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هيئة التحرير
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انطال ًقا من مهامها الوطنية التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان امل�سلحة يف الدفاع عن الوطن
أدوار وطنيةٍ
وحماية منجزاتهُ ،م�شكِّل ًة �سياجه املنيع ودرعه احل�صني وعرينه املكني ،ف�إنها تقوم ب� ٍ
ومنوعة �أخرى خدم ًة ل ُعمان و�أبنائها الكرام املخل�صني ،وك ِّل َم ْن �سكن �أر�ضها الطاهرة،
عديدةٍ
َّ
وا�ستظل �سماءها الآمنة ،وعرب بحارها الهادئة ،ثالثية ت�شكل منظومة متكاملة ل ُعمان اخلري والعطاء،
ُعمان املجد والإباء وال�شموخُ ،عمان الأمن والأمان ،يطمئن كل من �سكن فيها �سواء �أكان مواط ًنا �أم
م�ستقرا ،كل م�ؤ�س�سات الدولة يف خدمته ،وقوات ال�سلطان امل�سلحة ت�أتي يف مقدمة هذه
مقيما �آم ًنا
ً
ً
امل�ؤ�س�سات ،كيف ال ورجالها الأ�شاو�س على ثغورها حماة �أمناء ،ويف ربوعها ال ي�ألون جه ًدا يف
�سبيل خدمة الوطن حتقيقا لتقدمه وازدهاره ،وامل�شاركة بفعالية يف جهود التنمية ال�شاملة امل�ستدامة
التي ت�شهدها ال�سلطنة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
�سِ ِجلُّ قوات ال�سلطان امل�سلحة حاف ٌل باملنجزات العظام ،وما ت�ضطلع به من واجبات ومهام يف كافة
املجاالت ال حدود له ،فخدمة الوطن واملواطن م�س�ؤولية جماعية ،وملحمة وطنية ،وتقدمي اخلدمات
ومنهجا �سام ًيا ُج ِب َل عليه املجتمع ال ُعماين ،و�أكدت
الإن�سانية يف هذا الوطن الغايل يعد مبد�أ �أ�سا�س ًيا،
ً
عليه النه�ضة املباركة ،وقد �أثبتت الأيام والتجارب ال�سابقة خالل الأنواء املناخية اال�ستثنائية التي
دائما و�أب ًدا على �أهبة اال�ستعداد ،ويف طليعة
تعر�ضت لها البالد ب�أن منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ً
امل�ضحني ب�أرواحهم يف التعامل مع الآثار املرتتبة عنها ،ومواجهة املخاطر يف �سبيل القيام بعمليات
البحث والإنقاذ ،وتقدمي العون وامل�ساعدة للمحتاجني لها يف مثل تلك الظروف والأحوال ،فهم جزء
ال يتجز�أ من ن�سيج املجتمع ال ُعماين املرتابط وم�ؤ�س�ساته املتكاملة ،هممهم عالية متوقدة ،وعزائمهم
�صادقة ،وجهودهم خمل�صة ،يقتفون �أثر من �سبقوهم يف ميادين الواجب الوطني بكفاءة عالية.
من هذا املنطلق قامت قوات ال�سلطان امل�سلحة باتخاذ كافة اال�ستعدادات ح�سب متطلبات تطور
احلالة املدارية (هيكا) فور الإعالن عنها ،ويف هذا ال�ش�أن مت تفعيل اللجان الع�سكرية الفرعية لإدارة
احلاالت الطارئة يف كل من حمافظة الو�سطى وحمافظتي جنوب و�شمال ال�رشقية مبا فيها جزيرة
م�صرية ،وذلك للوقوف على مدى اجلاهزية واال�ستعدادات املتخذة من قبل جميع الت�شكيالت والقواعد
اجلوية والبحرية والوحدات يف قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع لتقدمي الدعم
للمواطنني واملقيمني ،و�إ�سناد امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،وهذا يعد ممار�سة �أ�صيلة ومنهجية عمل
وا�ضحة ت�ستند على خطط ر�صينة ،وي�ستمد رجالها الأوفياء عطاءهم الذي ال ين�ضب ،و�صالبتهم التي
ال تلني من الر�ؤى احلكيمة جلاللة قائدهم الأعلى -حفظه اهلل و�أبقاه -وتوجيهاته ال�سديدة.
دائما م�سخر ًة �إمكاناتها املادية والب�رشية للقيام ب�أدوارها
هكذا� ،ستبقى قوات ال�سلطان امل�سلحة ً
الوطنية اجلليلة.
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نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر
ال�شقيقة يزور ال�سلطنة

رئي�س التحرير

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

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

�ص9-6

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع يح�ضر املعر�ض
الدويل ملعدات الأمن والدفاع
باململكة املتحدة
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التحرير ال�صحفي
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هيئة التحرير

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقــــي
النقيــــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــدي
املـــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شـــــــي
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يف هذا العدد

الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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الإعالنات واال�شرتاكات

٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣٣٣٣٦١
فاك�س ٢٤٣٣٨٠٦٩ :

يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

املوقع الإلكرتوين

الربيد الإلكرتوين

www.mod.gov.om

jundoman.mod@gmail.com

ختام بطولة الرماية والدورة
التدريبية الثانية بالأ�سلحة الأوملبية

�ص25-24
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الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق

 حول العامل92-90.......................................................................................... تنمية الذات95-94......................................................................................... -اال�سرتاحة 97-96..........................................................................................

نقــل خاللهــا �إلـى جاللــة ال�سلطــان املعظــم حتيـات �صاحب ال�سمــو ال�شيـخ �أميـر دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قطــر ال�شقيقة

�سعادة الدكتور نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزيــر الدولــــــــــــــــــــة ل�شـ�ؤون الدفــاع بدولـة قطر ال�شقيقــة يزور ال�سلطنـة
قام يوم � 9/28سعادة الدكتور خالد بن حممد العطية نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزيـر
الدولة ل�ش�ؤون الدفـاع بدولة قطر ال�شقيقة بزيارة �إىل ال�سلطنة ا�ستغرقت عدة �أيام .

•• ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب
رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء يوم � 9/29سعادة الدكتور
خالد بن حممد العطية نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون
الدفاع بدولة قطر والوفد املرافق له الذي نقل حتيات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر �إىل ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – �أبقاه اهلل – ومتنياته الطيبة
العماين باطراد التقدم واالزدهار.
جلاللته بدوام التوفيق ولل�شعب ُ
وقد ا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد �أوجه
التعاون القائم بني البلدين ال�شقيقني واحلر�ص الذي يوليه اجلانبان
لتطويره يف العديد من املجاالت ،كما مت ا�ستعرا�ض �شامل للتطورات
الراهنة على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
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من جانبه �أعرب �سعادة الدكتور خالد بن حممد العطية عن اعتزازه
بهذه الزيارة ،م�شي ًدا مبواقف ال�سلطنة الداعمة للم�سرية اخلليجية،
وم�ؤك ًدا �سعادته على �أهمية املباحثات التي يجريها مع معايل ال�سيد
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع وامل�س�ؤولني يف الوزارة.
ح�رض املقابلة معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع.

•• وا�ستقبل معايل ال�سيد خالد بن هالل بن
�سعود البو�سعيدي وزير ديوان البالط ال�سلطاين
مبكتبه يوم � 10/1سعادة الدكتور خالد بن
حممد العطية نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر والوفد
املرافق له .
مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية
وبحث �أوج��ه التعاون القائم ب�ين البلدين
يف العديد من املجاالت يف �ضوء ما يربط
ال�شعبني ال�شقيقني من عالقات �أخوية وطيدة.
•• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتب
معاليه يوم � 9/30سعادة الدكتور خالد بن
حممد العطية نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع القطري ،والوفد
املرافق له.
حيث رح��ب م��ع��ايل ال��ف��ري��ق �أول وزي��ر
املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،ومن جانبه قدم
�سعادة الدكتور �شكره وتقديره لل�سلطنة ،ومت
خالل املقابلة تبادل الأحاديث حول م�سرية
العالقات الأخوية التي تربط ال�سلطنة بدولة
قطر ،كما مت ا�ستعرا�ض ع��دد م��ن جم��االت
التعاون امل�شرتكة و�سبل تطويرها مبا يحقق
امل�����ص��ال��ح امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني،
�إىل جانب التطرق �إىل عدد من الأم��ور ذات
االهتمام امل�شرتك.

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يعقد جل�ســـــــــــــــــــــــــــــة مباحثات ر�سمية مع �سعادة الدكتور نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر ال�شقيقة
بحث جماالت التعاون القائم بني وزارتي الدفاع
مبا يخدم م�صلحة البلدين ال�شقيقني

• وقد عقدت مبقر وزارة الدفاع مبع�سكر بيت الفلج يوم  9/29جل�سة
املباحثات الر�سمية بني معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع و�سعادة الدكتور خالد بن حممد العطية

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر ال�شقيقة،
وقد �أجريت مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية لدى و�صول �سعادة ال�ضيف مقر وزارة
الدفاع.
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متابعة :الرائد الركن� /سعيد بن حمد الغيالين

ويف بداية اللقاء رحب معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ب�سعادة ال�ضيف
والوفد املرافق له متمني ًا لهم طيب الإقامة
بال�سلطنة ،من جانبه �شكر �سعادة ال�ضيف
معايل ال�سيد الوزير على ح�سن اال�ستقبال
وكرم ال�ضيافة الذي قوبل به والوفد املرافق.
عقب ذل��ك مت ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية
القائمة بني البلدين ال�شقيقني وبحث جماالت
التعاون القائم بني وزارتي الدفاع وتعزيزه،
ومت تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك مبا يخدم م�صلحة
البلدين ال�شقيقني.
ح�رض جل�سة املباحثات من اجلانب ال ُعماين
الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال� ُع��م��اين ،وال��ل��واء ال��رك��ن طيار مطر ب��ن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
واللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
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قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،كما ح�رضها
من اجلانب القطري ق��ادة الأ�سلحة وال�ضباط
املرافقني ل�سعادته.
•• هذا ،وقد كان يف وداع �سعادة الدكتور
خالد بن حممد العطية نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر
ال�شقيقة بقاعدة �أدم اجلوية يوم  10/1معايل
ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،واللواء الركن طيار
مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين ،فيما كان يف ا�ستقبال �سعادته والوفد
املرافق له لدى و�صوله البالد يوم  9/28قاعدة
ال�سيب اجلوية الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
والعميد الركن �صالح بن �أحمد الهنائي رئي�س
املرا�سم الع�سكرية ،كما ك��ان يف اال�ستقبال
امللحق الع�سكري ب�سفارة ال�سلطنة بالدوحة،
وامللحق الع�سكري ب�سفارة دولة قطر مب�سقط.

ت�صوير :الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجريف

زيارات �سعـادة الدكتور نائـــــــــــــــــــــــــــــــــب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر ال�شقيقة
•• ق��ام ي��وم � 9/29سعادة الدكتور
خالد بن حممد العطية نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة
قطر ال�شقيقة بزيارة �إىل كلية الدفاع الوطني
يرافقه الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وكان
يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر الكلية مبع�سكر
بيت الفلج اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آمر كلية الدفاع الوطني.
وقد ا�ستمع ال�ضيف القطري والوفد املرافق
ل��ه �إىل �إي��ج��از ع��ن كلية ال��دف��اع الوطني وما
حتتويه من مرافق وجتهيزات �أكادميية ،كما
اطلع على �أق�سام ومرافق الكلية املختلفة وما
حتويه من قاعات متنوعة �صممت وفق �أحدث
املوا�صفات وزودت ب�أف�ضل النظم التعليمية
وامل�����س��اع��دات التدريبية ،و�أن��ظ��م��ة ال�شبكات
الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض.
•• وق���ام ي��وم ��� 9/29س��ع��ادة الدكتور
خ��ال��د ب��ن حممد العطية وال��وف��د امل��راف��ق له
بزيارة �إىل متحف ق��وات ال�سلطان امل�سلــحة
بقلعة بيت ال��ف��ل��ج ،وق��د ك��ان يف ا�ستقباله
مبقر املتحف الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
حيث ا�صطحبه والعميد الركن رئي�س املرا�سم
الع�سكرية والعالقات العامة يف جولة �شملت
�أروقة املتحف املتعددة التي حتكي تاريخ ُعمان
العريق ،وا�ستمع خاللها �سعادة ال�ضيف والوفد
املرافق �إىل �رشح من قبل العقيد الركن مدير
متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة عن املخطوطات
واملج�سمات التاريخية ذات العراقـة ال ُعمانية
الدالة على فنـون العمارة املتنوعة ،والتـطور
الذي 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.
ويف ختام الزيارة �سجل �سعادته كلمة عرب
فيها عن �رسوره ملا �شاهده من تراث ع�سكري
عريق ،وما تزخر به ال�سلطنة من �إرث ح�ضاري
وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.
•• كما قام يوم � 9/30سعادة الدكتور
خالد ب��ن حممد العطية نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال��دف��اع بدولة
قطر ال�شقيقة وال��وف��د امل��راف��ق له ب��زي��ارة �إىل
الكلية الع�سكرية التقنية ،وقد كان يف ا�ستقبال
�سعادته والوفد املرافق له اللواء الركن طيار
مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين

ال ُعماين رئي�س جمل�س �إدارة الكلية ،كما كان يف
اال�ستقبال عميد الكلية الع�سكرية التقنية وعدد
من كبار ال�ضباط بالكلية ،حيث ا�ستمع �سعادته
والوفد الزائر �إىل �إيجاز عن الكلية الع�سكرية
التقنية وما حتويه من مرافق درا�سية وخدمية
وما زودت به من و�سائل تعليمية ،كما ا�ستمع
�إىل ��شرح عن املنهاج العام والتخ�ص�صات
التقنية املتنوعة ومراحل الدرا�سة املختلفة،
ثم ق��ام �سعادته بجولة يف ع��دد من الور�ش
التدريبية اطلع خاللها على ما زودت بها من
معدات و�أجهزة متخ�ص�صة يف جماالت النظم
والطريان.
"•• وق���ام ي��وم � 9/30سعادة الدكتور
خالد بن حممد العطية ب��زي��ارة مركز الأم��ن
ال��ب��ح��ري ،وك��ان يف ا�ستقبال �سعادته مبقر
امل��رك��ز يف مع�سكر املرتفعة ال��ل��واء الركن
ب��ح��ري ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية رئي�س جلنة
الأم�����ن ال��ب��ح��ري ،وال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ب��ح��ري
من�صور بن حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن
البحري ،وعدد من كبار ال�ضباط باملركز.
وقد ا�ستمع ال�ضيف خالل الزيارة �إىل �إيجاز
عن مهام و�أدوار املركز املتعلقة بو�ضع الآليات
والإجراءات اخلا�صة بت�أمني ال�سواحل واملوانئ
واملن�ش�آت البحرية �ضد التهديدات البحرية،
وامل�����ش��ارك��ة يف التخطيط لإدارة ال��ك��وارث
والأزم��ات البحرية ،وغريها من املهام التي
تتعلق ب ��إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري
�ضد املخاطر والتهديدات البحرية الأخرى.
كما ت��ع��رف ال�ضيف على اجل��ه��ود التي
ي�ضطلع بها املركز يف �إطار مهامه وواجباته
والهادفة �إىل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات
م��ع ال���دول واملنظمات والهيئات الإقليمية
والدولية ذات ال�صلة بالأمن البحري ،وما يقوم
به يف جماالت التوعية من املخاطر البحرية،
واملحافظة على البيئة البحرية� ،إ�ضافة �إىل
القيام بعمليات البحث والإنقاذ.
واط��ل��ع �سعادته على الآل��ي��ات املتبعة
يف متابعة ومراقبة حركة املالحة البحرية
وخا�صة يف البحر الإقليمي ،كما اطلع على
الأج��ه��زة وامل��ع��دات احلديثة امل�ستخدمة يف
�إ�سناد عمليات الأمن البحري التي تدار بكوادر
ومهارات وطنية ،والتي من �ش�أنها متكني املركز
من القيام مبهامه وواجباته على �أكمل وجه
وبامل�ستويات املتقدمة يف خمتلف املجاالت
ذات ال�صلة مبتطلبات الأمن البحري.
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معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل �سفري دولة قطر
ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم � 9/18سعادة علي بن فهد الهاجري �سفري
دولة قطر املعتمد لدى ال�سلطنة ،وذلك للتوديع
مبنا�سبة انتهاء مهام عمله �سفريا لبالده لدى
ال�سلطنة.
يف بداية اللقاء رحب معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،ومن جانبه
عرب �سعادة ال�سفري عن اعتزازه وتقديره للتعاون
الذي حظي به من جميع امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة،
م�شيدا مبتانة العالقات التي تربط البلدين
ال�شقيقني ،كما �شكر معايل الفريق �أول وزير

املكتب ال�سلطاين �سعادة ال�سفري على اجلهود
التي بذلها لتعزيز العالقات الثنائية القائمة

بني بالده وال�سلطنة �أثناء ت�أدية عمله ،متمنيا
له دوام التوفيق.

ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
•• ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج يوم 9/22
�سعادة 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 دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم �إمارة دبي ووزير الدفاع،
تت�ضمن دعوة معاليه حل�ضور الدورة ال�ساد�سة
ع�رشة من معر�ض دبي للطريان 2019م ،الذي
�سيقام ب�إمارة دبي خالل �شهر نوفمرب 2019م،
�شاكرا معاليه ل�صاحب ال�سمو دعوته الكرمية.
ً
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الأخوية التي تربط البلدين ال�شقيقني ،وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
•• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر
بيت الفلج يوم  9/23معايل يو�سف حممد
علي مدير مكتب رئي�س جمهورية القمر املتحدة
املكلف بوزارة الدفاع والوفد املرافق له.
ويف بداية اللقاء رحب معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبعايل ال�ضيف
والوفد املرافق له ،من جانبه �شكر معايل ال�ضيف
معايل ال�سيد الوزير على ح�سن اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة.
عقب ذلك مت ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
بني البلدين ،وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.
•• وا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
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الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج يوم 9/4
�سعادة حممد حممود بيه �سفري جمهورية
املعي لدى ال�سلطنة.
موريتانيا الإ�سالمية
نّ
•• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر
بيت الفلج يوم � 9/4سعادة الدكتور عبدالويل
علي �أحمد �سفري جمهورية ال�صومال الفيدرالية
املعي لدى ال�سلطنة.
نّ
مت خالل املقابلتني تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض العالقات الثنائية الطيبة
بني ال�سلطنة ودولتيهما.

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�ستقبل مدير عام الأركان امل�شرتكة بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية
ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن حارث بن
نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 9/23الفريق �أزهر عبا�س مدير عام الأركان
امل�شرتكة بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
والوفد املرافق له.
يف بداية املقابلة رحب رئي�س �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف الباك�ستاين،
كما مت تبادل وجهات النظر ،وبحث عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة اللواء الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،

والعميد الركن ج��وي �إ�سماعيل بن �أحمد
املطرو�شي مدير ع��ام التعاون الع�سكري

و�ش�ؤون امللحقني الع�سكريني برئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة.

تنفيــذ البيان العملي يف ختــام متريـــن (ال�سهم القاتل )

نفذت قوة احلدود بلواء امل�شاة ( )11يوم
 9/3البيان العملي اخلتامي لتمرين (ال�سهم
القاتل) بالذخرية احلية وب�إ�سناد من �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ومدرعات �سلطان ُعمان ،وذلك
حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وبح�ضور عدد
من كبار ال�ضباط وال�ضباط بقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
جرت فعاليات البيان العملي يف مناطق
التدريب للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،والذي نفذ
خالله امل�شاركون اخلطط املر�سومة له ،ومبا
يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة ،والتي �أظهر
م�ستوى عال ًيا يف الأداء والروح
خاللها امل�شاركون
ً
املعنوية ،وعك�ست جمريات �أحداث التمرين ما يتميز به منت�سبو اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين من الكفاءة والقدرات الدالة على م�ستوى التدريب واجلاهزية،
والقدرة على االن�سجام يف تنفيذ املهام با�ستخدام �أحدث الأ�سلحة واملعدات.
ويف اخلتام جتول اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين راعي
�رشح
املنا�سبة واحل�ضور يف املعر�ض امل�صاحب للتمرين ،وا�ستمع �إىل ٍ
واف عن الآليات احلديثة امل�ستخدمة يف التمرين والتي زودت بها بع�ض
ٍ
وحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
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كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ِّ
تنفذ التمرين التعبوي النهائي (درع  )24لدورة ال�ضباط املر�شحني

ا�ستقباالت قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية
•• ا�ستقبل ال��ل��واء ال��رك��ن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه يوم 9/19
ال��ل��واء بحري م��ارك هيل قائد القوات
الأ�سرتالية مبنطقة ال�رشق الأو�سط والوفد
املرافق له.

نفذت كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/22
البيان العملي للتمرين التعبوي النهائي
(درع  )24لل�ضباط املر�شحني ,وذلك على
ميادين التدريب للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
حيث ن ّفذ ال�ضباط املر�شحون فعاليات
البيان العملي بالذخرية احلية وفق خطة
التمرين املو�ضوعة ,ومب�شاركة �أ�سلحة
الإ�سناد املختلفة باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
مع دعم جوي من عدد من الطائرات ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وب�إ�سناد هند�سي من
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع.
رعى البيان العملي اللواء الركن حمد بن
نا�رص النبهاين �أمني عام ال�ش�ؤون الع�سكرية
باملكتب ال�سلطاين ،بح�ضور اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين.
ويف منطقة التمرين رحب العميد الركن
حممد بن را�شد احلو�سني �آمر كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية براعي املنا�سبة واحل�ضور,
ثم ا�ستمع اجلميع �إىل �إيجاز من �أحد ال�ضباط
املر�شحني ا�ستعر�ض خالله مراحل التمرين
املختلفة والبيان العملي والأهداف التدريبية
املتوخاة من تنفيذه.
وبهذه املنا�سبة �أ�شاد اللواء الركن �أمني
عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين
امل�رشف الذي
راع��ي املنا�سبة بامل�ستوى
ِّ
ظ��ه��ر ب��ه ال�����ض��ب��اط امل��ر���ش��ح��ون ،وال���روح
املعنوية العالية التي انعك�ست �إيجا ًبا على
�سري جمريات التمرين و�أحداثه.
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•• وا�ستقبل اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه يوم
 9/23الفريق �أزه��ر عبا�س مدير عام
الأرك��ان امل�شرتكة بجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية والوفد املرافق له.
•• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة ي��وم  9/4وف�� ًدا من
جمهورية الهند برئا�سة العميد براديب
�سينغ.
وقد رحب اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيوف
الزائرين ،ومت خ�لال املقابالت تبادل
وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.

وفد من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الأمريكي يزور مركز الأمن البحري
قام يوم  9/7وفد من �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي برئا�سة ال�سينتور تود يوجن
ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية باملجل�س بزيارة
مركز الأمن البحري ،وكان يف ا�ستقبالهم اللواء
الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية رئي�س جلنة الأمن
البحري ،والعميد الركن بحري من�صور بن حممد
اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري ،وعدد من
كبار ال�ضباط باملركز.
وقد ا�ستمع الوفد خالل الزيارة �إىل �إيجاز
عن مهام و�أدوار املركز املتعلقة بو�ضع الآليات
والإجراءات اخلا�صة بت�أمني ال�سواحل واملوانئ
واملن�ش�آت البحرية �ضد التهديدات البحرية،

وامل�شاركة يف التخطيط لإدارة الكوارث
والأزمات البحرية ،وغريها من املهام التي

تتعلق ب�إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري �ضد
املخاطر والتهديدات البحرية الأخرى.
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كلية الدفاع الوطني ِّ
تنفذ الربنامج املوازي الأول
يف �إط��ار ال��دور الوطن��ي ال��ذي ت�ض��طلع
ب��ه كلية الدف��اع الوطني ،انطل��ق يوم 9/29
الربنامج امل��وازي الأول والذي ُيعنى بتعزيز
وتطوير امله��ارات والق��درات القيادية العليا
بح�ض��ور عدد من �أ�ص��حاب ال�س��عادة الوكالء
ومن يف حكمهم بامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وعدد
من كبار ال�ض��باط بقوات ال�س��لطان امل�سلحة
واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
ويه��دف الربنام��ج امل��وازي الأول �إىل
التحلي��ل والتخطيط الإ�س�تراتيجي ،ودرا�س��ة
�أهم الق�ض��ايا الإ�س�تراتيجية على امل�س��توى
الإقليم��ي وال��دويل وانعكا�س��ها على ال�ش���أن

يف �إطار ا�ستعدادات قوات ال�سلطان امل�سلحة للتعامل مع احلالة املدارية
(هيكا) والذي �أعلن عنها يوم  9/22بتحركها نحو حمافظتي الو�سطى
وجنوب ال�رشقية ،مع احتمالية تعر�ضها بالت�أثريات املبا�رشة مت تفعيل
اللجان الع�سكرية الفرعية لإدارة احلاالت الطارئة يف كل من حمافظة
الو�سطى ،وحمافظتي جنوب و�شمال ال�رشقية مبا فيها جزيرة م�صرية،
وذلك فور تطورات احلالة التي ا�ستدعت تفعيل هذه اللجان.
وي�أتي تفعيل هذه اللجان للوقوف على اال�ستعدادات واجلاهزية لكافة

الوطن��ي� ،إىل جان��ب تنمي��ة �أ�س���س العم��ل الإ�س�تراتيجية يف خمتل��ف املج��االت ،مب��ا
الوطن��ي امل�ش�ترك ،وتوجيه اجله��ود الوطنية ي�ض��من تعزيز العمل الوطني امل�ش�ترك ،ورفد
لتعزيز القدرات ملواجهة الق�ضايا والتحديات الأداء احلكومي وامل�ؤ�س�سي.

كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف رئي�س معهد ال�شرق الأو�سط بجامعة �سنغافورة الوطنية

ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني يوم  9/12معايل
بلهاري كوي�سيكان رئي�س معهد ال�رشق الأو�سط بجامعة
�سنغافورة الوطنية ،وذلك يف �إط��ار مقررات املنهاج
العام لدورة الدفاع الوطني ال�سابعة.
وكان يف ا�ستقبال معاليه لدى و�صوله مقر الكلية
ببيت الفلج 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.
بعدها �ألقى معايل ال�ضيف حما�رضة تطرق من
خاللها �إىل العالقة بني الواليات املتحدة وجمهورية
ال�صني ال�شعبية ،وانعكا�ساتها على م�ستقبل العالقات
الدولية.
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الت�شكيالت والقواعد اجلوية والبحرية والوحدات يف قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع ،ولتقدمي الدعم للمواطنني واملقيمني،
و�إ�سناد امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى واخلا�صة وفقا ملتطلبات املوقف ،وذلك
من خالل عمليات البحث والإنقاذ ،والإخالء الطبي ،ونقل امل�ؤن وامل�ساعدات
واملواد الغذائية املختلفة وفق احلاجة �إليها ،كما قامت بعمليات اال�ستطالع
بكافة �أنواعه الربي واجلوي والبحري للمناطق التي من املتوقع ت�أثرها
باحلالة املدارية (هيكا) والتعامل مع الآثار املرتتبة عنها.

افتتاح الدورة الثالثة والثالثني لكلية القيادة والأركان بقوات ال�سلطان امل�سلحة
احتفل يوم  9/9بافتتاح الدورة الثالثة والثالثني لل�ضباط
الدار�سني بكلية القيادة والأركان بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وذلك
حتت رعاية العميد الركن بحري عبداهلل بن علي ال�سليمي �آمر
كلية القيادة والأركان ،الذي �ألقى كلمة رحب خاللها بال�ضباط
الدار�سني ،وحثهم على املثابرة والعمل اجلاد ،و�إظهار التعاون
وروح الفريق والتناف�س يف البذل والعطاء .كما رحب بالدار�سني
من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،متمن ًيا لهم طيب الإقامة يف ال�سلطنة،
والتوفيق والنجاح يف الدورة.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ً
ً
م�شرتكا
مترينا بحريًا
تنفذ

نفذت يوم  9/1كل من �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(ال�سيب) واملدمرة اليابانية (جي.ا�س ا�ساجريي) التابعة لقوات
الدفاع الذاتي البحرية اليابانية متري ًنا بحر ًيا م�شرتكً ا يف
البحر الإقليمي لل�سلطنة ،وي�أتي هذا التمرين يف �إطار الربامج
التدريبية امل�شرتكة للبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مع بحريات
الدول ال�صديقة.

وفد من كلية الدفاع الوطني بجمهورية
بنجالدي�ش ال�شعبية يزور كلية الدفاع
الوطني وكلية القيادة والأركان
قام يوم  9/9وفد من كلية الدفاع الوطني بجمهورية
بنجالدي�ش ال�شعبية بزيارة �إىل كلية الدفاع الوطني ،وكان يف
ا�ستقبالهم اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع
الوطني ،وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز عن الكلية وما حتتويه
من مرافق وجتهيزات �أكادميية ،كما اطلع على �أق�سام الكلية
ومرافقها املختلفة ،وما حتويه من قاعات متنوعة ُ�ص ِّممت
وفق �أحدث املوا�صفات ،و ُز ِّودت ب�أف�ضل النظم التعليمية
وامل�ساعدات التدريبية.
•• كما قام الوفد يوم  9/12بزيارة �إىل كلية القيادة
والأركان ،ا�صطحبه خاللها العميد الركن بحري عبداهلل بن
علي ال�سليمي �آمر كلية القيادة والأركان ،وعدد من �ضباط
هيئة التوجيه بالكلية يف جولة �شملت القاعات والف�صول
واملرافق بالكلية ،وا�ستمعوا �إىل �إيجاز عن الكلية ومنهاجها
العام يف الت�أهيل ،وما زودت به من تقنيات معلوماتية حديثة،
وما ت�ضمه من مرافق متنوعة.
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تفعيل اللجان الع�سكرية الفرعية لإدارة احلاالت الطارئة بقوات ال�سلطان امل�سلحة
مبحافظات الو�سطى وجنوب و�شمال ال�شرقية

ختام التدريب الع�سكري الأ�سا�سي للعام الأكادميي2019م2020/م بالكلية الع�سكرية التقنية
احتفلت الكلية الع�سكرية التقنية يوم  9/24بختام التدريب الع�سكري
الأ�سا�سي لطلبتها للعام الأكادميي 2019م2020/م (الدفعة ال�سابعة)،
حتت رعاية العميد الركن جوي مهند�س علي بن خالد �آل عبد ال�سالم مدير
عام اللوازم بقيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وع�ضو جمل�س �إدارة الكلية
الع�سكرية التقنية.
بد�أ احلفل الذي �أقيم على ميدان الكلية ،بالتحية الع�سكرية لراعي
عر�ضا ع�سكر ًيا بامل�سري
املنا�سبة ،ثم قدم الطلبة امل�شاركون يف التدريب ً
العادي.
بعدها قام راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز للطلبة املجيدين خالل فرتة
التدريب الع�سكري الأ�سا�سي ،بعد ذلك �أدى الطلبة ق�سم الوالء ،وهتفوا ثالثًا
بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه ،ثم ا�ست�أذن قائد الطابور راعي

املنا�سبة باالن�رصاف ،حيث مر طابور العر�ض �أمام املن�صة معلنني بذلك
انتهاء مرا�سم اخلتام ،ويف اخلتام �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور اللوحة
اخلتامية التي �شكلها الطلبة بر�سم عبارة (العلم والعمل اجلاد).
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تخريج دورتني من الربنامج التدريبي لريادة الأعمال
احتفل يوم  9/5بتخريج الدورتني الع�رشين واحلادية والع�رشين
من الربنامج التدريبي لريادة الأعمال ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع ،وذلك حتت رعاية �صالح بن هالل
املعويل الرئي�س التنفيذي ل�صندوق تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ا�شتمل االحتفال على العديد من الفقرات املتعلقة بالربنامج ودور
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يف تنفيذ الربامج التدريبية لريادة
الأعمال وما ت�شمله من حماور خمتلفة يف جمال ثقافة ريادة الأعمال،
واالطالع على الدعم والفر�ص املتاحة والت�رشيعات والقوانني والإجراءات
و�آلية التمويل واال�ستثمار ،ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات
على امل�شاركني يف الربنامج.

مركز الأمن البحري يعقد اجتماعً ا تن�سيقيًا
مع فريق عمل متابعة الإجراءات القانونية
املتعلقة بالأمن البحري
اجتماعا تن�سيق ًيا مع
عقد مركز الأمن البحري يوم 9/9
ً
الوكالء املالحيني يف ال�سلطنة ،وذلك بهدف مناق�شة الق�ضايا
املتعلقة بالأمن البحري ،و�إجراءات الوكيل املالحي حيالها .
وقد مت خالل االجتماع التطرق �إىل الأحداث املتعلقة بالأمن
البحري ،وواجبات الوكيل املالحي ،ف�ضلاً عن مناق�شة �أهم

التحديات البحرية ،وطرق التعاون بني كل اجلهات املعنية ملواجهة كافة التحديات
البحرية املختلفة.

زيارات مركز الأمن البحري
•• قام يوم  9/3اللواء بحري كورت رن�شاو نائب قائد القيادة
املركزية للقوات البحرية الأمريكية والوفد املرافق له بزيارة ملركز
الأمن البحري.
•• كما زار املركز يوم  9/3وفد من جمهورية الهند برئا�سة
العميد براديب �سينغ.
•• وقام يوم  9/24وفد ع�سكري من جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية بزيارة مركز الأمن البحري.
وقد ا�ستمع ال�ضيوف خالل الزيارات �إىل �إيجاز عن مهام و�أدوار
املركز املتمثلة يف �إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري �ضد املخاطر
البحرية ،ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ واحلفاظ على البيئة

البحرية من خمتلف املخاطر ،كما قاموا بجولة يف املركز اطلعوا
خاللها على الأجهزة واملعدات احلديثة امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات
الأمن البحري.

الفريق الوطني لرماية الأطباق يحقق مراكز متقدمة
يف البطولة الآ�سيوية بكازاخ�ستان
حقق الفريق الوطني لرماية الأطباق (ال�شوزن) يف البطولة الآ�سيوية املقامة يف
كازاخ�ستان مراكز متقدمة يف مناف�سات رماية الأطباق (الرتاب) للرجال ،وذلك يف امل�سابقة
التي جرت خالل الفرتة ( ،)9/28-26وقد ا�ستطاع �أبطال ال�سلطنة حتقيق املركزين الثالث
والرابع يف هذه امل�سابقة ،وذلك بعد ح�صول الرامي الدويل �سليم بن �سامل النا�رصي على
امليدالية الربونزية بعد �أن تعادل مع بطل العامل الكازاخ�ستاين خ�سيانوف ،كما حقق الرامي
الدويل �سعيد بن علي اخلاطري املركز الرابع يف امل�سابقة نف�سها.

جـهـــــــود و�أدوار �إن�ســانيـــــــــــة

نقل مواد
•• قامت �إحدى الطائرات التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  9/7بنقل مواد بناء لأهايل وادي بني خرو�ص التابع لوالية
العوابي مبحافظة جنوب الباطنة.
•• كما قامت �إحدى الطائرات التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  9/9بنقل م�ساعدات لأهايل جبل الكور التابع لوالية
عربي مبحافظة الظاهرة.
�إخالء طبي
•• قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/9
بعملية �إخالء طبي ملواطن ُعماين يعاين من ظروف �صحية طارئة،
حيث مت نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى
ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
•• وقامت يوم � 9/28إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ومب�شاركة من مركز تن�سيق البحث والإنقاذ التابع لل�سالح
بعملية �إخالء طبي ملواطنة مت نقلها من جزر احلالنيات �إىل م�ست�شفى
ال�سلطان قابو�س ب�صاللة مبحافظة ظفار لإجراء الفحو�صات وتلقي
العالج الالزم.
•• كما قامت �إحدى الطائرات املروحية التابعة ل�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين وبالتن�سيق من مركز تن�سيق البحث والإنقاذ التابع
لل�سالح يوم  9/28بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من نزيف يف
املخ ،وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى
�صحار مبحافظة �شمال الباطنة لإجراء الفحو�صات وتلقي العالج الالزم.

فريق اجلي�ش ال�سلطاين العُماين للدراجات الهوائية
يتوج بطال يف �سباق (البايكنج مان) يف الربتغال
اختتمت يوم  9/27يف مدينة (الفارو) الربتغالية مناف�سات �سباق
(البايكنج مان) العاملي للدراجات الهوائية والذي انطلق يوم 9/23
مب�شاركة ( )78فري ًقا من �ضمنها ( )11فري ًقا دول ًيا ،قطعت خاللها الفرق
امل�شاركة م�سافة ( )950كم ،حيث ح�صد فريقا اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
للدراجات الهوائية املراكز الأوىل لل�سباق ،وتوج الفريق بطلاً للن�سخة
الثالثة لهذه املناف�سات .
وجاءت امل�شاركة بفريقني (�أ) و (ب) حيث ح�صد الفريق (�أ) املركز
الأول بتحقيقه زم ًنا وقدره (� 56ساعة و 30دقيقة) وجاء الفريق (ب) يف
املركز الثاين بزمن وقدره (� 57ساعة و 27دقيقة).
اجلدير بالذكر ب�أن فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للدراجات الهوائية
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البحث والإنقاذ
•• قامت يوم � 9/11إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
بطلعات جوية للبحث عن �صيادين مفقودين يف البحر بالقرب من نيابة
حا�سك مبحافظة ظفار.
•• وقام يوم  9/12مركز الأمن البحري وفور تلقيه بالغً ا من مركز
عمليات �رشطة خفر ال�سواحل ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية عن فقدان قارب
�صيد ُعماين يقل �أربعة مواطنني يف البحر قبالة نيابة حا�سك بوالية �سدح
مبحافظة ظفار بالتن�سيق الفوري لعملية البحث والإنقاذ ،حيث قامت
�إحدى الطائرات العمودية وطائرة لال�ستطالع البحري التابعتني ل�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بعمليات البحث عن ال�صيادين املفقودين ،كما
قامت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (الرا�سخ) بامل�شاركة يف عملية
البحث ومت�شيط ال�رشيط ال�ساحلي.
•• كما قام يوم  9/12مركز الأمن البحري وبالتن�سيق مع مركز
عمليات �رشطة خفر ال�سواحل ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية بعملية �إنقاذ
لطاقم بوم �صيد �إيراين مكون من (� )7أ�شخا�ص تعر�ض لعطل فني ،وكان
على بعد (� )5أميال بحرية جنوب ميناء �صيد بنيابة الأ�شخرة.
•• وقامت يوم � 9/27إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
من نوع (�سوبر لنك�س) بطلعات جوية يف عر�ض البحر للبحث عن
�صيادين مفقودين بالقرب من جزيرة م�صرية مبحافظة جنوب ال�رشقية،
وذلك مبتابعة من مركز تن�سيق البحث والإنقاذ ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،وقد ا�ستمرت عملية البحث متوا�صلة لعدة �أيام بالتن�سيق مع
خمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية ذات العالقه.

التابع ملركز تدريب املغامرة توج بطلاً لهذه املناف�سات يف الن�سخة الثانية
يف فرن�سا يف �شهر مايو 2019م .
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�إعداد :النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي

ت�صوير :الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجريف

معالـــي ال�سيــد الوزيـــر امل�ســ�ؤول عــن �شــ�ؤون الدفـــاع يــزور ور�شــــــــــــــــــــــــــة هند�ســـة الكهربـــاء وامليكانيـــك باجليــ�ش ال�سلطانــــي ال ُعمانـــي

قام معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يوم  9/5بزيارة
ور�شة هند�سة الكهرباء وامليكانيك باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعمانـــي مبع�سكر املرتفعة .وقد ا�ستمع معايل ال�سيد
�إىل �إيجاز عن خطط التطوير والتحديث لور�شة هند�سة
الكهرباء وامليكانيك ومبا يتما�شى مع الأدوار الرائدة
التي ت�ضطلع بها يف تقدمي خدمات الإ�سناد والدعم الفني
جلميع وحدات وت�شكيالت اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعمانـــي.
كما اطلع معاليه على املعر�ض امل�صاحب للزيارة
الذي �أبرز �أهم الأعمال وامل�شاريع واالبتكارات لور�شة
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هند�سة الكهرباء وامليكانيك ،ثم قام معاليه بجولة
يف �أق�سام الور�شة املختلفة ،و�شاهد ا�ستعرا�ضا لبع�ض
الآليات واملعدات التي قام منت�سبو ور�شة هند�سة
الكهرباء وامليكانيك بتحديثها وتطويرها.
ويف ختام الزيارة �أ�شاد معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع بخطط التطوير والتحديث
امل�ستمرة التي تقوم بها هند�سة الكهرباء وامليكانيك
ملختلف الآليات واملعدات باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعمانـــي،
كما �أ�شاد معاليه بالروح املعنوية العالية والدور
البارز الذي يقوم به منت�سبو ور�شة هند�سة الكهرباء

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ي�شيد بخطط التطوير والتحديث امل�ستمرة التي
تقوم بها هند�سة الكهرباء وامليكانيك ملختلف الآليات واملعدات باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعمانـــي
اطلع معاليه على املعر�ض امل�صاحب للزيارة الذي �أبرز �أهم الأعمال وامل�شاريع
واالبتكارات لور�شة هند�سة الكهرباء وامليكانيك
وامليكانيك ،ووجه معايل ال�سيد �شكره لكافة العاملني
بهند�سة الكهرباء وامليكانيك على اجلهود املبذولة،
والإخال�ص والتفاين يف �أداء الواجب املقد�س خدمة
لوطنهم وجاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

هذا ،وقد رافق معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع خالل
زيارته لور�شة هند�سة الكهرباء وامليكانيك اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعمانـــي،
وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة .
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ت�صوير :الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

�إعداد :الرائد� /سعيد بن حمد الغيالين

معالـ ــي ال�سيـ ــد الـوزي ــر امل�سـ ـ�ؤول عـ ــن �ش ـ ـ�ؤون الدف ــاع يح�ضر املع ــر�ض الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ملع ـ ــدات الأمـ ـ ــن والـدفـ ـ ــاع ( )DSEI 2019ب ـاململك ـ ـ ـ ــة املتح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع يعقد جل�سة
مباحثات ر�سمية مع معايل وزير
الدفاع الربيطاين ويزور
املركز الوطني الربيطاين
للأمن ال�سيرباين
ح�ضر معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع والوفد
املرافق ملعاليه يوم  9/10املعر�ض الدويل ملعدات الأمن والدفاع ( )DSEI 2019والذي �أقيم يف العا�صمة
الربيطانية لندن بح�ضور عدد من �أ�صحاب املعايل وزراء الدفاع ور�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة من خمتلف دول
العامل ،وذلك يف �إطار زيارة معاليه للمملكة املتحدة خالل الفرتة ( )9/13-9/8ويعد املعر�ض الدويل
من �أهم املعار�ض العاملية املتخ�ص�صة يف جمال معدات الأمن والدفاع ،وميثل ملتقى لتبادل اخلربات
التكنولوجية بني امل�شاركني من الهيئات وال�شركات املخت�صة بالت�سليح وال�صناعات الدفاعية العاملية.
وقد قام معايل ال�سيد الوزير والوفد
املرافق بجولة يف �أجنحة عدد من الدول
وال�رشكات امل�شاركة يف املعر�ض ،واطلع
على �أحدث التقنيات والأنظمة واملعدات
الع�سكرية التي تنتجها ال�رشكات امل�صنعة
لأنظمة الدفاع من خمتلف دول العامل،
والتقى معاليه بعدد من م�س�ؤويل ال�رشكات
التي تتعاون معها وزارة الدفاع.
"• وخ�لال الزيارة عقد معايل ال�سيد
بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يف مقر وزارة
ال��دف��اع الربيطانية ي��وم  9/11جل�سة
مباحثات ر�سمية مع معايل بيني وال�س
وزير الدفاع الربيطاين ،مت خالل اجلل�سة
ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة بني البلدين
ال�صديقني ،وبحث الأم��ور ذات االهتمام
امل�شرتك ،وجم���االت التعاون الع�سكري
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القائم بني وزارتي الدفاع و�سبل تعزيزها
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
• كما التقى معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يوم 9/10
بالفريق �أول بحري تيم فريزر نائب رئي�س
�أركان الدفاع الربيطاين.
مت خالل املقابلة بحث جماالت
التعاون الع�سكري القائم بني البلدين
ال�صديقني ،و�سبل تطويره وتعزيزه مبا
يخدم م�صلحة البلدين.
• ويف �إط����ار ال���زي���ارة ق���ام معايل
ال�سيد الوزير يوم  9/11والوفد املرافق
له بزيارة �إىل املركز الوطني الربيطاين
للأمن ال�سيرباين ،وا�ستمع معاليه والوفد
امل��راف��ق �إىل �إي��ج��از ق��دم��ه م��دي��ر املركز
عن تنظيم وق��درات و�آليات عمل املركز،
والتجهيزات التقنية الدفاعية املتطورة
التي يقدمها املركز بالتعاون مع ال�رشكات
اخل��ا���ص��ة ،كما ا�ستمع معاليه وال��وف��د
املرافق �إىل �إيجاز عن ق�سم البحوث التقنية
باملركز واملنظومات الإلكرتونية و�أنظمة
املحاكاة وما يقدمه مركز الأمن ال�سيرباين
الوطني من خدمات و�إجنازات يف املجال
العلمي والبحثي ،بعد ذل��ك ق��ام معاليه
بجولة يف �أق�سام ومرافق املركز ،و�شاهد

بع�ض العرو�ض التطبيقية لبع�ض الأنظمة
والتقنيات املتطورة يف املركز.
هذا ،وقد رافق معاليه خالل الزيارات
واللقاءات �سعادة ال�شيخ عبدالعزيز بن
عبداهلل الهنائي �سفري ال�سلطنة املعتمد
لدى اململكة املتحدة ،وامللحق الع�سكري

ب�سفارة ال�سلطنة يف لندن ،والوفد الع�سكري
املرافق ملعاليه والذي �ضم عدداً من كبار
�ضباط ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،وفيما
ح����ضر جل�سة امل��ب��اح��ث��ات م��ن اجل��ان��ب
ال�بري��ط��اين ع��دد م��ن امل�س�ؤولني ب��وزارة
الدفاع الربيطانية.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن خمي�س الكلباين الت�صوير :رقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ين ِّفذ فعاليات التمرين اجلـوي املــــــــــــــــ�شرتك (الب�ساط ال�سحري)
•• نفذ �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين فعاليات التمرين اجلوي ال ُعماين الربيطاين
امل�ش�ترك (الب�س��اط ال�س��حري) خالل الف�ترة م��ن ( )9/18-8بقاعدة ثمري��ت اجلوية،
مب�ش��اركة طائرات من �س�لاح اجلو امللكي الربيطاين ،وب�إ�س��ناد من البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل �سالح اجلو الأمريكي.
وقد ا�ش��تمل مترين (الب�س��اط ال�سحري)
على تنفيذ عمليات جوية تدريبية م�شرتكة،
بهدف اال�س��تمرار يف تطوير قدرات ال�سالح
وتعزي��ز الكف��اءة القتالي��ة واجلاهزي��ة
العملياتي��ة للك��وادر الفني��ة والأجه��زة
واملع��دات� ،إ�ض��افة �إىل تعزي��ز التدري��ب
امل�ش�ترك م��ن �أج��ل حتقي��ق التم��ازج يف
تنفيذ العمليات اجلوية امل�ش�تركة ،وتبادل
اخلربات مع الدول ال�صديقة.
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كم��ا ت�ض��من التمري��ن مهام��ا تدريبية
م�ش�تركة يف ع��دد م��ن امله��ام اجلوي��ة
وف��ق اخلط��ط املو�ض��وعة لت�سل�س��ل �أحداثه
وجمريات��ه ،وق��د حظ��ي التمري��ن مبتابعة
مبا��شرة م��ن الل��واء الرك��ن طي��ار مطر بن
عل��ي العبيداين قائد �س�لاح اجلو ال�س��لطاين
ال ُعم��اين ،حي��ث ق��ام ي��وم  9/11بزي��ارة
�إىل قاع��دة ثـمري��ت اجلوي��ة لالط�لاع على
�س�ير فعالي��ات التمري��ن اجلوي امل�ش��ـرتك

(الب�س��اط ال�س��حري) رافقه خاللها عدد من
كبار ال�ض��باط بقيادة �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين.
وقد ا�س��تمع قائد �س�لاح اجلو ال�س��لطاين
ال ُعم��اين �إىل �إيج��از ع��ن جمري��ات التمرين
الذي ي�أتي �ض��من اخلطط التدريبية ال�سنوية
ل�س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين ،ويهدف �إىل
�إدام��ة الكف��اءة واجلاهزي��ة ل��دى منت�س��بي
ال�سالح ،وتبادل اخلربات مع الدول ال�صديقة.
وح��ول ختام فعالي��ات التمرين اجلوي
امل�ش�ترك ،حت��دث املقدم الرك��ن طيار وليد
ب��ن مره��ون الناعبي قائ�لا« :ي�س��اهم هذا
التمرين امل�ش�ترك يف �إدامة الكفاءة العالية
للطياري��ن امل�ش��اركني وتبادل اخلربات يف
جمال العمليات اجلوية القتالية امل�شرتكة،
والتدري��ب م��ع الق��وات اجلوي��ة ال�ص��ديقة،
وم��ن خ�لال التمري��ن مت تنفي��ذ الكث�ير
م��ن امله��ام اجلوي��ة امل�ش�تركة واملتعلق��ة
بعمليات الدفاع والهجوم اجلوي امل�شرتك,
وعمليات الإ�سناد اجلوي القريب ,وعمليات
البح��ث والإنق��اذ القتايل ،ومب�ش��اركة عدد
م��ن الطائ��رات املقاتلة والعمودي��ة والنقل
واال�س��تطالع اجلوي ,وب�إ�سناد من البحرية
ال�س��لطانية ال ُعماني��ة ،وق��وة ال�س��لطان
اخلا�صة ،و�سالح اجلو الأمريكي».

املقدم الركن طيار/
وليد بن مرهون الناعبي

التمرين يهدف �إىل
تنفيذ عمليات جوية
م�شرتكة وتبادل
اخلربات مع الدول
ال�صديقة وتعزيز
الكفاءة واجلاهزية
العملياتية لل�سالح

املقدم طيار/
�ستيف كينورثي

الرائد طيار/
�أحمد بن �سعيد احلب�سي

وق��ال املق��دم طيار �س��تيف كينورثي من �س�لاح اجل��و امللكي
الربيط��اين« :لق��د �أكملنا �أ�س��بوعني م��ن مهمات الط�يران ,و�أجرينا
خالل ه��ذه الفرتة العديد من املهمات اجلوية التدريبية امل�ش�تركة
مع طائرات �س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين  ،حيث �إننا ب�صدد القيام
مبهم��ات جوية الع��ام املقبل ،وقد �أت��اح لنا هذا التمرين الفر�ص��ة
للتدري��ب عل��ى تنفيذ مهمات تدريبي��ة متعددة� ,إ�ض��افة �إىل توثيق

العالق��ات الوطي��دة والتعاون امل�ش�ترك الذي يربطنا ب�س�لاح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين».
وحتدث الرائد طيار �أحمد بن �س��عيد احلب�سي قائلاً « :من �ضمن
امله��ام والواجبات الت��ي مت تنفيذها خالل فعالي��ات التمرين بني
جوا,
�سالحي اجلو يف البلدين ال�صديقني هي عملية التزود بالوقود ً
وه��ذه العملية متكن الطياري��ن من الطريان ل�س��اعات عدة وطويلة
للو�ص��ول �إىل الأماكن البعيدة ،كما ت�س��اعد الطيارين على �إمكانية
بقائه��م يف اجلو لفرتات طويلة لإ�س��ناد �أي مه��ام �أو عمليات وف ًقا
للمتطلبات العملياتية».
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ختـــام بطولــة الـرمايـــة والـــدورة التـدريبيـــــــــــــــــة الثانيــة بالأ�سلحــة الأوملبيـة
رئيـ�س اللجنـة الأوملبيـة:
العماين
�أثني على اجلهود املبذولة من قبل االحتاد ُ
للرماية يف تهيئة جميع الظروف والإمكانات
املنا�سبة لالرتقاء بريا�ضة الرماية يف ال�سلطنة

اختتمت يوم  9/9بطولة الرماية ،والدورة التدريبية الثانية بالأ�سلحة الأوملبية للفئتني
العماين للرماية ممثال يف وحدة
(رجال/فتيات) وللنا�شئني والنا�شئات ،والتي نظمها االحتاد ُ
الرماية الدولية ،وذلك مبجمع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي ببو�رش  ،حتت رعاية ال�سيد خالد بن
العمانية.
حمد البو�سعيدي رئي�س اللجنة الأوملبية ُ
وقد ا�ستمع راعي املنا�سبة واحل�ضور �إىل
�إيجاز تناول ما ت�ضمنته املناف�سات من برامج
تدريبية وم�سابقات تناف�سية بني امل�شاركني
والنتائج التي �أحرزها الرماة ,بعدها �شاهد
راع��ي املنا�سبة ا�ستعرا�ضا من قبل الرماة
امل�شاركني يف البطولة �أب��رزوا فيه املهارات
التي اكت�سبوها من خالل م�سابقات البطولة
وال��دورة التدريبية ،ثم �شاهد راعي املنا�سبة
واحل�ضور املعر�ض امل�صاحب للبطولة والذي
�ضم الأ�سلحة واملعدات امل�ستخدمة للفريق
الوطني للرماية.
ويف اخل��ت��ام ق��ام ال�سيد رئي�س اللجنة

الأوملبية ال ُعمانية راع��ي املنا�سبة بتوزيع
الك�ؤو�س للحا�صلني على املراكز الأوىل.
اجلدير بالذكر �أن الدورة التدريبية الثانية
�أقيمت فعالياتها يف جممع ال�سلطان قابو�س
الريا�ضي ببو�رش� ،أما الت�صفيات النهائية التي
ا�شتملت على املناف�سات بني امل�شاركني يف
الدورة والتي ت�ضمنت م�سابقة البندقية عموم
(رجال/فتيات) ،وم�سابقة امل�سد�س الأوملبي
(رجال/فتيات) ،وامل�سد�س الهوائي الأوملبي
(نا�شئون/نا�شئات) وكذلك بطولة الفريق
الوطني للرماية ،فقد �أقيمت على ميادين
وحدة الرماية الدولية بغال.

