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اجل َ�س ِام يف ميادين الواجب
�إن الأوطان ال تُبنى �إال ب�سواعد �أبنائها املخل�صني ،وبت�ضحياتهم ِ
الوطني ،فبعزائمهم التي ال تلني ،وفكرهم ا ُ
املتجدد ،يعلو �ش�أن
النية ،وعطائهم
ِّ
ملتَو ِّقد ،وب�صريتهم رِّ
الوطن ،ويزهو ويفخر ،وما هذا �إال واجب عليهم ،وحق لوطنهم منهم ،فهم �أعمدته الثابتة ال�صلبة،
و�أ�سا�سه الرا�سخ املكني ،تن�صهر �أحا�سي�سهم ال�شخ�صية يف بوتقة حب الوطن ،والدفاع عنه ،والت�ضحية
من �أجله بالغايل والنفي�س ،وتتج َّر ُد الذات لت�أتلف مع املنظومة الوطنية املتكاملة ،م�شكِّل ًة الن�سيج
املرتا�ص واملرتابط كل يف ميدان عمله وتخ�ص�صه.
َّ
العمانيون على الت�ضحية من �أجل وطنهم ،فهم يتَّكئون يف هذا على �إرث تاريخي �ضخم،
لقد ُج ِب َل ُ
وقيم �أ�صيلة ،و�ساللة �أماجد �أفذاذ� ،صنائعهم مثبتة يف ال�شواهد والأحداث ،فلم ينقطع حا�رض ُعمان
نتاجا رائعا له رونقه وخ�صو�ص َّيته املتف ِّردة
املزهر عن جمد تاريخها العريق ،و�أثمر التمازج والتناغم ً
يف عاملنا املعا�رص ،ومل يت� َّأت ذلك �إال عرب مراحل وميادين عدة ،والتي ي�أتي يف مق ِّدمتها امليدان
العمانيون ،والتي تتَّ�سم بالت�ضحية
العمانية احلقة التي ُج ٍب َل �أي�ضا عليها ُ
الع�سكري و�رشف اجلندية ُ
املرتكزة على ال�صرب والفداء ،والإخال�ص والوفاء ،من �أجل �أداء الواجب الوطني يف خمتلف املواقع
العماين الذي تر َّبى وترعرع يف كَ ن َِف جمتمعه
وامليادين ،ويف �أحلك الظروف والأحوال ،فاجلندي ُ
العمانية وتاريخها امل� ِّرشف ،قد �أثبت مهاراته وتفوقه يف
املن�ضبط بطبعه والذي يق ِّد ُر عال ًيا الع�سكرية ُ
العطاء والإجناز يف �أ�شد املواقف التي حتتاج نكران الذات والت�ضحية لوطنه ولأبناء وطنه ،ال يثنيه
التعب وال ال�سهر ،وهو يعلم علم اليقني �أن جهده وقطرات عرقه لن يذهب �سدى ،و�إمنا هي حُم ِّفزات
للعزائم ،ولها انعكا�ساتها املادية واملعنوية ،ولها مردودها يف امليادين والقطاعات الأخرى ،ال�ستمرار
تدفق النماء والرخاء ،والتقدم واالزدهار ،والأمن واال�ستقرار.
فتحية �إجالل وتقدير جلنود الوطن البوا�سل املرابطني على �أرجاء ثغوره ،يف خمتلف القطاعات
الربية واجلوية والبحرية ،الذين هم يف الرب عيون يقظة حتمى احلمى وتذود عن املنجزات ،ويف اجلو
وم�ضة برق ت�ضيء �سماء ُعمان ا�ستب�شا ًرا لتبقى م�صونة ،ويف البحر موجة ينك�رس �أمامها كل ما يعكر
�صفو ُعمان املتدفقة باخلريات الوفرية ،حتية لكل من يق�ضون �إجازة عيد الفطر ال�سعيد يف ميادين
الواجب الوطني من خمتلف القطاعات ويف كافة املواقع ،م�ؤكدين بذلك �أنهم دائ ًما درع ُعمان احل�صني
و�سياجها املنيع ،ومتم�سكني ب�شعارهم الأبدي« :الإميان باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن».
وبهذه املنا�سبة تت�رشف هيئة حترير جملة (جند ُعمان) �أن ترفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه ،وكل عام وجاللته ب�ألف خري وم�رسة.
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جاللــــــة ال�سلطـــــان املعظـــــــــم  -حفظه اهلل ورعاه ُ -يــهنئ �أبناء ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان واملقيمــــــــني علـــى �أر�ض ال�سلطنة بحلــــول عيــد الفطــر املبــارك
تف�ضل موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه–
فوجه التهنئة لأبناء ُعمان الكرام واملقيمني على �أر�ضها وللأمة الإ�سالمية مبنا�سبة حلول عيد الفطر
املبارك لعام 1441هـ� ،سائال املوىل عز وجل �أن يتقبل منهم �صالح �أعمالهم ،و�أن يعيد عليهم هذه
املنا�سبة و�أمثالها وهم يرفلون بثوب ال�صحة والعافية وال�سالمة.
و�إذ يبدي جاللته –�أبقاه اهلل– تقديره ال�سامي لكافة اجلهود املبذولة والإجراءات املتخذة ملواجهة
انت�شار فا�شية فريو�س كورونا (كوفيد  )19واحلد من �آثارها ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية ،وما
�أظهره اجلميع من بالء ح�سن وتعاون تام مع اجلهات املخت�صة ف�إنه �-أعزه اهلل– يدعو �أبناء الوطن

جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة قواته امل�سلحة البا�سلـة
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من �صاحب
ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد ،نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة عيد الفطر املبارك فيما يلي ن�صها:
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تهل على ُعمان العزيزة و�سائر بالد امل�سلمني يف هذه الأيام املباركة �أفراح عيد الفطر ال�سعيد
ي�شرفني يا
بعد �صيام �شهر رم�ضان املبارك� ،شهر الرحمة والغفران ،وبهذه املنا�سبة الدينية العطرة
ِّ
وي�شرف قواتكم امل�سلحة البا�سلة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع �إىل مقام جاللتكم
موالي
ِّ
َّ
ال�سامي �أعظم �آيات التهاين ،و�أجل عبارات التربيكات� ،سائلني املوىل جلت قدرته ب�أن يتق َّبل ال�صيام
وجميع الطاعات و�أعمال الرب ،و�أن يدمي على جاللتكم الأفراح ،ويلب�سكم ثوب ال�صحة والنعيم
والعمر املديد.
موالي �صاحب اجلاللة� :إن �شهر رم�ضان الف�ضيل الذي ع�شنا يف رحابه هذه الأيام بروحانية الإميان،
مدر�سة ربانية ترت َّبى فيها النف�س على البذل والعطاء ،ويغر�س يف نفو�س ال�صائمني معاين الت�ضحية،
ويعمر قلوبنا بالإميان والإح�سان ،و�إننا لندعو اهلل خمل�صني ب�أن مينح جاللتكم من لدنه توفيقا
و�سدادا على طريق اخلري والفالح ،لالرتقاء بهذا البلد العزيز ،و�صوال �إىل غد �أف�ضل وم�ستقبل
باهر م�ضيء بالأمل وم�شرق بالعمل.
موالي القائد الأعلى� :إن قواتكم امل�سلحة الظافرة وجميع منت�سبي هذه الوزارة وهم يحيون هذه
املنا�سبة الدينية العطرة ،يدعون اهلل خمل�صني �أن يبارك نهجكم ،نهج اخلري والعطاء ،معاهدين
جاللتكم �أن ن�ضاعف اجلهد ،ونوا�صل العطاء ،عاملني بتوجيهاتكم ال�سديدة ،مرت�سمني خطاكم
اخليرِّ ة على طريق املجد ،يف ظل رعايتكم ال�سامية وعنايتكم الكرمية.
حفظكم اهلل ياموالي ،و�أيدكم بعزته ،وجعل �أيامكم كلها مين ًا وبركة،
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة
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العزيز واملقيمني على �أر�ضه ال�ستمرار التكاتف والتعاون يف التعامل مع هذه اجلائحة التي متر بها بالدنا
والعامل �أجمع ،وااللتزام التام مبا ي�صدر عن تلكم اجلهات من تعليمات و�إر�شادات ،م�ؤكدا –�أيده اهلل– يف
هذا ال�ش�أن على حر�ص احلكومة الر�شيدة بكافة قطاعاتها على �ضمان كل ما من �ش�أنه توفري احلياة الكرمية
لكافة من يعي�ش على �أر�ض ُعمان العزيزة.
حفظ اهلل ح�رضة �صاحب اجلاللة موالنا ال�سلطان املعظم ،و�أبناء ُعمان ،واملقيمني على �أر�ضها،
وجنب البالد والعامل �أجمع كل �سوء ومكروه ،وكل عام واجلميع بخري.

وجاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة الأجهزة الأمنية
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك

تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من معايل الفريق �أول
�سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى مبنا�سبة عيد الفطر املبارك ،فيما يلي ن�صها:
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
موالي جاللة ال�سلطان املعظم :مع ب�شائر قدوم عيد الفطر ال�سعيد ،ي�شرفني يا موالي �أن �أرفع �إىل مقامكم
أحر التهاين ،و�أجمل الأماين ،بهذه
ال�سامي بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن كافة الأجهزة الأمنيةّ � ،
مت�ضرعً ا �إىل املوىل عز وجل �أن يحفظ جاللتكم بعني رعايته ،ويكلأكم بكرمي عنايته،
املنا�سبة العطرة،
ّ
ًّ
ذخرا للوطن ،وعزا للمواطن ،و�أن ينعم �سبحانه على عُ مان يف عهدكم الزاهر ،ا�ستمرار الرقي ودوام
ً
التقدم� ،سائرين بعون اهلل وتوفيقه على النهج القومي الذي اختطه املغفور له ب�إذن اهلل جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل ثراه� -شاكرين اخلالق القدير على ما �أ�ضحت به عُ مان من خري ووئام و�أمن
و�أمان و�سعادة و�سالم.
موالي جاللة القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم� :إن �أبناءكم منت�سبي مكتب جاللتكم ال�شامخ وجهازكم الأمني
وحر�سكم احل�صني وقوة جاللتكم العتيدة ،يرونها فر�صة �سانحة ليعاهدوا اهلل عز وجل �أن يبقوا بارين
لعمان لتبقى واحة
بق�سمهم ،م�ستم�سكني بالعهد الذي قطعوه على �أنف�سهم� ،أن يبقوا جنودًا �أوفياء ُ
للأمان ،م�ست�شعرين نعم اهلل تعاىل بالتوفيق والتمكني ل�صون مكت�سبات النه�ضة املباركة ،التي تزدهر
متوحدة يف الهدف ،يعملون
وترت�سخ بدعائم متينة ،ومنظومة �أمنية مكينة ،وهي يف ذلك متكاملة املهام،
ّ
جميعهم جنبًا �إىل جنب مع �أقرانهم يف �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وكافة ت�شكيالت الأمن والدفاع.
ً
ّ
يتجدد،
جمدا
موالي جاللة ال�سلطان املعظم حفظكم اهلل� :ستبقى عُ مان بف�ضل اهلل وقيادة جاللتكم احلكيمة،
ونربا�سا لل�سالم جت�سده وتدعو �إليه ،مبا يعزز
م�ستندة على جذور ح�ضارة �إن�سانية را�سخة عميقة،
ً
املبادئ الثابتة لدعم الت�آخي والوئام بني دول العامل �أجمع ،ويعود باخلري للإن�سانية يف م�شارق الأر�ض
ومغاربها.
حفظكم اهلل يا موالي ،و�أيّدكم بن�صره وتوفيقه ،و�أبقاكم ً
قائدا ن�ستنري بفكركم ون�ستمد من همتكم ،مت�ضرعا هلل العلي القدير �أن مي ّتع
ّ
مطمئنة� ،سائال اهلل الرحمن الرحيم �أن يتغمد
جاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة ،و�أن يجعل �أيامكم �أفراحً ا وم�س ّرات ،ويدمي عُ مان �آمنة م�ستق ّرة
املغفور له جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته� ،إنه �سميع جميب الدعاء
7
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جهــــود ال�سلطنـــة يف التعامــــل
مــع جائحة (كورونــا -كوفيد )19

ح�ضرة �صاحب اجلاللة  -حفظه اهلل ورعاه -ي�ستقبل ببيت الربكة
معايل ال�شيخ نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية بدولة قطر ال�شقيقة

ما زالت اجلهود التي تقوم بها ال�سلطنة بت�ضافر كافة قطاعاتها
احلكومية ،املدنية والع�سكرية� ،إىل جانب القطاعات اخلا�صة متوا�صلة
من �أجل التخفيف عن املواطنني واملقيمني من عبء الآثار الناجتة
من تف�شي جائحة كورونا ،ومن �أجل �أن تكون ُعمان �آمنة وخالية من

الوباء ب�إذن اهلل تعاىل.

ولقد تناولنا يف العددين ال�سابقني من

(جند عُ مان)

�أهم اجلهود

والإجراءات والتدابري التي قامت بها ال�سلطنة ب�شكل عام ،وقوات
ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص ،ويف هذا العدد �سوف نوا�صل احلديث
عن هذه اجلهود احلثيثة واملتوا�صلة التي تقوم بها ال�سلطنة من
�أجل التعامل مع جائحة كورونا امل�ستجد (كوفيد )19-من خالل التقرير
ال�صحفي الآتي:

•

•

ا�ستقبل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه–
ببيت الربكة يوم  5/21معايل ال�شيخ حممد
بن عبدالرحمن �آل ثاين نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية بدولة قطر ال�شقيقة.
وخ�لال املقابلة نقل معاليه �إىل جاللة
ال�سلطان املعظم حتيات �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر
ال�شقيقة ومتنياته جلاللته ب���دوام ال�صحة
وال�سعادة ولل�شعب العماين مزي ًدا من التقدم
واالزدهار.
حمل جاللته معايل ال�ضيف نقل
فيما ّ
حتياته �إىل �أخيه �أم�ير دول��ة قطر ومتنياته
ل�سموه مب��وف��ور ال�صحة وال��ه��ن��اء ولل�شعب
العــدد 521
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القطري ال�شقيق مزي ًدا من التطور والنماء.
كما مت خ�لال املقابلة ا�ستعرا�ض �أوج��ه
ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب�ين البلدين يف خمتلف
املجاالت و�سبل تعزيزه مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة لل�شعبني العماين والقطري ال�شقيقني،
�إ�ضافة �إىل الأمور ذات االهتمام املتبادل بني
اجلانبني.
ح�رض املقابلة من اجلانب ال ُعماين معايل
يو�سف بن علوي بن عبداهلل الوزير امل�س�ؤول عن
ال�ش�ؤون اخلارجية ،فيما ح�رضها من اجلانب
القطري معايل علي �رشيف العمادي وزير
املالية و�سعادة ال�شيخ جا�سم بن عبدالرحمن
�آل ثاين �سفري دولة قطر املعني لدى ال�سلطنة
والوفد املرافق ملعايل ال�ضيف.

متابعة:
النقيب /يون�س بن �سامل املحروقي
الت�صــويـــــر :التوجيــه املعنــوي

•

•
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اجتماع يوم 5/18

• حظر التجمعات املرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد مبختلف
�أنواعها ،و�صالة العيد ،وجتمعات املعايدة ،واالحتفاالت اجلماعية
بالعيد ،وذلك خلطورة مثل هذه التجمعات على ن�رش املر�ض يف
�أو�ساط املجتمع.
• تكليف �رشطة ُعمان ال�سلطانية مبراقبة التزام الأفراد واملن�ش�آت
وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة بالقرارات التي ت�صدرها اللجنة
العليا ،وتفوي�ضها مبا�رشة بفر�ض الغرامات املالية املقررة واحلب�س

االحتياطي جلميع املخالفني لهذه القرارات.
• �إعادة فتح حزمة جديدة من الأن�شطة التجارية وال�صناعية ،مع
�رضورة التزام تلك الأن�شطة بال�ضوابط الوقائية الالزمة ،و�ستقوم
اجلهات املخت�صة بالإعالن عن تفا�صيل تلك الأن�شطة.
• �إلزام اجلميع بارتداء الكمامات يف الأماكن العامة ،وت�شمل جميع
مواقع الأن�شطة التجارية وال�صناعية امل�سموح بها ،ويف �أماكن العمل
يف القطاعني العام واخلا�ص ،وو�سائل النقل العامة.

اجتماع يوم 5/27

ت�صوير :حامد القا�سمي (وكالة الأنباء العُمانية)

اللجنة العليا توا�صل اتخاذ القرارات للتعامل مع جائحة (كورونا)

اللجنة العليا املكلفة مبتابعة تطورات فريو�س (كورونا) امل�ستجد تقوم بدو ٍر بار ٍز للحد من
انت�شار هذا الفريو�س اخلطري ،وحتر�ص على املتابعة اليومية لتداعيات الفريو�س واتخاذ القرارات
والتو�صيات املنا�سبة منذ اليوم الأول من ت�شكيلها ،وكنا قد تناولنا يف العددين ال�سابقني �سل�سلة
من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار
العدد ،ومن �أهمها الآتي:

اعتبارا من يوم اجلمعة 6
• رفع الإغالق ال�صحي عن حمافظة م�سقط
ً
�شوال 1441هـ املوافق  29مايو  2020م.
• �إنهاء العمل بقرار �إعفاء املوظفني من احل�ضور �إىل مقرات العمل يف
اجلهات احلكومية ،و�رضورة عودة ما ال يق ّل عن  % 50من موظفي

كل جهة ،ابتداء من يوم االحد املوافق 2020/5/31م ,مع
ال�سنوية ،ولرئي�س
إمكانية مت ّتع بع�ض املوظفني بر�صيد �إجازاتهم
�
ّ
ّ
احلكومية
الوحدة اتخاذ القرار املنا�سب ل�ضمان انتظام �أداء الوحدة
ّ
لأعمالها وخدماتها ،مع و�ضع ال�ضوابط االحرتازية الالزمة ل�ضمان
عدم انت�شار املر�ض.

اجتماع يوم 5/7

• متديد �إغالق حمافظة م�سقط حتى ال�ساعة العا�رشة من م�ساء يوم
اجلمعة املوافق  29مايو 2020م.
• �إنهاء العام الدرا�سي لكافة الطلبة باملدار�س احلكومية واخلا�صة
على �أن يكون يوم اخلمي�س املوافق  7مايو 2020م هو �آخر يوم يف
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العام الدرا�سي.
• تفوي�ض وزارة الرتبية والتعليم باعتماد البديل املنا�سب الحت�ساب
نتائج الطلبة و�آلية �إعادتهم وانتقالهم يف ال�صفوف من الأول حتى
الثاين ع�رش وما يف م�ستواها.
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اللجنة العليا تعقد عد ًدا من امل�ؤمترات ال�صحــــــــــــــــــفية بــــا�ستخدام تقنيـة التحدث عن بعد
وا�صلت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س (كورونا  -كوفيد  )19تنظيم العديد

امل�ؤمتر ال�صحفي ال�ساد�س (:)5/7

من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام تقنية التحدث عن بعد للإجابة على الت�سا�ؤالت املتعلقة بانت�شار جائحة كورونا ،وبهدف �إطالع
املواطنني واملقيمني على الإج��راءات املتخذة من قبل اللجنة ،وللوقوف على التفا�صيل املتعلقة بهذه الإج���راءات ،والأه��داف
املزمع حتقيقها ،والأمور الأخرى املرتبطة بهذه الإجراءات ،وميكن �إيجاز �أهم ما جاء يف هذه امل�ؤمترات كالآتي:

امل�ؤمتر ال�صحفي اخلام�س (:)4/30

�شارك يف امل�ؤمتر معايل الدكتور وزير ال�صحة ،ومعايل الدكتور رئي�س
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،ومعايل املهند�س رئي�س بلدية م�سقط،
و�سعادة املهند�س وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ،والعميد
الركن رئي�س التوجيه املعنوي ،ومدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض
املعدية بوزارة ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:

معايل الدكتور وزير ال�صحة:

• فريو�س كورونا م�ستجد والدرا�سات حوله م�ستمرة ،فعندما ت�صدر
ت�رصيحات من م�س�ؤول ما يف �أي دولة ،ف�إن ذلك ال ُيعد ت�ضليال و�إمنا
وفق البيانات املتاحة �أمامه.
• املنحنى الوبائي لي�س �إال طريقة ح�سابية تبدو معقدة للبع�ض ،وهي
متبعة على امل�ستوى العاملي ،وال ميكن التنب�ؤ بالذروة عرب هذا املنحنى.
• �سنتعلم من درو�س كورونا و�سنن�رش ما ن�ستفيد منه يف و�سائل الإعالم.
• ال توجد �إىل حد الآن �أدلة علمية ب�أن هذا الفريو�س �سيختفي للأبد �أو
�سيكون �ضمن الأنفلونزا املو�سمية.
• كل الن�شاطات التي ُ�س ِمح ب�إعادة فتحها هي �رضورية حلياة النا�س،
وفق ا�شرتاطات �صارمة.
معايل الدكتور رئي�س الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون:

• نحن بني �أمرين؛ اجلانب االقت�صادي ،والو�ضع ال�صحي ،وعلى اجلميع
االلتزام بال�ضوابط ال�صحية كي ال ينت�رش املر�ض.
• الإ�شاعات قلت �إىل درجة كبرية لكنها م�ستمرة.
• �أخبار اللجنة العليا ُتن�رش يف اجلهات الر�سمية م�سبقا ،وال يوجد
احتكار لأي معلومة.
• نتمنى مراعاة �أهمية دور ال�صحفي ،ومراعاة اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية له.

معايل املهند�س رئي�س بلدية م�سقط:

• �أكرث من ( )38ن�شاطً ا جتار ًيا م�سموحا لهم بالتعامل مع الزبائن،
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ونتمنى فتح �أن�شطة �أخرى بالتن�سيق مع اللجنة العليا واجلهات املخت�صة.
• مراقبة املما�شي �صعبة ،ونعول على املواطن لاللتزام باال�شرتاطات
ال�صحية.
• االلتزام جيد ب�شكل عام ،ومل نواجه �صعوبة يف خمالفات امل�ؤ�س�سات
التي مل تلتزم باال�شرتاطات ال�صحية.
�سعادة املهند�س وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه:

• هناك تن�سيق تام مع كل اجلهات ل�ضبط �سالمة الطرفني؛ العامل يف
الأن�شطة التجارية والزبائن الذين يتلقون اخلدمة.
• امل�س�ؤولية للحماية من الفريو�س م�شرتكة بني الأطراف الثالثة؛ اجلهات
احلكومية� ،أ�صحاب الأعمال ،املواطنني وامل�ستفيدين من اخلدمة.
• من يت�ساهل يف االلتزامات ال�صحية نطبق عليه القوانني.
• منذ بدء كورونا لدينا �أكرث من ( )100حالة غلق ملن�ش�آت ،و�أكرث من
( )170حالة خمالفة.
العميد الركن رئي�س التوجيه املعنوي:

• تقييم نقاط ال�سيطرة يف م�سقط ي�أتي بنا ًء على املراجعات ال�صحية،
واللجان القائمة على تقييم الو�ضع.
• طريان �سالح اجلو ال�سلطاين العماين وطريان �رشطة عمان ال�سلطانية
يف حالة ا�ستعداد دائم للقيام بنقل الأفراد واللوازم الغذائية والطبية،
وقوات ال�سلطان امل�سلحة م�ستعدة وجاهزة للعودة �أو لالن�سحاب من
النقاط وفق ما يتطلبه املوقف.
• نبني على التقارير ال�صحية َمن يدخل ويخرج عرب نقاط ال�سيطرة.

مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض املعدية:

• فتح الأن�شطة قد يزيد من حاالت الإ�صابة بني الوافدين وال ُعمانيني،
لذلك نرجو احلذر.
• هناك �أ�شخا�ص يخفون بع�ض املعلومات ،وينفي �أنه يعمل يف م�ؤ�س�سة
ما ،وهو قد نقل �إليهم املر�ض.

�شارك يف امل�ؤمتر كل من :معايل الدكتور وزير ال�صحة ،ومعايل
الدكتورة وزيرة الرتبية والتعليم ،و�سعادة وكيل وزارة الرتبية
والتعليم للتعليم واملناهج ،والدكتور م�ست�شار وزيرة الرتبية
والتعليم ،واملكلف ب�أعمال وكيل الوزارة للتخطيط الرتبوي وتنمية
املوارد الب�رشية ،والدكتورة املديرة العامة للمديرية العامة للتقومي
الرتبوي ،والدكتور مدير عام مركز القبول املوحد ،والدكتور عميد
القبول والت�سجيل بجامعة ال�سلطان قابو�س ،والدكتورة مديرة دائرة
الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:

• نكرر ال�شكر للمواطنني واملقيمني امللتزمني بالإجراءات االحرتازية.
• العبء االقت�صادي للجائحة يعد �أ�سو�أ حالة اقت�صادية بعد احلرب
العاملية الأوىل.
• الحظنا تهاونا من البع�ض مع بداية �شهر رم�ضان ،وقانون
الأمرا�ض املعدية غلظت فيه العقوبات ،ورمبا ت�ضطر اجلهات املعنية
التخاذ �إجراءات لردع امل�ستهرتين.
• احلياة لن ت�ستمر كما عرفناها قبل كورونا ،و�إىل �أن يوجد لقاح
لكورونا �سي�ستمر الو�ضع متذبذبا.

معايل الدكتورة وزيرة الرتبية والتعليم:

• �شكلنا فري ًقا فنيا لدرا�سة الو�ضع يف العام الدرا�سي القادم يف �ضوء
ت�أثريات كورونا.
• بدء العام الدرا�سي من املعتاد �أن يكون يف نهاية �أغ�سط�س ،وندر�س
البدائل يف هذا اجلانب ح�سب تقرير الفريق الفني.
• مت اعتماد نتائج الف�صل الثاين لطالب ال�صف الثاين ع�رش عن طريق
املعادالت الإح�صائية ،وهي �آلية معتمدة دول ًيا ،ودقيقة جدا.
• �سنقوم بتطوير العمل على املن�صات التعليمية خالل املرحلة
القادمة ،لكنه ال يغني عن التعليم داخل الف�صول.
• بدء العام الدرا�سي القادم يخ�ضع للدرا�سة وف ًقا لتطورات احلالة

ولدينا العديد من اخليارات التي ميكن تنفيذها.

�سعادة وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم واملناهج:

• مو�ضوع الر�سوم الدرا�سية يف املدار�س اخلا�صة حتكمها بنود
قانونية.
• ال نقبل ا�ستخدام كلمة (ف�شل) ،و�إمنا هناك حتديات تواجه املدار�س
احلكومية واخلا�صة.

الدكتور م�ست�شار وزيرة الرتبية والتعليم:

• �سيكون االعتماد على املن�صات التعليمية الإلكرتونية هو الأ�سا�س
يف املرحلة القادمة.
• حري�صون �أال من�س �أي �شيء يتعلق باملعلمني ،ولن ت�ستقطع منهم
عالوة التدري�س.

الدكتورة املديرة العامة للمديرية العامة للتقومي الرتبوي:

• ركزنا على (�أال يقع �رضر على الطالب) يف اعتماد الطريقة
الإح�صائية لطالب الثاين ع�رش.
• �أطمئن �أولياء الأمور والطلبة ب�أن نتائجهم �ستتح�سن يف املواد.

الدكتور مدير عام مركز القبول املوحد:

• نتائج الفرز �س ُتعلن يف � 11أغ�سط�س املقبل.
• قد يت�أخر �سفر الطلبة احلا�صلني على البعثات هذا العام ب�سبب
كورونا.

الدكتور عميد القبول والت�سجيل بجامعة ال�سلطان قابو�س:

• مت اختبار �صحة النموذج املعتمد ،ولن يت�رضر �أي طالب من خالل
هذه الآلية.
• جامعة ال�سلطان قابو�س حددت ( )3085مقع ًدا للقبول يف العام
الدرا�سي القادم.

الدكتورة مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة ال�صحة:

• املنحنى الوبائي يعتمد على �آلية الرت�صد ،ونحن يف ال�سلطنة
نعتمد طريقتني للرت�صد.
• التق�صي الن�شط هو ما يرفع عدد احلاالت املعلن عنها �أحيا ًنا.
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امل�ؤمتر ال�صحفي ال�سابع (:)5/14

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي ال�سابع معايل الدكتور وزير ال�صحة ،و�سعادة
الدكتور وكيل وزارة التعليم العايل ،والعميد الركن مدير عام العمليات ب�رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،ومدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض املعدية بوزارة
ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• نُدرك الآثار االقت�صادية لفريو�س كورونا ،لكن القرارات البد �أن تكون متوازنة.
• هناك قلق لعدم تقيد عدد من الوافدين ،وهناك �إهمال من بع�ض الكفالء
وال�رشكات.
• قرار اللجنة العليا مبنع التجمعات ال يزال �ساري املفعول ،ومو�سم اخلريف
يف حمافظة ظفار ال يختلف عن هذه التجمعات.
• للأ�سف التجمعات يف رم�ضان �أ�سهمت يف زيادة احلاالت ،وهناك جتمعات
ليلية خا�صة للن�ساء.
• ن�سبة الوفيات يف ال�سلطنة منخف�ضة والفحو�صات الإجمالية جتاوزت ()61
�ألف فح�ص.
• العالج املجاين للوافدين هو ملن لي�س لديهم القدرة على ذلك.
�سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العايل:
• �سن�أخذ يف احل�سبان �أ�سعار التذاكر عند عودة الطلبة املبتعثني �إىل درا�ساتهم
يف اخلارج.
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• عازمون على الإبقاء على االبتعاث اخلارجي رغم �أننا �أجلنا موعد ال�سفر �إىل
يناير القادم.
• �أ�صدرنا قرارين وزاريني ينظمان العمل بالتعلم عن بعد كبديل �إ�سرتاتيجي،
و�سنعرتف مب�ؤهالت الطلبة ،ونحذر من جتار ال�شهادات خالل هذه الفرتة.
العميد الركن مدير عام العمليات ب�شرطة عُ مان ال�سلطانية:
• ت�أتينا بالغات على مدار ال�ساعة عن التجمعات ويتم التعامل معها مبا�رشة.
• هناك رقابة للعمالة ال�سائبة ويتم التن�سيق للتعامل معها مع اجلهات
املخت�صة.
• ال نن�سى ب�أن هناك م�صالح كثرية �ستتعطل يف حالة مت �إقرار احلظر الكلي،
والقرار بيد اللجنة العليا.
• ترد �إلينا بالغات عن وجود مت�سولني ويتم التعامل معها.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض املعدية بوزارة ال�صحة:
• هناك نق�ص يف عدد املتربعني بالبالزما.
• �أجهزة تعقيم الأ�شخا�ص قد تكون �آمنة ،لكنها ال تعطي حماية دائمة
للأ�شخا�ص يف امل�ؤ�س�سات ،وال بد من اتخاذ الإجراءات ال�صحية املو�صى بها
دائما.
• الحظنا خالل الأيام القليلة املا�ضية �أن الكثري من الوافدين يق�صدون
امل�ؤ�س�سات ال�صحية من �أجل طلب اخلدمة.
• الزيادة الأخرية يف �أعداد م�سقط ل�سببني؛ وجود انت�شار يف مع�سكرات عمالية
لل�رشكات ،وتزايد عدد املقيمني الذين ي�أتون �إىل مراكز الفح�ص لثقتهم يف
�إجراءات ال�سلطنة.

امل�ؤمتر ال�صحفي الثامن (:)5/21

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثامن معايل الدكتور وزير ال�صحة،
ومعايل الدكتور وزير النقل ،و�سعادة وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون
الدبلوما�سية ،و�سعادة املدعي العام ،والعميد الركن مدير عام
العمليات ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،والدكتور مدير عام مراقبة
ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة.
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• حر�ص جاللة ال�سلطان املعظم � -أعزه اهلل  -على تعايف االقت�صاد
م�شريا �إىل وجود جلنتني انبثقتا من اللجنة العليا للنظر يف
الوطني
ً
التعايف ب�شكل عام من هذه اجلائحة من الناحية الفنية وال�صحية
وهناك فريق عمل م�شكل من قبل املجل�س الأعلى للتخطيط للتعايف
االقت�صادي للبلد.
• كان من املمكن �أن تكون النتائج يف ال�سلطنة �أكرث خطورة لوال
اال�ستعدادات يف ال�سلطنة منذ الإعالن عن هذه اجلائحة واجلهود
القيمة التي يبذلها كافة املنت�سبيني للقطاع ال�صحي والقطاعات
امل�ساهمة ،و�أخ�ص بالذكر قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�رشطة عمان
ال�سلطانية ،واملتطوعني ،وقطاع الإغاثة والإيواء.
• �أجهزة التنف�س ال�صناعي متوفرة يف ال�سلطنة مبا فيه الكفاية ،وقد
مت ا�سترياد �أكرث من ( )٣٠٠جهاز من ال�صني ،ويوجد يف وزارة ال�صحة
�أكرث من ()٦٠٠جهاز تنف�س �صناعي ،كما تتوفر �أجهزة ،ومعدات
الوقاية للعاملني يف القطاع ال�صحي و�سيتم �رشاء �أجهزة �إ�ضافية.
• متطلبات العناية املركزة ملر�ضى كوفيد  ١٩تختلف عن �أي مر�ض
م�شريا �إىل �أن عدد
نق�صا يف الكوادر الطبية املخت�صة
ً
�آخر ونواجه ً
امل�صابني املواطنني يف ارتفاع وهذا ب�سبب عدم التقيد بالتباعد
اجل�سدي و�أن الفريو�س ما زال ينت�رش وال يزال موجو ًدا.
معايل الدكتور وزير النقل:
• املوانئ العمانية كانت جاهزة ،وجائحة كورونا كانت اختبارا
حقيقيا للموانئ العمانية.
• التكامل بني ال�رشكات حتت مظلة واحدة �ساهم يف جناح هذه
املوانئ وخطتنا االنتقال من اال�سترياد �إىل الت�صدير.
أثرا من هذه اجلائحة وقد ت�أثر
• قطاع الطريان هو �أكرث القطاعات ت� ً

ب�شكل مبا�رش على م�ستوى جميع دول العامل.
• ال يوجد تاريخ حمدد لإعادة احلركة اجلوية و�سوف يتم الإعالن عن
ذلك بعد رفع تو�صية من قبل القطاع �إىل اللجنة العليا.
• هناك تريثا يف اتخاذ قرار لإعادة النقل العام للعمل ،على اعتبار
�أنه �أكرث جمال يتم التجمع فيه.
• ارت�أت اللجنة فتح بع�ض الأن�شطة التجارية وذلك ب�رشط االلتزام
بال�ضوابط املقررة و�إال قد تواجه هذه امل�ؤ�س�سات الإيقاف والغرامة.

�سعادة ال�شيخ وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدبلوما�سية:
• يوجد تن�سيق قائم وم�ستمر مع اجلهات املعنية من �أجل امل�ساعدة
لإجالء املقيمني يف ال�سلطنة الراغبني يف العودة �إىل بلدانهم.
• قامت وزارة اخلارجية بت�سهيل عودة املواطنني لل�سلطنة ،منها
عودة �أكرث من ( )٤٥٠٠مواطن ومواطنة من ( )٢٦دولة ،كما غادر
من ال�سلطنة عدد كبري من الوافدين بالتن�سيق مع �سفارات دولهم.
�سعادة املدعي العام:
• تكليف �رشطة ُعمان ال�سلطانية مبراقبة التزام الأفراد ،املن�ش�آت
وامل�ؤ�س�سات العامة ،واخلا�صة بالقرارات ال�صادرة ،وتفوي�ضها
مببا�رشة فر�ض الغرامات املالية املقررة واحلب�س االحتياطي جلميع
املخالفني.
• االدعاء العام �سيتعامل قانون ًيا مع من ت�سبب يف �إ�صابة �آخرين مع
علمه ب�إ�صابته �أو ب�سبب �إهماله وفق مقت�ضيات احلالة بعد ت�شافيه.
العميد الركن مدير عام العمليات ب�شرطة عُ مان ال�سلطانية:
• ال�رشطة و�ضعت خطة متكاملة جلميع املحافظات والواليات لتنفيذ
قرارات اللجنة العليا تزام ًنا مع �صدور قرار اليوم حيث �سيتم ر�صد
جميع البالغات والتعامل معها من قبل ال�رشطة.
• �سيكون هناك انت�شار وا�سع لل�رشطة يف الأماكن املتوقع �أن ت�شملها
التجمعات.
الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
• مفهوم التعايف وزوال جميع الأعرا�ض التي يعاين منها امل�صاب
بالفريو�س يختلف من دولة لأخرى ،وال يوجد تباط�ؤ يف ارتفاع عدد
حاالت التعايف يف ال�سلطنة.
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مركـز م�صـادر التعـلم بالكليــة الع�سكريــة التقنيــة يوا�صـــــــــــــــــــــــــــل تقـديـم خـدمـاتــه بتقنيـــة (ال َّتعـ ُّلم عـن بعـد)

توا�صل الكلية الع�سكرية التقنية براجمها الأكادميية من خالل من�صات التعليم عن
بعد �ضمن البدائل العلمية للتعليم يف ظل الظروف الراهنة تنفيذا للقرارات االحرتازية
ال�صادرة من قبل اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س (كورونا  -كوفيد  )19بتعليق الدرا�سة يف كافة امل�ؤ�س�سات التعليمية.

