سعر
الطائرة املقاتلة احلديثة يبلغ حوايل ( )150مليون دوالر ،ف�إن

تكلفة الطائرة املوجهة تبلغ حواىل ع�رشة ماليني دوالر فقط،
كما �أن تكلفة تدريب طاقم التحكم عن بعد تعد قليلة للغاية،
مقارنة بتدريب طياري الطائرات املقاتلة.
اجلندي الآيل
اجلندى الآىل (روبوت) هو �آلة قادرة على القيام ب�أعمال
مربجمة �سلفًا� ،إما ب�إيعاز و�سيطرة مبا�رشة من الإن�سان� ،أو
ب�إيعاز من برامج الكمبيوتر ،وغال ًبا ما تكون الأعمال التي تربمج
الآلة على �أدائها �أعما ًال �شاقة� ،أو خطرية� ،أو دقيقة ،مثل البحث
عن الألغام ،والتخل�ص من النفايات امل�شعة� ،أو �أعما ًال �صناعية.
وقد ظهرت كلمة (روبوت) لأول مرة عام 1920م ،يف م�رسحية
لكاتب م�رسحي ت�شيكي ،حيث ترمز الكلمة يف اللغة الت�شيكية
�إىل العمل ال�شاق ،ومنذ ذلك التاريخ ،بد�أت هذه الكلمة تنت�رش يف
كتب و�أفالم اخليال العلمي ،كما �أن الأملان اخرتعوا خالل احلرب
العاملية الثانية بع�ض الأ�سلحة والألغام التي كانت تتحرك
فوق عجالت على �شكل دبابات �صغرية احلجم .وقد تطورت هذه
ال�صناعة بعد ذلك ،وا�ستطاعت خالل ال�سنوات املا�ضية بلورة عدد
من الأفكار والت�صورات لتلك الآالت ،وتطوير عالقتها بالإن�سان،
الأمر الذي كان من �ش�أنه �أن يفتح �آفاق ًا وا�سعة للمخرتعني
ليبتكروا ويطوروا ما يتالءم مع احلاجات واملتطلبات املتنوعة
يف ميادين خمتلفة ،وبخا�صة الع�سكرية منها.
والروبوتات ال ت�شعر بالغ�ضب �إذا �سقط زميلها قتي ًال يف �ساحة
احلرب ،ولذا فهي ال تقتل بدافع الث�أر �أو االنتقام ،على عك�س
الب�رش الذين قد يرتكبون جرائم حرب ب�سبب هذه العواطف ،لكن
الروبوتات ال ت�ستطيع التمييز بني عجوز مقعد يف كر�سي متحرك
وبني دبابة ،فاالثنان بالن�سبة �إليها �سل�سلة من الأ�صفار والآحاد.
وانعدام العواطف عند الروبوتات ال يعد نقطة �ضعف بل عن�رص
قوة ،ويحلم خرباء اخليال العلمى بروبوت يتمتع بقوى ع�سكرية
خارقة تفوق قدرات الب�رش ،ويتحلى ،يف الوقت نف�سه ،ب�أخالق
الفار�س النبيل ،روبوت يرف�ض الأوامر الع�سكرية التي تتعار�ض
مع قوانني احلرب ،وقواعد اال�شتباك وفق اتفاقيات جنيف .ولكن،
حتى الآن ،ال �أحد يعرف كيف ميكن برجمة الروبوتات على
املبادئ الأخالقية ،فالأخالق لي�ست م�س�ألة ح�سابية.
تقدما يف تقنيات الروبوت،
وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية
ً
ا�ستخدمت يف �أ�شكال خمتلفة تالئم طبيعة العمل املكلف به
الروبوت .وتتكون �صناعة الروبوت يف الع�رص احلديث من الآالت
املربجمة التي ت�ستطيع �أن تنفذ عدة عمليات ،بوا�سطة تعديل
طفيف يف املعطيات ،وهي معقدة اال�ستعمال ،وقادرة على التكيف
بناء على الظروف املحيطة .و�أدى ا�ستخدام الروبوت
الذاتيً ،
�إىل تقدم يف جميع امليادين� ،سواء املدنية منها �أو الع�سكرية،
وظهرت منه �أجيال ذكية ،ت�ستطيع التعامل مع املواقف املتغرية،
با�ست�شعار تلك املواقف ،و�إعادة برجمة معطياتها.
واب ُتكرت روبوتات ت�ستطيع تتبع ت�ضاري�س الأر�ض ،واختيار
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طرق بديلة؛ بل �إن منها ما ي�ستطيع حمل الإمدادات من الأ�سلحة
والذخرية وتطهري الأر�ض من الألغام ،واال�ضطالع ب�أعمال
احلرا�سة؛ وما زال العمل جار ًيا على تطويرها ،لت�صبح قادرة على
يح�سن �أداءها ،ويزيدها
اللم�س وال�شم وال�سمع والتذوق ،وكل ما ّ
�رسعة ومقدرة يف �إجناز مهامها .وهناك طموح �إىل تطوير روبوت
يحارب يف اخلطوط الأمامية ،وي�ستطيع ت�سلق احلواجز ،وي�سبح
حتت املاء ،ويراقب الروبوتات الع�سكرية الأخرى .وقد طورت
�إحدى ال�رشكات روبو ًتا ،كروي ال�شكل ،يتدحرج على الأر�ض،
وي�ستقر على ثالث قوائم تلي�سكوبية ،ويخرج ر�أ�سه من فتحة
العدو ،فتبادر
فيه ،م�ستطل ًعا املكان املحيط ،الكت�شاف قوات
ّ
م�ست�شعرات احلرارة واحلركة ،املزود بها� ،إىل جتهيز �أ�سلحة يف
داخله ،ويتم ت�صويبها من خالل فتحة �أخرى نحو الأعداء.
وكذلك طُ ورت روبوتات لتالئم الطبيعة ،وتغو�ص يف
املحيطات ،لتدمري الألغام البحرية .كما �أن بع�ض العلماء
يحاولون تطوير جندي على هيئة روبوت �صغري جداً ،ي�ستطيع
الزحف والوثب والطريان فوق حقول الألغام ،ويف ال�صحراء،
وعلى ال�شواطئ ،ليتج�س�س على العدو ،ويزيل الألغام ،ويكت�شف
الأ�سلحة الكيماوية .وقد �أُنتج روبوت ميكروهوائي بحجم ذبابة،
خ�ص�ص البنتاجون لتطويره مبلغ ( )60مليون دوالر ،وت�ستطيع
هذه الذبابة حمل كامريات ملراقبة جنود الأعداء �أو ا�صطيادهم
وقتلهم ،بوا�سطة د�س ال�سم يف �أعناقهم .وي�ستطيع ح�شد من
الروبوتات امليكروهوائية ،امل�سلحة مبتفجرات بال�ستيكية،
الهبوط على الأجزاء احلرجة ،من ج�رس مثالً ،وتفجريها بالتتابع،
برمته بكمية قليلة من املتفجرات ،لها فعالية �صاروخ.
في َد ّمر ّ
وتطور وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) روبوت ًا يعمل على �أربع
عجالت ،وقد ا�ستطاع ال�سري م�سافة ( )125كم ،يف رحلة بني
عابرا ثلوج القطب
�صحراء (�أتاكاما  )Atacamaيف �شيلي،
ً
ليميز مكا ًنا غن ًيا بالأحجار املت�ساقطة من الف�ضاء
اجلنوبي؛ ّ
اخلارجي ،غرب قاعدة �أمريكية.
وميتاز الروبوت الع�سكري ب�إمكاناته وتطوره التقني� ،إال
�أن �أ�سعاره ما زالت باهظة ،وقد اب ُتدع روبوت قادر على القفز
واخرتاق �أماكن العدو ،وتخطي جدران وحواجز ارتفاعها ()6
�أمتار ،وهو يختزن مئات الروبوتات ال�صغرية ويطلقها يف
ينوم جنوده ،وي�ؤثر يف تنف�سهم
مناطق العدو ،حيث تنفث غا ًزا ِّ
دورا يف
وب�رصهم .وميكن للروبوت التحدث بعدة لغات ،وي�ؤدي ً
جمال احلركة والقيادة ،وهو ال يحتاج �إىل تو�صيل مبا�رش مب�صدر
تغذية خارجي ،و�إمنا يعمل ببطارية قابلة لل�شحن ،ويكت�شف ذاتي ًا
�ضعفها فيطلب �إعادة �شحنها� ،أو يتجه الروبوت نف�سه �إىل �أقرب
مقب�س كهربائي ،حيث يتوىل �شحنها بنف�سه .كما �أمكن �إنتاج
روبوت مزو ّد بخاليا كهرو�ضوئية ،تتغذى بالطاقة الكهربائية
امل�ستمدة من ال�شم�س.
وقد مت تطوير روبوت ي�شبه� ،إىل حد ما ،الكالب ،يطلق عليه
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يرى بع�ض اخلرباء يف تقنية الروبوتات الع�سكرية
ً
منعطفا مه ًما يف التحول
�أن عام 2025م قد ي�شكل
�إىل احلروب التي تعتمد على اجلندي الآيل على
نطاق وا�سع يف العمليات الع�سكرية

�أدى ا�ستخدام الروبوت �إىل تقدم يف جميع امليادين،
�سواء املدنية منها �أو الع�سكرية ،وظهرت منه
�أجيال ذكية ،ت�ستطيع التعامل مع املواقف املتغرية،
با�ست�شعار تلك املواقف ،و�إعادة برجمة معطياتها

( )Legged Squad Support System -L3وذلك بهدف حمل
الأ�سلحة والذخائر وامل�ؤن جلنود امل�شاة �أثناء القيام بالدوريات،
حيث ميكنه حمل نحو ( )181كيلوجراما من املعدات والإمدادات
�أثناء عبور الأرا�ضي غري امل�ستوية واحلطام ،وذلك من �أجل
تخفيف الأحمال على اجلنود.
وال �شك �أن ت�سارع وترية التقدم العلمي ،والتطور التقني،
وعلوم البيولوجيا والنانوتكنولوجي� ،ست�سهم يف تطوير هذه
ال�صناعة يف املجاالت املختلفة ،وقد ي�أتي يوم ن�شهد فيه وجود
جنود �آليني �أذكياء ،يخو�ضون حروب الآخرين .جنود قد ي�صعب
قهرهم �أو يطورون ذكاءهم ب�أنف�سهم ،كما نرى يف بع�ض �أفالم
وق�ص�ص اخليال العلمي .وبع�ض الدرا�سات التي مولتها البحرية
الأمريكية �أكّ دت �أن التعقيدات يف برامج �صناعة الروبوت املقاتل،
وحجم املعطيات التي زود بها التخاذ قرارات وخيارات ذاتية
ذكية خالل املعركة ،قد جتعله قادراً يف امل�ستقبل على اتخاذ
قرارات م�ستقلة ،قد تكون معاك�سة للأوامر التي تعطى له الحقاً!
وهناك من يخ�شى من �أن يتحول فيلم ( )terminatorال�شهري
�إىل حقيقة ،و�أن ي�صبح هناك �إمكانية لربجمة الأ�سلحة على
القتل ب�شكل �آيل دون تدخل من الب�رش ،حيث ي�شري �أحد م�س�ؤويل

وزارة الدفاع الأمريكية �إىل �أننا على بعد عقد �أو ما يقرب من
ذلك للو�صول �إىل هذه اللحظة ،مع وجود خالفات عميقة حول
كيفية التعامل مع هذا الأمر .والفكرة التي قام عليها الفيلم
هي �أن الب�رش هم العدو .وبعدما �أ�صبح هذا االحتمال القادم من
اخليال العلمي يلوح يف الأفق ،ف�إن كبار املفكرين الع�سكريني
ودعاة املبادئ بد�أوا يدر�سون العواقب العملية لهذا الأمر .لكن
كلما فعلوا ذلك ،ات�ضح �أن هناك خالفا كبريا حول مقدار احلرية
التي يجب �إعطا�ؤها للآالت التخاذ القرارات ب�أنف�سهم.
فعلينا �أن نكون حذرين للغاية ،و�أال ن�صمم �أنظمة �آلية بطريقة
ميكن �أن نخلق بها موقفا ت�صبح بها هذه الأنظمة قادرة على
�إعفاء الب�رش من القرار اخلا�ص با�ستخدام القوة من عدمه .وفكرة
وجود نظام �آيل بالكامل ميكن �أن تتخذ القرار ب�ش�أن �إحلاق الأذى
بعدو من عدمه موجودا بالفعل.
تقنيات حتت التطوير
مت�شيا مع ق�ص�ص اخليال العلمي يجرى تطوير العديد من
التقنيات التى قد ت�شكل تغيرياً جوهري ًا يف احلروب امل�ستقبلية،
ومن هذه التقنيات:
 uالذكاء اال�صطناعي ( :)Artificial Intelligenceوهو يعد

�سلوكا وخ�صائ�ص معينة ،تت�سم بها برامج الكمبيوتر لتجعلها
حتاكي القدرات الذهنية الب�رشية و�أمناط عملها ،وقد تو�سعت
وزارة الدفاع الأمريكية يف ا�ستخدام هذه التقنية لبناء الأ�سلحة
املتطورة ،ومنها ،على �سبيل املثال ،الطائرة املقاتلة ()F-35
التي تعتمد على الأمتتة للتحليق و�إ�صابة الأهداف.
 uاحلوا�سب منخف�ضة الطاقة (:)Quantum Computers
وتنطوي فكرتها على معاجلة البيانات اعتما ًدا على املقايي�س
ال�صغرية للغاية ،مثل تقنية النانو ،و�سوف ت�سمح هذه احلوا�سب
ب�إجراء العمليات احل�سابية ومعاجلة البيانات ب�رسعة تفوق
�أ�ضعاف املرات �أف�ضل الأجهزة الرقمية املوجودة حالياً ،و�سوف
تتمتع بقدرة عالية على اخرتاق �أي رمز من رموز الت�شفري ،مهما
بلغ م�ستوى تعقيده.
� uأ�سلحة النانو ( :)Nano Weaponsويطلق هذا امل�صطلح
على التقنية الع�سكرية التي يجري تطويرها حالياً ،والتي ت�سعى
ال�ستغالل القوة والتقدم العلمي مبجال تقنية النانو من �أجل
ت�صنيع مواد و�أجهزة جديدة لكي ت�ستخدم يف �ساحات املعارك،
كما يجري العمل على ا�ستخدام هذه التقنية ملكافحة الأ�سلحة
البيولوجية القاتلة ،مثل اجلمرة اخلبيثة.
 uاملركبات املدارية ( :)Orbital Vehiclesهي عبارة عن
مركبات ف�ضائية بـدون طيار ،مثل املركبة (X-37B Orbital Test
 )Vehicleالتي مت تطويرها من �أجل �إجراء التجارب وتو�صيل
احلموالت �إىل مدار حول الأر�ض ،ويعتقد �أنها �سوف ت�شكل البداية
لت�صنيع مركبات قتالية.
 uدروع احلماية امليكانيكية (Mechanical Combat
 :)Suitsوهي عبارة عن بدلة �أو درع يهدف �إىل حماية اجلنود من
نريان العدو ،ف�ض ًال على �أنه ي�ساعدهم على التنقل وحمل الأ�سلحة
القوية ،وقد مت بالفعل تطوير بدلة ميكانيكية ت�سمح للجنود بنقل
الأحمال الثقيلة ،وذلك كخطوة �أولية ،ومع التطور التقني ميكن
التو�صل �إىل نظام ت�سليح متكامل.
 uاملقذوفات فائقة ال�رسعة ( :)Hypersonic Missilesوهي
ت�شكل �أحد الأ�سلحة املخيفة التي يتم تطويرها حالي ًا لكي ت�صبح
�أكرث ترويعاً ،حيث يتم العمل على ابتكار �صواريخ عابرة للقارات،
ميكنها توجيه �رضبات مدمرة ب�رسعة فائقة ،كما �أنه ي�صري من
ال�صعب للغاية اعرتا�ضها.
املراجع
http://www.computerworld.com/s/article/9174925/
Think_tank_in_Estonia
http://www.computerworld.com/s/article/9131270/
Russia_s_cyber_block
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare
http://www.computerworld.com/s/article/9174559/
Targeted_cyberattacks
http://searchsecurity . techtarget.com / definition/
cyberwarfare
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التنمية
التاريخ والن�ش�أ ُة و�أهمي ُت ُه يف
ِ

يعد �صندوق النقد الدويل �إحدى امل�ؤ�س�سات النا�شئة عن هيئة الأمم املتحدة ،تعنى ب�ضبط ال�سيا�سات النقدية يف
الدول الأع�ضاء ،لتجنب الأزمات املالية – وذلك عن طريق ت�شجيع �أو �إلزام الدول الأع�ضاء -خا�صة املقرت�ضة
منه -باتباع �سيا�سات اقت�صادية �سليمة ،ترمي �إىل التو�سع والنمو املتوازن ب�إقامة امل�شاريع التنموية
املختلفة ،وت�شجيع التجارة الدولية بني البلدان .ويوجد مقره يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ويدار من قبل �أع�ضاء من خمتلف دول العامل .

العقيد الركن جوي/
حممد بن علي املعني
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
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التاريخ والن�ش�أة
�أن�شئ هذا ال�صندوق يف �أعقاب احلرب
العاملية الثانية ع��ام 1945م ،وذل��ك بعد
اجتماع �أكرث من ( )186دولة من دول العامل،
وذلك من �أجل بناء اقت�صاد عاملي �أكرث متانة،
واخل��روج من الأزم��ة االقت�صادية والك�ساد
�أثناء احلرب العاملية الثانية ،وحماولة بناء
وتعمري ما دمرته احلرب ،وبالتايل ا�ستعادة
الن�شاط االق��ت�����ص��ادي العاملي وب��ن��اء ثقة
امل�ستثمرين ،والتخل�ص على وجه اخل�صو�ص
من �سيا�سة �إ�ضعاف اجل��ار ،حيث حاولت
العديد من دول العامل �آن��ذاك االنكفاء على
نف�سها ,يف حماولة منها حلماية اقت�صادها
وعدم ا�ستنزاف عملتها ،فقللت حجم الواردات,
وفر�ضت ق��ي��وداً على مواطنيها حتى فيما
يتعلق ب�رصف العمالت جتنب ًا ال�ستنزافها,
ولكن للأ�سف مل يزد هذا الو�ضع دول العامل

�إال �سوءاً ,فتناق�ص حجم التجارة العاملي،
وق��ل��ة امل�شاريع التجارية واالقت�صادية
والتوظيف� ,أدى �إىل انت�شار الفقر يف كثري
من دول العامل ،وعلى �أث��ر ه��ذا اال�ضطراب
العاملي قررت العديد من دول العامل �إن�شاء
ه��ذه امل�ؤ�س�سة املالية للإن�شاء والتعمري
و�ضبط ال�سيا�سات املالية للدول ،وحماولة
�إنعا�ش االقت�صاد العاملي املتهالك .وبالفعل
حتققت �أهداف ال�صندوق بعد �ضبط ال�سيا�سات
النقدية ملختلف دول العامل يف �أ�سعار �رصف
العمالت .وخرج االقت�صاد العاملي من حالة
الركود وت�أثريات احلربني العامليتني الأوىل
والثانية ،والك�ساد الكبري يف الثالثينيات.
وبالرغم م��ن �أن منافع ال�صندوق مل تعم
جميع الدول على قدم امل�ساواة� ،إال �أن اجلميع
�شهد من��واً بيني ًا يف اقت�صاداته مع تو�سع
التجارة الدولية والتحكم �أكرث يف التقلبات

االقت�صادية ،و�أ�سعار العمالت واالنفتاح على
العامل اخلارجي ،ولذلك جند دول العامل التي
لديها القدرة على االنفتاح والتبادل التجاري
احلر �أكرث منواً وتقدم ًا من الدول التي تلتزم
ب�سيا�سات منغلقة ،وما �أكرث الأمثلة يف دول
العامل �سواء املتقدم �أو النامي ،وخري الأمثلة
�سنغافورة ،ماليزيا ،كوريا اجلنوبية ،الربازيل،
الهند  ،...فانفتاحها على التجارة الدولية،
وااللتزام بال�سيا�سات املالية ال�سليمة �أدى
�إىل تقوية اقت�صاداتها ،و�أ�صبحت منتجاتها
تغزو بلداننا العربية ،ولي�س املنتجات فقط،
و�إمنا �أ�صبحت جاذبة لال�ستثمار وال�سياحة...
�إلخ ،بخالف دولنا العربية التي يزداد اخللل
للأ�سف مبوازينها التجارية ،وتتجه �أكرث
و�أكرث �إىل اال�سترياد مع العلم ب�أن املقارنة
ب�ين دخ��ول بع�ض دول��ن��ا العربية ،وال��دول
الآ�سيوية امل�شار �إليها جمحفة ،ولكن ُح�سن
ا�ستغالل املواد ،وال�سيا�سات ال�سليمة ،و�رسعة
اتخاذ القرار ال�صائب هي الفي�صل.
�أهداف ال�صندوق وجماالت اخت�صا�صه
مت �إن�شاء ال�صندوق على وج��ه العموم
ل�ضمان وجود �سيا�سات اقت�صادية جيدة لدى
البلدان الأع�ضاء وم�شجعة للتجارة العاملية،
وعليه فمن �أبرز �أهدافه :
• حتقيق اال�ستقرار يف �أ�سعار �رصف
العمالت ،والعمل على جتنب تخفي�ضها ب�شكل
كبري مبا ي�ؤثر على الأع�ضاء .
• �إق���را����ض ال����دول امل��ع����سرة ،لتدعيم
اقت�صادياتها وال�ترك��ي��ز على امل�شاريع
التنموية لتحقيق ال��ت��ع��ادل يف موازينها
التجارية ،وبالتايل امل�ساهمة يف تخفي�ض
البطالة ،وزيادة النمو االقت�صادي .
• ت�شجيع التبادل التجاري والتجارة
الدولية بني الأع�ضاء ،وبالتايل امل�ساهمة يف
االنتعا�ش االقت�صادي .
• الإ�رشاف على ال�سيا�سات االقت�صادية
ل�ل�أع�����ض��اء ،و�أداء االق��ت�����ص��اد ك��ك��ل ���س��واء
فيما يتعلق بالإنفاق الداخلي يف خمتلف
املجاالت �أو اخلارجي مع بقية دول العامل،
وتقدمي امل�شورة للدول الأع�ضاء فيما يتعلق
مبختلف ال�سيا�سات املالية ،م�ساهمة منه يف
حتقيق النمو االقت�صادي وت�لايف الأزم��ات
املالية قدر الإمكان .
�إدارة ال�صندوق
يقع �صندوق النقد ال��دويل يف عا�صمة

الواليات املتحدة االمريكية (وا�شنطن) ،وتتم
�إدارته كالآتي :
• جمل�س املحافظني� :صاحب ال�سلطة
الرئي�سية لل�صندوق ،و�أع�ضا�ؤه غالب ًا وزراء
املالية من خمتلف دول العامل ،ويهتم بر�سم
ال�سيا�سات النقدية لل�صندوق ،ويجتمع مرتني
�سنوي ًا .
• املجل�س التنفيذي :ير�أ�سه املدير العام
لل�صندوق وي�ساعده يف ذل��ك ع��دة مديرين
خمتارين ميثلون ال���دول الأع�����ض��اء ،حيث
يقوم بتنفيذ ال�سيا�سات املر�سومة ،و�أعمال
ال�صندوق اليومية ،ويجتمع ( )3مرات �سنوياً.
وت��وج��د مقاعد م�ستقلة يف ه��ذا املجل�س
التنفيذي ل��ل��دول ال��ك�برى اخلم�س الدائمة
الع�ضوية .
• املدير العام :يرت�أ�س ال�صندوق ،ويتم
انتخابة من قبل املديرين التنفيديني ،والدول
اخلم�س ال��ك�برى ،وغالب ًا ما يتخذ قراراته
بالتوافق والإجماع ،ولي�س بالت�صويت .
م�صادر حتويل ال�صندوق
تقوم الدول الأع�ضاء عند ان�ضمامها بدفع
م�ساهماتها على قدر ح�صتها يف ال�صندوق،
وال��ت��ي حت��دد ح�سب حجم اقت�صاد ال��دول��ة
الع�ضو يف االقت�صاد العاملي ،فكلما زاد حجم
اقت�صاد الدولة زادت ح�صتها يف ال�صندوق،
وتعد الواليات املتحدة �صاحبة �أكرب اقت�صاد
يف ال��ع��امل الأك�ب�ر م�ساهمة يف ال�صندوق.
وح�ص�ص الع�ضو ال حتدد فقط مقدار م�شاركته
�أو م�ساهمته يف ال�صندوق ،و�إمنا كذلك عدد
الأ�صوات املتاحة له وحجم التمويل املمنوح،
ون�صيبه من خم�ص�صات ال�سحب �...إلخ.
دورة يف التنمية
يقوم �صندوق النقد الدويل بجهود كبرية
يف م�ساعدة البلدان الأع�ضاء وذلك ب�إقرا�ضها
الأم��وال الالزمة لت�صحيح م�سار �سيا�ساتها
النقدية وموازين مدفوعاتها ،ت�شجيع ًا لها
لالندماج يف النظام العاملي ،والتجارة
الدولية .ويف �سبيل ذلك يقوم �صندوق النقد
الدويل مبا يلي :
¦ االهتمام بال�سيا�سات االقت�صادية
للدول الأع�ضاء ،وتقدمي امل�شورة لها وح�سب
ظروف كل دولة ،وما يتطلبه نظامه النقدي
م��ن ت�صحيح وذل���ك ع��ن ط��ري��ق الإ���ش�راف
واملراقبة للأنظمة النقدية للدول ،ومبا يتعلق
بهذا املبد�أ يقوم ال�صندوق مبمار�سة هذا الدور

عن طريق :
• الرقابة القطرية :يتم ذلك عن طريق
زي���ارة ال��دول��ة الع�ضو م��ن قبل خمت�صي
ال�صندوق ،وجمع البيانات عن ال�سيا�سات
املالية املتبعة ،وم��ن ثم ا�ستعرا�ضها مع
امل�س�ؤولني املاليني بالبلد ،والبنوك املركزية
يقوم اخلرباء تقديرهم �إىل
خا�صة ،ومن ثم ّ
املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد عن النظام
امل��ايل للدولة وال�سيا�سات املتبعة ،ويتم
بعدها ا�ستخال�ص النتائج ورفعها على هيئة
تقرير مف�صل حلكومة ذلك البلد .
• الرقابة والإ��ش�راف الإقليمي :يهتم
خ�براء ال�صندوق هنا مبناق�شة ال�سيا�سات
النقدية على م�ستوى الإق��ل��ي��م ك��االحت��اد
الأوروبي ،و�أي جتمع �إقليمي م�شابة.
• ال��رق��اب��ة ال��ع��امل��ي��ة :يهتم ب��درا���س��ة
ال��ت��ط��ورات وال�سيا�سات االقت�صادية على
م�ستوى العامل ككل ،ويتم مناق�شة كل ما
يتعلق كذلك بال�سيا�سات املتبعة يف �أ�سواق
امل��ال العاملية ملا لها من �أث��ر وا�ضح على
االقت�صاد العاملي ب�شكل كبري .
¦ تقدمي ال��ق��رو���ض ل��ل��دول الأع�����ض��اء،
لت�صحيح م��وازي��ن مدفوعاتها ،وت�صحيح
�سيا�ساتها النقدية ،مبا يتالءم مع النمو
املطلوب ،ويتم ذلك باقرا�ض الدول املتعرثة
بالتحويل الالزم لت�صحيح �أو�ضاعها املالية،
ول�سد الفارق بني دخل الدولة ككل و�إنفاقها
على خمتلف الواردات ،كما يتدخل ال�صندوق
يف ح��ال��ة االق�ترا���ض يف �سيا�سات ال��دول
املقرت�ضة للت�أكد من ا�ستخدام التمويل فيما
خ�ص�ص له ،ومراقبة التدابري املتخذة بحيث
ال ت���ؤث��ر ب�شكل كبري على معي�شة املواطن
وغريها من الأم��ور املحددة الأخ��رى ،ويتم
ر�سم التدابري التي �ستتخذ بخطاب ح�سن نوايا
على هيئة اتفاقية موجهه لل�صندوق ،وملزمة
حلكومة البلد املعني .
¦ �إف����ادة ال����دول الأع�����ض��اء ب��خ�برات
ال�صندوق كتدريب املوظفني يف القطاع
امل��ايل وت�أهيلهم �أك�ثر يف الأنظمة املالية
وامل�رصفية .
املراجع:
• قراءات متعددة يف منتدى �صندوق النقد
الدويل.
• النظام الأ�سا�سي ل�صندوق النقد الدويل.
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واق ِف ِالقتالي ِة يف املعركةِ
َتغيات امل ِ
َ َّ َ ْ َ َ
رُّ ُ َ
املقدم الركن جوي /
خلفان بن جمعة الكندي
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين

تعد متغريات املواقف القتالية يف املعركة من الأم��ور التي
تطر�أ على جمريات �أحداث املعركة ،وقد حتدث هذه التغريات بوادر
وم�ؤ�رشات م�سبقة ،وقد حتدث بغتة بغري �سابق �إنذار ،وتغري املواقف
القتالية يف املعركة من ال�صعب التكهن بها �إال �إذا الحت بوادرها،
ولذا ي�صعب على القادة التعرف عليها ب�رسعة ،ويرتبط تغري املواقف
القتالية يف املعركة على ح�سب �أ�شكال املعركة اجلارية ،يف هذا
املو�ضوع �سنحاول ت�سليط ال�ضوء على متعلقات تغريات املواقف
القتالية على بع�ض �أ�شكال املعركة يف الهجوم و الدفاع واحل�صار
ويف مو�ضع تغري القوات من مكان �إىل مكان �آخر.