وي ��أت��ي تنظيم ه��ذه امل�سابقات �ضمن
اخل��ط��ة التدريبية ال��ت��ي ينتهجها االحت��اد
ال ُعماين للرماية لتعزيز املناف�سات املحلية
يف ال��رم��اي��ة ،واخ��ت��ي��ار العنا�رص املجيدة
لتمثيل ال�سلطنة يف خمتلف املحافل الإقليمية
والدولية ،واحلر�ص على ا�ستفادة العنا�رص
النا�شئة من عنا�رص اخلربة لك�سب املهارات
والقدرات يف الرماية.
وبهذه املنا�سبة حتدث ال�سيد خالد بن
حمد البو�سعيدي رئي�س اللجنة الأوملبية
العمانية راع��ي املنا�سبة قائال« :نبارك
ُ
لالحتاد ال ُعماين للرماية جناح تنظيم هذه

البطولة ،و�إن ما �شهدناه من ح�سن تنظيم من
قبل القائمني على ه��ذه البطولة واال�ستعداد
من كافة امل�شاركني من جميع الفئات العمرية
امل�شاركة يبعث يف النف�س الفخر واالعتزاز ،ومن
هذا املقام �أحب �أن �أثني على اجلهود املبذولة
من قبل االحتاد ال ُعماين للرماية يف تهيئة جميع
الظروف والإمكانات املنا�سبة لالرتقاء بريا�ضة
الرماية يف ال�سلطنة ،ونحن ن�سعى جميعا للعمل
�سوي ًا لتحقيق جميع الأهداف املرجوة من �إقامة
مثل هذه البطوالت حل�صد ثـمارها على ال�صعيد
املحلي والدويل با�سم ال�سلطنة ب�إذن اهلل تعاىل».
من جانبه قال املقدم الركن را�شد بن �سامل
البلو�شي قائد وحدة الرماية الدولية« :لقد مت
تق�سيم البطولة �إىل ق�سمني ،هما امل�سابقة املحلية
للفريق الوطني للرماية ،وال���دورة التدريبية
الثانية للبندقية وامل�سد�س الهوائي الأوملبي
مل�سافة (� )10أمتار ،ولقد كانت الغاية من �إقامة
هذه ال��دورة هو جلب رماة مدنيني لالن�ضمام
جنبا �إىل جنب مع رماة الفريق الوطني للرماية،
ول��ق��د ك��ان��ت لنا جت��رب��ة �سابقة ناجحة من
خالل �إقامة الدورة التدريبية الأوىل يف العام
املن�رصم ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة خارجية
يف البطولة العربية التي �أقيمت يف دولة قطر
ال�شقيقة ،وا�ستطعنا -وهلل احلمد -من خاللها

�إحراز عدد من امليداليات
امللونة ،كما ن�سعى ب�إذنه
ت��ع��اىل �إىل ت�شكيل فريق
�آخر للم�سد�س للفئتني عموم
(رجال/ن�ساء)».
وق���ال ال��رام��ي النا�شئ
عبدالكرمي بن �سعيد اخل��اط��ري« :لقد ح�صلت
على املركز الأول يف م�سابقة البندقية الأوملبية
(� )10أمتار ،بعد مناف�سة قوية مع باقي �إخواين
امل�شاركني ،وتعد هذه البطولة مك�س ًبا حقيق ًيا لنا
الكت�ساب املزيد من املهارات يف جميع م�سابقات
الرماية ،و�أطمح ب��إذن اهلل �إىل حتقيق مزيد من
املراكز املتقدمة يف البطوالت املحلية والدولية
القادمة».
كما قالت الرامية النا�شئة رفال بنت هالل
احلارثية�« :أح��م��د اهلل ت��ع��اىل على توفيقه يل
وح�صويل على املركز الأول يف رماية امل�سد�س
ال��ه��وائ��ي الأومل��ب��ي مل�سافة (� )10أم��ت��ار لفئة
النا�شئات ،و�أود �أن �أه��دي هذا الفوز للقائمني
على تدريبنا جلهودهم يف �إك�سابنا املهارات
يف الرماية ،و�أتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل كافة
القائمني على تنظيم هذه البطولة ،و�أمتنى جلميع
امل�شاركني التوفيق يف حتقيق مراكز متقدمة
حمل ًيا ودول ًيا».

املقدم الركن/
را�شد بن �سامل البلو�شي

الرامي النا�شئ/
عبدالكرمي بن �سعيد اخلاطري

الرامية النا�شئة/
رفال بنت هالل احلارثية
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ثقاف��ة االعت��ذار مهم ٌة ج�� ًدا ،ق��د ال يدركها البع���ض وال تلقى
االهتمام املطلوب من الكثريين ،مع �أنها قد تكون يف كلمة مثل:
ع��ذرا� ،أو معذر ًة� ،أو �أرج��و املعذرة� ،أو
�آ�س��ف �أو ً
�س��احمني ،وغري ذلك من الكلم��ات �أو العبارات
الت��ي ت���ؤدي الغر���ض نف�س��ه ،وه��ي كمـ��ا نرى
كلمـ��ات �أو عبارات ب�س��يطة ،وال تكل��ف الكثري،
�إال �أ ّنه  -وللأ�س��ف-قد ينظر �إليها البع�ض على �أنها �ض��عف
�أو �إهان��ة �أو ع��دم احرتام لل��ذات ،مع �أنها يف واق��ع الأمر لي�س
كذل��ك ،بل هي دلي��ل على الأخالق العالية ،والت�رصف ال�س��ليم،
واالح�ترام والتقدير ،واالعتذار عاد ًة م��ا يكون عند موقف غري
الئق مع الآخرين� ،أو خط�أ قد يكون غري مق�صود� ،أو ت�رصف غري
مقبول ،الأمر الذي يجب ت�صحيحه بتلك الكلمة�أو العبارة ،والتي
يف الأغل��ب تكون مقبولة من الطرف الآخر ،وتعمل على تنا�س��ي
ما ح�صل ،بينما تركُ الأمر و�إن كان ب�سيطا بدون اعتذار قد ي�ؤدي
�إىل ا�س��تفحاله ،ورمب��ا ي�أخذ منحنى �آخر ي�ص��ل حلد القطيعة� ،أو
غ�ير ذلك من ردود �أو ت�رصف��ات من جانب الآخرين ،وفقا لنوع
�أو حجم اخلط�أ �أو الت�رصف الذي بدر من جانبنا ،و�أي�ض��ا بعد �أو
ق��رب من وقع يف حقه� ،أو م�س��تواه االجتماعي� ،أو معرفتنا �أو
غري معرفتنا به.
واخلط�أ �أو الت�رصف غري ال�سليم قد يقع يف حق الأقارب �أو
الأ�صدقاء �أو الزمالء يف العمل �أو الدرا�سة وغريهم� ،أو يف حق
�أنا�س ال تربطنا بهم عالقة ،وقد يكون يف داخل املجتمع
�أو الوط��ن� ،أو خارجه ،مع �أنا�س جتمعنا بهم رحلة �أو
ن�سري معا يف الطريق نف�سها� ،أو يف حمل جتاري

*
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�أو �أي موق��ع �آخر ،وهذا الت�رصف �أو اخلط أ�
رمبا يكون ب�سيطا جدا ،كرفع ال�صوت �أثناء
النقا�ش ملو�ضوع ما� ،أو التفوه بكلمة فظّ ة
يف حلظة غ�ض��ب� ،أو اال�ص��طدام ب�آخر من
جانبنا بطريق��ة غري الئقة و�إن كانت غري
املرتج��ل� ،أو جتاوز
متعمدة خالل ال�س�ير
ِّ
البع���ض ب�أ�س��لوب غري مقب��ول يف طوابري
االنتظ��ا ر يف املحالِّ التجارية �أو الأماكن
الأخرى التي تتبع الإجراء نف�سه يف �إنهاء
املعامالت� ،أو ارتكاب الأخطاء و�إن كانت
ب�س��يطة مع �أ�ص��حاب املركب��ات الأخرى
خالل ا�ستخدامنا للطريق� ،أو التطاول على
الآخري��ن بالقول �أو الفع��ل ،وغري ذلك من
الأق��وال �أو الأفعال و�إن بدت لنا ب�س��يطة،
و�إن االعت��ذار لي���س كم��ا ق��د ينظ��ر �إلي��ه
البع���ض  -مثلما �أ�س��لفت  -دليل �ض��عف
�أو �إهان��ة لل��ذات ،ولكن��ه اع�تراف باخلط�أ
والرجوع عنه ،وبالت��ايل ف�إن ترجمة هذا
ال�شعور �إىل فعل ح�سي ملمو�س يحتاج �إىل
ق��وة حمركة جت�بر النف�س عل��ى االعرتاف
باخلط���أ والن��زول �إىل احل��ق ،وحما�س��بة
ذاته��ا ،وه��ذا ال يك��ون �إال عن��د م��ن مل��ك
�صفة ال�ش��جاعة ،وحتلى بالقوة واحلكمة،
واالعتذار يف جممله لي�س فقط كلمة تقال

يف زحم��ة احلدي��ث ،وتربي��ر
اخلط���أ� ،أو البحث عن خمرج من
الورطة التي كانت ب�س��بب �س��لوك
خاطئ ورمبا مت�رسّ ع ،بل يعني �أن
تاما بوق��وع اخلط�أ
هن��اك
ً
اقتناعا ً
و�أهمية ت�ص��حيحه،وه��و ما �أوجب
االعت��ذار ،وهن��ا الب��د �أن يكون نوع
االعت��ذار ،متنا�س�� ًبا مع ن��وع اخلط�أ
وحجمه.
أخ�يرا � ..أن نخط���أ فنعت��ذر ال
و� ً
يعن��ي �أنن��ا �س��يئون ،ب��ل جي��دون،
لأنن��ا بت�رصفنا هذا نحاول �إ�ص�لاح
�أخطائن��ا ،فنح��ن � اً
أخ�يرا م��ن
أول و� ً
الب��شر ،ول�س��نا مع�ص��ومني ع��ن
اخلط���أ ،ولك��ن امله��م ه��و اعرتافنا
باخلط���أ ،وامل�س��ارعة يف االعت��ذار
عن��ه ،فاالع�تراف باخلط�أ ف�ض��يلة،
واالعت��ذار عن��ه ف�ض��يلة �أخ��رى،
وكالهما ي�ش��كل جان ًبا �إيجاب ًيا يف
حياتن��ا ،م��ن خ�لال احلف��اظ عل��ى
رواب��ط الألف��ة واملو ّدة ب�ين النا�س،
وهما يف الوقت نف�س��ه مبثابة البل�سم
الذيي�شفي الكثري من اجلروح ،ومينع
من تطور الأمر �إىل خ�صومة �أو جفاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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يخ
م ِ
َالمــحٌ مـــن ال َّت ِار ِ
ال َع ْ�س َك ِر ِّي ال ُع َمانيِ ِّ

ازدها ُر الع�سكري ِة ال ُعماني ِة ودو ُرها يف تو�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـع الإمرباطـور َّي ِة ال ُعمان َّي ِة يف عه ِد ال�َّسي ِد �سعي ِد ْب ِن �سلط ِان ال ُبو�َس ِعيدي
توىل ال�سيد �سعيد بن �سلطان بن �أحمد البو�سعيدي احلكم يف ُعمان
خالل الفرتة من 1806م �إىل 1856م ،وقد كانت فرتة حكمه �إحدى
احلقب الزمنية التي ازدهرت فيها دولة �آل بو�سعيد ,حيث متكن ال�سيد
�سعيد من تثبيت وتو�سيع الإمرباطورية ال ُعمانية التي كانت يف عهد
دولة اليعاربة �أو على الأقل يف عهد جده الإمام �أحمد بن �سعيد ,وقد
�أ�صبحت الإمرباطورية ال ُعمانية ت�ضم ُعمان واخلليج ومعظم �أفريقيا
ال�رشقية ,وقد و�صفت معظم املراجع ال�سيد �سعيد ب�أنه كان على درجة
عالية من ال�شجاعة واحليوية والذكاء ,وبحكمته الفائقة لرت�سيخ
الأم��ن واال�ستقرار يف �إمرباطوريته ,وقع عدة اتفاقيات جتارية
و�سيا�سية وحتالفات ع�سكرية مع الدول الأربع التي كان لها ن�شاط
جتاري وا�ستعماري يف �أفريقيا واخلليج ،وهي( :الربتغال ,والواليات
املتحدة الأمريكية ,وفرن�سا ،وبريطانيا).

الإ�سرتاتيجية الع�سكرية
لل�سيد �سعيد بن �سلطان البو�سعيدي

جزءا من التاريخ الع�سكري ال ُعماين
لقد ا�ستعر�ضنا يف املقالة ال�سابقة ً
خالل بداية حكم دولة �آل بو�سعيد على يد م�ؤ�س�سها الإمام �أحمد بن
توحدت
�سعيد خالل الفرتة من 1744م �إىل 1806م ,وخالل هذه الفرتة َّ
ُعمان وازدهرت يف كافة املجاالت على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي,
ومت تثبيت الإمرباطورية ال ُعمانية ،و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة ازدهار
الع�سكرية ال ُعمانية ودورها يف تو�سيع الإمرباطورية ال ُعمانية يف اخلليج و�رشق
�أفريقيا خالل عهد ال�سيد �سعيد بن �سلطان بن �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي.
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من خالل قراءة الأحداث الع�سكرية يف عهده ,ميكن القول ب�أنه
بعد درا�سته للو�ضع العام يف ُعمان الداخل وتنامي قوة القبائل التي
ت�سيطر عليها ,وتفاقم اخلالفات بني الأ�رسة البو�سعيدية يف ال�سيطرة
على املناطق من م�سقط �إىل �صحار ,وخطورة الو�ضع يف املناطق
الأخرى على ال�ساحل ال�شمايل لبحر ُعمان ,ومكران ,وهرمز وتوابعها,
وكذلك الو�ضع يف �رشق �أفريقيا التي �أ�صبحت حتت �سيطرة �أمراء يف
جزءا من الإمرباطورية ال ُعمانية
�إمارات �صغرية متفرقة ,والتي كانت ً
يف عهد دولة اليعاربة ,ويف فرتات خمتلفة يف فرتة ت�أ�سي�س دولة
�آل بو�سعيد ,وما توفره �أفريقيا من م�صادر اقت�صادية مهمة لت�أ�سي�س
�إمرباطوريته و�إدامتها ,ف�إنه يعتقد ب�أن الغاية الوطنية النهائية لل�سيد
�سعيد كانت تثبيت وتو�سيع الإمرباطورية ال ُعمانية لت�شمل اخلليج
و�رشق �أفريقيا ،ولتحقيق هذه الغاية تبنى �إ�سرتاتيجية ع�سكرية
تختلف عن الإ�سرتاتيجيات الع�سكرية التي تبناها �أ�سالفه ,وهي �شن
حمالت ع�سكرية متزامنة داخلية يف ُعمان وخارجية يف ال�ساحل
ال�شمايل لبحر ُعمان و�رشق �أفريقيا.

القوة والأحداث الع�سكرية يف عهده

العميد الركن متقاعد
�سعــود بــن �سليمــان احلبـ�سي

فيما يتعلق بالقوة الع�سكرية ,ميكن القول ب�أنه �أ�س�س قوة ع�سكرية
برية وبحرية تفوق �أي قوة �شكَّلها �أ�سالفه حكام ُعمان تقريب ًا ح�سب
ما توفر من مراجع ،وت�شري املراجع ب�أنها كانت عظيمة ,حيث يذكر
عظيما بلغ
جي�شا
�سليمان بن خلف اخلرو�صي ب�أن ال�سيد �سعيد «جهز ً
ً
ع�رشات الآالف من �أبطال العرب ال ُعمانيني قاده ال�سلطان بنف�سه،
وتوجه ب�أ�سطول عظيم ميخر عباب البحر يف عام 1830م ,فو�صل

زجنبار فاهتزت �أرجا�ؤها ,وح�سم داء اخلالف الناجم ,وملكها بحكمة
و�إتقان» ويوا�صل روايته قائالً« :كانت الإمرباطورية ال ُعمانية يف
ع�رصه تعتمد على قوتها البحرية التي كانت تتكون من ( )15خم�س
ع�رشة �سفينة حربية على الطراز الأوروبي و(� )74أربع و�سبعني �سفينة
مقاتلة و( )5خم�س بوارج مطاردة ومدمرة ,وعدد كبري من ال�سفن».
ويروي الدكتور �سلطان القا�سمي تفا�صيل �أكرث للقوة البحرية التي
كان ميتلكها ال�سيد �سعيد بن �سلطان ويقول« :كانت قوة ال�سيد �سعيد
البحرية يف �سنة 1840م تت�ألف من ثالث فرقاطات ،و�أربعة طرادات
باملدفعية املغطاة واثنني مبدفعية ال�سطح ,ومن �سبع ناقالت جنود
(لعله يق�صد �سفن �إبرار) بها من (� )6ستة �إىل (� )12أثني ع�رش مدف ًعا,
عدا ذلك ف�إن ال�سيد �سعيد كان ميلك ع�رشات ال�سفن من البغال والبتيل
م�سلحة مبدفعني �إىل �ستة مدافع» ويبني اجل��دول تفا�صيل القوة
البحرية امل�شار �إليها:

�أ�سماء ال�سفن
ليفربول
�شاه علم
كارولني
فيكتوريا
الأماين
مونتي
في�ض علم
�سلطان
�أرتيميز
اجنلند
كورلو
ب�سي�شي
ن�صريي
غزال
تاج
ف�ستال
�أنتيلوب
�شط الفرات

الت�سليح

 74مدفعا
 64مدفعا
 40مدفعا
 40مدفعا
 40مدفعا
 24مدفعا
 24مدفعا
 20مدفعا
 18مدفعا
 16مدفعا
 12مدفعا
 12مدفعا
 10مدافع
 10مدافع
 8مدافع
 8مدافع
 6مدافع
ال�شئ

املالحظات

لعل �أ�سماء ال�سفن يدل
على ا�سم ميناء �صنع
ال�سفينة �أو لتخليد حدث
ما قامت به هذه ال�سفن

جدول يو�ضح تفا�صيل القوة البحرية
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ولتحقيق �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية نفذ ال�سيد �سعيد عدة حمالت
ع�سكرية داخلية وخارجية ,فيما يتعلق باحلمالت الداخلية ال
تتوفر معلومات دقيقة كافية لإعطائها حقها من الو�صف ,بل
هناك روايات مقت�ضبة كتبها عدد من امل�ؤلفني للتاريخ ال ُعماين
غري مرتابطة ,ولكن من خالل قراءة الأحداث الع�سكرية يف عهده
ميكن التو�صل �إىل حقائق ,ب�أن ال�سيد �سعيد �شن حمالت ومعارك
ع�سكرية داخلية متعددة يف كل �أرجاء ُعمان بهدف حتقيق الوحدة
ال ُعمانية ,وقد كانت بداية هذه احلمالت واملعارك من �صحار،
كما بد�أت يف عهد الإمام �أحمد بن �سعيد ,حيث جمع ال�سيد �سعيد
جي�شا قوامه «�أثنا ع�رش �ألفا ،وقيل �أكرث من ذلك ,فلما بلغ بهم �إىل
ً
اخلابورة ا�ستلم ح�صنها ,فلما مر على امل�صنعة جاوزها وجاوز
بركاء مثلها ,فلما بلغ �إىل ال�سيب ا�ستلم ح�صنها كذلك ,وقد كان
ا�ستيال�ؤه على تلك احل�صون بدون حرب.
وت�شري العديد من الروايات التي من ال�صعوبة مبكان االعتماد
عليها من حيث امل�ضامني والدقة� ,إىل �أن ال�سيد �سعيد حاول
من خالل عدة حمالت ومعارك لتوحيد ُعمان� ،إال �أن اخلالفات
واملعارك ا�شتدت بني القبائل يف �أجزاء خمتلفة من ُعمان وحتولت
�إىل ما ميكن و�صفه بفو�ضى عارمة ،وعلى ما يبدو ف�إن ال�سيد
�سعيد مل يتمكن من حتقيق طموحاته لتحقق الوحدة ال�شاملة
يف ُعمان واكتفى ب�سيطرته على ال�ساحل ال�شمايل من م�سقط �إىل
وهم باال�ستعداد ل�شن احلمالت الع�سكرية اخلارجية ,على
�صحارَّ ,
�أن ت�ستمر املحاوالت لب�سط ال�سيطرة على كل �أرجاء ُعمان من قبل

ت�صوير للحمالت الع�سكرية اخلارجية لل�سيد �سعيد بن �سلطان
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ال�سيد �سعيد بن �سلطان �أ�س�س ً
قوة
ً
ع�سكرية ً
ً
وبحرية تفوق �أيَّ قوة
برية
ُ
أ�سالفه حُ كام عُ مان تقريبًا ح�سب
�ش ّكلها �
ما ّ
توفر من مراجع
من �سيولِّيهم الأمور نيابة عنه .ويروي ابن رزيق قائال« :وم�ضى
ال�سيد �إىل زجنبار وجعل حممد بن �سامل بن �سلطان ابن �أخيه نائ ًبا
عنه على ُعمان كلها ،وترك حممد بن �سامل بن �سليمان بن �صالح
البو�سعيدي وال ًيا من قبله على �صحار».

احلمالت الع�سكرية لت�أمني طرق املالحة البحرية
 mاحلملة الع�سكرية الأوىل:

كانت �أوىل حمالته الع�سكرية اخلارجية� ,ضد القرا�صنة الذين
امتد ن�شاطهم من جزيرة ق�شم �إىل طول امتداد ال�شاطئ اجلنوبي
للخليج ,وقد متركزت قوة القرا�صنة يف جلفار وخورفكان ،ولكي
يتمكن ال�سيد �سعيد من ت�أمني اجلزء ال�شمايل من �إمرباطوريته
وت�أمني خطوط املالحة البحرية التي ك��ان يعتمد عليها يف
جتارته مع العامل اخلارجي وخ�صو�صا الهند ,كان البد له من
التخطيط للقيام بحملة ع�سكرية كبرية �ضد القرا�صنة الذين
�أ�س�سوا مواقع ح�صينة لهم يف جلفار وخورفكان لي�س بال�سهولة
نظرا لطبيعة الأر�ض اجلبلية  ،وبالتايل ف�إن
مهاجمتها من الرب ً
املخاطرة بعمليات برية وحدها قد ال يكون جناحها م�ضمونا,
ولذلك كانت خطة ال�سيد �سعيد هي �أن ي�شن احلملة بعمليات برية
بحرية م�شرتكة ،ويروي امل�ؤلف (رودلف �سعيد ـ رويت) وا�صفا
جي�شا من
هذه احلملة ب�أن ال�سيد �سعيد «يف مايو 1808م ح�شد ً
القبائل ال�صديقة يف طول بالد ُعمان وعر�ضها وبد�أ هجومه ,وقد
�أخ��ذت غالبية اجلي�ش الطريق الربي عامني طوال �سريهم على
جتميع الإمدادات والتعزيزات حتت �أمرة قي�س بن �أحمد من �صحار,
�أما �سعيد نف�سه فقد ح�شد �سفنه احلربية بالرجال و�أخذ يتقدم بحرا
وجنح الهجوم جناحا تاما».
وعلى ما يبدو ف�إن ذلك النجاح مل يدم طويالً ,حيث �إن قوة
القرا�صنة بعد �أن بلغهم خرب هذه احلملة وجناحها ,جهزوا قوة
كبرية وحتركوا من جزيرة ق�شم وتوابعها ومتكنوا من النزول على
�شاطئ جلفار ,ومبا �أن القوة ال ُعمانية متمركزة يف مواقع حم�صنة
يف ر�ؤو�س اجلبال ,قرر القرا�صنة عدم مهاجمتهم بل و�صلوا �إىل
حالة من الي�أ�س يف هذا املجال� ،إال �أنه ول�سوء احلظ قرر قائد القوة
ال ُعمانية مهاجمة القرا�صنة بالتحرك من مواقعه املح�صنة التي
كانت توفر له ميزة تعبوية ع�سكرية ,وبعد �أن نفَّذ خطته هذه مني
بهزمية وت�شتت قواته ,لذلك ف�إن ال�سيد �سعيد مل يكن �سعيدا بهذه
النتيجة.

معظم املراجع و�صفت ال�سيد �سعيد ب�أنه
كان على درجة عالية من ال�شجاعة واحليوية
والذكاء ,وبحكمته الفائقة ا�ستطاع تر�سيخ
الأمن واال�ستقرار يف �إمرباطوريته
 mاحلملة الع�سكرية الثانية:

مبا �أن امل�صالح املُ�شرتكة بني ُعمان وبريطانيا يف ذلك الوقت
تق�ضي بت�أمني طرق املوا�صالت البحرية الن�سياب احلركة التجارية
من و�إىل ُعمان واخلليج ,قرر ال�سيد �سعيد يف عام 1809م� ,شن حملة
ع�سكرية �أخ��رى على القرا�صنة يف جلفار وخورفكان ,ولكن هذه
املرة حملة م�شرتكة بالتحالف مع القوات الربيطانية يف املنطقة,
ويروي امل�ؤلف (رودلف �سعيد ـ رويت) �أي�ضا وا�صفا هذه احلملة قائال:
«توجهت حملة م�شرتكة تتكون من قوة بحرية من ال�سفينة (�شيفون)
بقيادة كابنت ويرنايت (وهي �سفينة بريطانية) وال�سفينة (كارولني)
(وهي �سفينة ُعمانية) مع ( )9ت�سع طرادات وعدد من ال�سفن حاملة
اجلنود (برمائية) وعليها (� )1600ألف و�ستمائة جندي ,بالإ�ضافة
�إىل (� )1000ألف جندي وطني (يق�صد ُعماين) و�أقلعت احلملة من
(بومبي) حتت �أمرة الكولونيل �سميث ,وان�ضمت �إىل ال ُعمانيني ومتكنت
من حتطيم ر�أ�س اخليمة و�إحراق خم�سني �سفينة كبرية يف �أغ�سط�س
1809م .ومل ت�رش املراجع �إىل النتائج النهائية لهذه احلملة �إال �أنها
�أثرت على قوة القرا�صنة البحرية ومهدت لنجاح احلمالت الالحقة».

 mاحلملة الع�سكرية الثالثة:

�أما حملته الع�سكرية اخلارجية الثالثة فكانت يف عام 1819م
حيث �شارك يف �شن حملة ع�سكرية م�شرتكة مع القوات الربيطانية
ملهاجمة القرا�صنة يف ر�أ�س اخليمة �أي�ضاً ,وقد �ساهم ال�سيد �سعيد يف
هذه احلملة بح�صته التي ت�ضمنت (� )4000أربعة �آالف جندي وثالث
�سفن حربية يف حملة ع�سكرية م�شرتكة بني القوات الربيطانية وال�سيد
�سعيد بقيادة (امليجور جرنال �سري وليم جرانت كري) ,مع () 3069
ثالثة �آالف وت�سعة و�ستني جنديا بريطانيا بالإ�ضافة �إىل �أقوى جتمع
لل�سفن الإجنليزية يف اخلليج .وقد حققت هذه احلملة �أهدافها.

 mاحلملة الع�سكرية الرابعة:

بعد �أن متكن ال�سيد �سعيد من تثبيت �سيطرته على طول �ساحل
ُعمان واخلليج من م�سقط �إىل جلفار� ,شن حملته الع�سكرية الرابعة
لتحرير البحرين من االحتالل الفار�سي و�ضمها �إىل �إمرباطوريته� ,إال
�إنه نتيجة لعدم متا�سك خطة تلك احلملة ف�إنها مل تكلل بالنجاح.

 mاحلملة الع�سكرية اخلام�سة:

ومبا �أن الإ�سرتاتيجية الع�سكرية لل�سيد �سعيد تتمثل يف �شن
هجمات متزامنة داخلية وخارجية ,ف��إن ال�سيد �سعيد �إىل جانب

حمالته الع�سكرية الداخلية واخلارجية يف اخلليج ,قرر �شن حملة
ع�سكرية لإعادة ب�سط �سيطرة الإمرباطورية ال ُعمانية على �أرا�ضيها
وتو�سيعها لت�شمل �أج��زاء كبرية من �رشق �أفريقيا ,لذلك يف عام
1828م جهز حملة كبرية مكونة من ( )3000ثالثة �آالف جندي،
و�سفينته احلربية (ليفربول) ذات الأرب��ع��ة وال�سبعني مدفعا،
والفرقاطة (�شاه علم) ذات الأربعة وال�ستني مدفعا ،وطرادين ،و�سبع
�سفن �صغرية ،و�أبحر باجتاه ممبا�سا التي ا�ست�سلمت له ,وت�شري
املراجع ب�أنه بعد عدة معارك التي ال تتوفر تفا�صيل عنها التي
خا�ضها ال�سيد �سعيد �ضد �أمراء وحكام �أفريقيا ال�رشقية ,متكن من
ب�سط �سيطرة الإمرباطورية ال ُعمانية على معظم �أجزاء �رشق �أفريقيا.
وعن عدد املعارك التي خا�ضها ال�سيد �سعيد ,يذكر �سليمان بن خلف
اخلرو�صي ب�أنها كانت حوايل ( )30ثالثني معركة �أهمها معركة
(�سيوي) حيث قتل فيها ثالثة �آالف ُعماين ,ومن الأفريقيني �أ�ضعاف
م�ضاعفة.

وفاة ال�سيد �سعيد وتق�سيم الإمرباطورية العمانية
بعد وف��اة ال�سيد �سعيد بن �سلطان يف ع��ام 1856م ,ن�ش�أت
خالفات �سيا�سية ح��ادة بني �أبنائه ال�سيد ثويني وال�سيد ماجد
حول خالفة احلكم ,وبعد مفاو�ضات حادة طويلة وحماوالت من
اجلانبني ال�ستخدام القوة الع�سكرية �ضد بع�ضهما البع�ض ،والتدخل
الأجنبي ملدة خم�سة �أع��وام تقريبا ,مت �إحالة تلك اخلالفات �إىل
التحكيم برعاية نائب ملكة بريطانيا احلاكم العام للهند ،وقد كانت
نتائج التحكيم يف عام 1861م هي �أن يكون �صاحب ال�سمو ال�سيد
ماجد بن �سعيد �سلطا ًنا على زجنبار وممتلكاتها الأفريقية ,و�صاحب
ال�سمو ال�سيد ثويني بن �سعيد �سلطا ًنا على م�سقط وممتلكاتها،
ونتيج ًة لذلك وبالإ�ضافة �إىل انت�شار ال�رصاعات الدولية يف املنطقة،
مل تتمكن احلكومتان ال ُعمانيتان املنف�صلتان من املحافظة على
متا�سك الإمرباطورية ال ُعمانية كما كانت يف عهد ال�سيد �سعيد بن
�سلطان ,كما �أن القوة الع�سكرية املُهابة التي كانت يف عهد ال�سيد
�سعيد بن �سلطان ت�شتت بني احلكومتني اجلديدتني وبني بع�ض من
�أفراد الأ�رسة احلاكمة يف ذلك الع�رص ،وبذلك مت تق�سيم االمرباطورية
ال ُعمانية التي كانت تناف�س الإمرباطوريات الأخرى يف العامل.

املراجع:

• وزارة الرتاث والثقافة ,دليل متحف قلعة �صحار.
• الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ,تق�سيم الإمرباطورية
ال ُعمانية.
• �سليمان بن خلف اخلرو�صي ،مالمح من التاريخ ال ُعماين.
• رودلف �سعيد ـ رويت� ،سعيد بن �سلطان.
• وندل فيليب�س ،تاريخ ُعمان.
• حميد بن حممد بن رزيق ،ال�شعاع ال�شائع باللمعان يف ذكر
�أئمة ُعمان.
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القيادة هي عملية حتفيز جمموعة من املر�ؤو�سني للعمل
من �أجل �إجناز مهمة م�شرتكة ،وهناك عدد من التعريفات
املعتمدة� ،أو �أ�ساليب القيادة ،التي ثبت �أن بع�ضها �أكرث
فعالية من غريها ،ففي عام 1939م ح��ددت جمموعة من
الباحثني بقيادة عامل النف�س الأمل��اين الأمريكي (كورت
لوين) ثالثة �أمناط قيادية رئي�سية :امل�ستبدة �أو ال�سلطوية،
الت�شاورية �أو امل�شاركة ،والقيادة التفوي�ضية.
قد يتبنى القادة اجليدون بع�ض عنا�صر �أ�ساليب القيادة
املذكورة وفق ما يتطلبه املوقف.

فعال يف املهام وامل�شاريع
�أ�سلوب القيادة امل�ستبدة يعد اً
ق�صرية الأج��ل �أو يف بيئة ال يتوفر فيها احلما�س لدى
املر�ؤو�سني �أو يحتاجون �إىل �أداء مهام منخف�ضة املهارات
 القيادة امل�ستبدة :ي�سعى القادة امل�ستبدون �إىل احل�صول على �أكرب�سلطة يف �صنع القرار وتزويد بقية املجموعة بتوقعات وا�ضحة فيما يتعلق
مبا يجب القيام به وكيف ينبغي القيام به ،ويحاولون اتخاذ �أكرب عدد
ممكن من القرارات و الت�شاور هو احلد الأدنى ،ويعد �أ�سلوب القيادة امل�ستبدة
اً
فعال يف املهام وامل�شاريع ق�صرية الأجل �أو يف بيئة ال يتوفر فيها احلما�س
لدى املر�ؤو�سني �أو يحتاجون �إىل �أداء مهام منخف�ضة املهارات.
يوفر هذا الأ�سلوب القيادي بع�ض الفوائد للقادة الذين يتبنون هذا
الأ�سلوب ،فهو يقلل من م�ستويات التوتر لديهم لأنهم يعلمون �أن لديهم
�سيطرة كاملة ،كما �أنه يح�سن �رسعة العمل للمر�ؤو�سني ذوي الدوافع
ال�ضعيفة ،الذين يعلمون ب�أنهم مراقبون من قبل القائد� ،إال �أن �أحد العيوب
الرئي�سية لهذا النمط هو �أنه من خالل اتخاذ جميع القرارات ،ف�إن القائد ال
مينح الأع�ضاء الآخرين يف املجموعة فر�صة تطوير قدراتهم القيادية ،فمن
خالل حتمل القائد لكامل امل�س�ؤولية ،ي�ضطر للعمل بكامل طاقته ،مما قد
ي�ؤدي �إىل عواقب �صحية و�ضعف عالقات العمل مع الزمالء واملر�ؤو�سني.
 القيادة الت�شاورية :ينظر �إىل �أ�سلوب القيادة الت�شاورية �أوالت�شاركية ب�شكل عام على �أنه الأك�ثر فعالية ،ويقدم من خالله القادة
الت�شاوريون التوجيه ملر�ؤو�سيهم �أو لأع�ضاء املجموعة مع م�شاركته
القريبة ،والقيادة الت�شاورية تعزز تقا�سم امل�س�ؤولية والت�شاور امل�ستمر،
ويقوم القائد بتفوي�ض املهام لكل ع�ضو يف املجموعة ،ومينح ال�سيطرة
الكاملة عليها ،وي�شجع القادة الت�شاوريني الآخرين على امل�شاركة يف
تطوير قدراتهم القيادية.
هذا النمط من القيادة له العديد من الفوائد ،مييل املر�ؤو�سون الذين
حما�سا لعملهم ،وي�شاركون �أكرث
يتحملون امل�س�ؤولية �إىل �أن ي�صبحوا �أكرث
ً
يف �إجناز املهام ،والت�شاور مع الأع�ضاء الآخرين يف املجموعة ومنحهم
فر�صة التعبري عن �أفكارهم ي�ؤدي �إىل اتخاذ قرارات �سليمة حتقق نتائج
�أف�ضل ،وتوفر فر�صة للتفكري الإبداعي� ،إال �أن الت�شاور حول كل قرار قد
ي�ستغرق وق ًتا طوي ًال وقد يت�سبب يف �ضياع الفر�ص ،وهنا ت�أتي خربة القائد
يف اتخاذ القرار احلا�سم يف الوقت املنا�سب.
 القيادة التفوي�ضية :القادة الذين يتبنون هذا الأ�سلوب القياديي�صدرون توجيهات قليلة ملر�ؤو�سيهم �أو لأع�ضاء املجموعة ،وي�سمح لهم
باتخاذ القرارات ،ويحقق هذا الأ�سلوب فعالية �أك�بر يف احل��االت التي
يتحلى فيها �أع�ضاء املجموعة بالت�أهيل التخ�ص�صي العايل واخلربة مع
متتعهم بثقة القائد ،ومع ذلك� ،إال �أن هذا الأ�سلوب قد ي�ؤدي �إىل نق�ص الدافع
�إذا مت حتديد وق�رص دور الأع�ضاء يف نطاق حمدد.
�إن نظريات القيادة يف تطور م�ستمر تتواكب وتتغري وفق البيئة
واملتغريات وما يتوفر من �أدوات ،هذا وقد مت تطوير العديد من نظريات
القيادة الأخ��رى ،وميكن ت�صنيفها باعتبارها واح��دة من ثمانية �أنواع
رئي�سية.
 uنظرية (الرجل العظيم)� :إن القادة العظماء يولدوا ومل ي�صنعوا ،فهي
تنظر للقادة ك�أ�صحاب �صفات ا�ستثنائية ومقدر لهم تويل القيادة ،يتم
ت�صويرهم على �أنهم �أبطال �سي�صعدون �إىل القيادة عند احلاجة.

نظريات القيادة يف تطور م�ستمر
تتواكب وتتغري وفق البيئة واملتغريات
وما يتوفر من �أدوات
 uنظرية (ال�سمات الوراثية) :وهي �شبيهة بنظرية (الرجل العظيم)،
وتفرت�ض هذه النظرية �أن النا�س يرثون بع�ض ال�صفات التي تنا�سب
القيادة.
 uنظرية (الطوارئ) تن�ص على �أنه ال يوجد �أ�سلوب قيادة منا�سب
جلميع املواقف ،ويعتمد النجاح على العوامل الظرفية ،مبا يف ذلك �أ�سلوب
القيادة وقدرات املر�ؤو�سني و�سلوكهم.
 uنظرية (املوقف) :ترى ب�أن �أف�ضل عمل للقائد يعتمد على جمموعة
من املتغريات الظرفية مبا يف ذلك حتفيز وقدرة املتابعني.
 uنظرية (ال�سلوك) :ت�ستند �إىل افرتا�ض �أن القادة العظام ي�صنعون
ولي�سوا مولودين ،وال يركزون على ال�سمات الفطرية للقادة ،ولكن على ما
ميكنهم فعله وف ًقا لهذه النظرية ،وميكن تعلم القيادة بد ًال من �أن تكون
مت�أ�صلة يف �أ�شخا�ص بعينهم.
 uتفرت�ض نظرية (امل�شاركة الت�شاورية) :ب��أن �أع�ضاء املجموعة
يتخذون القرارات م ًعا بينما ي�ساعدهم القادة على توفري البيئة املالئمة
لتحقيق الأهداف.
أي�ضا با�سم نظرية املعامالت �إىل
 uت�ستند نظرية (الإدارة) :املعروفة � ً
نظام من املكاف�آت والعقوبات ،ويقوم القائد ب�إن�شاء هيكل وا�ضح يو�ضح
ما هو مطلوب من كل ع�ضو يف املجموعة ،وت�ستخدم قيادة املعامالت
ب�شكل �أ�سا�سي يف ال�رشكات عندما يكون �أداء املوظفني جي ًدا ،ويتم
مكاف�أتهم وعندما يكونون �ضعيفني يتم توبيخهم.
أي�ضا با�سم نظرية التحول،
 uتركز نظرية (العالقة) :واملعروفة � ً
على العالقات بني القائد و�أع�ضاء املجموعة ،وي�ضع القادة التحويليون
العاطفة والطاقة يف كل �شيء ،ويلهمون �أع�ضاء املجموعة ويحفزونهم،
ويركز ه�ؤالء القادة على �أداء كل جمموعة �أع�ضاء وم�ساعدتهم على حتقيق
�إمكاناتهم.
�إن مفهوم و�أ�سلوب القيادة الذي يتبناه القائد يعتمد ب�شكل كبري على
عدد من املتغريات ،منها الفرد املكلف بالقيادة واملر�ؤو�سني والبيئة
والظروف التي تواجه �أع�ضاء املجموعة ،وعلى كل فرد كلف بقيادة وعلى
�أي م�ستوى �أن ي�ضع لنف�سه م�ساراً وا�ضح ًا لأ�سلوب القيادة الذي يود تبنيه
وا�ضعا ن�صب �أعينه حتقيق الغاية التي على �أ�سا�سها كلف بها م�س�ؤولية
القيادة ،وال يجعل القيادة هدفه الأ�سمى ،بل تنفيذ املهمة وبنجاح هو
الهدف الأ�سمى ،مراعي ًا القيم العليا للم�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها.
املراجع:
 lكتاب القيادة (النظرية – البحث – التطبيق) للكاتب برنارد �إم .باز،
روث باز – الطبعة الرابعة – 1981م – لدار الن�رش فري بر�س.
 lالنظرية االجتماعية يف القيادة – للكاتب مايكل �إي��ه .هوج –
�أغ�سط�س 2001م – مطبوعات كلية علم النف�س جامعة كوينزالند.
 lكتاب �أوك�سفورد يف القيادة للكاتب  -مايكل جي .روم�سي –
2012م.
 lالنظريات الرئي�سية يف القيادة – كيندرا ت�شريي –  25يوليو
2019م – �صفحة الويب ملوقع .https://www.verywellmind.com
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�أجرى اللقاء :املالزم �أول /بدر بن حمود الناعبي

العالج باملوجات الت�صادمية

يفم�ست�شفىالقواتامل�سلحة

تقني�ات العلوم الطبية من التقني�ات الفريدة القابلة للتطوير
والتحديث ،ينبغي مواكبته�ا والوقوف عند تفا�صيلها للو�صول
للنتائ�ج الباه�رة ،وهو ما ت�س�عى �إلي�ه اخلدمات الطبي�ة للقوات
امل�سلحة من خالل ت�أهيل كوادرها الطبية علم ًيا وعمل ًيا ،واحلر�ص
على اقتناء الأجهزة احلديثة املتطورة التي تخت�رص طريق العالج
لينعم منت�س�بو وزارة الدفاع وقوات ال�س�لطان امل�سلحة و�أ�رسهم
بخدمات عالجية متقدمة مواكبة للتطور العلمي املتنامي.
قام�ت جمل�ة (جند عمان) بزي�ارة عيادة التفتيت مب�ست�ش�فى
الق�وات امل�سلح�ة باخلو��ض لت�سلي�ط ال�ض�وء على �أه�م اخلدمات
التقني�ة العالجي�ة امل�ستخدم�ة واملتمثل�ة بالعلاج باملوج�ات
الت�صادمي�ة ،ويف هذا الإط�ار التقت املجلة املق�دم طبيب /جناب
ال�سي�د ماج�د بن من�ذر �آل �سعيد – اخت�صا�ص�ي جراحة عظام
وحوادث مب�ست�شفى القوات امل�سلحة.
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نبذة عن عيادة التفتيت وبدايات �إن�شائها
يف بداية اللقاء حتدث املقدم طبيب جناب ال�سيد ماجد
بن منذر �آل �سعيد معرفًا بعيادة التفتيت قائالً« :هي عيادة
تخ�ص�صية تابعة لق�سم العظام ،ملحقة بوحدة تفتيت احل�صى
اخلا�صة بامل�سالك البولية ،وذلك لال�ستفادة من �أجهزة تفتيت
احل�صى يف �أغرا�ض العالج ملر�ضى ق�سم العظام ،حيث �أن�شئت
يف عام 2016م ك�أول عيادة من نوعها يف ال�سلطنة ،وتعد من
العيادات الفريدة من نوعها يف ال�رشق الأو�سط».
و�أ�ضاف « :لقد حر�صت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
بتبني كل ما هو جديد يف ال�ساحة الطبية العاملية للمحافظة
على الريادة والنوعية العالية لعالج مر�ضى منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،لذا عمدت اخلدمات الطبية متمثلة يف ق�سمي
العظام وامل�سالك البولية يف عام 1996م با�ستخدام �أجهزة
تفتيت احل�صى حلاالت معينة خمتارة من مر�ضى ق�سم العظام،
وبعد عودتي من الدرا�سة من �أملانيا عام 2016م تو�سعت يف
ا�ستخدامات العالج باملوجات الت�صادمية ،وب�سبب النجاح
الوا�سع ت�ضاعفت احلاالت امل�ستفيدة بن�سبة %300؛ لذا ارت�أى
ق�سم العظام �إن�شاء عيادة متخ�ص�صة لعالج املر�ضى با�ستخدام
يوما �إ�ضافيا لها».
املوجات الت�صادمية وخ�ص�ص ً
امل�ستفيدون من عيادة التفتيت
وحول امل�ستفيدين من عيادات التفتيت حتدث قائالً« :كل
امل�ستحقني للعالج �ضمن اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
هم م�ستفيدون من العالج يف عيادة التفتيت ،ولأنها العيادة
الوحيدة يف ال�سلطنة ف�إن قيادة اخلدمات الطبية ارت��أت فتح
امل��ج��االت حل��االت خا�صة من خ��ارج وزارة ال��دف��اع وق��وات
ال�سلطان امل�سلحة».
خدمات عيادة التفتيت
وعن اخلدمات التي تقدمها عيادة التفتيت حتدث املقدم
طبيب جناب ال�سيد قائالً« :تقدم العيادة ا�ست�شارة يف جراحة

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة حتر�ص على
تبني كل ما هو جديد يف ال�ساحة الطبية العاملية
للمحافظة على الريادة والنوعية العالية للعالج
العظام ب�شكل عام ،وتوفر العالج باملوجات الت�صادمية الذي هو
ح�رصي يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،كما توفر العيادة العالج
اليدوي لآالم العنق والكتف والعمود الفقري ،وهو كذلك عالج
فريد يف م�ست�شفيات القطاع احلكومي ،مما حدا بوزارة ال�صحة
�إر�سال املعاجلني من القطاع اخلا�ص �إىل العيادة لالختبار
واعتماد رخ�صة العمل.
العالج باملوجات الت�صادمية
وعن العالج باملوجات الت�صادمية امل�ستخدمة يف العيادة
فتحدث ق��ائ�لاً« :ه��و ع�لاج حديث ب��د�أ يت�شكل يف منت�صف
الت�سعينيات با�ستخدام تقنية جهاز تفتيت احل�صى بامل�سالك
البولية لأغرا�ض متعددة مثل عالج اجلروح يف اجلراحة العامة،
احل�صوات اللعابية يف جراحة الأ�سنان ،عالج الك�سور يف الطب
البيطري ،عالج �آالم الأغ�شية والع�ضالت يف العالج الطبيعي.
كما ي�ستخدم هذا العالج الآن يف �أمرا�ض الك�سور ال�صعبة
غري اجلابرة كعالج �أويل قبل اجلراحة ،ومر�ض تقو�س العمود
الفقري امل��رن ،ومر�ض الأغ�شية مثل م�سمار القدم ،ومر�ض
التهاب الأوتار الع�ضلية ،وكذلك �آالم الع�ضلة يف مناطق العنق
والكتفني و�أ�سفل الظهر.
العالج اليدوي �أو الطب اليدوي
وحتدث املقدم طبيب عن الطب اليدوي قائال «:هو مناولة
العمود الفقري واملفا�صل بعناية لتخفيف الآالم الع�ضلية
والت�شنجات ،وهو �أعلى م�ستوى من املعاجلة اليدوية يف العالج
الطبيعي ،حيث قد يعمد يف حاالت معينة على تعديل و�ضع فقرة
معينة ،وهذا يتطلب درا�سة وتدري ًبا.

عيادة التفتيت �أن�شئت يف عام 2016م ك�أول عيادة من نوعها يف ال�سلطنة ,وهي تقدم ا�ست�شارة يف
جراحة العظام وتوفر العالج باملوجات الت�صادمية والذي يعد ح�صريا يف قوات ال�سلطان امل�سلحة
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عيادة التفتيت توفر العالج اليدوي لآالم العنق والكتف والعمود الفقري وهو عالج فريد يف امل�ست�شفيات
احلكومية ,ووزارة ال�صحة تقوم ب�إر�سال املعاجلني من القطاع اخلا�ص للعيادة لالختبار واعتماد رخ�صة العمل
يف عام 2016م كانت عيادة التفتيت الأوىل يف مزج العالج
باملوجات الت�صادمية والطب اليدوي لعالج املر�ضى ،وكانت
دولة الت�شيك هي الدولة الأخرى التي ت�ستعمل الأ�سلوب نف�سه.
تقنية املوجات الت�صادمية
وعن تقنية املوجات الت�صادمية فتحدث قائالً« :املوجة
الت�صادمية هي موجة ناجتة عن �ضغط طبقات الهواء مبرور تيار
فوق �صوتي �أي يفوق �رسعة ال�صوت ،وينطبق هذا على الطائرات
املقاتلة عند اخرتاقها حلاجز ال�صوت ،فتنتج املوجات الت�صادمية
�أو ال�صادمة امل�صاحبة لهذا االخرتاق .حيث ابتكر العلماء هذه
املوجات ب�إطالق �رشارة يف طبقات مائية خمتلفة اللزوجة ثم
طوروا الفكرة با�ستخدام تيار كهرومغناطي�سي يف �أجهزة معينة
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�أو ا�ستخدام تيار بلوري مثل �أجهزة موجات فوق �صوتية،
كما �أن املوجات الت�صادمية لها مدى معني
وطاقة معينة مما ي�سهل التحكم والتوجيه.
فالتقنية ه��ذه تعمل على
تفتيت العروق ال�صغرية حتت
اجل��ل��د يف م�����س��ت��وى ط��اق��ات
متو�سطة ونزيفها يثري الأن�سجة
ويحثها على العالج� ،أم��ا يف
الك�سور ال�صعبة غري اجلابرة
فتفتيت ح��واف الك�رس ونزيفه
يثري العظم ويحثه على اجلرب».