وقد قام مركز م�صادر التعلم بالكلية الع�سكرية التقنية بدور
بارز ومهم يف دعم عملية التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد من
خالل امل�ساهمة يف احلد من خماطر الإ�صابة بالفريو�س ومنع
انت�شاره بني مرتادي املركز ،وذلك ب�إتاحة م�صادر املعلومات
الإلكرتونية واملتمثلة يف الكتب الإلكرتونية واملجالت الإلكرتونية
عن طريق الفهر�س العام املبا�رش للمركز ( )OPACمن خالل ال�شبكة
املعلوماتية.
كما �أن املركز يتيح م�صادر املعلومات املطبوعة من خالل
الأرفف املفتوحة وامل�صنفة ح�سب ت�صنيف (ديوي الع�رشي)� ،إ�ضافة
�إىل م�صادر املعلومات الإلكرتونية من خالل الفهر�س العام املبا�رش
( .)OPACوقد ان�ضم املركز �إىل ال�شبكة ال ُعمانية للبحث العلمي
والتعليم ( )OMRENوالتي �أتاحت قاعدة بيانات �إلكرتونية
(م�صادر) جلميع الطلبة واملوظفني و�إع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.
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وكون �إن الكلية الع�سكرية التقنية مرتبطة �أكادمييا بجامعة
بورت�سموث الربيطانية فيمكن �أي�ضا الو�صول �إىل معظم قواعد بيانات
مكتبة جامعة بورت�سموث مبا�رشة.
ويعد مركز م�صادر التعلم بالكلية الع�سكرية التقنية من الأق�سام
الأكادميية املهمة التي تدعم العملية الأكادميية بالكلية .حيث يتكون
مبنى مركز م�صادر التعلم من �أربعة طوابق ،وي�ستوعب حوايل مئتني
وخم�سني م�ستفيدا يف املرة الواحدة .وقد مت جتهيزه ب�أحدث الأجهزة
والأنظمة يف جمال املكتبات وتقنيات املعلومات� ،إ�ضافة �إىل نظام
�إدارة مراكز م�صادر التعلم الذي يعمل بنظام العمل املبا�رش ،وكذلك
�أجهزة الإعارة الذاتية وجهاز الإرجاع الذاتي� ،إ�ضافة �إىل قاعات
املذاكرة الفردية ،وقاعات الدرا�سة اجلماعية واملجهزة ب�شا�شات
العر�ض وال�سبورات التفاعلية.
وتلعب املكتبات ومراكز م�صادر التعلم دورا حموريا يف دعم

العملية الأكادميية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية نظرا ملا تقدمه وتتيحه من
م�صادر املعلومات املطبوعة و الرقمية� ،إ�ضافة ملا توفره للم�ستفيدين
منها �سواء كانوا طلبة �أو موظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س من �أماكن
مهيئة ومريحة للمطالعة واملذاكرة والبحث ،وكذلك ملا تتيحه لهم من
ت�سهيالت يف عمليات البحث واال�سرتجاع.
اجلدير بالذكر �أنه يوجد هناك عدة قنوات للتوا�صل بني
موظفي مركز م�صادر التعلم بالكلية وطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س
وموظفي الكلية عن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين للمركز للرد
على ا�ستف�ساراتهم املتعلقة بعمليات البحث واال�سرتجاع مل�صادر
املعلومات ،وكذلك عن كيفية الو�صول وا�ستخدام تلك امل�صادر
الإلكرتونية.
وحول هذا ال�ش�أن �أكد العقيد الركن جوي مهند�س حممد بن عزيز
ال�سيابي م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية بالكلية الع�سكرية التقنية
قائال�« :إن مركز م�صادر التعلم يقوم بدور كبري يف العملية التعليمية
ب�شكل عام وخالل فرتة اجلائحة ب�شكل خا�ص من خالل توفري
خدماته و م�صادره �إلكرتونيا عن بعد جلميع امل�ستفيدين ،كما قام
بتمكني الو�صول املبا�رش �إىل املكتبة العلمية االفرتا�ضية ال ُعمانية
والتي يطلق عليها (م�صادر) �ضمن ال�شبكة ال ُعمانية للبحث العلمي
والتعليم ( )OMRENوالتي ت�ضم �آالف من م�صادر املعلومات
الإلكرتونية باللغتني العربية والإجنليزية مبختلف �صنوف املعرفة،
والتي ي�ستطيع طلبة الكلية الع�سكرية التقنية و�أع�ضاء هيئة التدري�س
وموظفي الكلية بالدخول �إليها عن طريق الربيد الإلكرتوين وكلمة
املرور اخلا�صة بالكلية».
و�أ�ضاف املقدم الركن بدر بن �سامل الفار�سي رئي�س مركز م�صادر
التعلم بالكلية قائالٌ« :ب�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س ي�ستطيعون هم
وطلبة التخ�ص�صات الهند�سية من الو�صول املبا�رش �إىل معظم قواعد

العقيد الركن جوي مهند�س/
حممد بن عزيز ال�سيابي

املقدم الركن/
بدر بن �سامل الفار�سي

بيانات مكتبة جامعة بورت�سموث نظرا لالرتباط الأكادميي بني الكلية
الع�سكرية التقنية وجامعة بورت�سموث ،وذلك من خالل الرابط يف
الفهر�س العام املبا�رش للمركز والتي ي�ستطيع �أع�ضاء هيئة التدري�س
وطلبة التخ�ص�صات الهند�سية من الدخول �إىل تلك القواعد من خالل
ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور اخلا�ص مبكتبة جامعة بورت�سموث».
�أ�ضف �إليه �أن مكتبة جامعة بورت�سموث متكن من الو�صول املبا�رش
�إىل قاعدة بيانات ليندا ( )Lyndaالتي تتيح درو�سا تعليمية بال�صوت
وال�صورة وتك�سب املتعلم فر�صة التعلم الذاتي نظرا ملا تقدمه من
دورات تدريبية يف �شتى �أنواع املعرفة وخا�صة الهند�سية منها ونظم
املعلومات وي�ستطيع طلبة الكلية الو�صول �إليها بذات ا�سم امل�ستخدم
وكلمة املرور اخلا�صة بجامعة بورت�سموث عرب ال�شبكة املعلوماتية من
خالل الرابط يف الفهر�س العام املبا�رش للمركز؛ كما �أن �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالكلية ميكنهم من الو�صول �إليها بعد التوا�صل مع املخت�صني
مبركز م�صادر التعلم بالكلية لتفعيل ح�سابهم للو�صول �إليها.
وما هذه اخلدمات التي يقدمها مركز م�صادر التعلم بالكلية
الع�سكرية التقنية �إال ت�أكيد على مدى حر�ص الكلية الع�سكرية التقنية
على ا�ستمرار م�سرية التعليم بالكلية وتلقي طالبها تعليمهم ومناهجهم
بكل �سهولة وي�رس.
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ِ��ك�� ْا ِت
��و ُت� َ
ف حْ َ
��ك يِ ْ
ال�� ْال َ
ِ��ي َد َع� ْ
�إِل��ه ْ
���ي َي��� ْا َذ ْا ال � ِه � َب � ْا ِت
��ز ْه َ
َت�� َن َّ
��ت َر ِّب� َ
َث� ْا ِت
�ث لِ���ذِ ْي ا ْل��� َع� رَ َ
��ت املُ� ِغ� ْ�ي� ُ
َف���أَ ْن َ
���ر ِف مْالُ� ْه � ِل� َ�ك � ْا ِت
�ى َج َ
َي� ِع� ْ�ي���� ُ�ش َع � َل� ْ
ال � َه��ـ � ْا ِت
ــع جْ ِ
���م َجمِ ْي َ
�م َو َط� َّ
َف � َع� َّ
ال��ن � َب � ْا ِت
��ه جْ َ
ْي�ر ْو�� ُ��س� ُ
َو�أَ ْر َه َ
������ب َف� رْ ُ
ف ا ْل��� َّ��ص � َل � َو ْا ِت
�ج� ُّ�م� ِ�ع يِ ْ
َو ُك� َّ
���ل ا ْل � َّت� َ
ِظ ْا ِت
��ل ا ْل��� ِّ��ص� َي� ْا ُم بِ�شَ ْهرِ ا ْلع َ
�أُ َط� َّ
�ج� َي� ْا ِت
�َل� َوةِ ِل� ْل� ُ�م� ْن� ِ
َو��َ�ش � ْه��رِ ا ْل���� ِّت� اَ ْ
��ع ا ْل � َّث � ْا ِب � َت� ِ
�ات
�ي ا ْل � ِق � َي � ْا َم َم� َ
ُن��� َ��ص� ِّل� ْ
��ر َب��� ْا ٍت
���ح��� ْاذ ُِر َم��� ْا َك���� ْا َن ِم� ْ
ُن َ
��ن ُك� ُ
ل ْا ِت
�صـــــ ْا حِ َ
ــــف ُ
َو َن ْح َ
ظ �أَ ْن ُف َ�س َنــــ ْا ا ْل َّ
ِــــــن ا ْل َّ�ش ْا ِئ َن ْا ِت
ُن َ�ص ِّف ْي ا ْلـــ ِبلاَ ْ َد م َ
��د ْا َء ِب���ذِ ْي مْالُ ْع ِ�ضلاَ ْ ِت
ُن َل ِّب ْي ا ْل�� ِّن َ
ِ����ذ ْا ِت ا ْل � َّث � َب � ْا ِت
��م�� ْا ُن ب َ
��يُ ،ع َ
�إِ َل��� ِه� ْ
ك بِا ْل َّث َف َن ْا ِت
ُت� َ�ر ِّج� ْ�ي� َ
��و َ
�ك َت� ّْ
��د ُع� ْ
�د ْى ا ْل َّ�س َن َو ْا ِت
َو حَ ْ
تمِ ْي ِح َم ْا َه ْا َم� َ
ات
��د ُ
��ر ْف���رِ ُف َر ْا َي��� ْا ُت��� َه��� ْا مْالَ��� ْا ِج� َ
ُت� َ
ـــــذ ْا ا ْل َّ�س ْام َِق ْا ِت
ُن ِح ُّب ا ْل ِو َئــــــ ْا َم َك َ
�ج ا ْل � ِّث� َ�ق � ْا ِت
َنع ِْي ُ
�ح � َي � ْا ِب� َن� ْه� ِ
�ش َو َن� ْ
�ن ا ِ
هلل َج ْم َع ا ْل َّ�ش َت ْا ِت
َو َن� ْ�ر ُج� ْ�و ِم� َ
الُ ْخ� َ�ر َي � ْا ِت
�ن ْ أ
َو َع ْ�ش ُر ا ْل ِّ�ص َي ِ
ام ِم� َ
ـــــــد َمــــــــ�آْ ِز َر َنــــــ ْا ا ْل َفـ ْانـ ِ َي ِ
ـات
َن ُ�ش ُّ
ال� ِّ�ي��ـ� َ�ر ْا ِت
�خ� ِل���� ُ�ص َ�أ ْع� َ�م � ْا َل � َن � ْا خْ َ
َو ُن� ْ
��ي َو�أَ ْج�����زِ ْل َل � َن � ْا ا ْل� ُ�ق� ُ�ر َب � ْا ِت
�إِ َل��� ِه� ْ
�ظ� ً�م��ا َد َو ْا َم ا ْل��� َّ��ص�َلااَ ْ ةِ
��م َن� ْ
َو�أَ ْخ��� ُت� ُ
�د ْاةِ
�د ْا َه � ْا َجمِ ْي َع ا ْل � ُه� َ
َو َي ْغ�شَ ْى َم� َ
18

�ق ال� َع� ِ
ال�ص َف ْا ِت
�م ُ
�ظ� ْ�ي� ِ
وك� ِّ
�ح� ِّ
ِب� َ
��ل ِّ
ِ��ن َك � ْا ِئ � َن � ْا ٍت
َع��نِ مْال ِ � ْث��لِ َوا ْل ُ
��ك ِّ
��ل م ْ
��ق��� ْا ِت
��ق� رَ ِ
��و ِب� َ
وم� ْ
ُ
َت� ِف ال��� ُّ��س� ْ�وءِ َو َا مْلُ� ْ
�ح � ْا ِت
ِ��ن جْ َ
��و ُر ْو َن��� ْا َب اَ ْ
�َل� ٌء م َ
ال � ْا ِئ� َ
ُك� ْ
ال�ص ْا ِن َعـــــ ْا ِت
بِـــــــلاَ ْ َد ا ْل َّت َط ُّ
ـــــــو ِر َو َّ
ف مْالَ��� ْ��ش� َ�ف � َي � ْا ِت
���ك���� َو ْادِ ِر يِ ْ
���ل ا ْل� َ
َو ُك� َّ
ِ أَ
ل ْج���لِ ا ْل َفرِ ْي َ�ضةِ َوا ْل � َّن � ْافِ�َلااَ ْ ِت
��د َع��� َو ْا ِت
َو� َ��ش � ْه��رِ ا ْل � َّت��� َ��ض� ُّ�ر ِع ِب���ا ْل� َّ
�س بِا ْل َّ�س َج َد ْا ِت
َو َك ْي ُن ْو َنـــةِ ا ْلـــــ َّن ْف ِ
�ذ لِ�� ْل�� َو ْا ِج�� َب ِ
ِب � َب� ْ�ي��ـ��ـ� ٍ
��ات
�ت؛ ُن� َن� ِّ�ف��ـ��ـ� ُ
ِ��ف�� ْا ِت
ِب��� َه� َ
��ن مْالُ�� ْت��ل َ
��ذ ْا ا ْل��� َو َب���اءِ ِم� َ
��ن َب� ِّ�ي � َن � ْا ِت
��ع َم��� ْا َج���� ْا َء ِم� ْ
َو َن�� ْت�� َب ُ
�ز ْاكِ � َي � ْا ِت
َو َن ْ�س ُم ْو ُ�س ُم َّو ا ْل � ُع�َلااَ ْ ا ْل� َّ
���ال َز َم���� ْا ِت
��ل َم��� ْا َك���� ْا َن ِب� ْ أ
���ع ُك� ِّ
َو َم� ْ
�ن ا ْل َّ�س ْاب َِق ْا ِت
َو ِت � ْل� َ
�ك ا ْل � ُع � ُه� ْ�ودِ ِم� َ
��ع مْالُ� ْ�ع��� ِ��س� َ�ر ْا ِت
ُت��زِ ْي َ
��ل ا ْل��� َب� اَ ْ
َل� َء َم َ
�ج� َ�ز ْا ِت
� َ��س� َ
�خ� ْا ًء َر َخ���� ْا ًء ُز َه��� ْا مْالُ � ْن� َ
ي ا ْل��� َّ��س�َلااَ ْ َم َع َل ْى مْالُ ْ�ش ِكلاَ ْ ِت
ُت���دِ مْ ُ
�خ � ْا ِت
�ر ْا� ِ��س� َ
ِ��د ِف� ْ�ي� َن� ْا م َ
َع�� َو ْائ ُ
ِ��ن ا ْل� َّ
�س ا ْل ُّت َق ْاةِ َع َل ْى مَال َ ْوعِ َظ ْا ِت
َو َن ْف ِ
��د ْى مْالُ��� ْ��س� ِل� َ�م� ْا ِت
ِل� ُ�ك� ِّ
�ل دِ َي���� ْا ِر ا ْل��� ُه� َ
ِ�ص ِ
ات
ُن َ�ص ِّف ْي ا ْل َّ�ســــــــرِ ْي َر َة ب خْ َ
ِال ْال َ
ال�َلااَ ْ �� ِ�ص م َِن مْال َ ْع ِ�ص َي ْا ِت
ب َِق ْ�صدِ خْ َ
��ز ْا ِت
��ع ِ
��ج َ
ِل� َ
��ر ِّب ا ْل����َّ�س� َ�م � ْا َو ْا ِت َو مْالُ ْ
ِـــــك ا ْلـــ َع ْا ِل َيـــ ْا ِت
ِج َّن ْات َ
ـــــــو ُن ب َ
َن ُك ْ
�ظ � ْا ِت
��د ْى َوا ْل� ِّ�ع� َ
َت� َ
�ي ا ْل�� ُه َ
�ط � ْا ُل َن � ِب� َّ
والُ��ؤْ ِم � َن � ْا ِت
�ن ْ
�ص ْح ِب مْ
ِم� َ
الآلِ وا ْل َّ

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين

�أدوار وطنية
وجهود �إن�سانية
يف �إط���ار امل�����س��اع��دات الإن�سانية التي
ت��ق��دم��ه��ا ق����وات ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة
ل��ك��اف��ة امل���واط���ن�ي�ن وامل��ق��ي��م�ين على
�أر����ض ال�سلطنة جنب ًا �إىل جنب م��ع باقي

امل�ؤ�س�سات والأج��ه��زة احلكومية الأخ��رى،
�ع��م��اين
ق���ام ���س�لاح اجل���و ال�����س��ل��ط��اين ال� ُ

بعدد م��ن :عمليات الإخ�ل�اء الطبي ،ونقل
املر�ضى.

 vوقامت ي��وم � 5/8إح��دى الطائرات
العمودي��ة بعملي��ة �إخ�لاء طب��ي ملري���ض

 vوقام��ت ي��وم � 5/20إح��دى الطائ��رات

م��ن مواطن��ي دول��ة الإم��ارات العربي��ة

العمودي��ة بعملي��ة �إخ�لاء طب��ي لطفل�ين

املتح��دة ال�ش��قيقة ،حي��ث مت نقل��ه من
�إح��دى املناط��ق اجلبلي��ة بوالي��ة خ�ص��ب

 vقام��ت ي��وم � 5/4إح��دى الطائ��رات
العماين
العمودي��ة ب�س�لاح اجل��و ال�س��لطاين ُ

ب�إخ�لاء طب��ي ملواط��ن يع��اين من م�ش��اكل
�ص��حية حرج��ة ،ومت نقل��ه م��ن م�ست�ش��فى
خ�ص��ب مبحافظة م�س��ندم �إىل م�ست�ش��فى

�إىل م�ست�ش��فى خ�ص��ب مبحافظ��ة
م�سندم لتلقي العالج الالزم.

الطائ��رات العمودي��ة بعملي��ة نق��ل ع��دد
م��ن املر�ض��ى م��ن املواطن�ين مم��ن

م�سقط لتلقي العالج الالزم.

فحو�ص��ات طبي��ة متقدم��ة و�إ�ش��راف

حالته��م

ال�ص��حية

�إج��راء

طب��ي متخ�ص���ص  ،وذل��ك م��ن م�ست�ش��فى

عماني�ين م��ع ذويهم��ا املرافق�ين لهم��ا �إىل
حمافظ��ة ظف��ار بع��د �إنهائهم��ا لإج��راءات
الع�لاج الالزم��ة مبحافظة م�س��قط ،حيث مت
نقلهم��ا م��ن قاع��دة امل�ص��نعة اجلوي��ة �إىل
قاع��دة �ص�لالة اجلوي��ة ،كم��ا قام��ت طائ��رة
العم��اين
�أخ��رى ل�س�لاح اجل��و ال�س��لطاين
ُ
بنق��ل مواط��ن مري���ض م��ع ذوي��ه املرافقني

م��ن م�ست�ش��فى ال�س��لطان قابو���س ب�ص�لالة،
حي��ث مت نقله��م من قاع��دة �ص�لالة اجلوية
�إىل قاع��دة امل�ص��نعة اجلوي��ة ثم بع��د ذلك
مت حتويله �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين.

م�س��ندم �إىل امل�ست�ش��فى ال�س��لطاين

 vكم��ا قام��ت ي��وم � 5/10إح��دى

جامع��ة ال�س��لطان قابو���س مبحافظ��ة

النق��ل بعملي��ة نق��ل و�إع��ادة مري�ض�ين

حرج��ة ،حي��ث مت نقلهم��ا م��ن حمافظ��ة
مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.

ت�س��تدعي

 vوقام��ت ي��وم � 5/5إح��دى طائ��رات

عماني�ين يعاني��ان م��ن م�ش��اكل �ص��حية

ال�س��لطان قابو���س مبحافظ��ة ظف��ار �إىل
امل�ست�ش��فيات

املرجعي��ة

 vكم��ا قام��ت ي��وم � 5/23إح��دى
طائ��رات النق��ل بعملي��ة نق��ل جثم��ان
مواط��ن م��ن قاع��دة ال�س��يب

اجلوي��ة

مبحافظ��ة م�س��قط �إىل قاع��دة �ص�لالة
اجلوية مبحافظة ظفار.

مبحافظ��ة

م�سقط لتلقي العالج الالزم.
 vوقام��ت ي��وم � 5/18إح��دى الطائ��رات
العمودي��ة بعملي��ة �إخ�لاء طب��ي الم��ر�أة
مقيم��ة م��ن جمهوري��ة الهن��د تع��اين من
م�ش��اكل �ص��حية حرج��ة ،حي��ث مت نقله��ا
م��ن قري��ة كم��زار �إىل م�ست�ش��فى خ�ص��ب
مبحافظ��ة م�س��ندم ،لتلق��ى الع�لاج
ال�لازم .كم��ا قام��ت طائ��رة �أخ��رى بعملي��ة
بح��ث الم��ر�أة مقيم��ة م��ن جمهوري��ة
فيتن��ام �إث��ر �س��قوطها م��ن منح��در جبلي
عل��ى البح��ر يف نياب��ة حا�س��ك بوالية �س��دح
مبحافظ��ة ظف��ار ،وق��د مت العث��ور عل��ى
جثم��ان املفق��ودة مفارق��ة للحي��اة يف

 vوقام��ت ي��وم � 5/26إح��دى الطائرات
العمودي��ة بعملي��ة �إخ�لاء طب��ي ملواطنة
تع��اين م��ن حال��ة �ص��حية حرج��ة ،وق��د
مت نقله��ا م��ن املرك��ز ال�ص��حي بنياب��ة
ليم��ا �إىل م�ست�ش��فى خ�ص��ب مبحافظ��ة
م�س��ندم لتلق��ي الع�لاج ال�لازم  ،يف ح�ين
قام��ت طائ��رة عمودي��ة �أخ��رى بعملي��ة
�إخ�لاء طب��ي ملقي��م م��ن جمهوري��ة
الهن��د ال�ص��ديقة يع��اين من حالة �ص��حية
حرج��ة  ،حي��ث مت نقل��ه م��ن م�ست�ش��فى
خ�ص��ب مبحافظ��ة م�س��ندم �إىل �أح��د
امل�ست�ش��فيات

اخلا�ص��ة

مبحافظ��ة

م�سقط لتلقي العالج الالزم.

عر�ض البحر.
v

وقام��ت ي��وم � 5/5إح��دى الطائ��رات

املروحي��ة بنق��ل مري���ض مقي��م م��ن جمهوري��ة
الهن��د ال�ص��ديقة يع��اين م��ن حال��ة �ص��حية
حرج��ة ،حي��ث مت نقل��ه م��ن م�ست�ش��فى م�ص�يرة
مبحافظ��ة جن��وب ال�ش��رقية �إىل م�ست�ش��فى
الق��وات امل�س��لحة مبحافظ��ة م�س��قط لتلق��ي
العالج الالزم.

 vوقامت ي��وم � 5/18إح��دى الطائرات
العمودي��ة بعملي��ة �إخ�لاء طب��ي لطف��ل
ُعم��اين يع��اين م��ن م�ش��اكل �ص��حية

حرج��ة ،حي��ث مت نقل��ه م��ن م�ست�ش��فى
دب��ا �إىل م�ست�ش��فى خ�ص��ب مبحافظ��ة
م�سندم لتلقي العالج الالزم.

 vوقام��ت ي��وم � 5/27إح��دى الطائ��رات
العمودي��ة بعملي��ة �إخ�لاء طب��ي ملواطن��ة
تع��اين م��ن حال��ة �ص��حية حرج��ة  ،وق��د
مت نقله��ا م��ن م�ست�ش��فى م�ص�يرة �إىل
م�ست�ش��فى

�ص��ور

مبحافظ��ة

ال�شرقية لتلقي العالج الالزم .
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جن��وب

�سل�سلة مقاالت

يف روح فقيد الوطن
(احللقة الثالثة)

معنويات القوات امل�سلحة يف فكر القائد الراحل
تناولنا يف املقالة ال�سابقة يف العدد ( )520ملجلة (جند عُمان) (الفكر والتطبيق
لنتائج التعليم والتدريب الأكادميي) ،من خالل التدريبات والتمارين الع�سكرية
طيب اهلل ثراه .و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة
من منظور جاللة القائد الراحل َّ
(معنويات القوات امل�سلحة يف فكر القائد الراحل).
ما من �شك ب�أن املعنوية �أحد العنا�صر اجلوهرية للكفاءة القتالية يف القوات
امل�سلحة ،وهي عن�صر يالزم كافة مناحي احلياة الع�سكرية يف ال�سلم واحلرب،
ومعيار �أ�سا�سي لقيا�س �أداء الفرد والوحدة والت�شكيل وما يعادله يف التنظيمات
العميد الركن (متقاعد)
الع�سكرية ،وبالتايل �أداء القوات امل�سلحة ككل .ومن هنا جند �أن بناء املعنويات يف
�سعــود بــن �سليمــان احلبـ�سي
القوات امل�سلحة يجب �أن يبد�أ بغر�س الروح املعنوية يف نف�س الفرد �أوال ،للح�صول
على م�ؤ�س�سة ع�سكرية ذات معنويات عالية مبختلف م�ستوياتها .والروح املعنوية
العالية ال تتحقق بالأوامر والتعليمات الإكراهية والعقوبات ،و�إمنا بغر�سها يف
نفو�س الأفراد وفق مفهومها ومبادئها ،والأ�س�س ال�ضرورية لغر�سها واملحافظة عليها.
طيب اهلل ثراه ،يويل املعنويات يف قواته امل�سلحة اهتماما كبريا
كان املغفور له ب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س َّ
تكاد الأعلى يف قائمة اهتماماته ،وذلك �إدراكا منه  -رحمه اهلل  -ب�أهمية املعنويات يف نفو�س منت�سبي القوات
امل�سلحة كافة و�ضرورة تطبيق نظرياتها بعنا�صرها املختلفة ،وقد جت�سد ذلك خالل خم�سني عاما من عمر
النه�ضة العمانية احلديثة املباركة يف وجوده مع �أبناء قواته امل�سلحة يف ميادين احلرب ،وزياراته املتوا�صلة
لكل وحدات وت�شكيالت القوات امل�سلحة ،وم�شاركتهم يف كل املنا�سبات الوطنية ،وتوجيه الكلمات املعنوية
�إليهم يف كل خطبه التي يلقيها يف املنا�سبات الوطنية املدنية والع�سكرية.
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ومن الكلمات اجلامعة اخلالدة جلاللة
ال�سلطان قابو�س -رحمه اهلل -يف بدايات
النه�ضة املباركة ال ُعمانية احلديثة حلث الهمم
ولرفع الروح املعنوية واحلفاظ عليها يف
قواته امل�سلحة قوله�« ،أيها اجلنود ال�شجعان ،يا
رجال جي�شنا ال ُعماين البطل� ،أحييكم ،و�أحيي
فيكم روح ال�شجاعة والرجولة ،وميل�ؤين الفخر
و�أنا �أقر�أ على �صفحات وجوهكم امل�رشقة
�آيات القوة والب�سالة والعزم والت�صميم ،و�آمل
من اهلل �أن يزيدكم قوة لتكونوا على م�ستوى
الثقة التي �أوالها �إياكم هذا الوطن العزيز،
� ...أيها الرجال ،كونوا دائما العني ال�ساهرة
واحلار�س الأمني لهذا الوطن ،ولتكن قلوبكم
عامرة بالإميان ،مليئة بال�شجاعة والإقدام».
 6يونيو 1972م
و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة فكر
القائد الراحل ط َّيب اهلل ثراه يف نظريات
وتطبيق العنا�رص املعنوية بكافة الو�سائل
املعروفة.
�أوال :القيادة والإدارة العن�رص الأ�سا�سي
لبناء املعنويات :تع ّد القيادة والإدارة من
�أهم عنا�رص بناء املعنويات يف القوات
امل�سلحة ،لذلك توىل القائد الراحل -رحمه
اهلل -م�س�ؤولية القيادة والإدارة املبا�رشة
لقواته امل�سلحة يف كافة تطبيق نظريات
�إدارة وتنمية املوارد الب�رشية ،وفق ر�ؤية
ثاقبة تتفهم معنى القيادة والإدارة يف الع�رص
احلديث والبيئة ال ُعمانية التي تتقبل تلك
املعاين بعيدا عن التقليد ملجرد التقليد ،وذلك
من خالل توجيهاته امل�ستمرة املبا�رشة لقادة
الأ�سلحة ،و�إعطائهم اال�ستقاللية يف تخطيط
وتنفيذ توجيهاته ،واملتابعة الدقيقة لتنفيذ
تلك التوجيهات ،مع تكليف جهات حمددة

يف الت�سل�سل القيادي لتن�سيق تنفيذ توجيهاته
ل�ضمان التوحيد واجلودة يف الأداء.
�إن جاللة املغفور له كان �سلطاناً ،وقائداً
ع�سكرياً ،ومقات ًال يف امليدان .توىل القيادة
املبا�رشة يف حرب ظفار �ضد املتمردين
يف التخطيط والإ�رشاف على التنفيذ ،وكان
يحر�ص كل احلر�ص على �أن يكون موجوداً مع
�أبناء قواته امل�سلحة يف ميدان القتال يف قمم
اجلبال ،و�أعماق الأودية ،واخلندق ،م�ضحيا
بحياته لأجل ُعمان ،وهذا هو �أهم عن�رص
لبناء املعنويات الذي انفرد به القائد الراحل
رحمه اهلل ،وبذلك غر�س يف نفو�س �أبناء
قواته امل�سلحة من قادة و�ضباط و�أفراد الثقة
بقيادته و�إدارته من جهة ،والثقة بني الأفراد
والقادة على كافة امل�ستويات من جهة �أخرى.
يف الوقت الذي تخو�ض فيه قوات

ال�سلطان امل�سلحة احلرب يف ظفار �ضد
املتمردين يف طوي �أعتري ووادي جنا ووادي
العزيز باملنطقة ال�رشقية من جبال ظفار ،ويف
املنطقة الو�سطى ،وجه املغفور له -ب�إذن اهلل-
تعاىل كلمته املعنوية حلث املقاتلني على
التحلي بال�شجاعة والإقدام والروح املعنوية
العالية قائال�« ،أيها الرجال �إن اجلي�ش عمـاد
الأمـة ورمـز عزتها ومنعتهــا ،ومبقــدار قـوة
اجلي�ش تكون قوة الأمة  ...ومي�ضي بالقول،
و�إذا كان من الوا�ضح �أن النظام �أ�سا�س
وركيزة هامة بالن�سبة للجي�ش ،بال�ضبط
والربط وطاعة الر�ؤ�ساء وتنفيـذ �أوامرهـم
واحتـرام الرتب التـي متيز رجال اجلي�ش على
ح�سب رتبهم الع�سكرية ،ثم املحافظة على
ال�رشف الع�سكري مبا ينطوي عليه من معان
�سامية يتحلى بها الع�سكريون كال�شجاعـة
والت�ضحيــة والإقـدام وجمابهــة ال�صعـاب
بالــروح املعنويــة العاليـة واال�ستعـداد
دائمـا» 25.يناير 1972م.
�إن الكلمات اخلالدة املذكورة �أعاله كل
منها له دالالتها املعنوية الوا�سعة يف نفو�س
رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ويف الوقت الذي تنفذ فيه قوات ال�سلطان
امل�سلحة عمليات مكثفة حتقق فيها االنت�صار
بعد الآخر يف املنطقة الغربية يف وادي
�رش�شيتي ،ورخيوت ،و�ضلكوت ،و�رصفيت،
وجه القائد الراحل -رحمه اهلل -كلمته
اخلالدة �إىل رجال قواته امل�سلحة البا�سلة
والتي تع ّد من �أعمق الكلمات املعنوية قائال:
«�إنني �أحيي با�سمي وا�سمكم من هذا املكان -
حتية الوفاء والت�ضحية ،حتية الفداء والبطولة
 قواتنا امل�سلحة من �أبناء هذا الوطن العزيزوهم يدافعون عن راية احلق ،ورفع راية
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الإ�سالم ،يحملون ال�سالح ويرت�صدون بيقظة و�شجاعة
لأعداء الدين ،و�أعداء الوطن� ،إنني �أيها الأبطال �أعي�ش
حلظات العمر معكم� ،أعمل على �أن تكونوا جي�شا قويا
م�سلحا بالوعي والإخال�ص لهـذا الرتاب الغالـي ،وقـوة
رادعـة بني جيـو�ش �أمتنا العربية لإعالء كلمة احلق
ودحر فلول الباطل» 18 .نوفمرب 1974م.
ومبنا�سبة يوم الن�رص على قوى التمرد يف ظفار
وجه املغفور له ال�سلطان قابو�س القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة رحمه اهلل كلمته التاريخية �إىل كل من �ساهم
يف حتقيق الن�رص ك�شكر و�إ�شادة ودافع معنوي حيث قال:
«وحتية من الأعماق جلنودنا البوا�سل ،و�سالما و�إعجابا
لفرقنا الوطنية ،و�شكرا وتقديرا لأ�صدقائنا الكرام ،وثناء
لكل من �ساهم يف �إحراز هذا الن�رص الكبري ،واهلل �أ�س�أل
وهو خري م�س�ؤول� ،أن ميدنا بعونه وي�ؤيدنا بروح من
عنده ،وما توفيقي �إال باهلل ،عليه توكلت و�إليه �أنيب ،وكل
عام واجلميع بخري تام» 11 .دي�سمرب 1975م.
كل تلك الكلمات كانت موجهة مبا�رشة �إىل رجال
قوات ال�سلطان امل�سلحة وهم يف ميادين القتال
املختلفة ،وتع ّد دافعا معنويا م�ستمرا لهم لبذل الت�ضحية
بالأرواح لأجل ُعمان الغالية ،وكذلك �شكرا وتقديرا لهم
على االنت�صارات التي حققوها و�آخرها الن�رص العظيم.
ثانيا :الت�سليح عماد بناء املعنويات� :إن جودة
تعد �أحد العنا�رص املعنوية
ال�سالح الذي يحمله اجلندي ّ
طيب اهلل ثراه-الراحل
لدى الفرد ،لذلك كان القائد
َّ
يهتم بجودة ال�سالح كما �سبق و�أ�رشنا �إىل ذلك يف
مقاالت وكتب تناولت اهتماماته بهذا ال�ش�أن ،حيث �إنه
رحمه اهلل -و�ضع �سيا�سة الت�سليح لقواته امل�سلحةالتي تعتمد على الكيف ولي�س الكم ،وعلى تعدد م�صادر
الت�سليح بانتقاء �شديد ل�ضمان اال�ستمرارية لتلك
امل�صادر واالعتماد عليها يف خمتلف املواقف ال�سيا�سية
املحتملة .وكان يقوم -رحمه اهلل -بتجربة �أي �سالح
مراد �إدخاله يف اخلدمة كلما �أتيحت له الفر�صة لذلك،

ّ
تع��د القي��ادة والإدارة من �أهم
عنا�صر بناء املعنويات يف القوات
امل�سلح��ة ،لذل��ك ت��وىل القائد
الراح��ل -رحمه اهلل -م�س�ؤولية
القي��ادة والإدارة املبا�ش��رة
لقوات��ه امل�سلح��ة يف تطبي��ق
نظري��ات �إدارة وتنمي��ة املوارد
الب�شرية وفق ر�ؤية ثاقبة
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ويف حديث له عن هواياته قال -رحمه اهلل« -الرماية
�أي�ضا من الهوايات املحببة كوين تدربت ع�سكريا ،وهذه
الهواية جزء مهم لكل من يهتم بالن�شاط الع�سكري
وعا�ش يف جمتمع كاملجتمع ال ُعماين الذي يعتز بكونه
ي�ستطيع حمل ال�سالح عند ال�رضورة ،كذلك عندي حب
التجربة لكل ما هو جديد من �أ�سلحة يف القوات امل�سلحةـ
�سواء بندقية �أو مدفع ر�شا�ش �أو مدفع دبابة».
ثالثا :الزيارات عن�رص مهم من عنا�رص احلفاظ
على املعنويات� :إن الزيارات تع ّد �أحد �أ�ساليب وفنون
القيادة يف كافة امل�ستويات وعن�رصاً مهم ًا جدا لغر�س
املعنويات يف نفو�س الرجال واملحافظة عليها ،وذلك
من خالل االطالع عن قرب على �أحوال الأفراد وكفاءتهم
القتالية واحتياجاتهم ،ومن هذا املنطلق كانت الزيارات
لوحدات وت�شكيالت وقواعد قواته امل�سلحة يف فكر
املغفور له ب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س -رحمه اهلل -هي
واجب و�أ�سلوب معنوي ا�ستمتع وتفرد به للح�ضور بني
جنوده يف املع�سكرات التي تعد �أماكن �إقامتهم ،وكيف
و�أين ي�أكلون ،وكيف و�أين ينامون � ...إلخ .وما هي
احتياجاتهم ،وهذا بحد ذاته منط انفرد به -رحمه اهلل-
يف �سبيل رفع معنويات رجال قواته امل�سلحة .وعلى
الرغم من ان�شغاالته ب�إدارة �أمور الدولة �إال �أنه خ�ص�ص
حيزا كبريا من وقته وجهده لزيارة كافة وحدات
وت�شكيالت وقواعد قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية ،وقد قام -رحمه اهلل -بـع�رشات
الزيارات ويف كل زيارة يلقي كلمة الأب املعلم القائد
كدافع معنوي م�ستمر ،ويف هذا ال�صدد اخرتنا لكم مناذج
من تلك الكلمات اخلالدة.
يف زيارته التاريخية -رحمه اهلل -لإحدى ت�شكيالت
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين قال« ،ي�رسين �أن �أكون بينكم
هنا يف هذه اجلبال التي �شهدت معارك خ�ضتموها
وانت�رصمت فيها� .أن �أكون بينكم اليوم لأ�شارككم يف
هذه الفرحة ،و�أدعو اهلل لكم مبزيد من الثبات والروح

من �أقوال جاللته يف �إحدى زياراته التاريخية

«ي�سرين �أن �أك��ون بينكم هنا يف هذه
اجلبال التي �شهدت معارك خ�ضتموها
وانت�ص��رمت فيه��ا� .أن �أك��ون بينكم
الي��وم لأ�شاركك��م يف ه��ذه الفرحة،
و�أدع��و اهلل لك��م املزيد م��ن الثبات
والروح املعنوية العالية دائما»
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املعنوية العالية دائما ،ومزيدا من الإقدام
وال�شجاعة يف كل املواقع يف ال�سلم واحلرب،
ف�أنتم �أبناء هذا الوطن الذي يتطلع �إليكم ب�أن
حتموه من كل غادر وكل من �أراد به ال�سوء،
و�أنا ال �أ�شك ب�أنكم �ستكونون يف كل املواقف
كما كنتم �سابقا �ستكونون الحقا ،يف كل
املواقف �أنتم اجلنود البوا�سل وال�شجعان .واهلل
ويل التوفيق» 25.يوليو 1976م.
طيب اهلل ثراه-ويف زيارته الكرمية
َّ
لإحدى قواعد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
وجه رحمه اهلل كلمة قال فيها�« ،أيها الرجال

الأ�شاو�س يف قواتنا اجلوية ،ي�سعدنا �أن جنيء
�إليكم هنا يف هذا اليوم لنحييكم ونحيي
فيكم روح الوطنية ال�صادقة التي تتجلى يف
عزائمكم القوية الرا�سخة ووقوفكم دائما و�أبدا
على �أهبة اال�ستعداد يف يقظة تامة ملواجهة
كل الظروف .كذلك جئنا لهذا احلفل الذي يقام
لأول مرة على �أر�ض هذه القاعدة اجلوية،
لنقلد فيه الأجنحة لزمالئكم اجلدد ،ولن�شاهد
ما �ستقدمونه من عرو�ض.
�إنكم �أيها الرجال مع زمالئكم يف قواتنا
امل�سلحة الأخرى درع لوطننا احلبيب ،تبذلون

كانت الر�ؤية ال�سامية للمغفور له ب�إذن اهلل ال�سلطان
قابو�س -ط َّيب اهلل ثراه -لالحتفاالت بيوم القوات
ً
تخليدا ،وتكرميا لأبناء قواته امل�سلحة،
امل�سلحة
وا�ستمرارا للحفاظ على معنوياتهم العالية

العــدد 521
مايو 2020

24

النف�س والنفي�س للذود عن حيا�ضه ،وتر ُّدون
عنه كل من ت�سول له نف�سه ب�أن يعتدي عليه
وعلى مقد�ساته وما حققنا من �إجنازات»27 .
يناير 1983م.
ويف زيارته لقاعدة من قواعد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية واالحتفال بان�ضمام
�سفينة الإنزال (املنا�رص) �إىل �أ�سطول البحرية
قال القائد -رحمه اهلل« -ي�رسنا �أن نحتفل
اليوم بتد�شني �ضم �سفينة الإنزال (املنا�رص)
لأ�سطول قواتنا البحرية ،ويف ذلك تدعيم لقطع
�أ�سطولنا الأخرى لتعمل جميعا يف حرا�سة
�شواطئنا ومياهنا الإقليمية .وبهذه املنا�سبة
نوجه حديثنا لقواتنا البحرية ،مذكرين �إياهم
ب�أن �أ�سالفا لهم كانوا �أ�سيادا على البحار يف
�أجزاء كبرية من املحيط الذي ن�رشف عليه،
و�أن عليهم �أن مي�شوا على خطاهم ليحققوا
لهذا الوطن ما ي�صبو �إليه من العزة واملنعة».
� 3أبريل 1979م.
لقد كان القائد الراحل جاللة ال�سلطان
طيب اهلل ثراه -حري�صا كل احلر�صقابو�س َّ
على اال�ستمرار يف رفع معنويات رجال قواته
امل�سلحة حتى يف �أ�صعب الظروف ال�صحية
مر بها -رحمه اهلل -يف ال�سنوات
التي ّ
الأخرية ،وعندما كان يتلقى العالج خارج
البالد وجه -رحمه اهلل -كلمته الأخرية
لرجال قواته امل�سلحة قائال« ،كما ي�رسنا �أن
نحيي قواتنا امل�سلحة البا�سلة بكل قطاعاتها
يف جميع ثغور الوطن العزيز على دورها
الوطني اجلليل الذي يلقى منا كل التقدير على
الدوام ،م�ؤكدين �سعينا امل�ستمر بعون اهلل يف
مدها بكل ما هو �رضوري من املعدات للقيام
ب�أداء واجبها ور�سالتها النبيلة يف حماية
تراب الوطن والذود عن مكت�سباته .ن�س�أل اهلل
�أن ميدنا بعونه وي�ؤيدنا بتوفيقه بكل ما فيه
خري ُعمـان� ،إنـه �سميـع قريب جميب الدعاء».
 5نوفمرب 2014م.
رابعا :اال�ستعرا�ضات الع�سكرية داللة على
االنتماء واال�ستعداد لأداء الواجب :لقد كان
فكر املغفور له -ب�إذن اهلل -تعاىل ال�سلطان
قابو�س حول اال�ستعرا�ضات الع�سكرية ب�أنها
تعبري عن االنتماء لل�سالح واال�ستعداد لأداء
الواجب املقد�س ،وو�سيلة لاللتقاء مبجموعات
رمزية من قواته امل�سلحة ،والتحدث �إليهم
مبا�رشة لرفع معنوياتهم من خالل الإ�شادة
ب�أهمية دورهم يف الدفاع عن الوطن واحلفاظ
على منجزاته ،وهي موقف يعرب فيه اجلندي

ال�سابع من دي�سمرب من كل عام
يوم للمتقاعدين الع�سكريني
وهو تكرمي وتثبيت للمعنويات
من لدن جاللة ال�سلطان قابو�س
رحمه اهلل -لأولئك الرجالالبوا�سل الذين وهبوا حياتهم
لأمن الوطن ،و�سطروا �أروع
�صفحات املجد �أثناء ت�أديتهم
لواجبهم املقد�س
عن ا�ستعداده العايل للدفاع عن الوطن .وقد
حر�ص -رحمه اهلل -على �إقامة االحتفاالت
الع�سكرية مبنا�سبة الأعياد الوطنية خالل
ت�سعة و�أربعني عاما من عمر النه�ضة
املباركة ،ففي االحتفال بالعيد الوطني الأول
بتاريخ  23يوليو 1971م قال رحمه اهلل،
«وما اال�ستعرا�ض الع�سكري �إال �أحد املواقف
التي يعرب فيها اجلندي عن ا�ستعداده للدفاع
عن م�صالح وطنه ،وال �شك �أنكم تعلمون �أن
الدفاع عن الوطن الغايل واجب مقد�س ،وهذا
ما يجب �أن يكون �أمام �أعيننا جميعا ،و�إننا
لرنجو �أن نرى قواتنا يف زياراتنا املقبلة
وهي تخطو نحو الأمام ب�صورة �أقوى و�أف�ضل.
�إننا نحيي فيكم هذه الروح الع�سكرية،
ونقدر حبكم لوطنكم وعملكم ،وندعو اهلل
الكرمي �أن يوفق اجلميع ملا فيه خري هذه الأمة
العزيزة وم�صلحة اجلميع».
وكما هو معروف �أنه ال يخلو خطاب
من خطبه يف املنا�سبات بالأعياد الوطنية،
وافتتاح جمل�س ُعمان من الإ�شادة بدور
القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية يف احلفاظ
على مكت�سبات الوطن وم�صاحله العليا �أينما
وجدت ،كما �أن حر�ص القائد الراحل -رحمه
اهلل -على ا�ستمرارية اال�ستعرا�ضات الع�سكرية
حتى يف �آخر �أيام من حياته وهو يف حالة
�صحية �صعبة� ،إال �أنه كان م�رص على رعاية
هذه اال�ستعرا�ضات �شخ�صيا .وهذا هو �أ�سلوب
قابو�س -رحمه اهلل -يف غر�س الروح املعنوية
وجتددها يف نفو�س �أبناء قواته امل�سلحة.
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خام�سا :االحتفال بيوم القوات امل�سلحة
تخليد لذكرى غالية :تع ّد االحتفاالت بيوم
القوات امل�سلحة يف احلادي ع�رش من دي�سمرب
كل عام تخليداً وذكرى ليوم غيرّ امل�سار
الوطني نحو توحيد الوطن لأول مرة يف تاريخ
ُعمان ،وتثبيت الأمن واال�ستقرار والرخاء
فيها ،ومن هنا كانت الر�ؤية ال�سامية للمغفور
طيب اهلل ثراه-له ب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س َّ
لالحتفاالت بيوم القوات امل�سلحة تخليداً
وا�ستمرارا
وتكرمي ًا لأبناء قواته امل�سلحة،
ً
للحفاظ على معنوياتهم ،وهذا هو تقليد
ع�سكري ُعماين �أ�صيل انفرد به فكر القائد
الراحل حيث حر�ص �أن ت�ستمر هذه االحتفاالت
كل عام حتى �آخر �أيام من حياته وهو يف
حالة �صحية تكاد ال ت�سمح له باخلروج ملثل
هذه املنا�سبات �إال �إنه رحمه اهلل بكل عزمية
و�إ�رصار �أقام �آخر احتفال بيوم قواته امل�سلحة
يف حياته.
�إن هذا التقليد الع�سكري ال ُعماين الأ�صيل
يف فكر القائد الراحل هو تعميق االنتماء
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ل ُعمان واالعتزاز بالقوات امل�سلحة يف نفو�س
منت�سبي القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية،
وا�ستمرار للحفاظ على معنوياتهم العالية.
�ساد�سا :يوم املتقاعدين تكرمي وتثبيت
للمعنويات :ال�سابع من دي�سمرب من كل عام
يوم للمتقاعدين الع�سكريني وهو تكرمي
وتثبيت للمعنويات من لدن جاللة ال�سلطان
قابو�س -رحمه اهلل -لأولئك الرجال البوا�سل
الذين وهبوا حياتهم لأمن الوطن ،و�سطروا
�أروع �صفحات املجد �أثناء ت�أديتهم لواجبهم
املقد�س .اجلدير بالذكر ب�أن يوم  7دي�سمرب
1975م هو يوم كانت تنفذ فيه قوات
ال�سلطان امل�سلحة عمليات ع�سكرية ناجحة يف
حرب ظفار ،وكانت خامتة للعمليات منذ عام
1964م ،وبالتايل حتقيق الن�رص امل�ؤزر �ضد
خمططات عاملية تهدف �إىل النيل من �سيادة
ومقدرات ُعمان ب�صفة خا�صة ،واخلليج ب�صفة
عامة.
كما �أن يوم املتقاعدين الع�سكريني يعني
وجود �صلة بني العاملني واملتقاعدين مدى

