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ُعمان الدولة والإن�سانُ ،عمان املجد والتاريخُ ،عمان القيم والأ�صالة واحل�ضارة ،دولة را�سخة
البنيان ،ثابتة الأركان ،تاريخها عريق ،و�أجمادها �سامقة �شاخمة ،دولة م�ؤثرة وفاعلة يف
حميطها ،وت�سعى جاهدة با�ستمرار ال�ستتباب الأمن وال�سالم يف املنطقة والعامل �أجمع ،ويف كل
ما فيه خري للب�رشية جمعاء ،وهي �أي�ضا م�ستمرة يف ال�سري قدما على طريق التقدم واالزدهار،
العال والرقي ،حمققة منجزات عمالقة يف
فتم�ضي م�سريتها املباركة املظفرة بثبات وعزم نحو ُ
جميع املجاالت ،وكافة الأ�صعدة.
لقد جاء اخلطاب ال�سامي الذي وجهه موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه-لأبناء ُعمان الكرام الأوفياء لي�ؤ�س�س ملرحلة تاريخية جديدة مهمة
العمانية احلديثة التي قاد زمامها املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -جاللة
يف م�سرية النه�ضة ُ
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ط َّيب اهلل ثراه ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،ملا حمله اخلطاب ال�سامي من
ر�ؤى حكيمة ،وم�ضامني عميقة ،وقواعد �صلبة ترتكز عليها منظومة الدولة احلديثة ،ال�ستثمار
ما تزخر به ال�سلطنة من �إرث تاريخي ،وموارد متعددة مادية وب�رشية ،فجاء اخلطاب كمنهاج
عمل وطني �شامل ،وخارطة طريق وا�ضحة املعامل والأهداف ،تهتدي بها كافة مكونات الدولة
وم�ؤ�س�ساتها وقطاعاتها الع�سكرية والأمنية واملدنية ،بل وكافة �أبناء الوطن وبقطاعاته العامة
واخلا�صة ،ليكونوا �شعلة وقّادة ،و�سواعد م�شمرة ،حتفز عزائمهم التي ال تلني ،وجهودهم امل�ضنية
لعمان و�أبنائها الكرام.
احلثيثة ،وهم بكل كفاءة واقتدار ما�ضون يف حتقيق �إرادة الرقي واالزدهار ُ
لقد كانت الإ�شادة ال�سامية بقوات ال�سلطان امل�سلحة من لدن جاللة القائد الأعلى -حفظه
اهلل -يف خطابه م�صدر فخر ،وو�سام عز ،يتقلده جميع منت�سبيها ال�ساهرين على �أمن الوطن
وا�ستقراره ،واملرابطني على ثغوره يف كافة القطاعات الربية واجلوية والبحرية ،املحافظني
على منجزاته ومكت�سباته ،ويعاهدون اهلل �أن يكونوا دائما احل�صن احل�صني ،وال�سد املنيع ،دفاعً ا
عن الوطن ،و�صون مقد�ساته الطاهرة ،و�أن يبقوا دائما متم�سكني ب�شعارهم الأبدي«:الإميان باهلل،
الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن».
حفظ اهلل ُعمان و�أبناءها الأوفياء املخل�صني
وحفظ جاللة ال�سلطان املعظم ذخ ًرا وع ًزا للوطن واملواطن
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تناول خالله مالمح املرحلة القادمة وموا�صلة م�سرية النه�ضة املباركة

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـــــــــــــــــــــم حفظــه اهلل ورعــاه يلقــــي خطابــ ًـا �ســــاميــ ًـا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
} َر َّبنَا �آ ِتنَا ِمن َل ُد َ
نك َر ْح َم ًة َو َه ِّيئْ َلنَا ِم ْن �أَ ْم ِر َنا َر� َش ًدا{ احلمد هلل
حق حمده ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلقه� ،سیدنا حممد ،وعلى �آله
و�صحبه الطاهرين ،وعلى من تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ...أما بعد...

فال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -ف�ألقى يوم
 2/23خطابًا �سام ًيا �أ�شار جاللته خالله �إىل فقيد الوطن املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ط َّيب اهلل ثراه ،وم�شاعر املواطنني حيال هذا امل�صاب اجللل ،وتوافد قادة دول
العامل وممثليهم من الدول ال�شقيقة وال�صديقة واملنظمات الإقليمية والدولية ،والتي عك�ست
كر�س حياته لتحقيقها .
التقدير العاملي جلاللته  -رحمه اهلل  -وملكانة ال�سلطنة التي َّ
كما تناول جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه اهلل  -يف خطابه ال�سامي مالمح املرحلة القادمة
بعمان �إىل م�ستوى طموحات �أبناء عُ مان وتطلعاتهم
وموا�صلة م�سرية النه�ضة املباركة ،واالنتقال ُ
يف �شتى املجاالت خالل املرحلة القادمة ،وفيما يلي ن�ص اخلطاب ال�سامي:
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�أيها املواطنون الكرام..
لقد فقد وط ُننا العزيز يف العا�شر من يناير املا�ضي �أعز رجاله ،باعث
نه�ضته احلديثة ،وم�ؤ�س�س دولته املعا�صرة ،رجل احلكمة وال�سالم ،ورمز
الت�سامح والوئام ،املغفور له  -ب�إذن اهلل  -جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد بن تيمور  -ط َّيب اهلل ثراه  -و�أنزله منازل املتقني الأب��رار ،وال
نقول �إال كما �أمرنا اهلل عزوجل }�إِ َّنا لِهّ ِ
اج َ
ل َو�إِ َّنـا �إِ َل ْي ِه َر ِ
عون{.
أثر ٌ
بالغ يف نفو�سنا� ،إال �أننا تلقيناه بقلوب را�ضية
لقد كان لهذا الفقد � ٌ
بق�ضاء اهلل وقدره� ،صابرين حمت�سبني ،وقد تابعنا خالل الأ�سابيع املا�ضية
م�شاعركم النبيلة ،وتعبريكم ال�صادق جتاه ال�سلطان الراحل ،ف� َّشيعتموه
باالبتهال والدعاء ،وو َّدعتموه باالمتنان والعرفان .وا�ستعرا�ض �إجنازاته
العظيمة وم��آث��ره اخل��ال��دة التي �ستبقى مفاخر وطنية ل ُعمان الغالية،
حا�ضرا وم�ستقبال ،وم�صدر �إلهام للأجيال القادمة ،ي�ستلهمون منها الإخال�ص
والتفاين يف خدمة الوطن ،واحلفاظ على قيمه ومكت�سباته ،و�صون �أمنه
وا�ستقراره ،والإ�سهام يف منائه وازدهاره.
عبمت عنه من م�شاعر املحبة والوفاء لل�سلطان الراحل  -رحمه
�إن ما رَّ
اهلل  -كان له بالغ الأثر ،و�أعاننا على ال�صرب واالحت�ساب ،و�إننا �إذ نثني على
تلكم امل�شاعر النبيلة والدعاء ال�صادق ،لن�س�أل اهلل جلَّت قدرته �أن يحفظكم
بعني رعايته.
كما نتوجه بال�شكر �إىل �أ�شقائنا قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،وق��ادة ال��دول العربية ال�شقيقة ،وال��دول ال�صديقة ،واملنظمات

ن�سجل بكل فخر واعتزاز
كلمة ثناء وعرفان جلميع
العاملني بقواتنا امل�سلحة
البا�سلة يف القطاعات
الع�سكرية والأمنية ،القائمني
على حماية هذا الوطن
العزيز ،والذود عن حيا�ضه،
والدفاع عن مكت�سباته
�إن ما رَّعبمت عنه من م�شاعر
املحبة والوفاء لل�سلطان
الراحل  -رحمه اهلل  -كان
له بالغ الأثر ،و�أعاننا على
ال�صرب واالحت�ساب
لقد عك�س توافد قادة العامل
ووفود الهيئات واملنظمات
الدولية ،تقدي ًرا عامل ًيا،
للمكانة الدولية لل�سلطان
الراحل ومكانة ال�سلطنة،
التي ك َّر�س حياته من �أجل
حتقيقها
7
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�إننا ما�ضون بعون اهلل على
طريق البناء والتنمية ،نوا�صل
م�سرية النه�ضة املباركة ،كما
�أراد لها ال�سلطان الراحل
رحمه اهلل ،م�ست�شعرين حجم
الأمانة وعظمتها ،م�ؤكدين
على �أن تظل عُمان الغاية
الأ�سمى يف كل ما ُنق ِد ُم عليه
�إن ال�شباب هم ثروة الأمم
وموردها الذي ال ين�ضب،
و�سواعدها التي تبني ،هم
حا�ضر الأمة وم�ستقبلها،
و�سوف نحر�ص على اال�ستماع
لهم وتل ُّم�س احتياجاتهم
واهتماماتهم وتطلعاتهم ،وال
�شك �أنها �ستجد العناية التي
ت�ستح ُّقها
االهتمام بقطاع التعليم
مبختلف �أنواعه وم�ستوياته
وتوفري البيئة الداعمة
واملحفزة للبحث العلمي
واالبتكار �سوف يكون يف
�سلم �أولوياتنا الوطنية
العــدد 518
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الدولية والإقليمية ،ومنظمات املجتمع املدين ،و�شعوب العامل املختلفة التي
�شاركتنا العزاء يف فقيد ُعمان العزيز  ،تغمده اهلل بوا�سع رحمته.
تقديرا
لقد عك�س توافد قادة العامل ووفود الهيئات واملنظمات الدولية،
ً
عامل ًيا ،للمكانة الدولية لل�سلطان الراحل ،ومكانة ال�سلطنة التي كر�س حياته
من �أجل حتقيقها.
�أبناء عُ مان الأوفياء..
وامل�شرف ،كیانا ح�ضاريا
لقد عرف العامل ُعمان عرب تاريخها العريق
ّ
فاعال ،وم�ؤثرا يف مناء املنطقة وازدهارها ،وا�ستتباب الأمن وال�سالم فيها،
تتناوب الأجيال على �إعالء رايتها ،وحتر�ص على �أن تظل ر�سالة ُعمان لل�سالم
جتوب العامل ،حاملة �إرثا عظيما ،وغايات �سامية ،تبني وال تهدم ،تق ِّرب وال
تباعد ،وهذا ما �سنحر�ص على ا�ستمراره ،معكم وبكم ،لن�ؤدي جميعا بكل عزم
و�إ�صرار دورنا احل�ضاري و�أمانتنا التاريخية.
�إن العقود اخلم�سة املا�ضية �شهدت حتوال كبريا يف بناء الدولة الع�صرية،
وتهيئة البنى الأ�سا�سية احلديثة واملتطورة يف كافة ربوع الوطن  ،بقيادة باين
ُعمان احلديثة ،املغفور له  -ب�إذن اهلل  -جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن
ن�سجل لهم
تيمور -ط َّيب اهلل ثراه -وبجهود املخل�صني من �أبناء ُعمان الذين ِّ
كل التقدير والإجالل على ما بذلوا من �أجل رفعة ُعمان ،و�إعالء �ش�أنها.
و�إننا ما�ضون بعون اهلل على طريق البناء والتنمية ،نوا�صل م�سرية النه�ضة
املباركة ،كما �أراد لها ال�سلطان الراحل رحمه اهلل ،م�ست�شعرين حجم الأمانة
وعظمتها ،م�ؤكدين على �أن تظل ُعمان الغاية الأ�سمى يف كل ما نقدم عليه،
وكل ما ن�سعى لتحقيقه ،داعني كافة �أبناء الوطن ،دون ا�ستثناء� ،إىل �صون
مكت�سبات النه�ضة املباركة ،وامل�شاركة الفاعلة يف �إكمال امل�سرية الظافرة،
متوكلني على اهلل عز وجل ،راجني عونه وتوفيقه.
�أيها املواطنون الأعزاء..
�إن ال�شباب هم ثروة الأمم وموردها الذي ال ين�ضب ،و�سواعدها التي
تبني ،هم حا�ضر الأم��ة وم�ستقبلها ،و�سوف نحر�ص على اال�ستماع لهم،
وتلم�س احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم ،وال �شك �أنها �ستجد العناية
ُّ
التي ت�ستحقُّها.
و�إن االهتمام بقطاع التعليم مبختلف �أنواعه وم�ستوياته ،وتوفري البيئة
الداعمة واملحفزة للبحث العلمي واالبتكار �سوف يكون يف �سلَّم �أولوياتنا
الوطنية ،و�سنمده بكافة �أ�سباب التمكني ،باعتباره الأ�سا�س الذي من خالله
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�سيتمكن �أبنا�ؤنا من الإ�سهام يف بناء متطلبات املرحلة املقبلة.
�إننا نقف اليوم ،ب�إرادة �صلبة ،وعزمية ال تلني على �أعتاب مرحلة مهمة
من مراحل التنمية والبناء يف ُعمان ،مرحلة �شاركتم يف ر�سم تطلعاتها ،يف
«ع��م��ان ،»2040و�أ�سهمتم يف و�ضع توجهاتها و�أهدافها
الر�ؤية امل�ستقبلية ُ
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مب��ا يج�سد ال��ر�ؤي��ة الوا�ضحة،
والطموحات العظيمة مل�ستقبل �أك�ثر ازده��ارا ومن��اء ،و�إننا لندرك جميعا
التحديات التي متليها الظروف الدولية الراهنة ،وت�أثرياتها على املنطقة
جزءا ح ًيا من هذا العامل ،نتفاعل معه ،فن�ؤثر فيه ونت�أثر به.
وعلينا ،كوننا ً
ومن �أجل توفري الأ�سباب الداعمة؛ لتحقيق �أهدافنا امل�ستقبلية ف�إننا
عازمون على اتخاذ الإجراءات الالزمة لإعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة،
وحتديث منظومة الت�شريعات والقوانني ،و�آليات وبرامج العمل ،و�إعالء قيمه
ومبادئه ،وتبني �أحدث �أ�ساليبه ،وتب�سيط الإج��راءات ،وحوكمة الأداء،
والنزاهة وامل�ساءلة واملحا�سبة؛ ل�ضمان املواءمة الكاملة واالن�سجام التام
مع متطلبات ر�ؤيتنا و�أهدافها ،و�سنعمل على مراجعة �أعمال ال�شركات
احلكومية مراجعة �شاملة بهدف تطوير �أدائها ورفع كفاءتها ،ومتكينها من
الإ�سهام الفاعل يف املنظومة االقت�صادية ،و�سنهتم بدرا�سة �آليات �صنع القرار
احلكومي بهدف تطويرها مبا يخدم امل�صلحة الوطنية العليا ،و�سنويل هذه

ت�صوير :حممد م�صطفى

تب�سيط الإجراءات وحوكمة
الأداء والنزاهة وامل�ساءلة
واملحا�سبة؛ ل�ضمان املواءمة
الكاملة واالن�سجام التام
مع متطلبات ر�ؤيتنا و�أهدافها
�سنعمل على مراجعة �أعمال
ال�شركات احلكومية مراجعة
�شاملة بهدف تطوير �أدائها
ورفع كفاءتها ومتكينها من
الإ�سهام الفاعل يف املنظومة
االقت�صادية
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�سنحر�ص على توجيه مواردنا
املالية التوجيه الأمثل ،مبا
ي�ضمن خف�ض املديونية ،وزيادة
الدخل ،و�سنوجِّه احلكومة
بكافة قطاعاتها النتهاج �إدارة
كف�ؤة وفاعلة ،ت�ضع حتقيق
التوازن املايل ،وتعزيز التنويع
االقت�صادي
�سنويل كل االهتمام والرعاية
والدعم  ،لتطوير �إطار وطني
�شامل للت�شغيل ،باعتباره ركيزة
�أ�سا�سية من ركائز االقت�صاد
الوطني ،ي�ستوجب ا�ستمرار
حت�سني بيئته يف القطاعني
العام واخلا�ص ،ومراجعة نظم
التوظيف يف القطاع احلكومي
وتطويره
االنتقال بعُمان �إىل م�ستوى
طموحاتكم و�آمالكم يف �شتى
املجاالت� ،سيكون عنوان
املرحلة القادمة ب�إذن اهلل،
وا�ضعني ُن�صب �أعي ِن َنا امل�صلحة
العليا للوطن ُ ،م�س ِّخرين له
كافة �أ�سباب الدعم والتمكني
العــدد 518
فرباير 2020
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اجلوانب كل العناية واملتابعة والدعم.
كما �أننا �سنحر�ص على توجيه مواردنا املالية التوجيه الأمثل ،مبا ي�ضمن
خف�ض املديونية ،وزيادة الدخل ،و�سنوجه احلكومة بكافة قطاعاتها النتهاج
�إدارة كف�ؤة وفاعلة ،ت�ضع حتقيق التوازن املايل ،وتعزيز التنويع االقت�صادي،
وا�ستدامة االقت�صاد الوطني ،يف �أعلى ُ�س ّلم �أولوياتها ،و�أن تعمل على تطوير
الأنظمة والقوانني ذات ال�صلة بكل هذه اجلوانب مب�شيئة اهلل.

فيها م�صانة ،مبا يف ذلك حرية التعبري التي كفلها النظام الأ�سا�سي للدولة.
�إن �شراكة املواطنني يف �صناعة حا�ضر البالد وم�ستقبلها دعامة �أ�سا�سية
من دعامات العمل الوطني ،ونحر�ص على �أن تتمتع فيه املر�أة بحقوقها التي
كفلها القانون ،و�أن تعمل مع الرجل جن ًبا �إىل جنب ،يف خمتلف املجاالت
خدمة لوطنها وجمتمعها ،م�ؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت
الوطنية ،التي ال محُيد عنها وال ت�ساهل ب�ش�أنها.

�أبناء عُ مان الأعزاء. .
�إننا �إذ ُندرك �أهمية قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وقطاع ريادة
الأعمال ،ال �سيما امل�شاريع التي تقوم على االبتكار والذكاء اال�صطناعي
والتقنيات املتقدمة ،وتدريب ال�شباب ومتكينهم؛ لال�ستفادة من الفر�ص التي
يتيحها هذا القطا ُع احليوي؛ ليكون ً
لبنة �أ�سا�سية يف منظومة االقت�صاد
الوطني ،ف�إن حكومتنا �سوف تعمل على متابعة التقدم يف هذه اجلوانب �أولاً
ب�أول.
كما �سنويل كل االهتمام والرعاية والدعم  ،لتطوير �إطار وطني �شامل
للت�شغيل ،باعتباره ركيزة �أ�سا�سية من ركائز االقت�صاد الوطني ،ي�ستوجب
ا�ستمرار حت�سني بيئته يف القطاعني العام واخلا�ص ،ومراجعة نظم التوظيف
يف القطاع احلكومي وتطويره ،وتبني نظم و�سيا�سات عمل جديدة متنح
احلكومة املرونة الالزمة ،والقدرة التي ت�ساعدها على حتقيق اال�ستفادة
الق�صوى من املوارد واخلربات والكفاءات الوطنية ،وا�ستيعاب �أكرب قدر ممكن
من ال�شباب ،ومتكينهم من االنخراط يف �سوق العمل؛ ل�ضمان ا�ستقرارهم،
ومواكبة تطلعاتهم؛ ا�ستكمالاً لأعمال البناء والتنمية.
�إن بناء الأمم وتطورها م�س�ؤولية عامة يلتزم بها اجلميع وال ُي�ستثنى
�أحد من القيام بدوره فيها  ،كل يف جماله وبقدر ا�ستطاعته؛ فقد ت� َّأ�س�ست
وتر�سخ وجودها احل�ضاري بت�ضحيات �أبنائها ،وبذلهم الغايل والنفي�س
ُعمان
ّ
من �أجل احلفاظ على عزتها ومنعتها ،و�إخال�صهم يف �أداء واجباتهم الوطنية،
و�إعالئهم مل�صالح الوطن على امل�صالح ال�شخ�صية ،وهذا ما عقدنا العزم على
�إر�سائه و�صونه؛ حتى ن�صل للتطور الذي ن�سعى �إليه ،واالزدهار الذي ن�سهر
على حتقيقه  ،والنزاهة التي ال بدّ �أن ت�سود كافة قطاعات العمل ،و�أن تكون
أ�سا�سا ثاب ًتا ً
را�سخا لكل ما نقوم به.
� ً
�إن مما نفخر به� ،أن املواطنني واملقيمني على �أر�ض ُعمان العزيزة يعي�شون
بف�ضل اهلل يف ظل دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،دولة تقوم على مبادئ احلرية
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،قوامها العدل  ،كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم

�أبناء عُ مان الأوفياء . .
�إن االنتقال ب ُعمان �إىل م�ستوى طموحاتكم و�آمالكم يف �شتى املجاالت،
�سيكون عنوان املرحلة القادمة ب�إذن اهلل ،وا�ضعني ُن�صب �أع ُي ِن َنا امل�صلحة
العليا للوطن  ،م�سخرين له كافة �أ�سباب الدعم والتمكني .و�إننا �إذ نعاهد
أجل ُعمان و�أبناء ُعمان؛ كي ت�ستمر
اهلل عز وجل ،على �أن نكر�س حياتنا من � ِ
م�سري ُتها الظافرة ،ونه�ضتها املباركة ،ف�إننا لندعوكم �أن تعاهدوا اهلل على
مطلقة بقدر ِتكم على التعامل مع مقت�ضيات
ذلك ،ونحن على يقني تام ،وثقة
ٍ
وحكمة
نافذة،
هذه املرحلة واملراحل التي تليها ،مبا يتطلبه الأمر من ب�صرية
ٍ
ٍ
بالغة ،و�إ�صرار را�سخ ،وت�ضحيات جليلة.
ويف اخلتام ،نو ّد �أن ن�سجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان جلميع
العاملني بقوا ِتنا امل�سلحة البا�سلة يف القطاعات الع�سكرية والأمنية،
القائمني على حماية هذا الوطن العزيز ،والذود عن حيا�ضه ،والدفاع عن
مكت�سباته ،م�ؤكدين على رعايتنا لهم ،واهتمامنا بهم؛ لتبقى هذه القطاعات
احل�صن احل�صني ،والدرع املكني يف الذود عن كل �شرب من تراب الوطن العزيز
من �أق�صاه �إىل �أق�صاه.
كما ال يفوتنا الإ�شادة بالقطاعات املدنية ،الإنتاجية منها واخلدمية،التي
حتر�ص على دمي��وم��ة الن�شاط االق��ت�����ص��ادي ،وت��وف�ير اخل��دم��ات الالزمة
للمواطنني واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة ،وكذلك القطاع اخلا�ص الذي
ُنقدّ ر دوره يف التنمية وندعوه مل�ضاعفة هذا الدور؛ ّ
فكل يد تبني ُعمان ،لها
منا كل التقدير واالمتنان.
و�إننا �إذ ن�شكر اهلل ّ
عز وجل على ما �أ�سدى و�أنعم  ،نتوجه �إليه جلَّت قدرته
بالدعاء� ،أن ُيعيننا على حمل هذه الأمانة العظيمة ،و�أن يجعل التوفيق
وال�سداد حليفنا� ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،و�أن يحفظكم �أبناء ُعمان
الأوفياء �أعز ًة كرا ًما.

�شراكة املواطنني يف �صناعة
حا�ضر البالد وم�ستقبلها دعامة
�أ�سا�سية من دعامات العمل
الوطني ،ونحر�ص على �أن
تتمتع فيه املر�أة بحقوقها التي
كفلها القانون ،و�أن تعمل مع
الرجل جنبا �إىل جنب
ت�أ�َّس�ست عُمان وتر�َّسخ
وجودها احل�ضاري بت�ضحيات
�أبنائها ،وبذلهم الغايل
والنفي�س من �أجل احلفاظ
على عزتها ومنعتها،
و�إخال�صهم يف �أداء
واجباتهم الوطنية ،و�إعالئهم
مل�صالح الوطن على امل�صالح
ال�شخ�صية
�إننا عازمون على اتخاذ
الإجراءات الالزمة لإعادة
هيكلة اجلهاز الإداري
للدولة ،وحتديث منظومة
الت�شريعات والقوانني و�آليات
وبرامج العمل و�إعالء قيمه
ومبادئه وتبني �أحدث �أ�ساليبه

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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جاللـة ال�سلطـان املعظم حفظه الله ورعاه

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين

ي�ستقبـل معايل مايك بومبيو وزير خارجية الواليات املتحدة الأمريكية

ت�صوير :حممد م�صطفى

ا�ستقب��ل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيث��م بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه  -بق�صر العلم العامر يوم  2/21معايل مايك بومبيو وزير خارجية
الواليات املتحدة الأمريكية.
مت خ�لال املقابل��ة ا�ستعرا�ض �أوج��ه التعاون الثنائي القائ��م بني ال�سلطنة
والوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف �إط��ار العالق��ات الوطيدة الت��ي تربطهما,
والأمور ذات االهتمام املتبادل بني اجلانبني.
ح�ض��ر املقابل��ة مع��ايل يو�س��ف بن علوي بن عب��د اهلل الوزي��ر امل�س�ؤول عن
ال�ش���ؤون اخلارجي��ة ,و�سعادة ال�سفرية ليزيل �إم ت�س��و �سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية املعينة لدى ال�سلطنة.
العــدد 518
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•• ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم  2/3الفريق �أول كينيث �أف .ماكينزي
قائد القيادة الو�سطى الأمريكية.
يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي
قدم التعازي يف وفاة املغفور له ب�إذن اهلل
طيب اهلل
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
،معربا عن خال�ص تعازيه و�صادق
ثراه
ً
موا�ساته لهذا امل�صاب اجللل ،م�ؤكدا على
عمق العالقات التاريخية بني ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية ال�صديقة،
كما مت التطرق �إىل العالقات الثنائية
ال��ط��ي��ب��ة ،وب��ح��ث ع���دد م��ن املوا�ضيع
امل�شرتكة التي تهم البلدين ال�صديقني.

•• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين يوم  2/12الفريق ال�سري
جون لورميري امل�ست�شار اخلا�ص لوزارة
الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط
والوفد املرافق له.
رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،من
جانبه قدم الفريق ال�سري جون لورميري
�شكره وتقديره لل�سلطنة ،م�شي ًدا مبتانة
التعاون والتن�سيق الدائمني بني ال�سلطنة
واململكة املتحدة ال�صديقة ،ال�سيما يف
املجاالت الع�سكرية مبا يحقق الأهداف
امل��رج��وة ،م���ؤك�� ًدا على ا�ستمرار توجه

اململكة املتحدة لتطوير العالقات بني
البلدين ال�صديقني ،وم�ستعر�ضا �أه��م
متمنيا �أن تبقى
اجلوانب ذات ال�صلة،
ً
ُعمان �آمنة م�ستقرة حتت ظل القيادة
احلكيمة جلاللة ال�سلطان القائد الأعلى
حفظه اهلل .
من جانبه� ،أك��د معايل الفريق �أول

وزي���ر امل��ك��ت��ب ال�سلطاين ع��ل��ى ال��ت��زام
ال�سلطنة الثابت بتنمية جوانب العالقات
التاريخية التي تربط البلدين ال�صديقني،
متمنيا لل�ضيف دوام التوفيق.
ح�رض اللقاء �سعادة ال�سفري الربيطاين
املعتمد لدى ال�سلطنة.

ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
•• ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن
�سعود بن ح��ارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم  2/3الفريق
�أول كينيث �أف.ماكينزي قائد القيادة
الو�سطى الأمريكية.
عب قائد القيادة
ويف بداية اللقاء رّ
الو�سطى الأمريكية عن �أ�صدق تعازيه
وجميع منت�سبي القيادة الو�سطى يف
وفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل
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ثراه  -متمنيا جلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
التوفيق والنجاح.
عقب ذل��ك مت ا�ستعرا�ض جماالت
التعاون الع�سكري القائم بني ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية و�سبل
ت��ع��زي��زه��ا ،وب��ح��ث ع���دد م��ن الأم���ور
ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني ،و�أكد على تقدير الواليات
املتحدة الأمريكية للدور البارز الذي
ت�ضطلع ب��ه ال�سلطنة يف خمتلف
الق�ضايا الإقليمية ،م�شيدا باجلهود
املبذولة لتقريب وجهات النظر ومد
ج�سور التعاون وال�صداقة مع خمتلف
ب��ل��دان ال���ع���امل ،ك��م��ا ث��ـ ّ��م��ن ال�ضيف
التعاون الع�سكري القائم بني البلدين
وحر�ص ب�لاده على موا�صلة وتعزيز
عرى هذا التعاون ملا فيه خري البلدين
ال�صديقني.
ح����ضر امل��ق��اب��ل��ة ال��ف��ري��ق ال��رك��ن
�أحمد بن ح��ارث بن نا�رص النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
و���س��ع��ادة �سفرية ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية املعينة لدى ال�سلطنة ،والوفد
املرافق لل�ضيف.
•• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يوم 2/12
مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج الفريق ال�سري
جون لورميري امل�ست�شار اخلا�ص لوزارة
ال��دف��اع الربيطانية ل�����ش���ؤون ال�رشق
الأو�سط.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت
ال��ت��ع��اون ال��ع�����س��ك��ري ب�ين البلدين
ال�صديقني ،وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح����ضر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ال�سفري
الربيطاين املعتمد لدى ال�سلطنة ،والوفد
املرافق لل�ضيف.
•• وا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم � 2/19سعادة
ليزيل �إم .ت�سو �سفرية الواليات املتحدة
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنظم ور�شة القيادة االبتكارية يف املجال ال�صحي م�سقط 2020م

نظمت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية خالل الفرتة ( )2/4-2ور�شة القيادة االبتكارية يف املجال ال�صحي م�سقط
2020م ،وبال�شـراكة مع جامعة (هارفرد) الأمريكية ،وجامعة (�أوكالند) النيوزيالندية ،ومب�شاركة وزارة ال�صحة،
واخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة  ،واملديرية العامة للخدمات الطبية بديوان البالط ال�سلطاين ،واخلدمات الطبية
ب�شرطة عُمان ال�سلطانية ،واملجل�س ال ُعماين لالخت�صا�صات الطبية ،وم�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س� ،إىل جانب
م�شاركة عدد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وقد رعى فعاليات حفل االفتتاح
معايل الدكتورة راوية بنت �سعود البو�سعيدية وزيرة التعليم العايل ،وذلك بنادي ال�شفق بقوات ال�سلطان امل�سلحة .

املعينة ل��دى ال�سلطنة،
الأم��ري��ك��ي��ة
ّ
يرافقها كبري ممثلي الدفاع ب�سفارة
الواليات املتحدة الأمريكية مب�سقط.
وق��د مت خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض
ال���ع�ل�اق���ات ال��ط��ي��ب��ة ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن
ال�صديقني ،وتبادل وجهات النظر حول
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  2/26وفد

الربملان الأوروب��ي للعالقات مع �شبه
اجلزيرة العربية برئا�سة �سعادة هانا
نيومان.
مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
بني ال�سلطنة واالحتاد الأوروبي ،وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة جهاد بن
عبداهلل �آل فنة ع�ضو جمل�س ال�شورى
والوفد املرافق لل�ضيف.

ح�رض افتتاح الور�شة معايل ال�سيد بدر بن �سعود البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،ومعايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير
ال�صحة ،ومعايل حممد بن نا�رص الرا�سبي الأمني العام بوزارة الدفاع،
وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار
ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى،
وعدد من كبار املدعوين ،وجمع من ذوي االخت�صا�ص يف املجال الطبي.
وبهذه املنا�سبة �ألقى اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية كلمة �أكد فيها على �أن القيادة والإدارة
ال�صحية تلعبان دورا مهما يف الإ��شراف والتنظيم والتوجيه لتوظيف
الأف��ك��ار احلديثة والتطبيقات الإداري���ة املعا�رصة للو�صول لأف�ضل
امل�ستويات املمكنة ،وذل��ك ملا تت�ضمنه من حتديث م�ستمر ل�ل�أدوات
واملعدات وتطوير املنظومة الإداري��ة ،وتوظيف الأدوات التكنولوجية
احلديثة يف العمل الإداري الطبي ،كما �أو�ضح اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية �أن الور�شة ت�سلط ال�ضوء على التحديات التي
تواجه تقدمي الرعاية ال�صحية على ال�صعيدين املحلي والدويل من خالل
�إدامة كفاءة الأداء لدى القيادات االبتكارية والكوادر الطبية والإدارية،
وكذلك اال�ستفادة من البنية الأ�سا�سية املتطورة وتقنيات التدريب ،مما
�سي�سهم يف االرتقاء باخلدمات الطبية املقدمة.
وتهدف الور�شة �إىل تعزيز ق��درات وم��ه��ارات القيادات ال�صحية،
وحتفيزهم على جت��اوز املع�ضالت والتحديات الطارئة واملعا�رصة،

إبداعا لت�أدية مهامهم الوظيفية
والتفكري بطرق �أكرث مرونة وابتكا ًرا و� ً
يف هذا املجال مما ي�ضمن ا�ستمرارية عطاء امل�ؤ�س�سات ال�صحية ب�شكل
فعال خلدمة الفرد واملجتمع ،كما ت�سهم الور�شة يف �إيجاد منظومة قيادات
متكاملة لإدارة م�ؤ�س�سات القطاع ال�صحي مب�ستوى عال من الكفاءة
والإبداع اخلالق.
وت�ض َّمن اليوم الأول للور�شة ورقتي عمل عن �أهمية الور�شة للعاملني
يف القطاع ال�صحي ،وا�ستخدام �أ�ساليب التفكري الت�صميمي يف االبتكار
للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع ال�صحي خالل تقدميه للخدمة
ال�صحية.
كما ت�ضمن اليوم الأول للور�شة رحلة بحرية لتعريف امل�شاركني من
دول جمل�س التعاون اخلليجي باملقومات ال�سياحية البحرية يف ال�سلطنة
وزيادة التعارف فيما بينهم ،وتبادل الأفكار والآراء املختلفة.
ً
م�شاركا من الأطباء واال�ست�شاريني والإداريني
و�شارك يف الور�شة ()85
واملمر�ضني من خمتلف اجلهات ال�صحية احلكومية الع�سكرية واملدنية،
�إ�ضافة �إىل عدد من الأطباء واملخت�صني من دول جمل�س التعاون ،وقد
مت ت�صميم موقع �إلكرتوين وتطبيق للهاتف النقال للم�شاركني بالور�شة
يعر�ض من خالله الأوراق العلمية املختلفة ،وكافة اجلوانب العملية
والإدارية املتعلقة مبجريات و�أعمال الور�شة ،ويتيح املجال للإجابة على
ا�ستف�سارات امل�شاركني ،وحا�رض يف الور�شة عرب �أوراق علمية نخبة من
�أبرز القيادات يف املجال ال�صحي حمل ًيا ودول ًيا.
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معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل قائد القيادة املركزية للقوات البحرية الأمريكية
ا�ستقبل معايل حممد بن نا�رص
الرا�سبي الأمني العام بوزارة الدفاع
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 2/12
الفريق بحري جيم�س مالوي قائد
القيادة املركزية للقوات البحرية
الأمريكية والوفد املرافق له.
وق��د رح��ب معاليه بال�ضيف
ال����زائ����ر ال�����ذي ع�ب�ر ع���ن ���ش��ك��ره
وتقديره لل�سلطنة ،حيث مت خالل
املقابلة تبادل الأحاديث الودية،
وا�ستعرا�ض عدد من وجهات النظر
ح��ول ع��دد م��ن املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.

ح�رض املقابلة ع��دد م��ن كبار
ال�ضباط ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة

الواليات املتحدة الأمريكية مب�سقط،
والوفد املرافق لل�ضيف.

الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�ستقبل قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  2/3الفريق �أول
كينيث �أف  .ماكينزي قائد القيادة الو�سطى
الأمريكية والوفد املرافق له.
وق��د رح��ب الفريق الركن رئي�س �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف الأمريكي،
ومت خ�لال املقابلة ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر
وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .
ح�رض املقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن
عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س الأركان للعمليات
والتخطيط ،والعميد الركن جوي �إ�سماعيل بن
�أحمد املطرو�شي مدير عام التعاون الع�سكري

نظري �إجادتهما يف العديد من املجاالت الع�سكرية الكتيبة الأوىل بلواء حر�س احلدود وكتيبة اجلبل تت�سلمان
جائزتي ال�سيف الذهبي لقائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لعام  2019م

�سلم اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين كلاً من الكتيبة الأوىل بلواء حر�س احلدود يوم  ،2/9وكتيبة
اجلبل بلواء امل�شاة ( )23يوم  2/27جائزة ال�سيف الذهبي لقائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لعام 2019م ،وذلك لإجادتهما يف العديد
من املجاالت الع�سكرية املختلفة.
كما قام اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بتكرمي عدد
من ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد من منت�سبي لواء حر�س احلدود،
وتقليد ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من منت�سبي
كتيبة اجلبل ،وذلك لتفانيهم يف �أداء واجباتهم الوطنية املنوطة بهم.

وقد �أ�شاد قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بامل�ستويات العالية
التي و�صلت �إليها الكتيبة الأوىل بلواء حر�س احلدود ،وكتيبة اجلبل
يف جميع املجاالت العملياتية والتدريبية ،وما يتمتع به املنت�سبون
للكتيبتني من م�ستوى اجلاهزية الدائمة والكفاءة القتالية العالية
التي مكَّنتهم من �أداء واجباتهم الوطنية املقد�سة جنبا �إىل جنب مع
باقي �ألوية وت�شكيالت ووحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وفق اخلطط
والإ�سرتاتيجيات الع�سكرية التي تنتهجها قيادة اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يف الذود عن حيا�ض الوطن و�صون مكت�سباته ومنجزاته.

تنفيذ البيان العملي للتمرين امل�شرتك ال ُعماين الربيطاين (عا�صفة اجلبل)

و�ش�ؤون امللحقني الع�سكريني برئا�سة �أركان ال��والي��ات املتحدة الأمريكية املعينة لدى
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،و�سعادة �سفرية ال�سلطنة .

تخريج دورة الهند�سة الت�أ�سي�سية لل�ضباط بهند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة

احتفلت هند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة
يوم  2/19بتخريج دورة الهند�سة الت�أ�سي�سية
لل�ضباط ،وذلك مبدر�سة هند�سة قوات ال�سلطان
امل�سلحة حتت رعاية اللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وق��د ا�ستمع اللواء الركن قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين راعي املنا�سبة �إىل �إيجاز
عن الدورة املتخرجة وما ا�شتملت عليه من
مقررات يف املجاالت العملية والتطبيقية
املختلفة ،بعد ذل��ك ق��ام راع��ي املنا�سبة
بتوزيع ال�����ش��ه��ادات واجل��وائ��ز على �أوائ���ل
ال��دورة وال�شهادات للخريجني ،فقد ح�صل
املالزم (مهند�س) خلفان بن حممد العامري
العــدد 518
فرباير 2020

16

على املركز الأول ،وجاء املالزم (مهند�س) فيما �أحرز املركز الثالث املالزم (مهند�س)
املعت�صم بن حمود ال�شعيلي يف املركز الثاين ،ن�رص بن را�شد ال�شبيبي.

نفذ اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي��وم  2/13ممثلاً يف مظالت
�سلطان ُعمان وعدد من وحدات ت�شكيالت اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
البيان العملي للتمرين امل�شرتك ال ُعماين/الربيطاين (عا�صفة اجلبل)
مب�شاركة وحدات من القوات امللكية الربيطانية ،وذلك حتت رعاية
اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
جرت فعاليات البيان العملي للتمرين امل�شرتك يف ميادين
تدريب اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين باجلبل الأخ�رض ،حيث نفذت القوات
امل�شاركة ال ُعمانية/الربيطانية اخلطط املر�سومة للتمرين ،مبا يحقق
الأهداف التدريبية املتوخاة ،والتي �أظهر خاللها امل�شاركون م�ستوى

عاليا يف الأداء والروح املعنوية ،وعك�ست جمريات �أحداث التمرين
ما يتميز به منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من الكفاءة واجلاهزية
العالية ،وامل�ستويات العملياتية املتقدمة ،كما �أظهر التمرين مدى
كفاءة الت�أهيل والتدريب مبختلف �أنواعه وتخ�ص�صاته الذي يتلقاه
منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من خالل قدرتهم العالية على
االن�سجام يف تنفيذ اخلطط العملياتية ملختلف املهام امل�شرتكة
با�ستخدام �أحدث اخلطط والأ�ساليب الع�سكرية ،ومبا يتواكب واملهام
الوطنية التي ي�ضطلع بها اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف احلفاظ على
مكت�سبات الوطن و�صون منجزاته.
17
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ا�ستقباالت اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
•• ا�ستقبل ال��ل��واء ال��رك��ن بحري
ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة ي��وم  2/10اللواء
الركن بحري حممد جم �أوك��اي رئي�س
الأرك��ان بقيادة الأ�سطول بجمهورية
تركيا والوفد املرافق له.

والواجبات التي ي�ضطلع بها املركز،
وا�ستمع �إىل �إيجاز عن الأدوار واملهام
العملياتية التي يقوم ب�إدارتها وقيادتها
�ضمن واج��ب��ات��ه الوطنية يف �إ�سناد
عمليات الأم��ن البحري ،والتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة يف عمليات البحث
والإن��ق��اذ واحلفاظ على �سالمة البيئة
البحرية.

•• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 2/10
اللواء بيرت جيم�س �سبارك نائب الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمكتب ال��ه��ي��دروغ��رايف
باململكة املتحدة.

•• وا�ستقبل ال��ل��واء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  2/24الفريق بحري
جوديني�سو كامات�شوكوالدو نائب رئي�س
هيئة �أركان القوات بجمهورية الفلبني.

•• وا�ستقبل اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  2/12الفريق
بحري جيم�س مالوي قائد القيادة
املركزية للقوات البحرية الأمريكية.

وقد رحب اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيوف
ال���زائ���رة ،ومت خ�لال امل��ق��اب�لات بحث
وجهات النظر يف عدد من الأم��ور ذات
االهتمام امل�شرتك.

•• وا�ستقبل اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 2/12
ال��ل��واء ديدييه ماليرتي قائد القوات
الفرن�سية يف املحيط الهندي والوفد
املرافق له.
•• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم
 2/17مببنى م��رك��ز الأم���ن البحري
الفريق �أول بحري �سيم �سيوجن �سيوب
قائد العمليات البحرية بجمهورية
كوريا.
وق��د ق��ام الفريق �أول بحري قائد
العمليات البحرية بجمهورية كوريا
ب��زي��ارة �إىل م��رك��ز الأم����ن ال��ب��ح��ري،
وراف��ق ال�ضيف خ�لال ال��زي��ارة اللواء
الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية.
وخالل الزيارة اطلع ال�ضيف على
مرافق املركز وما يحويه من �أجهزة
وتقنيات حديثة تتنا�سب وامل��ه��ام
العــدد 518
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ختام فعاليات اليوم الريا�ضي املفتوح وتكرمي املجيدين بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

اختتمت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  2/27فعاليات و�أن�شطة
اليوم الريا�ضي املفتوح ملنت�سبيها لعام2020م ،وذلك حتت رعاية
اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،حيث ت�ضمن اليوم الريا�ضي املفتوح الذي �أقيم يف قاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية عدة �أن�شطة وفعاليات م�صاحبة.
وبهذه املنا�سبة �سلم اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية راعي املنا�سبة الك�ؤو�س واجلوائز للفرق احلا�صلة على املراكز
الأوىل ،كما كرم اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
راعي املنا�سبة ال�ضباط احلا�صلني على املراكز الأوىل يف خمتلف
ال��دورات ،و�أف�ضل اخ�تراع وابتكار على م�ستوى البحرية ال�سلطانية

ال ُعمانية لعام ٢٠١٩م.
بعدها قام اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
بت�سليم درع الكفاءة العملياتية لعام 2019م ل�سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (الرا�سخ ) نظرا لأدوارها العملياتية والتي �أدتها بكل كفاءة
واقتدار �إىل جانب بقية �سفن �أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
ويف ختام �أن�شطة اليوم الريا�ضي قام العميد الركن بحري
�سامل بن نا�رص القا�سمي كبري �ضباط الأرك��ان بقيادة البحرية
العمانية بتكرمي عدد من املجيدين بالبحرية ال�سلطانية
ال�سلطانية ُ
العمانية ،تقديرا لأدائهم الوظيفي وجهودهم يف الأعمال املنوطة
ُ
بهم.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنفذ التمرين البحري امل�شرتك ( خنجر حاد) مب�شاركة عدد من بحريات الدول ال�صديقة

نفذت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية خالل
الفرتة من ( )2/12-9فعاليات التمرين البحري
امل�شرتك ( خنجر حاد) مبنطقة الباطنة البحرية،
وب�إ�سناد من طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ومب�شاركة جمموعة من ال�سفن التابعة لبحريات
عدد من الدول ال�صديقة .
وق��د ق��ام ي��وم  2/18ال��ل��واء الركن بحري
ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي ق��ائ��د البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ب��زي��ارة ملوقع التمرين،
وق��د رافقه خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة ع��دد من �سفراء
الدول ال�صديقة املعتمدين لدى ال�سلطنة ،وعدد
من كبار �ضباط البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
اطلعوا على �سري فعاليات التمرين وما ت�ضمنته
من خطط حديثة تواكب ما و�صلت �إليه البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية من حتديث وتطوير يف العدة
والعتاد ،وفقا ملنظور �إ�سرتاتيجي ع�سكري يحقق
الأهداف املتوخاة ،ف�ضال عما ي�شكله هذا التمرين
من فر�ص لتبادل اخل�برات الع�سكرية واخلطط

العملياتية والتدريبية بني �أطقم ال�سفن امل�شاركة،
والوقوف على اجلاهزية التامة لأ�سطول البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية يف القيام بواجباته الوطنية
ومهامه املخل�صة يف احلفاظ على �سالمة املياه
ال ُعمانية ،كما ا�ستمع قائد البحرية ال�سلطانية
واف عن الطرق
ال ُعمانية واحل�ضور �إىل ��شرح ٍ
والأ�ساليب احلديثة يف تنفيذ العمليات الع�سكرية

البحرية امل�شرتكة.
كما زار قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
وال�سفراء وكبار ال�ضباط ال�سفن امل�شاركة يف
واف عن
فعاليات التمرين ،وا�ستمعوا �إىل �رشح ٍ
املهام والواجبات املنوطة بها والأدوار التي
تنفذها �ضمن خطة التمرين.

�آمر كلية الدفاع الوطني ي�ستقبل رئي�س املعهد الأوروبي ملكافحة الإرهاب ومنع ال�صراع
ا�ستقبل اللواء الركن �سامل بن م�سلم
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني مببنى الكلية
مبع�سكر بيت الفلج يوم  2/13الدكتور
هريبريت �شايبرن رئي�س املعهد الأوروبي
ملكافحة الإرهاب ومنع ال�رصاع.
وق��د رح��ب ال��ل��واء ال��رك��ن �آم���ر كلية
ال��دف��اع الوطني بال�ضيف ال��زائ��ر ،ومت
خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية،
ووجهات النظر يف عدد من الأم��ور ذات
االهتمام امل�شرتك.

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يحتفل مبنا�سبة يوم املعلم
تقديرا لدور املعلم يف �إجناح امل�سرية التعليمية يف وزارة الدفاع
ً
وق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،وعرفا ًنا باجلهود املبذولة يف التعليم
والت�أهيل والتدريب العلمي والفني والتقني ،نظم �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ممثلاً يف املديرية العامة للتعليم والثقافة الع�سكرية يوم
 2/23حفلاً مبنا�سبة يوم املعلم ،حتت رعاية �سعادة الدكتور حمود بن
خلفان احلارثي وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم واملناهج.
بد�أ احلفل الذي �أقيم باملركز الثقايف بقاعدة غالء اجلوية بتالوة
�آيات من الذكر احلكيم ،بعدها �ألقى مدير التعليم والثقافة الع�سكرية
بقيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين كلمة تطرق فيها �إىل الدور املهم
الذي ي�ضطلع به املعلم يف تن�شئة جيل واعد قادر على امل�ساهمة يف
بناء الوطن والتحلي بروح امل�س�ؤولية الوطنية ،بعد ذلك �ألقيت ق�صيدة
�شعرية معربة عن هذه املنا�سبة ،ثم �شاهد �سعادة راعي املنا�سبة
واحل�ضور عر�ضا م�رسحيا هادفا بعنوان (معلمي لك الوالء).
وبهذه املنا�سبة قام راع��ي احلفل بتكرمي املعلمني املجيدين
باملديرية العامة للتعليم والثقافة الع�سكرية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،كما قام �سعادته واحل�ضور بزيارة املعر�ض امل�صاحب والذي
ا�شتمل على عر�ض جمموعة من االبتكارات العلمية للنادي العلمي
ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وا�ستعرا�ض عدد من الكتب واملناهج
التعليمية مبديرية التعليم والثقافة الع�سكرية.

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ينفذ التمرين اجلوي امل�شرتك (االختبار الدقيق)

للتعريف مبهامه واخت�صا�صاته ..املركز الوطني للت�شغيل يقيم برناجمً ا تعريفيًا للجهات الع�سكرية والأمنية

يف �إط���ار خطة امل��رك��ز الوطني للت�شغيل
للتعريف مبهامه و اخت�صا�صاته� ،أقام املرك ُز
برناجما تعريف ًيا للجهات الع�سكرية والأمنية
ً

العــدد 518
فرباير 2020

20

يوم  2/25مب�رسح �صندوق تقاعد وزارة الدفاع
بح�ضور معايل �سلطان بن �سامل احلب�سي نائب
رئي�س جمل�س املحافظني بالبنك امل��رك��زي

ال ُعماين ورئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني
للت�شغيل.
ويف بداية الربنامج �ألقى املهند�س حممد
ب��ن �أح��م��د الغريبي رئي�س اللجنة الت�سيريية
للمركز املكلف ب�أعمال الرئي�س التنفيذي للمركز
الوطني للت�شغيل كلمة تطرق من خاللها �إىل
جممل الأه��داف الوطنية التي من �أجلها جاء
�إن�شاء املركز ،وما �أُوكل �إليه من مهــام و�أدوار،
ف�ضلاً عن اخت�صا�صات املركز وواجباته.
ح�رض املنا�سبة اللواء الركن حمد بن نا�رص
النبهاين �أمني عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب
ال�سلطاين ،وع���دد م��ن ك��ب��ار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخرى.

العماين خالل الفرتة ()2/26-16
نفذ �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
فعاليات التمرين اجلوي امل�شرتك (االختبار الدقيق) وب�إ�سناد
العمانية ،ومب�شاركة عنا�رص من القوات
من البحرية ال�سلطانية ُ
اجلوية والطائرات املقاتلة بالواليات املتحدة الأمريكية.
وقد ا�شتمل التمرين على تنفيذ عمليات جوية تدريبية م�شرتكة،
بهدف اال�ستمرار يف تطوير قدرات ال�سالح وتعزيز الكفاءة القتالية
واجلاهزية العملياتية للكوادر الفنية والأجهزة واملعدات� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز التدريب امل�شرتك من �أجل حتقيق التمازج يف تنفيذ العمليات
اجلوية امل�شرتكة ،وتبادل اخلربات مع الدول ال�صديقة ،كما ت�ضمن
التمرين مهاما تدريبية م�شرتكة يف عدد من املهام اجلوية وفق
اخلطط املو�ضوعة لت�سل�سل �أحداثه وجمرياته.
وي�أتي هذا التمرين بهدف �إدامة الكفاءة واجلاهزية القتالية

ملنت�سبي ال�سالح والطائرات احلديثة التي زود بها والأجهزة
والربامج الع�سكرية الإلكرتونية املتطورة �ضمن خطط التطوير
العماين وباقي قوات
والتحديث امل�ستمرة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
ال�سلطان امل�سلحة ،ومبا يحقق الأهداف العملياتية التي ي�ضطلع
بها ال�سالح يف حماية و�سالمة �سماء ال�سلطنة وفقا للمهام
والواجبات الوطنية املنوطة له يف خمتلف ميادين الواجب
الوطني املقد�س.
كما يهدف التمرين �إىل تفعيل مفهوم العمليات اجلوية
امل�شرتكة ،ورفع م�ستوى التن�سيق العملياتي يف �أ�ساليب العمل
اجلوي امل�شرتك بني قوات ال�سلطان امل�سلحة والدول ال�صديقة،
التي جت�سد م�ستوى االن�سجام العايل ملنت�سبي ال�سالح يف تنفيذ
خمتلف اخلطط العملياتية امل�شرتكة .
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تخريج دورة اخلدمات الطبية الت�أ�سي�سية لل�ضباط باخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
احتفلت اخل��دم��ات الطبية للقوات امل�سلحة باجلي�ش
العماين يوم  2/26بتخريج دورة اخلدمات الطبية
ال�سلطاين ُ
الت�أ�سي�سية لل�ضباط ،وذلك حتت رعاية العميد طبيب علي بن
نا�رص امل�سكري رئي�س اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة.
وقد �ألقى املقدم طبيب �آمر مدر�سة اخلدمات الطبية بالإنابة
كلمة حث خاللها اخلريجني على موا�صلة التعلم والبحث امل�ستمر،
م�ؤكدا حر�ص واهتمام اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة بالتعليم
والتطوير املعريف ومواكبة كل ما هو جديد يف جم��االت الطب
والعلوم  ،عقب ذلك �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور عر�ضا مرئيا
موجزا عن مراحل دورة اخلدمات الطبية الت�أ�سي�سية لل�ضباط
النظرية والتطبيقية.
ويف اخلتام ق��ام العميد طبيب راع��ي املنا�سبة بت�سليم
الهدايا لأوائل الدورة وتوزيع ال�شهادات على اخلريجني ،حيث
ح�صل املالزم عبداهلل بن حممد العي�سائي على املركز الأول
على م�ستوى الدورة ،وجاء املالزم �سلطان بن حممد الرا�شدي

يف املركز الثاين ،بعدها �ألقى �أحد اخلريجني كلمة نيابة عن
زمالئه عرب فيها عن �سعادتهم وحر�صهم على تطبيق ما تعلموه
�شاكرا مدر�سة اخلدمات الطبية
خالل الدورة يف عملهم اليومي،
ً
وطاقم التدري�س والتدريب والإدارة على ما بذلوه يف �سبيل
�إجناح الدورة.

الهيئة الوطنية للم�ساحة ت�شارك يف اجتماع اللجنة العربية خلرباء الأمم املتحدة لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
�شاركت ال�سلطنة ممثلة يف الهيئة الوطنية للم�ساحة يف
االجتماع ال�سابع للجنة العربية خلرباء الأمم املتحدة لإدارة
املعلومات اجلغرافية املكانية ال��ذي عقد يف اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية خ�لال الفرتة من (-17
.)2/19
وقد تر�أ�س وفد ال�سلطنة يف االجتماع العميد الركن جوي
�أحمد بن �سيف البادي رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة ،وقد
مت خالله مناق�شة العديد من املو�ضوعات التي تهدف �إىل
�صياغة �إطار متكامل للمعلومات اجليومكانية للدول العربية،
وتقدمي ع��دد من العرو�ض يف جم��ال البيانات اجلغرافية
املكانية من قبل ممثلي الأمم املتحدة ،وكذلك عر�ض جتارب
الدول الأع�ضاء يف هذا ال�ش�أن ،كما ناق�ش االجتماع كيفية
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قام يوم  2/9اللواء الركن بحري حممد جم �أوكاي رئي�س الأركان
بقيادة الأ�سطول الرتكي والوفد املرافق له ،بزيارة �إىل متحف قوات
ال�سلطان امل�سلــحة  ،وقد ا�ستمع ال�ضيف الزائر �إىل �رشح عن تاريخ
املتحف وما يحويه من �شواهد و�أحداث تاريخية لل�سلطنة  ،والدور
العظيم الذي قامت به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف الدفاع عن الوطن
وحيا�ضه ،كما ا�ستمع �أي�ضا �إىل �إيجاز عن املراحل املختلفة عرب
احلقب والأزمنة التاريخية للتاريخ الع�سكري ال ُعماين ،واطلع ال�ضيف
على املخطوطات واملج�سمات التاريخية ذات العراقـة ال ُعمانية الدالة
على فنـون العمارة املتنوعة بقلعة بيت الفلج.
ويف ختام الزيارة �سجل رئي�س الأركان بقيادة الأ�سطول الرتكي
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.

ختام مناف�سات ك�أ�س الأمني العام بوزارة الدفاع لكرة القدم لعام 2020م

اختتمت ي���وم  2/10مناف�سات ك���أ���س
الأم�ين العام ب��وزارة الدفاع لكرة القدم لعام
2020م بني مديريات ودوائر املكتب ،وذلك
على امللعب املع�شب مبقر اخلدمات الهند�سية
مبع�سكر املرتفعة حتت رعاية العميد الركن
يحيى بن �سعيد الو�ضاحي املدير العام للمالية
واحل�سابات مبكتب الأمني العام بوزارة الدفاع،
والذي قام بت�سليم ك�أ�س البطولة لفريق املوارد
الب�رشية ،وتوزيع اجلوائز وامليداليات على
الفرق احلا�صلة على املراكز الأوىل ،وتكرمي
املجيدين يف البطولة.

الفريق الوطني للرماية ي�شارك يف بطولة دورة الألعاب اخلام�سة للأندية العربية للن�ساء بال�شارقة

�إعداد وتقييم و�إجناز متطلبات الأمم املتحدة اخلا�صة بتكامل
املعلومات اجلغرافية املكانية والإح�صائية.

وفد ع�سكري من القوات البحرية بجمهورية الفلبني يزور مركز الأمن البحري

قام يوم  2/9وفد ع�سكري من القوات البحرية بجمهورية
الفلبني برئا�سة العقيد بحري نويل بيلريان بزيارة �إىل مركز الأمن
البحري ،حيث كان يف ا�ستقبالهم العميد الركن بحري من�صور بن
حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري.
وقد ا�ستمع ال�ضيف خالل الزيارة �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 اطلع الوفد على الأجهزة والأنظمة
الإلكرتونية احلديثة امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات الأمن البحري.