ارت�أى ق�سم العظ��ام مب�ست�شفى القوات امل�سلحة
�إن�ش��اء عي��ادة متخ�ص�ص��ة لع�لاج املر�ض��ى
با�ستخدام املوجات الت�صادمية بعد �أن ت�ضاعفت
احلاالت امل�ستفيدة بن�سبة ٪ 300
وحول اال�ستفادة من تقنية املوجات الت�صادمية
فتحدث قائال« :ح�سب طاقات املوجات امل�ستخدمة
فم�ستوى الطاقة اخلفيفة ت�ستخدم لآالم الع�ضالت
اخلفيفة ،وم�ستوى الطاقة املتو�سطة ت�ستخدم لآالم
ت�شنج الع�ضالت والتهاب الأوتار الع�ضلية ،وم�ستوى
الطاقة العالية لإزالة التكل�سات ب�سبب االلتهابات
الع�ضلية املزمنة وحاالت معينة مثل بدايات م�سمار
القدم ،وم�ستوى الطاقة فوق العالية ت�ستخدم حتت
التخدير اجلزئي ب�إ�رشاف فريق من ق�سم التخدير
حلاالت الك�سور ال�صعبة غري اجلابرة متجنبا بذلك
تعري�ض املري�ض لعمليات جراحية متعددة».
اخلطط امل�ستقبلية
حول اخلطط امل�ستقبلية فتحدث قائالً« :ب��د�أت فعال
العالج بالبالزما من فرتة ب�سيطة يف م�ست�شفى القوات
امل�سلحة ك�أول م�ست�شفى حكومي بال�سلطنة ،وهذا العالج
يوفر على ق�سم العظام عدد التدخالت اجلراحية ،ويقوم هذا
العالج على ا�ستخدام دم املري�ض نف�سه لعالج نف�سه بنف�سه،
حيث �أثبت هذا العالج جناحا عامليا يف حاالت معينة.
كما �أنني �أ�شعر بالفخر واالع��ت��زاز و�أن��ا �أطبق
التقنية احلديثة والفريدة على م�ستوى ال�سلطنة,

واملتمثلة باملوجات الت�صادمية ،حمافظني بذلك على
التقدم والريادة للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة حتت ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه».
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�أ�صبحت الطائرات امل�سرية (� )Dronesأحد �سمات
الأ�سلحة احلديثة ،و�إذا كانت الطائرات احلربية
التقليدية ،من عموديات ومقاتالت وقادفات ،ت�شكل
العمود الفقري يف جمال جتهيز �أ�سلحة اجلو و�إعدادها
ملواجهة التحديات التي تفر�ضها احلرب ،فمن اخلط�أ
�إغ��ف��ال جانب �آخ��ر م��ن احل��رب اجل��وي��ة ،مبفهومها
التكتيكي املتطور ،حول �رضورة امتالك من�صات جوية
خفيفة م�سرية ،ال�سيما و�أنها �أخذت تتمتع تدريجيا

اللواء متقاعد الدكتور/
علي حممد رجب
جمهورية م�صر العربية

َّ
غي َ�ش َ
رب ا َ
كل ا َ
الطائ ُ
جلويَّةِ
حل ِ
امل�سي ُة ُت رِّ ُ
ِرات رَّ َ

العــدد 513
�سبتمرب 2019

38

بقدرات عملياتية ممتازة� ،إ�ضافة �إىل دورها املتميز يف
املراقبة والك�شف والتحذير من �أخطار متعددة .ومبعنى
�آخر� ،إذا كانت الطائرات احلربية التقليدية تلعب الدور
الرئي�سي ،ف�إن الطائرات امل�سرية تلعب دورا مكمال ،حيث
�أثبتت �صالحيتها وجدواها ،مبقدار ما ت�ؤدي من خدمات
نوعية ،ومن مهام ي�صطلح على اعتبارها ثانوية ،ولكن
ميكن �أن تكون حا�سمة يف �أحوال و�سيناريوهات معينة.
ومهما يكن من �أمر التوقعات ،التي ت�صب جميعا يف
�إن ما حتمله هذه الطائرات من �أجهزة ومعدات ،ي�ضمن حتقيق العديد
من املهام ،وكل مهمة تنفذها �إحدى هذه الطائرات تعني يف احلقيقة ا َّدخار
جهد طائرة تقليدية مرتفعة الثمن ،وجمهود طيار ميكن ا ِّدخاره لت�أدية مهام
�أخرى ،فقد مت تطوير هذه الطائرات امل�سرية للقيام مبهام �أ�سا�سية يف املعارك،
مثل املراقبة اللحظية ل�ساحة املعركة ،واال�ستطالع بالت�صوير ،واال�ستطالع
الإلكرتوين ،وتوجيه نريان املدفعية ،والعمل كمحطة �إعاقة �إلكرتونية ،و�إ�سقاط
بع�ض الأجهزة واملواد ذات الطبيعة اخلا�صة ،مثل ال�رشاك اخلداعية واملن�شورات،
وتدمري املعدات الرادارية ،كما ميكن تنويع مهام هذه الطائرات خالل الطلعة
الواحدة ،مع مرونة تعديل تلك املهام ،و�إ�سناد مهام جديدة �أثناء الطلعة .ومت
ت�صميم بع�ض الطائرات امل�سرية للقيام باملهام اخلطرية والفائقة ال�صعوبة
املتعلقة بدعم مهام القوات الربية ،وتتطور الأنظمة املوجودة على منت هذه
الطائرات ب�شكل �رسيع من �أجل دعم العمليات الأر�ضية .واملهام الأولية لهذه
الطائرات هي املراقبة ،والقيادة والتحكم وربط االت�صاالت ،وا�ستعمال �أنظمة
م�سلحة �أخف وزناً ،بالإ�ضافة �إىل عمليات النقل ،وقمع الدفاعات املعادية،
والهجوم الإلكرتوين ،وهذه الطائرات ت�ستطيع العمل يف الأحوال اجلوية التي
تعد عالية اخلطورة بالن�سبة للطائرات امل�أهولة.
وحتى عقد ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،كان الطيارون يتمتعون بو�ضع
من الأمان الن�سبي ،مل يعد متوفرا يف ما بعد ،مع تطوير و�سائط الدفاع اجلوي،
املدفعية وال�صاروخية امل�ضادة ،التي �أ�صبحت تتمتع بدقة عالية .ثم� ،إذا كانت
الطائرات امل�سرية ،ال تعر�ض الطواقم �أو العنا�رص الب�رشية لأي خطر ،فهي كذلك
معقولة الكلفة ،بالقيا�س �إىل الطائرات التقليدية ،مبا فيها العموديات ،وهي
ت�شكل من هذه الزاوية �أي�ضا عن�رص توازن ممتاز ،بني فعالية اخلدمات و�سعر
التجهيز .ويف حال �رضبها �أو ا�ستهدافها تكون خ�سائرها �أقل من الطائرات
العادية ،لأنها يف الغالب حتمل حمولة لأداء مهامها فقط ،ك�أجهزة ت�صوير� ،أو
حتى قذائف .كل هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستخداماتها املدنية الوا�سعة التي ترتاوح
ما بني مقاومة �أحداث ال�شغب ،ومراقبة الكوارث الطبيعية واحلرائق و�أعمال
الت�سلل عرب احلدود ،ومهام البحث واالنقاذ ،وت�أمني املالحة البحرية� ...إلخ.
�إن التقنية اخلا�صة بالطائرات امل�سرية لي�ست جديدة ،وتعود �إىل بدايات عهد
الطريان احلربي ،وحتديدا �إىل عام 1916م ،يف خ�ضم احلرب العاملية الأوىل،
حني قامت بريطانيا ب�أول ت�صميم لطائرة م�سرية ،يتم التحكم بها ال�سلكيا،
بوا�سطة الراديو .وبنهاية حرب فيتنام ،احتلت الطائرات امل�سرية مكانا مهما
يف القوات اجلوية الأمريكية ،ومت �إنتاج �أول طائرة من طراز (فايربي -147
 ،)Firebee 147والتي تعرف با�سم ( ،)AQM-34وا�ستخدمت يف الت�صوير
واال�ستطالع ،واملهام اخلا�صة داخل الأرا�ضي ال�صينية ،ومت �إنتاج �أكرث من طراز
منها ،ا�ستخدم معظمها يف جنوب �رشق �آ�سيا.
وتعددت مهام الطائرات امل�سرية ،وا�ستلزم ذلك �أن يتم جتهيزها مبا ي�ؤهلها

منظور �إيجابي بن�سب متفاوتة،
هناك مراهنة قائمة ،حول الدور املتقدم
والف ّعــال ،املفتـر�ض �أن تلعبـه املركبــات
اجلوية امل�سرية يف �ساحات القتال .ومن هذا
املنطلق ،تتعمق تدريجيا املحاوالت الراهنة بهدف
الرقي بهذه النظم كمن�صات مراقبة من جهة ،وكمن�صات
هجومية ،قادرة على �إطالق �صواريخ ومقذوفات دقيقة
باجتاه �سل�سلة وا�سعة من الأهداف ،من جهة ثانية.
لتنفيذ هذه املهام ،والتي حتدد بدورها نوعية امل�ست�شعرات التي حتملها.
وتختلف احلمولة من الطائرات �صغرية احلجم� ،إىل الطائرات متو�سطة احلجم،
والطائرات الكبرية .وذلك يعك�س ،من جهة� ،أهمية التنويع يف جتهيز ال�سالح
اجلوي ،ومن جهة ثانية ،الأهمية املتزايدة لال�ستطالع التكتيكي ،لي�س يف
�ساحة القتال املفرت�ضة فح�سب ،بل يف ال�سياق العام لعمليات حفظ ال�سالم،
واحتواء الأزمات ،وال�سيطرة على ب�ؤر التوتر� ،إ�ضافة بالطبع �إىل تنفيذ عمليات
املراقبة الروتينية يف �سياق طبيعي من العالقات الإقليمية الدولية.
مكونات نظام الطائرات امل�سرية
يتكون نظام الطائرات امل�سرية من حمطة القيادة التي ت�سيطر على عدة
طائرات موجهة ،ومعدات الإطالق واال�ستعادة ،ومولدات القوى ،ونظام
االت�صاالت ،وجمموعة من الأجهزة واملعدات املختلفة ت�شكل حمولة الطائرة،
وتختلف تبعا ملهمتها ،وتتميز هذه املكونات بخفة احلركة ،و�سهولة النقل،
كما �أنها حتتاج لعدد قليل من ال�شاحنات العادية ،ف�ضال عن �إمكان نقلها
جوا ب�سهولة .وعادة ما يتم �إطالق الطائرة من قاذف خفيف ،ويتم ا�ستعادتها
بوا�سطة املظلة ،وكان هناك بع�ض الطائرات امل�سرية التي تطلق من مدارج
ق�صرية �أو دائرية ،ويتم ا�ستعادتها ب�شبكة خا�صة� ،أو عن طريق الهبوط على
مدارج مثل الطائرات العالية .ومن الطبيعي �أن جتهز هذه الطائرات مبخففات
لل�صدمة ونحو ذلك ،وميكن �إطالق الطائرات وا�ستعادتها براً وجواً وبحراً،
ويرتاوح زمن بقائها يف اجلو ما بني ( 45دقيقة � 10 -ساعات) طبقا لنوع
وحجم ومهمة الطائرة.
وجرى تعديل �أ�سلوب الإطالق للطائرة لكي ميكن ا�ستخدامها من العربات
اخلفيفة ،مثل (هامر  )Hummer -والطائرات العمودية ،والقطع البحرية،
بالإ�ضافة �إىل �أ�سلوب الإقالع والهبوط العمودي ،مثل الطائرات العمودية ،كما
ميكن ا�ستخدام �أ�سلوب االنزالق .وتختلف �أ�ساليب الإطالق والإعادة للطائرات
امل�سرية ،فيمكن الإطالق با�ستخدام جمموعة عجالت� ،أو قواذف تعمل بالهواء
امل�ضغوط� ،أو بالدفع ال�صاروخي� ،أما اال�ستعادة فقد تكون با�ستخدام العجالت،
�أو الزحافات� ،أو املظالت� ،أو با�ستخدام ال�شباك.
لقد كتب ف�صل جديد يف تاريخ النظم اجلوية امل�سرية وتاريخ القوات
البحرية مع عملية الإطالق املنجنيقي الأول للطائرة امل�سرية املقاتلة (X-
 )47Bمن على منت حاملة طائرات �أمريكية ،فيما تعده البحرية الأمريكية حدث ًا
بنف�س �أهمية الإطالق املنجنيقي لأول طائرة م�أهولة من حامالت الطائرات.
وت�ستخدم عملية الإطالق املنجنيقي على منت حامالت الطائرات لتعزيز �رسعة
انطالق املقاتالت �إىل �أق�صاها قبل �إقالعها ب�سبب امل�سافة الق�صرية املتاحة
لها لتتمكن من بلوغ �رسعة الطريان املطلوبة ب�سهولة ،ودون �أي تق�صري .وقد
حلّقت الطائرة ،التي هي بحجم الطائرات املقاتلة امل�أهولة لكنها بدون ذيل،
بطريقة م�ستقلة ،ثم عادت �إىل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية ،حيث
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حطّ ت ب�سالمة بعد مرور ( )65دقيقة على �إقالعها .ويعد الإطـالق املنجنيقي
للطـائرة ( )X-47Bعم ًال بالغ الأهمية بالن�سبة للمالحة البحرية ،فهو يثبت
� ّأن هدف �سالح البحرية ت�شغيل النظم امل�سرية ب�سالمة وفعالية من على منت
حامالت الطائرات.
ويقوم املوجه الأر�ضي بالتحكم يف الطائرة منذ حلظة �إقالعها حتى
حلظة هبوطها مب�ساعدة �أجهزة التوجيه ،وبع�ض هذه الطائرات مازال يعمل
مبحركات مروحية� ،أما �أغلبها في�ستخدم املحركات النفاثة ،وت�صل �رسعتها
�إىل حوايل �ألف كيلومرت يف ال�ساعة� ،أي تقرتب من �رسعة ال�صوت) ،وذات
قدرة عالية على املناورة .والعن�رص الب�رشي الذي يدير عمل منظومة الطائرة
امل�سرية يجب �أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب ،وتفهم املهمة
والتخطيط اجليد لها لتحديد م�سار الطائرة وارتفاعها و�أنواع امل�ست�شعرات
و�أو�ضاعها ،وذلك لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة.
مهام اال�ستطالع اجلوي
تتمتع الطائرة امل�سرية بقدرة عالية على اخرتاق الدفاعات اجلوية
املعادية ،مع احتماالت عالية للنجاة من الإ�صابة نظرا ل�صغر ب�صمتها
الرادارية واحلرارية واملرئية وال�صوتية ،وطائرة اال�ستطالع احلديثة يجب
�أن حتقق هذه اخل�صائ�ص ،وب�صفة خا�صة يف �أوقات التوتر بدون مواجهات
ع�سكرية ،والطائرات امل�سرية م�ؤهلة للقيام بهذا الدور� ،إ�ضافة �إىل �أنها ال
حتتاج لأي جتهيزات للأرا�ضي التي تطلق منها �أو ت�ستعاد �إليها ،فهي ال
حتتاج �إىل ممرات للإقالع والهبوط كالطائرات التقليدية ،وميكن ا�ستعادتها
يف املكان الذي �أطلقت منه �أو يف �أي مكان �آخر.
وتقوم الطائرات امل�سرية بعمليات ا�ستطالع وا�سعة ،ومراقبة حلظية
للأر�ض امل�ستهدفة ،حيث تعطي �صورا متكن القائد من اتخاذ القرار املنا�سب،
كما ميكن ا�ستخدامها ك�صاروخ موجه انتحاري يف حالة ف�شل مهمتها �أو
انتهائها� ،أو وجود هدف حيوي لتدمريه .ويف مهام اال�ستطالع الكهروب�رصي،
يتم جتهيز الطائرة امل�سرية بكامريات الت�صوير الفوتوغرايف ،التي تنا�سب
اال�ستطالع النهاري ،وكامريات الت�صوير التلفزيوين ،التي حتقق مفهوم
الإر�سال اللحظي للمعلومات .ثم ي�أتى دور اال�ستطالع الليلي ،والذي ي�ستخدم
الكامريات احلرارية� ،أو نظم الر�ؤية الأمامية بالأ�شعة حتت احلمراء .و�أ�صبحت
هذه النظم ت�ستخدم بكفاءة ،نظرا للحاجة امللحة �إىل العمليات الليلية ،وفى
الوقت نف�سه ،يتم ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة يف تف�سري وحتليل ال�صور،
با�ستخدام املعاجلات املتقدمة ،للح�صول على نتائج جيدة.
والطائرة امل�سرية الأكرب يف العامل( ،جلوبال هوك ،)Global Hawk -
التابعة ل�سالح اجلو الأمريكي ،حتلق على ارتفاع �ضعف ارتفاع الطائرات
التجارية� ،أي ( 65000قدم) ،وت�صمد يف اجلو ملدة (� )35ساعة ،دون �إعادة
التزود بالوقود ،وهي خم�ص�صة لتوفري �صور �شبه حلظية ملناطق جغرافية
وا�سعة ،وميكنها اختيار مناطق معينة مثرية لالهتمام ،لتوفري املراقبة
بوا�سطة الرادار ،علما �أنها مزودة كذلك مب�ست�شعر كهروب�رصي ،ومب�ست�شعر
بالأ�شعة حتت احلمراء ،وحتمل �أجهزة متطورة للتن�صت الإلكرتوين على
الإ�شارات ،مما مينح القوات التي ت�ستخدمها مرونة عملياتية ،من خالل
الإملام مبعظم ن�شاطات العدو.
وتعد املراقبة الربية من املهام التي تقوم بها املجموعات الب�رشية،
وقوات اال�ستطالع ،وي�سعى القادة الع�سكريون لتحويل هذه املهام �إىل �أنظمة
غري م�أهولة ،بحيث ميكن �إخراج اجلنود من دائرة اخلطر .ومن املن�صات اجلوية
اال�ست�شعارية لهذا الغر�ض الطائرة امل�سرية الأمريكية ()RQ-11B Raven
التي تزن حوايل ( )1.9كجم ،والقابلة للحمل يف حقيبة على الظهر والإطالق
يدوياً ،والطائرة الأمريكية ( ،)MQ-1B Predatorوالتي تزن حوايل
( )539.77كجم فارغة؛ وتقدم قدرات اال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع
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للمقاتلني على الأر�ض ،يف العمليات التي جتري يف مناطق ما وراء البحار.
والطائرة امل�سرية طراز ( )Integratorتوفر ل�سالح البحرية الأمريكية
قدرات عملياتية ،وتتمتع بحمولة نافعة قادرة على دعم مهام ا�ستخباراتية
متعددة خالل طلعة واحدة� ،إذ يحتوي برجها على نظام كهروب�رصي ،ونظام
ت�صوير بالأ�شعة حتت احلمراء ،بالإ�ضافة �إىل نظام ليزري لتحديد املدى مما
يو�سع قدرات الطائرة على القيام باملهام املتعددة.
ّ
والطائرة امل�سرية ال�صغرية ( )Wasp AEت�ستخدم و�صلة بيانات
رقيمة ،تتوافق عملياتي ًا مع الطائرات امل�سرية عن بعد ( )Pumaو()Raven
و( )Shrike VTOLوحمطـات التحكـّم الربيــة املحمولــة ،وهــي معدة
لالت�صاالت امل�شفرة ،والعمليات ما وراء خط الر�ؤية ،وكمحطة ترحيل
لالت�صاالت ال�صوتية والفيديوية والن�صية والبيانية .ويبلغ وزن الطائرة ()1.3
كجم ،وهي م�صممة للهبوط الربي والبحري ،مما يجعلها مالئمة لال�ستخدام
يف املهام الربية والبحرية ،على حد �سواء ،كما �أ ّنها قادرة على الطريان ملدة
�أطول( )٪20من الطائرة ( )Waspال�سابقة.
وي�ستخدم اجلي�ش و�سالح املارينز الأمريكيني الطائرات امل�سرية (�شادو-
 )Shadowاملحدثة بقدرات ال�صمود يف اجلو ملدة �أطول ،مع املزيد من
الإمكانات التكتيكية ،وذلك ب�سبب اعتماد باع جناح �أطول لهذه الطائرات مع
بع�ض التح�سينات الأخرى .ومن خالل عملية التح�سني هذه ،يزداد باع الطائرة
من ( )20 -14قدماً ،مما يزيد من �سعة ا�ستيعاب حجريات الوقود اخلا�صة بها،
كما يطيل من مدة ا�ستقاللية طريانها من (� )9 - 6ساعات .ويت�ضمن اجلناح
املعاد ت�صميمه املزيد من النقاط ال�صلبة لتثبيت املزيد من احلمولة النافعة.
ومن �ش�أن هذا التعديل �أن يزيد من مرونة طائرات (�شادو) للقيام مبهام ميدانية
خمتلفة ،مما يعزز من قدراتها ،لي�س فقط يف التقاط وتوزيع اللقطات الفيديوية
امل�أخوذة بالأ�شعة حتت احلمراء� ،أو بالت�صوير الكهروب�رصي والبيانات لدى
اعتمادها حلمولتها الأ�سا�سية ،بل �أي�ض ًا يف التزود بحمولة نافعة �إ�ضافية .وقد
مت ت�صميم و�ضع جمموعة الأ�سالك وتعديالت للربجميات احلا�سوبية لتمكني
الطائرة من حمل جهاز تعيني املدى الليزري ،وهي قدرة جديدة يتم اعتمادها
على منت هذه الطائرة.
وتطور ال�صناعات الأوروبية عدة طائرات م�سرية لال�ستطالع من الوزن
اخلفيف ،من �أبرزها يف �أملانيا النموذج ( ،)Luna X-2000والعمودية
امل�سرية (�سيمو�س) ،ال�صاحلة كمن�صة رادارية قابلة لالنطالق �أي�ضا من ال�سفن.
وت�ستخدم و�صالت نقل املعلومات ( )Data Linksللتحكم يف الطريان ونقل
املعلومات ،وقد تكون بخط ر�ؤية مبا�رشة� ،أو خلف خط الر�ؤية املبا�رشة .و�أغلب
الطائرات امل�سرية يتم التحكم فيها بو�صالت ر�ؤية مبا�رشة ،مل�ساندة �أعمال
املعركة القريبة ،وبو�صالت من خلف خط الر�ؤية املبا�رشة للم�سافات البعيدة.
�أما الطائرات ذات مدة البقاء الطويلة ،فت�ستخدم ات�صاالت الأقمار اال�صطناعية
لنقل املعلومات.
ولعل منوذج مركبة اال�ستطالع اجلوي التكتيكية الأوروبية الأكرث جناحا
هي املركبة الفرن�سية ( ،)Sperwerالتي يبلغ وزنها عند الإقالع ()250
كجم ،مع حتليق لفرتة (� )8ساعات .وي�ستخدم اجلي�ش الأملاين ( )6نظم مركبات
جوية م�سرية من نوع ( ،)KZOلكل منها حمطتان �أر�ضيتان ،و( )10مركبات
جوية ،تزن املركبة الواحدة منها ( )161كجم ،وهي جمهزة بعد�سة ت�صوير
حرارية ،تك�شف �أهدافا لل�صواريخ واملدفعية بعيدة املدى ،ويعرف منوذج
الت�صدير منها با�سم (توكان .)Tucan -
مهام احلرب الإلكرتونية اجلوية
ويف جمال احلرب الإلكرتونية اجلوية ،ميكن للطائرة امل�سرية حمل معدات
اال�ستطالع الال�سلكي ،و�شل و�إرباك النظم الرادارية من خالل �أعمال الإعاقة
الرادارية الإيجابية (بث موجات �إعاقة) وال�سلبية (ا�ستخدام رقائق معدنية

وعواك�س ركنية) التي جتذب �صواريخ الدفاع اجلوي وتعمل على ت�شتيتها.
ويحقق ا�ستخدام الطائرات امل�سرية يف مهام احلرب الإلكرتونية املميزات الآتية:
• الو�صول �إىل مناطق ي�صعب الو�صول �إليها بالو�سائل الأخرى.
• البقاء لفرتات طويلة خلف اخلطوط وداخل �أرا�ضي العدو.
• جمع املعلومات املطلوبة يف الوقت احلقيقي.
• نقل �صورة مرئية للمواقع املطلوب ا�ستطالعها.
• �إمكانية االقرتاب من مراكز القيادة ومراكز االت�صاالت.
• ال�رسعة البطيئة يف الطريان والتي تنا�سب مهام اال�ستطالع والإعاقة
الرادارية.
• �سهولة ا�ستنزاف و�سائل الدفاع اجلوي املعادية.
ولكن ا�ستخدام الطائرات امل�سرية يف اال�ستطالع والإعاقة الإلكرتونية يواجهه
الكثري من امل�شاكل ،والتي ت�أتي يف مقدمتها املواءمة بني الوزن واحلجم
املطلوب ،واحتياج هذه املهام �إىل نظم حتليل ومتابعة عالية ،والتعامل مع
التهديدات املتنوعة يف جمال الإلكرتونيات.
مهام الق�صف اجلوي
اجته تفكري الع�سكريني وال�صناعيني �إىل تطوير جيل جديد من الطائرات
امل�سرية ،لتقوم ببع�ض مهام الطائرات املقاتلة التقليدية ،والتي تتطلب احلفاظ
على حياة الطيارين ،من خالل �إلقاء القنابل وال�صواريخ من ارتفاعات �شاهقة.
والطائرة امل�سرية تقوم ب�رضب الأهداف ب�سهولة لأنها تطري وفقا لربنامج
حمدد يتم برجمتها عليه لطريق ت�سلكه ،وقد حتمل الطائرات امل�سرية ر�ؤو�سا
�شديدة االنفجار ،يتم ت�سديدها بوا�سطة ا�صطدام الطائرة بالهدف املراد تفجريه.
وبهذه املوا�صفات الب�سيطة ت�ستطيع الطائرات امل�سرية القيام بعمليات خاطفة
لتدمري املن�ش�آت النفطية �أو الأهداف احليوية بكل �سهولة .وحتقيق هذه الآلية،
يتطلب الدمج بني تقنيات قادرة على التعامل مع كافة �أنواع التهديدات ،وعلى
مواجهة الدفاعات اجلوية الأكرث تطورا� ،إ�ضافة �إىل التمتع بدرجة عالية من
اال�ستقاللية ،وقدرة على املناورة ،ومالءمة الإفالت من ال�صواريخ والعودة �إىل
قواعد االنطالق.
والطائرة امل�سرية ،التي �أعدت جنم هذا ال�سالح هي الطائرة الأمريكية
(بريداتور  ،)Predatorالتي حتلق على ارتفاع متو�سط ،وت�صمد يف اجلو ملدة
(� )24ساعة ،وهي مزودة ب�أنواع متعددة من نظم املراقبة :النظم الكهروب�رصية،
ونظم الأ�شعة حتت احلمراء ،والنظم الرادارية� ،إ�ضافة �إىل جهاز حتديد املدى
الليزري ،وتنقل معطيات هذه امل�ست�شعرات جميعا �إىل املن�صات ال�ضاربة ومراكز
القيادة ،حلظيا .على �أن اجلديد هو تزويد هذه الطائرة ب�صاروخي (هلفاير -
 )Hellfireمع ا�ستخدام التوجيه الليزري من على منت الطائرة نف�سها ،ومن
خالل ذلك مت تقلي�ص الثغرة الزمنية بني امل�ست�شعر والرامي� ،أي بني ك�شف
الهدف و�رضبه.
مهام النقل اجلوي
قامت م�شاة البحرية الأمريكية بتجربة قدرة العمودية امل�سرية (K-
 )MAXعلى نقل احلمولة للقوات يف البيئات ال�صعبة ،و�سوف تزود الطائرة
بو�صلة البيانات ونظام �إدارة املهام .وهدف م�شاة البحرية الأمريكية هو �أن
تكون الطائرة قادرة على نقل (� )٢٠ألف رطل من احلمولة يف فرتة (� )٢٤ساعة،
وهو ما ميكن �أن يدعم االنت�شار ب�رسعة ب�إعادة تزويد القوات بامل�ؤن واملواد
يف قواعد �أمامية .و�أثبتت التجربة �أن هذه العمودية امل�سرية التي تزن ()٥١٠٠
رطل ،والتي �صممت وبنيت لعمليات النقل املتكررة يف البيئات ال�صعبة،
ت�ستطيع نقل ( )٦٠٠٠رطل� ،أكرث من وزنها ،على م�ستوى البحر .ومتت التجربة
مرتني ،و�شملت �إقالعا وهبوطا �آليني ،ونقل وت�سليم حمل وزنه ( )٣٠٠٠رطل
مرفوع بحبل ،والقدرة على �إعادة تخطيط م�سارها املحدد وانعطافها ال�ستيعاب
التغيريات ملتطلبات املهمة وتهديدات ميدان املعركة.

و�أجرت �رشكة ( )BAE Systemsجتربة طريان ناجحة لأكرب طائرة
م�سرية مت بنا�ؤها يف بريطانيا .فقد �أجنزت الطائرة امل�سرية من اجليل اجلديد،
(مانتي�س  )MANTISطريانها الأويل ،حمققة النجاح للطريان عن بعد،
على ارتفاع �شاهق و�صمود طويل يف اجلو .ويف �سل�سلة متتالية من الطلعات
�أكملت الطائرة بنجاح جمموعة من التجارب التي تربهن عن قدرات النظام،
و�إمكانيات الطائرات امل�سرية الكبرية يف دعم االحتياجات العملياتية .وهذه
الطائرة متثل برناجم ًا م�ستقبلي ًا ملقاتلة م�سرية ،ذات حمركني مروحيني
توربينيني ،وبجناح طوله ( )22مرتاً ،وهي ت�شبه � -إىل حد كبري  -طائرة
القتال امل�سرية (بريديتور  ) Predator Bمن ناحية ال�صمود يف اجلو،
واملراقبة ،و�رضب الأهداف ،ويهدف تطويرها �إىل حتقيق مهام اال�ستخبارات
والك�شف ،وحيازة الأهداف ،واال�ستطالع.
(مانتي�س) الطائرة تعد �أول طائرة تعمل كلي ًا بالطاقة الكهربائية ،وقد
مت ت�صميمها بت�صور مينحها القدرة على االنت�شار ال�رسيع ،بحيث ميكن
تفكيكها وحملها ب�سهولة على طائرة نقل ع�سكرية .و�صممت لتكون من�صة
متميزة قادرة على الكثري من املهام من خالل جمموعة امل�ست�شعرات العديدة
واملختلفة التي حتملها .وميثل نظام (مانتي�س) طائرة من اجليل اجلديد ،تعمل
با�ستقاللية تامة ،وميكنها �أن تنفذ مهامها بقليل من االحتياج �إىل التدخل
الب�رشي ،وذلك عرب �إدراك البيئة املحيطة بها ،والتفاعل معها .ومن �ش�أن هذه
اال�ستقاللية �أن تعزز الفعالية العملياتية ،مما يتيح مل�شغل الطائرة الرتكيز
ب�شكل �أكرب على املهمة املوكل �إليه تنفيذها دون االن�شغال ب�أمر التحكم
بها .وهذا �أي�ض ًا يح ّد من احلاجة �إىل طاقم كبري لت�شغيلها ،وبالتايل ،يخف�ض
عدد احلوادث العائدة للأخطاء الب�رشية ،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض متطلبات
االت�صاالت ،وو�صالت البيانات بني املركبة اجلوية والأر�ض .وت�ستطيع
(مانتي�س) �أن تقوم بجمع املعلومات اال�ستخباراتية من م�سافة بعيدة ،كما
ميكن تزويدها مبجموعة كبرية من احلمولة النافعة التي تت�ضمن امل�ست�شعرات
ورمبا الأ�سلحة ،و�سوف تتميز بقدرات متكاملة لتوفري املعلومات ،الأمر الذي
�سوف ي�سهل دجمها كلي ًا بالبنى الأ�سا�سية لنظم القيادة والتحكم واالت�صاالت
والكمبيوتر واال�ستخبارات ( .)C4Iففي البيئة العملياتية املعا�رصة املتميزة
بوقعها ال�رسيع ،ي�ساعد هذا النظام مبختلف عنا�رصه على حتقيق �إدراك
ميداين حم�سن و�رسعة يف اتخاذ القرارات.
اجتاهات التطوير والتحديث
ترتكز مالمح تطوير وحتديث الطائرات امل�سرية يف زيادة زمن البقاء
يف اجلو ،و�سهولة جتهيزها للعمل بامل�ست�شعرات الالزمة ،والبحث عن �أ�سلوب
لت�أمينها وحمايتها من ال�صواريخ امل�ضادة ،وذلك بتقليل الب�صمة الرادارية
با�ستخدام مواد مركبة يف طالئها تكون ما�صة للأ�شعة الرادارية ،وتقليل
الب�صمة الب�رصية من خالل �صغر حجم الطائرة ،وتقليل الب�صمة ال�صوتية
بخف�ض �صوت املحرك ،وا�ستخدام كامت �صوت ملا�سورة العادم ،وتقليل
الب�صمة احلرارية بت�شتيت حرارة العادم .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �أحدث
الأ�سلحة امل�ضادة للطائرات امل�سرية هي «منظومة الدفاع اجلوي البحرية
املتكاملة ( )MADISالتي دخلت اخلدمة يف القوات امل�سلحة الأمريكية
م�ؤخرا .وهذه املنظومة عبارة عن نظام هجني من الدفاعات املختلفة ،وتن�رش
على منت ال�سفن احلربية ويف اخلطوط الأمامية على الأر�ض .وت�ضم املنظومة
رادارات و�أجهزة ت�شوي�ش ،بهدف ر�صد الطائرة امل�سرية وت�شوي�ش ات�صاالتها
بالأر�ض.
والطائرة الأمريكية امل�سرية (� )Stalkerصغرية احلجم و�صامتة،
وت�ستخدمها قوات العمليات اخلا�صة الأمريكية منذ عام 2006م لتنفيذ
مهام اال�ستخبار واملراقبة واال�ستطالع .وقد متت جتربة قدرات نظام الطاقة
الليزري على متديد فرتة طريان هذه الطائرة لأكرث من (� )48ساعة.
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وطاقة الليزر حتمل �آما ًال حقيقية يف جمال زيادة قدرات الطائرة لأنها
املهمة
عملي ًا لتمديد وتو�سيع نطاق
ت�سمح بت�أمني قدرة طريان غري حمدودة ّ
ّ
التي ت�ستطيع �أن تن ّفذها الطائرة .وقد جرى تعديل الطائرة ( )Stalkerبهدف
ال�سلكيا على م�سافات بعيدة
�إجراء اختبار الطريان الذي يتيح نقل الطاقة
ًّ
م�ستمر للنظم اجلوية
با�ستخدام �ضوء الليزر من �أجل ت�أمني م�صدر طاقة
ّ
امل�سرية .وهذا االختبار ميثل �إحدى اخلطوات النهائية لإدخال الطريان بوا�سطة
طاقة الأ�شعة الليزرية �إىل امليدان .وهذا النظام ،ومن خالل متكني �إعادة
ال�شحن خالل الطريان� ،سيتمكّن من تو�سيع قدرات الطائرات على ال�صمود يف
اجلو ،بالإ�ضافة �إىل متكينها من تنفيذ مهام جديدة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
التطورات الأخرية يف تكنولوجيا الليزر التجارية توفر العديد من التطبيقات
احليوية يف املجال الع�سكري ،مثل �إمداد امل�ست�شعرات واملن�صات امل�سرية عن
بعد بالطاقة.
وتو�سع دور الطائرات امل�سرية بتطوير تكنولوجيا لرمي قذائف الهاون
منها ،مع توجيهها بدقة نحو �أهدافها .وقد جنحت �إحدى ال�رشكات بتوجيه
قذيفة هاون عيار ( )81مم ترمي من اجلو على هدف �أر�ضي ثابت .و�أثبتت
جتارب التوجيه نحو الهدف قدرات هذه القذائف با�ستخدام نظام توجيه
وم�صهر جديدين ،على توفري �إمكانات حتقيق �رضبات دقيقة انطالق ًا من الفئة
التكتيكية للطائرات امل�سرية .وقد مت �إ�سقاط قذيفة هاون انطالق ًا من طائرة
م�سرية تكتيكية ،ومت ت�صميم القذيفة لكي تلبي احتياجات اجلي�ش الأمريكي
وفيلق املارينز والقوات اخلا�صة حليازة قدرات �رسيعة لإ�صابة الهدف .ونظام
التحكم يف القذيفة مزود بنظام مبتكر للتحكم بالطريان مع توجيه ومالحة
بنظام ( )GPSي�ضيف قدرات ال�رضبة الدقيقة لقذائف الهاون احلالية .وحل
عتاد التوجيه يف ر�أ�س القذيفة حمل ال�صاعق اخلا�ص بها ،بعدما متت جتربته
على العديد من قذائف الهاون ذات الأعرية املختلفة عرب تطبيقات �إ�سقاط
من اجلو� ،أو �إطالق من م�أ�سورة مدفع الهاون ،وبذلك �أ�صبح متوفراً نظام
�سالح ميكن ا�ستخدامه ب�شكل م�شرتك بني القوات من حيث �إمكانية ا�ستخدامه
بالتوجيه واملالحة من خمتلف الطائرات امل�سرية.
وللمرة الأوىل يف تاريخه ،ي�سعى �سالح البحرية الأمريكي لت�سليح �إحدى
طائراته امل�سرية ،وذلك من خالل ت�سليح العمودية امل�سرية «فاير �سكاوت
( ،)MQ-8B Fire Scoutوهذا �أول برنامج يتم و�ضعه لت�سليح هذه
العمودية ،وقد ميزها الأ�سطول على �أنها من االحتياجات ال�رضورية للقوات
جزءا من عملية اال�ستحواذ على هذه
امل�شرتكة .و ُتع ّد عملية دمج الأ�سلحة ً
العمودية لتحقيق عملية الن�رش ال�رسيع لها .وتعد قدرة نظام «فاير �سكاوت»
على العمل ب�رسعات بطيئة �أمراً مالئم ًا لدعم املهام على ال�سواحل ،مثل
مكافحة املخدرات ،وعمليات مقاومة القر�صنة ،وعمليات البحث والإنقاذ،
واال�ستطالع و�أمن املوانئ .وتتمتع العمودية «فاير �سكاوت» بهند�سة
ت�ضمينية ميكن مبوجبها �أن ت�ستوعب خمتلف �أنواع احلموالت النافعة من
الأنظمة الكهروب�رصية و�أنظمة االت�صاالت ،وتوفر هذه احلموالت النافعة
للقادة على الأر�ض وعلى منت ال�سفن� ،أعلى م�ستويات الإدراك امليداين والقدرة
على دقة التهديف.
ويخطط �سالح البحرية الأمريكية لت�سليح العمودية (فاير �سكاوت)
بالقذائف ال�صاروخية امل�سرية بالليزر ( )APKWSلتتمكن من اال�شتباك
مع التهديدات املعادية ب�شكل م�ستقل متام ًا عن الدعم اجلوي الذي توفره
حاملة الطائرات �أو طائرات القواعد اجلوية ال�ساحلية ،و�ستحقق هذه القدرة
�إبقاء املقاتلني بعيداً عن الأخطار والأذى.
وجنح �أول اختبار طريان للطائرة «بريداتور( (Block 1-plus Pre d
 )ator B/MQ99وهي ن�سخة حم ّدثة من الطائرة (Block 1 Pred a
مهم ًا �سيوفر فعالية �إ�ضافية ومرونة متعددة
 )tor Bومت ّثل �إجنازاً ّ
تقني ًا ّ
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املهام واعتمادية �أكرب ،وقد مت ت�صميمها بحيث ت�ستخدم طاقة كهربائية �أقل
وات�صاالت �أكرث �أماناً ،بالإ�ضافة �إىل الهبوط الذاتي امل�ستقل ،ووزن �إقالع
�إجمايل �أكرب ،مع �إمكانية دمج �أ�سلحة �أكرب وقدرة �أب�سط يف دمج احلمولة
النافعة على متنها .وتتميز هذه الطائرة با�ستخدام مولّد طاقة ذي قدرة عالية
متنح قدرة كبرية للتحديث .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يت�ضمن النظام الكهربائي
املح�سن مولّد دعم �إ�ضايف يكفي لدعم كافة الوظائف الدقيقة خالل الطريان،
ّ
يح�سن اعتمادية نظام الطاقة الكهربائية ب�شكل كبري من خالل توفري
وهذا ّ
ثالثة م�صادر طاقة م�ستقلّة .هذا و�ستتوافر �أي�ض ًا يف النموذج اجلديد قدرات
ات�صال جديدة ومتعددة ت�شمل �أجهزة �إر�سال وا�ستقبال لالت�صال بوا�سطة
الأقمار اال�صطناعية مع �أجهزة هوائي على الأجنحة ،مما يوفر قدرة ات�صال
متزامنة (جو/جو) و(جو�/أر�ض) ،وقدرة نقل معطيات �إ�ضافية .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن هذه الطائرة يف اخلدمة لدى �سالحي اجلو الأمريكي والربيطاين حتت
ا�سم  ،MQ-9) Reaperولدى �سالح اجلو الإيطايل حتت ا�سم (MQ-
 ،)9ولدى وكالة (نا�سا) حتت ا�سم ( ،)Ikhanaولدى وزارة الأمن الداخلي
يف الواليات املتحدة الأمريكية حتت ا�سم (،)Predator B/Guardian
وهي م�صممة لتنفيذ مهام عدة تتعلق باال�ستخبار واملراقبة واال�ستطالع،
بالإ�ضافة �إىل مهام مطاردة الأهداف الربية والبحرية وحتييدها.
وفيما ي�سعى �سالح البحرية الأمريكي لتزويد طائراته امل�سرية بقدرات
ت�سليحية مبتكرة حتقق نتائج م�ؤكدة ،وجمربة قتالياً ،يغدو ال�صاروخ( (A P
 )KWSاخليار املف�ضل ليدمج للمرة الأوىل على �إحدى الطائرات امل�سرية.
فال�رشكة التي ت�صمم وتنتج جزء التوجيه لنظام ال�صاروخ املوجه بالليزر،
�ست�ضيف نظام (� )APKWSإىل العمودية امل�سرية «فاير �سكاوت (MQ-
 ،)8B Fire Scoutالتي �سوف ت�ستطيع �أن ت�شتبك مع الأهداف الربية �أو
البحرية عرب توجيهها بوا�سطة الليزر مع القدرة على �إبقاء املقاتلني بعيداً
عن مكامن اخلطر .ويتم دمج هذا النظام على (فاير �سكاوت) جتاوب ًا مع
امللحة للقوات الأمريكية ،وهذا التو�سع واالنتقال نحو
االحتياجات العملياتية ّ
الطائرات امل�سرية يعد اخلطوة املثرية التالية بعد جتربة �أداء هذا النظام على
الطائرات والعموديات امل�أهولة.
اخلال�صة
ت�ستخدم الطائرات امل�سرية يف العديد من املهام ،ولكن اال�ستخدام الأكرب
لها هو يف الأغرا�ض الع�سكرية ،كاملراقبة والهجوم ،حيث غريت هذه الطائرة
طبيعة احلرب اجلوية بحيث �أ�صبح املتحكم يف الطائرة غري معر�ض لأي خطر
حقيقي .لقد كان وا�ضحا ،يف العقدين الأخريين من القرن الع�رشين املا�ضي،
�أن م�رشوع تطوير مركبات جوية م�سرية ،ذات قدرات قتالية فعلية� ،سيمر
يف مراحل ،قبل �أن ي�أخذ جماله الفعلي يف دائرة الإنتاج .ومن هنا ،ترمي
الت�صميمات ،ب�شكل عام� ،إىل تطوير برامج رائدة� ،أو ثورية ،ميكن االتكال
عليها ،لتحل حمل املقاتالت احلديثة .وهناك �إدراك �أي�ضا ،لل�صعوبات التقنية
العائدة لهذا النوع من الربامج ،مما يفرت�ض ،من حيث املبد�أ ،تعاونا �أكرث
من ذي قبل بني ال�رشكات املعنية ب�ش�ؤون الت�سلح اجلوي وال�رشكات الأكرث
اخت�صا�صا يف هذا القطاع.
املراجع:
- www.eurocontrol.int/rpas.
- www.airforce.com/.../remote-piloted-aircraft.
-www.casa.gov.au/aircraft/landing-page/flyingdrones.
- www.militaryfactory.com/aircraft/unmanned aerial-vehicle-uav.
- www.easa.europa.eu/unmanned-aircraft-systems.

َ
املد َّر َعةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
�أنْظ َمة ح َما َية الآل َّيات َ

�إن ادارة ال�صراع بني الآليات املدرعة ،املتمثلة يف الدبابات ومركبات القتال وناقالت اجلنود
املدرعة ،من جهة ،والأ�سلحة امل�ضادة ،من جهة �أخرى ،تتطلب الإملام بنواحي القوة وال�ضعف
يف اخل�صائ�ص الفنية لكل جانب ،بهدف اال�ستغالل الأمثل لنقاط ال�ضعف ل�سرعة الت�أثري عليها،
وتنمية نقاط القوة ،وجعلها غري م�ؤثرة� ،أو تقليل ت�أثريها ،ويعد التدريع الإ�ضايف ب�أنواعه
تدعيما جديدًا ملوقف الآلية املدرعة يف مواجهة التهديد املتزايد يف �أعداد و�أنواع املقذوفات
امل�ضادة والذخائر املوجهة وغري املوجهة ،ولذلك ف�إن ت�صميم الدبابات واملركبات احلديثة
وحتديث الطرازات القدمية يراعي زيادة فعالية الوقاية با�ستخدام الدروع الإ�ضافية ،وذلك
بالإ�ضافة �إىل تطوير جميع �أنظمة التدريع ،وما زال البحث يف جمال تطوير الدروع م�ستم ًرا،
ومل ين�شر الكثري عنه ،و�ستكون الدروع احلديثة هي ال�سمة الأ�سا�سية للدبابات ومركبات القتال
احلديثة ،لتعلن انتهاء ع�صر الدروع التقليدية ،بعد �أن �أ�صبح الأمر يتطلب وجود مكونات الدرع
يف �صورة منا�سبة للنقل والتخزين ،و�أن تكون �سهلة الفك والرتكيب بوا�سطة طاقم الدبابة �أو
املركبة حتت ظروف العمليات ،وت�ستمر �أعمال البحث والتطوير ب�شكل جاد و�سريع لتحقق عن�صر
الوقاية ،وذلك من خالل ا�ستخدام دروع املواد املركبة ،والدروع التفاعلية ( )Reactiveوالدروع
الن�شطة ( ،)Activeوذلك مبا يتنا�سب مع تطور الأ�سلحة والذخائر امل�ضادة.

عميـد (متقــاعد)/
علــــي حلمــــي علوانـــــي
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�أنواع الدروع

ميكن تق�سيم ال��دروع �إىل دروع �أ�سا�سية (رئي�سية) ت�شكل الهيكل
الرئي�سي� ،أو ج�سم الآلية املدرعة ،ثم الدروع الإ�ضافية ،التي يتم �إ�ضافتها
على الهيكل للت�صدي للمقذوفات امل�ضادة .وتنق�سم الدروع الإ�ضافية �إىل
الدروع ال�سلبية ،والدروع التفاعلية ،والدروع الن�شطة (� .)Activeأما
الدروع ال�سلبية ،فتتمثل يف دروع الآلية املدرعة� ،سواء منها ما يدخل
يف تكوين وت�شكيل اجل�سم والربج� ،أو يف الدروع الإ�ضافية ،والتي يتم
ت�صميمها على �آلية القتال ،طبقا لنوع التهديد املحتمل .وتق�سم الدروع
الن�شطة �إىل دروع غري مهاجمة و�أخرى مهاجمة ،وحتاول الدروع غري
املهاجمة ت�ضليل املقذوف امل�ضاد ،وتتمثل امل�شكلة الأ�سا�سية يف �أن
الزمن من حلظة التعرف على املقذوف �إىل حلظة ا�صطدامه بالهدف قد
ال يكفي لت�ضليل وخداع املقذوف �أو تغيري اجتاهه� .أما الدروع املهاجمة
فتحاول تدمري املقذوف قبل ا�صطدامه بالهدف .وتوجد بع�ض امل�شاكل
يف �إع��ادة جتهيز ال��دروع الن�شطة ب�رسعة يف امليدان ،وميكن لقذيفة
متجهة نحو عدة �آليات �أن تعجل ببدء عمل �أنظمة الدروع الن�شطة يف هذه
الآليات جمتمعة ،مما قد يعنى ا�ستهالكا زائدا وخ�سارة لهذه الأنظمة،
ورمبا -يف هذه احلالة -ت�شكل هذه الدروع الن�شطة خطورة ،حتى على
القوات ال�صديقة ،خ�صو�صا يف معركة الأ�سلحة امل�شرتكة.

�أهمية الدروع الإ�ضافية

تعد الآليات املدرعة من �أهم الأ�سلحة الربية ،ملا متثله من عنا�رص
الوقاية ،وخفة احلركة ،وقوة النريان ،وحت�سني احلماية بوا�سطة التدريع
توفر كثريا يف التكاليف لتمديد حياة هذه الآليات ،وحتى ميكنها القيام
مبهامها بنجاح فالبد من �ضمان بقاء �أطقمها يف املعركة ملدة طويلة،
�أو على الأقل ،حلني �إجناز املهمة ،ويتمثل ذلك حاليا يف عن�رص البقاء،
�أو ما ي�سمى بعن�رص الوقاية ،و�أه��م مكوناته التدريع ،الذي يعد �أبرز
�سمات متييز الدبابات ومركبات القتال املدرعة عن املركبات العادية.
ويعد الدرع �أحد �أهم عنا�رص حتديث املركبات املدرعة ،حيث �إنه يعمل
على تلقي الإ�صابة ،ومنع امتداد ت�أثريها �إىل باقي املكونات والطاقم،
وذلك من خالل تعامله ب�صورة مبا�رشة مع الذخائر امل�ضادة .ولذلك،
ف�إن تطويره يرتبط بتطوير هذه الذخائر ،من حيث قوة ت�أثريها ،ومكان
�إ�صابتها ،بل �إن بع�ض الدروع احلديثة ميكنها ا�ست�شعار املقذوف امل�ضاد
والتعامل معه ،وتدمريه قبل �أن ي�صل �إىل هدفه.
وج���اءت ظ��اه��رة ال��ت��دري��ع الإ���ض��ايف نتيجة ت ��أث�يرات عملياتية
واقت�صادية وتقنية �أكدت كلها على �أهمية توفري احلماية ،فعلى امل�ستوى
العملياتي ،كان هناك انت�شار الأ�سلحة امل�ضادة للدروع ذات التكلفة
املنخف�ضة ،والتي ميكن احل�صول عليها ب�سهولة ،وكذلك ف�إن تزايد �أنواع
و�أعداد املركبات املدرعة اخلفيفة حققت خفة احلركة وقوة النريان على
ح�ساب عن�رص الوقاية املبا�رشة ،ومن الناحية االقت�صادية كانت هناك
احلاجة �إىل �إطالة �أعمار الدبابات واملركبات املدرعة الغالية الثمن� ،أما
تقن ًيا ،فقد �أمكن �إنتاج وتطوير و�سائل حماية جديدة ذات فعالية عالية
بالن�سبة �إىل وزنها ،بحيث حتقق هذه الو�سائل التوازن بني خفة احلركة،
وق��وة النريان ،واحلماية ،وهي العنا�رص الأ�سا�سية يف تقييم الآلية
املدرعة.
ولقد حظي ال��درع باهتمام �أك�بر يف �أك�ثر دبابات القتال فعالية
يف العامل حاليا ،وهي الدبابة الأمريكية ( )M1A1والدبابة الأملانية
(ليوبار د  ،)Leopard-2والدبابة الربيطانية (ت�شالنجر Cha l
 ،)lengerوالدبابة الفرن�سية (لكلريك  ،)Leclercوالدبابة الرو�سية
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الآليات املدرعة تعد من �أهم
الأ�سلحة الربية؛ ملا متثله من عنا�صر
الوقاية ،وخفة احلركة ،وقوة النريان
( ،)T-72وكذلك الطرازات احلديثة من مركبات القتال ،وطور اجلي�ش
الأمريكي دروعا �إ�ضافية لعدد كبري من املركبات عندما واجه انت�شار
اجلنود الأمريكيني يف مناطق خمتلفة تهديدا من ن�يران الأ�سلحة
اخلفيفة والألغام الأر�ضية ،واملركبات املعنية هى �سل�سلة املركبات
متعددة املهام فائقة احلركة من طراز (همفي  )HMMWV-Mوزنها
(� )5أطنان ،وحتقق هذه الدروع حماية �ضد الذخرية عيار ( )7.62مم،
والذخرية املتفجرة يف اجلو فوق الر�ؤو�س عيار ( )155مم ،واحلماية
كذلك من انفجار الألغام الأر�ضية �أمام املركبة ،وبد�أ �إنتاج املركبات
طراز ( )M1114 HMMWVذات الت�سليح العلوي واملزودة مبجموعات
حماية �إ�ضافية حلماية الرامي ،ومكونات تدريع �إ�ضافية من �ش�أنها
توفري معدالت حماية معززة �ضد العبوات النا�سفة املحلية ال�صنع.
وال تزال القوة الرئي�سية الدافعة مل�ستويات حماية دبابات القتال
الرئي�سية وغريها من مركبات القتال املدرعة هي ،تقليد ًيا ،التهديدات
الثقيلة� ،أي ذخائر الطاقة الكيميائية ،ومنها املقذوفات �شديدة االنفجار
امل�ضادة ل��ل��دروع ،ومقذوفات الطاقة احلركية التي تطلقها مدافع
الدبابات ،و�أي�ضا ال�صواريخ املوجهة امل�ضادة للدبابات والتي حتمل
ر�ؤو�سا حربية ذات ح�شوات جوفاء (.)Hollow Charge
وقد �أ�سفر التقدم التقني بحلول ت�سعينيات القرن املن�رصم عن قذائف
طاقة حركية خارقة للدروع ت�ستطيع اخ�تراق دروع متجان�سة ،يبلغ
�سمكها ( )800ملم على الأقل ،ور�ؤو�س حربية �شديدة االنفجار وم�ضادة
للدبابات ،وت�ستطيع اخرتاق دروع يبلغ �سمكها ( )500ملم تقريبا ،وهذه
التهديدات ال ت�ستطيع حتى دبابات القتال الرئي�سية التغلب عليها ب�سهولة،
�إال �أن التهديدات الأكرث �شيوعا �ضد مركبات القتال املدرعة اخلفيفة
يف احل��رب غ�ير املتكافئة ( )Asymmetric Warfareه��ي ذخائر
الر�شا�شات عيار ( )14.5ملم والأ�سلحة امل�ضادة للدروع التي تطلق من
على الكتف ،مثل مقذوفات ( .)RPGويف ا�ستطاعة القذيفة اخلارقة
للدروع ( )BS41عيار ( )14.5ملم اخرتاق دروع ب�سماكة ()38ملم من
م�سافة ( )100مرت ،والتعامل بنجاح مع بع�ض �أنواع الدروع اخلزفية،
وهي لذلك ،ت�شكل تهديدا مميتا جلوانب وم�ؤخرات معظم مركبات القتال
املدرعة اخلفيفة ،ويف ما يتعلق باملقذوف ( ،)RPG-7ف�إن الن�سخة
الأ�صلية الأ�سا�سية منه ت�ستطيع اخرتاق ( )300ملم ،يف حني �أن الأ�شكال
املتقدمة منه وذات الر�ؤو�س الرتادفية ( ،)Tandem Warheadمثل
( )RPG-7VRف�إنها ت�ستطيع اخرتاق ( )600ملم من الدروع التفاعلية
( )Reactiveاملتفجرة .وهذه املقذوفات ت�ؤثر يف �أي مركبة قتال مدرعة
عاملة حاليا ومن �أي زاوية ،ومتثل تهديدا جلوانب حتى �أثقل من دبابات
القتال الرئي�سية.
وكانت الت�صميمات التقليدية للآليات املدرعة تعتمد على تركيز
الدرع يف الأماكن الأكرث تعر�ضا للإ�صابة ،وهي املقدمة ،ثم الأجزاء
العلوية ،ثم �أجناب الربج ،ف�أجناب الآلية ،ثم �أ�سطح امل�ؤخرة والقاع.
ولكن تطور العديد من املقذوفات التي تهاجم الآلية املدرعة من �أعلى
( )Top Attackوكذلك الألغام التي تهددها من �أ�سفل� ،أدى �إىل �صعوبة
حتديد �أماكن معينة من ج�سمها تكون �أكرث تعر�ضا للخطر ،فالدبابة

تتعر�ض لو�سائل متعددة للهجوم من �أعلى ،مثل ال�صواريخ املوجهة التي
تطلق من الطائرات ،والذخائر احلاملة للمقذوفات املوجهة امل�ضادة
للدروع ،والذخائر املوجهة التي تطلقها املدفعية والهاونات ،وكذلك،
ف�إن الدبابة تتعر�ض لأخطار الألغام امل�ضادة ،ومنها الألغام املبعرثة،
التي يتم �إطالقها من الرب �أو اجلو ،بوا�سطة املدفعية وال�صواريخ.

الدروع الثنائية

أي�ضا توفر
ا�ستخدام الدرع ذي ال�صالبة العالية ال يكفي ،حيث يلزم � ً
خا�صية املرونة الداخلية للدرع امل�ستخدم ،فخا�صية ال�صالبة مبفردها
ميكن �أن ت�ؤدى �إىل ك�رس الدرع �إىل �أجزاء متناثرة ,ولتوفري اخلا�صيتني
معا (ال�صالبة وامل��رون��ة) يجب �أن يكون ت�صميم ال��درع من طبقتني:
طبقة خارجية ذات �صالبة عالية ،وطبقة داخلية ذات �صالبة �أقل ،ولكن
ا�ستخدام هذا الدرع يعد حمدودا ،نظرا الرتفاع تكلفته ،ولذلك ف�إنه ي�ستخدم
يف �أنواع حمدودة من املركبات املدرعة ،مثل املركبة (اجنيزا )Engesa
الربازيلية ،وهو يتميز بخفة الوزن ،مما يجعله منا�سبا للمركبات ذات
دروعا ب�سمك ( )100مم حتقق الوقاية من الذخائر
العجل ،و�أنتجت منه
ً
حتى عيار( )12.7مم ,و�أحدث تطوير يف جمال هذه الدروع هو الدرع
ال�صلب املغطى بال�سرياميك ،ولكن احتمال الوقاية للطبقة الثانية تقل،
حيث يعتمد ذلك على ت�صميم الوحدات� ،إذ �أن املقذوف الأول يك�رس طبقة
ال�سرياميك اخلارجية ،وي�صبح الدرع الداخلي عاديا ومعر�ضا للإ�صابة
باملقذوف الثاين.
ويتم �إنتاج �أل��واح ذات �صالبة عالية ميكن تركيبها على الدرع
الأ�صلي للمركبة املدرعة عند احلاجة �إليها ،وفقا لظروف التهديد
املحتمل .ومتثل هذه الأل��واح م�شكلة عند تركيبها على املركبات ذات
العجل ،التي ال تتحمل �أوزانا �إ�ضافية كبرية ،وبالتايل ،ف�إنها ت�ؤدي �إىل
ت�أثري �سلبي على عنا�رص �أخرى ،مثل خفة احلركة .ويف هذا ال�صدد مت
انتاج طبقات للوقاية ،ولكن ذات كثافة �أقل من ال�سرياميك ،وم�صنعة
من مواد مثل (الكفالر  )Kevlarلتعزيز درع الفوالذ التقليدي ,وكذلك
ا�ستخدمت طبقات من الألياف الزجاجية ،ولكن يعيبها ارتفاع �أ�سعارها,
و�أف�ضل �أن��واع ال�سرياميك امل�ستخدمة يف ت�صنيع هذه ال��دروع هو ما
يحتوي على �أك�سيد الألومنيوم� ،أو �أك�سيد البورون� ،أو كربيد ال�سيلكون،
حيث حتقق الوقاية من اخرتاق الذخائر حتى عيار ( )14.5مم ،وت�ستخدم
الطبقتان بفا�صل هوائى بينهما.