احلياة ،ومن هذا املنطلق ولكي ال يكون
املتقاعدون يف طي الن�سيان ،وجه القائد
رحمه اهلل -بتحديد هذا اليوم يوما لهميحتفلون فيه بلقاء ودي بينهم وبني الذين
ال يزالون يف اخلدمة لت�أكيد التوا�صل الوثيق
بينهم ،واحلديث عن الذكريات امل�شرتكة
التي جتمعهم �أثناء عملهم جنبا �إىل جنب
يف ميادين ال�رشف والبطوالت ،بالإ�ضافة
�إىل اال�ستمتاع بالذكريات الفكاهية التي
تعمق الود يف نفو�س اجلميع.
�سابعا :الأو�سمة وامليداليات فخر
واعتزاز :كما هو معلوم ب�أن الأو�سمة
وامليداليات الع�سكرية على مر التاريخ كانت
وال زالت رمزاً للتقدير ومكاف�أة لأولئك الذين
يقومون بعمل بطويل يف �ساحات القتال،
وافتخارا واعتزازا ب�أي عمل ا�ستثنائي غري
عادي يف خمتلف املواقف .وما من �شك
يف �أن منح الأو�سمة وامليداليات هو تقليد
ع�سكري يف كل جيو�ش العامل� ،إال �أن الفكر
ال�سامي للقائد الراحل -رحمه اهلل -لهذا
التقليد جتاوز الفكر العادي ،فبالإ�ضافة �إىل
الأو�سمة وامليداليات التي متنح يف ميدان
احلرب مثل ،و�سام الب�سالة ،وو�سام ال�شجاعة
وغريها من الأو�سمة ،كانت ر�ؤيته -رحمه
اهلل -ب�أن متنح هذه الأو�سمة وامليداليات
يف كافة ميادين العمل الع�سكري يف وقت
ال�سلم لأولئك الذين يتميزون بالإجادة
واجلر�أة وال�شجاعة يف �أداء الواجب ك�أفراد،
ومنح كل منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية كل خم�س
�سنوات ميدالية مب�سمى ميدالية العيد
الوطني تكرميا وتقديرا لدورهم الفاعل
يف احلفاظ على م�سار التنمية ال�شاملة
امل�ستدامة يف البالد بعد كل خطة خم�سية
تنموية ،وحفاظا على معنوياتهم العالية
دائما.
ثامنا :الرايات الع�سكرية رمز االعتزاز
بالوحدة والت�ضحية :ا�ستخدم العرب يف
اجلاهلية رايات و�ألوية وبنودا خمتلفة
الأ�شكال والألوان يربطونها على رماحهم
ويحملها فار�س و�سط املقاتلني .وكانوا
ي�سمون راية احلرب لواء ،وهي �شقة ثوب
تلوى وت�شد �إىل عود الرمح ،فال تن�رش �إال عند
احلاجة .وقد يعرب عن بع�ضها بالع�صائب
(جمع ع�صابة) لأنها تع�صب على ر�أ�س
الرمح من �أعاله .وكـان الر�سول الكريـم

�صلـى اهلل عليه و�سلم -يعقد لأمراء �رساياهالرايات عند بعثها ،وكانت له راية بي�ضاء
ين�رشها يف غزواته ،وراية �سوداء ت�سمى
(العقاب) حملها علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنه يوم بدر الكربى.
�أما يف الع�رص احلديث حتر�ص اجليو�ش
املتقدمة على ت�سليم الرايات الع�سكرية
للوحدات الع�سكرية كعالمة لها ،ورمز يلتف
حوله منت�سبوها ،ومن هذا املنطلق كان فكر
طيب اهللالقائد الراحل ال�سلطان قابو�س
َّ
ثراه -يف هذا ال�ش�أن هو �أن حتمل كل وحدة
وت�شكيل و�سالح يف قواته امل�سلحة راية تعتز
بها وتذود عنها لتبقى عالية خفاقة دائما،
و�أن تكون معنوياتها عالية ،واعتزازها
براياتها �أعلى و�أعظم .ويف �إحدى املنا�سبات
ي�سلم فيها -رحمه اهلل -الرايات قال،
التي ّ
«�إنني �أ�شعر بالغبطة وال�رسور عندما جتمعنا
املنا�سبات ،ولقد �أتيت �إليكم اليوم لأ�سلمكم
رايات فرقكم املختلفة التي تعملون حتتها يف
ظل علم ُعمان املجيدة ،ويهمني �أن يدرك كل
فرد منكم املعنى الذي ت�شري �إليه هذه الرايات
التي هي الرمز الذي يعتز به كل رجال الفرقة
فيتبارون يف تقدمي �أج ّل الت�ضحيات.
من هنا يعطي التناف�س ال�رشيف �أطيب
الثمار و�أح�سن النتائج ليكون احل�صاد ل�صالح
الوطن الغايل ،فكلنا جمندون يف خدمته،
وكلنا مدعوون لبذل �أق�صى طاقاتنا لرفعه
مكا ًنا عال ًيا� ،إن الرايات هي رموز كرمية تدعو
اجلميع �إىل بذل كل جهد م�ستطاع دفاعا عن
الوطن وترابه الغايل» 16 .نوفمرب 1974م.
لقد كان اهتمام ال�سلطان قابو�س
طيب اهلل ثراه -بالرايات عظيما منَّ
حيث الأ�شكال والت�صميمات والألوان ،كان
ي�صادق عليه �شخ�صيا .ومن الذكريات التي
ال تن�سى حول دقة وعمق فهم الرايات ،كان
ذات يوم يرعى احتفال لت�سليم الرايات لعدد
من وحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وبعد
مرا�سم االحتفال قال« :لقد الحظت ب�أن راية
املدرعات �أق�رص قليال عن الرايات الأخرى
�ألي�س كذلك؟ علما ب�أن راية املدرعات مت
ا�ستالمها على عجالة لقرب موعد االحتفال
وكان معروفا ب�أن راية املدرعات �أق�رص بـ
( )2بو�صة عن الرايات الأخرى ،ول�ضيق الوقت
اتخذ القرار بت�سليم الراية ح�سب املخطط ويتم
التعديل املطلوب عليها الحقا .هكذا كانت دقة
مالحظاته رحمه اهلل يف �أدق التفا�صيل.

اخلال�صة
�إن املعنويات يف فكر القائد الراحل
طيب اهلل ثراه -تتعدىال�سلطان قابو�س
َّ
النظريات التقليدية لغر�س وبناء املعنويات،
ذلك لأنه -رحمه اهلل -طبق كافة النظريات
املعروفة يف هذا ال�ش�أن ،و�أ�ضاف ما ي�ؤمن
به من عنا�رص لبناء وتطوير وا�ستمرارية

املعنويات يف قلوب منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الذين
يف اخلدمة �أو املتقاعدين على حد �سواء،
ن�س�أل املوىل العلي القدير �أن يتغمد القائد
امل�ؤمن ،والأب الكبري ،واملعلم القدير بوا�سع
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته �إنه �سميع
جميب الدعاء.
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ت َّي ٌة ِل ْل ُم ْخ ِل ِ�صي
حَ ِ

قب��ل �أيام قالئ��ل من �صدور هذا الع��دد الذي ب�ين �أيديكم من (جند
(عم��ان) م��ع خمتل��ف دول العامل
ُعم��ان) ،احتفل��ت بالدن��ا الغالي��ة ُ
الإ�سالم��ي وكاف��ةامل�سلم�ين يف م�ش��ارق الأر���ض
ومغاربه��ا مبنا�سب��ة عزي��زة عل��ى كل م�سلم ،وهي
منا�سب��ة عي��د الفط��ر املب��ارك ،والتي �أعقب��ت �شهر
رم�ض��ان الف�ضيل مبا يحمل��ه من جتليات روحانية
طيلة �أيامه ولياليه،وما ميثله للم�سلمني من �أهمية
بالغ��ة،لكونه ال�شهر الذي �أُن��زل فيه القر�آن الكرمي ،وفيه ليلة القدر
الت��ي هي خري من �ألف �شهر ،وغري ذلك م��نالروحانياتوالأحداث
التي ت�شكل �أهمية لكل م�سلم.
وبالرغ��م م��ن �أن االحتفال بعيد الفطر هذا الع��ام يختلف اختالفا
كبريا عن مثيل��هيف ال�سنوات املا�ضية ،نظرا ملا حتتمهاالحتياطات
ال�رضوري��ة الالزمة يف ظل وجود فريو���س كورونا (كوفيد  )19الذي
يجتاح العامل هذه الأيام،وما يفر�ضهذلك من تباعد وجتنب االختالط،
والبع��د عن التجمعات� ،س��واء الأ�رسية املو�سع��ة� ،أو املجتمعية ،الأمر
الذي يعني �أن كثريا من الفعاليات والعادات املتبعةيف هذه املنا�سبة
لن تكون حا�رضة هذا العام ،ومن �أهمها �صالة العيد ،وما يعقبها من
لقاءاتوتقاليد اعتادها النا�س،�إال �أن ذلك ال يعني �أن العيد ميردون
التوا�ص��ل بني النا�س ،وال ميكن �أن تنتزع جائحةكورونا الفرحةمن
نفو���س امل�سلمني به��ذهاملنا�سبة اجلليلة ،حي��ث �إن و�سائل االت�صال
والتوا�صل احلديثة جعلت النا�س يكونون قريبني من بع�ضهم بع�ضا،
وعلى توا�صل م�ستمر ،بالرغم من تباعد امل�سافات ،هذا �إ�ضافة �إىل
الفعالي��ات املعتادة يف مثل هذه املنا�سبة على امل�ستوى امل�صغر
للأ�رس ،و�أن النفو�س  -دون �شك -�سيبقى الفرح يعمها،والبهجة
تغمره��ا ،بعد �أداء فري�ض��ة ال�صياموالتق��رب �إىل اهلل �سبحانه
وتعاىل يف �شهره الف�ضيل.
ويف الوق��ت ال��ذي نحتف��ل في��ه به��ذه املنا�سب��ة
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الكرمي��ة ،ف�إننا نقدر عاليا اجله��ود املخل�صة،
والت�ضحي��ات اجل�سيم��ة الت��ي يقدمه��ا نخب��ة
م��ن �أبن��اء الوط��ن املخل�ص�ين يف ه��ذا الوقت
الع�صي��ب ،كل يف جمال��ه ،وم��ن موق��ععمله،
وا�ضع�ين ن�صب �أعينه��مخدمة الوط��ن الغايل
و�أبنائ��هالأعزاء ،باذلني الغ��ايل والنفي�سمن
�أجل القيام بواجبه��معلى الوجه الأكمل ،ومن
ب�ين هذه الفئة رجال ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
ب�أ�سلحته��او ت�شكيالته��ا املختلف��ة،والأجهزة
را�سخا
الع�سكرية الأخرى ،الذيني�ؤمنون �إميانا
ً
ب���أن ا�ستقرار الوطن،و�أم��ن املواطن و�سالمته
دين يف �أعناقه��م،وم�س�ؤولية كربى يحملونها
ب��كل ر�ض��ا ،و ي�ؤدونه��ابكل �إخال���ص وتفان،
ل��ذا ف�إنهم يكون��ون �سعداءوه��م يف مواقعهم،
يقوم��ون بواجبهم جتاه وطنه��م و�أهلهم ،ففي
�سبي��ل الوطندوم��ا تتوا�ض��ع الت�ضحيات و�إن
ب��دت كب�يرة ،وت�صغر الأعم��ال اجلليل��ة مهما
ك�برت ،لأن الوط��ن دائما ه��و الأك�بر والأهم،
وه��و اجلديرب��كل ت�ضحية،واجلدي��ر بكل بذل،
و�أن جميعاجلهود والت�ضحيات والأعمال التي
يقدمها املخل�صون م��ن �أبناء الوطن ،و�إن علت
يف قيمته��ا ،وارتفع��ت يف �ش�أنها ،تبقى �أقل ما
ميكن �أن يقدم للوطن باعتباره احلب الأكرب يف
حي��اةالإن�س��ان ،وهو دوم��ا الأوىل بالت�ضحية
واحلقي��قب��كل الب��ذل والف��داء ،لذا ف���إن وجود
ه�ؤالء الرجالاملخل�صني يف مواقعهم يف مثل
ه��ذه املنا�سبات ال يجعلهم يح�سونبالبعد عن
�أهله��م وذويهم ،بل يكونون �أقرب بت�ضحياتهم

وجهودهم و�إخال�صهم وتفانيهم،
لأنه��م ي�ست�شع��رون الأم��ان ال��ذي
يعي���ش�أهاليه��م و�أبن��اء وطنه��م يف
ظله ،ويفخ��رونعندما يدرك��ون �أنهم
ي�ساهم��ون يف املحافظ��ة علي��ه ،كم��ا
�أنن��ا نق��در كذلك ال��دور الكب�ير واملهم
ال��ذييقوم ب��ه �أبن��اء الوط��ن الآخرون
خا�ص��ة يف ه��ذه الأوق��ات ال�صعب��ة،
ونخ���ص بالذك��ررجال الأم��ن ،والأطقم
الطبي��ة املختلفة �سواء من وزارة ال�صحة
�أو اخلدم��ات الطبي��ة للق��وات امل�سلح��ة،
ونحيياجله��ود املخل�صة التي يقوم بها
اجلميع ،خدمة لهذا الوطن الغايل و�أبنائه
الأعزاء،فل��كل ه�ؤالء الأوفي��اء ،وجلميع
املخل�ص�ينمن �أبناء ُعم��ان يف خمتلف
املواق��ع ،والتخ�ص�ص��ات ،و�أينما كانوا،
ويف كل عمل يقومون به ،من �أجل رفعة
وتق��دم الوطن العزي��ز ،وا�ستتبابالأمن
واال�ستقرار على �أر�ضه ،و�إ�سعاد املواطن
الويف،لهم جميعا كل الإجالل والتقدير
والثناء .
�أدام اهلل عل��ى وطنن��ا العزي��ز ُعم��ان
نعمة الأمن واال�ستقرار ،وحفظ اهلل جاللة
ال�سلط��ان هيث��م املعظم ،القائ��د الأعلى،
وحق��ق على يدي��ه الكرميت�يناملزيد من
الإجن��از والبناء والتق��دم ،وكتب ال�سالمة
والرخ��اء لأبناء ُعم��ان الأوفياء ،وكل عام
واجلميع يف خري وتوفيق و�أمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*

عميد ركن متقاعد
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جائحــــــة كورونــا (كوفيد  )19وقــــــــــــــطاع تقنيــة املعلومات واالت�صـاالت
�صادر عن رو�س ايرفينغ ،الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة (.)Capacity Media

كبريا من البلدان
لقد �أ�صاب فريو�س كورونا (كوفيد  ,)19ع��ددًا
ً
وات�ضح �أن ت�أثرياته �أ�سو�أ من اال�شتباكات االقت�صادية والإ�سرتاتيجية

�إعالن �شركات تقنية املعلومات
واالت�صاالت عن خ�سائر مالية

وال�سيا�سية احلرجة التي حتدث يف جميع �أنحاء العامل .لقد كان لتف�شي
الفريو�س وال ي��زال ي�ؤثر على جميع ال�صناعات ،مبا يف ذلك قطاع
تقنيات املعلومات واالت�صاالت� .أوقف عمالقة التكنولوجيا عملياتهم،
و�ألغوا م�شاركتهم يف الأح��داث وامل�ؤمترات املهمة ،و�أعلنوا عن �سقوط
عمودي يف الأهداف املالية دون التوقعات.

حتى ت��اري��خ  5مايو 2020م ،و�صل
عدد احلاالت امل�ؤكدة يف الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ( )1.250.000مب��ا يف ذلك
( )70.000حالة وف��اة ،كما �أبلغت ال�صني
منظمة ال�صحة العاملية عن ()82.880
حالة ،مبا يف ذلك ( )4633حالة وفاة� .أما
�إجمايل عدد احلاالت امل�ؤكدة يف �أوروبا فهو
( )1.500.000منها ( )142.000حالة
وفاة ،يف حني عدد احلاالت امل�ؤكدة يف باقي
دول العامل يناهز ال ( )900.000حالة،
منها ( )33.350حالة وف��اة .باملقاربة
الن�سبية لتعداد ال�سكان يف العامل يف التاريخ
نف�سه متثل ن�سبة الإ���ص��اب��ات امل���ؤك��دة ما
يعادل ( )% 0.462من �سكان العامل.

الفعاليات الدولية تتحمل العواقب

على الرغم من �أن ال�صني ت���أث��رت يف
الغالب باملر�ض� ،إال �أن انت�شاره يف العامل
كله ي�رض باالقت�صادات الكبرية واملتو�سطة
وال�صغرية .كانت ال�رضبة الأك�ثر ت�أثرياً لـ
(كوفيد  )19يف �صناعة تقنية املعلومات
واالت�������ص���االت �إل���غ���اء امل����ؤمت���ر ال��ع��امل��ي
لالت�صاالت النقالة ( )GSMAال��ذي كان
م��ن املفرت�ض عقده يف مدينة بر�شلونة
الإ�سبانية يومي  24و 27فرباير2020م.
فهذا امل�ؤمتر تتطلع فيه �رشكات تقنيات
املعلومات واالت�صاالت �إىل عر�ض تقنياتها
وتخطط لإطالق خدمات ومنتجات وحلول
ج��دي��دة .كما �أنها فر�صة لت�سليط ال�ضوء

املكرم
حممد بن �أحمد اللمكي
ع�ضو جمل�س الدولة k
على مميزات �صناعة الهواتف املحمولة
وتطبيقاتها حيث ت�ستغل ال�رشكات امل�ؤمتر
واملعر�ض امل�صاحب ملقابلة عمالء جدد
و�إبرام �صفقات و�رشاكات جديدة.
كما مت �إلغاء حدث رئي�سي �آخر لتقنيات
املعلومات واالت�����ص��االت يف مدينة دبي،
القدرات ال�رشق الأو�سط (Capacity Middle
 ،)Eastوالذي كان من املقرر �أن يبد�أ يف 2
مار�س 2020م .وقد جاء بيان املنظمني
كالتايل «مل يتم اتخاذ هذا القرار با�ستخفاف،
ولكن �صحة عمالئنا و�رشكائنا وفريقنا لها
�أهمية ق�صوى .نحن ن�شعر �أن مثل هذا احلدث
املهم للمنطقة وجب ت�أجيله مما �سي�سمح
للحدث �أن يخدم غر�ضه ب�شكل �أف�ضل» بيان

انعك�س �إلغاء الأح���داث الدولية خوفًا
من الإ�صابة بالفريو�س �إىل خ�سائر مالية
مبا�رشة وغ�ير مبا�رشة لآالف ال�رشكات
يف قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت.
ؤخرا بخف�ض تقديرات
يف الواقع ،قامت م� ً
�إيراداتها للربع احلايل ،قائلة �إنها �ست�شعر
بت�أثري وب���اء (كوفيد  )19م��ع انخفا�ض
مبيعات برامج(  ( )Windowsو�أجهزة (Su r
 )faceكانت �رشكة (مايكرو�سوفت) الأمريكية
العمالقة من ال�رشكات العاملية العديدة التي
حذرت من �أنه �سيكون جلائحة (كوفيد )19
ت�أثري �سلبي كبري.
وقد �رصحت (مايكرو�سوفت) يف بيان
لها« :على الرغم من �أننا نرى طل ًبا قو ًيا
على ( )Windowsيتما�شى مع توقعاتنا،
�إال �أن �سل�سلة التوريد ()Supply Chain
تعود �إىل العمليات العادية بوترية �أبط�أ
مما ك��ان متوق ًعا» .ونتيجة لذلك� ،أعلنت
(مايكرو�سوفت) �إنه يف الربع املايل الأول من
عام 2020م �ستقل �إيراداتها عن التوقعات
ال�سابقة ،مع ت�أثر ( )Windowsو()Surface
ب�شكل �سلبي �أك�ث�ر مم��ا ك��ان متوق ًعا يف
ال�سابق.

ي��ع��د ت��راخ��ي�����ص ب��رام��ج ()Windows
م�صدرا رئي�س ًيا لإيرادات
ل�صانعي الكمبيوتر
ً
( ،)Microsoftمما يعني �أن عمليات الإغالق
امل�ؤقت �أو توقف الإنتاج يف امل�صانع التي
يديرها ال�رشكاء ميكن �أن حتد من �إيراداتها
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية تـ�أثر االحتياطات
ب���إع��اق��ة ت�صنيع �أق���را����ص ()Surface
مبا�رشة .وقالت (مايكرو�سوفت)« :مع تطور
الظروف� ،ستعمل (مايكرو�سوفت) ل�ضمان
�صحة و�سالمة موظفينا وعمالئنا و�رشكائنا
خالل هذه الفرتة ال�صعبة» .توا�صل( (Micr o
أي�ضا تقدمي تربعات جلهود الإغاثة
ً � )soft
واالحتواء ،مبا يف ذلك توفري التكنولوجيا
ب�شكل م��ب��ا��شر مل�����س��اع��دة امل�ست�شفيات
والعاملني يف املجال الطبي .وعلى نحو
مماثل �أعلنت �رشكة (�آبل) �أن �إيراداتها للربع
الأول �ستكون �أقل من التوقعات ،و�أن �إمدادات
( )iPhoneالعاملية �سيتم تقييدها م�ؤق ًتا
ب�سبب انت�شار الفريو�س العاملي ،وال �سيما
يف ال�صني ،حيث تقوم ( )Appleبت�صنيع
معظم �أجهزتها التي تعتمد على مكونات من
املوردين ال�صينيني ولديها �سوق كبري يف
ال�صني ،مت الت�أثري عليها من كال اجلبهتني
(الأمريكية وال�صينية).

االقت�صاد ال�صيني يف خطر

�سيكون لفريو�س (كوفيد  )19ت�أثري �أكرب

على �سوق تقنية املعلومات واالت�صاالت يف
ال�صني ،مقارنة باالقت�صاد ال�صيني ب�شكل
ع��ام  -وه��و ت���أث�ير �أك�بر حتى م��ن تف�شي
فريو�س ال�سار�س يف �آ�سيا يف عام 2003م.
ومع ذلك ،تتوقع �رشكة (� )IDC Chinaأن
الت�أثري �سيتال�شى تدريج ًيا مع نهاية الربع
الثاين من العام 2020م و�سيكون لها ت�أثري
حمدود للغاية على العام ب�أكمله.
و�رصحت (كيتي فوك) ،املدير الإداري
ل�رشكة ( ،)IDC Chinaيف بيان�« :أن م�ساهمة
قطاع تقنية املعلومات يف االقت�صاد الرقمي
ال�صيني ي�صل �إىل ( )٪37.8من االقت�صاد
ال��رق��م��ي ال�صيني يف ع��ام  .2019ومن
املتوقع �أن ي�ؤثر ا�ضطراب االقت�صاد الكلي
الناجم عن اجلائحة ب�شكل كبري على �سوق
تقنية املعلومات واالت�صاالت يف ال�صني
بن�سبة تراجع ت�صل �إىل ( )٪10تقري ًبا يف
الربع الأول من ع��ام 2020م ،كما قالت
(� )IDCأنه �سيكون هناك انخفا�ض بن�سبة
( )٪30على الأقل يف مبيعات �أجهزة احلا�سب
الآيل والهواتف الذكية ،و�أكرث من ( )٪15يف
مبيعات اخلوادم وال�شبكات والتخزين .كما
يتوقع وفق حتليل البيانات �أن الفريو�س
�سي�ؤثر على �صناعة و�إنتاج تقنيات الذكاء
اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة ،ولكنه
�سيظل ينمو خالل العام .قالت �رشكة ()IDC

مع انت�شار (كوفيد  )19على
م�ستوى ال��ع��امل ،تت�صاعد
امل��ع��رك��ة ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت
لل�سيطرة على انت�شار املعلومات
اخلاطئة حول املر�ض
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�ش��ركات الإنرتن��ت ت�ش��ارك يف
اجتم��اع م��ع منظم��ة ال�صح��ة
العاملي��ة يف مكات��ب في�سب��وك
يف وادي ال�سيليك��ون ملناق�ش��ة
�أ�ساليب مث��ل الرتويج ملعلومات
موثوقة والتحقق من االدعاءات
امل�شكوك فيها حول الفريو�س
�أن التقنيات النا�شئة ،مثل �إنرتنت الأ�شياء
والأم��ن� ،ست�شهد انخفا�ضات طفيفة ب�شكل
عام� ،إال �أن التوقعات ت�شري �إىل معدل منو
بن�سبة ( )٪5.5ل�سوق ال�صني يف قطاع تقنية
املعلومات واالت�صاالت يف العام 2020م.

عمالقة التقنية يقودون املعركة

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن �أن ق��ط��اع تقنية
املعلومات واالت�صاالت كان له ن�صيبه من
فريو�س (كوفيد � ، )19إال �أن��ه كان ي�ساهم
ب�أكرب قدر يف حماربته .فمنذ انت�شار فريو�س
(ال�����س��ار���س) يف ع��ام 2003م ،تغري نهج

الوقاية من الأمرا�ض الفريو�سية والق�ضاء
عليها ب�شكل كبري .فللتقنية دور كبري يف
الوقت احلا�رض يف حماربة الفريو�سات مت
تركيب �أنظمة جديدة لتحليل درجات احلرارة
يف املطارات وحمطات املرتو للك�شف عن
احل���االت املحتملة يف ال�����ص�ين ،ه��ذا وقد
�أن�ش�أت ( ،)Megviiاملتخ�ص�صة يف تقنيات
خوارزميات التعرف على الوجه (Facial
نظاما للك�شف
،)Recognition Algorithm
ً
جمه ًزا بـ ( )16كامريا كال�سيكية و�أ�شعة حتت
احلمراء ميكنها اكت�شاف درج��ات احل��رارة
املرتفعة من م�سافة ثالثة �أمتار حتى �إذا

كان وجه ال�شخ�ص مغطى وكان يف ح�شد من
النا�س .ميكن لهذا النظام �أن يفح�ص ()15
�شخ�صا يف الثانية ،ويتطلب عدد �أق��ل من
ً
فرق املراقبة ،وبالتايل تقليل خماطر انتقال
العدوى.
كما عر�ضت �رشكة ( )Baiduال�صينية
العمالقة نظام ك�شف مماثل لقيا�س درجة
ح���رارة الأ�شخا�ص م��ع نطاق خط�أ يبلغ
( )0.05درجة مئوية بف�ضل �أجهزة ا�ست�شعار
الأ�شعة حتت احلمراء وتقنية التعرف على
الوجه .بالإ�ضافة �إىل �أنظمة الك�شف ،ن�رشت
ال�صني الطائرات امل�سرية ( )Drownsيف
عمليات مكافحة الفريو�س وال�سيطرة على
حركة اجلمهور ،فقد مت جتهيز هذه الطائرات
بكامريات حرارية تك�شف الأ�شخا�ص املحتمل
�إ�صابتهم بالفريو�س بك�شف درجات احلرارة،
وتقوم بدوريات منتظمة يف ال�شوارع لتذكري
النا�س با�ستمرار ارتداء الكمامات والعودة
�إىل املنزل وغ�سل �أيديهم .يتم ا�ستخدامها
أي�ضا عو�ض ًا عن املوظفني املتخ�ص�صني
� ً
لر�ش منتجات التعقيم يف الأماكن العامة،
مما يقلل من تعر�ض الأ�شخا�ص ملناطق
يحتمل �أن تكون ملوثة.

الأخبار املزيفة تغذي اخلوف

مع انت�شار (كوفيد  )19على م�ستوى
ال��ع��امل ،تت�صاعد املعركة على الإن�ترن��ت
ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ان��ت�����ش��ار امل��ع��ل��وم��ات
اخلاطئة ح��ول املر�ض .تكافح ()Google
و()Facebookوغريها من املن�صات التقنية
الرئي�سية للبقاء متقدمني على املحتالني
واملت�صيدون وغ�يره��م م��ن ذوي النوايا
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قط��اع تقني��ة املعلوم��ات
واالت�صاالت كان له ن�صيبه
من فريو�س (كوفيد ،)19
�إال �أن��ه كان ي�ساهم ب�أكرب
قدر يف حماربته
ال�سيئة امل�ستغلني ب�شكل روتيني امل�آ�سي �أو
الكوارث الكربى كفر�ص للتحايل والتالعب
بالنا�س.
�شاركت �رشكات الإنرتنت يف اجتماع
م��ع منظمة ال�صحة العاملية يف مكاتب
(في�سبوك) يف وادي ال�سيليكون ملناق�شة
�أ�ساليب مثل ال�تروي��ج ملعلومات موثوقة
والتحقق م��ن االدع����اءات امل�شكوك فيها
حول الفريو�س .ويف ت�رصيح للمدير العام
ملنظمة ال�صحة العاملية ،تيدرو�س �أدهانوم
غيربي�سو�س ق��ال« :يجب علينا مكافحة
انت�شار ال�شائعات واملعلومات امل�ضللة
ولتحقيق هذه الغاية ،عملنا مع ()Google
للت�أكد من �أن الأ�شخا�ص الذين يبحثون
عن معلومات حول الفريو�س التاجي يرون
معلومات منظمة ال�صحة العاملية يف �أعلى
نتائج البحث».
ي�����ص��ن��ف ب��ح��ث ( )Googleم�����ص��ادر
موثوقة �أعلى عندما يبحث الأ�شخا�ص عن
معلومات حول نتائج ال�صحة والعالمات �أو
الق�ص�ص الإخبارية التي مت التحقق منها.
قال (� )Ghebreyesusإن من�صات تطبيقات
التوا�صل االجتماعي مبا يف ذلك ()Twitter
و( )Facebookو( )Tencentو ( )TikTokقد
اتخذت جميعها خطوات للحد من انت�شار
املعلومات اخلاطئة حول فريو�س (كوفيد
.)19

اال�ستفادة من الأزمة

مل يكن ال��ع��امل �أك�ثر ت��راب��طً ��ا م��ن قبل،
وال ت�ؤثر هذه الأزم��ة ال�صحية على ال�صني
وح��ده��ا ول��ك��ن على ال��ع��امل ك��ل��ه� .صناعة

تقنية املعلومات واالت�صاالت والعديد من
القطاعات الأخ��رى تفقد بالفعل الكثري من
فر�ص الدخل وال يزال من غري امل�ؤكد متى
�سيتم احتواء املوقف ومع ذلك ،ف�إن �صناعة
تقنية املعلومات واالت�صاالت ت�ستفيد من
الو�ضع وميكنها يف الواقع تعوي�ض اخل�سائر
املبا�رشة بطرق غ�ير مبا�رشة .ال�رشكات
ال��رائ��دة التي لها وج��ود يف ال�صني ت�سعى
جاهدة ملوا�صلة العمل كاملعتاد .وقد طُ لب
من املوظفني العمل من املنزل .يف خ�ضم
ال�سيناريو ،مع املنظمات التي تروج للعمل
عن بعد ،من املتوقع �أن يكون هناك ارتفاع
كبري يف مكاملات الفيديو  /املكاملات
الهاتفية ،حيث �سينظم ع��دد متزايد من
الأ�شخا�ص اجتماعات العمالء و�إجناز املهام
عرب التطبيقات �أو من�صات التعاون.
وع��ل��ق (�سونيل ك��وم��ار ف�يرم��ا) ،كبري
حمللي تقنية املعلومات واالت�صاالت يف
 ،GlobalDataقائالً�« :إن انت�شار فريو�س
(كوفيد  )19يف ال�صني يوفر فر�صة فريدة
للبائعني الذين يقدمون خدمات االت�صاالت
وتطبيقات التعاون (.)Collaboration Tools
ومع ذلك ،حتتاج امل�ؤ�س�سات �إىل موا�صلة
التعاون حتى تظل منتجة».
وتقدر (� )GlobalDataإجمايل الإنفاق
على خدمات االت�صاالت وتطبيقات التعاون
يف ال�����ص�ين بنحو ( )40.8م��ل��ي��ار دوالر
�أمريكي يف ع��ام 2020م .وم��ن ه��ذا تقدر
(اخلدمات) بحوايل ( ،)٪91يف حني ُيتوقع
�أن متثل الربامج  /التطبيقات ( .)٪8ميكن
�أن ترتفع هذه الن�سبة ب�شكل ملحوظ ،اعتما ًدا

على فرتة ا�ستمرار اجلائحة ويتابع (فريما)،
«م��ن املتوقع �أن ت���زداد حركة البيانات
الإجمالية على �شبكة االت�صاالت ب�شكل
كبري ،حيث �ستتفاعل ال�رشكات فعل ًيا مع
نظرياتها يف املناطق املت�رضرة من تف�شي
اجلائحة ،و�سوف يناق�ش ق�سم كبري من ه�ؤالء
الأ�شخا�ص على تطبيقات درد�شة الفيديو �أو
برامج  /من�صات �إنتاجية �أخرى ملثل( W e
 )Chatو ( Skypeو ،)Zoomعلى الرغم من
حتديات تف�شي املر�ض ،يقدم الو�ضع احلايل
�سيناريو مفيد للطرفني لكل من البائعني
والعمالء املحتملني يف ظل �سيناريو حالة
اال�ستخدام يف العامل احلقيقي ،حتى تتم
ال�سيطرة على جائحة الفريو�س».

املراجع:

 rاملوقع االل��ك�تروين ال��ع��داد العاملي
لإح�صائيات جائحة «كوفيد https:// .»19

./www.worldometers.info/coronavirus

 rاملوقع االل��ك�تروين ملنظمة ال�صحة
العاملية – جائحة (كوفيد https://)19

www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical.guidance

 rاملوقع الإل��ك�تروين لالحتاد ال��دويل
ل�لات�����ص��االت –�صفحة ال����دورة ال��ط��ارئ��ة
اخلا�صة للجنة النطاق العري�ض للعمل من
�أج��ل تو�سيع نطاق الو�صول �إىل الإنرتنت
وتعزيز القدرة على حماربة ()COVID-19
جائحة (كوفيد .)19

 kعميد ركن متقاعد (اجلي�ش ال�سلطاين العماين)
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قــراءة الهويــة الوطنيـة فـي ظـل التحـوالت االجتماعيـــــــــــــــــــــــة الناجتــة عــن فـريو�س كورونــا ( كــــــوفيـد)19
لقد فر�ض فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19على العامل واقعا جديدا ،وتغيريات طالت �أبعاده
االجتماعية ومدلوالت املفاهيم ،وامل�صطلحات االجتماعية املتعارف عليها ،و�إنتاج مفاهيم جديدة
وتعابري �أخرى يف االت�صال االجتماعي غريت الكثري من قواعد ال�سلوك املجتمعي و�آليات التعاطي مع
العادات والتقاليد االجتماعية وال�سلوك العام ،وبرز دور متجدد للقيم الإن�سانية والأخالقيات يف ظل
الأزمات واجلوائح �أعادت توجيه امل�سار للعديد من القيم والأطر التي كان التعاطي معها يت�سم باملزاجية
واالختيار خا�صة فيما يتعلق بالبقاء يف املنزل ،والتقيد ب�إجراءات التباعد االجتماعي واالت�صال
اجل�سدي ،وااللتزام بالعادات ال�صحية ال�سليمة يف العط�س وال�سعال ،واملداومة على غ�سل اليدين باملاء
وال�صابون ،مما فر�ض فريو�س كورونا وجوده بالقوة كخيار �إ�سرتاتيجي للحد من انت�شار املر�ض والطريق
ال�سليم للوقاية منه ،كما مل يعد للخ�صو�صيات الثقافية واالجتماعية ذلك الت�أثري ال�سابق نظرا لعاملية
هذا املر�ض التي جتاوزت حدود البلدان وات�سعت رقعة ت�أثريه لكل مفردات احلياة الإن�سانية.