رئي�س الأركان بقيادة الأ�سطول الرتكي يزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة

حقق الفريق الوطني للرماية ثالث
ميداليات ذهبية وميداليتني برونزيتني
خالل م�شاركته يف بطولة دورة الألعاب
اخلام�سة للأندية العربية للن�ساء ،والتي
�أقيمت فعالياتها يف �إمارة ال�شارقة بدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ال�شقيقة خالل
الفرتة (.)2/9-2
وق��د ���ش��ارك الفريق يف ه��ذه ال���دورة
مبجموع ثالث م�سابقات ،وهي م�سابقة
رم��اي��ة البندقية الهوائية (� ١٠أم��ت��ار)،
وم�����س��اب��ق��ة رم��اي��ة امل�����س��د���س ال��ه��وائ��ي
(� ١٠أم��ت��ار) ،وم�سابقة رماية امل�سد�س
الريا�ضي ( ٢٥مرتا) ،ومب�شاركة فرق من
كل من دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة،
ومملكة البحرين ،واجلمهورية اجلزائرية

الدميقراطية ال�شعبية.
وقد ا�ستطاعت راميات الفريق الوطني
للرماية حتقيق امليدالية الذهبية على
م�ستوى الفرق يف م�سابقة رماية امل�سد�س
الهوائي (� ١٠أمتار) ،ويف امل�سابقة نف�سها
ا�ستطاعت الرامية الدولية و�ضحى بنت
ن�صري البلو�شية �إحراز امليدالية الربونزية
على م�ستوى املناف�سات الفردية.
كما متكنت راميات الفريق من حتقيق
امليدالية الذهبية على م�ستوى الفرق
يف م�سابقة رم��اي��ة امل�سد�س الريا�ضي
رتا) ،ويف امل�سابقة نف�سها ا�ستطاعت
(٢٥م ً
ال��رام��ي��ة ال��دول��ي��ة و���ض��ح��ى ب��ن��ت ن�صري
البلو�شية من حتقيق امليدالية الذهبية ،كما
�أحرزت الرامية الدولية حورية بنت �أحمد

الهنائية امليدالية الربونزية ،وذلك على
م�ستوى املناف�سات الفردية.
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الت�صوير :الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبي

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يزور عد ًدا مـــــــــــــــــــــن وحـــدات وت�شكيـــــالت اجليــ�ش ال�سلطانـــــي ال ُعماين

لالطالع على املهام والواجبات التي يقوم بها منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �ضمن قطاعات امل�س�ؤولية
وللوقوف على امل�شاريع الإن�شائية اجلاري تنفيذها يف بع�ض املواقع الع�سكرية وجوانب التطوير والتحديث التي
يحظى بها اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف ظل الرعاية ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -قام معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع يومي ( )2/17-16بزيارة عدد من وحدات وت�شكيالت اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين العاملة مبحافظتي
الربميي و�شمال الباطنة ،وبع�ض املع�سكرات الواقعة مبحافظة الظاهرة ،حيث �شملت الزيارة ً
بع�ضا من وحدات
لواء امل�شاة ( ،)23ووحدات لواء حر�س احلدود ،وبع�ض الوحدات التابعة لهند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة.
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ويف بداي��ة الزيارة ا�ستم��ع معاليه
واحل�ض��ور �إىل �إيج��از قدم��ه كل م��ن
العمي��د الركن قائد ل��واء امل�شاة (،)23
والعميد الركن قائد لواء حر�س احلدود،
ت�ضمن��ا املهام والواجب��ات التي تقوم
به��ا وحداته��م العامل��ة يف خمتل��ف
قطاع��ات امل�س�ؤولي��ة ،بع��د ذل��ك ق��ام
معالي��ه بزيارة بع���ض املواقع التابعة
لهذين اللواءين.
عق��ب ذل��ك زار معالي��ه والوف��د
املراف��ق ل��ه بع���ض الوح��دات التابعة
لهند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث
ا�ستمع معاليه واحل�ضور �إىل �إيجاز عن
�أه��م الإن�شاءات وامل�شاري��ع التي تقوم
بتنفيذها يف خمتل��ف املواقع امل�سندة
�إليها �ضمن قطاع امل�س�ؤولية.
رافــق معاليــه خالل الزيارة اللواء
الرك��ن مط��ر ب��ن �س��امل البلو�ش��ي قائد
اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعم��اين ،وعدد من
كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة.
25
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تغطية :النقيب /نا�صر بن خمي�س الكلباين
الت�صوير :الوكيل� /سعيد بن علـي الكلبانــي

معالـي ال�سيـد الوزيـر امل�سـ�ؤول عـن �شـ�ؤون الدفـاع ي�شـارك فـي افتتاح الن�سخة العا�شـــــــــــــــــــــــــــرة للمعر�ض الدويل ملعدات الدفاع ( ) DEFEXPO 2020بجمهورية الهند ال�صديقة

�شارك معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يوم  2/6يف افتتاح
معر�ض الدفاع الدويل ملعدات الدفاع ( )DEFEXPO 2020والذي �أقيم يف مدينة (لكناو) مبقاطعة (اتر
برادي�ش) بجمهورية الهند .وقد جاءت م�شاركة معايل ال�سيد يف املعر�ض بناء على دعوة ر�سمية تلقاها معاليه من
معايل راجناث �سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند ال�صديقة.
وق��د قام مع��ايل ال�سيد الوزي��ر امل�س�ؤول عن �ش���ؤون الدفاع والوفد
املراف��ق ل��ه بجول��ة يف �أجنحة ع��دد من ال��شركات وال��دول امل�شاركة
يف املعر���ض ,الذي افتتح حت��ت رعاية فخامة نارين��درا مودي رئي�س
الوزراء بجمهورية الهند ال�صديقة وبح�ضور معايل راجناث �سينج وزير
الدفاع الهندي وعدد من �أ�صحاب املعايل وزراء الدفاع ور�ؤ�ساء الوفود
امل�شاركة من خمتلف دول العامل .كما اطلع معايل ال�سيد الوزيرامل�س�ؤول
عن �ش���ؤون الدفاع على �أحدث التقنيات والأنظم��ة واملعدات الع�سكرية
التي تنتجها �رشكات �صناعة املعدات الدفاعية والع�سكرية من خمتلف
دول العامل.
وخالل فعالي��ات االفتتاح التقى معايل ال�سي��د الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع بفخامة ناريندرا مودي رئي�س الوزراء بجمهورية
الهن��د ال�صديقة ,حيث نقل معاليه حتيات ومتنيات ح�رضة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلطان هيثم بن طارق -حفظ��ه اهلل ورعاه� -إىل فخامة
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رئي���س ال��وزراء بجمهوري��ة الهند ال�صديق��ة بدوام ال�صح��ة والهناء
ولل�شعب الهندي مزيدا من التطور والنماء .ومن جانبه حمل فخامة
نارين��درا مودي رئي�س الوزراء بجمهورية الهند معايل ال�سيد الوزير
امل�س���ؤول ع��ن �ش���ؤون الدف��اع نق��ل حتيات��ه ومتنيات��ه �إىل ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم� -أبقاه اهلل -بدوام
العم��اين مزيدا من التقدم
ال�صح��ة والعافي��ة والعمر املديد ولل�شعب ُ
واالزدهار.
كم��ا ع�بر فخام��ة نارين��درا مودي ع��ن �ص��ادق تعازي��ه ملعاليه
ولل�شع��ب ال ُعماين يف وفاة املغفور له ب���إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان
قابو���س ب��ن �سعيد –طيب اهلل ثراه� -سائ�لا اهلل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته و�أن يدخله ف�سيح جناته.
ح��ضر االفتت��اح مبعي��ة معالي��ه �سع��ادة ال�شي��خ حمد ب��ن �سيف
الرواح��ي �سف�ير ال�سلطن��ة املعتمد ل��دى جمهوري��ة الهن��د ال�صديقة،
والعمي��د الرك��ن ب��در ب��ن �سعي��د الفار�س��ي
امللح��ق الع�سكري ال ُعم��اين ب�سف��ارة ال�سلطنة
يف نيودله��ي ،وع��دد م��ن كبار �ضب��اط قوات
ال�سلطان امل�سلحة املرافقني ملعاليه.
• وقد التقى معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزي��ر امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدف��اع يف مقر انعقاد املعر�ض الدويل ملعدات
الدفاع ( )DEFEXPO 2020مبدينة (لكناو) مع
معايل راجناث �سينج وزيـر الدفـاع الهنـدي.
ويف بداي��ة اللق��اء ق��دم مع��ايل راجناث
�سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند ال�صديقة
�إىل مع��ايل ال�سي��د ب��در ب��ن �سعود ب��ن حارب

البو�سعي��دي الوزير امل�س���ؤول عن �ش�ؤون الدفاع� ،ص��ادق تعازيه له
العماين يف وفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان
ولل�شعب ُ
قابو�س بن �سعيد – طيب اهلل ثراه� -سائال اهلل �أن يتغمد فقيد الوطن
بوا�س��ع رحمته ،و�أن يدخله ف�سيح جناته ،و�أن يوفق ح�رضة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م بن ط��ارق املعظ��م – حفظ��ه اهلل ورعاه-
لإكم��ال م�س�يرة البناء والتنمي��ة يف �سلطنة ُعمان .م��ن جانبه �شكر
مع��ايل ال�سيد الوزير معايل راجناث �سينج وزير الدفاع الهندي على
ه��ذه امل�شاعر الطيبة ،متمني��ا جلمهورية الهن��د ال�صديقة مزيدا من
التق��دم واالزدهار ،وقد مت خالل اللق��اء ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة
وبح��ث ع��دد من الأم��ور ذات االهتمام امل�شرتك وجم��االت التعاون
الع�سك��ري القائ��م ب�ين وزارت��ي الدفاع و�سب��ل تعزيزها مب��ا يخدم
امل�صلح��ة امل�شرتك��ة ،وق��د �أ�شاد معالي��ه بتطور التع��اون الع�سكري
القائ��م بني البلدي��ن ،م�ؤكدا عل��ى رغبة الهند يف تعزي��زه مبا يخدم
م�صلحة البلدين ال�صديقني.
ح��ضر اللق��اء من اجلان��ب ال ُعماين �سع��ادة ال�شيخ حم��د بن �سيف
الرواحي �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى جمهورية الهند ال�صديقة ،والعميد
الرك��ن بدر بن �سعي��د الفار�سي امللحق الع�سكري ب�سف��ارة ال�سلطنة يف
نيودله��ي ،وع��دد من كبار �ضباط ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة املرافقني
ملعاليه ،ومن اجلانب الهندي عدد من امل�س�ؤولني الع�سكريني واملدنيني
بوزارة الدفاع الهندية.
• كم��ا التق��ى مع��ايل ال�سيد بدر ب��ن �سعود بن ح��ارب البو�سعيدي
الوزي��ر امل�س���ؤول عن �ش���ؤون الدف��اع يف مقر انعق��اد املعر�ض الدويل
ملع��دات الدف��اع ( )DEFEXPO 2020مبدين��ة (لكن��او) مبع��ايل جوجن
كيوجن دو وزير الدفاع الكوري.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك وجماالت التعاون الع�سكري القائم بني وزارتي
الدف��اع و�سب��ل تعزيزه��ا مبا يخ��دم امل�صلح��ة امل�شرتكة ب�ين البلدين
ال�صديق�ين ،وق��د �أ�شاد مع��ايل وزير الدف��اع الكوري بتط��ور التعاون
الع�سك��ري القائم بني البلدين ،م�ؤكدا رغبة بالده يف تعزيزه مبا يخدم
م�صلحة البلدين ال�صديقني.

ح��ضر اللق��اء م��ن اجلانب ال ُعم��اين �سع��ادة ال�شيخ حمد ب��ن �سيف
الرواحي �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى جمهورية الهند ال�صديقة ،والعميد
الرك��ن ب��در بن �سعي��د الفار�س��ي امللحق الع�سك��ري ال ُعم��اين ،وعدد من
كب��ار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلح��ة املرافقني ملعاليه ،ومن اجلانب
الكوري الوفد املرافق لوزير الدفاع الكوري.
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�إعداد :املالزم �أول� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي

الت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

كلية الدفاع الوطني تنظم الندوة ال�سنوية للق�ضايا الإ�ســـــــــــــــــــرتاتيجيـــــة بعنــــــوان (التنويــــــــع االقت�صـــــادي)
 rrنظمت كلية الدفاع الوطني خالل الفرتة ( )2/27-23الندوة ال�سنوية للق�ضايا الإ�سرتاتيجية،
والتي جاءت هذا العام بعنوان (التنويع االقت�صادي) ،والتي ت�أتي �ضمن منهاج ومقررات الدورة ال�سابعة
بالكلية ،ومب�شاركة عدد من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�صrr .
"• وق��د اطل��ع مع��ايل ال�سي��د ب��در ب��ن
�سعود بن ح��ارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول
ع��ن �ش���ؤون الدف��اع ي��وم  2/26عل��ى �س�ير
فعاليات و�أن�شطة الن��دوة  ،حيث رافق معاليه

خ�لال الزيارة كل من �سع��ادة الدكتور عبداهلل
بن حممد ال�صارمي وكيل وزارة التعليم العايل،
و�سعادة حممد بن ج��واد ح�سن م�ست�شار وزارة
املالي��ة ،و�سعادة ط�لال بن �سليم��ان الرحبي

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
َّ
يطلع على �سري فعاليات الندوة ،وي�شيد ب�أ�ساليب االبتكار
وطرق الطرح والتحليل واال�ستنتاج والتي تخدم �أهداف الندوة
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نائب الأمني الع��ام للمجل�س الأعلى للتخطيط،
وق��د رح��ب اللواء الرك��ن �سامل ب��ن م�سلم قطن
�آمر كلية الدفاع الوطن��ي مبعايل ال�سيد الوزير
امل�س���ؤول عن �ش�ؤون الدف��اع واحل�ضور ،مقدراً
ملعايل ال�سي��د الوزير هذا االهتمام يف متابعة
منهاج ومقررات وبرامج كلية الدفاع الوطني،
مب��ا يحق��ق ر�سالته��ا يف �إع��داد وت�أهيل قادة
�إ�سرتاتيجيني (ع�سكريني ومدنيني).
وا�ستم��ع مع��ايل ال�سيد الوزي��ر واحل�ضور
�إىل �إيج��از مرئ��ي ع��ن فعالي��ات الن��دوة
واال�ستعدادات التي قامت بها الكلية لتنظيمها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية والأهداف التي
ت�سع��ى �إىل حتقيقها ،قدمه العميد الركن جوي
(متقاع��د) نا�رص بن جمعة الزدجايل م�ست�شار
كلية الدفاع الوطني.
وقام معايل ال�سيد الوزير واحل�ضور بجولة
يف ور���ش املجموع��ات لالطِّ �لاع عل��ى �س�ير
العم��ل للم�شاركني ،وما يقومون به من جهود
و�أعمال ترتج��م احل�صيلة املعرفي��ة والفكرية
واملنهجي��ة الت��ي اكت�سبوه��ا خ�لال منه��اج
الدورة ومقرراتها الأكادميية والإ�سرتاتيجية،

اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني:
�إنه ملن ح�سن الطالع �أن تتزامن �أعمال هذه الندوة مع اخلطاب ال�سامي
ملوالنا جاللة القائد الأعلى ،ففيه توجيه مبا�شر لل�سلطة التنفيذية ب�أن
الوقت قد حان للتجديد والعمل املبني على منظومة �إدارية حديثة
بالإ�ضاف��ة �إىل ا�ستفادته��م م��ن املحا�رضين
واخلرباء وامل�ست�شارين من اجلهات احلكومية
وم�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�ص يف �إب��داء الر�أي
وامل�شورة مبا يخدم �أهداف الندوة ،كما ا�ستمع
معاليه م��ن امل�شاركني �آلي��ة التحليل امل َّتبعة
وطرق اال�ستنتاج الت��ي ي�ستخدمونها للخروج
بالتو�صيات القابلة للتنفيذ.
م��ن جانب��ه �شكر مع��ايل ال�سي��د القائمني
على كلي��ة الدفاع الوطن��ي وكافة امل�شاركني
م��ن امل�ؤ�س�س��ات احلكومية والقط��اع اخلا�ص
عل��ى اجله��ود املبذول��ة لتنظي��م و�إع��داد هذه
الن��دوة املهم��ة ،و�أ�ش��اد معالي��ه ب�أ�سالي��ب
االبت��كار املتبع��ة ،وط��رق الط��رح والتحلي��ل
واال�ستنت��اج وتب��ادل الآراء ووجه��ات النظ��ر
املختلف��ة ،والتي �سوف تخدم �أه��داف الندوة،
وقد مت َّنى معاليه جلمي��ع امل�شاركني التوفيق
يف الو�ص��ول �إىل النتائ��ج املرج��وة ،واخلروج
بالتو�صي��ات القابل��ة للتنفي��ذ مبا يخ��دم �أداء

العمل احلكومي.
• وق��د اختتم��ت الن��دوة ي��وم 2/27
با�ستعرا���ض النتائج واملبادرات والتو�صيات
الت��ي تو�ص��ل �إليه��ا امل�شارك��ون يف ال��دورة
ال�سابع��ة بالكلية مبعية امل�ست�شارين واخلرباء
من القطاعني الع��ام واخلا�ص ورواد الأعمال
بع��د ا�ستخدامه��م �أ�ساليب وط��رق متنوعة من
عملي��ات الع�ص��ف الذهن��ي ومه��ارات احلوار
والإقناع.
وق��د رعى حف��ل اخلت��ام مع��ايل الدكتور
عب��داهلل ب��ن نا��صر احلرا�ص��ي رئي���س الهيئة
العام��ة للإذاع��ة والتلفزيون ،بح�ض��ور اللواء
الرك��ن �سامل ب��ن م�سلم قطن �آم��ر كلية الدفاع
الوطن��ي ،وع��دد م��ن �أ�صح��اب ال�سع��ادة،
واملكرم�ين �أع�ضاء جمل�س الدول��ة ،و�أ�صحاب
ال�سع��ادة �أع�ضاء جمل���س ال�ش��ورى ،وعدد من
كب��ار ال�ضباط باجلهات الع�سكري��ة والأمنية،
وع��دد م��ن املوظف�ين بالقطاع�ين الع��ام

واخلا���ص ،وجمع م��ن املدعوي��ن ،بالإ�ضافة
�إىل ح�ض��ور املوجه�ين الإ�سرتاتيجيني بكلية
الدف��اع الوطن��ي وامل�شارك�ين يف ال��دورة
ال�سابعة.
وقد �ألقى اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آم��ر كلي��ة الدفاع الوطن��ي كلمة �أك��د خاللها
على �أن جميع امل�شاركني يف الندوة كانت لهم
امل�شاركات الف َّعالة و�أثروا الندوة باملعلومات
القيم��ة ،والت��ي تع��د مهم��ة ،وحقق��ت تو�سيع
الفائ��دة املرجوة من �إقامة هذه الندوة ،وقال:
«من خالل العمل اجلماعي امل�شرتك متكنا من
الإجن��از يف ف�ترة زمنيـة ق�ص�يرة ،واخلـروج
مبب��ادرات وتو�صي��ات قابل��ة للتنفي��ذ ب���إذن
اهلل تع��اىل ،و�إنه ملن ح�س��ن الطالع �أن تتزامن
�أعم��ال ه��ذه الن��دوة م��ع اخلطـ��اب ال�سامـ��ي
ملوالن��ا جالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق
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�سعادة ال�شيخ/
عبدهلل بن �سامل ال�ساملي

املعظ��م (القائ��د الأعل��ى) حفظ��ه اهلل ورعاه،
ويف قراءة �رسيعة مل�ضامني اخلطاب ال�سامي
جند �أنه كان مبثابة منهاج عمل لع�رص جديد،
حدد مالم��ح ما حتتاج��ه النه�ض��ة العمانية،
مو�ضح�� ًا القواعد والأ�س�س التي يجب �أن تعمل
عليه��ا الدول��ة ب�سلطاتها الث�لاث (الت�رشيعية
والتنفيذي��ة ،والق�ضائي��ة)� ،إن��ه (�إ�سرتاتيجي��ة
وطنية �شاملة) مركزاً على ما يتطلبـــه الوطــن
من �أبنائ��ه الربرة املخل�صني لتوحيد اجلهــود
يف دولة ي�سودها الرفـــ��اه والقانـــون ،م�ؤكداً
على العدالة االجتماعية».
و�أ�ض��اف قائال« :فف��ي اخلط��اب ال�سامي
توجيه مبا��شر لل�سلطة التنفيذي��ة ب�أن الوقت
ق��د حان للتجديد والعمل املبني على منظومة
�إداري��ة حديث��ة هدفها الإنت��اج �أو ًال من خالل
العم��ل واالبت��كار والإخال���ص ،وثاني��اً ،بناء
الدول��ة اقت�صادي�� ًا بتنوي��ع م�ص��ادر دخله��ا،
وذل��ك با�ستغ�لال خرياته��ا و�سواع��د �أبنائها
ملواكبة العامل يف ثوراته ال�صناعية املتتالية،
و�أن جاللته حفظه اهلل يتطلع ب�أن يرى الوطن
واملواط��ن يف تق��دم وازده��ار م�ستم��ر ،و�أك��د
عل��ى متابعته ال�شخ�صية لهذا النماء والتجديد
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وال م��كان ملتقاع���س �أو مق��اوم التغي�ير ب��ل
الفر�صة لل�شباب الواعد والأبواب لهم مفتوحة،
وح��ول الت�رشيع��ات �أك��د على جتديده��ا وفق ًا
ملتطلب��ات املرحل��ة التي متكِّ��ن ال�سلطات من
تنفي��ذ مهامها ،وبذلك يكون ق��د حدد لل�سلطة
الت�رشيعي��ة واجباته��ا يف تهيئ��ة الت�رشيعات
التي حتقق امل�صلحة الوطنية العليا ،ومبوجب
تلك الت�رشيعات والقوانني �سوف تقوم ال�سلطة
الق�ضائية بدورها دون تداخل االخت�صا�صات
�أو ازدواجي��ة امله��ام وتعقيداته��ا مب��ا يحقق
�لا ومرون��ة يف الإج��راءات ،و�إن حوكمة
ت�سهي ً
كاف��ة القطاع��ات مطلب مهم لتعزي��ز كل هذه
التطورات ،ولقد كان لقواته امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية من��ه الفخـــــر واالعتــــزاز
وموا�صلـــة تطورها والثناء عليها ،وهذا يعني
�أن التطور والتقدم والبناء للدولة �أهم �أركانها
ه��و الأم��ن والدف��اع ال��ذي و�ضع��ه يف �أعل��ى
اهتماماته حفظه اهلل ورعاه».
ويف خت��ام كلمته توجه �آم��ر كلية الدفاع
الوطن��ي  :بالدعاء هلل تع��اىل�« :أن يحفظ ويعز
موالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
(القائ��د الأعلى) حفظ��ه اهلل ورعاه ،و�أن يحقق

لعم��ان على يديه الكرميت�ين ويف ظل قيادته
احلكيمة ما ي�صبو �إليه من عز ورخاء وازدهار
لهذا الوطن و�أبنائه� ،إنه �سميع جميب الدعاء».
بعده��ا �شاه��د مع��ايل الدكت��ور رئي���س
الهيئ��ة العام��ة للإذاع��ة والتلفزي��ون راع��ي
املنا�سبة واحل�ضور عر�ضا مرئيا عن فعاليات
ومب��ادرات و�أن�شط��ة الن��دوة ،ث��م ق��دم ع��دد
م��ن امل�شاركني يف ال��دورة ال�سابع��ة العر�ض
اخلتام��ي للتو�صيات واحلل��ول املبتكرة التي
تو�صل��وا �إليه��ا من خ�لال التحلي��ل والنقا�ش
اله��ادف ،والتي خرجت بحل��ول قابلة للتنفيذ
على �أر�ض الواقع.
• هذا ،وق��د انطلقت فعاليات الندوة يوم
 ،2/23حيث �ألقى بهذه املنا�سبة اللواء الركن
�آم��ر كلي��ة الدف��اع الوطن��ي كلم��ة ق��ال فيها:
«�إن التنوي��ع االقت�ص��ادي هو ال�شغ��ل ال�شاغل
للحكومة ،وهو الركيزة التي تبني عليها الدول
م�ستقبل �أجياله��ا وا�ستقرارها ،وذلك من �أجل
بن��اء اقت�صاد ق��وي متني وم�ست��دام ال يعتمد
على امل�ص��در الواحد ،متط��ور يواكب املعرفة
والعل��وم الت��ي تتطور ب�شكل مت�س��ارع ال تقف
عند حد بف�ضل االبتكار وال�سباق املحموم بني
الدول يف خمتلف االجتاهات».
و�أ�ض��اف« :مبوج��ب التوجيه��ات
ال�سامي��ة للحكومة ور�ؤي��ة (عمان )2040
ج��اءت م�ساهم��ة كلي��ة الدف��اع الوطن��ي
به��ذه الن��دوة املهمة حتت مق��رر الق�ضايا
الإ�سرتاتيجية».
واختت��م �آمر كلي��ة الدف��اع الوطني كلمته
قائ�لاً« :ال �شك �أنكم تعلم��ون جميع ًا ب�أننا يف
الكلي��ة ننتهج مبد�أ الأعم��ال املمكن حتقيقها،
وذل��ك مبوج��ب م��ا �ستقوم��ون ب��ه م��ن جهد
جماع��ي م�ش�ترك ،ون�ستخل���ص تل��ك النتائ��ج
القابل��ة للتنفي��ذ والت��ي يتطلبها الوط��ن ،و�أن

�سعادة/
حبيب بن حممد الريامي

تكون مفيدة ب���إذن اهلل تعاىل ،ولي�ست �أمنيات
وتطلع��ات ي�صع��ب حتقيقه��ا  ،كم��ا حتر���ص
الكلية �أي�ض ًا على متابعة خمرجات الندوة مع
اجلهات ذات العالقة ب�شكل مبا�رش».
• بع��د ذل��ك عق��دت اجلل�س��ات احلواري��ة
للي��وم الأول للن��دوة ،حي��ث ت�صدرته��ا اجلل�سة
االفتتاحي��ة بعن��وان( :دور االقت�ص��ادات
التقليدي��ة والواع��دة و�أثره��ا يف التنوي��ع
االقت�صادي) فقد تطرق �سعادة ال�شيخ عبدهلل بن
�س��امل ال�ساملي الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
ل�سوق املال �إىل �أن التنويع االقت�صادي مفهوم
يعن��ى بثالثة عنا�رص � :أوله��ا تعددية الأن�شطة
التجاري��ة والإنتاجية �أو مبعن��ى �آخر العمليات
الت��ي ت�ضيف قيم��ة �إىل االقت�ص��اد ،ثانيا مدى
ا�ستقالليته��ا �أو مدى متركزها واعتمادها على
بع�ضها البع�ض  ،ثالثًا مدى انك�شاف االقت�صاد
�أو ت�أث��ره باله��زات اخلارجي��ة (االقت�ص��اد يف
املق��ام الأول ) فاجلمي��ع من��ا ي��درك �أهمي��ة
التنوي��ع االقت�ص��ادي يف ال�سلطن��ة  ،فالتنويع
االقت�ص��ادي مل يعد خي��ارا �إ�سرتاتيجيا من�ضي
في��ه �أم ال ،فتنوي��ع االقت�ص��اد �أ�صب��ح �رضورة
حتمي��ة يجب العم��ل عليها وتب ّني��ه ب�شكل دائم
لتحقي��ق اال�ستدام��ة والرفاه ،وجن��د �أي�ضا ب�أن
التنوي��ع االقت�ص��ادي مرتب��ط ارتباط��ا وثيق��ا
ب�أه��داف التنمي��ة وحتقيقه��ا ،فر�ؤي��ة ال�سلطنة
مبني��ة عل��ى التنوي��ع االقت�ص��ادي،
احلالي��ة ّ
فهن��اك العديد من القطاعات يج��ب ا�ستغاللها
اال�ستغالل الأمثل لتحقيق التنوع يف االقت�صاد
الع��ام ،فهن��اك العديد م��ن النماذج م��ن الدول
والت��ي ا�ستغل��ت بع���ض القطاع��ات وتب ّنته��ا
لتحقيق التنمية وتنويع االقت�صاد ،وجنحت يف
ذلك مثل ماليزيا و�سنغافورة وتايوان وغريها
من ال��دول الناجحة ،ومن الأم��ور املهمة التي
يج��ب الرتكي��ز عليه��ا ه��و التعلي��م  ،فالتعليم

املهند�س/
�صالح بن حممد ال�شنفري

ب�ش��كل ع��ام هو الراف��د جلميع ه��ذه القطاعات
لتحقي��ق التنوي��ع والتنمي��ة ال�شامل��ة  ،وكذلك
تو�سيع القاعدة ال�سكاني��ة يف ال�سلطنة �ست�سهم
يف حتقي��ق التن��وع االقت�ص��ادي ،وا�ستقط��اب
اال�ستثمارات الأجنبية ،وتهيئة البيئة املنا�سبة
لها �سي�سهم �أي�ضا يف حتقيق اقت�صاد متنوع.
كما �أك��د �سعادة حبيب بن حممد الريامي
الأم�ين العام ملرك��ز ال�سلط��ان قابو�س العايل
للثقافة «على �أن هناك الكثري من الأ�شياء ميكن
تنفيذه��ا يف �أر���ض الواقع ،وهن��اك الكثري من
املمكّنات يف �أر���ض ال�سلطنة ميكن ا�ستغاللها
اال�ستغالل الأمثل لتحقيق التنوع االقت�صادي،
ومنه��ا املكنون��ات الرتاثي��ة (ح�ص��ون وقالع
و�آثار وجزر و�شواطئ وغريها) ،كذلك الطبيعة
اجلغرافي��ة التي تتميز به��ا ال�سلطنة وممكنات
تعاق��ب ف�صلي ال�صي��ف وال�شت��اء وغريها من
املمكنات الأخرى ،فيجب مراجعة الت�رشيعات
والقوانني والنظم مب��ا يتوافق ور�ؤية املجتمع
وال مي�س بجوانب �أمنية وجمتمعية وح�ضارية
را�سخة.
م��ن جان��ب �آخ��ر ثح��دث املهند���س
�صال��ح ب��ن حمم��د ال�شنف��ري ع��ن دور ال�رشك��ة
العماني��ة لال�ستثم��ار الغذائي يف حتقي��ق الأمن
الغذائي لل�سلطنة ،وخطط اال�ستثمار الإ�سرتاتيجي
يف حتقي��ق االكتفاء الذاتي ،ف�ضال عن دورها يف
عملية التنوي��ع االقت�صادي وتوف�ير فر�ص عمل
للمواطن�ين ب�ش��كل مبا�رش وغري مبا��شر ،هذا �إىل
جانب زيادة القيم��ة امل�ضافة يف جمال الإنتاج
الغذائي وامل�ساهمة يف الناجت املحلي.
وج��اءت اجلل�س��ة الثانية للن��دوة بعنوان:
(اقت�ص��اد املعرف��ة والثقاف��ة وم�ساهمت��ه يف
تعزي��ز التنوي��ع االقت�ص��ادي) والت��ي حتدث��ت
فيه��ا املكرم��ة الدكت��ورة عائ�ش��ة بن��ت حم��د
الدرمكي��ة ع�ضوة جمل�س الدولة �إىل �أن الثقافة

املكرمة الدكتورة/
عائ�شة بنت حمد الدرمكية

هي الدعامة الرابعة للتنمية امل�ستدامة ،فهناك
عالق��ة وثيقة تربط الثقاف��ة بالتنمية والتنوع
االقت�ص��ادي ،ولك��ي ن�ؤ�س�س ه��ذه العالقة بني
الثقاف��ة وب�ين االقت�ص��اد يج��ب علين��ا الأخذ
بالنظ��رة التكاملي��ة يف العديد م��ن املجاالت،
وو�ضع حلول ال�ستدام��ة الثقافة ،ويجب علينا
�أن نحم��ي ون�ص��ون ثقافتن��ا ،وذل��ك ال يحدث
�إال عن طري��ق اال�ستدامة ،واال�ستدامة ال حتدث
�إال ع��ن طري��ق االقت�صاد ،ويج��ب �أي�ضا �إدماج
الثقافة يف ال�سيا�سات الإمنائية لكي ن�صل �إىل
منظومة تكاملية بني االقت�صاد والثقافة.
• وتهدف الندوة �إىل مراجعة وحتليل واقع
التنوي��ع االقت�ص��ادي وقطاعات��ه بال�سلطن��ة،
وحتلي��ل �أب��رز ال�صعوب��ات والتحدي��ات ،كم��ا
ته��دف �إىل مناق�ش��ة �أهمية �سيا�س��ات وبرامج
التنوي��ع االقت�صادي ،وحتديد �أب��رز املقومات
وامليزة التناف�سية لالقت�صاد الوطني ،ودرا�سة
�أبرز ال�سيا�سات والت�رشيعات والآليات احلالية
وامل�ستقبلية لتحقيق �أهدافه� ،إىل جانب درا�سة
�آليات الإ�رساع بربنام��ج التنويع االقت�صادي،
وحتدي��د ممكنات النج��اح والتق��دم ،واخلروج
بتو�صيات ومبادرات قابلة للتطبيق.
ومت تنفيذ الن��دوة من خالل توزيع الدورة
ال�سابع��ة عل��ى �أرب��ع جمموع��ات متث��ل حمور
(ال�رشاك��ة والتخ�صي���ص) وحم��ور (االبت��كار
والتناف�سي��ة) وحم��ور (القطاع��ات التقليدي��ة
والواعدة) ،وحمور (اقت�صاد املعرفة والثقافة)
وذلك من خالل ( )8مراحل �أ�سا�سية.
وا�شتم��ل الي��وم الث��اين على ور�ش��ة نقا�ش
(حتلي��ل الواق��ع ومناق�ش��ة �أب��رز التحدي��ات
وحتديد الأولويات واختيار التو�صيات).
كما ت�ضم��ن الي��وم الثالث ور�ش��ة (حتديد
�أه��م امل�شاري��ع واملب��ادرات) ،وت�ضم��ن اليوم
الرابع (عر�ض خمرجات الندوة).
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العميد الركن/
م�سلم بن �سعيد الربعمي

خالد بن �سامل الغ�ساين

وبه��ذه املنا�سب��ة كان ملن��دوب التوجي��ه
املعنوي اللقاءات الآتية  :حتدث خالد بن �سامل
الغ�ساين م�ست�شار وزير الرتاث والثقافة لل�ش�ؤون
الثقافي���ة قائ ًال« :كانت جتربة رائع��ة تلك التي
ق�ضيناها يف كلية الدف��اع الوطني خالل ندوة
( التنوي��ع االقت�ص��ادي)� ،ضم��ت نخبة خمتارة
من القي��ادات التي متتلك من الكفاءات واخلربة
الكثري مم��ا ميكن �أن ي�شكل عالم��ات فارقة يف
املعلومات املقدمة والآراء والأفكار التي ت�سهم
يف خمرجات ق��ادرة على تلبي��ة الأهداف التي
�أقيم��ت م��ن �أجله��ا الن��دوة والت��ي تعال��ج �أهم
الق�ضاي��ا املطروح��ة وت�ش��كل ��ضرورة حتمية
للحا��ضر وامل�ستقب��ل الزاه��ر ب���إذن اهلل لعمان
واملقيمني عل��ى �أر�ضها� ،أن البيئة املهي�أة التي
متتلكه��ا كلية الدفاع الوطني والقيادات الكف�ؤة
به��ا ،عالوة على امل�شارك�ين وامل�ست�شارين يف
ر�أي��ي �أ�سهمت ب�شكل فع��ال يف جعل هذه الندوة
ور�ش��ة عم��ل حقيقي��ة مل��دة خم�سة �أي��ام عولج
خاللها الكثري مما يالم�س الأهداف والتطلعات
ملخرجاتها ».
وق���ال العمي���د الرك���ن م�سلم ب���ن �سعيد
الربعمي (موج���ه �إ�سرتاتيج���ي) بكلية الدفاع
الوطني« :تعد كلية الدفاع الوطني �أعلى �رصح
�أكادمي��ي بال�سلطنة لت�أهيل القي��ادات الوطنية
يف امل�ست��وى الإ�سرتاتيج��ي ،ويف جمايل الأمن
والدف��اع ويت�ضم��ن املنه��اج ال�سن��وي للكلي��ة
(مق��رر الق�ضايا الإ�سرتاتيجي��ة املعا�رصة) وقد
نفذت الدورة ال�سابعة ندوة التنويع االقت�صادي
ومب�شارك��ة عدد م��ن امل�ست�شاري��ن من اجلهات
املعني��ة يف القطاع�ين الع��ام واخلا���ص ،وهلل
احلم��د حقق��ت الن��دوة �أهدافها الوطني��ة ،وذلك
باخل��روج بالعديد من التو�صي��ات واملبادرات
ذات الطاب��ع الإ�سرتاتيج��ي والقابل��ة للتطبي��ق
والتنفي��ذ ،وبال�ش��ك �س��وف ت�ساع��د �صن��اع
ومتخذي القرار يف القطاع االقت�صادي».
العميد الرك���ن جوي مهند����س �صالح بن
يحي���ى امل�سكري (موج���ه �إ�سرتاتيج���ي) «�أكد
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العميد الركن جوي مهند�س/
�صالح بن يحيى امل�سكري

العميد الركن بحري/
علي بن عبداهلل ال�شيدي

الندوة ا�شتملت على �أربعة حماور ( :ال�شراكة والتخ�صي�ص) ،و(االبتكار
والتناف�سية) و(القطاعات التقليدية والواعدة) ،و(اقت�صاد املعرفة والثقافة)
عل��ى �أهمي��ة ه��ذه الن��دوة وخا�ص��ة يف ه��ذه
الف�ترة الزمنية تواجه العديد م��ن الدول �أزمات
اقت�صادية راهنة والبحث عن البدائل لالقت�صاد
ال��ذي يعتم��د عل��ى النفط ،فه��ذه الن��دوة تبحث
يف التنوي��ع االقت�ص��ادي ،وتعتم��د عل��ى �أربعة
حم��اور رئي�سي��ة وه��ي :القطاع��ات التقليدي��ة
والواعدة ،وحمورات اقت�صاد املعرفة والثقافة،
وحمور االبت��كار والتناف�سي��ة ،وحمور ال�رشاكة
والتخ�صي���ص ،ويعد اختي��ار الو�سائل املنا�سبة
أ�س�سا تتطلبها الندوة ل�ضمان الو�صول
والأدوات � ً
�إىل حتليل علمي دقيق وتقدمي تو�صيات وخطة
عم��ل لتنفي��ذ الأه��داف املطل��وب حتقيقها لكل
حم��ور من حم��اور الن��دوة ،ومبوج��ب ذلك يتم
العم��ل وفق��ا مل��ا حتتويه ه��ذه التعليم��ات من
خط��وط عري�ض��ة لتحقي��ق الأه��داف والغايات
املتوخاه من تنفيذ الندوة».
العمي���د الركن بح���ري علي ب���ن عبداهلل
ال�شيدي (موجه �إ�سرتاتيجي) «�إن هيئة التوجيه
بالكلي��ة �شاركت يف املرحلة التح�ضريية لندوة
الق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجية بالإ�ضاف��ة �إىل متابعة
وتوجيه امل�شاركني نحو �أهداف وحماور الندوة
بالتن�سي��ق م��ع امل�ست�شاري��ن ،وو�ض��ع احلل��ول
اال�ست�رشافي��ة للتنوي��ع االقت�ص��ادي من خالل
قرارات الو�ضع الراه��ن للقطاعات االقت�صادية
امل�ستهدفة يف هذه الندوة املعتمدة على حتليل
البيان��ات االجتماعي��ة ال�صادرة م��ن التقارير
املحلي��ة والدولي��ة ،واالط�لاع عل��ى الدرا�سات
والتوجه��ات والتج��ارب الإقليمي��ة والدولي��ة
يف تل��ك القطاع��ات االقت�صادي��ة ،ومت حتدي��د
الفر���ص والتحديات من خالل عمليات الع�صف
الذهني».
وحت���دث العمي���د الركن ج���وي (متقاعد)
نا��ص�ر بن جمع���ة الزدجايل م�ست�ش���ار كلية

الدفاع الوطني قائال« :يعد التنويع االقت�صادي
مهما �أكد عليه موالن��ا ح�رضة �صاحب
مطل ًب��ا ً
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق حفظ��ه
اهلل ،وكان م�سع��ى الكلي��ة ه��و الب��دء من حيث
انته��ى الآخ��رون ،حي��ث توا�صل��ت م��ع العديد
من اجله��ات للح�صول على خمتل��ف الدرا�سات
ال�سابق��ة وتو�صياته��ا ،كم��ا تق��وم عل��ى مبد�أ
مه��م وه��و التكامل م��ع اجله��ود الوطنية التي
تقوم بها خمتلف اجلهات مثل املجل�س الأعلى
للتخطي��ط ،ووح��دة دع��م التنفي��ذ واملتابع��ة
وفريق عم��ل اخلطة اخلم�سية العا�رشة .وكعادة
مراك��ز الدرا�سات والكلي��ات التي تعنى بدرا�سة
امل�ستقب��ل وت�ساه��م يف بل��ورة الإ�سرتاتيجيات
قامت الكلي��ة بالرتكيز على بع���ض القطاعات
املهمة ذات امل�ستقبل الواعد مثل قطاع الزراعة
والقط��اع الأزرق (اقت�ص��اد املحيط��ات) كم��ا
�أفردت حيزاً كبرياً القت�ص��اد املعرفة والثقافة
ملا له من �أهمية كربى يف التنويع االقت�صادي
م�ستقب ًال ؛ نظراً لتجدد وتنوع الثقافة العمانية
وال�تراث الثقايف بال�سلطن��ة ،ورغبة من الكلية
يف ا�ستغالل وحتويل الرتاث والثقافة �إىل منتج
اقت�صادي.
وي�ستن��د تنفي��ذ مث��ل ه��ذه الن��دوات عل��ى
منهجي��ة علمية ور�صيد مع��ريف وخربة �سابقة
يف تنظيم مثل هذه الفعاليات للتح�ضري للندوة
مت عقد ور�ش عمل متعددة مع �أ�صحاب امل�صلحة
وتقدمي �أوراق متنوع��ة ،كما هو احلال بالن�سبة
للن��دوات ال�سابقة ،نفذت الن��دوة ب�رشاكة كبرية
م��ع خمتلف القطاعات احلكومية والأهلية ،كما
�ش��ارك بها ع��دد كبري م��ن القط��اع الأكادميي
والقط��اع اخلا���ص و�أ�صح��اب املب��ادرات
وامل�شاري��ع ال�صغ�يرة واملتو�سط��ة .والختب��ار
خمرجات الن��دوة وتو�صياته��ا مت ت�شكيل جلنة

العميد الركن جوي متقاعد/
نا�صر بن جمعة الزدجايل

العقيد الركن/
�سامل بن نا�صر الوهيبي

العقيد الركن بحري/
را�شد بن �سامل املعمري

املقدم الركن/
عبدالعزيز بن حممد اجلابري

الندوة تهدف �إىل مراجعة وحتليل واقع التنويع االقت�صادي
وقطاعاته بال�سلطنة ،وحتليل �أبرز ال�صعوبات والتحديات
حماي��دة لتنقي��ح ومراجع��ة املخرج��ات قب��ل
رفعها �إىل اجلهات املعنية بالدولة.
و�إميان�� ًا بامل�س�ؤولي��ة الوطني��ة امل�شرتك��ة
مت التوا�ص��ل م��ع ع��دد كب�ير م��ن امل�س�ؤول�ين
يف القطاع�ين الع��ام واخلا�ص خ�لال املرحلة
التح�ضريي��ة للن��دوة به��دف الوق��وف عل��ى
مرئياته��م والت��ي كان له��ا دور كبري يف و�ضع
وحتديد حماور الن��دوة .بالإ�ضافة �إىل ال�رشكاء
الإ�سرتاتيجي�ين كانت هن��اك جلن��ة ا�ست�شارية
برئا�س��ة اللواء الركن� /آمر كلية الدفاع الوطني
وع��دد من �أ�صح��اب ال�سع��ادة �أع�ض��اء جمل�سي
الدولة وال�شورى والوكالء ،كما �شارك عدد كبري
م��ن امل�ؤ�س�س��ات والهيئات احلكومي��ة والقطاع
اخلا���ص ،وذلك لتبادل اخل�برات وتبادل الآراء
مبا يخدم مو�ضوع الندوة .
وق��د تبن��ت كلية الدف��اع الوطن��ي منهجية
علمي��ة يف �إع��داد وتنفي��ذ ن��دوة «التنوي��ع
االقت�صادي» .حيث اعتمد امل�شاركون باملحاور
الأربع��ة للن��دوة عل��ى ع��دد م��ن الدرا�س��ات
احلديثة العاملي��ة والإقليمي��ة واملحلية ،وعلى
املحا��ضرات واجلل�سات احلواري��ة التي �سبقت
الندوة ،ومن خالل املعلومات التي مت احل�صول
عليه��ا مت العمل عل��ى حتليل الواق��ع من خالل
ا�ستخدام منهجية ( )STEEPثم الع�صف الذهني
وامل�صفوفات مب�شارك��ة نخبة من امل�ست�شارين
واخلرباء للو�ص��ول �إىل �أه��م التحديات ،وو�ضع
املبادرات العملية لتحقيق احللول املقرتحة».
قال العقيد الركن �سامل بن نا�رص الوهيبي
(م�ش���ارك) م���ن اجلي����ش ال�سلط���اين العماين:
«تكت�س��ب الن��دوة �أهمية خا�ص��ة كونها تناق�ش
موا�ضي��ع وجوان��ب التنوي��ع االقت�ص��ادي،
حي��ث تغط��ي �أربع��ة حم��اور :املح��ور الأول
القطاع��ات التقليدي��ة والواع��دة ،املحور الثاين

اقت�ص��اد املعرف��ة والثقاف��ة ،واملح��ور الثالث
االبت��كار والتناف�سية ،واملح��ور الرابع ال�رشاكة
والتخ�صي�ص».
العقيد الركن بحري را�شد بن �سامل املعمري
(م�شارك)« :ناق�شت الن��دوة �أحد �أهم املوا�ضيع
الإ�سرتاتيجي��ة الت��ي مت���س الأم��ن الوطن��ي
وه��و «التنوي��ع االقت�ص��ادي» ال��ذي ي�ستهدف
تقلي��ل االعتم��اد عل��ى الإي��رادات الريعية من
النفط والغ��از و�إيجاد بدائ��ل م�ستدامة .وت�أتي
�أهمي��ة هذه الن��دوة يف مراجع��ة وحتليل واقع
التنوي��ع االقت�ص��ادي يف ال�سلطن��ة وحتلي��ل
�أب��رز ال�صعوب��ات والتحدي��ات الت��ي تواج��ه
ال�سلطنة لتحقيق التنوع االقت�صادي ومناق�شة
ال�سيا�س��ات والت�رشيع��ات الت��ي ت�ساع��د عل��ى
حتقي��ق �أهداف التنمي��ة االقت�صادي��ة وحتديد
�آلي��ات وممكنات النجاح واخل��روج بتو�صيات
ومبادرات قابلة للتطبيق».
�أم����ا املق����دم الرك����ن عبدالعزي����ز ب����ن
حممد اجلابري (م�ش����ارك) من �رشطة عمان
ال�سلطاني����ة ق����ال« :ت�أت��ي �أهمي��ة الن��دوة
كونه��ا تناق�ش �أه��م الق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجية
الت��ي مت�س ال�ش���أن الوطني العم��اين ،وت�سهم
يف تطوي��ر مهارات التفكري ل��دى امل�شاركني
و�صق��ل قدراته��م عل��ى حتلي��ل الواق��ع
والتحديات،وته��دف الن��دوة �إىل مراجع��ة
وحتليل واقع التنويع االقت�صادي وقطاعاته
بال�سلطن��ة ،وحتلي��ل �أب��رز ال�صعوب��ات التي
تعرت�ض �سب��ل النمو االقت�ص��ادي ،ومناق�شة
�أهمية �سيا�سات وبرامج التنويع االقت�صادي
وحتدي��د �أب��رز املقومات واملي��زة التناف�سية
لالقت�صاد الوطن��ي ،ودرا�سة �أبرز ال�سيا�سات
والت�رشيعات والآلي��ات احلالية وامل�ستقبلية
لتحقيق �أهداف التنويع االقت�صادي بالبالد،

قي�س بن را�شد التوبي

واخل��روج بتو�صي��ات ومب��ادرات قابل��ة
للتطبيق يف جمال التنويع االقت�صادي».
كما حتدث قي�س بن را�شد التوبي (م�شارك)
م���ن ديوان البالط ال�سلطاين قائال�« :إن املرحلة
التح�ضريي��ة لن��دوة الق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجي��ة
منحت املنت�سبني لدورة الدفاع الوطني ال�سابعة
فر�ص��ة للبح��ث والتعم��ق يف الو�ض��ع الراه��ن
للقطاع��ات االقت�صادي��ة امل�ستهدف��ة يف ن��دوة
التنويع االقت�صادي م��ن خالل حتليل البيانات
الإح�صائي��ة ال�ص��ادرة م��ن التقاري��ر املحلي��ة
والدولي��ة ،واالطالع على الدرا�سات والتوجهات
والتج��ارب العاملي��ة يف تل��ك القطاع��ات
االقت�صادي��ة ،ومت حتدي��د التحدي��ات والفر���ص
م��ن خ�لال عملي��ات الع�ص��ف الذهن��ي ،كم��ا
منح��ت الكلية امل�شاركني فر�ص��ة اال�ستماع �إىل
املخت�صني والنقا�ش معه��م من خالل اجلل�سات
النقا�شية والتفاعلية التي نظمتها الكلية ،كما �أن
التو�صيات واملبادرات التي �ستخرج بها الندوة
�ست�ساه��م يف دع��م جه��ود اجله��ات املعنية يف
التنويع االقت�صادي ملواكب��ة �أولويات ال�سلطنة
يف توجه��ات الر�ؤية امل�ستقبلية ( ُعمان )٢٠٤٠
لإيج��اد اقت�ص��اد متن��وع وم�ست��دام قائ��م على
املعرف��ة واالبت��كار� ،أطره متكامل��ة وتناف�سيته
متحققة ،م�ستوعب للث��ورات ال�صناعية ،ويحقق
اال�ستدامة املالية».
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�أوال:

�سل�سلة مقاالت

يف روح فقيد الوطن

�إىل ج ّنـة اخللد

� ّأيها الأب الكبري واملع ّلم القدير
�إن خم�سني عاما عا�شتها عُ مان �أر�ضا و�شعبا م ّرت وانق�ضت وك�أنها �أيام �أو �ساعات �أو دقائق ،مرت �سريعا وحتقق ل ُعمان من خاللها ما ميكن
ت�سميته باملعجزات ،خم�سون عاما تعدّ فرتة ق�صرية يف حياة الأمم ،ولكن بر�ؤيتكم الثاقبة يا قابو�س -رحمكم اهلل -وعزميتكم القوية ،و�إ�صراركم
الو ّقاد على مواجهة التحديات ،وت�سخري حياتكم كاملة خلدمة عُ مان و�أهلها ،كتب اهلل لكم التوفيق والنجاح يف ا�ستغالل كل ثانية من تلك الفرتة
لبناء عُ مان احلديثة ،و�إعادة �أجمادها التليدة ،والو�صول بها �إىل م�صاف الدول املتقدمة يف القرن احلادي والع�شرين يف كافة املجاالت .وبعد �أربعني
يوما من احلداد وال�صمت الرهيب على فراقكم �أيها الأب الكبري واملعلم القدير ،بد�أت الذكريات تخ ّيم على �أي حديث ،وتتعاىل على كل ما يقال
بني الأ�سرة واملجتمع ال ُعماين ،رجالهم ون�سا�ؤهم كبريهم و�صغريهم ،يف كل بيت ،وجمل�س ،ومكان عام ،وطريق يف كل �أرجاء عُ مان من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها ،وجميعهم يرون ويتذكرون منجزاتكم املعنوية واملادية يف كل ثانية ودقيقة و�ساعة ويوم يف كل زاوية من �أر�ض عُ مان الغالية.
عندما بد�أت �أكتب هذا املقال الق�صري كان هناك �س�ؤال حمري يف خاطري يقول ،من يتذكر
قابو�س ومنجزاته املعنوية واملادية يف هذه الأر�ض الطاهرة وخارجها ؟ ومن �أين �أبد�أ يف �رسد
تلك الذكريات؟ وبعد فرتة وجيزة كانت الإجابة �أوال ،من ذاكرتي تقول� :أنا �أتذكر قابو�س منذ
خم�سني عاما عندما بزغ نور الفجر على ُعمان ،وثانيا قلمي ،قائال� :أنا �أحد �أولئك الذين يتذكرون
قابو�س منذ �أن بد�أت تكتب بي ا�سم قابو�س منذ ثمانية و�أربعني عاما م�ضت .وبعد حماورات
مطولة بيني وبني قلمي تو�صلنا �إىل �أن من يتذكر قابو�س ومنجزاته املعنوية واملادية ،هي �أر�ض
ُعمان ب�أ�رسها ،و�أبنا�ؤها كافة ،والعامل املحب لل�سالم والوئام� .أما من �أين �أبد�أ مت االتفاق بيني
وبني قلمي �أن يكون ذلك منذ يوم االثنني املوافق  18نوفمرب 1940م .و�سوف �أ�ستعر�ض يف هذه
املقالة باخت�صار �إلقاء ال�ضوء على �أولئك الذين يتذكرون قابو�س م�ستخدما كلمة يتذكر ويتذكرك
ويتذكرونك ويتذكرون بالإ�شارة �إىل كل من يتذكره �سواء كانوا من الأحياء �أو اجلماد ،و�سيتكرر
ا�سم قابو�س خم�سني مرة يف هذه املقالة ذكرى خلم�سني عاما من العطاء والإجنازات التي حققها
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�إن ي��وم االثن�ين  18نوفم�بر 1940م ،ومدين��ة الأ�صال��ة ـ
�صاللة يتذكّ ران حلظ��ة ميالدك يف هذا اليوم املبارك الذي يع ّد
ب��شرى ل ُعمان و�أهلها ،ون�ش�أت��ك ال�صاحلة على يدي �أب �سلطان،
و�أم جليلة ،حيث تربيت تربية ال�سالطني ال�صاحلني.
يتذك��رك املدر�سون الأحياء منهم الذين ت�رشفوا بتعليمك
العل��وم االبتدائية والدين والفقه ،والذي��ن وجدوا يف �شخ�صيتك
ال�صفات احلميدة :الذكاء ،واال�ستقامة ،وطيبة القلب ،والتوا�ضع،
وال�سلوك احل�سن.
تتذكرك �أمواج البحر الهادئة �شتاء والهائجة �صيفا ،وجبال
ظف��ار ال�شماء التي تكون �صامدة ب�ألوانه��ا البنية �شتاء ،وتزهو
ب�ألوانه��ا اخل�رضاء �صيفا ،عندما تطل عليهما من ردهات ق�رص
احل�صن ب�صاللة.
تتذكرك كلية (�ساند هري�ست) الع�سكرية العريقة التي تلقيت
فيه��ا علومك الع�سكرية ،النظرية والعملي��ة يف جماالت القيادة
والإدارة وامله��ارات امليداني��ة الع�سكري��ة ،وتتذك��رك الكتيب��ة
الأوىل من (فوج الكامرون) التابع للواء احلادي ع�رش الربيطاين
املراب��ط يف �أملاني��ا ،الذي التحق��ت به بعد تخرجك م��ن الكلية
برغب��ة منك ملمار�سة الدرو�س الع�سكرية النظرية والعملية التي
در�سته��ا يف كلي��ة (�سان��ت هري�ست) على �أر���ض الواقع .ذلك ما
�أوج��د يف �شخ�صيت��ك ال�صف��ات القيادية الع�سكري��ة التي كانت
موهب��ة م��ن اخلالق عز وجل ،وعل��م تعلمته برغب��ة �أكيدة ،وفن
مار�سته الحقا عندما �أ�صبحت القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
تتذك��رك الرحلة اال�ستطالعية ح��ول العامل ملدة ثالثة �أ�شهر
و�أن��ت جتول حول العامل لالطالع على ثقاف��ات ال�شعوب بكافة
جوانبه��ا الت��ي غر�س��ت يف قلبك فهم��ا عميقا لثقاف��ات العامل
املختلف��ة ،وكيفية التعامل واالن�سجام م��ع احل�ضارات الأخرى
يف تايل الأيام.
تتذك��رك مدين��ة (�سيلب��ون) يف دوقي��ة هامب�ش�ير الواقع��ة
جنوب ��شرق لندن باململك��ة املتحدة و�أنت تتطل��ع عمليا على
تطبي��ق الإدارة الذاتي��ة للبلدي��ة ،و�شبك��ة الدوائ��ر احلكومي��ة،
وم�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص لكي تكتمل يف ذهن��ك فكرة بناء
الدولة الع�رصية.
بعد عودتك من رحلتك اال�ستطالعية ،يتذكرك بيتك ال�صغري
يف ح��رم ق��صر احل�ص��ن ب�صاللة ال��ذي وا�صل��ت في��ه درا�ستك
بتعمق يف جم��االت الدين الإ�سالمي ،وتاري��خ وح�ضارة ُعمان
عل��ى مر الع�صور .وتتذكرك كل ثانية و�ساعة ويوم و�أنت تراقب
الأو�ضاع يف بلدك ،ويتج�سد يف فكرك ب�أن هناك ر�سالة تنتظرك
لإنقاذها من احلالة التي و�صلت �إليها.
ما م��ن �شك �أن الثالثني عاما الأوىل من عمرك التي ع�شتها
ي��ا قابو���س يف تربي��ة �صاحل��ة ،والنه��ل م��ن العل��وم الدينية،
وال�سيا�سي��ة ،واالقت�صادية ،والع�سكرية� ،أهلتك ال�ستالم الر�سالة
املقد�س��ة لقي��ادة ُعم��ان و�شعبه��ا والو�صول به��ا �إىل امل�ستوى
املرموق بني دول العامل.
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ثانيا