الدروع الثالثية

قامت بع�ض ال�رشكات بتطوير نوع جديد من �ألواح التدريع املركبة
التي تنا�سب اال�ستخدام على املركبات القتالية امل��درع��ة اخلفيفة،
ويتكون من ثالث طبقات من �سبيكة �ألومنيوم معاجلة حراريا ،مرتبطة
ببع�ضها يف لوح واحد بالدرفلة على ال�ساخن .ويوفر هذا الدرع حماية
�ضد املقذوفات �أف�ضل من �أي درع قيا�سي من طبقة واحدة ،حيث ميكنه
مقاومة اال�صطدام لطلقات طاقة احلركة ،ومقاومة ت�أثري الت�شظية على
اجلانب املقابل لنقطة اال�صطدام من الداخل .وي�ستخدم ال��درع طبقة
و�سطي من �سبيكة (�ألومنيوم -زنك -ماغني�سيوم -نحا�س) ،والتي توفر
له قوة عالية� ،أما الطبقات الأمامية واخللفية فهي من �سبيكة مثبتة
قابلة للحام من (الألومنيوم -الزنك -املاغن�سيوم) ،وت�ضاف بني �سطحي
التالقي الداخليني طبقات رقيقة من �ألومنيوم نقي ،مما يوفر الت�صاقا
�أف�ضل ،وي�ضيف خ�صائ�ص بال�ستية نوعية ،وقد �أتاح هذا البناء املركب
الفر�صة ال�ستخدام ال�سبيكة يف بناء درع ملحوم لأول مرة.
وكانت ال�سبيكة غري املعاملة حرار ًيا ،واملكونة من الألومنيوم
واملاغن�سيوم ،هي �أول �سبيكة خفيفة ت�ستخدم على مدى وا�سع كدرع
حماية يف بناء املركبات املدرعة مثل املركبة (� ،)M113أما ال�سبائك
ثالثية العنا�رص (�ألومنيوم -زنك -منجنيز) ف�إنها متثل اجليل الثانى
من مواد ال��دروع اخلفيفة ،وقد ا�ستخدمت يف املركبات (�سكوربيون)،
و( ،)MCV-80و(براديل .)Bradley

ا�ستخدام املواد املركبة

املركبة(  (Composite M a

حتتوي ال��دروع احلديثة على امل��واد
 )terialsلتحقيق �أف�ضل وقاية من ذخائر احل�شوة اجلوفاء ،وهذه الدروع
م�صممة لتفتيت كتلة القذيفة املخرتقة وخف�ض �رسعتها وحرف م�سارها،
وكان �أول جيل من هذه الدروع يف الدبابة ال�سوفيتية ( ،)T-64وثبت
من اال�ستخدام الفعلى لل�سرياميك �أن ا�ستخدام بالطات منفردة منه يفقدها
ميزتها يف الوقاية ،حيث ي�سهل ك�رسها ،ولذلك كان االجتاه نحو ت�صميم
الدرع املركب من املادة احلديدية وال�سرياميك .ويتم اختيار منظومة
الوقاية للدبابات من طبقات من م��واد خمتلفة ميكن �إع��ادة ترتيبها
للح�صول على �أكرب وقاية ،ويتم ذلك ب�إجراء التجارب العملية واحل�صول
على النتائج وحتليلها للو�صول �إىل الرتتيب الأمثل لهذه الطبقات.
وميكن زيادة فعالية الدرع املركب با�ستخدام طبقة من (الكوت�شوك)،
خلفها طبقة جديدة من احلديد ،وتو�ضع هاتان الطبقتان يف املنظومة
على م�سافة معينة من درع الدبابة الأ�صلي على زاوي��ة معينة ،ومل
يعرف هذا الت�صميم للدروع �إال حديثا ،حيث ن�رشت معلومات عام
1989م تو�ضح �أن �أف�ضل وقاية �ضد ذخائر احل�شوة اجلوفاء تتمثل يف
الدبابة (ت�شالنجر )Challenger-1والدبابة ( .)M1A1وه��ذا يعني
تطور الوقاية من ذخائر احل�شوة اجلوفاء بدرجة كبرية ،و�أن امل�ستقبل
�سي�شهد قدرات للوقاية تزيد عن ذلك ،رمبا با�ستخدام املواد املتفجرة يف
الت�صميم.
ويعد �أحدث تطوير يف الدروع هو ما يجرى للوقاية �ضد اخرتاقات
الذخائر (�سابو  ،)SABOTاملتزنة بالزعانف ( ،)ABFSDSوقد و�صلت
قدرات اخرتاقها �إىل �ضعف �سمك الدروع التقليدية للدبابات واملواد التي
حتقق احلماية من ذخائر احل�شوة اجلوفاء (بخالف املواد �شديدة االنفجار
التي ت�ستخدم يف الدروع التفاعلية) ميكن �أن تكون فعالة يف الوقاية من
ذخائر (�سابو) ،والدروع التي حتتوي على مواد مثل الزجاج �أو ال�سرياميك
لها فعالية عالية يف مواجهة الذخائر (�سابو) ،وال�سرياميك الذي يحتوي
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على �أك�سيد الأملنيوم هو �أف�ضل �أنواع ال�سرياميك امل�ستخدم يف ت�صنيع
الدروع ،وميكن تطوير ت�صميم الدرع املركب ب�إعادة تركيب هذه الطبقات
للح�صول على �أف�ضل مقاومة يف مواجهة ذخائر (�سابو) وذخائر احل�شوة
اجلوفاء يف الوقت نف�سه ،ومن �أمثلة ذلك دروع الدبابة الفرن�سية (لكلريك
 ،)Leclercوالتي �أمكن حتقيق وقاية لها تعادل �ضعف الوقاية التي
يحققها الدرع التقليدي ،ولقد �أثبتت التجارب �أن مادة ال�سرياميك حتقق
الوقاية من ذخائر احل�شوة اجلوفاء ب�سبب امت�صا�ص ال�سرياميك جلزء
كبري من الطاقة احلرارية ،الناجتة من خمروط اللهب.
وقد اقتحمت هذه امل��واد املركبة جم��االت عديدة يف ال�صناعات
احلربية ،كبديل عن ال�سبائك املعدنية ،خا�صة و�أنها حتقق املميزات
الآتية:
 uالوقاية املنا�سبة للطاقم نتيجة عدم حدوث ت�شظ (Fragme n
 )tationلأجزاء اجل�سم عند الإ�صابة.
 uخفة ال��وزن وما يتحقق عن ذلك من خفة احلركة التكتيكية
والإ�سرتاتيجية بالنقل اجلوي.
 uرخ�ص التكلفة الإنتاجية مع الت�صنيع الكمي.
 uعدم الت�أثر باالهتزازات ،مما يحقق ثبات الت�صويب بالأ�سلحة
املجهزة بها.
 uحتقيق عمر �أطول للمعدة نتيجة لعدم الت�أثر بالرطوبة والعوامل
اجلوية.
 uم�ستوى �ضو�ضاء �أقل �أثناء العمل ،ومبا ال ي�ؤثر على الأجهزة
الال�سلكية.
 uحتقيق الإعاقة ال�سلبية �ضد م�ست�شعرات اال�ستك�شاف ،نتيجة
ل��رداءة تو�صيلها احل��راري ،وك��ذا �صعوبة ك�شفها رادار ًي���ا النخفا�ض
انعكا�س الأ�شعة الكهرومغناطي�سية من هذه املواد.

ا�ستخدام اليورانيوم امل�ستنفد

جهزت بع�ض الدبابات الأمريكية طراز ( )M1A1ب�ألواح يورانيوم
م�ستنفد ()Depleted Uranium: DUعلى هيكلها وف��وق برجها،
واليورانيوم امل�ستنفد هو �أكثف املعادن (كثافته تزيد مرتني ون�صف
عن كثافة ال�صلب املدرع) ،وي�ستخدم يف الطبقة اخلارجية الحتواء قدر
كبري من طاقة مقذوفات (�سابو)� ،أو مقذوفات احل�شوة اجلوفاء ،لإحداث
انحراف �أو ت�شويه للمقذوف اخلارق ،مما ي�ؤدي بالت�إىل �إىل �إ�ضافة قدر
من الوقاية ،ويقت�رص ا�ستخدامه على مقدمة وبرج الدبابة �أو �أجزائها
الأكرث تعر�ضا للإ�صابة ،مع الت�أكد من عدم ت�أثر الأفراد داخل �أو خارج
الدبابة بالإ�شعاع خالل تعر�ضهم له لفرتة طويلة.

الدروع التفاعلية املتفجرة

الدروع التفاعلية ( )Reactiveهي التي يتم تثبيتها على الأماكن
الأكرث تعر�ضا من الآلية املدرعة ،ومن �أمثلتها تلك التي حتتوي على مادة
�شديدة االنفجار بهدف ت�شتيت نافورة اللهب املنبعثة من ذخائر احل�شوة
اجلوفاء ( ،)Hollow Chargeوهذه الدروع عبارة عن طبقتني بينهما
مادة متفجرة بحيث تنفجر هذه امل��ادة عند ا�صطدام نافورة احل�شوة
اجلوفاء بها ،مما ي�ؤدي �إىل ت�شتتها ،و�إ�ضعاف ت�أثريها وقدرتها على
االخرتاق ،وعادة ما تو�ضع املتفجرات على هيئة عنا�رص منف�صلة ،يتم
ر�صها على قواعد خا�صة ،بحيث يتم احتواء االنفجار يف حيز حمدود،
كما �أنها تتيح �سهولة التغيري حتى يف امليدان.
وك��ان الرو�س يف الطليعة بتطوير دروع تفاعلية ،ت�ستعمل كتل
متفجرات لت�شكل رد فعل �ضد الر�ؤو�س احلربية فتفجرها قبل �أن ت�صل
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�إىل الدرع الرئي�سي ،ومت تزويد مركبات (براديل  )Bradleyيف اجلي�ش
الأمريكي ومركبات القتال (ووري��ر )Warriorالربيطانية بهذا النوع
من الدروع ،وتقدم بع�ض ال�رشكات نوعا جديدا من هذه الدروع مالئما
لال�ستخدام مع مركبات القتال املدرعة اخلفيفة ،وهو عبارة عن خليط
هجني من املواد اخلامدة واملواد التفاعلية ،ويزعم �أنه قادر على �إف�شال
�رضبات متكررة من املقذوفات ذات احل�شوات الرتادفية (،)Tandem
ويزعم �أن ت�صميمات الدروع التفاعلية املتفجرة املتقدمة ،مثل الدروع
الرو�سية(  ( )KONTAK-5فعالة جزئيا على الأقل �ضد قذائف (AP F
� )SDSأي�ضا ،لكن ال يوجد ما ي�شري �إىل �أن هذه الت�صميمات مالئمة
لتتنا�سب مع مركبات قتال مدرعة خفيفة ،بل قد يبدو �أن الدروع اخلامدة
تبقى احلل القريب الأجل.

�أنظمة احلماية الن�شطة

تعد �أنظمة احلماية الن�شطة يف ما يخ�ص مركبات القتال املدرعة،
�ضمن الإمكانات الأكرث فعالية� ،إذ �أن الكثري من مكوناتها متوفر يف
وخ�صو�صا �أجهزة اال�ست�شعار القادرة على ك�شف م�سار ال�صاروخ،
ال�سوق
ً
واجليل الأخري من هذه الأنظمة ي�ستخدم تقنيات تغيري م�سار املقذوف
امل�ضاد وتقنيات تدمري هذا املقذوف ،وهذه التقنيات ت�ستطيع خداع
املقذوفات املوجهة بعمل �إجراءات م�ضادة متنوعة ،فتجعلها بالتايل
تخطئ هدفها ،ويف العادة يراد بالطريقتني �أن تعمال على نحو متوافق.
و�إذا مل جتد تقنية تغيري م�سار املقذوف تبقى تقنية تدمريه هي الفر�صة
الأخ�يرة ،وتتوىل تقنية تغيري م�سار املقذوف العمل � اً
أول ،من خالل
ا�ستخدام �أجهزة ت�شوي�ش حرارية �أو ليزرية خلداع ال�صواريخ ،بينما يجري
ا�ستخدام الدخان حلجب املركبة عن التهديدات املوجهة ليزريا �أو ب�رصيا،
وت�ستخدم و�سائط احلجب التي حتتوي عليها �ستائر الدخان للتغلب على
�صواريخ امل�شاة اخلفيفة العاملة مببد� أ “�إطلق وان�س” (Fire and Fo r
 ،)getمثل ال�صاروخ (جافلني � ،)JAVLINأو ال�صاروخ (�سبايك .)Spike
وثمة وقت ق�صري للرد حاملا يتم اكت�شاف اخلطر و�أي ا�ستجابة حتتاج
�إىل �أن تكون فورية تقريبا و�آلية ،وهذا الأمر يحدث بع�ض امل�شكالت
امليدانية عندما يتوقع �أن يعمل جنود امل�شاة يف �أماكن قريبة جدا من
مركباتهم القتالية املدرعة ،كما �أنه يحدث م�شكالت خا�صة بالعالقات
العامة عندما يكون القتال يف بيئة مدنية ،حيث ميكن �أن تطال ت�أثريات
القتال املدنيني ،وملا كان الوقت املتاح للرد حمدودا جدا وعامال حرجا،
ف�إنه ميكن بذل املحاولة لك�سب بع�ض الوقت الإ�ضايف عن طريق تو�سيع

الدروع الواقية ملركبات القتال تتكون من �ألواح من
ال�صلب الذي تقل فيه ن�سبة الكربون ،وجتمع بني القدرة
على مقاومة طلقات الأعرية ال�صغرية وبني �سهولة حلامها
ً
عالوة على رخ�ص ثمنها
مدى ك�شف اخلطر �إىل �أق�صى ما ميكن .غري �أن هذا �سيجعل املركبة عاجزة
عن الرد على هجمات ت�شن من م�سافات قريبة جدا ،وهناك نظام للحماية
القريبة الن�شطة لتدمري الأهداف ويراد به بالتحديد توفري حماية قريبة
ملركبات قتال مدرعة خفيفة �ضد هجمات مقذوفات من نوع ()RPG
و�صواريخ �صغرية تطلق من على الكتف ،والنظام يتمثل بقنبلة يدوية
�صغرية ومت�شظية وق�صرية املدى وحتمل جهاز ا�ست�شعار راداري ذا موجة
مليمرتية من �أجل متييز الهدف وت�شغيل امل�صهر ( ،)Fuseوحتتوي �أي�ضا
على معاجلة رقمية للإ�شارة ،وعلى نحو �آيل يك�شف النظام مقذوفات
احل�شوة اجلوفاء ويعرت�ضها ويدمرها من م�سافة بعيدة عن املركبة ،ويف
الإمكان �إطالق القنبلة �إما من قواذف خا�صة بها� ،أو من قواذف القنابل
الدخانية التي تركب على معظم مركبات القتال املدرعة.

اجتاهات تطور تقنيات الدروع

كانت الدبابة واملركبات املدرعة تعتمد على الوقاية التي يوفرها
لها درعها التقليدي ،والذي كان �أكرب �سمك له يوجد يف مقدمة اجل�سم،
وكان الدرع ي�صنع من ال�صلب عايل ال�صالبة ،ولكن �رسعان ما توقف
ا�ستخدامه خالل ثالثينيات القرن املن�رصم ثم �أعيد ا�ستخدامه مرة
�أخرى يف ال�ستينيات حيث ا�ستخدم ال�صلب من جديد يف ت�صميم الكثري
من الدروع ،ويف بداية �ستينيات القرن املا�ضي بد�أ �إنتاج عدد كبري من
مركبات القتال التي ا�ستخدم لها درع الألومنيوم كمكون رئي�سي وبد�أ هذا
االجتاه يف الواليات املتحدة يف املركبة (.)M113
واجلدير بالذكر �أن الدروع امل�صنوعة من �سبائك الألومنيوم اخلفيف
حتقق الوقاية �أ�سا�سا من طلقات الأ�سلحة ال�صغرية عيار ( )7.62مم ،ومن
ال�شظايا املتناثرة عن هذه الطلقات .ويتكون درع املركبة ()M113
من �سبيكة الألومنيوم واملغن�سيوم واملنجنيز ،وهذه ال�سبيكة �أف�ضل
من ال�صلب املدرع يف الوقاية من ال�شظايا املتناثرة ال�صادرة عن هذه
الطلقات ذات ال�رسعات العالية.
وكانت الدروع الواقية ملركبات القتال تتكون من �ألواح من ال�صلب
الذي تقل فيه ن�سبة الكربون ،وجتمع بني القدرة على مقاومة طلقات
الأع�يرة ال�صغرية وبني �سهولة حلامها عالو ًة على رخ�ص ثمنها ،وقد
�أنتجت بع�ض ال�رشكات درعا مكونة من �ألواح من ال�صلب و�أمكنها توفري
حماية للمركبات �ضد ذخرية الر�شا�شات من عيار ( )14.5مم ،وبع�ض
هذه الدروع ميكنه حتقيق احلماية �ضد الذخرية عيار ( )20مم و( )23مم،
ولكن ذلك �أدى �إىل زيادة وزن املركبة.
ومع هذا الوزن الثقيل ف�إن املركبات ال تتمتع بدرجة الوقاية نف�سها
التي تتمتع بها الدبابات .ولذلك ف�إن م�ؤيدي زيادة تدريع املركبة يرون
�أن��ه من املنطقي �أن حت�صل املركبة على درج��ة الوقاية نف�سها ،مثل
الدبابة �إذا كانت �ستعمل معها.
ومت بناء عدد من املركبات املدولبة التي ا�ستخدمت دروعا م�صنوعة
من �سبائك الأملونيوم ،ومنها مركبة اال�ستطالع الربيطانية (فوك�س Fox
 )4x4التي �أنتجت خالل �سبعينيات القرن املا�ضي ،ثم املركبة الأ�سبانية
( ،)Enasa 6x6 13MRوحيث �إن �سبائك الأملنيوم مل حتقق احلماية

الكافية �ضد الذخائر املخرتقة للدروع ،فقد ا�ستخدمت دروع��ا �أحدث
معاجلة حراريا ،ولكن تبني �أن هذه ال��دروع تتعر�ض لل�رشوخ ،عالوة
على عدم قدرتها على حتمل الذخائر امل�ضادة الباعثة للحرارة العالية،
ومن ثم جرى تطوير دروع ذات درجة عالية من ال�صالبة ا�ستخدمت يف
العديد من مناذج املركبات املدولبة ،ومنها املركبة الأمريكية كوماندو
( ،)Commando 4x4ثم ال��ط��رازان الكنديان (Vickers Valkyr
 )4x4و( ،)LAV 8x8و�أثبت هذا التدريع اجلديد خفة �أكرب يف الوزن،
باملقارنة بتدريع الأملونيوم.
ثم اجته التطوير ملحاولة ت�شتيت الذخائر امل�ضادة با�ستخدام تدريع
�صلب مزدوج تكون فيه الطبقة اخلارجية من ال�صلب عايل ال�صالبة،
وتليها الطبقة الثانية (الداخلية) من �صلب �أق��ل �صالبة ،ولكن عايل
التحمل ،و�أدى ذلك �إىل �ضمان الوقاية �إذا ك�رست الطبقة اخلارجية.
وجرى بعد ذلك تطوير بالن�سبة للمركبات التي ت�ستخدم دروع الأملونيوم
ب�إ�ضافة طبقة تدريع خارجية من ال�صلب� ،أو من �ألواح ال�سرياميك� ،إال �أن
هذا الأ�سلوب كان باهظ التكلفة ،وهذا ما حد من انت�شاره ،ومع زيادة
التهديد ملركبات القتال ،ف�إن الأمر تطلب حمايتها با�ستخدام دروع
�أكرث تعقيدا م�صنوعة من ال�سبائك املختلفة ،و�أعطيت الأج��زاء ال�سفلى
واملناطق املعر�ضة للإ�صابة حماية �إ�ضافية �ضد الألغام واملقذوفات،
ثم �أ�صبح الدرع مائال يف بع�ض املركبات ،مما �أدى �إىل زيادة احلماية
�ضد املقذوفات الأفقية ،ومقذوفات الأ�سلحة ال�صغرية ،و�شظايا القنابل.
وتقوم بع�ض مراكز الأب��ح��اث الدفاعية بدرا�سة تخفي�ض وزن
املركبات املدرعة بن�سبة ( .)%50وباعتبار �أن التح�سني املتوا�صل
للمفاهيم التقليدية للدروع لن ي�ؤدي �إىل هذا الهدف� ،أ�صبح يتحتم �إيجاد
مدخل جديد ،يتمثل يف درع يتكون من لوحني معدنيني مف�صولني
بو�ساطة مادة عازلة وخمتلفي القطبية (واحد موجب والآخر �سالب) ،حيث
ت�ستخدم الطاقة الكهربائية ل�شحن اللوحني ،وعند �إ�صابة اللوح اخلارجي
يتم تفجري القذيفة املهاجمة ،ثم يت�شكل النفث النحا�سي ويخرتق العازل
لي�صل �إىل اللوح الداخلي ويقيم ات�صاال كهربائيا في�صهره ويبخره.
�إن ما ت�سمى تركيبات ال��دروع الذكية ( )Smartهي �أي�ضا يف
طور التطوير ،وعالوة على كون هذه الرتكيبات قادرة على ال�صمود يف
وجه احل�شوات اجلوفاء ،فهناك �أمل ب�أن تكون مثل هذه الرتكيبات فعالة
�ضد تهديدات قذائف طاقة احلركة من العيار املتو�سط على الأقل ،وهذه
الدروع مركبة يف �شكل رقائق �أو يف �شكل مغلف بكب�سولة ،وكل تركيبة
م��زودة بجهاز ا�ست�شعار ومعالج �صغري ()Microprocessor
مد�سو�سني داخل جوفها ومو�صولني بلوح تغطية خا�ص بالرتكيبة.
و�إذا �أ�صيب لوح التغطية اخلارجي هذا مبقذوف ،ف�إن جهاز اال�ست�شعار
يحدد موقع ال�صدمة بدقة ،كما يحدد حجم املقذوف اخلارق و�رسعته،
وعندئذ يبد�أ املعالج ال�صغري رد فعل داخل املادة الن�شطة التي تنفتح
فورا باجتاه املقذوف امل�ضاد ،ويقوم ت�أثري املادة الن�شطة بتغيري م�سار
املقذوف ،ويجعله بالتايل يف�شل يف �إ�صابة املركبة.

املراجع

http://www.army-guide.com/eng/product3009.html.
l http://www.army-guide.com/eng/product3706.htm.
l http://defense-update.com/products/a/arena-e.htm.
l http://defense-update.com/products/t/trophy.htm.
l
http://articles.janes.com/articles/Janes-Electro-OpticSystems/Israel-Military-Industries-ARPAM-defensiveaids-system-Israel.html.
l http://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Kill.
47

العــدد 513
�سبتمرب 2019

l

(نُ ُ�سور ُ ُع َما َن ) *
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الص ِ
واثـ��ق
بز ُه�� ِّو
ع��زم وافتخ��ارٍ
ٍ
ٍ
ُ
أبطال الوقيع ِة في ال َو َغى
وصفوف
ِ
ثاب��ت
بع��زم
به��م
قاب��وس در َّ ُ
ُ
ٍ
ٍ
صرحا ش��امخً ـا
للغايات
قابوس
ُ
ً
ِ
للعلـى
بلغت ُعم��ا ُن به
ْ
املرات��ب ُ
َ
عم��ر مدي ٍد س�� ِّيدي
فلتب��قَ ف��ي
ٍ
ُ
حماكم
حتت
ويعيش
اس��م ُعما َن َ
ُ
ُ
النب��ي محم ٍد
ث��م الصال ُة عل��ى
َّ
ِّ
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األركـان
واقص ْد نس��ور َ ُعما َن في
ِ
َّ
كالعقبـ��ان
ائ��رات تغي�� ُر
بالط
ِ
ِ
الفرس��ـان
ألِ ُفوا النِّزا َل بس��اح ِة
ِ
األم��زان
ائب
يخت��ا ُل ب�ي َ
ن َ
س َ
��ح ِ
ِ
َــــ��ان
��ارق العين
ِ
ط َّي��ارُ ج�� ٍّو خَ ِ
َ
َ
ـــان
يغش��ى
بدت بدخَ
املعارك إن ْ
ِ
جبـــان
رغام غي ُر
في صول�� ِة ّ
ِ
الض ِ
ني ِّ
الشجعــان
عان بساح ِة
ب َ
ِ
الط ِ
الغضب��ان
يغ��م
كالض
وتخال�� ُه
َّ
ِ
ِ
املي��دان
س ق��د ج��ا َل ف��ي
متف��رِّ ٍ
ِ
َّ
يـ��ران
بالط
ج��و ُق ْم�� َن
عقب��ا ُن
ِ
ٍ
تقض مراص َد َّ
ُ
��يطان
الش
��هب
ُّ
ش ٌ
ِ
اإلتقـ��ان
ق��د دُرِّب��وا بكف��اء ِة
ِ
��ان
اخلمي��س
ب��رز َ
ُ
بجحف��ل ِ
ٍ
وط َع ِ
بواب��ل ُّ
��هبان
الش
ترم��ي الع��دوَّ
ِ
ِ
البرهان
س
صع��ب
امل��راس مك��رَّ ُ
ُ
ِ
ِ
األوطـ��ان
حتم��ي احلِ َم��ى ومراب�� َع
ِ
اليقظـان
ثق�� ُة الهزب��رِ بخط��و ِة
ِ
ني��ان
ثاب��ت ال ُب
ص ًف��ا مني ًع��ا
َ
ِ
ِّ
ل��كل ُعمانــي
أك��ر ْم ب��ه ش��ر ًفا
اإلميـ��ان
ثاب��ت
بالع��دل مج�� ًدا
َ
ِ
ِ
البلــ��دان
ْ
ِ
وتفاخ��رت ع��ن س��ائرِ
حمـ��ن
َّ
وبصح�� ٍة وحماي�� ِة الرَّ
ِ
وأم��ان
بجلي��ل ع��زٍّ ف��ي رض��ا
ِ
ِ
عدن��ان
خي��رِ البراي��ا الغ��رِّ م��ن
ِ

ال َّتخطي ُط وال َّتنظي ُم وال َّرقاب ُة يف ع َمل َّي ِة �إدا َر ِة امل�َشاري ِع
حتدَّثنا يف مقال �سابق عن �إدارة امل�شاريع
و�أهميتها ،وتبيان بع�ض اجلوانب املت�صلة
بامل�شاريع ودوره��ا يف حتقيق الغايات
والأهداف املن�شودة للم�شاريع.
�أما يف هذا املقال �سن�ستعر�ض �أهمية
الأدوات الإداري���ة والتخطيط والتنظيم
والرقابة ودورها يف حياة �إدارة امل�شاريع.

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

مهما يف العملية الإداري��ة ،بجانب بقية
يعد التخطيط
ً
عن�رصا �إدار ًي��ا ً
العنا�رص الإدارية :التنظيم ،والتوجيه ،والرقابة ،وي�شار للتخطيط يف كونه (ما
يتم التنب�ؤ به للم�ستقبل وفق �أ�س�س ومعطيات وغايات حت�شد لها امل�ؤ�س�سات
مقوماتها ومواردها) ،ويعرفه الدكتور يو�سف دودين ب�إنه( :عملية ذكية
وت�رصف ذهني لعمل الأ�شياء بطريقة منظمة ،للتفكري قبل العمل ،والعمل يف
�ضوء حقائق ومعطيات ال تخمني)� .أما التنظيم فهو الآخر عملية تلي عملية
التخطيط ،وبها يتم تنظيم العمل وتق�سيمه ،وحتديد امل�س�ؤوليات واعتماد
الهيكل التنظيمي وامل�ستويات الإدارية وحتديد العالقات بني العاملني .بينما
تعرف الرقابة وفق ًا لرائد الإدارة هرني فايول (الإ�رشاف واملراجعة من �سلطة
�أعلى بق�صد معرفة �سري الأعمال ،والت�أكد من �أن املوارد املتاحة ت�ستخدم وفق
اخلطط املو�ضوعية).
وي�ؤكد املخت�صون يف �أن عملية التخطيط ت�شمل ع��د ًدا من اخلطوات
واملراحل ،وهي تبد�أ من مرحلة و�ضع الأه��داف ،ومن ثم درا�سة املتغريات
البيئية واالقت�صادية وغريها ذات االرتباط ،و�صو ًال لإقرار اخلطط واعتمادها
وال�رشوع يف التنفيذ وما يلي ذلك من رقابة وتقييم.
ويف ا�ستعرا�ض �رسيع هنالك عدة �أنواع للتخطيط� ،أبرزها:
ق�صريا
 oالتخطيط ح�سب املدة .وهو ما قد يكون طويل الأمد �أو متو�سطً ا �أو
ً
بناء ملدة التنفيذ.
 oالتخطيط وفق طبيعة الن�شاط .وهو ما قد يكون اقت�صاد ًيا �أو مال ًيا �أو
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�صناع ًيا وغريها من الأن�شطة املتعددة.
 oالتخطيط ح�سب �أوج���ه اال�ستعمال .وه��و م��ا ي��ك��ون لأوج���ه متكررة
كالإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ،وما قد يكون غري متكرر كاملوازنات التقديرية.
 oالتخطيط للم�شاريع .وهو ما نتطرق له يف هذا املقال.
ويعد التخطيط للم�شاريع منهجية عمل ،حيث يتم ال�رشوع يف البدء فور
املوافقة واال�ستمرارية وفق اخلطة املو�ضوعة ،ولكن غالب ًا ما يكون هنالك
تغيريات للخطط وفق دورة حياة امل�رشوع ،وبالتايل ي�ستدعي مدير امل�رشوع
عمل تغيريات طارئة تتما�شى مع �أهداف امل�رشوع .ويف �أحيان كثرية هنالك
م�شاريع يتم تنفيذها وفق خطط مرحلية ،مبعنى لكل مرحلة من امل�رشوع
خطة ،يتم البدء يف اخلطة الالحقة لها فور االنتهاء .وتتعدد �أ�سباب التغيريات
فمنها ما هو اقت�صادي� ،أو �سيا�سي تبع ًا لتوجهات حكومية ،ومنها ما هو
تابع للمورد الب�رشي ،ومنها ما هو تابع لذوق امل�ستهلك ورغباته.
ووفق امل�صادر املخت�صة ي�شمل التخطيط للم�رشوع ما يلي:
 lوجود �أه��داف حمددة للم�رشوع وما يحققه من عوائد اقت�صادية وفنية
وجمتمعية وغريها من ذات اجلوانب.
 lالأطراف املرتبطة بتنفيذ امل�رشوع والأق�سام الوظيفية الالزمة لذلك ،مع
حتديد العوامل التي ت�ساعد يف حتقيق ذلك.
 lحتديد املحددات الفنية للم�رشوع (قيود) وهي الوقت والكلفة واجلودة.
 lحتديد املوازنة التقديرية وفق مراحل امل�رشوع.

 lطبيعة العالقة وحدود امل�س�ؤوليات بني املالك واملمول للم�رشوع واملنفذ
وغريه من الفئات املرتبطة.
 lت�صميم امل�رشوع وهيكله الإداري وال�صالحيات وحدودها.
 lدرا�سة خماطر العمل وحتديد امل�صادر والأنواع املتوقعة ،وو�ضع خطط
للتعامل وتقليل �آثارها لعمل امل�رشوع.
فوائد ومزايا التخطيط للم�شاريع
بطبيعة احلال ي�ساهم التخطيط للم�شاريع يف عدد من املزايا� ،أبرزها:
 mخف�ض تكاليف امل�رشوع .مبا �أن التخطيط يدر�س املخاطر وامل�شاكل
املتوقع حدوثها عند التنفيذ ،فالقائمون على ذلك يعون الكلفة املادية
والب�رشية املطلوبة لذلك.
 mخف�ض املدة .ي�ساهم التخطيط يف خف�ض مدة تنفيذ امل�شاريع ،بحكم
م�ساهمة جميع الأط��راف املخت�صني يف و�ضع خطط التنفيذ بعناية وبعد
درا�سة م�ستفي�ضة ،كما �أن هنالك �أخذ يف احل�سبان للتغيريات وكلفتها وفرتة
تنفيذها.
m
مهما يف ترجمة ذوق ورغبة
ا
دور
التخطيط
يلعب
اجلودة.
حت�سني
ً
ً
العميل يف امل�رشوع ،وذلك يف خطة التنفيذ وما ت�شمله من �أهداف ومراحل،
حيث ي�شارك العميل بجانب القائمني يف التخطيط للم�رشوع ،وبذلك ي�ستطيع
امل�رشوع الو�صول �إىل اجلودة املن�شودة.
 mحتقيق الربح .ي�ساهم التخطيط للم�رشوع يف حتقيق الربح ،وذلك
مبعطيات عدة منها خف�ض التكاليف وح�سن التنفيذ واال�ستغالل الأمثل
للموارد باملنظمة.
ويف �سياق مت�صل ،ي�سعى التنظيم هو الآخر يف ترتيب جهود جماعية
وتن�سيقها �سعي ًا لتحقيق �أه��داف ون�شاطات ترتبط مبراحل حددت م�سبق ًا
يف اخلطة العامة للم�رشوع .فالتنظيم له دور يف ت�صحيح �أخطاء التخطيط
وتفاديها �أحياناً ،كما للتنظيم دور يف حتديد الهيكل التنظيمي للقائمني على
امل�رشوع وم�ستوياتهم و�صالحياتهم الوظيفية ،وهو ما يربزه املخت�صون يف
كونها من �أهم فوائد التنظيم يف الإدارة.
وتتمحور مهام تنظيم امل�رشوع يف �أربعة حماور وهي:
[ مدير امل�رشوع .ملدير امل�رشوع دور كبري يف جناحه ،فهو امل�س�ؤول
الأول لتنفيذ �أعماله ،وفق امليزانية املو�ضوعة واملوا�صفات واجل��ودة
املطلوبة .كما يقع على عاتقه و�ضع اخلريطة التنظيمية ل�سري العمل ،وحتديد
امل�س�ؤوليات واالخت�صا�صات ،بجانب توافر عدد من املهارات الفنية الالزمة
لديه.
[ فريق امل�رشوع .يعتمد اختيار فريق امل�رشوع على حجم امل�رشوع،
فكلما زادت تفرعاته و�أهدافه زاد حجم فريق العمل ،فمنهم املدير واملهند�س
واملحا�سب والقانوين واملراقب وغريهم.
[ و�ضع الهيكل التنظيمي للم�رشوع .الهيكل التنظيمي مهمته �إي�ضاح
ال�صالحيات واملهام وامل�س�ؤوليات لفريق العمل ،ومدى عالقتهم باملدير
وامل�ؤ�س�سة الأم امل�رشفة على امل�رشوع .وهنالك عدد من ال�صيغ املتعارف
عليها حيث منها ما يعطي مدير امل�رشوع ال�صالحيات كافة ،ومنها ما
يحتاج منه اعتمادات وطلب موافقات.
[ املكتب التنفيذي للم�رشوع .غالبا ما يكون برئا�سة مدير امل�رشوع،
ويقوم بعدد من املهام �أبرزها �إعداد اخلطط التنفيذية للم�رشوع ،وتقدمي
تقارير الإجن��از للمخت�صني ،مع ال�سعي حلل امل�شاكل التي تعيق التنفيذ.
بجانب ذلك فاملكتب ُيعنى بو�ضع معايري اجلودة وحتقيق �أ�ساليب لتطوير
امل�رشوع وتنظيم امل�ستندات اخلا�صة بامل�رشوع واالحتفاظ بها.
اجلدير بالذكر �أن التنظيم يوفر عد ًدا من املزايا للم�شاريع ،من حيث
التوزيع العلمي املدرو�س للأعمال والوظائف ،والق�ضاء على االزدواجية،

التنظيم يوفر عد ًدا من املزايا للم�شاريع،
من حيث التوزيع العلمي املدرو�س للأعمال
والوظائف ،والق�ضاء على االزدواجية
وحتديد امل�س�ؤوليات والعالقات بو�ضوح
وحتديد امل�س�ؤوليات والعالقات بو�ضوح .كما للتنظيم دور يف حتديد
اال�ستجابة للمتغريات يف بيئتي امل�رشوع الداخلية واخلارجية ،بجانب
تطلع التنظيم لتنمية قدرات روح الفريق ومتكينهم من �أداء مهام عمله
ب�صورة �أف�ضل.
�أما اجلانب الرقابي يف �إدارة امل�شاريع ،فكما هو معلوم ُتعد الرقابة
مهما يف العمليات الإدارية ،ويكمن جوهر عملها يف متابعة النتائج
ً
عن�رصا ً
والأهداف ومقارنتها باخلطط املو�ضوعة م�سب ًقا .وتت�ضمن عملية الرقابة
عد ًدا من العنا�رص كالإ�رشاف ،واملتابعة وقيا�س الأداء الفعلي ومقارنته
بالنتائج مع حتديد االنحرافات والت�أكد من اتخاذ الإجراءات ال�صحيحة.
وتكمن �أهمية الرقابة على امل�شاريع ،يف كونها عاملاً رئي�س ًيا يف
�ضبط تكاليف امل�رشوع والت�أكد من انتهائه يف الوقت املحدد ،كما للرقابة
دور يف الت�أكد من تنفيذ اخلطط وفق اجلدول الزمني املحدد لها ،بجانب
اهتمام الرقابة باجلانب الب�رشي و�سلوكياته يف مواقع العمل.
وي�ؤكد املخت�صون يف �أن الرقابة تركز كذلك على جوانب مهمة يف
�إدارة امل�شاريع كاجلودة ،والتكاليف ،والوقت املنفذ ،بجانب عدد من
اجلوانب التي نوجزها ،كالآتي:
 wمراقبة الأ�صول .و ُيعنى بالأ�صول املمتلكات اخلا�صة بامل�رشوع
و�أدوات تنفيذه ،والوقوف على ال�صيانة واال�ستدامة ،وعمل اجلرد للمطابقة
مع ال�سجالت الأ�صلية.
 wمراقبة املورد الب�رشي .وت�شمل الت�أكد من �أداء الأفراد ملهام عملهم
وفق ال�سلوكيات ال�سوية ،مع العمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الالزمة
لأداء امل�رشوع وتنفيذه.
 wمراقبة املوارد املالية .و�أوجه ال�رصف لها وح�سن اال�ستخدام يف
�سبيل حتقيق �أعمال امل�رشوع وخططه ،وال�سعي لتحقيق اجلودة والكفاءة
يف العمل.
الفعال يف �إدارة امل�شاريع يت�صف
الرقابي
فالنظام
ذلك
بجانب
ّ
بخ�صائ�ص تكمن يف مرونته ،وكذلك يف جانب التكلفة بحيث ال تتعدى
التكلفة املر�سومة ،هذا بالإ�ضافة �إىل املجال الأخالقي بحيث يكون
اجلانب الرقابي بعيداً عن الأهواء ويكفل ويحمي الأطر الأخالقية للم�ؤ�س�سة
امل�رشفة ،مع العمل على تنفيذ الإب�لاغ عن اخللل وفق امل�سار الوظيفي
والقانوين املحدد .
امل�صادر
 bالدكتور �أحمد يو�سف دودين� ،إدارة امل�شاريع ،دار اليازوري العلمية
للن�رش والتوزيع ،الأردن2012 ،م.
 bالأ�ستاذ الدكتور معد ثابت والدكتور املهند�س فرا�س ق��دري ،الدليل
التعليمي المتحان ( ،)PMPاملرجع الأ�سا�سي يف �إدارة امل�شاريع� ،شعاع
للن�رش والعلوم� ،سوريا 2011 ،م.
 bالدكتور هيثم علي حجازي ،مبادئ �إدارة امل�رشوعات ،دار �صفا للن�رش
والتوزيع ،الأردن ،الطبعة الأوىل2013 ،م.
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الرائد/
زهران بن حمد الربيعي
مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع

متار�س وحدات اجلهاز الإداري للدولة �سلطتها الإدارية يف القيام ب�إجناز م�شروعات املنفعة العامة وذلك
ب�إبرام الت�صرفات القانونية املختلفة ،فعلى �سبيل املثال وعند قيام تلك امل�ؤ�س�سات العامة بالأعمال الإن�شائية
كاملباين واملن�ش�آت ذات النفع العام تقوم يف �سبيل حتقيق ذلك ب�إبرام العقود وبالتحديد ما ي�سمى ب «العقود الإدارية»،
وقد عرفت حمكمة الق�ضاء الإداري ال ُعمانية العقد الإداري على �أنه هو «العقد الذي يربمه �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون
العام� -أو �أحد �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص �صاحب امتياز ب�إدارة مرفق عام  -بهدف تنظيم �أو ت�سيري مرفق عام ،وتظهر من
خالله النية يف الأخذ ب�أ�سلوب القانون العام ،وذلك بت�ضمني العقد �شرط ًا �أو �أكرث من ال�شروط اال�ستثنائية غري امل�ألوفة يف جمال
عقود القانون اخلا�ص» ،حيث يتميز هذا العقد ب�سمات و�شروط ا�ستثنائية غري م�ألوفة يف العقود املدنية بح�سبان �أن ال�شخ�ص
العام ال يهدف �إىل حتقيق الربح جراء م�شروعات امل�صلحة العامة ،وبالتايل كفل له امل�شرع القانوين والق�ضائي ال�ضمانات
العقدية الكافية لتنفيذ م�شروعات املنفعة العامة فيما �إذا متل�ص املتعاقد الآخر من تنفيذ التزماته العقدية  ،وغالبا ما
يكون هذا املتعاقد �شخ�ص ًا من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص كال�شركات (م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص عامة).
هذا ،وقد ت�أثر امل�رشع امل�رصي مبفهوم املرفق العام وعالقته
بتحقيق النفع العام يف جمال العقود الإدارية ،حيث ق�ضت املحكمة
الإدارية العليا امل�رصية يف عام 1980م ب�أن «عقد امل�ساهمة يف
م�رشوع ذي نفع عام هو عقد �إداري يتعهد مبوجبه �شخ�ص بر�ضائه
واختياره بامل�ساهمة نقدا �أو عينا يف م�رشوعات الأ�شغال العامة �أو
املرافق العامة ،فهو ميتاز بخ�صائ�ص العقود الإدارية التي تن�أى
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عن القواعد امل�ألوفة يف جمال القانون اخلا�ص ،ومن ثم فال يتقيد
يف �ش�أنه �إذا مت على وجه التربع بقواعد الهبة املقررة يف القانون
املدين».
تعريف التحكيم  :جرت العادة ت�ضمني العقود الإدارية فيما يتعلق
بح�سم اخلالفات واملنازعات العقدية بني ال�شخ�ص العام وال�شخ�ص
اخلا�ص ب�أن يتم ذلك بوا�سطة التحكيم ال عن طريق املحاكم مبختلف

�إن اتفاق التحكيم يعد املحرك الأ�سا�سي لعملية التحكيم
وهو د�ستوره و�أ�سا�س م�شروعيته  ،فهو الذي ي�ضفي عليه
�صبغته اخلا�صة ومداه من خالل اتفاق اخل�صوم الذي
م�صدره مبد�أ �سلطان الإرادة
v v v v v

التحكيم هو �أ�سرع الطرق و�أ�سهلها اتباعا يف ح�سم كافة
املنازعات النا�شئة عن تنفيذ العقود الإدارية
�أنواعها ودرجاتها  ،ذلك �أن التحكيم هو �أ�رسع الطرق و�أ�سهلها اتباعا
يف ح�سم كافة املنازعات النا�شئة عن تنفيذ العقود الإدارية ،هذا وقد
عرفت املحكمة العليا يف ال�سلطنة يف قرارها رقم )186( :بالطعن رقم:
( )2005/136التحكيم على �أنه «طريق ا�ستثنائي لف�ض املنازعات،
قوامه اخلروج عن طريق التقا�ضي العادية وين�ش�أ باالتفاق عليه بني
اخل�صوم  » ...وهو ذات التعريف الذي ذهب �إليه الق�ضاء امل�رصي
والق�ضاء الفرن�سي ،حيث ذكرت حمكمة اال�ستئناف بالقاهرة يف
الدعوى رقم (11/2240ق) التعريف نف�سه الذي ذهب �إليه الق�ضاء
العماين وا�ستقرت مبادئ ق�ضائية كثرية �صادرة من املحكمة العليا
على �أن التحكيم طريق ا�ستثنائي لف�ض املنازعات ،وين�ش�أ باالتفاق
عليه بني اخل�صوم ،ذلك �أن الر�ضا بالتحكيم له �أثر ن�سبي واالتفاق
على التحكيم عقد �ش�أنه �ش�أن العقود الأخرى امللزمة للجانبني وال
يلزم �إال �أطرافه وبالتايل فهو يرتكز على �إرادة املحتكمني.
كما يعرف التحكيم ب�أنه هو «االتفاق على طرح النزاع على
�شخ�ص معني �أو �أ�شخا�ص معينني ليف�صلوا فيه دون املحكمة
املخت�صة به» فمبقت�ضى التحكيم ينزل اخل�صوم عن االلتجاء �إىل
الق�ضاء مع التزامهم بطرح النزاع على حمكم �أو �أكرث ليف�صلوا فيه
بحكم ملزم للخ�صوم ،وقد يكون هذا االتفاق تبعا لعقد معني يذكر يف
�صلبه وي�سمى (�رشط التحكيم) ،وقد يكون مبنا�سبة نزاع معني قائم
بالفعل بني اخل�صوم ،وي�سمى يف هذه احلالة (م�شارطة التحكيم �أو
اتفاق التحكيم.
طبيعة اتفاق التحكيم :املحتكم باتفاقه على التحكيم ال ينزل
عن حماية القانون وال ينزل عن حقه يف االلتجاء �إىل الق�ضاء ،و�إال
ف�إن امل�رشع ال يعتد بهذا النزول وال يقره� ،إذ �أن احلق باللجوء �إىل
الق�ضاء من احلقوق الد�ستورية الأ�صيلة وفق املادة ( )25من النظام
الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ،)96/101فهو
متعلق بالنظام العام ،فهنا �إرادة املحتكم يف عقد التحكيم تقت�رص
على جمرد �إحالل املحكم حمل املحكمة يف نظر النزاع ،بحيث �إذا
مل ينفذ عقد التحكيم لأي �سبب من الأ�سباب عادت �سلطة احلكم �إىل
املحكمة ،وبالتايل ف�إن تخلف اخل�صم عن احل�ضور يف جل�سات
التحكيم بعد �إبالغه بها �أو �إعالنه بها �إعالنا �صحيحا� ،أو رف�ضه �إبداء
�أوجه دفاعه ،ف�إن ذلك ال مينع املحكم من نظر اخل�صومة و�إ�صدار
احلكم فيها ،وال مينع من تنفيذ حكم املحكم جربا عنه� ،ش�أن ذلك
�ش�أن املتبع �أمام املحاكم العادية يف الدولة ،فالعدالة تفر�ض على
اخل�صوم �سواء مبقت�ضى املحكمة �أو مبقت�ضى حكم املحكم ،ويح�سم

النزاع مبقت�ضى حكمها �أو حكمه  ،ويكون يف احلالتني قابال للتنفيذ
اجلربي.
�إن اتفاق التحكيم يعد املحرك الأ�سا�سي لعملية التحكيم وهو
د�ستوره و�أ�سا�س م�رشوعيته  ،فهو الذي ي�ضفي عليه �صبغته اخلا�صة
ومداه من خالل اتفاق اخل�صوم الذي م�صدره مبد�أ �سلطان الإرادة،
فمنه ت�ستمد هيئة التحكيم �سلطتها يف الف�صل يف النزاع مو�ضوع
االتفاق على التحكيم وعليه �إرادة الأطراف هي �أ�سا�س عملية التحكيم،
ف�إذا غابت هذه الإرادة �أو بطلت ،ترتب على ذلك عدم وجود اتفاق
التحكيم ومن ثم ال والية ق�ضائية للمحكمني.
هذا ،وقد ن�صت املادة رقم ( )12من قانون التحكيم يف
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين املادة رقم
املنازعات املدنية والتجارية ّ
( )97/47على �أنه «يجب �أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و�إال كان
باطال ،ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا �إذا ت�ضمنه حمرر وقعه الطرفان
�أو �إذا ت�ضمنه ما تبادله الطرفان من ر�سائل �أو برقيات �أو غريها من
و�سـائل االت�صال املكتوبة» ،وعليه اعترب امل�رشع العماين كتابة اتفاق
التحكيم �رشط ًا النعقاد اخل�صومة التحكيمية بل عرب بوجوب �أن يكون
اتفاق التحكيم مكتوب ًا �سواء كان يف �صورة �رشط �أو م�شارطة.
هذا بالإ�ضافة �إىل � ّأن «ا ّتفاق التحكيم» هو يف �أ�سا�سه ا ّتفاق
معينني ليحكموا فيه دون
على طرح ال ّنزاع على �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ّ
املخت�صة �أ�ص ًال بنظره ،فهو طريق قانوين حل�سم ال ّنزاع
املحكمة
ّ
يتنازل فيه اخل�صوم على طرح ال ّنزاع القائم بينهم على ق�ضاء
الدولة ،ومن هذه الزاوية فهو عقد ي�رسي عليه ما ي�رسي على �سائر
�صحة و�أ�سباب بطالن و�إبطال وانق�ضاء
العقود من �أركان و�رشوط ّ
ملاهية وطبيعة عمل املحكّم
و�آثار ،ويحوي يف م�ضمونه حتديداً
ّ
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وقبوله املهمة وما ي�شمله نطاق اخل�صومة وال�سلطات املخولة له

ّ
ّ
والقواعد الواجب تطبيقها على ال ّنزاع واملواعيد والإجراءات امل ّتبعة تقام دعوى البطالن طعن ًا على حكم التحكيم خالل ميعاد الت�سعني
فيه ونفقات التحكيم وطريقة �إ�صدار احلكم� ،إىل غري ذلك من امل�سائل يوم ًا املق ّرر قانون ًا باملادّة ( )54من قانون التحكيم يف املنازعات
ال
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ()97/47
ّ
ثم ف� ّإن ا ّتفاق التحكيم الّذي يجد م�صدره يف �سلطان املدنية والتجارية ّ
إجرائية ،ومن ّ

الإرادة هو الّذي ت�ستم ّد منه هيئة التحكيم �سلطة الف�صل يف ال ّنزاع
عرفت املا ّدة ( )1/4من قانون التحكيم يف
مو�ضوع اال ّتفاق ،فقد ّ
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
املنازعات املدنية والتجارية ّ
(« )97/47لفظ التحكيم» ب�أ ّنه ين�رصف �إىل التحكيم الّذي ي ّتفق عليه
عرفت �أي�ض ًا املا ّدة ( )1/10من
احلرة ،كما ّ
طرفا ال ّنزاع ب�إرادتهما ّ
يقرر
ذات القانون املذكور «ا ّتفاق التحكيم» على �أ ّنه اال ّتفاق الّذي ّ
طرفاه االلتجاء �إىل التحكيم لت�سوية ك ّل �أو بع�ض املنازعات الّتي
ا�ستثنائي ًا
ن�ش�أت �أو ميكن �أن تن�ش�أ بينهما ،وملّا كان التحكيم طريق ًا
ّ
لف�ض املنازعات ين�ش�أ باال ّتفاق عليه بني اخل�صوم �أنف�سهم ف� ّإن الأثر
ّ
ن�سبياً،
ال�سبيل ال يكون �إال
ّ
املرت ّتب على اختيارهم اللجوء �إىل هذه ّ
وعلى ذلك ف� ّإن اال ّتفاق على التحكيم �ش�أنه �ش�أن �سائر العقود ال يلزم
احلرة لأطراف اخل�صومة ،كما �أ ّنه
�إال �أطرافه الرتكازه على الإرادة ّ
وق�ضاء � ّأن طريف التحكيم هما الطرفان اللذان
امل�ستقر عليه فقه ًا
من
ً
ّ
قاما ب�إبرام العقد الّذي احتوى �رشط التحكيم �أو قاما ب�إبرام م�شارطة
التحكيم دون �سواهما ،ومن مقت�ضى ذلك والزمه � ّأن �رشط التحكيم
ال ميت ّد �أثره لي�شمل الغري� ،إذ �أ ّنه من البداهة مبكان �أال ُيع ّد طرف ًا يف
خ�صومة التحكيم من مل يكن طرف ًا يف ا ّتفاق التحكيم ،على اعتبار � ّأن
هذا اال ّتفاق ما هو �إال تالقي �إرادتني على عر�ض نزاع ما قائم بينهما
على هيئة حتكيم لتتولىّ الف�صل فيه بحكم ملزم لهما ،بد ًال من عر�ضه
املخت�صة �أ�ص ًال بنظره.
على املحكمة
ّ
الرقابة الت�شريعية على حكم املحكم
حكم املحكم هو عمل ق�ضائي من نوع خا�ص لأنه ال ي�صدر
عن ال�سلطة الق�ضائية ،ولأنه ال تتبع ب�صدده الإجراءات الق�ضائية
املتبعة �أمام املحاكم ،وكذلك ال ي�صدر يف ذات ال�شكل املقرر للأحكام
الق�ضائية ،ومن ناحية �أخرى كذلك ال تطبق ب�صدده قواعد القانون
التقليدية املقننة و�إمنا يرجع يف �صدده �إىل العرف والعدالة  ،وباتفاق
التحكيم يحل ق�ضاء التحكيم حمل ق�ضاء حماكم الدولة العادية يف
حماية احلقوق  ،ويكون �إلزاميا �ش�أنه �ش�أن ق�ضاء الدولة ،وبالتايل
�إذا تخلف �أحد �أطراف اخل�صومة التحكيمية �سواء طالب التحكيم �أو
املحتكم �ضده من احل�ضور �أمام هيئة التحكيم بعد تكليفه باحل�ضور
�أمامها تكليفا �صحيحا � ،أو امتنع �أي منهما من الإدالء بدفاعه ف�إن كل
هذا ال مينع هيئة التحكيم من احلكم يف اخل�صومة وبالتايل مواجهة
الطرف املتخلف ،ويكون احلكم ال�صادر منها قابال للتنفيذ اجلربي
ويف مواجهة طرف اخل�صومة املتخلف �ش�أنه �ش�أن احلكم ال�صادر من
املحكمة ،حيث �أكد قانون التحكيم العماين هذه املبادئ القانونية
وذلك يف املواد الآتية :حيث تن�ص املادة ( )35من القانون املذكور
على �أنه�« :إذا تخلف �أحد الطرفني عن ح�ضور �إحدى اجلل�سات �أو عن
تقدمي ما طلب منه من م�ستندات جاز لهيئة التحكيم اال�ستمرار يف
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�إجراءات التحكيم و�إ�صدار حكم يف النزاع ا�ستنادا �إىل عنا�رص الإثبات
املوجودة �أمامها» ،كما تن�ص املادة ( )42على �أن« :يجوز �أن ت�صدر
هيئة التحكيم �أحكاما وقتية �أو يف جزء من الطلبات وذلك قبل �إ�صدار
احلكم املنهي للخ�صومة كلها» ،و�أخريا تن�ص املادة ( )43على �أن:
 -1ي�صدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه املحكمون.
 -2يجب �أن يكون حكم التحكيم م�سببا �إال �إذا اتفق طرفا التحكيم
على غري ذلك �أو كان القانون الواجب التطبيق على �إجراءات التحكيم
ال ي�شرتط ذكر �أ�سباب احلكم.
 -3يجب �أن ي�شتمل حكم التحكيم على �أ�سماء اخل�صوم وعناوينهم
و�أ�سماء املحكمني».
وبالتايل يلزم التحقق من عمل املحكم ومراقبته ،لأنه ي�ستمد
�سلطته من اتفاق اخل�صوم على التحكيم ،بحيث تقت�رص هذه الرقابة
على جمرد التحقق من �أن املحكم قد راعى ال�شكل الذي يتطلبه منه
القانون �سواء عند الف�صل يف النزاع �أو عند كتابة حكمه دون التعر�ض
ملو�ضوع النزاع.
بطالن حكم التحكيم
تقام دعوى البطالن طعن ًا على حكم التحكيم خالل ميعاد الت�سعني
املقرر قانون ًا باملا ّدة ( )54من قانون التحكيم يف املنازعات
يوما
ً
ّ
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ،)97/47و�إذا
والتجارية
املدنية
ّ
إجرائية الأخرى
ل
وا
ة
ال�شكلي
أو�ضاعها
�
�سائر
ما ا�ستوفت ال ّدعوى
ّ
ّ
املقررة قانون ًا ف�إنها تكون ذلك مقبولة �شكالً.
ّ
و�إذا كان امل�رشع يجيز التم�سك ببطالن حكم املحكم عن طريق
دعوى �أ�صلية تقام بالإجراءات املعتادة لإقامة الدعاوى ،وهذا
الطريق يختلف عن الطريق املقرر بالن�سبة �إىل التم�سك ببطالن
الأحكام الق�ضائية �أو التظلم منها ،فذلك لأن املق�صود من هذه
الدعوى هو �إنكار كل �سلطة للمحكم فيما ف�صل فيه  ،ومن ثم ينعدم
احلكم �إذا �صحت االعتبارات التي بنيت عليها الدعوى  ،كذلك يالحظ
ب�أن كل الأ�سباب التي حددها القانون والتي يجوز مبقت�ضاها �إقامة
هذه الدعوى هي �أ�سباب مو�ضوعية تت�صل بذات عقد التحكيم  ،فيكون
من الطبيعي �أن يح�صل التم�سك ببطالن عقد التحكيم بدعوى �أ�صلية،
ومتى ما �أهدر عقد التحكيم و�أبطل  ،بطل حكم هيئة التحكيم التي
�أ�صدرت احلكم يف اخل�صومة التحكيمية .
وجتدر الإ�شارة ب�أن امل�رشع العماين قد حدد حاالت بطالن حكم
التحكيم يف قانون التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية �سالف
البيان ب�شكل ح�رصي بحيث ال يجوز التو�سع فيها �أو القيا�س عليها،
حيث ن�صت املادة ( )53على �أن:

تن�ص املادة ( )42من قانون التحكيم ال ُعماين على �أن« :يجوز
�أن ت�صدر هيئة التحكيم �أحكاما وقتية �أو يف جزء من الطلبات
وذلك قبل �إ�صدار احلكم املنهي للخ�صومة كلها
 uال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم �إال يف الأحوال الآتية:
 �إذا مل يوجد اتفاق حتكيم �أو كان هذا االتفاق باط ًال �أو قاب ًال للإبطال�أو �سقط بانتهاء مدته.
• �إذا كان �أحد طريف التحكيم وقت �إبرامه فاقد الأهلية �أو ناق�صها
وفق ًا للقانون الذي يحكم �أهليته.
• �إذا تعذر على �أحد طريف التحكيم تقدمي دفاعه ب�سبب عدم �إعالنه
�إعالن ًا �صحيح ًا بتعيني حمكم �أو ب�إجراءات التحكيم �أو لأي �سبب
�آخر خارج عن �إرادته.
• �إذا ا�ستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على
تطبيقه على مو�ضوع النزاع.
• �إذا مت ت�شكيل هيئة التحكيم �أو تعيني املحكمني على وجه خمالف
للقانون �أو التفاق الطرفني.
• �إذا ف�صل حكم التحكيم يف م�سائل ال ي�شملها اتفاق التحكيم �أو
جاوز حدود هذا االتفاق .ومع ذلك �إذا �أمكن ف�صل �أجزاء احلكم
اخلا�صة بامل�سائل اخلا�ضعة للتحكيم عن �أجزائه اخلا�صة بامل�سائل
غري اخلا�ضعة له فال يقع البطالن �إال على الأجزاء الأخرية وحدها.
• �إذا وقع بطالن يف حكم التحكيم� ،أو كانت �إجراءات التحكيم باطلة
بطالن ًا �أثر يف احلكم.
 uتق�ضي املحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نف�سها
ببطالن حكم التحكيم �إذا ت�ضمن ما يخالف النظام العام يف ال�سلطنة.
التطور الت�شريعي بال�سلطنة حول نظر دعاوى
بطالن حكم التحكيم
قانون التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )97/47ين�ص يف املادة رقم ( )2منه على
�أن «يكون التحكيم جتاري ًا يف حكم هذا القانون� ،إذا ن�ش�أ النزاع حول
عالقة قانونية ذات طابع اقت�صادي عقدية كانت �أو غري عقدية» ،كما
ن�ص يف املادة رقم ( )9على �أن «يكون االخت�صا�ص بنظر م�سائل
التحكيم التي يحيلها هذا القانون �إىل الق�ضاء العماين للمحكمة
التجارية� ،أما �إذا كان التحكيم جتاري ًا دولي ًا �سواء جرى يف عمان �أو
يف اخلارج ،فيكون االخت�صا�ص للدائرة اال�ستئنافية بتلك املحكمة»،
وملا كان قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )99/91ين�ص يف املــادة رقم ( 6مكرراً) وامل�ضافة باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ( )2009/3على �أن «ت�رسي �أحكام قانون التحكيم
يف املنازعات املدنية والتجارية على اخل�صومات املتعلقة بالعقود
الإدارية ،ويكون االخت�صا�ص بنظر م�سائل التحكيم التي يحيلها
القانون املذكور �إىل الق�ضاء فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة

االبتدائية �أو للدائرة اال�ستئنافية �أو لرئي�س املحكمة بح�سب الأحوال»،
ابتداء من تاريخ العمل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم
ومفاد ذلك �أنه
ً
( )2009/3امل�شار �إليه �أ�ضحى االخت�صا�ص بنظر م�سائل التحكيم
يف العقود الإدارية �إىل الدائرة االبتدائية مبحكمة الق�ضاء الإداري
�أو الدائرة اال�ستئنافية �أو رئي�س املحكمة ح�سب الأحوال املن�صو�ص
عليها يف قانون التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية ،وبعبارة
�أو�ضح على حقيقة داللة املق�صود ف�إن املادة ( 6مكرراً ) من قانون
املحكمة تعد مبثابة تعديل لبع�ض مواد قانون التحكيم يف ذات
اخل�صو�ص واملدى.
اجلدير بالذكر ب�أن حمكمة الق�ضاء الإداري العمانية قد �أكدت
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امل�شرع العماين قد حدد حاالت بطالن حكم التحكيم
يف قانون التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية ب�شكل
ح�صري بحيث ال يجوز التو�سع فيها �أو القيا�س عليها
v v v v v

حكم التحكيم ال�صادر يف منازعات العقود الإدارية
ال يقبل الطعن عليه ب�أي طريق من طرق الطعن
العادية وغري العادية
يف �أحد مبادئها الق�ضائية ب�أن «حكم التحكيم ال�صادر يف منازعات
العقود الإدارية ال يقبل الطعن عليه ب�أي طريق من طرق الطعن العادية
وغري العادية ،ذلك �أن اللجوء �إىل التحكيم االختياري يقوم يف ن�ش�أته
و�إجراءاته وما يتولد عنه من ق�ضاء على �إرادة �أطرافه التي ترتا�ضى
بحرياتها على اللجوء �إليه كو�سيلة لف�ض منازعاتهم بدي ًال عن اللجوء
�إىل الق�ضاء ،وبالتايل ف�إنه احرتام ًا لهذه الإرادة واعرتاف ًا بحجية حكم
التحكيم ووجوب نفاذه من جهة ،ومواجهة احلاالت التي يعرتي فيها
حكم التحكيم عوار ينال من مقوماته الأ�سا�سية كحكم ويدفعه �إىل
دائرة البطالن مبدارجه املختلفة من جهة �أخرى� ،أقام امل�رشع توازن ًا
دقيق ًا بني هذين البعدين من خالل ال�سماح لطريف التحكيم ب�إقامة
دعوى البطالن الأ�صلية على حكم التحكيم بعد �صدوره م�ست�صحب ًا
الطبيعة الق�ضائية لهذا احلكم لي�ساوي بينه وبني �أحكام املحاكم
الق�ضائية ب�صفة عامة من حيث جواز �إقامة دعوى بطالن �أ�صلية
عليها �إذا توفر موجبها ،وذلك كله احرتام ًا لل�ضمانات الأ�سا�سية فـي
التقا�ضي ومبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل �إهدار �أي حكم يفتقر �إىل املقومات
الأ�سا�سية للأحكام الق�ضائية� ،إال �أنه وملا كانت القاعدة الفقهية تقرر
�أن «احلاجة تقدر بقدرها» ومن ثم ال غرو �أن ي�أتي امل�رشع يف املادة
( )53من قانون التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية امل�شار
�إليه ويقرر �أن حاالت بطالن حكم التحكيم حمددة على �سبيل احل�رص
ال يجوز القيا�س عليها �أو التو�سع يف تف�سريها ،وهذه احلاالت تنق�سم
�إىل ق�سمني الأول :حاالت يكون البطالن فيها ن�سبي ،وهي احلاالت
التي يتعني �أن يثريها الطاعن �أمام املحكمة حتى يت�سنى لها الت�صدي
بالف�صل فيها وت�شمل كافة احلاالت الواردة يف البند ( )1من املادة
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امل�شار �إليها ،والثاين حاالت يكون البطالن فيها مطلقاً :وهي احلاالت
التي يجوز للمحكمة �أن تثري البطالن من تلقاء ذاتها دون دفع به من
الطاعن ،وهي احلالة الواردة يف البند ( )2من ذات املادة املذكورة
واملتعلقة ببطالن حكم التحكيم ملخالفته النظام العام يف ال�سلطنة.
وحيث �إن ق�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري قد جرى على �أنها
تخت�ص بالف�صل يف طلب بطالن احلكم ال�صادر يف التحكيم �إذا �شابه
عيب ج�سيم ي�سمح ب�إقامة دعوى البطالن ،و�أنه �إذا اعترب ا�ستثناء
الطعن بدعوى البطالن يف الأحكام ال�صادرة عن هيئات التحكيم،
ف�إن هذا اال�ستثناء يجب �أن يقف عند احلاالت املقررة والتي تنطوي
على عيب ج�سيم ،ومتثل �إهداراً للعدالة ،ويفقد فيها احلكم وظيفته
وتنتفي عنه �صفة الأحكام ،ومن ذلك �أن ي�صدر احلكم عن ت�شكيل غري
مكتمل �أو تنظره هيئة التحكيم مبعزل ويف غيبة اخل�صوم �أو الإخالل
بحق الدفاع� ،أما �إذا اقت�رص الطعن يف �أحكام التحكيم على مناق�شة
الأدلة التي ا�ستند �إليها احلكم وعلى مو�ضوع الدعوى من حيث ت�أويل
القانون وتطبيقه ولي�ست مما يعد عيب ًا ج�سيم ًا �أو قام الطعن على
م�سائل مو�ضوعية تندرج كلها حتت اخلط�أ يف تف�سري القانون وت�أويله
�أو حتى �صدور احلكم على خالف حكم �آخر حائز لقوة الأمر املق�ضي
به ف�إن هذه الأ�سباب ال متثل �إهداراً للعدالة يفقد معها احلكم وظيفته،
وبالتايل ال ت�صمه ب�أي عيب ينحدر به �إىل وجوب االنعدام مما يجعل
الطعن عليه بعد ذلك غري قائم على �أ�سا�س ويتعني االلتفات عنه.
كما �أن الطعن على حكم التحكيم لوقوع بطالن يف احلكَّم �أو بطالن
يف الإجراءات �أ ّثر يف احلكم ،ف�إن هذه احلالة ت�شتمل على فر�ضني
�أولهما :وقوع بطالن يف احلكم ،ويكون احلكم يف هذه احلالة باطال �إذا
مل تتوفر �رشوطه املو�ضوعية وال�شكلية التي �أو�ضحها قانون التحكيم
العماين يف املادة ( ،)43ك�أن ي�صدر احلكم دون ت�سبيبه ودون توقيعه
من قبل املحكم �أو دون مراعاة ال�رشوط الأخرى التي يلزم توفرها
يف حكم التحكيم ،وثانيهما :بطالن �إجراءات التحكيم امل�ؤثرة يف
حكم التحكيم ،وال يعني ذلك �أن �أي بطالن يف الإجراءات �سوف ي�ؤدي
بال�رضورة �إىل بطالن احلكم ،فالعربة يف ذلك مبدى حتقيق الإجراء
لغايته من عدمه ،وذلك وفقا للقواعد العامة ،كما ي�ؤدي �إىل بطالن
حكم التحكيم خمالفة النظام العام».
�أمثلة ق�ضائية على بطالن حكم التحكيم

كر�ست حمكمة الق�ضاء الإداري العمانية قولها يف �أحد
املبادئ الق�ضائية التي ا�ستقر عليها ق�ضاء هذه املحكمة من
قولها “  ....واملحكمة ال يفوتها يف هذا املقام  -وما كان
ينبغي �أن يفوتها – الت�أكيد على �أنه ورغم علمها ب�أن الأ�سباب
التي ينعاها الطاعن حال حتققها قد يرتتب عليها بطالن ن�سبي
على �سبيل املثال ولي�س مطلق ًا على حكم التحكيم� ،إال �أن حاالت
البطالن الن�سبي للأحكام ال يجوز للمحكمة ك�أ�صل عام الت�صدي
لبحثها دون �أن يتم�سك بها من تقرر البطالن مل�صلحته� ،إال �أنه
�إدراك ًا منها لدور الق�ضاء يف منازعات العقود الإدارية باعتباره
القا�ضي الطبيعي لتلك املنازعات ،و�أن التحكيم ما هو �إال نوع
من الق�ضاء اخلا�ص تالقت �إرادة الطرفني على اللجوء �إليه
حتت مظلة القانون املنظم له ،و�أن ولوج باب التحكيم ال يغل
يد الق�ضاء عن التو�سع يف �إعمال رقابة البطالن التي ميار�سها
إعالء لل�ضمانات
على �أحكام التحكيم ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن � ً
الأ�سا�سية للتقا�ضي مبا ي�ضمن يف النهاية �إهدار �أي حكم حتكيم
يفتقر �إىل املقومات الأ�سا�سية للأحكام الق�ضائية ،ف�إن املحكمة
كانت �ستبادر على الفور �إىل بطالن احلكم املطعون فيه لو كانت
قد ا�ستظهرت �أنه قد �صدر م�شوب ًا ب�أي من عيوب البطالن تعزيزاً
من جانبها للرقابة الق�ضائية التي متار�سها على �أحكام التحكيم
يف هذا ال�ش�أن ،ومن ثم  -واحلال كذلك  -و�إذ ا�ستبان للمحكمة
�أن الدعوى املاثلة قد �أقيمت على �شفا جرف هار ال يقوى على
حملها يف الواقع والقانون ،الأمر الذي يكون من املتعني معه
الق�ضاء برف�ضها  ،وهذه بع�ض من مناذج حاالت البطالن العامة
التي كر�ستها حمكمة الق�ضاء الإداري وهي على النحو الآتي:
لت�ضمنه ما يخالف ال ّنظام العام
 kبطالن حكم التحكيم
ّ
بن�ص الفقرة ( )2من املا ّدة ( )53من قانون
يف ال�سلطنة عم ًال ّ
التحكيم العماين :خمالفة مبد�أ احلر�ص على املال العام وجت ّنب
�إثراء � ّأي من طريف اخل�صومة بال �سبب ،ذلك � ّأن الق�ضاء الإداري
حث على تطبيق قاعدة احلر�ص على
العماين مبختلف دوائره قد ّ
اال�ستئنافية يف
املال العام ،من ذلك املبد�أ الّذي �أر�سته الدائرة
ّ
ال�صادر يف اال�ستئنافني ( 573و )579ل�سنة ( )11ق� .س
احلكم ّ
�صحة
من �أ ّنه ال يجوز ل�صاحب ّ
ال�ش�أن �أن ي ّتخذ من الق�ضاء بعدم ّ
القرار تكئة للمطالبة بتعوي�ضات تف�صح عن رغبة جاحمة للإثراء
بدون �سبب على ح�ساب املال العام الّذي ال يق ّل حر�ص املحكمة
على حمايته عن حر�صها ال ّدائم على حماية حقوق الأفراد
وحرياتهم.
ّ
k
الق�ضائية واحلكم ل�صالح طرف
اخل�صومة
قواعد
خمالفة
ّ
مدخل لي�س له طلبات يف ال ّدعوى ،ذلك � ّأن نطاق اخل�صومة
التحكيمية يجب �أن يكون وا�ضح ًا وحم ّدداً فال يجوز للق�ضاء
ّ
تو�سيعها �أو الت�ضييق منها �إال ب�إرادة اخل�صوم كما ال يجوز يف
خ�صومة التحكيم اعتبار اخل�صم املُدخل لكي يق ّدم ما حتت
حقيقي ًا �أو الق�ضاء خل�صم مل يكن له
يده من م�ستندات خ�صم ًا
ّ
ثمة طلبات يف ال ّدعوى �أ�صالً ،وتلك قواعد مت� ّأ�صلة يف ال ّنظام
ّ
الق�ضائي لكونها جزءاً من قواعد ال ّنظام العام.

 kبطالن حكم التحكيم املطعون فيه ال�ستبعاده تطبيق القانون
الّذي ا ّتفق الأطراف على تطبيقه على مو�ضوع ال ّنزاع عم ًال بالفقرة (د)
من املا ّدة ( )53من قانون التحكيم ،طاملا مت الن�ص واالتفاق على ذلك
ال�سائد بني الأطراف على �أن يكون
مب�شارطة التحكيم -ب�ش�أن القانون ّ
التحكيم على �أ�سا�س القانون العماين ،ومل يرد مطلق ًا مب�شارطة التحكيم
بناء على قواعد العدالة والإن�صاف
�إعطاء املحكّم �سلطة الف�صل يف ال ّدعوى ً
بناء على علمه ال�شخ�صي.
�أو ً
 kا�ستبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الطرفان على
�إعمال مقت�ضاه على مو�ضوع النزاع ,ذلك �أن الطرفني اتفقا على �أن يكون
القانون العماين و�أحكام العقد املربم بينهما هما الواجبا تطبيقهما
على النزاع� ,إال �أنه قد يتبني للمحكمة عند مطالعة �أ�سباب حكم التحكيم
يبني �أنه ا�ستند على �سبيل املثال �إىل معايري وا�شرتاطات مراكز التحكيم
الدولية بخ�صو�ص اختيار هيئة التحكيم.
� kسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ,ذلك �أن الطرفني يجب �أن يتفقا
على حتديد مدة التحكيم ويجوز باتفاق الطرفني مد املهلة لفرتة يتفق
عليها �إذا تطلب فح�ص النزاع �أج ًال �أطول وب�رشط االتفاق بني الطرفني
كتابة على ذلك ,ف�إذا ما انتهت مدة التحكيم ومل يتم متديدها باتفاق
الطرفني ،و�صدر بعد ذلك حكم التحكيم� ,أي بعد انتهاء املدة املحددة
للتحكيم ,الأمر الذي ي�ستوجب بطالنه  ،وت�أكيدا على ذلك فقد ن�ص قانون
التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )97/47يف املادة ( )45على �أن «على هيئة التحكيم �إ�صدار احلكم
املنهي للخ�صومة كلها خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان ,ف�إن مل
يوجد اتفاق وجب �أن ي�صدر احلكم خالل اثني ع�رش �شهراً من تاريخ بدء
�إجراءات التحكيم».
 kالف�صل يف م�سائل مل ي�شملها اتفاق التحكيم �أو جاوز حدود هذا
االتفاق  ،بحيث يت�ضمن حكم التحكيم ف�صل يف م�سائل جديدة مل تكن
مطلوبة �أ�صال ومل يتم الإ�شارة �إليها �أو االتفاق ب�ش�أنها بني �أطراف
اخل�صومة التحكيمية ال يف اتفاق التحكيم �أو م�شارطة التحكيم  ،وبالتايل
تعد مثل تلك امل�سائل اعتداء على مبد�أ �سلطان الإرادة الذي ميثل جوهر
النوايا العقدية لأطراف اخل�صومة.
املــــراجـــع:
• النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم.96/101:
• قانون التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم.97/47 :
• قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم (.)99/91
• جمموعة املبادئ القانونية ال�صادرة عن املكتب الفني والتي قررتها
حمكمة الق�ضاء الإداري خالل خم�سة ع�رش عاما من العام الق�ضائي الأول
وحتى العام الق�ضائي خم�سة ع�رش  ،الطبعة الأوىل.2019 ،
• التحكيم االختياري والإجباري  ،الدكتور � :أحمد �أبو الوفا  ،الطبعة اخلام�سة
2001،م ،من�ش�أة املعارف بالأ�سكندرية.
• تنفيذ �أو بطالن حكم التحكيم ،الدكتور :حممود عمر حممود ـ القاهرة،
ع�ضو م�ؤ�س�س باالحتاد العربي للتحكيم الدويل ،ع�ضو احتاد املحامني العرب،
2015م .
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�صناعة ال�سفن يف والية �صور
حبا اهلل ُعمان موقعا جغرافيا �إ�سرتاتيجيا ،حيث تطل ُعمان على ثالثة بحار هي بحر
العرب ،وبحر عمان ،واخلليج العربي ،وتبلغ م�ساحة ال�شواطئ ال ُعمانية نحو ( )3615كيلو
مرتًا ،وتختلف هذه ال�شواطئ ما بني الرملية وال�صخرية ،وقد �أح�سن ال ُعمانيون عرب التاريخ
التعامل مع البحر ،ف�صنعوا ال�سفن ،و�أبحروا �إىل �أفريقيا عرب البحر الأحمر ،بل ا�ستطاعت
�سفنهم الدوران حول ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،فعربوا املحيط الأطل�سي نحو الواليات املتحدة
الأمريكية يف رحلة ال�سفينة ال�سلطانية (�سلطانة) عام 1840م ،وعربوا املحيط الهندي
�إىل �أق�صى ال�رشق يف رحلة ال�سفينة (�صحار) �إىل كانتون بال�صني.
كبريا منذ القدم يف و�صول
دورا
ً
لعب موقع عمان الإ�سرتاتيجي ً
ال ُعمانيني مل�شارق الأر�ض ومغاربها وات�صالهم بح�ضارات العامل القدمي،
تاركني ب�صمة وا�ضحة جليلة بتاريخهم البحري العظيم ،واكت�سبوا احرتام
وتقدير جميع ال�شعوب والأمم ،لذا تعد �صناعة ال�سفن من �أبرز ال�صناعات
التقليدية التي ا�شتهر بها ال ُعمانيون ،وحتتل مكانة مرموقة يف التاريخ
العماين التليد ،وتطورت �صناعة ال�سفن بناء على احتياجات احلقب
الزمنية املواكبة لتاريخ تلك ال�سفن ،متخذة � اً
أ�شكال و�أمناطً ا خمتلفة،
وتتميز ال�سفن ال ُعمانية �إجماال بتعدد �أنواعها و�أ�شكالها ،وكانت والزالت
والية �صور �أ�شهر املدن املطلة على بحر العرب واملحيط الهندي يف بناء
ال�سفن ،وبناء ال�سفن يتم يف عدة مراحل وهي:
 املرحلة الأوىل :وهي مرحلة االتفاق بني املالك وال�صانع الذييطلق عليه حمل ًيا (الأ�ستاد مول) �أي (مهند�س وم�صمم ال�سفينة) حول نوع
ال�سفينة وحجمها والغاية منها ،حيث يقا�س طول ال�سفينة بطول (الهرياب)
ذراعا،
والذي يعد العمود الفقري لل�سفينة ،ويرتاوح طوله من (ً )70-20
ميد الهرياب ثم يثبت (امليلني) وهما مقدمة ال�سفينة وم�ؤخرتها ،واللذين
يحددان ارتفاع ال�سفينة ،،ثم تركب (الفرمات) وهي امل�ساند التي ت�سند
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على الأل��واح ،وهي حتدد �شكل وارتفاع ال�سفينة بعد ذلك يتم تركيب
امل�سند املعروف با�سم (قائم نائم) وهما قطعتان خ�شبيتان تثبتان
(امليلني بالهرياب) ودورهما املحافظة على توازن ال�شكل والثبات ،وبعد
ذلك تركيب الألواح وهي �أ�س�س اجلزيرة ،ال�سط ،الر�شة ،ر�أ�س خور البطح،
ر�أ�س امليل يف العيجة.
 املرحلة الثانية :وهي مرحلة تثبيت الأ�ضالع وامل�ساند يف باطنال�سفينة ،وتبد�أ العملية بتثبيت (ال�شلمان) وهي عادة ما تقت�ص من �أ�شجار
نظرا لقوتها و�صالبتها ،حيث تو�ضع يف البحر لعدة �أيام
ال�سدر والقرط ً
ثم جتفف خارجه حتى تكون �أ�صلب و�أقوى عندما تت�رشب من البحر،
كذلك ي�ستخدم خ�شب ال�ساج ،وهذا اخل�شب يجلب من الهند وهو �أجود �أنواع
الأخ�شاب والأغلى ثم ًنا ،وهناك مقولة �صورية لهذا اخل�شب..
«يوم ي�سلم ال�ساج والبنيق  ........باقي اخل�شب نار توهيبه»
يتم ترتيب (ال�شلمان) ب�شكل دقيق حيث ال تزيد امل�سافة بني (�شلمان)
و�آخ��ر عن م�سافة �إ�صبعني ،وبعدها يتم تركيب (احلالقيم) وهي قطع
خ�شبية لها ر�أ�س وجناحان وتوجد بني (ال�شلمانات).
 -املرحلة الثالثة :تثبيت اجلواري ،واجلارية هي عمود قوي ومتني

ميتد على عر�ض ال�سفينة بزاوية ( )180درجة ،ويوجد يف ال�سفينة عدة
جوا ٍر ،وهي:
 rجارية (الدقل) حيث يثبت بها (الدقل) ملنعه من احلركة.
 rجارية (القافود) وهي خ�شبة ممتدة من قاع ال�سفينة تثبت يف
قاعدة (الدقل).
 rجارية (اجلامرة) وعددها اثنتان.
 rجارية (ال�شرتى) يف م�ؤخرة ال�سفينة وهي اجلارية التي ي�ستند
عليها (الدقل) عند خزره.
 rجارية (القيامي) وهي جارية تثبت القياميات يف ال�سفينة.
 املرحلة الرابعة :وهي املرحلة ما قبل الأخرية حيث يتم تركيب�ألواح ال�سطح بحيث يكون بها ارتفاع من و�سط ال�سفينة �إىل اجلوانب،
وذل��ك لإخ��راج املياه �أثناء امل��وج والعوا�صف و�أي�ضا هطول الأمطار
وتنظيف ال�سفينة من الأو�ساخ.
 املرحلة اخلام�سة :وهي املرحلة الأخرية حيث تبد�أ عملية تركيب�ألواح (ال�شرتي) ،وهو املكان اخللفي لل�سفينة .وبه �ألواح مرتفعة على
�سطح ال�سفينة ،و�أي�ضا به (الغمارة) وهو مكان على �شكل غرفة مثبته
يكون مكان مقود ال�سفينة و(ال�سكوين) وهو امل�س�ؤول عن مقود ال�سفينة
وموجه االجتاه ،وذلك للحماية من ال�شم�س والأمطار ومنه مكان خا�ص
(للنوخذا) �أي ربان ال�سفينة ،وعادة ما يزين (ال�شرتي) بالألوان والأ�صباغ
اجلميلة وبه مكان لتربيد ماء ال�رشب ،وهو �أف�ضل مكان يف ال�سفينة.
وعند االنتهاء من �صناعة ال�سفينة تخ�ضع ال�سفينة لعمليتان البد
منها ،وهما:
عملية القلفاط:
وهو نوع من القطن يجلب من الهند ويتم و�ضعه يف مادة (ال�صل)،
وهي مادة ت�ستخرج من كبد �أ�سماك القر�ش (اجلرجور) وتكون �سائلة
ورائحتها قوية ج ًدا ،والق�صد من ذلك �إدخال (القلفاط) ما بني الألواح
حتى ال تت�رسب املياه �إىل داخل ال�سفينة ،ويف يوم عملية (القلفاط) ميكن
جنارا ،وهذا عرف بني النجارين يوم لك ويوم
�أن ي�أتي �أكثـر من ()30
ً
عليك ،اجلميع يعمل من ال�صباح حتى غروب ال�شم�س ،كما ي�صاحب هذه
العملية �أهازيج و�أغاين تقليدية يرددها النجارون.
تكوير ال�سفينة:
هو اليوم الذي يجني فيه �صناع ال�سفينة ثمار جهودهم بعد �أن
اكتملت ال�سفينة وظهرت ب�أجمل حله ،لذا يجتمع الكبار وال�صغار والن�ساء
مل�شاهدة ال�سفينة عند دخولها �إىل البحر (الو�شار) وعادة ما تزين ال�سفينة
ب�سعف النخيل من الأمام �إىل اخللف مع �إقامة م�أدبة غداء ،وتتم عملية
تكوير ال�سفينة يف ( )15من ال�شهر الهجري �أو الثالثني منه ،وذلك لأن
البحر يكون يف �أق�صى ارتفاع ،وهذا ي�سهل جر ال�سفينة �إىل البحر.
ومن �أهم �أ�ساتذة �صناعة ال�سفن �ساب ًقا يف والية �صور ،والذين
ا�ستطعت احل�صول على �أ�سمائهم ،و�أعتذر ممن ال �أذكر �أ�سماءهم:
 mياقوت بن �سليم الغيالين  -رحمه اهلل تعاىل.
 mحممد بن علي ال�شقاق العرميي  -رحمه اهلل تعاىل.
� mصالح بن ح�سني العرميي  -رحمه اهلل تعاىل.
� mسبيت بن خمي�س بن فرج العلوي.
 mن�صيب بن عبدالرب العرميي.
 mجمعة بن ح�سون العرميي� -أن�ش�أ م�صن ًعا ل�صناعة ال�سفن يف
بداية النه�ضة املباركة ،وعمل بكل �إخال�ص يف تو�سعة امل�صنع ،ويف
الوقت احلايل يعد امل�صنع الوحيد يف �صناعة ال�سفن يف والية �صور.
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كبريا منذ القدم يف و�ص��ول
دورا
ً
لعب موق��ع عُ م��ان الإ�س�تراتيجي ً

البغلة

العماني�ين مل�ش��ارق الأر���ض ومغاربه��ا وات�صاله��م بح�ض��ارات العامل
ُ
الق��دمي ،تاركني ب�صمة وا�ضحة جليل��ة بتاريخهم البحري العظيم

�أنواع ال�سفن العُمانية
تتميز �صناعة ال�سفن ال ُعمانية بتعدد يف �أ�شكالها و�أنواعها ،ومن �أهم هذه
ال�سفن التي ت�شتهر بها والية �صور:
 iالقطمران :يعد هذا النوع من �أقدم ال�سفن التي �صنعها العمانيون،
وتتكون من عدد من الألواح ُت َ�ص َّف فوق بع�ضها البع�ض ويعود تاريخها �إىل
الألف اخلام�س امليالدي.
 iاملدرعة :كما �أ�شار �إليها م�ؤلف كتاب الطواف با�سم (مادراتي) وهي
�سفينة �صنعها ال ُعمانيون باملواد املتوفرة حمل ًيا ،وكانوا يتاجرون بها مع
الهند وفار�س وبالد ما بني الرافدين واليمن.
 iالزاروقة :من ال�سفن ال�رشاعية القدمية ،وهي من �سفن املخيطة والتي
مل ي�ستخدم امل�سمار يف �صناعتها ،والزاروقة �سميت بهذا اال�سم من �شكلها
االن�سيابي مما ي�ساعد على �رسعة الإبحار ولقدرتها على املناورة والكروالفر؛
لذا ا�ستخدمت يف احلمالت الع�سكرية ال ُعمانية.
حجما ،وكانت ت�صنع
 iالبغلة :هي من �أقدم ال�سفن ال ُعمانية و�أكربها
ً
يف مدينة �صور يف القرنني ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش امليالديني ،وال�سفينة
لها ثالث �صواري ،ولها خم�سة �أ�رشعة ،وت�صل حمولتها �إىل ( )500طن .وهي
معدة لل�سفر للم�سافات الطويلة ،وكانت �آخر �سفينة من هذا النوع �صنعت يف
�صور عام 1956م.
 iالغنجة :وهي �سفينة ُعمانية خال�صة ال ت�صنع �إال يف �سلطنة ُعمان،
خ�صو�صا ،وهي من ال�سفن الكبرية احلجم ،وتبلغ حمولتها
ويف والية �صور
ً
( )400طن ،وهي من ال�سفن التي ا�ستخدمت للإبحار للم�سافات الطويلة.
 iال�سمبوق :وهي من �أوائ��ل ال�سفن ال ُعمانية يف القرن ال�سابع ع�رش
امليالدي ،وتت�صف بكرب حجمها قيا�سا مبثيالتها يف دول اخلليج العربي،
وتعد من �سفن الإبحار للم�سافات البعيدة مثل الهند و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا،
وتبلغ حمولتها ( )500-400طن.
 iالبدن :من �أقدم ال�سفن ال ُعمانية ويعود تاريخها �إىل القرن الرابع ع�رش
امليالدي ،وهي �سفينة بدون �سطح �أي �أن قاعها مك�شوف ،وكان ال ُعمانيون
يبحرون بوا�سطة البدن �إىل �إفريقيا والهند ودول اخلليج وعدن ،والأبدان
الكبرية ت�سمى (ال�سواحليات) و�إىل هذا اليوم توجد �سفينة واحدة من هذا
النوع موجودة يف جزيرة م�صرية.
 iالبوم :من ال�سفن ال ُعمانية احلديثة والتي يعود تاريخ �صنعها �إىل
منت�صف القرن الع�رشين امليالدي ،وحتديدا عام 1956م ،و�صنعت �أول �سفينة
على يد ال�صانع باتوت بن �سليم الغيالين ،والبوم من �سفن ال�سفر للم�سافات
الطويلة ،وتكرث الأبوام يف دولة الكويت والبحرين ،ومن �أكرب الأبوام التي
�صنعت يف والية �صور اليوم امل�سمى (عبدالواحد) للنوخذا املرحوم حمد بن
�سامل الرزيقي والذي �صنعه الأ�ستاد ياقوت الغيالين.
 iاجلالبوت :من ال�سفن ال ُعمانية القدمية ،وهي تعد من ال�سفن ال�صغرية،
وتبحر ما بني دول اخلليج العربي ،وتعد من �سفن النقل الداخلي.
 iاملا�شوة :قارب ي�ستخدم يف نقل وتنزيل الركاب من املوانئ �إىل
ال�سفينة �أو العك�س ،وعادة ما تحُ مل املا�شوة على �سطح ال�سفن الكبرية �أثناء
ال�سفر.
املراجع
• كتاب (�أ�سياد البحار) للم�ؤلف :حمود بن حمد بن جويد الغيالين.

الغنجة

السمبوق

البـدن

الزاروقة
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ٌ
رجال خالدون

ٌ
و�شامة تلمع
رجال عظماء؛ غُ ٌرة يف جبني الدهر،
يف �سماء الإن�سانية ،خالدون يف ذاكرة التاريخ،
خالدون يف قلوب النا�س جيلاً بعد جيل؛
خالدون بذكرياتهم امل�ضيئة ومبواقفهم امل� ِّرشفة،
خالدون بت�ضحياتهم العظيمة ،وب�أعمالهم
امل�رشقة ،خالدون مبا تركوه من �آثار حميدة ناطقة
با�سمهم ،ومبا خلفوه من م�آثر جليلة �شاهدة لهم.

الدكتور/
يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني
وزارة التعليــــم العالـــــــي
وي�أتي يف مقدمة الرجال العظماء اخلالدين ال�سابقني الأوليني من
املهاجرين والأن�صار ،وعلى ر�أ�سهم �ص ِّديق الأمة �سيدنا �أبو بكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه -ا�سمه عبد اهلل بن عثمان بن عامر التيمي القر�شي،ولد مبكة املكرمة بعد عام الفيل ب�سنتني و�ستة �أ�شهر ،يلتقي مع النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -يف اجلد ال�ساد�س وهو مرة بن كعب ،و�أمه �أماخلري �سلمى بنت �صخر بن عامر التيمية القر�شية� ،أ�سلمت مع ابنها �أبي
بكر ال�صّ ِّديق ر�ضي اهلل عنه.
�إن��ه عمالق الإ�سالم العظيم؛ عمالق ب�إميانه وت�صديقه ،عمالق
بذكائه وفطنته ،عمالق بجهاده وت�ضحياته ،عمالق بدوره ومكانته،
عمالق ب�أمانته وم�س�ؤوليته ،عمالق بحكمته و�إدارته ،عمالق مبواقفه
وقراراته ،هو �أول من �أ�سلم من الرجال ،هو �أف�ضل الأمة على الإطالق بعد
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -لقد �شهد امل�شاهد – �أي الغزوات-
كلها مع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وقد وثب مع النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -يف �أحد ويف حنني حني تقهقر ال�صحابة ،ويف تبوك
دفع �إليه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -رايته العظمى.
�أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الوحيد الذي مل يرتدد ومل يتلك�أ ومل
يطلب مهل ًة للتفكري عندما دعاه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -للإميان
فورا ،هو �صاحب املقولة
وعر�ض عليه الإ�سالم ،بل �آمن و�أعلن �إ�سالمه ً
امل�شهورة اخلالدة (�إن كان قال فقد �صدق) فا�ستحق �أن يفوز بلقب
ال�صديق من بني ال�صحابة ،وهو و�سام نبوي خالد قلده �إياه ال�صادق
امل�صدوق �سيدنا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -لأنه كان يقول :كلما

قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -شي ًئا� :صدقت يا ر�سول اهلل،
ال�صدق ال َأما َنة و�أكذب
و ُيذكر �أن من �أقواله –ر�ضي اهلل عنه�« -أ�صدق ِّ
الكذب اخليانة».
لقد الزم �أبو بكر ال�صديق ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -طوال
حياته يتلقى منه الوحي ،ويغرتف من معني علمه ،وكان من كتبة
الوحي ،ا�ستخلفه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -لي�صلي بامل�سلمني
إماما� ،أ�سلم على يديه الكثري ،منهم من كبار ال�صحابة كعثمان بن
� ً
قواما ،وجماه ًدا بنف�سه،
ا
�صوام
وكان
عوف،
بن
الرحمن
وعبد
عفان،
ً
ً
كثريا
تعاىل
اهلل
لوجه
واعتق
وماله ،كان ال يخاف يف اهلل لومة الئم،
ً
ذكورا و�إناثًا بعد �أن ا�شرتاهم بخال�ص ماله ،منهم؛ بالل
من ال�صحابة؛
ً
بن رباح ،وعامر بن فهرية و�أم ُعبي�س و ِز ِّنرية والنهدية وابنتها ،وجارية
بني م�ؤمل.
�أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الوحيد الذي اخت�صه اهلل و�رشفه،
وا�صطفاه ربه و�أكرمه ب��أن يكون هو رفيق النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -و�صاحبه يف الهجرة �إىل املدينة املنورة ،وهذا �رشف ما بعده
�رشف� .إنه و�سام خالد؛ ا�ستحق به املعية الإلهية مع النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -وهما يف الغار ،يقول اهلل تبارك وتعاىل�} :إِ اَّل َتن�صرُ ُ و ُه َف َق ْد
ِين كَ ف َُروا ثَانيِ َ ا ْث َنينْ ِ �إِ ْذ ُه َما فيِ ا ْل َغا ِر �إِ ْذ َيقُولُ
َن�صرَ َ ُه اللَّـ ُه �إِ ْذ �أَ ْخ َر َج ُه ا َّلذ َ
ل َِ�صاحِ ِب ِه اَل تحَ ْ َز ْن �إِ َّن اللَّـ َه َم َع َنا{ �سورة التوبة الآية (.)40
�أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الذي قال عنه النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم( :-لو كنت متخذا من �أمتي خليلاً  ،التخذت �أبا بكر ،ولكن
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�أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الوحيد الذي مل يرتدد
ومل يتلك�أ ومل يطلب ً
مهلة للتفكري عندما دعاه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -للإميان وعر�ض عليه الإ�سالم،بل �آمن و�أعلن �إ�سالمه فو ًرا
�أخي و�صاحبي) رواه البخاري رقم ( ،)6356ويف حديث �آخر قال النبي
علي يف ماله
�صلى اهلل عليه و�سلم( :-�أيها النا�س �إن �آمن النا�س َّو�صحبته �أبو بكر ،ولو كنت متخذا خليلاً غري ربي التخذت�أبا بكر،ولكن
�أخوة الإ�سالم ومودته ال يبقني يف امل�سجد باب �إال ُ�سد �إال باب �أبي بكر)
رواه البخاري رقم ( ،)466وقال عنه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم:-
(ما طلعت ال�شم�س وال غربت على �أحد بعد النبيني خري من �أبي بكر) رواه
احلاكم رقم ( ،)4409وابن حبان رقم (.)6657
�أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الوحيد الذي تربع بكل ماله يف �سبيل
اهلل تعاىل ،فعن عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -قال�( :أمرنا ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أن نت�صدق ،ووافق ذلك عندي اً
مال ،فقلت:
يوما قال فجئت بن�صف مايل ،فقال ر�سول
اليوم �أ�سبق �أبا بكر �إن �سبقته ً
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم :-ما �أبقيت لأهلك؟ قلت :مثله ،و�أتى �أبو بكر
ر�ضي اهلل عنه -بك ّل ما عنده فقال :يا �أبا بكر ما �أبقيت لأهلك؟ قال:�أبقيت لهم اهلل ور�سوله .قلت :ال �أ�سبقه �إىل �شي ٍء �أب ًدا).
�أبو بكر ال�صديق هو �أول �أمري لأول حج يف الإ�سالم ،وكان ذلك يف
العام التا�سع للهجرة ،وهو اخلليفة الأول للم�سلمني؛ �إذ بويع باخلالفة
بعد وفاة ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -فاخت�ص بلقب (خليفة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) �أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الذي
ب�رشه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أنه �أول من يدخل باب اجلنة من
الأمة بعد النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فقد روى احلاكم يف م�ستدركه
�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِهَع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة -ر�ضي اهلل عنه -قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ َ
اب ا َّلذِي �أَ ْد ُخلُ مِ ْن ُه �أَ َنا َو ُ�أ َّمتِي
و�سلم�( :-أَ َرانيِ ِجبرْ ِ يلُ -عليه ال�سالم -ا ْل َب َ
َ
َفقَالَ �أَ ُبو َب ْك ٍرَ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ ،ل َْي َتنِي كُ ْن ُت َم َعكَ َح َّتى �أ َرا ُه قَالَ  :ف ََحطَّ ال َّنب ُِّي
�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه و�سلمَ -علَى َم ْنك ِِب �أَبِي َب ْك ٍرَ ،وقَالَ �“ :أَ َما �إِ َّنكَ �أَ َّولُ َم ْنَ
ُ
اب مِ ْن �أ َّمتِي)
َي ْد ُخلُ ذَاكَ ا ْل َب َ
ويرجو النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -لأبي بكر ال�صديق �أن يكون
ممن ُي� ْد َع� ْ�و َن من كل �أب��واب اجلنة الثمانية ،فقد روى الإم��ام الربيع
رحمه اهلل تعاىل -عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سولاهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم( :-من �أنفق زوجني نودي يف اجلنة يا عبد
اهلل هذا خري؛ فمن كان من �أهل ال�صالة دعي من باب ال�صالة ،ومن كان
من �أهل ال�صدقة دعي من باب ال�صدقة ،ومن كان من �أهل ال�صوم دعي
من باب الريان ،قال �أبو بكر :ما على من ُيدعى من هذه الأبواب كلها
من �رضورة ،فهل ُيدعى �أحد من هذه الأبواب كلها يا ر�سول اهلل؟ قال:
نعم و�أرجو �أن تكون منهم) رقم ( ،)350قال الربيع :زوجني يعني مثل
خفني �أو نعلني وما كان من زوجني مثلهما ،وروى البخاري وم�سلم يف
ال�صحيحني عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال� :سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -يقول( :من �أنفق زوجني من �شيء من الأ�شياءيف �سبيل اهلل ُدعي من �أبواب يعني اجلنة يا عبد اهلل هذا خري؛ فمن كان
من �أهل ال�صالة ُدعي من باب ال�صالة ،ومن كان من �أهل اجلهاد ُدعي
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من باب اجلهاد ،ومن كان من �أهل ال�صدقة ُدعي من باب ال�صدقة ،ومن
كان من �أهل ال�صيام ُدعي من باب ال�صيام وباب الريان ،فقال �أبو بكر
ما على هذا الذي ُيدعى من تلك الأبواب من �رضورة ،وقال هل ُيدعى
منها كلها �أحد يا ر�سول اهلل قال :نعم و�أرجو �أن تكون منهم يا �أبا بكر)
رواه البخاري رقم ( ،)3666وم�سلم رقم (.)1028
�أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الذي جمع �أرب ًعا من خ�صال اخلري
يف يوم واحد ،ف َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة -ر�ضي اهلل عنه -قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
(م ْن �أَ ْ�ص َب َح مِ ْنك ُْم ا ْل َي ْو َم َ�صائ ًِما؟ قَالَ �أَ ُبو َب ْك ٍر
�صلى اهلل عليه و�سلمَ :-َ
ر�ضي اهلل عنه� :-أَ َنا .قَالَ “ :ف ََم ْن َتب َِع مِ ْنك ُْم ا ْل َي ْو َم َج َنا َز ًة؟ قَالَ �أ ُبو َب ْك ٍرر�ضي اهلل عنه� :-أَ َنا .قَالَ “ :ف ََم ْن �أَطْ َع َم مِ ْنك ُْم ا ْل َي ْو َم مِ ْ�سكِي ًنا؟ قَالَ َ�أ ُبوي�ضا؟ قَالَ �أَ ُبو
َب ْك ٍر -ر�ضي اهلل عنه� :-أَ َنا .قَالَ “ :ف ََم ْن َعا َد مِ ْنك ُْم ا ْل َي ْو َم َم ِر ً
(ما
َب ْك ٍر -ر�ضي اهلل عنه� :-أَ َناَ .فقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ :-
اج َت َم ْع َن فيِ ْام ِر ٍئ �إِ اَّل َد َخلَ الجْ َ َّنة) رواه م�سلم رقم (.)1028
ْ
ديق -ر�ضي اهلل عنه -مل يخف
قد ي�س�أل �سائل :ملاذا �أبو بكر ال�صّ ّ
ما قام به من �أعمال اخلري مع علمه ب�أن الإخفاء والإ�رسار �أف�ضل من
الإعالن والإخبار؛ �إذ الإخفاء دليل الإخال�ص ،و�أبعد عن الرياء ،و�أحرى
بالقبول ،وقد َو َر َد ْت ن�صو�ص �رشعية يف كتاب اهلل تعاىل ويف �سنة نبيه
�صلى اهلل عليه و�سلم -حتث وحت�ض على �أف�ضلية �إخفاء �أعمال اخلري،وعدم الإخبار بها؟
�أق��ول� :إن ي�س�أل امل�سلم ليتعلم فذلك خري ،وقد �أمرنا اهلل تعاىل
َا�س�أَلُوا �أَ ْهلَ ال ِّذكْ ِر ِ�إن كُ ن ُت ْم اَل
بال�س�ؤال �إن كنا ال نعلم ،يقول اهلل تعاىل} :ف ْ
ون{ �سورة الأنبياء الآية ( )7ف�إن تو�صلنا �إىل الإجابة فبها ونعمت
َت ْعل َُم َ
فذلك املراد ،و�إن مل نتو�صل فعلينا �أن ن�سلم بكل ما جاء يف كتاب اهلل
تعاىل وبكل ما َ�ص َّح عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فذلك منتهى
الطاعة واالمتثال هلل تعاىل ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
بع�ض �أهل العلم عن هذا ال�س�ؤال :ب�أن �إخبار �أبي بكر
لقد �أج��اب
ُ
ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -مبا قام به من �أعمال اخلري ،ي�ستفاد منه
رياء ب�إطالق .و�إن كان
جواز الإخبار بالعمل ،و� ّأن هذا ال يلزم �أن يكون ً
الإخفاء دليل الإخال�ص.
و�أرى �أن هذه الإجابة مل ت�صب كبد احلقيقة؛ �إذ الأحكام ال�رشعية
ال ت�ستفاد من �أقوال و�أفعال ومواقف الرجال ،و�إن كانوا �صحابة ،و�إمنا
ت�ؤخذ من كتاب اهلل تعاىل ومن �سنة ر�سوله �-صلى اهلل عليه و�سلم-
فجواز الإخبار عن �أعمال الرب مع �أف�ضلية �إخفائها دليله قول اهلل تعاىل:
ال�ص َد َق ِ
ُوها َو ُت ْ�ؤ ُت َ
ات َف ِنع َِّما هِ َي ۖ َو�إِن ُت ْخف َ
وها ا ْل ُف َق َر َاء َف ُه َو َخيرْ ٌ
}�إِن ُت ْب ُدوا َّ
ِري{ �سورة البقرة
ب
خ
ُون
ل
م
ع
ت
ا
ه
َّـ
ل
ال
و
ُم
ك
ت
ا
ئ
ي
�س
ن
ُم
ك
ِ
مِ
َّلك ُْم َو ُي َك ِّف ُر َعن ّ َ ِّ َ ْ َ ُ بمِ َ َ ْ َ َ َ ٌ
الآية ( )271والآية الكرمية ظاهرة يف تف�ضيل �صدقة ال�رس على �صدقة
العالنية ،قال ابن كثري يف معر�ض تف�سريه لهذه الآية الكرميــة :قوله:
وها ا ْل ُف َق َر َاء َف ُه َو َخيرْ ٌ َلكُم{ فيه داللة على �أن
ُوها َو ُت ْ�ؤ ُت َ
}و�إِ ْن ُت ْخف َ
َ
�إ�رسار ال�صدقة �أف�ضل من �إظهارها؛ لأنه �أبعد عن الرياء� ،إال �أن يرتتب
على الإظهار م�صلحة راجحة ،من اقتداء النا�س به ،فيكون �أف�ضل من
هذه احليثية ،وقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم( :-اجلاهر بالقر�آن
مل�سرِ بالقر�آن كا ُ
كاجلاهر بال�صدقة وا ُ
مل�سرِ بال�صدقة) والأ�صل �أن
الإ��سرار �أف�ضل ،لهذه الآية وقال الرتمذي يف حديث اجلاهر بالقر�آن:
ي�رس بقراءة القر�آن �أف�ضلُ من الذي يجهر
ومعنى هذا احلديث �أن الذي ُّ
بقراءة القر�آن؛ لأن �صدقة ال�سرِّ �أف�ضل عند �أهل العلم من �صدقة العالنية”
ُون �أَ ْم َوا َل ُه ْم بِالل َّْيلِ َوال َّن َها ِر �سرِ ًّ ا َو َعلاَ ِن َي ًة
ِين ُي ْن ِفق َ
وقال اهلل تعاىل} :ا َّلذ َ

ون{ �سورة البقرة
َف َل ُه ْم �أَ ْج ُر ُه ْم عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم َو اَل َخ ْو ٌف َعل َْي ِه ْم َو اَل ُه ْم َي ْح َز ُن َ
الآية ( )274فق ّدم اهلل تعاىل �صدقة ال�سرّّ عن العالنية ،و�صدقة اللّيل
الرياء واملباهاة ،وحظوظ ال ّنف�س
عن ال ّنهار خلفائهما ،وبعدهما عن ّ
املري�ضة.
ال�سبعة الذين يظلّهم اهلل تعاىل يوم
وجاء يف ال�سنة النبوية �أن من ّ
القيامة يف ظلّه يوم ال ظ َّل �إال ظلّه( :رجل ت�ص َّدق ب�صدقة ف�أخفاها ح ّتى
ال تعلم �شماله ما �أنفقت ميينه) رواه الربيع رقم ( ،)48والبخاري رقم
( ،)660وم�سلم رقم ( ،)2031وال ريب �أن �أبا بكر ال�ص ّديق -ر�ضي اهلل
عنه -على علم بهذه الأدل��ة ال�رشعية ،فال ير�ضى �إال بالأف�ضل ،وهو
حري�صا كل احلر�ص على �إخفاء ما يقوم به من �أعمال
الإخفاء؛ لهذا كان
ً
الرب ،فهذا عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -يذكر �أن �أبا بكر -ر�ضي
اهلل عنه -كان يتعاهد امر�أة عجوزا يخدمها ،ويرعى �ش�ؤونها ،ويق�ضي
لها حوائجها ،وهي ال تعرفه ،وال يعلم به �أحد ،لوال �أن تتبعه عمر بن
حر�صا منه على االقتداء به.
اخلطاب -ر�ضي اهلل عنهً -
واهتديت �إىل �إجابة �أرجو
ؤال،
�
ال�س
هذا
عن
فكرت مل ًيا يف الإجابة
لقد
ُ
ُ
�أن تكون �صائبة موفقة ،وهي �أن املقام هنا مقام طاعة ومقام تعلم؛
اً
مقام طاعة للنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
امتثال لقول اهلل تعاىلَ } :يا
ِلر ُ�سولِ �إِذَا َد َعاكُ ْم لمِ َا ُي ْحيِيك ُْم ۖ َو ْاعل َُموا
�أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِين � َآم ُنوا ْ
ا�س َت ِجي ُبوا ِللَّـ ِه َول َّ
ون{ �سورة الأنفال
�أَ َّن اللَّـ َه َي ُحولُ َبينْ َ المْ َ � ْ�ر ِء َو َق ْل ِب ِه َو�أَ َّن� ُه ِ�إل َْي ِه تحُ ْ �شرَ ُ َ
الآية ( )24روى البخاري عن �أبي �سعيد بن ا ُ
مل َعلى قال :كنت �أ�صلي يف
امل�سجد فدعاين النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فلم �أجبه ،فقلت يا ر�سول
ِلر ُ�سولِ �إِذَا َد َعاكُ ْم{
اهلل كنت �أ�صلي ،فقال� :أمل يقل اهلل ْ
}ا�س َت ِجي ُبوا ِللَّـ ِه َول َّ
�سورة الأنفال الآية (.)24
من هنا كان واح ًبا على �أبي بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه� -أن يطيع
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ويجيب عن �س�ؤاله؛ ف�أبو بكر ال�صديق مل
يخرب عما �أخرب به من تلقاء نف�سه ،و�إمنا �أخرب به ا�ستجابة للنبي –�صلى
اهلل عليه و�سلم -وال ريب �أن �إجابة النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -طاعة
ُيثاب عليها ،ويف املقابل عدم �إجابته –�صلى اهلل عليه و�سلم -مع�صية
ُيعاقب عليها ،و�أبو بكر ال�صديق –ر�ضي اهلل عته -ال يخفى عليه هذا
فورا من غري تردد؛ طاع ًة
احلكم ال�رشعي ،من هنا �سارع �إىل الإجابة ً
اً
وامتثال؛ طم ًعا يف الأجر والثواب ،وخوفًا من الإثم والعقاب ،وهذا من
الفقه العميق يف الدين.
ومقام تعلم من النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فال�صحابة يتعلمون
من النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أحكام دينهم ،ف�إن كان ما �أتى به
�صحيحا موف ًقا� ،أقره النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -و�أثنى
ال�صحابي
ً
على فاعله ،ودع��ا له باخلري ،فينال الربكة ،و�إن كان بخالف ذلك
�صححه النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -وب�صرَّ َ فاعله ،فيتحقق العلم.
ف�أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل تبو�أ مكانة مرموقة يف الإ�سالم ،ونال
درجة عالية؛ تتقا�رص دونها خطى العظماء ،وتت�ضاءل �أمامها همم
الأعالم؛ فهو �إمام العظماء ،وعلم الأعالم بعد ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -فهو ال�صّ ِّديق ،ودرجة ال�صديقني ت�أتي بعد درجة النبيني ،وهي
الدرجة الثانية يف ُ�سلم من �أنعم اهلل تعاىل عليهم ،كما قال اهلل تعاىل:
ني
ِين �أَ ْن َع َم اللهَّ ُ َع َل ْي ِهم ِّم َن ال َّن ِب ِّي َ
الر ُ�سولَ َف�أُو َلئِكَ َم َع ا َّلذ َ
َ
}و َمن ُيطِ ِع اللهَّ َ َو َّ
ني َو َح ُ�س َن �أُولئِكَ َرفِ يقًا ( )69ذلِكَ ا ْلف َْ�ضلُ مِ َن
و
ء
ا
د
ه
ال�ش
و
ني
ق
ي
د
ال�ص
ِ
ِ
ُّ
ال�صالحِ ِ َ
َ
َو ِّ ِّ
َ َ َ َ َّ
ِيما (� {)70سورة الن�ساء الآيتان (.)70-69
اللهَّ ِ َوكَ فَى ِباللهَّ ِ َعل ً
قام �أبو بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -ب�أعمال جليلة وكثرية يف

�أبو بكر ال�صديق هو ال�صحابي الوحيد الذي
اخت�صه اهلل و�شرفه ،وا�صطفاه ربه و�أكرمه ب�أن
يكون هو رفيق النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
و�صاحبه يف الهجرة �إىل املدينة املنورة
خالفته ،ومن �أجل تلك الأعمال ت�سيريه جي�ش �أ�سامة بن زيد -ر�ضي اهلل
عنهما -الذي �أمر به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لت�أديب الروم ،وذلك
قبل التحاقه بالرفيق الأعلى على الرغم من اقرتاح كثري من ال�صحابة
أي�ضا
بت�أخريه ،وكذا حماربته للمرتدين واملتنبئني والق�ضاء عليهم ،و� ً
جمع القر�آن الكرمي يف م�صحف واحد مرتب الآيات وال�سور كما �أنزل
على النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وبعد انتهاء حروب الردة يف �شبه
اجلزيرة العربية ،اجتهت �أنظار �أبي بكر ال�صديق �إىل العراق وبالد ال�شام
لفتحهما ،فجهز جي�شني �إىل العراق �أحدهما بقيادة خالد بن الوليد،
والآخر بقيادة عيا�ض بن غنم ،فتم فتح عدة مدن عراقية منها؛ احلرية،
جي�شا
والأنبار ،وعني التمر ،وجهز لفتح بالد ال�شام �أربعة جيو�ش؛
ً
وجي�شا بقيادة يزيد بن
بقيادة �أبي عبيدة عامر بن اجلراح �إىل حم�ص،
ً
وجي�شا بقيادة �رشحبيل بن ح�سنة �إىل الأردن،
�أبي �سفيان �إىل دم�شق،
ً
وجي�شا بقيادة عمرو بن العا�ص �إىل فل�سطني ،وقد متكنت هذه اجليو�ش
ً
من فتح عدة مدن من بالد ال�شام منها :من الأردن؛ حوران والكرك ،ومن
�سورية؛ دم�شق وحم�ص وبعلبك ،ومن فل�سطني؛ نابل�س وع�سقالن ،وغزة
واللد والرملة ،ويافا ورفح ،ومات �أبو بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه-
واجليو�ش الإ�سالمية هناك مرابطة يف اجلابية.
لكل بداية نهاية ولكل �أجل كتاب؛ يف يوم االثنني ليلة الثالثاء
الثاين والع�رشين من �شهر جمادى الآخ��رة يف العام الثالث ع�رش من
الهجرة تويف �أبو بكر ال�صديق ب�سبب مر�ض �أمل به ا�ستمر خم�سة ع�رش
عظيما على وفاته ،وقد تويف عن عمر
يوما ،فحزن امل�سلمون حز ًنا
ً
ً
يناهز ثالثًا و�ستني �سنة؛ ق�ضاها يف ع ِّز الإ�سالم ورفع رايته ،ويف خدمة
امل�سلمني ،وكان �آخر كالمه قول اهلل تعاىلَ } :ت َو َّفنِي ُم ْ�سل ًِما َو�أَلحْ ِ ْقنِي
ني{ �سورة يو�سف الآية ( )101و�أو�صى -ر�ضي اهلل عنه� -أن
ِال�صالحِ ِ َ
ب َّ
تغ�سله زوجته �أ�سماء بنت ُعمي�س -ر�ضي اهلل عنها -كما �أو�صى �أن ُيدفن
�إىل جوار ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وقد ا�ستخلف على امل�سلمني
عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -ت��ويف �سيدنا �أب��و بكر ال�صديق
وامل�سلمون را�ضون عنه ،فجزاه اهلل تعاىل عن الإ�سالم وامل�سلمني خرياً،
و�أ�سكنه الفردو�س الأعلى.
املراجع:
 lكتب احلديث؛ �صحيح الربيع ،و�صحيح البخاري ،و�صحيح م�سلم،
وم�ستدرك احلاكم ،و�صحيح ابن حبان ،وفتح الباري �رشح �صحيح
البخاري البن حجر الع�سقالين.
 lكتب التف�سري :تف�سري ابن كثري.
 lكتب ال�سري والتاريخ؛ �أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة البن الأثري
ج����3ص ،310والإ�صابة يف متييز ال�صحابة الب��ن حجر الع�سقالين
ج�4ص .144والبداية والنهاية البن كثري ج�3ص ،36ال�سرية النبوية
البن ه�شام ج�1ص ،394وتاريخ اخللفاء لل�سيوطي �ص.56
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
}و َق َ�ضى َر ُّبكَ �أَ اَّل َت ْع ُب ُدوا �إِ اَّل �إِ َّيا ُه َوبِال َْوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا �إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عِ ْن َدكَ ا ْل ِكبرَ َ �أَ َح ُد ُه َما �أَ ْو
َ
ُ
اح الذُّلِّ
اخف ْ
ميا (َ )23و ْ
ِ�ض َل ُه َما َج َن َ
كِ لاَ ُه َما فَلاَ َت ُق ْل َل ُه َما �أ ٍّف َو اَل َت ْن َه ْر ُه َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْو اًل كَ ِر ً
َ
ِريا (َ )24ر ُّبك ُْم �أ ْعل َُم بمِ َ ا فيِ ُنفُو�سِ ك ُْم �إِ ْن َتكُو ُنوا
الر ْح َم ِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َح ْم ُه َما كَ َما َر َّب َيانيِ َ�صغ ً
مِ َن َّ
ان ل ْ أَ
ال�سبِيلِ َو اَل ُت َب ِّذ ْر
ُورا (َ )25و�آَ ِت ذَا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َوالمْ ِْ�س ِك َ
ِل َّوا ِب َ
ني َف ِ�إ َّن ُه كَ َ
َ�صالحِ ِ َ
ني غَ ف ً
ني َو ْاب َن َّ
ُور (. {)27
ان َّ
ان َّ
ال�ش َياطِ ِ
ال�ش ْيطَ ُ
ني َوكَ َ
ين كَ ا ُنوا �إِ ْخ َو َ
ِيرا (� )26إِ َّن المْ ُ َب ِّذ ِر َ
ان ل َِر ِّب ِه كَ ف ً
َت ْبذ ً

					

�صدق اهلل العظيم

				

�سورة الإ�سراء الآية (  23ـ )27

بر الوالدين

هي الرابطة �أو العالقة التي تربط بني الأبناء
والوالدين ،وتكون قائم ًة على الإح�سان �إليهما ،واللطف
معهما ،واحرتامهما يف جميع احلاالت ،فقد �أو�صى
الإ�سالم بالوالدين خرياً ،حيث وردت الكثري من الآيات
وحتث على
تن�ص
القر�آنية والأحاديث النبوية التي
ّ
ّ
احرتامهما ،واتباع �أف�ضل ال�سبل التي تكون �سبب ًا يف
نيل ر�ضاهما ،فما جاء يف الآيات الكرمية يف �سورة
الأ�رساء �أعاله وا�ضح ٌة على �أهمية بر الوالدين ،و�آثار ذلك
على حياة امل�سلم وامل�سلمة.