الدكتـــــور/
رجـــب بن علــــي العوي�ســـي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـــــــ�س الـــــــــدولة
�إن ما يتطلبه الواقع العاملي اجلديد من موجهات يف التعامل معها،
وم�سارات مقننة للت�أطري املفاهيمي لها ،والفهم املعمق ملدلوالتها،
والقراءة اال�ست�رشافية ملا حتمله من م�ضامني لها انعكا�ساتها على
الواقع االجتماعي ،لذلك �شكلت تكاملية العالقة بني الهوية والتحوالت
االجتماعية التي عا�رصت جائحة كورونا (كوفيد ،)19م�شرتكات عمل
اجتماعية يتحقق عن طريقها حتول يف �سلوك املواطن وقناعاته و�أفكاره
ومنط معي�شته و�أولوياته واهتماماته كنتاج ملا �أفرزته هذه اجلائحة،
واملتغريات وامل�ؤثرات والعوامل الثقافية واالقت�صادية التي ارتبطت
بها ،و�أ�سهمت يف تداخل بع�ضها البع�ض ،لتنعك�س على �شخ�صية املواطن
وتظهر يف طريقة تعاطيه معها وتفاعله مع متطلباتها وت�أثرياتها
يف حياته اليومية ،و�إدراكه مل�س�ؤولياته وتعاطيه مع التحديات التي
يعاي�شها يف كل مواقفه ،وتفاعله مع الفر�ص التي �أنتجها كورونا يف
حياة الأفراد كاالعتماد على النف�س والقيمة امل�ضافة للبقاء يف املنزل،
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�أو التهديدات الناجتة عنها كفقدان الوظائف ،و�إيقاف العمل� ،أو الت�رسيح
منه.
من هنا ينطلق تناولنا للمو�ضوع من جملة املوجهات التي يطرحها
هذا الواقع ،لن�ستقرئ خاللها �أثر هذه التحوالت احلا�صلة يف الن�سق
االجتماعي الذي فر�ضه كورونا ( كوفيد )19بكل معطياته وظروفه
ومتغرياته و�أ�ساليب و�أدواته وحتدياته ومقومات جناحه على الهوية
الوطنية ،وجملة ما يتفرد به املواطن من خ�صو�صية �أو ي�شاركه �آخرون
فيه ،وكيف يوظف حجم التباينات والتناق�ضات� ،أو الفر�ص والنجاحات
واملمكنات املرتبطة بجائحة كورونا يف ر�سم معامل الطريق لقادم
�أف�ضل ،فيتفاعل مع بني جن�سه من �أبناء املجتمع عرب �شبكة متوازنة
من العالقات وامل�شرتكات القيمية والأخالقية والتاريخية يتقا�سم
مع امل�ؤ�س�سات البنائية واالجتماعية واالقت�صادية والدينية وغريها
م�س�ؤولية حتقيق حتول يف م�سار التعامل مع هذه اجلائحة واحلد من
انت�شار املر�ض ،وبناء حمطات �إجناز م�شرتكة ت�صنع فارق الأداء يف
قدرة املجتمع بكل �أطيافه وم�ؤ�س�ساته على احتواء اجلائحة وجتاوز
مطباتها؛ وكيف ميكن قراءة �أثر هذه التحوالت االجتماعية الناجتة
من انت�شار فريو�س كورونا يف �إنتاج وتكوين �شخ�صية املواطن املتزنة
القادر على �إعادة �إنتاج واقعه ال�شخ�صي وتعاطيه مع هذه التحوالت،
م�ستفيدا من املمكنات النف�سية والفكرية والإرث القيمي والأخالقي
واحل�ضاري والإن�ساين الذي ميتلكه وطنه يف التقليل من ردات الفعل
ال�سلبية الناجتة عنها ،فيقر�أ يف هذه اجلائحة م�سارات لإعادة قراءة
القيم والعادات والتقاليد والأعراف االجتماعية بطريقة تتجاوب مع
معطيات الواقع ،ويجد يف هذه املحنة حمطة جناح لتوجيه ما حتمله
من فر�ص ل�صالح تقدمه وتطوره ،وتوفري دعائم و�شواهد �إجناز معززه
حل�ضوره الفاعل يف جمتمعه وم�شاركته م�س�ؤولية العمل من �أجل احلد
من انت�شار هذا املر�ض ،لتقوية ر�صيد الهوية لديه وتعميق فر�ص منوها
وجتذيرها يف �سلوكه ومفردات تعامله وقناعاته ،مبا يعرب عن تكيفه
مع طبيعة املرحلة والظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها؟ ،وبالتايل ت�أخذ

قدرة الهوية على العي�ش يف الأزمات وح�ضورها يف معمعة الظروف
وا�ستيعابها لكل ال�سيناريوهات واالحتماالت وو�ضعها مو�ضع التجريب
واالختيار للبدائل؛ �سوف ي�ؤ�س�س يف املجتمع املتم�سك بهويته قوة التعاطي
مع هذا الواقع و�إنتاج بدائل جديدة قادرة على �صناعة الفارق
قراءتنا للبعد االجتماعي والتحوالت الناجتة عن كورونا يف عالقتها
بالهوية الوطنية جملة االعتبارات الآتية:
�أوال :تطرح منظومة ال��ع��ادات والتقاليد واملمار�سات املجتمعية
املتعلقة يف ظل جملة الإج��راءات والتدابري االحرتازية والوقائية التي
اتخذتها احلكومة للحد من انت�شار املر�ض بني ال�سكان واملتعلقة ب�إيقاف
التجمعات االجتماعية يف منا�سبات الأف��راح والعزاء ،يف جمتمع اعتاد
على ح�ضور هذه املنا�سبات ك�أحد التعبريات االجتماعية حتى �أ�صبحت
جزءا من ن�سيجه االجتماعي وعقيدته اليومية ،تطرح واقعا اجتماعيا
متثل ً
جديدا يقر�أ هذه العادات يف �إطار م�ساحات الديناميكية واملرونة والتجدد
وقابليتها للتحول تبعا للظروف واملتغريات والأح��وال التي مير بها
املجتمع ،وتطويع ال�سلوك االجتماعي ليتكيف مع طبيعة هذه املرحلة التي
مير بها املجتمع حفاظا على الن�سيج االجتماعي والنوع الب�رشي ،وحماية
له من �أي خماطر قد تهدده ،وتوظيف ال�سلوك االجتماعي وترقية الفر�ص
املجتمعية والعادات والتقاليد بال�شكل الذي ي�ضمن قدرتها على �صناعة
القوة وامتالك الإرادة والدافع والإيجابية والتفا�ؤل يف التعاطي مع �أحداث
اجلائحة.
ثانيا :ي�أتي �سلوك (التباعد االجتماعي) ك�أحد اخليارات الإ�سرتاتيجية

والبدائل الناجحة واحللول الناجعة يف احلد من انت�شار مر�ض كورونا،
مبا ميثله من م�ساحة �أمان ج�سدية يتجنب فيها الفرد االت�صال املبا�رش
بالأ�شخا�ص �أو الأ�شياء يف الأماكن اخلا�صة �أو العامة كالأ�سواق
واملتنزهات واحلدائق والتجمعات العائلية ومراكز الت�سوق �أو غريها
إجراء احرتاز ًيا وقائ ًيا يف
من الأماكن يف �أثناء تف�شي املر�ض ،كونه � ً
احلد من انت�شار املر�ض ،وعلى الرغم من �أن مفهوم التباعد االجتماعي
�شكل اليوم �أحد املعطيات التي فر�ضها فريو�س كورونا على الواقع
االجتماعي� ،إال �أنه يف تقديرنا ال�شخ�صي �سيظل حالة عر�ضية طارئة
إج��راء احرتازيا
ت�ستخدم يف ظل معطيات حمددة وظ��روف وقتية و�
ً
للتعامل مع جائحة كورونا ،لذلك ال ميكن اعتماده كم�سار حياتي
بديل حلياة اجلماعة واالرتباط بامل�شرتكات القيمية وامل�ؤتلفات
الإن�سانية� ،أو �سلوك م�ستدام و�إط��ار تتجه �إليه املجتمعات ،كما �أن
ال يعني ب�أي حال من الأحوال طم�س كل الفر�ص الإيجابية النوعية
وت�شويه العادات والتقاليد التي التزمها املجتمع واعتاد عليها يف
فرتات متعاقبة ،فر�سمت هويته وعربت عن متازجه وتعاونه وتعاي�شه،
و�أعطت �صورة �إيجابية عن ما يحمله من قيم ومفردات تزخر باحلياة
واجلمال والأمل والأمان وال�سالم؛ وال ُيفهم من التباعد االجتماعي
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�أي�ضا خمرجا للهروب عن الواقع االجتماعي �أو التنازل عن منظومة
املبادئ والأخالقيات والهوية الوطنية وم�شرتكات ال�سلوك االجتماعي
ال��ذي ي���ؤدي �إىل قطع �صلة الأرح���ام �أو زي��ادة الفاقد يف العالقات
االجتماعية ،وتقليل م�سار التعاون والتكامل بني �أبناء املجتمع؛ بل عرب
ا�ستمرارها بطريقة �أكرث ابتكارية يف جت�سيد ف�ضائل التكافل والتعاون
وتقدمي العون والدعم وامل�ساندة وحب اخلري للآخرين ،وا�ستدامة القيم
والعادات االجتماعية الديناميكية الأ�صيلة التي ت�ستهدف نقل املجتمع
من حالة االتكالية وعدم املباالة �أو اال�ستهتار الذي ي�صدر من بع�ض
فئاته يف االلتزام ب�إجراءات التباعد االجتماعي واالت�صال اجل�سدي� ،إىل
بناء م�سارات القوة يف التعامل مع هذه اجلائحة.
ثالثا� :إن ق��راءة مفهوم الثابت واملتغري يف ال��ع��ادات والتقاليد
وامل�شرتكات االجتماعية مدخل لتطويع ال�سلوك االجتماعي ليتكيف
مع طبيعة احلالة التي مير بها املجتمع ،وعرب هيكلة �آلية التعاطي مع
هذه العادات االجتماعية و�إعادة �صياغة ال�سلوك االجتماعي بطريقة
تتنا�سب مع معطيات املرحلة ،وت�ستجيب لنداء احلكمة وتوجهات
احلكومة وقراراتها الإ�سرتاتيجية النابعة من حر�صها على �سالمة
املواطن واملقيم وتوفري كل �سبل الرعاية واحلماية له ،وما يعنيه ذلك
�أن ت�صبح هذه املحطات املجتمعية والروابط االجتماعية� ،إطارا للبحث
عن احلل ومعاجلة امل�شكلة �سواء عرب �إيقافها �أو تعليق ممار�ستها ب�شكلها
املعتاد لفرتة حمددة ،مرتبطة بزوال املر�ض �أو انتهاء اجلائحة ،ل�ضمان
حتقق مزيد من الوعي والثقافة اجلمعية التي ت�ستنه�ض يف املجتمع
همم الإجناز والعمل اجلاد ،و�إك�سابه الفقه واملعرفة واحلكمة يف ترتيب
�أو�ضاعه و�إدارة املواقف والت�رصف فيها والتعامل معها ،فيتنازل عن
بع�ض القناعات والأفكار املتولدة لديه �أو التي اعتاد عليها ،للتقليل من
خماطر ما يرتتب على هذا الوباء من �رضر عليه وعلى �أ�رسته وجمتمعه؛
ف�إن توقع ت�أثري الإجراءات والتدابري االحرتازية االجتماعية يف التعامل
مع كورونا على الواقع االجتماعي ،مدخل لإنتاج الأ�ساليب واملحكات
والأدوات ال�ضابطة يف مواجهة املمار�سات االجتماعية غري املنتجة،
�أو التي ت�ستهلك الوقت واجلهد واملال وتزيد من فر�ص الهدر غري املربر،
والعمليات ال�سطحية الع�شوائية التي متار�س با�سم العادات والتقاليد� ،أو
تلك املمار�سات املجتمعية التي �أظهرت ت�أثرياتها ال�سلبية على �صحة
املجتمع و�أمنه و�أمانه و�سعادته وا�ستقراره وت�ستنزف موارده وخرياته.
رابعا :لقد و�ضعت جائحة كورونا العامل �أمام قراءة فعلية لدور
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جائحة كورونا و�ضعت العامل �أمام قراءة
فعلية لدور القيم يف �صناعة التغيري
و�أهمية ا�ستنطاقها يف �إعادة هند�سة
ال�سلوك االجتماعي

التحوالت التي فر�ضها فريو�س كورونا
(كوفيد )19على الواقع االجتماعي بال�سلطنة،
�أ�سهمت يف �إعادة �إنتاج الكثري من املفردات
واملفاهيم االجتماعية ي�ستدعي التعاطي معها
مبزيد من الوعي والت�أطري املنهجي

القيم يف �صناعة التغيري و�أهمية ا�ستنطاقها يف �إعادة هند�سة ال�سلوك
االجتماعي ،لذلك نعتقد ب�أن �أحداث جائحة كورونا عززت من �إنتاج
القيم احل�ضارية والإن�سانية بطريقة �أكرث ات�ساعا وعمقا ،وو�ضعت العامل
�أمام م�س�ؤولية نقلها من حيز التنظري �إىل الفعل الر�صني واملمار�سة
الراقية امل�صحوبة باحليوية والإنتاجية والتفعيل وال�ضبطية؛ وكان
حجم الت�أثريات االجتماعية واالقت�صادية املرتبطة (بكوفيد � ،)19أثرها
يف بروز قيم جديدة ،ومبادئ �أخالقية وقيمية تتوافق مع طبيعة اجلائحة
وطرق معاجلتها ،نتج عنها الكثري من القيم االجتماعية واالقت�صادية
الداعية �إىل االعتدال يف الإنفاق والتقليل من اال�ستهالك والتزام البقاء
يف املنزل ،والتخفيف على النا�س ومراعاة ظروفهم املادية يف دفع
الإيجارات وامل�ستحقات ال�شهرية املرتتبة عليهم وغريها من املمار�سات
االقت�صادية والتجارية التي عربت عن روح امل�س�ؤولية وفر�ص الرتابط
والتناغم والت�آلف الوجداين ،ودافعية التغيري و�صدق الرغبة يف ت�صحيح
املمار�سة ،يف �إطار اندماج القيم مع حياة الفرد واملجتمع وقدرتها على
�صياغة فكر جديد وحلن متجدد للحياة يف ظل هذه الأو�ضاع ،وبناء
اجتاهات �إيجابية نحو الذات والآخرين ،ويف ظل ذوق اال�ستمتاع بهذه
الظروف وح�سن اال�ستثمار فيها ،وح�س الفهم لطبيعتها ،ودقة االلتزام
مبحدداتها والتعامل الواعي مع مفرداتها ،لتتعلم الإن�سانية من درو�س
كورونا ( كوفيد � )19أخ�لاق الإن�سان الواعي يف التزامه بالقرارات
ووقوفه على القوانني والعمل مبقت�ضياتها مبا عربت عنه الإج��راءات
والتدابري االحرتازية التي و�ضعتها الدولة من م�ساحات �أمان �صنعت
له القوة يف املواجهة ،وعززت من �شعوره بقيمة االلتزام يف �صناعة
الفارق وحتقيق النجاح ،وتربية العاطفة وتهذيب ال�سلوك ،وجتريده من
كل الأنانيات والذاتية والتفكري يف امل�صالح ال�شخ�صية.
خام�سا� :إن ق��راءة مب�سطة ملا �أنتجه كورونا ( كوفيد  )19على
امل�ستوى ال�شخ�صي كفيل ب�إدراك م�ساحة الأمان والإيجابية التي عززها
يف حياة الإن�سان ،وعرب �إعادة ت�صحيح امل�سار لإنتاج منط حياة يومي
متوازن يت�سم بالب�ساطة والأريحية وعدم التكلف ،والبعد عن املكمالت
الأخرى غري ال�رضورية� ،أو يتم التعامل معها من باب الرتف والتنعم �أو
العي�ش خارج �رسب امل�س�ؤولية ،وهو نظام حياة يتكيف مع متطلبات
الأزم��ات ،ويتجاوب مع الظروف والأح��وال ويعرب عن ح�س الإن�سان
الواعي وم�شاعر املواطن املخل�ص ،وتهيئة املواطن للتعامل مع �أخالق
الأزمات ،فيتعاطي معها بكل �أريحية ومهنية ،و�إدراك لعواقبها وفهم
ملتطلباتها ،وبالتايل �إعداد املواطن ملراحل �أخرى وظروف خمتلفة �أو
مت�شابهة ،ميتلك فيها رهان الإجناز باالعتماد على النف�س واال�ستفادة
من الفر�ص ،وتعظيم القيمة امل�ضافة ل�ل�أدوات وامل��وارد واملمكنات
املتاحة يف نطاق الأ�رسة واملجتمع والوطن ،واكت�شاف �أدوات حتقيق
النجاح و�ضمان القوة يف التعامل معها والتكيف مع ظروفها.
عليه تبقى هذه املوجهات مدخالت مهمة يف ق��راءة التحوالت

االجتماعية الناجتة عن فريو�س كورونا؛ ف�إن ت�أطريها وتوجيهها
ل�صناعة حتوالت �إيجابية وفر�ص جناح قادمة تت�سع جلميع الكيانات
املجتمعية وت�شكيل من�صات املواطنة والوعي وامل�س�ؤولية والتمكني
وال�رشاكة وامل�س�ؤولية والثقة التي ت�ضمن قدرة املواطن على توظيف
هذه التحوالت و�إع��ادة �إنتاجها مع املحافظة على كفاءة وحيوية
وديناميكية املنظومة القيمية لدية ؛ مرهون بقدرة الهوية على
�إك�سابها �صفة التحول الإيجابي وامتالكها م�ساحة الديناميكية
والتجديد يف ظل املوقع الذي ت�شغله الهوية يف حياة املجتمع وقدرتها
على تكييف الواقع االجتماعي مع كل املحطات واملعطيات واملتغريات
احلا�صلة يف العامل ،فال قيمة لهذه التحوالت عندما تفتقر ملنظومة
�أخالقية توجه بو�صلة عملها ،وت�صحح معاملها ،وت�ضبط م�سارها،
وتنت�شلها من م�ستوى ال�سقوط و�سوء اال�ستخدام و�ضعف الت�أثري ،لذلك
ي�أتي دور الهوية يف �إع��ادة �إنتاج هذه التحوالت وح�سن توجيهها
و�ضبطها و�إدارتها بطريقة ت�ضمن قدرتها على حتقيق نواجت نوعية
ل�صالح الإن�سان بعيدة عن جتاذبات امل�صالح �أو ت�شويه �صورة العمل
الإن�ساين احل�ضاري الذي ا�شرتكت الإن�سانية يف �صناعته ،وهي اليوم يف
ظل هذه اجلائحة وما يعي�شه املجتمع من حالة اخلوف والإحباط وتغري
الظروف وق�سوة احلياة وت�ضييق م�ساحات التوا�صل االجتماعي؛ �أكرث
�أهمية وذات �أولوية ،كونها لغة �إن�سانية جامعة خل�صال اخلري وال�سالم،
تولد بني الب�رش م�ساحات
ً
وتعبريا دقي ًقا عما حتمله من م�شرتكات ّ
االلتقاء ،لبناء جمتمع قادر على العي�ش يف الظروف ال�صعبة ،وي�ستفيد
من املحن والكوارث لر�سم ابت�سامة الأمل الذي ينعك�س على كل جماالت
احلياة اليومية.
وبالتايل� ،إىل �أي مدى ميكن �أن ت�سهم الهوية الوطنية يف �سرب �أعماق
هذه التحوالت و�ضبطها وتوجيهها وت�أهيل منظومة العادات والتقاليد
واالخالقيات والقيم واملبادئ واملفاهيم لتكون قادرة على العي�ش يف
الظروف ال�صعبة والتعاطي الواعي مع املتغريات احلا�صلة والأزمات
واجلوائح  ،ب�شكل يجعل منها م�ساحة �أمان مرنة تتكيف مع هذه الظروف
وت�صنع يف املواطن موجهات القوة واحلافز والدافعية نحو االلتزام
بقرارات اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة
عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19وقدرة الهوية على العي�ش يف
الأزمات وح�ضورها يف معمعة الظروف وا�ستيعابها لكل ال�سيناريوهات
واالحتماالت وو�ضعها مو�ضع التجريب واالختيار للبدائل؛ �سوف
ي�ؤ�س�س يف املجتمع املتم�سك بهويته قوة التعاطي مع هذا الواقع و�إنتاج
بدائل جديدة قادرة على �صناعة الفارق ،وعندها ت�صبح الهوية قيمة
داعمة م�ضافة للبناء االجتماعي املتوازن ،حتافظ على م�سار التميز
واملناف�سة بطريقة ت�ستوعب كل املعطيات التي فر�ضها فريو�س كورونا
على املجتمع ،وحمطة عمل جديدة يقر�أ فيها �أبناء الوطن منطلقهم
لإعادة �إنتاج احلياة يف ثوب االلتزام والتعاون ووحدة ال�صف وتكامل

اجلهود واال�ستجابة لنداء الواجب الوطني املقد�س ،واتباع التعليمات
والعمل بالإجراءات ،والتعاطي الواعي الإيجابي مع الواقع يف ظالل
ال�صرب والتحمل والتفا�ؤل ،وتبني �أف�ضل املمار�سات الإيجابية الداعمة
لإذكاء روح املناف�سة واملبادرة والت�أطري املنهجي يف تقدمي املبادرات
واالبتكارات امل�ساهمة يف احلد من انت�شار هذا املر�ض باكت�شاف اللقاح
والعالج املنا�سب له.
ويبقى �أن ن�شري �إىل �أن التحوالت التي فر�ضها فريو�س كورونا
(كوفيد )19على الواقع االجتماعي بال�سلطنة� ،أ�سهمت يف �إعادة �إنتاج
الكثري من املفردات واملفاهيم االجتماعية ،ي�ستدعي التعاطي معها مبزيد
من الوعي والت�أطري املنهجي ،ومنحها مزيد من الوقت وعدم الت�رسع
يف احلكم على ال�سلوك االجتماعي املرتتب عليها ،وعرب تن�شيط حركة
البحث والدرا�سات الت�شخي�صية وامل�سوحات العلمية ومناهج البحث
العلمي االجتماعي ل�سرب �أعماقها ،وفهم �إىل �أي مدى ميكن �أن ت�شكل
الهوية ال ُعمانية ممار�سة �أ�صيلة ر�صينة متجذرة تتكيف مع الأحداث
واملتغريات يف توجيه منظومة القيم والعادات والتقاليد ل�ضمان �أمن
املجتمع و�سالمته وا�ستقراره ،وهي يف ظل ما ت�ؤمن به من الثابت
واملتغري القيمي قادرة على ر�سم مالمح التغيري القادمة مع املحافظة
على �سالمة �أ�صولها وثوابت مكوناتها ،م�ستفيدة من الر�صيد الثقايف
والإن�ساين والذاكرة احل�ضارية ال ُعمانية مبا يحفظها من الزلل ويقيها
العرثة؛ كما �أنها بحاجة للت�رشيعات التي ت�ضمن لها م�ساحات �أكرب
للتقنني وال�ضبطية ،لي�ستجلي منها املواطن ال ُعماين م�سارات حتول يف
الأداء والإجناز واالعتماد على النف�س ،وا�ستثمار الأر�ض وتوجيه القيم
خلريية الإن�سان ،م�ستثمرا كل الفر�ص الإيجابية لل�سلطنة واملقومات
الإ�سرتاتيجية ،والتي ي�أتي يف مقدمتها الر�ؤية احلكيمة جلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -التي كان
لها �أثرها يف كفاءة �إدارة اجلائحة والتعامل مع متطلباتها ،والتوجهات
الإيجابية التي عززت من اقت�صاد الأزمات وحافظت على متانة الن�سيج
االجتماعي ال ُعماين ،مراعية مبد�أ اخل�صو�صية يف التعاطي مع الأبعاد
االجتماعية والعادات والتقاليد ال ُعمانية ،وعرب بناء م�سلك وا�ضح
يف �شخ�صية املواطن يف التعامل مع هذه اجلائحة مبا يعك�س هويته
الوطنية وقيمه ومبادئه و�أخالقياته و�إتزانه الفكري والنف�سي ،يف
قراءته للأحداث وامل�ستجدات احلا�صلة والبدائل املطروحة يف احلد من
انت�شار (كوفيد .)19
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قواعد اال�شتباك القتايل يف احلروب احلديثة
قواعد اال�شتباك القتايل
 )gagementب�أنها جمموعة املبادئ التي تلتزم بها وحدات
القوات امل�سلحة للدولة يف حاالت ال�صدام الع�سكري
والنزاعات امل�سلحة والعمليات احلربية ،وكذلك خالل
حالة �إعالن النفري واال�ستعداد للحرب ،وت�شمل الأوامر
الع�سكرية التي ي�صدرها امل�ستوى الأعلى بكيفية الت�صرف
والرد على الطرف املعادي حيال عمليات خرق احلدود
اللواء متقاعد الدكتور
�أو الأجواء �أو املياه الإقليمية للدولة عند تعر�ضها خلطر علـــــــي حممــــــــد رجـــــب
جمهورية م�صر العربية
ال�صدام امل�سلح واحلرب مع طرف �آخر ،وت�شمل �أي�ض ًا
القواعد العرفية يف القانون الدويل الإن�ساين التي
حتكم �أمور ال�صراع والنزاعات امل�سلحة ،ومتى ي�شرع الرد على العدو ،والواجبات
التي تقع على املكلفني بذلك ،وحقوق الأ�سرى مبا يكفل ت�أمني حياتهم خالل
العمليات.
ويعرف حلف �شمال الأطل�سي (ناتو  )NATOقواعد اال�شتباك ب�أنها (�إيعازات
ت�صدر من جهة ع�سكرية ر�سمية تر�سم الظروف واحلدود التي ي�سمح فيها
للقوات امل�سلحة بال�شروع يف اال�شتباك �أو موا�صلته).
(Rules of Combat E n
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ويتحمل القادة الع�سكريون يف املقام الأول م�س�ؤولية �ضمان �أن
احرتام قواتهم قواعد اال�شتباك ،وكذلك القوات متعددة اجلن�سيات التي
تعمل حتت �إ�رشاف منظمات دولية .وتعد القيادة الع�سكرية للدولة �أو
احللف �أو قوات حفظ ال�سالم قواعد اال�شتباك اخلا�صة بها قبل الدخول
يف �أي عملية �أو مهمة ع�سكرية ،وحتدد ظروف ا�ستخدام القوة ،وحجمها
يف تلك العملية ،وموقعها ،وزمنها ،والكيفية التي �ستنفذ بها ،مع
ا�ستح�ضار قانون الدولة ،والقانون الدويل العام ،وكذلك القانون الدويل
الإن�ساين ،وبع�ض ف�صول ميثاق الأمم املتحدة ،كالف�صل ال�ساد�س ،ويتم
عر�ضها بعد ذلك على امل�س�ؤولني التنفيذيني وال�سيا�سيني العتمادها
كم�ستند ر�سمي �صادر عن جهات م�س�ؤولة ،الهدف منه ال�سعي لتقلي�ص
عدد ال�ضحايا الع�سكريني واملدنيني خالل املهام القتالية ،وبذلك تكون
لقواعد اال�شتباك �أدوار مهمة يف التحكم يف العملية الع�سكرية و�أهدافها
و�أبعادها.
وجتري العادة ب�أن يقوم القادة الع�سكريون بتوزيع قواعد
اال�شتباك يف بطاقات مغلفة على �أف��راد القوات امل�سلحة ،حتدد فيها
تعليمات متعددة ت�شمل كون الهدف الع�سكري املعادي م�رشوع �أم ال،
مع الرجوع للقائد الأعلى للف�صل يف القرار حال االلتبا�س قبل تنفيذه،
و�أي�ض ًا عدم اال�شتباك مع �أي �شخ�ص ا�ست�سلم �أو �أ�صيب خارج املعركة� ،أو
ب�سبب مر�ض �أو جروح .وتن�ص قواعد اال�شتباك كذلك على عدم ا�ستهداف
املدنيني وامل�ست�شفيات وامل�ساجد وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،واملعامل
التاريخية والثقافية ،واملناطق امل�أهولة بال�سكان املدنيني� ،إال �إذا
كان العدو ي�ستخدمها لأغرا�ض ع�سكرية ،وعدم ا�ستهداف و�رضب البنى
الأ�سا�سية للطرف الآخر ،واملرافق التجارية واالجتماعية واملوا�صالت،
وباملقابل ،ت�أذن با�ستعمال القوة للدفاع عن النف�س �أو الوحدة الع�سكرية،
مع تقليل الأ�رضار ،ما �أمكن ،و�أي�ض ًا الدفاع عن املدنيني العاملني مع
املنظمات الإن�سانية الدولية ،كالهالل الأحمر وال�صليب الأحمر� ،أو الفرق
امل�ساعدة للأمم املتحدة ،ومتنع ب�شكل قاطع ،اال�ستيالء على ممتلكات
املدنيني ،والتعامل معهم باحرتام ،وتقدمي امل�ساعدة والدواء لهم �إذا
كانوا يف و�ضع �صعب.
مكونات قواعد اال�شتباك
تهتم قواعد اال�شتباك بالإجراءات التي تلتزمها القوات امل�سلحة عند
ا�ستعمال القوة ،وذلك �ضمن العمليات الع�سكرية� ،سواء كانت يف امل�رسح

القيادة الع�سكرية للدولة �أو احللف� أو قوات حفظ
ال�سالم تعد قواعد اال�شتباك اخلا�صة بها قبل الدخول
يف �أي عملية �أو مهمة ع�سكرية ،وحتدد ظروف ا�ستخدام
القوة ،وحجمها يف تلك العملية ،وموقعها ،وزمنها،
والكيفية التي �ستنفذ بها
الدويل� ،أو الإقليمي� ،أو الوطني ،ومن ذلك النزاعات امل�سلحة بني الدول،
�أو يف داخل الدولة نف�سها ،و�أي�ض ًا �ضمن مهام حفظ ال�سالم الدولية.
وت�شمل قواعد اال�شتباك مبادئ توجيهية يف كيفية التعامل مع عملية
ع�سكرية معينة جتمع بني ال�ضوابط الع�سكرية واالعتبارات ال�سيا�سية،
وت�سمح ل�صاحب القرار ال�سيا�سي ،ك�أعلى �سلطة يف الدولة ،با�ستخدام
القوة ب�شكل مالئم للموقف ،ومن ثم العمل على التحكم يف جمريات
الأزمة ووقف الت�صعيد ،ولذلك يعد بع�ض اخلرباء �أن قواعد اال�شتباك هي
�أداة رئي�سية متكّن ال�سلطة امل�س�ؤولة من �ضمان ا�ستخدام القوات امل�سلحة
وفق تعليمات حمددة يف عملية ع�سكرية معينة ،وبالتايل ،فهي لي�ست
تعليمات ي�سرت�شد بها القادة عند تنفيذ العمليات القتالية فح�سب ،بل
�إنها تعد وثيقة قانونية مهمة تر�سم التعليمات والأوام��ر والإج��راءات
اخلا�صة باال�شتباك ،كتنظيم حمل الأ�سلحة� ،أو الت�صدي لهجوم معادٍ ،
وميكن الرجوع �إليها عند االنتهاء من القتال ،وعند التقا�ضي �أمام
اجلهات املعنية ،وخا�صة يف حاالت حدوث جرائم حرب.
كما �أن قواعد اال�شتباك لي�ست تعليمات جامدة ال تتغري ،ولكنها
تتعدل لتتوافق مع الظروف ال�سائدة للعمليات احلربية ،ومبا ي�سمح
بالرد املبا�رش والكايف على �أي طارئ وفق ما يراه القادة الع�سكريون
بعد مناق�شته مع اجلهات املعنية .وعادة ما تتغري قواعد اال�شتباك ح�سب
الأو�ضاع التي متر بها الدول تلبية ملتطلبات �سيا�ساتها الدفاعية ،ومبا
يحفظ �أمنها وا�ستقرارها و�سيادتها .ومن املهم و�ضع هذه القواعد �ضمن
�إطار قانوين ميكن وحدات القوات امل�سلحة من التفاعل معها بحيث
تكون وا�ضحة عند ا�ستخدام القوة وال�رشوع يف اال�شتباك مع العدو ،ومبا
يجعلها �أي�ض ًا حجة قانونية ملنفذي تلك التعليمات عند تعاملهم مع
الأحداث بالقوة الكافية حل�سم الأمر.
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خرق قواعد اال�شتباك
قد تتعر�ض قواعد اال�شتباك للخرق والعبث والت�رصف بال م�س�ؤولية،
وهذا الأمر ي�ضع ال��دول يف حتديات �صعبة ،داخلية وخارجية ،ولذلك
و�ضعت الدول واملنظمات الدولية �ضوابط عملية لتاليف �آثار اخلرق ،رغبة
يف املحافظة على الهدوء ال�سلمي الذي من املفرت�ض �أن يكون قائم ًا يف
عالقات الدول مع بع�ضها البع�ض ،وخا�صة الدول املتجاورة ،فبد ًال من
امل�ضي قدم ًا نحو احلروب وتطوير اخلروقات احلا�صلة يف قواعد اال�شتباك،
تلج�أ الدول �إىل الرد املحدود على ذلك مع الطرف الآخر ،مع التنبيه على
عدم تكرار ذلك� ،صون ًا للوفاق وال�سلم االجتماعي والإقليمي والدويل،
واحرتام ًا حلقوق الدول وحقها يف حماية �أرا�ضيها و�إقرار �سيادتها .وهنا
ينبغي الت�أكيد على �رشعية تلك القواعد ووجوب العمل بها حتى ال تنحرف
القوات امل�سلحة عن مهامها �أثناء ت�أدية واجباتها ،وحتفظ للآخرين
حقوقهم الإن�سانية ،قبل كل �شيء.
قواعد اال�شتباك واحلرب غري املتماثلة
من الناحية التقليدية ،كانت اجليو�ش مبالب�سها الع�سكرية يف امليدان
هي التي تخو�ض احلروب ،وكانت ت�ستبدل الرجال واملعدات� ،إىل �أن ير�ضخ
طرف وينت�رص �آخر ،وا�ستقرت قواعد احلرب يف نهاية الأمر يف القانون
الدويل ويف اتفاقيات جنيف على حماية �أ�رسى احلرب ،واملدنيني ،وغري
املقاتلني ،و�ضمان �إقامة العدالة �ضد جمرمي احل��رب .ولكن الع�رص
اجلديد ي�شري �إىل ابتعاد دراماتيكي عن احلرب املتمدنة .فاملهاجمون
االنتحاريون ،بدون �أن يلب�سوا زيا مميزا ،ي�ستخدمون و�سائل غري ع�سكرية
لذبح املدنيني ،وغري املقاتلني ،وتدمري الأه��داف غري الع�سكرية ،ولي�س
لديهم �أي جدول �أعمال �سيا�سي غري �أن يوقعوا �أق�صى عدد من الإ�صابات،
ويدمروا املمتلكات ،وين�رشوا اخلوف .ومثل هذه الأ�شكال من النزاعات،
تتحدى االفرتا�ضات الع�سكرية التقليدية ،مثل القول �إن التهديدات بالعنف
تقوم بها دول ،و�إن �أنظمة الأ�سلحة املعقدة �سوف تردع وترد على مثل هذه
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قواعد اال�شتباك تهتم بالإجراءات التي تلتزمها
القوات امل�سلحة عند ا�ستعمال القوة ،وذلك �ضمن
العمليات الع�سكرية� ،سواء كانت يف امل�سرح الدويل،
�أو الإقليمي� ،أو الوطني
التهديدات ،و�إن الأعداد املتفوقة يف هياكل القوة والأ�سلحة ت�ضمن الأمن.
وعندما تختلف طبيعة النزاع ،يجب �أن تختلف �أي�ضا و�سائل �ضمان
الأم��ن� .إنها �أ�شكال جديدة من العنف ت�شبه احل��رب ،ولكنها باملعايري
التاريخية لي�ست حربا� ،إنها ت�شبه اجلرمية ،ولكنها لي�ست جرمية .فلقد متيز
النزاع بعد احلرب الباردة بفاعلني غري الدولة (قبائل ،وع�شائر ،وع�صابات)،
وب�أعداء ال يحاربون يف ت�شكيل املعركة التقليدي ،وميثلون تهديدات (غري
متماثلة  ،)Asymmetricوي�ستخدمون املهارة ،ولي�س القوة .ونظرا �إىل
�أنهم مل يتبعوا التقاليد التاريخية ،فقد بدت هذه احلروب حروبا غري عادلة،
و�أكرث بربرية� ،إىل حد ما ،مما كان عليه النزاع عرب التاريخ .ونوع النزاع
اجلديد يتطلب قدرات ع�سكرية قابلة للإدامة ،تت�صف باخلدعة ،وال�رسعة،
واملدى ،والدقة غري امل�سبوقة ،وقابلية احلركة ،واال�ستخبارات املتفوقة.
لقد �أ�صبح ا�صطالح (احلرب غري املتماثلة) ي�ستخدم كثريا يف �أدب
احلرب ،وقد يكون عدم التماثل نتيجة طبيعية ومتوقعة الختالف الت�سليح،
والتباين يف طبيعة م�سارح العمليات ،و�إمكانات الدعم اخلارجي بالتقانة
والأ�سلحة ،وما يتبع ذلك من تنوع واختالف يف التنظيمات القتالية ،ويف
خمططات القوى على م�سارح العمليات .فمعظم ال�رصاعات الع�سكرية
احلالية ال تت�ضمن حرب دولة �ضد دولة ،بل �إنها تقع دون ن�رش �أ�سلحة
متقدمة ،وكثري منها حروب �أهلية� ،أو �رصاعات عرقية.
وك��ان القتال يف احل��روب يجري بني اجليو�ش النظامية بلبا�سها
املوحد ،لدول لها حدود ثابتة ،وتتقابل يف ميدان القتال لتحقيق نتيجة

قواعد اال�شتباك لي�ست تعليمات جامدة ال تتغري ،ولكنها
تتعدل لتتوافق مع الظروف ال�سائدة للعمليات احلربية،
ومبا ي�سمح بالرد املبا�شر والكايف على �أي طارئ وفق ما يراه
القادة الع�سكريون بعد مناق�شته مع اجلهات املعنية
�سيا�سية ،وتطورت قواعد لهذه احلروب� ،شملت اتفاقات جنيف ،وجملة من
القانون الدويل ت�رشح املعايري املتبعة للمعاملة الإن�سانية ،و�إعادة الأ�رسى
�إىل �أوطانهم ،وحقوق غري املحاربني ،والقواعد املرعية �ضد التعذيب،
وهكذا .ولكن احلروب احلالية تبدو خمتلفة اختالفا دراماتيكيا .فالأمم
تتفكك ،وعندما تتفكك �أمة ،تت�شوه احلدود اجلغرافية ،و�أحيانا تتبخر .ويف
احلقيقة ،ف�إن جزءا من عملية �إيجاد ال�سالم بني املتقاتلني يف �أمة تتفكك
غالبا ما يت�ضمن ر�سم حدود جديدة.
وبع�ض التنظيمات امل�سلحة تخترب �أ�ساليب ع�سكرية و�أ�سلحة تهدد بها
تفوق الآلة الع�سكرية للدول وقوتها «غري املكافئة» ،ويقت�ضي ذلك الرد على
املرونة والديناميكية مبثلهما.
وعلى مدار التاريخ ،وبغ�ض النظر عن قواعد اال�شتباك ،ف�إن اجلنود
الذين ي�ست�سلمون بعد مقارعة عدوهم يف قتال غاية يف ال�رشا�سة ،ال يجدوا
من ال�سهل �أن يقبل العدو اعتبارهم �أ�رسى .وكثرياً ما تكون مواثيق جنيف
مبهمة يف الغمام الأحمر يف �أعقاب املعركة النارية مبا�رشة .وامل�شكلة
�أن هذه القواعد والتقاليد لي�س لها ا�ستخدام عند التعامل مع مقاتلني غري
نظاميني ،فيما يعرف بحرب الع�صابات ،وحتى لو كانت �ساحة املعركة
التقليدية �أكرث خطورة ،ف�إن التعامل معها يبقى �أ�سهل من حرب ال�شوارع.
فمن الأ�سهل التعامل مع العدو عندما ت�ستطيع حتديد موقعه وا�ستعرا�ض
قوتك النارية ،مقارنة بالتعامل مع عدو غري مرئي ،يهاجمك بعبوات
متفجرة ،مزروعة على جانب الطريق ،وال يتيح لك حتى �إ�شباع رغبتك بالرد
على م�صدر النريان ،والتوتر النف�سي النا�شئ عن هذه الظروف قد يف�رس ما
يحدث ،لكنه بالطبع ال يربره.
قواعد اال�شتباك يف حرب الف�ضاء الإلكرتوين
تعنى قواعد اال�شتباك يف احلرب التقليدية احلديثة ب�شكل عام بكيفية
الرد على التهديد ،وحجم القوة امل�ستخدمة ،وحتت �أي ظروف ،والأ�سلحة
املنا�سبة للتعامل مع العدو ،ومقدار ال�سلطة املمنوحة للقادة ،والعنا�رص
املخولة ب�إعطاء وتنفيذ الأوام��ر املبا�رشة اخلا�صة باال�شتباك .ولكن
على �صعيد احلرب الإلكرتونية ،مل تتبلور  -حتى الآن  -قواعد عاملية
لال�شتباك الإلكرتوين ،وقد تكون �أخذت يف احل�سبان من قبل بع�ض الدول
التي تتح�رض حلرب رقمية حمتملة ،ولكنها ما زالت �رسية ،بطبيعة احلال،
ويبقى من املهم �أن تر�سم �أي دولة املبادئ العامة لقواعد اال�شتباك يف

العامل االفرتا�ضي ،ويجب �أن تكون معدة م�سبقا بحيث يتم الت�رصف من
خاللها ،ويف حالة اتخاذها ،هناك ت�سا�ؤالت مهمة ينبغي �أن جتيب عليها
قواعد اال�شتباك الإلكرتوين لتحديد �إ�سرتاتيجيات الرد وكيفية التعامل مع
العدو ،وهذه الت�سا�ؤالت هي:
• ما هي اجلهة التي تقرر وحت��دد �إذا كان البلد يتعر�ض لهجوم
�إل��ك�تروين �أم �أن��ه��ا حم���اوالت قر�صنة ع��ادي��ة غايتها الت�سلية و�رسقة
احل�سابات من بع�ض الهواة والعابثني؟
• ما هي حدود ال�سيادة الوطنية للدولة يف احلرب الإلكرتونية ؟
• هل الهجوم على مواقع �إلكرتونية جلهات مدنية تتبع م�ؤ�س�سات
الدولة يعد هجوم ًا �إلكرتوني ًا ينبغي الرد الفوري عليه؟
• ما هو نطاق وحجم الهجوم الإلكرتوين؟ وما هي �أهدافه؟
• ه��ل م��ن املمكن �أن يخلف ه��ذا الهجوم خ�سائر يف الأرواح
واملمتلكات؟
• كيفية التدرج يف الرد :الرد الدبلوما�سي �إذا كان الهجوم مغطى
من قبل حكومة خارجية� ،أو ال��رد الإل��ك�تروين لتدمري منظومة القيادة
وال�سيطرة التي تتحكم بالهجوم الإلكرتوين� ،أو الرد الع�سكري املبا�رش يف
حال احتمال خ�سارة الأرواح.
• كيف تدار عملية التن�سيق فيما بني الأجهزة املخولة بالرد يف
الدولة ،ك�أجهزة اال�ستخبارات ،و�أجهزة الأمن الإلكرتوين لتنفيذ عمليات
الهجوم �أو الدفاع الإلكرتونية� ،أو �إيقاف العمليات الهجومية ،وكيفية
الت�أكد من �أن العمليات حققت �أهدافها املر�سومة؟
املراجع
mhttps://en.wikipedia.org/wiki/Rules_of_engagement.

m https://www.britannica.com/topic/rules-of-engagement-

military-directives.

m https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/

army/fm/27.
 m h t t p ://m i l i t a r y c a v e a t s .c o m /9 -w h a t -a r e -r u l e s -o f -e ngagement/.
m https://www.militarytimes.com/flashpoints/2017/10/03/
mattis-reveals-new-rules-of-engagement/.
m https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/doc m a n - fi l e s / R e s e a r c h % 2 0 d o c u m e n t s / R u l e s - o f - E n g a g ement-EN.pdf.
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الأزم��ة يختل��ف تعريفه��ا وف ًق��ا
للتوجه��ات الفكري��ة والتخ�ص�ص��ات
العلمية واملواقف اخلا�صة املتعلقة بها
�أهمية الإع�لام يف الأزمة تربز
م��ن خ�لال ما ي��زود ب��ه اجلمهور
امل�ستهدف من �أخبار ومعلومات

املنظور الإعالمي ودوره يف �إدارة الأزمــــــــــــــات والكـــــوارث
اللواء الركن متقاعد
الدكتور حممد خلف الرقاد
اململكة الأردنيـــة الها�شـمية

لق��د حظي املنظور الإعالمي يف �إدارة الأزم��ات حديث ًا باهتمام متزايد ,واع ُترب
�أحد �أهم العنا�صر الرئي�سة يف مكونات التفاعل التكاملي لدرا�سة ومعاجلة الأزمات,
وتربز �أهمية الإعالم يف الأزمة من خالل ما ُيزود به اجلمهور امل�س��تهدف من �أخبار
ومعلومات ,وهنا يبدو الأمر جلي ًا لأهمية الإعالم يف الأزمات ,ويجدر النظر �إليه من
خ�لال مراحل متعددة ترتكز يف ما قبل الأزمة و�أثنائها وما بعد انتهائها ورحيلها
بعيد ًا عن نظام «الفزعة» وقد ًميا قالت العرب� :إن «العليق» عند الغارة ال ينفع ,وهنا
اعرتف للقراء الك��رام ب�أنني حني �أفكر يف كتابة مقال ملجلتن��ا الغراء «جند عمان»
ف�إين �أورط نف�سي من حيث �أدري �أحيان ًا وال �أدري �أحيان ًا كثرية �أخرى ,فحني �أحدد

لقد جاء يف قامو�س خمتار ال�صحاح �أن «�أزم��ة» يف اللغة
تعني «القحط وال�شدة» .وجاء يف القامو�س الربيطاين «ويب�سرت»
�أن الأزمة هي :وقت حا�سم �أو خطر كبري تعتمد نتائجه على قدر
العواقب ال�سلبية التي ي�سفر عنها وعرفها قامو�س «لوجنمان»
ب�أنها« :زمن يت�سم بوجود خطر كبري �أو �صعوبة �شديدة �أو عدم
يقني �سواء يف ال�سيا�سة �أو االقت�صاد» ,واملتطلع يف املفاهيم
الإداري��ة من وجهة نظر حم�سن اخل�ضريي التي �أورده��ا ح�سن
مكاوي يف كتابه الإعالم ومواجهة الأزمات يجد �أن الأزمة هي:
«حلظة حرجة حا�سمة تتعلق مب�صري الكيان الإداري الذي �أ�صيب
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بها ،م�ش ِّك َل ًة بذلك �صعوبة حادة �أمام متخذ القرار جتعله يف حرية
بالغة ال يدري �أي قرار يتخذ».
�أما من وجهة نظر الإعالم فيقول كل من «ريج�ست» و«الركن»
(� )Regeste , Larkinإن الأزمة هي« :موقف يت�سبب يف جعل
املنظمة � -أو امل�ؤ�س�سة �أو حتى النظام ال�سيا�سي ب�أكمله  -حمل
اهتمام �سلبي وا�سع النطاق من و�سائل الإعالم املحلية والعاملية,
وم��ن جماعات �أخ��رى كامل�ستهلكني والعاملني وال�سيا�سيني
والنقابيني والت�رشيعيني» ,ومن التعريفات الإعالمية للأزمة هي:
«ن�رش �إعالمي �سيء غري متوقع» حيث �إن الن�رش عادة ما يكون هو

فكرة املق��ال و�أبد�أ � :أجد نف�س��ي حمتاج ًا ملزيد من
التعم��ق يف الفك��رة لتقدميها �إىل الق��راء الف�ضالء
ب�صورة وا�ضح��ة ودقيقة ,وهذا يحت��اج �إىل مزيد
من الوقت والبحث والدر���س والعودة �إىل �أ�صحاب
االخت�صا�ص من خالل م�ؤلفاتهم ودرا�ساتهم ,لذا البد
هنا من تق��دمي تعريف للأزمة التي يختلف تعريفها
باختالف التوجهات الفكرية والتخ�ص�صات العلمية،
واملواقف اخلا�صة والآراء فيما يخ�ص الأزمة.