خم�سون عاما ذهبية

�إن اخلم�سني عاما املا�ضية من عمر النه�ضة املباركة التي قاد لواءها جاللة املغفور
له ب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س -طيب اهلل ثراه -عا�شتها ثالث فئات من الأجيال هي:
جزءا من الفرتة املا�ضية قبل النه�ضة ،وعا�شوا ما
 rفئة كبار ال�سن الذين عا�شوا ً
متيز بني املا�ضي
�أمدهم اهلل من العمر خالل فرتة اخلم�سني عاما الذهبية ،وهذه الفئة ّ
واحلا�رض وتتذكر قابو�س ومنجزاته العظيمة بكل فخر واعتزاز.
 rفئة ال�شباب الذين فتحوا عيونهم و�أول ما ر�أوه هو �صورة قابو�س ،و�أول ما �سمعوه
ا�سم قابو�س ،وعا�شوا فرتة الرخاء واال�ستقرار واالزدهار ،وهذه الفئة تتذكر ما حتقق على
طيب اهلل
هذه الأر�ض الطيبة من تنمية �شاملة م�ستدامة على يد جاللة ال�سلطان قابو�س َّ
ثراه .و�سيتذكرون ا�سم و�صورة قابو�س املحفورتني يف قلوبهم �إىل ما �شاء اهلل.
 rفئة الأحداث الذين فتحوا عيونهم و�أول ما ر�أوه �صورة قابو�س ،و�أول ما �سمعوه ا�سم
قابو�س ،ويتذكرون الرعاية ال�شاملة لهم يف بدايات حياتهم ،و�سيتذكرون ا�سم و�صورة
قابو�س املحفورتني يف قلوبهم �إىل ما �شاء اهلل.
و�سوف ن�ستعر�ض باخت�صار الإن�سان والأر�ض اللذين يتذكران و�سيبقان يتذكران
قابو�س و�إجنازاته املعنوية واملادية ،وذلك على النحو الآتي:
 kيتذكركم يا قابو�س بيتكم ال�صغري يف رحاب ق�رص احل�صن ب�صاللة عند ما
خرجتم منه �إىل �ساحة الق�رص يوم  18جمادى الأوىل  1390هـ املوافق  23يوليو
1970م ،بهيبتكم املعهودة ،وتفا�ؤلكم الأكيد معلنني توليكم زمام الأمور ك�سلطان ل ُعمان
وتوجيهكم �أول كلمة لل�شعب التي قلتم فيها�« ،س�أعمل ب�أ�رسع ما ميكن جلعلكم تعي�شون
�سعداء مل�ستقبل �أف�ضل ..وعلى كل واحد منكم امل�ساعدة يف هذا الواجب .كان وطننا يف
املا�ضي ذا �شهرة وقوة ،و�إن عملنا باحتاد وتعاون ف�سنعيد ما�ضينا مرة �أخرى ،و�سيكون
لنا املحل املرموق يف العامل العربي� ..إين وحكومتي اجلديدة نهدف لإجناز الهدف العام..
�شعبي و�إخوتي ..كان بالأم�س ظالم ولكن بعون اهلل غ ًدا �سي�رشق الفجر على ُعمان و�أهلها».
ومن هنا يتذكركم الوطن يا قابو�س ب�أنكم تقولون ما تعنوه وتفعلون ما تقولون ،ووعدمت
و�أوفيتم حق الوفاء.
 kتتذكركم يا قابو�س م�سقط وكل �أرجاء ُعمان يف يوم و�صولكم العا�صمة م�سقط
مبطار بيت الفلج بتاريخ  31يوليو 1970م ،و�أنتم تنزلون من �سلم الطائرة بهيبتكم
ال�سلطانية ووجهكم احل�سن ،ونظراتكم املت�أملة اخلري ل ُعمان ،ووجهتم خطابكم التاريخي
�إىل ُعمان �أر�ضا و�شعبا قائال�« :إن احلكومة وال�شعب كاجل�سد الواحد� ،إذا مل يقم ع�ضو منه
بواجبه اختلت بقية الأجزاء يف ذلك اجل�سد� .إننا ن�أمل �أن نكون عند ح�سن ظنكم كما ن�أمل
كذلك ويف نف�س الوقت �أن تكونوا عند ح�سن ظننا» .نعم يا قابو�س �إنها كلمات خالدة
انغر�ست يف قلوب كل ال ُعمانيني ،وكنت خري من يو�ضع فيه ح�سن الظن ،ولبى ال ُعمانيون
نداءكم �شاكرين ح�سن الظن فيهم و�أثبتوا �أنهم �أهل لذلك.
 kيتذكرك يا قابو�س الطفل واحلدث وال�شاب الذين نالوا نعمة العلم واملعرفة منذ
حلظة مقولتك ال�شهرية «�سنعلم �أبناءنا ولو حتت ظالل ال�شجر» ،مرورا مبراحل التعليم
املختلفة واملتنوعة و�صوال �إىل التعليم اجلامعي ف�أعلى �أينما كانوا ،ويتذكرون متابعتكم
عن قرب جلودة التعليم حتى يف الف�صول الدرا�سية ،ويتذكرون كلمتكم اخلالدة عن التعليم
يف خطابكم مبنا�سبة العيد الوطني الثاين املجيد يف  18نوفمرب 1972م ،حيث قلتم
رحمكم اهلل�« ،أهم ما يهمني �أن �ألفت �إليه انتباه القائمني بالتعليم هو �أن يكونوا هم القدوة
واملثال الطيب لتالميذهم ،و�أن يغر�سوا يف نفو�س الن�شء تعاليم الدين احلنيف ،ويربوهم
على الأخالق الفا�ضلة ،ويوقظوا يف نفو�سهم الروح الوطنية ليكونوا �أجياال من ال�شباب
قادرين على اال�ضطالع مب�س�ؤولياتهم ،ف�إذا حملوا امل�شعل كانوا تواقني دوما �إىل الأف�ضل،
�سباقني �إىل املبادرة والإنتاج يف العمل» .ويتذكرك يا قابو�س من فاتته فر�صة التعليم
يف �شبابه ونال فر�صة التعليم يف الكرب وحترر من الأمية.
�إن اهتمامكم بالتعليم يا قابو�س يف كل مراحله مل يتوقف بل ا�ستمر طوال خم�سني
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تتذكرك��م ي��ا قابو���س قواتك��م
امل�سلحة البا�سلة ،والأجهزة الع�سكرية
والأمنية الأخرى التي نالت اهتمامكم
اخلا�ص بها ،وقيادتك��م املبا�شرة لها،
الت��ي كانت بك��م ومعكم من��ذ حلظة
توليكم ال�سلطة

تتذكركم يا قابو�س �إجنازاتكم العظيمة
يف �سبيل بناء دولة امل�ؤ�س�سات فقد كافحتم
رحمكم اهلل -طوال خم�سني عاما للإيفاءبذلك العهد وفق ر�ؤية ثاقبة ومتدرجة ال
تقفز فوق احلقائق �إىل �أن �أ�صبحت عُ مان دولة
م�ؤ�س�سات مت بنا�ؤها على قواعد �صلبة ال تلني

يوما بعد يوم يف تطوير التعليم والتدريب والت�أهيل لل�شباب ال ُعماين يف
عاما يتج�سد ً
ً
كافة املجاالت ،ويف هذا ال�صدد قلتم -رحمكم اهلل -بعد �أربعني عاما من كلمتكم الأوىل
حول التعليم�« ،إال �أن الأمر يتطلب �إيالء عناية �أكرب للربط بني خمرجات التعليم ومتطلبات
�سوق العمل ،لذلك ف�إنه من الأولويات يف املرحلة التي منر بها واملرحلة القادمة التي
ن�ست�رشفها مراجعة �سيا�سات التعليم وخططه وبراجمه ،وتطويرها مبا يواكب املتغريات
التي ي�شهدها الوطن ،واملتطلبات التي يفر�ضها التقدم العلمي والتطور احل�ضاري و�صوال
�إىل بناء جيل م�سلح بالوعي واملعرفة ،والقدرات املطلوبة للعمل املفيد» .وها هو اليوم
يا قابو�س ي�شهد جيال مت�سلحا بالعلم واملعرفة.
 kيتذكرك يا قابو�س الطفل واحلدث وال�شاب الذين �شملتهم الرعاية ال�صحية منذ �أن
خلقهم اهلل نطفة يف �أرحام �أمهاتهم وحتى خروجهم �إىل الدنيا ،وا�ستمرار تلك الرعاية
طوال فرتة طفولتهم و�شبابهم �أينما كانوا ،ويتذكرون كلمتكم امل�شهورة يف بدايات
عهدكم امليمون مبنا�سبة افتتاح م�ست�شفى النه�ضة بتاريخ  26فرباير 1972م عند ما
قلتم« :ي�رسنا �أننا و�سعنا جمال العالج ل�شعبنا ويهمنا جدا �أن نقول للأطباء واملمر�ضني
و�سائر العاملني يف امل�ست�شفى  :كونوا يف خدمة املر�ضى وابذلوا �أق�صى ما يف و�سعكم
للعناية بهم ،فتلك هي ر�سالتكم املقد�سة ،وذلك هو واجبكم جتاههم ،وعني احلكومة
�ساهرة تراقب جهودكم واهلل يوفقكم ويوفقنا جميعا» وبذلك يا قابو�س حققت املقولة
(العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم).
 kيتذكرونك يا قابو�س الأيتام ،والأرامل ،واملطلقات ،واملهجورات ،والبنات غري
املتزوجات ،وكبار ال�سن والعاجزون عن العمل على رعايتكم ال�شاملة لهم من خالل
ال�ضمان والإ�سكان االجتماعي الذي كان واحدا من في�ض مكرماتكم العظيمة .ويتذكرون
كلمتكم اخلالدة مبنا�سبة االحتفال بالعيد الوطني الثاين املجيد بتاريخ  18نوفمرب
1972م التي قلتم فيها رحمكم اهلل« ،وت�أكيدا مل�سريتنا اجلادة نحو �أهدافنا �إىل خلق
الإن�سان ال ُعماين من جديد وتوفري متطلباته احلياتية وحت�سني �أحواله االجتماعية �أن�ش�أنا
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل لتوفري الرعاية االجتماعية للعجزة واملقعدين وم ّدهم
بامل�ساعدات املالية والعينية ،وت�أهيل من ميكن ت�أهيله للح�صول على م�صدر رزق
منا�سب .وتقدمي املعونات للمت�رضرين من الكوارث» نعم يا قابو�س ا�ستمر هذا النهج يف
تطور مطرد و�أ�صبحت تلك الفئة التي كانت مو�ضع اهتمامكم يف ُعمان من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها تنعم بتلك املكرمات املتتالية.
 kتتذكركم يا قابو�س العدالة االجتماعية التي بف�ضل ر�ؤيتكم لها �أ�صبحت �إحدى
القيم ال ُعمانية الأ�صيلة حيث قلتم بتاريخ  26نوفمرب 1975م« ،ومن املفهوم ب�أن
النا�س �سوا�سية كما علمنا ديننا ،و�أنه ال فرق بني املواطنني يف احلقوق والواجبات،
و�أن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم ،ف�إننا نحر�ص كل احلر�ص على �إقامة العدالة االجتماعية
وثبتم ذلك يف
وفق تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف و�رشيعتنا ال�سمحاء» .و�أكدمت ّ
النظام الأ�سا�سي للدولة مبوجب املادة ( )17التي تن�ص على �أن (املواطنني جميعهم
�سوا�سية �أمام القانون وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،وال متييز بينهم
يف ذلك ب�سبب اجلن�س� ،أو الأ�صل� ،أو اللون� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو املذهب� ،أو املوطن� ،أو
املركز االجتماعي).
 kويتذكرك يا قابو�س كل مواطن ومقيم على �أر�ض ُعمان الطاهرة وهو ي�شعر
بالعدالة واحلرية وامل�ساواة ،ويتذكركم املتهم يف ق�ضية ،واملدعي ،واملدعى عليه،
والدفاع ،واملحامي على عدالة الق�ضاء وا�ستقالله ،ورئا�ستكم املجل�س الأعلى للق�ضاء
لريتاح �ضمريكم ب�أن الق�ضاء يف ُعمان يجري كما �أردمت �أن يكون.
 kيتذكرونكم يا قابو�س كل م�ستخدمي الطرق �سواء كانوا �أولئك الذين ي�سعون لطلب
الرزق ب�سياراتهم (الأجرة)� ،أو �أولئك الذين يتحركون لق�ضاء حاجاتهم على ما تي�رس لهم
من �سهولة وي�رس لق�ضاء تلك احلاجات يف �ساعات يف كل �أرجاء ُعمان بعد ما كانت
تق�ضى يف �أيام ،وبذلك حتققت �رسعة وان�سياب احلركة االقت�صادية يف البالد.
 kيتذكركم يا قابو�س الرتاث ال ُعماين والثقافة ال ُعمانية اللتان كادتا �أن تتهاوى
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وتندثر ،فقد �أعطيتم هذا املجال اهتماما كبريا منذ �أن توليتم مقاليد
احلكم يف البالد �إىل �أن �أن�ش�أمت وزارة ُتعنى بهذا اجلانب يف عام 1976م
مب�سمى ( وزارة الإعالم والثقافة) ،ثم ا�ستقلت الثقافة عن الإعالم يف
عام 1979م و�أ�صبحت ( وزارة الرتاث القومي والثقافة) ،وا�ستمرارا لذلك
االهتمام خ�ص�صتم رحمكم اهلل عام 1994م عاما للرتاث وقلتم حينذاك،
«وبقدر ما حافظنا على �أ�صالتنا وتراثنا الفكري واحل�ضاري عملنا على
الأخذ ب�أ�سباب التطور والتقدم يف احلياة الع�رصية .ولقد كان وا�ضحا
لدينا �أن مفهوم الرتاث ال يتمثل فح�سب يف القالع واحل�صون والبيوت
الأثرية وغريها من الأ�شياء املادية ،و�إمنا هو يتناول �أ�سا�سا املوروث
املعنوي من عادات وتقاليد ،وعلوم و�آداب وفنون ،ونحوها مما ينتقل من
جيل �إىل جيل ،و�أن املحافظة احلقيقية على الرتاث لن تتم ولن تكتمل �إال
ب�إعطاء كل مفردات هذا املفهوم حقها من العناية والرعاية ،وقد جنحنا
بحمد اهلل خالل ال�سنوات املا�ضية يف حتقيق جانب كبري من هذا الهدف
الوطني النبيل» .نعم يا قابو�س ها هو الرتاث ال ُعماين املادي واملعنوي
يقف �شاخما ي�ؤكد عمق تاريخ وتراث ُعمان العريق عرب الع�صور ،والثقافة
ال ُعمانية ت�أ�صلت يف فكر املواطن ال ُعماين.
 kففي جماالت الدين والعلوم والثقافة والآداب على امل�ستوى
العاملي تتذكركم يا قابو�س �أوال :جماالت الدين ،اجلوامع وامل�ساجد التي
�أن�ش�أتها يف كل والية من واليات ال�سلطنة ،تتذكرك عدد ما رفع �صوت
الأذان عرب مناراتها ،وثانيا :العلوم والثقافة والآداب ،تتذكرك الكرا�سي
العلمية والأ�ستاذيات والزماالت التي �أن�ش�أتها يف خمتلف اجلامعات
املرموقة العربية والأجنبية يف جماالت الأدب العربي والإ�سالمي،
واللغة العربية ،والعالقات الدولية ،والدرا�سات الإ�سالمية واالجتماعية،
وتقنية املعلومات ،والدرا�سات العربية املعا�رصة ،والإدارة الكمية للمياه،
والدرا�سات ال�رشقية وال�رشق �أو�سطية ،والديانات الإبراهيمية والقيم
امل�شرتكة ،والريا�ضيات .كل تلك الإجنازات الإن�سانية العظيمة ،واملتميزة
الفريدة من نوعها يف العلم ،نعم تتذكرك يا قابو�س ع ّد عدد امل�ستفيدين
منها من الباحثني والدار�سني.
 kتتذكركم يا قابو�س البيئة داخل ُعمان وخارجها التي �أوليتموها
اهتماما وعناية منذ فجر النه�ضة املباركة وحتديدا يف عام 1974م
عندما �أن�ش�أمت مكتب مل�ست�شار البيئة ،و�أكدمت -رحمكم اهلل -على �أهمية
احلفاظ على البيئة يف خطابكم بتاريخ  18نوفمرب 1985م بقولكم:
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يتذكركم يا قابو�س الرتاث العُماين والثقافة
العُمانية اللتان كادتا �أن تتهاوى وتندثر ،فقد
�أعطيتم هذا املجال اهتماما كبريا منذ �أن توليتم
مقاليد احلكم يف البالد
«وانطالقا من اهتمامنا الكبري بحماية البيئة الطبيعية ومع كل ما
حققناه من خطوات مهمة يف هذا املجال نالت بها ُعمان مكانة طيبة
بني الدول املهتمة بحماية البيئة ،ف�إنه يجب بذل املزيد من اجلهد
ومراعاة االعتبارات اخلا�صة بحماية البيئة عند تخطيط وتنفيذ امل�شاريع
قدما يف تطوير ال�صالت القائمة مع املنظمات
الإمنائية ،وامل�ضي ً
الإقليمية والدولية املعنية ،ف�ضال عن قيام كل مواطن بواجبه ملا لذلك
من �أهمية كبرية حلماية مواردنا الطبيعية وال�صحة العامة من �أي
ت�أثريات �ضارة ،وللمحافظة على الطبيعة اجلميلة واملتميزة التي وهبها
اهلل ل ُعماننا احلبيبة».
نعم يا قابو�س لقد ا�ستمر اهتمامكم -رحمكم اهلل -بالبيئة على
امل�ستوى الوطني والعاملي ،فعلى امل�ستوى الوطني طورمت ذلك االهتمام
بخطوات متدرجة من الناحيتني التنظيمية والتنفيذية �إىل �أن �أن�ش�أمت وزارة
تعنى بالبيئة يف عام 2007م مب�سمى (وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية).
�أما على امل�ستوى العاملي والثقافة ال ُعمانية فقد جت�سد اهتمامكم
رحمكم اهلل -بالبيئة من خالل خطابكم املوجه �إىل امل�ؤمتر العامليللبيئة والتنمية بتاريخ  2يونيو 1992م عندما قلتم يف خطابكم �آنذاك،
«�إن احلفاظ على البيئة م�س�ؤولية جماعية ال حتدها احلدود ال�سيا�سية
للدول ،ثبت ذلك غري مرة ،وعليه ف�إن على الإن�سان �أينما كان� ،أن ي�ساهم
يف احلفاظ على البيئة ،و�أن يت�صالح معها ،و�أن يتعامل معها بعقالنية.»..
ومل يتوقف اهتمامكم عند هذا احلد ،بل خ�ص�صتم جائزة دولية با�سم
(جائزة ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة) التي متنح للأفراد وامل�ؤ�س�سات
واملنظمات احلكومية وغري احلكومية ،التي تقوم بجهود مميزة يف جمال
العمل البيئي واملحافظة على البيئة على امل�ستوى العاملي .تلك هي يا
قابو�س م�ساهمتكم العظيمة حلماية البيئة يف هذا الكوكب الذي نعي�ش
فيه ،وهي م�ساهمة مل ي�سبق لها مثيل.

تتذكركم يا قابو�س �إجنازاتكم العظيمة يف �سبيل بناء
دولة امل�ؤ�س�سات ،لقد كانت بداية ر�ؤيتكم -رحمكم اهلل-
للدولة الع�صرية (دولة امل�ؤ�س�سات) انطلقت يف �أول �ساعات
من عمر النه�ضة املباركة ،وحتديدا يوم ت�سلمكم زمام
احلكم يف عُ مان بتاريخ  23يوليو 1970م
 kتتذكركم يا قابو�س �إجنازاتكم العظيمة يف �سبيل بناء دولة
امل�ؤ�س�سات ،لقد كانت بداية ر�ؤيتكم -رحمكم اهلل -للدولة الع�رصية
(دولة امل�ؤ�س�سات) ،انطلقت يف �أول �ساعات من عمر النه�ضة املباركة،
وحتديدا يوم ت�سلمكم زمام احلكم يف ُعمان بتاريخ  23يوليو 1970م
يف البيان التاريخي الأول الذي وجهتموه �إىل ال�شعب بقولكم« ،و�إين
�أعدكم �أول ما �أفر�ضه على نف�سي �أن �أبد�أ ب�أ�رسع ما ميكن �أن �أجعل
احلكومة ع�رصية» .فقد كافحتم -رحمكم اهلل -طوال خم�سني عاما
للإيفاء بذلك العهد وفق ر�ؤية ثاقبة ومتدرجة ال تقفز فوق احلقائق �إىل
�أن �أ�صبحت ُعمان دولة م�ؤ�س�سات مت بنا�ؤها على قواعد �صلبة ال تلني،
�آخذة من املا�ضي العريق الرتاث ،والثقافة ،والقيم ال ُعمانية الأ�صيلة،
ومن احلا�رض معطيات الع�رص احلديثة التي ال تتعار�ض مع املوروث
ال ُعماين ،لقد وعدمت و�أوفيتم -رحمكم اهلل -حق الوفاء.
نعم يا قابو�س اكتمل بناء ال�سلطات الت�رشيعية والرقابية،
والتنفيذية ،والق�ضائية ممثلة يف جمل�س ُعمان ك�سلطة ت�رشيعية ورقابية،
وجمل�س الوزراء ك�سلطة تنفيذية وت�رشيعية موازية ملجل�س ُعمان كونكم
رحمكم اهلل -رئي�سا للمجل�سني ،واملجل�س الأعلى للق�ضاء .ويف هذاال�صدد انفردمت ب�أ�سلوب �إدارة دولة امل�ؤ�س�سات وتطبيق عالقات احلاكم
باملحكوم ،وذلك ب�إن�شاء الربملان املتنقل املفتوح (ال�سيوح ال�سلطانية)
الذي من خالله يا قابو�س �أردمت �أن تتوا�صلوا مع املواطنني �أينما كانوا
على هذه الأر�ض الطاهرة دون حواجز �أو قيود� ،صغريهم وكبريهم،
رجال ،ون�ساء ،و�أطفال ،وجماعات ،و�أفراد ،متحملني -رحمكم اهلل -يف
ذلك م�شاق التنقالت من والية �إىل والية ،لالطالع املبا�رش على حاجات
املواطن ،وهمومه ،و�آرائه و�أفكاره ،ومراقبة تنفيذ الإجنازات الإمنائية
التي �أمرمت بها يف كل �شرب من �أر�ض ُعمان الغالية .نعم نعم نعم يا
قابو�س ،يتذكّ ركم كل �شرب يف كل واد ،و�سهل ،وجبل ،و�ساحل ،كل ثانية

الرعية.
ودقيقة ويوم ،ذلك هو التفرد يف �أ�سلوب امل�س�ؤولية عن
ّ
 kتتذكركم يا قابو�س قواتكم امل�سلحة البا�سلة ،والأجهزة الع�سكرية
والأمنية الأخرى التي نالت اهتمامكم اخلا�ص بها ،وقيادتكم املبا�رشة
لها ،التي كانت بكم ومعكم منذ حلظة توليكم ال�سلطة ،مرورا بوجودكم
رحمكم اهلل -معها يف خنادق ميادين القتال م�ضحني بحياتكموموجهني لأداء واجبها املقد�س ،ورافعني معنوياتها ،ويف املع�سكرات
لالطالع عن قرب على �أو�ضاعها املعي�شية ،ويف ميادين التدريب للت�أكد
من جاهزيتها وكفاءتها القتالية ،ويف املنا�سبات واملرا�سم الع�سكرية
لغر�س مفهوم االن�ضباط واملعنويات العالية يف نفو�س �أبنائها ،نعم يا
قابو�س كان ذلك �أينما كانت يف ُعمان من �أق�صاها �إىل �أق�صاها .وببالغ
احلزن والأ�سى كان الوداع الأخري لتحمل جثمانكم الطاهر على �أكتافها،
�إىل ِن ْع َم املثوى قبل الأخري الذي تتو�سدون فيه ميينكم البي�ضاء الطاهرة
التي مل يتوقف عطا�ؤها للقا�صي والداين يف ُعمان وخارجها ،ومطمئنني
ب�أنكم �أنفقتم مما رزقكم اهلل ،وقدمتم ل ُعمان و�أهلها مبا مل يقدمه �أحد من
قبلكم.
و�إىل يوم الن�شور من الأجداث يا قابو�س للقاء ربكم وت�سلمكم مالئكة
الرحمن كتابكم املثقل مبوازينه بيمينكم ،و�إىل ج ّنة اخللد مثواكم الأخري
ب�إذن اهلل تعاىل �آمني يا رب العاملنيَ ( .يا �أَ َّي ُت َها ال َّنف ُْ�س المْ ُطْ َم ِئ َّن ُة ْار ِجعِي �إِلىَ
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة فَا ْد ُخلِي فيِ عِ َبادِي َوا ْد ُخلِي َج َّنتِي)� .صدق اهلل العظيم
َر ِّبكِ َر ِ
كنت �أحتدث مع زميلي منذ �أربعني عاما ال�شاعر حممد بن حمد
امل�رسوري ،وقلت له �أمل تكتب مرثاة يف فقيدنا الغايل قابو�س؟ لأنني �أريد
�إ�ضافتها يف مقال خا�ص يف جملة (جند ُعمان) ،فقال مل �أ�ستطع نظم بيت
واحد منذ يوم وفاته ،لقد كنت �صامتا فعال .وبعد �ساعات قليلة �أر�سل يل
مرثاة خمت�رصة بعنوان (�صمت).
�صمت ال�شعــر من فكـر ومـن �أدب باح ال�شعــور بفكــــر غيـــر مغتـــرب
�أن الزمان وكـان الفرح ي�ضحكنا بانـــت نواجــــذه فـي غري مــا �سبب
�أزحـت عنا يا زمـانـا ثــوب غطاء كان اللحــاف عــن الرم�ضاء والربد
وال�شهب
كـان ال�سهام الذي للحــق نرم بــه يف وجه من حلمه ال�شهباء ّ
�صان الأمان والإميـان مق�صـــده �أوفــى ب�شمـ�س مــع الأيــام مل تغــب
ال�سغب
�أهــدى الأمـان للأوطـان فكـر نـد باحلـب �صـان حـدودا ملجــم ّ
قابـو�س يا �سيدا كــم حلمنـــا بـــه كنت ال�سالم وكنـت العـدل فـي رغب
من يف �سـالم و�أمـن �أنت حار�ســـه ف�أو�ســع اهلل لك اجلنــات خيـــــر �أب
39
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الر�ؤية الثاقبة �إحدى ركائز القيـادة املهمة

حتلي��ل للقيــادة الثاقبــة لل�سلطــ��ان قابــو�س بـــــــــــــــــــــــــــــن �سعيد -ط َّي��ب اهلل ثــراه -وفقـًا لنهج خطـــوط

اجلهــد الدبلوما�سيــــة واملعلومـاتيـــــــــــــــــــــــــــة والع�سكريـــــــة واالقت�صـــاديــــــة ()DIME
ه��ذا املق��ال عب��ارة ع��ن ورق��ة بحثي��ة مت
ت�سلي��ط ال�ضوء فيه��ا على �أن الر�ؤي��ة من �أهم
ال�سمات الت��ي ينبغي �أن يتمتع ب��ه قادة الدول
الذين تق��ع على عاتقهم بن��اء الدولة و�إدارتها
يف �سي��اق عومل��ي ،ويف �سبي��ل �إثب��ات ذل��ك
ن�ستعر���ض يف ه��ذا املقال م�ضام�ين القيادة
احلكيم��ة للمغفور له ب���إذن اهلل تعاىل جاللة
ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد -طيب اهلل ثراه-
ً
عالوة
م�ؤك��دة عل��ى �أن الر�ؤي��ة بعيدة امل��دى
عل��ى ال�سمات القيادية الأخ��رى املكت�سبة من
مكنت جاللته
التن�شئ��ة والتدري��ب الع�سك��ريّ ،

-ط َّي��ب اهلل ثراه -من جعل �سلطنة ُعمان يف

م�صاف ال��دول الع�صري��ة املتقدم��ة ،و�أن تتبو�أ
مكانتها امل�ستحقة على ال�ساحة الدولية.
نتبن��ى يف ه��ذا املق��ال نه��ج ال�سي��اق
وامل�ضمون والأ�سلوب ( (Context Content , Pr o
 )cessيف حتلي��ل القيادة احلكيم��ة لل�سلطان
الراحل وتطبيق��ه للتخطي��ط الناجح للحمالت
الع�سكري��ة ،الذي تلق��اه يف �أكادميي��ة (�ساند
هري�س��ت) ،ونف��ذه عل��ى �أر���ض الواق��ع بع��د
تخرج��ه م��ن الكلي��ة ،وظه��ر ذل��ك جلي��ا يف
قيادت��ه احلكيمة والف��ذة ملواجه��ة االمتداد
ال�شيوع��ي يف ظفار يف بداية ال�سبعينيات من
الق��رن املن�ص��رم �أي يف بداية حكم��ه ،لت�صبح
ر�ؤية جاللته –رحم��ه اهلل -واقعا معا�شا �شهد
له الع��امل كافة رغم التحدي��ات الكبرية التي
العمانية
واجهته يف م�ستهل انطالق النه�ضة ُ
املباركة.
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ن�ش���أة ح�ضرة �صاحب اجلالل��ة ال�سلطان
قابو���س -ط َّيب اهلل ثراه -و�أثرها يف قيادته
احلكيمة:
ت�ؤك��د الدرا�س��ات النظري��ة يف جم��ال
القي��ادة عل��ى ت�أث�ير الن�ش���أة والرتبي��ة يف
ت�شكيل ال�سم��ات القيادية جلالل��ة ال�سلطان
–طي��ب اهلل ث��راه -له��ذا تع��د
قابو���س
َّ
ال�سن��وات الأوىل والبيئ��ة الت��ي ن�ش���أ فيه��ا
مهمة ،و�أ�سهمت ب�شكل عميق جدا يف تكوين
�شخ�صيت��ه و�صناعته��ا م��ن حي��ث املحيط
االجتماعي يف ذل��ك الوقت و�صوال �إىل منط
وطبيعة التعليم الذي تلقاه �سواء يف الفرتات
الأوىل م��ن حياته ،ومن ثم �سفره ال�ستكمال
درا�ست��ه خ��ارج ال�سلطنة ،وبع��د عودته من
اخلارج� ،إذ حر�ص ال�سلطان �سعيد بن تيمور
–رحم��ه اهلل -عل��ى تلقي جالل��ة ال�سلطان
–طي��ب اهلل ثراه -تعليما
قابو���س بن �سعيد ّ
مكثفا يف ال�تراث الديني والثقايف والأدبي
ال ُعم��اين عل��ى ي��د كب��ار العلم��اء والفقهاء
ال ُعماني�ين ،وهذا م��ا كان له ت�أثري كبري يف
�شخ�صيت��ه� ،إذ مكن��ه ذل��ك من زي��ادة وعيه
الدين��ي واالجتماعي والثق��ايف وفتح �آفاق
الثقاف��ة ل��ه� ،إ�ضاف��ة �إىل ذل��ك كان لرحلته
التعليمي��ة �إىل خ��ارج ال�سلطن��ة دور ب��ارز
على امل�ستوى ال�شخ�صي والقيادي ك�سلطان
للبالد.
فبع��د �أن �أنه��ى تعليم��ه اخلا���ص يف
طيب اهلل ثراه� -إىل اململكةال�سلطنة� ،سافر َّ
املتح��دة عام 1958م ،حيث التحق ب�إحدى
املدار�س اخلا�صة يف (�سفولك) ملدة عامني،
طيبوكانت هذه الفرتة من عمر ال�سلطان َّ
اهلل ث��راه -مهم��ة ج��دا ،حي��ث تع��رف وعن
كث��ب على الثقاف��ة الربيطاني��ة وتولد لديه
االهتمام باملو�سيقى والت�صوير وغريها من
الأمور املرتبطة بـاحلياة الع�رصية،فالفرتة
التي ق�ضاها خارج ال�سلطنة ،مل جتعله يغفل
ويتنا�س��ى الظروف القا�سي��ة وال�صعبة التي

كان��ت ب�لاده تعي�ش حت��ت وط�أته��ا� ،إذ ي�ؤكد
(�رسجي بلخانوف) م�ؤلف كتاب م�صلح على
العر�ش «�أن املا�ض��ي ترك انطباعا م�ؤملا يف
نف�س ال�سيد قابو���س وت�أمل بالقدر نف�سه لذلك
الن�سي��ان التاريخ��ي الذي غرق��ت فيه بالده،
فقب��ل مائة عام كان��ت �إمرباطورية �سعيد بن
�سلط��ان العظم��ى الزاهية ب�أل��وان ح�ضارات
عدي��دة من �آ�سي��ا و�إفريقي��ا و�أوروبا معروفة
عل��ى �أو�سع نطاق ويف �أبعد الأرجاء� ،أما الآن
فالفت��ى يخج��ل ويت���أمل كل م��رة عندما يجد
م�ضط��را �إي�ضاح موقع ُعمان اجلغرايف
نف�سه
ً
مل��ن ي�س�أل��ه عنه��ا ،و�أخ�يرا ا�ستق��ر ر�أي��ه �أن
ي�ش�تري �أطل�س العامل من املكتبة ويحمله يف
دوما ويخرجه كلم��ا دعت احلاجة �إىل
جيب��ه ً
عر�ض موقع وطنه على �أحد من النا�س ،ولعل
تل��ك الأي��ام �شهدت �أوىل �إم��ارات عدم الر�ضا
ع��ن �س�ير الأم��ور يف ال�سلطن��ة ولع��ل رغبته
ا�شت��دت �آن��ذاك يف تغيري حي��اة البالد بحيث
ي�ستعي��د ا�سمها العريق �أجم��اده وعظمته من
جديد».
لق��د �شكل��ت ه��ذه الهواج���س داف ًع��ا لدى
طيب اهلل ث��راه لكي ير�سم
ال�سلط��ان قابو���س َّ
ر�ؤي��ة وا�ضح��ة املع��امل لب�لاده ،وكان��ت
مرحل��ة ال�شب��اب هي الأه��م لتحقي��ق ر�ؤيته
ال�سامي��ة الت��ي الحق��ا بن��ت ُعم��ان بواقعها
الزاه��ر وجمدها احلديث ،ويربز ذلك جل ًيا يف
خطابات��ه ال�سامية ومنها عل��ى �سبيل املثال
ال احل��صر خطابه الذي �ألق��اه مبنا�سبة العيد
الوطني الثالث ع��شر عندما قال�« :إن مرحلة
ال�شب��اب التي مير بها املرء هي مرحلة �أفكار
وتطلع��ات وتخطي��ط وطم��وح للم�ستقب��ل،
وم��ع �أن ه��ذه املرحل��ة تعي���ش يف واقع من
الت�صورات والتوقعات والآمال بهدوء ودعة،
لكن��ه ال يح�سن لل�شب��اب �أن ميكثوا طويال يف
هذه املرحلة بل عليهم �أن ينتقلوا وبال�رسعة
�إىل مرحلة التطبيق والعمل يف ت�أدية الواجب
الوطني».

*

العقيد الركن جوي /علي بن را�شد العربي
مكتب الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع

�إن الر�ؤي��ة الثاقب��ة لل�سلط��ان قابو���س
طي��ب اهلل ث��راه -وب�صريته يفب��ن �سعي��د َّ
�إدارة �ش���ؤون الدول��ة كانت تق��وم على النهج
الع�سكري (الغايات ،وال�سبل والو�سائل Ways
 ,)and Means Endsفق��د ا�ستله��م جاللت��ه
ر�ؤيته التي خطها ل ُعمان و�شعبها من تدريبه
الع�سك��ري يف كلي��ة (�سان��د هري�س��ت) الت��ي
تخرج منها ع��ام 1962م ،حيث �صقلته تلك
الفرتة باملهارات القيادية والتخطيط ال�سليم،
ومكنت��ه م��ن تويل زم��ام ال�سلط��ة وهو �شاب
ياف��ع بكل كف��اءة واقت��دار ،كما �أنه��ا مكنته
م��ن بناء دولة ع�رصية من العدم وف ًقا خلطط
مدرو�سة ور�ؤية متب�رصة.
حتلي��ل ال�سي��اق وامل�ضم��ون والأ�سل��وب
القي��ادي لل�سلط��ان قابو���س ا�ستن��ا ًدا ملفهوم
التخطيط للعمليات الع�سكرية
لطاملا �أعج��ب ال�سلط��ان قابو�س ببالده
وبتاريخه��ا العريق وح�ضارته��ا الغابرة يف
الق��دم ،فق��د تعل��م بف�ضل من��ط التعلي��م الذي
تلق��اه يف ال�سلطن��ة الكثري ع��ن تاريخ بالده
الت��ي كان��ت يوم��ا �إمرباطوري��ة امت��دت �إىل
�سواح��ل ��شرق �أفريقي��ا و�سواح��ل باك�ستان
و�إي��ران ،وف��ور تخرج��ه م��ن كلي��ة (�سان��د
هري�س��ت) الع�سكري��ة عق��د ال�سلط��ان قابو�س
رحم��ه اهلل -الع��زم على تطبيق م��ا تعلمه41
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لقد �ش َّكلت الهواج�س داف ًعا
لدى ال�سلطان قابو�س
ط َّيب الله ثراه -لكيير�سم ر�ؤية وا�ضحة املعامل
لبالده ،وكانت مرحلة
ال�شباب هي الأهم لتحقيق
ر�ؤيته ال�سامية التي الحقا
َب َن ْت عُ مان بواقعها الزاهر
وجمدها احلديث
م��ن مه��ارات ع�سكري��ة قيادية عل��ى �أر�ض
الواقع ،فقد تط��وع للعمل ولفرتة من الزمن
يف كتيبة الأ�سلح��ة الأ�سكوتلندية( (Came r
 )oonians Scottish Rifles Regimeالتي كانت
تنت��شر يف م��ا كان يع��رف �آن��ذاك ب�أملانيا
الغربي��ة ،ويب��دو �أن هذه املهم��ة الع�سكرية
زرع��ت يف ال�سلط��ان قابو�س عزمي��ة �أكيدة
للتعاط��ي م��ع كل م��ا يعرت���ض طريقه من
حتديات و�إيجاد حلول ب�ش�أنها.
عن��د ت��ويل ال�سلط��ان قابو���س رحم��ه
اهلل مقالي��د احلك��م يف الب�لاد يف 23
يولي��و 1970م ،فق��د كان الإرث ثقي�ًل�اً
ج�� ًدا والطري��ق ال�ستع��ادة �أجم��اد ُعم��ان
وال��شروع يف بن��اء دول��ة ع�رصي��ة حديثة
طري ًق��ا حمفوفً��ا بالتحدي��ات ،و�أبرزه��ا
يف ذل��ك الوق��ت توحي��د الب�لاد حت��ت راية
واح��دة ،ف ُعم��ان يف ذل��ك احلني بل��د ت�شكل
في��ه القبيلة قط��ب الرحى التي ت��دور حوله
التوزيع��ات ال�سكانية على مناطق ال�سلطنة،
وما يالزمها من تنوع االجتاهات الثقافية
وال�سيا�سي��ة واالجتماعي��ة والديني��ة ،وكما
�أثبت��ت الدرا�س��ات «ف�إن ال��دول التي تت�ألف
من �أع��راق و�أديان متنوعة قد تكون عر�ضة
لل�شقاق واخلالفات بني �أطيافها املختلفة».
طيب اهللولقد جنح ال�سلط��ان قابو�س َّ
ث��راه -يف توحي��د الب�لاد وتوثي��ق اللحمة
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الوطني��ة ب�شه��ادة اجلميع ،و�أ�صبح��ت ُعمان
رم ًزا للتعاي�ش والت�سامح الديني.
�إن املتطل��ع يف تل��ك الف�ترة �أو يف بداية
حك��م ال�سلط��ان قابو���س رحم��ه اهلل ي��درك
يقين��ا �أن التحدي��ات ج�س��ام والطريق �صعب
ومعق��د لبناء دولة ع�رصي��ة حديثة� ،إذ كانت
االنق�سام��ات وال�رصاع��ات الداخلي��ة تنخ��ر
البالد وتفتته��ا ،بالإ�ضافة �إىل �أحداث اجلبل
الأخ��ضر يف حمافظ��ة الداخلي��ة ،واالمت��داد
ال�شيوع��ي ال��ذي كان يف �أوج��ه يف جن��وب
ُعم��ان ،وه��ذا يع��د يف حين��ه اخلط��ر الأك�بر
ال��ذي يهدد كي��ان الدولة ال ُعماني��ة والتحدي
الأ�صع��ب ،وق��د ا�ستط��اع جاللت��ه رحمه اهلل
من مواجهت��ه بحنكة وذكاء وفطنة والق�ضاء
عليه ب�شكل نهائي عرب حملة ع�سكرية قادها
بنف�سه يف عام 1975م.
لق��د كان ال��شرق الأو�س��ط �إب��ان بدايات
طي��ب اهلل ث��راه-حك��م ال�سلط��ان قابو���س َّ
منق�سم��ا على �أ�س���س �أيديولوجي��ة� ،إذ �شهدت
ً
املنطق��ة يف تل��ك الف�ترة ث��ورات وحت��والت
مل تك��ن ُعم��ان مبن���أى عنها بحك��م الت�شارك
اجلغ��رايف والثق��ايف ،عالوة عل��ى ذلك كانت
ُعم��ان وحتدي��دا يف تل��ك الف�ترة تع��اين من
العدي��د م��ن التحدي��ات وحتدي��دا املعي�شي��ة،
و�إذا ج��از التعبري عن الو�ضع حينها فهي بلد
غارق يف �أزمات اقت�صادية ومالية حادة ،بل

تكاد تنعدم فيها �أدنى مقومات العي�ش الكرمي
ومتطلبات��ه الأ�سا�سية ،مع انعدام كلي للبنية
الأ�سا�سي��ة ،مم��ا دف��ع الكثري م��ن ال ُعمانيني
�إىل الهج��رة �إىل العدي��د م��ن ال��دول بحثا عن
لقمة العي�ش وال�سعي لتوفري ما ميكن توفريه
لأ�رسهم من عي�ش زهيد ،لهذا جاء �أول خطاب
لل�سلط��ان قابو�س -رحم��ه اهلل -حني توليه
مقالي��د احلك��م يف الب�لاد كر�سال��ة اطمئنان
لكاف��ة ال ُعمانيني ،و�إي�ض��اح الر�ؤية التنموية
الطموح��ة التي �ستنتهجها النه�ضة املباركة،
وه��ذا ما حتقق بع��د اخلط��اب الأول يف عام
1970م ال��ذي ق��ال في��ه�« :س�أعم��ل ب�أ�رسع
ُ��م تعي�شون �س َع�� َدا ِء مل�ستقبل
ما ميك��ن لجِ َ ْع ِلك ْ
�أف�ض��ل  ..وعلى كل واح��د منكم امل�ساعدة يف
هذا الواجب .كان وطننا يف املا�ضي ذا �شهرة
وق��وة َو ٍان عملن��ا باحت��اد وتع��اون ف�سنعيد
ما�ضينا مرة �أخرى».
تخطي��ط احلم�لات الع�سكري��ة يف الفكر
ال�سامي لل�سلطان قابو�س رحمه اهلل:
طي��ب اهلل
لق��د عم��ل ال�سلط��ان قابو���س َّ
ث��راه ،وفقا لهذه الورق��ة البحثية ،يف ترجمة
ر�ؤيته الثاقبة وف ًقا ملفهوم تخطيط العمليات
الع�سكري��ة ،ورك��ز حتدي�� ًدا على نه��ج خطوط
اجلهد الدبلوما�سية واملعلوماتية والع�سكرية
واالقت�صادي�� ة Diplomatic, Inform a

and

tion, Military

Economics
 )(DIMEفق��د كان��ت الغاي��ة الأ�سم��ى م��ن

ه��ذه احلملة «بناء دول��ة ع�رصية ب�أ�رسع ما
لزاما
ميك��ن» ويف �سبي��ل حتقيق ذل��ك «كان ً
طي��ب اهلل ث��راه-عل��ى ال�سلط��ان قابو���س َّ
ونظ��را للأو�ض��اع االقت�صادي��ة املرتدي��ة»
ً
اتخ��اذ كل التداب�ير دفع��ة واح��دة :املالي��ة
(الري��ال ال ُعماين اً
ب��دل من الري��ال ال�سعيدي)
واالت�ص��ال (املع��دوم خ��ارج ح��دود م�سقط)
وو�سائ��ل النق��ل (غي��اب اخلط��وط اجلوي��ة
املنتظمة مع الدول الأخرى) وال�صحة العامة
(ب�ضعة م�ست�شفيات للبالد ب�أكملها) والتعليم
العام (ثالث مدار���س ل ُعمان كلها يف م�سقط)
واجلي�ش (قلي��ل و�ضعيف الت�سليح) وال بد من
فتح نافذة على العامل يف ال�ش�ؤون الدولية.
يخت��صر االقتبا���س ال�ساب��ق نه��ج
خط��وط اجله��ود الدبلوما�سي��ة واملعلوماتية
والع�سكري��ة واالقت�صادية الت��ي بذلها جاللة
–طي��ب اهلل
ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعي��د
َّ
ثراه -يف �سبي��ل بناء دولة ع�رصية متكاملة

ال�سلطان قابو�س  -ط َّيب الله ثراه � -سعى لك�سب
االعرتاف الدويل بدولته النا�شئة ،مع العمل بجهد �إىل
توحيد هذه الدولة التي تنخرها ال�صراعات حتت راية
واحدة لتكون تلك الدولة الع�صرية احلديثة التي يجب �أن
تك�سب االحرتام والتقدير الدويل

الأركان وامل�ؤ�س�س��ات ،وميك��ن احلديث عنها
وفقا للآتي ذكره:
� اً
أول اخلط الدبلوما�سي :لقد فطن ال�سلطان
طيب اهلل ث��راه -منذ الوهلة الأوىلقابو�س َّ
لتوليه مقاليد احلكم �إىل �رضورة تبني (حملة
دبلوما�سي��ة ثنائي��ة اله��دف Two prong
� )diplomatic campaignسعي��ا لك�س��ب
االعرتاف الدويل بدولت��ه النا�شئة ،مع العمل
بجه��د �إىل توحيد ه��ذه الدولة الت��ي تنخرها
ال�رصاع��ات حت��ت راي��ة واح��دة لتك��ون تلك
الدولة الع�رصية احلديثة التي يجب �أن تك�سب
االحرتام والتقدير الدويل ،فعلى �صعيد اجلبهة

الداخلي��ة كان��ت الب�لاد تفتق��ر �إىل العمال��ة
الوطني��ة امل�ؤهل��ة الت��ي ميك��ن �أن ت�سهم يف
دفع عجلة النه�ض��ة والتنمية �إىل الأمام ،مما
حدى بال�سلط��ان �إىل �أن يطلب من ال ُعمانيني
املقيم�ين يف اخل��ارج الع��ودة �إىل بالده��م
للم�ساهمة يف الدفع بخطوات النه�ضة الفتية
وبن��اء الدول��ة احلديث��ة ،ويف �سبي��ل حتقي��ق
لزام��ا عل��ى ال�سلطان
الوح��دة الوطني��ة كان ً
قابو���س رحمه اهلل توخي احل��ذر يف التعامل
م��ع الهوي��ة الوطني��ة النا�شئ��ة العتب��ارات
جهوي��ة وطائفي��ة ومناطيقي��ة وقبلي��ة ،فقد
فطن جاللته –رحمه اهلل� -إىل �أن «التجان�س
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الق��سري املفرو�ض على ال�شع��ب» �سيكون له
م��ردود �سلبي عل��ى ر�ؤية ال�سلط��ان وهويتها
الت��ي تق��وم عل��ى الع��دل وامل�س��اواة دون
اعتب��ارات ملذه��ب �أو طائف��ة ،ولت�أ�صيل ذلك
املفه��وم �سعى �إىل �سن القوانني والت�رشيعات
التي تعزز من قيم الت�سامح والعدل وامل�ساواة
ب�ين خمتل��ف الطوائ��ف الديني��ة واملناط��ق
اجلغرافي��ة ،لذا كتب للأ�سل��وب القيادي الذي
طي��ب اهلل ثراه-�أنتهج��ه ال�سلطان قابو�س َّ
يف ه��ذا ال�ش���أن النج��اح ،وباع�تراف الع��امل
�أجمع �أ�صبحت ُعمان منارة للت�سامح الديني،
وعرفت ب�سيا�ستها اخلارجية املتزنة.
وعلى ال�صعيد الدويل ،بد�أ ال�سلطان وبكل
ع��زم �أكي��د يف �إخراج بلده م��ن عزلته ،وعليه
«ظل��ت العالق��ات الدولي��ة يف حم��ط �أنظ��ار
اهتم��ام ال�سلط��ان قابو�س ،وم��ن الأولويات
الرئي�سي��ة من��ذ �أن خرجت ُعم��ان من عزلتها
عل��ى �صعيد ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ،فهو تلقى
تركة ثقيلة يف هذا املجال ،مل يكن يف البالد
�سل��ك دبلوما�س��ي يذك��ر ،ووزارة اخلارجي��ة
عبارة عن م�ؤ�س�سة �صغرية موظفوها القالئل
ميتلكون خربة �ضئيلة فيما يرتبط بالعالقات
الدولية.
وفور تويل ال�سلطان العر�ش قام بزيارات
ر�سمية لعدد من الدول يف املنطقة وخارجها
و�سع��ى لإقام��ة عالق��ات دولي��ة م��ع العديد
ان�ضم��ت ال�سلطنة لعدد
م��ن دول الع��امل ،كما
َّ
من املنظم��ات الإقليمي��ة والدولي��ة كنتيجة
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مبا��شرة له��ذا احل��راك ال�سيا�س��ي ،وجت��در
الإ�ش��ارة هن��ا �إىل �أن م�ضم��ون (حمت��وى)
القيادة الر�شي��دة لل�سلطان -رحمه اهلل� -أثر
�إيجا ًبا عل��ى ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة لل�سلطنة،
ف�شخ�صيته املحب��ة لل�سالم ،ونف�سه الرحومة
الر�ؤوف��ة ال�سمحة تتجل��ى يف �سيا�سة ُعمان
اخلارجي��ة الت��ي تق��وم عل��ى مب��د�أ م��د ي��د
ال�صداقة مع كافة دول العامل ،وحل النزاعات
عن طري��ق احل��وار ،بالطرق ال�سلمي��ة ،وعدم
التدخ��ل يف �ش�ؤون الغري ومب��د�أ ح�سن اجلوار
على �سبيل املثال ال احل�رص.
�إن تاريخ ُعمان املعا�رص يعج بتجليات
ه��ذه املبادئ يف �سي��اق ال�سيا�س��ة الواقعية.
كم��ا �أن ه��ذه ال�سم��ات القيادي��ة تتجلى يف
�سيا�سة ُعمان الداخلية ،فمن بني �أبرز الأمثلة
حللم ال�سلطان الراحل وعفوه دعوته
للمعار�ض�ين ال�سيا�سي�ين والث��وار
يف حرب��ي ظف��ار واجلب��ل الأخ��ضر
لالن�ضم��ام �إىل رك��ب النه�ض��ة
املبارك��ة وبن��اء الدول��ة الع�رصية،
طيب اهلل ث��راه «عفا
م�ؤك�� ًدا جاللت��ه َّ
اهلل عما �سلف».
ثان ًيا خط اجله���د املعلوماتي:
لق��د تطلب خ��ط اجله��د الدبلوما�سي
حمل��ة معلوماتية م��ن �أجل الرتويج
لل�سلطنة يف اخلارج والداخل الطالع
ال�شع��ب مب��ا ي�ستج��د م��ن تط��ورات
و�إجن��ازات عل��ى �صعي��د النه�ض��ة

املبارك��ة ،وله��ذا الغر���ض مت �إن�ش��اء وزارة
الإعالم ع��ام 1970م ،وكان دورها حموري
يف بن��اء الدول��ة الع�رصي��ة نظ��را لل�سي��اق
ال�سيا�س��ي الوطن��ي والإقليمي ال�سائ��د �آنذاك،
دورا رائ ًدا يف
فقد لعبت و�سائل الإعالم �آنذاك ً
حماربة الإيدولوجي��ة املارك�سية التي كانت
ت�ستهدف جنوب البالد ،كما �أنها �ساعدت يف
الرتويج لر�ؤية �صاحب اجلاللة -رحمه اهلل-
لبناء دولة ع�رصية مزدهرة موحدة كما جاء
يف الغاية النهائية للحملة.
ثال ًث���ا خط اجله���د الع�سكري :لق��د كان
التم��رد يف ظف��ار يف �أوج��ه عندم��ا ت��وىل
طيب اهلل ث��راه -مقاليدال�سلط��ان قابو���س َّ
احلك��م يف البالد� ،إذ مل تتكلل اجلهود ال�سابقة
الرامي��ة لدح��ر الع��دو لفرتة حكم��ه بالنجاح
ومل يك��ن له��ا �أي نتائ��ج ملمو�س��ة يف �أر�ض
املعركة ،بل وعلى العك�س من ذلك كانت كفة
احلرب متيل يف بع�ض الأحيان ل�صالح العدو،
وقد �سخر ال�سلطان قابو�س -رحمه اهلل -هذا
اجله��د الع�سكري لتحقيق الن��صر وف ًقا خلطة
مدرو�سة تقوم على �شق�ين �أولهما بناء قوات
ع�سكري��ة و�أمنية قادرة عل��ى ا�ستتباب الأمن
واال�ستق��رار يف جميع ربوع الب�لاد ،وفر�ض
�سيادة القانون ،وثانيهما اال�ستعانة بالدول
ال�شقيق��ة وال�صديقة للق�ضاء عل��ى التمرد يف
اجلن��وب ،وقد �أثم��رت جهود جاللت��ه لإنهاء
احل��رب يف ظف��ار بتحقي��ق الن��صر امل���ؤزر
والق�ضاء على العدو الغا�شم يف عام 1975م،
فق��د جنح��ت احلمل��ة الع�سكرية الت��ي قادها
ال�سلطان قابو�س -رحمه اهلل -بف�ضل حنكته
املعه��ودة يف ت�سخ�ير التكتي��كات الع�سكرية

لتحقي��ق مكا�سب يف م�رسح العمليات ،عالو ًة
عل��ى حمل��ة الف��وز بالعق��ول والقل��وب التي
عملت على �إقناع الثوار بعدم جدوى موا�صلة
احلرب العبثية.
ويف ه��ذا ال�سياق ميكن القول �إن الثورات
الت��ي �شهدته��ا ُعم��ان يف اخلم�سيني��ات
وال�ستيني��ات وال�سبعيني��ات م��ن الق��رن
املن��صرم ما ه��ي �إال نت��اج �سي��اق تاريخي
�ض��ارب يف الق��دم� ،إال �أن ه��ذه الث��ورات يف
الوق��ت ذات��ه وكيفي��ة تعام��ل �سلطن��ة ُعمان
معه��ا متخ�ض عنه��ا درو�س م�ستف��ادة فيما
يتعلق بعملي��ات مكافحة التمرد ،وت�ؤكد على
�رضورة تنام��ي اجلهود الدبلوما�سية وجهود
التنمي��ة والعملي��ات الع�سكري��ة احلا�سمة يف
م�سار واحد ،وذلك حتى تتكلل جهود مكافحة
التمرد بالنجاح.
عليه ف���إن عملية الفوز بالعقول والقلوب
–طيب اهلل ثراه -التي
الت��ي انتهجها جاللته َّ
تكلل��ت بدح��ر التم��رد ال�شيوع��ي يف اجلنوب
و�أ�صبح��ت تدر���س يف عدد م��ن الأكادمييات
الع�سكري��ة يف خمتل��ف دول الع��امل ،ومن��ذ
ذل��ك احل�ين كانت ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة
طي��ب اهلل ث��راه-حم��ور اهتم��ام جاللت��ه َّ
فق��د �شهدت ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة وكافة
تطورا ملحوظً ��ا وهي الآن
الأجه��زة الأمني��ة
ً
بحق من ب�ين �أف�ضل القوات تدريبا وت�سليحا
وان�ضباطا.
أخريا فقد
ً
رابعا خط اجلهد االقت�صادي :و� ً
تطلبت الر�ؤية الت��ي ر�سمها ال�سلطان قابو�س
طي��ب اهلل ثراه -ل ُعمان بنية �أ�سا�سية �صلبةَّ
مل تك��ن موجودة يف الأ�صل ب��ل منعدمة قبل

تولي��ه زم��ام الأم��ور يف الب�لاد ،فق��د �أدرك
ال�سلطان -رحمه اهلل -ب�أن الوعد الذي قطعه
عل��ى نف�سه عندم��ا قال «�س�أعم��ل ب�أ�رسع ما
ميك��ن جلعلك��م تعي�ش��ون �سعداء » ال ب��د و�أن
تقابله خطوات عملية على �أر�ض الواقع.
لقد ا�ستفاد االقت�صاد ال ُعماين حاله حال
اقت�صادي��ات دول املنطقة م��ن االكت�شافات
النفطي��ة الت��ي ب��د�أت قب��ل ت��ويل ال�سلط��ان
قابو���س -رحم��ه اهلل -احلك��م� ،إال �أن �إنتاج
النفط ت�ضاعف من ( )341000برميل يوم ًيا
ع��ام 1975م �إىل ( )1000,000برمي��ل يف
يومن��ا هذا ،وعل��ى الرغم من ذل��ك فقد �أدرك
جاللته –رحم��ه اهلل -منذ الوهلة الأوىل �أنه
ال ميكن االعتماد التام على م�صدر النفط يف
بناء دولة ع�رصية وحتقيق التنمية املن�شودة
وال ب��د م��ن اال�ستعان��ة مب�ص��ادر �أخ��رى،
فق��د ��صرح يف حديث ل��ه مع م�ؤل��ف كتاب
م�صلح على العر���ش «كل بلد مير بفرتات من
وعمان واجه��ت ظروفًا
النهو���ض والرك��ودُ ،
قا�سية وغ�ير مالئمة ،ومل تكن لديها املوارد
الكافية للتنمية».
ورغ��م هذه التحدي��ات االقت�صادية التي
واجه��ت ال�سلط��ان املغف��ور ل��ه -ب���إذن اهلل
تع��اىل -يف بداية عهده فق��د �أثمرت جهوده
يف �إر�س��اء قواعد تنموية وفق خطط مدرو�سة
جعلت م��ن املواطن ه��دف التنمية وغايتها،
و�أك��دت �أن الر�ؤي��ة الت��ي ر�سمه��ا �صاح��ب
طيب اهلل ثراه -اجلالل��ة ال�سلطان قابو���س َّ
كانت �صائبة.
اخلامتة:
ال �ش��ك �أن الر�ؤي��ة الوا�ضح��ة اجللية هي
�إحدى الركائز التي ينبغي �أن يتحلى
به��ا الق��ادة ،ولق��د �آم��ن ال�سلط��ان
قابو�س -رحم��ه اهلل -بالر�ؤية التي
�أراده��ا ل ُعم��ان وعم��ل جاه�� ًدا على
حتقيقه��ا ،فقد �أكد جاللته رحمه اهلل
ب���أن «ر�ؤيته كان��ت وا�ضحة املعامل
من��ذ البداي��ة ،ومكنت��ه م��ن �صياغة
�أف��كاره لبناء جمتم��ع حديث يتمتع
بالأ�صال��ة وف ًقا خل�صو�صية الثقافة
ال ُعمانية».
�إن ال�سي��اق ال��ذي تناولت��ه هذه
الورق��ة البحثي��ة ال��واردة يف ه��ذا

املق��ال يف حتلي��ل القيادة الف��ذة للمغفور له
ب���إذن اهلل -كان حاف�ًلااً بالتحديات �إال �أنحتلي��ل م�ضمون و�أ�سل��وب القي��ادة لل�سلطان
قابو�س -رحم��ه اهلل -ور�ؤيته التي ترجمها
وفق��ا ملفه��وم خط��وط اجله��د الدبلوما�سي��ة
واملعلوماتية والع�سكرية واالقت�صادية مكنته
م��ن التغل��ب على ه��ذه التحدي��ات واالرتقاء
بال�سلطنة �إىل م�صاف الدول املتقدمة ،ناهيك
�أن �سيا�س��ة ال�سلطن��ة الداخلي��ة ،واخلارجي��ة
ن�أت بها بعي ًدا عن دوائر ال�رصاع يف املنطقة
وخارجه��ا و�أ�صبحت ُعمان يف مقدمة الدول
وا�ستقرارا.
الأكرث �أما ًنا
ً
ه��ذه ُعم��ان الت��ي ارت�سم��ت يف عق��ل
ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعي��د رحم��ه اهلل،
و�ستظل كذلك حتت القيادة الر�شيدة لل�سلطان
هيثم بن طارق حفظه اهلل ورعاه.
املراجع:
• البي��ان التاريخ��ي ل��دى ت��ويل احلكم
ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو�س
طيب اهلل ثراه -العر�ش عام 1970م.طيب
• خطاب ح��ضرة �صاحب اجلاللة َّ
اهلل ثراه مبنا�سبة العيد الوطني الثالث ع�رش.
• Are leaders Born or Made , Grabovac
and Are Leaders Born or Are They made by
Manfred F. R Kets Vries.
• Sergey Plekhanov, A Reformer on
the throne: sultan Qaboos bin Said Al Said
(London: Trident Press, 2004),30.
• Roger H.Ducey. “Lee Kuan Yew”,
Leadership course, The United States Naval
War College, 31.
• Plekhanov, A Reformer on the
Throne, 102.
• Sultan Qaboos’s speech on August 9th
1970.
• Barrett, Oman: The Present in the
Context of a Fractured Past, 5.
• Plekhanov, A Reformer on the
Throne, 214.
• Joseph A. Kéchichian, “A Vision of
Oman: State of the Sultanate Speeches by
Qaboos Bin Said, 1970-2006,” Middle East
Policy 15, no. 4 (2008): , doi:10.1111/j.14754967.2008.00372.x.