�آثار الت�سامح
متى التزم �أفراد املجتمع بخلق الت�سامح يف
كل جماالته ،ف�إن جواً من ال�سعادة �سيغمر حياتهم،
ويعم اال�ستقرار ،وتختفي
فتقوى روابط املحبة بينهم،
ّ
العداوات ،وينت�رش العدل ،وتعم الطم�أنينة قلوب ال ّنا�س
والأ�رس ،فال نكاد ن�سمع عن �سجون متتلئ باملجرمني،
وال يجد �أهل الإ�صالح ما يقومون به يف هذا املجال،
حيث احتل الت�سامح دورهم ،وقام مبا يقومون به
وزيادة ،على ل�سان �أفراد املجتمع يف خمتلف �أماكن
وجودهم وعملهم ،وعلى خمتلف �أنواع عالقاتهم،
ونقي�ض الت�سامح العداوة والبغ�ضاء ،و�آثار ذلك وخيمة
جداً على الفرد واملجتمع ب�أ�رسه ،بل هي بذور االنهيار
احلقيقية التي تفتك بالأمن وال�سلم املجتمعي .وعليه
ف� ّإن الأخالق الإ�سالمية والإن�سانية الرفيعة ،والتي من
�ضمنها خلق الت�سامح هي ال�ضمانة الوحيدة ال�ستقرار
الأمم وال�شعوب ،ونه�ضة ورقي املجتمعات ،فهي لبنات
�أ�سا�سية يف بنيان الأمم وال�شعوب ،وعنوان �أ�صيل يف
هويتها و�سبب يف نه�ضتها وعزتها وا�ستقرارها ،ويقول
�أحمد �شوقي� :إمنا الأمم الأخالق ما بقيت  ...ف�إن هم
ذهبت �أخالقهم ذهبوا.
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جماالت الت�سامح
من جماالت الت�سامح :الت�سامح يف عالقات الأفراد مع بع�ضهم البع�ض
يف حياتهم اليومية؛ كت�سامح الأب مع تق�صري �أبنائه و�أخطائهم ،وت�سامح
الرجل مع زوجته ،وت�سامح اجلار مع جاره ،وت�سامح الكبري مع ال�صغري،
عماله بالتخفيف عليهم وعدم ا�ستغاللهم والتجاوز
وت�سامح رب العمل مع ّ
عن هفواتهم ،وت�سامح املدر�س مع زالت طالبه ،ومعاملتهم بروح الأبوة
امل�س�ؤولة ،و�أي�ض ًا ت�سامح البائع مع امل�شرتي ،بال�صرب واحللم .فمن ذلك ما
(رحِ َم ا ُ
هلل عب ًدا َ�س ْم ًحا �إذا
ذكره جابر عن الر�سول ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـَ :
ا�شترَ ى�َ ،س ْم ًحا �إذا َق َ�ضى�َ ،س ْم ًحا �إذا ا ْق َت َ�ضى).
باع�َ ،س ْم ًحا �إذا ْ
َ
كذلك ت�سامح الدائن مع املدين ،وي�شمل الت�سامح �أي�ض ًا العالقة مع
�أ�صحاب الديانات الأخرى ،ممن يعي�شون يف كنف الدولة امل�سلمة فه�ؤالء
تامة ما مل يدعون غريهم �إىل ما يخالف
لهم احلق يف العبادة بحرية ّ
�أ�صول االعتقاد والتدين ال�صحيح الثابت للدين الإ�سالمي ،وال يتعار�ض
مع الأخالق والآداب العامة للمجتمع ،ومن جماالته �أي�ضا حق التعبري عن
الر�أي وعدم م�صادرة هذا احلق بذرائع �شتى ،ومقابلة ال�سيئة باحل�سنة،
ال�س ِّي َئ ُة ا ْدف َْع بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن َف ِ�إذَا
لقوله تعاىلَ :
(و اَل َت ْ�س َت ِوي الحْ ََ�س َن ُة َو اَل َّ
يم) ،وكما نالحظ ف� ّإن جماالت
ا َّلذِي َب ْي َنكَ َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة كَ �أَ َّن ُه وَليِ ٌّ َحمِ ٌ
الت�سامح متعددة ،وتتناول تفا�صيل احلياة اليومية� ،صغريها وكبريها؛
ذلك �أ ّنه نب�ض الدماء الذي يغذي �رشايينها.

ثمرات الإخال�ص
�إذا ح ّقق امل�سلم الإخال�ص يف �أمور حياته ف�إ ّنه �سينال ال ّثمار املرت ّتبة
لبع�ض من ثمار الإخال�ص.
بيان
ٍ
على ذلك ،وفيما ي�أتي ٌ
علو
الإخال�ص ٌ
�سبب يف دخول ج ّنات ال ّنعيم ،واال�ستزادة من نعيمهاّ .
أذى
والرفعة ،والع ّزة يف ال ّدنيا والآخرة .حفظ امل�سلم من ك ّل � ً
ال ّدرجاتّ ،
ال�شيطان وت�سلّطه عليه .ح�صول الربكة،
يكاد ي�صيبه ،وحفظه من و�ساو�س ّ
وال ّدوام يف العمل الّذي يفعله امل�سلم .تنقية نف�س امل�سلم ،وت�صفيتها من
القلبية .غفران ذنوب امل�سلم املخل�ص هلل
وال�ضغائن ،والأمرا�ض
الأحقادّ ،
ّ
وي�شق عليه ،وما يحدث
�سيئاته .تفريج ما ي�ضيق على امل�سلم،
ّ
تعاىل ،وحمو ّ
وغم .اكت�ساب �شفاعة ر�سول اهلل �صلّى اهلل عليه و�سلّم يوم
هم ّ
يف داخله من ّ
�سبب يف ر�ضا اهلل تعاىل ،وال ّنجاة من غ�ضبه.
القيامة .الإخال�ص ٌ

حقوق الوالدين يف الإ�سالم

احلديث ال�شريف
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما من
�شيء �أثقل يف ميزان العبد امل�ؤمن يوم القيامة
من ح�سن اخللق ،و� ّإن اهلل ليبغ�ض الفاح�ش
البذيء»
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
رواه الرتمذي يف م�سنده

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
امى �أَ ْم� َ�وا َل� ُه� ْ�م وال تتبدلوا
}و آ� ُت���وا ا ْل َي َت َ
َ u
اخلبيث بالطيب وال ت�أكلوا �أموالهم �إىل
ِريا:
�أموالكم �إنه كان ُحو ًبا كَ ب ً
ِريا{ ُحو ًبا كَ ب ً
ج�سيما� .سورة الن�ساء
ووزرا
عظيما،
إثما
ً
ً
� ً
ً
الآية (.)2
امى
َ } uو�إِ ْن خِ ْف ُت ْم �أَ َّال ُتقْ�سِ طُ واْ فيِ ا ْل َي َت َ
�اب َلكُم ِّم� َ�ن ال ِّن َ�ساء َم ْث َنى
فَانك ُِحواْ َما طَ � َ
اع َف�إِ ْن خِ ْف ُت ْم �أَ َّال َت ْع ِدلُواْ ف ََواحِ َد ًة
َوث َ
ُالث َو ُر َب َ
َ
َ
َ
�أَ ْو َما َم َلك َْت �أيمْ َ ا ُنك ُْم َذلِكَ �أ ْد َنى �أ َّال َت ُعولُواْ{
اب :حلّ،
ُتقْ�سِ طُ واْ :تعدلوا وال تن�صفوا ،طَ َ
َت ُعولُواْ :جتوروا� .سورة الن�ساء الآية (.)3
ب
َ } uو آ� ُتواْ ال ِّن َ�ساء َ�ص ُد َقات ِِه َّن ن ِْح َل ًة َف ِ�إن طِ نْ َ
َلك ُْم َعن َ�ش ْي ٍء ِّم ْن ُه َنف ًْ�سا َف ُكلُو ُه َهنِي ًئا َّم ِري ًئا{
عطية بطيب
َ�ص ُد َقات ِِه َّنُ :م ُه
ّ
وره��ن ،ن ِْح َلةًّ :
نف�س �.سورة الن�ساء الآية (.)4
َاح
امى َح َّت َى ِ�إذَا َب َل ُغواْ ال ِّنك َ
}و ْاب َتلُواْ ا ْل َي َت َ
َ u
َف�إِ ْن �آ َن ْ�س ُتم ِّم ْن ُه ْم ُر ْ�ش ًدا فَا ْد َف ُعواْ �إِل َْي ِه ْم َ�أ ْم َوا َل ُه ْم
ُوها �إِ�سرْ َ افًا َو ِب َد ًارا �أَن َي ْكبرَ ُ واْ َو َمن
َو َال َت�أْكُ ل َ
ِريا
�ان غَ ن ًِّيا َف ْل َي ْ�س َت ْعف ِْف َو َم��ن كَ � َ
كَ � َ
�ان َفق ً
وف َف ِ�إذَا َد َف ْع ُت ْم ِ�إل َْي ِه ْم َ�أ ْم َوا َل ُه ْم
َف ْل َي�أْكُ ْل ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َف�أَ ْ�ش ِه ُدواْ َعل َْي ِه ْم َوكَ فَى ِباللهَّ ِ َح�سِ ي ًبا{ �آ َن ْ�س ُتم:
فليكف عن
وتبينتمَ ،ف ْل َي ْ�س َت ْعف ِْف:
علِمتم
ّ
ّ
�أكل �أموالهم� .سورة الن�ساء الآية (.)6
امل�صدر :
تف�سري اجلاللني للإمامني جالل الدين املحلي
وجالل الدين ال�سيوطي

ا�ستخدام �أعذب الكلمات والعبارات و�أجملها �أثناء احلديث معهما .عدم
الع�صبية عند احلديث معهما ،وخف�ض ال�صوت �أمامهما� .إظهار االحرتام
وال�شكر لهما عند قيامهما بخدمة �أو �أمر من �أجلنا ،مثل :حت�ضري الطعام� ،أو
ولطف ،ورفقٍ .
بلني،
ٍ
�إيقاظنا يف ال�صباح� ،أو الدعاء لنا ،وغريها .معاملتهما ٍ
طاعتهما وتلبية �أوامرهما ،وعدم التذمر من �أوامرهما .الإنفاق عليهما
عند احلاجة ،والتكفل مب�صاريفهما .جتنب الأمور التي ت�سبب لهما احلزن
والإزعاج .رعايتهما عند املر�ض ،وتقدمي عنايةٍ فائقةٍ لهما .عدم تكذيبهما
وجمادلتهما .ال�صرب عليهما يف كربهما.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rما ر�أيكم يف االقرتا�ض من بيت املال �أو مال الوقف ،وهل
هنالك �رشوط لذلك؟
 rrبيت مال امل�سلمني هو خلدمة امل�سلمني جميعا ،ولكن
القائم على �أمر امل�سلمني هو الذي يوجه ا�ستغالل هذه امل�ؤ�س�سة املالية يف الطرق امل�رشوعة التي
تعود بامل�صلحة على الأمة ،فــ�إن ر�أى امل�صلحة تقت�ضي �إقرا�ض بع�ض امل�ســلمني من بيت مال
امل�ســلمني لأجل درء م�رضة عنهــم ف�إن ذلك من ال�سائغ ،كما �أنه ي�ســوغ �أن يعطي منه امل�ضطرين،
�إذ هو يف الأ�صل مل�صلحة امل�ســلمني ،و�أما الوقف ف�إنه ي�رصف فيما وقف لــه ،وال يجوز العدول
عن ذلك ،ف�إن كان القائم عليــه �أقر�ض �أحداً منه ف�إنه يكون يف هذه احلالة �ضامن ًا ملا �أقر�ض ،واهلل
تعاىل �أعلم.
 rفئة من الإخوة يدخرون جزءا من رواتبهم يجمعونها ،في�أخذها �شــخ�ص ثم الآخر ثم الآخر
وهكذا ،ويكون الأخــذ بالقرعة ،فما قولكم يف هذه املعاملة؟
� rrإن كانوا ال يتفاوتــون من حيث التقا�ضــي ،و�إمنا يتفاوتــون يف الزمن فقط تقدمــا وت�أخرا
فال مانع مــن ذلك ،و�إن كان ينعم بع�ضهم بق�ســط �أوفر وبع�ضهم بق�ســط �أقل ب�ســبب القرعة فهو من
املقامــرة املحرمة ،وال يجوز بحال ،واهلل �أعلم.
rما هو ال�سبب يف وجوب الزكاة على حلي الن�ساء امل�ستخدمة يف الزينة ،وعدم وجوب الزكاة
يف الل�ؤل�ؤ واملا�س واجلواهر الثمينة التي قد يقدر الف�ص الواحد منها بالآالف؟
 rrل َّأن الزكاة �أمر تعبدي ،وقد تعبدنا اهلل تعاىل بالزكاة يف الذهب والف�ضة ،ومل يذكر الأموال
الأخرى كاللآىلء وغريها ،وكذلك �أحاديث ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ دلت على هذا ،فلذلك
قلنا بعدم وجوب الزكاة يف هذه املجوهرات ،مع �أنها جتب يف الذهب والف�ضة ،ولو كانت قيمتهما
دون قيمتها ،واهلل �أعلم.
 rهل ت�ستحق الأخت والبنت الزكاة؟
 rrنعمْ � ،إن كانتا يف معزل عن ال�شخ�ص ،ومل يكن م�س�ؤوال عن عولهما وكانتا فقريتني؛ ل َّأن
�رصف الزكاة �إىل الأقارب الفقراء ي�ضاعف الأجر ،فا�رصفها �إىل �أقاربك الفقراء ،يجتمع لك �أجر
ال�صدقة وال�صلة ،واهلل �أعلم.
أهديت هدية قيمة من طالباتي الالتي �أعلمهن علوم القر�آن  ..فما حكم قبويل للهدية ؟
ُ �r
وجدت ريبة من الإهداء �أو خ�شيت املحاباة وعدم العدل �أو التق�صري ب�سبب �أثر الهدية فال
� rrإذا
ِ
يجوز �أخذها ،و�أما �إن �أخذتها مع انتفاء ما تقدم فالب�أ�س .واهلل �أعلم.
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اجل َهـــــــــــــا َز ال َه ْ�ض ِم َّي
�أ ْم َر ٌ
ا�ض ُت ِ�ص ْي ُب ِ
يتكون اجلهاز اله�ضمي من جمموعة
م���ن الأع�������ض���اء الأ����س���ا����س���ي���ة ت��ع��م��ل ب�شكل
متنا�سق لتحويل جزئيات الطعام الكبرية
�إىل جزيئات �أ�صغر قابلة لالمت�صا�ص ،كما
حتول العنا�صر الغذائية �إىل طاقة وعنا�صر
غ��ذائ��ي��ة �أ�سا�سية لتغذية اجل�سم ب�أكمله.
ومتتد ه��ذه الأع�ضاء اب��ت��دا ًء من الفم �إىل
فتحة ال�شرج وت�شمل :الل�سان ،والبلعوم،
وامل��������ريء ،وامل����ع����دة ،والأم�����ع�����اء ال��دق��ي��ق��ة،
والأمعاء الغليظة ،وامل�ستقيم ،والبنكريا�س،
والكبد ،وامل��رارة ،والزائدة الدودية ،والغدة
اللعابية.
وك��ل ع�ضو م��ن ه��ذه الأع�����ض��اء ي�ساهم
يف ه�ضم وامت�صا�ص الطعام و�إزال���ة امل��واد
ال�ضارة �أو غري امل�ستخدمة .وقد ميتد طول
اجلهاز اله�ضمي �إىل (� )9أمتار تقريباً.
ي���ق���وم اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي ب���ع���دة م��ه��ام
رئ��ي�����س��ي��ة جل�����س��م الإن���������س����ان م��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ة
ه�ضم الطعام ،وامت�صا�ص امل��واد الغذائية،
والتخل�ص من امل��واد ال�ضارة مثل اليوريا
من اجل�سم.
ويتعر�ض اجل��ه��از اله�ضمي ل��ع��دد من
الأم���را����ض ال��ت��ي ت���ؤث��ر ع��ل��ى ع��م��ل وظائفة
و�أع�ضائه لأ�سباب خمتلفة ،ويف هذه املقالة
�سيتم ط��رح بع�ض م��ن الأم��را���ض ال�شائعة
التي قد ت�صيب اجلهاز اله�ضمي كالتهاب
املعدة ،والقولون الع�صبي ،والكبد الدهني،
وتليف الكبد ،وح�صى املرارة.
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�ضابط مدين (طبيب)/
حممد بن مبارك الزدجايل
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

التهاب املعدة ()Gastritis
تعد املعدة ج��زءاً من �أج��زاء اجلهاز
اله�ضمي وتقع يف �أع��ل��ى ي�سار منطقة
البطن بني املريء والأمعاء الدقيقة ،ومتتد
من اخلا�رصة الي�رسى �إىل منطقة ال�رسة.
وهي ع�ضو ع�ضلي ي�شبه الكي�س وي�ستطيع
التو�سع �أك�ثر عند تناول الطعام .يرتبط
مدخل املعدة من الأعلى باملريء ويتكون
من �صمام ع�ضلي ت�سمى الع�ضلة العا�رصة
املريئية ال�سفلى (Lower esophageal
 .)sphincter muscleوتتكــون �أن�سجــة
املعدة من الداخل من انحناءات ،وت�ساعد
هذه االنحناءات يف تو�سع حجم املعدة عند
تناول الطعام .واملعدة تتكون من قو�سني،
القو�س الأول �صغري ومقعر والقو�س الثاين
كبري وحمدب.
ويتكون جدار املعدة من ثالث طبقات
من الداخل �إىل اخلارج:
• الطبقة املخاطية :وهي الطبقة الداخلية
جلدار املعدة وتتكون من خاليا �أ�سطوانية
ال�شكل تفرز املخاط املعدي القاعدي الذي
يعمل على تغطية �سطح املعدة الداخلي
فيحميه من �أ�رضار الإفرازات احلم�ضية.
• الطبقة الع�ضلية :وتتكون من طبقتني:
 الطبقة الدائرية :وهي الطبقة الداخليةذات �ألياف دائرية.
 -الطبقة الطولية :وهي الطبقة اخلارجية

ذات �أل��ي��اف ط��ول��ي��ة ،وه��ات��ان الطبقتان
تك�سبان املعدة املتانة وقابلية التمدد ،ت�صل
من ( 20 – 15لرتاً.)،
• الطبقة (البريتوانية) :وه��ي تعمل على
ت�سهيل حركة املعـدة وتف�صلهـا عـن بقيـة
الأح�شاء املوجودة داخ��ل التجويف ،وهي
عبارة عن طبقة رقيقة ومل�ساء.
وم��ن �أه��م مهام امل��ع��دة ه��ي ا�ستقبال
الطعام ،وه�ضم بع�ض منه ب�شكل ميكانيكي
وفيزيائــي ،وامت�صــا�ص بعـ�ض العنا�صــر
الغذائية .كما تفرز بع�ض من الأنزميات التي
توفر بيئة حم�ضية ت�ساعد على ه�ضم الطعام
كحم�ض الهيدروكلوريك ( )HCLوال��ذي
ي�ساعد على ه�ضم الربوتينات كما يقوم بقتل
امليكروبات واجلراثيم املوجودة يف الطعام.
وب�إمكان الطعام �أن يبقى يف املعدة ملدة
ترتاوح بني �ساعتني �إىل خم�س �ساعات.
وه��ن��اك ع��دة ح��االت مر�ضية ق��د ت�أثر
على مهام املعدة كالتهاب املعدة .فالتهاب
املعدة عبارة عن تهيج يف بطانة املعدة
نتيجة لتلف يف الطبقة الواقية جلدار املعدة
الداخلي املخاطي.
�أ�سباب التهاب املعدة
 -الإ�صابة بعدوى بكتريية وت�شمل جرثومة

املعدة (.)H. pylori
 حاالت التوتر ال�شديدة وال�ضغط النف�سي. التقدم يف العمر (يخفف من بطانة املعدة ب�شكلطبيعي).
 تناول بع�ض الأدوي��ة ب�شكل م�ستمر كم�سكناتالأمل وم�ضادات االلتهاب.
 الإ�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز املناعي الذاتي. الإكثار من امل�رشوبات الكحولية.هناك نوعان رئي�سيان اللتهاب املعدة:
• التهاب املعدة احلاد :يحدث التهاب املعدة فج�أة وتدوم الأعرا�ض
لفرتة ق�صرية من الزمن ترتاوح بني �ساعات �إىل �أيام.
• التهاب املعدة املزمن :يظهر املر�ض ببطء مع مرور الوقت وتدوم
الأعرا�ض لفرتة طويلة من الزمن.
ت�شمـل �أعــرا�ض التهـاب املعـدة :الغثيـان والتقيـ�ؤ ،وانتفـاخ البطـن،
ومغ�ص حاد ،و�أمل ع�رس اله�ضم يف �أعلى البطن ،وحرقة املعدة.
يتم ت�شخي�ص هذا املر�ض عن طريق:
• فح�ص الدم للت�أكد من وجود البكترييا امل�سببة للمر�ض.
• الفح�ص املختربي لعينة من الرباز للت�أكد من وجود البكترييا
امل�سببة للمر�ض.
• ت�صوير بالأ�شعة ال�سينية للجزء العلوي من اجلهاز اله�ضمي.
• فح�ص �أجزاء القناة اله�ضمية العلوية عن طريق التنظري الداخلي.
القولون الع�صبي ()Irritable Bowel Syndrome

ميتد القولون من نهاية الأمعاء الدقيقة حتى امل�ستقيم .ويتميز
القولون بوجود تقببات و�رشائط قولونية ،والتقببات تنتج عن
التقل�صات الع�ضلية الداخلية الدائرية للقولون ،وتتكون ال�رشائط
القولونية من ثالث حزم تكون ب�شكل طويل على طول القولون.
وينق�سم القولون �إىل �أربعة �أجزاء �أ�سا�سية:
• القولون ال�صاعد ( )Ascending colonويقع يف اجلزء الأمين من
البطن.
• القولون امل�ستعر�ض ( )Transverse colonوالذي ميتد ب�شكل �أفقي
حتت منطقة القف�ص ال�صدري.
• القولون النازل ( )Descending colonوالذي ميتد ب�شكل طويل من
الأعلى �إىل الأ�سفل يف اجلزء الأي�رس من البطن.
• القولون ال�سيني ( )Sigmoid colonيقع قبل امل�ستقيم ()Rectum
وهو امتداد منحرف يف اجتاه القولون النازل ومييل عنه ناحية
الي�سار للأ�سفل على ر�أ�س انثناءه تت�صل بامل�ستقيم �آخر امتدادات
القولون ما قبل ال�رشج.

اجلهاز اله�ضمي يتكون من جمموعة من
الأع�ضاء الأ�سا�سية تعمل ب�شكل متنا�سق
لتحويل جزئيات الطعام الكبرية �إىل جزيئات
�أ�صغر قابلة لالمت�صا�ص
من املهام الرئي�سية التي يقوم بها القولون هي امت�صا�ص املاء
مع امت�صا�ص جزء �صغري جدا من العنا�رص الغذائية .كما يقوم
القولون بتحليل املواد الع�ضوية املوجودة يف الف�ضالت عن طريق
بكترييا الفلورا وي�أمن الو�سط املنا�سب لنمو البكترييا املعوية والتي
ت�ساهـــم يف �صناعــــة بع�ض �أنــــواع الفيتامينــات كفيتــامني (ك) .
القولون الع�صبي هو �إحدى اال�ضطرابات ال�شائعة التي ت�صيب
الأمعاء الغليظة وتعد من احلاالت املزمنة والذي قد يعرف مب�سميات
�أخرى مثل (متالزمة القولون املتهيج) .وترتاوح ن�سبة انت�شارها يف
العامل املتح�رض ما بني � %10إىل  ،%20وت�شكل الن�ساء الن�سبة الأكرب
منهم.
تبد�أ �أعرا�ض هذا املر�ض من �أواخ��ر �سنوات املراهقة ،ومتتد �إىل
الع�رشينيات ومن �أهم الأعرا�ض هي:
• فقدان ال�شهية.
• تقل�صات و�آالم مع وجود غازات يف البطن.
• ال�شعور باالنتفاخ يف منطقة البطن.
• وجود خماط �أو دم يف الرباز.
• املعاناة من الإم�ساك �أو الإ�سهال �أو وجود كلتا امل�شكلتني معا.
وهناك العديد من العوامل النف�سية والبيئية والوراثية التي قد
ت�ساهم يف زيادة فر�ص الفرد يف الإ�صابة بالقولون الع�صبي ومنها:
• العمر بحيث تزيد فر�ص الإ�صابة لدى الأفراد الأقل عن ()45
عاماً.
• تزيد ن�سبة الإ�صابة بالقولون الع�صبي عند الن�ساء مرتني �أكرث من
الرجال.
• التاريخ العائلي.
• �أ�سباب نف�سية :مثل معاناة الفرد من االكتئاب والقلق وغريهما.
�أثبتت الدرا�سات �أن �أ�سباب الإ�صابة بالقولون الع�صبي هو وجود
تغيري يف االت�صال الع�صبي والهرموين الذي يربط بني الدماغ واجلهاز
اله�ضمي .و�أ�سباب هذا التغيري قد تكون ب�سبب:
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تليف الكبد ()Liver Fibrosis

• ا�ضطراب يف احلركة املعوية مثل وجود الإ�سهال �أو الإم�ساك �أو
كالهما.
• امتالء امل�ستقيم �أو �أجزاء �أخرى من القولون بكميات من الرباز،
مما ي�سبب �ضغط و�أمل يف البطن.
ويتم ت�شخي�ص هذا املر�ض عن طريق فحو�صات خمتلفة مثل
الفح�ص ال�رسيري لك�شف �أي انتفاخ يف البطن ،وحتليل الدم والرباز،
ومعرفة التاريخ الطبي للمري�ض وعائلته.
ت�شحم الكبد ()Fatty Liver
يعد الكبد �أكرب ع�ضو داخلي يف ج�س ِم الإن�سان وي�شكل جزءاً �أ�سا�سي ًا
بني حممر ،وقد ي�صل وزن الكبد الطبيعي
من اجلهاز اله�ضمي ،ولون ُه ٌّ
حوايل ()1.5 - 1.2كجم .يقع الكبد يف اجلزء الأمين من �أعلى البطن
حتت احلجاب احلاجز مبا�رشة ،وحتت القف�ص الأمين ال�سفلي .وينق�سم
�إىل �أربعة ف�صو�ص غري مت�ساوية يف احلجم.
وت�ؤدي الكبد مهام رئي�سية يف ج�سم الإن�سان ومن �أهمها:
• �إنتاج املواد الكيميائية مثل الع�صارة ال�صفراء والتي ت�ساهم يف
ه�ضم الدهون.
• تخزين ال�سكر الالزم وتنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم.
• حتويل الأمونيا ال�ضارة �إىل يوريا وبالتايل ميكن التخل�ص منها
يف الف�ضالت.
• تقوم بامت�صا�ص احلديد والفيتامينات والأمالح املعدنية وتقوم
بتخزينها �إىل �أن يحتاجها اجل�سم.
• تخزين الربوتينات مثل بروتينات �سيولة الدم لال�ستخدام الحقا
عند احلاجة.
ت�شحم الكبد وي�سمى الكبد الدهني هو عبارة عن حالة مر�ضية
حتدث نتيجة لرتاكم وجتمع الدهون داخل خاليا الكبد بحيث ت�شكل
� %5إىل � %10أو �أكرث من الوزن الكلي للكبد .وينق�سم هذا املر�ض �إىل
نوعان وهما:
• الكبد الدهني الكحويل :يكون املر�ض مرتبط ب�شكل مبا�رش ب�رشب
الكحوليات ،وقد يتطور �إىل التهاب الكبد الكحويل بعد تفاقمه �إىل تليف
الكبد ،وقد يفقد الكبد قدرته على العمل والقيام مبهامه الرئي�سية.
• مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل :وينتج هذا النوع من املر�ض من
�أ�سباب غري مرتبطة ب�رشب الكحول ك�سوء التغذية ،والآثار اجلانبية
لبع�ض الأدوي��ة ،وقد ينتج �أي�ضا من م�ضاعفات احلمل وغريها من
الأ�سباب غري املعروفة �إىل الآن.
هناك عدة عوامل وحاالت مر�ضية تزيد من خطر �إ�صابة الفرد
مبر�ض الكبد الدهني غري الكحويل مثل:
• ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول.
• داء ال�سكري من النوع الثاين.
• ارتفاع م�ستوى الدهون الثالثية يف الدم.
• متالزمة التمثيل الغذائي.
ال�سمنة ،وخا�صة الدهون املتمركزة حول البطن.
• ُ
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من �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �إ�صابة الأ�شخا�ص
مبر�ض تليف الكبد فرط حمل احلديد والتهاب الكبد
الوبائي واملناعي وغريها
تكي�س املِب َي�ض.
• متالزمة ُّ
• ق�صور الغدة النخامية.
• ق�صور الغدة الدرقية.
• انقطاع النف�س النومي.
مع العلم ب�أنه ال تظهر �أي �أعرا�ض للكبد الدهني يف بداية مراحل
الأمرا�ض ال�سابقة ولكن قد تبد�أ الأعرا�ض يف الظهور يف املراحل
املتقدمة من املر�ض وبعد تفاقمه لعدة �سنوات �أو عدة عقود.
وت�شمل هذه الأعرا�ض:
• �آالم يف اجلانب العلوي الأمين من البطن �أو يف منت�صف البطن.
• التعب والإرهاق.
• ت�ضخم يف الكبد.
• فقدان الوزن �أو فقدان ال�شهية .
• الغثيان.
• الت�شوي�ش وعدم القدرة على حتكيم العقل �أو الرتكيز.
ت�شخي�ص املر�ض
يتم ت�شخي�ص هذا املر�ض عن طريق
• فحو�صات الدم الروتينية:
• فح�ص م�ستوى �أنزميات كبد معينة مثل الأن��زمي الناقل لأمني
الأ�سباراتات (� ،)AST - Aspartate aminotransferaseأوالأنزمي الناقل
لأمني الأالنني (.)ALT - Alanine aminotransferase
• فح�ص تعداد الدم الكامل.
• حتليل الدهون ،الذي يقي�س ن�سبة الدهون يف الدم ،مثل ن�سبة
الكولي�سرتول والدهون الثالثية.
• اختبار خ�ضاب الدم ال�سكري ( ،)A1Cوالذي يو�ضح مدى ثبات
م�ستوى ال�سكر يف الدم.
• فحو�صات الت�صوير وت�شمل:
 املوجات فوق ال�صوتية (ال�سونار) والتي غالبا ما تكون االختبارالأول.
 الت�صوير املقطعي املحو�سب (.)CT الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ( )MRIللبطن -خزعة الكبد :ويعد الفح�ص الوحيد لت�أكيد ت�شخي�ص الكبد الدهني.

هو �أح��د الأم��را���ض التي قد ت�صيب الكبد ،ولكن بعد م��دة من
الزمن .يحدث التليف الكبدي يف معظم حاالت الإ�صابة ب�أمرا�ض
الكبد املزمنة ،ويكون نتيجة تراكم كمية كبرية من الربوتينات
مثل الكوالجني خارج اخللية ( .)Extracellular matrixويت�سبب هذا
الرتاكم يف تغيري ن�سيج الكبد ال�سليم بن�سيج ليفي وعقيدات متجددة.
وقد ينتج من هذا الأمر م�شاكل �صحية كت�شمع الكبد ()Cirrhosis
وف�شله وتوقف الكبد عن �أداء وظائفه وغالبا ما يتطلب الأمر يف هذه
املراحل زراعة الكبد.
قد ال يعاين الفرد امل�صاب من �أي �أعرا�ض �أو عالمات يف املراحل
الأوىل من املر�ض ولكن قد يعاين من بع�ض الأعرا�ض يف املراحل
املتقدمة من املر�ض .ومن �أهم هذه الأعرا�ض هي فقدان ال�شهية
وفقدان الوزن غري املربر ،و�أوج��اع �أو ال�شعور بال�ضيق يف منطقة
البطن ،وجتمع ال�سوائل يف ال�ساقني ( )Edemaوالبطن (،)Ascites
ونزف من الأن��ف ،و�سهولة الإ�صابة بجروح ،واحلكة وغريها من
الأعرا�ض.
هناك الكثري من الأ�سباب التي قد ت�ؤدي �إىل تليف الكبد ،منها:
• �إلتهاب الكبد املناعي الذاتي (.)Autoimmune hepatitis
• �إلتهاب الكبد الوبائي ( Bو.)C.
• ان�سداد ال�صفراوية (.)biliary obstruction
• مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل.
• فرط حمل احلديد (.)Iron overload
• تناول بع�ض �أن��واع الأدوي��ة مثل �أميودارون (،)Amiodarone
وكلوربرومازين ( ،)Chlorpromazineو�آيزونيازيد ()Isoniazid
وغريها من الأدوية.
من الفحو�صات التي ميكن من خاللها ت�شخي�ص املر�ض هي:
• فحو�صات الدم املخربية.
• الفحو�صات الت�صويرية مثل الأ�شعة املقطعية ( )CT scanوالرنني
املغناطي�سي (.)Magnetic Resonance Imaging
• �أخذ خزعة من الكبد :ومتكن الطبيب من معرفة �سبب التليف
وت�شخي�ص التليف مع �إمكانية حتديد املرحلة التي و�صل �إليها
التليف.

يكون ت�شخي�ص ح�صى املرارة عن طريق
الفح�ص ال�سريري وذلك اعتمادا على الآالم
التي ي�شعر بها املري�ض

تتكون يف املرارة والتي قد ت�سد جمرى الع�صارة ال�صفراء .تتكون
هذه احل�صوات ب�سبب املواد املوجودة يف الع�صارة ومنها :الأمالح
والكال�سيوم والكولي�سرتول .ويتفاوت حجم احل�صوات من حبيبات
الرمل �إىل �أكرب من كرة الغولف .والأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة حل�صى
املرارة هم الذين يعانون من الوزن الزائد والن�ساء.
قد ي�شكو مر�ضى ح�صى املرارة من العديد من الأعرا�ض املختلفة
منها:
• �أمل يف جوف البطن �أو يف الق�سم العلوي الأمين من البطن ,ومن
املمكن �أن ميتد الأمل نحو جهة الكتف اليمنى �أو اجلهة اليمنى
العلوية من الظهر.
• الغثيان والرغبة الدائمة يف التقي�ؤ.
• ارتفاع درجة حرارة اجل�سم.
• ا�صفرار بيا�ض العني واجللد.
• ال�شعور بالتعب والإرهاق.
• �سوء ه�ضم وعدم القدرة على حتمل الطعام الدهني.
يكون ت�شخي�ص ح�صى امل��رارة عن طريق الفح�ص ال�رسيري
وذلك اعتمادا على الآالم التي ي�شعر بها املري�ض .وقد يلج�أ الطبيب
ح�صى املرارة ()Gallstones
�أي�ضا للقيام بفح�ص خمتربي لعينه من الدم وعدد من الفحو�صات
املرارة هي عبارة عن حوي�صله جموفة كمرثية ال�شكل تقع يف الت�صويرية.
اجلانب الأمين من البطن �أ�سفل الكبد مبا�رشة .تخزن املرارة ع�صارة
ه�ضمية تعرف بالع�صارة ال�صفراوية ( )Bileالتي ينتجها الكبد .املراجع:
= https://mawdoo3.com.
وتتدفق هذه الع�صارة �إىل الأمعاء الدقيقة من خالل قنوات �صغرية
= https://www.tbeeb.net.
ت�سمى القنوات ال�صفراوية (قنوات امل��رارة) .وت�ساعد هذه الع�صارة
= https://www.webteb.com.
اجل�سم على ه�ضم العنا�رص الدهنية يف الطعام.
= https://www.moh.gov.sa.
ت�صاب امل��رارة بالعديد من الأمرا�ض التي ميكن �أن ت�ؤثر على
= https://www.mayoclinic.org.
وظيفتها مثل ح�صى املرارة .وح�صى املرارة هي عبارة عن ح�صوات
69

العــدد 513
�سبتمرب 2019

مرحبا بك عزيزي القارئ يف لقاء جديد لنوا�صل رحلة البحث واملعرفة حول �أ�رسار
ال�صحة والرفاه (� ،)wellbeingأنا �أثقُ بك ،و�أعلم ب�أنك �أ�صبحت �أكرث ن�شاطا ومرونة،
و�أقوى ج�سديا ونف�سيا وعقليا لأنك تبذل جهدا نبيال للرقي بجودة حياتك ،وخري دليل
على ذلك ،متابعتك لقراءة هذه الزاوية ،ناهيك عن اجتهادك نحو منط حياة ن�شط و�صحي
من خالل التو�سط واالعتدال يف جهدك ويف ا�سرتخائك ،وقي م�أكلك وم�رشبك ،ويف
�صومك وحميتك ،ويف نومك ويق�ضتك ،ويف جدك وهزلك ،ويف �إعمال عقلك و�إراحته.
اخرت هدفك لهذا ال�شهر :االعتناء ب�صحة احلوا�س والأع�ضاء.

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

تناول القهوة يحمي الكبد

حتى وقت قريب ،حذر اخلرباء من الإكثار
من القهوة يوم ًيا؛ ولكن م�ؤخرا �سحبت منظمة
ال�صحة العاملية حتذيراتها ال�سابقة ب�ش�أن ال�صلة
بني القهوة وال�رسطان ،فقد خل�صت الأبحاث �إىل
�أن القهوة حتمي من �أمرا�ض الكبد الدهنية(  (fa t
 )ty liverوالتليف الكبدي ( ،)cirrhosisو�رشب
القهوة ب�إعتدال يبطئ تقدم تليف الكبد ،وتعد
�أمرا�ض الكبد ثالث �أكرب �سبب للوفاة املبكرة
يف اململكة املتحدة ،فقد ارتفع معدل الوفيات
بحوايل ( )% 500منذ عام 1970م.
العديد من حاالت �إ�صابة الكبد ناجتة عن
الكحول لكن �أزمة ال�سمنة املتزايدة تنذر بخطر
الإ�صابة مبر�ض الكبد الدهني املرتبط بزيادة
ال��وزن� ،إن �أمن��اط احلياة «اخلاملة والوجبات
�شخ�صا واح � ًدا من
الغذائية ال�سيئة» تعني �أن
ً
بني كل خم�سة �أ�شخا�ص �سيتفاقم لديه مر�ض
الكبد و التليف ،ومع ذلك ف�إن تناول حوايل ()3
�أكواب من القهوة يوميا ،ميكن �أن يحمي الكبد،
وت�شمل الأ�سباب الرئي�سية الأخرى مل�شاكل الكبد
الفريو�سات املنقولة بالدم  -مثل �إلتهاب الكبد
دائما للكبد
( )Aو ( )Bو ( )Cفقد ت�سبب تلفًا ً
وتزيد من خطر ال�رسطان.
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بحة ال�صوت ،ما �أ�سبابها ومتى ُت ُّ
عد خطرا؟
ه��ي التغري يف �صفاء ال�صوت وقوته
ونربته؛ ب�سبب احتقان �أو ت�شنج الأحبال
ال�صوتية ( ،)Vocal cordsوت�سمى �أي�ضا
البحة عار�ضة
الأوتار �أو احلبال ،قد تكون ّ
و�رسيعة ميكن عالجها من خالل الزجنبيل،
والع�سل� ،أو با�ستن�شاق البخار ،ولكن احذر �إذا
ا�ستمرت لأكرث من �أ�سبوعني.
وبحة ال�صوت تنتج عن ا�ضطرابات
احلنجرة ،ومن الأعرا�ض التي قد ترافقها:
ع���دم ارت��ي��اح و���ص��ع��وب��ة يف التنف�س �إذا
�صاحبها �ضيق يف املجاري التنف�سية العليا،
ورمب��ا �صعوبة يف البلع ،وم��ن ال�رضوري

���ص��ورة
ومعلومة
طبية:

تختف البحة بعد
ا�ست�شارة الطبيب �إذا مل
ِ
�أ�سبوعني ،ل َّأن ذلك قد ينذر مبر�ض مزمن� ،إن
ال�صوت الذي ت�صدره احلنجرة عربالأحبال
ال�صوتية وهي تت�ألف من زوج من الأغ�شية
املخاطية امل��م��ت��دة عر�ضيا ،وتهتز عند
مرور الهواء فيها لإخراج ال�صوت ،ويتحكم
بها الع�صب احلائر ،وتقع مبا�رشة �أعلـى
الق�صبـة الهوائيـة ،وتنفتح عند ا�ستن�شاق
الهواء ،وتكون مغلقة تقريبا عند التحدث-
وعندما ينفث الهواء املحتب�س يف الرئتني،
فيمر باحلبال ال�صوتية املغلقة ،داف ًعا �إياها
لالهتزاز فت�صدر ال�صوت.

من �أ�سباب ا�ضطراب احلنجرة
 lالتهاب احلنجرة الفريو�سي :يتزامن
مع الر�شح ،فيح�صل احتقان يف الأحبال
ال�صوتية ،ي�ؤدي �إىل بحة م�ؤقتة ،وينبغي
�إراحة ال�صوت والإكثار من ال�سوائل.
 lت�أثري حم�ض املعدة على احلنجرة:
ب�سبب احلمو�ضة واالرجت����اع املريئي،
وال�سوائل احلم�ضية �أو �أبخرتها ت�صل �إىل
احلنجرة  -عند اال�ستلقاء ،وبعد تناول
الطعام -فـتتهيج احلنجرة والأح��ب��ال،
وتظهر بحة ورمبا �سعال جاف و�إفرازات
راج��ع��ة �أ�سفل احل��ل��ق ،وال��ع�لاج يت�ضمن
االم��ت��ن��اع ع��ن امل����أك���والت ال��ت��ي تزيد
احلمو�ضة كالقهوة وال��ت��واب��ل ،وينبغي
ا�ستخدام الأدوية امل�ضادة للحمو�ضة.
 lالإف��راط يف ا�ستعمال ال�صوت مما
تكون عقد على الأحبال،
ي�ؤدي اىل تورم �أو ّ

وتعالج احلالة ب�إراحة ال�صوت ومزاولة
متارين النطق ،وقد ي�ستدعي الأمر �إجراء
جراحي.
 lالتدخني ي���ؤ ّدي �إىل ح��دوث ت�أثري
ت��راك��م��ي خ��ط�ير ع��ل��ى احل��ن��ج��رة ورمب��ا
�رسطان.
 lدخ��ول ج�سم غ��ري��ب �إىل الق�صبة
مهيجة.
الهوائية� ،أو ا�ستن�شاق �أبخرة وموا ّد ّ
ت�ضخم الغدة الدرقية ،وكذلك التق ّدم
l
ّ
يف العمر :الأحبال ال�صوتية تفقد املرونة.
 lال�شلل يف حركة الأحبال ،يح�صل
ب�سبب اجللطات الدماغية.
الفح�ص والت�شخي�ص :بوا�سطة منظار
احلنجرة  -ميرر من �إحدى فتحتي الأنف-
وهو �رسيع وغري م��ؤمل -لر�ؤية الأحبال
وتقييم حركتها.

الطبيعي هو اللّون الأ�صفر
لون البول
ّ
الباهت الحتوائه على (اليوروبيلني) وهي
مادة ناجتة عن حتطيم (الهيموجلوبني) وهو
الربوتني الرئي�سي يف خاليا ال��دم احلمراء
ال���ذي ينقل الأك�����س��ج�ين ,اخل�لاي��ا احل��م��راء
القدمية يتم حتطيمها لإنتاج خاليا جديدة،
فينتج (اليوروبيلني) ال��ذي ُيفرز يف البول
وكلّما زاد تركيز البول �أ�صبح �أغمق لوناً.
هناك عِ ّدة عوامل �أخرى ُت�ؤثّر يف لون
البول:
 iقلة �رشب املاء� ،أو فقدان اجل�سم له،
التعرق مثالً ،وعليه يعد اللّون الأ�صفر
عند
ّ
الباهت دليال على توازن �سوائل اجل�سم.
 iتناول �أطعمة وفواكه حتتوي على
(البيتا ك��اروت�ين � )Beta-caroteneأو
فيتامني (ج) مثل اجلزر ،والطماطم ،فت�سبب
ظهور ال��ب��ول باللّون الأ�صفر الغامق� ،أو
الربتقايل.
� iأطعمة ُم�ص ّنعة حتتوي كميات من
�صبغة الطعام.

�أ�سباب ا�صفرار البول
 iفيتامينات (ب ،2و ب )12فيظهر
ُخ�رض.
البول باللّون الأ�صفر امل
ّ
الريا�ضية مع قلة
 iممار�سة التمارين
ّ
ي�سبب اجلفاف ،وربمّ ا ُم�ضاعفات
�شرُ ب املاء ّ
كتحطيم ع�ضالت اجل�سم ،ويظهر البول داكن ًا
بلون ال�شاي ( ال ُب ّد من مراجعة الطبيب فورا ً).
 iبع�ض الأدوي���ة مثل (ريفامبي�سني)
ي�صبغ ال��ب��ول ب��ال� ّل��ون ال�برت��ق��ايل .وبع�ض
ُلينات.
امل�ضا ّدات
احليوية ،وامل ّ
ّ
 iا�ضطرابات يف املثانة والكلى :ي�صبح
البول �ضبابياً� ،أو تفوح منه رائحة مع حرقان
التبول و�أمل الظهر( .ينذر بعدوى جرثومية).
ّ
ويجب مراجعة الطبيب فورا:
 iعند ظهور دم يف البول بدون ال�شعور
بالأمل فقد يدل ذلك على وجود م�شكلة �أكرث
خطورة مثل الأورام ,ولكن وج��ود ال��دم يف
البول مع ال�شعور ب�أمل �شديد ُيع ّد �أمراً �شائع ًا
يف حالة الإ�صابة بعدوى اجلهاز البويلّ� ،أو

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :سبتمرب
 oال��ي��وم ال��ع��امل��ي للقلب 29
�سبتمرب :بهدف رف��ع ال��وع��ي ال�صحي،
و�إر�شادات تركز على اتباع �أمناط حياتية
�صحية خلف�ض ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض
ال�رشايني وال�صدمات القلبية ,وي�أتي
التدخني وارتفاع �ضغط ال��دم وارتفاع
ن�سبة الدهون وال�سكري والبدانة من �أهم
�أ�سباب �إ�صابة �رشايني القلب.
 oاليوم العاملي للزهامير ٢٨
�سبتمرب :الزهامير مر�ض تنك�سي ع�صبي
مزمن ،يبد�أ ببطء ويتدهور مع الوقت,
ي�شكل الزهامير ال�سبب ( )%70تقريبا
من ح��االت اخل��رف ,وت�شمل الأع��را���ض:
ال�صعوبة يف تذكر الأح����داث الأخ�يرة
وفقدان الذاكرة ق�صرية الأم��د؛ وم�شاكل
يف اللغة وال ّتوهان وع��دم القدرة على
الرعاية الذاتية.

عند وجود ح�صوات اجلهاز البويل.
� iإذا �أ�صبح لون البول داكنا �أو برتقاليا:
خا�ص ًة �إذا راف��ق ذلك ظهور ال�ُبررُ از باللّون
ّ
الباهت ،واجللد والعينني باللّون الأ�صفر،
فمن املُحتمل �أن يكون هناك ا�ضطراب يف
الكبد.