تغريات املواقف القتالية
ترتبط التغريات يف املواقف القتالية ارتباطا قويا بعملية
ال�سيطرة على القوات ،و�أثبتت التجارب واحلروب �أن جناح وك�سب
املعارك ي��دور حول حم��اور �أ�سا�سية منها ،ال�سيطرة احلازمة
على القوات وعلى الو�سائل يف ميدان املعركة ،وال�سيطرة على
القوات لي�س بالأمر الهني والب�سيط كما يت�صوره البع�ض ،فهو
لي�س جمرد فر�ض �سيطرة �شخ�صية ،بل هو �أبعد ما يكون �أكرث من
ذلك ،فال�سيطرة على القوات يف ميدان املعركة حتتاج �إىل نظام
متكامل ،يحقق الفاعلية يف عمل القوات من حيث الأداء والتن�سيق
والتعاون امل�ستمر بني القوات ،كما يجب ،جتنيب القوات اخلطر
ودر�أ الأخطار التي ت�ؤدي بالقوات �إىل التهلكة ،ولتحقيق ال�سيطرة
على القوات يحب �سهولة التعامل مع املواقف القتالية الطارئة
املتجددة �أثناء املعركة.
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وميكن تعريف ال�سيطرة على القوات ب�أنه جمموعة من الإجراءات
والأعمال التى يتخذها القادة وهيئة الركن ور�ؤ�ساء خدمات القوات
امل�ساندة على جميع امل�ستويات للتح�ضري والتنظيم للمعركة
وتوجيه القوات لتنفيذ املهام القتالية فى الوقت املحدد ،و�رسعة
اتخاذ القرارات ال�سليمة يف الوقت املنا�سب عند جتدد املواقف
القتالية ال�صعبة مع مراعاة ا�ستمرار املهام القتالية الأ�سا�سية.
نرى من هذا املفهوم �أن ال�سيطرة على القوات يف املعركة حتتاج
�إىل جهود عالية امل�ستوى من التح�ضري والتنظيم من قبل القادة
وهيئة الركن ،وهذا من �أ��سرار النجاح يف ال�سيطرة على القوات،
ويدخل حتت بند التح�ضري والتنظيم �أمور جمة منها تدريب القوات
على املهام واملهارات القتالية ،وكذلك التدريب على الأ�سحلة
واملعدات احلربية التى ت�ستخدمها القوات ،ومن ناحية �أخرى ف�إن
�أوهن موقف ما تكون فيه القوات �ضعيفة فى حالة تغري املواقف

القتالية �أثناء املعركة ،وهنا تظهر كفاءة القادة يف ال�سيطرة على
القوات ،وعليه ف�إن القرارات يجب �أن تكون �صاحلة و�سليمة تبعا
لتلك املواقف القتالية املتغرية ،بالإ�ضافة �إىل �أن تخ�صي�ص املهام
القتالية يجب �أن تكون مالئمة كال ح�سب تخ�ص�صه وقدرته ،وهذا
بحد ذاته ي�ساعد على املرونة يف ال�سيطرة على القوات.
احل�صار
يعد احل�صار من متغريات املواقف القتالية يف املعركة والذي
قد يح�صل للقوات دون �سابق �إن��ذار وهو من املواقف القتالية
ال�صعبة التي قد تواجه القوات طبقا لتطور �أعمال القتال خالل
مراحل املعركة املختلفة ،لذا قد تن�ش�أ ظروف معينة جتد �إحدى
وحدات القوات قد عزلت عن باقي القوات �أو اجل�سم الرئي�سي من
القوات ،وعليه ف�إن احل�صار يخلق حتديات وتعقيدات يف �أعمال
قتال القوات يف جميع �أ�شكال املعركة �سواء يف الدفاع �أو الهجوم
�أو الرتاجع� ،أو �أي �أعمال قتالية �أخرى ،وحم�صلة احل�صار هو قيام
العدو بعزل القوات ،وتكون القوات يف هذا املرحلة �شبه عاجزة عن
موا�صلة �أعمالها القتالية� ،إ�ضافة �إىل �أنها متر مبعاناة �شديدة من
ناحية قلة املواد من امل�ؤن وال�سالح والذخرية والعتاد.
ميكن القول ب�أن احل�صار هو املح�صلة التي ت�ؤول �إليها القوات
يف جعلها تعمل داخ��ل قطاع حم��دود من الأر���ض نتيجة متكن
العدو من اخرتاقها وعزلها عن قواتها الرئي�سة �أو جزء من قواتها،
وي�ستخدام العدو طرق املناورة لتطويق القوات وااللتفاف عليها،
مما ينتج عنه فر�ض العدو �إجراءات على القوات حترمها من ممار�سة
�أعمالها القتالية ب�صورة طبيعية وحرمانها من االت�صال بباقي
القوات ،ن�ستنتج مما �سبق �أن القوات ميكن �أن تقع يف جمال احل�صار
من حيث ال ت��دري ،و�أك�ثر احل��االت احتماال هو عند ع��دم الأخ��ذ
ب�إجراءات ت�أمني القوات ،واملتمثلة يف الت�أمني القتايل والهند�سي
والت�أمني �ضد �أ�سحلة الدمار ال�شامل ،والت�أمني املادي ،وكذلك عند
غياب عن�رص التعاون بني القوات ال�صديقة يف �سد الثغرات بني
القوات ,وعليه ف�إن القوات قد تكون عر�ضة للوقوع م�صيدة احل�صار
يف �أى �شكل من �أ�شكال املعركة �إذا مل تتبع الإجراءات ال�صحيحة يف
ت�أمني القوات يف مرحلة من مراحل املعركة
وعملية اخل��روج من احل�صار من العمليات القتالية بالغة
التعقيد ،لأن احل�صار ينهك القوات يف جماالت عدة ويجعلها �شبه
مغلولة الأي��دي وغري ق��ادرة على �إدارة وتنظيم املعركة ،كما �أن
احل�صار له ت�أثري بالغ على الروح املعنوية لدى اجلنود من ناحية
الإحباط واالنهزامية.
وبناء على ذل��ك يحاول ق��ادة القوات الواقعة يف احل�صار
للخروج والتخل�ص منه بطرق وو�سائل �شتى من التكتيكات القتالية
املختلفة ،وذلك عن طريق املناورة بالقوات ،والتمويه واخلداع،
وتركيز املجهود الرئي�سي يف القتال ،وطلب الإ�سناد اجلوي.
�إن عملية اخل��روج من احل�صار حتتاج �إىل تنظيم وتخطيط
و�إدارة عالية امل�ستوى خلو�ض معركة اخلروج من احل�صار والنجاة

ال�سيطرة على القوات يف املعركة حتتاج
�إىل جهود عالية امل�ستوى من التح�ضري
والتنظيم من قبل القادة وهيئة الركن
بالقوات املحا�رصة �إيل بر الأمان ،ولذا ف�إن عملية اخلروج من
احل�صار مرتبطة بعمليات القتال �أثناء احل�صار �سواء يف الدفاع
�أو يف �صد الهجوم امل�ضاد ،وميكن لقائد القوات يف احل�صار
ترقب الفر�ص املنا�سبة وقت وهن العدو وا�ستغالل هذه الفر�ص
اال�ستغالل الأمثل لفتح ثغرات منا�سبة يف �صفوف العدو للخروج
بالقوات من احل�صار ،ولكن هذه الفر�ص قلما حتدث ،وعليه ف�إن
كيفية اخلروج من احل�صار حتتاج �إىل تنظيم وتخطيط من قبل
القوات والقوات ال�صديقة �إذا كانت ذات ات�صال معها ،ويتطلب
ذلك نوعا خا�صا من ت�شكيل املعركة
الغيار (تبديل القوات)
من متغريات املواقف القتالية يف املعركة والتي قد يلج�أ
�إليها القادة الع�سكريون هو الغيار(تبديل القوات) يف معركة
القوات الربية والتي تعد من املواقف القتالية الطارئة التي حتدث
خالل �رسيان املعركة ،والغيار(تبديل القوات) ي�ساعد القوات �إىل
�إعادة ن�شاط القوات يف القتال ويعطي القوات فرتة نقاهة �رسيعة
خا�صة �إذا كانت متر مبواقف قتالية م�ستع�صية ،ولكن ما هو
مفهوم الغيار(تبديل القوات �أثناء املعركة)؟ وما هي �أ�سبابه؟
وما هي الإجراءات املالزمة له؟ وهل الغيار يعد �رضوري ًا لكل
املعارك؟
مفهوم الغيار(تبديل القوات)
كما مت ذكره �سابقا �أن الغيار(تبديل القوات) تلج�أ �إليه القوات
الربية يف املواقف الطارئة ،وهو �إحالل عن�رص مقاتل بعن�رص
مقاتل �آخر �أثناء �رسيان املعركة �أو وقت الهدنة ،وقد يكون هذا
العن�رص املقاتل �رسية �أو كتيبة �أو لواء مقات ًال �أو ت�شكي ًال �أو
وحدة قتالية ،وذلك لإعادة ن�شاط القوات �أو لتنفيذ مهمة قتالية
جديدة طبقا لظروف املعركة ،ويتم ذلك وفق �إجراءات تكتيكية
قتالية معينة م�صحوبة ب�إجراءات ت�أمني للقوات ،ويكون الغيار
لعن�رص قتايل معني بنف�س العن�رص يف التنظيم �أو قد يزيد عليه،
كما �أنه لي�س من ال�رضوري غيار الكتيبة �أو الت�شكيل كامال� ،إمنا
يكون ذلك ح�سب متطلبات مواقف املعركة و ح�سب نتائج تقدير
املوقف القتايل .كما �أن الغيار قد يكون للعن�رص القتايل الب�رشي
اجلنود بدون تغري املعدات القتالية وقد يكونان معا �أي�ضا ح�سب
تغري املواقف القتالية ،وح�سب الوقت املتاح لعمل الغيار .وقد
عرف الغيار(تبديل القوات) يف التاريخ عرب املعارك القدمية،
وخري مثال لذلك ما �أحدثه القائد املحنك خالد بن الوليد ر�ضي
اهلل عنه يف معركة م�ؤته و�رضب �أروع الأمثلة يف التاريخ احلربي
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ملفهوم الغيار(تبديل القوات) عندما قام يف نهاية املعركة بجعل
وتبديل امليمنة مي�رسة وتبديل املي�رسة ميمنة ،لذلك لك�سب
املعركة والتمهيد لالن�سحاب ،وهذا يعد منوذجا يحتذى به يف
الغيار(تبديل القوات).
�أ�سباب الغيار ( تبديل القوات)
يجري الغيار(تبديل القوات) يف املواقف القتالية ال�صعبة
التى متر بها القوات ،كما ميكن �إجرا�ؤه يف جميع �أ�شكال معركة
القوات الربية ( الدفاعية ،الهجومية) ولكن هناك �أ�سباب قاهرة
تلج�أ �إليه القوات لعمل الغيار(تبديل القوات) ،وتتباين هذه
الأ�سباب يف حالة الدفاع منها يف حالة الهجوم ،ففي الهجوم
تكون الأ�سباب الداعية للغيار(تبديل القوات) هو حتقيق ن�سبة
عالية من التوفق القتايل �ضد القوات املعادية وك�سب نتائج
املعركة ب�شكل �رسيع وا�ستغالل املواقف القتالية الإيجابية
يف الهجوم ،وذلك عن طريق التجميع املنا�سب للقوات لتكثيف
الهجمات امل�ضادة �ضد قوات العدو� ،أما يف حالة الدفاع ف�إن
الأ�سباب امل�ؤدية للغيار (تبديل القوات) هي �أ�سباب �أ�شد �إحلاحا
من احلاالت الأخرى ،وي�أتي يف مقدمة هذه الأ�سباب عند حدوث
خ�سائر ب�رشية �أو مادية يف �صفوف القوات املدافعة وو�صول
ال��ق��وات �إىل درج��ة الإره���اق والعناء ال�شديد ،كما يحدث يف
املواقف القتالية احلرجة جدا مثل التلوث الكيميائي والبيولوجي
�أو الإ�شعاعي للوحدات القتالية �أثناء املعركة ،كما تقوم القوات
ب�أعمال الغيار(تبديل القوات) �أثناء العمليات التدريبية القتالية
لتدريب القوات علي ذلك �أثناء ال�سلم وجعلها م�ؤهلة للعمل يف
العمليات القتالية احلقيقية عند حدوثها.
�إجراءات عملية تنفيذ الغيار (تبديل القوات)
مبا �أن الغيار من املتغريات القتالية التي قد تطر�أ على
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املعركة ،ف�إن �إجراءات تنفيذه على �أ�س�س ومبادئ وعملية التنظيم
التي مت مناق�شتها يف الفقرات ال�سابقة ،وتبد�أ عملية تنفيذ الغيار
عن طريق تخ�صي�ص املهام والواجبات للقوات من قبل القائد وذلك
لرفع ازدواجية العمل �أثناء الغيار ومنع الأخطاء التى تقع من قبل
القوات ،ويجب �أن ت�أطر عملية تنفيذ (تبديل القوات) بال�رسية التامة
قدر الإمكان حتى ال ي�ستغل العدو فجوة �ضعف ووهن القوات �أثناء
(تبديل القوات) كما يجب �أن تكون الروح املعنوية للقوات عالية
امل�ستوى غري قابلة للخذالن من قبل ممار�سات احلرب النف�سية
الهدامة من قبل العدو .مع ��ضرورة تنظيم التعاون بني القوات
وخا�صة يف خط النريان وت�أمني القوات (القتايل ،الهند�سي ،الإداري
 ،...لخ) وكقاعدة يف �إجراءات تنفيذ الغيار يتم يف فرتة الليل لأنه
يكون مبثابة �ساتر للقوات ولأنه �أدعى لل�رسية ،ويتم حتديد �ساعة
ال�صفر للغيار بعد �أن تكون قد �أمتت �إجراءات اجلاهزية والتح�ضري
امل�سبق حيث تتحرك القوات اجلديدة لتحل حمل القوات القدمية
وتكون جاهزة لعملية اال�ستالم والت�سليم للمعدات والوثائق ح�سب
الوقت املتاح لذلك ،ويجب �أن تكون حركة القوات يف الغيار(تبديل
القوات) ح�سب الأ�سبقية والأهمية ،ح�سب املوقف القتايل �سواء كان
دفاعي ًا �أو هجومياً ،ويندرج حتت عملية تنفيذ (تبديل القوات) عملية
تنظيم االت�صاالت �أثناء �سري القوات ومينع االت�صاالت الال�سلكية،
قدر الإمكان ،وكما تكون القوات على �أهبة اال�ستعداد ل�صد الهجوم
املفاجئ واملباغت من قبل العدو وت�شرتك مع بع�ضها البع�ض يف
�صده ،ويف هذه احلالة يجب �أن يتم توقيف عملية (تبديل القوات)
حلني التخل�ص من الهجمات امل�ضادة .وتنتهى �إجراءات تنفيذ عملية
(تبديل القوات) مبجرد و�صول القوات اجلديدة �إىل �أماكن متو�ضعها
اجلديدة بعد عملية االنت�شار يف املواقع كال ح�سب تخ�ص�صه ومهمته
اجلديدة ،وتعد عملية انت�شار القوات يف مواقعها اجلديدة هي �آخر
مرحلة يف عملية تنفيذ (تبديل القوات) ويكون االنت�شار من امل�ستوى
الأعلى للكتائب ثم ال�رسايا ثم الف�صائل ،ويجب �أال يكون االنت�شار

تعد مفارزالتطويق وااللتفاف من املفارز املهمة عند ا�ستخدام التكتيكات
القتالية ملباغتة العدو خلداعه وتدمري �أهدافه احليوية واال�ستيالء على
النقاط احلاكمة احليوية التى ي�سيطر عليها العدو
ع�شوائيا بل يكون من�سق ًا ومنظماً ،ويتم و�ضع خطة النت�شار القوات
وتت�ضمن اخلطة �إج��راءات اال�ستالم والت�سليم بني القوات اجلديدة
والقوات القدمية ،وذلك لتمكني القادة ال�سيطرة على القوات �أثناء
عملية االنت�شار.
ظهور مفارز التطويق وااللتفاف
من املتغريات يف املواقف القتالية التي قد تفاجئ القوات وت�أثر
على م�سار العمليات القتالية هو ظهور مفارز التطويق وااللتفاف
املعادية ،وتعد مفارز التطويق وااللتفاف يف معركة القوات الربية
مبثابة الوحدات القتالية التي حتقق معدالت جناحات عالية يف
تقدم الهجوم للقوات ،كما تعد مفارز التطويق وااللتفاف من
املفارز الهامة عند ا�ستخدام التكتيكات القتالية ملباغتة العدو
خلداعه وتدمري �أهدافه احليوية واال�ستيالء على النقاط احلاكمة
احليوية التى ي�سيطر عليها العدو .وتعتمد مفارز التطويق وااللتفاف
على �إمكانياتها وقدارتها التي اكت�سبتها يف فرتة التدريب ،وعليه
ف�إنه يجب ت�سليحها مبا يرفع من قدراتها القتالية ،وذلك طبقا
للمهمة امللقاة على عاتقها واملوقف القتايل الذي تخو�ضه القوات،
مع الأخذ يف احل�سبان طبيعة الأر�ض والوقت املتوفر .لأهمية مفارز
التطويق وااللتفاف يف معركة القوات الربية.
مفارز التطويق وااللتفاف هى مفارز يتم ت�شكليها من تنظيم
القوات يف معركة القوات الربية ،لغر�ض زيادة معدالت الهجوم،
با�ستخدام �أ�سلوب �رسعة املناورة وااللتفاف على قوات العدو من
خالل �أجنابه �أو من خلفه ،لإرباك قيادته وقواته ،لف�سح املجال
للقوات لتحقيق التقدم احلا�سم يف الهجوم والدخول يف عمق قوات
العدو لدحره.
وتتمثل فكرة عمل هذا النوع من املفارز �أن جزءاً من القوات يتم
تخ�صي�صها على �شكل مفارز ويتم دعمها ب�إمكانيات من الت�سليح

والعتاد والتدريبات اخلا�صة ن�سبيا عن باقى تدريب القوات،
عال من اللياقة و�رسعة
ويكون �أفراد هذه املفارز على م�ستوى ٍ
احلركة ،كما يتم تخ�صي�ص هذه املفارز من قبل قائد املعركة،
ويتم ت�ضمني ذلك يف خطته ،وتقوم مفارز التطويق وااللتفاف
بتقن�ص �أوقات وهن العدو �أو ان�شغاله ب�أمور�أخرى ،من خالل
مناورة �رسيعة وفتح خط �أمان من �أجناب العدو �أو من خلفه
�أو �أي جهة �أخ��رى منا�سبة لاللتقاف عليه ،ويكون ذلك على
�شكل ن�صف دائرة مفتوحة من كال اجلانبني لتطويقه والت�ضيق
عليه يف نطاق �ضيق بحيث الي�سطيع الفكاك من �سيل ال�رضبات
النارية امل�ستمرة من قبل القوات الحقا واال�ستيالء �أهدافه
احليوية.
اخلال�صة
ونخل�ص مم��ا ذك��رن��ا �سابقا ب ��أن التغريات يف املواقف
القتالية يف املعركة الربية هي من املواقف التي قد حتدث يف
املعركة دون �سابق علم �أو �إنذار ،وقد تتجدد املواقف القتالية
بتغري �أح��وال و�أ�شكال املعركة ،وفيما �سبق من �رسد لتغريات
املواقف القتالية مررنا ببع�ض النماذج من هذه املتغريات يف
هذه املواقف القتالية ،مثل ح�صول احل�صار املعادي للقوات
وفقدان ال�سيطرة على القوات ،و�أعمال غيار القوات ،و�أخريا خطر
مفارز التطويق وااللتفاف املعادي للقوات ،كل هذه النماذج تعد
من املتغريات القتالية التي قد حتدث يف املعركة يف �أي حني �أو
�أي وقت.
املراجع:
كتاب فن احلرب ترجمة ر�ؤوف �شبابيك.
كتاب احلرب احلديثة للم�ؤلف وي�ست بونيت.
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واملهنـــي
الوظيفي
النجاح
ال�شخ�صي ُة الع�سكري ُة ال ُعماني ُة
ُ
ِّ
ِّ
مفتــــــــــــــــاح ِ
َك رُ َث احلديث عن مفاتيح
النجاح ،وقدمت ع�شرات الكتب و�صفات
�سحرية للو�صول �إىل الأه��داف ،وطر ًقا ذكية لتحقيق
الإجنازات الوظيفية واملهنيةَ ،م ْن منا مل يحلم بالت�ألق يف جمتمعه وعمله
وبني �أقرانه ،الكثري منا وقد يكون �أغلبنا يتطلع �إىل امتالك �شخ�صية
جذابة كتلك التي تت�صف بها النخبة من �أدباء ومفكرين وقادة ع�سكريني،
�شخ�صية ت�أخذه �إىل قمة النجاح ،وب�شكل خا�ص نحن الع�سكريني الذين
الرائد الركن
هارون بن �سامل احل�سيني
نفتخر بانتمائنا لل�شخ�صية الع�سكرية املتميزة ،فلنتعرف مع ًا على مفاتيح
اجلي�ش ال�سلطاين العماين
النجاح الوظيفي واملهني من خالل �سرب �أغوار ال�شخ�صية الع�سكرية
املختلفة.
ال ُعمانية و�أ�سرار جناحها ،واملفاتيح التي ا�ستخدمها القادة
ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية
الع�سكريون العمانيون العظماء لتفتح �أمامهم
ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية هي جزء من
ال�شخ�صية الوطنية العمانية� ،أما ال�شخ�صية
�أبواب النجاح.
ال�شخ�صية الفردية

غالب ًا م��ا نطلق الأح��ك��ام على م��ن هم
حولنا من م�ستخدمني م�صطلح ال�شخ�صية،
فن�صف �شخ�ص ًا ما ب�أنه ذو �شخ�صية جذابة �أو
ذو �شخ�صية مميزة �أو ن�صفه بلهجتنا الدارجة
فنقول (فالن �شخ�صية) للإ�شارة �إىل �شخ�صيته
امللفته للأنظار من حيث اجلاذبية وال�سلوك
والعادات ،ونقول (كاريزما ال�شخ�صية) للداللة
على ال��ق��درة على الت�أثري يف الآخ��ري��ن من
خالل �شخ�صية قيادية تثري �إعجاب الآخرين
واهتمامهم ،وبناء على تلك الأحكام نتخذ
قراراتنا اجتاه الكثري من الأمور ،فتتكون لدينا
رغبة �أكرب يف تكوين عالقات �إجتماعية مع
من ن�صفهم بذوي ال�شخ�صية اجلذابة ،كما �أن
ثقتنا ب��ذوي ال�شخ�صية املميزة تكون �أكرب،
وميكن �أن نتخذ قدوة ممن يتمتع ب�شخ�صية
قوية ،وبالتايل ف�إن ما نكونه من انطباع عن
الآخرين �إمنا هو انعكا�س ل�شخ�صياتهم.
مع تزايد اهتمام الب�رش ب�شخ�صياتهم
ظهرت الكثري من الدرا�سات والعلوم املرتبطة
بها ،كما �أ�صبح م�صطلح ال�شخ�صية يتداول
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بكرثة يف الدرا�سات الإن�سانية ذات الطابع
االجتماعي والفل�سفي والنف�سي ،ولكن ما هي
ال�شخ�صية؟ وكيف نعرب عنها؟ وما هي العلوم
املتخ�ص�صة بدرا�سة ال�شخ�صية التي ميكن �أن
نبحث فيها لنتعلم كيف نطور �شخ�صياتنا؟
كل تلك الأ�سئلة نحتاج للإجابة عليها قبل �أن
نخو�ض يف غمار ال�شخ�صية الع�سكرية العمانية
وعالقتها بالنجاح الوظيفي واملهني.
يختلف تعريف ال�شخ�صية باختالف
الهدف من التعريف ،ومل يتفق املتخ�ص�صون
على تعريف حم��دد لل�شخ�صية ،فالدرا�سات
ع��رف��ت ال�شخ�صية مب��ا يتنا�سب
النف�سية ّ
م��ع �أه���داف تخ�ص�صها ،وك��ذل��ك ال��درا���س��ات
الإجتماعية وباقي التخ�ص�صات الأخرى� ،إال
�أن جميع التعريفات اتفقت على �أن ال�شخ�صية
هي �صفات نف�سية وج�سدية عقلية ووجدانية
مكت�سبة وموروثة تتفاعل مع بع�ضها البع�ض،
وت�شمل العادات والتقاليد املرتبطة بالإن�سان،
والقيم والعواطف التي تتحكم بت�رصفاته،
لت�شكل جمتمعة ال�صورة التي يتعامل بها
الإن�سان مع الآخرين يف املجاالت احلياتية

الوطنية ب�شكل عام فهي كما عرفها الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب �أح��م��د عبد الرحمن
(ظاهرة تاريخية اجتماعية نف�سية ح�ضارية
ت��ت��ك��ون وت�تر���س��ب يف ك��ل ق��ط��ر م��ن �أق��ط��ار
العامل عرب �أجيال طويلة) ،وهي (جمموع من
العنا�رص النف�سانية التي ي�شرتك فيها كل
�أفراد ذلك املجتمع ،والتي تظهر �أ�سلوبا معينا
يف احلياة مت�شابها و�أ�صليا ،على مقت�ضاه
ين�سج ك��ل ف��رد من��ط حياته) ،وي���ؤك��د بع�ض
علماء االجتماع ب�أن النا�س الذين ينتمون �إىل
ثقافة معينة يت�صفون ب�شخ�صيات مت�شابهة،
وميكن تف�سري اختالف �أمناط �شخ�صيات �أفراد
املجتمع الواحد ،ب�أن ال�شخ�صية الفردية رغم
ميلها نحو االن�سجام والتوافق مع الثقافة
والقيم االجتماعية ال�سائدة� ،إال �أنها تختلف
تبع ًا لتفاوت اال�ستجابات الفردية للم�ؤثرات
املجتمعية مثل الظروف البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية� ،إذن فال�شخ�صية الوطنية ت�شمل
ال�سمات الغالبة والأك�ثر �شيوع ًا بني �أف��راد
املجتمع ،وبالتايل ف�إن ال�شخ�صية الع�سكرية
ال ُعمانية ت�شمل ال�سمات الغالبة والأكرث �شيوع ًا
بني الع�سكريني ال ُعمانيني وال��ذي��ن ميثلون
املجتمع الع�سكري ال ُعماين بقيمه وثقافته

ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية ت�شمل
ال�سمات الغالبة والأكرث �شيوع ًا بني

ع�سكري)
(منظور
ٌ ٌّ
ٌ

الع�سكريني ال ُعمانيني والذين ميثلون
املجتمع الع�سكري ال ُعماين بقيمه
وثقافته وموروثاته الأ�صيلة
وموروثاته الأ�صيلة.

ال�شخ�صية من وجهة نظر علمية

ت�����ش�ترك ع���دد م��ن ال��ع��ل��وم يف درا���س��ة
ال�شخ�صية الإن�سانية وفق �أ�س�س علمية ،حيث
تناولت تلك العلوم خمتلف اجلوانب املرتبطة
بال�شخ�صية ،ومنها على �سبيل املثال �أمناط
ال�شخ�صية و�أن��واع��ه��ا و�سماتها وم�ؤثراتها
و�أ�ساليب تطويرها ،ومن �أهم العلوم املخت�صة
بدرا�سة ال�شخ�صية وه��ي علم النف�س ،وعلم
االجتماع ،وعلم الطب النف�سي ،وعلم التنمية
الذاتية �أو ما ي�سمى (بالتنمية الب�رشية)،
بالإ�ضافة �إىل العلوم ذات الطابع الع�سكري،
ومنها علم االجتماع الع�سكري الذي يهتم جزء
منه بالتنمية الب�رشية يف الإطار الع�سكري.
حتوي املكتبة العربية الكثري من العناوين
املرتبطة بتحديد الأهداف وحتقيقها واكت�ساب
امل��ه��ارات احلياتية مثل م��ه��ارات التوا�صل
االجتماعي و�أ�ساليب القيادة والتفاو�ض
الناجح ،كما �أن هنالك كتب ًا ذات طابع فل�سفي
يف فنون التخاطر والربجمة الع�صبية وهي
من �أ�ساليب التنمية الذاتية وتطوير ال�شخ�صية
احلديثة� ،أما امل�صادر باللغة الإجنليزية فهي
الأكرث تنوع ًا وت�شويق ًا وذلك الهتمام الغرب
بهذا النوع من العلوم ،ويف هذا ال�سياق �أذكر
م��ن جمموعة �إ���ص��دارات الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف كتاب (ملاذا نريدك ثرياً؟)
الذي �صدر يف عام 2006م ،وهو عمل م�شرتك
مع خبري التنمية الب�رشية (روبرت كيو�ساكي)،
وكتاب (االعتقاد الكبري وال�رضبة القا�سية يف
الأعمال واحلياة) الذي �صدر يف عام 2007م،
والذي يتحدث فيه عن جتربته ال�شخ�صية يف
عامل الأعمال.

من خالل مراجعة عدد من كتب تطوير
الذات وال�شخ�صية وب�شكل خا�ص الكتب الأكرث
مبيع ًا على م�ستوى العامل ف�إنه ميكن الو�صول
�إىل حقيقة �أن معظم تلك الكتب تقوم على نقل
جت��ارب ال�شخ�صيات التي حققت جناح ًا يف
خمتلف جم��االت احلياة ،فبع�ض تلك الكتب
عبارة عن �سرية ذاتية حلياة امل�ؤلف والأدوات
التي ا�ستخدمها لتحقيق النجاح ،والبع�ض
الآخ���ر ه��و خال�صة ل��درا���س��ة مت��ت على عدد
كبري من ال�شخ�صيات ،وال�سمات التي جمعت
تلك ال�شخ�صيات والتي قادتها �إىل النجاح
والت�ألق ،ومن تلك الكتب بالإ�ضافة �إىل ما
ذكرناه �سابق ًا كتاب (فكر وازداد ثراء) للكاتب
الأمريكي (نابليون هيل) والذي بيع منه يف
ن�سخته الأوىل �أك�ثر من ( )15مليون كتاب،
وهو عبارة عن حتليل ملئات الأ�شخا�ص الذين
حققوا جناحات خمتلفة ،وقد ا�ستمرت الدرا�سة
ع�رشين عاماً ،ومنها �أي�ض ًا كتاب (العادات
ال�سبع للنا�س الأكرث فعالية) للكاتب (�ستيفن �آر.
كويف) وهو من �أكرث الكتب مبيع ًا يف الواليات
املتحدة ،وقد �شمل الكتاب درا�سة ملئات الكتب
واملقاالت التي تناولت النجاح وتطوير الذات
وعلم النف�س والتي مت ن�رشها منذ عام 1776م
وحتى �إ�صدار الكتاب يف عام 2011م.
قدم املتخ�ص�صون يف التنمية الب�رشية
وتطوير ال�شخ�صية جمموعة من التحليالت
لتحقيق النجاح ال�شخ�صي ،والعوامل التي
ميكن �أن يكون لها دور يف بناء ال�شخ�صية

الناجحة ،وتباينت النتائج التي تو�صلوا
�إل��ي��ه��ا ،فقد ادع���ى امل��ادي��ون منهم وال��ذي��ن
طغت على �آرائهم نزعة الأن��ا ،ب���أن الو�صول
�إىل الأه��داف وحتقيق النجاح يجب ممار�سة
ع���ادات مثل التفكري الإي��ج��اب��ي والتحفيز
الذاتي والثقة بالنف�س واالجتهاد وغريها من
املمار�سات ،ولت�أكيد فعالية تلك املمار�سات
و�ضعوا نظريات كثرية حول الدافعية والعقل
الباطن والت�أمل والتخاطر واجلذب ،جميع تلك
التحليالت والنظريات ال تعدو يف اهتماماتها
عقل الإن�سان وج�سده دون روحه ،وال تعرتف
بالإن�سان ككائن اجتماعي ،بل ر�سخت مفهوم
الأنا ،وما زاد الأمر تعقيداً دخول البع�ض �إىل
عامل ال�شهرة عرب بوابة العامل الرقمي ،باعتبار
عدد متابعيهم والرثوة التي �أغرقتهم مقابل ما
ين�رشونه من حمتوى �إعالمي هزيل ،فبالرغم
من افتقارهم لأدن��ى مقايي�س النجاح فيما
عدا املال وال�شهرة� ،إال �أنهم �أ�صبحوا ميثلون
�شخ�صيات اجتماعية وقدوة لكثري من ال�شباب،
وذلك ب�سبب الغياب الوا�ضح للمحتوى الهادف
ال��ذي يخاطب عقول ال�شباب وم�شاعرهم،
واملحتوى الذي يعرب عن همومهم وينتمي �إىل
عاملهم املتغري بتغري معطيات الع�رص.
التطرف ال�سلوكي الذي ي�صدم عقولنا يوما
بعد يوم من �إرهاب وجرمية وفقر وا�ستعباد،
دعى �إىل العودة �إىل القيم الأخالقية ،من هنا
�أدرك بع�ض املتخ�ص�صني يف التنمية الب�رشية
وتطوير ال�شخ�صية ويف مقدمتهم (�ستيفن �آر.
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ال�شخ�صية ال ُعمانية اكت�سبت قيمها
و�سماتها من واقع دينها الإ�سالمي
احلنيف وتراثها العربي العريق
وتاريخها املجيد

كويف) �أهمية القيم الأخالقية ك�أ�سا�س للنجاح
وهدفه وروحه ،وبعك�س املاديني فقد اعتربوا
ب�أن جميع املمار�سات وال�صفات غري املوجهة
�إىل املجتمع هي �صفات ثانوية ،ال ميكن �أن
يقوم بنا�ؤها ب��دون �أ�سا�س القيم الأخالقية
وال�سلوكية ،وقد ينتمي �أغلب العلماء والباحثني
الذين يدعون �إىل تبني القيم الأخالقية ك�أ�س�س
للنجاح �إىل جمتمعات مل متار�س تلك القيم،
وقد تكون تلك القيم الأخالقية غريبة على
جمتمعاتهم التي ت�سيطر عليها النظرة املادية،
وال تعرتف كثرياً بالقيم الإن�سانية ،وبالتايل
انت�رصت القيم التي مت�سك بها �أجدادنا ،ودعا
�إليها ديننا الإ�سالمي احلنيف.

�سمات ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية

ت�أثرت ال�شخ�صية العمانية ب�شكل عام
والع�سكرية ب�شكل خا�ص بثالث م���ؤث��رات
�أ�سا�سية هي الدين واللغة والتاريخ ،وهي
م����ؤث���رات ع��ام��ة ي�����ش�ترك ب��ه��ا جميع �أف���راد
املجتمع ،وم�ؤثرات �أخرى ثانوية مثل امل�ؤثرات
االجتماعية واالقت�صادية واجلغرافية وطبيعة
الأ�رسة وم�ستوى التعليم ،وهي م�ؤثرات فردية
تختلف من �شخ�ص �إىل �آخر يف املجتمع الواحد،
وبذلك فقد اكت�سبت ال�شخ�صية العمانية قيمها
و�سماتها من واقع دينها الإ�سالمي احلنيف
وتراثها العربي العريق وتاريخها املجيد ،كما
ترجم العمانيون قيمهم الأخالقية و�سماتهم
ال�شخ�صية �إىل �إجن��ازات علمية واقت�صادية
وفكرية وع�سكرية ،فقد قدم �أجدادنا جتارب
عملية لأ�ساليب تطبيق القيم الأخالقية على
الواقع ،وبالن�سبة لنا كع�سكريني ف�إن تاريخنا
العماين زاخر بال�شخ�صيات التي ميكننا �أن
ن�ستخل�ص منها قيمنا ،كما �أن ال�شخ�صية
الع�سكرية العمانية التي تكونت من موروث
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غني �ضارب يف القدم ،تعد جت�سيداً لتلك القيم
الأخالقية.
خل�ص الدكتور �صالح الفهدي املتخ�ص�ص
يف التنمية الب�رشية القيم ال ُعمانية وعالقتها
(القيم العمانية
بال�شخ�صية ال ُعمانية يف مقاله
ُ
جوهر ال�شخ�صية ال ُعمانية) ،وقد قدم الدكتور
�صالح �إ�سهامات كبرية يف ت�سليط ال�ضوء على
القيم ال ُعمانية الأ�صيلة� ،أما قيم ال�شخ�صية
الع�سكرية ال ُعمانية فقد �أ�ستنتجت مناذج منها
وهي:
•الوعي والإخال�ص .تلك القيم هي الأ�سا�س
ال���ذي ن�ش�أت عليها ال�شخ�صية الع�سكرية
العمانية ،وهي نابعة من تاريخها املجيد،
م�ؤ�صلة مب�صدر �إلهامها الأول ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورعاه ،-الذي ركز على تلك القيم ،و�أ�شار �إىل
ذلك يف خطابه (�إنني �أحيي با�سمي وا�سمكم
من هذا املكان ،حتية الوفاء والت�ضحية حتية
الفداء والبطولة ،قواتنا امل�سلحة من �أبناء
ه��ذا ال��وط��ن العزيز وه��م يدافعون ع��ن راي��ة
احل��ق ،ورف��ع راي��ة الإ���س�لام يحملون ال�سالح
ويرت�صدون بيقظة و�شجاعة لأع��داء الدين،
و�أعداء الوطن� ،إنني �أيها الأبطال �أعي�ش حلظات
العمر معكم� ،أعمل على �أن تكونوا جي�شا قويا
م�سلحا بالوعي والإخال�ص لهذا الرتاب الغايل،
وقوة رادعة بني جيو�ش �أمتنا العربية )........
من خطاب جاللته مبنا�سبة العيد الوطني
الرابع املجيد.
وتلك الكلمات يف داللتها حتمل معاين
خال�صة مفادها ب����أن ال��وع��ي والإخ�لا���ص
والت�ضحية والفداء ،هي قيم ت�سلح بها الع�سكري
العماين منذ بداية ع�رص النه�ضة ا�ستجابة

لدعوة قائدهم امللهم ،وقد قدمت تلك الكلمات
جلنود ُعمان البوا�سل منوذج ًا فريداً للقيم التي
ينبغي �أن يتحلى بها الع�سكري العماين.
•القوة .تربز قيمة القوة يف �شخ�صية الإمام
�أحمد بن �سعيد ال��ذي ح��رر البالد من الغزو
الأجنبي الفار�سي ووحد ال ُعمانيني حتت راية
واحدة وانعك�ست قوة �شخ�صيته على الو�ضع
يف البالد حيث �أ�صبحت يف عهده ُعمان ذات
قوة ومنعة القوة واملجد ،بعد �إن�شائه جلي�ش
قوي موحد و�أ�سطول بحري متطور مكنه من
حتقيق انت�صارات ع�سكرية حا�سمة.
•الإرادة والعزمية .يف القرن الثامن ع�رش
ن�رش العمانيون ح�ضارتهم ب�سواحل �إفريقيا
ال����شرق��ي��ة ،و��ش�رق املحيط ال��ه��ن��دي ،وك��ان
العمانيون من �أوائ���ل الذين اكت�شفوا و�سط
�أفريقيا ون�رشوا الدين الإ�سالمي يف مناطق
وا�سعة ب�أفريقيا والهند وال�صني ،ومل تقف �أمام
حتقيق �أهدافهم �أي عرثة فقد عرفوا منذ القدم
قيم الإرادة والعزمية.
•ال�شجاعة .جتلت ال�شجاعة التي عرفت
بها ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية يف �شخ�صية
املهلب بن �أبي �صفرة ،ومن املواقف التي �شهد
له فيها بال�شجاعة موقفه يف املعركة التي
دارت يف خرا�سان بني امل�سلمني والفر�س،
حيث كان يف مقدمة جي�ش الفر�س فيل تنفر
منه خيل امل�سلمني مما منعهم من التقدم يف
القتال ،فرتجل املهلب عن دابته وتقدم �إىل
الفيل ف�رضب خرطومة بال�سيف فف�صله عن
ج�سده ،وقد ا�ستطاع امل�سلمون حتقيق الن�رص
يف املعركة.
•االنفتاح العلمي .تتجلى ه��ذه القيمة
يف �شخ�صية ال�سيد برغ�ش بن �سعيد الذي كان
حمب ًا للعلم والثقافة ،وخري دليل على اهتمامه
بالعلم �إن�شا�ؤه للمطبعة ال�سلطانية يف زجنبار
مما �ساهم يف تطور احلركة العلمية والثقافية
يف �رشق �أفريقيا وعمان ،ويعود له الف�ضل يف
احلفاظ على امل�ؤلفات الأدبية والعلمية التي
ما زالت باقية �إىل يومنا هذا.