*

دكتوراه عالقات دولية  -جامعة �سالفي رجينا
بالواليات املتحدة الأمريكية
45

العــدد 518
فرباير 2020

الفريق الوطني للرماية يحقق العديد من املراكز الأوىل ويح�صد ( )46ميداليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملونـة خـالل م�شاركاتـه يف بطـوالت الرمايـة بجمهوريـة م�صـر العربيــة
الفريق الوطني للرماية من خالل هذه امل�شاركات اخلارجية يهدف �إىل املناف�سة
ورفع م�ستوى رماة وراميات الفريق و�إك�سابهم ً
مزيدا من املهارات واخلربات التي
ت�ؤهلهم للو�صول للم�ستوى امل�شرف
البطولة العربية اخلام�سة ع�شرة
ال�شاملة للرماية

م�سابقة رماية البندقية (ً )50
مرتا
ثالثة �أو�ضاع (رجال فريق /فردي)

� qqشارك الفريق الوطني للرماية يف جمريات البطولة العربية اخلام�سة ع�شرة ال�شاملة للرماية التي �أقيمت
بعا�صمة جمهورية م�صر العربية (القاهرة) ،والتي تزامن معها �إقامت بطولة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك العاملية
لرماية ال�سيدات ،والبطولة العاملية مل�سابقة (التارجت �سربنت) ،وذل��ك بتنظيم من االحت��اد امل�صري للرماية،
وب�إ�شراف من االحتاد العربي للرماية.
وقد متكن رماة وراميات الفريق خالل مناف�سات البطوالت الثالث التي جرت خالل الفرتة ( )2/25-17من
حتقيق العديد من املراكز الأوىل وح�صد ( )46ميدالية ملونة منها ( )12ميدالية ذهبية و( )20ميدالية ف�ضية
و( )14ميدالية برونزية ,حم ِّققني املركز الثاين على امل�ستوى العام qq.
وق��د �ش��ارك الفريق الوطن��ي للرماية يف هذه
البطوالت مبجموعة من امل�سابقات ،وهي م�سابقة
رماية البندقية الهوائية (� ١٠أمتار) رجال/ن�ساء،
نا�شئني/نا�شئ��ات ،وم�سابق��ة رماي��ة امل�سد���س
الهوائ��ي ( � ١٠أمت��ار ) رجال/ن�س��اء ،نا�شئ�ين/
�ترا) ثالث��ة
نا�شئ��ات ،وم�سابق��ة البندقي��ة ( 50م ً
�أو�ض��اع رجال/ن�س��اء ،وم�سابق��ة البندقي��ة
�ترا) و�ضعي��ة راق��دا رج��ال/
( 50م ً

رتا) رجال،
ن�س��اء ،وم�سابقة امل�سد�س احل��ر ( 50م ً
�ترا) رج��ال،
وم�سابق��ة امل�سد���س ال�رسي��ع ( 25م ً
�ترا) كبري العيار رجال،
وم�سابق��ة امل�سد�س ( 25م ً
�ترا) موح��دا رج��ال،
وم�سابق��ة امل�سد���س ( 25م ً
�ترا) ن�س��اء ،وم�سابقة
وم�سابق��ة امل�سد���س ( 25م ً
ال�ش��وزن (ت��راب) رجال/ن�س��اء،
وم�سابق��ة ال�شوزن (ال�سكيت)

رجال/ن�س��اء ،وم�سابقة (تارجت �سربنت) رجال/
ن�ساء.
ه��ذا وتناف�س يف ه��ذه البطول��ة ( )15دولة
رام ورامي��ة ،ويف
عربي��ة ومب�شارك��ة (ٍ )400
م��ا يلي النتائ��ج الت��ي �أحرزها الفري��ق الوطني
للرماية:

متك��ن رم��اة الفري��ق الوطن��ي للرماي��ة
م��ن ت�سجي��ل �أرق��ام قيا�سي��ة جدي��دة عربي��ا
عل��ى م�ست��وى الفري��ق والف��ردي يف ه��ذه
امل�سابق��ة ،ليح�ص��د بذل��ك الفري��ق الوطن��ي
للرماي��ة ميداليت�ين ذهبيت�ين عل��ى م�ستوى
الفرق والف��ردي ،حيث متك��ن الفريق الوطني
للرماي��ة من احل�صول عل��ى امليدالية الذهبية
عل��ى م�ست��وى الفرق م��ع ت�سجيل رق��م عربي
قيا�س��ي جديد يف جمم��وع الفريق ،كما متكن
الرام��ي ال��دويل حم��د ب��ن �سعي��د اخلاط��ري،
م��ن ت�سجي��ل رق��م عرب��ي قيا�س��ي جدي��د يف
ه��ذه امل�سابقة عل��ى امل�ستوى الف��ردي �ضمن
م�سابقة الفريق ،ليحمل الرقم القيا�سي اجلديد
عربي��ا ا�سمه ،ومتك��ن الرامي ال��دويل �إبراهيم
بن �سامل املقبايل ،م��ن نيل امليدالية الذهبية
يف ه��ذه امل�سابق��ة عل��ى امل�ست��وى الف��ردي،
و�أح��رز الرامي الدويل ع�صام بن بدر البلو�شي
امليدالية الربونزية يف امل�سابقة نف�سها.

م�سابقة رماية البندقية الهوائية

(رجال)
متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
عل��ى امليدالية الذهبية ،كما متكن الرامي الدويل
ع�ص��ام ب��ن ب��در البلو�ش��ي م��ن احل�ص��ول عل��ى
امليدالية الذهبية.
م�سابقة البندقية الهوائية (ن�ساء فرق)

ن��ال الفري��ق الوطن��ي للرماي��ة امليدالي��ة
الربونزية.
م�سابقة امل�سد�س ال�سريع (ً )25
مرتا
(رجال فردي)

ا�ستط��اع الرام��ي ال��دويل يو�س��ف ب��ن عامر
اخلاط��ري �إح��راز امليدالية الف�ضي��ة ،كما ح�صل
الرام��ي ال��دويل �سعيد ب��ن م�سل��م الها�شمي على
امليدالية الربونزية.
م�سابقة امل�سد�س املوحد (ً )25
مرتا
(رجال)

متكن الفري��ق الوطني للرماية من احل�صول
على امليدالية الذهبية يف امل�سابقة على م�ستوى
الف��رق ،كما متكن الرامي ال��دويل �سعيد بن م�سلم

الها�شم��ي م��ن احل�صول عل��ى امليدالي��ة الذهبية
على امل�ستوى الفردي ،فيما متكن الرامي الدويل
�سلط��ان بن حممد احلج��ري من ك�س��ب امليدالية
الربونزية

م�سابقة امل�سد�س (ً )25
مرتا (ن�ساء فردي)

متكن��ت الرامي��ة الدولي��ة �سه�ير بن��ت �سامل
اجلهمنية من نيل امليدالية الف�ضية.

م�سابقة البندقية (ً )50
مرتا
ثالثة �أو�ضاع (ن�ساء)

متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
عل��ى امليدالي��ة الربونزي��ة على م�ست��وى الفرق،
كم��ا متكنت الرامي��ة الدولية �أمين��ة بنت خمي�س
الطار�شي��ة من احل�ص��ول على امليدالي��ة الف�ضية
على امل�ستوى الفردي.
م�سابقة البندقية (ً )50
ً
راقدا
مرتا
(رجال)

متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
عل��ى امليدالية الذهبية على م�ستوى الفريق ،كما
متكن الرامي الدويل حمد بن �سعيد اخلاطري من
ني��ل امليدالية الف�ضية يف امل�سابق��ة نف�سها على
امل�ستوى الفردي.
م�سابقة البندقية (ً )50
ً
راقدا
مرتا
(ن�ساء)

ح�ص��ل الفري��ق الوطن��ي للرماي��ة عل��ى
امليدالي��ة الربونزي��ة يف ه��ذه امل�سابق��ة عل��ى
م�ستوى الفرق.
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تغطية :املالزم �أول /بدر بن حمود الناعبــــــي

النقيب جوي/
هالل بن �سلطان الر�شيدي

املقدم الركن/
را�شد بن �سامل البلو�شي

م�سابقة امل�سد�س (ً )25
مرتا مركزي
(رجال)

متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
على امليدالي��ة الف�ضية ،كما متكن الرامي الدويل
معاذ ب��ن دروي���ش البلو�ش��ي من احل�ص��ول على
امليدالية الذهبية.
م�سابقة امل�سد�س الهوائي (خمتلط)

ح�صل الفريق الوطني للرماية على امليدالية
الذهبية.
م�سابقة الأطباق (ن�ساء فرق)

�أح��رز الفري��ق الوطن��ي للرماي��ة امليدالي��ة
الربونزية.
م�سابقة البندقية الهوائية للنا�شئني

متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
على امليدالية الف�ضي��ة نا�شئات فرق ،وامليدالية
الربونزية نا�شئني فرق.
وعلى امل�ستوى الفردي متكن النا�شئ الدويل
فهم بن جمال البادي من احل�صول على امليدالية
الف�ضي��ة ،كما متكنت النا�شئ��ة الدولية ر�ؤى بنت
حم��د احلو�سني��ة م��ن احل�ص��ول عل��ى امليدالي��ة
الف�ضي��ة� ،أم��ا امليدالي��ة الربونزي��ة فكان��ت من
ن�صيب هديل بنت �أحمد احلربية.
م�سابقة امل�سد�س الهوائي للنا�شئني

متكن الفري��ق الوطني للرماية من احل�صول
عل��ى امليدالية الف�ضية نا�شئني ف��رق ،وامليدالية
الف�ضية نا�شئات فرق.
وعل��ى امل�ست��وى الفردي فقد متك��ن النا�شئ
ال��دويل م�صطف��ى بن علي الرحب��ي من احل�صول
العــدد 518
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املالزم �أول/
�سليمان بن حمد الهنائي

عل��ى امليدالي��ة الف�ضي��ة ،كم��ا متكن��ت النا�شئ��ة
الدولي��ة اليمام��ة بن��ت �سليم��ان املعمري��ة م��ن
احل�صول على امليدالية الف�ضية.
م�سابقة (التارجت �سربنت)
م�سابقة (التارجت �سربنت) العربية
(رجال)

متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
على امليدالية الف�ضي��ة على م�ستوى الفرق  ،كما
متكن الرامي الدويل خالد بن نا�رص الكلباين من
ك�سب امليدالية الف�ضية على امل�ستوى الفردي يف
امل�سابقة نف�سها.
م�سابقة (التارجت �سربنت) العربية
(ن�ساء)

متكن��ت الرامي��ة الدولي��ة عهود بن��ت جميل
البادي��ة م��ن احل�ص��ول عل��ى امليدالي��ة الذهبية،
كم��ا متكنت الرامية الدولي��ة �سامية بنت خمي�س
امل�صلحية من ك�سب امليدالية الربونزية.
م�سابقة (التارجت �سربنت) نا�شئني

متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
على امليدالية الربونزية نا�شئني فرق ،وامليدالية
الف�ضية نا�شئات فرق.
وعل��ى امل�ست��وى الف��ردي متكن��ت النا�شئ��ة
الدولي��ة اليمام��ة بن��ت �سليم��ان املعمري��ة م��ن
احل�صول على امليدالية الربونزية.
م�سابقة (التارجت �سربنت) العاملية
(ن�ساء)

متكن��ت الرامي��ة الدولي��ة عهود بن��ت جميل
البادي��ة من احل�صول على امليدالية الف�ضية على
امل�ستوى الفردي.

الوكيل �أول بحري/
حممد بن �سامل ال�شيدي

الرامي الدويل/
�سعيد بن م�سلم الها�شمي

الرامية الدولية/
�أمينة بنت خمي�س الطار�شية

النا�شئ الدويل/
فهم بن جمال البادي

الت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين

النا�شئة الدولية/
اليمامة بنت �سليمان املعمرية

م�سابقة (التارجت �سربنت) العاملية
(خمتلط)

متك��ن الفريق الوطن��ي للرماية من احل�صول
على امليدالية الف�ضية ،وامليدالية الربونزية.
بطولة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
العاملية لل�سيدات
متكن��ت الرامي��ة الدولية �أمين��ة بنت خمي�س
الطار�شية من احل�صول على امليدالية الذهبية يف
رتا ثالثة �أو�ضاع فردي.
م�سابقة البندقية ( )50م ً
فيم��ا متكن��ت الرامية الدولي��ة �سهري بن��ت �سامل
اجلهمنية من احل�صول على امليدالية الف�ضية يف
م�سابق��ة امل�سد���س الهوائي ن�ساء عل��ى امل�ستوى
الفردي.
ومتكنت النا�شئ��ة الدولية اليمام��ة بنت �سليمان
املعمري��ة م��ن احل�صول عل��ى امليدالي��ة الف�ضية
يف م�سابق��ة امل�سد�س الهوائي فردي ،كما متكنت
النا�شئ��ة الدولي��ة هدي��ل بنت �أحم��د احلربية من
احل�ص��ول على امليدالي��ة الربونزي��ة يف م�سابقة
البندقية الهوائية على امل�ستوى الفردي.
وحــول ه���ذه امل�شاركــة امل�رشفة التي ا�ستطاع
خالله���ا الفري���ق الوطن���ي للرماي���ة �أن يثبت
ا�ستحقاقاته من امليداليات واملراكز الأوىل و�سط
مناف�س���ة كبرية وقوية من الرماة العرب �أجــرت
جملة (جند عُمان) اللقاءات الآتية:
املقدم الركن را�شد بن �سامل البلو�شي قائد
وحدة الرماي���ة الدولية حتدث قائ�ًل�اً �« :شارك
الفري��ق الوطن��ي للرماي��ة يف البطول��ة العربي��ة

يف م��صر يف فئة البندقي��ة وامل�سد�س والأطباق
يف فئت�ين� ،إ�ضاف��ة مل�شارك��ة فئ��ة النا�شئ�ين
والنا�شئ��ات ،كم��ا �إنن��ا لأول م��رة �شاركن��ا يف
م�سابقة (التارجت �سربنت) ،وح�صلنا على نتائج
م�رشفة وهلل احلمد ،حيث ا�ستطاع الفريق الوطني
للرماي��ة احل�ص��ول عل��ى ( )12ميدالي��ة ذهبية،
والكثري من امليداليات الف�ضية والربونزية ،كما
�أنن��ا �سجلنا �أرقاما عربية جديدة من خالل هذه
امل�ش��اركات� ،إن هذا الإجناز مل ي�أت من فراغ بل
بعد ا�ستعداد كبري م��ن الفريق الوطني من خالل
مع�سك��رات تدريبي��ة داخلي��ة وخارجي��ة ون�أمل
�أن ي�ستم��ر عطاء الفريق يف البط��والت القادمة،
كم��ا تعد هذه امل�شاركة فر�ص��ة لتبادل اخلربات
مع خمتلف الفرق العربية امل�شاركة يف البطولة
وك�سب كثري من اخلربات».
النقيب ج���وي هالل بن �سلط���ان الر�شيدي
مدرب فريق البندقية رجال حتدث قائلاً « :احلمد
هلل حق��ق الفري��ق الوطن��ي للرماي��ة يف م�سابقة
رماية البندقية ( )50مرتا ثالثة �أو�ضاع (رجال)
ميداليت�ين ذهبيتني ،كما �أنن��ي فخور مبا قدمه
الفريق من ت�سجي��ل �أرقام عربية قيا�سية جديدة
عل��ى م�ست��وى الفريق والف��ردي ،وه��ذه النتائج
امل�رشف��ة حتقق��ت بعد تدريب وجه��ود متوا�صلة
من قبل جميع �أع�ضاء الفريق».
امل�ل�ازم �أول �سليم���ان بن حم���د الهنائي
�ضاب���ط التدريب بوحدة الرماية الدولية« :قمنا

بالعديد من املع�سكرات التدريبية قبل م�شاركتنا
ا�ستع��دا ًدا للمناف�س��ة ،لي�صب��ح الفري��ق جاه��زا
خلو�ض خمتلف امل�سابقات الداخلية واخلارجية،
والبطوالت الثالث التي �شاركنا فيها ت�شمل على
ع��دد كبري من امل�سابقات ،ومتكنا وهلل احلمد من
ح�صد عدد كبري من امليداليات امللونة».
ق���ال الوكي���ل �أول بحري حممد ب���ن �سامل
ال�شيدي حكم رماية دويل« :كان��ت نتائج الفريق
الوطني للرماية م�رشف��ة وعالية ،ورغم املناف�سة
القوي��ة مب�سابقات البطولة متكن الرماة من �إحراز
مراكز متقدمة و�أرقام عربية جديدة ،كما �أن جميع
الرماة ملمني وهلل احلم��د بقانون الرماية الدولية
مم��ا كان ل��ه الأث��ر الطي��ب يف �س�ير امل�سابق��ات
بال�شكل املطلوب وبدون �أي �أخطاء تذكر».
الرام���ي الدويل �سعيد ب���ن م�سلم الها�شمي
حتدث قائلاً « :لقد ح�صلت على امليدالية الذهبية
يف م�سابق��ة امل�سد�س املوحد ( )25مرتا (رجال)
على امل�ستوى الفردي ،كما ح�صلت على امليدالية
الذهبي��ة يف م�سابقة امل�سد�س املوحد ( )25مرتا
(رج��ال) على م�ستوى الفري��ق� ،إ�ضافة حل�صويل
عل��ى امليدالي��ة الربونزية يف م�سابق��ة امل�سد�س
ال�رسيع ( )25مرتا (رجال) على امل�ستوى الفردي
�ضم��ن م�سابق��ات البطول��ة ،وتعد ه��ذه البطولة
حقيقيا لنا الكت�ساب املزيد من املهارات
مك�سبا
ً
ً
يف جمي��ع م�سابقات الرماي��ة ،وتبادل اخلربات
واملعارف مع جميع امل�شاركني».

الرامي���ة الدولي���ة �أمين���ة بن���ت خمي�س
الطار�شية حتدثت قائلة�« :سعيدة ج ًدا بح�صويل
على امليدالية الذهبية يف بطولة ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك العاملية لل�سيدات مب�سابقة البندقية
( )50مرتا ثالثة �أو�ضاع ن�ساء فردي.
كم��ا ح�صل��ت عل��ى امليدالي��ة الف�ضي��ة يف
م�سابق��ة البندقية ( )50مرتا ثالثة �أو�ضاع ن�ساء
فردي �ضمن م�سابقات البطولة العربية اخلام�سة
ع��شرة للرماي��ة ،و�أطم��ح ب���إذن اهلل �إىل حتقي��ق
مزيد من املراكز املتقدمة يف البطوالت املحلية
والدولية القادمة».
وق���ال النا�شئ الدويل فهم بن جمال البادي
«متكنا م��ن احل�صول عل��ى امليدالي��ة الربونزية
يف م�سابق��ة البندقي��ة الهوائي��ة نا�شئ�ين ف��رق،
كما �أنني �سعيد بح�صويل على امليدالية الف�ضية
يف م�سابق��ة البندقي��ة الهوائي��ة نا�شئني فردي،
و�أطمح �إىل مراكز متقدمة يف بطوالت �أخرى».
النا�شئ���ة الدولية اليمام���ة بنت �سليمان
املعمرية حتدثت قائلة« :متكنت من احل�صول
عل��ى امليدالي��ة الف�ضي��ة يف م�سابق��ة امل�سد�س
الهوائ��ي نا�شئ��ات ف��رق ،كم��ا �أنن��ي �سعي��دة
بح�ص��ويل عل��ى امليدالي��ة الف�ضي��ة ف��ردي يف
امل�سابق��ة نف�سه��ا ،وح�ص��ويل عل��ى امليدالي��ة
الف�ضية يف بطول��ة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
العاملي��ة لرماية ال�سيدات يف م�سابقة امل�سد�س
الهوائي».
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تطور تقنية االت�صاالت الال�سلكية املتنقلة
من اجليل �صفر �إىل اجليل اخلام�س

تطورت قدرة التوا�صل بني النا�س ب�شكل ملحوظ يف املئة
والع�رشين عام ًا املا�ضية ،منذ �أن اكت�شف كل من (غوليلمو
ماركوين) و(كارل فرديناند براون) املوجات الكهرومغناطي�سية
واخرتعا جهاز الإر�سال الال�سلكي «الراديو» ،والإبراق الال�سلكي.
وقد حققا �أول �إر�سال وا�ستقبال بنجاح الإ�شارات الإ�شعاعية
على خمتلف امل�سافات ،ويف عام 1901م مت حتقيق �أول ات�صال
عرب املحيط الأطلنطي ،فكان يوما عظيم ًا يف تاريخ االت�صاالت
الال�سلكية وله ت�أثري عظيم يف تطور احل�ضارة.
على مدى القرن الع�رشين املا�ضي تطورت تقنية االت�صاالت حتى
بزوغ �شم�س �شبكة النقال الال�سلكية يف فرتة ق�صرية ج ًدا من الزمن .ويف
هذا املقال �س�أ�سلط ال�ضوء على تطور �شبكة الهاتف النقال من اجليل ال�صفر
( )0Gو� ً
صوال �إىل اجليل اخلام�س (.)5G
بد�أت �صناعة االت�صاالت الال�سلكية النقالة يف ال�ستينيات من القرن
الع�رشين ،وقد �شهدت ا�ستخداما جتاري ًا حمدوداً مع مطلع العقد ال�سابع من
القرن املن�رصم وكانت مبثابة ثورة� ،أخذت يف النمو والتطور ،ويف منت�صف
الت�سعينيات بد�أت �صناعة االت�صاالت اخللوية و�شهدت منوا هائال ،ومن
املتوقع بحلول نهاية عام 2020م �سوف يكون اال�شرتاك اخللوي النقال
(1و  )6بليون م�شرتك متجاوزاً عدد امل�شرتكني بخطوط الهاتف الثابت وفق
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املكرم*

حممد بن �أحمد اللمكي
ع�ضو جمل�س الدولة

الدرا�سة التحليلية لإجنريد لوندن يف عام 2015م� .إن النمو ال�رسيع الذي
ت�شهده �شبكات الهاتف اخللوي النقال نابع من حاجة امل�شرتكني خلدمات
ذات كفاءة لنقل خدمات ال�صوت والبيانات ،والذي �أدى ل�رضورة تطوير يف
معايري الأنظمة الال�سلكية النقالة.
الفوائد الأربعة الرئي�سية للتقنية الال�سلكية:
 mزيادة الكفاءة :ت�ؤدي �أنظمة االت�صاالت عالية التقنية �إىل نقل �أ�رسع
للمعلومات بني امل�شرتكني.
 mنادراً ما تلم�س :ال حاجة حلمل الكابالت �أو املحوالت من �أجل الو�صول
�إىل �شبكات املكاتب.
 mمرونة �أكرب للم�ستخدمني :ميكن ربط ال�شبكات الال�سلكية العاملة يف

املكتب دون اجللو�س على �أجهزة كمبيوتر خم�ص�صة.
من
الغالب
يف
أرخ�ص
 mالتكلفة املنخف�ضة :تكون ال�شبكات الال�سلكية �
كانت تقنية ( )1Gب�سعة منخف�ضة يف الت�شغيل غري موثوق بها ،وروابط
التثبيت وال�صيانة من ال�شبكات ال�سلكية.
�صوتية رديئة ،وال يتوفر فيها عامل الأمان ،حيث يتم �إعادة بث املكاملات
ال�صوتية عرب �أبراج الراديو ما يجعل هذه املكاملات عر�ضة لالعرتا�ض
اجليل �صفر ()0G
ي�شري جمتمع العاملني يف االت�صاالت الال�سلكية اخللوية النقالة وال�سمع ملن لديه املعدات املنا�سبة .ويف عام 1982م مت يف الواليات
بامل�صطلح «اجليل �صفر» (� )0Gإىل تقنية الهواتف الراديوية النقالة يف املتحدة الأمريكية تد�شني �أول معيار قيا�سي ( ،)1Gويف عام 1988م مت
�سبعينيات القرن الع�رشين والتي �سبقت تقنية �أنظمة االت�صاالت الهاتفية تخ�صي�ص نظام ( )AMPSبعر�ض نطاق قدره ( )40ميجا هرتز �ضمن
اخللوية احلديثة .ت�ضمنت التقنيات امل�ستخدمة تقنية «ا�ضغط لتتحدث» نطاق الرتدد ( MHz (900-800من قبل «جلنة االت�صاالت الفيدرالية»
( )G PTTوتقنية «نظام الهاتف النقال» ( )MTSوتقنية «خدمة الهاتف ( ،)FCCحلت تقنية ( )1Gحمل تقنية ( ،)0Gوالتي ت�ضمنت هواتف ال�سلكية
النقال املح�سنة» ( )IMTSوتقنية «نظام الهاتف النقال املتطور» متنقلة وتقنيات مثل نظام الهاتف النقال ( )MTSونظام الهاتف النقال
املح�سنة (.)IMTS
( )AMTSوالتقنية الرنويجية  OLT (Offentlig Land Mobil Tel eاملتقدم ( )AMTSوخدمة الهاتف النقال
ّ
 )foniو( )Public Land Mobile Telephonyوتقنية (« )MTDاخت�صار
اجليل
املعيار
الفرتة
�سويدي لنظام االت�صاالت الهاتفية النقالة  .»Dكانت ت�ستخدم خلدمة
اخلدمات
ال�رسعة
االت�صال ال�صوتي فقط.
الأول ()1G
1980م  )2( AMPS TACS +ك بت /ث
ال�صوت فقط
مت رفع كفاءة تقنية اجليل �صفر بتقنية ( )0.5Gمتمثلة يف جمموعة من
متاثلي
C-450
حم�سنة من تقنيات ( )0Gالأ�سا�سية .ميكن التمييز بني
التقنيات ذات ميزات ّ
ال�سابقة
املغلقة
الراديوي
الهاتف
أنظمة
�
و
املبكرة
�أنظمة الهواتف النقالة
اجليل الثاين ()2G
جزءا من �شبكة هاتف عامة ،بها
من حيث توفرها كخدمة جتارية كانت ً
مت تد�شني اجليل الثاين يف مطلع الت�سعينيات ،وهو �أول جيل يف
املغلقة
بال�شبكات
مرتبطة
غري
�أرقام هواتف خا�صة بها ،موازية ولكن
�شبكات الهاتف النقالة الذي يعمل على التقنيات الرقمية ،وقد �أطلق عليه
الأخرى مثل ال�شبكة الال�سلكية جلهاز ال�رشطة �أو نظام �إر�سال �سيارات ا�سم الهاتف املتجول العاملي ( ،)GSMومت يف عام 1992م بفنلندا �إطالق
الأجرة.
�أول �شبكة للجيل الثاين( .)2Gحيث قدمت خدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية
ال�شاحنات،
أو
�
ال�سيارات
يف
النقالة
الهواتف
هذه
تركيب
يتم
ما
عادة
والر�سائل امل�صورة ور�سائل الو�سائط املتعددة ،ومتتاز عن اجليل الأول
على الرغم من �أن مناذج احلقائب الهاتفية قد �صنعت � ً
أي�ضا .عادة ،يتم ب�أمان �أكرب لكل من املر�سل وامل�ستقبل .مع ت�شفري رقمي جلميع الر�سائل
املركبة
�صندوق
تركيب جهاز الإر�سال واال�ستقبال (م�ستقبل املر�سل) يف
الن�صية الق�صرية ،والذي ي�سمح بنقل البيانات بطريقة ال ميكن �إال للم�ستقبل
وتثبيت الهوائي على «�سطح املركبة».
املق�صود ا�ستقبالها وقراءتها .وي�ستخدم نظام ( )2Gتقنية الو�صول
الأمثلة املبكرة لهذه التقنية هي:
�إىل الهواتف النقالة الرقمية عرب بروتوكوالت متعددة مثل ()TDMA
فنلندا
يف
1971م
عام
يف
)
Autoradiopuhelin
 vمت �إطالق (ARP
و( ،)CDMAحيث يق�سم بروتوكول ( )TDMAالإ�شارة يف فرتات زمنية،
ك�أول �شبكة جتارية عامة للهاتف النقال.
خا�صا لالت�صال
بينما يخ�ص�ص بروتوكول ( )CDMAلكل م�ستخدم رم ًزا ً
�شبكة
ثاين
باعتبارها
أملانيا
�
يف
� vأطلقت ( )B-Netzعام 1972م
عرب قناة فعلية متعددة الإر�سال.
جتارية للهاتف النقال.
يف عا م 1979م ،بد�أ ت�شغيل �أول نظام خلوي يف العامل من قبل (Ni p
اجليل
املعيار
الفرتة
اخلدمات
ال�رسعة
 )pon Telephone and Telegraph NTTيف طوكيو باليابان ،ويف �أوروبا،
ال�صوت والر�سائل
الثاين ()2G
كان نظاما الهواتف التماثلية الأكرث �شعبية يف �أوروبا هو (Nordic
1990م  )64( GSM, CDMA +ك بت/ث الن�صية الق�صرية
رقمي
()SMS
.)Mobile Telephone
( )110ك
كما مت تقدمي ( )NMTو(� )TACSأنظمة متاثلية �أخرى يف الثمانينيات
2000م
()2.5G
()MMS
GPRS
بت/ث
يف جميع �أنحاء �أوروبا .وعر�ضت جميع الأنظمة �إمكانية الت�سليم والتجوال،
�إال �أن العائق الرئي�سي ل�شبكات اجليل الأول مل تتمكن من توفري االت�صال
( )135ك
()WAP
EDGE
2003م
()2.75G
بت/ث
عرب الدول.
تطور ال�شبكات اخللوية املتنقلة
االت�صاالت اخللوية املتنقلة لديها �أجيال كما هو مبني يف ال�شكل �أدناه.
ويوفر نظام الـ ( )GSMخدمات ال�صوت والبيانات بتبديل الدارات
ويرد و�صف موجز لكل جيل على النحو الآتي- :
ب�رسعة ت�صل �إىل ( )14.4كيلو بت يف الثانية ،ومت حت�سني تقنية ()GSM

اجليل الأول ()1G

اجليل الأول
()1G
تقنية متاثلية
خلدمات
ال�صوت فقط
�رسعة
( )2ك بت/ث

اجليل الثاين
(+ )2G
تقنية رقمية
خدمات ال�صوت
والر�سائل الن�صية
وامل�صورة
()SMS) (MMS
�رسعة من
()135 / 64
ك بت /ث

اجليل الثالث
(+ )3G
خدمات ال�صوت
 /البيانات /
مكاملات الفيديو/
الت�صفح
�رسعة من
()144
ك بت /ث
�إىل ()2
م بت/ث

اجليل الرابع
(+ )4G
االت�صاالت النقالة
بالنطاق العري�ض
LTE
بروتوكول IP
النقال
البث التلفزيوين
�رسعة من
( )100م بت/ث �إىل
( )1ج بت/ث

اجليل اخلام�س
()5G
نطاق عري�ض
حم�سن
�إنرتنت الأ�شياء
�رسعة من
(� )1إىل ()20
ج بت/ث

ب�شكل م�ستمر لتقدمي خدمات �أف�ضل .كما مت تطوير تقنيات جديدة ا�ستنا ًدا
�إىل نظام ( )GSMالأ�صلي ،مما �أدى �إىل بع�ض الأنظمة املتقدمة ،واملعروفة
با�سم اجليل ( ،)G 2.5والذي وفر املعاجلة املوجية خدمة الراديو العامة
للحزم ( ،)GPRSوهي امتداد ل�شبكة اجليل الثاين الذي يعد م�صطلح
( )G 2.5م�صطلح غري ر�سمي ،وقدمت (جي بي �آر �إ�س) معدالت البيانات
من ( )56كيلــوبت يف الثانيـــة و�إلــى ( )384كيلــوبت فـي الثانيــة ،مـع
تقنيات  HSCSD) ،(GPRSو( )EDGEمكنت الو�صول �إىل بروتوكول
التطبيق ( ،)WAPوخدمة ر�سائل الو�سائط املتعددة ( )MMSوخدمات
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االت�صال بالإنرتنت مثل الربيد الإلكرتوين ،والو�صول �إىل �شبكة الويب
العاملية ( )WWWعادة ما يتم فر�ض ر�سوم على نقل بيانات ()GPRS
لكل (ميغابايت) من حركة املرور املنقولة ،يف حني �أن البيانات يتم حترير
فاتورة االت�صاالت عرب التبديل التقليدي للدوائر يف الدقيقة الواحدة من
وقت االت�صال ،بغ�ض النظر عما �إذا كان امل�ستخدم ي�ستخدم اخلدمة بالفعل
�أو يف حالة اخلمول.

اجليل الثالث ()3G

ميكن القول ب�أن اجليل الثالث جيل تقنية حمكومة مبعايري ومقايي�س
معتمدة متفق عليها دولي ًا يف �إطار االحتاد الدويل لالت�صاالت ( ،)ITUالذي
و�ضع خطة ( )IMT-2000لتنفيذ نطاق الرتدد العاملي يف نطاق ()2000
ميجا هرتز ،والذي �سيدعم معيار ات�صال ال�سلكي واحد يف كل موقع جلميع
الدول يف جميع �أنحاء العامل ،حيث متكن تقنيات ( )3Gم�شغلي ال�شبكات
من تزويد امل�ستخدمني مبجموعة �أكرب من اخلدمات الأكرث تقدم ًا مع
حتقيق �سعة �أكرب لل�شبكة من خالل حت�سني الكفاءة الطيفية .وت�شمل خدمات
االت�صال الهاتفي ال�صوتي الال�سلكي الوا�سع النطاق ومكاملات الفيديو
والبيانات الال�سلكية عري�ضة النطاق والتلفزيون املحمول ونظام حتديد
املوقع العاملي ( )GPSوخدمة عقد االجتماع ال�صوتي ،كل ذلك يف بيئة
متنقلة متيز اجليل الثالث عن اجليل الثاين بالتح�سينات الآتية:
 rتعزيز تدفق ال�صوت والفيديو.
 rم�ضاعفة �رسعة تدفق البيانات.
 rدعم م�ؤمترات الفيديو.
 rت�صفح الويب و WAPب�رسعات �أعلى.
( rالتلفزيون من خالل الإنرتنت) IPTV
اجليل

املعيار

الفرتة

ال�رسعة

اخلدمات

( )144ك بت/ث
�إىل ( )2م بت/ث

مكاملات الفيديو

()3.5G

2010م

HSPA

()56( – )5.76
م بت/ث

الو�سائط املتعددة

()3.75G

2010م

HSPA+,
HSPAP

()168( – )28
م بت/ث

الو�سائط املتعددة

الثالث ()3G

2002م

UMTS,
WCDMA

اجليل الرابع ()4G LTE

تقوم تقنية اجليل الرابع على مفهوم قابلية الت�شغيل البيني بني �أنواع
خمتلفة من ال�شبكات )LTE( ،م�صطلح ( )Long Term Evolutionوهي
عالمة جتارية م�سجلة مملوكة من قبل (( )ETSIاملعهد الأوروبي ملعايري
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية) لتقنية ات�صاالت البيانات الال�سلكية
وتطوير معايري ( ،)GSM / UMTSومع ذلك تلعب دول و�رشكات �أخرى
دورا ن�شطً ا يف م�رشوع ( .)LTEوكان هدف ( )LTEهو زيادة �سعة و�رسعة
ً
�شبكات البيانات الال�سلكية با�ستخدام تقنيات (( )DSPمعاجلة الإ�شارات
الرقمية) اجلديدة التي مت تطويرها يف مطلع الألفية الثالثة ،وكان الهدف
الآخر هو �إعادة ت�صميم وتب�سيط بنية ال�شبكة �إىل نظام قائم على بروتوكول
الإنرتنت ( )IPمع زمن انتقال �أقل بكثري مقارنة بهند�سة اجليل الثالث،
وال تتوافق الواجهة الال�سلكية ( )LTEمع �شبكات اجليلني الثاين والثالث،
بحيث يجب ت�شغيلها على طيف راديو منف�صل.
توفـر موا�صفـة ( )LTEمعـدالت ذروة الو�صلــة الهابطــة البالغــة
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املعيار

ال�رسعة

اخلدمات

اجليل
الرابع ()4G

2010م

LTE

( )100م بت/ث
�إىل ( )300م بت/ث

مكاملات الفيديو

()4.5G

2015م

+ LTE

( )100م بت/ث
�إىل ( )1ج بت/ث

الو�سائط املتعددة

الفرتة

( ،)Mbit / s 300ومعدالت الذروة للو�صلة ال�صاعدة البالغة (Mbit/ 75
 )sو�أحكام جودة اخلدمة ت�سمح بفرتة انتقال تقل عن ( )5ميلي ثانية يف
�شبكة النفاذ الراديوي ،ومتتلك ( )LTEالقدرة على �إدارة الهواتف النقالة
�رسيعة احلركة ،وتدعم البث املتعدد والبث املبا�رش .يدعم ()LTEعرو�ض
نطاق املوجة احلاملة القابلة للتطوير ،من (� )MHz 1.4إىل ()MHz 20
ويدعم ك ًال من الإر�سال املزدوج بتق�سيم الرتدد ( )FDDوالطباعة على
الوجهني بتق�سيم الوقت (.)TDD

وتدعم بنية ال�شبكة القائمة على بروتوكول الإنرتنت ،والتي ت�سمى
( )Evolved Packet Core) (EPCامل�صممة لتحل حمل �شبكة ()GPRS
الأ�سا�سية ،عمليات نقل �سل�سة لكل من ال�صوت والبيانات �إىل �أبراج اخلاليا
بتقنية ال�شبكات القدمية مثل ( )GSMو( )UMTSو(،)CDMA2000
وت�ؤدي البنية الأب�سط �إىل انخفا�ض تكاليف الت�شغيل وعلى �سبيل املثال،
�ستدعم كل خلية ( )E-UTRAما ي�صل �إىل �أربعة �أ�ضعاف �سعة البيانات
وال�صوت التي يدعمها (.)HSPA
وفرت تقنية ( )4Gحلوال لتجاوز حتديات �شبكات اجليل الثالث (،)3G
عرب اجليل الثالث ( )3Gميكن الو�صول �إىل الإنرتنت عرب الهاتف النقال
بوا�سطة العديد من التقنيات ،مثل ( )Wi-Fiو( )Wi-Maxو()GPRS
و( )EDGEو( )WAPو( ،)Wi-Broولكن امل�شكلة هي �أنه �إذا كنت تقوم
بالو�صول �إىل الإنرتنت عرب هاتفك النقال مب�ساعدة �أي من هذه التقنيات
و�أنت تنتقل �إىل املوقع الذي تتوفر فيه �إمكانية الت�شغيل البيني بني
ال�شبكات املختلفة ،ف�أنت عالق� ،أما بتقنية اجليل الرابع ( )4Gميكنك
الو�صول �إىل ال�شبكة من خالل �أي من التقنيات املذكورة �أعاله حتى �أثناء
االنتقال من موقع �إىل �آخر.

اجليل اخلام�س ()5G

اجليل اخلام�س ( )5Gهو نظام رقمي جديد لتحويل وحدات البيانات
عرب الأثري ،ي�ستخدم واجهة (� ، )5G New Radioإىل جانب التقنيات
احلديثة الأخرى ،التي ت�ستخدم ترددات راديو �أعلى بكثري ( )28جيجا
هرتز مقابل ( )2500 - 700ميجا هرتز (للجيل الرابع) لنقل املزيد من
البيانات ب�شكل كبري عرب الأثري ل�رسعات �أ�رسع وتقليل االزدحام وتقليل
زمن الو�صول (الت�أخري قبل بدء نقل البيانات باتباع التعليمات).
تتيح هذه الواجهة اجلديدة التي ت�ستخدم طيف املوجات امللليمرتية،
ا�ستخدام املزيد من الأجهزة يف املنطقة اجلغرافية نف�سها؛ يف �شبكة اجليل
الرابع تدعم املحطة عدد ( )4000جهاز لكل كيلومرت مربع ،بينما تدعم
حمطة اجليل اخلام�س حوايل مليون جهاز ،وهذا يعني املزيد من تدفق البث
التلفزيوين عرب الإنرتنت واملكاملات ال�صوتية ،واالجتماع املرئي دون
انقطاع على م�ساحة الهواء املحدودة.
اجليل

الفرتة

املعيار

اخلام�س ()5G

2019م +

؟؟؟

ال�رسعة

اخلدمات

�إنرتنت الأ�شياء والربط
( )1ج بت/ث
�إىل ( )20ج بت/ث بني �أعداد �ضخمة من
الأجهزة

(Massive

ت�ستخدم تقنية (� )5Gأي�ض ًا تقنية رقمية جديدة ت�سمى
 ،)MIMOوالتي تعني الإخراج متعدد املدخالت  ،با�ستخدام حزم متعددة
م�ستهدفة ،لت�سليط ال�ضوء ومتابعة امل�ستخدمني حول موقع اخللية ،وحت�سني
التغطية وال�رسعة وال�سعة ،وتعمل تقنيات ال�شبكات احلالية مثل الأ�ضواء
الكا�شفة ،وهي ت�ضيء منطقة ولكن مع الكثري من �إهدار ال�ضوء  /الإ�شارة،
ويت�ضمن جزء من بدء ت�شغيل ( )5Gتثبيت ( )Massive MIMOو(5G
 )New Radioعلى جميع حمطات �شبكة النقال الأ�سا�سية بالإ�ضافة �إىل
البنية الأ�سا�سية املتوفرة ل�شبكة اجليل الرابع (.)4G
كيف يختلف ( )5Gعن ()4G؟
مقارن ًة ب�شبكات اجليل الثالث من الهواتف النقالة وفرت �شبكة ()4G
تدفق �أف�ضل خلدمة الفيديو عايل اجلودة واملكاملات �أثناء التنقل ،مما يعني
�أن البث التلفزيوين املبا�رش ي�شاهد الآن ب�شكل روتيني �أثناء التنقل اليومي.
ومع زيادة تدفق الفيديو نتج عنه ازدياد م�ضطرد يف االزدحام بال�شبكة
مما �أفقدها �أهم ما مييزها كتقنية موفرة للخدمات احليوية.
ويو�ضح (كري�س ميلز) رئي�س ق�سم التحليل يف �رشكة (توتيال) بالواليات
املتحدة الأمريكية� ،أن ( )4Gت�صل �إىل احلدود التقنية ملقدار البيانات التي
ميكن نقلها ب�رسعة عرب جمموعات من الطيف»« .هناك اختالف كبري بني
( )5Gو( )4Gهو الق�ضاء على هذا االزدحام» .ولكن ميكن القول ب�أن �أكرب
فارق بني اجليل اخلام�س عن اجليل الرابع �سيكون مبثابة بوابة لعامل
الإنرتنت املت�صل بالأ�شياء ( )IOTعلى نطاق وا�سع ،ومن املتوقع �أن
تكون التكرارات الالحقة ل�شبكات ( )5Gثورية يف ال�صناعات التي تعتمد
على البيانات ،واملدن الذكية و�إدارة البنية الأ�سا�سية ،لأنه �سيكون من
املمكن ت�شغيل العديد من الأجهزة ،ب�شكل موثوق و�آمن ودون انقطاع يف
نظرا للتقنيات اجلديدة والطيف والرتددات التي
نف�س املنطقة .ب�شكل عامً ،
ت�ستخدمها ،تتمتع ( )5Gبالعديد من الفوائد على ()4G؛ �رسعات �أعلى،
كمون �أقل� ،سعة لعدد �أكرب من الأجهزة املت�صلة ،تداخل �أقل ،وكفاءة �أف�ضل.
كيف تعمل تقنية ( )5Gمن حيث النطاق الرتددي والكمون والطيف؟
ميتلك كل م�شغل يف كل دولة كتلاً من الطيف ،وهي عبارة عن جمموعة
من الرتددات الراديوية الكهرومغناطي�سية امل�ستخدمة لنقل ال�صوت
والبيانات والفيديو .تتم �إ�ضافة هذا الطيف م ًعا لإن�شاء �إجمايل �سعة ال�شبكة
التي حتدد مدى �رسعة نقل البيانات.
«قد يكون لدى امل�شغل اليوم ( )100ميغاهريتز من الطيف ب�أكمله
ال�ستخدامه جلميع عمالئه  ،ولكن يف نهاية املطاف مع ( )5جيجا �سريتفع
هذا �إىل حوايل ( )1000ميجا هرتز ،وهذا هو التغيري احلقيقي مع (،)5G
أي�ضا �إىل حتقيق زمن انتقال �أقل بكثري مما يعني �أنه �سيتم
�سي�ؤدي هذا � ً
نقل البيانات يف الوقت الفعلي .يرتاوح زمن الو�صول يف �شبكة ( )4Gبني
( )20و( )30مللي ثانية ،ولكن بالن�سبة ل�شبكة ( )5Gف�إنه �سي�صل �إىل
�أقل من ( )10مللي ثانية  ،ويف �أف�ضل احلاالت حوايل ( )1مللي ثانية من
الت�أخري ،وف ًقا (ملاث�س مات�س نورين) ،مدير الربنامج يف �رشكة( Ericsson
.)Research Industries
مهما ولكنه �سيجعل الأمور تبدو
بالن�سبة للم�ستهلكني  ،ال يعد هذا الأمر ً
�أ�رسع� ،إال �أنها �ستكون ميزة مهمة بالن�سبة لل�صناعة ،على �سبيل املثال،
الآالت الثقيلة التي يتم التحكم فيها عن ُبعد.

اخلامتة

من الوا�ضح �أن االت�صاالت املتنقلة �ستظهر حت�سينات كبرية من
حيث قدرات �شبكات الهاتف النقال ،و�سيخلق اجليل التايل من اخلدمات

الال�سلكية ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني ال�سعة الإجمالية ،مطالبها الفريدة الدفع
بالتطوير امل�ستمر للخدمات والبنية الأ�سا�سية ،يف حني �أن تطوير �شبكات
اجليل اخلام�س �سي�ستمر وبوترية �رسيعة يف امل�ستقبل القريب.
املعايري احلالية ( )5Gل�شبكة اجليل اخلام�س يجب �أن تتعاي�ش مع
البنية الأ�سا�سية ل�شبكات اجليل الرابع ريثما يتم تطوير البنية الأ�سا�سية
اً
جتوال �شفافًا عرب جميع ال�شبكات
املطلوبة ،بينما تتوقع �شبكات ()5G
نظرا لال�ستثمارات احلالية �إال �أن حتقيق التجوال
يف جميع �أنحاء العاملً ،
املتنا�سق �سي�ستغرق بع�ض الوقت ،معتمداً ب�شكل �أ�سا�سي على العر�ض
التجاري لكل من التقنيات ،وعلى مدى جودة مناذج العمل ال�ستعادة تكلفة
اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية.
وبينما ت�ستمر التقنيات يف تر�سيخ نف�سها يف عامل الأعمال� ،إال �أن
الأبحاث تتقدم بالفعل نحو اجليل التايل من خدمات االت�صاالت .ومن
املتوقع �أن توفر �أنظمة االت�صاالت املتنقلة امل�ستقبلية جمموعة وا�سعة
من اخلدمات لتلبي متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة م�سلحة بتطبيقات
وحلول الذكاء اال�صطناعي.