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

�ضابط مدين/
ندى بنت خمي�س ال�سهية
م�ساعد �أمني مكتبة كلية القيادة والأركان

تعد احلرب واحدة من الظواهر احلتمية يف حياة الإن�سان ،فقد ا�ستحوذت على اهتمام كثري من
املفكرين والدار�سني الذين حاولوا الو�صول �إىل ا�ستنتاجات ومبادئ وقوانني عامة لهذه الظاهرة
املعقدة من خالل الدرا�سة املقارنة على خمتلف �أمناطها.
تهدف الإ�سرتاتيجية �إىل حتقيق هدف ال�سيا�سة عن طريق اال�ستخدام الأمثل لكافة الإمكانات
والو�سائل املتوفرة ،وتختلف الأهداف من �سيا�سة لأخرى ومن �إ�سرتاتيجية لأخرى ،فقد ال يتحقق
الهدف �إال باتباع �أ�سلوب هجومي الحتالل �أرا�ضي الغري �أو فر�ض �شروط معينة عليه �أو باتباع �أ�سلوب
دفاعي حلماية �أر�ض الوطن.
�صدر كتاب «�إ�سرتاتيجيات القيادة والتخطيط الع�سكري» مل�ؤلفه ح�سني علي ال�شمري عام 2018م،
وي�ضم ( )4ف�صول بواقع (� )203صفحات.
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الف�صل الأول
تناول فيه امل�ؤلف مفهوم القيادة ،وذلك من عدة حماور متثلت يف
الفرق بني القيادة والرئا�سة ،حيث �أو�ضح �أن القيادة تنبع من داخل
اجلماعة وتظهر تلقائيا غالبا ،واجلماعة هي التي حتدد هدفها ،وهناك
تفاعل ديناميكي بني الأف��راد لظهور القيادة� ،أما الرئا�سة فهي تنبع
نتيجة النظام املتبع �أو الهدف الذي ت�سعى اجلماعة لتحقيقه ،وال يوجد
تفاعل بينه وبني �أع�ضاء اجلماعة ،ثم انتقل امل�ؤلف �إىل نظريات القيادة
وهي تنق�سم �إىل نظرية ال�سمات ،والنظرية الوظيفية ،والنظرية املوقفية،
والنظرية التفاعلية ،ونظرية الرجل العظيم ،فنظرية ال�سمات تركز على
درا�سة �شخ�صية القائد وخ�صائ�صه اجل�سمية والعقلية واالنفعالية
واالجتماعية وال�سمات العامة املتمثلة بالقيم الروحية والإن�سانية� ،أما
النظرية الوظيفية فهي القيام بالوظائف اجلماعية التي ت�ساعد اجلماعة
على حتقيق �أهدافها� ،أم��ا النظرية املوقفية فهي عبارة عن وظائف
القيادة وال�سلوك التي يقوم بها الفرد يف موقف معني على �أنها هي
القيادة� ،أما النظرية التفاعلية فهي تقوم على �أ�سا�س التكامل والتفاعل
بني عدة متغريات ت�شمل القائد والأتباع واجلماعة نف�سها واملواقف،
والنظرية الأخرية هي نظرية الرجل العظيم فهي ت�ؤكد �أن بع�ض الرجال
العظام يربزون يف املجتمع ملا يت�سمون به من قدرات ومواهب عظيمة
وخ�صائ�ص عبقرية غري عادية جتعل منهم ق��ادة �أي��ا كانت املواقف
االجتماعية.
ثم تناول امل�ؤلف وظائف القائد يف اجلماعة املتمثلة يف التخطيط
وو�ضع ال�سيا�سات وكذلك الإدارة والتنفيذ واحلكم والو�ساطة والثواب
والعقاب ،وذكر بعدها خ�صائ�ص ال�سلوك القيادي والتي ت�شمل املبادرة
واالبتكار واملثابرة والطموح ،والتفاعل االجتماعي ،وال�سيطرة ،والتمثيل
اخلارجي اجلماعي ،والتكامل ،العالقات العامة ،التخطيط والنظام
والتنظيم ،و�أخريا التوافق النف�سي واالجتماعي للقائد.
وتطرق امل�ؤلف خالل هذا الف�صل �أي�ضا �إىل دواف��ع القيادة ،حيث
و�ضح �أه��م الدوافع وذك��ر �أن الرغبة يف اجل��زاء امل��ادي واحلاجة �إىل
ال�سيطرة من حيث ال�شعور واملكانة ،واحلاجة لل�شعور بالقوة والرغبة يف
ا�ستخدامها يف معاملته لالتباع ،واحلاجة للمكانة العالية وال�شهرة ،هذه
�أهم الدوافع للقيادة التي تناولها امل�ؤلف ،وانتقل امل�ؤلف �إىل التعرف
على �أ�شكال القيادة حيث تنق�سم �إىل :القيادة اجلماعية ،والقيادة الإدارية،
والقيادة الع�سكرية ،وتت�ضمن القيادة اجلماعية توزيع امل�س�ؤوليات
القيادية بني �أفراد اجلماعة ح�سب قدرات كل منهم ،وتهدف �إىل خدمة
الفرد من حيث االهتمام به و�إ�شباع حاجاته يف احلرية وامل�ساواة و�سائر
احلاجات العاطفية واملادية واالجتماعية الأخ��رى ،وتهدف �أي�ضا �إىل
خدمة اجلماعة من حيث تنمية القيادة وحتقيق الوالء والتعاون ،ومن
�أهدافها كذلك تنظيم املجتمع وتعاون اجلماعات فيه وحت�سني ال�سلوك
االجتماعي ،وذكر امل�ؤلف مميزات القيادة اجلماعية فهي ت�ؤدي �إىل تنمية
�شخ�صية الفرد وتخفف العبء عن القائد ،وتكمل للفرد حق تقرير م�صريه
يف حدود م�صالح اجلماعة ،وتت�سم بالدميقراطية� ،أما عن عيوبها قد
ت�ؤدي �إىل الفو�ضى وعدم حتديد امل�س�ؤولية ،وانخفا�ض الروح املعنوية،
وقد تثري ال�رصاع بني القائد و�أتباعه.
والنوع الثاين هو القيادة الإدارية فاملدير ينظر �إىل نف�سه ب�أنه هو
القائد واملر�ؤو�سني هم �أع�ضاء اجلماعة يتوىل قيادتهم ،وتعتمد القيادة
الإدارية على عدة �أ�س�س �أهمها توزيع امل�س�ؤولية و�إ�رشاك املر�ؤو�سني يف
اتخاذ القرارات ،والتفاهم والتقبل املتبادل مع املر�ؤو�سني ،و�ضمان

حرية االت�صال والتفاعل والأمن والراحة يف العمل ،واتباع املنهج العلمي
يف الو�صول �إىل القرار ال�سليم.
�أما النوع الثالث من �أنواع القيادة فهو القيادة الع�سكرية ويق�صد بها
الت�أثري على الرجال وتوجيههم نحو هدف معني بطريقة ت�ضمن والءهم
وطاعتهم لتحقيق الن�رص وحتقيق الهدف ،وعلى القائد الع�سكري �أن
يتحلى بال�سمات القيادية الدميقراطية والثقافة العامة والتدريب العملي
وال�صحة النف�سية ،ومن م�ؤ�رشات النجاح يف القيادة الع�سكرية ارتفاع
الروح القتالية للجماعة ،والتزام الأفراد بقواعد ال�ضبط والربط ،وارتفاع
الروح املعنوية.
ويف نهاية الف�صل تطرق امل�ؤلف �إىل مو�ضوع تربية فن القيادة
ويعني بتنمية املهارة يف القيادة ،وذلك من خالل االهتمام بتنمية
ال�شعور بامل�س�ؤولية والتدريب العملي ودرا�سة التاريخ احلربي وخلق قادة
جدد.
الف�صل الثاين
تناول فيه امل�ؤلف القيادة الع�سكرية ومبادئها ،فبد�أ �أو ًال بتحديد
�أنواع القيادة الع�سكرية وق�سمها �إىل القيادة االقطاعية والتي تعتمد على
قدرة القائد ومهاراته ،ومن حما�سنها �سيادة املحبة والكفاءة والروح
الإيجابية� ،أما النوع الثاين فهو القيادة االرغامية والتي تعتمد على قوة
القائد و�سيطرته �إال �أنه بها عدة عيوب تتمثل يف عدم الر�ضا وعدم الكفاءة
واجلمود.
ثم انتقل امل�ؤلف �إىل احلديث عن مبادئ القيادة الع�سكرية ،وميكن
تلخي�صها يف النقاط الآتية :معرفة الرجال واجلنود والعمل على رعاية
�ش�ؤونهم ،و�أن يكون القائد القدوة احل�سنة واملثل الأعلى للجنود ،والإ�رشاف
على تنفيذ الأوام���ر وت��دري��ب ال��رج��ال على العمل كفريق ،وا�ستخدام
القيادة طبقا للقدرات ال�شخ�صية له ،وا�ستغالل ذكاء اجلنود وخ�صائ�صه
الإيجابية ،والتحلي بال�صرب وقوة التحمل والقناعة والب�ساطة وروح
الدعابة ،واالبتعاد عن املبالغة والتهويل والتظاهر بالقدرة �أو املعرفة.
ث��م ت��ن��اول امل���ؤل��ف طريقة اخ��ت��ي��ار ال��ق��ادة ع��ن ط��ري��ق املنهج
(ال�سو�سيومرتي) منهج العالقات االجتماعية� ،أو طريقة االختبارات
املوقفية وتتم بو�ضع عدد من الأف��راد يف موقف يقومون فيه ب�سلوك
اجتماعي حلل م�شكلة �أو ما �شابه ويتم مالحظة �أي منهم �أكرث مباد�أة
والأن�شط منهم و�أكرث ت�أثريا يف �سلوك الآخرين ،وبذلك يتم اختيار هذا
القائد.
بعدها تطرق امل�ؤلف �إىل �إعداد القادة الع�سكريني وتطوير مهاراتهم
وذلك باتباع عدد من الإج��راءات تبد�أ �أو ًال مبجاالت التدريب من خالل
احلفاظ على لياقة الفرد و�صحته وبنيته ،والتدريب على فنون احلرب
يف ظ��روف املعركة املختلفة ،ثانيا مبادئ التدريب والتي تت�ضمن
اال�ستمرارية يف �أعمال التدريب ليال ونهارا ويف خمتلف الظروف اجلوية،
والتنويع يف التدريب ،وتغيري املناهج وكرا�سات القتال مبا يحدث من
تطور على م�ستوى العامل ،وبث روح التناف�س ال�رشيف بني اجلميع ،وكذلك
ا�ستخدام م�ساعدات التدريب املختلفة ،ثالثا �صفات القائد واملدرب ،البد
�أن تتوفر يف القائد �صفات وق��درات معينة لتحقيق التدريب ومن �أهم
هذه ال�صفات يجب �أن يكون لديه القدرة على �إدارة املناق�شات اجلماعية،
واحلكمة يف �إ�صدار الأوامر واتخاذ القرارات ،واملهارة يف معاملة النا�س،
والقدرة على توقع امل�شكالت قبل وقوعها ،والت�أكد من �أن اجلميع يتبعونه
و�أنهم يعملون معه ،و�أن يكون �سلوكه ودودا طبيعيا مع �أتباعه ،وعلى
القائد �أن يخف�ض قلقه وخوفه من نتائج �أي ظرف طارئ حتى ال ي�سئ
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�أفراد اجلماعة تف�سري هذه القلق ،وبعدها انتقل امل�ؤلف �إىل تناول بع�ض
طرق التدريب على القيادة الع�سكرية والتي تتمثل يف املالحظة واخلربة
ال�شخ�صية العار�ضة ،وعن طريق الطرق ال�شكلية لنقل املعلومات وتعليم
املهارات من خالل املحا�رضات واملناق�شات ودرا�سة احلاالت والتدريب
العملي ،ومن الطرق �أي�ضا تغيري االجتاهات عن طريق اكت�ساب املتعلم
خربة مبا�رشة منظمة� ،أما الطريقة الأخرية تت�ضمن يف تكوين الفر�ص
املنا�سبة للتغيري عن طريق الت�شجيع امل�ستمر.
تناول امل�ؤلف يف هذا الف�صل دور املعاهد الع�سكرية يف �صنع القادة،
فهي تبذل ق�صارى اجلهد لتمكني الطلبة من الإحاطة باملحتوى ال�صحيح
والتفكري املنطقي ،كما تهتم املعاهد بتزويد الطلبة العلوم والفنون
والثقافات واملهارات التخ�ص�صية ،و�صقل ملكاتهم القيادية املوروثة
واملكت�سبة ،و�أي�ضا تعمل الكليات الع�سكرية على التدريب على القيادة
الع�سكرية لل�ضباط من خالل تطوير القدرات الإبداعية وحت�سني عمليات
ن�شاطهم الذهني.
وحتدث امل�ؤلف عن الن�شاط الذهني للقائد وطرق زيادة فعاليته،
وذكر �أن لتحقيق الن�شاط الذهني للقائد ت�ستوجب عدة �رشوط تكمن
يف اخت�صار الزمن الالزم التخاذ القرار من قبل القائد عند التح�ضري
للمعركة ويف جمرى املعركة ،وزيادة حجم املعلومات الواردة �إىل القائد
مع حتليلها ب�صفة م�ستمرة واخلروج بنتائج ،وازدياد تعقيد املعلومات
الواردة للقائد لأنه يجب �أن يراعي عند اتخاذ القرار عددا من العوامل
املعقدة واملتنوعة ،ويف نهاية الف�صل حتدث امل�ؤلف عن م�س�ؤولية القيادة
املبا�رشة يف تن�شئة قادة امل�ستقبل وذلك با�ستمرارية تذكريهم بالأهداف
ال�سامية للحياة الع�سكرية ،وا�ستمرار حثهم على ك�سب ثقة مر�ؤو�سيهم،
ومداومة �إحاطتهم مبحتوى ال�سلطة املخولة للقادة وقيودها وحدودها،
وبذل االهتمام مب�شكالت املر�ؤو�سني وب�آمالهم و�آالمهم ،و�إتاحة الفر�صة
ل�صغار ال�ضباط لتويل املنا�صب القيادية املنا�سبة ،وت�شجيعهم على
ح�ضور الدرا�سات العليا يف املعاهد والكليات اجلامعية ،وكذلك حثهم
على االهتمام باللياقة البدنية ومنحهم الأو�سمة واجلوائز للمجيدين.
الف�صل الثالث
ب��د�أ امل�ؤلف ه��ذا الف�صل باحلديث عن الإ�سرتاتيجية حيث يعود
�أ�صلها �إىل اللغة الأغريقية وهي تكت�سب ا�سمها من اللفظ اليوناين القدمي
(�سرتاتيجيو�س) مبعنى القائد ،ويق�صد بها خطط �أو طرق تو�ضع لتحقيق
هدف معني على املدى البعيد ،وت�ستخدم يف اجلانب الع�سكري ويق�صد
بها قيادة اجلي�ش ،لذلك يتم تعريف الإ�سرتاتيجية الع�سكرية ب�أنها فن
توزيع وا�ستخدام الإمكانات الع�سكرية املختلفة لتحقيق هدف ال�سيا�سة
بالطريقة املثلى التي ت�ؤمن التوائم بني الإمكانات والهدف.
تطرق امل��ؤل��ف بعدها �إىل �أوج���ه م�ستويات الإ�سرتاتيجية فمن
حيث امل�ستوى هناك �إ�سرتاتيجية عليا �أو �شاملة ،و�إ�سرتاتيجية بحتة
�أو ع�سكرية �أو عملياتية ،وم��ن �ضمن الإ�سرتاتيجية الع�سكرية ثمة
�إ�سرتاتيجية برية وبحرية وجوية� ،أما من حيث املجال فثمة �إ�سرتاتيجية
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وع�سكرية ،ومن حيث املدى فقد متيزت
الإ�سرتاتيجية ب�أنها �شاملة وحم��دودة �أو مرحلية ،ومن حيث طريقة
الو�صول للهدف فقد تق�سم �إىل مبا�رشة وغري مبا�رشة.
كما اجته امل�ؤلف �إىل تناول مو�ضوع الإ�سرتاتيجية العليا والع�سكرية،
حيث �إنها تختلف من حيث ال�سلطة القائمة عليها ومن حيث م�ستواها
ومداها وو�سائلها ،فالقيادة ال�سيا�سية الع�سكرية العليا يف الدولة هي التي
تتوىل الإ�سرتاتيجية العليا يف حني تعد اال�سرتاتيجية الع�سكرية �ضمن
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تنمي
نطاق الن�شاط العملي للقيادة الع�سكرية العليا ،والإ�سرتاتيجية العليا ّ
وتقدر كافة الإمكانات والطاقات املختلفة للت�أثري على عزمية اخل�صم
ومعنوياته ،وحتدد كافة املهام والأدوار ،وتعالج كافة مراحل ال�رصاع
ال�سابقة واملواكبة والالحقة� ،أما الإ�سرتاتيجية الع�سكرية تخت�ص مبرحلة
ال�رصاع امل�سلح �أي �أن مداها حمدود باحلرب.
ثم ناق�ش امل�ؤلف �أه��داف الإ�سرتاتيجية ،وقد تختلف الأه��داف من
�سيا�سة لأخرى ومن �إ�سرتاتيجية لأخرى ،حيث تكون �أهداف اقت�صادية �أو
�صغريا وحمدو ًدا كاحتالل جزء من
�سيا�سية �أو ع�سكرية ،وقد يكون الهدف
ً
�أرا�ضي دولة� ،أو كبري كالق�ضاء على كيان تلك الدولة ،ولذلك الإ�سرتاتيجية
الناجحة هي التي توفق �إىل اختيار الو�سيلة �أو الو�سائل الأجدى بني كافة
الو�سائل املتاحة للو�صول �إىل هدفها ،وذكر امل�ؤلف ب�أن هناك معايري
ال�ستخدام م�صطلح الإ�سرتاتيجية حيث ال يف�ضل ا�ستخدامه �إال اذا ارتبط
بخطة ي�ضعها �أعلى م�ستوى �إداري بالهيكل التنظيمي للمنظمة وب�رشط
ارتباط اخلطة املبا�رش بتحقيق غايات و�أه��داف عامة وب�رشط وجود
تهديدات خارجية �أو قوة تناف�سية ،و�أ�ضاف امل�ؤلف �أن كثريا ما ن�ستخدم
م�صطلح �إ�سرتاتيجية يف حياتنا العامة وحتى العلمية دون مراعاة
ملدلول هذا امل�صطلح ،ف�أ�صل الكلمة يعود �إىل التعبري الع�سكري �إال �أنها
الآن ت�ستخدم بكرثة يف �سياقات خمتلفة.
تناول امل�ؤلف �أي�ضا املبادئ الرئي�سية للإ�سرتاتيجية الع�سكرية يف
احلروب التقليدية وت�شمل املباد�أة ويق�صد بها املبادرة بالعمل يف االجتاه
ال�صحيح ،وتتكون من تقدير املوقف حيث يقوم القادة بدرا�سة �أو�ضاعهم
و�أو�ضاع العدو درا�سة �شاملة لتحديد جوانب القوة وال�ضعف يف كل من
املو�ضعني ،ثم ي�أتي حتديد الهدف املطلوب حتقيقه �إزاء هذه القوات� ،أما
املبد�أ الثاين فهو املفاج�أة ويق�صد به العمل يف االجتاه ال�صحيح بطريقة
تخالف توقع وتقدير العدو ،وبالن�سبة للمبد�أ الثالث فهو احل�شد ويق�صد
به �ضمان التفوق يف النقط احلا�سمة يف م�رسح العمليات ،ويعتمد على
الت�أليف ال�صحيح بني القوات والعتاد املتي�رس .واملبد�أ الأخري خفة احلركة
وتعني يف املنطق الع�سكري �أمرين �أولهما التحرك بال�رسعة املطلوبة يف
الزمان واملكان ال�صحيحني ،وثانيهما �سهولة التحرك يف �أي اجتاه� ،أي
املرونة يف �إجراء املناورة الإ�سرتاتيجية ،وللإ�سرتاتيجية مبادئ �أخرى
ثانوية تتمثل يف ب�ساطة اخلطة ،والتعاون بني الأ�سلحة املختلفة ،وكذلك
توحيد القيادة ،واالقت�صاد يف القوة عن طريق االكتفاء عند دفع القوات
لال�شتباك الفعلي بالقدر املالئم منها للظروف مع االحتفاظ بالقوات
املتبقية دون دفع ،ومن املبادئ �أي�ضا املحافظة على الهدف والذي
يعني التزام القادة كل يف موقعه بالهدف املحدد له يف اخلطة ،والبد
من �ضمان ال�ش�ؤون الإدارية �إذ تعد من املبادئ املهمة من حيث توفري
االحتياجات القتالية يف احلرب احلديثة ،و�أخريا مبد�أ رفع الروح املعنوية
للجنود.
ذكر امل�ؤلف يف هذا الف�صل �أي�ضا مبادئ خا�صة بالنريان وتتمثل
�أوال يف احل�شد والذي يق�صد به جتميع �أكرب قدر ممكن مل�صادر النريان
يف املراكز الرئي�سية للمعركة ،ثانيا املفاج�أة وذلك بحرمان العدو من
الوقت الكايف واال�ستعداد املنا�سب ملواجهة التخطيط النرياين املعد،
ثالثا الدقة واملرونة من خالل �ضمان �سقوط النريان يف البقعة املطلوبة
بال�ضبط ،وحتديد القدرة على املناورة بالطريقة املطلوبة متاما ،راب ًعا
اال�ستمرار حيث البد �أن تكون هناك خطة مو�ضوعة ل�ضمان ا�ستعرا�ضها
وا�ستمرارها ،وتطرق امل�ؤلف �إىل احلديث عن مبادئ احلركة فهي �إما
التحرك للهجوم �أو التحرك للدفاع.

الف�صل الرابع
يف هذا الف�صل تناول امل�ؤلف �إ�سرتاتيجيات الإعداد للحرب التقليدية،
حيث بد�أ ب�إعداد اجلبهة الداخلية والتي يق�صد بها الأفراد املدنيني الذين
يعملون يف الأعمال غري الع�سكرية ،لأن ال�سيطرة يف �أغلب الأحوال تكون
املدنية ،وهذا الأم��ر يتحقق بثالثة �أم��ور وهي بلورة الأم��اين ال�شعبية
و�إع��داد الغرف الالزمة لإدارة العمليات املدنية .بعدها ي�أتي �إع��داد
اجلبهة ال�سيا�سية حيث البد �أن يكون هناك توافق بني �أه��داف احلرب
والقانون الدويل العام� ،أما فيما يتعلق ب�إعداد اجلبهة االقت�صادية يتم
عن طريق حتويل االقت�صاد من مدين �إىل حربي ،وذلك بتوجيه معظم
املوارد للمجهود احلربي ،وتوجيه ال�سيا�سات املالية �إىل الإنتاج احلربي
املبا�رش ،وو�ضع الو�سائل االقت�صادية الالزمة لتجاوز احلرب على امليزان
التجاري ،ويف املجال الإعالمي يتم �إعدادها عن طريق ت�أهيل الكوادر
الإعالمية احلرفية.
اجته امل�ؤلف يف حديثه �إىل كيفية اال�ستدالل على الأهداف املعادية
عن طريق املكان ،الأ�صوات ،الدخان ،الغبار ،اللون ،احلركة الظل ،اللمعان،
ال�شكل الهند�سي ،تغري �شكل الطبيعة ،الأم��واج ال�صادرة عن الأجهزة،
والآثار ،والرائحة ،ويتم اال�ستدالل على وجود را�صد من العدو من خالل
الواجهات الأمامية للمرتفعات امل�رشفة على مواقعنا وحتت خط الأفق،
ومكان حم�صن طبيعيا ،وملعان هوائي ال�سلكي ،وكابالت االت�صال،
وظهور ر�أ�س الرا�صد من بني ال�صخور �أو الأ�شجار ،ولون ال�ساتر ،ويتم
اال�ستدالل على مكان اخلنادق بلون الرتاب املحفور� ،أ�صوات الر�شا�شات
والبنادق ،وجود غبار عند الرماية ،وجود نار ،حركة ر�ؤو�س اجلنود� ،أما
اال�ستدالل عن مكان املدفعية يتم عن طريق الوديان� ،أ�صوات الرمايات،
حركة التموين ،دخان الرماية ،ويتم كذلك اال�ستدالل على التح�صينات
بعدة طرق من خالل دخان الرمايات ،و�صوت الإط�لاق ،ولون الرتاب.
وحقول الألغام يتم اال�ستدالل بها ب�صوت انفجار الألغام باحليوانات،
وملعان �أ�سالك التعرث ،ووجود �إ�شارات حتذيرية تدل على وجود �ألغام� ،أما
عن كيفية اال�ستدالل بالأ�سلحة امل�ضادة للدبابات ي�أتي عن طريق ال�ساتر
الرتابي ،وخروج دخان ،ولون خنادق الرتاب جديد ،وتناول امل�ؤلف �أي�ضا
كيفية اال�ستدالل على الهجوم وذلك ب�إزالة حقول الألغام التي تف�صل
العدو عنا ،وكرثة الطريان اال�ستطالعي ،وكرثة االت�صاالت� ،أما اال�ستدالل
على االن�سحاب ي�شمل زرع �ألغام جديدة ،ن�سف اجل�سور ،وكرثة االت�صاالت.
وو�ضح امل�ؤلف يف هذا الف�صل �أي�ضا طرق خداع العدو وتتمثل يف
ن�رش املدافع والقوات على م�ساحات وا�سعة ،وو�ضع مواقع خداعية
و�أهداف وهمية ،وا�ستخدام خافت اللهب �أثناء الرمايات ،وتطرق �أي�ضا
�إىل التعريف بالإغارة وهي الهجوم اخلاطف والباغت على هدف ثابت
وفق خطة مدرو�سة باال�ستفادة من التمويه وال�رسعة ،ومن املواقع التي
ت�ستهدفها الإغارة �أهداف ع�سكرية ،وت�أمينية واقت�صادية .وتكمن الغاية
من تنفيذ الإغ��ارة يف تدمري مركز العدو وقتل �أف��راده ،و�أخ��ذ الوثائق
والأ��سرار ،وحترير الأ�رسى ،وذكر امل�ؤلف �أن مبادئ الإغارة تتمثل يف
خم�سة مبادئ :جمع املعلومات ال�شاملة والدقيقة واحلديثة عن الهدف،
واملفاج�أة واملباغتة ،وال�سيطرة ،وعدم حتول الإغارة �إىل ا�شتباك ،وبعدها
تناول امل�ؤلف الإغارة النارية وهي �رضب الهدف من بعد دون اقتحام،
ومن �إيجابياتها ت�ستطيع الإغ��ارة النارية تكبيد العدو خ�سائر ب�رشية
ومادية� ،أما �سلبياتها ال ميكن ا�ستخدامها يف جميع العمليات كتحرير
�أ�رسى �أو احل�صول على معلومات .تتكون الإغ��ارة من عدة جمموعات
تتمثل يف جموعة احلماية وجمموعة اال�ستناد البعيدة وجمموعة تنفيذ

الواجب ،واجلدير بالذكر �أن الإغ��ارة تتم بعدة مراحل تبد�أ باملرحلة
التح�ضريية ثم اختيار �أ�سلوب التنفيذ املنا�سب ،ثم تقدير املوقف ،وبعدها
ت�أتي مرحلة التجهيز والتتميم ،ثم مرحلة التجمع ،ثم مرحلة االنطالق
وامل�سري ،وخط الت�شكيل ،ثم خط الإطباق وبعدها مرحلة العمل على الهدف.
ولتحقيق النجاح يف الإغارة هناك عوامل عدة �أبرزها توفر املعلومات
الدقيقة واجلديدة عن الهدف ،واختيار الوقت والأ�سلوب املنا�سب ،وتنا�سب
الأ�سلحة مع قوات الهدف وال�رسعة يف التنفيذ واالن�سحاب واالختفاء.
انتقل امل�ؤلف يف حديثه �إىل املهمة العملية ،حيث �أن الأ�سا�س احلرج
يف العملية هو التخطيط� ،إذ يوفر التخطيط ال�شامل واملف�صل احتمال
االنت�صار ،كذلك البد �أن تكون �أهداف املهمة املق�صود القيام بها وا�ضحة
وذات قيمة كبرية ،كذلك البد �أن يكون هناك هدف رئي�سي �أويل لكل مهمة.
وعند انتقاء الهدف يجب �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان النواحي الإ�سرتاتيجية
والتكتيكية والعملية ،وعليه ميكن �أن تت�ضمن الأه��داف الإ�سرتاتيجية
والتكتيكية مركز القيادة العليا و�أ�سلحة العدو النووية والبيولوجية
وحمطات الت�شوي�ش الإذاعي وحمطات الطاقة ومراكز البحوث وم�صانع
الأ�سلحة وغريها.
يعد القائد هو امل�س�ؤول عن حتديد �أولويات املهمة واتخاذ القرارات،
�أما �أفراد فرقتي اال�ستخبارات والعملية فيجب عليهم �أن يدر�سوا املهمة
درا�سة جيدة و�شاملة لكل جوانبها .اجلدير بالذكر �أن قبل البدء بالعملية
يجب �أن يكون هناك �إمل��ام تام مب�رسح العملية ويتم بدرا�سة امليدان
واملناخ و�إمكانية الت�سلل داخل املنطقة ,وحتتاج عملية التخطيط �إىل
�أربعة ع�رش يوما �إال �أنها متتد �إىل ثالثني يوما �أو �أكرث ،لذلك على �أفراد
الفريق اال�ستعداد امل��ادي واملعنوي طول الفرتة التي �سيق�ضونها يف
مناطق العدو ،وهناك عوامل ت�ؤدي �إىل ت�أخري نهاية التخطيط وال�ضعف
النف�سي للفريق وهي عملية الت�سلل وعامل الطق�س ،لذلك البد على الفريق
عند التخطيط �أن ي�أخذ يف عني االعتبار �أن انك�شاف الفريق للعدو ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل عدم جناح املهمة خالل عملية الت�سلل واال�ستطالع ،كذلك توفري
و�سائل االت�صال لت�سهيل نقل املعلومات� ،أي�ضا تقدير الإمكانيات واحلدود
وتوفري املعلومات الدقيقة فيما يخ�ص الإ�سناد الناري ،وتعزيز الإمداد
والإمكانات القتالية للفريق ،والت�أكد من �أن جميع اجلنود املختارين لأداء
هذه املهمة على �أمت اال�ستعداد البدين والنف�سي ،ومن الأ�شياء الأ�سا�سية يف
املعارك هي توفري كافة املعدات والأ�سلحة التي يحتاجها الفريق ،وعلى
الفريق و�ضع �أجهزة التج�س�س واملراقبة يف منطقة العمليات.
تعد اخلرائط من الأ�شياء املهمة يف التخطيط للعمليات ،لذلك البد من
توفري خرائط دقيقة ومف�صلة ،وعند درا�سة اخلريطة يتم الرتكيز على مدى
ت�أثري امليدان على املهمة و�إمكانية التغطية والتخفي و�أماكن املراقبة
واحلواجز والعوائق الطبيعية واال�صطناعية ومفاتيح معامل امليدان
وطرق ال�سري ،وتتم درا�سة اخلريطة قبل بدء عملية اال�ستطالع حتى ي�صبح
القائد على علم باملنطقة قبل اخلو�ض فيها ،وعند درا�سة اخلريطة يجب
�أن تت�ضمن الطبيعة العامة ملنطقة العملية ،وتوفر املعطيات املناخية
املتغرية ،ويقوم القائد ب��إدارة عملية درا�سة اخلريطة وظروف املهمة
لتحديد املعدات واجلنود ،و�أخريا يجب التدريب على املهمة وتوفري الأمن
لها ,وذلك لتجنب الأخطاء قبل اخلو�ض يف العملية.
مالحظة :يوجد ن�سخ من الكتاب يف مكتبة كلية القيادة والأركان.
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ويتوا�صـل العطـاء
الوكيل �أول جوي (متقاعد) � /سلطان بن خمي�س بن �صالح النا�صري
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«من حيث تنتهي �أفكــارك نبد�أ  ..توا�صل معنا� ،أو
ِ�صل موقعنا جتد ما ي�رسّك» هكذا كانت ر�سالة الوكيل �أول
جوي (متقاعد) �سلطان بن خمي�س بن �صالح النا�رصي
�ضيف جملة (جند عُمـان) لهذا العدد ،لنبحر �سويًا مع
ثنايا ذكرياته و�إجن��ازات��ه وتطلعاته ،وما اكت�سبه
من خربات تراكمية من خالل عمله يف قوات
مرتجما ذلك �إىل ت�أ�سي�س
ال�سلطان امل�سلحة،
ً
وم�ساهما يف العطاء،
م�ؤ�س�سة خا�صة به،
ً
ويف خدمة وطنه وجمتمعه.

تراث ًيا فري ًدا وممي ًزا وحمافظً ا على الت�صاميم ال ُعمانية الرتاثية القدمية،
عو�ضا عن
كما �
إ�ستحدثت فكرة ا�ستخدام الأملنيوم يف �صناعة الأبواب ً
ُ
عمرا افرتا�ض ًيا �أكرب للأبواب مقارنة ب�صناعتها من
يعطي
مما
اخل�شب
ً
اخل�شب ،وتتميز هذه الأبواب باملتانة والقوة مع املحافظة على طابع
وت�صاميم الأبواب الرتاثية ال ُعمانية القدمية».

حاوره:
املالزم �أول /حميد بن �سعيد ال�صوايف
ت�صوير:
الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين

البداية والت�أهيل والتدريب

حتدث الوكيل �أول جوي (متقاعد) �سلطان بن خمي�س النا�رصي
إلتحقت بالكلية الفنية اجلوية يف 1994/10/24م،
ق��ائ�ًل�اً �« :
ُ
فنيا يف جمال هند�سة الطريان ب�سالح اجلو ال�سلطاين
وتخرجت ًّ
إلتحقت بالعديد
العماين ،وخالل فرتة عملي يف جمال هند�سة الطريان �
ُ
من الدورات الداخلية فيما يخ�ص جمال تخ�ص�صي ،ومنها :دورات
يف اللغة الإجنليزية ،ودورات يف الإدارة الفنية ،وكذلك دورات يف
ال�سالمة البيئية ،وكان لهذه الدورات دور بارز يف موا�صلة عطائي
خالل التقاعد من اخلدمة الع�سكرية ،واال�ستفادة منها خالل عملي
احلايل يف م�ؤ�س�ستي اخلا�صة».

التحديات وال�صعوبات

البداية اجلديدة

عاما من اخلدمة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة التي
«بعد (ً )22
قدمت يل الكثري من الت�أهيل والتدريب و�صقل املهارات التي م ّهدت
ال�سبل الوا�سعة يف تنمية قدراتي الذاتية يف ميدان احلياة ،حيث
يل ُّ
كانت االنطالقة بت�أ�سي�س (م�ؤ�س�سة �آف��اق املجد الراقية) ل�صناعة
الأب��واب والأملنيوم يف منطقة كر�شا ال�صناعية بوالية نزوى عام
2010م ،والتي تخت�ص يف جمال ت�صميم و�صناعة الأبواب ،وكذلك
�إعادة تدوير �صناعة الأملنيوم بت�صاميم و�أ�شكال خمتلفة.
وتتميز هذه امل�ؤ�س�سة برتكيزها على الت�صاميم ذات الطابع الرتاثي
ال ُعماين التقليدي القدمي يف �صناعة الأب��واب ،مما �أعطى لها طابعا

ور�شة ل�صناعة الأبواب تتميز بتقدمي الت�صاميم
ذات الطابع الرتاثي ال ُعماين

وحول التحديات وال�صعوبات حتدث قائلاً « :مل تكن الفكرة �سهلة
بالن�سبة يل ،ولكن تخطيت التحديات وال�صعوبات يف جمال عملي يف
عدة مراحل م�ستفيدا من التجربة واخلربة الرتاكمية يف جمال عملي يف
هند�سة الطريان ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
وخالل جمال عملي يف امل�صنع واجهت بع�ض ال�صعوبات من حيث
توفري امل��واد اخل��ام امل�ستخدم يف �صناعة الأب��واب ،ولكن وهلل احلمد
خ�صي�صا
بعد جهد حثيث و�إ�رصار م�ستمر ا�ستطعت توفري املواد اخلام
ً
للم�صنع حتت م�سمى (جارم�ش) وهي عالمة جتارية م�سجلة با�سمي لدى
وزارة التجارة وال�صناعة.
وتطورت الفكرة من 2010م �إىل الآن ،ومت �إدخ��ال معدات حديثة
وتقنيات خمتلفة ت�ساعد يف الإخراج الفني املتميز ملنتجات (�آفاق املجد
ل�صناعة الأبواب)».

توظيف وتدريب ال�شباب ال ُعماين

عن ت�شجيع ال�شباب العماين للعمل حتدث قائلاً �« :إميانا بامل�ساهمة
علي �أن �أ�سهم يف
يف بناء هذا الوطن ولقائده املفدى  -رعاه اهلل  -وجب َّ
توظيف عدد من ال�شباب العماين ،وكذلك �إتاحة فر�صة التدريب لعدد من
منت�سبي الكليات التقنية يف خطوة جادة من �أجل عمان وغر�س مفهوم
العمل يف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والعمل احلر لدى ال�شباب
العماين ،متهي ًدا خلدمة �أنف�سهم ووطنهم».

عملية الت�سويق

«غالبا ما يكون الت�سويق عن طريق التزكية من زبائن �سابقني الم�سوا
العمل الفني املتقن ،واحل�س الفني املمتاز يف �أعمالهم ،كذلك با�ستخدام
الطرق احلديثة يف الت�سويق عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي».
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ا�ستخدام الأملنيوم يف �صناعة الأبواب ً
عو�ضا
عن اخل�شب يعطي عم ًرا افرتا�ضيا �أكرب
ت�شجي ًعا لل�شباب ال ُعماين وم�ساهمة يف بناء هذا
الوطن العظيم ،وجب عل َّي �أن �أ�سهم بتوظيف
عدد من ال�شباب ال ُعماين وتدريبهم
الطموح والتطلعات

وحول طموحاته وتطلعاته امل�ستقبلية حتدث قائلاً « :بحمد من
رواجا وطل ًبا ممتا ًزا من قبل امل�ستهلكني
اهلل وتوفيقه القت امل�ؤ�س�سة ً
يف املجتمع ب�شكل عام لفكرتها الفريدة واملميزة والتي تعمل يف
املحافظة على الت�صاميم الرتاثية القدمية ،ويجري الإعداد لإن�شاء
معر�ض لل�رشكة يف حمافظة م�سقط ،و�سيتم جتهيزه بكل ما هو جميل
ومنا�سب ليحقق �أذواق الزبائن وتطلعاتهم».

كلمة �أخرية

«�أوجه �شكري وتقديري �إىل جملة (جند عُمـان) ،كما �أ�شكرهم على
هذه اللفتة الكرمية بتوا�صلهم مع املتقاعدين من منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،التي لها الأثر الطيب والذكريات اجلميلة التي تعيد
يل ذكريات وجودي يف اخلدمة الع�سكرية ،وهي فر�صة للتوا�صل
�إ َّ
مع �إخواننا ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأف��راد من هم يف اخلدمة،
ون�صيحتي للمتقاعدين ب�أن فرتة التقاعد هي مبثابة التطبيق العملي
ملا اكت�سبوه من مهارات وخ�برات خالل �سنوات عملهم يف قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،واليوم هناك العديد من الفر�ص ال�سانحة والت�شجيع
لتكري�س خرباتهم وطاقتهم فيما يخدم بلدنا الغايل وموالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة-حفظه اهلل ورعاه ،-كما �أنتهز الفر�صة ومن خالل
هذه املجلة الغراء بدعوة كافة منت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة لزيارة مقر الور�شة مرحبني بهم جميعا وخلدمتهم جاهزين،
وم�ؤكدين �أننا �سنعمل جاهدين على تقدمي العون وامل�ساعدة دوما
وت�سخري �إمكانيات الور�شة خلدمتهم».
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ً
موروثا تقليد ًيا،
تعد احللوى ال ُعمانية منذ القدم
ً
ورمزا للكرم العماين الأ�صيل ،وتتميز ب�شهرتها
الوا�سعة داخل ال�سلطنة وخارجها ،وذلك الرتباطها
ً
ارتباطا وثي ًقا منذ القدم ،ومتثل
بالإن�سان ال ُعماين
ما�ضيه العريق يف عاداته وتقاليده و�أ�سلوب حياته.
فاحللوى ال ُعمانية تعد رفيقة ال ُعماين يف �أفراحه
و�أتراحـه ،فـال يكـاد يخلـو بيت ال ُعمانــي مــنها
وخ�صو� ًصـا فـي �أوقات املنا�سبات اخلا�صــة
(كحفالت ال��زواج)� ،أو االحتفاالت
العامة كالأعياد واملنا�سبات
الدينية والوطنية وغريها،
ف��ه��ي ت��ع��د م��ن واج��ب��ات
ً
ورمزا
ال�ضيافة الأ�سا�سية،
للكرم ال ُعماين.
�إعداد
املالزم �أول� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي
عد�سة
العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي
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�أكرب قالب حلوى يف البالد على �شكل خارطة ال�سلطنة مبنا�سبة العيد الوطني ( )45املجيد،
ودخل هذا الإجناز يف مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية

تتخطى �شهرة «احللوى ال ُعمانية» حدود �سلطنة عمان ،لت�صل
�شهرته��ا لل��دول اخلليجي��ة وال��دول العربي��ة وغريها م��ن الدول
الأخرى ،فاحللوى ال ُعمانية واحدة من �أ�شهر امل�أكوالت ال ُعمانية،
و�أف�ض��ل الأطباق التقليدية التي ت�شتهر بها ال�سلطنة ،ويفخر بها
ال ُعماني��ون كونه��ا متتلك جودة عالية ومذاق��ا طيبا ،مما جعلها
حتظ��ى بقبول ت��ام و�شهرة وا�سع��ة لي�ست على م�ست��وى ال�سلطنة
فح�س��ب ،و�إمن��ا خرج��ت لت�شته��ر عل��ى م�ست��وى اخللي��ج العربي
والوط��ن العربي ب�ش��كل عام .وللحلوى ال ُعماني��ة �أ�رسار يتناقلها
الأبن��اء عن الأباء والأجداد ،وهي مهنة مرتبطة بالرجل ال ُعماين
ب�شكل وثيق .
العمانية
تاريخ احللوى ُ
اختلف��ت الآراء يف تاري��خ احلل��وى ال ُعماني��ة ،فهناك الكثري
م��ن الأقوال ح��ول تاريخها وبداية �صناعته��ا يف ال�سلطنة ،فمن
الآراء حول تاريخها ب�أن احللوى ال ُعمانية قد تكون �أحد الأطباق
احللوة التي جلبها البح��ارة العمانيون الأوائل �إىل �سلطنة ُعمان
منذ �أكرث من (� )5آالف عام .
لق��د ا�ستم��ر العماني��ون يف تطوي��ر مهن��ة �صناع��ة احلل��وى
ال ُعماني��ة جي�ًل�اً بعد جيل ،حت��ى �صارت متميزة ع��ن بقية �أنواع
احللوى يف �سائر البالد العربي��ة مبظاهرها التاريخية املعروفة

ومذاقه��ا الطي��ب .ف�صناع��ة احلل��وى ال ُعماني��ة �صناع��ة قدمي��ة
توارثته��ا الأجيال ع�بر ال�سنني ،وكالعديد من احل��رف التقليدية
القدمية ،ظلت �صناعة احللوى متوارثة �أبا عن جد لدى العمانيني.
ف��الأب يغر���س يف �أبنائه ه��ذه احلرفة لكي يقوم��وا بدورهم يف
تعليم الأجيال القادمة من بعدهم.
كما �أن احللوى ال ُعمانية تنت�رش يف جميع واليات وحمافظات
ال�سلطنة دون ا�ستثناء � ،إال �أن هناك مد ًنا بعينها ت�شتهر ب�صناعة
�أن��واع معين��ة م��ن احلل��وى دون الأخ��رى ،و�إىل جان��ب ال��ذوق
ال�شخ�ص��ي الرفيع يف اختيار مقومات هذه احللوى �أو عنا�رصها
الت��ي ت�صنع منه��ا ،ف�إن معرف��ة الأذواق املختلف��ة للزبائن �أمر
مه��م ،ولعل �أهم عنا��صر النجاح �أن تكون جميع املواد املطلوبة
ل�صنعه��ا حملي��ة وذات جودة عالي��ة ،و�أهم ما يج��ب �أن يتذكره
�صانع احللوى دائما  ،هو املحافظة على الن�سب ال�صحيحة للمواد
الأ�سا�سي��ة الت��ي ي�صنع منها خليط احلل��وى ال ُعمانية ،وعلى قدر
ه��ذا التنا�س��ب وكمياته تكون درجة الت�صني��ف من حيث اجلودة
والإتقان.
العمانية
طريقة �إعداد احللوى ُ
يع��د موقد حطب ال�سمر �أو الغ��از �أو الكهرباء هو الأ�سا�س يف
طبخ احللوى ال ُعمانية� ،إال �أنه يف�ضل �أن تطبخ على مواقد احلطب
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احللوى ال ُعمانية َّ
حت�ضر من املاء وال�سكر �أو ال�سكر الأحمر ون�ش�أ القمح وال�سمن ال ُعماين،
وي�ضاف �إليها ماء الورد والهيل والزعفران واملك�سرات وغريها من املواد املكملة
امل�ستخرج��ة من �أ�شجار ( ال�سمر �أو الغاف) التي تنت�رش يف معظم
نظ��را ل�صالبتها وقوتها وال تنبعث منها
والي��ات ال�سلطنة ،وذلك ً
الروائح و الدخان ،واحلل��وى ال ُعمانية ميكن �أن حتتفظ بجودتها
لف�ترة طويل��ة دون احلاج��ة �إىل �أجه��زة تربي��د �أو ت�سخني ،فهي
تختل��ف ع��ن بع�ض املواد الت��ي ال تتحمل ال�برودة �أو احلرارة �أو
حتفظ يف مواد حافظة.
حت��ضر احللوى ال ُعمانية من امل��اء ،وال�سكر �أو ال�سكر الأحمر،
ون�ش�أ القمح ،وال�سمن العماين ،وي�ضاف �إليها ماء الورد ،والهيل،
والزعف��ران ،واملك��سرات ،وغريه��ا من املواد املكمل��ة ،واحللوى
ال ُعماني��ة كان��ت ت�صن��ع يف ال�سابق م��ن ال�سكر والن�ش���أ ،وت�سمى
احلل��وى ال�س��ادة� ،إال �أن �إ�ضاف��ات كث�يرة �أدخل��ت عليها فظهرت
�أنواع كثريه للحلوى امل�صنوعة من احلليب والتمر والع�سل وزيت
الزيتون والدب�س وا�ضافة التني واملك�رسات والزعفران  ...الخ.
ت�صن��ع للحل��وى ال ُعماني��ة يف �إن��اء نحا�س��ي وا�س��ع ي�سم��ى
«املرج��ل» .فبع��د �إيقاد الن��ار بحطب ال�سم��ر �أو الغ��اف �أو الغاز
يو�ضع املاء يف املرج��ل ،وي�ضاف �إليه ال�سكر والبي�ض ،ثم يقلب
اخلليط ب�أداة نحا�سية بها مقب�ض طويل ت�سمى الب�سطان ،وعندما
يب��د�أ اخللي��ط بالغلي��ان يطفو الزب��د فيزال مبلعق��ة م�صنوعة من
�شع��ر الغنم ت�سمى (املخالة) ،وبع��د تنقية الزبد يبقى خليط املاء
وال�سكر والبي�ض وي�سمى (ال�شارج) ،وي�ستغرق غلي ال�شارج �ساعة
كامل��ة تقريبا ،ثم ي�ض��اف ن�ش�أ القمح �إىل ال�ش��ارج ،ويبد�أ �صانع
احلل��وى بتقليب اخللي��ط يف املرجل بالب�سطان م��ن �ساعتني �إىل
ثالث �ساعات دون توق��ف .ومع مرور الوقت يغلظ اخلليط ب�سبب
تبخ��ر امل��اء وانعقاد الن�ش���أ ،وتدريجي��ا يثقل التقلي��ب في�ضاف
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ال�سم��ن ال ُعماين حتى ي�سهل التقليب ،و�أثناء ذلك ترمى املكونات
الإ�ضافي��ة يف املرج��ل مث��ل  :الهي��ل والزعف��ران وم��اء ال��ورد
واملك��سرات ،ويت��م تقليبها مع ال�شارج حت��ى يت�أكد ال�صانع من
ن�ض��ج احللوى ،ثم تغرف يف �إن��اء كبري �أو توزع يف �أوان خمتلفة
الأحج��ام ،ثم تنرث عل��ى �سطحها املك�رسات ،وتق��دم احللوى مع
القه��وة ال ُعماني��ة ال�سيم��ا يف املنا�سب��ات كالأعي��اد والأعرا�س
وال�ضيافة.
العمانية
�أنواع احللوى ُ
هن��اك العديد من الأنواع للحل��وى ال ُعمانية ،فهي تختلف يف
جودته��ا ومذاقها و�ألوانها ومن �أبرز �أنواعها :احللوى املزعفرة،
واحللوى اخلا�صة ،وحل��وى الع�سل ،وحلوى التني ،وحلوى حليب
الإب��ل وحل��وى اللبان وحلوى الدب�س ،وغريها م��ن الأنواع .ومن
�أ�شه��ر �أن��واع احلل��وى التقليدي��ة (حل��وى الكب���ش) وه��ي حلوى
تقليدي��ة تعد من حلم اخل��روف الطازج منزوع العظم ،يتم طبخه
لف�ترة طويلة حتى ين�ضج متاما ،ث��م ي�ضاف �إليه ال�سمن العماين
والن�ش�أ ،ثم يقلب حتى ينتج حلوى بطعم اللحم ،ويتميز هذا النوع
م��ن احللوى ب�أنها ذات قيمة غذائي��ة عالية ،وكذلك دواء لعالج
ك�سور العظام.
وع��ادة م��ا تق��دم احلل��وى ال ُعماني��ة يف �إناء خا���ص ي�سمى
«الد�س��ت» وهو طبق دائري كبري خا�ص باحللوى� ،إال �أنه يختلف
�أنواع و�أحجام �أواين التقدمي فمنها الفخار ،واملعدن والبال�ستيك،
وذلك ح�سب الطلب ونوع املنا�سبة.
وكان ملجل���ة (جند عُمان) جولة يف عدد من م�صانع احللوى
بال�سلطنة ،حيث �أجرت عددًا من اللقاءات مع املواطنني �أ�صحاب

العمانية :
مهنة �صناعة احللوى ُ
الفا�ض���ل مو�سى بن عبدالرحيم البلو�شي مدير م�صنع بركاء
العمانية حتدث قائال�« :أتت فك��رة �إن�شاء م�صنع بركاء
للحل���وى ُ
للحل��وى ال ُعمانية منذ فرتة طويلة من الزم��ن ،حيث �أن�ش�أ والدي
�صغ�يرا يف �سوق ب��ركاء يف عام 1951م ،ث��م عملنا بجد
ً
حم�ًل�اً
واجته��اد ل�سن��وات طويلة ،ونتيجة للطل��ب املتزايد على احللوى
قمن��ا بتطوي��ر املحل حت��ى �أن�ش�أنا -وهلل احلم��د -م�صنع بركاء
ل�صناعة احللوى ال ُعمانية».
و�أ�ضاف قائالً :مدير م�رشوع م�صنع بركاء للحلوى ال ُعمانية
«كل م�صن��ع للحلوى ينتهج طريقته اخلا�صة يف �صناعة احللوى
ال ُعماني��ة ،حي��ث ن�ستخ��دم �أف�ضل امل��واد و�أجوده��ا يف �صناعة
احللوى بغ�ض النظر عن القيمة املادية و�سعر املواد ،فنحن نهتم
بج��ودة املواد كثريا مثل الزعف��ران ،وماء الورد ،والهيل ،والن�ش�أ،
وال�سكر ،وغريها من املواد التي تدخل يف �صناعة احللوى».
ومن �أبرز �أنواع احللوى ال ُعمانية التي ن�صنعها حلوى الدرجة
الأوىل رق��م ( ،)1واحللوى اخلا�صة ،واحللوى املزعفرة ،واحللوى

احللوى ال ُعمانية من واجبات ال�ضيافة
الأ�سا�سية يف البيت ال ُعماين
` ` ` ` `

(حلوى الكب�ش) تعد من حلم اخلروف
الطازج وال�سمن والع�سل املحليني
العادي��ة .كذلك نقوم بت�سويق هذه احللوى وبيعها يف حمافظات
ال�سلطن��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل جميع دول اخللي��ج العربية ال�سيما يف
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ودولة قط��ر ودولة الكويت� ،أما
فيم��ا يخ�ص امليزة الت��ي تتميز بها احلل��وى ال ُعمانية عن باقي
احللويات ا�ستخدامها للمواد املحلية ذات اجلودة العالية ،وكذلك
الإ��شراف املبا�رش من ذوي اخلربة وامله��رة من العمانيني على
�صناعتها.
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الفا�ضل
مو�سى بن عبدالرحيم البلو�شي

الفا�ض���ل عماد ب���ن �سعود بن ه�ل�ال ال�صاب���ري مدير م�صنع
العمانية حتدث قائال« :توارثن��ا مهنة �صناعة
الديواني���ة للحلوى ُ
احلل��وى ال ُعماني��ة �أ ًبا عن جد ،ففي ع��ام 1940م كان جدي ي�صنع
احلل��وى يف منزله ،وبعد ذل��ك قام بفتح حمل �صغ�ير لبيع احللوى
ال ُعمانية يف �سوق ال�سيب ،فكان من التجار القالئل يف بيع احللوى
ال ُعمانية يف هذا ال�سوق يف ذلك الوقت ،وعمل والدي على تعلم هذه
املهن��ة من ،جدي حيث عمل على تطوير م�صن��ع الديوانية للحلوى
ال ُعماني��ة ،وعم��ل جاه��دا ليعلِّم �أبن��اءه هذه املهنة وه��ذا املوروث
التقليدي اجلميل ،ويف عام 2007م قمنا بتطوير امل�رشوع وت�سويق
منت��ج احلل��وى ال ُعماني��ة لأك�بر �رشيح��ة يف حمافظ��ات ال�سلطنة،
وكذل��ك يف الدول اخلليجية والعربية ،ففتحنا ع�رشات الأفرع داخل
ال�سلطنة وخارجها.
و�أ�ضاف مدي��ر م�صنع الديوانية للحل��وى العمانية قائالً« :و�أن
م�صن��ع الديوانية للحلوى ال ُعمانية يتميز ب�صناعة العديد من �أنواع
احللوى ال ُعمانية مثل (احللوى اخلا�صة املزعفرة ،واحللوى الديوانية
باجلوز ،واحللوى الذهبية ،واحللوى بالتني) ،و�أهـم مـا مييز م�صنـع
الديوانيــ��ة للحلــ��وى ال ُعمانية هو �صناعة حل��وى خا�صة بالع�سل،
وهي الأكرث طلبا من قبل املواطنيني يف الوقت الراهن .
كذل��ك نقوم بت�سويق وبيع احللوى خارج ال�سلطنة وال �سيما يف
قطر والكويت واململكة العربية ال�سعودية ،وذلك عن طريق مندوبني
خا�صني بامل�صنع �أو عن طريق الإر�سال بالربيد و�رشكات ال�شحن.
كما نقوم بالت�سويق داخليا عن طريق ال�صحف واجلرائد �سابقا،
و�أم��ا يف الوق��ت الراه��ن ع��ن طريق مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي،
وامل�شاهري ،كما نقوم برعاية الفعاليات وامل�سابقات».
وع��ن مدى �إقبال ال�سياح القادمني لزيارة ال�سلطنة على احللوى
ال ُعماني��ة حتدث قائ ًال «هناك �إقبال كبري على احللوى ال ُعمانية من
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�إقبال كبري من �سياح ال�سلطنة ل�شراء احللوى
ال ُعمانية والإعجاب بطعمها اللذيذ
قبل ال�سياح ويتزايد هذا الإقبال يوما بعد يوم.
وع��ن �أهمية احللوى ال ُعمانية و�رضورة احلفاظ عليها حتدث
قائال «�أن�صح جميع ال�شباب بتعلم هذا املوروث التاريخي العريق
حتى ال تندثر مهنة �صناعة احللوى ال ُعمانية  ،وتبقى هذه املهنة
التقليدية على مر الأجيال والع�صور ».
الفا�ضل مر�ش���د بن حمد احلو�سني مدي���ر م�صنع احلو�سني
العمانية حتدث قائال« :هذه املهنة هي �إرث عائلي من
للحلوى ُ

الفا�ضل
عماد بن �سعود ال�صابري

اجل�� ِّد ثم الأب وحت��ى ورثها الأبناء عن الأب��اء والأجداد ،ثم اجتهد
الأبناء على تطوير هذا امل�رشوع حتى و�صل �إىل ما هو عليه اليوم.
حي��ث نال م�صنع احلو�سني للحلوى ال ُعمانية على مدى ( )50عاما
وتقدي��را وثق��ة زبائنن��ا من خالل م��ا نقدمه لهم م��ن �أنواع
�شك��را
ً
ً
احلل��وى ال ُعماني��ة ،وب�أ�شكال فاخرة وت�صامي��م راقية تتنا�سب مع
كافة املنا�سبات الدينية والوطنية واخلا�صة.
وع��ن طل��ب احلل��وى م��ن خ��ارج ال�سلطن��ة �أف��اد مدي��ر م�صنع
احلو�سن��ي للحل��وى العماني��ة قائ�لاً�« :أن هناك طل��ب متزايد على
احلل��وى ال ُعماني��ة م��ن خ��ارج ال�سلطن��ة ال �سيما ال��دول اخلليجية
فروعا يف دولة قط��ر ،ودولة الإمارات
والعربي��ة ،حتى �إنن��ا منتلك ً
العربية املتحدة».
واختت��م حديثه قائال« :نحن نفتخ��ر بكوننا منتهن هذه املهنة
وورثناه��ا عن �آبائنا و�أجدادن��ا  ،حتى �إننا عملنا �أكرب قالب حلوى
يف ال�سلطن��ة عل��ى �ش��كل خارطة ال�سلطن��ة مبنا�سبة العي��د الوطني
( )45املجي��د ،ومتكِّنا من �إدخ��ال هذا الإجناز يف مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية وهلل احلمد».
وحت���دث الفا�ضل حممد بن �سعي���د املحروقي �صاحب م�صنع

الفا�ضل
مر�شد بن حمد احلو�سني

الفا�ضل
حممد بن �سعيد املحروقي

العمانية قائال« :كانت البداي��ة من املنزل ،حيث
ال�شه���رة للحلوى ُ
كنا ن�صنعه��ا لنكرم بها من يزورنا من ال�ضي��وف ،ف�إكرام ال�ضيف
ع��ادة مت�أ�صل��ة يف البي��وت العماني��ة ،حي��ث �إنهم يقدم��ون واجب
ال�ضياف��ة ب�أج��ود م��ا ميلكون ،ف��كان اجلمي��ع يثني عل��ى مذاقها
وطعمه��ا اللذي��ذ ،وي�س�أل ع��ن م�صدرها ،ثم تو�سعت الفك��رة ب�إن�شاء
حم��ل �صغري يف نيابة �سناو ،حت��ى و�صلنا �إىل ما و�صلنا �إلية الآن
كبريا مبثابة فرع رئي�سي
وهلل احلم��د -حيث منتل��ك الآن م�صن ًعا ًيف نيابة �سناو ،بالإ�ضافة� ،إىل �أربعة �أفرع �أخرى يف كل من والية
امل�ضيب��ي ،ووالية �أدم ،ووالية جعالن بني بو علي ،ووالية حموت،
وجمي��ع هذه الفروع ب�إدارة عماني��ة بن�سبة ( ،)٪100وهناك اقبال
عل��ى �رشاء احللوى العمانية م��ن قبل املواطنني واملقيمني ،كما �أن
زوار ال�سلطنة ي�شرتون احللوى بكميات لأخذها كهدايا يف بلدانهم.
و�أ�ض��اف �صاحب م�صنع ال�شهره للحلوى العمانية قائ ًال «يوجد
لدين��ا عدة �أنواع من احللوى ال ُعمانية ،و�أهم ما مييز م�صنع ال�شهرة
ع��ن باق��ي امل�صان��ع (وج��ود حلوى من ن��وع فاخ��ر م�صنوعة من
حليب (الإبل) والتي تتميز بجودتها ،وباملواد الطبيعية التي تدخل
يف �صناعتها».