مفتاح النجاح الوظيفي واملهني لكل
من ينتمي �إىل املجتمع الع�سكري
ال ُعماين هو االلت�صاق بال�شخ�صية
الع�سكرية ال ُعمانية وتق�صي �سماتها،
وااللتزام ب�إطارها العام وغريها
•النخوة واملروءة .تتجلى هذه القيم يف
�شخ�صية الإم��ام ال�صلت بن مالك ال��ذي هب
لنجدة �أهايل جزيرة �سقطرى من الغزو احلب�شي
عام 851م ،ويف �شخ�صية الإم��ام �أحمد بن
�سعيد الذي �أر�سل �إىل الب�رصة ابنه هالل على
ر�أ�س �أ�سطول مكون من ثمانني �سفينة يف عام
1775م لتخلي�صها من الغزو الفار�سي.
•الأخالق .ما ي�ؤكد هذه القيمة هو احلديث
ال�رشيف عن �أبي برزة ر�ضي اهلل عنهَ ( :ب َع َث
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صَ لَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َر ُجلاً �إِلىَ َح ٍّي
اء �إِلىَ
مِ ْن �أَ ْح َيا ِء ا ْل َع َر ِب  ،ف ََ�س ُّبو ُه َو�ضرََ ُبو ُه ،ف ََج َ
َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صَ لَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم فَ�أَ ْخبرََ ُهَ .فقَالَ
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صَ لَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم :ل َْو �أَ َّن �أَ ْهلَ
ان �أَ َت ْي َت َما َ�س ُّبوكَ َو اَل �ضرََ ُبوكَ ) رواه م�سلم.
ُع َم َ
تلك مناذج من القيم التي ا�ستمدت منها
ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية بناءها لتكون
�سمة مميزة لها ،يقول الدكتور جالل �أحمد
�أم�ي�ن املفكر امل����صري (ب����أن احل��ك��م على
�شخ�صية �أمة ما لي�س �أمرا �سهال ،ويحتاج �إىل
وقت) ،و�أقول ب�أن حتليل ال�شخ�صية الع�سكرية
ال ُعمانية يحتاج �إىل فكر ع�سكري متمكن من
املعرفة مبتطلبات العمل الع�سكري ،وطبيعته
العامة ،وكيفية التعاطي مع جمريات الأمور
م��ن وجهة نظر ع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل
معرفته باملجتمع ال ُعماين ،الذي هو وعاء
القيم التي ت�ستمد منها ال�شخ�صية العامة
والفردية العمانية عنا�رصها.
ال�سمات التي متيز ال�شخ�صية ال ُعمانية
وب�شكل خا�ص ال�شخ�صية الع�سكرية هي
�سمات تتوافق م��ع خ�صو�صية جمتمعنا،
لذلك ف�إن الطريق الأقرب لتطوير ال�شخ�صية
هو التعرف على تلك ال�سمات وحتديدها
وتق�صي جوانبها املختلفة ،وذلك لن يت�أتى
�إال بدرا�سة ال�شخ�صيات التاريخية العمانية،
وما �سن�ستفيده من تلك الدرا�سة هو ا�ستن�ساخ
ونقل جتاربهم الناجحة ،و�أ�سلوبهم يف
التعامل م��ع امل��واق��ف ،وتقليد �سلوكهم
ال�شخ�صي ،مع الأخ��ذ يف احل�سبان بع�ض

املتغريات مثل القدرات الذهنية وما يتوفر
من دعم �سواء من الأ�رسة �أو املجتمع ،وذلك
ما يقودنا �إىل حتقيق جزء كبري من النجاح
الذي �سبقونا �إليه ،فنحن معهم ننتمي �إىل
املجتمع العماين الكبري ،وننتمي لل�شخ�صية
الع�سكرية العمانية� ،أما التقليد ل�شخ�صيات ال
تنتمي �إىل فكرنا وثقافتنا ،واالنقياد بدون
منهج م��درو���س ملعرفة الغث من ال�سمني،
ونقل جتارب قد يكون توائمها مع جمتمعنا
م�شكوك فيه ،فهو ال يعطي نتائج �إيجابية
دائماً.

مفتاح النجاح املهني والوظيفي

�إن مفتاح النجاح الوظيفي واملهني لكل
من ينتمي �إىل املجتمع الع�سكري ال ُعماين
مبختلف �أمناطهم ال�شخ�صية وم�ستوياتهم
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ه���و االل��ت�����ص��اق
بال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية ،وتق�صي
�سماتها ،وااللتزام ب�إطارها العام ،والتعاطي
مع املواقف الآنية مبا يعزز االنتماء لروحها
التي �ألفت النجاح ،وجتاوزت حدود الزمان
واملكان ،فذلك هو الطريق الأقرب �إىل الت�ألق
وب��ن��اء م�ستقبل وظيفي م����شرق ،فمفتاح
النجاح بيدنا وق��د زرع��ت بدواخلنا القيم
الوطنية النبيلة ،بت�أثري من البيئة العمانية
بتاريخها وعقيدتها ،وم��ا علينا �سوى �أن
ننمي تلك القيم ونربزها لتكون هي ال�سمة
الغالبة على �شخ�صياتنا ،وعلينا �أن ندرك
ب�أننا الأ�صل يف بناء احل�ضارات ،وما زلنا
نقف يف مقدمتها.

خامتة

يف ه��ذا املقال نكتفي مبا تقدم ذكره
من مناذج القيم التي �شكلت هوية ال�شخ�صية
الع�سكرية ال ُعمانية ،ويف املقاالت القادمة

ب���إذن اهلل� ،سنتعرف على القيم الأخالقية
ملجموعة من القادة الع�سكريني ال ُعمانيني
الذين خلدهم التاريخ ،وكيف مت�سكوا بتلك
القيم ،لرتتبط بهم وت��ك��ون �سمات مميزة
ل�شخ�صياتهم ،وكيف ميكن ملفتاح النجاح
التي قدمته لنا ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية
�أن يكون م�ؤثراً على خمتلف جوانب حياتنا
الوظيفية واملهنية.
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الحوكمة الرشيدةُ
ُ
تبو�أت احلوكمة الر�شيدة مكانة ومنزلة عالية لدى معظم احلكومات وامل�ؤ�س�سات
يف العامل ،خا�صة يف الأجندة املتعلقة باخلدمات االجتماعية واملال والأعمال يف
الوقت الراهن ،ومن املعلوم ب�أن �أهمية احلوكمة قد برزت ب�صورة وا�ضحة يف
املجتمع الدويل عندما ع�صفت الأزمة املالية واالقت�صادية بالعديد من دول العامل
النامية واملتقدمة ،وكان لهذه الأزمة الأثر البالغ يف خلق التهديدات االقت�صادية
على تلك الدول ،مما نتج عن ذلك البحث عن �آلية ونظام جديد ي�ساعد الدول على
�سامل بن �سيف ال�شعيلي
النهو�ض والتعايف من تلك الأزمة التي �أرخت بظاللها على العديد من دول العامل.
اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان
وتعود �أ�سباب االهتمام باحلوكمة يف القطاع احلكومي �إىل تدين م�ستوى �أداء
اجلهات احلكومية ،وتداخل ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات و�ضعف الإنتاجية ،وغياب امل�ساءلة ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف املنظومة
الرقابية ككل ،وتدين م�ستوى الإف�صاح وال�شفافية ،وظهور حاالت للف�ساد املايل والإداري ،ومفهوم احلوكمة يهدف �إىل
�إخ�ضاع ن�شاط اجلهاز احلكومي �إىل جمموعة من الأنظمة والقوانني ،وال�سيا�سات واملعايري والإجراءات التي حتقق االن�ضباط
امل�ؤ�س�سي يف �إدارة اجلهة احلكومية من خالل حتديد م�س�ؤوليات وواجبات امل�س�ؤولني يف الإدارة العليا والتنفيذية.
لقد بات مو�ضوع احلوكمة �أ ّبان تلك الفرتة يت�صدر العديد من ال�صحف العاملية وو�سائل الإعالم املحلية والدولية ،وظهرت
�أهميتها وبرزت ب�شكل ملحوظ كو�سيلة مل�ساعدة الدول على التعايف من الأزمة االقت�صادية ،مما نتج عن ذلك االهتمام
الكبري لدى احلكومات وامل�ؤ�س�سات يف القطاع العام واخلا�ص باحلوكمة ،وال�سعي �إىل تطبيقها يف بيئة العمل اخلا�صة بها
بهدف م�ساعدتها على التعايف والنهو�ض على �أقدامها من الظروف االقت�صادية التي ع�صفت بها.
ومن خالل هذا املقال �سوف نتطرق �إىل التعريف باحلوكمة و�أهميتها والأهداف املرج ّوة منها بالإ�ضافة �إىل حماور
احلوكمة ،واملربرات من وجودها ،وغري ذلك من اجلوانب الأخرى املتعلقة مبفهومها ب�شكل وا�سع ،وذلك بهدف �إبراز
الأهمية التي �صارت تعنى بها احلوكمة ،وال�ضرورة امللحة �إىل تطبيقها ولفت النظر �إليها اليوم ب�صورة �أكرب �أكرث من �أي
وقت م�ضى.
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مفهوم احلوكمة
لقد اختلفت فل�سفة مفهوم احلوكمة بناء
على املجال املتعلق بها ،حيث �إنه ال يوجد
هناك �أي �إجماع من قبل الباحثني واملهتمني
موحد
بهذا املجال على مفهوم وم�صطلح ّ
عرفت
للحوكمة ،فعلى �سبيل املثال فقد ّ
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ( )IFCاحلوكمة
على �أنها ( النظام الذي يتم من خالله �إدارة
ال�رشكات والتحكم يف �أعمالها ).
ت��ع��رف منظمة ال��ت��ع��اون االقت�صادي
والتنمية ( ) OECDللحوكمة على �أنها
ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية واالقت�صادية
والإداري��ة الالزمة لإدارة �ش�ؤون البلد .كما
تعرف احلوكمة يف القطاع ال��ع��ام ب�أنها
العملية التي تقوم من خاللها امل�ؤ�س�سات
العامة على تنظيم ال�ش�ؤون العامة و�إدارة
املوارد العامة.
وعليه ،ميكن تعريف احلوكمة يف القطاع
العام ب�أنها جمموعة الت�رشيعات وال�سيا�سات
والهياكل التنظيمية وال�ضوابط التي ت�ؤثر
وت�شكل الطريقة التي توجه وت���دار فيها
الدائرة احلكومية لتحقيق �أهدافها ب�أ�سلوب
مهني و�أخالقي بكل نزاهة و�شفافية وفق
�آل��ي��ات للمتابعة والتقييم ونظام �صارم
للم�ساءلة ل�ضمان كفاءة وفاعلية الأداء من
جانب ،وتوفري اخلدمات احلكومية بعدالة
من جانب �آخر.
وباخت�صار ،ف���إن احلوكمة هي حزمة
من الإطار امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سات والعمليات
الرئي�سية وامل�����س��ان��دة اخلا�صة بالدائرة
احلكومية و التي تقوم بتنفيذها بهدف
اخل��روج بنتائج وخم��رج��ات ذات �أث��ر على
املجتمع من �أجل تعزيز ال�صالح العام.
�أي �أن احلوكمة تعني و�ضع ال�ضوابط
وو�سائل الرقابة التي ت�ضمن ح�سن �إدارة
ال�رشكة ،وت�ضمن من جهة �أخرى �أن حت�سن
الإدارة ا�ستغالل موارد ال�رشكة وت�سعى �إىل
تعظيم ربحية وقيمة حقوق امللكية على
املدى الطويل ،وتعك�س �أي�ض ًا مدى اهتمام
الإدارة بامل�صالح الأ�سا�سية للمجتمع يف
جم��االت ال�صحة العامة وتطوير امل��وارد
الب�رشية ،وحماية البيئة.
كما �أن هناك جمموعة م��ن املبادئ
املتعلقة بنظام احلوكمة والتي تتمثل فيما

تعود �أ�سباب االهتمام باحلوكمة يف القطاع احلكومي �إىل تدين م�ستوى
�أداء اجلهات احلكومية ،وتداخل ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات و�ضعف
الإنتاجية ،وغياب امل�ساءلة ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف املنظومة الرقابية ككل
يلي :
• املحافظة على �أموال الدولة.
• ���ض��م��ان ح��ق��وق امل��ت��ع��ام��ل�ين مع
م�ؤ�س�سات الدولة.
• الإف�صاح وال�شفافية .
• مهام و�صالحيات الإدارة .
ن�ش�أة احلوكمة
من املعروف �أن نظام احلوكمة قد ارتبط
ظهوره يف الع�رص احلديث بظهور الأزمات
واالنهيارات املالية والتي كان �سببها يف
بع�ض الأح��ي��ان االن��ح��راف والف�ساد لدى
الإدارات التنفيذية يف امل�ؤ�س�سات �سواء كان
على م�ستوى القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص
ل��دى بع�ض احل��ك��وم��ات يف دول ال��ع��امل،
وقد متثل هذا الف�ساد يف �شيوع الإهمال،
وال��ت�لاع��ب باحل�سابات ،وع���دم ال��رق��اب��ة،
بالإ�ضافة �إىل عدم االمتثال بقواعد احلوكمة
الر�شيدة وان��ع��دام �سيادة القانون والعمل
به يف خمتلف الأ�صعدة ،وكانت النتيجة
ظهور الأزم��ة االقت�صادية التي طالت دول
العامل املتقدمة والنامية .لقد ظهرت احلاجة
�إىل احلوكمة يف العديد من االقت�صاديات
املتقدمة والنا�شئة خ�لال العقود القليلة
املا�ضية ،خا�صة يف �أع��ق��اب االنهيارات
االقت�صادية والأزمات املالية التي �شهدها
عدد من دول �رشقي �آ�سيا ،و�أمريكا الالتينية،
ورو�سيا؛ يف عقد الت�سعينيات من القرن
الع�رشين املا�ضي ،وكذلك ما �شهده االقت�صاد
العاملي يف الآونة الأخرية من �أزمة مالية
وخا�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية و
�أوروب��ا .وقد كانت �أوىل هذه الأزم��ات تلك
التي ع�صفت بدول جنوب �رشقي �آ�سيا ومنها
ماليزيا ،وكوريا ،واليابان عام 1997م.
ه��ذا ،وق��د ن�ش�أت احلوكمة كمنظومة
�أخالقية منذ احل�ضارات القدمية ،ومن �أهمها
احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،فقد كانت
هناك تطبيقات عديدة لنظام احلوكمة يف
احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،وتظهر من
خالل الأ�س�س التي تقوم عليها العقود وفق ًا
لل�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحاء.

ملاذا احلاجة �إىل احلوكمة ؟
لقد ب��ات��ت احلوكمة منهجا ��ضروري
ال��ت��ط��ب��ي��ق وال��ع��م��ل ب���ه ل���دى احل��ك��وم��ات
وامل�ؤ�س�سات على م�ستوى القطاعني العام
واخلا�ص يف دول العامل ،وذل��ك من خالل
الدرا�سات امليدانية ،والبحوث التطبيقية
التي �أظهرت نتائجها من �أن هذا النظام يلعب
دورا حيويا ورياديا يف خلق بيئات العمل
املثالية ،والتي تتميز بالإنتاجية واجلودة
العالية ،حيث ان قواعد و�ضوابط احلوكمة
تهدف �إىل حتقيق ال�شفافية والعدالة ،ومنح
حق م�ساءلة �إدارة ال�رشكة ،وبالتايل حتقيق
احلماية للم�ساهمني وحملة الوثائق جميعا،
مع مراعاة م�صالح العمل والعمال ،واحلد من
ا�ستغالل ال�سلطة يف غري امل�صلحة العامة ،مبا
ي�ؤدي �إىل تنمية اال�ستثمار وت�شجيع تدفقه،
وتنمية املدخرات ،وتعظيم الربحية ،و�إتاحة
فر�ص عمل جديدة .كما �أن هذه القواعد ت�ؤكد
على �أهمية االلتزام ب�أحكام القانون ،والعمل
على �ضمان مراجعة الأداء املايل ،ووجود
هياكل �إدارية متكن من حما�سبة الإدارة �أمام
امل�ساهمني ،مع تكوين جلنة مراجعة من غري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذية تكون لها
مهام واخت�صا�صات و�صالحيات عديدة
لتحقيق رقابة م�ستقلة على التنفيذ.
عالوة على ما تقدم ف�إن احلوكمة ت�ؤدي
�إىل زي���ادة الثقة يف االقت�صاد الوطني،
وتعميق دور �سوق املال ،وزيادة قدرته على
تعبئة املدخرات ورفع معدالت اال�ستثمار،
واحل��ف��اظ على ح��ق��وق الأق��ل��ي��ة �أو �صغار
امل�ستثمرين .وم��ن ناحية �أخ���رى ،ت�شجع
احلوكمة على منو القطاع اخلا�ص ودعم
ق��درات��ه التناف�سية ،وت�ساعد امل�رشوعات
يف احل�صول على التمويل وتوليد الأرب��اح،
و�أخريا خلق فر�ص عمل.
كما ت�ؤكد فل�سفة احلوكمة على �أنها
من��وذج حديث ومتطور للقيادة والإدارة
الر�شيدة امل�سندة مبنظومة الت�رشيعات والنظم
احلاكمة التي ت�ؤمن مهام املتابعة واملراقبة
والتقييم الدائم وامل�ستمر ,وبال �شك احلوكمة
ت�أخذ جانبني �أ�سا�سني حيث يتمثل اجلانب
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ن�ش�أت احلوكمة كمنظومة �أخالقية منذ احل�ضارات القدمية،
ومن �أهمها احل�ضارة العربية الإ�سالمية
الأول جانب القيادة ( القيادة باحلوكمة )
وتلك التي متكن القائد من ممار�سة القيادة
للحكومة وامل�ؤ�س�سات الوا�سعة واملت�شعبة
ب�شكل ان�سيابي م�س�ؤول ,ي�ضمن ال�شفافية
وامل�ساءلة واملحا�سبة وامل�ساواة بني كافة
امل�ؤ�س�سات ,وفقا للم�ؤ�رشات الإيجابية �أو
ال�سلبية ال���واردة م��ن منظومات املراقبة
واملتابعة والتقييم ,وال��ت��ي حت��دد �شكل
الأداء واجلودة للمدير واملوظف وال�رشكات
العاملة ,وكذلك ي�ضمن حق اجلمهور املواطن
�أو امل�ستهلك يف احل�صول على حقوقه ,التي
ن�صت عليها الت�رشيعات والنظم احلاكمة,
ولذلك �أ�صبح مربر وجودها فعا ًال و�رضوري ًا
لأجل ممار�سة القائد �أو امل�س�ؤول م�س�ؤوليته
بان�سيابية ترتقي لتو�صيف القيادة الر�شيدة,
واجلانب الثاين (الإدارة باحلوكمة ) وت�ؤمن
الإدارة الر�شيدة وال تقت�رص على اجلانب
االقت�صادي وحوكمة ال�رشكات فح�سب بل
هي تتعدى ذلك �إىل ر�سم �إ�سرتاتيجيات �إدارة
فعالة ,ونظام مراقبة وتقييم يحقق ال�شفافية
ّ
وامل�ساءلة للمديرين واملوظفني وال�رشكات,
وت�ضمن الإع��ل�ان والإف�����ص��اح ع��ن ال��ذمم
وبيانات الإجناز والذي بدوره ي�ضع املدير
يف ال�صورة الواقعية للأداء املتميز �أو املتعرث
لكافة الأط��راف املعنية باحلوكمة ,وبذلك
مربر وج��ود احلوكمة �أ�صبح حداثة ملزمة
ميار�سها القائد واملدير لتحقيق �أف�ضل �سبيل
للقيادة احلكيمة التي ت�ؤمن الإجناز الفعال
وميكن تبويب م�بررات ا�ستخدام احلوكمة
وتفعيلها مبا يلي:
• حتقيق نظام ق��ي��ادة ر�شيدة تت�سم
باحلداثة والتطور.
• حتقيق نظام �إدارة ر�شيدة وتر�سم �شكل
العالقة بني الأطراف املتفاعلة.
• �ضمان حتقيق �أعلى معايري ال�شفافية
مبا يت�سق مبفردات ال�شفافية الدولية.
• �ضمان حتقيق ان�سيابية العمل داخل
امل�ؤ�س�سات وفيما بينها وفق مدونة ال�سلوك
الوظيفي.
• �ضمان حتقيق التنبوء االح�ترازي
من املخاطر من خالل منظومات املراقبة
واملتابعة.
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• �ضمان حتقيق املراقبة الذاتية واحلذر
الوظيفي من خالل تفعيل احلاجز وامل�ساءلة.
• �ضمان حتقيق الأهداف عرب متابعة
�سري الإجناز من خالل امل�ؤ�رشات والإح�صاء.
• �ضمان ا���س��ت��ق��رار الأداء الوظيفي
و�صوال للجودة يف �أداء امل�ؤ�س�سات وكادرها
الوظيفي لتحقيق مقولة الإدارة الر�شيدة
املتجان�سة.
• تقلي�ص فر�ص الوقوع يف الأزم��ات
والكوارث من خالل �صناعة منتظمة للقرار.
�إن احلوكمة تلعب دورا �أ�سا�سيا يف
خلق التناغم بني الأطراف الرئي�سية الثالثة
يف نظامها ( امل�ساهمون ـــ جمل�س الإدارة
ـــ الإدارة التنفيذية ) حيث تقوم بتنظيم
وتق�سيم امل�س�ؤوليات واحلقوق والواجبات
ب�ين الأط����راف ال��ث�لاث��ة ،وذل���ك م��ن خالل
التقارير املتبادلة بني �أ�صحاب امل�صالح
عن م�سرية العمل ،وتهدف احلوكمة من خالل
خلق هذا الرتابط بني الأطراف الرئي�سية فيها
�إىل جمموعة من الأهداف ت�سعى �إىل حتقيها
يف منظومة العمل مبا ي�ضمن حفظ م�صالح
اجلميع ،والت�أكيد على ��ض�رورة و�أهمية
�سيادة القانون مبا يخدم ال�صالح العام،
وتتمثل بع�ض من �أهداف احلوكمة من خالل
ال�سعي �إىل تطبيقها فيما يلي:
• ال�شفافية  :حيث تعد ال�شفافية من
الأهمية الكربى يف نظام احلوكمة الر�شيدة
وم��ن امل�صطلحات امل��ت��ط��ورة واملتقدمة
فيها ،فيجب على الإدارة الواعية �أن تت�سم

بال�شفافية ب�ين خمتلف الأط����راف وع��دم
ت�ضليل �أي معلومات م��ن �ش�أنها تخدم
ال�صالح العام.
• امل�����س��اءل��ة  :وي��ق�����ص��د ب��ذل��ك احل��ق
للم�ساهمني يف امل�ؤ�س�سة م�ساءلة الإدارة
التنفيذية العاملة فيها مب�ساءلتها مبا ي�ضمن
حقوقها والأنظمة والقوانني املعمول بها
والتي من �ش�أنها �أن تراعي م�صاحلهم العليا
داخل املنظمة.
• امل�س�ؤولية  :احلوكمة تهدف �إىل خلق
روح امل�س�ؤولية لدى العاملني يف املنظمة
وذل��ك حتى يت�أتى غر�س الوعي والإدراك
لدى املوظفني والعاملني مبدى امل�س�ؤوليات
الواجبة عليهم ،والتحلي بروح العمل العالية
يف املنظمة وو�ضع الأهمية الكربى لديهم
مبا يخدم م�صالح جميع الأطراف.
• امل�ساواة  :ت�سعى احلوكمة من خالل
ه��ذا الهدف �إىل �إ�شعار جميع امل�ساهمني
مبختلف م�ستوياتهم �إىل ���س��ي��ادة روح
امل�ساواة فيما بينهم يف احلقوق والواجبات
للجميع من امل�ساهمني املحليني والأجانب
على حد ���س��واء ،فامل�ساهم املحلي له من
احلقوق وعليه من الواجبات امل�ستوى نف�سه
للم�ساهم وامل�ستثمر الأجنبي.
�إن ه��ذه الأه����داف امل��ذك��ورة تعد من
الركائز الأ�سا�سية يف نظام احلوكمة الر�شيدة
ولها �أهمية كربى يف ال�سعي �إىل حتقيقها
يف بيئة العمل لدى امل�ؤ�س�سات على م�ستوى
القطاع العام واخل��ا���ص ،وه��و الأم��ر الذي
ت�سعى له تلك امل�ؤ�س�سات �إىل و�ضعه حمل
االهتمام والعناية الق�صوى.

ما هي حماور احلوكمة ؟
وم��ن خ�لال م��ا تقدم ذك��ره جتدر
الإ�شارة على �أن هناك جمموعة من املحاور
املتعلقة باحلكومة والتي تتمثل فيما يلي:
املحور الأول  :يعك�س االجتاه نحو احلد
من التـدخل احلكـومي و�ضـبط النفقـات
ال��ع��ام��ـ��ة واالجت���ـ���اه ن��ح��ـ��و اخل�صخ�صـة
كم�ؤ�رشات للتعبري عن دولة احلد الأدنى التي
ال تتدخل عند ال�رضورة.
املحور الثاين  :يركز على منظمات �إدارة
الأع��م��ال حيـث يظهـر م�صـطلح(  (Co r
 ،)porate Governanceويتحـدث
�أ�صحاب ه��ذا املحور عن مطالب حاملي
الأ�سهم وكيفية �إر�ضاء العميل ،وكيفية عمل
نظام داخل ال�رشكة عـلى النحـو الذي يحقق
م�صالح املنتفعني بها.
املحور الثالث  :يعرب عن االجت��اه نحو
�إدخال �أ�ساليب �إدارة الأعمال يف املـنظمات
العامـة و�إدخـال قـيم جديـدة مثـل املناف�سة
وقيا�س الأداء والتمكني ومعاملة متلقي
اخلدمة على �أنه زبون.
املحور الرابع  :يعرب عن الإدارة اجليدة
للدولة واملجتمع ،وهو يربط بني اجلوانـب
ال�سيا�سـية والإداري��ـ��ة ،وميثـل هـذا املحور
ا�ستخدام البنك ال��دويل للمفهوم يف عام
1989م وتبنيـه ل�سيا�سـات مرتبطـة
بـه مثـل الإ���ص��ـ�لاح الإداري وتقلـي�ص
حجــم امل�ؤ�س�ســات احلكوميــة وت�شــجيع
االجتــاه نحــو القطــاع اخلــا�ص وت�شــجيع

ال�لام��رك��زي��ـ��ـ��ة الإداري��ـ��ـ��ة وتعظــيم دور
املنظمات غري احلكومية.
املحور اخلام�س  :يعرب عن �أن ال�سيا�سات
العامة ما هي �إال حم�صلة للتفاعالت الر�سمية
وغـري الر�سـمية بـني عـدد مـن الفاعلني من
احلكومة والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري
احلكومية على امل�ستويني املركزي واملحلي،
فلم تعـد احلكومـة هي الفاعل الوحيد امل�ؤثر
يف �صنع ال�سيا�سات العامة.
املحور ال�ساد�س  :يرى �أن جوهر مفهوم
ال( )Governanceيتمثل يف �إدارة
جمموعة مـن ال�شـبكات املنظمـة يف عـدد
من الأجهزة واملنظمات ،وال تخ�ضع هـذه
ال�شـبكات ل�سـيطرة احلكومـة لأنهـا منظمـة
ذاتيـا ،و�إن كانـت احلكومـة ت�ستطيع بطريقة
غري مبا�رشة توجيهها.
ومن خالله جتدر الإ�شارة �إىل �أن حكومة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم -حفظه
اهلل -قد �سعت �إىل االهتمام بنظام احلوكمة
�إدراك���ا منها على �أهمية ه��ذا النظام يف
النهو�ض وتطوير القطاعني العام واخلا�ص
م��ع م��ا يتواكب التطور والطفرة العلمية
التي ي�شهدها العامل يف ه��ذا املجال ،فقد
جاء املر�سوم ال�سلطاين رقم (2015/30م)
ب�إن�شاء مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة
و�إ�صدار نظامه املتعلقة به.
حيث �إن هذا النظام يلعب دورا �أ�سا�سيا
يف خدمة املجتمع والتي تعد من �أهم املهن
إن�سانية التي تهدف �إىل رفع كفاءة الأفراد
ال
ّ
ومن جانب �آخر �إىل رفع كفاية التعليم ،وذلك

يجب على الإدارة الواعية �أن تت�سم بال�شفافية بني خمتلف الأطراف
وعدم ت�ضليل �أي معلومات من �ش�أنها �أن تخدم ال�صالح العام

التعليمية
من خالل �أمناط من املمار�سات
ّ
التي تهدف للو�صول �إىل املتعلّم ،وتعامل
هذه الأهداف املتعلّم كحالة فردية وكع�ضو
يف جماعة يف ال��وق��ت نف�سه ،فهي تهتم
بتنميته كفرد وتطوير املجموعة كمجموعة
يف جمتمع �أو بيئة حمل ّّية ،وهي �أداة تتح ّقق
بها رفاهية املجتمع ،وتعتمد هذه الأداة
على ا�ستثمار الطاقة الب�رشية املوجودة
وحتفيزها على العمل وال��ب��ن��اء ،وتعمل
على ربط الفرد باملدر�سة �أو مركز اخلدمة
املجتمعية والبيئة املحيطة واملجتمع،
للح�صول على �أفراد ُمنتمني للبيئة املحلية،
وخادمني لها.
�إن احلوكمة �أ�صبحت اليوم �أكرث من �أي
فعاال يف امل�ساهمة
وقت م�ضى تلعب دورا ّ
يف اخلدمة املجتمعية التي تقدمها ال�رشكات
بكل طواعية لدعم تنمية املجتمع الذي تعمل
فيه ،ونالحظ �أن هذه «امل�ساهمة املجتمعية»
�آخ��ذة يف ال��زي��ادة ،وه��ذا تطور حميد يجب
�أن يجد العناية والت�شجيع من كل الأطراف
حتى يعود بفوائد ملمو�سة على كل املجتمع.
وال����شرك��ات ،خا�صة الكبرية ،التي تعمل
يف جم��االت تقنية املعلومات ،وجم��االت
االت�صاالت الذكية وغريها من اخلدمات،
وال�رشكات التي تعمل يف املجاالت املالية
واال�ستثمارية والبنوك وال�رشكات ال�صناعية
والزراعية واملختلطة.
وم��ن خ�لال ما تقدم ذك��ره ف���إن الأم��ر
يت�ضح ب���أن على احلكومات وم�ؤ�س�سات
القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص� ،أن ت���أخ��ذ يف
احل�سبان �أهمية االهتمام بنظام احلوكمة
الر�شيدة ،وال�سعي على تطبيقه والعناية به
�أكرث من �أي وقت م�ضى ليكون رافدا لها يف
بيئة �أعمالها مبا يتواءم مع التقدم والتطور
التكنولوجي ال��ذي ي�شهده العامل يف هذا
املجال والت�سابق �إىل تطبيق هذا النظام من
قبل معظم ال��دول على خمتلف امل�ستويات
والأ�صعدة.
املراجع وامل�صادر
• �شبكة املعلومات.
• مركز �صقر للدرا�سات والبحوث.
• د � .سلوى �شعراوي( ،مفهوم �إدارة �ش�ؤون
الدولة واملجتمع �:إ�شكاليات نظرية ).
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حـــب العمــ ِل والإخـــــــال� ُص فـــــــــــــــي � ِ
أداء الواجــ ِب
ُّ
إخال�ص فيه عما َد النجاح يف احلياة ،والروح له،
حب العمل وال
ُ
يع ُ ّد ُ ّ
و�أ�سا�س تطور املجتمعات املتح�رضة ،فقد �أوجب الإ�سال ُم و�أمر بالإخال�ص
أ�سا�سي،
جميع العبادات مرتكز ًة عليه ب�شكلٍ �
يف العمل و�إتقانه ،وجعل
َ
ّ
فمن �أ ّدى عباد ًة غري خال�صةٍ هلل تعاىل ف�إنه ال يك�سب �أج َرها ،لذلك فعماد
الأعمال والعبادات هو الإخال�ص ليكون بنا�ؤها قو ّي ًا ومتين ًا ،قال تعاىل:
الل َو ِر ْ�ض َو ٍان َخيرْ ٌ �أَ ْم َم ْن �أَ َ ّ�س َ�س
}�أَ َف َم ْن �أَ َ ّ�س َ�س ُب ْن َيا َن ُه َعلَى َت ْق َوى مِ َن َ هّ ِ
ُب ْن َيا َن ُه َعلَى َ�شفَا ُج ُر ٍف َها ٍر فَا ْن َها َر ِب ِه فيِ نَا ِر َج َه َ ّن َمَ ,و َ هّ ُ
الل ال َي ْهدِي ا ْل َق ْو َم
ني{ (�سورة التوبة)109
َّ
الظالمِ ِ َ
ماهية الإخال�ص
خال�ص) �أي خالٍ من
(ذهب
إخال�ص لغ ًة مِ ن قولنا:
عر ُف ال
ُ
ٌ
ٌ
ُي ّ
ال�شوائب ،وكذلك هو الإخال�ص يف العمل حيث يقوم الفرد بالعمل
�صح َة العمل،
نق�ص
تفان و�إتقان ،بحيث يخلو من � ّأي ٍ
بك ّل ٍ
ُ
يعيب ّ
حيث يخل�ص بعملِه لي�س طمع ًا
وينبع ال
إخال�ص من قلب ال�شخ�ص ُ
ُ
ُ
إخال�ص يف
رص ال
ِ
بالثواب �أو هرب ًا من العقاب املرافق للعمل ،وال يقت� ُ
ُ
العملِ على الأعمال
اجل�سدية فقط� ،إنمّ ا الب ّد من الإخال�ص يف الأعمالِ
ّ
النف�سي ملن فقد عزيزاً عليه �أو
الدعم
تقدمي
مثل
ة،
املعنوي
النف�سية �أو
ّ
ّ
ّ
َمن وقع يف م�شكلةٍ ما �أو تربية الأبناء.
يحب
حب العملِ يف
ِ
الغالب �إىل الإخال�ص فيه ،فعندما ُّ
ي�ؤ ّدي ُّ
ال�شخ�ص ما يعملُ ف�إ ّنه يتفانى يف حتقيقِ الأف�ضل والتطوير والإبداع
ُ
إخال�ص ،ولكن لي�س �رشط ًا � ْأن يرتبطَ
مرافق لل
فحب العمل
فيه،
ٌ
ِ
ُّ
ال�شخ�ص يف عمله على
خل�ص
ال
ُ
بحب العمل دائماً� ،إمنا قد ُي ُ
ُ
إخال�ص ّ
الرغم من عدم حمبته له ،ويعو ُد ذلك �إىل �أخالقِ ال�شخ�ص و�إميانِه.
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إن�سان ٌ
عز وجل َّ
هلل ّ
ال ُ
عبادته
حق
مكلف
بعبادة ا ِ
ِ
ِ
وهو ٌ
أمانة
بواجبات
مكلف
ٍ
ٍ
عديدة ُي�ؤديها ب� ٍ
ُ
يعي�ش فيه
جمتمعه الذي
إخال�ص جتا َه
و�
ِ
ٍ