املت�سبب يف �إحلاق ال�رضر باملنظمة �أو الدولة �أو النظام ال�سيا�سي
�أو امل�ؤ�س�سة �أو املجموعة �أو غري ذلك ,ولي�س فقط ما ينتج من �أثر
مادي �أو غريه عن الأزمة �أي ًا كان نوعها.
وي��رد �إىل الذهن �س�ؤال مبا�رش :مل��اذا تقوم و�سائل الإع�لام
بالن�رش ال�سلبي عن الأزم��ة؟ ,والإجابة املبا�رشة والأكرث �أهمية
من وجهة نظر الكاتب على هذا الت�سا�ؤل امل�رشوع هي غياب
املعلومة عن اجلمهور امل�ستهدف وعدم الو�ضوح وال�شفافية يف
تناول املو�ضوع الذي غالب ًا ينتج عن �سوء التخطيط الإ�سرتاتيجي
والتكتيكي للإعالم وبخا�صة الر�سمي منه ,الأم��ر ال��ذي يدعو

الإعالم العام مبا�رشة _ باعتباره امل�س�ؤول عن �إعالم و�إخبار
النا�س مبا يحدث _ لل�سعي والبحث عن املعلومة لتقدميها �إىل
امل�شاهد �أو القارئ �أو ال�سامع ,و�إذا مل تتوافر املعلومة ال�صحيحة
والدقيقة ،ف�إن خيال �أ�صحاب املواقف والأجندة اخلا�صة وحتى
املحايدين حتم ًا �سينطلق من خالل �آف��اق كثرية لر�سم �صور،
وتوقع �آراء ،ح�سب حتليالتهم ال�شخ�صية التي قد ت�صب يف
بوتقة م�صاحلهم ال�شخ�صية ،ورمبا ل�صالح �أجندتهم ال�سيا�سية
واالقت�صادية وغريها ،وهذا الأمر غالب ًا ما ي�ضع العملية الإعالمية
�سواء الوطنية �أو الدولية يف مواجهة مع �صاحب القرار يف �إطالق
املعلومة الدقيقة واحلقيقية عن املو�ضوع ذي ال�صلة (الأزمة).
و�أود الإ�شارة هنا �إىل �أن مفهوم الكارثة خمتلف عن مفهوم
الأزمة ,فالكارثة تقع ب�شكل مبا�رش مثل الزلزال واحلرائق والثلوج
والأمطار الغزيرة والتي تنتج عنها الفي�ضانات وغري ذلك� ,أما
الأزم��ة فتن�ش�أ نتيجة لرتاكمات من الأخطاء وامل�شكالت رمبا
الإدارية �أو ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو الفنية ،وكذلك عن ق�صور
يف اتخاذ التدابري الالزمة ملوجهة الأزمة �أو الكارثة.
من هنا تنطلق الدعوة ل�رضورة التخطيط الدقيق وال�سليم
للإعالم من �أج��ل حتقيق الأه��داف الإعالمية الأ�سا�سية ،وهي
حماية الدولة وم�ؤ�سا�ساتها الر�سمية واخلا�صة و�سمعتها الوطنية
والإقليمية والدولية من الت�شويه وفقدان امل�صداقية ،وكذلك من
�أجل ك�سب ت�أييد اجلمهور امل�ستهدف.
وعادة يكون اهتمام الإعالم بالكوارث �إيجابي ًا بعك�س الأزمة
التي جتعل امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة مثار نقد �سواء �أكان �شعبي ًا �أم
ر�سمياً ،بالإ�ضافة للنقد الإعالمي الر�سمي وغري الر�سمي ,وقد
ت�صل الأمور �إىل مو�ضع م�ساءلة ,وغالب ًا يف الأزمات يتم التعامل
مع و�سائل الإعالم املحلية (الوطنية) ,و�إذا تعدى ذلك �إىل و�سائل
الإعالم اخلارجية ف�إنه يكون حمدوداً� ,إال �إذا كان هناك م�صالح
لتدخل الإعالم اخلارجي ،مع �أن ثورة التقنيات واالت�صاالت جعلت
العامل قرية �صغرية ،و�أخذ الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي
ُبعداً �أعمق مما يت�صوره الكثريون يف التدخل يف الأزمة حتى لو
كانت حملية من منطلقات متعددة ،مثل :حقوق الإن�سان ،وحقوق
امل���ر�أة ،وحرية التعبري وال���ر�أي وغ�ير ذل��ك ،وم��ن خ�لال بع�ض
املفاهيم ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية الأخرى مثل الإ�سرتاتيجيات
ال�سيا�سية التي تتمثل يف :الأمن اجلماعي والأمن القومي وتوازن
القوى والتدخل يف �ش�ؤون الدول الداخلية.
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وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �رضورة الرتكيز على دور الإعالم
الوطني (الر�سمي واخلا�ص) باعتباره املعني �أو ًال يف معاجلة
الأزمة داخل الوطن �أي ًا كان نوعها ,و�إن النهو�ض بهذا الدور
يحقق فاعلي ًة يف االت�صال و�صيان ًة ل�سمعة امل�ؤ�س�سات الوطنية
(ر�سمية وغري ر�سمية) من الت�شويه يف ظل ت�صاعدها من قبل
ال من م�ؤ�س�سات
جهات ترى يف ذلك نفع ًا �أو حتقق �أهداف ًا �أو ني ً
وطنية ذات �شهرة ومكانة ,فاملطلوب هنا :هو تفهم القائمني على
االت�صال (الإعالميني) لطبيعة الأزمة وتر�شيد التعامل معها ومع
�صاحب القرار ,ويف املقابل املطلوب �أن يكون هناك تفهم ر�سمي
لدور الإع�لام الوطني من قبل �صاحب القرار ،وتعزيز �أداء هذا
الدور يف تقدمي املعلومة الوا�ضحة وال�شفافة للجمهور امل�ستهدف
(امل��واط��ن) ال��ذي ميثل الطرف الأه��م يف املعادلة الإعالمية،
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�إيالء جانب العالقات العامة والإعالم اهتمام ًا
كب�ير ًا ,وت�أهيل العاملني يف ه��ذا املجال ملواجهة
الأزم��ات م��ن خ�لال ت�شكي��ل الف��رق واملراكز
الإعـالمية املتخ�ص�صة يف �إدارة الأزمات ,لتمكني
القائ��م على االت�ص��ال يف امل�ؤ�س�سات الوطنية من
الت�أثيـ��ر يف ال�سل��وك ال�شخ�ص��ي واالجتماع��ي
للجمهور امل�ستهدف

الإعالم الوطن��ي الر�سمي واخلا�ص
ه��و املعني الأول من قب��ل جهات �أخرى
يف معاجل��ة الأزمة �إعالميا داخل حدود
الوط��ن ،والنهو�ض به��ذا الدور يحقق
فاعلي��ة يف االت�ص��ال و�صيان��ة ل�سمعة
امل�ؤ�س�سات الوطنية من الت�شوية

مثلما هو مطلوب �أي�ض ًا من هذا املواطن �أن يتفهم طبيعة الأزمة
واحتياجاته والإمكانات املتوافرة لتلبية هذه االحتياجات.
وامل�أمول من �أ�صحاب القرار وامل�ؤ�س�سات وبخا�صة الوطنية �أن
تراعي التطورات االجتماعية وال�سيا�سية �أثناء �إدارة الأزمات ،من
حيث:
ً
�أوال :تغري املجتمعات ( ,)Society Chargingفثورة
االت�صاالت جعلت املعلومة بني يدي طالبها يف زمن ق�صري جداً
يفوق اخليال.
 :م��ن حيث تطور ال��ق��وان�ين (Legal Develo p
 ،)mentsفقد تزايد دور القانون واملجال�س الت�رشيعية يف
الوقوف �إىل جانب املت�أثرين بوقوع الأزمات.
ثالث ًا :مالحظة ت�صاعد دور جماعات ال�ضغط (Pressure
 )Groupsالتي تهدف �إىل حتقيق �أهدافها بغ�ض النظر عن
الو�سيلة.
ً
رابعا :الت�أكيد على �أهمية تعزيز الو�ضع الإداري يف امل�ؤ�س�سات
الوطنية الر�سمية وغري الر�سمية القدمية واحلديثة.
خام�س ًا� :إيالء جانب العالقات العامة والإعالم اهتمام ًا كبرياً,
وت�أهيل العاملني يف هذا املجال ملواجهة الأزم��ات من خالل
ت�شكيل الفرق واملراكز الإعالمية املتخ�ص�صة يف �إدارة الأزمات,
لتمكني القائم على االت�صال يف امل�ؤ�س�سات الوطنية من الت�أثري
يف ال�سلوك ال�شخ�صي واالجتماعي للجمهور امل�ستهدف ,وذلك
من خالل قوة �صياغته مل�ضامني ر�سالته الإعالمية التي توجه
للجمهور امل�ستهدف وهو هنا املواطن بالدرجة الأوىل ،ومن ثم
�إىل من هو خارج الدائرة الوطنية �أو خارج البالد ,وبالتايل يتمكن
القائمون على العملية االت�صالية من ت�شكيل امليل واالجت��اه
وتكوين الر�أي املنا�سب والإيجابي لدى النا�س �سواء كانوا مع
�أو �ضد �أو حمايدين ,و�أخرياً حتويل كل ذلك �إىل �سلوك يخفف من
ت�أثري الأزمة وي�ساعد يف مواجهتها والتغلب عليها.
و�أود هنا �أن �أو���ض��ح نقطة مهمة رمب��ا تكون بعيدة عن
ذهن �صاحب القرار الإعالمي �أو املعني بالعملية االت�صالية

(الإعالمية) يف وقت �إدارة الأزمة ،وتتلخ�ص يف �رضورة التفكري
مبا ميكن �أن يتداوله النا�س من خالل الأح��ادي��ث ال�شخ�صية
ومن خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي التي جعلت حالي ًا من
ال �صحفياً ،ين�رش بحرية �سواء �أكان م�ستنداً �إىل
كل مواطن مرا�س ً
حقيقة �أم على غري حقيقة ،حيث �إن الأكرث �أهمية من احلدث الذي
جرى هو ما يت�صور النا�س �أنه حدث ,ومن الأمور التي ينبغي
الأخذ بها واعتبارها عند التخطيط الإ�سرتاتيجي للإعالم ملعاجلة
الأزمات هو معرفة �أن ما يدركه النا�س عرب خرباتهم ال�شخ�صية
�أو ما يتكون لديهم من خالل تعر�ضهم لو�سائل الإعالم ويتحول
�إىل قناعات ,ف�إن ذلك يتحول �إىل مواقف و�سلوكيات ال تقبل
ال�شك بالن�سبة لهم ,وبالتايل ال بد للقائم على العملية االت�صالية
(الإعالمية) من معرفة كيفية خماطبة اهتمامات ه�ؤالء النا�س,
وتلعب هذه الكيفية دوراً كبرياً �إىل جانب �إي��راد احلقائق ،لأن
ما يهمنا هو الواقع اخلا�ص الذي بناه اجلمهور امل�ستهدف ,هذا
الواقع ال��ذي هو عبارة عن بناء للمعنى الداخلي �أو الإن�ساين
الناجت عن م�ؤثرات خارجية (و�سائل الإعالم) ,التي لها الت�أثري
الأكرب يف �صنع ت�صوراتنا عن الواقع ،وهو ما يطلق عليه يف
الإعالم« :الواقع املدرك من و�سائل الإعالم» ,ومن الأمثلة على
ذلك يف بع�ض الأزمات التي حدثت يف العامل هو :ف�شل العملية
الإعالمية الربيطانية يف معاجلة �أزمة مر�ض «جنون البقر» يف
بريطانيا عام 1990م ,حيث �أ�صيب النا�س بالهلع واله�سترييا
نتيجة نق�ص املعلومات الدقيقة والوا�ضحة عن املر�ض ,بينما
متكن الإعالم الربيطاين من ا�ستيعاب مو�ضوع الواقع املدرك من
و�سائل الإعالم وجنح يف عام 1996م يف معاجلة جيدة للأزمة
نف�سها حني تكررت يف املرحلة الثانية.
ويجدر بو�سائل الإعالم �أن ت�أخذ يف احل�سبان حقيقة ملخ�صها
هو� :أنه علينا �أن ُن�شعر النا�س املت�أثرين بالأزمة ب�أنهم مو�ضع
اهتمامنا الكبري ،وال بد �أن نر�سل لهم م�ضامني �إعالمية �صادقة
ووا�ضحة حتمل معلومات من م�صادر خبرية وموثوقة من خالل
تركيب ر�سالة �إعالمية وطنية متما�سكة وم�ستندة �إىل احلقائق .
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1985م.
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دور املنظمـ ـ ــة البحري ـ ــة الدولي ـ ـ ــة ( )IMOف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمايـ ــة البيئـ ــة البحريـ ــة مــن التلـ ــوث
ت�ش ��كل مياه البحار واملحيطات �أكرث من ثلثي م�ساحة الكرة الأر�ضية ،وتغطي م�ساحة ( )140مليون ميل مربع� ،أي
م ��ا يقرب من ( )%72من �سط ��ح الأر�ض .وتُعد املحيطات م�صدرا رئي�سيا لتغذية احلي ��اة على الأر�ض� ،إ�ضافة �إىل
�أنه ��ا �سهلت الأعمال التجارية واملغامرات واالكت�شافات عرب التاري ��خ الطويل� ،إنها حقا تف�صل بني الب�شر،
ولكن يف الوقت نف�سه جتمعهم معا.واليوم ،ومن خالل تر�سيم القارات والتوا�صل فيها بوا�سطة الطرق
والبح ��ار والأنه ��ار والهواء ،ف� ��إن �أكرث من ن�صف �س ��كان العامل يعي�شون يف م�ساف ��ة ال تزيد عن
( )200مي ��ل من البحر وتربطهم به عالقة وثيقة.لقد ظلت امل�ساحات البحرية امل�شرتكة،
مع بع�ض اال�ستثناءات بالن�سبة �إىل الوقت واملكان ،منطقة �أمنة وطريقا �سريعا مفتوحا
لالزدهار للنا�س �أجمعني لأكرث من �ستة عقود.
لقد تزايد القلق من �آثار حجم التهديد املتمثل يف التلوث نتيجة �إلقاء
النفاي ��ات من الب�شر وم ��ن ال�سفن و�آثار �أ�ساطي ��ل ال�صيد وناقالت
النفط التي تنقل النفط �إىل جميع �أنحاء العامل ،فخطر التلوث
يهدد البيئة ال�ساحلية وبالأخ� ��ص املنتجعات ال�ساحلية
�،إ�ضاف ��ة �إىل جمي ��ع �أ�ش ��كال احلي ��اة يف البح ��ار
واملحيط ��ات .وي�شري بع� ��ض املراقبني �إىل
�إن الإهم ��ال ن ��اجت عن نواي ��ا ح�سنة
ملوا�ضي ��ع بحري ��ة ُيطل ��ق عليها
(العمى البحري) .ويف وقت
تتوافر فيه دالئل متزايدة على �أن
ت�أم�ي�ن و�ضع م�ستق ��ر للأمن البحري يف
العقود القادمة �سيكون �صعبا ،حيث �أن حركة
التجارة البحرية امل�ستمرة �ستزيد من �آثار التلوث،
الأمر الذي �سيتطلب التزاما مو�سعا للموارد والقدرات
وم�ستويات عالية من التعاون الدويل.

العميـد بحـــــــري (متقاعد)
�أحمـــــــــــد علـــــــــي حمـــــــود
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اتفاقيات الأمم املتحدة لقانون البحار ذات ال�صلة
ما فتئت الأمم املتحدة منذ زمن طويل تت�صدر اجلهود الرامية
�إىل �ضمان ا�ستخدام البحار واملحيطات ا�ستخداما تعاونيا و�سلميا
وحمددا قانونا ،وذلك ل�صالح الب�رشية على امل�ستويني الفردي
فعال
واجلماعي .ونتيجة ل��ن��داءات عاجلة لو�ضع نظام دويل ّ
وا�ضح املعامل ب�ش�أن قاع البحار واملحيطات الذي يتخطى الوالية
الوطنية� ،شهدت عملية امتدت ( )15عاما �إن�شاء جلنة الأمم املتحدة
لقاع البحار ،والتوقيع على معاهدة حظر الأ�سلحة النووية يف
قاع البحر ،ويف م�ؤمتر (ا�ستكهومل) حول البيئة الإن�سانية ،اعتمدت
اجلمعية العامة �إعالنا ن�ص :على �أن جميع م��وارد قاع البحار
خارج حدود الوالية الوطنية هي تراث م�شرتك للإن�سانية.
ويف عام 1982م كانت اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار
التي وقف عملها الرائد باعتماد املوارد املائية امل�شرتكة على
كوكب الأر�ض .وقد �ساهمت االتفاقية يف حل عدد من الق�ضايا
املهمة املتعلقة با�ستخدام املحيطات وال�سيادة ،ومن �أهمها:
ت�أ�سي�س حقوق حرية املالحة :حيث تلتزم به جميع الأمم بغ�ض
النظر عن احلجم �أو املوقع اجلغرايف �أو النظام ال�سيا�سي �أو الرثوة
االقت�صادية �أو القدرة الع�سكرية .فمنذ مدة طويلة خ�ضعت البحار
واملحيطات �إىل مبد�أ حرية احلركة فيها،حيث و�ضع هذا املبد�أ يف
القرن الـ( ،)17ليحدد ب�شكل �أ�سا�سي احلقوق الوطنية والتقنية على
البحار واملحيطات يف حزام �ضيق من البحر حدد مب�سافة ()12
ميال بحريا،و�أطلق عليه املياه الإقليمية ،يحيط ب�سواحل ذاك البلد.
و�ساد هذا الو�ضع حتى منت�صف القرن الع�رشين ،حيث برزت قوة
دافعة لتو�سيع اال�ستحقاقات الوطنية على املوارد البحرية ،فكان
حتديد منطقة اقت�صادية خال�صة لكل بلد �ساحلي تبلغ ( )200ميل
بحري من ال�شاطئ ,والحقا مت تعني قواعد لتو�سيع نطاق حقوق
اجلرف القاري �إىل ( )350ميال بحريا ..ومت الإعالن عن امل�ساحة
املتبقية من البحار على �أنها تتمتع باحلرية للجميع وال تنتمي
لأي بلد ،وعلى التوازي مت �إن�شاء �سلطة بحرية لقاع البحار كما مت
و�ضع �آليات �أخرى حلل النزاعات على �سبيل املثال( ،جلنة الأمم
املتحدة حلدود اجلرف القاري).
يعمل برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،وخا�صة م��ن خالل
برنامج البحار الإقليمية ،على حماية املحيطات والبحار وتعزيز
اال�ستخدام ال�سليم للموارد البحرية .تعد اتفاقيات البحار الإقليمية
وخطط عملها الإطار القانوين الوحيد يف العامل حلماية املحيطات
والبحار على امل�ستوى الإقليمي .كما و�أن�ش�أ برنامج الأمم للبيئة
برنامج عاملي حلماية البيئة البحرية من الأن�شطة الربية� ,إنها
الآلية احلكومية الدولية العاملية الوحيدة التي تعالج ب�شكل مبا�رش
العالقة بني النظم الإيكولوجية الربية واملياه العذبة وال�ساحلية.
وتن�سق منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليون�سكو

من خالل اللجنة (الأوقيانوغرافية) احلكومية الدولية ،برامج
البحوث البحرية ،و�أنظمة الر�صد ،وتخفيف الأخطار ،وحت�سني
�إدارة املحيطات واملناطق ال�ساحلية.
تعد املنظمة البحرية الدولية امل�ؤ�س�سة الأ�سا�سية للأمم املتحدة
لتطوير القانون البحري الدويل ،حيث تلعب دورا رئي�سيا يف �إن�شاء
�إط��ار تنظيمي للنقل البحري من خ�لال جت��ارة عادلة وفعالة
ومعتمدة عامليا ،واملنظمة البحرية الدولية تدير جمموعة وا�سعة
من املعاهدات ،مع الرتكيز بوجه خا�ص على منع تلوث املحيطات
والبحار .وت�شمل هذه االتفاقيات :االتفاقية الدولية ملنع التلوث
الناجم عن ال�سفن لعام 1973م ب�صيغتها املعدلة بربوتوكول
عام 1978م ذي ال�صلة ،واالتفاقية الدولية ملنع تلوث البحار
بالنفط لعام 1954م .ويف عام 2014م مت اعتماد املدونة الدولية
لل�سفن العاملة يف املياه القطبية (قانون املياه القطبية) ،التي
دخلت حيز التنفيذ يف  1يناير عام 2017م ،والتي �شملت على
تطورات تنظيمية مهمة يف جمال النقل وتي�سري التجارة ،ف�ضال
عن و�ضع جمموعة من التطورات التنظيمية التي تتعلق باملالحة
البحرية و�أمن �سل�سلة التوريد وق�ضايا بيئية �أخرى.ونظرا لتزايد
�أعمال القر�صنة يف ال�سنوات الأخ�يرة وتهديدها لأمن املالحة
البحرية  ،اعتمدت املنظمة قرارات مكملة لقواعد قانون اتفاقية
البحار للتعامل مع القر�صنة.
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م�صادر تلوث البحار واملحيطات
الأن�شطة الب�شرية على الأر�ض تعد �أكرب م�صادر التلوث
ي�أتي التلوث يف البحار واملحيطات عن طريق م�صدرين البحري ،وت�شمل هذه الأن�شطة �إلقاء النفايات والقمامة
رئي�سني هما:
 uالتلوث نتيجة املخلفات الب�رشية :ميكن العثور على التلوث على طول ال�شواطئ وغرق ال�سفن و التي تنت�شر بفعل
البحري يف جميع حميطات العامل وبحاره ،حتى يف املياه النائية،
الفي�ضانات والعوا�صف

نتيجة املخلفات الب�رشية التي ي�ستخدمها الب�رش ،ويلقيها يف مياه
تلك البحار واملحيطات� .إن النمو امل�ستمر يف كمية النفايات
ال�صلبة التي ينتجها الب�رش واملعدل البطيء جدا الذي تتحلل فيه
ي�ؤديان معا �إىل زيادة تدريجية يف كمية القمامة املوجودة يف
قاع البحار واملحيطات و على طول ال�سواحل حول العامل.
تعد الأن�شطة الب�رشية على الأر�ض �أكرب م�صادر التلوث البحري
وت�شمل هذه الأن�شطة �إلقاء النفايات والقمامة على طول ال�شواطئ
وغرق ال�سفن والتي تنت�رش بفعل الفي�ضانات والعوا�صف ،حيث
تنتقل هذه النفايات �إىل البحر وتغرق �أو تدفع بوا�سطة التيارات.
وت�شمل امل�صادر البحرية الرئي�سية للتلوث معدات ال�صيد املهملة
و�أن�شطة ال�شحن البحري والتخل�ص من النفايات امل�رشوع وغري
امل�رشوع .وت�شري التقديرات �إىل �أن ما يقرب من ()8ماليني طن
من النفايات البال�ستيكية تلقى يف حميطات العامل كل عام.ي�سبب
كل هذا التلوث خ�سائر اقت�صادية خطرية وتواجه املجتمعات
ال�ساحلية نفقات متزايدة ب�ش�أن تنظيف ال�شواطئ وال�صحة العامة
والتخل�ص من النفايات .وتت�أثر �صناعة النقل البحري بارتفاع
التكاليف املرتبطة مبحركات املراوح امللوثة واملحركات التالفة
و�إدارة النفايات يف املوانئ و�أدوات �صناعة �صيد الأ�سماك �إىل
�إتالف العتاد وانخفا�ض ال�صيد.
وي�سبب التلوث البحري �أي�ضا فقدان التنوع البيولوجي ويعيق
وظائف وخدمات النظام الأيكولوجي .وميكن �أن تت�شابك النفايات
التي مت التخل�ص منها ،بحيث ت�ؤدي �إىل قتل احلياة البحرية.
�إن املبيدات وال�سموم الأخرى امللت�صقة بجزيئات البال�ستيك
ال�صغرية املوجودة يف عبوات البال�ستيك التي مت التخل�ص منها
(اللدائن الدقيقة) والتي ميكن تناولها عن طريق اخلط�أ من قبل
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احلياة املائية ال�صغرية تخنق م�صادر احلياة الربية ومبجرد
تناولها تتكاثر ال�سموم مع انتقالها �إىل ال�سل�سلة الغذائية،والتي
ترتاكم يف الطيور واحلياة البحرية ورمبا الب�رش.
يهدف برنامج العمل العاملي للأمم املتحدة للبيئة �إىل حماية
البيئة البحرية من الأن�شطة الربية ال��ذي ب��داً ن�شاطه يف عام
1965م �إىل توفري التوجيه والإر�شاد لل�سلطات الوطنية والإقليمية
ب�ش�أن كيفية الوقاية من التلوث البحري.وحتت �شعار حرية (بحار
نظيفة) التي نظمتها م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة للبيئة والتي �أطلقتها
يف عام 2017م ،حتث احلكومات على �سن �سيا�سات للحد من
ا�ستخدام البال�ستيك( ،يف عام 2014م مت �إنتاج نحو ( )300مليون
طن من البال�ستيك ،ويف عام 2050م يتوقع �إنتاج نحو ()33مليار
طن وا�ستهداف ال�صناعة للحد من التعبئة والتغليف البال�ستيكي
و�إعادة تدوير املنتجات وت�صميمها ودعوة امل�ستهلكني �إىل تغيري
عاداتهم احلالية ،قبل حدوث �أ�رضار ال رجعة فيها للحياة .ونحن
لعل �أي�ضا من خالل برنامج البحار الإقليمية ن�ساهم بتعزيز احلياة
البحرية يف جميع �أنحاء العامل.تكلف القمامة البحرية املجتمع
ال��دويل ما يقرب من ( )8مليارات دوالر �سنويا وتبلغ اخل�سائر
ال�سنوية لل�سياحة فقط ،نحو ( )622مليون دوالر.
 uالتلوث نتيجة ال�شحن البحري القاتل واملزعج :نتيجة لتطور
حركة التجارة العاملية والعوملة وزيادة حركة املالحة البحرية،
حيث ت�ضاعفت لأكرث من �أربعة �أ�ضعاف خالل منت�صف القرن
الع�رشين املا�ضي ،وت�شكل الآن �أكرث من ( )%90من ال�صادرات
النفطية يف العامل،وعلى ما يزيد عن ( )%80من التجارة العاملية
ونقل الركاب..ذلك التدفق التجاري يدار ب�أ�سطول حوايل ()50

�ألف �سفينة جتارية رئي�سية من خمتلف الأنواع
والأح��ج��ام،مب��ا فيها اجليل اجلديد من ناقالت
النفط ال�ضخمة ج��دا وال�سفن امل��ه��ي ��أة حلمل
حاويات ال�شحن ،بالإ�ضافة �إىل ال�سفن ال�سياحية
الكبرية ،ويحمل هذا الأ�سطول �أكرث من( )10مليار
طن من الب�ضائع احليوية .لقد �أ�صبح هذا الأمر
ي�شكل تهديدا متزايدا بتلويث املحيطات واملمرات
املائية ،وخا�صة عندما متتلئ ال�سفن الكبرية
بحمولتها مثل �سفن احلاويات وناقالت النفط
التي تطرح مياه خزانتها �إىل البحر ويتعاىل
غاز ثاين �أك�سيد الكربون �إىل اجلو،فيتلوث املاء
والهواء معا ،لقد �أ�صبح التلوث الناجم عن ال�سفن
ي�ؤثر ت�أثريا مبا�رشا على املناطق ال�ساحلية وعلى
التنوع البيولوجي واملناخ والغذاء وال�صحة الب�رشية�.إن ت�أثريها
على الب�رش ب�شكل خا�ص وعلى العامل ب�شكل عام ،هو مثار اجلدل
وحم��ور النقا�شات الدولية ال�ساخنة على م��دى ال���ـ( )30عاما
املا�ضية� .إن هذه امل�شكلة تت�سارع ب�شكل مطرد وخطري.
وقال علماء بيئيوون �إن ازدهارا يف �صناعة ال�شحن البحري
�أدى �إىل تفاقم تلوث الهواء يف ال�صني ودول �أخرى يف �رشقي �أ�سيا
مما �سبب يف وفاة الآالف �سنويا يف منطقة ت�ضم ثمانية من �أكرب
ع�رشة موانئ للحاويات يف العامل .قدر علماء �أمريكيون عدد الذين
ميوتون �سنويا ب�أمرا�ض القلب ب�سبب التلوث الذي ي�سببه ال�شحن
البحري بحوايل (� )60ألف ن�سمة.وبح�سب التقرير الذي ن�رشته
دورية (العلوم والبيئة التكنولوجية) ف�إن �أكرث املناطق ت�أثرا يف
العامل جراء انبعاث اجلزيئات والغازات ال�سامة هي مناطق �رشق
�آ�سيا وجنوب �أوروب��ا .وقالت الدرا�سة �إن ثاين �أك�سيد الكربون
املنطلق من مداخن ال�سفن ،ي ��ؤدي �إىل ت�ساقط �أمطار حم�ضية
وعوامل تلوث �أخ��رى ،ت�سبب يف وف��اة مبكرة لنحو (� )24ألف
�شخ�ص �سنويا,يف �رشقي �آ�سيا فقط ،نتيجة �أمرا�ض القلب والرئة
وال�رسطان (ثالثة �أرباع هذه احلاالت حدثت يف ال�صني) .ولهذا
فقد بد�أت ال�صني ،حيث يوجد ميناء �شنغهاي وهو �أكرب موانئ
احلاويات يف العامل ازدحاما يف مطالبة ال�سفن با�ستخدام وقود
�أنظف يف املناطق ال�ساحلية ابتداء منذ 2019م ،وجدير بالذكر
�أن دول يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروب��ا تعمل على ا�ستخدام وقود
�أكرث كلفة و�أقل تلويثا يحتوي على كمية �أقل من الكربيت (�أقل
من .)%0،1وعامليا تعتزم املنظمة الدولية التابعة للأمم املتحدة
خف�ض حد الكربيت امل�سموح به يف وقود ال�سفن �إىل ( )%0،5ابتداء
من العام احلايل 2020م ،عن امل�ستوى احلايل الذي يبلغ (.)%3،5
�إن ه��ذه امل�شكلة ذات ت�أثري ق��اري متعدد ال ميكن ح�رص
�أ�رضارها يف منطقة واح��دة من العامل فقط.من هنا كان ال بد
من تطبيق �إجراءات �أ�شد �رصامة على كافة و�سائل نقل الب�ضائع
عرب البحار واملحيطات.وقالت �صحيفة (تورنتو رتار) �إن ال�سبب
الرئي�سي للتلوث هو الوقود (البانكر�سي) الذي تدخل يف تركيبه

مادة الكربيت الذي ت�ستخدمه ال�سفن.من هنا كان من ال�رضوري
�إجراء تعديالت على م�صايف الوقود يف العامل لإنتاج وقود �أكرث
نظافة لإدارة حمركات ال�سفن قد تكلف حوايل ( )1206مليارات
دوالر.
دور منظمة (�أميو) يف حماية البحار واملحيطات
من التلوث ()IMO
ال�شحن البحري هو احد املهام الرئي�سية التي تتم يف البحار
واملحيطات،ونظرا لأن املنظمة الدولية البحرية (�أميو) هي هيئة
تابعة للأمم املتحدة ويقع على عاتقها م�س�ؤولية و�ضع واعتماد
الإجراءات اخلا�صة بتح�سني و�سائل و�أمد ال�شحن الدويل البحري
واحليلولة دون التلوث النا�شئ عنه ،ف�إنها تقوم بدور حيوي يف
تلبية الأه��داف ال��واردة يف هدف الأمم املتحدة ،وهو املحافظة
ب�شكل م�ستدام على نظافة مياه املحيطات والبحار وامل��وارد
البحرية الأخرى لتحقيق التنمية امل�ستدامة .لقد تواكبت الزيادة
يف عدد وحجم ال�سفن وكذلك حجم ال�شحنات التي يتم نقلها خالل
العقود اخلم�سة املا�ضية مع عمل املنظمة البحرية الدولية ،وذلك
من خالل الدول الأع�ضاء ،لإن�شاء �إطار قانوين وفني،والذي �أ�صبح
ال�شحن من خالله �أكرث نظافة و�أكرث �أمنا ب�شكل مت�صاعد�،إال �أنه
ما زال يف الطبع �أعمال ينبغي القيام بها .و�ستوا�صل املنظمة
جهودها بالتعاون مع الأع�ضاء وغريها من املنظمات لتنفيذ
ودعم لوائحها.
املنظمة البحرية الدولية (�أمي��و) هي منظمة دولية ت�أ�س�ست
يف جنيف ع��ام1958م حتت ا�سم املنظمة البحرية اال�ست�شارية
الدولية،بهدف ت�سهيل و�سائل التعاون وتبادل املعلومات الفنية
املتعلقة ب�سالمة ال�سفن وطواقمها،و�أولت هذه املنظمة اهتماما
ملحوظا بحوادث القر�صنة البحرية وحماية البيئة البحرية.
ودخلت حيز التنفيذ يف العام التايل ،عقدت �أول اجتماعاتها يف
عام 1959م ،ويبلغ عدد �أع�ضائها ( )172دولة .ويقع مقرها يف
لندن.يتم انتخاب جمل�س املنظمة من قبل اجلمعية العامة ملدة
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منظمة ( اميو) �ستبقى على �أهبة
اال�ستعداد مل�ساعدة ودعم البلدان وقطاع
النقل البحري يف مواجهة التحديات التي
ي�شكلها تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد )19للنقل البحري

�سنتني تبد�أ بعد كل دورة عادية للجمعية .ميثل املجل�س اجلهاز
التنفيذي للمنظمة وهو م�س�ؤول �أمام اجلمعية عن الإ�رشاف على
�أعمال املنظمة .وينبثق عن املنظمة خم�س جلان رئي�سية .:جلنة
ال�سالمة البحرية ،جلنة حماية البيئة البحرية،اللجنة القانونية،
جلنة التعاون التقني وجلنة الت�سهيالت .و�سبع جلان فرعية .ت�ساعد
اللجان الرئي�سية يف �إمتام عملها .ومن �أه��داف املنظمة :العمل
على حت�سني الأم��ان يف البحار ،مكافحة التلوث البحري�،إر�ساء
نظام لتعوي�ض الأ�شخا�ص الذين يكابدون من خ�سائر مالية ب�سبب
التلوث البحري وت�أ�سي�س نظام دويل لنداءات اال�ستغاثة وعمليات
البحث والإنقاذ.
وتتخذ املنظمة �سل�سلة من التدابري لتح�سني الأم��ان لل�سفن
�سواء ببناء الهياكل الثنائية �أو تدريب الطواقم،وقد قادت الطريق
�إىل اعتماد اتفاقية ب�ش�أن تدريب البحارة و�إ���ص��دار �شهادات
�صالحية العمل� .إن امل�ؤ�س�سة البحرية الدولية تعمل على �إقامة نظم
االت�صاالت التي تكفل املزيد من الأمان يف البحار واملحيطات.
وتدير امل�ؤ�س�سة جمموعة وا�سعة من املعاهدات واالتفاقيات ،مع
الرتكيز بوجه خا�ص على و�ضعية منع تلوث البحار واملحيطات.
وت�شمل هذه االتفاقيات الدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن
لعام1973م ب�صيغتها املعدلة بربتوكول 1978م ذي ال�صلة
واالتفاقية الدولية ملنع تلوث البحار بالنفط لعام1954م .يف
ال�سبعينات �أ�صبح العامل �أكرث دراية بحاالت ان�سكاب النفط يف
املحيطات والبحار من خالل احل��وادث �أو كنتيجة ملمار�سات
الت�شغيل الروتينية.ونتيجة �إحداث التلوث النفطي الرئي�سية مثل
(كارثة توري كانني) قبالة ال�ساحل اجلنوبي لربيطانيا يف عام
1967م ،ب��د�أت املنظمة الدولية بتنفيذ برنامج طموح يتعلق
مبنع التلوث البحري واال�ستجابة له،وكذلك بجوانب امل�س�ؤولية
والتعوي�ض.وكان من النتائج الرئي�سية الت�صديق على االتفاقية
الدولية ملنع التلوث الناجمة عن ال�سفن يف عام 1973م املعروفة
عامليا با�سم اتفاقية ( .)MARPOLويف وق��ت الح��ق من عام
1997م �أ�ضافت املنظمة البحرية (�أميو) مرفقا لالتفاقية الدولية
ملنع التلوث اجل��وي الناجم عن ال�سفن .واليوم يتناول املرفق
تلوث الهواء الناجم عن الكربيت واالنبعاثات ال�ضارة الأخرى
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مثل �أك�سيد النرتوجني.ويف عام 2011م �أ�صبحت املنظمة (�أميو)
�أول هيئة رقابية دولية يف قطاع النقل تقوم باعتماد متطلبات
ملزمة للكفاءة وا�ستخدام الطاقة النظيفة على جميع ال�سفن
عامليا،ب�رصف النظر عن منط التجارة �أو دولة العلم ،وتهدف �إىل
احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة يف �أن�شطة ال�شحن البحري.
واليوم ف�إن اتفاقية ( )MARPOLبعد �أن خ�ضعت للتو�سيع والتنقيح
والتحديث ال تزال �أهم معاهدة دولية و�أكرثها حتوال،تتناول منع
التلوث البحري والتلوث اجلوي الناجت عن ال�سفن لأ�سباب ت�شغيلية
�أو عر�ضية.ومن خالل توفري �أ�سا�س متني للتفاو�ض الكبري وامل�ستمر
يف التلوث ال�صادر عن ال�سفن التزال االتفاقية مالئمة للهدف منها
حتى اليوم.وتدرك اتفاقية (� )MARPOLأي�ضا احلاجة �إىل متطلبات
�أكرث �رصامة لإدارة ما ي�سمى باملناطق اخلا�صة وحمايتها،وذلك
ب�سبب بيئتها وحركة املرور البحري فيها.
فقد مت حتديد �إجمايل ( )19منطقة خا�صة وهي ت�شمل البحار
املغلقة �أو �شبه املغلقة مثل مناطق البحر املتو�سط وبحر البلطيق
وم�ساحات �أو�سع بكثري من املحيطات مثل املياه اجلنوبية جلنوب
�إفريقيا ومياه �أوروب���ا الغربية.كما خ�ضعت املنطقة القطبية
اجلنوبية (بو�ضع املنطقة اخلا�صة) منذ عام 1992م .يوجد لدى
املنظمة �أي�ضا عملية لتحديد املناطق البحرية احل�سا�سة بوجه
خا�ص والتي تخ�ضع لإجراءات احلماية املرتبطة بها،مثل النظم
الإلزامية مل�سارات ال�سفن ..وبينما ت�ستهدف االتفاقي ة (MA R
 )POLعمليات الت�رصيف العر�ضية والت�شغيلية من �أعمال ال�سفن،
ف�إن املنظمة ( )IMOتتناول �أي�ضا التلوث البحري من امل�صادر
الربية ب�شكل ن�شط ،و�إن كان ذلك ب�صورة غري مبا�رشة ومن خالل
اتفاقية لندن ملنع التلوث البحري الناجم عن �إلقاء النفايات
واملواد الأخرى لعام1972م والربتوكول التابع لها وال�صادر يف
عام 1996م .وينتهج الربتوكول �أ�سلوبا وقائيا يحظر ت�رصيف
النفايات يف البحر.فيما ع��دا بنود قليلة حم��ددة على قائمة
النفايات امل�سموح بها مثل املواد املجرفة.ي�سهم نظام اتفاقية
وبرتوكول لندن �أي�ضا يف التخفيف من �آثار تغيري املناخ وذلك
عن طريق تنظيم ا�ستخال�ص الكربون واحتجازه يف الت�شكيالت
اجليولوجية حتت �سطح البحر وتوفري اللوائح والإر�شادات اخلا�صة

بكيفية تقييم املقرتحات املتعلقة بالهند�سة اجليولوجية
البحرية.
تتمتع املنظمة البحرية الدولية (�أميو) بتاريخ طويل
من العمل مع اجلهات املانحة الرئي�سية مبا يف ذلك
االحتاد الأوروبي ومرفق البيئة العاملية ( )GEFوالوكالة
الرنويجية للتعاون الإمنائي والوكالة الكورية للتعاون
ال���دويل ومنظمات ال�شحن واملنظمات البحرية مثل
رابطة �صناعات النفط والغاز العاملية لل�ش�ؤون البيئية
واالجتماعية (.)IPIECAولقد مت تنفيذ عدد �ضخم من
امل�رشوعات البيئية بدعم من جمموعة من املنظمات
الإقليمية حلماية البيئة البحرية.تتبو�أ املنظمة الدولية البحرية
مركز ال�صدارة يف �سل�سلة من امل�رشوعات القائمة على منوذج
عاملي لل�رشاكة معروف با�سم (غلوراك�س  )GLOXوال��ذي يتم
ا�ستخدامه بهدف التعجيل بالإ�صالحات القانونية واملنهجية
وامل�ؤ�س�سية يف ال���دول النامية لتنفيذ االتفاقيات الدولية.
ويف الوقت نف�سه لتحقيق اال�ستفادة من ال�رشاكات مع القطاع
اخلا�ص،وتعجيل �أعمال التطوير واالبتكارات التكنولوجية من
خالل ت�شكيل حتالفات �صناعية عاملية وت�سهيل تبادل املعلومات.
�إن �سجل �أعمال املنظمة (�أمي��و) يف احلد من التلوث الناجم عن
ال�سفن �سواء يف البحار واملحيطات �أو يف الغالف اجلوي ،غني
عن ال�رشح وتلتزم املنظمة التزاما تاما بالعمل من خالل الدول
الأع�ضاء فيها،ومع �رشكائها على موا�صلة و�ضع جمموعة من
اللوائح العاملية واملحافظة عليها وتنفيذها ل�ضمان اال�ستخدام
امل�ستدام للمحيطات.
وتعد املنظمة (اميو) امل�ؤ�س�سة الأ�سا�سية للأمم املتحدة لتطوير
القانون البحري الدويل ،حيث تلعب دورا رئي�سيا يف �إن�شاء �إطار
تنظيمي للنقل البحري من خالل جتارة عادلة وفعالة ومعتمدة
دوليا.قامت جلنة حماية البيئة العاملية التابعة للمنظمة يف لندن
يف وقت �سابق من هذا العام بالبحث يف فر�ض �سقف عاملي على
انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون اعتبارا من 2020م �أو2025م مما
�سي�ؤدي �إىل تراجع انبعاثات الكربيت من احلد الأق�صى احلايل
ال��ذي يبلغ ( )%3،5من حمتوى الوقود �إىل ( .)%0،5فال�شحن
البحري �أكرب ملوث للبيئة بالكربيت يف العامل�،إذ يزيد حمتوى
ثاين �أك�سيد الكربون يف زيت الوقود مبا ي�صل �إىل ( )3500مرة
عن �أحدث م�ستويات �أوروبية لديزل ال�سيارات�.إن �سفينة واحدة
كبرية ميكن �أن تن�رش يف يوم واحد غاز ثاين �أك�سيد الكربون �أكرث
من كل ال�سيارات اجلديدة التي ت�سري يف �شوارع العامل خالل �سنة
.واتفق االحتاد الأوروبي على �أن �رشط عدم جتاوز احلد الأق�صى
النبعاث ثاين �أك�سيد الكربون ( )%0،5من حمتوى الوقود �سي�رسي
يف عام 2020م يف نطاق ( )370كم من �سواحل الدول الأع�ضاء
باالحتاد الأوروب��ي ،ب�رصف النظر عما تقرره املنظمة الدولية
البحرية (�أميو).