املراجع:

 lاجليل اخلام�س وتطور االت�صاالت النقالة ،بول هارمز ،مدونة ،A 10
( 28دي�سمرب 2018م)  ،باملوقع الإلكرتوين عنوان
www.a10networks.com/blog/5g-and-evolution-mobile-networks

 lتطور االت�صاالت الال�سلكية النقالة من اجليل الأول �إىل اجليل
اخلام�س ،راجيف ،املوقع الإلكرتوين  28( ، RF Pageمايو 2018م):
عنوان www.rfpage.com
 lاالحتاد الدويل لالت�صاالت (« .)2010قيا�س جمتمع املعلومات،
[ .»2010على الإنرتنت]
www.itu.int/ITUD/ict/statistics/material/graphs/2010/Glob-

al_ICT_Dev_00-10.jpg

 lاالحتاد الدويل لالت�صاالت (2009م)« .قيا�س جمتمع املعلومات؛
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت م�ؤ�رش التنمية»[ ،على الإنرتنت] متاح:

http://www.itu.Int/ITU

� lأ�سا�سيات تخطيط ال�شبكة اخللوية والتح�سني... 2G / 2.5G / 3G ،
تطور � ، 4G Mishraأجاي  ،Kالنا�رش جون وايلي و�أبنائه2004( ،م).
« lتطور االت�صاالت النقالة :من � 1Gإىل  ،»4Gبرييرا ،فا�سكو و�سو�سة،
تياغو ،ق�سم املعلوماتية هند�سة جامعة كوميربا  ،الربتغال (2004م).
 lم�شاكل الت�سليم الناعم يف موارد الراديو �إدارة �شبكات اجليل الثالث
 ،3G WCDMAت�شن يوي (2003م) ،جامعة كوين ماري لندن،
www.elec.qmul.ac.uk/research/thesis/YueChen2003.pdf4
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

َّ
ال�شا ِئ َع ُ
ات  ...و ََخ َط ُر َها عَ َلى �أَ ْم ِن َا ْلو ََط ِن َو َا ْلـ ُمجْ َت َم ِع

تع��د ال�شائع��ات يف وقتن��ا احلا�رض من الآف��ات الفتاكة الت��ي ابتليت
بها املجتمع��ات ،وبالرغم من �أنها لي�ست حديثة� ،إال �أن و�سائل االت�صال
والتوا�ص��ل االجتماع��ي مبختل��ف �أنواعه��ا �ساع��دت
ب�صورة غ�ير م�سبوقة على �سهول��ة اختالقها ،وتغيري
م�ضمونه��ا ،و�رسع��ة انت�شاره��ا ،وو�صوله��ا �إىل �أبعد
الأماك��ن ،و�أك�بر عدد م��ن النا���س يف زم��ن قيا�سي،
وتعم��ل ال�شائع��ة متى ما ُوج��د لها قب��ول ،وتهي�أ لها
اجل��و املنا�س��ب على حتطي��م ال��روح املعنوي��ة للمجتمع��ات ،و�إثارة
النعرات الطائفية �أو الدينية� ،أو املذهبية ،وزرع بذور الفتنة وال�شقاق،
وتو�سي��ع الفج��وات �أو اخلالف��ات ،ودق �إ�سفني يف العالق��ات بني �أفراد
املجتم��ع ،والعمل على زعزعة الأم��ن واال�ستقرار ،وخلق الفو�ضى ،وكل
�أ�سباب الفرقة والت�شتت ،و�إيجاد �أو ت�أجيج العداوات بني الأمم وال�شعوب،
وال�شائعات �إم��ا �أن يكون م�صدرها من داخل املجتمع من جانب بع�ض
املغر�ض�ين �أو الذي��ن يف قلوبه��م مر�ض �أو حقد عل��ى املجتمع �أو بع�ض
فئات��ه ،وينف�سون عن ذلك ببث ال�شائع��ات التي ت�ؤثر يف ن�سيج املجتمع،
وتعم��ل على هدم �أوا�رصه ،وزعزعة الأمن بني �أرجائه� ،أو من قبل بع�ض
واملخرب�ين بتوجيه من جه��ات �أو فئات معينة ع�بر االنتماء
الناقم�ين
ّ
لفك��ر �أو م�صلح��ة حمددة �أو توجه خا�ص ،كما ميك��ن �أن يكون م�صدرها
بع���ض الأف��راد الذي��ن يعملون عل��ى �إط�لاق ال�شائعات لتحقي��ق غايات
و�أه��داف �شخ�صي��ة ،وميكن �أن تك��ون كذلك موجهة من جه��ات �أو �أفراد
خ��ارج الوطن م�ستهدفة زعزعة �أمنه وا�ستق��راره ،وبث الفرقة والت�شتت
بني �أفراده.
�إن عدداً كب�يراً من و�سائل الإعالم والتوا�ص��ل االجتماعي احلديثة
مبختل��ف �أنواعه��ا تفتق��د �إىل الدق��ة ،وت�ساه��م يف ن��شر ال�شائع��ات،
�إ ْذ لي���س كل م��ا ين�رش يتمت��ع بامل�صداقية ،حي��ث ي�ساهم كثري مما
ي�ص��ل عرب هذه الو�سائل يف الت�ضلي��ل ،ونقل املعلومات املغلوطة
وامللفق��ة ،و�أن بع�ض من و�سائل التوا�صل االجتماعي ال تتحقق
م��ن �صح��ة املعلوم��ات التي تق��وم بن�رشها ،وب��د ًال من ذلك
تق��وم ب�إرجاع ما ين��شر �أو ن�سبه �إىل م�ص��ادر �أو و�سائل

*
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�إعالمي��ة �أو ات�صالي��ة �أخ��رى ،والت��ي بدورها قد
ت�ش�ير هي نف�سها �إىل و�سائ��ل �أخرى �أي�ضاً ،وبد ًال
م��ن �أن تنقل هذه الو�سائل م��وا ًدا و�أخباراً ت�صب
يف م�صالح الأوطان واملجتمعات� ،صارت تنقل
الأكاذيب وال�شائع��ات التي يتبادلها البع�ض يف
�إطار الت�سلية وق�ض��اء �أوقات الفراغ ،دون �إدراك
ملخاطره��ا ،وت�أثرياتها ال�سلبية ،خا�صة �إذا كان
ما يت��م تناقله يتناول مو�ضوع��ات �أو �أخباراً �أو
ق�ضاي��ا �إن�ساني��ة �أو عرقي��ة �أو ديني��ة �أو يتعل��ق
ب�شخ�صيات عامة.
�إن ال�شائع��ات ت�ؤث��ر  -كما �أ��شرت  -ب�صورة
كبرية على املجتمع��ات وترابطها حيث �ساعدت
و�سائل الإعالم واالت�صال والتوا�صل االجتماعي
احلديثة على انت�شارها ب�شكل كبري ،فمعظم �أفراد
املجتمع��ات �أ�صبح��وا ي�صغون لل�شائع��ات التي
تت�صاعد �رسيع ًا كحم��م بركانية جتتاح خطوات
املنط��ق ،وته�شم �صور النقاء  ،وهي دون �شك داء
فت��اك ،وخطر عل��ى �أمن الوط��ن ،و�سالمة الأفراد
و املجتم��ع ،وذل��ك عل��ى الرغم م��ن فعالية هذه
الو�سائ��ل يف نق��ل الأحداث و�إي�ص��ال املعلومات
ب�ص��ورة �رسيعة جداً ،وه��و بالت�أكيد �أمر ال ميكن
�إن��كاره ،حيث جعلت �إن�سان الي��وم يف حرية من
�أمره حول م�صداقية ما ي�صله من معلومات.
�إن التعام��ل م��ع ال�شائعة قد يختل��ف من فئة
لأخ��رى وفق ًا لثقافة وطبيع��ة الإن�سان ،حيث �إن
الإن�سان ذا التفكري املنطق��ي لن يقبلها ب�سهولة،
وال يردده��ا �أو يعي��د �إر�سالها �إال بع��د الت�أكد من
�صحته��ا ،ويك��ون لدي��ه الربه��ان والدلي��ل على
م�صداقيتها� ،أما الإن�سان ذو التفكري املتو�سط فقد

ال يقتن��ع بالإ�شاع��ة الت��ي ي�سمعها
�أو ت�ص��ل �إلي��ه ولكن يردده��ا �أو يعيد
�إر�سالها من منطلق الت�سلية �أو االدعاء
مبعرف��ة ما ال يعرفه غ�يره ،بينما الفئة
غري العقالنية تعمد �إىل ن�رش ال�شائعة فور
تلقيه��ا مع �إ�ضاف��ة درجة ت�أكي��د عليها،
وميك��ن �أن ت�ضي��ف �إليه��ا معلوم��ات �أو
�أ�سم��اء ل�شخ�صيات على نحو غري �صحيح،
وه��ذه الفئة هي امل�ستهدفة غالب ًا من قبل
خمتلقي ومروجي ال�شائعات.
م��ن ه��ذا املنطلق يج��ب عل��ى الإن�سان
الت�أك��د متام�� ًا مم��ا ي�سمع��ه �أو ي�ص��ل �إليه
خا�ص��ة عرب و�سائ��ل االت�ص��ال والتوا�صل
االجتماع��ي ،و�أال يعي��د �إر�سال��ه للآخرين
�إال بعد �إثبات��ه �أو ت�أكيده من جانب اجلهة
�أو اجله��ات املعنية ،والأه��م �أن يكون يف
م�صلحة الوطن واملجتمع ،ولي�س العك�س،
تعر�ض -كما �أ�رشت-
حيث �إن ال�شائعة قد ّ
�أم��ن الوط��ن للخط��ر ،وت��دق �إ�سفين�� ًا يف
العالق��ات بني �أفراد املجتمع ،وقد ت�سيء
�إىل فئات معين��ة من �أبنائه ،لذا ف�إنه من
الواج��ب الت�أكد من م�ضمون ما ي�صلنا �أو
ن�سمعه قب��ل نقله للآخرين م�صداق ًا لقول
ِين � َآم ُنوا
اهلل �سبحانه وتعاىل } َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
��ق ِب َن َب�إٍ َف َت َب َّي ُنوا َ�أ ْن ُت ِ�صي ُبوا
اءكُ ْم فَا�سِ ٌ
�إِ ْن َج َ
َ��ة َف ُت ْ�ص ِب ُح��وا َعلَى َم��ا َف َع ْل ُت ْم
َق ْو ًم��ا ِب َج َهال ٍ
�ين{ ،وق��ول الر�س��ول الك��رمي �صل��ى
َنادِمِ َ
اهلل عليه و�سل��م (من كان ي�ؤمن باهلل واليوم
الآخر فليقل خرياً �أو لي�صمت).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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املواطن وم�ؤ�شرات الأيدي العاملة الوافدة:

مدخ��ل ت�أ�صي��ل الهوي��ة وتقوي��ة
�أر�صدة النجاح

يفر���ض واق��ع الأي��دي العامل��ة الواف��دة الكثري م��ن التحدي��ات على
املنظومات االقت�صادية واالجتماعية واملواطنة والهوية والقيم والعادات
والتقاليد واخل�صو�صي��ة الوطنية ،وي�ستدعي البحث عن موجهات وتدابري
�أكرث ابتكارية ومهني��ة ،ينبغي اتخاذها على م�ستوى ال�سيا�سات واخلطط
العم��اين نف�س��ه ،عرب تعمي��ق الأطر
والربام��ج  ،بحي��ث تب��د�أ م��ن الإن�سان ُ
الإيجابي��ة يف التعامل مع معطيات الت�أثري احلا�صلة ،وال�سبب يف ذلك �أن
وج��ود الأيدي العاملة الوافدة �أ�صب��ح �أمرا واقعا يجب قبوله واالعرتاف به،
وهو �أمر مرتب��ط يف الأ�سا�س بالتحوالت ال�سكاني��ة والعمرانية ،وم�شاريع
البني��ة الأ�سا�سي��ة ،وبنية االقت�ص��اد الوطني ،التي ت�شهده��ا ال�سلطنة منذ
�سبعينيات الق��رن املا�ضي ،مع �ضرورة �إيجاد م�س��ارات للتقنني وال�ضبطية
ع�بر منظومة الت�شريعات والقوان�ين والربامج والآلي��ات املنظمة له ،التي
العم��اين فر�صا �أكرب وم�ساحة �أو�س��ع يف احلد من انت�شار
تتي��ح للمواطن ُ
ه��ذه الفئ��ة عرب االنخ��راط يف �س��وق العم��ل الوطني ،يف ظ��ل عمليات
الت�أهيل والتدريب والتعليم وامل�سارات التعليمية املتنوعة ،التي عززت من

الدكتـــــور/
رجـــب بن علــــي العوي�ســـي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـــــــ�س الـــــــــدولة

بن��اء املهارة الوطني��ة القادرة على الإ�سهام الفاع��ل يف التنمية وحتقيق
الإنتاج ،وهو املنطلق الذي اجتهت �إليه خطط التنمية الوطنية على مدى
العق��ود اخلم�سة املا�ضي��ة ،للتقليل من حجم الأي��دي العاملة الوافدة،
العماين
وبالت��ايل ما يطرحه ذل��ك يف فل�سفة البناء الفك��ري للمواطن ُ
م��ن حتوالت على م�سار الأداء والعمل والإجن��از واملهارة والكفاءة و�إثبات
الذات ،واجل��دارة  ،وتعميق م�سارات االبتكار والري��ادة واالخرتاع واالكت�شاف

ت�سا�ؤالت مطروحة

؟

والبح��ث العلمي لتحقيق الإنتاجية ،وتنوي��ع م�صادر الدخل ،بال�شكل الذي
ي�سه��م يف رفع م�ستوى احلياة املعي�شية للمواطن؛ �أو عرب �إعادة �صياغة
م�سارات التفكري وت�أ�صيل القيم والعادات النوعية وتعميق روح امل�س�ؤولية،
وترقية �سلوك املواطنة ،وبن��اء الهوية مبا يحفظ له هويته وخ�صو�صيته
يف مواجهة �أي ت�أثريات �سلبية ملمار�سات الأيدي الوافدة على املنظومة
القيمية والأخالقية املجتمعية.

عليه ينطلق تناولنا للمو�ضوع من فر�ضية وجود ت�أثري للأيدي
العاملة الوافدة على البناء االجتماعي عامة ،وم�سار بناء الإن�سان
والأولويات التي ينبغي توجيهه �إليها خا�صة ،ويطرح يف ت�سا�ؤالته:
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ملاذا يجب البحث يف ملف الأي��دي العاملة الوافدة وتعزيز الوعي
العام واالهتمام به؟ وكيف ميكن للمواطن �أن يثبت م�س�ؤوليته يف
حتقيق الوعي الذاتي ملعطياته وت�أثرياته على املنظومة القيمية
والأخالقية؟ ،وما �أطر العمل التي ميكن تبنيها يف �سبيل حتقيق

�أن وج��ود الأي��دي العاملة الواف��دة �أ�صبح

�أم��را واقع��ا يج��ب قبول��ه واالع�تراف ب��ه،

وه��و �أم��ر مرتب��ط يف الأ�سا���س بالتح��والت
ال�سكاني��ة والعمراني��ة ،وم�شاري��ع البني��ة

الأ�سا�سي��ة ،وبني��ة االقت�ص��اد الوطن��ي ،التي
ت�شهده��ا ال�سلطن��ة من��ذ
القرن املا�ضي

�سبعيني��ات

مفهوم �أك�بر لل�رشاكة املجتمعية للحد من ت�أثريها يف املنظومة
القيمية والأخالقية للأ�رسة؟ وكيف ميكن �أن ن�صل �إىل �إطار وطني
م�ستدام للتعامل مع هذا املو�ضوع عرب نقل حمور م�س�ؤولية املواطن
من دائ��رة االهتمام �إىل دائ��رة الت�أثري والرغبة احلقيقية وفق �أطر
حمددة ت�ضمن لها الواقعية واال�ستدامة؟ و�أخريا كيف ميكن للمواطن
�أن ي�ستفيد من هذا الواقع يف ر�سم خريطة �إجناز قادمة ت�ؤمن بالتميز
يف الأداء الوطني النوعي والقدرة على جتاوز التحديات ،وا�ستك�شاف
بدائل تطويرية ق��ادرة على �صناعة م�سار وا�ضح يف �شخ�صيته
كمواطن يحمل مل�ستقبل وطنه �أر�صدة جناحات قادمة؟

م�ؤ�رشات �إح�صائية مقلقة ..نقطة البداية:

لعل الإجابة على بع�ض هذه الت�سا�ؤالت ي�ضعنا �أمام ا�ستقراء
نقطة البداية  ،و�أ�سا�س التحدي من واقع الإح�صائيات الوطنية ،حيث
ت�شري الإح�صائية ال�صادرة من املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات،
املرتبطة بواقع الأي��دي العاملة الوافدة �إىل �أن ن�سبة �إجمايل عدد
الوافدين بال�سلطنة بنهاية يناير من عام 2020م بلغ ( )%45من
جمموع ال�سكان ،و�أن �إجمايل العمالة الوافدة يف دي�سمرب من عام
2019م بلغ ( )1.7مليون و�سبعمائة �أل��ف؛ ومع �أن �أع��داد الأيدي
الوافدة يف جمملها ت�شهد انخفا�ضا يف ال�سنوات الأخرية� ،إال �أنها ما
زالت ت�شكل رقما �صعبا� ،إذا ما مت مقارنة ذلك بحجم ما ت�شغله يف
�سوق العمل الوطني ،حيث ت�شكل ما ن�سبته ( %)89 -87من العاملني
يف القطاع اخلا�ص ،مقابل (ُ %)11 -13عماين .وهو كما يعني �أن
التعاطي مع واقع الأي��دي العاملة الوافدة يرتبط اليوم مب�ؤ�رشات
اجتماعية واقت�صادية لها �أثرها املبا�رش �أو غري املبا�رش على الهوية
والبناء الأخالقي واالجتماعي للمواطن ال ُعماين� ،سواء ما يتعلق
بحجم هذه الفئة والرقم الذي حتتله يف �سوق العمل� ،أو يف م�س�ألة
التحويالت االقت�صادية اخلارجية وانعكا�سات ذلك على ال�سيولة
النقدية واملالية؛ �أو يف موقعها يف منظومة الأمن االجتماعي ،خا�صة
يف بعدي :اجلرمية والباحثني عن عمل ،وعالقة هذه الفئة بزيادة
ن�سب اجلرمية �أو �أع��داد الباحثني عن عمل من ال ُعمانيني وت�رسيح
الكفاءات ال ُعمانية ،خا�صة يف ظل �سيطرتها على عوامل الإنتاج
ومدخالت املناف�سة يف القطاع اخلا�ص والعائلي ،فمن حيث الن�سبة
تدخل الأيدي العاملة الوافدة يف زيادة معدالت اجلرمية ،حيث ت�شري
�إح�صائيات املركز لعام 2018م� ،إىل �أن ن�سبة اجلناة من الوافدين

بلغت ( ، )%53يقابله ( )%47من ال ُعمانيني ،و�أن ( )3.3جرمية لكل
( )1000من ال�سكان هو معدل ارتكاب اجلرمية يف ال�سلطنة خالل
عام 2017م ،ب�إجمايل (� )14.8ألف جرمية ،بن�سبة ( )%28منها
اجلرائم الواقعة على الأم��وال ،تليها اجلرائم الواقعة على الأف��راد،
بن�سبة ( ،)%19ثم اجلرائم املخالفة للقوانني ،بن�سبة ( ،)%18وجرائم
املخدرات بن�سبة ( ،)%15واجلرائم الأخرى بن�سبة ( ،)%8يف حني ت�شري
البيانات �إىل انخفا�ض �أعداد اجلناة ال ُعمانيني لكال اجلن�سني بن�سبة
( )%23خالل العامني (2017 - 2015م) حيث انخف�ض عدد اجلناة
الذكور من ( )12205عام 2015م �إىل ( )9216يف عام 2017م،
والإناث انخف�ض عددهن من ( )652عام 2015م �إىل ( )576عام
2017م� .أما يف عام 2016م فقد بلغت ن�سبة اجلناة من الوافدين
( ،)%52يقابله ( )%48من املواطنني ،ويف جمال امل�شتغلني من هذه
الفئة يف القطاع اخلا�ص� ،أ�شارت الإح�صائيات �إىل �أن امل�شتغلني يف
القطاع اخلا�ص والعائلي من ال ُعمانيني بنهاية عام 2017م بلغ
(ُ )238.688عمانيا من اجلن�سني ،مقابل ( )1.795.689للأيدي
العاملة الوافدة التي حتوز على ما يقارب من ( )%90من ح�ضورها
يف هذا القطاع ،و�أن ( )8من كل ( )10م�شتغلني يف ال�سلطنة يف عام
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مدخ��ل التقن�ين وال�ضبطي��ة يج��ب �إع��ادة هيكل��ة بنائه��ا بطريقة حتف��ظ للمواط��ن حقوقه،

ع�بر حتدي��د نوعي��ة الأن�شط��ة املمار�س��ة و�إتاحة الفر���ص للمواط��ن ،وتوعي��ة املجتم��ع باملخاطر

الناجت��ة ع��ن ت��رك م�س�ؤولي��ة الت�ص��رف للعمال��ة الواف��دة يف املمتل��كات اخلا�ص��ة والعام��ة
بدون متابعة� ،أو يف �إدارة امل�شروعات اال�ستثمارية واال�ستهالكية واالنتفاع ال�شخ�صي بها

• مدخل ت�أ�صيل الهوية الوطنية:

2017م واف��دون ،و�أن ( )٪60من �إجمايل �شاغلي وظائف الإدارة
العامة والأعمال يف القطاع اخلا�ص والعائلي يف عام 2017م
واف��دون ،كما بلغ عدد الوافدين امل�شتغلني يف القطاع احلكومي
( ) 36,383يف عام 2017م ،يف حني بلغ عددهم يف القطاع اخلا�ص
والعائلي ( )1,795,689يف حني بلغ عدد امل�شتغلني ال ُعمانيني يف
هذا القطاع (  )238,688بن�سبة ال تتجاوز كثريا ( ، )%10ويف جمال
الباحثني عن عمل من ال ُعمانيني� ،أ�شارت االح�صائيات �إىل �أن �أعداد
الباحثني عن عمل بلغ (� )43.8ألف باحث عن عمل يف ال�سلطنة عام
2016م ،و�أن ( )%66من الباحثني عن عمل هم من فئة الإناث ،كما
�أن ( )%77من الباحثني عن عمل يف �سن ال�شباب دون �سن ( )30عاما،
وترتفع هذه الن�سبة لت�صل �إىل ( )%82بني الذكور مقابل ( )%74بني
الإن��اث ،كما �أ�شارت �إىل �أن ن�سبة حملة �شهادة الدبلوم العام من
الباحثني عن عمل �شكلت ( ،)%31يف حني بلغت الإناث الباحثات
عن عمل من حملة م�ؤهل جامعي ف�أعلى ( . )%47ففي مقارنة بني
ن�رشتي املركز يف �شهري �أغ�سط�س و�سبتمرب لعام 2018م ،تظهر �أن
معدل الباحثني عن عمل للإناث يف �شهر مار�س بلغ ( ،)8.5يف
حني بلغ املعدل للفئة نف�سها يف �شهر يونيو من العام نف�سه (� )9.4أي
بزيادة بلغت ( .)1.1وبلغ معدل الباحثني عن عمل يف الفئة العمرية
( )24-15ل�شهر مار�س ( )6.2يف حني بلغ معدل الفئة نف�سها يف
�شهر يونيو ( )6.8بزيادة بلغت ( )0.7وبلغ معدل الباحثني عن عمل
ح�سب فئة ال�سن ( �أقل من � 30سنة) يف �شهر مار�س للجن�سني ()10.2
يف حني بلغ معدل الفئتني نف�سهما يف �شهر يونيو ( )11.8بزيادة
بلغت ( .)1.6و�شكل معدل حملة الدبلوم اجلامعي ف�أعلى للإناث يف
�شهر مار�س ( ،)31.8يف حني بلغ معدل الإناث من حملة امل�ؤهل
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نف�سه يف �شهر يونيو من العام نف�سه ( )37.5بزيادة يف املعدل بلغت
( ،)5.7وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن ( )%74من �إجمايل الباحثني عن
عمل يف ال�سلطنة هم �شباب (� )29 -15سنة.

مداخل ذات �أولوية للمراجعة
و�إعادة �إنتاج م�سار العمل

�إن ا�ستقراء امل�ؤ�رشات ال�سابقة ،ي�ؤكد �أهمية الوقوف عندها وفهم
التغري احلا�صل فيها ،والدور الإيجابي الذي ي�ست�رشفه املواطن عرب
و�ضع �سيناريوهات عمل بديلة �أو بناء �أمناط �سلوكية قادرة على
ترقية اجلانب الإيجابي لديه ،يف �صناعة التغيري وتوفري معاجلات
لهذا الواقع ،تبد�أ من املواطن ذاته وا�ست�شعاره حلجم م�س�ؤولياته
يف التعاطي مع هذا الواقع املفرو�ض عليه ،و�إدراكه لطبيعة الدور
القادم وتفاعله معه ،يف ظل توظيف كل املمكنات والفر�ص الوطنية
التي �أتاحتها له الدولة� ،سواء عرب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
�أو حزمة االمتيازات واحل��واف��ز املتاحة للمواطن يف اال�ستثمار
والقوانني االقت�صادية ال�صادرة يف الفرتة القريبة ال�سابقة الداعمة
لذلك ،املعنية بال�رشاكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص وقوانني
اال�ستثمار والإفال�س وغريها ،و�إدراك��ه حلجم ما ميثله هذا امللف
من ثقل وطني يف ا�ستهالك الأيدي العاملة الوافدة للموارد الوطنية،
ومناف�ستها للمواطن يف كل امل�رشوعات الرتويجية واالقت�صادية
والزراعية والتجارية املتاحة له ،كل ذلك وغريه يفر�ض اليوم واقعا
جديدا يقوم على التكاملية واالبتكارية واال�ستدامة واالحتواء وتقوية
ممكنات �إنتاج القوة لدى املواطن يف التعامل مع متطلبات الواقع،
وذلك من خالل مدخالت عدة ،من بينها:

تعريفاتها عن �س�ؤالني :مباذا �أمتيز؟ وكيف �أناف�س فيما �أمتيز فيه؟
لذلك فهي جت�سيد واع وطموح للوطن ،تنعك�س على طريقة تعاطي
املواطن مع منجز وطنه وتفاعله مع فل�سفة التطوير ،مبا ينعك�س على
والئه وانتمائه ،فاملواطنة والهوية لي�ست جواز �سفر عابر يلتزم به
يف حدود البلد ويرتاجع عنه عندما يكون يف غريه ،بل قيمة م�ضافة
تبني يف املواطن منطلقات القوة مبا يحمله من القيم اخلريية ور�سالة
الوطن ،و�أخالقياته يف �شخ�صيته ،فيتفاعل مع �أبناء املجتمع عرب
�شبكة متوازنة من العالقات وامل�شرتكات التي ت�ضع ح��دا لكل
االنتهاكات ال�سلبية للقيم والأخالقيات والأعراف واملبادئ من قبل
بع�ض الأيدي العاملة الوافدة ،وي�صبح بناء املواطن الأمنوذج �أهم
منتج لقيا�س م�ستوى الوعي املجتمعي ،فم�س�ألة البحث يف احلقوق
والواجبات وامل�س�ؤوليات مل تعد كافية فقط يف بناء موازين التقدم
والرقي احل�ضاري واملمار�سة الواعية� ،إن مل ي�صحبها �شعور املواطن
نف�سه مب�س�ؤولياته يف رد جميل الوطن ،و�صون مبادئه ،وااللتزام
بقواعده وت�رشيعاته ،ومل يعد مو�ضوعها حق املواطن وم�س�ؤولية
الدولة ،بل اتخذت واقعا جديدا يقوم على تكامل ال�شعور امل�شرتك
بينهما ،وتوافق البحث يف حمددات م�شرتكة للتطوير متناغمة مع
�أولويات التنمية.
لذلك ف���إن التجديد يف روح املواطنة وتعميق ح�ضورها يف
�إدارة معطيات املمار�سة اليومية للأيدي العاملة الوافدة ،تتطلب
وعي املواطن بحقوقه وواجباته و�أدواره وم�س�ؤولياته ،وفهم �أعمق
للمفاهيم وامل�صطلحات والثقافات التي باتت ت�ص ّدرها �إىل املجتمع
وت�أثريها على ال�شباب ،فيعمل مع جهات االخت�صا�ص �إىل ا�ست�صدار
الت�رشيعات والقوانني املنظمة لعمل الأيدي العاملة الوافدة واملقننة
للأن�شطة االقت�صادية والتجارية التي تقوم بها  ،ويلتزم بالأنظمة
املقررة يف منع ت�رسيحها �أو الإب�لاغ عن �أي ممار�سات تتجاوز
حدود املجتمع و�أعرافه ،وت�شغيل هذه الفئة يف املهام املحددة لها،
في�ستقرئ خاللها املواطن �أدواره وم�س�ؤولياته.

كالتحايل على القانون ،والت�سلل غري امل�رشوع ،وجرائم القتل العمد،
ون�رش اخلوف والقلق يف املناطق ال�سكنية  ،وما تتيحه التجمعات غري
املرخ�صة لها ،من بيئة خ�صبة لإيواء املخالفني لقانون الإقامة
من املت�سللني �أو املنتهية بطاقات عملهم �أو ت�أ�شريات �إقامتهم� ،أو
الهاربني من مواقع عملهم �أو املطلوبني للعدالة ،وحاالت االعتداء
البدين والتعر�ض للمواطنني� ،أو االعتداءات بني بع�ضهم البع�ض يف
املرافق العامة ،و�أ�سلوب اال�ستفزاز وع��دم االح�ترام ال��ذي ميار�س
�ضد املواطن يف بع�ض املواقف؛ الأث��ر الناجت عن املمار�سة غري
الأخالقية التي تقوم بها الأيدي العاملة الوافدة ،يف انتهاك القيم
ال ُعمانية الأ�صيلة ،ون�رش العادات الدخيلة التي بد�أت ت�ؤثر يف ال�سلوك
االجتماعي ،والثقافة التوا�صلية اليومية ،وت�أثريها على الأمن
الأخالقي للمواطن ،يف ظل وجود هذه الفئات يف �أن�شطة منزلية �أو
قريبة من م�ساكن املواطنني واندماجهم معهم يف �أماكن الت�سوق
والرتفيه واملجمعات التجارية وغريها.
عليه ،ك��ان من الأهمية مبكان الت�أكيد على مدخل التقنني
وال�ضبطية و�إع��ادة هيكلة بنائها بطريقة حتفظ للمواطن حقوقه،

• مدخل التقنني و�إعادة ت�شخي�ص ال�سلوك

ملّا كانت ممار�سات الأي��دي العاملة الوافدة يف ظل م�ؤ�رشات
اجلرائم ت�شكل حتديا على الأمن الوطني ،خا�صة مع دخول املواطن
نف�سه يف الق�ضية ،وم�ساهمته يف ا�ستفحال �سلوك هذه الفئة ،وعدم
الإبالغ عنها �أو التعريف ب�أماكن وجودها ،وحالة الت�سرت على الفئة
ال�سائبة وغري املرخ�ص لها قانونيا ،وم�ساعدتها يف الهروب من
العدالة � ،أو من مالحقة اجلهات الأمنية وال�ضبطية والقانونية لها،
فكان من نتاج ذلك تزايد �أعداد اجلرائم التي متار�سها هذه الفئة،
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عرب حتديد نوعية الأن�شطة املمار�سة و�إتاحة الفر�ص للمواطن لتحمل
م�س�ؤوليته يف ممار�سة �أدواره الوطنية م�ستفيدا من الفر�ص املتاحة،
وتوعية املجتمع باملخاطر الناجتة عن ترك م�س�ؤولية الت�رصف
للعمالة الوافدة يف املمتلكات اخلا�صة والعامة بدون متابعة� ،أو يف
�إدارة امل�رشوعات اال�ستثمارية واال�ستهالكية واالنتفاع ال�شخ�صي
بها.

• مدخل الت�رشيع وبناء الإ�سرتاتيجيات وتفعيل
الأطر

مع الت�أكيد على وجود العديد من الت�رشيعات والقوانني واللوائح
والإجراءات التي اتخذتها اجلهات املخت�صة بالدولة يف التعامل مع
هذه املمار�سات� ،إال �أن عمليات التفعيل واملتابعة لها ور�صد نوعية
املخالفات ب�صورة �أكرث دقة ،ما زالت بحاجة �إىل �إج��راءات �أكرث
فاعلية ،وفق �إطار عمل وطني معزز بو�ضوح الآليات ،وتنوع البدائل،
ودقة الت�شخي�ص ،وزيادة م�ستوى التن�سيق والتكامل امل�شرتك بني
جميع القطاعات وامل�ؤ�س�سات ،وتقوية روح امل�س�ؤولية الوطنية يف
هذا اجلانب من خالل منظور يت�سع لقدرة هذه الت�رشيعات على قراءة
امل�ؤثرات املتوقعة يف �إنتاج هذه الثقافة ب�صورة �أكرث عمقا ،وفهم
دوافعها ودواعيها و�أ�سبابها وم�سبباتها ،لت�شمل الواقع االجتماعي
يف بلدانها ،واملمار�سات التي تعاي�شها ،وال��ع��ادات والتقاليد
والقناعات املتداولة لديها وانعكا�سات ذلك على ممار�ساتها احلالية.
عليه ك��ان من الأهمية البحث يف وج��ود �إ�سرتاتيجية وطنية
فاعلة وم�ستدامة ذات �أبعاد وقائية وت�شخي�صية وعالجية و�إثرائية
و�ضبطية ،بحيث يبد�أ عملها يف تعزيز امل�س�ؤولية ال�شخ�صية والأمنية
للمواطن ،وحمافظته على متانتها وقوتها وثباتها ،يف التطبيق
الواعي للقوانني والأنظمة املعمول بها يف هذا ال�ش�أن ،واحل�سم يف
الأحكام وعدم قبول اال�ستثناءات ،وال�رصامة يف التطبيق ،وت�أكيد
قيمة املراجعات للقوانني واللوائح التنفيذية والتنظيمية ذات
العالقة ،وفر�ض ال�ضوابط واملعايري وال����شروط على املمار�سني
للأن�شطة االقت�صادية ،التي تظهر فيها هذه املمار�سات ب�صورة �أكرب
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من غريها ،وما يتطلبه ذلك من تكامل اجلهود وتفاعل �أطر العمل،
وترابط �أدوات التنفيذ خا�صة يف ظل تزايد حجم املمار�سة ال�سلبية
التي تقوم بها ،وانتهاكها حلرمة القانون.

• مدخل التوعية الإعالمية

ومع الت�أكيد على جهود م�ؤ�س�سات الدولة ذات العالقة يف تنظيم
الكثري من اجلوانب ذات العالقة بهذه الفئة� ،إال �أن م�ستوى ا�ستيعابها
لهذه التوجيهات والأنظمة واللوائح ،ومعيارية املتابعات وم�ستوى
اال�ستدامة يف عمليات التوجيه والتوعية والرقابة ،وت�أكيد امل�س�ؤولية
املرتتبة عليها يف بناء جمتمع �آمن ميار�س �أفراده حياتهم اليومية
يف ظل احرتام اخل�صو�صية وتقدير املبادئ والأعراف ،ي�ستدعي مزي ًدا
من تكاتف اجلهود وت�ضامنها ،وو�ضوح لغة اخلطاب و�أ�سلوب العمل
يف التعامل معها ،خا�صة يف ظل التغيري املالحظ يف البنية العمرية
لهذه الفئة ،وال�سلوكيات ال�شبابية املالزمة لها ،ناهيك عن تغري يف
طبيعة االهتمام باملظهر اخلارجي وال�شكليات والتقارب يف ا�ستخدام
بع�ض العادات املمار�سة يف املجتمع ،وت�أكيد م�س�ؤولية الكفيل يف
نقل ال�صورة ال�سليمة للممار�سة احلا�صلة عرب الو�سائل التوا�صلية
واخلطابية والر�سمية ،وتعزيز �أثر الن�صح والتوجيه يف رفع روح
امل�س�ؤولية لدى هذه الفئة ،وتب�صريها مبا يجب عليها ،والقوانني
والأنظمة النافذة يف ذلك ،وم�شاركة امل�ؤ�س�سات يف البحث عن بدائل
وحلول واقعية.
وتبقى كفاءة الإع�لام وفاعلية �أدوات���ه يرتبط مبا يقدمه يف
من�صاته وبراجمه وخططه و�سيا�ساته من ممكنات داعمة للأ�رسة يف
مواجهة التحوالت اخلطرية واملنعطفات املغايرة ،وحالة التناق�ضات
التي يعي�شها ال�شباب يف الواقع االجتماعي بني ما ينادي به من قيم
الأ�رسة وثقافتها ،واالهتمام بها ورعايتها ،وحالة التذبذب ملنظومة
القيم والأخالقيات واملبادئ الأ�رسية يف ظل غياب فاعلية منظومة
ال�ضبط االجتماعي من جهة ودور الإعالن والف�ضائيات والف�ضاءات
املفتوحة ومن�صات التوا�صل االجتماعي التي تلقي بظاللها على
بناء الأ�رسة ،والعالقات الوالدية مع الأبناء ومفهوم احلوار الأ�رسية،

خا�صة يف ظل تراجع مكانة ال�ضبط املجتمعي وقوة و�سائل الت�أثري
اخلارجية من الأعمام والأخوال �أو اجلريان �أو الوجهات االجتماعية
الأخرى ،مبا يحفظ كيانها وا�ستقرارها و�أمنها ،ويعزز من م�ساحات
االحرتام والتقدير وال�سعي نحو �إعادة م�ساحات الأمان للأ�رسة والذي
�سينعك�س على قدرتها على املحافظة على هويتها يف مواجهة
التحديات الأخالقية وال�سلوكية املرتبطة بهذه الفئة.

• مدخل الإنتاجية

جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن مدخل الإنتاجية ي�شكل اليوم خيارا
�إ�سرتاتيجيا يف �صناعة املواطن القادر على تقوية �أر�صدة جناحه
يف التعاطي مع م�ؤ�رشات الأيدي العاملة الوافدة ،والتقليل من حجم
ت�أثريها على اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي والأخالقي والقيمي،
وهي �إنتاجية تقوم على التناغم بني كفاءة التعليم يف بناء الإن�سان
القادر على �صناعة الفارق ،و�إنتاج القوة يف نف�سه وجمتمعه وقراراته
وتفكريه ،باعتباره قيمة م�ضافة يف اقت�صاديات التنمية ،وهي بوابة
امل�ستقبل يف �صقل مواهبة وتعظيم القيمة اال�ستثمارية يف موارده
وممكناته و�إمكانياته ومهاراته وا�ستعداداته ،واملمكن لهم يف
اكت�شاف جاهزيتهم الفكرية والنف�سية واملعنوية والأدائية ،وبالتايل
الفر�ص التي ميتلكها التعليم يف ت�أ�صيل هذه املعاين يف فقه ال�شباب
وترجمتها يف �سلوكه ومبادئه ،مبا يعرب عن التزامه م�سار اجلودة
وو�صوله �إىل مرحلة الكفاءة ،ودوره يف توليد الوظائف و�صناعة
الإنتاجية يف ذات املخرجات الوطنية بال�شكل الذي ي�ضمن قدرتها
على التعاطي الواعي مع التحديات املرتبطة بالتغيري احلا�صل يف
�سوق العمل وطبيعة الوظائف ،ومعاجلة الت�أثريات الناجتة عن
ا�ستئثار هذه الفئة بال�سوق املحلي واملهن الهند�سية والأ�سا�سية
يف القطاع اخلا�ص ،عرب متكني التعليم العايل بقطاعاته املختلفة
واملدر�سي من بناء كفايات املواطن ومهاراته الأ�سا�سية وتعزيز
التناف�سية فيها .لقد �أ�شارت درا�سة قيم العمل لدى ال ُعمانيني التي
نفذها املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات عام 2017م ،والتي
ا�ستهدفت التعرف على ر�أي الطلبة والطالبات على مقاعد التعليم
العايل حول مناف�سة الفئة الوافدة على فر�ص العمل املتاحة ،حيث
�أظهرت النتائج ب�شكل عام �أن ( )% 76يعتقدون �أن هذه املناف�سة ت�ؤثر
�سلبا على فر�صهم يف احل�صول على عمل .حيث ( )%75.8من الذكور
يعتقدون �أن مناف�سة الفئة الوافدة قد ت�ؤثر �سلب َا على فر�ص العمل
املتاحة بفارق ب�سيط عن الإناث ( ،)%76.6ويعتقد حوايل ( )2من كل
( )5من طلبة التعليم العايل �أن وجود الفئة الوافدة بالأعداد احلالية
ي�رض بدرجة �أو ب�أخرى باالقت�صاد ال ُعماين .حيث بلغت الن�سبة بني
الذكور () %51.7بفارق ( )19نقطة عن الإناث (.)%32.3
من هنا كان على التعليم �أن يتجه �إىل االبتكارية والتجديد
والتطوير يف فل�سفة بناء املناهج الدرا�سية ،و�أ�ساليب التثقيف
والتوعية ،واملنا�شط التعليمية ،و�أ�ساليب التعليم وطرائق التدري�س
ودور املختربات العلمية وبرامج اال�ستك�شاف العلمي باجلامعات
واملدار�س وور�ش العمل املتخ�ص�صة يف توفري فر�ص دعم للخريج
ونقله من مرحلة ال�شعور ال�سلبي الذي يتولد لديه بعد تخرجه وهو

�إن التجدي��د يف روح املواطن��ة وتعمي��ق

ح�ضوره��ا

يف

�إدارة

معطي��ات

املمار�س��ة

اليومي��ة للأي��دي العامل��ة الواف��دة ،تتطل��ب
وع��ي املواط��ن بحقوق��ه وواجبات��ه و�أدواره

وم�س�ؤوليات��ه،

وفه��م

�أعم��ق

للمفاهي��م

ت�صدره��ا
وامل�صطلح��ات والثقاف��ات الت��ي ب��ات
ّ
�إىل املجتمع وت�أثريها على ال�شباب

يرى تكد�س الباحثني عن عمل يف التخ�ص�ص نف�سه �أو تخ�ص�صات
ؤطرا للمعارف واخلربات
�أخرى� ،إىل كون التعليم
م�سارا تراكم ًيا م� ً
ً
املتجددة ومواءمتها ملتطلبات �سوق العمل ،وت�أ�سي�س �أدوات بناء
الثقة يف النف�س وت�صحيح ال�سلوك ونقل اخلربة �إىل الواقع وتوظيف
املهارة يف بناء امل�رشوع ال�شخ�صي.

�أخيـــرا

يبقى التعاطي مع مو�ضوع الأيدي العاملة الوافدة مرتبطً ا بجملة
من املوجهات الداخلية واخلارجية  ،وتلك املتعلقة بفهم املواطن
مل�س�ؤولياته ،وما حتمله هذه الفئات من ثقافة وفكر وقناعات ،فمع
�أهمية تكاتف اجلهود وتقا�سم امل�س�ؤوليات والتعاطي الواعي مع
م�ستجدات الواقع  ،ت�أتي �أولوية االنتقال يف التعاطي معها من احللول
اجلزئية املقت�ضبة �أو الرتكيز على الن�شاط املمار�س فقط� ،إىل البحث
يف �سلوك املمار�س ذاته ،وما يحمله من �أفكار وقناعات و�أ�ساليب
يف العمل ،ومدى وعيه بالنظم والت�رشيعات ،وا�ستيعابه ملعطيات
الهوية ال ُعمانية ،والنمط الأخالقي والقيمي الذي يجب �أن يلتزم به
يف حديثه مع املجتمع وفهمه للعادات والتقاليد ،وطبيعة املمار�سة
احلا�صلة ،وما �إذا كانت متثل عملية وقتية مكت�سبة ناجتة من التغري
املكاين �أو �سلوك �أ�صيل يعرب عن ثقافتها يف موطنها الأ�صلي ،وهو ما
يتطلب املزيد من التو�ضيح لل�صورة احلقيقية الباعثة لهذه املمار�سة،
والبحث يف ثقافة هذه البلدان وقراءة جوانب التحول فيها ،والعادات
التي متار�سها ،والقناعات التي ي�ؤمن بها مواطنوها ،والثوابت
الأخالقية والقيمية واالقت�صادية واالجتماعية التي ت�ضبط حياة
مواطنيها ،وما ي�سمح بنقله منها من عدمه مبا يتوافق مع اخل�صو�صية
الوطنية ،واال�ستفادة من نتائج التقارير الوطنية والدولية وتقارير
ال�شفافية العاملية حول موا�ضيع الغ�ش التجاري والتزوير واجلرائم
الأخالقية والإلكرتونية ،وما تربزه هذه التقارير من حجم انت�شار
هذه الظواهر يف هذه البلدان ،لتعطي م�ؤ�رشات وا�ضحة للجهات
املخت�صة يف ال�سلطنة يف اتخاذ كافة التدابري واالحرتازات �أو �سن
الت�رشيعات والقوانني �أو �إعادة ر�سم �سيا�سات �أكرث فاعلية ون�ضجا
تقلل من م�ستوى انت�شار هذه املمار�سات ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
الربامج الوطنية والإعالمية والتوعوية والتثقيفية؛ للتعريف بالثقافة
ال ُعمانية ومبادئها يف تلك البلدان ،والتي ميكن �أن تتوالها �سفارات
ال�سلطنة يف هذه الدول ،وتعميمها على ال�رشكات ومكاتب ا�ستقدام
الأيدي العاملة التي تعمل يف هذا ال�ش�أن.
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اجليو�ش التقليدية �إىل �أين

يف عام 1798م قاد نابليون «جي�ش ال�شرق الفرن�سي» يف حملته لغزو م�صر ،التي كانت حتت ال�سيادة العثمانية واحتل
مدينة الإ�سكندرية ،ثم تقدم �إىل القاهرة بعد �أن ف�شلت مقاومة ال�شعب امل�صري واحلامية الرتكية يف �صد القوات
الغازية ،فخرج فر�سان املماليك بخيولهم و�سيوفهم ملنازلة جي�ش ال�شرق ،ولكنهم مل يواجهوا خيوال وال فر�سانا
ملنازلتهم ،بل وجدوا بنادق ومدافع ت�سقط ر�صا�صها وقنابلها عليهم من اجتاهات عديدة ،فانهزم املقاومون وانت�صر
جي�ش نابليون م�سببا �صدمة كبرية لل�شعب امل�صري وفر�سان املماليك.
واحلقيقة �أن الذي انت�صر يف تلك املواجهة واحتل القاهرة ،مل يكن نابليون وجي�ش ال�شرق ،وال الذي تراجع وانهزم
هم فر�سان املماليك واملقاومة ال�شعبية امل�صرية ،بل الذي انت�صر هو النظام احلربي ومنظومة الت�سليح الفرن�سية،
التي كانت �إحدى �إفرازات الثورة ال�صناعية يف �أوروبا .يقابلها من اجلهة الأخرى نظام حربي قدمي ،يعتمد على مهارة
و�شجاعة الفر�سان يف املبارزة بال�سيف من فوق ظهور اخليل .وهو �أمر �أدرك��ه حممد علي ،فقام ببناء جي�ش جديد
يطبق النظام احلربي احلديث ،وي�ستخدم الأ�سلحة املتقدمة بعد �أن ا�ستقر له حكم م�صر.
ال �شك ب�أن هناك متغريات ت�ؤثر يف �أمناط وخطط احلروب على
مر الزمن ،من �أهمها التوجه العاملي نحو تقلي�ص الإنفاق الع�سكري
يف الع�رص احلديث ،بحيث يتم الرتكيز على الكيف �أكرث منه على الكم،
مع حتمل قدر �أكرب من املجازفة يف �أو�ضاع �إ�سرتاتيجية جديدة ،من
�أجل التكيف مع ال�ضغوط االقت�صادية الناجمة عن الأزمات املالية،
و�ضمان حماية امل�صالح احليوية للدولة.
لقد ا�ستوعبت الواليات املتحدة درو�س حرب �أكتوبر 1973م
جيدا ،و�أدرك��ت �أن ال�سالح التقليدي وحده لي�س مبقدوره �أن يحقق
ن�رصا حا�سما يف احلروب امل�ستقبلية� ،إذ تتوقف فعاليته وت�أثريه يف
النهاية على مدى كفاءة م�ستخدم ال�سالح .فبد�أت التفكري يف م�شاريع
تكنولوجية مبتدئة مب�رشوع حرب النجوم ،ثم طورته �إىل مبادرة
الدفاع الإ�سرتاتيجي ال�صاروخي ،و�أخريا انتقلت �إىل م�رشوع الثورة
يف ال�ش�ؤون الع�سكرية.
ت�ضمن هذا امل�رشوع بناء نظم ت�سليحية حديثة ،تعتمد على
الثورة التكنولوجية وا�ستخدامها يف الأغرا�ض الع�سكرية من بينها
على �سبيل املثال :النانو ( جزء من البليون من ال�شيء) وتكنولوجيا
الليزر عايل الطاقة ،وتكنولوجيا تكثيف وتركيز الطاقة ال�صوتية،
وتكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر ،واالت�صاالت ،والكهرو�ضوئيات،
و�أنظمة القيادة وال�سيطرة يف م�سارح العمليات .ثم ظهرت يف وقت
الحق �أجيال متطورة من الأ�سلحة والذخائر الذكية ،والتي ت�صيب
�أهدافها بدقة متناهية من م�سافات بعيدة.
وقد رافق ذلك تطوير يف نوعية م�ستخدمي تلك الأ�سلحة ،ب�أن
غلبت عليهم �صفة التخ�ص�ص التقني الدقيق �أك�ثر منها ال�صفة
امليدانية العملية .كما جرى تزويد مركبات القتال الربية ب�أجهزة
ومعدات �إلكرتونية تواجه تطورات و�سائل احلرب احلديثة ،من عوامل
كيماوية ،وبيولوجية ،و�إ�شعاعات نووية .ومت الرتكيز يف هذه احلالة
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الفريق الركن متقاعد /مو�سى العدوان
اململكة الأردنية الها�شمية
�أي�ضا على القوات اخلا�صة ،التي تعمل مبجموعات �صغرية ترتاوح
بني (� )10 - 3أفراد ،والتي ال ت�شكل �أهدافا مغرية للمهاجم ،وميكنها
الو�صول لأهدافها بو�سائل خمتلفة يف زمن قيا�سي.
هذا الو�ضع يفر�ض على الدولة موا�صلة تطوير قدراتها الع�سكرية
للتكيف مع الواقع العاملي الراهن ،وخا�صة يف جمال الأمن الإلكرتوين
واملعلوماتي واال�ستثمار يف التكنولوجيا احلديثة التي متكن القيادة
من التعرف على م�صادر الهجمات الإلكرتونية ،وبناء مظلة دفاعية
�إلكرتونية حلماية البنية الأ�سا�سية احل�سا�سة واحلفاظ على �سيادة
الدولة.
�إن تعاظم دور املعلوماتية �ضمن نظريات القتال التقليدية يف
الأ�سلحة الربية واجلوية والبحرية ،وتنامي دورها يف �إدارة املعارك
واتخاذ القرارات يف �ضوء تراجع دور اجلغرافيا ،جعلت احلروب جتري
عرب ف�ضاءات عابرة للحدود ،ومتجاوزة عمل اجليو�ش التقليدية يف
توقيتات زمنية ق�صرية .وهذا يعني تراجع دور العن�رص الب�رشي
مقابل تعاظم دور املعدات التكنولوجية والأنظمة احلا�سوبية وزيادة
قدرتها على الفاعلية الهجومية.

عنــــــوان

تكنولوجيا املعلومات التي ت�شكل ع�صب حروب
امل�ستقبل لن تغني عن القوات التقليدية عندما
يريد املقاتلون م�سك الأر�ض واحتالل الأهداف

عنــــــوان

متطلبات احلروب احلديثة الرتكيز على الكيف
�أكرث من الكم ،مع مراعاة املتغريات التي ت�ؤثر
على �أمناط احلروب احلديثة
امل�ستقبل وحمور ارتكازها» رغم �أنها لن تغني عن اجليو�ش التقليدية
التي حتتل الأهداف ومت�سك الأر�ض .وقد ي�صبح املقاتلون على �صعيد
املعلوماتية عن�رصا حيويا �ضمن جيو�ش القرن احلادي والع�رشين،
خا�صة �إذا ما مت املزج بني الطرفني لتحقيق القدرة القتالية املطلوبة.
لقد �أدى هذا التطور من جانب �آخر �إىل ظهور م�شكالت كبرية
يف �صفوف اجليو�ش التقليدية .ففي الواليات املتحدة الأمريكية بد�أ
البنتاجون يعاين من (م�شكلة اجلرناالت) .فقد اكت�شف �أن احلاجة �إىل
كبار ال�ضباط التقليديني ب�أعداد كبرية مل يعد قائما ،بينما ازدادت
احلاجة باملقابل �إىل الأ�شخا�ص التقنيني.
وال�س�ؤال املهم الذي يطرح نف�سه الآن هو� :إىل �أين تتجه اجليو�ش
التقليدية ب�أ�سلحتها وقواها الب�رشية ،وهي التي لي�س لديها قدرات
اقت�صادية متكنها من بناء قاعدة �صناعية ع�سكرية متطورة ،وال
متلك مقومات علمية متكنها من متابعة ثورة التكنولوجيا يف حروب
الع�رص؟ فهل �ستتحول قواتها على �ضوء الظروف ال�سائدة �إىل قوات
�أمنية ،مهمتها حفظ النظام الداخلي؟ �أم �ستبقى عبئا ثقيال على الدولة
ت�سقط عند �ساعة االختبار؟
ال�شك ب�أن الإجابة على هذا ال�س�ؤال املركب ،يحتاج �إىل درا�سة
م�ستفي�ضة وتقييم حقيقي للعدو �أو العدو املنتظر ،مقرونا بالقدرات
التكنولوجية املتوفرة لديها ،كي تقرر �شكل ونوع جي�شها املنا�سب،
الذي يواكب تطورات احلرب احلديثة .وبعك�س ذلك عليها العودة �إىل
مقولة ال�سادات « :حرب �أكتوبر هي �آخر احلروب وكفى اهلل امل�ؤمنني
�رش القتال».
املراجع:

فظاهرة املعلوماتية وفرت للدول املتقدمة فر�صا لتعزيز قدرتها
يف جمال حروب الف�ضاء الإلكرتونية ،والتغلب على ق�ضايا الت�سليح
التقليدي والنووي .وقد ي�صبح املقاتلون على �صعيد املعلوماتية
عن�رصا حيويا �ضمن جيو�ش القرن احل��ادي والع�رشين .ورغم هذا
ف�إن ظاهرة الإرهاب �ستظل �إحدى التحديات امل�ستقبلية ،التي تهدد
الأمن واال�ستقرار العامليني ،يف حالة انتفاء املعاجلات اجلذرية للفقر
والتخلف وغياب العدالة.
لقد �أطلق اجل�نرال الرو�سي (فالدميري �سليبت�شينكو) على هذه
احلرب م�صطلح (حرب اجليل ال�ساد�س) وهي التي تدار بالتحكم عن
بعد با�ستخدام �أ�سلحة عالية الدقة ،والتي تقلل من �أهمية اجليو�ش
التقليدية .و�أو�ضح مثال على ذلك ما طبقته الواليات املتحدة يف
عا�صفة ال�صحراء ع��ام 1991م ،با�ستخدامها للأ�سلحة الذكية،
حيث كانت تطلق �صواريخ (توماهوك) من فوق حامالت الطائرات
املوجودة يف املحيطات والبحار �أو من القاذفات الثقيلة ،لت�صيب
�أهدافها بدقة متناهية على بعد �آالف الأميال ،دون توفر و�سيلة
العرتا�ضها لدى املدافع .و�أخطر ما يف هذه الو�سائل هو ا�ستهدافها
لعقل الإن�سان من هول ال�صدمة ،ف�ضال عن ت�أثريها على ج�سده.
من الوا�ضح �أن القوة الع�سكرية للدول مل تعد تقا�س بحجم قواتها
امل�سلحة وعدد ما متلك من دبابات وطائرات مقاتلة فح�سب ،ولكن
مبدى قدرتها على ا�ستخدام و�سائل و�أ�ساليب الثورة التكنولوجية
يف ال�ش�ؤون الع�سكرية ،التي ت�سهل مهمة اجليو�ش التقليدية .ولهذا
اجتهت �إىل جماالت تطوير نظم الت�سليح التكنولوجية ،وعلوم الف�ضاء،
وتكنولوجيا املعلومات ،واالت�صاالت ،والكمبيوتر ،وتكنولوجيا
• م�ستقبل القوة  /جوزيف �س .ناي .
الطاقة ،والليزر وال�صوت� .أي �أن الدول املتقدمة �أ�صبحت حتارب
• م�ستقبل اجليو�ش يف الف�ضاء الإلكرتوين  /جيم�س جاي كارفانو .
فعل �أدواتها عن بعد ،ولي�س فقط من
�أ�سا�سا من خالل نظم تقاد و ُت ّ
• حروب امل�ستقبل يف القرن احل��ادي والع�رشين  /م�ؤمتر �أبو ظبي
خالل جيو�ش تزحف على الأر�ض بو�سائلها التقليدية.
من الوا�ضح �أن تكنولوجيا املعلومات �ست�شكل «ع�صب حروب .2013
• م�ستقبل اجليو�ش التقليدية يف ظل ثورة التكنولوجيا  -عادل �سليمان.
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�إعـداد :املالزم �أول /حميد بن �سعيـد ال�صوايف
ت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين

�سالح اجلــو ال�سلطانـــي ال ُعمانـــــــي �أدوار وطنية وخدمات �إن�سانية
�إن الدف��اع ع��ن �سماء هذا الوطن املعطاء واجب وطني عظيم ،يت�رشف به منت�سبو �س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين؛ �إىل جانب
املنظوم��ة الدفاعية املتكاملة التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان امل�سلح��ة؛ �شعارهم دائماً الإميان باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن
الوط��ن ،وه��م يعاهدون جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى  -حفظ��ه اهلل ورعاه  -ب�أن يكونوا ن�سور ُعمان الأوفياء ،واحلماة
املخل�صني ل�سماء هذا الوطن املعطاء.
ومن��ذ بزوغ فجر النه�ضة املباركة يقوم �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ب��دوره الوطني املقد�س �أ�سوة ب�أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة وبقية م�ؤ�س�س��ات الدولة الأخرى بتقدمي امل�ساعدات واخلدمات الإن�ساني��ة للمواطنني واملقيمني يف ال�سلطنة ،حيث ال
تقت��صر هذه اخلدمات وامل�ساعدات على حمافظة �أو والية بعينها ,و�إمنا تقدم جلميع املناطق البعيدة والتي هي ما زالت بحاجة ملثل
ه��ذه اخلدمات يف خمتلف ربوع ال�سلطنة ،والتي تتميز بالت�ضاري���س ال�صعبة والتي ال ميكن الو�صول �إليها بوا�سطة الطرق الربية،
�أي�ضا ت�سهيل عمليات النقل اجلوي لبع�ض اجلوانب اخلدمية.
(جن��د ُعمان) ر�ص��دت عد ًدا من الأدوار واملهام الإن�ساني��ة التي يقوم بها �سالح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين ,وذلك من خالل
التقرير ال�صحفي الآتي الذي يتناول �أبرزها:
 mالطبي��ب الطائر� .إن خدم��ة الطبيب الطائر الت��ي يقدمها �سالح اجلو
ال�سلط��اين ال ُعم��اين بامل�شاركة مع وزارة ال�صحة تتمث��ل يف نقل طاقم طبي
برا،
يق��وم بزي��ارة للمر�ضى يف بع���ض الأماكن التي ي�صعب الو�ص��ول �إليها ً
وق��د ي�ستدعي ذلك ت�شخي�ص بع�ض احل��االت بامل�ست�شفيات املرجعية ،وذلك
لبعد تلك املناطق عن امل�ست�شفيات والعيادات احلكومية املوجودة يف مراكز
الوالي��ات ،حيث كانت وما زالت رحالت الطبي��ب الطائر ت�سري ب�صفة دورية
يف جمي��ع رب��وع ال�سلطنة من �أق�صى ال�شم��ال �إىل �أق�صى اجلنوب ،ف�أ�صبحت
املناط��ق اجلبلية الوعرة بجبل بني جابر وبع�ض املناطق اجلبلية يف �شمال
ال�سلطن��ة حتتاج حتى يومنا هذا النوع من الزيارات ،فتتم الزيارة بالطائرة
العمودي��ة وعلى متنها فريق طبي كامل م��رة واحدة يف كل �أ�سبوعني ،ويتم
�أي�ض�� ًا نقل امل�ؤن الغذائي��ة واالحتياجات الأ�سا�سية الأخ��رى للمواطنني يف
تلك املناطق اجلبلية.
 mعملي��ات البح��ث والإنقاذ .تع��رف خدمة البحث والإنق��اذ ب�أنها تلك
اخلدمة الت��ي تتمثل يف البحث والإنقاذ عن املفقودين يف الكوارث واملحن،
وتق��دمي امل�ساعدة له��م �أينما كانوا يف الرب �أو البح��ر ،و�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعم��اين ي�ضطل��ع به��ذا ال��دور الإن�ساين يف كاف��ة ربوع الوط��ن الغايل ويف
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البح��ار ال ُعماني��ة وبامل�شاركة والتن�سيق مع مركز الأم��ن البحري والبحرية
ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة و�رشط��ة ُعم��ان ال�سلطاني��ة ممثل��ة يف الهيئ��ة العامة
للدف��اع امل��دين والإ�سعاف؛ وت�سهيال لهذه املهام ،ف���إن كل قاعدة من قواعد
ال�س�لاح تقوم مبهام يف هذا الإطار وفقً��ا لنطاق امل�س�ؤولية ،حيث يتم تنفيذ
العدي��د من عمليات البحث والإنقاذ يف عر�ض البحر وخا�صة لقوارب ال�صيد
ال�صغرية التي ميلكها املواطنون وال�سفن املارة باملياه الإقليمية �أو الدولية
والتي تتطلب �إنقاذا متى ما تطلب الأمر ذلك.
 mالت�صوي��ر اجل��وي التلفزي��وين� .إن خدمة الت�صوير اجل��وي التلفزيوين
ال��ذي تطلبه وزارة الإعالم ،والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون �أو �أي جهات
�أخ��رى ذات العالق��ة مل ي��� ٍأت م��ن فراغ ب��ل كان وراءه��ا جهود مق�� َّدرة من
القائم�ين علي��ه يف ه��ذا اجلانب من ال�س�لاح لإبراز جه��ود التنمية يف كافة
القطاعات واملناطق اجلغرافية على امتداد ال�سلطنة.
 mالإخ�لاء الطبي .يق��وم �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعم��اين بتقدمي خدمة
الإخ�لاء الطب��ي بالطائ��رات العمودي��ة للمواطنني واملقيم�ين القاطنني يف
املناط��ق اجلبلي��ة والبعي��دة ،والت��ي ت�ستدع��ي حالتهم ال�صحي��ة تقدمي هذه
اخلدمة لهم �سواء كانوا مر�ضى �أو تعر�ضوا حلوادث مرورية �أو نتيجة الأنواء

املناخية اال�ستثنائية التي ينتج عنها انقطاع الطرق ،وذلك بالتعاون والتن�سيق
م��ع الأجهزة املعنية بالدول��ة ،وقد نفذ �سالح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين خالل هذا
ال�شهر بوا�سطة طائراته العمودية عدة عمليات للإخالء الطبي وهي:
• ي��وم ( )2/3ملواط��ن يع��اين م��ن حالة �صحي��ة حرجة ،وق��د مت نقله من
م�ست�شف��ى خ�ص��ب مبحافظ��ة م�سن��دم �إىل امل�ست�شفى ال�سلط��اين مبحافظة م�سقط
لتلقي العالج الالزم.
• وي��وم ( )2/8ملواطن��ة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقلها من
مرك��ز ليم��ا ال�صح��ي مبحافظة م�سن��دم �إىل م�ست�شف��ى �صحار مبحافظ��ة �شمال
الباطنة لتلقي العالج الالزم .
• وي��وم ( )2/11لطف��ل ُعم��اين يعاين م��ن م�شاكل �صحي��ة ،حيث مت نقله
م��ن م�ست�شفى م�صرية مبحافظة جن��وب ال�رشقية �إىل م�ست�شف��ى خولة مبحافظة
م�سقط لتلقي العالج الالزم.
• وي��وم ( )2/12ملواط��ن يع��اين م��ن م�ش��اكل �صحي��ة حرج��ة ،نقل على
�أثره��ا من املرك��ز ال�صحي بكمزار (�إح��دى املناطق اجلبلية بوالي��ة خ�صب) �إىل
م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• ويف ي��وم ( )2/15ملواط��ن يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقله
م��ن م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط
لتلقي العالج الالزم.
• ويف يوم ( )2/26ملري�ض من اجلن�سية الهندية يعاين من حالة �صحية
حرج��ة ،وقد مت نقله من ناقل��ة نفط �إىل م�ست�شفى خول��ة مبحافظة م�سقط لتلقي
العالج الالزم.
• ويف يوم ( )2/27لطفل يعاين من م�شاكل �صحية ،وقد مت نقله من والية
خ�ص��ب مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شف��ى �صحار مبحافظة �شم��ال الباطنة لتلقي
العالج الالزم.
 mنقل الأجهزة واملعدات للم�ؤ�س�سات احلكومية .يقوم ال�سالح مب�ساندة العديد
م��ن الوزارات والهيئات احلكومية يف القيام بواجباتها املختلفة ،وذلك من خالل
تق��دمي الع��ون وامل�ساعدة يف نقل الأجه��زة واملعدات املختلفة م��ن و�إىل املناطق
املراد نقلها متى ما كانت هنالك �صعوبة بالغة يف نقلها عرب الطرق الربية.
 mنق��ل طلب��ة اجلامع��ات احلكومي��ة واخلا�ص��ة م��ن �أبناء واليت��ي ثـمريت
وم�صرية .يقدم ال�سالح هذه اخلدمة �إميان ًا منه بت�سهيل و�صولهم من و�إىل �أماكن
درا�سته��م يف حمافظة م�سقط ،كجزء ال يتجز�أ م��ن الأدوار التنموية التي ي�ضطلع
بها ال�سالح ب�شكل م�ستمر.
 mنقل احلجاج .ي�سخر �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين عددا من طائرات النقل
لنق��ل حج��اج و�إداري��ي بعثة احل��ج الع�سكرية م��ن ال�سلطنة �إىل الدي��ار املقد�سة،
والعودة بعد �أداء منا�سك احلج.
 mنق��ل ذوي الإعاق��ة .ت�سي�ير رح�لات ل��ذوي الإعاق��ة من منت�سب��ي قوات
ال�سلطان امل�سلحة لأداء منا�سك العمرة يف الديار املقد�سة ،وت�سيري رحالت �أخرى
�سياحية لهم �إىل حمافظة ظفار خالل مو�سم ف�صل اخلريف.
 mنقل مواد الإغاثة .وذلك عن طريق نقل مواد �إغاثة للدول ال�صديقة وال�شقيقة
�أثن��اء الأن��واء املناخي��ة اال�ستثنائي��ة� ،أو �أثناء الك��وارث الأخرى ,والت��ي تقدم من
ال�سلطنة للدول يف �إطار العالقات القائمة بني ال�سلطنة والدول ال�شقيقة وال�صديقة.

�سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين يقوم
بدوره الوطني املقد�س يف تقدمي امل�ساعدات
واخلدمات الإن�سانية للمواطن ال ُعماين
واملقيم يف خمتلف ربوع ال�سلطنة
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يقوم بنقل م�ساعدات ومـــــــــــــــواد متوينية �إىل �أهايل بلدة (يقاء) بوالية الر�ستاق
ص�لا لتق��دمي مهام��ه و�أدواره
وتوا� ً
الوطني��ة واخلدمات التنموي��ة والإن�سانية
فع��ال
للمجتم��ع وم��ا يق��وم ب��ه م��ن دور ّ
يف م�ساع��دة املواطن�ين واملقيم�ين عل��ى
�أر���ض ال�سلطنة وخدمته��م يف كل الأحوال
والظروف ،تابعت جملة (جند عُ مان) �إحدى
عملي��ات نق��ل امل��واد للمواطن�ين ،حي��ث
قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  2/10بنقل م�ساعدات لأهايل
بل��دة (يق��اء) بوالي��ة الر�ست��اق مبحافظ��ة
جنوب الباطنة ،و�أجرت اللقاءات الآتية:
ال��رائ��د ط��ي��ار �أ���س��ام��ة ب��ن �سليمان
�أمبو�سعيدي حت��دث قائال« :ينفذ �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين العديد من الطلعات
اجل��وي��ة لإخ�ل�اء امل��واط��ن�ين واملر�ضى،
وعمليات الإخالء الطبي والإنقاذ ،ونقل
الأف����راد وامل��ع��دات وامل����ؤن ال�رضورية

وفق خطط مربجمة �أو وفقا ملا تتطلبه
احل��االت الطارئة ،وي�أتي ذل��ك يف �إط��ار
اجلهود الوطنية املخل�صة والأدوار النبيلة
خلدمة هذا الوطن العزيز و�أبنائه الأوفياء،
وت�أكيدا على اجلهود احلثيثة والأدوار
امل�ضنية لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وال
تزال قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�سخر كافة
�إمكاناتها ومقدراتها الب�رشية واملادية
خلدمة هذا الوطن العزيز ،ولن ت�ألوا جهدا
يف �سبيل القيام بواجباتها الوطنية
النبيلة يف خدمة املواطنني واملقيمني
كافة على ثرى هذا الوطن العزيز ،لتبقى
قوات ال�سلطان امل�سلحة اليد الأمينة على
منجزات هذا الوطن املعطاء ومكت�سباته،
يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».

وللوق��وف على انطباع��ات املواطنني
امل�ستفيدي��ن م��ن خدم��ات �س�لاح اجل��و
ال�سلط��اين ال ُعماين وتثمني ه��ذه اخلدمات
ق��ال املواط��ن حميد ب��ن �س��امل اخلنب�شي:
«ن�شكر �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين على
الأدوار التي يق��وم بتقدميها لنا ،ومن �أهم
هذه امل�ساعدات نق��ل امل�ؤن واالحتياجات
الرئي�سي��ة الت��ي ي�صع��ب نقله��ا لوع��ورة
الطرق ،وهذه امله��ام املخل�صة التي يقوم
به��ا ال�س�لاح هي �ضم��ن امله��ام اجل�سيمة
التي ت�ضطلع به��ا قوات ال�سلطان امل�سلحة
يف �إ�سناد املواطنني وخدمتهم يف خمتلف
الظروف والأحوال».
كما عرب امل��واط��ن خلفان بن حممد
اخلنب�شي قائال�« :سالح اجل��و ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين يقدم لنا خ��دم��ات جليلة منذ
بدايات النه�ضة املباركة ،حيث �أ�صبح

املواطنـــــــون:يثمنـــون
جهود �سالح اجلـو ال�سلطاين
ال ُعمـــانــــي يف خـــدمتهم
النقل من و�إىل منطقتنا بلدة (يقاء) ي�سرياً
مقارنة بال�سابق ،فقد كان التنقل �صعبا وفيه
م�شقة ،وهلل احلمد فقد �سهل علينا �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين واخت�رص علينا امل�سافة
والوقت ،و�إذ ن�شكره جزيل ال�شكر ملا يقوم به
من خدمات جليلة للمواطنني ،و�أ�س�أل اهلل لهم
التوفيق وال�سداد يف خدمة هذا الوطن وقائده
جاللة ال�سلطان املفدى».
�سليم اخلنب�شي:
وقال املواطن علي بن ّ
«ما تقوم به قوات ال�سلطان امل�سلحة ممثلة
يف �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لي�س بغريب،
فهي دائما و�أبدا يف خدمة املواطن واملقيم
على �أر�ض هذا الوطن العزيز ،وهو ما حتر�ص

املواطن
حميد بن �سامل اخلنب�شي

الرائد طيار
�أ�سامة بن �سليمان �أمبو�سعيدي

عليه حكومتنا الر�شيدة يف خدمة املواطن
وتوفري كافة �سبل العي�ش والراحة وتذليل
ال�صعاب ،يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه».
كما حت��دث امل��واط��ن ح��م��دان ب��ن ب�س
اخلنب�شي« :يلبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
احتياجاتنا ال�رضورية من خ�لال قيامه
بنقل امل�ؤن واملواد الغذائية الأ�سا�سية ونقل
املر�ضى �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية وغريها
من اخلدمات الإن�سانية لكافة املواطنني
على هذه الأر�ض الطيبة ،ونقدم له كل ال�شكر
والتقدير على جهوده احلثيثة املختلفة».

املواطن
خلفان بن حممد اخلنب�شي

املواطن
علي بن �سليّم اخلنب�شي

املواطن
حمدان بن ب�س اخلنب�شي
العــدد 518
فرباير 2020

66

67

العــدد 518
فرباير 2020

رحلتنا �إىل �أر�ض الإ�رساء واملعراج؛ لأن لها مكانة خا�صة لدينا
نحن امل�سلمني؛ فحبها متغلغل يف �أح�شائنا ،ومتعمق يف �أفئدتنا،
ومرتبع على عر�ش �سويداء قلوبنا ،يجري يف كياننا جريان الدم يف
العروق ،وي�رسي يف وجودنا �رسيان الروح يف اجل�سم.
رحلتنا �إىل �أر���ض الإ��س�راء وامل��ع��راج؛ لغر�س حبها يف قلوب
امل�سلمني؛ خا�ص ًة النا�شئة ،وتوعيتهم بهذه الق�ضية الإ�سالمية
اجلوهرية؛ لتبقى هذه الق�ضية حي ًة ماثلةً ،ولتبقى القد�س حية
حا�رضة.
رحلتنا �إىل �أر���ض الإ��سراء واملعراج؛ يف هذا ال�سياق ،بطبيعة
احلال ال تكون بالأبدان والأج�سام؛ فبيننا وبينها حدود و�سدود،
وحتما �ستزول.
وحواجز وموانع؛ نرجو �أن تزول وتتال�شى َع َّما قريب،
ً
ونتمكن من االنتقال �إليها بالأبدان.
رحلتنا �إىل �أر�ض الإ�رساء واملعراج؛ �إمنا تكون بالأرواح والأ�شواق،
وبامل�شاعر والأحا�سي�س� .إنها رحلة لها ُبعدان :زماين ومكاين؛ ُبع ٌد
ين يف اجلغرافيا.
ين يف التاريخ؛ و ُبع ٌد مكا ٌ
زما ٌ

فل�سطني التاريخية

رحلة �إىل �أر�ض
الدكتور
يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني
وزارة التعليــــم العالــــــــي

يحتفل امل�سلمون �سنو ًيا بذكرى الإ�سراء واملعراج
يف ال�سابع والع�شرين من �شهر رجب على القول
امل�شهور يف وقت وقوعها ،يقول ال�شيخ حممد �أبو
ُزهرة بعد �أن ذكر اختالف علماء ال�سرية يف تعيني
وقت وقوع الإ�سراء« :وقد وجدنا النا�س قبلوا ذلك
التاريخ �-أي �أن الإ�سراء كان يف ال�سابع والع�شرين من
رجب� -أو تلقوه بالقبول ،وما يتلقاه النا�س بالقبول
لي�س لنا �أن نرده من غري قطع ومن غري جزم ويقني».
لقد تطرقنا �سابقا يف جملتنا الغراء (جند عمان)
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عن دالالت هذه الذكرى اجلليلة ومالها من دالالت
و�أبعاد ودرو�س وعرب ،فهي �آية عظيمة ،ومعجزة
ربانية �أكرم الله تعاىل بها �سيدنا حممد �صلى الله
عليه و�سلم.
ويف هذا العدد ونحن نحتفل بذكرى الإ�سراء
واملعراج؛ يفر�ض علينا الوازع الديني والواجب
ال�شرعي �أن نتع َّرف على �أر�ض الإ�سراء واملعراج ،مما
يدفعنا ال�شوق واحلنني �إىل �أن نرحل �إىل تلك الأر�ض
املقد�سة املباركة.

ت�شكل فل�سطني العمق العربي الإ�سرتاتيجي ،والقلب الناب�ض
للعامل الإ�سالمي ،فهي �أر�ض عربية �إ�سالمية مباركة مقد�سة؛ هي
عربية الوجود والتاريخ والل�سان ،وهي �إ�سالمية الدين والر�سالة
واحل�ضارة ،وهي مباركة النبوات والر�ساالت والأر�ض واملوقع ،وهي
مقد�سة املكان وامل�سجد والإ�رساء واملعراج ،وقد كانت فل�سطني ُت�سمى
�أر�ض كنعان ن�سبة �إىل �أول من �سكنها ،وهم العرب الكنعانيون الذين
جا�ؤوا �إليها من �شبه اجلزيرة العربية وبالتحديد من اليمن ال�سعيد،
وذلك قبل خم�سة �آالف �سنة قبل امليالد ،وعليه ف�إن العرب هم ال�سكان
الأ�صليون لفل�سطني ،و�أن كل من ي�ستويل عليها من �سكانها الأ�صليني
يف �أي ع�رص من الع�صور ،هم غزاة معتدون راحلون؛ �إذ ال بقاء ملحتل
َرع َن ومترت�س ،ومهما امتدت
غا�صب؛ فمهما َت َ�شيطَ َن وجترب ،ومهما َتف َ
�صاغرا ذليلاً رغم �أنفه ،هذه هي فل�سطني
فرتة احتالله؛ ف�سريحل
ً
جزء �أ�صي ٌل من بالد ال�شام ،بل هي لب
زمان ًياً � ،أما جغراف ًيا؛ فهي ٌ
بالد ال�شام؛ وتقدر م�ساحة فل�سطني ب�أكرث من (� )27ألف كم 2متتد من
اً
�شمال حتى �أم الر�رشا�ش جنو ًبا ،ومن البحر الأبي�ض
ر�أ�س الناقورة
املتو�سط غر ًبا حتى نهر الأردن �رش ًقا.

القد�س ال�شريف

القد�س هي عا�صمة دولة فل�سطني الأزلية الأبدية؛ هي مدينة
مقد�سة مباركة حتت�ضن امل�سجد الأق�صى املبارك ،القد�س هي درة
الأكوان ،وزهرة املدائن ،وتاج املدن ،وعر�ش فل�سطني .القد�س ُتعد من
�أقدم مدن الأر�ض ،فهي مدينة موغلة يف القدم� ،ضاربة يف التاريخ
الإن�ساين ،ترجع ن�ش�أتها �إىل (� )5000سنة قبل امليالد ،حيث �إن �أول
من �سكنها وا�ستقر فيها وعمرها هم العرب الكنعانيون حيث اتخذوها
عا�صمة ململكتهم ،تكالب عليهم الغزاة الطامعون ،فقد احتلها الفر�س،
وال��روم ،والكلدانيون البابليون ،واليهود ،وال�صليبيون ،وبعد كل
احتالل تعود القد�س عزيزة كرمية ،مرفوعة الر�أ�س ،عالية القامة،
�شاخمة اجلبني �إىل �أح�ضان �أبنائها و�أ�صحابها الأ�صليني وهم العرب.
ُيراد بالقد�س تاريخ ًيا هي املدينة العتيقة التي يحيط بها ال�سور

القد���س عا�صمة دول��ة فل�سط�ين الأزلية
الأبدية ،وه��ي درة الأكوان ،وزهرة املدائن،
وتاج املدن ،وعر���ش فل�سطني ،وهي موغلة
يف القدم ،و�ضاربة يف التاريخ الإن�ساين
امل�سمى ب�سور �سليمان القانوين ،وهو ال�سلطان العثماين �سليمان
القانوين ،وم�ساحتها ( )871دومن (الدومن =  )1000مرت مربع �أي:
م�ساحتها ( )871000مرت مربع ،وطول �سورها نحو ( )4200مرتا،
برجا ،ولهذا ال�سور
ويبلغ ارتفاعه نحو ( )12م ً
�ترا ،وعليه (ً )34
�سبعة �أبواب هي :باب اخلليل ،والباب اجلديد ،وباب ال�ساهرة ،وباب
الأ�سباط ،وباب النبي داود ،وباب العامود ،و ُي�سمى باب دم�شق ،وهو
�أكرب الأبواب و�أجملها ،ويقع يف اجلهة ال�شمالية ،وباب املغاربة ،وهو
�أ�صغر الأب��واب ويقع يف اجلزء اجلنوبي من اجلدار الغربي للم�سجد
الأق�صى ،و�سمي بهذا اال�سم ن�سبة �إىل حارة املغاربة ،وهو احلي
الذي رابط فيه املغاربة الذين جا�ؤوا �إىل مدينة القد�س للم�شاركة يف
حتريرها مع القائد �صالح الدين الأيوبي �سنة 583هـ.
متتاز مدينة القد�س مبوقعها الإ�سرتاتيجي ،فهي مدينة عالية،
تقع على ربوة مرتفعة تتكون من �أربعة جبال هي :جبل موريا� :أي
اجلبل املختار ،ويقع يف الزاوية اجلنوبية ال�رشقية ملدينة القد�س،
وهو اجلبل الذي يقع عليه امل�سجد الأق�صى ،وجبل داود :ويقع يف
اجلزء اجلنوبي الغربي ملدينة القد�س ،وجبل �أكرا :ويقع �إىل ال�شمال
ال�رشقي من جبل داود ،وعليه تقع كني�سة القيامة ،وجبل بزيتا :ويقع
بالقرب من باب ال�ساهرة ،وهو امتداد جلبل داود من اجلانب ال�شمايل.
القد�س مدينة ح�صينة خ�صبة ،حيث حتيط بها عدة �أودية �أ�شهرها:
وادي اجلوز ،ووادي �سلوان ،ووادي الواد ،وحتيط بهذه الأودية جبال
�شاخمة �أهمها :جبل املكرب ،وقد ُ�سمي بهذا اال�سم لأن اخلليفة عمر
بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -عندما جاء ليت�سلم مفاتيح القد�س
من البطريرك الن�رصاين (�صفرونيو�س) �سلك هذا اجلبل ،فلما �صعد
عليه و�شاهد مدينة القد�س وقف وكرب؛ �إذ رفع �صوته بالتكبري قائلاً :
فرحا بالن�رص والفتح والتمكني،
(اهلل �أكرب) حتدثًا بنعمة اهلل تعاىل؛ ً
فارتفعت بعده �أ�صوات امل�سلمني بالتكبري ،وجبل الزيتون �أو جبل
الطور ،وهو جبل ي�رشف على مدينة القد�س ب�شطريها القدمي واحلديث،
وتقع �أ�سوار احلرم القد�سي ال�رشيف يف مواجهته من ال�رشق ،ويف�صله
عن القد�س وادي �سلوان ،وجبل ر�أ�س امل�شارف ،وهو جبل يقع �شمال
مدينة القد�س ،و�سمي بهذا اال�سم لإ�رشافه عليها ،ويف�صل وادي اجلوز
بني هذا اجلبل ومدينة القد�س ،و ُي�سمى كذلك جبل “امل�شهد”.
و�أ�شهر حارات القد�س :حارة املغاربة ،وحارة ال�رشف ،وحارة
العلم ،وح��ارة احل��ي��ادرة ،وح��ارة ال�صلتني ،وح��ارة بني احل��ارث،
�أما �أ�شهر �أ�سواقها� :سوق القطانني ،و�سوق العطارين ،و�أهم عيونها
و�آبارها هي عني �سلوان وهي عني جارية ،وبئر �أيوب ن�سبة �إىل �سيدنا
�أيوب عليه ال�سالم.
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امل�سجد الأق�صى املبارك

امل�سجد الأق�صى زمان ًيا؛ ُبني امل�سجد الأق�صى بعد امل�سجد احلرام
عاما ،فعن �أبي ذر الغفاري -ر�ضي اهلل عنه -قال :قلت :يا
ب�أربعني ً
ر�سول اهلل� :أي م�سجد و�ضع يف الأر�ض �أول؟ قال( :امل�سجد احلرام) قلت:
ثم �أي؟ قال( :امل�سجد الأق�صى) قلت :كم كان بينهما؟ قال�( :أربعون
�سنة) ثم قال( :حيثما �أدركتك ال�صالة ف�صل ،والأر�ض لك م�سجد) رواه
ثابت يف
ن�ص ٌ
البخاري رقم ( )3425وم�سلم رقم ( ،)520ولي�س هناك ٌ
�أول من بنى امل�سجد الأق�صى ،و�إن كان هناك ما يرجح �أن �أول من
بناه ب�أمر اهلل ع َّز وج َّل هو �آدم -عليه ال�سالم -فقد ذكر ابن ه�شام:
«�أن �آدم -عليه ال�سالم -بعد �أن بنى الكعبة� ،أمره اهلل تعاىل بال�سري
�إىل البلد املقد�س ،ف�أراه جربيل كيف يبني بيت املقد�س ،فبنى بيت
املقد�س ،ون�سك فيه» وقد توىل عمارة امل�سجد الأق�صى ورعايته الأنبياء
قائما �إىل �أن احتل نبوخذ ن�رص الكلداين مدينة القد�س
واملر�سلون ،وظل ً
حيث هدم امل�سجد الأق�صى �سنة ( )559قبل امليالد ،وحوله �إىل �أر�ض
خالية تلقى فيها القمامة والقاذورات والأو�ساخ واملخلفات ،وبقي
هكذا نحو (� )1200سنة حتى الفتح الإ�سالمي عام 15هـ636/م ،ف�أمر
ببنائه �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل تعاىل عنه -وبقي
يف يد امل�سلمني حتى احتله ال�صليبيون احلاقدون �سنة 493هـ ،وظل
معهم ت�سعني �سنة �إىل �أن حرره �صالح الدين الأيوبي �سنة 583هـ،
أ�سريا يف يد ال�صهاينة �شذاذ الآفاق
وبقي يف يد امل�سلمني حتى �سقط � ً
�سنة 1967م.
حا�رضا وبقوة يف �صدر الإ�سالم ،فقد
لقد كان امل�سجد الأق�صى
ً
�أ�رسي بالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إليه ،وكان قبلة امل�سلمني الأوىل،
وقد �أمر النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ب�شد الرحال �إليه؛ �إذ ال�صالة فيه
�أجرها �أجر خم�سمائة �صالة يف غريه من امل�ساجد عدا امل�سجد احلرام
وامل�سجد النبوي.
وبعد �أن توطدت �أرك��ان الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة
اجتهت �أنظار النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل بيت املقد�س ،فبعث
احلارث بن ُعمري الأزدي بر�سالة �إىل �أمري ب�رصى ال�شام يدعوه فيها �إىل
الإ�سالم ،فلما بلغ م�ؤتة ،وهي قرية من عمل البلقاء بال�شام ،تعر�ض
طريقه �رشحبيل بن عمرو الغ�ساين وقتله ،فغ�ضب النبي �-صلى اهلل عليه
جي�شا قوامه ثالثة �آالف مقاتل لت�أديب
و�سلم -وا�شتد به الأمر ،ف�أر�سل َ
الروم ،وعني له ثالثة قادة الواحد بعد الآخر �إن ا�ست�شهد ،فكانت معركة
م�ؤتة ال�شهرية .وعندما ويل �أبو بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل تعاىل عنه-
جي�شا بقيادة يزيد بن �أبي
اخلالفة بعث �أربعة جيو�ش لفتح بالد ال�شام؛ ً
وجي�شا بقيادة �أبي عبيدة عامر بن اجلراح لفتح
�سفيان لفتح دم�شق،
َ
وجي�شا بقيادة
وجي�شا بقيادة �رشحبيل بن ح�سنة لفتح الأردن،
حم�ص،
َ
ً
عمرو بن العا�ص لفتح فل�سطني ،ويف عهد �أبي بكر ال�صديق فُتحت عدة
مدن من فل�سطني منها نابل�س وع�سقالن واللد والرملة ويافا ورفح
وغزة ،ومات �أبو بكر وجيو�ش امل�سلمني مرابطة هناك.
وعندما ويل عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل تعاىل عنه -اخلالفة
عاما للجيو�ش الإ�سالمية يف ال�شام
وا�صل الفتح ،فعني �أبا عبيدة قائ ًدا ً
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حا�ضرا وبقوة يف �صـــــــــــــــــــــــدر الإ�سالم ،فقد �أ�سري بالنبي �-صلى
كان امل�سجد الأق�صى
ً
الله عليه و�سلم� -إليه ،وكــــــــان قبلة امل�سلميــــــــــــــــــن الأولـى ،وقد �أمر النبي �-صلـى الله
عليه و�سلم -ب�شد الرحال �إليه؛ �إذ ال�صالة فيــــــــــــــــــــــه �أجرها �أجر خم�سمائة �صالة يف غريه
من امل�ساجــد عـــــــدا امل�سجـــــــــــــــــــــــد احلرام وامل�سجد النبوي
فورا لفتح مدينة
أمرا
ً
�رصيحا �أن يتجه ً
خلفًا خلالد بن الوليد ،و�أمره � ً
القد�س ،فحا�رصها امل�سلمون �أربعة �أ�شهر حتى ا�ست�سلم �أهلها ،وطلبوا
�أن ي�أتي اخلليفة بنف�سه ليت�سلم مفاتيح القد�س ،فجاء اخلليفة عمر بن
اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -وا�ستلم مفاتيح مدينة القد�س و� َّأمن �أهلها،
وكتب العهدة العمرية ،و�أمر ببناء امل�سجد الأق�صى.
� َّأما الأق�صى مكان ًيا؛ فيقع يف الزاوية اجلنوبية ال�رشقية ملدينة
القد�س على جبل موريا ،وم�ساحته ت�شكل �سد�س م�ساحة القد�س؛ �إذ تبلغ
منا� ،أي م�ساحته (144000م� ،)2أر�ضه م�ستطيلة
م�ساحته ( )144دو ً
ال�شكل .يحيط بالأق�صى �سور له ع�رشة �أبواب منها باب املغاربة ،وباب
الأ�سباط ،وباب الغوامنة ،وباب ال�سل�سلة ،وباب حطة ،وباب العتم ،وله
�أربع م�آذن هي؛ مئذنة باب ال�سل�سلة ،ومئذنة باب الغوامنة ،ومئذنة
باب املغاربة ،ومئذنة باب الأ�سباط.
و ُي��راد بامل�سجد الأق�صى بيت املقد�س؛ �أي مدينة القد�س ،كما
قري�شا ملَّا طلبت من النبي
وما ي�ؤكد هذا �أن
ً
جاء يف كتب التف�سري ،مِّ َّ
�صلى اهلل عليه و�سلم� -أن َي ِ�ص َف لهم بيت املقد�س؛ و�صفه لهم با ًبابا ًبا ،ومو�ض ًعا مو�ض ًعا؛ �أي �أنه �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�صف مدينة
القد�س ،ولي�س امل�سجد الأق�صى الذي نراه؛ لأنه مل يكن يف ذلك الوقت
قائما ،ويف هذا يقول �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-ف�أ�صابني كرب
ً
بناء ً
ُ
مل �أ�صب مبثله قط ،ف ََج َال اهلل يل بيت املقد�س ،ف�رصت �أنظر �إليه ،و�أ�صفه
لهم با ًبا با ًبا ومو�ض ًعا مو�ض ًعا» ومعنى َج َال �أي ك�شف.
وقد �أرادت قري�ش بهذا الطلب تعجيز النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
لعلمهم �أن��ه مل يكن قد ر�أى بيت املقد�س من قبل ،و�أن��ه ال ميكن �أن
يتعرف عليه يف هذه احلادثة؛ لوقوعها ليلاً  ،وا�ستغراقها جزء ي�سري من
الوقت ،ال ي�سمح بالتعرف على معامله ،ف�ضلاً عن التعرف على تفا�صيل
مكوناته.
ُي��راد بامل�سجد الأق�صى كما هو متداول الآن املنطقة املحاطة
بال�سور امل�ستطيل الواقعة يف الزاوية اجلنوبية ال�رشقية ملدينة القد�س
امل�سورة ،والتي ُتعرف بالبلدة القدمية �أو العتيقة ،والعتيقة �أدق؛ لأن
العتيق ،له عدة معان :منها القدمي من كل �شيء� ،أي املوغل يف القدم،
ومنها اجلميل ،وهو احل�سن اجليد ،ومنها املطهر املحرر ،ولذا �سميت
الكعبة امل�رشفة البيت العتيق الجتماع هذه املعاين فيها ،يقول اهلل
ع َّز وجلََّ } :و ْل َيطَّ َّوفُوا بِا ْل َب ْيتِ ا ْل َعتِيقِ { �سورة احلج الآية « »29ويقول
تعاىل} :ث َُّم محَ ِ ُّل َها �إِلىَ ا ْل َب ْيتِ ا ْل َعتِيقِ { �سورة احلج الآية « ،»33وكل
أي�ضا تنطبق على القد�س ال�رشيف ،فهي مدينة قدمية
هذه املعاين � ً
وجميلة وحمررة.

رتا عن �سطح البحر الأبي�ض
يرتفع امل�سجد الأق�صى ( )750م ً
املتو�سط ،و�أعلى نقطة فيه ال�صخرة امل�رشفة ،وت�شكل م�ساحته �سد�س
م�ساحة مدينة القد�س العتيقة ،وتبلغ قيا�سات امل�سجد الأق�صى :من
ال�شمال (310م) ومن اجلنوب (281م) ومن ال�رشق (462م) ومن
الغرب (491م).
وللم�سجد الأق�صى ع�رشة �أبواب هي :باب املغاربة ،و ُي�سمى باب
النبي ،وباب ال�سل�سلة ،وباب املتو�ض�أ ،و ُي�سمى باب املطهرة ،وباب
القطانني ،وباب احلديد ،وباب الناظر ،وباب الغوامنة ،وجميع هذه
الأب��واب تقع يف اجلهة الغربية ،وب��اب العتم ،و ُي�سمى باب �رشف
الأنبياء ،وباب حطة ،وباب الأ�سباط يف اجلهة ال�شمالية ،وللم�سجد
الأق�صى �أربع م�آذن هي :مئذنة باب املغاربة ،الواقعة يف اجلنوب
الغربي ،ومئذنة باب ال�سل�سلة ،الواقعة يف اجلهة الغربية ،ومئذنة باب
الغوامنة ،الواقعة يف ال�شمال الغربي ،ومئذنة باب الأ�سباط ،الواقعة
يف اجلهة ال�شمالية ،ويف امل�سجد الأق�صى بوائك ،وم�ساطب ،ومدار�س،
و�س ُبل ،وقباب ،و�آبار وغريها من املعامل.
ومكتباتُ ،
البوائك :هي �أعمدة عليها �أقوا�س يمُ ر من حتتها �إىل داخل امل�سجد،
�أما امل�ساطب :فهي �أماكن مربعة� ،أو م�ستطيلة مرتفعة عن م�ستوى
�سطح �أر�ض امل�سجد؛ �أن�شئت لغر�ضي ال�صالة والتدري�س؛ خا�ص ًة يف
ال�س ُبل :فهي �أحوا�ض مياه ،لغر�ض ال�رشب وغريه؛
ف�صل ال�صيف� ،أما ُ
خدم ًة للزائرين ،والقادمني �إىل امل�سجد الأق�صى ،وباجلملة ف�إن
امل�سجد الأق�صى املبارك يتكون من �أكرث من ( )200معلم �أهمها:
� اً
أول :امل�سجد القبلي :وهو ذو القبة الر�صا�صية ،ويقع يف اجلزء
و�سمي بهذا اال�سم لأنه مواجه للكعبة
اجلنوبي من امل�سجد الأق�صىُ ،
امل�رشفة التي هي قبلة امل�سلمني يف م�شارق الأر���ض ومغاربها،
أي�ضا امل�سجد العمري ن�سبة �إىل اخلليفة �أمري امل�ؤمنني عمر
و ُي�سمى � ً
بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -الذي �أمر ببنائه ،وهو مطل على بلدة
�سلوان التاريخية� ،أما جداره الغربي ،فهو املعروف بحائط الرباق،
ويعد اجلامع القبلي امل�صلى الأ�سا�سي للرجال ،وفيه مو�ضع �صالة
�ترا،
�ترا وعر�ضه ( )55م ً
الإم���ام ،ويبلغ طوله من الداخل ( )80م ً
وهو ممتد من القبلة �إىل ال�شمال يف �سبعة �أروق��ة� ،أو�سعها الرواق
الأو�سط ،و�سقفه حممول على ( )53عمودا من الرخام امللون ،ويت�سع
لـ« »5500م�صل.
ثان ًيا :امل�صلى املرواين :ويقع حتت �أر�ضية امل�سجد الأق�صى يف
اجلهة اجلنوبية ال�رشقية ،وكان �أمراء بني �أمية ُي َّ�صلون فيه حتى
ال يختلطون بالنا�س؛ �إذ ي�أتون من ق�صورهم مبا�رشة �إليه ،وقد مت

جتديده وفر�شه ،ويت�سع لآالف امل�صلني.
ثالثًا :م�سجد قبة ال�صخرة :وهو ذو القبة ال ّذهبية ،وهو مثمن
ال�شكل ،و ُي�سمى بهذا اال�سم ن�سبة �إىل ال�صخرة امل�رشفة التي تقع
بداخله ،والتي عرج منها النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل ال�سماء،
ويقع م�سجد قبة ال�صخرة مبواجهة اجلامع القبلي �إىل ال�شمال منه
وهو حال ًيا م�صلى للن�ساء ،والهدف من �إن�شائه احلفاظ على ال�صخرة
امل�رشفة من عوامل التعرية اجلوية.
راب ًعا :حائط الرباق :ويقع يف اجلهة الغربية من الأق�صى ،وي�شكل
رتا ،وارتفاعه نحو
جزءا من �سوره الغربي ،ويبلغ طوله نحو ( )50م ً
ً
رتا ،و ُي�سمى بحائط الرباق لأن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
( )20م ً
ربط الرباق فيه على الأرجح ليلة الإ�رساء واملعراج.
وختاما؛ ف���إن فل�سطني للم�سلمني جمي ًعا؛ فامل�سلمون كافة
ً
مطالبون بتحمل م�س�ؤولياتهم ال�رشعية والتاريخية ،فما ي�صدر من
�أعداء الإ�سالم جتاه فل�سطني يجب �أن يواجه بخطوات عملية جريئة
يف جميع املجاالت ،ف�أر�ض الإ�رساء واملعراج �إمنا تحُ رر بالأفعال
والإقدام ،وال ريب �أن امل�سلمني ميلكون الكثري من الأدوات امل�ؤثرة،
والكثري من املقومات ال�ضاغطة ،والعديد من الو�سائل والأوراق
الرادعة ،لو ا�ستخدموها؛ لتمكنوا من �إيقاف م�سل�سل هذه االنتهاكات
أي�ضا من �إرغ��ام �أعدائهم على احرتامهم
والإه��ان��ات ،ولتمكنوا � ً
َ
َ
ون{
وتقديرهمَ } .واللَّـ ُه غَ ال ٌِب َعلَى �أ ْم ِر ِه َولَـك َِّن �أكْ ثرَ َ ال َّن ِ
ا�س اَل َي ْعل َُم َ
�سورة يو�سف الآية « »21فاهلل ع َّز وجلَّ؛ عزيز غالب على �أمره ،ال
يمُ انـَع وال ُيغالَب؛ �إذا �أراد �شي ًئا فال ُي َرد؛ لأن الأمر كله له ،فاخللق
ني{
اركَ اللهَّ ُ َر ُّب ا ْل َعالمَ ِ َ
خلقه وامللك ملكه }�أَال َل ُه الخْ َ لْقُ َوالأَ ْم ُر َت َب َ
�سورة الأعراف الآية «َ } »54ب ْل للِهَّ ِ الأَ ْم ُر َجمِ ي ًعا{ �سورة الرعد الآية
« »31يقول الإمام ابن كثري يف تف�سريه (تف�سري القر�آن العظيم) يف
معر�ض تف�سريه لهذه الآية الكرمية� :أي �إذا �أراد �شي ًئا؛ فال ُيرد وال
ميانع وال يخالـَف ،بل هو الغالِب ملا �سواه ،قال �سعيد بن جبري� :أي
ون{ يقول :ال يدرون
فعال ملا ي�شاءَ } .و َلك َِّن �أَكْ �َثَرَ َ ال َّن ِ
ا�س ال َي ْعل َُم َ
حكمته يف خلقه ،وتلطفه وفعله ملا يريد.

امل�صادر:

• تف�سري ابن كثري :تف�سري القر�آن العظيم.
• �صحيح البخاري و�صحيح م�سلم.
• كتب ال�سري والتاريخ؛ �سرية اب��ن ه�شام ،وتاريخ اخللفاء
لل�سيوطي ،وخ��امت النبيني لل�شيخ حممد �أب��و ُزه��رة ،وفقه ال�سرية
لل�شيخ حممد ال��غ��زايل ،والتيجان يف ملوك حمري لعبد امللك بن
ه�شام احلمريي.
• �رسة ابن ه�شام غزوة م�ؤتة ،و�صحيح البخاري .كتاب املغازي.
باب غزوة م�ؤتة رقم احلديث (.)4262
• احلمريي :عبد امللك بن ه�شام :التيجان يف ملوك حمري ج1
�ص .22الطبعة الأوىل .مركز الدرا�سات والأبحاث اليمنية 1347هـ.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

ان ا َّلذِي �أَ�سرْ َ ى ِب َع ْب ِد ِه َل ْي ًال ِّم َن المْ َ ْ�س ِج ِد الحْ َ َر ِام �إِلىَ المْ َ ْ�س ِج ِد الأَق َْ�صى ا َّلذِي َبا َر ْكنَا
} ُ�س ْب َح َ
اب َو َج َع ْلنَا ُه ُه ًدى ِّل َب ِني
و�سى ا ْل ِك َت َ
ال�س ِمي ُع ا ْل َب ِ�ص ُري (َ )1و�آ َت ْينَا ُم َ
َح ْو َل ُه لِنرُ ِ َي ُه ِم ْن �آ َيا ِتنَا �إِ َّن ُه ُه َو َّ
ان َع ْب ًدا �شَ ُكو ًرا (َ )3وق ََ�ض ْينَا
ُوح �إِ َّن ُه َك َ
�إِ�سرْ َ ا ِئي َل �أَ َّال َت َّت ِخذُواْ ِمن ُدونيِ َو ِكي ًال(ُ )2ذ ِّر َّي َة َم ْن َح َم ْلنَا َم َع ن ٍ
�ض َم َّرتَينْ ِ َو َل َت ْع ُل َّن ُع ُل ًّوا َك ِب ًريا(َ )َ 4ف�إِذَا َجا َء َو ْع ُد
اب َل ُتف ِْ�س ُد َّن فيِ الأَ ْر ِ
�إِلىَ َب ِني �إِ�سرْ َ ا ِئي َل فيِ ا ْل ِك َت ِ
ان َو ْع ًدا َّم ْف ُع ً
ا�سواْ ِخ َ
وال(ُ )5ث َّم
الل ال ِّد َيا ِر َو َك َ
�أُ ُ
واله َما َب َع ْثنَا َع َل ْي ُك ْم ِع َبا ًدا َّلنَا �أُوليِ َب�أْ ٍ�س �شَ دِي ٍد ف ََج ُ
ني َو َج َع ْلن ُ
َر َد ْدنَا َل ُك ُم ا ْل َك َّر َة َع َل ْي ِه ْم َو�أَ ْم َد ْدن ُ
َاك ْم �أَكْثرَ َ َن ِف ًريا (� )6إِ ْن �أَ ْح َ�سن ُت ْم َ�أ ْح َ�سن ُت ْم
َاكم ِب�أَ ْم َو ٍال َو َب ِن َ
وه ُك ْم َو ِل َي ْد ُخ ُلواْ المْ َ ْ�س ِج َد َك َما َد َخ ُلو ُه
لأَنف ُِ�س ُك ْم َو ِ�إ ْن َ�أ َ�س ْ�أتمُ ْ َف َل َها َف�إِذَا َجا َء َو ْع ُد ال ِآخ َر ِة ِل َي ُ�سو�ؤُواْ ُو ُج َ
ريا{� .صدق اهلل العظيم
�أَ َّو َل َم َّر ٍة َو ِل ُي َت رِّ ُبواْ َما َع َل ْوا َت ْت ِب ً
�سورة الإ�سراء الآيات ()7 -1
				

�أهداف الإ�سراء واملعراج

كرم اهلل عز وجل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم بهذه املعجزة
لقد ّ
العظيمة ،وكانت و�سيلة لتثبيت قلب النبي -عليه ال�صالة وال�سالم-
بعد ما لقيه من البالء ،ولهذه الرحلة درو�س و�أهداف عظيمة �أهمها ما
ي�أتي:
 uامتالء قلب النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -باليقني والراحة
والثقة باهلل �سبحانه وتعاىل ،وذلك بعدما ر�أى مظاهر قدرة اهلل -عز
وجل -العظيمة و�آثار رحمته �سبحانه-توطئة لرحلة الهجرة.
 uر�ؤية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ل�شي ٍء من املعجزات الذي بلّغه
للنا�س ،حيث ر�أى اجلنة والنار ،ور�أى النعيم والعذاب فيهما.
تثبيت ملن �آمن باهلل ،واختبار ومتحي�ص
 uرحلة الإ�رساء واملعراج
ٌ

عام احلزن و�أ�سباب رحلة الإ�سراء واملعراج

حدث فيما �أُطلق عليه «عام احلزن» وهو العام الذي مات
فيه عم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وداعمه القوي «�أبو طالب»
كثريا من �أذى قومه قري�ش ،حيث كانت قري�ش
والذي كان يقيه ً
تتفادى مواجهة �أبو طالب وخ�سارته ،لكن ها هو النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم يفقد عمه احلنون ،فيحزن عليه �أ�شد احلزن،
وي�صبح فج�أة وحي ًدا يف مواجهة قري�ش و�أذاها  .ويف هذا العام
�أي�ضا ويف �شدة حزنه ومعاناته يفقد الر�سول الكرمي زوجته
ال�سيدة «خديجة بنت خويلد» �أول من �آمنت به من الن�ساء
والداعم القوي له وال�سند الذي يلتجئ �إليه كلما حلق به �أذى
نف�سي ،فتخفف عنه �أوجاعه ومتاعبه ،لي�صبح هذا العام بال
مبالغة هو عام احلزن على النبي �صلوات اهلل و�سالمه عليه.
فلما ا�شتدت وط���أة الأذي علي الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
يف مواجهة قبيلة قري�ش ،خرج �إىل «الطائف» يدعوهم �إىل اهلل
عز وجل وي�س�ألهم العون والدعم ،فما كان منهم �إال �أن خذلوه
و�أخ�بروا قري�ش ،ف�أ�ضمرت مزيدا من ال�رش للر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فعاد نبينا الكرمي �أ�شد حزنا ،و�أكرث �شعورا بالوحدة
والفقد� .أراد اهلل تعاىل �أن ي�رسي عن �صفيه الكرمي ويخفف عنه
�أحزانه و�أوجاعه من ناحية ،ومن ناحية �أخرى �أراد اهلل عز وجل
�أن ُيري نبيه بع�ض من �آيات ربه الكربى  ،في�شد بها من عزمه
يف مواجهة �أعدائه ،فكانت الإ��سراء واملعراج ،تلك املعجزة
الإلهية التي يقف العقل الب�رشي املحدود �أمام �أحداثها ذاهال.
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ملن كان �إميانه �ضعيف ،وبالتايل يدرك النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
امل�تر ّدد يف �إميانه ال�ضعيف فيه ،وامل�ؤمن احلق القوي املخل�ص،
فتخل�ص �صفوف امل�ؤمنني من �ضعاف الإميان ويبقى فيه الثابتون
الأقوياء لبدء رحلة الهجرة اجلديدة.
� uشجاعة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ومواجهته للم�رشكني،
ت�صوراتهم.
حيث جهر باحلق وواجههم مبا تنكره عقولهم وال تدركه
ّ
ت�سلية الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلّم -وتثبيته؛ فقد بينّ اهلل -عز
وجل� -أنه نا�رصه ،وجاعل ر�سالته متت ّد حتى ت�صل �إىل بيت املقد�س،
وم�سخرا له اجلند من ال�سماء ،فك ّل حمنة منحة ،وكان ذلك تكرمي ًا
ّ
عظيما لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.

الدرو�س امل�ستفادة من الإ�سراء واملعراج
�أوالً :ما من حمنة يتعر�ض لها الإن�سان وي�صرب عليها� ،إال وتبعها منحة من اهلل تطيب
قلبه وتزيل حزنه وتكافئه على ال�صرب وعلى ال�شداد ،وهو ما حدث مع ر�سولنا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم حني كان �صابرا على مكر الأعداء ،واثقا ب�أن اهلل معه ،ف�أراه اهلل من
�آياته الكثري.
ثانياً :الإميان املطلق بقدرة اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�أنه �إذا �أراد �أن يقول لل�شيء كن
فيكون ،وما معجزة �إ�رسائه بنبيه ثم �إعراجه به لل�سماوات العلى �إال �شيئا هينا �أمام قدرة
خالق هذا الكون الكبري ،فكانت بزمنها ومكانها و�أحداثها �آية من �آيات القدير جتلت
قدرته.
ثالثاً :الت�أكيد على مكانة ر�سولنا الكرمي عند ربه و�أنه �أحب خلقه �إليه ،لذلك �أو�صله
ملكان ال ي�صل �إليه �أحد من العاملني حتى املالئكة �أنف�سهم رغم كل ما يتمتعون به من
�صفات.
رابعاً :الت�أكيد على وحدانية الر�سالة ال�سماوية ،و�أن كل الأديان ال�سماوية �إمنا تتفرع
من �أ�صل واحد هو الإميان باهلل الواحد القهار ،و�أن جميع الأنبياء �إمنا جاءوا بر�سالة
واحدة مكملني لبع�ضهم البع�ض ،و�أن الر�سول �صلوات اهلل عليه و�سلم هو خامتهم ومكملهم،
فمن هنا جاء املعنى يف �إمامته ال�رشيفة لل�صالة اجلامعة يف امل�سجد الأق�صى� ،إماما
للأنبياء املبعوثني قبله ،يف �إ�شارة لت�سلمه راية النبوة و�أنه خامت الأنبياء واملر�سلني
�صلوات اهلل عليهم �أجمعني.
خام�ساً :الت�أكيد على قد�سية كل من الكعبة وامل�سجد الأق�صى ،و�أن كالهما �إمنا رفعت
قواعده لإقامة �شعائر اهلل والت�أكيد على وحدانيته جتلت قدرته .ف�إ�رساء النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �إىل امل�سجد الأق�صى له معنى مهم ،فانتقال قبلة امل�سلمني من امل�سجد
الأق�صى (�أول القبلتني) �إىل الكعبة امل�رشفة ال ي�سقط عن الأق�صى مكانته وقد�سيته.

احلديث ال�شريف

مفهوم الإ�سراء واملعراج

عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه ق��ال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ملا عرج بي ربي
عز وجل مررت بقوم لهم �أظفار من نحا�س يخم�شون
وجوههم و�صدورهم فقلت :من ه�ؤالء يا جربيل؟
قال :ه�ؤالء الذين ي�أكلون حلوم النا�س ويقعون يف
�أعرا�ضهم – ويف رواية :وينتق�صون من �أعرا�ضهم).
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(رواه �أن�س بن مالك)
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التو�سع يف الطاعات
( {)177ال�ب�ر :ه��و
ّ
و�أع��م��ال اخل�ير ,اب��ن ال�سبيل :امل�سافر الّ��ذي
انقطع عن �أهله ,ويف الرقاب :يف حتريرها من
الرق �أو الأ�رس.
ّ
امل�صدر :
تف�سري اجلاللني ـ �سورة البقرة

يقال �أ�رسى من ال�سرّ ى ،وهو ال�سري ليالً ،واملق�صود بقوله تعاىل�( :أَ�رسى ِب َعب ِدهِ)� ،أي
نبيه حممد
جعل الرباق ي�رسي به ،ويق�صد بالإ�رساء :الرحلة التي �أكرم اهلل -تعاىلّ -
�صلى اهلل عليه و�سلم -بها من امل�سجد احلرام يف مكة املكرمة �إىل امل�سجد الأق�صى يفالقد�س� .أما املعراج :هو ما �أعقب رحلة الإ�رساء من العروج بالر�سول -عليه ال�سالم� -إىل
ال�سماوات العال ،حتى الو�صول �إىل م�ستوى تنقطع عنده اخلالئق .وقد ورد ذكر احلادثة
َرام �إِلىَ
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فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
ماذا يفعل الإن�سان �إذا ر�أى حمت�ضرا �أمامه يف احلالتني الآتيتني:
� rإذا ر�أى حادثا مروريا ووجد هنالك من يحت�رض؟
� rإذا زار مري�ضا ووجده يحت�رض؟
ال ريب �أن اهلل �سبحانه وتعاىل الذي �رشف الإن�سان ،و�أعلى
درجته جعله يحاط ب�أحكامه ،يف كل جزئية من جزئيات حياته ،بل وبعد وفاته� ،إذ الإن�سان خلق كما
تعلمون خليفة يف هذه الأر�ض ،فكان جديرا �أن يكون يف حياته ومماته؛ تختلف �أحكامه عن �أحكام
غريه من الكائنات .فهو و�إن ارتفع عنه التكليف بوفاته� ،إال �أن هذا التكليف يبقى على بني جن�سه من
�أهل دينه .فعليهم �أن يقوموا مبا �رشع اهلل �سبحانه وتعاىل لهم من الأعمال التي ت�ؤدي بطبيعة احلال
�إىل متا�سك الأمة وتالحق �أجيالها ،يف حال كون كل جيل من هذه الأجيال ي�أخذ بحجزة اجليل الذي
قبله� ،إذ يرعاه بعد انتهائه ،كما يحر�ص على القيام بكل التبعات التي تتعلق ب�أحكامه .فلذلك �رشع اهلل
�سبحانه وتعاىل ما �رشع ،ومن املعلوم �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ق�ضى على كل �أحد بالوفاة ،فالإن�سان
و�إن طال عمره ـ وما عمره و�إن طال بطويل ـ البد من �أن يغ�ص بغ�صة املوت ،البد من �أن يتجرع ك�أ�س
املنون ،هذه هي �سنة اهلل تعاىل يف خلقه ،فلذلك كان جديرا بكل �أحد �أن يكون متهيئا للقاء اهلل �سبحانه
وتعاىل على تبيي�ض �صفحته وتنقيتها من �أكدار الأوزار ،و�أن يحر�ص على �أن يكون يف كل حلظة من
حلظات عمره �أقرب �إىل ربه �سبحانه بالطاعة وحتى العمل فيه يف اللحظة التي تقدمتها ،والنا�س مبا
�أنهم ي�شيعون الأموات ميتا بعد ميت ،على كل منهم �أن يدرك ب�أنه �سي�شيع كما �شيع من قبله.
هذا ،وال ريب �أن هذه ال�ساعة ـ ال�ساعة التي يحني فيها املوت ـ ينبغي لكل من ح�رضها �أن يحر�ص
على �أن يدعوا امليت �إىل ما فيه خريه .وذلك ب�أن يلقنه ال�شهادة كما جاء يف احلديث عن النبي ـ�صلى اهلل
عليه و�سلم ـ وهو حديث �صحيح رواه اجلماعة �إال البخاري والرتمذي �أنه عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
قال( :لقنوا موتاكم ال �إله �إال اهلل) .ومن املعلوم �أن هذا التلقني له �أكرث من بعد ،ف�إن فيه تنبيه للميت
�إىل احلقيقة الكربى يف هذه احلياة ،بل يف هذا الوجود ب�أ�رسه ،وهي �أن الكون كله �إمنا هو خملوق هلل
�سبحانه وتعاىل ،واخلالق هو اهلل و�أنه �سبحانه له الطاعة املطلقة ،فالألوهية له �سبحانه وتعاىل ومعنى
ذلك �أن العبادة يجب �أن تكون خال�صة لوجه �سبحانه ،وهذا �أمر يقت�ضي �أن ي�ستدرك هذا املحت�رض الأمر
بالتوبة �إن كان هنالك تق�صري فيما م�ضى .عليه �أن يجرب هذا التق�صري بالتوبة الن�صوح ،ومن منا غري
مق�رص ،و�أن يتدارك الأمر بالو�صية �إذا كان هو يف ف�سحة من الأمر ف�إنه ال يطلب منه �أن يتكلم بهذه
الكلمة وحدها من غري �أن يتبعها ما ميكنه �أن يتبعها �إياه من تدارك �أمره  .فلعل هناك تق�صري يف
و�صيته ،ولعل هناك تق�صري يف توبته ،فالبد من �أن يحر�ص على التوفيق بتذكريه بال �إله �إال اهلل ،يعني
التذكري بكل ذلك ،فجدير �إذا مبن ح�رض �أي حمت�رض �سواء كان هذا االحت�ضار ب�سبب حادث �أو ب�سبب
مر�ض �أو ب�سبب �إن ظهرت عليه عالمات املوت بحيث فاج�أه ريب املنون �أن يلقنه كلمة «ال �إله �إال اهلل».
73

العــدد 518
فرباير 2020

ال�صي ـ ــام املتقط ـ ــع
الدكتورة � .سحر بنت حمد العمرانية
طبيبة امتياز (جامعة ال�سلطان قابو�س)

الزالت ال�سمنة من العناوين الد�سمة التي تت�صدر برامج
التوعي����ة مبختل����ف �أنواعها ،حيث �إنها ت�ش����كل تهدي����دا كبريا على
�ص����حة الإن�س����ان ،فهي تعد من �أبرز امل�ش����كالت ال�ص����حية املقرتنة بالعامل
احلدي����ث ،وتنج����م خطورة ال�س����منة الرتباطها الوثي����ق ب�أمرا�ض الع�ص����ر احلالية،
كمر�ض ال�س����كري ،و�ض����غط الدم ،و�أمرا�ض القلب وال�شرايني ،واحلقيقة املرة �أن كثرياً من
هذة الأمرا�ض ميكن الوقاية من الإ�صابة منها باتباع منط �صحي ،ي�شمل الغذاء ال�سليم و ممار�سة
الريا�ض����ة بانتظام ،الذي ي�س����هم ب�ش����كل رئي�س����ي يف �إنقا�ص الوزن وتعديل حمتوى اجل�س����م بطريقة �صحية
(تناق�ص حمتوى الدهون وزيادة ن�س����بة الع�ض����ل) ،ومع تفاقم هذه امل�شكلة انت�شرت �صيحات خمتلفة للأنظمة
الغذائية املختلفة ،والتي يرتكز معظمها حول احلد من ال�س����عرات احلرارية امل�س����تهلكة يف اليوم الواحد ،ومن
الأمثلة التي كان لها �صيت وا�سع م�ؤخرا مفهوم ال�صيام املتقطع ،الذي اعترب من االكت�شافات العظيمة م�ؤخرا،
واملتعلقة ب�أهمية ال�صحة وفوائده اجلمة للإن�سان ونال ن�صيبا وا�سعا من الدرا�سات و الأبحاث ،والذي مار�سه
امل�سلمون منذ �أكرث من (� )1400سنة .
ثقافة ال�صيام ال تعد من املفاهيم امل�ستحدثة ،حيث �إنها وجدت منذ حقب زمنية عديدة ،كجزء من ال�شعائر
الدينية كما هو يف العقيدة الإ�س��ل�امية ،حيث �إنه يعد ركناً �أ�سا�س����ياً وجزءاً من ال�س����نة النبوية ،و�أي�ض����ا وجد يف
ثقافات و�أديان �أخرى عديدة على مر الع�صور.
ال يخفى ع��ن اجلميع �أهمي��ة ال�صيام
ب�ش��كل ع��ام وال�صي��ام املتقط��ع ب�ش��كل
خا�ص ،الذي �أ�صبح عنوانا �شيقا يت�صدر
امل�ؤمترات واملقاالت الطبية م�ؤخرا ،حيث،
مت البح��ث عن «حمي��ة ال�صي��ام املتقطع
– يوم تل��و الآخر» ح��وايل ()210,000
مرة يف �أكتوبر لع��ام 2016م على �شبكة
املعلومات العنكبوتية (الإنرتنت).
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كم��ا �أدرج كت��اب (The FastDie
حمية ال�صوم) ل��ـ ()Mosley&Spencer

�ضم��ن قائم��ة (نيوي��ورك تامي��ز) للكتب
الأك�ثر مبيعا يف الوالي��ات املتحدة عام
2013م ،حي��ث تن��اول الفوائ��د ال�صحية
لل�صي��ام ملدة يوم�ين �أ�سبوعي��ا ،وتناول
الطعام ب�شكل طبيعي يف الأيام الأخرى.
كما �أن هناك اهتمام ًا بالغ ًا يف الأونة

ال�صيام املتقطع هو االمتناع عن الطعام وال�شراب
لفرتات حمددة ،وهو مفهوم يعنى بجدولة �أوقات
الطعام و�أوقات االمتناع

ثقافة ال�صيام ال تعد من املفاهيم امل�ستحدثة حيث �إنها
وجدت منذ حقب زمنية عديدة ،كجزء من ال�شعائر
الدينية كما هو يف العقيدة الإ�سالمية

الأخ�يرة مما جعل املحتوى املخت�ص بال�صي��ام املتقطع يف تزايد
م�ستم��ر ،ب��كل ما يتعل��ق بالو�صفات الغذائية ،وامل��واد واملكمالت
الغذائي��ة اخلا�صة والكتب واملقاالت والتطبيقات الإلكرتونية ،كما
�أن الدرا�س��ات والأبح��اث الطبية الزالت جاري��ة ون�شطة يف جمال
علم الأي�ض ،كما �أن الوعي والإقبال يف تزايد ملحوظ من قبل عامة
النا�س وو�سائل الإعالم.