زيد بن نا�صر البطا�شي
وزارة الرتبية والتعليم

�أهمية حبّ العمل والإخال�ص فيه
والت�سيب ،وعند الإخال�ص
عك�س الف�ساد والت�ساهل
ال
ُ
ّ
إخال�ص هو ُ
والت�سيب
يف العمل ف� ّإن ذلك ي�ؤدي �إىل جودة العمل على عك�س الت�ساهل
ّ
والت�سبب بالكثري
الذي ي�ؤدي �إىل ت� ّأخر العمل وتخلّفه عن ركب التطور
ّ
من اخل�سارة فيه .كما يخ ّف ُف حب العمل والإخال�ص فيه من تكاليف
املراقبة و�إقامة اللجان التي هدفها مراقب ُة �أعمال النا�س والت�أكد من
�شخ�ص
كل
قيامِ هم بها بال�شكل ال�صحيح ،ففي الدول املتقدمة
يكون ُّ
ٍ
ُ
رقيب ًا على نف�سِ ه ،فال يحاولُ ا�ستغاللَ من�صبِه لت�سيري م�صاحله
جلان لرتاقبه
ال�شخ�صية �أو يهمل يف عمله وال يتقنه ،وال
يحتاج �إىل ٍ
ُ
من �أجل �أن يقوم بعمله ب�إتقان� ،إمنا ينبع هذا ال�شعور من داخله
مما ي�ؤدي �إىل تق ّدمها وتطورها؛ وهذا هو �أ�سا�س ما حث عليه الدين
ّ
احلنيف.
إ�سالمية على �أ�صولِها
فلو قام امل�سلمون بتطبيق ال�رشيعة ال
ّ
أ�سا�سية والأوىل عند القيام
إخال�ص يف العمل هو اخلطوة ال
لكان ال
ُ
ّ
ن�صيب الأمة.
التطو ُر والتق ّد ُم من
بالأعمال ،ولَكان
ِ
ّ
�أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن �إتقان العمل
أمور ب�أداء العمل على �أكمل وجهٍ  ،ف�إتقان العمل من
� ّإن الإن�سان م� ٌ
واجبات ِه التي �أوجبتها ال�رشيعة الإ�سالمي ُة عليهِ ،فالعمل �أمان ٌة يف ي ِد
العاملِ  ،وعلي ِه �صون هذ ِه الأمانة التي ُوكلت �إليه من قبل �صاحب
العمل ،مهما كانت الوظيف ُة التي ي�شغلُها �صغري ًة �أم كبري ًة ،فالعاملُ
أمن على عملهِ ،وقد وردت �أحاديث عظيمة يف ذلك منها:
م�ست� ٌ
هلل �صلّى ا ُ
هلل علي ِه و�س َلّم�( :إِ َّن اهلل ُيحِ ُب �إذا َعمِ ل
• قال ر�سول ا ِ
إخال�ص يف
إتقان هنا هو ال
� َأح ُدكُ م َع َمال � ْأن ُي ْت ِق َنه) فاملق�صو ُد بال ُ
ُ
العملِ � ،أي � ّأن ا َ
هلل عز وج َل ال يقبلُ عملَ امرئ حتى ُيخلّ�ص ُه من الرياءِ،
�صاحب العملِ �أو احلِرفةِ،
تقن العم َل الذي كلف ُه ب ِه
فعلى العامل �أن ُي َ
ُ

دفع
نفع َخلقِ ا ِ
بق�ص ِد ِ
هلل عز وجلَ  ،و�أال يعملَ على مقدا ِر الأجر ِة التي ُت ُ
إتقان.
�إليهِ ،بل
بح�سب ما تقت�ضي ِه ال�صنع ُة من � ٍ
ِ
راع وكُ ُّلكُم م�س�ؤولٌ
• قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :كُ ُّلكُم ٍ
موظف
واجب على كل
عن رعيتهِ) وداللة هذا احلديث � ّأن �إتقان العمل
ٍ
ٌ
إتقان عملهِ ،والرجلُ يف بيت ِه
مهما كانت وظيفت ُه؛
فاحلاكم علي ِه � ُ
ُ
م�س�ؤولٌ عن بيت ِه ورعايت ِه رعاي ًة �سليمةً ،وكذلك الزوج ُة فهي راعي ٌة
إتقان
يف مالِ زوجها ،وعليها
�صون الأمان ِة التي كُ لّفت بحملها ،و� ُ
ُ
العملِ الذي ُو ِّكل �إليها من حفظٍ لبيت الزوجي ِة ورعاية ل�صغارها
هلل عز وجل.
أمام ا ِ
وتربيتهم ،تربي ًة �سليم ًة ُت�س�ألُ عنها � َ
• وال يخلو �أي عمل من وجوب الإتقان فيه فقد قال �صلى اهلل
عليه و�سلم�( :إِذَا َق َت ْل ُت ْم َف�أَ ْح�سِ ُنوا ا ْل ِق ْت َلةََ ،و�إِذَا َذ َب ْح ُت ْمَ ،ف َ�أ ْح�سِ ُنوا ال ِّذ ْب َحةَ،
إتقان العملِ الذي
ِيح َت ُه) فعلى العب ِد � ُ
َو ْل ُيحِ َّد �أَ َح ُدكُ ْم َ�شف َْر َت ُهَ ،و ْليرُ ِ ْح َذب َ
الذبح ،فمن باب �أوىل باقي
كان يف القتلِ �أو
يقوم بهِ ،حتى و�إن َ
ِ
ُ
الأعمال الأخرى.
ُ
هلل �ص َلّى اهلل علي ِه و�س َلّم�( :إن ا ْل َع ْب ُد �إِذَا َن َ�ص َح
• وقالَ ر�سولُ ا ِ
َ
َ
هّ
َ
مت
�
أ
على
فالقيام
).
ر
م
ه
ر
ج
�
أ
ه
ل
ف
ِ،
الل
ل َِ�س ِّي ِد ِه َو َ�أ ْح َ�س َن عِ َبا َد َة
ت
َ بالعملِ
َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َينْ ِ
ِّ
أجر ،ومل ُيق�صد بهذا احلديث العبد فقط بن�صحه
وجهٍ عبادة ُت�ضاعِ ُف ال َ
جميع الأعمالِ  ،وعلى كلِ من ُو ِيّ َ
ل
و�إمتام عمله ،و�إمنا هو ينطبقُ على
ِ
ال�سبب.
بخ�صو�ص
بعموم اللفظِ ال
�أمراً من �أمو ِر امل�سلمني ،فالعرب ُة
ِ
ِ
ِ
حكم �إتقان العمل
إتقان العملِ فري�ض ٌة على امل�سل ِم ،ذلك � َّأن عملَ امل�سل ِم يف احليا ِة
� ُ
�صحت في ِه النيةُ ،و�إذا ق ّد َم عمل ُه
الدنيا ُيعد عباد ًة وجهاداً ل ُه �إذا ّ
النبي �ص َلّى ا ُ
هلل علي ِه و�سلم�( :إِ َّن ا َ
هلل َع َّز َو َج َّل كَ َت َب
ب� ٍ
إتقان و�أمانةٍ  .قال ُّ
ان َعلَى كُ ِّل َ�ش ْيءٍ).
ْ إِ
ال ْح َ�س َ
مكلف
حق عبادتهِ ،وهو
إن�سان
مكلف بعباد ِة ا ِ
ٌ
ٌ
هلل ع ّز وجل َّ
فال ُ
إخال�ص جتا َه جمتمع ِه الذي
�
و
�
ب
ؤديها
�
ي
بواجبات
ٍ
عديدةٍ
أمانةٍ
ٍ
ُ
آخرين على ق�ضا ِء
العون وي�ساعد ال
يعي�ش فيهِ ،فعلي ِه �أن ُيق ّدم ي َد
ِ
ُ
َ
يقوم
الذي
إتقان
�
ه
وعلي
حياتهم،
أمور
�
حوائجهم،
ِ
العملِ
وت�سهيلِ
ُ
ُ
إن�سان خلق ُه ا ُ
أر�ض ،حتقيق ًا
هلل عز وجلَ ليعملَ
ويعمر ال َ
به ،فال ُ
َ
{ .فال يكفي
لقول ِه تعاىل} :
هلل عز وجلَ وتركِ العملِ  ،بل علي ِه العملُ بج ٍد
إن�سان عباد ُة ا ِ
من ال ِ
والثواب
أجر
ٍ
َ
ون�شاط وهمةٍ عاليةٍ  ،فهو مع جناح ِه يف الدنيا ،ينالُ ال َ
هلل �سبحان ُه وتعاىل.
من ا ِ

�أهمية �إتقان العمل
و�سى الأَ ْ�ش َع ِر ِّيَ ،ع ْن �أَبِيهَِ ،ع ْن َج ِّدهِ ،قَالَ  :قَالَ ال َّنب ُِّي
روى �أَبو ُم َ
َ�ص َلّى ا ُ
(علَى كُ ِّل ُم ْ�سل ٍِم َ�ص َد َق ٌة َقالُواَ :ف�إِ ْن لمَ ْ َي ِج ْد؟ قَالَ :
هلل َعل َْي ِه َو َ�س َل َّمَ :
َ
َف َي ْع َملُ ِب َي َد ْي ِه َف َي ْنف َُع َنف َْ�س ُه َو َي َت َ�ص َّدقُ َ ،قالُواَ :ف�إِ ْن لمَ ْ َي ْ�س َتطِ ْع �أ ْو لمَ ْ َي ْف َعلْ؟
َاج ِة ا َ
وفَ ،قالُواَ :ف�إِ ْن لمَ ْ َي ْف َعلْ؟ قَالَ َ :ف َي�أْ ُم ُر
مل ْل ُه َ
قَالَ َ :ف ُي ِع ُ
ني ذَا احل َ
بِا َ
ال�ش
خليرْ ِ � ،أَ ْو قَالَ ِ :بالمْ َ ْع ُر ِ
وف ،قَالَ َ :ف�إِ ْن لمَ ْ َي ْف َعلْ؟ قَالَ َ :ف ُي ْم�سِ كُ َع ِن َرّ ِّ
َف�إِ َّن ُه َل ُه َ�ص َد َقةٌ).
َ
واجب علي ِه �أن يعمل مبا
احلديث على � َّأن عمل امل�سلم �صدقةً ،بل
ويدل
ُّ
ُ
ٌ
إتقان
ينفع الآخرين ويفيدهم،
في�صبح امل�سل ُم رمزاً للن�شاطِ والعملِ وال ِ
ُ
ُ
يعي�ش فيهِ ،ويف احلديث تنبيه للعبد املع�رس على
املجتمع الذي
ونفع
ُ
ِ
ِ
�أن يجتهد ويعمل بيده ،وينفق على نف�سه و�أهل بيته ،ويت�ص ّدق من ماله،
و� اّأل يكون عبئ ًا على غريه ،وفيه �أي�ض ًا بيان على �أن �أبواب اخلري كثرية،
و�إذا مل يقدر العبد على �أحد هذه الأبواب ،فعليه البحث عن غريه من
�أبواب اخلري ،والبحث عن �أي عمل ُير�ضي به اهلل عز وجل.
وروي عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه� ،أنه قال( :يا مع�رش
القراء خذوا طريق من كان قبلكم وارفعوا ر�ؤو�سكم ،وال تكونوا عيا ًال
على امل�سلمني .وفيهّ � :إن امل�ؤمن �إذا مل يقدر على باب من �أبواب اخلري
وال فتح له فعليه �أن ينتقل �إىل باب �آخر يقدر عليه ف�إن �أبواب اخلري
كثرية ،والطريق �إىل مر�ضاة اهلل غري معدومة).
فوائد �إتقان العمل
ولإتقان امل�سلم لعمله فوائد عظيمة بالإ�ضافة �إىل الأجر والثواب
وجل يف الآخرة ينال �أي�ض ًا التوفيق والنجاح يف الدنيا،
من اهلل ع َّز َّ
و�إتقانه يدعم جناح املجتمع الذي يعي�ش فيه ،فريفع من معدل
والنفع جميع املجتمع ،وينبغي على
فيعم اخلري
إنتاج ونوعيته،
ال ِ
ُ
ُّ
امل�سلم �أن يحذر �أ�شد احلذر من �أن يقع يف الرياء� ،أو ال�سمعة� ،أو النفاق،
وعليه �أن يحا�سب نف�سه ،على كل عمل يق ّدمه ،وي�صدر عنه؛ ذلك � ّأن
من �شعر مبراقبة اهلل عز وجل له يف كل �صغرية وكبرية �أتقن عمله،
حمبة اهلل وحمبة العباد ،وعلى امل�سلم �أن ُيراقب عمله ،فما كان
ونال ّ
فليتمه ،وما كان فيه �شيء من الرياء فليرتكه،
منه خال�ص ًا هلل تعاىل
ّ
وعليه �أن يهدف من �إتقان عمله ر�ضا اهلل ع ّز وجل ،والإخال�ص له
وحده �سبحانه.
وما �أجمل هذا الإخال�ص والتفاين يف العمل حينما يكون خدمة
للوطن ،وحماية حلدوده ،و�سهرا على �أمنه وا�ستقراره ،ودفاعا عن
مواطنيه ،و�سدا منيعا لكل من ت�سول له نف�سه النيل من مكت�سباته،
والعبث برثواته ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وهو ما جت�سده قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبختلف وحداتها املتنوعة برا وجوا وبحرا ،فبارك اهلل تلك
ال�سواعد الطاهرة واجلهود املبذولة حلفظ الوطن والذود عن حيا�ضه.
املراجع:
 القر�آن الكرمي �سورة هود (� )٦١سورة التوبة (.)١٠٩ �صحيح البخاري. �صحيح اجلامع للألباين. عمدة القارئ �رشح �صحيح البخاري لأبي حممد حممود الغيتابي. ل�سان العرب لإبن منظور. مقال �أ� .أ�سامة طب�ش بت�رصف.67
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

اع َم ُلوا َف َ�س رَ َيى هَُّ
ال ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر�سُ و ُل ُه َوالمُْ�ؤْ ِمنُونَ ۖ َو َ�س رُ َ
ال�شهَا َد ِة
} َو ُق ِل ْ
ت ُّدونَ �إِ ىَل َع مِ ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َو هَُّ
الل
َف ُي َن ِّب ُئ ُكم مِبَا ُكن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ (َ )105و� َآخ ُرونَ ُم ْر َج ْونَ ِ أ
الل �إِ َّما ُي َع ِّذ ُب ُه ْم َو�إِ َّما َي ُت ُ
لَ ْم ِر هَّ ِ
يم (َ )106وا َّل ِذينَ ا َّت َخ ُذوا َم ْ�س ِجدً ا ِ�ض َرا ًرا َو ُك ْف ًرا َو َت ْف ِري ًقا بَينْ َ المُْ�ؤْ ِم ِن َ
ني َو�إِ ْر َ�صادًا مِّلَنْ
يم َح ِك ٌ
َع ِل ٌ
َ
هَُّ
هَّ
َ
َحا َر َب الل َو َر�سُ و َل ُه ِمن َق ْب ُل َو َل َي ْح ِل ُفنَّ �إِنْ �أ َر ْد َنا �إِ اَّل حُْ
ال ْ�س َنى ۖ َوالل ي َْ�ش َهدُ �إِ َّن ُه ْم َل َكا ِذ ُبونَ ()107
يه ِر َج ٌال ُي ِح ُّبونَ �أَن
يه ِف ِ
يه �أَ َبدً ا مَّلَ ْ�س ِج ٌد �أُ ِّ�س َ�س َع َلى ال َّت ْق َوى ِمنْ �أَ َّو ِل َي ْو ٍم �أَ َح ُّق �أَن َت ُقو َم ِف ِ
اَل َت ُق ْم ِف ِ
َي َت َط َّه ُروا َو هَُّ
الل ُي ِح ُّب المُْ َّط ِّه ِرينَ ({)108
�صدق اهلل العظيم
						
�سورة التوبة 105( :ـ )108

م�شروعية ال�صدق

الأمانة

وحث عليه يف كثري من الن�صو�ص
�أمر اهلل بال�صدق
ّ
والأحاديث ليدلنا على �أهميتـه ومكانتـه ،فقـال تعالـى:
ِين � َآمنُوا ا َّتقُوا هَّ َ
ني{
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ال�صا ِد ِق َ
الل َوكُ ونُوا َم َع َّ
�أم��ر من اهلل عز وج��ل بتحري ال�صدق ،ويعني ذل��ك � ّأن
الكاذب يعاقب على كذبه ،وال�صادق يثاب عليه ،وقد روي
حديث النبيَ :
ال�ص ْدقَ َي ْهدِي ِ�إلىَ ا ْلبرِ ِّ
ِال�ص ْدقِ ف َِ�إ َّن ِّ
«عل َْيك ُْم ب ِّ
الر ُجلُ َي ْ�ص ُدقُ َو َي َت َح َّرى
وَ�إِ َّن ا ْلبرَِّ َي ْهدِي �إِلىَ الجَْ َّن ِة َو َما َي َزالُ َّ
ال�ص ْدقَ ـ �أي يبالغ فيه ويجتهد ـ َح َّتى ُي ْك َت َب عِ ْن َد اللَهّ ِ
ِّ
ِ�ص ِّدي ًقا ،و َِ�إ َّياكُ ْم َوا ْل َكذ َِب ف َِ�إ َّن ا ْل َكذ َِب َي ْهدِي ِ�إلىَ ا ْلف ُُجو ِر و َِ�إ َّن
الر ُجلُ َي ْكذ ُِب َو َي َت َح َّرى
ا ْلف ُُج َ
ور َي ْهدِي �إِلىَ ال َّنا ِر َو َما َي َزالُ َّ
ا ْل َكذ َِب َح َّتى ُي ْك َت َب عِ ْن َد اللَهّ ِ كَ َّذا ًبا» ،وكلنا نعلم � ّأن الرب باب
يحبها اهلل والطريق لها ال�صدق،
وا�سع من الأعمال التي ّ
يظل يكذب الكاذب حتى يكتب عند اهلل كذاب ًا حتى يدخله
النار ،وال�صادق يبقى �صادق ًا حتى يكتب عند اهلل �ص ّديقاً،
ثم تكتب له اجلنة ،فال�صدق باب �إىل اجلنة والكذب باب
�إىل النار ،و�شتان بني فائ ٍز وخا�رس ،وبني من مي�شي يف
الظلمات ومن هو خارج منها.

التوكل واليقني

َيثرْ ِ بُ هي املدينة

ممي ًزا
ا�سما َّ
كل امل��دن يف � ْأر���ض اهلل تعاىل تحَ ْ مِ ل ً
ا�سما �آخر � ،اَّإل
يالزمها ،ف�إذا غيرَّ ه
النا�س َو�ضَ ُعوا حملَّه ً
ُ
مثوى الهجرة املباركة ،ف� َّإن الر�سول �صلَّى اهلل عليه و�سلَّم
ا�سم ب�سيط يف مبناه،
�أطلَق على يرثب َ
ا�سم املدينة ،وهو ٌ
عظيم يف معناه؛ �إذ ُيوحي بن ْقل العرب مِ ن البداوة واحلياة
انية
ال�ساذَجة �إىل �آفاق
الرب َّ
املدنية الراقية التي تجَ ْ مع بني َّ
َّ
إن�سان بتوحيد اهلل تعاىل والأخالقِ
توج ال َ
والإن�سانية ،و ُت ِّ
لرفع م�ستواه الأدب��ي وامل��ادي،
الكرمية ،و ُتطلِق يديه ْ
�شجعه على ك ِّل �إبداع فيه خِ دم ٌة لل ِّدين ،ونفْع للنا�س.
و ُت ِّ
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حل وقت �أدائها ،والأمانة
تعني الأمانة حفظُ حقوقِ النا�س و�أدا�ؤها لأ�صحابها �إذا َّ
اجلاهلية قبل الإ�سالم ،بل �إ ّنه
وال�سالم -يف
خلق ا َّت�صف به
ٌ
ّ
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
وال�سالم -كان �أكرث النا�س �أمان ًة يف ذلك الوقت حتى ُل ِّقب بالأمني،
عليه ّال�صالة ّ
وقد �أَثنى اهلل َتعاىل على الذين ي ّت�صفون بالأمانة ويتخلّقون بها ويتحلّون بها،
وج َعل الأمانة عالم ًة فارق ًة ُت�شري
وذَكَ رهم يف كِ تابِه العزيز يف الكثري من املوا�ضع َ
وال�سالم -يف ال�صحيح�( :آي ُة
�إىل اكتمال ال ِ
إميان و�صدقه ،حيث قال -عليه ّ
ال�صالة ّ
قي�ض الأمانة
املنافقِ
وع َد � َ
أخلف ،و�إذا ا�ؤتمُ َِن خان) ،و َن ُ
ٌ
كذب ،و�إذا َ
ثالث� :إذا ح َّد َث َ
عالمات ال ِّنفاق.
اخليانةُ ،وهي من
ِ
�إن املت�أمل حلادثة الهجرة والتخطيط لها ،يدرك ح�سن توكل النبي ـ �صلى اهلل عليه
و�سلم ـ على ربه ،ويقينه �أن اهلل حافظه ونا�رص دينه ،وهذا التوكل ال ينايف �أو يتعار�ض
مع الأخذ بالأ�سباب فقد �شاء اهلل تعاىل �أن تكون الهجرة النبوية ب�أ�سباب عادية من
التخفي وال�صحبة والزاد والناقة والدليل ،ولكن ال يعني دقة الأخذ بالأ�سباب ح�صول
النتيجة دائما ،لأن هذا �أمر يتعلق ب�أمر اهلل وم�شيئته ،ومن هنا كان التوكل واليقني
واال�ستعانة باهلل ،لتقتدي به �أمته يف التوكل على اهلل ،والأخذ بالأ�سباب و�إعداد العدة.
يقول �أبو بكر ـ ر�ضي اهلل عنه( :نظرت �إىل �أقدام امل�رشكني ونحن يف الغار وهم
على ر�ؤو�سنا ،فقلت :يا ر�سول اهلل لو �أن �أحدهم نظر �إىل قدميه �أب�رصنا حتت قدميه؟!،
فقال :يا �أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما ) رواه م�سلم.

�أهم ّية ال�صرب

والتميز فعليه �أن ي�صرب ويوا�صل يف دربه ،فالقمة
مهم ملن ي�صبو للنجاح
ّ
ال�صرب ّ
ت�ستحق م ّنا كل تعب و�سهر ،وكما يقال“ :لكل نهاية م�رشقة بداية حمرقة” ،و�صرب
امل�سلم على ما ق�ضى اهلل له وق ّدر ،فامل�صيبة والنعمة هما ابتالء واختبار من اهلل
لعباده ليخترب �صربه و�إميانه فيجازيه على �إح�سانه �أو يعاقبه على �إ�ساءته ،وال�صرب
مهم يف البيت �سواء �صرب الرجل على زوجته �أم �صربها عليه وعلى الأوالد ،ويف
املدر�سة ويف كل �شيء هو مهم لأن اهلل ي�ؤخر الأمور مبا فيه خري لعباده ،فهو �أعلم
مبا ي�صلحهم ،وطاملا العبد ينتظر فرج ربه فهو يف عبادة عظيمة دون �أن ي�شعر ،لذا
فال�صرب مهم يف كل �شيء ،فاحلياة جبلت على كل كدر وتعب قال تعاىلَ } :ل َق ْد َخ َل ْقنَا
ان فيِ كَ َبدٍ{ �أي �أنه يبقى يكابد الهموم حتى ميوت.
ْ إِ
ن�س َ
ال َ

احلديث ال�شريف

احلياء

�أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال  :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :تعلموا العلم ف�إن تعلمه
قربة �إىل اهلل عز وجل ،وتعليمه ملن ال يعلمه �صدقة،
و�إن العلم لينزل ب�صاحبة منزلة ال�رشف والرفعة،
والعلم زين لأهل الدنيا والآخرة»
�صدق ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
رواه الإمام الربيع بن حبيب
ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
}�إِ َّن����ا مَلَّ���ا طَ��غَ��ى المَْ����ا ُء حَ��مَ�� ْل��نَ��اكُ ْ��م فيِ
الجَْا ِر َيةِ{ سورة احلاقة اآلية( )11الجَْا ِر َيةِ:

السفينة التي عملها نوح وجنا هو ومن كان
معه فيها وغرق الباقون.
��ون{ سورة
اب فِ ي ِه تَ�� ْد ُر� ُ��س َ
}�أَ ْم َلك ُْم كِ َت ٌ
ون :أي تقرؤون.
القلم اآلية (َ )37ت ْد ُر ُ�س َ

ار ُه ْم َت ْر َه ُق ُه ْم ِذلَّ�� ٌة َو َق ْد
َ
}خا�شِ َع ًة �أَ ْب�صَ ُ
لىَ
ُون{
ا
�س
م
ه
و
د
و
ج
ال�س
�
إ
ن
و
ع
د
ي
وا
ِ
لمِ
كَ ا ُن ُ ْ َ ْ َ ِ
َ
ُّ ُ َ ُ ْ َ
سورة القلم اآلية (َ )43خا�شِ َعةً :أي ذليلة،
َت ْر َه ُق ُه ْم :تغشاهم.
} َل ْو اَل �أَ ْن َت َد َاركَ ُه ِن ْع َم ٌة مِ ْن َر ِّب ِه َل ُن ِب َذ بِا ْل َع َرا ِء
��وم { سورة القلم اآلي��ة()49
َو ُه َ
���و مَ�� ْذ ُم ٌ
بِا ْل َع َراءِ :باألرض الفضاء.
}واللهَّ ُ َج َعلَ َلك ُُم ْ أَ
ال ْر�ضَ ب َِ�ساطً ا{ سورة
َ
نوح اآلية ( )19ب َِ�ساطً ا :مبسوطة.
}و َقالُوا اَل َتذ َُر َّن �آَ ِل َه َتك ُْم َو اَل َتذ َُر َّن َو ًّدا َو اَل
َ
وث َو َي ُعوقَ َو َن�سرْ ً ا{ سورة
ُ�س َو ًاعا َو اَل َي ُغ َ
وث َو َي ُعوقَ
نوح اآلية (َ )23و ًّدا�ُ ،س َو ًاعاَ ،ي ُغ َ
َو َن�سرْ ً ا :وهي أسماء أصنام.
امل�صدر :
تف�سري اجلاللني.

وحبب فيه ،وقد كان موجوداً قبل الإ�سالم ،فجاء
احلياء ٌ
خلق حمي ٌد دعا له الإ�سالم ّ
وكيفيته .واحلياء يدعو �إىل فعل ك ّل ما هو ح�سن
الإ�سالم ل ُينظّ م املق�صود باحلياء
ّ
يتميز بها ا ُ
حبها
مل ّتقون التي ُي ّ
ال�صفات التي ّ
وترك كل ما كان �شا ّذاً ُم�ستقذَراً ،وهو من ّ
َياء
ِ�ضع
وال�سالم ( :-ال ُ
َ
و�ستون �شُ عبةً ،واحل ُ
إميان ب ٌ
اهلل ،فقد قال النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
إميان) ،فاحلياء ال ي�أتي �إال باخلري ،وهو �صفة من �صفات اهلل -ع ّز وجلّ-؛
من ال ِ
�شُ عب ٌة َ
�ست ،
يحب
احلياء وال َّت ُرَّ
َ
حيي �س ِّت ٌ
لقول ر�سول اهلل -عليه ّ
ري ُّ
ال�صالة ّ
وال�سالمَّ �( :-إن اللَهَّ ٌّ
وال�سالم :-فقد
ف�إذا اغت�سلَ �أح ُدكُ م فلي�ستَترِ ) ،وهو خلق ا َّت�صف به النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
النبي �ص َلّى ا ُ
هلل عليه و�س َلّم �أ�ش َّد
روى �أبو �سعي ٍد اخلدري -ر�ضي اهلل عنه -قال( :كان
ُّ
وجهه).
عرفناه يف ِ
ياء َ
َح ً
كر ُهه َ
من ال َعذرا ِء يف خِ د ِرها ،ف�إذا ر�أى �شي ًئا َي َ

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
� rأ�صبحت ال�شهادة الدرا�سية �آف��ة هذا الع�رص ،وذلك
الرتباطها بكثري من الوظائف ،من هذا املنطلق ي�سعى
بع�ض ال�صاحلني لنيل �شهادة املاج�ستري �أو الدكتوراة
على اعتبار �أنها و�سيلة ولي�ست غاية يف حد ذاتها ،فما حكم ال�رشع يف �إنابة الغري
لكتابة الر�سالة اجلامعية مقابل مبلغ مادي يتفق عليه الطرفان؟
 rrذلك من التمويه املحرم والتدلي�س الباطل فال يجوز بحال ،كيف وطلب العلم
نف�سه عباده وقربة �إىل اهلل تعاىل ،يجب �أن يكون خال�ص ًا لوجهه الكرمي ،و�أن ال ي�شاب
ب�شائبة من حب ال�سمعة والظهور ،ففي احلديث عن النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ
«من تعلم العلم ليباهي به العلماء �أو ليماري به ال�سفهاء لقي اهلل وهو خائب من
احل�سنات»  ،على �أن هذا الأ�سلوب املذكور يف ال�س�ؤال لي�س هو رياء فح�سب ،بل هو زور
بني وخيانة وا�ضحة ،ملا ترتب على ذلك من رفعة �إىل قدر ال ي�ستحقه ،و�إيالئه ثقة
لي�س لها �أهالً ،وحتمله م�س�ؤوليات ما كان ليحملها لوال هذا الزور ،وهو مما ي�ؤدي �إىل
�رضر ديني واجتماعي عظيم ،وكفى به مف�سدة ،واهلل امل�ستعان.
� rإذا نال �شخ�ص �شهادة علمية بغري وجه م�رشوع فكيف تكون توبته؟
 rrعليه مع التوبة التخل�ص من تلك ال�شهادة ،والتجرد مما �أ�ضفته عليه من ثياب
ال�شهرة الباطلة ،بك�شفه خبيئة �أمره ،واهلل �أعلم.
 rبع�ض البائعني يقومون برتجيع عداد ال�سيارة ،ف�إذا كانت القراءة ت�شري مثال �أنها
قطعت خم�سمائة �ألف يرجعها �إىل ثالثـمائة �ألف �أو مائتي �ألف ،فهل هذا جائز �أم ال؟
 rrهذا من الغرر ومن اخليانة واملخادعة ،وال يجوز ذلك يف املعاملة ،واهلل �أعلم.
� rشخ�ص �أمي كان ي�صلي دون �أن يكرب تكبرية الإحرام جه ًال بذلك ,وم�ضى وهو
على هذه احلالة ع�رشون عام ًا ثم علم بعد مرور تلك املدة ،فماذا عليه؟
 rrعليه �أن يتوب �إىل اهلل تبارك وتعاىل ,و�أن يعيد تلك ال�صلوات التي �صالها
بدون تكبرية الإحرام ،واهلل �أعلم.
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لأنن��ا نهت��م ب�صحتك��م و�سعادتك��م
يتج��دد لقا�ؤن��ا ونوا�ص��ل جميعن��ا البحث
والتعل��م ح��ول ا�ستدام��ة وتنمي��ة �صحتنا
و�سعادتن��ا .وهنيئ��ا لكم �سعيك��م الد�ؤوب
نح��و من��ط حي��اة �صح��ي ن�ش��ط م��ن �أجل
حي��اة �أك�ثر اطمئنان��ا وبهج��ة ور�ض��ى
وهن��اء .و�إذا فلنك��ن �أك�ثر ن�شاطً ��ا بدني��ا،
ولنتناول فق��ط الطعام ال�صحيح ،ونحافظ
على ال��وزن ال�صحي ونبتع��د عن التدخني

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

وال�سلوكي��ات املدم��رة� .أ�ضيف��وا �إىل ذل��ك
الراح��ة ال�صحيح��ة وه��ي الن��وم ال�صحي
�إىل جان��ب تعلم ف��ن التعامل مع ال�ضغوط
وال�سيطرة عل��ى االجـه��اد الـنـف�سـي بت َعلّم
فن��ون �ضب��ط النف���س وتخفي���ض التوت��ر
والتعود على ممار�سة اال�سرتخاء والت�أمل.
وال نن�س��ى العناي��ة باجلان��ب االجتماعي
لل�صح��ة (ال�صح��ة االجتماعية) ،وهو ركن
مكمل و�رضوري للحياة الهانئة ال�سعيدة.