احللوى ال ُعمانية من �أثمن الهدايا التي ميكن تبادلها بني الأفراد
وامل�ؤ�س�سات وذلك لطابعها ال ُعماين ومذاقها الطيب
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

افتتاح املبنى الرئي�سي للمنطقة احلرة ب�صاللة
 rrاحتفلت املنطقة احل���رة ب�صاللة
ي��وم  9/2بافتتاح املبنى الرئي�سي ومرافق
امل�ستثمرين للمنطقة ،حيث �شيد املبنى ب�أعلى
املعايري واملقايي�س العاملية لتقدمي خدمات متكاملة
للم�ستثمرين وال�رشكات العاملة باملنطقة.
رعى حفل االفتتاح �صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق
�آل �سعيد ،نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون العالقات والتعاون الدويل
واملمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان ،بح�ضور عدد من �أ�صحاب املعايل
وال�سعادة ورجال الأعمال واملدعوين.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمبنى ( )13,4مليون ريال عماين،
مب�ساحة ( )22,500مرت مربع ،ويتكون املبنى من ( )7طوابق ت�شمل
مكاتب �إدارية للمنطقة احلرة ب�صاللة ،ومكاتب للإيجار ،بالإ�ضافة
�إىل املرافق اخلدمية.
وجاء الهدف من �إن�شائه تعزيز لكفاءة �سري الأعمال واخلدمات،
وت�سهيل كافة الإجراءات لي�ساهم يف رفع م�ستوى التناف�سية وحتقيق
الأه���داف التنموية التي تتواكب مع غايات التنمية امل�ستدامة
بال�سلطنة.
وتتمتع املنطقة احلرة ب�صاللة مبكانة ا�ستثمارية تناف�سية
عالية ت�ؤهلها للتناف�س على ال�صعيد العاملي ،نظراً لقربها من ميناء

�صاللة �أكرث املوانئ كفاءة يف العامل بالإمكانيات واملعدات،
وموقعها الإ�سرتاتيجي مبحاذاة خط التجارة الرئي�سي (خط
ال�شحن الرئي�سي) ال��ذي يربط بني ال�رشق والغرب ،واحلوافز
واملزايا التي توفرها املنطقة احل��رة ب�صاللة للم�ستثمرين،
الأمر الذي يجعلها املحطة الأمثل للم�ستثمر الخت�صار امل�سافة
والزمن وتقليل التكلفة للو�صول �إىل �أ�سواق ال�رشق الأو�سط ،و�إىل
�أ�سواق �شبه القارة الهندية و�رشق �أفريقيا ،حيث تقدر قيمة
جمموع واردات هذه الأقاليم �سنوي ًا ب�أكرث من ( )٦٢٠مليار
دوالر �أمريكي من ال�سلع والب�ضائع.

التوقيع على اتفاقية �شراكة �إ�سرتاتيجية لت�أ�سي�س امل�شغل الثالث لالت�صاالت بال�سلطنة
 rrمت يوم  9/5التوقيع على اتفاقية �رشاكة �إ�سرتاتيجية لت�أ�سي�س
امل�شغل الثالث لالت�صاالت املتنقلة بال�سلطنة بني ال�رشكة ال ُعمانية
الت�صاالت امل�ستقبل و�رشكة االت�صاالت الربيطانية (فودافون).
وقع االتفاقية من جانب ال�رشكة العمانية الت�صاالت امل�ستقبل
ال�سيد فهد بن عبدالعزيز البو�سعيدي ،فيما وقع من جانب �رشكة
االت�صاالت الربيطانية (فودافون) الرئي�س التنفيذي للأ�سواق العاملية
ديجو م�سيدا.
وقد �سعت ال�رشكة العمانية الت�صاالت امل�ستقبل على ا�ستقطاب
�أف�ضل العالمات التجارية العاملية يف قطاع االت�صاالت ،حيث وقع
االختيار على �رشكة (فودافون) نظراً للخربة الكبرية التي متتلكها
وانت�شارها يف عدد من دول العامل.
اجلدير بالذكر �أن �رشكة (فودافون) لن متتلك ح�صة م�ساهمة من
ر�أ�سمال ال�رشكة ،حيث تتمثل االتفاقية معها يف تقدمي كافة اخلدمات
الأ�سا�سية لت�شغيل ال�رشكة اجلديدة ،وت�شمل ا�ستخدام العالمة التجارية،
والدعم الفني والتقني واملعريف والت�شغيلي خالل فرتة التعاقد معها
والتي متتد ملدة ( )15عاماً.
ومبوجب هذه ال�رشاكة ف�إن امل�شغل الثالث لالت�صاالت �سين�ضم �إىل
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برنامج �رشاكات (فودافون) العاملية والذي يتيح اال�ستفادة من
حزمة متنوعة من اخلدمات اخلا�صة ل�رشكة (فودافون).
و�سيتم بعد التوقيع على اتفاقية ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية مع
(فودافون) ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�رشكة ،وا�ستكمال املتطلبات
الأخرى للح�صول على ترخي�ص امل�شغل الثالث من هيئة تنظيم
االت�صاالت.

�إن�شاء م�صنع ملنتجات احلديد يف «�صاللة» با�ستثمار ( )192مليون ريال
 rrوقعت املنطقة احل��رة ب�صاللة اتفاقية حق
االنتفاع لإن�شاء م�صنع لل�صناعات احلديدية با�ستثمار
خليجي يقدر بـنحو ( )192مليون ري��ال ُعماين (500
مليون دوالر �أمريكي) ،وبطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل ()150
�ألف طن�سنويا.
ويوفر امل�رشوع ( )500فر�صة عمل ،و�سي�ستخدم �أحدث
تكنولوجيا الت�صنيع ،ويخ�ص�ص اجلزء الأكرب من �إنتاجه
للت�صدير �إىل الأ�سواق الإقليمية ،ومن املقرر بدء �إن�شاءات
امل�رشوع يف الربع الأول من العام املقبل.
وقع االتفاقية من جانب املنطقة احلرة ب�صاللة رئي�سها
التنفيذي ،ومن جانب ال�رشكة امل�ستثمرة رئي�س جمل�س
�إدارة جممع ال�رشكةالوطنية باململكة العربية ال�سعودية.

بناء وحدة طحن الإ�سمنت يف الدقم بتكلفة ( )11.5مليون ريال
� rrأعلنت �رشكة ري�سوت للإ�سمنت عن موافقة جمل�س �إدارة
ال�رشكة على بناء وحدة طحن الإ�سمنت يف الدقم ،بطاقة �إنتاجية
تبلغ مليون طن من الإ�سمنت �سنويا ،وتبلغ تكلفة امل�رشوع حوايل
( )30مليون دوالر �أمريكي ( )11.5مليون ريال.
وبلغ �إجمايل �إنتاج جمموعة ري�سوت للإ�سمنت ( )1.68مليون
طن من الكلنكر و( )1.56مليون طن من الإ�سمنت للربع الثاين
من العام اجلاري املنتهي يف ( )30يونيو املا�ضي ،وبلغ �إنتاج
ال�رشكة الأم من خالل م�صنعها ب�صاللة �أكرث من مليون طن من
الكلنكر و(� )971ألف طن من الإ�سمنت بنهاية الربع الثاين من
العام اجلاري.
وارتفعت مبيعات املجموعة من الكلنكر بن�سبة (� )%46.8إىل
(� )559.5ألف طن بالربع الثاين من عام  ،2019فيما انخف�ضت
مبيعاتها من الإ�سمنت بن�سبة (� )%5.4إىل ( )1.6مليون طن.
وارتفعت مبيعات ال�رشكة الأم من الكلنكر من خالل م�صنعها
يف �صاللة �إىل (� )385.7ألف طن وبن�سبة ( ،)%152فيما انخف�ضت
مبيعاتها من الإ�سمنت �إىل ( )1.12مليون طن وبن�سبة (.)%4.8

وت�سعى ال�رشكة �إىل تعزيز �إ�سرتاتيجيتها وحتقيق النمو
الذي تطمح �إليه من خالل املبادرات العديدة الرامية خلف�ض
تكاليف الإنتاج �إىل جانب التوزيع الأمثل للإ�سمنت ،والأخذ
بح�صة ال�سوق والربحية ،والرتكيز على الأ�سواق احليوية,
وجتويد عمليات الت�شغيل.
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�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

الألغام الأر�ضية

القنبلة العنقودية ()CBU-97 Sensor Fused Air Deployed Bomb
مطورة من قبل ال�سالح
قنبلة عنقودية جوية ذات ا�ست�شعار عن بعدّ ،
اجلوي الأمريكي،تزن ( )1000رطل ،مع �إمكانية البحث عن الهدف يف
دائرة ن�صف قطرها يبلغ ( )1500قدم ،وميكن اعتبارها �سالح ًا قوي ًا
يف �ساحة املعركة من �أجل حت�صني املركبات والدبابات حني تقذف
تلك القنبلة يف �ساحة القتال تبحث عن العدو باال�ست�شعار عن بعد
عن طريق الليزر الأ�صفر والنحا�س املن�صهر الذي يخرج منها حمدث ًا
انفجاراً هائال ،حيث حتدد وتتابع �أهداف العدو فقط ،وال ت�ؤثر على
حياة غري امل�ستهدفني ،وبالتايل تقلل اخل�سائر يف �صفوف املدنيني.

نظام الدفاع اجلوي (بانت�سري�-إ�س�1إم) اجلديد قادر على تدمري الطائرات امل�سرية
ح�صل نظام الدفاع اجلوي ال�صاروخي املدفعي املحدث الرو�سي
(بانت�سري�-إ�س�1إم) على قدرات جديدة متكنه من �إ�سقاط خمتلف �أنواع
الطائرات امل�سرية ب�شكل فعال ،ولقد مت �إجراء التعديالت الالزمة ،ومتت
زيادة مدى هذا النظام �إىل ( )30كم بف�ضل تزويده ب�صاروخ جديد،
و�سيكون هذا النظام مزودا بنوعني من ال�صواريخ� ،صواريخ ق�صرية
املدى و�أخرى طويلة املدى.
وهذا النظام اجلديد م�صمم لل�سوق اخلارجية ،و�أنه يخ�ضع حاليا
للمراحل النهائية لالختبارات الأولية يف �أحد حقول الرماية الرو�سية.

البندقية طويلة املدى ()M-200 long Range Rifle
البندقية طويلة املدى ( )M-200 long Range Rifleمطورة من قبل �إحدى ال�رشكات
يف الواليات املتحدة الأمريكية على �أنها بندقية ذكية تطلق النار من على بعد �أطول
من �أي �سالح �آخر ،وقد ت�صل مل�سافة ( )2500مرت ،مما يجعل �رضب الهدف �أقرب �إىل
العدو ،وي�ساهم يف �إ�صابته بكل ثقة واطمئنان.
ت�سري طلقة البندقية ب�رسعة الرياح ،وهي مدعمة بنظام الر�ؤية الليلية و�أجهزة
اال�ست�شعار عن بعد ،بالإ�ضافة �إىل الليزر املثبت بها لتحديد الهدف بكل �سهولة،
وت�ستخدم هذه البندقية من قبل القوات الرتكية اخلا�صة وم�شاة البحرية باجلي�ش
الرتكي.
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ُتزرع الألغام الأر�ضية يف الأر�ض وميكن ن�رشها على �أمناط ـ �أ�شكال ـ
خمططة ت�سمى حقول الألغام ،وي�ستطيع اجلنود زراعة الألغام �أو رميها داخل
منطقة ما بو�ساطة املدفعية ،كما ميكن �إ�سقاطها �أي�ض ًا بوا�سطة الطائرات
املروحية.
وهناك خم�سة �أنواع رئي�سية من الألغام الأر�ضية وهي كالآتي:

الألغام امل�ضادة للأفراد

ت�ستخدم لقتل و�إ�صابة جنود العدو ،ويوجد بها �صمامة ح�سا�سة (جهاز
تفجري) تنفجر نتيجة لوزن �أخف الأ�شخا�ص ،كما ميكن �أن تنفجر �أي�ض ًا عندما
يتعرث ال�شخ�ص بال�سلك� ،أو يحرك �شيئ ًا يت�صل باللغم بوا�سطة �سلك ،وهنالك
بع�ض الألغام امل�ضادة للأفراد بها عبوات متفجرة �صغرية ،وهي بالتايل تقتل
أ�شخا�صا قليلني على م�سافة ق�صرية ،وت�ستطيع �أخرى قتل كثري من النا�س
�
ً
على بعد يزيد على ()180م.

الألغام امل�ضادة للدبابات

تدمر دبابات العدو واملركبات الأخ��رى .هذه الألغام �أكرب من الألغام
امل�ضادة للأفراد ،وتنفجر �أغلب �أنواع الألغام امل�ضادة للدبابات ـ فقط ـ عندما
يتحرك فوقها وزن يزيد على ح��وايل ( )150كجم ,وي�ستطيع اجلنود ال�سري
ب�أمان على هذه الألغام ولكنها تدمر ال�شاحنات واملركبات اخلفيفة التدريع،
وتتلف على الأقل اجلنازير املعدنية التي تتحرك عليها الدبابات.

الألغام الكيميائية

�ساما عندما تنفجر ,ويقتل الغاز �أو ي�صيب اجلنود الذين
تطلق غ��ا ًزا ً
اليرتدون املالب�س الواقية.

الألغام املتحكم فيها

تزرع يف املو�ضع املحدد لها قبل املعركة ,وتنفجر عن طريق التحكم من
بعد عندما تقرتب منها قوات العدو.

الألغام النووية

حتتوي الألغام النووية على �أجهزة نووية �صغريةُ ،ت�ستخدم هذه الألغام
لن�سف اجل�سور اخلر�سانية �أو قفل املمرات اجلبلية ,وتتطلب مثل هذه املهام
عدة �أطنان من املتفجرات التقليدية� ،إال �أن الألغام النووية �صغرية بحيث
ي�ستطيع �أن يحملها �شخ�صان �أو تنقل داخل عربة جيب.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

جهاز ي�صدر نب�ضات �صوتية لإيجاد �ضحايا الزالزل
جهاز (ديوترييونز) ي�أتي بحجم بطاقة ائتمان
ونف�س �سمكها تقريبا ،لكنه ق��د ينقذ حياتك �إذا
حو�رصت حتت الأنقا�ض بعد حدوث زل��زال .ابتكره
ثالثة طالب جامعيني �إندوني�سيني ،واجلهاز ي�ستخدم
�إ���ش��ارات عالية ال�تردد للم�ساعدة يف حتديد مكان
ال�ضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية.
وي�صدر �إ�شارة عبارة عن نب�ضات �صوتية ميكنها
ر�صد حتركات بخفة تردد الأنفا�س من على بعد ي�صل
�إىل ع�رشة كيلومرتات ،وقال الطالب �إن بالإمكان
تو�صيل متلقي الإ���ش��ارة بهاتف ذك��ي �أو كمبيوتر
حممول ،ويعمل بوا�سطة تطبيق متاح على نظامي �أبل
و�أندرويد ،وح�صل الطالب الثالثة ،وهم من جامعة
(براويجايا) ،على براءة اخرتاع للنموذج الأويل الذي
تبلغ تكلفة �صنعه �سبعة دوالرات ،لكنهم قالوا �إنهم
يريدون �صنع اجلهاز على الوجه الأمثل قبل التفكري
يف طرحه للبيع.

ك�شفت رو�سيا عن قيامها بتطوير قنبلة تزن ( )250كيلوجراما،
�سيتم ا�ستخدامها ملكافحة احلرائق ،ونقل عن �رشكة (كرون�شتادت)،
�سريجي بوجاتيكوف ،قولها يف معر�ض (ماك�س )2019-يف جوكوف�سكي
بالقرب من مو�سكو� ،أن ال�رشكة تطور القنبلة بالتعاون مع �رشكات رو�سية
�أخرى .و�أ�ضافت �إنه يخطط لإلقاء القنبلة من طائرة م�سرية على مركز
احلرائق ،م�شرية �إىل �أنه توجد حاليا القنبلة التى تزن ( )500كيلوجرام
وهى جاهزة لال�ستخدام ،ولكن يجرى حاليا ت�صميم قنبلة تزن ()250
كيلوجراما لتنا�سب الطائرات امل�سرية اخلا�صة ،وتخطط ال�رشكة لت�صنيع
جمموعة طائرات م�سرية ال�ستخدامها فى �إخماد احلرائق يف جميع �أنحاء
رو�سيا.

بطل العامل يف الت�سلق ال�رسيع البولندي (مارت�شني جين�سكي)
احتاج ( )12.12ثانية فقط ليتفوق على م�صعد يف �سباق لل�صعود
الرتفاع ( )23مرتا ،ويعد جينك�سي واحداً من �أف�ضل ريا�ضيي
الت�سلق ال�رسيع على م�ستوى العامل ،وتزداد �شعبية هذه الريا�ضة قبل
ظهورها الأول يف �أوملبياد طوكيو 2020م ،وخالل ال�سباق ناف�س
(جين�سكي) م�صعدا م�ضاء على واجهة �أحد الفنادق يف وار�سو وجنح
يف الو�صول �إىل القمة قبله.
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فريق من الباحثني بجامعة (كاليفورنيا بريكلي) الأمريكية ابتكروا
(روبوتات) �صغرية احلجم على �شكل ح�رشات ميكنها القفز وحتريك
�أجنحتها من �أجل الطريان يف الهواء ،ومن املتوقع �أن يكون (للروبوتات)
�صغرية احلجم �أهمية كبرية يف امل�ستقبل ،مثل م�ساعدة الب�رش يف مهام
اال�ست�شعار عن بعد ،والبحث عن الناجني عقب حدوث كوارث طبيعية،
وا�ستك�شاف الف�ضاء ،نظرا لأن �صغر حجمها يتيح لها م�ساحة �أكرب من
املناورات ،ف�ضال عن �سهولة احلركة يف املناطق الوعرة التي ي�صعب
الو�صول �إليها ،والروبوتات التي تقفز �أو حتلق يف الهواء ميكنها جتاوز
العقبات والو�صول �إىل �أهدافها ب�شكل �أ�سهل بعك�س الروبوتات التي
ت�سري على الأر�ض مثل النمل على �سبيل املثال ،وا�ستوحى الباحثون
فكرة (الروبوتات) الطائرة من ذبابة الفاكهة ،و�أو�ضح فريق الدرا�سة �أن

الفكرة من تطوير هذا (الروبوت) هي �إثبات �إمكانية حتريك الأجنحة على
م�ستوى الروبوتات �صغرية احلجم با�ستخدام حمركات و�آليات داخلية.

كويكب يبلغ طوله ( )370مرتا
مير بالأر�ض

قنبلة رو�سية لإخماد احلرائق ال�صغرية تنا�سب الطائرات امل�سرية

مت�سلق بولندي يتفوق على م�صعد يف �سباق ال�صعود

روبوتات �صغرية ميكنها الطريان والقفز

كويكب بطول  370مرتا مير بالأر�ض
كويكب يبلغ طوله ( )370مرتا مر بالأر�ض على م�سافة
حوايل ( )5ماليني كيلومرت .وقالت الوكالة املعنية بالف�ضاء التي
ت�ضم ( )22دولة يف االحتاد الأوروبي�« :إن الكويكب كان مرئيا
من الأر�ض  ،لكنه مل ي�شكل تهديدا على الب�رش .فالكويكبات التي
متر داخل مدار القمر (على م�سافة ت�صل �إىل (� )400ألف كيلومرت
من الأر�ض» تثري اهتمام الوكالة ،و�أ�ضافت �أن الكويكبات ذات
امل�سارات الأبعد ال تراقبها وكالة الف�ضاء الأوروبية .و�أو�ضحت
الوكالة �أن ما هو غري عادي يف الكويكب ،هو طوله مقارنة بني
( )880كويكبا على قائمة الوكالة للكويكبات اخلطرة ،حيث
ي�أتي هذا الكويكب بني �أف�ضل ( )20كويكبا من حيث الطول.

ذوبان اجلليد يُفقد �أعلى قمة يف ال�سويد مركزها الأول
تراجعت القمة اجلنوبية جلبل (كيبنيكاي�سه) ،التي ظلت الأعلى يف ال�سويد ملدة تفوق
بكثري القرن من الزمان ،عن ذلك املركز لت�صبح الثانية ب�سبب عقود من ارتفاع درجات
احلرارة التي �أدت لذوبان �أكرث من ثلث الطبقة اجلليدية التي تغطي قمة اجلبل .ومنذ عام
1880م ،مع بدء قيا�س ارتفاع القمم اجلبلية ،د�أب �أطفال املدار�س يف ال�سويد على تعلم �أن
القمة اجلنوبية (لكيبنيكاي�سه) هي الأعلى يف بالدهم ،لكن هذا العام و�صل معدل الذوبان
ملرحلة �أ�صبحت فيها القمة ال�شمالية التي ال يك�سوها اجلليد هي الأعلى للمرة الأوىل على
الإطالق .وقالت (جامعة �ستوكهومل)�« :إنه رمز قوي للتغيري .تلك القمة ال�صغرية تعد �أيقونة
يف ال�سويد ،لكن الأمر لي�س مفاج�أة .عندما ترتفع درجة احلرارة يذوب اجلليد .وعلى مدى
اخلم�سني عاما املن�رصمة فقدت القمة اجلنوبية ( )24مرتا مما يقدر بنحو ( )60مرتا من
غطائها اجلليدي .و�أ�صبح ارتفاعها الآن( )2095.6مرتاً� ،أما ارتفاع القمة ال�شمالية فهو
( )2096.8مرتاً».
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قفازات �إلكرتونية مل�ساعدة م�ستخدمي الأطراف ال�صناعية يف ال�شعور بامل�ؤثرات اخلارجية
طور فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة قفازات �إلكرتونية ميكن ارتدا�ؤها
فوق الأطراف ال�صناعية ،بحيث ي�ستطيع امل�ستخدم ال�شعور ببع�ض امل�ؤثرات
اخلارجية مثل احلرارة وامللم�س وال�ضغط ،وتعتمد القفازات الإلكرتونية على وحدات
ا�ست�شعار كهربائية مرنة ورقيقة للغاية مثبتة يف رقائق �إلكرتونية م�صغرة م�صنوعة
من (ال�سليكون) يتم تثبيتها فوق قفازات م�صنوعة من مادة (النرتيل) ،ويتم تو�صيل
القفازات الإلكرتونية بجهاز ي�شبه �ساعة املع�صم ,ي�سمح بعر�ض البيانات احل�سية
التي يتم ت�سجيلها بوا�سطة القفاز ،ثم نقلها عن بعد �إىل امل�ستخدم بعد حتليلها
بوا�سطة معاجلات خا�صة ،والقفازات اجلديدة م�صنوعة من مادة مرنة وحتتوي على
العديد من وحدات اال�ست�شعار التي تقي�س خمتلف امل�ؤثرات اخلارجية مثل ال�ضغط
واحلرارة والرطوبة بحيث ميكنها �أن تعطي م�ستخدم الطرف ال�صناعي مل�سة �إن�سانية.

�ساق �صناعية (مطورة) جتعل املر�ضى ي�شعرون بالقدم وع�ضلة ال�سمانة
�أ�صبح مري�ضان تعر�ضا لعملية برت يف ال�ساق يف جزء الفخذ قادرين على ال�شعور ب�أجزاء من القدم
وع�ضلة ال�سمانة بف�ضل جزء �صناعي من ال�ساق مت تزويده بح�سا�سات مت�صلة بالأع�صاب يف الفخذ.
وتبني لفريق املطورين الدويل من جامعة (زيورخ) للعلوم التطبيقية� ،أن املر�ضى �أ�صبحوا يثقون
�أكرث يف الع�ضو ال�صناعي ،و�أن ال�سري بهذا الع�ضو ال�صناعي �أ�صبح �أقل �إجهادا من الناحية اجل�سمانية
والنف�سية ،كما انخف�ضت �أوهام الأطراف املبتورة ب�شدة �إىل �أن اختفت متاما .وا�ستخدم الباحثون
ثالثة ح�سا�سات يف بطن القدم (منطقة و�سط القدم و�أعلى و�سط القدم والكعب) ،وهي ح�سا�سات تنتج
�شعور اللم�س وال�ضغط واالهتزاز عرب �إ�شارات كهربية ،كما يقي�س ح�سا�س �آخر يف مف�صل ركبة �صناعي
مدى انفراج الركبة ،وتعطي الإ�شارة ال�صادرة عن هذه الركبة املري�ض �شعورا بالإح�سا�س ب�سمانة
ال�ساق التي برت منها جزء من الفخذ ،وت�صل هذه الإ�شارات عرب خا�صية البلوتوث �إىل جهاز �ضبط
مت�صل ب�أربعة �أقطاب مزروعة يف ع�صب ق�صبة ال�ساق ،احتاج الباحثون �شهرا كامال ل�ضبط الع�ضو
ال�صناعي وح�سا�ساته ،ثم �شعر املري�ضان يف النهاية باملوا�ضع التي اختارها الباحثون لو�ضع
احل�سا�سات يف ال�ساق التى برت منها جزء من الفخذ.

�أبل تك�شف عن �آيفون بثالث كامريات
ك�شفت �رشكة (�أبل) عن كامريات جديدة
لأحدث طرز هاتفها (�آيفون) ،مع بلوغ عمالق
التكنولوجيا منعطفا يركز فيه على اخلدمات
بقدر تركيزه على الأجهزة والربجميات ،وك�شفت
(�أبل) �أن هاتفها اجلديد (�آيفون  )11مزودا بثالث
كامريات يف اخللف بزاوية عري�ضة ،وعد�سة مقربة،
وعد�سة عري�ضة للغاية ،و�سي�ستطيع الهاتف اجلديد
التقاط الت�سجيالت امل�صورة بالكامريات الثالث
والكامريا الأمامية معا ،وقال املحللون �إن (�أبل)
تنتهج (منطا متحفظا) حلني طرح هواتف اجليل
اخلام�س التي �ستكون ذات �رسعات �أعلى لنقل
البيانات يف العام القادم.
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قيا�س النجاح

احلياة ال�سعيدة هي عبارة عن مزيج من الأ�شياء الب�سيطة التي
تبعث الأمل والروعة يف نف�س ال�شخ�ص.
نيكو�س كازانتزاك�س

من �أف�ضل الطرق التي ت�شجعك لتحقيق �أهدافك هي �إعطاء
نف�سك كل فر�صة ممكنة لإ�ضافة خربة يف طريقك للو�صول �إىل
هناك .بدال من التفكري ماذا تفعل �إذا ف�شلت .انظر وا�ستمع �إىل
�أي �إ�شارة للتقدم جتاه هدفك ،ثم ركز عليها ،واتبعها وا�س�أل
نف�سك م��اذا ترى �إذا ما و�صلت
�إىل ه��دف��ك؟ م��اذا ت�سمع؟ م��اذا
ت�شعر؟ م��اذا ت��ت��ذوق؟ �إج��اب��ات
هذه الأ�سئلة تعطيك الإ�شارة �إذا
ما كنت قريبا من الو�صول �إىل
�أحالمك ،وت�شجعك على امل�ضي
يف حتقيق �أحالمك يف احلياة.

بيئة عمل حتث على التعلم
تظهر الدرا�سات �أن القادة الناجحني ُين�شئون بيئة عمل
حتفز على التفكري ،وذلك من خالل م�شاركة اخل�برات بني
انفتاحا للتعلم من بع�ضهم
�أع�ضاء الفريق ب�شكل يجعلهم �أكرث
ً
البع�ض ،وهذا من �ش�أنه ت�شجيع احلوار املفتوح والإب��داع،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذه البيئة ت�ساعد على ابتكار حلول
عالية اجلودة للم�شكالت.

تو�سيع الفكر
�إن النجاح بكافة �أ�شكاله ،والنجاح يف العمل �أو احلياة ي�ستند على
أهم هذه املبادئ هو التفكري ب�شكل �أكرب،
ع ّدة مبادئ �
ّ
أ�سا�سية ،ومن � ّ
قرر ال�شخ�ص
وتو�سيع الفكر ،والتفكري خارج ال�صندوق ،ويف حال ّ
النظر �إىل العالقة بني ال�شخ�ص وو�صوله �إىل النجاح� ،سوف يكت�شف � ّأن
إيجابي
العن�رص الرئي�سي يف هذه العالقة هو التفكري ،فالتفكري ب�شكل �
ّ
له العديد من الفوائد من
أهمها ال�شعور بالر�ضا،
� ّ
وم�ساعدة الآخرين ،وهذا
بدوره ي�ساعد الناجحني
على �أن ي�صبحوا خبريين
يف �أعمالهم ،و�أن يح ّققوا
باهرا.
ً
جناحا ً

اال�ستثمار يف الذات
يوما عن
ُ�سئل (وارن بافيت ً )Warren Buffett
�أف�ضل ا�ستثمار ميكن لل�شخ�ص �أن يقوم به ،فكانت
�إجابته خمت�رصة وجميلة :ا�ستثمر يف نف�سك ،و ُيع ُّد
(وارن بافيت) من �أف�ضل امل�ستثمرين يف العامل؛ حيث
بلغت ثروته ( )53.5مليار دوالر ،وذل��ك وف ًقا ملا
ذكرته جملة (فورب�س) العاملية ،وهذه بع�ض الأ�شياء
التي ميكن لل�شخ�ص �أن يقوم بها لال�ستثمار يف نف�سه:
والتمرن.
الريا�ضي،
• الذهاب �إىل النادي
ّ
ّ
ال�صحي.
تناول الطعام
• ُ
ّ
• قراءة الكتب.
• تعلم مهارات جديدة.
• مكاف�أة النف�س بعد العمل ال�شاق.

التدريب امل�ستمر
ي�شعر املوظف باال�ستياء ،وال�ضياع ،والإحباط،
واالرتباك يف الوقت نف�سه عند عدم معرفة ما يجب
القيام به ،ولكن عند تدريبه من املتوقع �أن يكون �أكرث
إنتاجا و�إجنا ًزا لأعماله؛ ل ّأن ذلك يتيح له فهم ما هو
� ً
متوقع منه لأداء مهامه على �أكمل وجه.

اجعل ال�شخ�ص املقابل ي�شعر ب�أنه مميز
يتمتع امل ��ؤث��رون بقدرة ممتازة على جعل
ال�شخ�ص املقابل ي�شعر ب�أنه �شخ�ص مميز ،بحيث
ميكنهم الدرد�شة مع �أي �شخ�ص يف �أي مو�ضوع،
فلديهم القدرة على احلديث خالل امل�ؤمترات،
واالجتماعات ،وحتى على و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
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(الكاريزما) و�أهميتها
(الكاريزما) هي عبارة عن �صفة ي ّت�صف بها بع�ض
الأ�شخا�ص الذين لديهم القدرة على الت�أثري على غريهم
وحيوي ،وهي اجلاذبية واحل�ضور القوي الذي
ب�شكل قوي
ّ
يتم ّتع به بع�ض الأ�شخا�ص ،وتكمن �أهميتها يف الآتي:
• ع��دم م��واج��ه��ة �صعوبة يف ال��ت ��أث�ير على الآخ��ري��ن
و�إقناعهم بالآراء ال�شخ�صية ,وعدم وجود املعار�ضني.
• الظهور كقائد يف نظر الآخرين.
• النجاح والتميز يف جميع جماالت احلياة.
• زيادة ن�سبة املعجبني.
• الكاريزما تعطي �صاحبها القدرة على حتمل امل�س�ؤولية.
• الكاريزما ت�ساعد على توفر املرونة ال�شخ�صية يف
التعامل يف العمل والبيت ،وتقبل الغمو�ض.
• و�ضع الأهداف واملعايري العليا وتطبيقها.

خ�صائ�ص التطوير
�إليك بع�ض اخلطوات التي يجب اتباعها لتحديد
الأهداف والو�صول �إىل النجاح:
معينة.
 mحتديد �أهداف ّ
 mتق�سيم الأهداف �إىل ع ّدة مراحل.
 mالرتكيز على الأهداف وعدم االبتعاد عنها.
 mحتديد نوع املهارات املطلوبة لتحقيق الأهداف.

 �إع��ادة ت�أهيل الأف��راد ،من خالل امل�ساعدة على زيادةتطور العمل كامالً.
كفاءة املهارات
ّ
ال�شخ�صية ،مما ي�ؤدي �إىل ّ
 �إدارة الأداء ،عن طريق زي��ادة اخل�برات املكت�سبة عنداملوظفني ،في�ساعدهم ذلك على ا�ستخدام قدراتهم يف حتقيق
املهني.
النجاح
ّ
�سواء للموظفني� ،أو للمن�ش�أة
 تلبية احلاجاتامل�ستقبليةً ،
ّ
عموما من خالل دعم احلاجات يف الوقت احلا�رض ،ومن �أجل
ً
تطورها يف امل�ستقبل.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

�صناعة (اجلرز)
حمافظة الو�سطى

تقع حمافظة الو�سطى يف جنوب حمافظتي الداخلية والظاهرة ،وتت�صل من جهة ال�رشق
ببحر العرب ،ومن الغرب ب�صحراء الربع اخلايل ،ومن اجلنوب مبحافظة ظفار ،وحتتل م�ساحة
كبرية من و�سط ال�سلطنة ،ومتتد �شواطئها على بحر العرب مل�سافات طويلة ،وتتميز هذه
ال�شواطئ بنظافتها ونقاء مياهها ،مما �أدى �إىل تكاثر العديد من النباتات البحرية ،وهو
�سبب االخ�رضار الدائم يف مياه البحار ال�ضحلة ،كما ترى �أنواع ًا �أخرى من الطيور تخو�ض
يف املياه ال�ضحلة يف بر احلكمان ،ومتر على هذه املنطقة العديد من الطيور �أثناء هجرتها
ال�سنوية� ،أما على الياب�سة في�ساعد مناخها املعتدل والذي يت�أثر �سنوي ًا مبو�سم اخلريف يف
ظفار ،على تكاثر العديد من النباتات والثديات النادرة كاملها العربي والوعل النوبي ،وت�ضم
حمافظة الو�سطى �أربع واليات هي :هيما ،حموت ،الدقم ،اجلازر.

هل تعلم
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احليتان التي ترتاد �شواطئ ال�سلطنة
ترتاد العديد من احليتان �شواطئ ال�سلطنة على ف�ترات غري
منتظمة ،وخ�صو�ص ًا يف حمافظة الو�سطى وحمافظة ظفار ،وحمافظة
جنوب ال�رشقية ،ومن �أ�شهر �أنواع هذه احليتان التي تزور ال�سلطنة
حوت (برايد) �أو احلوت اال�ستوائي ،واحلوت الأزرق ،واحلوت الأحدب،
واحلوت العنرب ،واحلوت العنرب القزم ،واحلوت ذو املنقار (كوفيري)،
واحلوت القاتل القزم ،واحلوت القاتل ،واحلوت بطيخي الر�أ�س ،واحلوت
القاتل املزيف.

�آلة قدمية كانت ت�ستخدم ال�ستخراج
��ري امل��زروع��ات
امل��ي��اه م��ن الآب����ار ل� ّ
مب�ساعدة احل��ي��وان��ات مثل البقر �أو
احلمري ،واملنجور هو عجلة خ�شبية
م�سننة تدور حول حمور ي�سمى (حطبة
امل��ن��ج��ور) ،حيث يقوم احل��ي��وان بجر
احلبل ذهابا و�إيابا با�ستمرار يف ممر
مائل �أم��ام البئر ،ويتم خ�لال مرحلة
الذهاب جر الإناء (الدلو) اململوء باملاء
من البئر لتفريغه يف اجلابية �أو احلو�ض
�أو مبا�رشة يف ال�ساقية� ،أما خالل رحلة
العودة ف�إن الإناء يعود فارغا �إىل البئر
ليمتلئ باملاء مرة �أخ��رى ،وقد يكون
ه��ن��اك م�����س��اع��دون لل�سقاي مهمتهم
ا�ستقبال الإناء اململوء باملاء وتفريغه يف ال�ساقية ،وبعدها �إعادته �إىل البئر،
فكلما �صدح �صوت املنجور تدفق املاء وارتوت املزروعات لتنتع�ش ،ول�صوت
املنجور �سمفونية ت�شد الهمة ،وتفجر الإرادة ،وتدفع للمزيد من العطاء ،ورغم
�أن عزفها ال يتطلب �آالت خا�صة �أو عازفني مهرة� ،إال �أن �صوتها الذي ي�صدر من
احتكاك اخل�شب مع احلبال له وقع خا�ص ،ويذكر �أن بع�ض القرى ال زالت حتتفظ
باملنجور وا�ستخدامة للمحافظة على هذا الإرث التقليدي والتعريف به.
�أفقي:
 -1نبتة ع�شبية جبلية تو�ضع لتزكية ال�شاي �أو
للعالج  -قوام.
 -2ف�ضة �سائلة � -أر�شد  -ن�صف فارغ.
 -3طائر �أ�سطوري يحيا بعد احرتاق  -كثري جدا.
� -4إمارة عربية.
 -5ماكنة حترك ما نركبه برا وبحرا وجوا.
 -6انخفا�ض درجة احلرارة  -ن�صف راية -
العزوة واملكانة العائلية.
� -7أحد الوالدين � -صباحك مثله  -ياب�سة.
 -8نبات طيب يف ال�سلطة  -منطقة متنازع
عليها يف جنوب م�رص.
 -9قبول ح�سن.
 -10مثل عربي قدمي يقال يف توافق اثنني يف
ال�شكل �أو ال�شخ�صية.
عمودي :
 -1وحدة معلومات يف الكمبيوتر  -نبات
�صحراوي.
 -2ي�ؤوي ويعطي الأمان  -م�س�ؤول  -مت�شابهان.
 -3عملة عربية (جمع ومعكو�سة)  -دمر وقلب

�سوي�سرا :متنع الإن�سان من �أن ين�سى �سيارته
مفتوح ًة واملفاتيح بداخلها ،ويعاقب على هذا.
بروناي :متنع املواطنني من �إطعام القطط �إذا كان
لديهم خم�سة �أطفالٍ �أو �أكرث.
ال�صني :متنع �أي عائلة �صينية من �إجناب �أكرث من
طفل واحدٍ ،ومن يفعلها ي�سجن �أو يدفع غرام ًة ماليةً.
الدمنارك :متنع �أي �شخ�ص من ت�شغيل �سيارته
وحتتها �شخ�ص ما.
�سنغافورة :متنع بيع اللبان �أو العلكة ،ومينع
م�ضغها �أي�ضاً.
جرح مهما كان �صغرياً
كندا :متنع تنظيف �أي ٍ
�أمام �أي طفلٍ .
النم�سا :متنع �أي �شخ�ص من �أن يتناول البوظة
�أمام �أي بنكٍ من بنوكها.
اليابان :متنع الن�ساء من اجللو�س يف املطاعم
العامة مقابل الرجال.
ّ
تايلند :متنع ال�سيارات الّتي ت�سري يف البلد من
الوقوف فوق العملة الوطنية اخلا�صة بالدولة.

الكلمـــات املتقاطعـــة

• �أن �أقدم جريدة ما زالت موجودة حتى هذا
اليوم هي �صحيفة (ويرن ت�سايتوجن) ال�صادرة يف
النم�سا يف عام 1703م.
أوملبية
• � ّأن �ألوان علم املباريات
الريا�ضية ال ّ
ّ
ه��ي الأ���ص��ف��ر ،والأخ����ضر ،والأزرق ،والأ���س��ود،
والأحمر ،وتوجد على م�ستطيل �أبي�ض؛ ب�سبب �أن
�أحد هذه الأل��وان على الأق ّل يوجد على علم دولة
من دول العامل.
أر�ضية مئة مرة يف
• �أن الربق ي�رضب الكرة ال ّ
ك ّل ثانية من الزمن.
عاملية كانت عبارة
• �أن �أول ناطحة �سحاب
ّ
عن مكتب ت�أمني يتكون من ع�رشة طوابق ويقع يف
�شيكاغو بالواليات املتحدة الأمريكية.
عاملي للخيول هو (زيزكوف)
• �أن �أكرب متثال
ّ
املوجود يف مدينة براغ عا�صمة جمهورية الت�شيك.
• �أن ال�شاي اكت�شف بال�صدفة يف �سنة 2737
ق.م يف ال�صني.
• � ّأن الع�سل هو نوع الطعام الوحيد الذي ال
تنتهي �صالحيته.
• �أن اجلَزر ال يحتوي على الدهون.

اجلرز هو عبارة عن ر�أ�س ف�أ�س �صغرية
احلجم مثبت يف ع�صا طويلة (ي�صنع عادة
من خ�شب ال�سدر �أو املزج ،وهي من الأ�شجار
التي تنمو يف حمافظة م�سندم) ،ويعد اجلرز
�أداة فريدة يتميز بها الرجال يف حمافظة
م�سندم.
وا�شتملت اال���س��ت��ع��م��االت التقليدية
العديدة لأداة اجلرز يف املا�ضي على قطع
�أخ�شاب الأ���ش��ج��ار ،كما ي�ستخدم اجل��رز
كمقب�ض عند ت�سلق الأ�شجار ,بالإ�ضافة
�إىل كونها عملية كع�صا للم�شي ,وو�سيلة
لالرتكاز يف الوثب فوق الأحجار.

(املنجــــور)

ثقافة ال�شعوب

ر�أ�سا على عقب.
 -4م�ؤن�س  -فول �سوداين.
 -5من �أوالد �آدم  -ندرة (معكو�سة).
 -6من الأطراف  -ا�ستح�سنه.
 -7تدعو للخجل  -وزراء امللك

وحا�شيته.
 -8جهنم (معكو�سة)  -وبخ.
 -9توقف  -من يعطي النا�س دينا
مقابل فائدة.
 -10جمموعة (كلمتان).
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ات َعالمِ ِ ِه
ِي ِ
ِب ُح ْك ِم َت َن ُّو ِع ِب ْي َئ ِة الإِ ْن َ�س ِ
ان َت َتع َّد ُد تلك ُُم امل ََواقِ ُف ا َّلتِي تحَ ْ مِ لُ �أَ ْن َو ًاعا مخُ ْ َت ِل َف ًة مِ ْن ُمث رْ َ
الي ِة َن ْح َو َهاَ ،و َذلِكَ ِب ِف ْع ِل
اال�ست َِجا َب ِة احل ََركِ َّي ِة �أَ ْو احل ِِّ�س َّي ِة االِن ِف َع َّ
اخلَا ِر ِج ِّي ،فَال َيك ُْن مِ ْن ُه �سِ َوى ْ
ِ�إ ْد َراكِ ِه احل ِِّ�س ِّي ِل ِتلْكَ ا ُ
َاو َت ٍة،
ِي ِ
جتا َه َذلِكَ َ ،وبمِ ُ ْ�س َت َو َي ٍ
اتَ ،ومِ ْن خِ ِ
الل َر َّد ِة فِ ْع ٍل ِت ْل َقائ َِّي ٍة َ
ات ُم َتف ِ
ملث رْ َ
اط فِ ْيهَِ ،م ْق ُرو َن ًة
َب ْع ُ�ض َها ـ وَيمُ ْ ك ُِن �أَ ْغ َل ُب َها ـ ُم َبا َل ًغا فِ ْيهَِ ،ب ْل َي ْحمِ لُ جا ِن ًبا من �أَ ْو ُج ِه الإِ ْف َر ِ
ات ال َّذات َِّي ُة ِلل َْم ْرءِ،
ورةٍ مِ ْن ُ�ص َو ِر ال ُع ْن ِفَ ،و َتك ُ
ُون محُ َ َّد َدا ُت َها الْق ْد َر ُ
ِب َحال ٍَة مِ َن ال َغ َ�ض ِب �أَ ْو ُ�ص َ
ون ا َ
اح ِة ال َع ْقالن َِّيةِ،
مل ْع ِر َفةَِ ،و ُم ْ�س َت َو َي ِ
َوم ْق َد ُار َما يمَ ْ َت ِل ُك ُه مِ ْن مخَ ْ ُز ِ
ات ال ِف ْك ِرَ ،و َر َج َ
َوم ْق َدا ِر ال َّث َقا َف ِة َل َد ْيهِ.
�ص َّماِ ،ب ُر�ؤْ َي ِة
الحظَ ت ُه على َر َّد ِة فِ ْع ِل َ�ش ْخ ٍ
َوطَ ِب ْيع ٌِّي �أَ ْن َيك َ
ُون ُه َنالِكَ َما يمُ ْ ك ُِن ُم َ
ات ا َّل َتي َتظْ َه ُر َعل َْي ِه بمِ َ ا ُيترَ ْ ِج ُم
اء ِ
َمالمحِ ِ ِه َو َح َركَ ِ
ات �أَطْ َرافِ ِه �أَ ْو �إِ ْي َح َ
اءا ِت ِه �أو الإِيمْ َ َ
ان َما يمُ ْ ك ُِن �أَ ْن َت َت َح َّولَ
َم ْك ُنو َنا ِت ِه مِ ْن َح ِ
االت ا ِال ْن ِف َع ِ
ال ال َّداخِ ل ِِّي ،ا َّلتِي �سرُ ْ َع َ
ات َعلَى
بمِ َ ا َي�أتِي ِب َت َداعِ َي ٍ
ِي ٍ
ات َغ رْ ِي َ�صا ِئ َب ٍة ،تحُ ْ د ُِث ِب َد ْو ِر َها َما تحُ ْ ِد ُث ُه مِ ْن َت�أْث رْ َ
محُ ِ ْيطِ ِه ا َ
خل ْا ِر ِج ِّي�َ ،س َو ًاء ِب َح َركَ ِة فِ ْع ٍل َغ رْ ِي محَ ْ ُ�سو َب ٍة� ،أَ ْو َق ْو ٍل فيِ َغ رْ ِي محَ َ لِّهِ،
كو ُن ُه َما َق َرار َذا ِت ِه تجِ َ ا َه َما َق ْد َح َ�ص َل .
َو َه ِذ ِه َو ِتلْكَ  ،ال ُت َغاد َِر ِان ْ
ي امل َْح ُمو َدةَِ ،ما هِ ي �إِ َّال
ال�صا ِئ َبةِ ،وال َّت�صرَ ُّ ف ُ
َو ُت َع ُّد ال َق َر َار ُ
َات َغ رْ ُ
ات َغ رْ ُ
ي َّ
واء مِ ْن
ُر ُدو ُد �أ ْف َع ٍ
َا�س لمِ َا َت َع َّر َ
�ض َل ُه امل َْر ُء حِ ينْ َ َذاكَ �َ ،س ٌ
ال َ�س ْل ِب َّي ٍة ،و ِا ْن ِعك ٌ
َاع ِل �إِ ْي َجا ًبا
اع ِت ِه تحَ َ ُّمل ُه� ،أَ ْو َع َدم ال ُق ْد َر ِة فيِ ال َّتف ُ
َم ْوقِ ٍف َّما ل َْي َ�س با ِْ�ستِطَ َ
ال�س ِو َّيةِ،
َم َع ُهَ ،و ِبال َّتاليِ َما ِل َذلِكَ مِ ْن َع َواقِ َب تَترَ َّت ُب َعلَى ِا ْن ِف َعاال ِت ِه َغ رْ ِي َّ
ال و ال َّت�سرَ ُّ ِع و ال َّت َه ُّو ِر.
وب فِ ْي َها ،كا ِال ْن ِف َع ِ
ُوكيا ِت ِه رْ ِ
املر ُغ ِ
َو ُ�سل َّ
غي ْ
ان َم ْع ِر َف ُة � ْإمكَان َِّيا ِت ِه فيِ ال َّت َح ُّك ِم فيِ َذا ِت ِه
ِ�إ َّن ُه مِ ْن الأَ َهمِ َّي ِة َل َدى الإ ْن َ�س ِ
ام ِل َم َع امل ََواقِ ِف
َو َع َواطِ ِفهَِ ،و َعلَى كَ ْب ِح ِج َم ِ
العميد الركن
اح َما َت ُقو ُد ُه َن ْف ُ�س ُه َح َيالَ ال َّت َع ُ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني اال ِْ�س ِت ْث َنائ َِّي ِة َو َغ رْ ِي ا ُ
ُون
درا ِتهَِ ،ب ْل َي ِج ُب �أَ ْن ِيك َ
كر ِّد فِ ْع ٍل ال َي َت َن َ
ا�س ُب َو ُق َ
مل ْع َتا َدةَِ ،
ات مِ ْن َح ْو ِلهِ،
ي ِ
َام َح ْج ِم َد َوافِ ِعهَِ ،و َن ْو ِع ا ِْ�ست َِجا َب ِت ِه ِلل ُْم َت َغ رِّ َ
َقاد ًِرا َد ْو ًما َعلَى �إِ ْحك ِ
قا�س ُق َّو ُت ُه ،و ُي ْعل َُم َم َدى ِر َباطَ ِة َج�أْ�شِ هِ.
َو ُه َنا ُت ُ
}و�إِ َّما
ُ�صل َْتَ :
ور ِة ف ّ
َقالَ َت َعالىَ فيِ محُ ْ َك ِم كِ َتا ِب ِه ال َع ِز ْي ِز فيِ الآ َي ِة ( )36مِ ْن ُ�س َ
َا�س َت ِع ْذ ِب َهّ ِ
ال�ش ْيطَ ِ
َين َز َغ َّنكَ مِ َن َّ
ال�سمِ ُ
ِيم{ ،وقد ُر ِو َي فيِ
يع ا ْل َعل ُ
ان َن ْز ٌغ ف ْ
الل ۖ �إِ َّن ُه ُه َو َّ
ر�ضي ا ُ
هلل َ�صلّى
وم ْ�سلِم َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة
ر�س ُولَ ا ِ
َ�صحِ ْي َح ِّي ال ُب َخا ِري ُ
هلل َت َعالىَ َع ْن ُه �أَ َّن َ
َ
ا ُ
ال�شد ِْي ُد ا ّلذِي يمَ ْ لُكُ َن ْف َ�س ُه عِ ْن َد ا ْل َغ َ�ض ِب).
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َقالَ ( :ل َْي َ�س َّ
ال�شد ِْي ُد باِل�صرُّ َ َع ِة �ِ ،إنمَّ َ ا ََّ
ام َل
�ض لِظَ ْر ٍف َما� ،أَ ْو ا ِْ�س َت ْد َعى ْ أ
ف ََح ِر ٌّي بالمْ َْر ِء م َّنا تمَ َ الُكِ َنفْ�سِ هَِ ،حا َل َة �أَ ْن َت َع َّر َ
الَ ْم ُر ال َّت َع ُ
الآنيِ َم َع َم ْوقِ ٍف ُم ْ�س َت َج ٍّد ،مِ ْن َح ْي ُث �إِ ْد َراكُ َذلِكَ وا ِْ�ست ِْي َعا ُب ُه َف ْه ًما َو َت ْ�شخِ ْي ً�صاَ ،وبمِ َ ا يمُ ْ ك ُن ُه مِ ْن
ُون َل ُه ر ُّد فِ ْع ٍل ُم َبا�شرِ ٍ َغ رْ ِي َم ْد ُر ْو ٍ�س.
ام ِل َم َع ُه ُدونمَ َ ا �أَ ْن َيك َ
ُح ْ�س ِن ال َّت َع ُ
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