بيان �صادر عن املنظمة (الأميو) ب�ش�أن مواجهة تف�شي فريو�س كورونا
يف 31دي�سمرب ع��ام 2019م مت الإب�ل�اغ ع��ن ظهور فريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد )19يف مدينة ووهان ال�صينية .وبناء عليه
فان تف�شي هذا الفريو�س ي�شكل كارثة عمومية ت�سبب قلقا دوليا.
الأمر الذي دعا منظمة ال�صحة العاملية �إىل �إ�صدار تو�صياتها بهذا
ال�ش�أن �إىل منظمة االميو .وعلى الفور قامت املنظمة ب�إ�صدار الر�سالة
التعميمية يف 21يناير املا�ضي لتقدمي املعلومات والإر�شادات يف
�ش�أن االحتياطات الواجب اتخاذها لتقليل املخاطر التي قد يتعر�ض
لها البحارة والركاب وغريهم على منت ال�سفن من هذا الفريو�س،كما
وتعمل وبالت�شاور مع ال�رشكاء الآخرين على م�ساعدة ال��دول على
�ضمان تنفيذ التدابري ال�صحية بطرق تقلل �إىل �أدنى حد من العرقلة
غري ال�رضورية حلركة ال�سفن والتجارة على ال�صعيد العاملي.ويف هذا
ال�صدد تدعو جميع الدول �إىل احرتام متطلبات وحرية احلركة لل�سفن
ومبادئ تقدمي الرعاية املالئمة جلميع امل�سافرين ومنع �أي ت�أخري
غري �رضوري لل�سفن والأ�شخا�ص واملمتلكات على منت ال�سفن مع
الت�سليم بالوقت نف�سه باحلاجة �إىل منع و�صول املر�ض وانت�شاره� .إن
املنظمة �ستبقى على �أهبة اال�ستعداد مل�ساعدة ودعم البلدان وقطاع
النقل البحري يف مواجهة التحديات التي ي�شكلها تف�شي هذا الفريو�س
للنقل البحري.
وجدير بالذكر �أن الدرا�سات الطبية حتى الآن مل تثبت ت�أثري انتقال
الفريو�س يف مياه البحر،و�أن ال�سباحة فيه �آمنة .و�أكدت درا�سة جديدة
من جامعة �أدنربة على �أن وجود حملول ب�سيط من ماء البحر ميكن
�أن ت�ساعد يف تقوية جهاز املناعة عند الإن�سان,كما �أكدت على �أن
احليوانات البحرية متنع خطر الفريو�سات املائية،الأ�سفنج البحري
_على �سبيل املثال_ي�صفي مياه البحر  ،وهو ينتج مادة كيميائية
خا�صة ت�سمى امل�ستقلبات الثانوية ذات خ�صائ�ص م�ضادة للبكترييات
والفريو�سات.
املراجع:

 mموقع املنظمة البحرية الدولية (�أميو).
 mنتائج م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة وال�شحن،ا�ستعرا�ض النقل البحري
لعام2016م.
 mحممد عزيز �شكري:التنظيم الدويل العاملي بني النظرية والواقع(دار الفكر
دم�شق1973م)
 mمواقع �أخرى متعددة ذات ال�صلة على النت.
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من التحديات الرئي�سية التي
يطرحها ت�صميم وتطوير نظم
الدفاع اجل��وي ،كيفية الت�أقلم
امل�ستمر مع التح�سينات النوعية
امل��ت��زاي��دة التي متيز الأج��ي��ال
اجلديدة من الطائرات ،وبخا�صة
العموديات الهجومية ،واملقاتالت
متعددة املهام .ولذلك ،فان ظاهرة
الدمج بني نظم خمتلفة ،مدفعية
و�صاروخية� ،أكدت عليه �أكرث
ف ��أك�ثر التوجهات النظرية
والتطبيقية خالل احلروب الأخرية.
و�إذا كانت ه��ذه الظاهرة،
�شهدت حماوالت ناجحة لبدايات
حمدودة قبل ذلك ،ف�إنها مل تفر�ض
نف�سها ك�أ�سلوب ف ّعال ملقاومة
التهديدات اجلوية ،خا�صة على
املدى الق�صري ،وبدرجة ثانية،
على امل��دى املتو�سط� ،إال خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية .والتمايز
ال��ن��وع��ي ،ال���ذي ك��ان ير�سم
احلدود بني املدى الق�صري واملدى
املتو�سط ،تبعا لطبيعة وجماالت
التهديد اجلوي ،مل يعد قائما بنف�س
الدرجة ،مما �أدى �إىل تطوير م�ستمر
للنظم التي القت جناحا عملياتيا،
ومدعوة �إىل االنفتاح على احلداثة
التكنولوجية.
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النظــم املدجمــة (ال�صــــــــــــــاروخية واملدفعية) يف الدفاع اجلوي
عميد متقاعد
علي حلمي علواين
تت�صف النظم ال�صاروخية املعدة للن�رش
انطالقا من من�صات برية ثابتة �أو متحركة،
باملزيد من التعدد واالختالف ،و�أحيانا يطرح
هذا الأمر �صعوبات مربرة يف اختيار النماذج
�أو ال��ط��رازات ال��ت��ي ت�لائ��م �أك�ث�ر م��ن غريها
حاجات حمددة بالن�سبة �إىل بلد معني .ومن
هنا ،كان االجتاه �أوال لدى العديد من الدول
التي تتمتع بقدرات فعلية يف جمال ال�صناعات
الدفاعية �إىل تطوير نظم �صاروخية ق�صرية
امل��دى لال�ستخدام املحلي .ويف املقابل،
اكت�سب طابع احلماية الذاتية العالية �أهمية
م�ضاعفة ،وال يكفي الآن التمتع بتقنيات
مدفعية و�صاروخية يف ردع الهجمات اجلوية
املحتملة ،بل �أ�صبح من ال�رضوري مبكان،
ت��وف�ير الأم���ان م��ن خ�لال التجهز ب��ق��واذف
وم�ست�شعرات فائقة احل�سا�سية ،ونظم توجيه
منا�سبة ،حتى ال تتعر�ض نظم الدفاع اجلوي
لتهديدات هجوم مكثف �أو مفاجئ.
وال �شك �أن متيز ه��ذه احل��ل��ول ،بجانب
انخفا�ض املخ�ص�صات املالية لنظم الت�سليح
اجل��دي��دة ،وانح�سار �أ�سبقيات الت�سليح لدى
بع�ض ال��دول الغربية ،قد �ساهم يف تراجع
الربامج اجلديدة ،والتوجه نحو االكتفاء بتطوير
وحت��دي��ث م��ع��دات ال��دف��اع اجل��وي امل��وج��ودة
باخلدمة حاليا .ولكن بجانب هذا الرتاجع
عن �إنتاج منظومات جديدة ،هناك �أنظمة
ا�ستطالع وتتبع كهروب�رصي جديدة متوائمة
�أو مكملة للرادارات ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
�أجهزة حوا�سب رقمية قيا�سية .ولتحقيق هذه
املتطلبات ،ف�إن نظم الدفاع اجلوي املدجمة،
والتي ت�شتمل على املدافع وال�صواريخ ،طورت

لتقاوم و�سائل الهجوم اجلوي على الت�شكيالت
الربية ،وظهر جيل جديد له قدرة عالية على
املناورة وخفة احلركة .ومن املعروف �أن نظم
الدفاع اجلوي� ،سواًء املوجودة منها باخلدمة
حال ًيا� ،أو التي يف طور البحث والتطوير ،تعد
مقيدة من حيث امل��دى ب�إمكانيات مناطق
الك�شف والتدمري ،وبالتايل ،ف�إن ذلك يتطلب
�أال تتوقف الإمكانات العملياتية لتلك النظم
على القدرة على اال�شتباك فقط مع الأهداف
اجلوية العادية ،ولكن يجب �أي�ضا �أن تتوفر
لها القدرة على اال�شتباك مع الأه��داف ذات
الب�صمة الرادارية ال�صغرية ،والتي ،يف بع�ض
الأحيان ،تكون ذات �رسعات عالية.
وعلى النقي�ض من التطوير والتحديث
الذي نفذته رو�سيا ،ف�إن معظم �أنظمة الدفاع
اجلوي للدول الغربية اقت�رصت على حتديث
الأنظمة املوجودة باخلدمة يف �إطار برامج
الأنظمة املدجمة من املدفعية وال�صواريخ،
والإطالق العمودي ،و�أنظمة الت�سليح مزدوجة
الأغرا�ض .ولكل ذلك ،عالقة مبا�رشة بتحقيق
التفوق اجلوي ،الذي يعترب العامل احلا�سم يف
ال�سيطرة امليدانية .ولذلك ،ف�إن �سيناريوهات
الرد تبدو بالغة التعدد واالختالف ،والبد دائما

من املالءمة الق�صوى مع الأو�ضاع التكتيكية
املتغرية .ومن هنا تتنوع احللول املدجمة،
دون �أن يلغي ذلك بالطبع ،خ�صو�صية الدفاع
اجلوي املتقارب لهذا النظام �أو ذاك.

�أهمية الدمج بني ال�صواريخ واملدافع

من املعروف �أن الأ�سلوب التقليدي للدفاع
اجلوي يعتمد على ا�ستخدام املدفعيات على
املدى القريب ،وال�صواريخ على املدى البعيد.
و�أدى ذل��ك �إىل ازدواج��ي��ة ملعظم العنا�رص
امل��ك��ون��ة للمنظومة ،مثل رادار الك�شف،
ورادار التتبع ،و�أنظمة الر�ؤية ،واحلوا�سب،
ومنظومات قيادة ال��ن�يران ،وو�سائل حمل
هذه الأنظمة ،وغريها من الأنظمة الفرعية
امل�ساعدة .وبالتايل ،فتكرار هذه املكونات
ميثل تكلفة م�ضاعفة ملنظومة الدفاع اجلوي
ككل ،بجانب م�ضاعفة �أعداد العاملني عليها.
و�أدى هذا االجتاه �إىل تكلفة عالية وزيادة يف
درج��ات اخلطورة �أم��ام العدائيات ال�رسيعة،
نظرا �إىل طول زمن رد الفعل لهذه النظم ،وهذا
ما دفع م�صممي نظم الدفاع اجلوي �إىل البحث
عن حلول منطقية وبديلة ،وخلق منظومات
خمتلطة م��ن �أنظمة املدفعية وال�صواريخ

حمملة على �سطح حامل واحد.
وم��ن �أه��م ال�صعوبات التكتيكية التي
تواجه �أنظمة الدفاع اجلوي احلديثة ،الت�صدي
بفعالية ،ويف ك��ل الأوق�����ات ،للمقاتالت
وال��ط��ائ��رات العمودية التي تنفذ عمليات
هجومية مركزة من م�سافات ق�صرية .وقبل
تطوير النظم امل�ساعدة ومكوناتها الإلكرتونية
وا�ضحا� ،إىل حد ما� ،أن الدمج
املعقدة ،كان
ً
العملياتي امل�برم��ج يف تفعيل الدفاعات
املدفعية وال�صاروخية ي�شكل ر ًدا منا�سبا
على التحديات الهجومية وا�سعة النطاق ،التي
متثلها �أكرث ف�أكرث املن�صات اجلوية.
وكان للتطور الذي حدث خالل العقديني
املا�ضيني وظهور �أنظمة ت�سليح (جو� /أر�ض)
حديثة �أثر كبري يف �إح��داث تغيريات جذرية
يف اخلوا�ص الأ�سا�سية ملعدات الدفاع اجلوي،
وك��ان الب��د من �إي��ج��اد و�سائل للتغلب على
هذه التحديات ،وذلك ب�صياغة وو�ضع برامج
حمددة لتجديد وتطوير �أنظمة مدجمة.

زيادة احلركية

�إن احلركية الفائقة التي �أخذت تتمتع بها
النظم املدفعية وال�صاروخية املدجمة� ،أ�س�ست
لعهد جديد من الدفاع اجلوي املتقدم ،وتدل

كل امل ��ؤ��شرات على متابعة االجت��اه نف�سه،
يف ال�سنوات املقبلة .ولقد ت�صاعدت �أهمية
عن�رص املرونة لأنظمة الدفاع اجلوي بحيث
�أ�صبحت ه��ذه امل��رون��ة ال تتوقف فقط على
�إمكانات حتميل النظام على طائرات النقل
ال�صغرية فقط ،ولكن �أي�ضا على �إمكانية نقلها
بالعموديات .وهذه الأهمية فتحت الباب �أمام
ا�ستخدام �أنظمة الدفاع اجلوي املحملة على
املركبات املجنزرة� ،أو ذات العجل� ،صغرية
احلجم ،امل��زودة بقاذف �صواريخ من النوع
املحمول.

النظم الرو�سية

يف جمال الدمج بني ال�صواريخ واملدافع،
مما يعزز من ق��درات ال��دف��اع اجل��وي ،يذكر
نظام (تاجنو�شكا) () TUNGUSKA 256M
الرو�سي ،القابل لال�ستخدام يف من�صات برية،
مع توفري ن�سخة بحرية بالغة الفعالية مل�سافة
( )8كيلومرتات حتت ا�سم (كا�شتان) ،ويجمع
النظام يف موقع �إط�لاق واح��د بني ثمانية
�صواريخ مقذوفة عموديا ومدفعني مزدوجي
ال�سبطانة عيار ( )30مم ،وراداري��ن للمراقبة
والتتبع ،لكل منهما ه��وائ��ي منف�صل� ،إىل
جانب جهاز للتتبع الب�رصي .ومدى اال�شتباك
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�أنظمة من جنوب �أفريقيا

احلركية الفائقة التي �أخذت تتمتع بها النظم املدفعية وال�صاروخية
املدجمة� ،أ�س�ست لعهد جديد من الدفاع اجلوي املتقدم
للمدفع حتى ( )4كم ،وحتى ارتفاع ( )3كم.
وتقوم قواذف ال�صواريخ ب�إطالق ال�صاروخ،
املوجه ب�رصيا� ،أو راداري��ا ،حيث ي�صل مدى
الك�شف والتتبع الراداري حتى ( )18كم ،ويتم
تتبع ال�صاروخ با�ستخدام باعث الأ�شعة حتت
احلمراء بال�صاروخ .ومدى ال�صاروخ ( )8كم،
وارتفاع ا�شتباكه حتى ( )3.75كم ،وميكنه
التعامل مع �أه��داف جوية ت�صل �رسعتها �إىل
( 500م�تر /ثانية) .و�أدى ه��ذا الرتابط بني
املدفعية وال�صواريخ �إىل �إج��راء ا�شتباكات
ناجحة لهذه املنظومة على مدى يرتاوح بني
( )200مرت �إىل ( )8كم ،ومت تطوير هذا املدى
لي�صل �إىل ()12كم .وتعد منظومة (تاجنو�شكا)
م��ن �أح���دث �أنظمة ال��دف��اع اجل��وي املدجمة،
ذاتية احلركة ،خا�صة مع ا�ستخدام املركبات
املجنزرة التي ت�صلح للتحرك يف كل الأرا�ضي.
وا�ستحدث الرو�س نظام (بانزير) املطور
من النظام (تاجنو�شكا) ،وه��و حممل على
كابينة على مركبة (�أورال  .)8×8وق��د مت
�إحالل املدافع بنوع �أقل حجما ،وبعدد ()12
�صاروخ ًا بدال من (� )8صواريخ ليغطي مدى
( )12كم ،بدال من ( )8كم .وميكن للنظام �أن
ي�ستخدم ال�صواريخ نف�سه نظام (تاجنو�شكا)
عند العمل بنظام التوجيه ال��راداري ،خا�صة
يف حالة الر�ؤية ال�صعبة ،والأح��وال اجلوية
ال�سيئة.
والنظام الرو�سي ( )Pantsyr-S1يزيد
مداه على ( )12كم مع ارتفاع ( )6كيلومرتات،
ومن مميزات هذا النظام القابل للتثبيت على
ال�شاحنات� ،أنه يجمع بني ثمانية �صواريخ
ومدفعني عيار ( )30مم.
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النظم الغربية

تنتج �رشكات ال�صناعات الدفاعية يف
دول��ة جنوب �أفريقيا نظام ال��دف��اع اجلوي
املختلط من املدفعية وال�صواريخ من عائلة
( )ZASPADSاملحمل على �شا�سيه (.)8×8
ومت ت�صميم النظام الأول ( ،)ZA –35وهو
عبارة عن مدفعني عيار ( )35مم مع رادار
تتبع وجهاز تتبع كهروب�رصي� .أما النظام
الثاين ( )ZA –HVMفله نف�س الربج والرادار
وجهاز التتبع ال�سلبي املوجود بالنظام (ZA
.)–35
وتطور �رشكات جنوب �أفريقيا بالتعاون
مع �رشكات �أوروب��ي��ة نظام ال��دف��اع اجلوي
متو�ســط امل��ـ��ـ��دى ال���ذي �أط��ل��ق عليه ا�سم
( ،)SHAV-IRوهو م�صمم العرتا�ض الطائرات
ذات ال�رسعات العالية ،والطائرات العمودية
ذات االرت��ف��اع املنخف�ض ،وكذلك اعرتا�ض
ال�صواريخ امل�ضادة لل�سفن .ويتكون النظام
من وح��دة حتكم يف النريان ومدفعني عيار
( )35مم ثنائي ،بالإ�ضافة �إىل قاذفني يحتوي
كل منهما على (� )8صواريخ (.)SHAV- IR
والقواذف حممولة على �شا�سيه املدفع عيار
( )35مم ،ويزن ر�أ�س ال�صاروخ املدمر ()22
كجم ،وهو �شديد االنفجار ،ومنتج لل�شظايا،
و�أق�صى مدى له ( )12كم ،ومداه امل�ؤثر ( 8كم،
و�أق�صى ارتفاع له(  )6كم ،و�أقل ارتفاع ()30
مرت .وال�صاروخ موجه بالق�صور الذاتي يف
مرحلته الأوىل ،ثم با�ستخدام باحث الأ�شعة
حتت احلمراء يف مرحلته النهائية.

يف جمال تقنيات الدمج بني ال�صواريخ
واملدافع ،ميكن ذكر النظام الفرن�سي ()Blazer
املحمل على املركبة ( ،)8x8 LAV ADحيث
يركب على الربج مدفع ( )Gatlingعيار ()25
مم ،و�صواريخ (�ستنجر) �أو (م�سرتال) ورادار
طراز ( .)TRS2630و�صمم هذا النظام ملواجهة
خمتلف التهديدات اجلوية التي تواجه م�شاة
البحرية يف ال��ع��امل ،وي�ضم النظام ق��واذف
�صاروخية من نوع (هيدرا ،)70-بالإ�ضافة
�إىل نظام �إدارة نريان من اجليل الرابع ،وميكن
تركيب النظام على املركبة (� )M-113أو
(براديل) ،وب�إمكان طائرات النقل والعموديات
نقله جوا.
وت��ط��ور ال����شرك��ات الأوروب���ي���ة ق���واذف
الدمج بني نظم ال�صواريخ
���ص��واري��خ م��دجم��ة ل��ت��أم�ين ال��دف��اع اجل��وي
جن��ح��ت جم��م��وع��ة ��شرك��ات �أم��ري��ك��ي��ة،
للطبقات العليا التي قد تزيد عن ( )10كم.
وت�ستخدم هذه القواذف نف�س قواعد املدافع انطالقا من من�صة �إطالق واح��دة ،يف اجلمع
عيار ( )35مم ،ونف�س امل��ع��دات الإ�ضافية ب�ين ال�����ص��اروخ ق�صري امل��دى ط��راز (ه��وك
والربجميات ،وت�ستوعب ال�صواريخ (�سبارو  )HAWKوال�صاروخ متو�سط امل��دى طراز
 )Sparrowو(�أ�سبيد  )Aspideو(�أدات�س.)Adats
وت�شكل هذه الأنظمة املدجمة من ال�صواريخ
واملدافع نظاما دفاعيا متعدد امل�ستويات،
مرتبطا بوحدة �سيطرة منفردة لإدارة املدافع
وال�صواريخ .ويف املنحى نف�سه ،بالتعاون
بني ال�رشكات الأمريكية والأوروبية مت تطوير
النظام البحري ( )SEA RAMالذي يعتمد على
الرادار يف مرحلة التوجيه الأوىل ،ثم يتحول
�إىل التوجيه بالأ�شعة حتت احلمراء يف املرحلة
الالحقة .ويجمع النظام بني (�) 11صاروخ
ومدفع �سدا�سي ال�سبطانة عيار ( )25مم طراز
(فاالنك�س).

(�أمرام  )AMRAMاملعدل يف ن�سخة (�سطح/
جو).
ومن جملة الإجن��ازات املهمة لل�رشكات
الرو�سية ،التوفيق يف دمج النظم ال�صاروخية،
من خالل و�ضع قاذفني على مركبة �أملانية
طراز ( ،)GD-250حيث يطلق القاذف الأول
م��ن جانب ���ص��اروخ (�ستينجر) الأمريكي،
ويطلق الثانى م��ن جانب مقابل �صاروخ
(ايجال) الرو�سي �أو ( )SA-18ح�سب القامو�س
الغربي وال�����ص��اروخ (اي��ج�لا) ه��و املناف�س
الرو�سي لل�صاروخ الأمريكي (�ستينجر) ،وقد ال
يكون جمال ا�ستخدامه مبدى ات�ساع ال�صاروخ
الأمريكي� ،إال �أنه يتمتع مبيزات يف �أكرث من
جانب ،من ذلك ،التجهز بهوائي دائري �سهل
التثبيت على العديد من الراجمات البحرية
والربية ،والقدرة على التمييز بني ال�صديق
وال��ع��دو ،واالح��ت��واء على نافثات جانبية
لتحويل االجتاه فور عملية الإط�لاق ،و�أخريا
الدفع بوا�سطة وقود خا�ص يحقق االنفجار
حلظة االرتطام بالهدف.

اال�ستخدام املتعدد للمن�صات

�إن تغري �أو تبدل مواقع الإطالق ال ي�سمح
لنف�س ال���ط���رازات م��ن ال�����ص��واري��خ بتغطية
املجاالت نف�سها� ،أو التمييز الدائم بنف�س
الدرجة من ال�صواب بني املراكز احلرارية
املنبعثة من الطائرات �أو من ال�شهب والو�سائط
اخلادعة .ومن املعروف �أن النظم ال�صاروخية
ق�صرية امل��دى ،املطلقة من من�صات برية،
م�برجم��ة لال�شتباك م��ع الأه����داف اجلوية
احلقيقية يف اجتاهات خمتلفة .ولكل طراز
�صاروخي ميزاته النوعية ال��رائ��دة� ،إ�ضافة
�إىل �أن بع�ض النماذج �سجلت �أكرث من غريها
جن��اح��ات م���ؤك��دة يف ح���االت اال���س��ت��خ��دام
املتنوع ،وعلى م�ستوى الت�صدير �إىل الأ�سواق

لقد ت�صاعدت �أهمية عن�صر املرونة لأنظمة الدفاع اجلوي بحيث
�أ�صبحت هذه املرونة ال تتوقف فقط على �إمكانيات حتميل النظام
على طائرات النقل ال�صغرية فقط ،ولكن �أي�ضا على �إمكانية
نقلها بالعموديات
اخلارجية.
وه��ن��اك يف ال��واق��ع� ،أك�ث�ر م��ن منظومة
�أوروب��ي��ة للمدى الق�صري ،مثل ال�صاروخ
ال�سويدي ( )RBS-90ذي التوجيه الليزري،
وال�صاروخ الربيطاين (�ستار�سرتيك) ،الذي
و�ضع ( )20منوذجا منه دفعة واح��دة على
من�صة �إطالق ت�أخذ من عربة القتال املدرعة
(�ستورمر) ق��اع��دة لها ،وال��ط��راز الربيطاين
(رابيري) ( )Rapierامل�صمم للت�صدير حتت ا�سم
(جرينا�س).
وال�����ص��اروخ��ان الأوروب���ي���ان م��ن اجليل
اجل��دي��د ()CROTAL ENGو (،)ROLAN
م�صممان بدورهما لإطالق ال�صاروخ املوجه
عن بعد ط��راز ( VT-1ال��ذي تتجاوز �رسعته
( )3م��اخ (امل���اخ = ��سرع��ة ال�����ص��وت) ،وقد
جرى تركيب النظامني بنجاح على مركبات
مدولبة فئة (� ،)6×6أو هيكل الدبابة الفرن�سيـــة
(� ،)AMX-30أو على منت املركبة الأملانية
(ماردر).
من وجهة نظر التنوع �أي�ضا ،ف�إن ما كان
م�صمما من القواذف  -على �سبيل املثال -
لال�ستخدام من القواعد الأر�ضية الثابتة� ،أو
املركبات ،ي�صبح �صاحلا لال�ستعمال من
على منت ال�سفن.ويف املنحى نف�سه �أي�ضا،
متت حم��اوالت ناجحة متاما ملالءمة ن�رش
هذا النظام ال�صاروخي �أو ذاك على من�صة
برية واحدة �أو م�شرتكة .وهناك اجتاه متزايد
لتطوير ق��واذف ت�ستخدم مع �أن��واع متعددة

م��ن ال�����ص��واري��خ .ويظهر ه��ذا ب��و���ض��وح يف
النظام الأمريكي (�أفنجر  ،)AVENGERوهو
عبارة عن ق��اذف رباعي ي�ستخدم لإط�لاق
ال�صواريــــــخ (�ستنجر) �أو (م�ســـتـــرال) �أو
( .)RBS –70وي�شتمل النظام على ثمانية
�صواريخ مو�ضوعة داخ��ل حاويتى �إط�لاق
جاهزتني للعمل م��ن على من�صة م��وازن��ة
باجلريو�سكوب ،كما ي�شتمل على ر�شا�ش،
وجميعها مركبة على مركبة ثقيلة من نوع
(همفي  .)HMMVWوم��ع ذل��ك ،فقد �صمم
النظام بحيث ي�ستطيع العمل م�ستقال� ،أو من
على خمتلف املركبات .وي�شتمل نظام (�أفنجر)
على �أجهزة ا�ست�شعار ت�شمل نظام ر�ؤية �أمامية
بالأ�شعة حتت احلمراء ( ،)FLIRونظام لتحديد
املدى بالليزر ،ونظام ر�ؤية ب�رصي ،وموقع
للتحكم يف �إط�لاق النار داخ��ل ب��رج م��وازن
باجلريو�سكوب ويدار كهربائيا.

املراجع

https://www.rheinmetall-defence.
com/en/rheinmetall_defence/systems.
r https://www.defence24.com/airdefence-systems.
r https://www.army-technology.com/
news/army-uk-ground-based-airdefence.
r https://missiledefenseadvocacy.org/
r

defense-systems/avenger-airdefense-system.
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غزوة بدر الكربى..
مظاهـر لتكويـــن ال�شخ�صية
الدينيــــة والع�سكريــــة وال�سيا�سيــــة

حممد بن �سيف ال�شعيلي
املحكمة العليا

وقائع التاريخ الإ�سالمي مليئة بالعديد والفريد من مقا�صد التمكني الديني ،وثوابت التخطيط الإ�سرتاتيجي للجانبني
الع�سكري وال�سيا�سي ،وال�شخ�صيات الإ�سالمية املدنية منها والع�سكرية ،بت�أ�سي�ساتها املختلفة ،وتكويناتها املتعددة،
وكفاءاتها املتنوعة ،ال حمي�ص لر�سوخها ،وال ب�صي�ص لنجاحها� ،إال ب�سلوك املناهج الو�صفية ثم املقارنة ،تليها املناهج
التحليلية واال�ستنباطية ،لأحداث تلك الوقائع؛ وكينونة ذلك يكون بتج ّذر حا�رضها وم�ستقبلها الع�رصي عرب ما�ضيها
الديني وال�سيا�سي .وحادثة غزوة بدر ُ
الكربى من مت�صدرات تلك الوقائع الع�سكرية وال�سيا�سية يف التاريخ الإ�سالمي،
عم بلدان العامل
وقد ق ّدر اهلل -مب�شيئته� -أن يتزامن مو�سمها هذا العام يف ظلّ تداعيات جائحة كورونا العاملي الذي ّ
املتق ّدم قبل غريها ،ليكون بهذه الكيفية فاحتة خري �-إن �شاء اهلل-؛ بربط امل�سري بامل�صري ،والأ�سباب بامل�سببات بني واقع
هذا االبتالء وما كان من ابتالءات بتلك الغزوة املباركة ،كما �إن من الأهمية الولوج �إىل ك ّلية هذه الغزوة بدرا�سة حماور
وال�سري النبوية ،التي �صاحبت
تخ�ص�صية يف خمتلف امل�ساقات الدينية والع�سكرية وال�سيا�سية ،فالناظر �إىل الآيات القر�آنيةِ ،
�أحداث هذه الواقعة تتجلى له العديد من �صور حماور الك ّلية البدرية املباركة التي ف�صلت بني احلق والباطل ،وكبحت
جماح كل متكبرّ و ُم ْ�ستَ ْ�ض ِع ٍف لكيان دولة الإ�سالم -وقتها -ب�أفرادها وحالها ومالها.
� ّإن متثيل ال�شخ�صية القيادية الدينية والع�سكرية وال�سيا�سية يف
وم�سِ رْ ِي ِه بالن�سبة للأفراد
�شخ�ص النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�سِ يرَ ِ ِه َ
والكيانات وامل�ؤ�س�سات من �أهم ما ميكن ا�ستفادته من �أح��داث هذه
الغزوة املباركة وغريها من غزوات ووقائع ومعارك ،يقول اهلل تعاىل:
ان َي ْر ُجو هَّ َ
الل َوالْيَوْ َم
ان َلك ُْم فيِ َر ُ�سولِ هَّ ِ
�سْو ٌة َح َ�س َن ٌة مِّلَن كَ َ
} َّل َق ْد كَ َ
الل �أُ َ
ْالآخِ َر َوذَكَ َر هَّ َ
ِريا{ �سورة الأحزاب ،الآية ( .)21يقول ابن كثري يف
الل كَ ث ً
املعنى امل�ستفاد من هذه الآية( :هذه الآية الكرمية �أ�صل كبري يف الت�أ�سي
بر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف �أقواله و�أفعاله و�أحواله؛ ولهذا
�أُمِ َر النا�س بالت ََّ�أ�سِّ ْي بالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يوم الأحزاب ،-
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يف �صربه وم�صابرته ومرابطته وجماهدته وانتظاره الفرج من ربه عز
وجل).
كلية هذه الغزوة من خالل و�صف
تر�سمها
التي
املحاور
أهم
�
ومن
ّ
�أحداثها ،ومقارنة �أحكامها ،وحتليل ن�صو�صها ،وا�ستنباط مقا�صدها
وغايتها ،لكوادر امل�سلمني وم�ؤ�س�ساتهم ما ي�أتي:

التكوين الربّاين ل�شخ�صية
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�أ�صحابه

ّاما وحمكومني،
ال ريب �أن كينونة ال�شخ�صية امل�سلمة هلل وحده ،حك ً
وج ْنداُ ،رعا ًة وم�س�ؤولني ،من �أُوْلىَْ املبادئ التي يجب �أن ترت�سَّ خ
قاد ًة ُ

بالقول والفعل يف �سريتهم االجتماعية ،وم�سريتهم الع�سكرية ،وعالقاتهم
ال�سيا�سية؛ وذلك من خالل �صدق ال ّتوج ِه لن�رصة هذا الدين واحليا�ض
عن دياره و�أوطانه ،واالنت�صار لق�ضاياه ودعواته ،وهو منطلق النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -و�صحابته الكرام يف هذه الغزوة مع ما كانعليه حال البع�ض منهم من جدال ب�ش�أن مالقاة العدو بالنفري للجهاد
�صور
بعد جناة العري عندما �أخربهم �-صلى اهلل عليه و�سلم -بذلك ،وقد ّ
ذلك الواقع املوىل الكرمي بقوله}:كَ ما �أَ ْخ َر َجكَ َر ُّبكَ مِ ْن َب ْيتِكَ ِبالحْ َِّقَ ،و ِ�إ َّن
ون (ُ )5يجا ِدلُو َنكَ فيِ الحْ َِّق َب ْع َد ما َت َبينَّ َ كَ �أَنمَّ ا
ني لَكا ِر ُه َ
َف ِريق ًا مِ َن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ون (َ )6و�إِ ْذ َي ِع ُدكُ ُم هَّ ُ
الل �إِ ْح َدى الطَّ ا ِئ َفتَينْ ِ
ُون �إِلىَ المْ َ وْ ِت َو ُه ْم َي ْنظُ ُر َ
ُي�ساق َ
َ
َ
ُ
هَّ
ُون َلك ُْمَ ،و ُي ِري ُد الل �أ ْن ُيحِ َّق الحْ ََّق
ي ِ
ذات ال�شَّوْ كَ ِة َتك ُ
�أَ َّنها َلك ُْمَ ،و َت َو ُّد َ
ون �أ َّن غَ رْ َ
ين (ِ )7ل ُيحِ َّق الحْ ََّق َو ُي ْبطِ لَ ا ْلباطِ لَ َو َلوْ كَ ِر َه
ِب َكلِما ِت ِه َو َي ْقطَ َع داب َِر الْكافِ ِر َ
ون{ �سورة الأنفال ،الآيات ( .)8-5يقول ابن كثري :ومعنى هذا،
المْ ُْج ِر ُم َ
�أن اهلل تعاىل يقول( :كما �أنكم ملا اختلفتم يف املغامن وت�شاححتم فيها
فانتزعها اهلل منكم ،وجعلها �إىل ق�سمه وق�سم ر�سوله �-صلى اهلل عليه
و�سلم -فق�سَّ مها على العدل والت�سوية ،فكان هذا هو امل�صلحة التامة
لكم ،وكذلك ملا كرهتم اخلروج �إىل الأعداء من قتال ذات ال�شوكة -وهم
النفري الذين خرجوا لن�رص دينهم ،و�إحراز عريهم -فكان عاقبة كراهتكم
للقتال -ب�أن قدره لكم ،وجمع به بينكم وبني عدوكم على غري ميعاد-
�صلَّى هَّ ُالل َعل َْي ِه
ر�شدا وهدى ،ون�رصا وفتحا) .فاهلل �سبحانه �أخرج النبي َ
متلب ً�سا باحلق يف هذا اخلروج� ،إذ
َو َ�سل ََّم -من بيته من املدينة حماطً ا ِّ
مل يكن لي�أمره ربه ليخرج بغري حق ،لنعلم �أن العري �أو النفري التي �أخرج
�صلَّى هَّ ُالل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم -ملالقاتها كان حمق ًا متام احلق يف ذلك
النبي َ
ولو كره امل�ست�رشقون الذين ذكروا باطلهم ب�أن خروجه لقطع الطرق
وغريها من قبيح الأو�صاف املخالفة للواقع .فال ب ّد للقادة امل�سلمني،
وجندهم حماة العقيدة والدين� ،أن تكون لديهم مقارنة ال مفارقة بني
ُ
ال ّتبني الأ�صيل ملواقف املنازلة واملعاركة واملبا�سلة كالذي كان عليه
موقف النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�أ�صحابه واملنطلق التي انحدرت
منه حتركاتهم الع�سكرية ،ومواقفهم ال�سيا�سية يف هذه احلادثة ،وبني
�صف امل�رشكني من قري�ش املغرورة بجربوتها ،الباطلة يف عقيدتها،
�ق}:و ِ�إ ْذ
ين �شيطانها ،بدليل قول احل�
اخلائرة يف �سندها وركنها ب�أما ّ
َ
َ
ار
ج
�
إ
و
ا�س
ن
ال
ن
م
ْي
ل
ا
ُم
ك
ل
ِب
ل
ا
مِ
غَ
َز َّي َن َل ُه ُم ال�شَّ ْيطَ ُ
ان �أَ ْع َما َل ُه ْم َوقَالَ اَل َ ُ َوْ َ َ َّ ِ َ ِنيِّ َ ٌ
َّلك ُْم ۖ َفل ََّما َت َر َاء ِت ا ْل ِف َئ َت ِ
يء ِّمنك ُْم �إِنيِّ
ان َنك َ
َ�ص َعلَى َع ِق َب ْي ِه َوقَالَ �إِنيِّ َب ِر ٌ
الل َو هَّ ُ
اف هَّ َ
اب{ �سورة الأنفال ،الآية
�أَ َرى َما اَل َت َر ْو َن �إِنيِّ �أَ َخ ُ
الل َ�شدِي ُد ا ْل ِع َق ِ
( .)48يقول الطربي :فتب ّدى لهم �إبلي�س يف �صورة �رساقة بن مالك بن
املدجلي ،وكان من �أ�رشاف بني كنانة ،فقال�( :أنا جار لكم من
جع�شم
ّ
�أن ت�أتيكم كنانة من خلفكم ب�شيء تكرهونه! فخرجوا �رساعا) .كما كان
ف�ساد املعتقد ،و�ضالل ال�سرية ،وبطالن ال�رسيرة يف �صف امل�رشكني
الذي تقوده قري�ش وا�ضحا يف تكوين �شخ�صياتهم ،حيث و�صفهم احلق
ِين َخ َر ُجوا مِ ْن ِد َيارِهِ ْم َبطَ ًرا
}و اَل َتكُو ُنوا كَ ا َّلذ َ
تعاىل لعباده امل�ؤمننيَ :
الل َو هَّ ُ
ُون محُ ِ يطٌ { �سورة
ون َع ْن َ�سبِيلِ هَّ ِ
اء ال َّن ِ
الل بمِ َ ا َي ْع َمل َ
ا�س َو َي ُ�ص ُّد َ
َو ِر َئ َ
الأنفال ،الآية ( .)47ومل يكن قائدهم ور�أ�س كفرهم �أبو جهل يف تكوينه
املنحرف �أوفر حظا؛ ذلك �أنه ك�شف عن مق�صد خروجهم املكابر مع
ما كان من جناة عريهم بقوله( :ال نرجع حتى نح�رض بدرا فنقيم فيه
ثالثا :ننحر اجلزور ،ونطعم الطعام ،و ُن�سقي اخلمر ،وت�سمع بنا العرب
فال يزالون يهابوننا �أبدا .فقال الأخن�س بن �رشيق الثقفي لبني زهرة
جنى اهلل �أموالكم فارجعوا،
-وكان حليفا لهم :-ارجعوا يا قوم! فقد ّ

معركة بدر الكربى ج�سدت العديد من مبادئ ال�ضبط
والربط الع�سكري منذ باكورة الإعداد والتعبئة العامة
لنفري اخلروج للعري ثم توجه امل�سار للجهاد
ومل ي�شهد بدرا زهري وال ع��دوي) .عندما تكون القاعدة ه�شة املبد�أ،
ركيكة الت�أ�صيل تخار قبل مناجزتها العدو ،ويحق اهلل احلق ب�إرادته
وقدرته ،ويبطل الباطل بقوته وهيمنته ،وهذا امل�شهد ر�سالة �أ�صيلة
قويها و�ضعيفِها ،كب ِريها و�صغ ِريها،
ملجتمعات الأمة امل�سلمة ب�أ�رسها ِّ
الفكرية،
قاد ِرها وعاج ِزها ،ملحا�سبة ال ّنف�س ومراجعتها يف منطلقاتها
َّ
واحلربية ،ب�أن يكون م�سلكها م�سلك الفزعة للحق،
الع�سكرية
وعملياتِها
َّ
َّ
ون�رصة املظلوم ،وكبح يدي الظامل والأخذ بها و�إخ�ضاعها للحق والعدل
مبختلف الطرق والو�سائل ،وعدم الولوج يف م�سالك الردى؛ لأ َّنه مدعا ُة
وم�ؤْذ ٌِن لتف�شِّ ْي اجلوائح ال َع ِ�ص َّيةِ.
ور ِز ْي َئةُ ،
ك ِّل فق ٍر وبلية ،وم ْن َ�ش�أُ كُ ِّل فُرقةٍ َ
ون{ �سورة النحل ،الآية
اه ْم َو َلكِن كَ ا ُنوا �أَنف َُ�س ُه ْم َيظْ ل ُِم َ
}و َما ظَ ل َْم َن ُ
َ
( .)118فال ميكن جتاهل هذه النوامي�س الربانية ،امل�ؤيدة بالن�صو�ص
القر�آنية ،والأحداث الت�أريخية والزمنية�ِ } ،إ َّن هَّ َ
الل اَل ُي َغيرِّ ُ َما ِب َقوْ ٍم َح َّتى
ُي َغيرِّ ُ وا َما ِب�أَنفُ�سِ ِه ْم َو�إِذَا �أَ َرا َد هَّ ُ
وءا فَلاَ َم َر َّد َل ُه َو َما َل ُهم ِّمن
الل ِب َقوْ ٍم ُ�س ً
ُدو ِن ِه مِ ن َوالٍ { �سورة الرعد ،الآية ( ،)11فلي�س معنى الآية �أنه لي�س ينزل
ب�أحد عقوبة �إال ب�أن يتقدم منه ذنب ،بل قد تنزل امل�صائب بذنوب الغري؛
كما قال �-صلى اهلل عليه و�سلم :-وقد �سئل �أنهلك وفينا ال�صاحلون؟
قال :نعم �إذا كرث اخلبث.