�صورة ومعلومة طبية
ثماين عادات ت�ؤثر على �صحة دماغك

اخرتنا لك هذا ال�شهر
االعتناء اجلاد ب�صحتك النف�سية وحت�صني
نف�س��ك �ضد حتديات احلي��اة املربكة من خالل
الإمي��ان بقدرات��ك الكامن��ة على التح��دي .من
�أج��ل ذلك ال بد من تعزي��ز الطاقات الإيجابية
واال�ستقرار الروحي والنف�سي .فيمايلي �أقدم لك
بع�ض الأفكار ال�سهلة:
• اعم��ل على التو�س��ط واالعتدال يف ج ّدك
وهزل��ك؛ يف راحتك وعملك ،يف نومك ويقظتك،
يف �صومك ويف �شبعك.
• ال ت�سم��ح لهواج�س العمل �أو الدرا�سة �أو
الرتقي��ة بال�سيط��رة عليك ،وركز عل��ى مالديك
وعل��ى الإيجابي��ات واجع��ل تفك�يرك �إيجابيا.
�ش��ارك �أف��كارك وعواطف��ك م��ع الآخرين ولكن
اح��ذر م��ن ال�سلبي�ين وال�شك��وى والتذم��ر� .إن
ال�سع��ادة معدي��ة ،تنتقل م��ن �شخ���ص �إىل �آخر
فاكت�سبها وان�رشها.
• راق��ب حديثك م��ع نف�سك ،واحر�ص ب�أن
يك��ون �إيجابي��ا فق��ط ،وكذل��ك م��ع الآخرين �أو
�أ�صم��ت «م��ن كان ي�ؤمن ب��اهلل و باليوم الآخر
فليقل خريا �أو ي�صمت».
• ال تن���س �أن تهت��م بج��ودة نوم��ك ،لأنه
��ضروري لتنظي��م عم��ل و�إنعا���ش دماغ��ك،
ٌ
وتن�سي��ق خمتل��ف العملي��ات احليوي��ة و�إف��راز
الهرمون��ات م��ن الغدد وزيادة كف��اءة وقدرات
الرتكيز والتفكري والتعلم.
• ج��دد طريق��ة حيات��ك ،وال ت�ست�سل��م
للروت�ين واملل��ل .ج��دول مهمات��ك بح�س��ب
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الأولوي��ة وح��اول �إ��شراك غ�يرك يف التخطيط
والتنفي��ذ ،وال متار���س �أك�ثر م��ن عم��ل يف �آن
واح��د ،وركز عل��ى ما تقوم به فق��ط ،ومار�س
الهوايات املفيدة وكن خالقا ومبدعا.
• ا�ست�شعر االمتنان وابد�أ بحمد اهلل و�شكره
ثم ا�ستمت��ع وا�ست�شعر مبا تعم��ل وا�ستمتع بكل
الطيب��ات ،وع���ش وا�ست�شع��ر اللحظ��ة الآن ،فال
تغ��رق يف معان��اة املا�ض��ي وال يف متاه��ات
امل�ستقبل.
تع��ود �أن ت�أخ��ذ ق�سطا من
• يف كل ي��وم ّ
ال�سكون والت�أمل و�أن تعي�ش اللحظة فقط ،و�أنت
ت�ست�شع��ر الطبيعة م��ن حولك بجمي��ع حوا�سك.
توقف عن التفكري يف �أي �شيء� .أغم�ض عينيك،
و تنف���س بعمق وهدوء ،ملدة ع�رش دقائق يوميا
على �أن تزيد املدة مع الأيام� .سوف يعينك ذلك
ب���أن يقوى تركيزك وفهمك ،وب�أن تكن مطمئنا
ومرنا ،فالأ�صحاء نف�سيا قادرون على التكيف
والتعام��ل م��ع املفاج�آت ب��دون توت��ر �أو هلع
ويعرفون متى ينبغ��ي عليهم ا�ست�شارة الطبيب
�أو اخلبري.
و�أنت يف القوات امل�سلحة بال�شك �أن ن�شاطك
البدين و�رسعة حتركك هي من �أ�سا�سيات عملك
اليوم��ي .حاف��ظ عل��ى ه��ذا ال�سل��وك ال�صح��ي
وا�ست�شع��ر بهج��ة عمل��ك ف�أن��ت حتم��ي وتطور
�صحت��ك ج�سدي��ا ونف�سي��ا ،وال تن���س تعزي��ز
وعي��ك ال�صحي من �أجل التنمي��ة امل�ستدامة لك
ولأ�رستك ،وتعلم فلي�س املرء يولد عاملا.

كيف يرتبط �صفاء الذهن وقوة
الدماغ بقوة اجل�سم؟ كما وكيفا؟
كلم��ا ازدادت قوتك الع�ضلية كان دماغك �أكرث
�صح��ة وذكاء ،وتب�ين �أن الق��وة الع�ضلي��ة املقا�سة
بوا�سط��ة ق��وة قب�ض��ة اليد  ،ه��ي م�ؤ��شر على مدى
�صحة �أدمغتنا.
با�ستخ��دام بيان��ات درا�س��ة �شمل��ت مايقارب
( )٤٧٠م�شاركا من جميع �أنحاء اململكة املتحدة،
�أظهرت الدرا�سة ب���أن �أداء الأ�شخا�ص الأقوياء كان
�أف�ضل،وذل��ك يف كام��ل اختب��ارات �أداء الدم��اغ.
وق��د �شمل��ت االختب��ارات �رسع��ة التفاع��ل  ،واحلل
املنطق��ي للم�شكالت ،واختبارات متع��ددة للذاكرة.
و�أظهرت الدرا�سة التي �أجراها معهد �أبحاث ال�صحة
()NICM؛ وجامع��ة و�س�ترن �سي��دين� ،أن النتائج
كان��ت قوي��ة با�ستم��رار ل��دى جمي��ع الأ�شخا���ص
امل�شاركني مهما كانت �أعمارهم.
والأ�شخا���ص الأقوي��اء مييل��ون �إىل �أن يك��ون
لديهم �أدمغة �أف�ضل ،و�أظهرت الدرا�سة �أي�ضا �أن قوة
قب�ض��ة اليد كانت مرتبطة ب�شدة مع كل من الذاكرة
الب�رصية وف�ترة رد الفعل يف �أكرث من �ألف �شخ�ص
يعانون من ا�ضطرابات نف�سية مثل الف�صام.

هل نومك ذو جودة عالية كما وكيفا؟
�أكدت درا�سة �أمريكية جديدة �أن النوم املبكر
واال�ستيقاظ املبكر يقلالن من الإ�صابة بالأفكار
ال�سلبية ،و�أن الأف��راد الذين ينامون يف وقت
مت�أخر يعانون من النوم املتقطع وزيادة الأفكار
ال�سلبية ،وقد قاد الدرا�سة الربوفي�سور (جاكوب
نوتا) من جامعة «بنجهامبتون» يف نيويورك،
والتي ربطت بني م�شاكل النوم والنظرة ال�سلبية
للم�شكالت وع��دم ال��ق��درة على ال�سيطرة على
الأمور ،والقلق كثرياً ب�ش�أن املا�ضي وامل�ستقبل
واملعاناة من الأفكار املزعجة ،وقال الباحثون
�إن مثل هذه الأفكار ترتبط بزيادة التعر�ض
والإ�صابة ال�ضطراب القلق العام ،واالكتئاب
ال�شديد وا�ضطراب ما بعد ال�صدمة والو�سوا�س.
و�شملت الدرا�سة ( )١٠٠من طلبة اجلامعة
وك�شفت �أن النوم املبكر ،والكايف ي���ؤدي �إىل

قلة الأفكار ال�سلبية ،و له �أثر �إيجابي كبري على
ال�صحة اجل�سدية والعقلية والنف�سية ،و�أوق��ات
النوم ال�صحية ينبغي �إن تن�سجم مع ال�ساعة
البيولوجية للج�سم  .حيث �إن طاقة اجل�سد بح�سب
ال�ساعة البيولوجية تكون يف �أدنى م�ستوياتها
بعد ال�ساعة ( )٩ليال وحتى ال�ساعة ( )٤فجرا.
وهو �أف�ضل �أوقات النوم ال�صحي عايل اجلودة.
ويحتاح الإن�سان يف املتو�سط �إىل (� )٨ساعات
من النوم يوميا ،وكذلك ينبغي جتنب املنبهات،
وك��ل م��ا يعكر ال��ه��دوء م��ن م���ؤث��رات �صوتية
و�ضوئية ،كما ي�ساعد االنتظام يف ممار�سة
الريا�ضة وك��ذل��ك ط��رق ال��ت���أم��ل واال���س�ترخ��اء
والتنف�س العميق ،وتلك عوامل ت�ساعد على تعزيز
اال�ستقرار النف�سي من �أج��ل احلياة املطمئنة
ال�سعيدة.

املنا�سبات ال�صحية يف
هذا ال�شهر :يناير
 31يناير اليوم العاملي
ل���ل���ق�������ض���اء ع���ل���ى م���ر����ض
اجلذام� .أعلنته منظمة ال�صحة
العاملية لزيادة الوعي العام
باملر�ض.
وه��و م��ن �أق���دم الأم��را���ض
املزمنة املعدية الّتي ت�ستهدف
اجل��ه��از الع�صبي ,بخا�صة
الأع�صاب يف الأج��زاء الأب��رد
من اجل�سم  -اليدين ،القدمني،
والوجه.
ت���ه���دف امل���ن���ظ���م���ة �إىل
ت���ط���وي���ر الإ����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
ال��ع��امل��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة اجل���ذام
ل����ل����ف��ت�رة 2020-2016م،
بهدف «عامل خال من اجلذام»،
التي ترتكز على ثالثة �أهداف
رئي�سة هي :تعزيز ال�رشاكات
مع احلكومات ،وق��ف اجل��ذام
وم�ضاعفاته ،وق��ف التمييز
وتعزيز الإدماج.
واع���ت�ب�رت امل��ن��ظ��م��ة �أن
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ت�ستهدف
الو�صول �إىل الق�ضاء نهائي ًا
ع��ل��ى اجل����ذام ل���دى الأط��ف��ال
ووقف الت�شوهات الناجمة عن
املر�ض ،وخف�ض عدد املر�ضى
اجلدد امل�شخ�صني بالت�شوهات
املتعلقة باجلذام.

تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىلن�رش الوعي ال�صحي و�إثراء الثقافة ال�صحية العامة فقط ،و يجب �أال ت�ستخدم لأي
�أهداف �أخرى مثل الت�شخي�ص �أو العالج ،وهي ال تغني ب�أي حال من الأحوال عن اال�ست�شارة الطبية املتخ�ص�صة من قبل الطبيب.
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التهاب اجللدِ التما�سي
من ك َّمام الوجه اجلراحي
و�إح�صائيات هذا املر�ض يف الكادر الطبي

النقيب (طبيب)
في�صل بن مبارك البدري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

تناق�صا يف معدل الإ�صابة ب�أمرا�ض اجللد املهنية (�أمرا�ض اجللد التي حتدث
على الرغم من �أن الدرا�سات توحي �أن هناك
ً
ب�سبب م�ؤثرات من بيئة العمل) ،لكن ال زالت هي �أكرث الأمرا�ض املهنية انت�شارا يف الدول املتقدمة .فعلى �سبيل املثال،
مثلت �أمرا�ض اجللد ( )%28.6من �إجمايل الأمرا�ض املهنية امل�سجلة يف �أملانيا يف عام 2002م� .أي�ضا ،يتم ت�سجيل ()1.9 – 0.5
حالة جديدة �سنويا لكل ( )1000عامل يف �أوروبا .لكنَّ هناك اعتقاد ًا ب�أن الأرقام احلقيقية لعدد احلاالت اجلديدة �سنويا هو
�أكرب من هذه الأرقام بكثري و�أن ال�سبب يف ذلك هو الت�شخي�ص اخلاطئ لكثري من �أمرا�ض اجللد املهنية ،و�أي�ضا عدم التبليغ
عن هذه احلاالت لل�سجالت الوطنية للأمرا�ض املهنية مما ينتج عنه �إح�صائيات �أقل من الواقع.
�أمرا�ض اجللد املهنية قد حتدث لأي موظف مهما كانت طبيعة عمله �إذا ما تعر�ض لأحد مهيجات �أو حم�س�سات اجللد
املوجودة يف بيئة عمله .هذه املهيجات اجللدية توجد بكرثة يف بيئة العمل يف القطاع ال�صحي ،ولذلك تعد بيئة العمل
ال�صحي �أحد �أكرث بيئات العمل املعر�ضة لأمرا�ض اجللد املهنية.
يف هذا املقال �سنتطرق حلالة نادرة نوعا ما ،عاينتها يف م�ست�شفى ( )Groote Schuur Hospitalيف مدينة (كيب
تاون) يف دولة جنوب �أفريقيا ،ن�ستعر�ض من خاللها جوانب متعددة بخ�صو�ص �أمرا�ض اجللد املهنية يف الكادر الطبي
ب�شكل عام ،ومر�ض التهاب اجللد التما�سي ب�سبب كمامة الوجه اجلراحية ب�شكل خا�ص.
ملخ�ص احلالة
ممر�ض يعمل يف غرف العمليات ويبلغ من العمر ( )32عاما مت
حتويله من عيادة اجللد لعيادة الطب املهني ب�سبب احمرار وطفح
جلدي على الوجه ملدة (� )6أ�شهر� ،صاحبه حكة وانتفاخات على
فرتات متقطعة على اجلفنني .على الرغم من �إعطاء املري�ض �أدوية
لعالج التهاب اجللد التما�سي من قبل �أخ�صائي �أمرا�ض اجللد ولكن
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حالته مل تتح�سن ،بل ت�سوء يف بع�ض الأحيان .من خالل املقابلة مع
املري�ض ،تبني �أن حالته ت�سوء عندما ي�ستخدم كمام وجه جراحي
معني خالل عمله ،و�أن حالته تتح�سن عندما يكون يف �إجازة لعدة
�أيام ال ي�ستخدم فيها هذا الكمام .الفح�ص ال�رسيري �أو�ضح وجود تورم
حمامي على اجلفون ،وطفح جلدي حمامي ،وحتزز ،وبرثات ملتهبة
على اخلدين يف املنطقة التي يغطيها عادة كمام الوجه اجلراحي.

اجلبهة والأنف مل يكونا مت�أثرين ب�أي عالمات �رسيرية .الت�شخي�ص
املبدئي من خالل التاريخ املر�ضي والفح�ص ال�رسيري انح�رص بني
مر�ض حب ال�شباب �أو مر�ض التهاب اجللد �أو كالهما معا.
للو�صول �إىل الت�شخي�ص ال�صحيح ،قررنا عمل فح�ص الرقعة
( )skin patch testحيث نقوم بو�ضع حم�س�سات جلدية معروفة على
اجللد ملدة (� )48ساعة ،ومن ثم نفح�ص مكان و�ضع الرقعة للت�أكد من
وجود �أي تفاعل جلدي لهذه املح�س�سات� .أي�ضا ،قمنا ب�إ�ضافة قطع
�صغرية من عدة �أكمام للوجه و�صابون من بيئة عمل هذا املمر�ض
�إىل فح�ص الرقعة .من خالل الفح�ص ،تبني �أن املمر�ض لديه ح�سا�سية
ملادتي ( )carba mixوهي مادة ت�ستخدم بكرثة يف �صناعة املطاط،
ومادة ( )dibromodicyanobutaneوالتي ت�ستخدم عادة كمادة
حافظة يف املواد الال�صقة� .أي�ضا ،الفح�ص �أكد لنا وجود ح�سا�سية
لدى املري�ض من �أحد �أنواع الكمامات اجلراحية حيث تفاعل جلده
ب�شكل كبري يف مكان القطعة ال�صغرية التي و�ضعناها على جلده ،هذه
القطعة حتوي على مواد ال�صقة ا�ستخدمت يف �إنتاج الكمام.
ت�شخي�صنا النهائي هو التهاب جلدي حت�س�سي مهني نتيجة
تعر�ضه مل��ادة ( )dibromodicyanobutaneمن خالل الكمام
اجلراحي و�أي�ضا حب ال�شباب خفيف نتيجة لب�س الكمامات ب�شكل
متوا�صل يف عمله .ن�صحنا املري�ض بعدم لب�س الكمام الذي يحتوي
على تلك املادة الال�صقة وا�ستخدام الأن��واع الأخ��رى املتوفرة من
الكمامات ،و�أعطيناه �أدوية لعالج التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي
ملدة �شهر فقط .يف زيارته التالية بعد (� )6أ�شهر ،كان هناك حت�سن
كبري جدا يف �أعرا�ض التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي كما تو�ضحه
ال�صورتني �صورة ( )1و�صورة ( ،)2ولكن بقت �أعرا�ض ب�سيطة ملر�ض
حب ال�شباب ب�سبب الفرتات الطويلة التي ي�ستخدم فيها كمام الوجه
اجلراحي خالل عمله اليومي والتي يت�سبب يف غلق م�سامات الوجه
وتراكم الرت�سبات اجللدية ون�شوء التهابات حب ال�شباب .تو�صيتنا
كانت تغيري مكان عمل املمر�ض لق�سم يكون فيه ا�ستخدام الكمام
اجلراحي �أقل من غرفة العمليات �أو تقليل عدد ال�ساعات التي ي�ستدعي
فيها لب�س كمام الوجه حتى يتعافى من �أعرا�ض حب ال�شباب.
�إح�صائيات �أمرا�ض اجللد املهنية
و�أمرا�ض التهاب اجللد التما�سي املهني يف الكادر الطبي
م�صطلح الكادر الطبي ي�شري �إىل فئات كثرية من الوظائف يف
احلقل الطبي ت�شمل املمر�ضني ،الأطباء ،فنيي املختربات والأ�شعات،
وفنيي العالج الطبيعي ،و�إخ�صائيي التغذية ،وحتى الطباخني
ومقدمي الطعام واملنظفني الذين يعملون يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
يقدر معدل الإ�صابة ب�أمرا�ض اجللد املهنية يف الكادر الطبي ما
بني ( ،)%55-16.5وتختلف هذه الإح�صائيات ح�سب البلد وح�سب
نظام التبليغ عن الأم��را���ض املهنية .يعد التهاب اجللد التما�سي
التح�س�سي والتهاب اجللد التما�سي التهيجي (يعرفان عند العامة
مبر�ض الأكزميا) �أكرث الأمرا�ض انت�شارا يف فئة �أمرا�ض اجللد املهنية
يف فئة الكادر الطبي حيث ت�شري الدرا�سات �إىل معدل �إ�صابة يقدر
ب( )%52.6-45.1بني العاملني يف الكادر الطبي بالن�سبة اللتهاب

يقدر معدل الإ�صابة ب�أمرا�ض اجللد املهنية يف
الكادر الطبي ما بني ( ،)% 55-16.5وتختلف هذه
الإح�صائيات ح�سب البلد وح�سب نظام التبليغ عن
الأمرا�ض املهنية
اجللد التما�سي التهيجي ،و( )%27.4-19.7بالن�سبة اللتهاب اجللد
التما�سي التح�س�سي .يف ( )%25-5من احل��االت ،يتعر�ض موظفو
الكادر الطبي ملر�ضي التهاب اجللد التما�سي التهيجي والتهاب اجللد
التما�سي التح�س�سي يف الوقت نف�سه� .أكرث �أع�ضاء اجل�سم تعر�ضا يف
الكادر الطبي هما اليدين ( )%60والوجه ( .)%13ويعود ال�سبب وجود
هذا الكم من احل��االت بني الكادر الطبي هو ب�سبب تعر�ض الكادر
الطبي لعدد كبري من املهيجات واملح�س�سات يف بيئة العمل ،حيث
ت�ؤثر هذه املهيجات على طبقات اجللد الواقية �أو نتيجة الإ�صابة
باحل�سا�سية �ضد �أحد مكونات الأجهزة �أو املواد الطبية امل�ستخدمة
يف بيئة العمل.
امل�ؤثرات املقرونة مبر�ض التهاب اجللد التما�سي
التهيجي يف الكادر الطبي
التهاب اجللد التما�سي التهيجي :هو نوع من �أمرا�ض اجللد يحدث
ب�سبب ت�أذي وتقرح طبقات اجللد العليا نتيجة كرثة االحتكاك� ،أو
التعر�ض املفرط للمياه �أو امل��واد احلم�ضية والقلوية امل�ستخدمة
يف كثري من املنتجات التي ن�ستخدمها ب�شكل يومي مثل املنظفات
ال�صناعية وال�صابون يف بيئة العمل الطبي ،يعد هذا النوع من
التهابات اجللد هو الأك�ثر انت�شارا بني املوظفني خ�صو�صا يف
منطقة اليدين نتيجة تعر�ضهم ملهيجات كثرية خالل عملهم على
�سبيل املثال ،غ�سل اليدين امل�ستمر واملكثف خالل مناوبة العمل
قد يت�سبب يف تقل�ص �سمك الطبقة الدهنية الواقية على اجللد مما
يعر�ض الطبقات الدنيا للجلد للمهيجات ب�شكل مبا�رش� .أي�ضا ،لب�س
القفازات الطبية لفرتات طويلة قد يت�سبب يف تعرق اليدين مما ي�سهل
ت�أثر الطبقة الدهنية الواقية عند نزع القفازات ب�شكل مكثف بعد كل
معاينة ملري�ض جديد .مما يجب ذكره هنا� ،أن تقرح طبقات اجللد
ي�سهل كثريا من عملية التما�س بني املواد التي ن�ستخدمها ب�شكل
يومي مع طبقات اجللد الدنيا .هذا التما�س قد يجعل اجل�سم يفرز
�أج�سام ًا �أو �إفرازات مناعية �ضد هذه املواد ويجعل ال�شخ�ص متح�س�سا
لها� .أي تعر�ض متكرر لهذه املواد مع اجللد ينتج عنه التهاب اجللد
التما�سي التح�س�سي يف بع�ض الأ�شخا�ص املعر�ضني جينيا لظهور هذا
املر�ض.
املهيجات اجللدية الأكرث انت�شارا يف بيئة عمل الكادر الطبي:
 ال�صابون.			
 املاء. الكحول املعقم.			
 املطهرات. مواد التجفيف مثل �إ�سيتات الأملنيوم - .بع�ض الأدوية. اجلبرية اجلب�سية.		
 �أك�سيد الإيثيلني.73
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�أمرا�ض اجللد املهنية قد حتدث لأي موظف مهما
كانت طبيعة عمله �إذا ما تعر�ض لأحد مهيجات �أو
م�سببات اجللد املوجودة يف بيئة عمله
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امل�ؤثرات املقرونة مبر�ض التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي
يف الكادر الطبي
التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي :هو النوع الثاين من الأكزميا
التما�سية والذي يحدث نتيجة تفاعل جلهاز املناعة �ضد �أج�سام �أو
مواد يتح�س�س منها ج�سم املري�ض عند التما�س بها .ويف احلقيقة،
تت�شابه �أعرا�ض هذا املر�ض مع النوع الأول وهو التهاب اجللد التما�سي
التهيجي ،مما يجعل التفريق بينهما �صعب جدا �أحيانا خ�صو�صا �إذا
كان املري�ض يعاين من املر�ضني معا� .إال �إن هذا النوع �أقل انت�شارا
من الأكزميا التهيجية ،خ�صو�صا يف بيئة العمل الطبي .كما �أن
عالج هذا النوع قد يكون �أ�سهل من عالج النوع الأول ،خ�صو�صا عند
اكت�شاف املادة املتح�س�س منها اجل�سم وامل�سببة للمر�ض ،حيث ي�ؤدي
جتنب التعامل مع املواد امل�سببة �إىل حت�سن كبري يف حالة املري�ض.
لذلك ،يعد ت�شخي�ص املادة امل�سببة للمر�ض عن طريق الفحو�صات هو
الركن الأ�سا�سي لعالج هذا املر�ض.
هناك تغري ملحوظ يف منط انت�شار املح�س�سات يف بيئة العمل
الطبي خالل العقود املا�ضية .فمع تراكم حاالت ح�سا�سية ملادة
معينة يف بيئة العمل الطبي و�إلقاء ال�ضوء عليها من خالل الدرا�سات
العلمية التي تن�رش يف املجالت البحثية الطبية ،تبادر �رشكات
ت�صنيع اللوازم الطبية �إىل تغيري عمليات ت�صنيعها والبحث عن بدائل
�أخ��رى ال تت�سبب بح�سا�سية للكادر الطبي حتى ال تخ�رس زبائنها
امل�ستوردين ملنتجاتهاحاليا� ،أكرث املح�س�سات انت�شارا بني الكادر
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الطبي هي ( )Thiuram) ،(carbamatesوالتي ت�ستخدم يف �صناعة
املواد املطاطية مثل القفازات )Thimersal( ،التي ت�ستخدم كمادة
حافظة يف اللقاحات والتطعيمات ،و�أخريا الزيوت العطرية ومادتي
( )Glutaraldehydeو ( )Formaaldehydeوالتي ت�ستخدم ب�شكل
وا�سع جدا يف املطهرات واملنظفات �سواء كانت الطبية �أو غري الطبية
والتي ن�ستخدمها بكرثة يف حياتنا اليومية مثل �صابون اجل�سم،
وال�شامبوهات وكرميات الرتطيب .هذا الأمر يجعل املر�ضى يواجهون
�صعوبة لتجنب هذه امل��واد لأنها ت�ستخدم ب�شكل وا�سع يف معظم
املواد التجميلية واملنظفات.
التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي ب�سبب كمام الوجه اجلراحي
كمام الوجه اجلراحي (ال�صورة )3ي�ستخدم ب�شكل وا�سع جدا يف
بيئة العمل الطبي وي�ستخدمه البع�ض �أي�ضا يف املنزل .لكن ،حاالت
�أمرا�ض اجللد ب�سبب كمام الوجه تعد نادرة والدرا�سات الطبية التي
بحثت هذا اجلانب قليلة جدا .هناك درا�سات قليلة تناولت حاالت
التهاب جلدي متا�سي حت�س�سي نتيجة لب�س كمام الوجه (N95
 )maskوالذي ي�ستخدم للحماية من العدوى من امليكروبات التي
تنت�رش عن طريق الهواء مثل ميكروبات ال�سل وفريو�سات الأنفلونزا.
�أغلب ه��ذه احل��االت وقعت يف الفرتة ما بني العامني (-2002
 )2004والتي ا�ستخدم فيها عدد كبري من موظفي الكادر الطبي
هذا الكمام ب�شكل كبري يف خمتلف �أنحاء العامل جراء تف�شي وباء
ال�سار�س ٍ( )Sever Acute Respiratory Syndromeيف قارات
العامل اخلم�س يف تلك الفرتة .يف �إحدى الدرا�سات التي �أجريت يف
�سنغافورة )%51.4( ،من الكادر الطبي الذي ا�ستخدم هذا الكمام �أبلغ
عن �أعرا�ض ت�شابه �أعرا�ض مر�ض التهاب اجللد التما�سي و()%59.6
منهم �أبلغ عن �أعرا�ض ت�شابه �أعرا�ض مر�ض حب ال�شباب .لكن ،مل
يتم ت�شخي�ص املر�ض بدقة يف هذه الدرا�سة ومل يتم عمل فحو�صات
الزمة للت�أكد من ت�شخي�ص املر�ض ،ويف درا�سة �أخرى �أقيمت يف كندا،
مت ت�شخي�ص ( )3مر�ضى ممن ا�ستخدموا الكمام مبر�ض التهاب اجللد
التما�سي التح�س�سي .يف �أحد ه�ؤالء املر�ضى ،تبني �أنه متح�س�س من

مادة (الفورم�ألديهايد) من خالل فح�ص الرقعة اجللدي والتي �أثبت
وجودها يف الكمام بعد حتليل الكمام يف املختربات الكيميائية.
الأمر املثري يف ذلك �أن ال�رشكة امل�صنعة لهذا الكمام مل تذكر وجود
هذه املادة يف كماماتها يف ن�رشة و�صف املنتج رغم �أن هذه املادة
تعد مادة يتح�س�س منها كثري من النا�س مقارنة باملواد الأخرى.
الأمر املثري �أي�ضا� ،أن الكادر الطبي الذي ي�ستخدم كمامات الوجه
اجلراحية خالل فرتة تف�شي وباء ال�سار�س مل ت�سجل بينهم حاالت
جلدية .كمام الوجه اجلراحي الذي حت�س�س منه املري�ض .اجلزء الذي
تفاعل يف فح�ص الرقعة اجللدي هو الطبقة الزرقاء يف �أعلى الكمام
والتي يرجح ب�أنها حتتوي على مواد ال�صقة.
حاالت التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي ب�سبب كمام الوجه
اجلراحي تعد نادرة جدا ومل تن�رش �إال ثالث حاالت فقط يف املجالت
الطبية البحثية قبل هذه احلالة .احلالة الأوىل ن�رشت من قبل طبيبة
�أمرا�ض الن�ساء وال��والدة يف �إح��دى م�ست�شفيات الواليات املتحدة
كانت تعاين من طفح جلدي وحكة يف اخلدين وانتفاخ يف اجلفنني
ب�شكل ي�شبه �أعرا�ض املري�ض الذي عاينته .كانت هذه الأعرا�ض
تختفي يف الإجازات الطويلة والتي تكون فيها بعيدة عن بيئة العمل.
فح�ص الرقعة اجللدي �أثبت �أنها متح�س�سة من مادة (الثايورم) والتي
يرجح كثريا ب�أنها موجودة يف القطعة املطاطية للكمام والتي
ت�ستخدم لربط الكمام خلف الر�أ�س .حالتها حت�سنت بعدما جتنبت
ا�ستخدام الكمامات ذات القطع املطاطية .حالة �أخرى متح�س�سة لفنية
تقومي �أ�سنان يف �إحدى م�ست�شفيات الواليات املتحدة ،وفح�ص الرقعة
اجللدية �أثبت �أنها متح�س�سة ملادة (الثايورم) �أي�ضا والتي توجد يف
املادة املطاطية لكمام الوجه اجلراحي .احلالة الثالثة كانت ملري�ضة
يف النم�سا ظهر لها طفح جلدي على الوجه بعد يوم واحد فقط من
�إجراء عملية جراحية لها ،وفح�ص الرقعة اجللدي �أثبت �أنها تعاين من
ح�سا�سية من كمام الوجه اجلراحي الذي ا�ستخدمته يوم العملية .كما
�أظهر الفح�ص �أنها تعاين من ح�سا�سية من مادة ()Dodigen 3558
والتي ت�ستخدم كمادة حافظة يف املواد املعقمة التي ت�ستخدم للوازم
واملعدات الطبية والتي يرجح �أنها كانت موجودة على كمام الوجه
اجلراحي لتعقيمه.
مادة ()Dibromodicyanobutane
املركب الكيميائــي ملــادة الدايربومودي�سيانوبيوتــان هو
( )C6H6Br2Nوهي مادة حافظة تدخل يف تركيب و�صناعة كثري
من املنتجات البيرتوكيماوية واملواد التجميلية وحتى يف ال�صناعات
الثقيلة .يف الثمانينيات من القرن املا�ضي� ،أنت�رش �إ�ستخدام هذه
امل��ادة يف ال�صناعات التجميلية برتكيز ي�صل �إىل ( )%0.1والذي
يفوق الرتكيز املطلوب للت�سبب باحل�سا�سية ب�أكرث من (� )20ضعف

يف بع�ض النا�س املعر�ضني جينيا لتطور احل�سا�سية .هذا الأمر
�أ َدى �إىل تزايد عدد املر�ضى الذين طورت �أج�سامهم ح�سا�سية لهذه
امل��ادة من ( )%0.7ح�سب درا�سة �أجريت يف عام 1991م �إىل
( ،)%3.5ويف درا�سة �أخرى �أجريت يف عام 2005م �إىل (،)%4.5
يف درا�سة �أجريت يف عام 2009م .هذا التزايد املت�سارع يف عدد
حاالت احل�سا�سية �أرغم االحتاد الأوروبي على منع ا�ستخدام هذه
امل��ادة يف �صناعة �أي مادة جتميلية ت�ستخدم على اجللد �سواء
كانت على �شكل كرميات �أو حتى غ�سول� .أي�ضا ،هذا التنامي يف
عدد حاالت احل�سا�سية �صاحبه تنامي عدد حاالت التهاب اجللد
التما�سي التح�س�سي جراء التعر�ض لهذه البيئة يف بيئة العمل.
مع تزايد ا�ستخدام هذه املادة يف الت�صنيع ،خ�صو�صا يف مواد
التجميل ،ارتفع معدل �إ�صابات التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي
جراء هذه املادة يف �أمريكا وكندا لت�صبح ثالث �أكرب مادة حافظة
تت�سبب بهذا املر�ض ،حيث ت�سببت مبا يقدر ب( )%6.3من �إجمايل
حاالت املر�ض يف اليدين ،و( )%11.8من هذه احلاالت كانت ب�سبب
م�ؤثرات يف بيئة العمل وخ�صو�صا يف الزيوت ومواد الت�شحيم،
وم�ستح�رضات التجميل .ويف درا�سة �أخرى دمناركية )%14( ،من
حاالت الأكزميا املهنية كانت ب�سبب هذه املادة ،معظمها كانت
يف فئة الكادر الطبي .مل ت�سجل �أي حالة من قبل حلالة م�شابهة
ب�سبب لب�س كمام الوجه اجلراحي.
املراجع
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والتحفي ِز لدى ال َعاملنيِ
ت�سعى امل�ؤ�س�سات على اختالفها وتعدد جماالت خدماتها لتوفري
بيئة العمل املنا�سبة وتهيئة الظروف املالئمة التي تهدف �إىل زيادة
الإنتاجية وحت�سني جودة اخلدمات والرقي مب�ستوياتها ملا يف ذلك من
رفع لروح التناف�سية فيما بينها وزيادة م�ؤ�شرات القبول لدى امل�ستهلكني،
وحيث �إن املوظف هو حجر الأ�سا�س يف تركيبة امل�ؤ�س�سات ف�إنه يتحمل
عبئ ًا كبري ًا من امل�س�ؤولية يف عملية زيادة الإنتاجية وحت�سني اجلودة
يف امل�ؤ�س�سة ،ومن هذا املنطلق كان البد من الرتكيز على هذه الفئة
وزيادة االهتمام بها من �أجل ا�ستغالل مهارات العاملني وت�سخري
طاقاتهم وح ِّثهم على الإبداع ملا فيه من حتقيق للغايات املن�شودة،
وي�أتي يف املقدمة دور القائد �أو املدير الذي يتحمل اجلزء الأكرب من
هذه امل�س�ؤولية من خالل الت�أثري على �أتباعه وتوجيه م�سارهم نحو
حتقيق الأهداف ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،حيث �إنه يقوم ب�صياغة الأهداف
وحتديد الأولويات وتوزيع امل�س�ؤوليات واتخاذ القرارات والت�أثري
الإيجابي على الأتباع ِّ
وبث روح احلما�س والدافعية لدى املوظفني.