العالية وال�سمنة املفرطة ،وحتى �أ�صحاب الأوزان الطبيعية بن�سبة
ترتاوح بني ( )%7-%3وفيما يتعلق بتقليل الدهون هناك درا�سات
قليلة �أثبتت �أن هذا النوع من ال�صيام ي�سهم يف تقليل ن�سبة الدهون
يف اجل�س��م ،ولك��ن ال ميك��ن اجل��زم الإ بع��د درا�سة عميق��ة .كما �أن
ه��ذا الن��وع من ال�صيام ل��ه ت�أثري كبري يف تقليل خماط��ر الإ�صابة
ب�أمرا���ض القل��ب ،بحيث �إن��ه مرتبط بزيادة ن�سب��ة الدهون النافعة
( ،)HDLوتقلي��ل ن�سب��ة الدهون ال�ض��ارة ( ،)LDLولكن مبا يتعلق
بزي��ادة ح�سا�سي��ة الأن�سولني مل يلح��ظ لهذا النوع م��ن ال�صيام �أي
ت�أثري على ذلك.
 iال�صيام ليوم كامل :هذا النوع من ال�صيام حقق نتائج كبرية
مبا يتعلق بنق�صان الوزن بن�سبة ( ،)%9-%3وتقليل حمتوى اجل�سم
م��ن الدهون يف درا�سات خمتلفة ،و�أي�ضا تقليل ن�سبة الكولي�سرتول
والده��ون ال�ض��ارة ،وتخفي�ض �ضغط الدم ،وهن��اك نظريات لفوائد
�أخ��رى ميك��ن تناوله��ا يف مق��االت الحق��ة مث��ل ()autophagy
وه��ي عمليـــة ن�شــاط اخلاليـ��ا املناعيةـ للتخلـ���ص مــن اخلاليــا
ال�ضعيفــ��ة واملختلـ��ة يف ج�سـ��م الإن�ســ��ان ،و�إ�سهامهـ��ا املبـا�شـر
فـ��ي الوقايـة مـ��ن ال�رسطـ��ان ،وتـــ�أخري ال�شيخوخــــ��ة والتخلـ�ص
مـن ال�سمــ��وم ( ،)detoxificationوتـ�أثريه��ا على خاليــا اجلهــاز
اله�ضــم��ي (  )GIT microbiomeوتنظي��م هرمون��ات اجل�س��م
كهرمون الأن�سولني.
 iال�صيام ل�ساعات معينة خالل اليوم الواحد :كما ذكر �ساب ًقا
هنال��ك عدة طرق لتطبيق هذا الربوتوكول ،وخالل عملية البحث مل
توجد درا�س��ات كافية �أجريت على هذا الن��وع لتبيني �آثار ال�صيام
عل��ى خمتل��ف امل�ؤ��شرات ال�صحي��ة ،ولك��ن هن��اك درا�س��ات تقام
عل��ى احليوان��ات والإن�سان لدرا�سة الت�أثري ال�صح��ي لهذا النوع من
ال�صيام.

ما هو ال�صيام املتقطع؟
ال�صي��ام املتقط��ع ه��و االمتناع ع��ن الطعام وال��شراب لفرتات
حمددة ،وهو مفهوم يعنى بجدولة �أوقات الطعام و�أوقات االمتناع،
وهن��اك عدة ط��رق لتطبيق ه��ذا املفه��وم ،الذي بح�س��ب النظريات
وعدي��د من الأبحاث له �أث��ر �إيجابي بالغ على �صحة اجل�سم ،وميكن
ت�صنيف طرق ال�صيام املتقطع لثالثة طرق رئي�سية :
• ال�صي��ام املتوايل :وهو عبارة عن اتباع طريقة ال (ad libitum
 )feedingوتعن��ي بالالتيني��ة عن��د الرغبة �أي ،تن��اول الطعام عند
ال�شع��ور باجلوع فقط ملدة يوم ويليها ي��وم ال�صيام بحيث ي�ستهلك
الف��رد ( )%25من احتياج��ه اليومي من ال�سع��رات احلرارية ،وهكذا
على التوايل و يعد هذا الربوتوكول الأكرث درا�سة.
• ال�صي��ام لي��وم كام��ل :وهي الأك�ثر �شيوعا والأ�سه��ل ،بحيث يتم
ال�صي��ام ملدة يوم�ين يف الأ�سبوع ،وتناول الطع��ام عند الرغبة يف
باقي �أيام الأ�سبوع.
• ال�صي��ام ل�ساع��ات معين��ة خالل اليوم الواح��د :وهي ترتكز على
�ساع��ات حمددة لل�صيام يف اليوم ترتاوح بني (� )20-16ساعة يف
الي��وم ،ونافذة الأكل ترتاوح بني (� )8-4ساع��ات يوم ًيا على مدار
الأ�سبوع.
وم��ن امله��م الإ�ش��ارة �إىل �أن بع���ض (بروتوك��والت) ال�صي��ام
املتقطع حازت عل��ى رواج كبري ،حيث �أثبتت فوائدها ال�صحية من
خ�لال الأبح��اث ولكن ال ميك��ن اجلزم �أن مثل ه��ذه النتائج تنطبق
عل��ى الربوتوك��والت الأخ��رى ،نظ��را لقل��ة الدرا�س��ات وع��دم توفر
البيانات الكافية ،خ�صو�صا فيما يتعلق بفاعليتها بنق�صان الوزن،
وحمتوى اجل�سم ،وت�أثريها على م�ستوى الدهون و�ضغط الدم.
فوائد ال�صيام املتقطع
 iال�صي��ام املت��وايل :بح�س��ب الدرا�سات التي �أجري��ت على هذا
الربوتوك��ول لوحظ �أن هناك ت�أثرياً وا�ضح ًا من ناحية تقليل الوزن
عل��ى فئ��ات خمتلف��ة مث��ل الأ�شخا�ص الذي��ن يعانون م��ن الأوزان
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من املهم الإ�شارة �إىل �أن ا�ست�شارة الطبيب و�أخ�صائي التغذية واجبة قبل الإقدام على اتباع �أي
نظام غذائي للت�أكد من �سالمة اتباعها بطريقة �صحيحة وجني �أغلب منافعها وجتنب املخاطر
جممـــ�لا تنـــاولـ��ت درا�ستـ��ان ()Soeters et al- Klein et al

ت�أث�ير ال�صيـ��ام لفتـ��رات زمنيـ��ة ق�صيـ��رة ،متمثــ�لا فـ��ي مفهــوم
ال�صيام املتقطع والأن�شط��ة الأي�ضية امل�صاحبة يف فرتات اجلــوع
( )starvationبحي��ث يق��وم اجل�س��م بح��رق الده��ون ()lipolysis
عو�ض�� ًا عن ح��رق (الكاربوهي��درات) ،وذلك ب�سب��ب انخفا�ض ن�سبة
ال�سكر يف ال��دم ،وبالتايل انخفا�ض ن�سبة هرم��ون الأن�سولني الذي
يعزز اجلهاز الع�صبي ال�سمبثاوي وهرمون النمو ،ومن خالل نتائج
الدرا�ست�ين ميكن التو�ص��ل �إىل �أن تغري الن�ش��اط الأي�ضي لالعتماد
عل��ى حرق الدهون للح�صول على الطاقة عل��ى م�ستوى اخللية ح ًال
واعدا للوقاية وعالج مر�ض ال�سمنة.
وم��ن املخ��اوف الت��ي كان��ت تتناوله��ا الدرا�س��ات �أي�ض��ا هي
ا�سته�لاك بروتين��ات املتمثل��ة يف الع�ض�لات اجل�س��م كم�صدر من
م�صادر الطاقة يف فرتات اجلوع الطويلة ،فبح�سب الن�شاط الأي�ضي
يت��م ا�سته�لاك (الكاربوهيدرات) ث��م الدهون ،وتليه��ا الربوتينات،
ولك��ن �أغلب (بروتوك��والت) ال�صيام املتقطع تك��ون ل�سويعات �أقل
م��ن (� )60ساع��ة .و�أخرى هي نق�صان العنا��صر الغذائية الرئي�سية
واخت�لال �أم�لاح اجل�س��م و خماطر �أخ��رى ،ويف حالة �أخ��ذ م�شورة
الطبيب ل�صالحية احلمية الغذائية املنا�سبة للفرد ،كما �إن التطبيق
غري ال�صحيح قد ي�ؤدي لنتائج عك�سية وزيادة ن�سبة الدهون عو�ضا

عن تقليلها.
و�إىل الآن مل يت��م تف�ضي��ل (بروتوك��ول) مع�ين �أو ف�ترة زمني��ة
معينة يطبق خاللها ال�صيام املتقطع للح�صول على �أف�ضل النتائج،
ولكن بح�سب بع�ض الآراء �أن هذا املفهوم ميكن تطبيقه كنمط حياة
والزالت الأبحاث م�ستمرة يف هذا املجال.
اخلال�صة
• مفه��وم ال�صي��ام املتقطع من املفاهيم الت��ي ميكن اتباعها
ك�أ�سل��وب حياة لنمط حياة �صحي ،عو�ضا �أنها مت�ضمنه يف تعاليم
دينن��ا الإ�سالم��ي احلنيف ب�أ�ش��كال خمتلفة (�صيام �شه��ر رم�ضان,
�صيام الأيام البي�ض� ,صيام يومي االثنني واخلمي�س�...,إلخ)
• م��ن الفوائد ال�صحي��ة لل�صيام املتقطع ه��ي �إنقا�ص الوزن،
واحل��د من ال�سمن��ة ,وتقليل حمت��وى اجل�سم من الده��ون ,واحلماية
م��ن �أمرا�ض القل��ب وال�رشايني و�أمرا���ض ال�سكري ،وبح�س��ب الأدلة
العام��ة تطبيق ال�صيام املتقطع غري م��ضر من الناحية اجل�سدية �أو
النف�سية.
• وم��ن امله��م الإ�ش��ارة �إىل �أن ا�ست�شارة الطبي��ب و�أخ�صائي
التغذي��ة واجبة قبل الإق��دام على اتباع �أي نظ��ام غذائي خ�صو�صا
لفئ��ة احلوام��ل واملر�ضع��ات م��ن الن�س��اء وكب��ار ال�س��ن ومر�ض��ى
الأمرا���ض املزمن��ة ،للت�أك��د من �سالم��ة اتباعها بطريق��ة �صحيحة
وجني �أغلب منافعها وجتنب املخاطر.
• الزال مفه��وم ال�صي��ام املتقط��ع بيئ��ة خ�صب��ة للدرا�س��ات
والأبحاث املختلفة لدرا�سة جميع جوانبه وت�أثرياته ال�صحية.
امل�صادر:

• Annual Review of Nutrition Metabolic Effects of
Intermittent Fasting,Ruth E. Patterson1,2 and Dorothy
D. Sears1,2,
• Effects of intermittent fasting on body composition and clinical health markers in humans,Grant M.
Tinsley and Paul M. La Bounty.
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�سعدت ُعمان بهيثم �سلطان

����س���ع���دت ُع����م����ان ب��ه��ي��ث��م ���س��ل��ط��ان
وت���ف���اءل���ت ب���ك ي���ا ع��ظ��ي��م ال�����ش���أن
�أو����ص���ى ل��ك��م ق��اب��و���س ب��ع��د تو�سم
ف��ي��ك��م ���ص��ف��ات احل���اك���م الإن�����س��ان
ت����ت����م����ت����ع����ون ب����ح����ك����م����ة ورزان�����������ة
ورج�����������اح ع����ق����ل وه����ي����ب����ة وب����ي����ان
وا�ستب�شر ال�شعب ال��ويف بحكمكم
�أه���ًل���ااً و����س���ه�ًل�ااً ي����ا زع���ي���م ُع���م���ان
ت����ب����و�أت ب�ي�ن ال���ف���رق���دي���ن م��ك��ان��ة
وورث��������ت جم������� ًدا ع�����ايل ال��ب��ن��ي��ان
ب����ورك����ت يف �أم������ر ج��ل��ي��ل ���س��ي��دي
ب�����������أم����������ارة وزع���������ام���������ة وم�����ك�����ان
لكم الزعامة وال�شهامة وال�سخاء
م���ن �أح���م���د و���س��ع��ي��د ب���ن �سلطان
ل��ك��م ال��ق��ي��ادة وال����ري����ادة وال��ن��دى
ت����ت����وارث����وه����ا م����ن ح���ق���ب �أزم�������ان
ل��ك��م الب�سالة وال��ب��ط��ول��ة وال��ع�لا
ل��ك��م الأ���ص��ال��ة م��ن ل���دن قحطان
ك���ان���ت ل���ك���م م����ن ي���ع���رب وم��ه��ل��ب
والأزد ف��ي��ك��م ����ش���ام���خ الأرك��������ان
اجلي�ش يحمي امل��ن��ج��زات بعزمه
و����ص�ل�اب���ة يف ه���ي���ئ���ة ال�����ش��ج��ع��ان
و�إذا ت����ق����دم زح����ف����ه ب�����ص��ن��وف��ه
�إق�����������دام ل���ي���ث وث���������ورة ال��ب�رك����ان
ك����ل ال����ق����وى يف ي���ق���ظ���ة وت�����أه����ب
يف ح����ال����ة ا����س���ت���ع���داد �أي�������ا ك���ان���وا
ب���ذل���وا اجل���ه���ود ب��ط��اع��ة و�أم���ان���ة
ب���اع���وا ال��ن��ف��و���س ب���ق���وة الإمي�����ان
دم ����س���ي���دي يف ���ص��ح��ة و���س�لام��ة
وج���ل���ال ع����ز ي��ع��ي��ن��ك ال���رح���م���ن
و���ص�لاة رب���ي ع��ل��ى ال��ن��ب��ي حممد
خ�ي�ر ال�ب�ري���ة م���ن ن�����س��ل ع��دن��ان

عقيد ركن (متقاعد)
عبداهلل بن �سليمان املعمري
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ﻣﻦ ﺟﺒﺎل ﻋﻤﺎن ﻧﻨﺘﻘﻲ ﻟﻜﻢ أﺟﻮد أﻧﻮاع

اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

We select the ﬁnest
varieties of honey from

Oman's Mountains
أﻓـــــــــﺮﻋــﻨﺎ Branches -

ﻣﺴﻘﻂ  ،اﻟﻤﻮاﻟﺢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﺨﻮﻳﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ | ﺻﻼﻟﺔ ﺳﻮق اﻟﺮواد | Muscat_ AL Mawaleh South, AL Khuwair South | Salalah - Souq Al Ruwad

+968 99601190
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contact@dukanalasaal.com

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

مرحبا بكم ،و�شكرا ملتابعتكم .كما تعلمون مت طرح العديد من جوانب ال�صحة البدنية
والنف�سية واالجتماعية ،فيما �سبق� .إن الوقت قد حان الآن ملناق�شة حمور مهم يف حياة
الفرد واملجتمع ،جميعكم معنني به .فمن منا ال يرغب برفع �سقف طموحاته بالن�سبة
مل�ستواه ال�صحي واملعي�شي ورفاهيته و�سعادته (جودة حياته) .لقد بد�أنا منذ لقائنا يف
الأعداد ال�سابقة بالتقدمي ملو�ضوع جودة احلياة والتي ت�شمل جودة ال�صحة بالإ�ضافة �إىل
جوانب �أخرى مهمة للحياة املطمئنة الهانئة� .إن هذا الطرح ي�أتي مواكبا للتقدم العاملي
امل�ستدام نحو املزيد من الرقي بجودة حياة الإن�سان وتكامله مع جمتمعه ومع بيئته
ك�أ�سا�س لل�سعادة والر�ضى.
اخرتهدفك لهذا ال�شهر :اكت�شاف املزيد حول جودة حياتك ،والعمل على تطويرها.

ما هي جماالت جودة احلياة؟
مت التطرق ملفهوم جودة احلياة وكيف ظهر مع تطور الرعاية
ال�صحية (انظر جملة جند عمان العدد  .)514جودة ال�صحة هي ركن
أي�ضا  -على �سبيل
�أ�سا�سي جلودة احلياة� ،إال �أن هناك جماالت �أخرى � ً
املثال ،الوظائف اجليدة ،وجودة ال�سكن ،والرفاهية ،وجودة التعليم،
وحماية البيئة اجلميلة وم�صادرها املتعددة ،هذا بالإ�ضافة �إىل الثقافة
والقيم ،والوعي بالهوية الوطنية ،ناهيك عن تعزيز اجلوانب الروحانية.
ويف احلقيقة برغم ثراء م�صطلح جودة احلياة ف�إن هذا مما يزيد من
�صعوبة حتديد تعريف �أو و�ضع معيار ثابت جلودة احلياة.
ومع ذلك فقد طور الباحثون تقنيات مفيدة �ساعدت يف و�ضع قيا�س
للعديد من جماالت اجلودة ،ومدى ت�أثري كل منها ،وارتباطه برفاهية
و�سعادة املجتمع .ويجب عدم اخللط بني جودة احلياة ،ومفهوم م�ستوى
املعي�شة ( )Living standardالذي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الدخل.
وتعمل منظمات عاملية على و�ضع خرائط تف�صيلية بح�سب

البيانات املتوفرة عن كل دولة .وذلك لتقييم م�ستوى جودة احلياة يف
املدن ،ومعرفة املحددات التي ت�ؤثر عليها ،والتحديات التي تواجهها،
ومن ثم و�ضع التو�صيات بكيفية تطويرها .واعتمادا على تلك البيانات
والتو�صيات فقد بد�أت الدول املتقدمة مبكرا ،بو�ضع �إ�سرتاتيجيات،
وتفعيل برامج متعددة من �أجل الرقي بجودة حياة ال�سكان ورفاهيتهم
و�سعادتهم .وهناك تناف�س عاملي للو�صول �إىل �أعلى قائمة املدن ذات
جودة احلياة العالية للعي�ش والعمل ،واال�ستثمار فيها.

�صورة ومعلومة طبية

هيكل خارجي ذكي ي�ساعد على امل�شي
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من��ع ال��ضرر ال��ذي يلح��ق بالبيئ��ة
واملحافظة على امل��وارد الطبيعية �أ�صبح
�أ�سل��وب حي��اة راقي��اً ،وه��و م��ن ال�سمات
املهم��ة جل��ودة احلي��اة� .إن��ه توج��ه نحو
مع��دل �صف��ر م��ن النفاي��ات ،واحل��د م��ن
انبع��اث الكربون من �أجل حماية كوكبنا.
فعند القيام بالأن�شطة اليومية يف املنزل
ويف العم��ل يج��ب الأخ��ذ يف احل�سب��ان
حماي��ة م��وارد املي��اه ،وحت�س�ين ج��ودة
اله��واء ،وتقلي��ل اله��در ،وزي��ادة الوع��ي
بق�ضايا حماية البيئة ،كل ذلك ي�ؤدي �إىل
ما ي�سم��ى (بتخ�ضري الكوكب Greening
)the planet
 vحاف��ظ عل��ى امل��اء:

القدرة على امل�شي من جديد هو ُحلم امل�صابني بال�شلل احلركي ،وهذا التحدي
تعمل على حتقيقه الكثري من ال�رشكات التقنية من خالل تطوير هيكل خارجي
ذكي ( )Exoskeletonبهدف م�ساعدة معاقي احلركة على امل�شي و�أي�ضا على
القيام بالأعمال .وحديثا قامت �رشك ٌة فرن�سية نا�شئ ٌة بتطوير هيكل خارجي،
التحرك وامل�شي.
يتيح للم�صابني بال�شلل الن�صفي ا�ستعادة ا�ستقالليتِهم يف
ُّ
والهيكل يعتمد على �ساقني �آليني .ويقول ما�شلني (م�ؤ�س�س ال�رشكة) �إن اجللو�س
الدائم على الكر�سي املتحرك ي�سبب �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،و�ضعف
العظام .ويف الوقت نف�سه ،هناك تقدم هائل يف الروبوتات التي تتيح حلول
�أف�ضل من حيث اال�ستقالل والراحة .و ُي�صنع الهيكل اخلارجي من الفوالذ ال�صلب
والألومنيوم و�ألياف الكربون ،ويزن ( )65كلغ .ويعمل على حفظ توازن الفرد ،وال
يتطلب ُجهداً من الع�ضالت لتن�شيط احلركة؛ لأنه يتحرك من خالل خوارزميات
روبوتية حتاكي حركات ج�سم الإن�سان .ويعمل الهيكل على حت�سني التفاعل مع
املعاق من خالل الذكاء اال�صطناعي.
يبد�أ ت�سويق الهيكل ( )Atalanteب�سعر (� )200ألف يورو .وهو خم�ص�ص
ب�شكل �أ�سا�سي للم�ست�شفيات ومراكز �إعادة الت�أهيل .وتعمل ال�رشكة –بالتعاون
مع �رشكات ومراكز عاملية -على تطوير هيكل خفيف �أقل �سعرا للأفراد.
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كيف ميكنك حماية بيئتك بثالث طرق؟

�ش��ح مي��اه ال��شرب وانخفا���ض
خمزونها ،ميثل م�صدر قلق بيئي ال ي�ؤدي
احلف��اظ على امل��اء �إىل ا�ستدامة مواردنا
املائية من �أجل الأجيال القادمة فح�سب،
ب��ل كذل��ك يحم��ي احليوان��ات والنباتات
الت��ي تعي�ش يف املناط��ق الفقرية باملاء.
ومن الط��رق ال�سهل��ة للحفاظ عل��ى املاء
تركي��ب جتهي��زات منخف�ض��ة التدف��ق يف
احلمام��ات واملطاب��خ.
وكذلك زراعة نبات��ات مالئمة للبيئة
حتمل اجلفاف .وينبغي
املحلية من حيث ّ
االقت�ص��اد يف ا�ستخ��دام املي��اه �أثن��اء
اال�ستحم��ام ،ويج��ب مراقب��ة و�إ�ص�لاح
الت�رسيب��ات عل��ى الف��ور.
 vاله��واء النظي��ف:

�إن تل��وث اله��واء يف امل��دن يف تزايد
نتيج��ة االنبعاث��ات ال�ض��ارة وكثاف��ة

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :فرباير
 oالرابع من فرباير اليوم
العاملي لل�رسطان :وهو تظاهرة
عاملية تقام لتوحيد �سكان
العامل يف مكافحة ال�رسطان .

و�سائل النقل واملن�ش�آت ال�صناعية� .أ�ضف
�إىل ذل��ك عام��ل اجلف��اف وقل��ة الأمط��ار
والغبار .وقد ي�صل تلوث الهواء �إىل درجة
عالية  -ب��دون �أن نالحظها -ت�ؤثر �سلبا
عل��ى �صحة ال�سكان وب�ش��كل خا�ص ذوي
حاالت اجله��از التنف�سي والأطفال وكبار
ال�س��ن.
ت�سن ال��دول �أنظمة وقوانني ملنع
ت��ل��وث ال��ه��واء خا�صة فيما يتعلق
بانبعاث الكربون والغازات �إىل جانب
تعزيز زي���ادة امل�ساحات اخل�رضاء
يف املناطق ال�سكنية� .إال �أن هناك
�إج��راءات ميكن للأفراد امل�ساهمة بها
ملنع التلوث .و�أهم امل�ساهمات زراعة
الأ�شجار ،وت�شجيع ا�ستخدام الطاقة
النظيفة كالطاقة ال�شم�سية .وكذلك
تقليل الرحالت بال�سيارات اخلا�صة،
وت�شجيع النقل اجلماعي ،وا�ستخدام
و�سائل بديلة كالدراجات الهوائية
وريا�ضة امل�شي.
 vا حل��د م��ن النفاي��ات:

تقلي��ل النفاي��ات م��ع �إع��ادة التدوير
ُيح��د من انبعاث��ات غاز امليث��ان ،ويوفر

 oاليوم العاملي ل�رسطان
الأطفال :مت حتديد يوم  15فرباير
للأطفال امل�صابني بهذا املر�ض
الفتاك ،بهدف رفع الوعي مبدى
خ��ط��ورت��ه وط���رق ت�شخي�صه
وع�لاج��ه ،وح��ث امل�ؤ�س�سات
الدولية �إىل توفري الدعم النف�سي
واالجتماعي وامل��ادي للأطفال
امل�صابني.

الطاق��ة ويزيد من التخل���ص من الكربون
و�إنت��اج الأك�سج�ين بوا�سط��ة الأ�شج��ار.
وت�شمل �إجراءات احلد من النفايات �إعادة
ا�ستخدام امل��واد .وكذلك التقليل من �رشاء
امل�شرتي��ات يف عب��وات و�أكيا���س كثرية،
و��شراء عدد �أقل م��ن العنا�رص التي ميكن
�أنتنته��ييفمك��بالنفاي��ات.
وميكن��ك �أن ت�صب��ح مدافعا عن البيئة
بالتح��دث �إىل �أفراد عائلت��ك ،و�أ�صدقائك
ح��ول حال��ة البيئ��ة حمل ًي��ا وعامل ًيا مما
يزي��د الوع��ي ،وبالت��ايل اتخ��اذ �إجراءات
�إيجابي��ة.
و�أي�ض��ا امل�شارك��ة يف فعاليات بيئية
حملي��ة ،وت�شجي��ع �إع��ادة التدوي��ر.

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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حقوق الإن�سان يف ظل املمار�ســات ال�سيا�سية
لي�س من املبالغة يف القول ب�أن حقوق الإن�سان �أ�صبحت اليوم ال�شغل ال�شاغل الذي
ي�ؤرق �أزقة الأمم املتحدة ومنظومة الأ�رسة الدولية ،لأنه �أ�صبح من الأهمية الكربى متابعة
�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الدول ملا لها من دور ف ّعال وملمو�س يف عنايتها بال�شعوب
واملجتمعات حتقيقا للتنمية امل�ستدامة لتلك ال�شعوب حتى تزخر بحياة رفاهية عالية.

�سالــم بن �سيــف ال�شعيلــي
اللجنة العُمانية حلقوق الإن�سان

�إن املمار�سات ال�سيا�سية التي ت�شهدها دول العامل اليوم ،لو �أمعنا
النظر فيها بكل تدبر لوجدنا �أن بلورتها تدور حول حقوق الإن�سان يف
العامل ،حيث �أ�صبحت اللقاءات بني زعماء وقادة دول العامل لأيكاد تخلو
من التطرق �إىل احلديث عن هذه احلقوق ،بالإ�ضافة �إىل االجتماعات
العمومية ملنظومة املجتمع الدويل لأيكاد تخلو �أي�ضا من التطرق �إليها،
لأن هذه احلقوق هي من �صميم عمل منظومة املجتمع الدويل ومتابعتها
يف دول العامل ،بل وت�شجيع هذه الدول على العناية بها واالن�ضمام �إىل
الآليات التعاقدية التي تعنى بحماية وتعزيز ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان
يف املجتمعات.
ومن خالل هذه املقالة �سوف يتم التطرق �إىل التعريف مبفهوم
ال�سيا�سة العامة ،ون�ش�أتها واخل�صائ�ص التي تتميز بها ،ومقارنة ذلك مع
التناغم الوثيق مع مفهوم حقوق الإن�سان وال�صفات واخل�صائ�ص التي
تتميز بها هذه احلقوق ،والتي �أعطتها املجال ب�أن تكون على �أولويات
ممار�سات هذه ال�سيا�سة من قبل حكومات الدول يف العامل.
�إن ال�سلطات الثالث الرئي�سية (الت�رشيعية والق�ضائية والتنفيذية) يف
كل الدول مل تغفل عن �سن القوانني والت�رشيعات التي من �ش�أنها �أن تكون
باعثا للنهو�ض بهذه احلقوق يف جمتمعاتها ،وحمايتها ون�رش وتعزيز
ثقافتها يف خمتلف الأنواع الثالثة املعنية بها وهي-:
 iحقوق مدنية و �سيا�سية (اجليل/العهد الأول) :وت�شمل احلق يف
احلياة واحلرية والأمن وعدم التعر�ض للتعذيب والتحرر من العبودية
وامل�شاركة ال�سيا�سية وحرية الر�أي والتعبري.
 iحقوق اقت�صادية واجتماعية وثقافية (اجليل/العهد الثاين) :مثل
حق العمل والتعليم وامل�ستوى الالئق للمعي�شة وامل�أكل وامل�سكن والرعاية
ال�صحية.
 iاحلقوق البيئية (اجليل الثالث) مثل حق العي�ش يف بيئة نظيفة.
بل �إن الأمر جنده يف بع�ض الأوقات يتعدى ذلك ،فنجد على �سبيل
املثال �أن الدولة �إذا �أنظمت �إىل �إحدى االتفاقيات املعنية بحقوق الإن�سان
ف�إنها توائم القوانني والت�رشيعات مع ما يتالءم ويتنا�سق مع بنود تلك
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االتفاقية ،مامل يرد من الدولة حتفظ على �أحد بنودها.
إجنليزية
تعرف يف اللغ ِة ال
فال�سيا�سة يف جممل تعريفها العام،
ُ
ّ
معني ت�سعى
نظام
عن
ة
عبار
بمِ ُ �صطلح ( ،)Public policyوهي
ٌ
ٍ
ٍ
التزام اجلميع فيها
املحلية يف الدولة �إىل تطبيقها ،والتحقق من
احلكومة
ِ
ّ
�سواء �أكانوا �أفراداً �أم م�ؤ�س�سات ،ومن التعريفات الأخرى لل�سيا�سة العامة:
ً
الفكرية التي ت�سعى احلكومة �إىل تنفي ِذ
هي جمموع ٌة من االجتاهات
ّ
الأه��داف اخلا�صة بها ،من خالل االعتماد على جمموعةٍ من الو�سائل
والأدوات ،وقد ت�شملُ ال�سيا�س ُة العامة تقدمي جمموعةٍ من الفوائد العامة،
مي العديد من اخلدمات
مثل :توفري طُ رق نقل منا�سبة مما
ي�ساهم يف تقد ِ
ُ
للمجتمع.
وم��ن خ�لال الوقوف على ه��ذا التعريف ،واجل��وان��ب التي ت�شملها
ال�سيا�سة العامة ،ف�إننا جند �أن هذه اجلوانب هي من �صميم املحاور
املتعلقة بحقوق الإن�سان ح�سب الأن��واع الثالثة التي مت ذكرها �سلفا،
فاخلدمات املجتمعية التي تقدمها احلكومات ل�شعوبها بهدف العي�ش
الكرمي هي يف حقيقة الأمر ت�ضطلع باجلوانب املتعلقة بحقوق الإن�سان.
فال�صحة والتعليم وتوفري الأمن والعي�ش الكرمي ،وكافة اخلدمات
املعنية بالإن�سان كحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،بالإ�ضافة �إىل
احلق يف العمل والتدريب املهني واحلق يف احل�صول كذلك على ظروف
عمل عادلة ومواتية ،كل ذلك مما تقدم ذكره هي ممار�سات �سيا�سية من
قبل الدول يف حق �شعوبها والتي تندرج حتت مظلة حقوق الإن�سان ،وهي
من �أهم الأهداف املعنية بتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة والتي ت�سعى
وت�شجع عليها منظومة املجتمع الدويل ،وحتث الدول على العناية بها
والنهو�ض بها يف جمتمعاتها.
�إن الأنظمة ال�سيا�سية ت�سعى ومن خالل خمتلف الوظائف املتعلقة
باملمار�سات ال�سيا�سية �إىل حتقيق مبد�أ العدالة والتكافل بني ال�شعوب
يف جمتمعاتها ،وذلك من خالل تطبيق القانون بني اجلميع وخمتلف
ال�رشائح يف املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل النهو�ض بكافة حقوق الإن�سان
يف خمتلف املجاالت احلياتية ،وتنظيم كافة العالقات االجتماعية بني
خمتلف القطاعات مبا ي�ضمن حقوق اجلميع� ،إذ ت�سعى ال�سيا�س ُة العامة
يتنا�سب مع حاجاتهم ويحافظُ
�ضمان حتقيق م�صالح املواطنني مبا
�إىل
ِ
ُ
ُ
رص ال�سيا�سة العامة على فئةٍ معينةٍ من الأفراد،
على حقوقهم ،لذلك ال تقت� ُ
بل ت�شملُ كافة فئات املجتمع.

حيث تعتم ُد ال�سيا�س ُة العامة على جمموعةٍ من الإجراءات املدرو�سة
وت�ستخدم ال�سيا�س ُة
ت�ساهم يف تنفي ِذ كاف ِة الأهداف اخلا�صة بها.
والتي
ُ
ُ
وال�صناعية ،والتي
والطبيعية،
الب�رشية،
العامة جمموع ًة من امل��وارد
ّ
ّ
ّ
�ضمان الو�صولِ �إىل النتائج املطلوبة بنجاح ومبا يخدم
ت�ساع ُد على
ِ
وتهتم
حقوق النا�س يف جمتمعاتهم ،لينعموا بالعي�ش الكرمي فيها.
ُ
احلكومية،
اجلمع بني كافة امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�س ُة العامة يف
ُ
وتكليف كلٍ
ِ
ّ
منها مبجموعةٍ من املهام والوظائف ،التي ت�ساع ُد على تطبيق ال�سيا�سة
العامة بنجاح ومراعاة حقوق الإن�سان مع ما يتنا�سب مع متطلبات
النا�س ،حيث �إن ك ٌل ٍ
هدف من �أهداف ال�سيا�سة العامة يعتم ُد على جمموعةٍ
من املعايري ،والتي
تقدم الأدوات املنا�سبة لتحقيق الأه��داف بطريقةٍ
ُ
�صحيحة.
لقد ات�سمت حقوق الإن�سان مبجموعة من اخل�صائ�ص التي جعلت
منها جنبا �إىل جنب مع املمار�سات ال�سيا�سية للحكومات والدول� ،رشيكا
�أ�سا�سيا يف العمليات واملمار�سات ال�سيا�سية ،فمن اخل�صائ�ص التي ات�سمت
بها حقوق الإن�سان هي (ال�شمولية والعاملية والطبيعية وغري قابليتها
للت�رصف وال التجزئة ،بالإ�ضافة �إىل كونها تكاملية) هذه ال�صفات جعلت
من مفهوم حقوق الإن�سان �رشيكا �أ�سا�سيا يف العمليات ال�سيا�سية ،حيث
�أن �شموليتها يف جميع خمتلف جوانب احلياة ،وتكامليتها يف الأهداف
والغايات املو�ضوعة لها ،وكونها طبيعية تن�ش�أ مع الفرد منذ نعومة
�أظافره ،جعلت من هذه احلقوق �أن تكون عاملية جلميع الأفراد يف خمتلف
املجتمعات دون �أي متييز لأي انتماءات �أو اعتقادات مذهبية.
لقد حر�صت ال�سلطنة على االهتمام بحقوق الإن�سان ،فقد ن�صت املادة
رقم ( )17من النظام الأ�سا�سي للدولة �رصاحة ب�أن (املواطنني جميعهم
�سوا�سية �أمام القانون ,وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ,وال
متييز بينهم ب�سبب اجلن�س� ,أو الأ�صل �أو اللون �أو اللغة �أو الدين �أو املذهب
�أو املوطن �أو املركز االجتماعي).
وجت�سيدا ملا ذكر من اهتمام لل�سلطنة يف احلياة ال�سيا�سية وممار�ساتها
باالهتمام بحقوق الإن�سان ي�أتي احلر�ص الكبري على امل�ستوى الوطني يف
طيب اهلل ثراه ـــ بهذا
ال�سلطنة من قبل موالنا جالله ال�سلطان قابو�س ـــ َّ
اجلانب بتف�ضله ب�إ�صدار املر�سوم ال�سلطاين رقم (2008/124م) ،حيث
ق�ضى ب�إن�شاء (اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان) ويكون مقرها حمافظة
م�سقط ،وميثل �أع�ضا�ؤها ( )14ع�ضوا من خمتلف اجلهات الت�رشيعية
واحلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،حيث يناط بهذه اللجنة وت�أ�سي�سا
للمادة رقم ( )7من مر�سوم �إن�شائها جمموعة من االخت�صا�صات املتعلقة
بجوانب حقوق الإن�سان والتي تتمثل فيما يلي-:
 qمتابعة حماية حقوق الإن�سان وحرياته يف ال�سلطنة وفقا للنظام
الأ�سا�سي للدولة ،واملواثيق واالتفاقيات الدولية.
 qر�صد ما قد تثريه احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية من مالحظات يف جمال حقوق الإن�سان يف
ال�سلطنة والتن�سيق مع اجلهات املعنية للتحقق منها والرد عليها.
 qتقدمي امل�شورة للجهات املعنية يف الدولة يف امل�سائل املتعلقة
بحقوق الإن�سان وحرياته ،وامل�ساهمة يف �إعداد التقارير التي تتناول هذه
املوا�ضيع.
 qر�صد �أي خمالفات �أو جتاوزات متعلقة بحقوق الإن�سان يف الدولة
وامل�ساعدة يف ت�سويتها وحلها.
 qاقرتاح خطة �سنوية تت�ضمن التدابري الوطنية الالزمة لن�رش ثقافة
حقوق الإن�سان ،ورفعها ملجل�س الوزراء لالعتماد ،ومن ثم التن�سيق مع

الأنظمة ال�سيا�سية ت�سعى ومن خالل خمتلف الوظائف املتعلقة
باملمار�سات ال�سيا�سية �إىل حتقيق مبد�أ العدالة والتكافل بني
ال�شعوب يف جمتمعاتها ،وذلك من خالل تطبيق القانون بني
اجلميع وخمتلف ال�شرائح يف املجتمع
جهات االخت�صا�ص ل�ضمان ح�سن تنفيذها.
� qأي مهام �أخرى تكلف بها اللجنة تتعلق باخت�صا�صاتها.
وم��ن مقت�ضى ت�ساوي جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات
�أمام القانون رعاية الدولة والأفراد معا للحقوق الإن�سانية بدون متييز
على �أي �أ�سا�س ك��ان .وملا كان النظام الأ�سا�سي للدولة من مبادئه
�سموه باملو�ضوعية ف�إنه يعد املنبع الذي يجب �أن تتبعه باقي الأنظمة
والقوانني اخلا�صة يف ال�سلطنة يف اجلوانب املت�صلة برعاية حقوق
الإن�سان املختلفة وغريها� .إن ال�سلطنة مل تكن مبن�أى ومعزل ومن خالل
املمار�سات ال�سيا�سية عن االهتمام الدويل والإقليمي حلقوق الإن�سان،
حيث متثل ذلك يف مبادرتها لالن�ضمام �إىل تلك املواثيق والت�صديق
على املعاهدات الدولية الأممية حلقوق الإن�سان ،فقد �صادقت ال�سلطنة
على جمموعة من االتفاقيات الدولية املعنية بحماية وتعزيز حقوق
الإن�سان ،والتي تتمثل فيما يلي( :اتفاقية حقوق الطفل ،و�أتفاقية الق�ضاء
على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) واتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز العن�رصي ،بالإ�ضافة �إىل اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة).
عالوة على ما تقدم ،ف�إن ال�سلطنة �سعت كذلك �إىل م�شاركتها على
م�ستوى املنظمات الدولية التي ترعى حقوق الإن�سان وتدعو �إىل املحافظة
عليها و�صيانتها من اخلرق واالعتداء بالتعاون مع هذه املنظمات التي
لها �صلة ب�صون الطفولة كمنظمة اليون�سكو ،واليوني�سيف ،ومنظمة
ال�صحة العاملية ،وتنفذ العديد من الربامج التي ت�شري �إىل تعهد ال�سلطنة
ووفائها بالعهود واملواثيق واالتفاقيات الدولية الراعية حلقوق الإن�سان.
وبناء عليه ،ف�إنه يت�ضح جليا ب�أنه ال ميكن ب�أي �شكل من الأ�شكال
ف�صل حقوق الإن�سان عن املمار�سات ال�سيا�سية يف الدول ،لأن الإن�سان
بحد ذات��ه هو عجلة الرحى ال��ذي ت��دور حوله م�سرية التنمية يف تلك
�سباقة �إىل االهتمام بهذه احلقوق عرب العديد
الدول ،ولأن الدول �صارت ّ
من املحاور� ،سواء على امل�ستوى الداخلي �أو اخلارجي ،ف�سن القوانني
والت�رشيعات وو�ضع اللوائح والأنظمة داخليا هو من �أهم الإجراءات التي
اعتمدتها الدول للتعبري عن مدى مراعاتها وحمايتها لهذه احلقوق وفق
املمار�سات ال�سيا�سية لها.
و�أما على امل�ستوى اخلارجي فنجد �أن دول العامل �صارت ت�سابق
اخلطى نحو الت�صديق واالن�ضمام �إىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية،
وما ت�سمى بالآليات التعاقدية حلماية حقوق الإن�سان ،حيث ت�أتي
ال�سلطنة يف مقدمة هذه ال��دول �إميانا منها ب�أهمية النهو�ض بحقوق
الإن�سان ،ون�رش ثقافتها وتعزيزها وحمايتها مبا يحقق الرفاهية والعي�ش
والكرمي للمواطن واملقيم على هذه الأر�ض الطيبة على حد �سواء.
املراجع
 4كتاب (عقد من الزمن) اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان.
 4كتاب (امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان) املفو�ضية ال�سامية
حلقوق االن�سان.
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تربية النحل يف �سلطنة ُعمان
�س��بحان اهلل الذي خلق ف�أبدع ،فلم يخلق جل جالله خملو ًقا �إال هداه ل�سبل وطرق عي�شه،
وفطر فيه ما ميكنه من العي�ش ،والقيام بجميع �أعماله اليومية دون تعليم �أو تدريب من �أحد،
وم��ن هذه املخلوقات النحل الذي يتب��ع نظا ًما منظ ًما ومده�شً ا ب�صورة تذهل العقول ،فبعيونه
ال�سدا�سي��ة و�شمع��ه وت�شكيالت��ه يف اخللية ،ي�شكل ه��ذا ال�سائل اللزج الق��وام والذي ي�أتي
ب�أنواع خمتلفة و�ألوان عدة ،وله قيمة غذائية عالية للإن�سان ،ملا يحويه من فوائد مل�ستخدميه.
جمل��ة (جند عُ م��ان) يف هذا العدد ت�سلط ال�ضوء حول تربية نح��ل الع�سل يف ال�سلطنة من
خالل هذا التقرير.

�إعـداد :املالزم �أول /حميد بن �سعيد ال�صوافـي
ت�صوير :العريـــــــف� /أحمـد بن فهـد الوهيبي
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تربية النحل يف عُ مان
تعد مهنة تربية نحل الع�سل بال�سلطنة
ق��دمي��ة زاول��ه��ا الآب����اء والأج������داد ،ولرتبية
نحل الع�سل دور مهم من النواحي البيئية
واالقت�صادية واالجتماعية ،كما �أنها تعد
�أحد م�صادر الدخل الرئي�سية للعديد من الأ�رس
التي تعمل يف هذا املجال ،ولها دور بارز من
الناحية االقت�صادية من خالل بيع وت�صدير
الع�سل �إىل ال��دول املجاورة ،كما ت�ساهم فيه
مهن وحرف �أخرى ،كور�ش النجارة واحلدادة
ل�صنع م�ستلزمات تربية النحل ،وو�سائل النقل،
وا�سترياد وت�صدير م�ستلزمات النحل ،كما
وفرت فر�ص عمل لل�شباب ال ُعماين.
وقد �ساعد التنوع البيئي يف ال�سلطنة من
�أودي��ة وه�ضاب و�سواحل و�صحاري و�سهول
ونباتات خمتلفة ،حيث تكرث �أ�شجار النخيل
والليمون واللبان وال�صمغ التي ترتبط بوجود
نحل الع�سل ،وتعد �أ�شجار ال�سمر وال�سدر والغاف
والنارجيل وال�صبار والفيفاي �أهم امل�صادر
الغذائية لنحل الع�سل يف ال�سلطنة.
مميزات الع�سل العُماين
يتميز الع�سل ال ُعماين باحتوائه على ن�سب
جيدة من الربوتينات والفيتامينات ،ون�سب من
املركبات العطرية ،حيث يحتوي على �أكرث من
( )19مركبا عطر ًيا ،وللع�سل ا�ستخدامات عديدة
كاال�ستخدامات الغذائية والطبية والتجميلية،
كما ي�ستخدم الع�سل ال ُعماين خا�صة الع�سل
امل�ستخرج من �ساللة (�أبو طويق) على نطاق
وا�سع يف الطب البديل ال ُعماين ،لعالج العديد
�سواء منفر ًدا� ،أو ب�إ�ضافته مع
من الأمرا�ض
ً
بع�ض املواد والأع�شاب الطبيعية.
طرق تربية نحل الع�سل
توجد طريقتان لرتبية نحل الع�سل يف
البالد وهي:
 lالطريقة التقليدية:
وه���ي ط��ري��ق��ة ال��ت��ج��وي��ف ال��داخ��ل��ي
جل��ذوع النخيل وم��ا يطلق عليها حمليا
ا�سم (الطبل) ،وتكون ه��ذه الطريقة بر�ص
ج��ذوع النخيل فوق بع�ضها البع�ض ،بعد �أن
جتوف ،وت�سد طرود الع�سل بداخلها ،ثم ت�سد
فتحتي اجل��ذع بلوح دائ���ري ،ويثبت مبزيج
من الطني والرماد ،عدا مدخل النحل ،واجلذع
منا�سب للحرارة وال�برودة ،ويتميز هذا النوع

من الرتبية ب�أنه قليل التكاليف ،ولكنه قليل
الإنتاج مقارنة بالطرق احلديثة.
ومن املناطق التي ت�شتهر بطريقة جذوع
النخيل وادي (بني ع��وف) و(وادي ال�سحنت)
بوالية الر�ستاق ،حيث العتم اجلبلية ،والأودية
اخل�صبة التي تكرث فيها �أ�شجار ال�سدر وال�سمر،
حيث توجد البيئة املنا�سبة واملثالية لرتبية
نحل الع�سل بهذه الطريقة ،وت�شكل هذه الطريقة
مت��ي�� ًزا ح�ضار ًيا و�إرثً����ا ت��وارث��ه الأب��ن��اء من
�أجدادهم.
 lالطريقة احلديثة:
ي�ستخدم يف هذه اخلاليا عدة �أن��واع من
�شيوعا خاليا
اخلاليا اخل�شبية ،ولكن �أكرثها
ً
(الجن�سرتوث) ،ذات الأقرا�ص املتحركة والتي
ت�ستخدم حال ًيا يف ال�سلطنة.
ومن مميزات هذه الطريقة �سهولة �إجراء
كافة عمليات النحالة( ،فح�ص الطوائف،
وتن�شيطها ،وتق�سيمها ،ومكافحة الأمرا�ض
والآفات ،وانتخاب ال�ساللة ،و�إكثارها)� ،إ�ضافة
�إىل زيادة حم�صول الع�سل وا�ستخراجه بالفراز
الآيل ،و�إعادة الأقرا�ص ال�شمعية.
اهتمام وزارة ال��زراع��ة وال�ثروة ال�سمكية
برتبية نحل الع�سل والنحالني
نظرا لأهمية هذه املهنة ،ت�ستمر اجلهود
احلكومية ممثلة يف وزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية يف كثري م��ن ال�برام��ج التي
تقدمها ملربي النحل ،ولعل �أبرزها
ن�رش فكر تنموي ب�أهمية تربية
و�إك��ث��ار نحل الع�سل ،لتحقيق

ال��ع��ائ��د االق��ت�����ص��ادي ل��ه��م ،م��ن خ�لال توفري
املناحل وخاليا الع�سل والدعم املادي بواقع
( ،)٪50وكذلك املحافظة على �سالالت النحل
ال ُعماين ،وتقدمي املعلومات الفنية يف الكيفية
التي تتم بها الرتبية ،وكذلك من خالل الربامج
ملكافحة الأمرا�ض والآفات التي يتعر�ض �إليها
فرازات
نحل الع�سل ،و�أي�ضا من خالل توزيع ّ
كهربائية وي��دوي��ة ،ومناهج لرتبية الع�سل
تهدف �إىل حت�سني جودة و�صفاء الع�سل ،وزيادة
كميته املنتجة� ،إ�ضافة �إىل عمل برامج لتدريب
وت�أهيل مربي النحل و�أبنائهم ،وطلبة املدار�س
بهدف ا�ستخدام الطرق احلديثة لرتبية نحل
الع�سل.
�أ�سواق الع�سل العُماين
�سوق الع�سل ال ُعماين حدث تنظمه وزارة
ال��زراع��ة وال�ث�روة ال�سمكية بهدف التعريف
باملنتج ال ُعماين من الع�سل ،وكذلك التعريف
ب�أنواع الع�سل ال ُعماين� ،إ�ضافة �إىل التوا�صل
بني منتجي الع�سل ببع�ضهم البع�ض والزبائن
م��ن م��واط��ن�ين ومقيمني يف
ال�سلطنة ،حيث ي�شارك فيه
مربو النحل من خمتلف
امل����ح����اف����ظ����ات يف
ال�سلطنة ،وتهدف
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ال���وزارة من خ�لال ه��ذا ال�سوق �إىل دع��م امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وال�تروي��ج للع�سل ال ُعماين
امل��ع��روف بجودته العالية وقيمته الغذائية،
ولإيجاد املنافذ الت�سويقية للع�سل.
وي��ق��ام �سوق الع�سل ال�� ُع��م��اين ب�أحد
املجمعات امل�����ش��ه��ورة بال�سلطنة �أو
م��ن خ�لال امل�شاركة يف املهرجانات
واالح���ت���ف���االت ال��ت��ي ت��ق��ام يف ال�سلطنة
كمهرجان م�سقط ،ومهرجان �صاللة ال�سياحي،
واملعار�ض املختلفة.
كما يقام يف ال�سوق ال ُعماين جناح خا�ص لوزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية للتعرف على جهود الوزارة
يف جمال تطوير وتربية و�إكثار نحل الع�سل ،كما
يحتوي ال�سوق على امل�ستلزمات اخلا�صة بالنحل
والنحالني.
وح��ول دور وزارة ال��زراع��ة وال�ثروة
ال�سمكية حتدث املهند�س بدر بن عبداهلل
ال�سيابي مدير دائ��رة الإر���ش��اد والإن��ت��اج
النباتي قائال« :تتمتع �سلطنة عمان بظروف
مناخية زراعية مالئمة لرتبية و�إكثار نحل الع�سل،
وه��و ن�شاط م��ت��وارث منذ ع��دة �أج��ي��ال ،حيث ُترجع
امل�صادر التاريخية ممار�سة العمانيني لهذه احلرفة منذ
القرن ال�سابع ع�رش .كما اعتادوا على ح�صاد الع�سل يف
الواحات وعلى ارتفاعات عالية يف اجلبال؛ نظراً ملا
لهذا املنتج من قيمة حيوية وغذائية جيدة ت�ساهم
يف ال�صحة العامة للأ�رسة.
�إن تربية النحل ك��م����شروع جت��اري
يتنا�سب ب�شكل جيد مع �أنظمة الزراعة
ال�����ص��غ�يرة ،وي�سهم يف رف���ع �سبل معي�شة
املزارعني يف املناطق الريفية .وهذا هو ال�سبب
الذي دعا وزارة الزراعة وال�ثروة ال�سمكية للرتويج
لهذا الن�شاط امل��در للدخل من �أج��ل زي��ادة عدد مربي
النحل ،وبالتايل �إنتاج منتجات النحل ذات ال�صلة التي
توفر م�صدرا قيما لدخل �سكان الريف ،ون�رش هذا العمل
يف جميع املحافظات بال�سلطنة.
وي���أت��ي دور ال���وزارة يف تنفيذ العديد من
الربامج البحثية والتنموية والإر�شادية والتي
تهدف يف املقام الأول �إىل ن�رش فكر تنموي
ا�ستثماري لرتبية النحل وذلك لتحقيق العائد
االقت�صادي واالجتماعي ملربي النحل وت�شمل هذه
الربامج :دعم اخلاليا ،وتوزيع امللكات العمانية ذات
الإنتاجية العالية ،ومكافحة الآفات ،و�إر�شاد املربني �إىل
الطرق احلديثة املثلى للعناية بالنحل وزيادة �إنتاجيته».
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الع�سل ال ُعماين يتميز باحتوائه على ن�سب
جي��دة م��ن الربوتين��ات والفيتامينات،
ون�س��ب م��ن املركب��ات العطري��ة ،حيث
يحتوي على �أكرث من ( )19مركبا عطريًا
(جند ُعمان) �إلتقت بعدد من املربني والبائعني لنحل
الع�سل و�أجرت معهم اللقاءات الآتية:
الفا�ضل /حمود بن �سليمان العامري ق��ال« :كانت
البداية ب�سيطة ،وبداية الق�صة �رشائي من �أحد الأ�صدقاء
لزجاجة ع�سل ،ثم ب��د�أت الفكره ملاذا ال يكون لدي منحل
خا�ص بي؟ ثم تطورت الفكرة �إىل واقع ،حيث �أ�صبح الآن
لدي �أك�ثر من حمل يف حمافظة م�سقط ،و�أ�سعى �أن يكون
يل فرع خارج ال�سلطنة للع�سل ال ُعماين ،كل ذلك بف�ضل اهلل،
والدعم احلكومي للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،والتكرمي
ال�سامي الذي ح�صلت عليه من جاللة ال�سلطان قابو�س بن
طيب اهلل ثراه -يف عام 2018م ،كما ح�صلت على�سعيد
ّ
ر�سالة �شكر على جودة منتجاتنا من جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق  -حفظه اهلل ورعاه -كل هذا الدعم له الف�ضل بعد
اهلل يف �أن �أ�صبح يل ا�سم وعالمة جتارية مل�رشوعي ،ور ًدا
جلميل الوطن و�سلطانه قمت بتوظيف ال�شباب ال ُعماين يف
�أفرع املحالت ،و�إ�ضاف ًة ل�سعينا الدائم للمحافظة على تقدمي
املنتجات ب�شكل ت�سويقي وترويجي للمعامل ال�سياحية يف
ال�سلطنة ،قمنا بعمل �صناديق لزجاجة الع�سل على معامل
�سياحية وتراثية يف ال�سلطنة ،حيث الق��ت الفكرة �إقبال
وا�ستح�سان الزبائن من داخ��ل ال�سلطنة وخارجها ،حيث
منتجاتنا متوفرة يف الأ���س��واق احل��رة مبطارات ال�سلطنة،
وكذلك املتحف الوطني ال ُعماين ،ودار الأوبرا ال�سلطانية ،كما
كان لنا ال�رشف يف متثيل ال�سلطنة مبنتج الع�سل ال ُعماين يف
الفعاليات واملعار�ض وامللتقيات الدولية ،حيث �شاركت يف
عدة دول منها (�سنغافورة ،واملغرب ،و�سوريا ،وجمهورية
م�رص العربية ،ودول جمل�س التعاون اخلليجي) ،ومن �أهم
�أنواع الع�سل ال ُعماين املتوفره معنا :الع�سل ال ُعماين اجلبلي
(�أب��و طويق) ،وع�سل اللبان ،وع�سل ال�صمغ العربي ،كما
ابتكرنا مالعق الع�سل ال�صحي ،وهي بديل �صحي عن ال�سكر،
كما يوجد لدينا الع�سل الأبي�ض».
وحتدث الفا�ضل /حممد بن عبداهلل احلارثي �أحد مربي
الع�سل قائال« :بدايتي يف هذه املهنة كانت يف الت�سعينيات
من القرن املا�ضي ،حيث كنت �أ�ساعد �أبي يف تربية نحل
الع�سل ،وكان الهدف ال يتعدى من توفري الع�سل ال�ستخدامنا
ال�شخ�صي ،وبعد مرور فرتة من الزمن �أ�صبحت ممار�سة العمل
يف تربية النحل هواية وت�سلية وجتارة».