التق ّيد مببادئ ال�ضبط والربط الع�سكري
يف �شخ�صية اجلندي امل�سلم

�إن معركة بدر الكربى ج�سدت العديد من مبادئ ال�ضبط والربط
الع�سكري منذ باكورة الإعداد والتعبئة العامة لنفري اخلروج للعري ثم
توجه امل�سار للجهاد ،وقبل �أن نربز ذلك ن�شري �إىل تعريف هذه املبادئ؛
الكلية الع�سكرية الفريدةُ .ع ّرفت قواعد
�إيذانا ال�ستنباطها من مناهج هذه ّ
ال�ضبط والربط الع�سكري يف الإ�سالم ب�أنه( :هو �سلوك وت�رصف الفرد
واملجموعة نحو الإطاعة الفورية للأوامر) واتخاذ الإجراءات املنا�سبة
ي�ص ُّب م�ضمونها يف االلتزام
يف حاله عدم توفر الأوام��ر.
وت�صوراُ ،
ّ
بقواعد ال�سلوك الع�سكري والأنظمة والتعليمات والقوانني ال�صادرة عن
هيئة اجتماعية �أو ر�سمية .و�إذا جئنا ننظر �إىل التوجيهات والتدابري
واالحتياطات والأوامر التي �صدرت من القائد الأعلى للقوات امل�سلمة
يف هذه احلادثة وهو النبي الكرمي �سيدنا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم-
لر�أيناها تت�سم مببادئ ال�ضبط والربط الع�سكري بني القائد وج ّنده يف
جو قيادة ع�سكرية و�سيا�سية بكل معايري التقييم والأطر وال�ضوابط التي
ّ
من �ش�أنها دفع م�سرية القيادة نحو حرز املنجزات ،وك�سب املناورات،
واحتواء العالقات وال�سيا�سات ،ومن �صور تلك املبادئ التي تتجلى:
• تنظيم �إدارة الوطن املدينة املنورة؛ �إذ عينّ قائد امل�سلمني
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلـــم� -أميــرا عليها وه��و �أب��و لبابة بن
عبد املنذر عندما �أمره بالرجوع من الروحاء ،كما ا�ستعمل عبداهلل بن
�أم مكتوم على ال�صالة بالنا�س.
• �إعداد �إ�سرتاتيجية تكاملية من�ش�ؤها التكاتف والتعاون وحمل
القادر لغري القادر بني �أفراد اجلي�ش امل�سلم ،وذلك �أثناء م�سري اجلي�ش
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امل�سلم �إىل موقع املعركة ،حيث كان االثنني والثالثة منهم يتعاقبون
على ركوب البعري الواحد.
• توزيع املهام القيادية يف اجلي�ش امل�سلم ،و�إع��داده تكتيكيا
وفق نظم احل��رب وخططه املنا�سبة ،حيث �أوك��ل القائد ل��واء القيادة
العامة �إىل م�صعب ب��ن عمري القر�شي ال��ع��ب��دري ،وك��ان ه��ذا اللواء
وق�سم اجلي�ش �إىل كتيبتني :كتيبة املهاجرين :و�أعطى علمها
الأبي�ضّ ،
علي بن �أبي طالب .وكتيبة الأن�صار :و�أعطى علمها �سعد بن معاذ ،وجعل
على قيادة امليمنة الزبري بن العوام ،وعلى املي�رسة املقداد بن عمرو
وكانا هما الفار�سان الوحيدان يف اجلي�ش ،وجعل على ال�ساقة قي�س بن
�أبي �صع�صعة ،وظلت القيادة العامة يف يده �-صلى اهلل عليه و�سلم-
كقائد �أعلى للجي�ش.
• �إ�صدار �أوامره مبهمات اال�ستطالع والتح�س�س والتج�س�س وجمع
الأخبار لكل من :ب�سب�س بن عمرو اجلهني ،وع��دي بن �أب��ي الزغباء
وعلي بن �أبي طالب وال ّزبري بن
اجلهني ليقوما بجمع �أخبار العري،
ّ
العوام و�سعد بن �أبي و ّقا�ص ونفر من �أ�صحابه عند و�صوله ماء بدر
ّ
يتلم�سون له اخلرب عنه .وع��ادت هذه الطليعة ومعها غالمان عرف
ّ
�سيدنا حممد منهما �أن قري�شا وراء الكثيب بالعدوة الق�صوى ،و�أن ما
بني الت�سعمائة والألف من خالل معرفة كم يذبحون يوميا من الإبل.
كما كان القائد يف طليعة الناه�ضني بهذه املهمة ،فعندما نزل بدرا
ركب ورجل من جنده حتى وقف على �شيخ من العرب ف�س�أله عن قري�ش
وحممد و�أ�صحابه وما بلغه عنهم ،فكان دهاء القائد امل�سلم وتفطنه
للحذر عن ك�شف الهوية لأي �أحد وقت احلرب ،وذلك عندما رد على �س�ؤال
ال�شيخ بقوله :نحن من ماء؛ فحيرّ ال�شيخ من �أي ماء! �أمن ماء العراق؟

�أثر مبد�أ ال�شورى يف رفع الروح املعنوية للج ّند والرعية،
وحتقيق �شراكة م�ؤ�س�سية يف بناء الدولة ،وت�أكيد احل�س الوطني
يف تب ّني م�صلحة الأمة

�إن مبد�أ ال�شورى ت�أكد -ن�صا -بكتاب اهلل قبل �أن يت�أكد تطبيقا
ب�سرية وم�سرية ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف هذه الغزوة
املباركة وغريها ،فاهلل �سبحانه �أكد عليه يف �أكرث من مو�ضع� ،إذ بينّ
ِين
يف البداية حال املجتمع امل�سلم وم�آله مبنهجه ال�شوروي بقوله} :ا َّلذ َ
اه ْم
ورى َب ْي َن ُه ْم وَممَِّ ا َر َز ْق َن ُ
ا�سْ َت َجا ُبوا ل َِر ِّب ِه ْم َو�أَ َق ُ
اموا ال�صَّلاَ َة َو�أَ ْم ُر ُه ْم �شُ َ
ُون{ �سورة ال�شورى ،الآية ( ،)38و�أمر نبيه الكرمي يف مو�ضع �آخر
ُين ِفق َ
َ
الل �إِ َّن هَّ َ
الل ُيحِ ُّب
او ْر ُه ْم فيِ ْ أ
ال ْم ِر ۖ َف�إِذَا َع َز ْم َت َف َت َوكَّ ْل َعلَى هَّ ِ
}و َ�ش ِ
به فقالَ :
ني{ �سورة �آل عمران ،الآية (� .)159إال �إننا يجب �أن نفهم هذا
المْ ُ َت َو ِّك ِل َ
املبد�أ مبقا�صده العليا ،وغايته العظمى التي حتتم � اّأل مو�ضع له فيما
�أُبرم �ش�أنه بحكم اهلل ور�سوله �-صلى اهلل عليه و�سلم -بدليل قول احلق
ان لمِ ُ �ؤْمِ ٍن َو اَل ُم�ؤْمِ نَةٍ �إِذَا َق َ�ضى هَّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ ْم� ً�را �أَ ْن
}و َما كَ َ
تعاىلَ :
َ
�ص هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد َ�ض َّل َ�ضلاَ لاً
الخْ
ُون َل ُه ُم ِ يرَ َ ُة مِ ْن �أ ْمرِهِ ْم َو َم ْن َي ْع ِ
َيك َ
ُمبِي ًنا{ �سورة الأحزاب ،الآية ( )36يقول ال�سمعاين( :يكون لهم االختيار،
واملعنى� :أن يريد غري ما �أراد اهلل� ،أو ميتنع مما �أمر اهلل ور�سوله به)
وتابع الزخم�رشي املعنى بالقول( :واملعنى وما �صح لرجل وال امر�أة
من امل�ؤمنني �إِذا َق َ�ضى هَّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُل ُه �أي ر�سول اهلل �أو ل ّأن ق�ضاء ر�سول
اهلل هو ق�ضاء اهلل �أَ ْمراً من الأمور� :أن يختاروا من �أمرهم ما �شاءوا ،بل
من حقهم �أن يجعلوا ر�أيهم تبعا لر�أيه ،واختيارهم تلوا الختياره) .وهو
ما قاله احلباب بن املنذر قبل �أن ي�شري على النبي الكرمي باالنتقال من
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�إن مبد�أ ال�شورى ت�أكد -ن�صا -بكتاب اهلل قبل
�أن يت�أكد تطبيقا ب�سرية وم�سرية ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم -يف هذه الغزوة املباركة وغريها
مو�ضع نزولهم ببدر �أوال بقوله“ :يا ر�سول اهلل� ،أمنز ًال �أنزلكه اهلل لي�س
لنا �أن نتعداه ،وال نق�رص عنه� ،أم هو الر�أي واحلرب واملكيدة؟” .هكذا
يجب �أن ت�ؤ�س�س قاعدة ال�شورى يف الأمة الإ�سالمية ونظمها بفهم دقيق،
أمرا
ونظر عميق ،ال يثري اجلُند �أو الرعية �أي جدال �أو تعليق �إذا كان � ً
مق�ض ًيا بحكم اهلل ور�سوله� ،أما �إذا كان غري ذلك فينبغي �أن يبادر اجلُند
والرعية لإبداء الر�أي املنا�سب ،الذي يرفع من كيان الدولة امل�سلمة ،و�أن
يكون ذلك كمبادرات خمل�صة منهم جتاه الوطن والقائد ،كما �إن على
ومن على ُ�س َّد ِة امل�س�ؤولية �أال ين�أى بنف�سه� ،أو ي�ستب ّد بر�أيه ،بل
القائد َ
يوجد قاعدة وطنية م�شرتكة بينه وبني اجلند والرعية ب�إ�رشاكهم الوطني
وامل�ؤ�س�سي يف العمل والعمليات لأجل حتقيق النجاحات املميزات،
يقول الإمام ال�ساملي:
كال ومل يندم من ا�ست�شارا
ما خاب قد قيل من ا�ستخارا
كما يجب �أن تكون ال�شورى ملن ميلك الر�أي وامل�شورة ،وقد كان طلب
علي �أيها النا�س) ب�صورة
�إ�شارة النبي الكرمي َم ْن معه يف اجلي�ش (�أ�شريوا ّ
متكررة تلميحا و�إمياء برغبته يف �سماع ر�أي من نا�رصه يف املدينة،
و�إال ف�إن �أبا بكر وعمر واملقداد بن عمرو �أ�شاروا عليه ،فقام منهم �سعد
بن معاذ و�أح�سن و�أجاد ف�رس النبي الكرمي بذلك ون�شطه وقال لهم� :سريوا
واب�رشوا ،ف�إن اهلل قد وعدين �إحدى الطائفتني ،واهلل لك�أين الآن �أنظر �إىل
م�صارع القوم.

التبتل بالدعاء و�إخال�صه هلل� ،أمان واطمئنان،
و�صع ِْب الوباء
من ُك َر ِب البالءَ ،

�رضوع النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -لربه بالدعاء وا�ستغراقه فيه
إن�سانيته الفطرية؛ من حيث وجوب الأخذ ب�أ�سباب الن�رص
دليل على �أن �
ّ
والتمكني والنجاة ،و�إال ف�إن اهلل وعده بالن�رص امل ��ؤزر ،فهي وظيفة
العبودية التي خلق لأجلها الإن�سان ،ونبي اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
ا�ستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه “اللَّهم �أجنز يل ما وعدتني،
اللَّهم �آت ما وعدتني ،اللَّهم �إن تهلك هذه الع�صابة من �أهل الإِ�سالم ال
تعبد يف الأر�ض” فما زال يهتف بربه ما ًدا يديه م�ستقبل القبلة حتى
�سقط ردا�ؤه عن منكبيه ،ف�أتاه �أبو بكر ف�أخذ رداءه ف�ألقاه على منكبيه
ثم التزمه من ورائه وقال :يا نبي اهلل كفاك منا�شدتك ربك ف�إنه �سينجز
اب
وجلَّ�} -إِ ْذ َت�سْ َتغِيث َ
لك ما وعدك ف�أنزل اهلل َ
ع َّز َُون َر َّبك ُْم فَا�سْ َت َج َ
ني{ �سورة الأنفال .الآية (،)9
َلك ُْم �أَنيِّ ممُ ِ ُّدكُ ْم ِب�أَل ٍْف مِ َن المْ َلاَ ِئ َك ِة ُم ْردِفِ َ
ولذلك ا�ستجاب اهلل ل�صدق �إخال�ص نبيه وجنده و�أيدهم بجنود ربانية
من مالئكته .فاهلل يريدنا �أن نكون عبادا له اختيارا ،وما �أنواع امل�صائب
من حمن و�إحن ت�صيب الإن�سان �إال �أ�سباب تنبهه حني غفلته عن م�سلك
العبودية ،وت�رصف نظره و�آماله �إىل عظمة اهلل وقدرته؛ كي يفر �إليه
عند كل بالء ووباء ويف ال�رساء وال�رضاء على ال�سواء .وهذه ال�صورة
وع�سكريتها و�سيا�ستها؛
مبدنيتها
�إحدى �صور تكوين ال�شخ�صية امل�سلمة
َّ
َّ
حيث الفرار �إىل جنب اهلل وال�رضوع �إليه بخ�شوع وخ�ضوع يف ظل ما

�ضروع النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -لربه بالدعاء
وا�ستغراقه فيه دليل على �أن �إن�سان ّيته الفطرية؛ من
حيث وجوب الأخذ ب�أ�سباب الن�صر والتمكني والنجاة
يحيط بالأمة واملجتمع العاملي من الأوبئة والبالءات املختلفة والتي
من �ضمنها جائحة كورونا التي ا�ستع�صى دوا�ؤه��ا ،وعظم بال�ؤها،
و�آن للعامل م�سلمه وكافره االعتبار واالتعاظ ب�ضحاياها ،ولتكن هذه
اجلائحة موجبة ملراجعة احل�سابات ،وترتيب امللفات املختلفة معي�شيا
واجتماعيا ودوليا ،وحلاالت احلروب املختلفة بالعامل اليوم.

مثالية القائد للجند بالقدوة
احل�سنة ،والت�ضحية الدائمة

وقد جتلّى ذلك يف �سريه وم�سريه � -صلوات اهلل و�سالمه عليه  -من
خالل عدد من املواقف ومبختلف املنا�سبات وامل�شاهد التي ي�ست�شهد
الكلية
بها على تقرير تخ�ص�صات متكاملة املناهج وامل�ساقات بهذه
ّ
مثالي ُته يف العدل والإن�صاف وامل�ساواة مبعاملة
البدرية؛ ومن ذلك
َّ
عامة ا ُ
جل ْند والرعية ،فموقفه �-صلى اهلل عليه و�سلم -مع �سواد بن
غزية -ال��ذي كان م�ستن�صال عن ا�ستقامة ال�صف بني اجلند فطعنه
بالقدح الذي ي�سوي به ال�صفوف -خري �شاهد على مثالية �سلوكه -عليه
ال�صالة وال�سالم -فقد اقتداه �سواد بتلك الطعنة فا�ستقاد النبي الكرمي
�إال �إن �سواد كان مق�صده �أن يالم�س ج�سده ج�سد النبي الطاهر .كما كان
تقدميه لعبيدة بن احلارث ،وحمزة بن عبداملطلب ،وعلي بن �أبي طالب
ملناجزة الثالثة ممن خرجوا من جي�ش امل�رشكني �أمنوذجا يقتدى به
يف الت�ضحية ب�أقرب النا�س له كقائد �إذ هم عمه وابنا عمه ،مما كان له
مزيد ثقة ب�صفوف ال�صحابة يف اال�ستجابة لتنفيذ الأوامر والقرارات.
وكان لنزوله �-صلى اهلل عليه و�سلم -ميدان املعركة بكلّيته للجهاد
ورفع الروح املعنوية يف �صفوف جي�ش امل�سلمني مثال مبا�رش ورائع يف
نفو�س اجلند امل�سلم؛ حيث �أقبلوا بكليتهم على اجلهاد وجعلوا مطمحهم
ال�شهادة والفوز باجلنة ،وهو ما كان يقوله لهم القائد الكرمي بقوله:
(والذي نف�س حممد بيده ،ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل �صابرا حمت�سبا،
مقبال غري مدبر� ،إال �أدخله اهلل اجلنة .فقال عمري بن احلمام� ،أخو بني
�سلمة ،ويف يده مترات ي�أكلهن :بخ بخ� ،أفما بيني وبني �أن �أدخل اجلنة
�إال �أن يقتلني ه�ؤالء ،ثم قذف التمرات من يده و�أخذ �سيفه ،فقاتل القوم
حتى قتل) .و�رضب �أروع املثالية �-أي�ضا -يف الركوب وقت امل�سري من
املدينة �إىل املعركة حيث كان � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قدوة للجند� ،إذ
تعاقب ركوب البعري مع علي بن �أبي طالب ومرثد بن �أبي مرثد الغنوي.

�سالمة الإ�سرتاتيجية املبنية على التخطيط ال�سليم،
والتنفيذ الأمني لأحوال احلرب وال�سلم

برز التخطيط ال�سليم جلي�ش امل�سلمني بداية يف اختيار املوقع
ملركز العمليات لقيادته؛ �إذ كان نزوله بداية عند �أدنى ماء من مياه
بدر ،ف�أ�شار احلباب بن املنذر على النبي الكرمي مبوقع �آخر �أف�ضل من
الذي نزلوه وهو �أدنى ماء من القوم؛ بحيث يغورون ما وراءه من الآبار
ويتم بناء حو�ض ميلأ ماء وعند القتال ي�رشب جي�ش امل�سلمني دون
جي�ش امل�رشكني فا�ستح�سن القائد ر�أي احلباب .كما اقرتح �سعد بن معاذ

بناء عري�ش للقائد ت�أمينا على �سالمته كي ال ي�صاب ب�سوء وحفاظا
على كيان دولة امل�سلمني و�أتباعها باملدينة .كما جتلّى تخطيط القائد
امل�سلم احلربي يف مظهر �أوامره خلطط بداية املعركة ،ومنها ب�أال يبد�أوا
ثم �أدىل �إليهم بتوجيه خا�ص
القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخريةّ ،
يف �أمر احلرب فقال�( :إذا �أكثبوكم �-أي قاربوكم ودنو منكم -فارموهم،
وا�ستبقوا نبلكم ،وال ت�سلوا ال�سيوف حتى يغ�شوكم)؛ لأن ذلك يق�ضي
تقليل خ�سارة احلال بالتعر�ض للقتل وكذا املال بعدم خ�سارة ال�سهام
�أ�صابتها مبا�رشة لبعد امل�سافة بني الفريقني .ويقت�ضي حال الأمة
اليوم �أن تعيد ترتيب �أولوياتها التخطيطية مل�ستقبل دولها يف خمتلف
اجلوانب املدنية والع�سكرية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
ونحن بحمد اهلل يف ُعمان كان االلتفات لهذا اجلانب منذ عهد
ال�سلطان الراحل -طيب اهلل ث��راه -باين النه�ضة املباركة الع�رصية
لعمان� ،إذ �أ�سدى توجيهاته ال�سامية بو�ضع خطة عمان امل�ستقبلية
(عمان يف م�صاف الدول املتقدمة  )2040-2020والتي تولىّ زمام
قيادتها جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق -حفظه اهلل ،-حيث احت�ضنت
خمتلف الأول��وي��ات وال��ر�ؤى امل�ستقبلية لبناء ُعمان �ضمن درا�سات
خمتلفة ،نظرية وميدانية ،مدرو�سة بكادر وطني كف�ؤ .وق�س على ذلك
التخطيط الدائم ملختلف القطاعات بالدولة والأمة مبا يوائم الأو�ضاع
العاملية ،والن�صو�ص الت�رشيعية التي يجب �أن تتجدد وتالم�س تطلعات
الفرد واجلماعة وامل�ؤ�س�سة.
امل�صادر واملراجع:
• القران الكرمي.
• كتب التف�سري :مفاتيح الغيب ,التف�سري الكبري ملحمد بن عمر
ال��رازي امللقب بفخر الدين ال��رازي ،وجامع البيان يف ت�أويل القر�آن
ملحمد بن جرير الطربي ،تف�سري القر�آن العظيم البن كثري الدم�شقي،
والك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل ملحمود بن عمرو الزخم�رشي،
وتف�سري القر�آن ملن�صور بن حممد ،ويف ظالل القر�آن ل�سيد قطب.
• كتب احلديث� :صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري،
و�سنن �أبي دا�ؤد� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين.
• ال�سرية النبوية ،عبد امللك بن ه�شام.
• ال�سرية النبوية� ،إ�سماعيل بن عمر بن كثري.
• حياة حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،حممد ح�سني هيكل.
• الرحيق املختوم� ،صفي الرحمن املباركفوري
• فقه ال�سرية حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-حممد �سعيد رم�ضان
البوطي.
• �شذا من ال�سرية ( – )3مواقف قيادية من ال�سرية النبوية� ،أحمد
بن مهني م�صلح وعا�شور بن يو�سف ك�سكا�س وميالد بن مهني بن
حريز.
• ال�سرية النبوية بني الآث��ار املروية والآي��ات القر�آنية ،حممد بن
م�صطفى بن عبد ال�سالم الدبي�سي.
• جوهر النظام يف علمي الأدي���ان والأح��ك��ام ،عبداهلل بن حميد
ال�ساملي.
• مقال بعنوان :الإ�سالم وال�ضبط والربط الع�سكري ،املقدم تامر
�شحادة  -مدير الإدارة العامة للتدريب بال�رشطة الفل�سطينية ،املوقع
الإلكرتوين على ال�شبكة العاملية.
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القر�آن الكرمي

احلديث ال�شريف

يع َر ُّب َك �أَ ْن ُي َن ِّزلَ َع َل ْي َنا َما ِئ َد ًة
قال اهلل تعاىل�} :إِ ْذ َقالَ الحَْ وَا ِر ُّي َ
ي�سى ا ْب َن َمرْيمََ َه ْل َي ْ�س َت ِط ُ
ون َيا ِع َ
ني ( )112قَا ُلوا ُن ِري ُد �أَ ْن ن َْ�أ ُك َل ِم ْن َها َو َت ْط َم ِئ َّن ُق ُلو ُبنَا َو َن ْع َل َم
ال�س َما ِء َقالَ ا َّتقُوا اللَهَّ �إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُم�ؤ ِْم ِن َ
ِم َن َّ
ي�سى ا ْب ُن َمرْيمََ ال َّل ُه َّم َر َّبنَا َ�أ ْن ِزلْ َع َل ْينَا
ون َع َل ْي َها ِم َن ال�شَّ اهِ د َ
�أَ ْن َق ْد �صَ َد ْق َتنَا َو َن ُك َ
ِين (َ )113قالَ ِع َ

ني(َ )114قالَ
ال�س َما ِء َت ُك ُ
ون َل َنا ِعي ًدا َِ أل َّو ِل َنا َو� ِآخ ِر َنا َو�آ َي ًة ِم ْن َك وَا ْر ُز ْق َنا َو�أَ ْن َت خَيرْ ُ ال َّرا ِز ِق َ
َما ِئ َد ًة ِم َن َّ
ني (.{)115
اللَهّ ُ �إِ ِيّن ُم َن ِّز ُل َها َع َل ْي ُك ْم َف َم ْن َي ْك ُف ْر َب ْع ُد ِم ْن ُك ْم فَ�إِ ِيّن �أُ َع ِّذ ُب ُه َعذَا ًبا اَل �أُ َع ِّذ ُب ُه �أَ َح ًدا ِم َن ا ْل َعالمَ ِ َ

					
				

ف�ضل ال�صرب يف القر�آن الكرمي
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� iأوجب اهلل الفالح ملن يتعلق بال�صرب يقول
ِين � َآم ُنوا ا�صْبرِ ُ وا
اهلل عـز وجـلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ون{
َو�صَ اب ُِروا َورَابِطُ وا وَا َّتقُوا اللهََّ َل َع َّلك ُْـم ُت ْفل ُِح َ

�سورة �آل عمران الآية (.)200

 iم�ضاعفة �أجر ال�صابرين عن غريهم يقول
ون �أَ ْج َر ُهم بِغَيرْ ِ
ال�صاب ُِر َ
تعاىل�} :إِنمََّ��ا ُي َوفَّى َّ
اب{ �سورة الزمر الآية (.)10
حِ َ�س ٍ
 iيجعــل اهلل منهـم �أئمـة يقــول اهلل تعالــى:
ون ِب�أَ ْم ِر َنا لمَ َّا �صَبرَ ُ وا
}و َج َع ْل َنا مِ ْن ُه ْم �أَئ َِّم ًة َي ْه ُد َ
َ
ون{ �سـورة ال�سجدة الآية (.)24
َوكَ ا ُنوا ِب�آ َيا ِت َنا ُيوقِ ُن َ
 iمن يظفر فهو يف معية اهلل يقول اهلل تعاىل :
َال�صلاَ ِة
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِال�صبرْ ِ و َّ
ا�س َتعِي ُنوا ب َّ
ِين � َآم ُنوا ْ
ين{ �سورة البقرة الآية (.)153
ال�صا ِب ِر َ
�إِ َّن اللهََّ َم َع َّ
� iأعطاهم اهلل ثالثة �أمور مل تعط لأحد غريهم,
َات ِّمن
يقول اهلل تعاىل�} :أُولَ��ئِ��كَ َعل َْي ِه ْم �صَ َلو ٌ
ون{ �سورة
َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة ۖ َو�أُولَ��ئِ��كَ ُه ُم المْ ُ ْه َت ُد َ
البقرة الآية (.)157

� iأمر اهلل باال�ستعانة بال�صرب يقول اهلل تعاىل:
ري ٌة ِ�إ اَّل
َال�صلاَ ِة َو ِ�إ َّن َها َل َك ِب َ
ِال�صبرْ ِ و َّ
َا�س َتعِي ُنوا ب َّ
}و ْ
ني{ �سورة البقرة الآية (.)45
َعلَى الخَْا�شِ ِع َ
 iجعل اهلل الن�رص نتيجة ال�صرب والتقوى ،يقول
اهلل تعاىلَ } :بلَى �إِن َت�صْبرِ ُ وا َو َت َّتقُوا َويَ�أْ ُتوكُ م
ِّمن ف َْورِهِ ْم َهذَا يمُْ ِد ْدكُ ْم َر ُّبكُم ب َِخ ْم َ�س ِة � اَآل ٍف ِّم َن
ني{ �سورة �آل عمران الآية (.)125
المَْلاَ ِئ َك ِة ُم َ�س ِّومِ َ
� iسالم املالئكة لل�صابرين يف اجلنة ل�صربهم
ُون َعل َْي ِهم ِّمن
يقول اهلل تعاىل } :وَالمَْلاَ ِئ َك ُة َي ْد ُخل َ
اب (� )23سَلاَ ٌم َعل َْيكُم بمَِ ا �صَبرَْتمُْ ۚ َف ِن ْع َم
كُ ِّل َب ٍ
ُع ْق َبى ال َّدا ِر{ �سورة الرعد ،الآيتان (.)24-23
� iأعد اهلل لل�صابرين املغفرة والأجر الكبري يقول
الحَِات
ال�ص
ِ
اهلل تعاىل�} :إِ اَّل ا َّلذ َ
ِين �صَبرَ ُ وا َو َعمِ لُوا َّ
(.)11
آية
ل
ا
هود
�سورة
{
ِري
ب
ر
ج
كَ
e
�أُو َلئِكَ َل ُهم َّم ْغف َِر ٌة َو�أَ ْ ٌ ٌ
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�صدق اهلل العظيم

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

e

حكم عن التفا�ؤل والأمل

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

يرى املت�شائم ال�صعوبة يف كل فر�صة� ،أما املتفائل فريى الفر�صة يف كل
�صعوبة .لو �شعرت ببعد النا�س عنك �أو بوح�شة �أو غربة ،فتذكر قربك من اهلل� .إذا
حو�رصت بالأوهام ،والو�ساو�س ،والقلق ،واملخاوف ،فاجعل ل�سانك رطب ًا بذكر
اهلل .فكر بنف�س مرحة ،وان�رش من حولك التفا�ؤل ،والأمل دوماً ،وابتعد عن الت�شا�ؤم.
من يعرف باب الأمل ال يعرف كلمة م�ستحيل .العقل القوي دائم الأمل ،ولديه دائم ًا
ما يبعث على الأمل .ثق باهلل ثقة كبيـرة ،و من توكل على اهلل ،فهو ح�سبه .ابت�سم،
فل�ست �أنت الوحيد الذي ل�سعته الأيام .لن تغرق �سفينة احلياة يف بحر من الي�أ�س
طاملا هناك جمد ا�سمه الأمل .ابت�سم ،ودع كل من حولك يبت�سم ،لأجلك ابت�سم ،ف�إن
يف االبت�سامة راحة و�صحة ،ابت�سم ودع احلياة ت�رشق لك ب�ألوان التفا�ؤل الزاهية.
الأمل كالزهرة التي ت ُبث �إلينا حالوة ريحها ،وت�سحرنا برونق منظرها ،فار�ضة
علينا االجنذاب �إليها ،حماولني بكل جهد احلفاظ عليها .ابت�سم ،فاالبت�سامة تذيب
الهموم ،والأحزان ،وتوقظ ال�سعادة من �سباتهاّ � .إن الدعاء من ال�صرب و� ّإن ال�صرب
من الع�رس ،و� ّإن مع الع�رس ي�رساً.

ون:
اءكُ ْم{ َو َي ْ�س َت ْح ُي َ
}و َي ْ�س َت ْح ُي َ
ون ن َِ�س َ
َ
ي�ستبقون الإناث على قيد احلياة للخدمة.
�سورة البقرة الآية (.)49
}لَن ُّن�ؤْمِ َن لَكَ َح َّتى ن ََ��رى اللهََّ َج ْه َر ًة{
َج ْه َر ًة :عالنية� .سورة البقرة الآية (.)55
ا�س َمن َي�شرْ ِ ي َنف َْ�س ُه ْاب ِت َغ َاء
��ن ال َّن ِ
}ومِ َ
َ
ات اللهَّ ِ{ َي�شرْ ِ ي :باع نف�سه هلل ،طالبا
َم ْر�ضَ ِ
ملر�ضاته� .سورة البقرة الآية (.)207
ُون قُلِ ا ْل َعف َْو{
}و َي�س َْ�ألُو َنكَ مَ��اذَا ُين ِفق َ
َ
ا ْل َعف َْو :الف�ضل وال��زي��ادة على احلاجة.
�سورة البقرة الآية (.)219

e

ا�صرب قلي ًال فبعد الع�رس تي�سري ،وكل �أم ٍر له وقت وتدبري .ا�صرب لكل م�صيبةٍ
و�صرب على ما حتب� .إن غداً لناظره
�صرب على ما تكره؛
وجتلَّد .ال�صرب �صربان:
ٌ
ٌ
قريب .دع الأيام تفعل ما ت�شاء وطب نف�س ًا مبا حكم الق�ضاء .كل � ٍآت قريب وكل
هم �إىل فرج .من مل ي�صرب على كلمة �سمع كلمات .عاقبة ال�صرب اجلميل جميلة.
ٍ
�أف�ضل �أخالق الرجال ال�صرب .ال�صرب عند امل�صيبة ي�سمى �إمياناً .وال�صرب عند حفظ
وفاء( .قال الإمام علي ر�ضي
ال�رس ي�سمى كتماناً .وال�صرب من �أجل ال�صداقة ي�سمى ً
اهلل عنه) :مكارم الأخالق ع�رشة :ال�سخاء ،احلياء ،ال�صدق� ،أداء الأمانة ،التوا�ضع،
الغرية ،ال�شجاعة ،احللم ،ال�صرب ،ال�شكر .املتوا�ضع �إن �أعطي �شكر ،و�إن منع �صرب.
قال عمر بن عبد العزيز( :ما �أنعم اهلل على عبد نعمة فانتزعها منه فعو�ضه مكانها
ال�صرب �إال كان ما عو�ضه خرياً مما انتزعه).

ع��ن اب���ن ع��ب��ا���س ر���ض��ي اهلل عنهما،
علي ِه و�س َل َّم
َ
قال(:فر�ض ر�سولُ اللَهّ ِ �ص َلّى اللَهّ ُ ْ
والرفثِ
َزكا َة الفط ِر طُ هر ًة لل ّ�صَ ائ ِم َ
من ال َلّغ ِو َّ
َهي
ف
ة
ال
�
صَ
ال
ل
قب
ني من �أ َّداها
َ
وطعم ًة للم�ساك ِ
ّ ِ َ
َهي
َزك��ا ٌة مقبول ٌة ومن �أ َّداه��ا بع َد ال ّ�صَ ال ِة ف َ
دقات).
من ال ّ�صَ ِ
�صدق ٌة َ
رواه �أبو داود يف �سننه

�سورة املائدة الآيات ()115-111

حكم عن ال�صرب

e

}ول َْو �شَ َاء اللهَّ ُ َ ألَ ْع َن َتك ُْم{ َ ألَ ْع َن َتك ُْم� :أوقعكم
َ
يف احلرج وامل�شقة ،و�أ�صل العنت :امل�شقة.
�سورة البقرة الآية (.)220
وه َّن:
وه َّن َح َّتى َيطْ ُه ْر َن{ َت ْق َر ُب ُ
}و اَل َت ْق َر ُب ُ
َ
جتامعوهن� .سورة البقرة الآية (.)222
َا�ض ِّم ْن ُه َما
}فَ���إِ ْن �أَرَادَا فِ �صَ ال َعن َتر ٍ
اح َعل َْي ِه َما{ فِ �صَ اًال:
��شَ��او ٍر فَ�َلااَ ُج َن َ
َوتَ��� ُ
الفطام� .سورة البقرة الآية (.)233
�ص �أَ ْر َب َع ِة
ِين ُي�ؤْل َ
} ِل َّلذ َ
ُون مِ ْن ن َِ�سائ ِِه ْم َت َر ُّب ُ
اللهََّ
يم{
ر
ُور
ف
ن
َ�
إ
ف
وا
َاء
ف
ن
َ�
إ
�أَ�شْ ُه ٍر ف ِ ْ ُ ِ َّ
غَ ٌ َ حِ ٌ
�����ص :االنتظار� .سورة البقرة الآي��ة
ت ََ��ر ُّب ُ
(.)234
امل�صدر� :صفوة التفا�سري
لل�شيخ حممد علي ال�صابوين
�سورة البقرة

زكاة عيد الفطر املبارك
م�سلم �سواء �أكان كبرياً �أم �صغرياً ،ذكراً �أم �أنثى ،ما دام
زكاة الفطر واجب ٌة على كل ٍ
يجد ما يزيد عن طعامه وطعام عياله يوم العيد وليلته ،فيخرجها امل�سلم عن نف�سه
كنوع من التطهري لل�صائم
وعمن جتب عليه نفقتهم كالزوجة والولد ،وقد �شرُ عت
ٍ
ّ
ونوع من الإطعام للم�ساكني و�إدخال الفرح عليهم يف يوم العيد،
والرفث،
اللغو
من
ٌ
خرج من غالب قوت �أهل البلد ،وتكون واجب ًة على امل�سلم من غروب �شم�س ليلة
و ُت َ
بيوم كما كان يفعل ال�صحابة ر�ضوان اهلل
العيد ،وميكن �أن ُيخرجها امل�سلم قبل العيد ٍ
عليهم ،و�آخر وقت لإخراجها هو �صالة العيد ،وتعطى للفقراء وامل�ساكني مبقدار �صاع
تق�سم زكاة
عن كل
ٍ
م�سلم ،وال�صاع ي�ساوي اثنني كيلو و�أربعني جراماً ،ويجوز �أن ّ
الفطر على �أكرث من فقري ،ويجوز �أن ُيجمع عدد من زكاة الفطر وتعطى �إىل فقري واحد.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrكيف ي�ساهم الإن�سان يف �أن يكون يف وطنه �صورة نظيفة
رائعة لنف�سه وللآخرين؟
 rمن املعلوم �أن على الإن�سان حقوقا كثرية فر�ضها اهلل �سبحانه
وتعاىل عليه لكل ما خلق ،للأر�ض حقوق ،وللهواء حقوق ،ولل�شجر
حقوق ،وللمياه حقوق ،لأن كل هذا اخللق �إمنا هو نعمة من اهلل �سبحانه ،وتعاىل فلذلك على الإن�سان
�إن كان ي�شعر �أن الوطن من نعمة اهلل تبارك وتعاىل ،عليه �أن يحر�ص على �أن يكون هذا الوطن يف
هيئة طيبة ويف منظر جميل ،ويف �صورة م�رشقة� ،أال يكون م�شوها يف �أي ناحية من النواحي ،وجند
�أن الإ�سالم احلنيف ي�أمر بالن�سبة �إىل الدور و�إىل الأفنية �أن تنظف ،وي�ؤمر �أن يحافظ على �سالمة
املياه وعلى �سالمة ال�شجر وبكل ما فيه اخلري ،فكيف ير�ضى امل�سلم لوطنه �أن تدن�س طرقه وت�شوه
�صورته ،وهو مع ذلك ال يغار عليه ،على امل�سلم دائما �أن يكون غيورا على املكان الذي يعي�ش فيه
ويتقلب على �أعطافه وي�ستمرئ فوا�ضله ،عليه �أن يحر�ص على �أن يظل هذا املكان مكانا نزيها طيبة
�صورته م�رشقة جميلة ،وي�أبى اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يحب لعباده �أن يتكا�سلوا و�أن يتوانوا عن
فعل اخلريات ،و�أن يتكل بع�ضهم على بع�ض ،فعلى كل واحد �أن ي�سارع �إىل فعل اخلري ،لذلك دعا
اهلل �سبحانه وتعاىل �إىل امل�سارعة يف كتابه العزيز } َو َ�سا ِر ُعوا ِ�إلىَ َم ْغف َِرةٍ مِ ْن َر ِّبك ُْم َو َجنَّةٍ َع ْر ُ�ض َها
ني َع ِن
َات و ْ أ
َالَ ْر ُ
ني ا ْل َغ ْيظَ وَا ْل َعافِ َ
ُون فيِ ال�سرَّ َّ ا ِء وَال�ضرَّ َّ ا ِء وَا ْلكَاظِ مِ َ
ِين ُي ْن ِفق َ
ني ،ا َّلذ َ
�ض �أُعِ َّد ْت ِلل ُْم َّت ِق َ
ال�س َمو ُ
َّ
ا�س وَاللهَّ ُ ُيحِ ُّب المْ ُْح�سِ نِني{ �سورة �آل عمران ،الآيتان ( ،)134-133والنفقات ت�شمل هذه اجلوانب..
ال َّن ِ
جانب �إ�صالح الطرق وجانب النظافة ،وكل جانب ينفق فيه الإن�سان ماله من �أجل الإ�صالح هو مما
ي�ؤجر عليه �إن �شاء اهلل.
 rrما هي زكاة الأبدان؟ وكيف حت�سب؟ ومتى تخرج؟ وملن توزع؟
 rزكاة الأبدان هي زكاة جتب ال يف املال و�إمنا يف الأنف�س ،فبقدر ما يكون الإن�سان عنده من
عائلة يقوم بعولها وجوبا عليه ،ف�إن عليه �أن يخرج عن نف�سه وعن كل واحد من ه�ؤالء �صاعا من
الطعام يدفعه �إىل فقراء امل�سلمني ،ويبد�أ وقت وجوبها بغروب �شم�س �آخر يوم من رم�ضان وي�ستمر �إىل
خروج النا�س �إىل امل�صلى ،فعندما يخرجون �إىل امل�صلى وتقام ال�صالة ينتهي وقت وجوبها ووقت
م�رشوعيتها ،واهلل �أعلم.
القيم على ذلك امل�سجد ،فهل جتوز هذه
� rrشخ�ص دفع زكاة الفطر خلدمة م�صالح امل�سجد ف�أم�سكها ّ
الزكاة لذلك امل�سجد؟
 rالزكاة لي�ست هي للم�ساجد ال �سيما زكاة الفطر �إمنا هي لأجل �إ�شباع اجلياع من امل�سلمني يف ذلك
اليوم و�إغنائهم عن الت�سول� ،إغناء الفقراء عن الوقوف على الأبواب و�إراقة ماء الوجه ،فلذلك ي�ؤمر
ال�صائم �أن يدفع هذه الزكاة ،وال ُت�رصف يف بناء امل�ساجد.فيجب �أن ُت�رصف هذه الزكاة يف فقراء
امل�سلمني ،ولي�س بناء امل�سجد حم ًال لها ،واهلل �أعلم.
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مرحبا بكم ،و�شكرا ملتابعتكم والبقاء معنا ملناق�شة املزيد من مبادئ تعزيز منط العي�ش
ال�صحي من �أجل حياة هانئة مطمئنة ،حتت م�سمى جودة احلياة� .إن �أول اخلطوات نحو الرقي
بجودة حياتك هو الوعي ب�إمكانية حتقيقها .وذلك الوعي لي�س على م�ستوى الأفراد وح�سب ،بل
على امل�ستوى القيادي للم�ؤ�سات والدول .ولكن التغييري الناجح يبد�أ من م�ستوى الفرد �أوالً ،لأنه
هو الهدف والفاعل الأ�صلي ،فهو و�أ�رسته حمور جودة احلياة .ومو�ضوع اليوم �أهمية اال�ستثمار
يف جماالت الرقي بجودة احلياة.
ليكن هدفك هذا ال�شهر ا�ستثمارك من �أجل جودة حياتك وحياة �أ�رستك.