الرائد بحري (مهند�س)
طالل بن خمي�س ال�شبلي
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�أهمية التحفيز

ترجع �أهمية حتفيز العاملني �إىل كونه عام ًال مهم ًا لدفع دفَّة
امل�ؤ�س�سة والنهو�ض بها من خالل الت�أثري الإيجابي يف العاملني وحثِّهم
على بذل جهودهم وا�ستغالل طاقاتهم وت�سخري قدراتهم الوظيفية
ومهاراتهم من �أج��ل بناء م�ؤ�س�سة ذات دعائم قوية واحل�صول على
�إنتاجية ذات جودة تناف�سية ،ويف واقع عاملنا املعا�رص هناك الكثري
من الأمثلة على �رشكات وم�ؤ�س�سات متكنت من ترك ب�صمات وا�ضحة
العاملني ،ومل تنجح مثل
من خالل عملية التحفيز وتنمية الدافعية لدى
ٍ
هذه امل�ؤ�س�سات �إال من خالل تطبيق �إ�سرتاتيجيات ذات �أهداف وخطط
وا�ضحة ،و�إعطاء االهتمام الأكرب بال َّلبِنة الأوىل يف امل�ؤ�س�سة� ،أال وهي
املوظف ،حيث �إن��ه ال ميكن حتقيق الأه��داف والو�صول �إىل النتائج
املرجوة من خالل تهمي�ش املوظفني وقتل الروح املعنوية وعدم توفري
البيئة امل�ساعدة على العمل والإبداع.

دور القائد يف عملية التحفيز

تكمن �أهمية القائد يف عملية تنمية الدافعية والتحفيز من خالل
الت�أثري على املر�ؤو�سني وحثِّهم على بذل جهودهم من �أج��ل خدمة
امل�ؤ�س�سة وال�سعي امل�ستمر لرفع م�ستوى الأداء ،وقد اختلف الباحثون
يف تناولهم مل�صطلح القيادة حول ما �إذا كانت القيادة هي �صفات
وراثية تكمن داخل تركيبة جينات الكائن الب�رشي �أم هي ح�صيلة عادات
و�صفات يكت�سبها املرء يف حياته من خالل جتاربه وتفاعله مع البيئة
املحيطة وامل�ؤثرات اخلارجية ،ورغم هذا االختالف فقد �أثبتت الدرا�سات
ب�أن �صفات القائد من املمكن اكت�سابها من خالل التجارب وتراكم
اخلربات ،وهناك �أمثلة عديدة لقادة عظام اكت�سبوا مهارات القيادة من
خالل خو�ضهم لتجارب احلياة وتفاعلهم مع الظروف املحيطة وكان
لهم الأث��ر البالغ يف حياة الب�رشية ،وحيث �إن املعرفة العلمية حول
القيادة و�صفات القائد الناجح تعد عام ًال حا�سم ًا ل�صنع القادة ف�إنه
البد من الت�أكيد على �رضورة التطبيق العملي لهذه ال�صفات وتغيري
العادات اخلاطئة ب�أخرى مطابقة لال�شرتاطات الالزمة لبناء القائد
الناجح ,الأمر الذي �سيقود يف النهاية �إىل �صناعة قادة عظام قادرين
على النهو�ض بامل�ؤ�س�سات واملجتمعات والت�أثري الإيجابي يف الأتباع.

ممار�سات خاطئة

هناك عدة �أ�ساليب يتبعها القادة وامل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سات من
�أجل تنمية الدافعية وحتفيز العاملني ،وكل هذه الأ�ساليب تهدف يف
النهاية �إىل رفع كفاءة امل�ؤ�س�سة وزيادة الإنتاجية والبقاء يف ال�صدارة،
ويف بع�ض الأح��ي��ان قد ال تكون بع�ض ه��ذه الأ�ساليب يف �صالح
املوظفني ،مما قد يكون له �أثر عك�سي ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل ف�شل
عملية تنمية امل�ؤ�س�سة وقتل الروح املعنوية لدى العاملني.
تلج�أ بع�ض امل�ؤ�س�سات �إىل �إهمال جانب التحفيز لدى العاملني مع
الإبقاء على �رضورة رفع الإنتاجية وحت�سني اجلودة ،وذلك من خالل
اعتمادها على بع�ض الأ�ساليب والو�سائل التي قد ت�سبب ال�ضغط على
املوظفني و�إجبارهم على موا�صلة العمل يف بيئة غري مالئمة ،وقد ت�شمل
هذه الو�سائل :التفرد بالر�أي و�إهمال الأفكار الإيجابية والإبقاء على
ذات الروتني وعدم ال�سعي �إىل تطوير امل�ؤ�س�سة و�إهمال جانب الرتقيات
وتهمي�ش قدرات العاملني وعدم تنميتها وا�ستغاللها اال�ستغالل الأمثل
و�ضعف روابط التوا�صل بني امل�س�ؤولني واملوظفني ،وقد تنجح هذه

تكمن �أهمية القائد يف عملية تنمية الدافعية
والتحفيز من خالل الت�أثري على املر�ؤو�سني
ِّ
وحثهم على بذل جهودهم من �أجل خدمة
امل�ؤ�س�سة وال�سعي امل�ستمر لرفع م�ستوى الأداء
الأ�ساليب �إىل ح ٍّد ما يف بع�ض الأحيان� ،إال �أن ذلك لن يدوم طوي ًال
و�سي�ؤدي يف نهاية الأمر �إىل �إ�ضعاف الروح املعنوية يف الأفراد مما
ينتج عنه الت�أثري ال�سلبي على الإنتاجية واجلودة ويف نهاية الأمر قد
ي�ؤدي ذلك �إىل انهيار امل�ؤ�س�سة.

الهدف من حتفيز العاملني

تهدف عملية حتفيز العاملني �إىل خلق بيئة عمل �صحية ُت�شعرهم
بالأهمية و ُت�شعل يف نفو�سهم روح االنتماء للم�ؤ�س�سة ،وهذا بحد ذاته يعد
�سبب ًا كافي ًا لدفع املوظفني �إىل االلتزام بتحقيق ر�سالة امل�ؤ�س�سة والتقيد
بتحقيق الأهداف التي ير�سمها القائد الف َّعال بكل دقة واحرتافية ،كما � َّأن
توفر البيئة امل�شجعة على العمل والإبداع كفيلة برفع روح التناف�س بني
املوظفني وحثهم على بذل املزيد من اجلهد يف �سبيل خدمة امل�ؤ�س�سة،
كما �أن لها �أث��راً وا�ضح ًا يف رفع روح االنتماء للم�ؤ�س�سة مما يعني
�إح�سا�س اجلميع بااللتزام وامل�س�ؤولية ،وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن
حتفيز العاملني يعطي الفر�صة الكت�شاف املهارات وتنميتها و�صقل
املواهب واخل�برات وتوجيهها ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،ومن خالل نظرتنا
�إىل �أغلب امل�ؤ�س�سات يف ع�رصنا احلايل فمن املالحظ � َّأن هناك فر ًقا
وا�ضح ًا بني املتطلبات الأ�سا�سية التي توفرها �أغلب ال�رشكات للموظفني
كالرواتب والعالوات وغريها من االمتيازات الأخرى التي حتقق الر�ضا
الوظيفي ،وهذه قد تكون متوفرة لأغلب املوظفني من ذات الدرجة ,وبني
احلوافز الإ�ضافية والأ�ساليب التي تزيد من حما�س املوظفني وتدفعهم
لبذل املزيد من اجلهد والت�ضحية يف �سبيل جناح امل�ؤ�س�سة.

�أ�ساليب تنمية الدافعية والتحفيز

من �أج��ل ا�ستخراج طاقات العاملني واال�ستفادة من قدراتهم
ومهاراتهم وتوجيهها نحو امل�سار ال�صحيح ال��ذي يرمي �إىل جناح
امل�ؤ�س�سة ف�إنه البد من النظر �إىل العاملني على �أ�سا�س �أنهم ا�ستثمار
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حتفيز العاملني يعطي الفر�صة الكت�شاف
املهارات وتنميتها و�صقل املواهب
واخلربات وتوجيهها ل�صالح امل�ؤ�س�سة
�ضخم يف امل�ؤ�س�سة و�أ�صل من الأ�صول اليقل �ش�أن ًا عن الأ�صول الأخرى،
ومن هذا املنطلق البد من الرتكيز على هذا الأ�صل وتركيز االهتمام بهذا
اال�ستثمار وتفعيل دوره وحثِّه على ا�ستغالل القوى الكامنة لديه.
قد يعتقد البع�ض �أن الأ�سلوب الأمثل لتحفيز العاملني ميكن تلخي�صه
فقط يف الرتقيات واحلوافز املادية ،وقد يكون هذا الكالم �صحيح ًا �إىل
ح ِّد ما ،فكل موظف ي�سعى �إىل حت�سني و�ضعه امل��ايل واالرت��ق��اء يف
ال�سلم الوظيفي ،ولكن �إذا �أمع َّنا النظر يف هذا املو�ضوع ف�إننا �سنجد
تطوع ًا وبدون عوائد
�أن هناك م�ؤ�س�سات خريية يعمل فيها املوظفون ُّ
مادية ،ورغم ذلك فهم يعملون بكل حما�س ويبذلون ق�صارى جهدهم
ال�رس �إذن؟ يف الواقع
وي�ستثمرون طاقاتهم بروح معنوية عالية ،فما هو ُّ
تنمي الدافعية واحلما�س لدى العاملني وحتفزهم
� َّأن هناك �أ�سباب ًا �أخرى ِّ
همةٍ ون�شاط.
للعمل بكل َّ

توجد هناك عدة �أ�ساليب ميكن تطبيقها يف امل�ؤ�س�سات لتحفيز
العاملني وتنمية الدافعية لديهم ،ومن هذه الأ�ساليب:

 التقدير واالحرتام :تكمن �أهمية هذا الأ�سلوب يف كونه �أحد �أعظمالو�سائل لتنمية الدافعية وحتفيز العاملني وتوليد ال�شعور ب�أهميتهم يف
امل�ؤ�س�سة ،وذلك �أنها حني ت�صدر من امل�س�ؤول مبا�رش ًة �إىل املوظف ف�إنها
ؤ�رشا جي ًدا على وجود القائد الف َّعال الذي يق ِّدر جهود موظفيه ،ويعد
تعد م� ً
ممار�سة هذا الأ�سلوب يف غالب الأحيان دلي ًال على ح�سن اخللق الذي هو
حث عليها ديننا الإ�سالمي احلنيف ،وقد كان
�أحد �أعظم ال�صفات التي َّ
نبينا الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم الأمنوذج الأ�سمى حل�سن اخللق،
طبق هذا الأ�سلوب مراراً يف تعامله مع �صحابته الكرام ،وكان لذلك
وقد َّ
نتائج بالغة الأهمية يف نفو�س ال�صحابة و�آثار عظيمة يف بناء الدولة
الإ�سالمية على قواعد متينة ،ويف امل�ؤ�س�سات ف�إن تقدير املوظفني
واحرتامهم من �ش�أنه �أن يزيد من �إح�سا�س الفرد مبكانته يف امل�ؤ�س�سة
وباهتمام م�س�ؤوليه وتقديرهم على اجلهود التي يبذلها يف �سبيل
النهو�ض بامل�ؤ�س�سة و�أن كل فرد له قدر عالٍ من الأهمية ،وبالتايل ف�إن
رش
ممار�سة هذا الأ�سلوب يف امل�ؤ�س�سة بدءاً من امل�ستويات العليا هو م�ؤ� ُ
جي ُد على تو ّفر بيئة عمل �صحية قابلة للنمو واالزدهار.
 مكاف�أة املجيدين :يعد هذا الأ�سلوب �أحد �أهم ممار�سات القائدالناجح حتى يتمكن من الدخول �إىل قلوب �أتباعه والت�أثري فيهم ،وقد
حث �إ�سالمنا احلنيف على ممار�سة هذا الأ�سلوب من خالل تطبيق مبد�أ
َّ
الثواب والعقاب حتى يكون هناك تطبيق ًا وا�ضح ًا للعدالة ال�سماوية لكل
فرد ح�سب نتائج �أعماله ،قال اهلل تعاىل}ف ََمن َي ْع َم ْل مِ ْثقَالَ ذ ََّرةٍ خَيرْ ً ا
َي َر ُه (َ )7و َمن َي ْع َم ْل مِ ْثقَالَ ذ ََّرةٍ �شرَ ًّ ا َي َر ُه{ (�سورة الزلزلة) ،وقال تعاىل
يع �أَ ْج َر َم ْن �أَ ْح َ�س َن َعمَلاً {
ال�ص
ِ
}�إِ َّن ا َّلذ َ
الحَِات �إِ َّنا اَل ُن ِ�ض ُ
ِين � َآم ُنوا َو َعمِ لُوا َّ
(�سورة الكهف) ،وقد كان ر�صد املكافئات واحلوافز دافع ًا للآخرين على
بذل اجلهد والعمل ال�صالح الد�ؤوب واملتوا�صل لتح�صيل املكافئة يف
الدار الآخرة ،ويف امل�ؤ�س�سات يجب على امل�س�ؤولني �أو القادة عدم �إغفال
هذا الأ�سلوب ,حيث �أنه �سيكون كفي ًال برفع الروح املعنوية للمجيدين
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وحثِّهم على بذل املزيد من اجلهد ودفعهم �إىل ال�سعي الدائم للنجاح
والتميز ،كما �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل دفع الآخرين لبذل اجلهد وال�سعي
�سين�صب يف
�إىل التناف�س لتح�صيل املكاف�آت ،وكل ذلك بطبيعة احلال
ُّ
�صالح امل�ؤ�س�سة ،وقد تكون املكاف�آت يف �صورة مبالغ نقدية �أو جوائز
عينية �أو �شهادات تقدير بح�سب تقدير امل�س�ؤولني.
َّ
 ال�شكر والثناء :مع �أن كلمات املديح والثناء ال تكلَّف �شيئ ًا والحتتاج يف غالب الأحيان �إىل �رصف مكاف�آت مالية ف�إن لها �أثراً عظيم ًا
يف نفو�س العاملني ،فهي دليل على اهتمام القائد �أو املدير مبر�ؤو�سيه
و�إح�سا�سه باملجهود الذي يبذله املوظف ،وقد �أجرى الأ�ستاذ (جريالد
جراهام) من جامعة (وي�شيتا �ستات يونيفر�سيتي) درا�سة حول الطرق
الأكرث فعالية لتحفيز املوظفني ،وقد خلُ�صت هذه الدرا�سة �إىل �أن ح�صول
املوظف على التقدير ال�شخ�صي من امل�س�ؤول هو احلافز الأكرث فعالية،
كما �أن ح�صول املوظف على ال�شكر ال�شخ�صي من امل�س�ؤول هو الأ�سلوب
الأكرث فعالية للتحفيز وتنمية الدافعية ،ورغم ذلك فمن املالحظ � َّأن
هذا الأ�سلوب قد يكون �أقل الأ�ساليب ممار�سة من قبل امل�س�ؤولني رغم
�أنه الأقل تكلفة والأكرث �أثراً ،ولذا يجب على القائد الناجح عدم �إغفال
هذا الأ�سلوب يف التعامل مع موظفيه ملا فيه من �أثر بالغ الأهمية على
املدى البعيد.
 الرتقية :ي�سعى املوظفون �إىل احل�صول على الرتقية ملا لهامن �أهمية يف حت�سني م�ستوى دخل الفرد وتطوير مكانته يف ال�سلم
البديهي �أن تكون الرتقية �أحد �أهم
الوظيفي للم�ؤ�س�سة ،ولذا ف�إنه من
ِّ
وبث روح التناف�س بني املوظفني� ،إال �أنه
الو�سائل لتنمية الدافعية ِّ
البد من الرتكيز على وجود نظام وا�ضح و�شفاف يتم من خالله ترقية
ذوي الكفاءة ومتييزهم عن الآخرين حتى ال تتحول الرتقية من �أ�سلوب
للتحفيز �إىل ا�ستحقاق للجميع بغ�ض النظر عن م�ستويات املوظفني
وكفاءاتهم ،وبالتايل قد ي�ؤدي ذلك �إىل قتل احلما�س و�إ�ضعاف الدافعية
والتحفيز لدى العاملني.
 تنمية مهارات املوظفني :ويتم ذلك من خالل �إقامة الدوراتالتدريبية والندوات واملحا�رضات ب�صورة م�ستمرة ،حيث �إن ذلك من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تنمية مهارات العاملني ورفع قدراتهم الوظيفية
وزي���ادة دافعيتهم للعمل ،ويجب �إت��اح��ة الفر�ص للجميع وحتديد
الأولويات دون �إغفال فئةٍ عن �أخرى حتى ت�شمل عملية التنمية جميع
امل�ستويات يف امل�ؤ�س�سة.
 االهتمام باجلانب املعنوي :وذلك عن طريق مراعاة نف�سيةالعاملني وم�شاعرهم والرتكيز على اجلانب العاطفي واالجتماعي،
وي�شمل ذلك مراعاة الظروف االجتماعية للموظفني ،وتنظيم فعاليات
دورية ترفيهية يلتقي فيها كبار امل�س�ؤولني مع املوظفني يف جتمعات
خارج جو العمل يكون الغر�ض منها الرتفيه عن النف�س وك�رس روتني
العمل اليومي وتنمية �أوا�رص التوا�صل بني اجلميع يف امل�ؤ�س�سة ،وال
�شك �أن �إقامة مثل هذه املنا�سبات �سيكون له �أثراً كبرياً يف رفع الروح
املعنوية لدى العاملني وحافزاً لبذل املزيد من اجلهد وت�سخري الطاقات
خلدمة امل�ؤ�س�سة.
ال�سلطةَّ � :إن �شعور املوظف ب�أن له جزءاً من ال�صالحيات
 تفوي�ض ُّح�س
املنوطة به يف وجود نظام رقابة ومتابعة ف َّعال يدفعه �إىل زيادة ِّ
امل�س�ؤولية وال�سعي لبذل املزيد من اجلهد وترك الإتكالية وتراكم الأعمال
ينمي روح القيادة لدى العاملني.
اليومية ،كما �أن ذلك ِّ

عملية تطوير امل�ؤ�س�سة والنهو�ض بها
ال تتم �إال من خالل موظفيها الذين
يتح َّتم عليهم بذل اجلهد والعمل
املتوا�صل يف �سبيل حتقق �أهداف
امل�ؤ�س�سة والنهو�ض بها ورفع روح
التناف�سية مع امل�ؤ�س�سات الأخرى

 التطوير :البد من عدم �إغفال عامل التطوير يف امل�ؤ�س�سة وال�سعياحلثيث للبحث عن �أف�ضل املمار�سات من خالل اال�ستفادة من جتارب
امل�ؤ�س�سات الأخرى و�إدخال التغيريات الهادفة �إىل حت�سني جودة العمل
يف امل�ؤ�س�سة و�إيجاد اجلو املنا�سب للعاملني ،وبالتايل الرقي بهم �إىل
م�ستويات �أعلى ،ومتى ما ُوجد التطوير امل�ستمر يف امل�ؤ�س�سة ف�إن ذلك
�سي�ؤدي �إىل زيادة الدافعية ورفع الروح املعنوية لدى العاملني.
 عقد االجتماعات الدورية :من املمكن اال�ستفادة من وجهاتنظر املوظفني من خالل تبادل الآراء و�إبداء املقرتحات و تفعيل جل�سات
الع�صف الذهني ،حيث �إن �إ�رشاك املوظفني يف مثل هذه االجتماعات
يعطيهم ق��دراً من امل�س�ؤولية ,ويف الوقت ذاته ف�إن ذلك يق�ضي على
الديكتاتورية والتفرد بالآراء واتخاذ القرارات دون مراعاة وجهات نظر
�سينمي ال�شعور ب�أهمية املوظف وحافز
الآخرين ،بالإ�ضافة �إىل �أن ذلك
ِّ
له و�سي�ؤدي �إىل تفعيل دوره للنهو�ض بامل�ؤ�س�سة.
 تنمية ال�شعور باالنتماء :تعد امل�ؤ�س�سة منظوم ًة متكاملة ب ْدءاًوانتهاء بالدرجات الدنيا ،واليجب �إهمال �أو جتاهل �أي
من املدير القائد
ً
فرد من هذه املنظومة ،فكل فرد يف امل�ؤ�س�سة هو ع�ضو مهم وف َّعال وال
ميكن اال�ستغناء عنه ،ولن ت�ستمر م�سرية امل�ؤ�س�سة بدونه ،حيث �إن حتقيق
الأهداف مطلب �أ�سا�سي والكل ي�سعى للرقي مب�ستوى امل�ؤ�س�سة ،ولذا ف�إن
تنمية روح الفريق الواحد يعطي �إح�سا�س ًا لدى اجلميع ب�أهميتهم مما
يزيد من الدافعية واحلما�س وال�شعور بامل�س�ؤولية.
 القدوة :وهذه هي �إحدى ال�صفات الواجب توافرها يف القائد�أو املدير ,ففي ظل وجود قائد يت�صف بال�صفات احلميدة وا ُ
ملثُل العليا
ف�إنه �سيكون بال �شك �أمنوذج ًا ُيحتذى به لدى العاملني وعام ًال م�ؤثراً يف
امل�ؤ�س�سة ،وال يخفى علينا �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم خري مثال على
ذلك ،فقد كان القدوة احل�سنة يف الأمة الإ�سالمية وهو ما دفع ب�أتباعه
�إىل الت�ضحية بالنف�س وامل��ال وبذل �أرواحهم يف �سبيل ن�رش الدعوة
الإ�سالمية.

اخلال�صة
ال�شك �أن عملية تطوير امل�ؤ�س�سة والنهو�ض بها ال تتم �إال من
خالل موظفيها الذين يتح َّتم عليهم بذل اجلهد والعمل املتوا�صل يف
�سبيل حتقق �أهداف امل�ؤ�س�سة والنهو�ض بها ورفع روح التناف�سية مع
امل�ؤ�س�سات الأخرى ،ويعد التحفيز �أحد العوامل املميزة للقائد الناجح
الذي يرمي �إىل خلق بيئة عمل �صحية قادرة على حت�سني الإنتاجية ورفع
جودة اخلدمات ،وذلك عن طريق تنمية الدافعية ورفع الروح املعنوية
لدى املر�ؤو�سني �أو املوظفني ،وال يتم ذلك �إال من خالل �إدراك القائد
�أو امل�س�ؤول ب�أهمية عامل التحفيز و�سبل تنمية هذا اجلانب ،وقد �أدرك
القادة واملديرون الف َّعالون مدى �أهمية التحفيز يف كونه عام ًال حا�سم ًا
حلث املوظفني على ا�ستخراج طاقاتهم والعمل بروح
يلج�أ �إليه املدير ِّ
معنوية عالية يف ظل بيئة تناف�سية وم�شجعة على العمل ،وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن رفع مقيا�س الر�ضا لدى املوظفني ي�ساعد على احلفاظ
على الكفاءات ومينع ا�ستنزاف اخلربات وخروجها من امل�ؤ�س�سة ،ومن
�أجل حتقيق الغايات املن�شودة يف امل�ؤ�س�سة البد من اتخاذ الأ�ساليب
ال�صحيحة الهادفة �إىل حتفيز العاملني وزيادة حما�سهم وتهيئة بيئة
ت�شجع على العمل والإبداع.
�صحية ِّ

املراجع:

 wهانرت ,جيم�س �سي2006( .م) .مبد�أ القيادة الأكرث فعالية يف العامل.
(ط  )1الريا�ض :مكتبة جرير.
 wالفقي� .إبراهيم2008( .م)� .سحر القيادة( .ط  .)1املن�صورة :دار
اليقني للن�رش والتوزيع.
 wاجلري�سي .خالد بن عبدالرحمن :القيادة الإداري���ة من املنظور
الإ�سالمي والإداري.
w (https://hrdiscussion.com/hr1233518.html) .
/https://www.ts3a.com) .حتفيز-املوظفنيw (/
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�إعداد :املالزم �أول /زايد بن حممد املهري

�ســـدح مبحافظة ظفار ...املدينة الوادعة بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أح�ضان اجلبال وبحر العرب

والية �سدح تزخر باملعامل
الأثرية ذات الطابع ال ُعماين
الأ�صيل ،ويت�ضح ذلك من خالل
ح�صن �سدح ،وعمارته العظيمة

تعد والية �سدح �إحدى الوجهات ال�سياحية املهمة يف حمافظة ظفار؛ نظر ًا لتنوع بيئتها الطبيعية بني
ال�شواطئ الوا�سعة واخللجان الهادئة والأودية اجلميلة واجلبال ال�شاهقة والعيون املائية العذبة ،بالإ�ضافة
�إىل التنوع الأحيائي واملواقع الأثرية �إىل جانب �شهرتها يف �إنتاج اللبان و�صيد ال�صفيلح.
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�سدح �أو كما يطلق عليها البع�ض «درة
ال�رشق» هي تلك املدينة الوادعة بني �أح�ضان
اجلبال املطلة على بحر العرب يف اجلنوب
ال�رشقي من حمافظة ظفار ،وتبعد عن مدينة
�صاللة �رشق ًا حوايل 135ك��م ،يتبعها �إداري��ا
كل من (نيابة حا�سك ،ومركز حدبني ،ومركز
جوفاء) .وقد كانت والية �سدح حمطة جتارية
لتجميع وت�صدير اللبان �إىل الأ�سواق العاملية
يف الع�صور القدمية ،وذلك عرب مينائيها� :سدح،
وحا�سك ،اللذين يتميزان مبوقع خا�ص ي�شكل
حماية طبيعية ومالذاً لل�سفن من العوا�صف،
وتقع �ضمن حدود مدينة �سدح منطقة حوجر
التي تنتج �أ�شجارها �أجود �أن��واع اللبان على
الإطالق (اللبان احلوجري).

وت�ضم والي��ة �سدح بقايا مدن تاريخية
موغلة يف القدم كمدينة (املحلة الأثرية) التي
تبعد عن مركز الوالية حوايل ( )7كم ،وكذلك
مدينة (ح�ضربم الأث��ري��ة) الواقعة يف نيابة
حا�سك .
وتتمتع والي��ة �سدح ب�شواطئ وخلجان
ور�ؤو�س بحرية ،والكثري من عيون املياه التي
تعد امل�صدر الرئي�سي التي تغذي �سكان الوالية
باملياه العذبة قبل �إن�شاء حمطة حتلية املياه
بالوالية .كما تتمتع مبناخ معتدل طوال العام
مما يجعل من �شواطئها اجلميلة وخلجانها
الهادئة و�أوديتها احلجرية وجهة �سياحية
يق�صدها ال���زوار م��ن املحافظة وخارجها

للنزهة واال�ستجمام ،ولعل من �أب��رز العوامل
الطبيعية التي �ساهمت يف اعتدال املناخ يف
الوالية �إطاللها على مياه بحر العرب ،وامتداد
�سل�سلة جبل �سمحان مبحاذاة جهتها ال�شمالية؛
مما �أدى ذلك �إىل حجب الرياح ال�شمالية اجلافة
خا�صة يف ف�صل ال�شتاء جاعال منها منطقة
دافئة ووجهة مميزة �صاحلة لل�سياحة ال�شتوية.
�سدح حمطة جتارية مهمة
تعد والي���ة ���س��دح م��ن امل���دن ال�ساحلية
مهما يف
ملحافظة ظفار؛ لذلك تلعب دوراً ً
ت�صدير اللبان ق��دمي��ا ،وجتميعه للأ�سواق
العاملية املُختلفة ،حيث ميناءا� :سدح ،وحا�سك،
مهما يف انتعا�ش التجارة لأنهما
يلعبان دوراً ً
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�شجرة اللبان حظيت عرب م�سريتها بح�ضور تاريخي
هائل جعل منها ج�رساً للتوا�صل بني ح�ضارات العامل
القدمي قبل �آالف ال�سنني
ميتلكان موقعني فريدين ويتمتعان بطبيعة
خا�صة جعلت منهما عامل ج��ذب لل�سفن،
ال�سفن من العوا�صف
حيث ي�سهمان يف حماية ُ
والأنواء املناخية.
املعامل الأثرية بوالية �سدح
تزخر والي��ة �سدح باملعامل الأثرية ذات
الطابع ال ُعماين الأ�صيل ،ويت�ضح ذلك من خالل

ح�صن �سدح ،وعمارته العظيمة ،وهذا احل�صن
كان قدمي ًا يحمي والية �سدح من التهديدات،
واملخاطر اخلارجية ،ويعد ح�صن �سدح مبثابة
النهاية ال�رشقية الق�صوى ل�سل�سة مميزة من
التح�صينات التي �أُع���دت خ�صي�ص ًا حلماية
�ساحل ظفار.

والية �سدح ت�شتهر ب�صيد ال�صفيلح (�أذن البحر) وتعد
الوالية من بني �أهم امل�صايد لهذه الرثوة املهمة يف العامل �إذ
يبلغ متو�سط �إنتاج ال�صفيلح  45ط ًنا �سنويا
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الفنون امل�شهورة بوالية �سدح
ت�شتهر والية �سدح ببع�ض الفنون العمانية
التقليدية مثل فن (الهبوت ،والربعة ،والنانا،
والتغرود ،والنعي ،والرق�صات البحرية) .
اللبان
ت�شتهر والي��ة �سدح ب�إنتاج اللبان الذي
مثل عمود التجارة الأ�سا�سي يف جنوب �شبه
اجل��زي��رة العربية قدميا وم�صدرا مهما من
م�صادر الدخل ،حيث ا�شتهرت الوالية ب�إنتاج
�أجود �أنواع اللبان يف العامل نظرا لتوفر املناخ
املالئم لنمو �أ�شجاره ،ويطلق على �أف�ضل �أنواع
اللبان ا�سم «احلوجري».
وقد حظيت �شجرة اللبان ،عرب م�سريتها،
بح�ضور تاريخي هائل جعل منها ج�رساً
للتوا�صل بني ح�ضارات العامل القدمي قبل �آالف
ال�سنني ،ولأجلها حتركت القوافل التجارية ،يف
م�سارات �شاقة من حمافظة ظفار �إىل خمتلف
�شواطئ بلدان العامل ،وال يزال اللبان العماين،
الذي يعد �أف�ضل �أنواع اللبان يف العامل ،مطلوب ُا
يف العديد منبلدان العامل ،حيث يتم �إدخاله يف
�صناعة الأدوية ،والزيوت وامل�ساحيق والعطور
وال�شموع اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامه
يف العديد من دور العبادة حول العامل.
ال�صفيلح
ت�شتهر والية �سدح ب�صيد ال�صفيلح (�أذن
البحر) وتعد الوالية من بني �أهم امل�صايد لهذه
الرثوة املهمة يف العامل� ,إذ يبلغ متو�سط �إنتاج
ال�صفيلح ( )45ط ًنا �سنويا.
ال�صفيلح هو كائن رخ��وي يتغذى على
الطحالب والأع�شاب البحرية ,ويعرف عربيا
با�سم (�أذن البحر) وعامليا ب��ـ (الأب��ال��وين)
ويكون ملت�صقا بالأ�سطح ال�سفلية لل�صخور
حيث يعي�ش داخ��ل �صدفة بي�ضاوية ال�شكل
وخ�شنة ال�سطح م��ن اخل���ارج ذات �صف من
الثقوب يف جانبيها ت�ساعده على التنف�س ,وهو
ليلي املعي�شة ،حيث تن�شط حركته يف الظالم،
وتقل �أث��ن��اء ف�ترة النهار ،ويظل خمتبئا يف
اجلحور وال�صخور وال�شقوق ال�صخرية جتنبا
لكثري من املفرت�سات.