املهند�س
بدر بن عبداهلل ال�سيابي

الفا�ضل/
حمود بن �سليمان العامري

وحول الدعم احلكومي ،حتدث قائلاً  :قدمت يل
وزارة الزراعة وال�ثروة ال�سمكية خليتي نحل ع�سل،
وكذلك �آلة الفرز الآيل للع�سل بن�صف ال�سعر ،و�أما عن
�أنواع الع�سل فيوجد لدي نوعان م�شهوران من الع�سل
�إنتاجهن ثابت طوال العام ،والأول ع�سل (الربم) ويتم
�إنتاجه من �شهر مايو كل عام ،وهو عبارة عن رحيق
ت�ستخرجه النحلة من �أ�شجار ال�سمر ،ويتميز برائحته
الطبيعية وطعمه اللذيذ ،كما ي�سميه البع�ض بالع�سل
امللكي ب�سبب لونه الأ�سود.
�أما الع�سل الثاين فهو ع�سل ال�سدر ،ويتم �إنتاجه
يف �شهر نوفمرب من كل عام  ،وهو عبارة عن رحيق
ويتميز بلونه
ت�ستخرجه النحلة من �أ�شجار ال�سدر
ّ
الزعفراين ،كما توجد �أن��واع �أخ��رى من الع�سل مثل
(ع�سل الغاف ،وال�رسح ،والأع�شاب) ،وتعتمد هذه على
ف�ترات الأمطار وعلى املراعي وقوتها ،وبالن�سبة
لت�سويق الع�سل يتم بعدة طرق كو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وكذلك عن طريق الأ�صدقاء الذين جربوا
الع�سل وجودته ،كما يوجد لدي زبائن خارج ال�سلطنة،
�أما عن طريقة الرتبية فهي بالطريقه احلديثة ،وهي
عبارة عن �صناديق حتتوي على جمموعة من الرباويز
املهيئة لتكاثر النحل ،فالطريقة احلديثة ت�ساعد على
زيادة �أعداد النحل ،ووفرة الع�سل امل�ستخرج ،كذلك
الفراز الأتوماتيكي �ساعد على �رسعه الفرز وزيادة
كمية الع�سل يف الإنتاج ،ومن امل�شاكل التي تواجهنا
مراع
يف تربية نحل الع�سل قلة املراعي ،والبحث عن ٍ
منا�سبة للنحل ،ومع ذلك �أن�صح اجلميع برتبية نحل
الع�سل فهي مهنة م�سلية و�صحية ،وفيها مغامرة
الرتحال والتنقل من مكان �إىل �آخر للبحث عن املرعى
واخل�صب».
الفا�ضل� /سليمان بن عبداهلل العويف �صاحب
تربية نحل الع�سل بطريقة ج��ذوع النخيل ،حتدث
قائلاً « :بداية �أ�شكر احلكومة ممثلة يف وزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية على اهتمامها بهذا الن�شاط ،و�أهمها
توزيع �أدوي��ة ملكافحة الآف��ات التي ت�صيب خاليا

الفا�ضل/
حممد بن عبداهلل احلارثي

الفا�ضل/
�سليمان بن عبداهلل العويف

نحل الع�سل ،حيث كانت ال��ب��داي��ة يف مهنة
تربية نحل الع�سل متوارثة �أبا عن جد ،وكنت �أتعلم
هذه املهنة مبرافقة �أبي جلني حم�صول نحل الع�سل
وتطريد اخلاليا ،حتى اكت�سبت اخلربة والرغبة
التي ت�ؤهلني ملوا�صلة امل�شوار وتربية نحل
الع�سل ،وما زلت حمتفظا بالطريقة التقليدية
(جذوع النخيل) يف الرتبية ،والتي تكون عن
طريق جتويفها ب�شكل دائ��ري ،ومن ثم ن�ضع
اخلاليا يف داخ��ل جتويف اجل��ذع ،حمافظً ا على
الإرث التقليدي يف الرتبية بهذه الطريقة والتي من
�شتاء،
�أهم مميزاتها املحافظة على اخللية من الربودة
ً
واحلرارة �صيفًا ،ك�أهم ميزة عن الطرق احلديثة ،و�أنواع
الع�سل املتوفرة معي ع�سل ال�سمر ،وع�سل ال�سدر ،وع�سل
ال�شوع ،وع�سل ال�رسح ،ويختلف كل مو�سم بالرعي
املوجود ،حيث تختلف البيئة والأ�شجار ،وبذلك
يختلف لونه وطعمه على ح�سب املو�سم،
وبالن�سبة للزبائن يوجد لدي زبائن خا�صة
ممن عرفوا ج��ودة الع�سل املتوفرة معي
ومل�سوه يف طعمه وخا�صيته ،كذلك عن
طريق امل�شاركة يف املهرجانات (مهرجان
الع�سل ال ُعماين مثال) و�أي�ضا عن طريق و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وبالن�سبة لعملية البحث عن
الع�سل يف اجلبال والأودي���ة تكون عن طريق �أماكن
�رشب نحل الع�سل وال��ذي ي�سمى (امل�سقى) ،ونقوم
مبتابعتها باملنظار عن طريق �إفرازات النحل على
ال�صخور ،وبذلك نحدد م�سافة اجت��اه اخللية،
وحتمل
وهي مهنة �شاقة حتتاج �إىل ممار�سة
ّ
وخ�برة باملنطقة وجبالها و�أودي��ت��ه��ا،
وملعرفة الفرق بني الع�سل الأ�صلي من
الع�سل املغ�شو�ش يوجد عدة طرق تقليدية،
ولكن القيا�س الأ�سا�سي هو امل�صداقية من
مربي نحل الع�سل ،واختيار البائع ال�صادق ،لأن
جميع املعايري وحتى الأجهزة احلديثة قد تكون غري
دقيقة».
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

ابتكار (حرب حيوي) ال�ستخدامه
يف الطباعة املج�سمة لدعامات
الأن�سجة الب�شرية

وباء عامليا
منظمة ال�صحة العاملية( :كورونا امل�ستجد) الميثل ً
بلغ �إجمايل عدد الوفيات بفريو�س كورونا
امل�ستجد «كوفيد ،»19يف جميع �أنحاء ال�صني
(� )2663شخ�صا منذ بداية تف�شي املر�ض،كما
مت ت�سجيل ( 77.6الف) حالة �إ�صابة �إ�ضافية
م�ؤكدة بالفريو�س ليبلغ �إجمايل عدد امل�صابني
(� )78836شخ�صا حتى تاريخ  .2/25وقالت
جلنة ال�صحة الوطنية ال�صينية �إن فريو�س
كورونا امل�ستجد ،قابل للعالج وميكن الوقاية
منه ،و�أ�ضافت �أن ن�سبة احلاالت احلرجة بني
امل�صابني بالفريو�س يف (ووه���ان) مركز
تف�شي الفريو�س ،انخف�ضت �إىل ( ٪ )18بعدما
كانت ( ٪ )38يف بداية التف�شي.
فيما �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية،
�أن فريو�س كورونا امل�ستجد الذي انتقل من
ال�صني �إىل ( )24دول��ة ال ميثل بعد حالة
«وباء عاملي» .لكنها �أ�ضافت نحن يف مرحلة
يعد فيها ال��وب��اء متعدد ال��ب���ؤر ،ونقل عن
املركز الوطني ال�صيني لتطوير التكنولوجيا
احليوية يف وزارة العلوم والتكنولوجيا� :أن
التجارب املختربية �أظهرت �أن (كلوروكني
فو�سفات) وهو دواء م�ضاد للمالريا ،ميكن �أن
يحمي بفعالية عالية من الإ�صابة بفريو�س
كورونا .وتظهر النتائج ال�رسيرية الأولية �أن
(كلوروكني فو�سفات) ف ّعال للغاية يف عالج

م�ؤ�شرات بيئية ت�ؤكد تنقل حيتان بحر العرب احلدباء
بني �سواحل ال�سلطنة والهند

االلتهاب الفريو�سي اجل��دي��د «ك��وف��ي��د.»19
يف ال�سياق ،وقد �أطلق باحثون طبيون
�صينيون حتذيرا �شديدا من �أن هناك
فئة من الب�رش تعد «الأك�ثر عر�ضة»
للإ�صابة بالفريو�س القاتل ،و�أكدت
درا���س��ة علمية �أع��ده��ا باحثون يف
جمال الأورام� ،أن مر�ضى ال�رسطان
ي�صبحون «�أك�ثر عر�ضة» للإ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،و�أرجعت
الدرا�سة ذلك �إىل �ضعف اجلهاز املناعي
ملر�ضى ال�رسطان.

�آلية جديدة لوقف تراكم طبقات مادة الربوتني ال�سامة يف املخ
طور علماء من جامعة (روجترز) ،طريقة خلف�ض كمية (�ألفا �سينوكليني)
وهي مادة ينتجها اجل�سم ،ويت�سبب تراكمها – باعتبارها بروتينا �ساما –
على خاليا املخ امل�سببة ملر�ض ال�شلل الرعا�ش ،وتعرف هذه العملية با�سم
«�سيكالين» التي ت�ؤدي �إىل حتلل خاليا الدماغ وتدمريها ،وكلما زاد تراكم
بروتني «�ألفا �سينوكليني» ،ماتت اخلاليا الع�صبية .وتو�صل العلماء �إىل حتديد
مركب يعمل على �إيقاف را�سل احلم�ض النووي الريبي اخلا�ص بالربوتني
املدمر ،مما مينع من �إنتاج «�سيكالين» ،وتطوير مر�ض ال�شلل الرعا�ش .ووفقا
(مل�ؤ�س�سة ال�شلل الرعا�ش الأمريكية) ،يعي�ش �أكرث من( )10ماليني �شخ�ص حول
العامل مبر�ض ال�شلل الرعا�ش ،منهم مليون يف الواليات املتحدة ،فيما يتلقى
حوايل ()60000من البالغني يف الواليات املتحدة ت�شخي�ص املر�ض ب�شكل
�سنوي ،وتزيد حاالت الإ�صابة بال�شلل الرعا�ش مع تقدم العمر.
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�أعلنت جمعية البيئة ال ُعمانية عن م�ؤ�رشات جديدة ت�ؤكد تنقل حيتان بحر العرب
احلدباء بني ال�سواحل ال ُعمانية والهندية ،ومتكن عدد من املخت�صني يف �ش�أن بيئة
الأحياء البحرية من التقاط مقاطع فيديو حلوت �أحدب بقرب جزيرة نيرتاين الهندية،
ثوان لأعماق مظلمة اللتقاط مقاطع للحوت الأحدب الفريد من
بعد الغو�ص احلر لب�ضع ٍ
نوعه ،على �أمل �أن يتمكنوا من متييز بع�ض مالمح احلوت الظاهرة يف الفيديو والتعرف
عليها ومطابقتها ببيانات احليتان امل�سجلة يف �أر�شيف ال�سلطنة لأكرث من ( )20عاما.
وبف�ضل بع�ض العالمات املميزة وبع�ض الندوب واجلراحات امل�ؤملة ،والقطعة
املفقودة من الزعنفة الي�رسى لذيل احلوت فقد متكن فريق الباحثني الدوليني العاملني
على برامج احليتان يف ُعمان من مطابقة بيانات احلوت مع �إحدى احليتان املفهر�سة
يف ال�سجل حتت م�سمى ( )OM11-010والذي �شوهد ليومني متتالني يف خليج م�صرية
يف �شهر �أكتوبر عام 2011م.

ثمرة قرع تزن �أكرث من ( )13كيلوجراما بنـزوى

عرث �أحد املواطنني يف والية نزوى على ثمرة قرع تزن �أكرث
من ( )13كيلوجراما يف مزرعته مبنطقة حيل فرق ،وتعد �شجرة
القرع وت�سمى حمليا (اجلريو) من املحا�صيل ال�شتوية التي يتم
قطفها وح�صادها هذه الأيام من بقية املحا�صيل الزراعية من
اخل�رضاوات ،وت�شتهر �أغلب مناطق ال�سلطنة بزراعة هذا النوع
من اخل�رضاوات ،والتي توفر حم�صوال جيدا للمزارعني ،حيث
تتوفر يف �أغلب الأ�سواق ال ُعمانية وب�أحجام خمتلفة.
وجتدر الإ�شارة ب�أن منطقة حيل فرق تعد من الأرا�ضي
الزراعية اخل�صبة التي تكرث فيها زراع��ة خمتلف �أ�صناف
اخل�رضاوات والفواكه.

طور فريق من خرباء الهند�سة احليوية يف
الواليات املتحدة الأمريكية نوعية من «احلرب
احليوي» ميكن ا�ستخدامه يف جمال الطباعة
املج�سمة بغر�ض �صناعة دعامات للأن�سجة
الب�رشية امل�صابة التي حتتاج �إىل جراحات �أو
عمليات زراعة.
ف��ق��د ا���س��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون يف جامعة
(روجت����رز) ب��والي��ة نيوجري�سي الأمريكية
نوعيات من �أحما�ض (الهالورونيك) ومادة
(اجل��ي��ل) امل�صنوعة م��ن (ال��ب��ويل �إيثيلني)
ل�صناعة احلرب احليوي الذي ميكن تدعيمه من
خالل تفاعالت كيميائية معينة ،وبالتايل
ا�ستخدامه كدعامات للأن�سجة داخ��ل ج�سم
الإن�سان.
و�أ�ضافت جامعة (روجترز) :بدال من احلرب
العادي ال��ذي يتم ا�ستخدامه يف الطابعات
التقليدية ،طورنا ه��ذا املزيج ال��ذي يتميز
باملوا�صفات ال�صحيحة م��ن �أج���ل تكاثر
ومنو اخلاليا الب�رشية بحيث تتحول الدعامة
املطبوعة �إىل ن�سيج ب�رشي منا�سب ،ونقوم
حاليا بالرتكيز على �صالبة م��ادة احلرب
والأماكن التي ت�صلح لرتكيب هذه الدعامات
املطبوعة بحيث ميكن �أن تنمو عليها اخلاليا
الب�رشية ،وي�سعى فريق الدرا�سة �إىل تطوير
�أن��واع من عبوات احلرب احليوي التي ت�صلح
لطباعة دعامات ملختلف �أن��واع اخلاليا �أو
الأن�سجة.

اكت�شاف كنز ثقافـي بال�صدفة يف �إزمري الرتكية

عرث طالب ماج�ستري تركي ،على مئات الكتب التاريخية،
يف موقع كان يعتقد الأه��ايل �أنه �رضيح ،ومل يدخله �أحد منذ
مدة طويلة ،يف والية (�إزمري) غرب تركيا ،ودفع الف�ضول طالب
املاج�ستري ال�ستك�شاف مبنى بالقرب من م�سجد يعتقد الأهايل �أنه
در�س) بامل�سجد التاريخي،
�رضيح ،بينما هو يف الواقع (غرفة ُم ّ
و�أبلغ اجلهات املعنية باالكت�شاف ،حيث جرى العثور على ()442
كتابا يف املوقع ،بينها ( )18مدونة يدويا ،ويعود تاريخ بع�ضها
لأربعة قرون .ولفت �إىل �أنه جرى نقل الكتب �إىل مكتبة (جنيب
با�شا) ،التي يتم فيها حفظ م�ؤلفات تاريخية.
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عودة رائدة ف�ضاء �أمريكية �إىل
الأر�ض بعد (� )11شهر ًا يف الف�ضاء
عادت رائدة الف�ضاء الأمريكية (كري�ستينا
كو�ش) �إىل الأر�ض بعد �أن �أم�ضت �سنة على منت
حمطّ ة الف�ضاء الدولية وحطمت الرقم القيا�سي
لأطول فرتة مت�ضيها امر�أة يف الف�ضاء ،وهبطت
(كري�ستينا كو�ش) وزميالها (لوكا بارميتانو)
من وكالة الف�ضاء الأوروبية ،ورائد الف�ضاء
الرو�سي (�ألك�سندر �سكفورت�سوف) ،يف �سهول
كازاخ�ستان يف �آ�سيا الو�سطى بعد رحلة
ا�ستغرقت نحو ثالث �ساعات ون�صف ال�ساعة.
ي�شار �إىل �أن رائدة الف�ضاء التابعة لنا�سا
بقيت على منت حمطّ ة الف�ضاء الدولية ملدة
( )328يوماً� ،أي لنحو (� )11شهراً متوا�صالً،
�سجلته
حمطّ مة بذلك الرقم القيا�سي ال��ذي ّ
(بيغي وي�ستون) التي عا�شت يف الف�ضاء مل ّدة
( )288يوم ًا ب�شكل متوا�صل .و�سبق للمهند�سة
�سجلت ا�سمها يف التاريخ ،بعد �أن
الأمريكية �أن ّ
�شاركت يف �أول رحلة ف�ضائية م�ؤلّفة من ن�ساء
بالكامل ،والتي قامت بها يف�أكتوبر 2019م
مع عاملة الأحياء البحرية (جي�سيكا ماير).

نيزك جدة احلرا�سي�س �أكرب النيازك ال ُعمانية

حت ّول دماغ �أحد �ضحايا بركان قدمي ب�إيطاليا �إىل زجاج
جراء ثورة بركان
رجحت درا�سة علمية يف (نابويل) �أن احلرارة التي انبعثت ّ
(فيزوف) يف �إيطاليا عام  79للميالد كانت هائلة لدرجة حتويل دماغ �أحد ال�ضحايا
�إىل زجاج .وت�سببت ثورة (فيزوف) يف مقتل الآالف وتدمري م�ستوطنات رومانية
عرف الآن (بنابويل) .وقد تعر�ضت مدينة (هركوالنيوم)
كان مكانها غري بعيد عما ُي َ
جراء هذه الثورة الربكانية .وعكف فريق من
جنوبي �إيطاليا َ
مبن فيها للدفن ّ
الباحثني على درا�سة بقايا �أحد ال�ضحايا ،وكانت بقايا جثته قد ا�س ُتخرجت من
حتت الأر�ض يف حقبة ال�ستينيات من القرن املا�ضي .وقالت الدرا�سة� ،إن �شظايا
مادة زجاجية �سوداء ا�س ُتخرجت من جمجمة ال�ضحية .وتقول الدرا�سة � ّإن عملية
التحول �إىل زجاج �أو �إىل طالء زجاجي تتطلب َح ْرق املادة يف درجة حرارة �شديدة
ّ
وتربيدها على نحو �رسيع .وتقول جامعة (نابويل) �إن وجود بقايا دماغ بهذا القِدم
هو �أمر �شديد الندرة ،وهذا هو �أول اكت�شاف على الإطالق لبقايا دماغ ب�رشي قدمي
يتحول بفعل احلرارة �إىل زجاج.

ابتكار جلد يحاكي اجللد الب�شري

ابتكر علماء جامعة
(مو�سكو) بالتعاون مع
زم�لائ��ه��م م��ن ال��والي��ات
املتحدة وفرن�سا جزئية
جديدة واع��دة ،قد ت�صبح
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ج��ل��دا
�صناعيا ،يزداد متانة عند
ال�شد ،ويحاكي اجللد الب�رشي .وقام العلماء يف درا�ستهم اجلديدة ،ب�إن�شاء قاعدة
فريدة لت�صميم املواد التي لها خا�صية تغيري عدد من الأن�سجة احلية.
و�أف��ادت نتائج االبتكار �أن للجلد خ�صائ�ص فريدة ،فهو ناعم ومتني يف
الوقت نف�سه عند اللم�س ،ومع ذلك ال ميكن تغيريه �إال حتت ت�أثري ميكانيكي قوي،
لأنه عند ال�شد يزداد متانة .هذه الآلية الدفاعية متطورة عند الكائنات احلية.
ومل يتمكن العلماء من ا�ستن�ساخ نعومة ومتانة الأن�سجة احلية يف الأن�سجة
ال�صناعية ،وتغريها عند الت�شوه .لذلك كان عليهم دائما االختيار بني النعومة
واملتانة .وقد متكن الفريق العلمي من ابتكار جزيئة معقدة تتكون من عدة �أجزاء
قادرة على التجمع ذاتيا ،وعندما تتجمع اجلزيئة ذاتيا تتكون يف نهايتها (كرات
نانو زجاجية) ذات متانة عالية.
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درا�سة تهدف �إىل حت�سني �أداء (الروبوت) يف جمال رعاية املر�ضى

يقول باحثون يف اليابان �إن (الروبوت) �أ�صبح له دور
بالغ الأهمية يف رعاية املر�ضى .ومن �أجل حت�سني قدرة
(الروبوتات) يف جمال التمري�ض ،قام الفريق البحثي بتطوير
طريقة جديدة للتحكم يف (الروبوتات) ت�سمح لها بتقليد
احلركات الب�رشية يف مواقف مثل حتريك املر�ضى ونقلهم من
مكان لآخر .وتقول جامعة (ريت�سوميكان) اليابانية :نق�ص
�أطقم التمري�ض يف الآونة الأخرية �أ�صبح م�شكلة اجتماعية
خطرية ناجمة عن تراجع �أعداد املواليد وارتفاع م�ستوى
�أعمار ال�سكان .وقد طور فريق الدرا�سة تقنية جديدة للتحكم
يف حركة ذراع روبوتية متخ�ص�صة يف العناية باملر�ضى ال
ت���ؤدي �إىل نف�س
احلركات احلادة
�أو االحتكاكات
ال����ت����ي ت��ن��ج��م
ع�����ن الأذرع
ال����روب����وت����ي����ة
التقليدية.

نيزك ج��دة احلرا�سي�س ،يعد
من �أكرب النيازك ال ُعمانية ،يعود
�أ�صله �إىل الكويكبات التي تقع بني
كوكبي امل�شرتي واملريخ ،حيث
ان�شطر وتبعرثت �صخوره على
م�سافة ( )20كم ،وقد بلغ جمموع
�أوزان ال�صخور التي مت جمعها
منه ما يقارب ( )750كجم ،وتعد
هذه القطعة من القطع املتو�سطة
احلجم من هذا النيزك.
العثور على �أقدم حفرة نتجت عن �سقوط نيزك ب�أ�سرتاليا

نفوق �أكرب �أنثى وحيد قرن يف العامل

عرث باحثون
يف �أ���س�ترال��ي��ا
على �أق��دم حفرة
ت�����س��ب��ب ف��ي��ه��ا
�أح�����د ال��ن��ي��ازك
ل����دى ���س��ق��وط��ه
ع��ل��ى الأر������ض
وه�������ي ح���ف���رة
(يارابوبا) التي
يبلغ قطرها نحو
( )70كيلومرتا ولكنها ت�آكلت ب�شكل كامل .و�أكد الباحثون �أن هذه احلفرة
نتجت عن ارتطام �أحد الأجرام ال�سماوية بالأر�ض يف والية �أ�سرتاليا
الغربية ،وذلك ح�سبما ذكر مركز (نا�سا جون�سون) لأبحاث الف�ضاء،
مبدينة (هيو�سنت) الأمريكية ،يف درا�ستهم .وكانت �أجرام �سماوية ت�سقط
على الأر�ض ب�شكل م�ستمر يف بداية عمر الأر�ض ،ولكن حركات الغالف
ال�صخري للأر�ض (ال�صفائح التكتونية) وت�آكل هذه ال�صفائح مبرور
مليارات ال�سنني ت�سببت يف اندثار مثل هذه الفوهات ب�شكل تام .واعتمد
الباحثون يف حتديد وقت االرتطام على حتليالت النظائر اخلا�صة
مبعدن (الزركون) ومعدن (مونازيت) ،وحددوا عمر احلفرة بـ ()2.229
مليار �سنة� ،أي ما يعادل نحو ن�صف العمر احلايل للأر�ض .وبذلك يكون
عمر الفوهة �أقدم بنحو ( )200مليون �سنة من عمر فوهة (فريديفورت)
الواقعة �شمال �أفريقيا اجلنوبية التي كان العلماء يعتربونها حتى الآن
�أقدم و�أكرب فوهة على الأر�ض.

�أعلنت �سلطات دار ال�سالم �إن �أنثى وحيد قرن الأطول عمرا
بالعامل نفقت عن ( )57عاما يف حممية بتنزانيا .و�أعلنت
هيئة حماية منطقة (جنوروجنورو) �أن (فاو�ستا) ،وهي �أنثى
وحيد قرن �أ�سود كانت تعي�ش داخل املحمية ،نفقت لأ�سباب
طبيعية .وقد �أظهرت ال�سجالت �أن (فاو�ستا) عا�شت �أكرث من
�أي وحيد قرن يف العامل ،وظلت يف املراعي الوا�سعة مبنطقة
(جنوروجنورو) لأكرث من ( )54عاما قبل نقلها �إىل املحمية
عام 2016م ,حيث �أم�ضت �آخر ثالث �سنوات يف حياتها .وعرث
�أحد العلماء على (فاو�ستا) �أول مرة عام 1965م عندما كان
عمرها ي�تراوح بني ثالثة و�أربعة �أع��وام ،لكن �صحتها بد�أت
تتدهور عام 2016م حني تعر�ضت لهجوم من �ضباع ُنقلت
بعده �إىل املحمية .وبح�سب الهيئة ف�إن متو�سط عمر وحيد القرن
ي�صل �إىل ( )40عاما �إذا عا�ش يف الربية ،لكنه قد يعي�ش عقدا
�إ�ضافيا �إذا كان يف حممية.
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

العربة لي�ست مبكان وجودنا الآن ،ولكنها باالجتاه الذي نبحر �إليه :
فنحن �أحيان ًا نبحر مع التيار  ,و�أحايني �أخرى نبحر �ضد التيار  ..املهم هو
�أننا نبحر ،ال نقف ،وال نرتك الريح تلعب بنا.
�أوليفر وندل هوملز
الإيجابية خيار
�إذا كنت تظن �أن الأ�شخا�ص الإيجابيني يولدون كذلك ف�أنت
مخُ طئ بالت�أكيد؛ ال يولد الأ�شخا�ص متفائلني �أو مت�شائمني ،ولكن
الأمر يعتمد على طريقة الرتبية وبع�ض ال�سلوكيات والت�رصفات
التي ت�ؤثر يف ال�شخ�ص وتدفعه �إىل طريق من بني االثنني؛ فعي�ش
حياة �إيجابية ُمتفائلة خيار ت�ستطيع الإقدام عليه وتنفيذه.

القادم �أف�ضل

عبارات حتفيزية
• التدريب هو �أف�ضل املعلمني.
• �أفكار الإن�سان هي ما ت�صنع م�ستقبله.
• النجاح لي�س �إجنازاً بقدر ما هو قدرة
م�ستمرة على الإجناز.
• ق��د يتق ّبل ال��ك��ث�يرون ال�� ُن�����ص��ح ،لكن
ا ُ
حلكماء فقط هم الذين ي�ستفيدون منه.
• عليك ا ّت��ب��اع �أرب���ع خ��ط��وات لتحقق
�إجن��ازاً عظيما ،وهي :اخرت مِ هنة تحُ بها،
امنحها �أف�ضل ما لديك ،اغتنم الفر�ص
التي تلوح لك ،وكن �أحد �أفراد الفريق.

ه������ذه ال����ع����ب����ارة م��ن
ال��ع��ب��ارات الإيجابية التي
�����ص��درا
ي��ج��ب �أن ت��ك��ون م
ً
للإلهام اليومي بالن�سبة لك.
ال ب��د �أن ت���ؤم��ن ب���أن
امل�ستقبل �سيكون �أف�ضل
و�أك�ثر �إ��شراقً��ا من �أي وقت
م�ضى.فهذا احلافز �سيمنحك ال�شعور بالأمل و�سيعينك على اال�ستمرار يف بذل ق�صارى جهدك
من �أجل حتقيق �أهدافك ،ثق دائ ًما ب�أن امل�ستقبل �سي�أتي �إليك ب�أف�ضل الفر�ص� ،سي�شحنك ذلك
بالطاقة الإيجابية طوال حياتك.

ابتعد عن م�صا�صي الطاقة الإيجابية
ال�سميني،
رمبا ت�صف ه�ؤالء الأ�شخا�ص باملُكتئبني �أو ُ
وهم يف حقيقة الأمر كذلك .ابتعد عن ه�ؤالء الأ�شخا�ص
الذين ميت�صون طاقتك الإيجابية ،ه�ؤالء الذين يفكرون
يف �أن العامل يدور حولهم ،وال يوجد من هم �أهم منهم،
غالب ًا ما يكونون يفتقرون لأي قدرة على التعاطف مع
الآخرين .من ال�رضوري �أن ت�ضع بع�ض احلدود ال�صحية
بينك وبني ه���ؤالء الأ�شخا�ص ،الذين يف�ضلون �سحبك
معهم �إىل حياتهم ال�سلبية واملليئة بالت�شا�ؤم.
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لديهم ما ي�ستحق احلديث عنه
م���ن الأ���س��ا���س��ي��ات
والأم����ور الأك�ث�ر �أهمية
حني يتعلق باملحادثات،
�إن مل يكن ل��دي��ك �شيء
ي�ستحق قوله فال تتكلم،
النقطة ه��ذه ال تعني �أن
ال�شخ�صيات القوية متلك
وب�����ش��ك��ل دائ����م الأف��ك��ار
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت�ستحق
احلديث عنها ،لكنهم يفكرون قبل املبادرة باحلديث ،ويقيمون �إن
كانت النقطة التي يريدون احلديث عنها مهمة ،ويف حال مل تكن كذلك
فهم ي�صمتون.لي�ست كل فكرة تخطر لك تعد م�ساهمة قيمة ،وعليك تعلم
�ضبط النف�س والتفكري ملي ًا قبل احلديث.

ركز على ُلب العمل
غالب ًا ما جندول مواعيدنا بطريقة خاطئة ،حيث نحدد مواعيد
االجتماعات �أو االت�صاالت الهاتفية �أو الزيارات ،ولكن ما نهمله هو
العمل احلقيقي ،الذي ينبغي الرتكيز عليه فعالً� ،أما الباقي فهو هوام�ش.
لذلك يجب �أن تخطط وحتدد املهام احلقيقية التي ينبغي القيام بها يف
العمل ،وبالطبع �ست�أتي االجتماعات و�إر�سال الإمييالت يف منت�صف
العمل ،ولكنها لي�ست الأ�سا�س.
ب���ع���د ذل�����ك مي��ك��ن��ك
متابعة �سري عملك يف
نهاية الأ�سبوع؛ ملعرفة
امل��ه��ام ال��ت��ي �أجن��زت��ه��ا،
والأخ��رى التي مل ت�ؤدها
بالوجه ال�صحيح ،ولهذا
تتح�سن مهاراتك وتتطور
طريقة عملك للأف�ضل.

هذه �صفات ال�شخ�ص الذكي..
كم منها ينطبق عليك؟
 uيتخذ قرارات حكيمة.
 uيحيط نف�سه بالأذكياء.
 uمنطقي.
 uيتعلم من �أخطائه.
 uال ميلك �إج��اب��ات عن كل  uيعي�ش وفق �إمكانياته.
� uأعدى �أعدائه.
�شيء.

حتى حتافظ على وقتك و�صحتك..
تعلم كيف تعمل بذكاء ال ب�إرهاق الذات
من خالل النقاط الآتية:

 -حتديد الأولويات

هناك قاعدة يف ع��امل الأع��م��ال تقول ب���أن ( )٪80من
�إجنازاتك ت�أتي من ( )٪20مما تقوم به من جهد ،وهذا يعني
�أنك يجب �أن تفكر ب�شكل ذكي و�إ�سرتاتيجي يف كيفية �إجناز
العمل مع احلفاظ قدر الإمكان على جمهودك الذهني والبدين
حتى تبدع فيما تقوم به.
 -حتديد املواعيد النهائية للم�شاريع الكربى

ركز فقط على البدء يف العمل على تلك امل�شاريع ،وال
ت�ستنزف املزيد من الوقت يف التفكري يف اليوم الذي �سوف
تنتهي منه من تلك الأعمال ،فهذا الأمر يجعلك تفقد ال�سيطرة
على ذهنك ،وبالتايل �سوف جتد �صعوبة يف االنتهاء يف املوعد
النهائي لت�سليم العمل الذي تقوم به.
 -الوقت اخلا�ص

يجب �أن يكون هناك وقت ما يف اليوم ،وهو الأهم بالن�سبة
لك متنع الآخ��ري��ن من التوا�صل معك �أو ت�شتيت انتباهك
وتركيزك �إال يف حاالت الطوارئ الق�صوى فقط ،وذلك حتى
�صاف دون ت�ضييع الوقت .
ت�ستطيع �إجناز عملك بذهن
ٍ
� -أول ب�أول

يجب �أن تقوم بت�صفية وت�صنيف الر�سائل الإلكرتونية التي
ت�صل �إليك حتى ال تت�شتت كلما قمت بتفقد بريدك الإلكرتوين.
 -كن اجتماعي ًا يف العمل

ال تن�س �أن تتوا�صل مع الزمالء يف العمل و�أن تتبادل معهم
بع�ض الأحاديث اخلارجية اخلفيفة لعدة دقائق؛ وذلك حتى
تقوم ب�إخراج نف�سك من روتني العمل .
 -املرونة

بعد و�ضع خطة عملية ليومك يجب �أن تت�سم تلك اخلطة
باملرونة ،فرمبا جتتاز الوقت املحدد لأحد املهام الوظيفية
لوقوع �أم��ر ط��ارئ على �سبيل املثال؛ لذلك �سوف ت�ساعدك
اخلطة املرنة على عدم الت�أثر على باقي املهام عند التعرث يف
القيام ب�أحدها.
� -ساعة من الفراغ

بعد العودة �إىل املنزل واق�تراب وقت النوم امنح نف�سك
�ساعة من الفراغ ت�سرتيح فيها �أو تقوم مبا حتب من هوايات،
واحر�ص على �أن تبتعد متام ًا عن �أي �شيء يتعلق بالعمل مهما
كانت الظروف ،وذلك حتى تقوم بت�صفية ذهنك من كل ما
مررت به و�أنت تعمل.
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�إعداد :املالزم �أول /حميد بن �سعيد ال�صوايف

�أبو يو�سف يعقوب الكندي

( 260 - 193هـ  873 - 808 /م)

طائر مونال الهيمااليا
طائر جميل ي�شبه الطاوو�س ولكنه �أ�صغر
حجماً ،ينتمي لعائلة طيور املونال التي
توجد منها ثالثة �أنواع يعي�ش كل نوع يف
مكان خمتلف ،ويعي�ش (مونال الهيمااليا)
كما يوحي ا�سمه يف جبال الهيمااليا بداية
من �رشق �أفغان�ستان وحتى غرب ال�صني،
ويغري �أماكن وجوده مع تغري الف�صول ،ففي
ف�صل ال�صيف يحب �أن يعي�ش يف املناطق
الع�شبية املفتوحة �،أما يف ال�شتاء فيف�ضل
العي�ش يف ال��غ��اب��ات ال�صنوبرية ،ي�شبه
الطاوو�س ولكنه �أ�صغر حجما يختلف �شكل
ذكر (مونال الهيمااليا) عن �شكل الأنثى
متام ًا فهو مغطى بالري�ش امللون اجلميل،
�أما الأنثى فمغطاه بري�ش معظمه بني اللون،
وكذلك ال�صغار فيجب �أن مير عام حتى يظهر

الري�ش امللون لذكر (املونال) ال�صغري.
هذا ويعد (املونال) طائراً كبرياً نوع ًا
ما حيث يبلغ طوله (� )70سم تقريباً ،ووزنه
يتخطى ()2كيلوجرام �أحياناً ،تتكيف طيور
(املونال) يف جبال الهيمااليا مع الأجواء
الثلجية ب�شكل جيد ،حيث تقوم بالبحث

من �أبرز ال�شخ�صيات التي
ح�صلت على جائزة نوبل
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هل تعلم
� mأن القمر الأكرث ن�شاط ًا يف النظام ال�شم�سي هو القمر جوفيان التابع
لكوكب امل�شرتي ،حيث توجد مئات الرباكني على �سطحه.
 mهل تعلم �أنه بني القرن التا�سع واحلادي ع�رش ،اخرتع ال�صينيون البو�صلة،
وكانت م�صنوعة من احلجر اجلريي يف ذلك الوقت.
� mأن �أول من كتب رواي��ة يف العامل هي �إم���ر�أة يابانية معروفة با�سم
(مورا�ساك�س �شيكيبو) ،وحتمل الرواية ا�سم جينجي.
� mأن قمة جبل (�شمبورازو) يف الإكوادور هي �أبعد نقطة عن مركز الأر�ض.
� mأن ريا�ضة املالكمة �أ�صبحت ريا�ضة قانونية يف عام 1901م.

حكم

• احلق البينّ يغلب الكالم البني.
• اذا طعنت من اخللف فاعلم �أنك
يف املقدمة.
• عندما حتب عدوك يح�س بتفاهته.
• يوجد دائما من هو �أ�شقى منك
فابت�سم.
• �إذا مل تعلم �أي���ن ت��ذه��ب ،فكل

الطرق تفي بالغر�ض.
• ال تتحدى �إن�سانا لي�س لديه ما
يخ�رسه.
• العني التي ال تبكي ال تب�رص يف
الواقع �شيئا.
• املهزوم هو الذي �إذا ابت�سم �أفقد
املنت�رص لذة الفوز.

فاكهة امل�شم�ش حتتوي على مركبات مفيدة لل�صحة
تعرف با�سم (كاروتينات) التي يوجد �أكرث من ( )100مادة
منها يف خمتلف �أنواع اخل�رض والفواكه� ،إال �أن �أ�شكالها
املوجودة يف امل�شم�ش متتاز ب�أنها الأقوى� .أو�ضح خرباء
التغذية �أن مادة (بيتا -كاروتني) املتوفرة يف امل�شم�ش
تتحول يف اجل�سم لتعطي فيتامني (�أ) الذي حتتاجه العني
للتخل�ص من املركبات الكيماوية ال�ضارة التي ت�ؤذي
�أن�سجة العني ،م�سببة حدوث مر�ض املياه البي�ضاء .و�إن
ثالث حبات من امل�شم�ش تزود اجل�سم بحوايل ()2800
وحدة عاملية من فيتامني (�أ)� ،أي �أكرث من ن�صف احتياجات
الإن�سان اليومية من هذا الفيتامني ،ويعد امل�شم�ش من �أهم
الفواكه الغنية باملعادن والبوتا�سيوم وال�صوديوم الالزم
لعمل اخلاليا ،والكال�سيوم والفو�سفور ال�رضوريني لتكوين
الهيكل العظمي ،واحلديد ال�رضوري لرتكيب هيموجلوبني
ال�����دم وب��ال��ت��ايل
للوقاية م��ن فقر
الدم.

�أفقي:
 - 1م�سل�سل لعبد العزيز جا�سم.
 - 2نادٍ ريا�ضي تون�سي  -وبخ.
 - 3يقوم (مبعرثة).

الكلمـــات املتقاطعـــة

� ألربت �آين�شتاين :حيث فاز بجائزة نوبل يف العام 1921م
الكهرو�ضوئي.
يف فرع الفيزياء عن اكت�شافه �سبب الت�أثري
ّ
 ماري كوري وزوجها :حيث فازت بجائزة نوبل مرتني
يف فرعني خمتلفني ،يف فرع الفيزياء عام 1903م عن اكت�شاف
إ�شعاعي مع زوجها بيري ،والعامل هرني بيكرييل ،ويف فرع
الن�شاط ال
ّ
الكيمياء عام 1911م عن اكت�شافها عن�رصي الروديوم والبولونيوم.
 ال�سري �ألك�سندر فليمنج :فاز بجائزة نوبل عن اكت�شافة
للبن�سلني ،وا�ستخدامه كم�ضادٍ حيوي لعالج احلمى القرمزية،
الرئوي والعديد من الأمرا�ض املُعدية اخلطرية
ال�سيالن ،االلتهاب
ّ
الأخرى.
 هريمان مولر :حيث ح�صل على جائزة نوبل يف عام
احلية وت�سببه
1946م الكت�شافه �أن للإ�شعاع ت�أثريا على الكائنات ّ
لطفرات قاتلة ،ولفت انتباه الر�أي العام لآثار قنبلتي هريو�شيما
ٍ
وناجازاكي على الب�رش.
 فران�سي�س كريك وجيم�س وات�سون :حيث ح�صال على جائزة
نوبل عن اكت�شافهما ل�شكل احلم�ض النووي وت�شابهه مع احللزون
املزدوج يف عام 1962م.

ع��ن غذائها م��ن ج��ذور النباتات وبع�ض
الالفقاريات ال�صغرية عن طريق التنقيب
واحلفر يف الثلوج ،ل�سوء حظه يتم ا�صطياد
ذكر (املونال) امللون بكرثة من �أجل ري�شه
الذي ي�ستخدم يف تزيني القبعات حتى �أ�صبح
الطائر مهدداً باالنقرا�ض!!

ه��و �أب��و يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق بن ال�صباح الكن��دي ،فيل�سوف العرب و�أحد �أبناء
ب��صري الن�ش�أة ثم انتق��ل �إىل بغداد حيث ت�أ َّدب ،تويف �سن��ة 260هـ ،وقد ُع َّدت
ملوكه��ا،
ُّ
واحل�س��اب وعلم النجوم
واملنطق،
الفل�سف��ة
َت
ل
�شم
وق��د
(،)230
على
ف��زادت
ت�صانيف��ه
َ
والطب ،واجل��دل وعلم النف���س ،وال�سيا�سة واملو�سيق��ى ،وغريها من
والهند�س��ة ،والفل��ك
َّ
الفنون.
وقد اعتبرَ ه (كاردانو) واح ًدا من �أعظم اثنتي ع�رشة عقلية يف العامل ،وقد و�ضع ر�سالة
يف �أنواع اجلواهر الثمينة وغريها ،و�أخرى يف �أنواع احلجارة ،بالإ�ضافة �إىل ر�سالةٍ يف
فروع �أخرى من اجليولوجيا� ،أُوالهما ر�سالته
�أن��واع ال�سيوف واحلديد ،وله ر�سالتان يف ٍ
يف امل ِّد واجلزر ،والثانية ر�سالته يف
علَّ��ة الرع��د وال�برق ،والثل��ج والربد،
وال�صواعق واملطر.
�أم��ا بخ�صو���ص م�ؤلفات��ه ع��ن
اجلواه��ر والأحجار ،فل��م ُيعثرَ عليها
خمطوط ًة �أو مطبوعة� ،إال �أن البريوين
(القرن اخلام�س الهجري) والتيفا�شي
(الق��رن ال�ساب��ع الهج��ري) ،واب��ن
الأكف��اين (الق��رن الثام��ن الهج��ري)
كث�يرا ،و�أ�ش��اروا �إليه
ق��د نقَلوا عن��ه
ً
يف م�ؤلفاتهم؛ مما ي��دل على قيمتها
العلمية يف ذلك الوقت.
َّ

فاكهة امل�شم�ش

 - 4غري نا�ضج (معكو�سة)  -من الآالت املو�سيقية
(معكو�سة).
 - 5من القارات (معكو�سة)  -عملة عربية (معكو�سة).
 - 6للنفي ( -الـ  )......مدينة قطرية (معكو�سة).
 - 7للعود � -س�أم  -مت�شابهان.
� - 8صوت احل�صان  -دولة �آ�سيوية .-
� - 9إح�سان وف�ضل.
 - 10مطربة عربية �شهرية.

 - 3للخيمة (معكو�سة) � -سقي النبات.

 - 7مرتفع ال�ش�أن  -جوهره.

عمودي:

� - 4أ�صلحها � -أظهر (معكو�سة).

 - 8للتعريف � -صغري احل�صان  -فر.

 - 1م�رسحية لغازي ح�سني.

 - 5عظم (معكو�سة)  -و�شي.

 - 9جتدها يف (ماء)  -للجر�س  -قهوة.

( - 2حبيبي � )...... ......أغنية جلنات.

 - 6للحوم  -لال�ستثناء.

 - 10مطرب عربي �شهري.
97

العــدد 518
فرباير 2020

ُق َّواْ ُت َا ْل ُّ�س ْل َط ْا ِن َا مْلُ َ�س َّل َح ُة َ ..م اَل ِح ُم َو َط ِن َّي ٌة

العــدد 518
فرباير 2020

98

…OÓH ø``e ô`¶æe

z

IQƒ`HÉÿG á``j’h . á`æWÉÑdG ∫É`ª°T á``¶aÉfi

{...

»æ°Sƒ◊G ó«©°S øH Oƒªfi :ΩRÓŸG á``°SóY

ِح ْي َن َما َك ْانَت اَ حْ َ
ان َو�أَ ْه ِل َهاَ ،ج ْا َء ْت
�ض ْو َرةًَ ،واَ ْل َع َو ُز ِل ْ أَل َم ْا ِن ُم ِل ًحا ،يِف َم ْط ْا ِل َب َو ِا ْح ِت َي ْا َج ْا ٍت َف َر َ�ض ُه َما اَ ْل َّز َم ُن َع َلى ُع َم َ
ل ْا َج ُة ِل ْ أَل ْم ِن رَ ُ
ي َر َد َه ْاتِ ِت ْل َك اَ حْ َ
ال�س ْل َط َن ِة ِم َن اَ ْ ألَ ْن َوا ِء ُهنَاَ ،واَ ْ ألَ ْح َداْثِ
اج ِة َو َذ ِل َك اَ اْ ِل ْح ِت َي ْا ِجِ ،م ْن َب نْ ِ
��ج ِم ْن َب نْ ِ
ل َ
ُخ ُي�� ْو ُط اَ ْلنُّ�� ْو ِر َ�س ْا ِط َع ًة َت ْن َب ِل ُ
ي َما �أَ مَ َّل��ت ِب َّ
ُهنَ�� ْا َكَ ،ج��ا َءت ِت ْل َك اَ خْ ُ
ا�ضي ِم��ن �أَ�شْ َواْ ٍك َو�أَ ْه َو ٍال� ،إ َّن ُه َج اَل َل ُة
ل ُي ْو ُط ُم ْع ِل َن ًة ،قُ�� ُد ْو َم اَ ْل َق ْا ِئ ِد اَ ْل ُه َم ِام ،اَ َّل ِذي َ�س ُي ِز ْي ُح َما َع َلى ُط ُر َق ْاتِ اَ مْ َل ِ
ط َّي َب ا ُي ِ�س ُك ِب ِز َم ْا ِم �أُ ُم ْو ِر اَ ْل َو َط ِن ،ن َْح َو �إِ َعا َد ِة ُك ِّل َما َك ْا َن َق ْد َحا َد َعن َجا َّد ِة اَ حْ َ
و�س ْب ُن َ�س ِع ْي ٍد َ
ل ِّق
اَ ْل ُّ�س ْل َط ِ
هلل َث َرا ُهَ -و ُه َو مُ ْ
ان قَا ُب ُ
م ْا َد اَ ْل َّت ِل ْي َدةََ ،واَ حْ َ
ل َ�ض ْا َر َة اَ ْل َع ِر ْي َق َة ،اَ َّل ِتي َكانَت َع َل ْي َها ُع َم ْا ُن.
ِ�إ ىَل َ�ص َوا ِب ِهَ ،واْ ِ�ض ًعا َجال َل ُت ُه ن ُْ�ص َب َع ْي َن ْي ِه اَ ْ أَل جْ َ
رحِ َم ُه ا ُِف
ي ِة اَ ْل َو َّقا َدةَِ ،ف َق َّد َر ا مَْلَوق َ
ي ِت ِه اَ ْلثَّا ِق َبةَِ ،و ُر�ؤا ُه اَ ْل َّن رِّ َ
هللِ -ب َب ِ�ص رْ َ
�إِ َّن ُه َذ ِلكَ ا مَْل َْ�ش َه ُد اَ َّلذِي ق ََر�أَ ُه َج اَل َل ُة اَ ْلقَا ِئ ِد َ
ي ا َْلآمِ ِن ..
حِ ي َن�� َذاكَ ومِ ��ن َج ِم ْي ِ
��ع َج َوا ِن ِبهُِ ،م َنا ِد ًي��ا َن ْح َو اَ ْل ِب َنا ِء َو ِ�إ َع�� ْا َد ِة ا ْ إَِل ْع َما ِرَ ،واعِ �� ًدا ب َال َّْ�س ْع ِد َواَ ْل َع ْي ِ�ش اَ ْلكَ�� ِر مْ ِ
انَ ،و�أَ ْبطَ ا ِل َها ا مْ َ
ا�ض ًة ِل َت ْل ِب َي ِة ِن َدا ِء
ات اَل ُّْ�سلْطَ ِ
ان ا مَْل َُ�سل ََّح ُة ِب ِر َج ْا ِل َها ا ْ أَلَ ْو ِف َياءِ�َ ،ص َنا ِد ْي َد ُع َم َ
َفكَا َنت ق َُّو ُ
َل َغ ْا ِو ْي ِر َح رِ َ
ي ِت ِه اَ ْل َو َّق ْا َدةِ،
اَ ْلقَائِ��دِِ ،ب ْع�ْي�نْ ٍ َيق َ
ِ�ض ٍة َم َع ِف ْك ِر ِه اَ ْل َواعِ يَ ،و�شَ ِك ْي َم ٍة َق ِو َّي ٍة َم َع ِق َيا َد ِت ِه اَ ْل َف َّذةَِ ،و ِب ِه َّم ٍة َع ْا ِل َي ٍة َم َع َع ِز مْ َ
يِف َمل َْح َم ٍة َوطَ ِن َّي ٍة َ�س ْامِ َي ٍةَ ،و ِر َ�س ْا َل ٍة طَ ْاهِ َرةٍ َن ِب ْي َل ٍة.
رحِ َم ُه ا ُان ا مَْل َُ�سل ََّح ُة َمظَ ْاهِ َر ا اَْل ِْ�س ِت ْق َرا ِرَ ،و ُم َّه َدت ِب ْي َئ ِ
ات اَ ْل َّت ْخطِ ْيطِ
ات اَل ُّْ�سلْطَ ِ
هلل -ق َُّو ُ
ف َب َ�سطَ ْت ِب ِق َي ْا َد ِت ِه َ
ان
ات اَل ُّْ�سلْطَ ِ
��ت مِ ْ
ُ��و ُ
َوا َْلإِ ْع َم��ا ِرَ ،ف َع َّم ْ
��اب ا اْ َِل ْزد َِهارِ ،يِف ق َّ
��ن خِ ال ِل َها �أَ ْ�س َب ُ
ِ�ص�� ِة كِ فَ��ا ٍْح َو ِ�إ َرا َدةٍ َ ،عا�شَ ْت َها ق َّ
ام اَل َّْ�سامِ ي مِ ن َل ُد ْن َج اَل َل ِت ِه َ -رحِ َم ُه
ا مَْل َُ�سل ََّح��ةَُ ،ه ِذ ِه اَ ْلق َُّو ُ
ات اَ َّلتِي َحظِ َي ْت ِب َال ِّْر َعا َي ِة اَ ْل َك ِر مْ َ
يةَِ ،و ا اَْل ِْه ِت َم ِ
ا ُ
اتَ ،و
ت َّ�س َد ْت َعلَى طَ ِر ْي ِق َها ا ْ أَلَ ْه َد ُ
افَ ،و حَ َ
يةٍ جَ َ
ت َّقق َْت َعلَى َخطِّ َ�س رْ ِي َها ا َْل َآماْلُ َواَلْطُّ ُم ْو َح ُ
هلل -يِف َم�سِ رْ َ
ـف َح ْولَ َق ْا ِئ ِدهَِ ،ي ْر ُجو
ِي ُد ُر ْو َب ا ْ أَلَ َم ِل ،لِ�شَ ْع ٍب ِا ْل َت َّ
��ن جَ َ
نا َْحا ٍْت �إِ ىَل �أُ ْخ َرى ،مُ َ
مِ ْ
ت ِّه ُد طَ ِر ْيقَ اَ ْل َّت ْن ِم َيةَِ ،و ُتن رْ ُ
ت َّن��ى ؛ َح َي ْا ًة َ�س ِع ْي َد ًة ُوعِ َد ِب َهاَ ،و َ�س��طَ ُم ْك َت َ�س َبا ٍْت َعظِ ْي َم ٍة،
ُم َواْكَ َب�� َة اَ ْل َع��ْصررْ ِ َو َح َداْ َث َت�� ُه َ ..ف َكا َْن َل ُه َما مَ َ
َو ُم ْن َج َزا ٍْت عِ ْم اَل َق ٍة.
ْالت
ما ِ
�إِ َّن َم َه�� ْا َّم ق َُّوا ِْت اَل ُّْ�سلْطَ ِ
��ان ا مَْل َُ�سل ََّح ِة َو َ�أ ْد َوا َْر َها َتظَ ُّل َد ْو ًما يِف ِا ْز ِد َي�� ْادٍ َو َت َو ُّ�س ٍعِ ،ب َت َو ُّ�س ِع جَ َ
َل َم ْا َي ِة لِ�� ُك ِّل ُم ْن َج ٍز،
ني ا حْ ِ
َ��ر ْى ُع َما َْن َو َ�أ ْر َجا ِئ َه��اَ ،و َذ ِلكَ مِ ْن َح ْي ُ
��ث َت ْ�أمِ ْ ُ
��يَ ،عل َْى ث َ
اَ ْل َّت ْن ِم َي��ةِ� ،أَ ْي َن َم�� ْا هِ َ
ْ�ض كُ ِّل َم ْر َب ٍع .
َو حَ ْ
ت ِق ْيقُ اَ ْل ِّد َفا ِْع َع ْن كُ ِّل َمك َْ�س ٍبَ ،واَ ْلذ َّْو ُد َع ْن حِ َيا ِ
ان ا مْ َُل َ�سل ََّح ُة ِب�أَ ْد َواْ ِر َه��ا اَ ْل َوطَ ِن َّي ِة ا مْ َُل َق َّد َ�سةِ،
َوكَ َم��ا َه َي يِ ْ
ف اَ ْل َّن ْا ِئ َبا ِْت َد ْو ًم��اَ ،ت َت َجلَّى ق َُّوا ُْت اَل ُّْ�سلْطَ ِ
ان ا مَْل َُ�سل ََّح ُة
ال�سلْطَ ِ
َفقَ�� ْد َبـا َْن َذ ِلكَ ظ ْاهِ ًرا ِل ْل َع َيا ِْن ،خِ الَلَ َم ْا َم َّر ْت ِب ُع َما َْن مِ ْ
��ن ا ْ أَل ْن َواْءَِ ،ف َك ْا َن ْت ق َُّوا ُْت َّ
م َت َّد ًةَ ،و َم�ؤ ُْو َن ًة َي ْا ِن َع ًة ال َت ْن َ�ض ُبُ ،م َت َغلِّ َب ًة َعل َْى ِ�ص َعا ِْب ا مْ َ
َل َواْق ِِفَ ،و َت َداْعِ َيا ِْت
ِي َوا مَْل نْ َ
ا مْ َُلع نْ َ
َعي؛ �أَ َي ْا ِد ًيا مُ ْ
العميد الركن
ن ْا َع َة ا خْ ُ
َلُطَ ��طِ َو َ�س اَل َْم َة
��ن خِ اَل ِل َها حِ ْن َك َة اَ ْل ِق َي�� ْا َدةَِ ،و َ�ص�� َوا َْب اَ ْل َّت ْو ِج ْي َها ِْتَ ،و جَ َ
��ر ْت مِ ْ
ا ْ أَلَ ْح�� َدا ِْثَ ،ف�أَظْ َه َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ي.
اَ ْل َّت ْد ِر ْي َبا ِْتَ ،و َف ْاعِ ِل َّي َة اَ ْل َّت ْن ِف ْيذَِ ،و�صرَ َ ا َْم َة ا اْ َِل ْل ِت َزا ِْمَ ،و مِ ِ
ب َه ِن َّي ٍة َوحِ َر ِف َّي ٍة َع ْا ِل َي َت نْ ِ
��ت َق ِي ْا َد ِت ِه -طَ َّي َب ا ُ
هلل ث ََراْ ُه -طَ َواْلَ
َو مِ ِ
بث ِ
ْ��ل َم ْا َب َد َ�أ ْت ِب�� ِه َر َ�س ْا َل َت َها اَ ْل َوطَ ِن َّي ِةَ ،وكَ ْيف َما َ�سا َْر ْت َع َل ْي ِه حَ ْ
ت َ
ا خْ َ
َل ْم ِ�س�ْيننْ َ َعا ًْم��اَ ،ح ْز ًَما َو ُم َث ْا َب َر ًةَ ،جلَ�� ًدا َو َت َف ْا ِن ًيا ،كَ َف ْا َء ًة َو ِا ْق ِت َدا ًْراَ ،ه ْا هِ َي َو ِب َح��قٍّ َ�أ ْي ً�ضا ُت ْث ِب ُت َ�أ َّن َها َد ْو ًما
ب َواْ ِق ِف َها اَ ْلثَّا ِب َت ِة َح َيالَ َم ْا �أَ مَ َّل ِب ُع َما َْن ِم ْن َم َل َّم ٍة
يِ ْ
ف ُم ْ�س َت�� َوى َم�� ْا �أُ ْو ِكل َْت �إِ َل ْي َهاِ ،م َن ا مْ ََل َها ِّم اَلْوطَ ِن َّي ِة اَل َّْراْ ِئ َدةِ ،مِ َ
ر ِح َم ُه ا ُت َّ�س َد َل َها َذ ِلكَ يِف َمظَ ْاهِ َر ُم َت َع ِّد َد ٍة،
هللَ -و جَ َ
َج ِل ْي َل ٍةِ ،ب َف ِق ْي ِد اَ ْل َوطَ ِنَ ،ج اَ ْل َل ِة اَل ُّْ�سلْطَ ْا ِن َق ْا ُب ْو َ�س ْب ِن َ�س ِع ْي ٍد َ
َل َ�س��ا ِْمَ ..و ُه َنا كَ ا َْن اَ ْل َّت ْع ِب رْ ُي
َو ِب ُ�ص�� ْو َر ٍة َد ِق ْيقَ�� ٍةَ ،و ُم َت َزا ِْم َن�� ٍةَ ،ح ْي ُث ِح ْفظُ ا ْ أَلَ ْم ِنَ ،و ِق َي�� ْا ٌم َبا مَْل َْ�س�ؤُو ِل َّي ِ
ات اَ ْل َوطَ ِن َّي ِة ا جْ ِ
اها َج اَ ْل َل ُت ُه -طَ َّي َب ا ُ
ا حْ َ
َ��راْ ُهَ -ف َت َح َّد َث َع ْن ُه اَ ْل َقا ِْ�صي َواَ ْل َّدا يِْن ،يِف �إِ َدا َْر ِة
َّذي �أَ ْو َ�ص َل ُه �إِ َّي َ
هلل ث َ
��ي ِل َذ ِل��كَ ا مْ َُل ْ�س َت َوى اَل ِ
َل ِق ْي ِق ُّ
َذ ِلكَ ا مْ ََل ْو ِق ِف اَ ْل َوطَ ِني اَ ْل َّت ْا ِر ْي ِخي ،يِف ِب ْ�ض ِع َ�سا َْعا ٍْت� ،إِ ْعال ًناَ ،ف َت ْن ِ�ص ْي ًباَ ،ف َت�شْ ِي ْي َع اَل َّْرا ِْح ِل َر ِح َم ُه ا ُ
هلل.
َل َها ُْت ا ْ أَلَ ْم ِن َّي�� ُة ا ْ أَُل ْخ َرى ِب َا ْل َّد ْو َلةِِ ،د َّق ٌة يِف اَ ْل َّت ْخطِ ْي��طِ ِ ،ج ْد ِّي ٌة يِف اَ ْل َّت ْد ِر ْي ِب،
��ي ق َُّوا ُْت اَل ُّْ�سلْطَ ��ا ِْن ا مَْل َُ�سل ََّح ُة َوا جْ ِ
َهكَ��ذَا هِ َ
م َتل َِف ا مْ َ
يا ُْن
ات َع ْا ِل َي ٌة ِل ْل َّت َعا ُْم ِل َم َع خُ ْ
َوكَ َف ْا َء ٌة يِف اَ ْل َّت ْن ِف ْيذَِ ،و ُق َد َر ٌ
َل َواْق ِِف� ،شِ َعا ُْر َها اَ ْل َّداْ ِئ ُم ،اَ َّلذِي مَ ْل َول َْن حتِ ْي َد َع ْن ُه �أَب ًدا ،ا ْ إِِل مْ َ
��ت ظِ ِّل َم ْوال َنا َح��ْضةرْ َ ِة َ�ص ْاحِ بِ ا جْ َ
ان
��ن اَ ْل َوطَ ِنَ ،و َ�س َت ْبقَى ِب��ذ ِ
َات اَ ْل َّن َه ِج حَ ْ
َل اَللَ�� ِة اَل ُّْ�سلْطَ ِ
��انَ ،واَ ْلذ َّْو ُد َع ِ
ِب��اهللِ ،اَلْ�� َو اَل ُء ِلل ُّْ�سلْطَ ِ
ت َ
َل رْ ِي ُخطَ ْا ُهَ -وا ُ
ر َع ْا ُه ا ُهلل َت َع ىَ
ال َي ْح َفظُ ُع َم ْا َن َو َق ْا ِئ َد َها ا مْ َُل َف َّدى،
هلل َو َ�س َّد َد َعلَى طَ ِر ْيقِ ا خْ َ
َه ْيثَم ْب ِن طَ ْا ِرقِ ا مْ َُل َعظَّ ِم ،اَ ْل َق ْا ِئ ِد ا ْ أَلَ ْعلَى َ
َو َي ْر َعى ُ�س َب َحا َن ُه َه ِذ ِه ا مْ َ
ي َة اَلْظَّ اف َِر َة.
َل�سِ رْ َ
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