وي��ت�����ص��در ال�صفيلح ق��ائ��م��ة الأط��ع��م��ة
ال�شهية على امل��وائ��د امل�ترف��ة ,وينتمي �إىل
فئة الرخويات ،ويتبع ف�صيلة احللزونيات
ذات ال�صمام الواحد ,ويندرج حتت جمموعة
بطنيات الأقدام ,وتنتمي جميع �أنواع ال�صفيلح
املوجودة يف العامل �إىل جن�س واحد من حيث
الت�صنيف وهو (هاليوت�س) وتعني بالالتينية
(�أذن البحر)� ،أما اال�سم العلمي للنوع املوجود
يف مياه ال�سلطنة ببحر العرب هو (هاليوت�س
ماريا) وهو النوع الذي تنفرد به ال�سلطنة على
م�ستوى العامل.
ويتميز حلم ال�صفيلح بوفرة الربوتينات
ومزيج من الفيتامينات واملعادن فهو غني
مبعدن ال�سيلينيوم واملاغني�سيوم �إ�ضافة �إىل
املعادن ال�رضورية لبناء اجل�سم كالكال�سيوم
واحلديد والبوتا�سيوم والزنك �أما الفيتامينات
الغنية يف ال�صفيلح فهي فيتامني ()B12
وفيتامني (.)E
وت�شكل م�صائد ال�صفيلح �أهمية كبرية
اقت�صاديا واجتماعيا للمواطنني يف حمافظة
ظفار ،كما يعد ال�صفيلح م�صدر دخل لعدد من
الأ��سر ،وي�تراوح �سعر الكيلو الواحد منه يف
ال�سنوات الأخرية بني ( 30و )70رياال عمانيا.
ويعد ال�صفيلح م��ن الكائنات البحرية
النادرة التي تزخر بها املياه العمانية وتنفرد
بها دون غريها من الدول العربية ،حيث يعد
مو�سمه من �أه��م موا�سم ال�صيد يف حمافظة
ظفار ،وينح�رص وجوده يف ال�شواطئ الواقعة
بني والية مرباط ووالية �سدح.
وي�ستخدم ال�صيادون يف ا�ستخراج حمارة
ال�صفيلح التي تكون ملت�صقة بال�صخور �أداة
ت�شبه ال�سكني ومنظارا للعني و�سلة مربوطة
حول اخل�رص لتجميع املح�صول ،وتتمثل عملية
ا�ستخراج ال�صفيلح ب�شق حمارته وا�ستخراج
ال�صفيلح من داخلها وه��ي قطعة من اللحم
ت�شبه راح��ة الكف ثم يقوم الغوا�ص بت�سليم
الكمية احلا�صل عليها للتاجر الذي يقوم بدوره
بغلي هذه الكميات يف �أوان كبرية ثم يجفف
ال�صفيلح بعد ذلك على م�سطحات خا�صة من
اخل�شب �أو �شباك ال�صيد ويعر�ضه لل�شم�س لفرتة

قد ت�صل �إىل ( )20يوما ،وكلما زادت مدة
التجفيف زادت جودة ال�صفيلح ,ويقوم التاجر
بعد ذلك بتعليب الكميات يف �صناديق خا�صة
ويتم ت�صديرها �إىل الأ�سواق اخلارجية وخا�صة
�إىل دول �رشق �آ�سيا حيث يزداد الطلب عليها
هناك.
وترتبط مهنة الغو�ص بحثا عن ال�صفيلح
بالكثري من املخاطر تتمثل يف برودة البحر
ووج��ود �أع�شاب ب�شكل كبري يف مواقع وجود
ال�صفيلح ,بالإ�ضافة �إىل ارت��ط��ام الغوا�ص
بال�صخور ب�سبب التيارات القوية املفاجئة
ووجود �أفاعي البحر التي تعرف حمليا با�سم
(ال��ع�يروف) �أو (النربيت) وت�شكل خطرا على

الغوا�ص من خ�لال مهاجمته عند حماولته
ا�ستخراج ال�صفيلح.
ون��ظ��را ل��زي��ادة �أع���داد الغوا�صني ب�شكل
ملحوظ يف الأع���وام ال�سابقة ظهرت بع�ض
املمار�سات اخلاطئة يف عملية �صيد ال�صفيلح
الأم��ر ال��ذي يعر�ض ه��ذه ال�ثروة وم�صائدها
خلطر االنهيار.
وتبذل وزارة ال��زراع��ة وال�ثروة ال�سمكية
ج��ه��ودا ك��ب�يرة لتوعية ال�صيادين عموما
والغوا�صني خا�صة ب�أهمية ث��روة ال�صفيلح
وما ت�سببه املمار�سات اخلاطئة يف �صيده من
�سلبيات كبرية �سواء على الغوا�ص نف�سه �أو على
جمتمعه والدولة ب�شكل عام.

والية �سدح تتمتع ب�شواطئ وخلجان ور�ؤو�س
بحرية ،والكثري من عيون املياه التي تعد امل�صدر
الرئي�سي التي تغذي �سكان الوالية باملياه العذبة
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

االحتفال بافتتاح مطار الدقم ر�سميا ك�شريان لوجي�ستي مهم للمنطقة االقت�صادية اخلا�صة
 rrاحتفلت وزارة النقل واالت�صاالت
يوم  1/14باالفتتاح الر�سمي ملطار الدقم
بتكلفة �إجمالية بلغت ( )٩٠مليون ري��ال عماين،
وي�ضم مبنى للم�سافرين ومرافق خدمية على م�ساحة
( )27386مرتا مربعا منها ( )9614مرتا مربعا خا�صة
مببنى امل�سافرين ال��ذي تقدر طاقته اال�ستيعابية ن�صف
مليون م�سافر �سنوياً ،مع �إمكانية التو�سع م�ستقب ًال �إىل مليوين
م�سافر �سنويا.
رعى حفل االفتتاح معايل ال�سيد وزير الداخلية وبح�ضور عدد من
�أ�صحاب املعايل واملكرمني وال�سعادة وامل�شايخ والقادة الع�سكريني
والأمنيني باملحافظة الو�سطى.
وق��د �أك��د معايل الدكتور وزي��ر النقل واالت�صاالت يف ت�رصيحات
�صحفية �أن مطار الدقم �سيكون داعما �أ�سا�سيا لنمو املنطقة االقت�صادية
بالدقم نظرا لأنه يربط املنطقة بدول العامل� ،إ�ضافة �إىل ارتباطه الكلي
مع ميناء الدقم ،و�أو�ضح معاليه �أن املطار �سيعلب دورا حيويا ومهما يف
دعم القطاعات االقت�صادية باملنطقة ،حيث �سيعزز حركة �شحن الب�ضائع
�سواء كانت جوية �أو بحرية �أو برية ،ويدعم قطاعي ال�سياحة واال�ستثمار
بالدقم ،م�شريا �إىل �أن املطار �صمم ليكون عمليا ،ويعد �إ�ضافة مهمة

� rrأ�سند جمل�س املناق�صات ي��وم 1/9
يف اجتماعه الأول لهذا العام م�شاريع و�أعماال
�إ�ضافية مكملة للم�شاريع التنموية يف جماالت
متعددة بقيمة �إجمالية ب��ل��غ��ت( )92مليونا
و(� )320ألفا و( )464رياال عمانيا.ومت خالل
اجتماع املجل�س ال��ذي عقد برئا�سـة معايل
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الدكتور رئي�س جمل�س املناق�صات ،املوافقة
على �إ�سناد عـدد من امل�شاريع ،كما متت مناق�شة
عدة مو�ضوعات متعلـقة باملناق�صات والأعمال
الإ�ضافية املكملة للم�شاريع التنموية ،ومن
�أهمها �إ�سناد م�رشوع �إن�شاء و�صالت وتقاطعات
وج�سـور �ضمن م�شـروع طريق الباطنة ال�رسيع

ملنظومة املطارات يف ال�سلطنة ،ونوه معاليه �إىل �أن املطار نفذ على
�أن يكون مطارا دوليا ي�ستقبل �أي رحالت دولية ،م�ؤكدا على �أن املطار
ي�ستقبل حاليا رحالت جمدولة من مطار م�سقط �إىل مطار الدقم والعك�س،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض رحالت امل�ستثمرين التي تهبط مبا�رشة يف مطار
الدقم.
وقال� :إن املطار ميثل �إ�ضافة نوعية لقطاع الطريان املدين ،والذي
بال �شك �سيعزز وب�شكل كبري من منظومة القطاع ملا يتمتع به من
مقومات تفتح الآف��اق من خالل قدرته على ا�ستيعاب النمو املتزايد
لأعداد امل�سافرين القادمني واملغادرين لهذه املنطقة الواعدة مب�شاريعها
املعول عليها للم�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
وال�سياحية لل�سلطنة.

توقيع عدة اتفاقيات ال�ستك�شاف
و�إنتاج النفط يف ال�سلطنة

 rrوقعت وزارة النفط والغاز و�رشكتا النفط العمانية لال�ستك�شاف
والإنتاج و«�إيني» الإيطالية يوم  1/13اتفاقية تنقيب وم�شاركة الإنتاج
ملنطقة االمتياز ( )47التي تقع يف حمافظة الداخلية وتغطي م�ساحة ت�صل
�إىل ( )8524كيلومرتا مربعا.
وقد منحت حقوق ا�ستك�شاف املنطقة �إىل �رشكتي النفط العمانية
لال�ستك�شاف والإنتاج و«�إيني» الإيطالية مبوجب العر�ض امل�شرتك املقدم
�ضمن منح الرتاخي�ص لعام 2017م.
ومبوجب هذه االتفاقية ف�إن �رشكة «�إيني» الإيطالية هي ال�رشكة
امل�شغلة ملنطقة االمتياز ( )47ومتلك ح�صة بن�سبة ( )٪ 90بينما متلك
�رشكة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج ن�سبة ( )٪ 10ومن املتوقع �أن
تبد�أ الأعمال اال�ستك�شافية يف املنطقة خالل العام احلايل.
ح�رض توقيع االتفاقية معايل الدكتور وزير النفط والغاز .كما وقعت
كل من �رشكة بي  .بي العاملية و�رشكة (�إيني) الإيطالية اتفاقية �أولية مع
وزارة النفط والغاز للقيام بعمليات ا�ستك�شاف للغاز بال�سلطنة.

جمل�س املناق�صات ي�سند م�شاريع تنموية ب�أكرث من ( )92مليون ريال
(احلزمة ال�سابعة) ل��وزارة النقل واالت�صاالت
بقيمة ( )81مليونا و(� )302ألف و( )465رياال
عمانيا ،وجت��دي��د العقد م��ع ال�رشكة العربية
للأقمار ال�صناعية (عرب�سات) لبث قنوات �إذاعة
وتليفزيون �سلطنة ُعمان علـى القمر ال�صناعي
(ب���در )6للهيئة العامة ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون
ملدة خم�س �سنوات بقيمة ( )4ماليني و()427
�ألفا و( )500ري��ال عماين ،وجتديد العقد مع
ال�رشكة العربية للأقمار ال�صناعية (عرب�سات)
املتعلق ببث تلفزيون �سلطنة ُعمان على الباقـة
العربية العاملية املوحدة للهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون مل��دة خم�س �سنوات بقيمة ()3
ماليني و(� )850ألف ريال عماين ،وتوفري فنيني
لت�شغيل و�صيانة الأجهزة واملعدات بالوحدات
ال�صحية مبحافظة ظفار لوزارة ال�صحة بقيمة
(� )996ألفا و( )794ري��اال عمانيا .والأعمال
الإ�ضافية الأخرى من ا�ستئجار املباين و�صيانة
الأجهزة واملعدات وتوفري كوادر فنية واخلدمات
اال�ست�شارية وغريها.

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم توقع اتفاقية حق انتفاع مل�شروع تغليف وتعليب الأ�سماك

«مدائن» توقع اتفاقية تنفيذ م�شروع تطوير
البنية الأ�سا�سية ملدينة ري�سوت ال�صناعية
 rrوقعت امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية «مدائن» يوم
 1/8اتفاقية مع �رشكة الها�شمي والروا�س للتجارة واملقاوالت
لتنفيذ م�رشوع تطوير البنية الأ�سا�سية ملدينة ري�سوت ال�صناعية
(ري�سوت  )2بتكلفة �إجمالية تبلغ حوايل ( )4ماليني ريال عماين،
ويقام على م�ساحة �أر�ض تبلغ مليون مرت مربع ،حيث ي�أتي توقيع
ه��ذه االتفاقية نظرا للموقع اجلغرايف املتميز ملدينة ري�سوت
ال�صناعية يف حمافظة ظفار وما ت�شهده املدينة من �إقبال متزايد
لطلبات اال�ستثمار ،وملحدودية امل�ساحات املطورة داخلها يف
املرحلة احلالية.
وقع االتفاقية �سعادة املهند�س رئي�س جمل�س �إدارة «مدائن»،
والرئي�س التنفيذي لل�رشكة.

 rrوقعت هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم يوم  1/1اتفاقية
مع �رشكة ظفار لل�صناعات ال�سمكية والغذائية ح�صلت ال�رشكة مبوجبها
على حق االنتفاع بالأر�ض لت�شييد م�صنع لتغليف وتعليب الأ�سماك و�إنتاج
زيت ال�سمك بتكلفة ا�ستثمارية تقدر بـ( )10ماليني ريال ُعماين.
وقع االتفاقية نيابة عن الهيئة معايل رئي�س جمل�س الإدارة ،وعن
�رشكة ظفار لل�صناعات ال�سمكية والغذائية رئي�س
جمل�س �إدارة ال�رشكة.
ومبوجب االتفاقية خ�ص�صت هيئة املنطقة
أر�ضا
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم للم�رشوع � ً
مب�ساحة ح��وايل (� )41أل��ف م�تر مربع مبنطقة
ال�صناعات ال�سمكية.
وي�ستوعب امل�رشوع جميع �أن��واع الأ�سماك،
ومن املتوقع �أن تبلغ طاقته ال�سنوية حوايل ()30
�ألف طن ،ومن املُقدر �أن تبلغ الطاقة الإنتاجية
للم�رشوع من �سمك ال�رسدين حوايل مليوين كرتون
بقيمة ت�سويقية تبلغ نحو ( )11مليون ريال عماين،
ويقدر �إنتاج امل�رشوع من التونة بحوايل ()500
�ألف كرتون �سنويا بقيمة ت�سويقية تبلغ حوايل ()7

ماليني ريال عماين ،ومطحون ال�سمك حوايل ( )5000طن بـقيمة ()2.2
مليون ريال عمـاين ،وزيت الأ�ســماك حـوايل ( )2200طـن بقيمة ()1.1
مليون ريال عماين.
ومن املتوقع ت�شغيل امل�رشوع يف الربع الثاين من عام 2020م .فيما
يقدر عدد فر�ص العمل التي �سيوفرها حوايل ( )150فر�صة عمل.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

ربع الأطفال يف العامل يعانون من ق�صر النظر

�أفادت درا�سة ملركز العيون (�أبولو) يف العا�صمة البولونية وار�سو �أن ربع
الأطفال يف العامل يعانون من ق�رص النظر ،وقالت الدرا�سة �أن مر�ض ق�رص النظر
هو الأكرث �شيوعا يف و�سط الأ�شخا�ص الذين لديهم ا�ستعدادات فطرية لهذا العيب
�أو لديهم �آباء يعرفون نف�س املعاناة ،مربزة �أن الأطفال املعنيني هم الأكرث
عر�ضة لهذا املر�ض الذي �سي�شمل مع حلول عام 2020م نحو (5ر )2مليار
�شخ�ص على ال�صعيد العاملي ،و�أكدت الدرا�سة �أن عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون
من ق�رص النظر يف العامل يتطور ب�شكل �رسيع ،والدليل على ذلك �أن العدد الذي ال
يتعدى حاليا نحو (6ر )1مليار ن�سمة� ،سي�صل �إىل (5ر )2مليار �شخ�ص يف عام
2020م .و�أنه من �أ�سباب �شيوع مر�ض ق�رص النظر حاليا هو اال�ستعمال غري
ال�صحي للهواتف ال�شخ�صية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر ،داعية �إىل التعود
على النظر �إىل امل�سافات الطويلة كل يوم لت�صحيح النظر ولو ن�سبيا.

العلم��اء ي�صلون �إىل بح�يرة الألغاز
حتت جليد القطب اجلنوبي

متكنت جمموعة من العلماء يف م�رشوع “ ”SALSAالدويل من الو�صول
�إىل بحرية (مري�سري) التي تلفها الألغاز ،الواقعة على عمق كيلومرت واحد
حتت جليد القطب اجلنوبي ،و�إن درا�سة هذه البحرية البالغة م�ساحتها
( )140مرتا مربعا ،وهي واحدة من ( )400بحرية مت العثور عليها يف املنطقة
القطبية اجلنوبية ،تعطي فر�صة نادرة للتعرف على الأنظمة البيئية الأكرث
عزلة يف العامل ،وقد متكن العلماء من الو�صول �إىل البحرية مب�ساعدة جهاز
حفر عايل ال�ضغط با�ستخدام املاء ال�ساخن .ويقوم اخلرباء ب�إعداد املعدات
للقيام بالدرا�سة التف�صيلية لعنا�رص مياه البحرية ،وكذلك بت�صوير �رشيط
فيديو يف البحرية نف�سها ،واخلرباء ال ي�ستبعدون �إمكانية العثور على �أ�شكال
للحياة “التي مل تر ال�شم�س منذ قرون” .وعرثت جمموعة الدرا�سات الدولية
يف وقت �سابق حتت اجلليد �رشق املنطقة القطبية اجلنوبية على م�صدر
كبري للإ�شعاع احلراري ميكن �أن يت�سبب يف ذوبان ال�صفائح اجلليدية .وقد
مت اكت�شاف هذه البحرية قبل �أكرث من عقد من الزمن من خالل �صور الأقمار
اال�صطناعية ولكن مل يتم ا�ستك�شافها �أبداً.

اكت�شاف �آثار جديدة لـ�سور ال�صني العظيم
علماء �آث��ار يف مقاطعة خبي ب�شمايل ال�صني اكت�شفوا بقايا جديدة ل�سور
ال�صني العظيم الذي ُبني خالل عهد �أ�رسة مينغ الإمرباطورية (1368م1644 -م)،
للحماية من الغزاة ،وتتميز الآث��ار الواقعة يف مدينة وو�آن واملكت�شفة حديثا
بهياكل وت�صميمات م�شابهة لـ ( )19موقعا ب�سور ال�صني العظيم املكت�شف يف
املنطقة نف�سها عام 2007م ،ما ي�شري �إىل �أنها تنتمي لنف�س النظام الدفاعي .ومتتد
التح�صينات الدفاعية احلجرية اجلريية �إىل حوايل ( )300مرت بني قمتني من
قمم التالل يف املنطقة اجلبلية ،بارتفاع يرتاوح بني ( 1592و )1625مرتا فوق
�سطح البحر ،ويتكون �سور ال�صني العظيم ،وهو رمز ال�صني ،من العديد من الأ�سوار
املرتابطة التي بنيت يف الفرتة من القرن الثالث قبل امليالد �إىل عهد �أ�رسة مينغ
الإمرباطورية ،ومت �إدراجه كموقع للرتاث العاملي من قبل منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو) عام 1987م.
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م�سب��ار �إلك�تروين يتح��رك عل��ى
�أج�س��ام احليت��ان جلم��ع بيانات عن
�سلوكياتها يف البيئة الطبيعية

ابتكر فريق من الباحثني يف جامعتي (ياماجاتا) و(تايكو للعلوم)،
باليابان ،م�سبارا �إلكرتونيا يتحرك على �أج�سام احليتان جلمع بيانات عن
م�ؤ�رشاتها احليوية ومتابعة �سلوكياتها يف بيئتها الطبيعية ،وعادة ما يتم
درا�سة �سلوك الكائنات املختلفة عن طريق املالحظة الب�رصية ل�سلوكياتها
يف بيئتها الطبيعية ،غري �أن هناك �صعوبة يف تنفيذ �أ�ساليب املتابعة
الب�رصية فيما يتعلق بالأحياء البحرية املختلفة ،ال�سيما تلك التي تعي�ش يف
�أعماق البحار واملحيطات .ولكن �أجهزة قيا�س امل�ؤ�رشات احليوية �ساعدت
ب�شكل كبري يف تعزيز قدرة العلماء على درا�سة هذه الكائنات يف بيئتها
الطبيعية ،و�أ�سهم تطور التكنولوجيا خالل ال�سنوات الأخ�يرة يف تطوير
�سل�سلة وا�سعة من هذه الأجهزة ذات �أحجام و�أوزان خمتلفة ،وي�ستطيع
م�سبار احليتان الذي طوره الباحث (يوي�شي ت�سوماكي) حت�سني �إمكانيات
الر�ؤية عند منطقة فم احلوت �أثناء احلركة يف املياه العميقة ،حيث ي�ستطيع
امل�سبار ال�سري على طول ج�سم احلوت با�ستخدام تقنيات روبوتية.

كويكب على �شكل «رجل الثلج»
ن�رش العلماء الذين يوجهون امل�سبار الف�ضائي «نيو هورايزونز» التابع لوكالة
الف�ضاء الأمريكية (نا�سا)� ،صورا للجرم ال�سماوي البعيد «�أولتيما ثويل» ،وظهر �أنه
�شيوعا بكثري وهو رجل الثلج ،ومت ت�صوير الكويكب ،الذي يبعد مليارات
ي�شبه �شي ًئا �أكرث
ً
الكيلومرتات من الأر�ض يف (حزام كايرب) ،بوا�سطة م�سبار «نيو هورايزونز» خالل
رحلة طريان تاريخية ،وكانت �صور «�أولتيما ثويل» هي الأوىل التي �أر�سلها امل�سبار
عاما ،وقال الفريق العلمي�« :إنهما �شيئان خمتلفان
الذي بد�أ رحلته منذ قرابة (ً )13
متاما ،ان�ضما �إىل بع�ضهما البع�ض حاليا» ويعتقد العلماء �أن اجل�سمني ،اللذين يبدو
كل منهما ك�شكل كروي تقريب ًا ويبلغ حجم �أحدهما ن�صف حجم الآخر ،اندجما معا بعد
�أن بد�أت تلتحم ال�سحب اجلليدية ال�صغرية ،ويف نهاية املطاف �شكال ج�سمني �أكرب حجما ودارا ب�شكل حلزوين ليقرتبا حتى تالم�سا ،لي�شكال
اجل�سم «متعدد الأجزاء» ذي «الرقبة» امللحوظة عند نقطة التقائهما ،وي�شعر علماء (نا�سا) باحلما�س جتاه ا�ستك�شاف كويكب «�أولتيما ثويل»
لأنهم يعتقدون �أنه قد يقدم مفاتيح لفهم الطريقة التي ت�شكلت بها الأر�ض والكواكب الأخرى.

علماء يكت�شف��ون طريقة لتجديد �شباب
الدماغ الب�شري

اكت�شف علماء يف جامعة (ديوك) الأمريكية �أن ممار�سة التمارين البدنية
ب�صورة منتظمة ميكن �أن تقلل من �ضعف الإدراك يف �سن ال�شيخوخة وجتدد
�شباب الدماغ ،و�أفادت جملة (نريولوجي) ب�أن العلماء �أجروا جتربة ا�شرتك
فيها (� )160شخ�صا �أعمارهم فوق (� )55سنة كانوا جميعهم يعانون من
�صعوبة الرتكيز و�ضعف الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات ويتحركون قليال،
ولكن مل يعان �أي منهم من اخلرف ،وق�سم الباحثون امل�شرتكني يف التجربة �إىل
�أربع جمموعات خ�ضعوا �إىل اختبار قدراتهم املعرفية ،وتبني �أنه بعد التجربة،
حت�سنت جميع امل�ؤ�رشات مع انخفا�ض متو�سط «عمر» الدماغ  ،فقد كانت
القدرات املعرفية لدى امل�شرتكني قبل التجربة ت�شري �إىل �أن عمرهم (� )93سنة،
وهذا �أعلى بكثري من عمرهم احلقيقي ،وقد انخف�ض هذا امل�ؤ�رش بعد التجربة
�إىل (� )84سنة ،وهذه النتائج م�شجعة ،فخالل �ستة �أ�شهر من ممار�سة التمارين
البدنية ب�صورة دورية ومنتظمة حت�سنت القدرات املعرفية ب�صورة ملحوظة.
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“الوج��ه الآيل” تقني��ة جدي��دة
لعالج �شلل الوجه الن�صفي

تو�صل فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة �إىل تقنية جديدة
لعالج �شلل الوجه الن�صفي عن طريق جهاز �إلكرتوين تتم زراعته داخل
الوجه لي�ساعده يف ا�ستعادة احلركة يف اجلزء امل�صاب بال�شلل ،وك�شفت
التجارب املبدئية التي �أجرتها كلية الطب بجامعة (هارفارد) الأمريكية
على الفئران ،عن نتائج مب�رشة من �أجل ا�ستعادة القدرة على احلركة يف
ن�صف الوجه امل�صاب بال�شلل من خالل توجيه �إ�شارات كهربائية من
الن�صف ال�سليم �إىل الن�صف امل�صاب ،مما ي�ساعد يف حتريك ع�ضالت
الوجه ..ورغم �أن نتائج التجارب الأولية لهذه التقنية مب�رشة ،ي�ؤكد
الباحثون �أن الطريق مازال طويال قبل �أن ميكن تطبيق هذه التقنية على
الب�رش .ويعتزم فريق الدرا�سة �إجراء مزيد من الأبحاث من �أجل ابتكار
�أجهزة �أ�صغر حجما يتم زراعتها ب�شكل دائم داخل الوجه للتغلب على
م�شكلة �شلل الوجه الن�صفي.

برنامج جديد للك�شف عن الكذب
جنح علماء بريطانيون يف تطوير برنامج كومبيوتر جديد عبارة
عن �أداة ذكاء ا�صطناعي ت�ستخدم ملعرفة ال�شخ�ص الذي يتبني �أنه يكذب
على ال�رشطة بزعم �أنه تعر�ض لل�رسقة  ..والربنامج الرائد (�سوفت وير)
يحلل الكلمات الواردة يف بيان ال�ضحية لتحديد عالمات �أو �أدلة مريبة يف
الرواية تدل على �أنها مزورة �أو �أنها جمرد و�شاية ،وقد اكت�شفت ال�رشطة
الأ�سبانية ،التي ت�ستخدم الأداة اجلديدة ،جناحها يف �أكرث من ( )% 80من
احلاالت مما �ساعدهم على حتديد ( )64رواية كاذبة يف �أ�سبوع واحد فقط
وت�ستخدم الأداة اجلديدة ،التي طورها خرباء يف جامعة (كارديف) يف
ويلز ،مزيجا من حتليل الن�ص التلقائي والذكاء اال�صطناعي للتعرف على
ما �إذا كان �شخ�ص ما يكذب يف تقريره �أو يبالغ يف روايته لل�رشطة.

تل�سك��وب هابل ير�سل �صورة هي الأكرث
تف�صيال ملجرة املثلث املجاورة للأر�ض
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التقط تل�سكوب (هابل) الف�ضائي �صورة هي الأكرث تف�صيال حتى الآن ملجرة
املثلث ،وهي �إحدى املجرتني املجاورتني ملجرتنا( ،درب التبانة) ،يف كوكبة
املثلث� ،أو كوكبة (م�سييه  ،)33وتتكون ال�صورة التي ن�رشها مركز (هابل)
الأوروبي يف مدينة (جار�شينج) القريبة من مدينة (ميونخ) جنوب �أملانيا من
( )665مليون نقطة �ضوئية( ،بك�سل) ،وهي مركبة من (� )54صورة ،و�أو�ضح
املركز �أن علماء الفلك يعتزمون ا�ستخدام هذه ال�صورة املركبة يف درا�سة ما
يعرف مبناطق ن�ش�أة النجوم يف هذه املجرة ال�صغرية احللزونية ،حيث �أدى
جتمع الغازات والأتربة يف ن�ش�أة جنوم جديدة.
ي�شار �إىل �أن كوكبة املثلث هي ثالث �أكرب جمرة حلزونية �ضمن ما يعرف
باملجموعة املحلية ،بعد جمرة (�أندروميدا) وجمرة (درب التبانة) .وحتتوي
جمرة املثلث على نحو ( )40مليار جنم وبع�ض امل�صانع الن�شطة للنجوم .تبعد
هذه املجرة الواقعة يف كوكبة املثلث يف املنطقة اجلنوبية من ال�سماء على
بعد نحو ثالثة ماليني �سنة �ضوئية من (درب التبانة) ،وميكن ر�ؤيتها يف حالة
حت�سن ظروف الر�ؤية بالعني املجردة كبقعة لبنية.

علماء �صينيون يطورون طريقة ملقاومة ت�آكل ال�صلب يف الهند�سة البحرية
ق��ام علماء �صينيون بتطوير طريقة ملقاومة ت�آكل
ال�صلب يف الهند�سة البحرية ،حيث ا�ستخدموا البكترييا
البحرية ملنع ت�آكل امل��واد الفوالذية من خالل التحرير
ال��وراث��ي ،والت�آكل يف البيئة البحرية م�شكلة دولية ال
تت�سبب فقط يف خ�سائر اقت�صادية �ضخمة ب��ل ت�شكل
�أي�ضا تهديدا ل�سالمة الهند�سة البحرية ،و�أن معظم الطرق
التقليدية امل�ضادة للت�آكل تعتمد على الو�سائل الكيميائية
�أو الكهروكيميائية� ،إال �أن هذه الطرق عادة ما تكون ذات
تكلفة عالية ولي�ست �صديقة للبيئة.
واكت�شف علماء من جامعة (�شنجهاي) البحرية ومعهد
بحر ال�صني اجلنوبي لعلوم البحار التابع للأكادميية
ال�صينية للعلوم �أن البكترييا البحرية امل�ستخرجة من بحر
ال�صني اجلنوبي ميكن �أن ت�شكل غ�شاء حيويا (بيوفيلم) على
�سطح ال�صلب ،ومن خالل التحرير الوراثي ،يظهر الغ�شاء
احليوي قدرة متوا�صلة على مقاومة الت�آكل.
وبناء على الأبحاث يقوم العلماء �أي�ضا بتطوير �أنواع جديدة من الفوالذ املقاوم للت�آكل والتي ال ميكنها فقط ال�صمود يف
البيئة البحرية القا�سية ،ولكنها �أي�ضا متوافقة مع منو املرجان ،وميكن تطبيقها يف عمليات بناء اجلزر وال�شعاب املرجانية
وكذلك ا�ستعادة ال�شعاب املرجانية.

حرارة املحيطات ترتفع بدرجة �أ�سرع من املتوقع و�سجلت رقما قيا�سيا خالل العام املا�ضي
قال علماء من ال�صني والواليات املتحدة �إن درجة حرارة املحيطات ترتفع ب�شكل �أ�رسع من التقديرات ال�سابقة لت�صل �إىل م�ستوى
قيا�سي جديد خالل عام 2018م يف اجتاه يدمر احلياة البحرية ،و�أو�ضح العلماء �أن القيا�سات اجلديدة ،التي �أُخذت باال�ستعانة
ب�شبكة دولية مكونة من ( )3900عوامة من�شورة يف
املحيطات منذ عام 2000م ،تظهر ارتفاعا �أكرب يف درجات
احل��رارة منذ عام 1971م يفوق تقديرات الأمم املتحدة
الأخرية للتغري املناخي يف عام 2013م .وكتب العلماء �إن
«�سجالت ر�صد حمتوى حرارة املحيطات تظهر �أن ارتفاع
حرارة املحيطات �آخذة يف الت�سارع».
ويقول الغالبية العظمى من علماء املناخ �إن الغازات
الناجمة عن الأن�شطة الب�رشية ت���ؤدي �إىل ارتفاع درجة
حرارة الغالف اجلوي ومتت�ص املحيطات اجلزء الأكرب من
هذه احل��رارة .ويجرب ذلك الأ�سماك على الهرب �إىل مياه
�أكرث برودة .وتعتزم نحو ( )200دولة التخلي عن الوقود
احلفري خالل القرن احلايل مبوجب اتفاق (باري�س) للمناخ
الذي جرى التو�صل �إليه عام 2015م وذلك للحد من ظاهرة
االحتبا�س احلراري.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

(اخلنجر) �سالح رو�سي جديد
يف امليدان

�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية جناح جتربة �إطالق �صاروخ جديد
متطور من طراز (اخلنجر) تعادل �رسعته �أربعة �أ�ضعاف �رسعة ال�صوت.
وقال بيان لوزارة الدفاع الرو�سية �إن طائرة من طراز (ميغ )31
نفذت جتربة �إط�لاق ال�صاروخ ،وهو خم�ص�ص لإ�صابة �أه��داف برية
وبحرية.
ويف �سياق مت�صل� ،أعلن مركز اختبارات الطريان الرئي�سي بوزارة
الدفاع الرو�سية تنفيذ �أكرث من ( )250رحلة منذ بداية العام احلايل،
توزعت بني مهام قتالية و�أخرى تدريبية.

مدافع العا�صفة

تلعب مدافع العا�صفة دورا ف ّعاال يف العمليات الع�سكرية يف �إطار حماربة
الإرهاب.
وميكن لهذه املدافع املطورة �إطالق القذائف من مكان مرتفع ومنخف�ض
على حد �سواء ،كما �أنها مزودة بنظام حتكم للرمي الأوتوماتيكي ونظام
لتعبئة القذائف.
و�أهم ما مييز هذه املدافع خا�صية �إطالقها ( )3قذائف متتالية من زوايا

خمتلفة و�إ�صابتها الهدف يف �آن واحد ،ما يجعلها ت�أخذ دور ( )3مدافع يف
الوقت نف�سه.
وتبلغ ال�رسعة الق�صوى ملدافع العا�صفة ( )65كيلو مرتا يف ال�ساعة،
وميكنها ت�سلق املرتفعات بزاوية ميل قدرها (� ،)٪60إىل جانب قدرتها على
جتاوز العوائق التي ي�صل ارتفاعها حتى (� )3أمتار ،وقدرتها على ال�سري يف
املياه بعمق ( )1.5مرتا ،ف�ضال عن �إطالقها ( )6قذائف يف الدقيقة.

الطائرة بدون طيار ال�صينية ()CH-5
�أحدث درون �صيني
الطائرة ( )CH-5هي من�صة جوية غري م�أهولة ُمتعددة املهام
بعيدة املدى عالية البقائية قادرة على تنفيذ مهام اال�ستطالع واال�ستخبار
الإلكرتوين والت�شوي�ش على و�سائل االت�صاالت والقذف اجلوي ،ومت تطويرها
و�إنتاجها من قبل ال�رشكة ال�صينية لعلوم وتقنيات الف�ضاء والطريان( (Ch i
)na Aerospace Science and Technology Corporation
وظهرت لأول مرة خالل معر�ض ( )AirShow Chinaيف �شهر نوفمرب
عام 2016م.
تتميز الطائرة بحمولتها الكبرية التي ت�صل �إل طن واحد من الذخائر
وال�صواريخ بعدد ي�صل �إىل (� )16صاروخ ًا موزعة على ( )6نقاط تعليق �أ�سفل
الأجنحة ،كما ت�سمح �أي�ضا بتن�صيب �أنظمة ا�ستطالع وم�سح جوي يمُ كن �أن
ي�صل مداها �إىل ( )80كم ،هذا بخالف �أنظمة الرادار املُتح�ص�صة يف اخرتاق
الت�ضاري�س الأر�ضية كالكهوف واحلوائط ال�سميكة لر�صد وحتديد موا�ضع
اختباء العنا�رص الإرهابية.
متتلك الطائرة �أي�ضا و�صلة بيانات ال�سلكية لنقل املعلومات وبث ال�صور
والفيديو للمحطات الأر�ضية مل�سافة ت�صل �إىل ( )250كم ،وو�صلة بيانات
�أخرى لالت�صال عرب الأقمار اال�صطناعية ي�صل مداها �إىل ( )2000كم.
ي�صل طول الطائرة �إىل ( )11مرتاً ،وامل�سافة بني طريف اجلناحني ()21
مرتاً ،و�أق�صى وزن للإقالع ( )3.3طن ،ورغم �أنها قادرة فعليا على حمل
حتى (� )16صاروخ ًا �إال �أن حمولتها الكبرية البالغة طن واحد ،جتعلها قادرة
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على زيادة حمولة ال�صواريخ �إىل (� )24صاروخ ًا م�ضاداً للمركبات املدرعة
والأفراد واخلنادق.
ت�صل بقائية الطائرة �إىل (� )40ساعة ،ومتتد �إىل (� )60ساعة بحد �أق�صى
ويرتاوح مداها بح�سب احلمولة مابني ( )10000-6500كم ،وي�صل �سقف
�إرتفاعها الأق�صى �إىل ( )9كم فوق �سطح البحر.
هذا ،و ُيخطط امل�صممون ال�صينيون �إىل زيادة بقائية الطائرة �إىل ()120
�ساعة ,ومداها �إىل (� )20أل��ف كم ،وذل��ك من خالل تزويدها بخزانات وقود
خارجية.
تتميز الطائرة ال�صينية بتفوقها يف املدى والبقائية على الطائرة الأمريكية
امل�سلحة ب��دون طيار ( )MQ-9 Reaperالتي يبلغ مداها ( )1850كم
وبقائيتها باحلمولة الق�صوى (� )14ساعة يف حني �إنها بدورها تتفوق على
الـ ( )CH-5يف احلمولة (  1.7طن ) و�سقف االرتفاع الأق�صى (  15كم )
نظراً المتالكها حمرك ًا �أكرث قوة ،ولكن ي�أتي عامل التكلفة يف �صالح الطائرة
ال�صينية التي ت�صل �إىل �أقل من ن�صف تكلفة نظريتها الأمريكية التي تتجاوز
( )16مليون دوالر للطائرة الواحدة� ،أي حوايل ( )8مليون دوالر �أو �أقل.

املقاتلة (� )TFXستحل مكان الـ ()F-16
ك�شفت �رشكة (تي �إيه �أي) �أو ( ،)TAIال�ستار عن �صور �أول
مقاتلة (تي �إف �إك�س) ،التي من املنتظر �أن تقوم ب���أول رحلة
طريان يف الأجواء يف �سنة 2023م.
املقاتلة التي �ستحمل ا�سم (تي �إف �إك�س) �ستكون من اجليل
اخلام�س (�أي �ستكون �شبحية) ،ولذلك �سيتم ت�صنيعها من مواد
مركبة ،لتتمتع بخ�صائ�ص تتيح لها �إمكانية االختفاء �أمام
الرادارات واملوجات الإلكرتونية.
و�سيتم تزويد املقاتلة مبحركني ،و�ستتميز بكون الذخائر
وال�صورايخ التي �ستحملها �ستكون غري ظاهرة مثل ما هو موجود ومن املتوقع �أن تقوم ب�أول رحلة يف الأجواء بحلول عام 2023م وتقدر مدة
الآن لدى املقاتلتني الأمريكيتني ( F-22و  )F-35ال�شبحيتني ،طلعات االختبار للمقاتلة بنحو �سنتني.

العربات املدرعة
حتمل ناقلة اجلنود املدرعة ا�سم (القنفذ )Kirpi /حيث
تتمتع بهيكل مقوى ،للحماية من خطر ال�صواريخ والألغام،
وت�ساهم بذلك يف �إي�صال اجلنود �إىل �أر�ض املعركة.
�أم��ا العربات امل��درع��ة القتالية فتحمل ا�سم (�أج��در
يالت�شني) ،مبيزة الدفع الرباعي ،وتتمتع مب�ستوى حماية
عالية مقارنة مع نظرياتها ،كما ميكنها ال�سري يف كافة
�أنواع الت�ضاري�س الأر�ضية مبا فيها الوعرة.
وتت�سع املدرعة لـ (� )11شخ�صا ،ويبلغ وزنها ( )14طنا،
ولها القدرة على حمل (� )4أطنان �إ�ضافية ،وتبلغ �رسعتها
الق�صوى ( )120كلم� /ساعة.

مروحيات (�أتاك)
تعد مروحيات (�أتاك تي  )129القتالية
( )ATAKامل�����زودة ب���أن��ظ��م��ة �إل��ك�ترون��ي��ة
وت�سليحية� ،إذ تقوم هذه املروحيات بتدمري
مواقع العدو ،بعد حتديدها الدقيق للأهداف
بوا�سطة نظامها الليزري� ،إذ تتمتع بح�سا�سية
عالية جتاه �أهداف العربات املدرعة اخلفيفة
الثابتة منها واملتحركة ،وهي حتمل �صواريخ
من ن��وع ( ،)Ciritكما يعد ه��ذا النوع من
ال�صواريخ العتاد الرئي�سي ملروحيات (�أتاك).
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

(�إن الذات ال�سلبية يف الإن�سان هي التي تغ�ضب وت�أخذ بالث�أر
وتعاقب ،بينما الطبيعة احلقيقية للإن�سان هي النقاء و�سماحة
النف�س وال�صفاء والت�سامح مع الآخرين)

(د�.إبراهيم الفقي)

						

التعلم الدائم
�أكرث ما ميكن �أن ي�ساهم يف تطوير �شخ�صياتنا وتنميتها هو ا�ستمرارية التعلم،
لذلك تعد القدرة على التعلم من �أبرز مهارات تطوير ال�شخ�صية ،ف�ضلاً عن دور هذه
املهارة يف تعزيز الثقة بالنف�س بنا ًء على ما منتلكه من خربات ومعارف يف جمالنا
�أو غري جمالنا ،وبالتايل نبقى على ثقة ب�أنف�سنا بناء على خربتنا ومعارفنا املتعددة.
ميكن ممار�سة هذه املهارة عرب التعلم الدائم يف جمال عملك ك�أن حت�رض دورات
تعليمية وتدريبية مثلاً � ،أو تقر�أ الكتب التي ترى �أنها مفيدة لك� ،أو حتى متابعة
الفيديوهات ومواقع الإنرتنت املخت�صة بجوانب وجماالت معينة ميكن �أن تتعلم منها.

الرتكيز على احللول ولي�س امل�شاكل
يمُ كن التفريق بني القادة الناجحني وبقية القادة من خالل ر�ؤية
قدرتهم على الرتكيز على احللول ولي�س على امل�شاكل خ�صو�ص ًا عند
اقرتاب املواعيد النهائية ملا يقومون به ،فكما قال (هرني فورد)
الرائد يف �إن�شاء الإنتاجات ال�ضخمة�« :سواء كنت تعتقد �أنك ت�سطيع
�أو تعتقد �أنك ال ت�سطيع ف�أنت حمق» ،فالقادة الكبار يق�ضون الوقت
يف تعلّم طرق للتغلب على امل�شاكل التي يواجهونها.

مفاتيح النجاح ال�شخ�صي
عندما متتلك ر�ؤيتك ور�سالتك يف احلياة و حتدد �أهدافك بو�ضوح وتكتبها
يف (كرا�س النجاح ال�شخ�صي ) تكون قد خطوت �أول قدم يف م�سافة الألف
ميل ,وما ن�سميه نحن باحلظ ،يف احلقيقة ما هو �إال فر�صة وكما يقول (لوي�س
با�ستور)« :احلظ يجند العقول امل�ستعدة» .وحتى يتم ا�ستعدادك الكلي فعليك
�أن تعي املبادئ الأ�سا�سية للنجاح والتي ت�ؤطر ر�سالتك ور�ؤيتك يف احلياة
وتعطي لها بعدا م�ستمرا ومن �أهمها:
 الرتكيز على املبادئ والقيم :البو�صلة ,الكرامة ال�شخ�صية والقيم الروحية. النجاح املتوازن� :إن لربك عليك حق ،و�إن لأهلك عليك حق ،و�إن لنف�سكعليك حق ،و�إن لبدنك عليك حق.
 التفكري الإيجابي :احلياة لي�س فيها ف�شل لكن فيها جتارب. �إدارة الأولويات :مربع القيادة ,مربع الإدارة ,مربع التفوي�ض ,مربعال�ضياع.
 الكل يربح :جناحك ال�شخ�صي ال يعزز �إال من خالل قانون الوفرة والعطاءاملتبادل مع الآخرين.
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لإتقان العمل ب�شكل ممتاز
 oخذ ا�سرتاحة لب�ضع دقائق كل ثالث �ساعات عمل،
وحتدث خاللها قلي ًال مع الزمالء دون الت�سبب بالفو�ضى،
�أو �إ�شغال الآخرين عن �أعمالهم.
 oتطوير امل��ه��ارات م��ن خ�لال البحث امل�ستمر عن
املعرفة؛ فكلما زاد املوظف �أو العامل من معلوماته
حول العمل ،ووظّ فها �ضمن �أدائه زاد �شغفه نحو �إجناز
املزيد والأف�ضل.
 oدع��م ال��زم�لاء ال��ذي��ن ميتلكون م�ستويات مهنية
متو�سطة ،وت�شجيعهم على بذل �أق�صى ما لديهم من جهد.
 oاالطالع على التغيرّ ات احلا�صلة يف جمال العمل،
تخ�ص م��ه��ارات العمل،
وال��ت��درب عليها �إذا كانت
ُّ
ومواكبتها دون تقدمي الأع��ذار �أو التربير مبحدودية
القدرة.

الإبداع
ميكن لل�شخ�ص تطوير نف�سه من خالل متابعة
الطرق والأ�ساليب اجلديدة التي ي�ستطيع اتباعها
يف عمله ،واحلر�ص على العمل بطريقة �أكرث ذكا ًء
و�سهولة ،وميكن القيام بتجربة جمموعة من الأمور
والإج��راءات قبل اتخاذ القرارات؛ وذلك لتحديد ما
هو منا�سب منها.

القناعات الأ�سا�سية يف التخطيط
وتنظيم الذات لإحراز النجاح
خل�ص ال��دك��ت��ور ���ص�لاح ال��را���ش��د بع�ض القناعات
الأ�سا�سية يف التخطيط وتنظيم الذات يف كتابه «كيف
تخطط حلياتك» وتعد مهمة جدا يف �إحراز النجاح وت�ساعد
يف الرتكيز على الإجناز:
� mإن ف�شلت يف التخطيط فقد خططت للف�شل.
 mلن يتحقق �شيء مهما بال�صدفة.
 mاجعل خطتك يف �شيء (عمل ,درا�سة ,ن�شاط…)..
تتمتع به.
 mركز على الإجناز ولي�س على اال�ستمتاع ( �أثر ).
 mركز على ما تريد حتقيقه لي�س ما ال ت�ستطيع حتقيقه.
 mالنوعية قبل الكم والأهداف البعيدة قبل الطوارئ.
� mأن��ت م�س�ؤول عن نتائج �أعمالك و�إجن��ازات��ك (ال تلم
الآخرين).
 mابد�أ دوما والنهاية يف عقلك.

كيف تنه�ض بعد مرورك بتجربة فا�شلة؟
التجارب �سواء كانت �شخ�صية ع�شتها بنف�سك� ،أو غري ّية قام بها غريك ،هي معلّم
ناجح ومفيد ،والناجحون هم الذين �أفادوا من جتاربهم الفا�شلة والناجحة على حد
�سواء.
فالتجربة الفا�شلة تعلّمني كيف �أنه�ض من ف�شلي ،و�أن ال �أعترب ما ح�صل نهاية
ا�ستمر يف املحاولة ،ف�رشف املحاولة ـ كما يقال ـ �إجناز وك�سب،
املطاف ،و�أن
ّ
وتعبري عن �أن �صاحب املحاولة ال ير�ضى وال ير�ضخ للف�شل ،فف�شل املحاولة ال
يعني ف�شل الفكرة ،وال ت�أتي الأ�شياء عادة من جتربة واحدة �أو حماولة �أوىل ،بل
ربمّ ا بعد �سل�سلة جتارب وحماوالت ،املهم �أن ال ت�ست�سلم ل�شعور الف�شل لأ ّنه يقعدك
عن اكت�ساب املهارات واملكارم ،بل ي�شلّك عن العمل واملوا�صلة  ..الف�شل معلّم �أي�ضاً!

عبارات جميلة عن النجاح والطموح
 uالنجاح يحققه فقط الذين يوا�صلون املحاولة بنظرة كنت ممن ال ميلكون هذه املدارج عليك �أن ،ت�شيدها بنف�سك.
 uالف�شل لي�س عند اخل�سارة �إنمّ ا الف�شل عند االن�سحاب.
�إيجابية للأ�شياء.
 uعندما ت�صل �إىل عمق معنى كلمة النجاح جتد �أنها  uت�رصف كما لو �أنه من امل�ستحيل �أن تف�شل.
 uالناجح من ي�ستطيع ر�ؤية ما هو �أبعد من �أن يراه الآخرون.
بب�ساطة تعني الإ�رصار.
� uإن النجاح ال يتطلب عذرا ،والف�شل ال يرتك �أي مربرات u .ال نحقق الأع��م��ال بالأمنيات ،و�إمن��ا ب���الإرادة ن�صنع
 uالبع�ض منا لديه مدارج يقلع منها �إىل النجاح ،لكن �إن املعجزات.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

بحـــــرب العــــــرب

كــوكــب امل�شتـــــــــــــري
هو عمالق غازي و�أ�ضخم كوكب يف املجموعة ال�شم�سية،
�إذ تزيد كتلته عن ثالثة �أ�ضعاف كتل الكواكب ال�سبعة الأخرى
جمتمعة ,ويت�ألف معظمه من غازات و�سوائل� ،أما نواته فهي
�صخرية و�صغرية .وحيث �أن الغيوم الكثيفة يف �أع��ايل جو
امل�شرتي تعك�س �ضوء ال�شم�س جيداً ،فهو ُيرى نا�صع اللمعان
يف �سماء الأر�ض ليالً.
يبعد امل�شرتي عن ال�شم�س م�سافة ( )778مليون كم,
يدور امل�شرتي يف مدار �إهليجي وا�سع حول ال�شم�س ،ويدور
وهو الكوكب اخلام�س من حيث البعد عن ال�شم�س وثاين �أملع
حول ال�شم�س مرة كل (� )12سنه تقريبا ب�سبب بعده عنها.
الكواكب ظاهري ًا (بعد الزهرة) .لديه ()63قمرا ،ويتميز هذا
ويدور حول نف�سه ب�رسعة� ،إذ ت�ستغرق مدة دورانه حول نف�سه
الكوكب ب�شكله الهند�سي الكروي املفلطح عند قطبيه واملنتفخ
(� )10ساعات تقريبا.
عند ا�ستوائه.

معلـــــومــــات

 uال�صحابي اجلليل �سعد بن �أبي وقا�ص هو �أول
من رمى �سهم ًا يف الإ�سالم ..وقد دعا له الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) بقوله (اللهم �سدد �سهمه
و�أجب دعوته).
 uال�سباح الإجنليزي (مايكل ريد) هو الأكرث

عبورا لبحر املان�ش حيث عربه ( )31مرة خالل
الفرتة من 1969م 1984 -م ومنها ( )6مرات
يف �سنة واحدة.
 uالبيزو هي العملة امل�ستعملة يف جمهوريتي
الأرجنتني والأوروجواي.

نبات يتغذى على احل�شرات

�ســــور ال�صـني العظيــــم
يعد �سور ال�صني العظيم �أكرب بناء �أقامه الإن�سان عرب الع�صور
التاريخية القدمية واحلديثة ،حيث يبلغ طوله ( )2400كم و�سمكه
من (� )5أمتار �إىل (� )9أمتار وارتفاعه (� )10أمتار ،ويحتوي على
خم�سة وع�رشين �ألف برج ،وا�ستغرق بنا�ؤه نحو ( )40عاما.
ومت بناء �سور ال�صني العظيم عام  204قبل امليالد ،وكانت
فكرة بنائه مبنية على و�ضع �سور دفاعي للدولة �ضد املغول
والأتراك ،وا�ستغرق بنا�ؤه ما يقارب الثالثمائة �سنة.

الإدريــ�ســــي

هو �أول من ر�سم خريطة للعامل ،حيث و�ضع كرة من الف�ضة
تو�ضح معامل ومواقع الأر�ض ،وقد ولد الإدري�سي يف
الأندل�س عام  492هـ ،وتلقى علومه يف جامعة قرطبة.
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� wأن ال�ب�رون���ز ه���و �إح���دى
ال�سبائك املعدنية املهمة التي
ي�صنع منها بع�ض العمالت
املعـدنية.
� wإن �أطول ح�صار يف التاريخ
ه��و احل�����ص��ار ال���ذي فر�ضه
نبوخذن�رص ملك بابل على
مدينة �صور اللبنانية املنيعة
ع��ام ( )572ق.م حيث دام
احل�صار (� )13سنة.
� wأن ج��ب��ل ���س��ان��ت كاترين
ه��و �أع��ل��ى جبال م�رص على
الإط��ل�اق �إذ يبلغ ارتفاعه
( )2637م�ت�را ف���وق �سطح
البحر ويقع جنوب �سيناء.
� wأن ق��ن��اة ال�����س��وي�����س �أح��د
امل��م��ـ��ـ��رات امل��ه��م��ـ��ـ��ة فــي
العالــم ،ويبلغ ط��ول القناة
(� )103أم���ي���ال ,وق���د ب���د�أت
املالحة فيها عام 1869م,
وي��ب��ل��غ �أق�����ص��ى ع��ر���ض لها
( )150مرتا.

�سيارة متر داخل �شجرة
�أ�شجار اخل�شب الأحمر التي تنمو يف كاليفورنيا هي �أ�ضخم �أنواع
الأ�شجار وبع�ضها ي�صل ارتفاعه �إىل نحو ( )100مرت ،وجذع ال�شجرة منها
قد يزيد على (� )10أمتار ،ويف بع�ض الأحيان ي�ضطرون يف كاليفورنيا �إىل
�شق طريق داخل هذه الأ�شجار ،ويت�سع الطريق لتمر خالله و�سائل النقل
املختلفة ،وبع�ض هذه الأ�شجار يعي�ش ملا يزيد على �ألفي عام.
�أفقي:
� .1رضورية للمجالت امل�صورة.
 .2ارتد  -حامل ال�شمع (معكو�سة).
 .3ارف�ض � -شعوب.
 .4جتدها يف الودود  -خرب املوت.
� .5إليه (مبعرثه)  -ي�ستخدم يف تنظيف
الأ�سنان.
 .6ن�صف مالك  -ا�ستف�رس (معكو�سة) -
يف التلفون.
 .7خا�صتي  -من �أنواع احللوى.
� .8سمح  -مادة قاتلة (معكو�سة).
 .9ارم  -مينحك جماملة.
 .10ملحن عربي.
عمودي :
 .1بداية ال�سنة.
 .2يعالج � -ضد خط�أ.
 .3عمل ا�ضطراب يف الآراء  -وجع.
 .4من �أع�ضاء اجل�سم  -البرت  -فا�صل.
 .5دق  -مت�شابهة.

الكلمـــات املتقاطعـــة

خ َّناق الذباب يعد من �أعجب النباتات ،فلونه ورحيقه
يجذبان احل�رشات �إليه فال تكاد احل�رشة تلم�س �إحدى
�أوراقه حتى تطبق الورقة عليه ،ومتت�صها لتتغذى بها،
وينمو خ َّناق الذباب يف الأرا�ضي الرطبة وامل�ستنقعات
التي تفتقر �إىل النيرتوجني ،ولذلك فهو يح�صل على حاجته
من النيرتوجني من احل�رشات التي ي�صطادها.

هل تعلم

بحر العرب هو جزء من املحيط الهندي يقع بني
�سواحل �شبه اجلزيرة العربية و�شبه اجلزيرة الهندية،
وحتده �إيران وباك�ستان من ال�شمال ،و�شبه القارة الهندية
من ال�رشق و�شبة اجلزيرة العربية والقرن الإفريقي من
الغرب.
�أكرب عر�ض لبحر العرب هو ( )2400كيلومرت تقريبا
و�أق�صى عمق له ( )4.6كيلو مرت تقريبا.
وي�صب فيه مبا�رشة نهر �سندهو ،نامادا ،وتابتي،

الدول املطلة على بحر العرب هي الهند� ،إيران ُ ،عمان،
باك�ستان ،اليمن ،ال�صومال واملالديف .ومن املدن التي
تطل على هذا البحر مدينة (مومباي) يف الهند وكرات�شي
يف باك�ستان ،و�صور يف �سلطنة عمان واملكال يف اليمن
ومريكا يف ال�صومال.
بحر العرب يولد الكثري من املنخف�ضات املدارية
والتي تتحول يف الأغلب �إىل عوا�صف والتي ت�ؤثر على
الدول املطلة عليه وبالأخ�ص ال�سلطنة واليمن.

مو�سيقي.
 .6قادم (معكو�سة)  -غري املمكن.
� .9أحد الوالدين  -مرتفع  -طائرة حربية.
� .7أبو الب�رش  -غم.
 .8ا�شتدت رغبته  -يف التمر  -حرف  .10مو�سيقار رو�سي راحل.
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ات َبنِي ال َب�شرَ ِ ،
رت احلَيا ُة ب ِ
ِهما ُ�سلُوكِ َّي ُ
فُطِ ْ
راريةُِ ،
مر ا َّلذِي ُت ْ�س َتح َد ُث ب َ
اال�ست ِْم ّ
وج ِبلَت َعلى ال َّتعا ُق ِب ،الأَ ُ
ِ�ص َف ِة ْ
اجا ِت َها ،و َتوفِ ري ُم َتط َّل َبا ِت َها ا ُ
مل َت َن ِّو َعةِ ،وا َّلتِي َت َت َزا َي ُد َم َع
ار َ�سات ِِهم ل ُِ�ش ؤُ� ِ
اح ِت َي َ
ون الحْ َ َياةِ ،و َق َ�ضاء ْ
وطَ بِي َع ُة ممُ َ َ
ات ا ُ
ارات
ال َتطَ ُّو َر ِ
مل َتالحِ َقةِ ،وكَ يف ِّي ِة ال َّتعا ُي ِ�ش َم َع ُم َت َق َّل َبا ِت َها غري املتناهية ،ممِ َّ ا َي ْ�س َت ْدعِ ي كُ لُّ َذلِكَ َم َه ٍ
اف
ا�س ِت�شرْ َ ُ
ُم َت َع ِّد َد ًة فيِ ِ�إ َد َارت َِِها ،وفيِ ف َِّن ال َّت�أ ْق ُل ِم َم َع ُم َت َغيرِّ َ ا ِت َها ،وال ُق ْد َر ِة َعلَى ال َّت�آل ُِف َم َع َها� ،أو َق ْب َل َذلِكَ ْ
ري ،كَ و ُنه ي�أتِي
االح ِت َياطَ ِ
َي�س فيِ َذلِكَ َ�ض ٌ
ات ال َّال ِز َم ِة لِل َّت َع ُ
َقاد ِِم �أَ َّيامِ َها ،و�أَ ْخ ُذ ْ
املِ َم َع َت َداعِ َيا ِت َها ،ول َ
اب.
فيِ ِ�إطَ ا ِر ال ْأخ ِذ بالأَ ْ�س َب ِ
ان و َتطل َعا ِتهِ ،و بمِ َ ا
ال َ�شكَّ فيِ �أَ َّن ُم َتطَّ َّل َب ِ
ور ْغ َم َ�ش َغ ِف الإِ ْن َ�س ِ
ات الحْ َ َيا ِة يف ِمْ ُ
دي َ
وا�ست ِْم َر ٍارُ ،
وم ٍة ْ
وج ُب
ام َها  ..و ِب َذلِك َما َي ْ�س َت ِ
�أُمِ َر ِب ِه لإِ ْع َما ِر الك َْو ِن� ،إِ َّال �أَ َّن ُق ُد َرا ِت ِه وطَ ا َقاتِه َت ْب َقى محَ ْ ُدو َد ًة �أَ َم َ
اث
ات� ،أو فيِ �إِ ْح َد ِ
واء فيِ َو ْ�ض ِع الأَو َل ِو َّي ِ
املِ الأَ ْمثَلِ �َ -س ً
عليه فِ ْع ُل ُه مِ ْن مخُ ْ َتل َِف ُ�ص َو ِر ال َّت َع ُ
ات
ال َّت َوا ُز ِن و�إِ َد َام ِت ِه ُ -ه َو ُح ْ�س ُن
يما َي َت َو َّف ُر لَدي ِه مِ ْن �إِ ْمكَا َن ٍ
ْ
اال�س ِت ْث َم ِار املَاليِ  ،و َذلِكَ فِ َ
اج ٍةَ ،ب ْل َي ْب َقى
َما ِّد َّي ٍة ،وبمِ َ ا ُي ْبقِي ِه و�أُ�سرْ َ تِه فيِ عِ ٍ
ون َع ٍ
مي ٍة ،و ُد َ
ي�شة َها ِن َئ ٍة كَ ِر َ
وز �أو َح َ
ان َي ُع ُّم َها ،ف َه َذا ُه َو الأَ ْم ُر
ني �أَ ْف َرا ِد امل ُْج َت َم ِع االكْ ِتفَا ُء َي ُ�سو ُد َها ،واالطمِ ئ َن ُ
َحالُ َعا ِئ َلتِه َب َ
اج ُع وامل ُِه ُّم ،الذي َي َت َح َّت ُم �أَ ْن َي َ�ض َع ُه امل َْر ُء مِ َّنا َن ْ�ص َب َعي َن ِي ِه َدائ ًِما.
ال َّن ِ
َاليةِ ،وبمِ َ ا َي ْن َبغِي،
ِيق َعامِ لِ
و ِ�إذا َما �أَر ْد َنا تحَ ْ ق َ
ْ
اال�س ِت ْث َم ِار الأَ ْمثَلِ لمِ ُ َق َّد َرا ِت َنا امل َّ
الك
اال�س ِت ْه ِ
وع ْن�صرُ ِ
ني ُع ْن�صرُ ِ االدِّ َخ ِ
ِيم َة َب َ
ْ
ار ُ
ال�سل َ
فَال ُب َّد مِ ْن �أَ ْن ُنوليِ َ امل َُو َاء َم َة َّ
ري َباقٍ َعلَى َما ُهو
واالع ِت َدالَ فِ ِ
احل�س ِ
ري ًةْ ،
بان� ،أَ َّن احلَالَ َغ ُ
� َأهمِ َّي ًة ك ِب َ
يه َما� ،آخِ ذ ِْي َن يف ْ
وم َ�س َن ِج َد ُه َهكَذا فيِ ال َغدِ ،بمِ ِ ثْلِ
لي�س َما ِب�أَيدِي َنا ال َي َ
علي ِه َعلَى ال َّد َو ِام ،وبِال َّتاليِ َ ،ف�إِ َّن ُه َ
اج ِت َنا ال ِف ْعل َِّيةِ،
َحا َل ِتهِ� ،أَو ِ
يم ِتهِ ،و�أَ َّن َح ْج َم َما َن ْ�س َت ْه ِل ُك ُه َي ِج ُب �أال َي ِزي َد َع ْن َح َ
مب ْق َدا ِر قِ َ
ا�سةً.
وما َي َت َب َّقى مِ ْن ُه َيك ُ
وم ا َّلذِي َتك ُ
ُون فيِ َحافِ ظَ ِة االدَّ َخ ِار ،و ِل ْل َي ِ
ُون َل ُه احل َ
َ
َاج ُة َم َّ
َ
وعليه
َل َقد �أ َم َر َنا املَولىَ ُ�س ْب َحا َن ُه و َت َعاىل ِب َع َد ِم الإِ�سرْ َ ِ
اف ،و َقد َن َها َنا َعن ال َّت ْبذِي ِرَ ،
اء فيِ محُ ْ َك ِم
الو ِ
َيك ُ
اج ِب َعلي َنا �أَ ْن ُن َحافِ ظَ َعلى ال ِّن َع ِم ا َّلتِي َو َه َب َنا �إِ َّي َ
اها ،ف ََج َ
ُون مِ ن َ
ين
}و ِ
ِيرا �إِ َّن المْ ُ َب ِّذ ِر َ
ءات َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َوالمْ ِْ�س ِك َ
ال َّت ْنزِيلِ َ :
ال�سبِيلِ َو َال ُت َب ّذ ْر َت ْبذ ً
ني َو ْاب َن َّ
العميد الركن
}وكُ لُوا
وان َّ
ان َّ
ال�ش َيـاطِ ِ
ال�ش ْيطَ ُ
ني َوكَ َ
كَ ا ُنواْ ِ�إ ْخ َ
ُورا{ ،و َقالَ اهلل َت َعالـــى َ
ان ل َِر ّب ِه كَ ف ً
ات
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني َوا�شرْ َ ُبوا َو اَل ُت�سرْ ِ فُوا ِ�إ َّن ُه اَل ُيحِ ُّب المْ ُ�سرْ ِ فِ َ
ني{ فَاملُ�سل ُِم احل َُّق ال ُتفَا ِر ُق ُه ُ�سلُوكِ َّي ُ
يث َم ْب َد�أُ ال ِ�إ ْفراطَ وال َت ْف ِريطَ  ،وفيِ اجلَان ِِب ال َآخ ِر
االع ِت َدالِ فيِ كَ ا َّف ِة �أُ ُمو ِر َح َياتِه ،مِ ْن َح ُ
ْ
ِ�صادِ،
ِ�ضا ال ِ�إ�سرْ َ َ
ال ُغل َُو وال مجُ افَا َة ،و�أَي ًَ
اف وال َت ْقتِري ،بل تجَ ْ �سِ ي ٌد ملَظَ اهِ ِر ال َّت َوا ُز ِن واال ْقت َ
املِ َم َع ا َ
ال�ص ِف ،و َذلِكَ
ملالِ  ،ومِ ْن الأَ َهمِ َّي ِة بمِ َ ك ٍ
َان �أَ ْن ُن َف ِّر َق فيِ �أَ ِ
وج ِه َرّ ْ
واحلَالُ َذا ُته فيِ ال َّت َع ُ
اال�س ِت ْغ َنا ُء َع ْن َها �أَو َت� ِأجيلُ ا ْق ِت َنا ِئ َها.
ني الك ََمال ِّي ِ
ني َما ُهو �أَ َ�سا�سِ ٌّي و َب َ
ب َ
ات ا َّلتِي يمُ ْ ك ُِن ْ
ِلم ْ�س َت َق َبلِ  ،وبمٍ َ ا ُي َح ِّق ُق
و َت ْر َت ِبطُ �أَ َه ِّم ُّي ُة االدِّ َخ ِار ب َِج َوان ِِب ال َّت ْخطِ يطِ املَاليِ ال َن ِ
اج ِح ل َ
ِلحا�ضرِ ِ ول ُ
ا�س ِت ْث َم ِار الأَ ْم َوالِ ِباد َِّخ ِار
ال َآمالَ و ُيترَ ْ ِج ُم الأَ ْه َد َ
اف �إِىل َواقِ ٍع َمل ُْم ٍ
و�س ،و َذلِك مِ ن َح ُ
يث ال ُق ْد َر ُة َعلى ْ
َاج ِة ال ِف ْعل َِّيةِ.
ُج ْز ٍء مِ ْن َها ِل َغا َي ٍ
ا�س ِت ْه ٍ
الك �آ ٍّ
ات َقاد َِم ٍة� ،أَو لمِ ََواقِ َف َعا ِر َ
�ض ٍةَ ،م َع ْ
او ُز َ�س ْق َف احل َ
ين بمِ َ ا ال َي َت َج َ
مل َف َّدى َ -حفِظَ ه ا ُ
َ�ضلِ القِيا َد ِة ا َ
ان البِال ِد ا ُ
هلل َ -ت ْبذلُ
ِيم ِة لمِ َوال َنا َجال َل ِة ُ�سلْطَ ِ
ال�سلطَ َن ِة و ِبف ْ
ُ
حلك َ
وه َنا فيِ َّ
َ
ات ا ُ
ِيف ِب� َأهمِ َّي ِة
نو َع ًة يف َب َرامِ ِج ال َّتوعِ َية وال َّت ْثق ِ
ا ِ
اع ُ
جل َه ُ
حلكُومِ ّي ُة والقِطَ َ
ات اخل َّ
َا�ص ُة والأهل َِّي ُة ُجهو ًدا ُم َت ّ
ون ا َ
اره.
اال�س ِت ْهالكِ  ،وال َّد ْع َو ِة ِللاْ دِّ َخ ِار ،وكَ يف ِّي ِة َ�ص ِ
َت ْق ِن ِ
وح ْ�س ِن ْ
ا�س ِت ْث َم ِ
ملالِ ُ
ني ْ
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