تخطيط �صدى القلب( (Echoca r
 )diographyهو فح�ص يتم �إجرا�ؤه
بوا�سطة الأ�شعة فوق ال�صوتية( (U l
 )trasoundمن �أج��ل فح�ص �أداء

ما �أهمية اال�ستثمار يف جمال جودة احلياة؟

�إن جودة حياة الأفراد ت�ؤدي �إىل رفع م�ستوى �صحتهم البدنية
والنف�سية واالجتماعية ،وبالتايل تعزيز القدرات والإمكانيات لديهم،
مما ي���ؤدي �إيل زي��ادة الإن��ت��اج ،وب��دوره وال��ذي يعني زي��ادة الدخل
الوطني� .أ�ضف اىل ذلك كون جودة احلياة ت�شمل امل�شاركة الفاعلة يف
العناية بالبيئة واملحافظة على ثرواتها وتنميتها ،ناهيك عن غر�س
ثقافة االعتزاز بالهوية الوطنية والتاريخية ،واملحافظة على املنجزات
واملق ّدرات وتعزيز االقت�صاد وتقليل الهدر ،ومنع الإ�رساف .كيف يتم؟
على ال�صعيد الداخلي ،تقوم امل�ؤ�س�سات الع�سكرية واملدنية بربامج ترفيه
وخدمات اجتماعية و�صحية ،و�إجراءات للعناية بالبيئة وباملجتمع،
للرقي بجودة حياة الأفراد واملجتمع .وتلك الربامج ت�ساهم يف زيادة
ن�شاط وقدرات املوظفني وبالتايل ازدهار امل�ؤ�س�سة وزيادة الإنتاج.
ال�شك ب�أن عدم تطبيق مثل تلك الربامج �سي�ؤدي �إىل امللل وال�ضجر
وتدين املعنويات مما ينعك�س �سل ًبا على ال�صحة والن�شاط ،وبالتايل
تدين الإجناز وخف�ض الإنتاج .وهلل احلمد تلك الربامج تنت�رش يف بالدنا،
وهي حتت م�سميات و�أهداف متنوعة كالأن�شطة والفعاليات الريا�ضية
والرتفيهية وحمالت التوعية الوطنية .وقد تكون على �شكل مناف�سات،
وم�سابقات من �أجل ت�شجيع امل�شاركات املجتمعية ،واملدر�سية للأ�رس

والأف��راد .وب�شكل عام ُتعنى هذه الربامج بتح�سني منط حياة الفرد
والأ�رسة وبناء جمتمع ينعم �أفراده ب�أ�سلوب حياة متوازن .ويتم ذلك
من خالل تهيئة البيئة الالزمة لدعم وا�ستحداث �أن�شطة متنوعة ،تعزز
م�شاركة املواطن واملقيم يف الأن�شطة الثقافية والرتفيهية والريا�ضية.
�إن تفعيل اال�ستثمار يف برامج جودة احلياة �سوف ي�سهم يف توليد
وظائف جديدة ،وتنويع الن�شاط االقت�صادي ،وبالتايل تعزيز االقت�صاد
الوطني .وت�سهم تلك الربامج كذلك يف رفعة مكانة مدننا ،لكي تدخل
�ضمن �أف�ضل املدن العاملية من حيث جودة احلياة ،وبالتايل �سوف
تكون املكان املف�ضل للعي�ش وجلب اال�ستثمار امل�ستقر والآمن.

حماور ت�ستهدفها برامج تعزيز اجلودة

القلب .وتتحرك الأم��واج ال�صوتية
ب�صورة متفاوتة ،فتعطينا �سل�سلة
من ال�صور املتحركة (عرب �شا�شة
اجل��ه��از) ملختلف �أق�����س��ام القلب.
هنالك �أنواع لتخطيط �صدى القلب،
�أهمها:
• الفح�ص عرب ال�صدر :يتم مترير
حمول الطاقة على منطقة ال�صدر من اخلارج.
ّ
• الفح�ص ع�بر امل����ريءTrans -( :
 )Esophagealي�سمح بر�ؤية البطينني ب�شكل
املحول يكون �أقرب �إىل القلب.
�أف�ضل ،لأن
ّ
• الإي��ك��و دوب��ل�ير () Echo - Doppler
ي�سمح بت�صوير تدفق الدم عرب ال�صمامات
والتجويفات القلبية ،م��ن خ�لال قيا�س
اجتاهات و�رسعات التدفق.
متى يتم �إجراء الفح�ص؟ �إذا كان هنالك
�شك بوجود م�شاكل قلبية ،بعد فح�ص �سماعة
1

تفعيل م�شاركة الأفراد :يف الأن�شطة الرتفيهية والريا�ضية والثقافية

الطبيب مثل نفخات القلب (� )Murmurأو
القلب املت�ضخم (� ،)Cardiomegalyأو نتيجة
لل�شعور ب�أمل ال�صدر غري املعروفة �أ�سبابه� ،أو
حتى ال�شعور ب�ضيق التنف�س �أو عدم انتظام
دق��ات القلب .وي�ساعد تخطيط ال�صدى يف
قيا�س �سمك ج��دران ع�ضلة القلب ،ومدى
�سالمة ال�صمامات و�أدائها .وبالإمكان حتديد
حجم التجويفات القلبية وق��وة انقبا�ضها
وفح�ص ما �إذا كانت هنالك �أورام� ،أو جلطات
دموية� ،أو عيوب خلقية.

1

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

تخطيط �صدى القلب

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :مايو

حت�سني البنية الأ�سا�سية :االرتقاء بالنقل والإ�سكان والت�صميم احل�رضي
تطوير الرعاية ال�صحية� ،إىل جانب العناية بالبيئة ومنع التلوث

�صورة ومعلومة طبية

خلق الفر�ص االقت�صادية والتعليمية والثقافية
تعزيز الأمن العام ،وتقوية البيئة االجتماعية وال َهوية الوطنية
1

1

ما هي الزيوت املهدرجة ،وما هي �أ�ضرارها
زيوت م�ص ّنعة عن طريق ت�سخينها �إىل درج��ات عالية و�إ�ضافة املهدرجة ت�رض ب�صحة الكبد الذي يحاول جاهدا التعامل معها ولكنه
حت�سن يف�شل و ُيرهق .وهناك ارتباط بني تلك الزيوت و مر�ض الزهامير (خرف
الهيدروجني �إليها ،وتدخل يف ت�صنيع الأطعمة ،ب�سبب �أنها ّ
الطعم ومتنع العفن وتطيل ال�صالحية� ،إال �أنها زيوت �ضارة ج ًدا على مبكر) وكذلك ال�رسطان ،و ال�سكتات الدماغية.
ال�صحة ،وتوجد بكرثة يف الأطعمة اجلاهزة ،و�أهم �أ�رضارها:
خطرا.
زي��ادة ال��وزن ،ك�رضر خارجي ،والأ��ضرار الداخلية �أك�ثر
منتجات حتوي زيوت مهدرجة
ً
ومنها تراكم الدهون يف ال�رشايني ،وكونها �أنها زيوت غريبة على
�شوربات جاهزة
�أنواع من زبدة الفول
مبي�ضات قهوة
زيوت طبخ
اجل�سم فال يتمكن من ت�رصيفها �أو تفكيكها .وعند تراكمها يف ال�رشايني
ومعرونه
ال�سوداين
ت�سبب ت�صلب ال�رشايني ،و ت�رض ب�صحة القلب وقد ت�سبب اجللطات .وهي
�أطعمة مقلية
خمبوزات جاهزة
�أي�ضا ت�سبب ارتفاع الكولي�سرتول وارتفاع �ضغط الدم .وكل ذلك من
وجبات �رسيعة
بطاط�س مقلية
جممدة
وفطائر مغلفة
عوامل الإ�صابة بال�سكري ،ناهيك عن ا�ضطرابات اله�ضم .والزيوت
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�شحاذ العني ()Eye sty
الفرق بني مر�ض الربدة ( ،)Chalazionومر�ض ّ
املر�ض

الو�صف

كيف يتكون

عالماته

�أعرا�ضه

الربدة

ورم ُحبيبي �شحمي لغدة
ميبوميو�سو

التهاب مع ان�سداد
الأقنية املفرغة يف
الغدة (ي�سبب تراكم
مفرزاتها)

عقديات داخل
ّ
جفن العني

عادة ًغري م�ؤمل
قد ي�ستدعي
جراحة لإزالته

�شحاذ
العني

التهاب غدة دهنية على
طرف اجلفن ال�سفلي عاد ًة

ي�شبه الكي�س الدهني
لكن �أ�صغر

عقيدة تظهر على
حافة اجلفن

هجوم حاد م�ؤمل
(� 10 - 7أيام )

 oاليوم العاملي ملكافحة الربو
( 6مايو) :والربو مر�ض مزمن ي�صيب
اجلهاز التنف�سي وينتج عن التهاب
مفاجي للممرات التنف�سية؛ مما
و�ضيق
ْ
مينع تدفق الهواء �إىل ال�شعب الهوائية،
وتتمثل �أعرا�ضه يف نوبات من الكحة،
و�صعوبة يف التنف�س وزرقة يف ال�شفتني
نتيجة نق�ص الأك�سجني .والربو مر�ض
ي�ستجيب للعالج باتباع الن�صائح
الطبية ،والبعد عن م�سبباته املتمثلة
يف الأتربة والغبار واحليوانات املنزلية
الأليفة وعثة الغبار.
 oال��ي��وم العاملي للثال�سيميا
( 8مايو) :وهو من �أمرا�ض فقر الدم
الوراثية ،وي�صاب �إذا كان �أحد والديه
�أو كالهما حام ًال للمر�ض ،و�أعرا�ضه غري
ظاهرة للعيان مبدئيا لكنها تظهر عن
طريق التحاليل الطبية.
 oاليوم العاملي الرتفاع �ضغط
الدم ( 17مايو) :ويعد ارتفاع �ضغط الدم
القاتل ال�صامت لأن لي�س له �أعرا�ض
وا�ضحة ،وقد بينت الدرا�سات العاملية
�إ�صابة �أكرث من ( )1,5مليار ن�سمة يف
جميع �أنحاء العامل ،و�أن ح��وايل ()7
ماليني �شخ�ص مي��وت��ون �سنويا من
ارتفاع �ضغط الدم .حيث و�صل معدل
ارتفاع �ضغط الدم عند الرجال ()%28,6
يف حني بلغ بني الن�ساء (.)%23,9
�أن ال��وق��اي��ة منه عامل رئي�سي
لتفادي املخاطر املرتبطة به والتي من
�أهمها ال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض القلب
والكلى.

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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ما هو كوفيد 19؟

هو نوع جديد من الفريو�سات التاجية
مثل عائلة (�سار�س و مري�س) التي مل ي�سجل
فيها �إ�صابات لدى الب�رش من قبل .وقد مت
ت�سجيل �أول �إ�صابة لفريو�س (كوفيد)19
بتاريخ  31دي�سمرب 2019م يف مدينة
ووه��ان يف ال�صني .ت�تراوح �أعرا�ضه بني
ع��دوى اجلهاز التنف�سي اخلفيف والتهاب
رئوي حاد ،ومل يقت�رص على ذلك بل تطور
الفريو�س لي�شمل اجلهاز اله�ضمي.

�أعر�ض (كوفيد )19

مع ـ ـ ـًا..لنق�ضــيعل ــى(كوفي ــد)19
لقد �شهد الع��امل تف�شي جائحة فايرو���س كورونا (كوفيد )19مما
�أدى �إىل الت�أث�ير على اجلوانب ال�صحي��ة و االجتماعية واالقت�صادية،
حي��ث ظه��رت �أول حال��ة يف ال�سلطن��ة بتاريخ  24فرباي��ر 2020م
ملواطنة قادمة من اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ,وقد �أولت ال�سلطنة
اهتما ًما كب�ي ًرا لهذه اجلائحة ,حيث قدمت منوذج�� ًا رائع ًا من اللحمة
الوطني��ة يف توفري كل م��ا ميكن تقدميه من م�ساع��دة للجهات املعنية
بالتعام��ل م��ع فريو�س كورون��ا ،وت�أتي هذه اجله��ود يف �إطار الأدوار
والواجبات الوطنية التي تقوم بها كل اجلهات احلكومية يف ال�سلطنة
جتاه من يعي�شون على هذه الأر�ض الطيبة ،وتقدمي اخلدمات �إىل كافة
القطاع��ات ،وذلك بالتن�سيق مع اللجن��ة العليا لبحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة من انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد.)19
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ال�ضابط مدين (طبيب)
فخرية بنت خمي�س ال�شبلية
طبيبة �أمرا�ض جلدية
م�ست�شفى القوات امل�سلحة ب�صاللة

اجلهاز التنف�سي العلوي :احتقان و�سيالن
الأنف� ,أمل يف احللق� ,أمل �أو �ضغط يف ال�صدر,
التهاب ال�شعب الهوائية (�صفري �أثناء التنف�س)
و�إذا تفاقمت امل�شكلة قد ت�صل �إىل �صعوبة يف
التنف�س وازرقاق يف ال�شفتني(عالمة لنق�ص
الأوك�سجني) ،و�إذا تدهورت احلالة قد تودي
�إىل التهاب رئوي حاد.
وهناك بع�ض احل��االت التي قد يظهر
فيها �أعرا�ض الفريو�س بفقدان حا�سة ال�شم
والطعم.
اجلهاز اله�ضمي� :إ�سهال� ,أمل يف البطن,
والقي.
اجلهاز الع�صبي� :صداع ،و�أوج���اع يف
اجل�سم.
وقد يحدث هذا الفريو�س بع�ض الأعرا�ض
اجللدية حيث �إن ( )٪20من املر�ضى قد تظهر
عليهم الأعرا�ض من ثاين يوم بعد الإ�صابة
بالفريو�س ,منها:
 زيادة حدة ال�صدفية والوردية والأكزميالدى املر�ضى الذين يعانون منها :وقد تظهر
يف نف�س وقت ظهور �أعرا�ض (كوفيد,)19
وحتدث بن�سبة ( )%19من الأعرا�ض اجللدية,
وقد تظهر يف باطن اليد و البطن وال�صدر
والظهر ,وت�سبب حكة ,وتظل ملدة ()8-6
�أيام (وهي مرتبطة ب�أعرا�ض حادة).
 حوي�صالت مائية ( :)%9وتكون بن�سبة( )%15قبل ظهور �أعرا�ض (كوفيد ,)19تظهر
ب�شكل اجل��دري �أو احل��زام الناري واحمرار
متعدد الأ�شكال وق��د حت��دث حكة ,ومتكث
من (� )10-4أيام ,وتكون مرتبطة ب�أعرا�ض
متو�سطة للفريو�س.
 -بقع حمراء (نزيف ال�شعريات الدموية):

تظهر مع بداية ظهور �أعرا�ض (كوفيد,)19
وتكون مع حكة ,وملدة (� )8-6أي��ام ,وهي
مرتبطة ب�أعرا�ض حادة (لكوفيد .)19
 تورم الأ�صابع  :تظهر يف وقت مت�أخر منظهور �أعرا�ض (كوفيد ,)19بالأطراف ويف
�سن مبكر  ,ومرتبطة ب�أعرا�ض �أقل حدة من
(كوفيد  ،)19وي�صيب الأط��راف مع البطن
والظهر كما �إنه ي�صيب كبار ال�سن ومرتبطة
ب���أع��را���ض ح��ادة م��ع (ك��وف��ي��د ,)19وتظهر
بن�سبة (.)%6

م�ضاعفات الفريو�س

 uالتهاب كلتا الرئتني.
 uف�شل عدة �أع�ضاء باجل�سم مثل (القلب,
الكلى).
 uالتهاب الدماغ.
 uالعقم لدى الرجال.
 uالوفاة.

فرتة ح�ضانة الفريو�س

من (� )10-2أيام وقد ت�صل �إىل ()14
يوما يف �أغلب النا�س.
ً

�أكرث الأ�شخا�ص عر�ضة
للت�أثر بـ(كوفيد )19

ي�صيب كل الفئات العمرية ولكن ت�أثريه
يكون �أق���وى ل��دى بع�ض الأ�شخا�ص مثل
امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة مثل (ال�سكري,
القلب ,الربو ,الف�شل الكلوي) و�أمرا�ض نق�ص
اجل��ه��از املناعي :الإي���دز ,مر�ضى العالج
ال��ك��ي��م��اوي� ,أم��را���ض نق�ص املناعة لدى
الأطفال ،وكذلك الن�ساء الالتي ي�ستخدمن
خلطات التبيي�ض املحتوية على كرميات
اال���س��ت�يروي��د بن�سبة ك��ب�يرة ,لأن���ه ي�سبب
انخفا�ض م�ستوى الكورتيزون يف ال��دم,
وبالتايل مقاومة اجل�سم للفريو�س ت�صبح
�ضعيفة ج ًدا .

(كوفيد )19وت�أثريه على احلوامل

�إن املر�أة احلامل تتعر�ض لنف�س الأعرا�ض
التي ت�صيب ال�شخ�ص العادي ،ولكن قد تكون
مميتة �إذا تفاقم املر�ض لديها ،لأن الأدوية
امل�ستخدمة لتخفيف �أعرا�ض املر�ض مثل
الهيدروك�سي ال ميكن �إعطا�ؤه للمر�أة احلامل.
وهناك درا���س��ات يف ال�صني �أثبتت �أن
الفريو�س ال ينتقل عرب حليب املر�ضع �أو
البول وال �سائل الرحم الذي يغذي اجلنني،

ال�سلطن��ة �أول��ت اهتمامً��ا كبريًا
له��ذه اجلائح��ة ,حي��ث قدم��ت
منوذج ًا رائع ًا من اللحمة الوطنية
يف توفري كل ما ميكن تقدميه من
م�ساعدة للجهات املعنية بالتعامل
مع فريو�س كورونا
�سليما دون الإ�صابة
وبهذا ف�إن اجلنني يولد
ً
بالفريو�س ،وعليه فيمكن للأم امل�صابة �أن
تر�ضع طفلها ولكن مع ا�ستخدام الإجراءات
الوقائية كالكمام وغطاء الوجه.

التطعيم للأطفال (كوفيد )19

�إذا كان الطفل م�صابا بالفريو�س ولديه
�أعرا�ض الفريو�س ف�إنه يعطى التطعيم بعد (6
� ) 8أ�سابيع من الت�شخي�ص املبدئي.�أما �إذا كان خمتلطً ا لدى �شخ�ص م�صاب
ولي�س لديه �أي �أعرا�ض للفريو�س ف�إنه يعطى
التطعيم بعد (� )4أ�سابيع .

طرق انتقال الفريو�س

 vالرذاذ التنف�سي.
 vال�سعال �أو العط�س.
 vعند حديث ال�شخ�ص امل�صاب بالفريو�س.
 vمل�س ال�شخ�ص �سطحا عليه الفريو�س ثم
مل�س� :أنفه ,فمه,عينه.

الوقاية من الفريو�س

كما نعلم �أن��ه عند م�صافحة النا�س �أو
مل�س الأ�سطح املحيطة ف�إن اجلراثيم تتجمع
على يدك مما ي�سبب انتقال العدوى لنف�سك
وللآخرين ،لذلك يجب عليك �أن تعرف كيف
حتمي نف�سك والآخرين من هذا الفريو�س:
 pالتزم بغ�سل يديك ب�شكل متكرر باملاء
وال�صابون ملده ال تقل عن ( )20ثانية.
 pتعقيم اليدين بالكحول على �أن ال تقل
ن�سبة الكحول فيه عن (.)%60
� pرضورة ترطيب اليدين مبا�رشة بعد غ�سول
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اليد املتكرر لتجنب التهاب اجللد.
 pجتنب ح�ضور الفعاليات والتجمعات
الكبرية.
 pجتنب املخالطات الل�صيقة واترك م�سافة
(� )6أقدام �أو مرتين مع �أي �شخ�ص مري�ض �أو
لديه �أعرا�ض.
 pغطي فمك و�أنفك مبرفقك �أو مبنديل عند
ال�سعال �أو العط�س ،وتخل�ص من املنديل بعد
ا�ستخدامه.
 pجتنب مل�س عينيك و�أنفك وفمك.
 pجتنب م�شاركة الأطباق و�أك��واب ال�رشب
و�أغطية الفرا�ش والأدوات املنزلية الأخرى �إذا
كنت مري�ضا.
 pنظف يوم ًيا الأ�سطح التي تلم�س بكرثة.
� pإذا كنت مري�ضا فالزم منزلك وال تذهب
للعمل �أو املدر�سة �أو اجلامعة �أو الأماكن
العامة �إال �إذا كان ذلك بهدف احل�صول على
رعاية طبية.
 pجتنب ا�ستخدام و�سائل النقل العام �إذا كنت
مري�ضا.
 pتو�صي الواليات املتحدة بارتداء �أغطية
وجه قما�شية يف الأماكن العامة مثل البقالة،
لأن الكمامات اجلراحية (�أن )95يجب توفرها
للقطاع ال�صحي ب�سبب النق�ص.
 pين�صح للعاملني يف ال��ق��ط��اع ال�صحي
ب��ارت��داء الكمام ,وغطاء ال��وج��ه ,النظارة,
القفاز ,وكي�س غطاء احل��ذاء و غطاء الر�أ�س
والبدلة الوقائية ....ومع هذه الوقاية ولطول
مدة ارتدائها �أكرث من (�)6ساعات ,وجد �أن
بع�ض العاملني قد ظهرت لهم حبوب ملتهبة
وتزايد الوردية و الأكزميا الدهنية وحكة يف
الوجه و االرتيكاريا وف��رط التعرق..ولذلك
ين�صح بو�ضع من�شفة حتت الكمام لتقليل
التعرق واحل�سا�سية ,وو�ضع مرطب لليدين بعد
ا�ستبدال القفاز ,وجتنب غ�سل اليدين باملاء
ال�ساخن.
 pيف حالة ال�سفر (طبعا مع البدء يف فتح
بع�ض الوجهات) يرجى اال�ستف�سار عن البالد
املراد الذهاب �إليها عن طريق مواقع الإنرتنت
اخلا�صة مبراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية
منها ومنظمه ال�صحة العاملية لالطالع على
الن�صائح و�آخر امل�ستجدات ،ويجب االطالع

على �أي حتذيرات �صحية ر�سمية بخ�صو�ص
ال�سفر لتلك املنطقة ،ويجب ا�ست�شارة طبيبك
�إذا لديك حاالت �صحية جتعلك �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بالتهابات اجل��ه��از التنف�سي
وم�ضاعفاته.

كيف �أقوي جهاز املناعة لدي؟

 mممار�سه الريا�ضة ب�صورة يومية.
 mتناول �أطعمة حتتوي على فيتامني �سي
مثل (الربتقال ,الليمون ,اجلوافة).
 mال�سيلينيوم املوجود باملك�رسات.
 mفيتامني (د) املتوفر يف الأ�سماك و�أ�شعة
ال�شم�س.
 mالزنك املوجود يف ال�شوفان.
 mاحلديد يف اللحوم احلمراء.
 mفيتامني (ج) املوجود يف:
 wالثوم :حيث يحتوي على مركب الألي�سني
ويعمل كم�ضاد للبكترييا والفطريات،
وين�شط جهاز املناعة ليقاوم الفريو�سات).
 wالزجنبيل :يخفف �آالم الع�ضالت بعد
ممار�سة الريا�ضة ويقوي جهاز املناعة)
 wالكركم :يحافظ على �صحة الدماغ وم�ضاد
لالتهابات ويقوي املناعة) (ممكن تناول
حليب مع الكركم قبل النوم).
 wالع�سل :م�ضاد للأك�سدة ويقوي املناعة.
 wاللنب ,اللوز وال�شاي الأخ�رض.
 mعدم التدخني.
 mجتنب امل�رشوبات الكحولية.
كاف من النوم؛ لأن قلة النوم
� mأخذ ق�سط ٍ
والإج��ه��اد يحفزان اجلهاز املناعي على
�إط�ل�اق ه��رم��ون ال��ك��ورت��ي��زول ال��ذي يفرز
نتيجة ا�ستجابة اجل�سم للتعب في�صبح
ال�شخ�ص �أكرث عر�ضه للإ�صابة ب�أي عدوى
تهاجم اجل�سم.
� mرضورة الطبخ اجليد للحم والدجاج.
 mتقليل من م�ستوى ال�ضغط النف�سي.
خطرا
ولوحظ تف�شي الفريو�س وت�أثريه �أكرث ً
على �أ�صحاب الب�رشة البي�ضاء عن �أ�صحاب
الب�رشه الداكنة ,وذل��ك لتوفر م�ستقبالت
الأن��دروج�ين بكرثة عند �أ�صحاب الب�رشة
الداكنة ،ولذلك مقاومتهم �ضد الفريو�س
�أقوى.

قلة النوم والإجهاد يحفزان اجلهاز املناعي على �إطالق هرمون الكورتيزول
الذي يفرز نتيج��ة ا�ستجابة اجل�سم للتعب في�صب��ح ال�شخ�ص �أكرث عر�ضه
للإ�صابة ب�أي عدوى تهاجم اجل�سم
هل ال�شخ�ص املتعايف من الفريو�س ميكن
�أن ي�صاب مرة �أخرى بالفريو�س� ،إذا
خالط م�صاب �آخر؟

�إن الأج�سام امل�ضاد الطبيعية املتكونة
يف اجل�سم بعد الإ�صابة الأوىل بالفريو�س
ت��ك��ون غ�ير ق���ادرة على ت��وف�ير احلماية
ال�لازم��ة �ضد الإ���ص��اب��ة بالفريو�س مرة
�أخرى ,ولهذا ن�أمل على �إيجاد لقاح يحمي
�أج�سامنا من هذا الفريو�س.

ماذا يحدث حلظة ا�ستالم املري�ض؟

 qينظر لأعرا�ض الفريو�س ،حيث ي�س�أل
املري�ض �إذا ما ك��ان لديه :كحة ,زك��ام,
حمى� ,صعوبة بالتنف�س� ,أمل يف احللق.
� qس�ؤاله �إذا ما كان خمالطً ا ملري�ض �أو
راجع من �سفر .
 qقيا�س درجة احلرارة ،و�أخذ الفحو�صات
احليوية (قيا�س ن�سبة الأك�سجني بالدم,
ال�ضغط ,وقيا�س معدل التنف�س).
 qوفحو�صات الدم الروتينية و�أ�شعة ال�صدر.
� qأخذ م�سحة من احللق والأنف.
�إذا حالة املري�ض م�ستقرة ير�سل للمنزل
للعزل ويتخذ الإج���راءات الوقائية لغاية
ظهور النتيجة� ,أم��ا �إذا حالة املري�ض
ت�ستدعي العزل يف امل�ست�شفى �سيتم تنوميه.

العالج

وينق�سم العالج �إىل ق�سمني:
العالج الذاتي

 lامكث يف غرفة منف�صلة عن �سائر �أفراد
الأ�رسة وا�ستخدم حماما منف�صال.
 lتعقيم الأ�سطح التي تكرر مل�سها.
 lاب��ق ن�شيطا وتوا�صل اجتماعيا مع
�أحبائك عن طريق الهاتف �أو الإنرتنت
(يعد ال�شعور باحلزن �أو التوتر �أو االرتباك
أم���را طبيع ًيا �أث��ن��اء الأزم���ات وبالتايل
� ً
يرفع ن�سبة الكورتيزون بالدم فيهبط من
جهاز املناعة) و�إذا �شعرت �أن الأمر يفوق
احتمالك فريجى االت�صال ب�أخ�صائي
نف�سي �أو ا�ست�شاري.
العالج الطبي

لي�س هناك عالج طبي للتخل�ص من
الفريو�س ب�صورة تامة حتى الآن ،ولكن
هناك �أدوية لتخفيف الأعرا�ض كالآتي:
� lإذا وج��د هناك نق�ص بالأك�سجني �أو
�صعوبة بالتنف�س :يو�ضع حتت الأك�سجني
ويعطى بخار لتو�سيع الق�صبة الهوائية.
 lارتفاع درجة احل��رارة :يعطى خاف�ض
للحرارة.
 lمن لديه جفاف� ,أو غري قادر على الأكل:
يو�ضع على ال�سوائل املغذية.
 lالتهاب الرئة :يعطى امل�ضاد احليوي
و�إذا لوحظ �أن املري�ض لديه �أع��را���ض
تنف�سية حادة يبد�أ عالجه بهايدروك�سي
كلوروكوين �أو ازثرومي�سن ملا لوحظ �أنه
ي�رسع من حت�سني احلاله املر�ضية.

 lومن �آخر العالجات حقن لبالزما من
متعاف من الفريو�س �إىل �شخ�ص
�شخ�ص
ٍ
جديد م�صاب.
 lو�أي�ضا هناك م�ضاد جديد للفريو�سات
ي�سمى (رميدي�سفري) ,ح�صل على موافقة
�إدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية يف عالج
ح���االت امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
التهابات رئوية.

عالقة تناول �أدوية الأمرا�ض اجللدية
املزمنه مع فريو�س (كوفيد )19

 wايزوترتينوين �أو ا�سرتتن ي�ستمر امل�صاب
بالفريو�س ب�أخذها بنف�س اجلرعة.
 wالأدوية املثبطة للمناعة مثل (ازثيوبر
ين,ميكوفينوليت�,سايكلو�سبورن)تقليل
اجلرعة �أو التوقف.
 wالبيولوجي ميثوترك�ست يجب التوقف
ملدة (� )4أ�سابيع �أو عند التماثل التام من
الفريو�س.
� wأدوية ا�ستريويد ي�ستمر عليها باجلرعة
ذاتها �أو التقليل على ح�سب ا�ست�شارة
الطبيب.
ون�س�أل اهلل ج ّل وعال �أن يرفع عنا هذه
اجلائحة ويحفظنا من الأمرا�ض.

� lرشب كميات كبرية من ال�سوائل وتناول
الطعام املغذي.
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ال�سلطنة عملت على تطوير وت�أ�سي�س بنية قوية للموانئ بال�سلطنة
جتاريا ً
وا�ستطاعت موانئها االرتباط مع ( )86مينا ًء ً
تابعا لـ قرابة
( )40دولة بواقع ( )200رحلة �أ�سبوعية

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

املوانـئ واملناطـق االقت�صاديـة فـر�ص واعـدة جلـــــــــــــــذب اال�ستثمـار
ت�س���عى احلكوم���ة ب�ش���كل
متوا�ص���ل �إىل �إيجاد م�ص���ادر
اقت�ص���ادية متنوع���ة ,وع���دم
االعتماد على النفط كم�ص���در
وحيد يعتمد عليه لرفد خزينة
الدولة بامل���وارد املالية ،لذلك
كان االهتمام متوا�ص�ل�ا لكثري
من اجلوانب التي ت�س���اعد على
العماين مبوارد
رفد االقت�ص���اد ُ
مالية لتتوا�ص���ل م�سرية البناء
والتنمي���ة واالزده���ار ،والرقي
مبنظوم���ة كاف���ة القطاع���ات
وا�س���تمرارية تق���دمي الرعاية
للمواطن وحت�سني معي�شته.
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�إن م��ن بني �أه��م القطاع��ات امل�ستقبلية
الت��ي تنظ��ر ال�سلطن��ة �إليها باهتم��ام ،قطاع
املوان��ئ البحري��ة واملناط��ق االقت�صادي��ة
املطل��ة عل��ى البحر ،لذلك جن��د �إن ال�سعي �إىل
تطوير هذه املنظومة البحرية والقطاع املهم
مي�ض��ي دائم��ا بخط��ى مت�سارع��ة ،وحماولة
اال�ستف��ادة ب�شكل متعاظ��م من املوقع املميز
الذي تتمتع به ال�سلطنة .
وم��ن ب�ين م��ا تتمي��ز ب��ه ال�سلطن��ة هو
موقعها الإ�سرتاتيج��ي املطل على عدة بحار
والواق��ع على واحد من �أه��م املمرات املائية
عل��ى م�ست��وى الع��امل ،فق��د �ساه��م املوق��ع
اجلغرايف لل�سلطنة على مدى ع�صور متعاقبة
يف جع��ل ال�سلطنة ذات �أهمية كبرية يف طرق
التج��ارة البحرية واملوان��ئ ،خ�صو�صا فيما
يتعلق باال�سترياد والت�صدير.
ويف الوقت احلا�رض �سعت ال�سلطنة دائما
ومنذ �سنوات �إىل تطوير قطاع املوانئ ب�شكل
يتوائم مع متطلبات العر�ض والطلب ،و�إيجاد
بنية قوية من املناطق االقت�صادية واملوانئ
البحري��ة اجلاذب��ة لال�ستثم��ار م��ن خ�لال

توف�ير البني��ة الأ�سا�سي��ة ال�صلب��ة وت�سهي��ل
الإج��راءات املتعلق��ة باال�ستثم��ار ،م�ستغل��ة
بذلك موقعها اجلغ��رايف الإ�سرتاتيجي املهم،
ال��ذي �أ�صب��ح حم��ط �أنظ��ار الع��امل ،ال �سيم��ا
املنطق��ة االقت�صادية بالدقم؛ مل��ا متثله من
بعد �إ�سرتاتيجي كبري لل�سلطنة خالل ال�سنوات
املقبلة.
وملا عملت ال�سلطنة على تطوير وت�أ�سي�س
بنية قوية للموان��ئ بال�سلطنة فقد ا�ستطاعت
مين��اء جتار ًيا
موانئه��ا االرتب��اط م��ع ()86
ً
تاب ًع��ا ل��ـ قراب��ة ( )40دول��ة بواق��ع ()200
رحل��ة �أ�سبوعي��ة مبا��شرة ته��دف �إىل تعزيز
عملية اال�سترياد والت�صدير املبا�رش من كافة
دول العامل ملختل��ف الب�ضائع خ�صو�صا تلك
املتعلق بتوفري ال�سلع الغذائية ب�شكل �أ�سا�سي.
كم��ا �إن املوان��ئ ال ُعمانية ت�سع��ى دائما
�ضم��ن خططه��ا الطموح��ة جل��ذب اال�ستثمار
ورف��ع ق��درة ه��ذه املوان��ئ وجعله��ا موانئ
تتمتع بحركة اقت�صادي��ة كبرية ،حيث ت�ضع
املزيد من اخليارات ال�سهلة واملريحة للتجار
وامل�ستثمري��ن الذي��ن يتعاملون م��ع املوانئ

م��ن خ�لال عملي��ة اال�ست�يراد والت�صدي��ر،
حي��ث يع��د ه��ذا املح��ور واملتعل��ق بج��ذب
امل�ستثمري��ن واح��دا م��ن �أبرز املح��اور الذي
تعم��ل عليه ال�سلطنة منذ م��دة ،و�سوف تنجح
يف ذل��ك ،لأنها متلك من عوامل اجلذب الكثري
ولديه��ا من املقومات واملعطي��ات ما يجعل
اال�ستثم��ار يف ال�سلطن��ة واملوانئ ال ُعمانية و
املناط��ق االقت�صادي��ة من �أف�ض��ل اخليارات
لدى امل�ستثمرين من خمتلف دول العام .
وعلى الرغم من �صعوبة وق�ساوة جائحة
كورون��ا� ،إال �أن التعام��ل م��ع ظروفها ك�شف
لن��ا ع��ن الوج��ه اجلمي��ل لكثري م��ن اجلوانب
خ�صو�ص��ا تل��ك املتعلق��ة باملقوم��ات الت��ي
تتمي��ز به��ا ال�سلطن��ة وموقعه��ا اجلغ��رايف
املمي��ز ،ومنظوم��ة قط��اع املوان��ئ التي مت
ت�شغيله��ا وا�ستغالله��ا يف ظ��روف كورون��ا
ب�شكل وا�ضح ،الأمر الذي �أظهر الوجه اجلميل
واحلقيق��ي ملوق��ع ال�سلطن��ة الإ�سرتاتيج��ي
و�أهمي��ة املوان��ئ ال ُعماني��ة لتك��ون القل��ب
الناب�ض بالن�سبة لال�سترياد والت�صدير وجلب
الب�ضائ��ع م��ن خمتل��ف دول الع��امل ،و�أي�ضا

املوانئ ال ُعمانية �أثبتت وب�شكل وا�ضح
ا�ستطاعتها الت�أقلم مع الظروف والعمل ب�شكل
مبا�شر مع بلدان عدة ويف ظروف ا�ستثنائية �سريعة

انطالق وت�صدير الب�ضائع �إىل دول العامل.
و�إذا كانت املعلومات ال�صادرة من وزارة
النق��ل والتي تفيد ب�أن م��ا ن�سبته ( )%76من
�إجمايل كمية ال��واردات ال�سلعية �إىل ال�سلطنة
مت ا�ستقباله��ا عن طري��ق املوانئ واملطارات
يف ع��ام 2019م ف���إن الن�سب��ة �ستزيد ب�شكل
�أك�بر و�ستت�ضاعف يف العام اجل��اري تزامنا
م��ع زي��ادة حرك��ة اال�ست�يراد والت�صدير عرب
املوان��ئ ال ُعماني��ة ،وانتعا�شه��ا ب�ش��كل �أكرب
خ�صو�ص��ا يف جائحة كورون��ا والتي تطلبت
جه�� ًدا �أكرب وفتح قنوات لال�سترياد والت�صدير
املبا�رش.
كم��ا �أن املوانئ ال ُعماني��ة �أثبتت وب�شكل
وا�ض��ح ا�ستطاعته��ا الت�أقل��م م��ع الظ��روف
والعم��ل ب�ش��كل مبا��شر م��ع بلدان ع��دة ويف
ظ��روف ا�ستثنائي��ة �رسيع��ة ،ويت�ض��ح ذل��ك
م��ن خالل كمي��ات الب�ضائ��ع وال�سلع التي مت
مناولته��ا يف موانئ ال�سلطن��ة خ�صو�صا يف
ف�ترة انت�شار فريو�س كورونا و�إغالق املنافذ
احلدودي��ة الربية وتوقف حركة الطريان على
م�ستوى العامل �إال لبع�ض الرحالت املحدودة
جدا .
وعلى �سبيل املث��ال ال احل�رص ا�ستطاعت
(مرايف) ،ومن خالل �إ�رشافها على ( )4موانئ
وه��ي (مين��اء ال�سلط��ان قابو���س ،ومين��اء
�شنا���ص ،وخ�ص��ب ،وال�سوي��ق) �أن ت�ستقب��ل
�أك�ثر من (� )900سفينة يف املوانئ ومناطق
الر�سو الت��ي ت�رشف عليه��ا� ،إ�ضافة �إىل �آالف
الأطن��ان م��ن الب�ضائع وال�سل��ع والآالف من
ر�ؤو�س املا�شي��ة ،كما �أنها بد�أت بت�شغيل خط
لال�سترياد املبا�رش من بندر عبا�س �إىل ميناء
ال�سلطان قابو�س وميناء ال�سويق.
فمنذ بداية الع��ام اجلاري وعلى م�ستوى
اخلط��وط املالحي��ة الت��ي ترب��ط ب�ين موانئ
ال�سلطن��ة وموان��ئ جمهوري��ة الهن��د م��ع
املوان��ئ اخلليجي��ة ،متكنت (�أ�سي��اد) من نقل
�أك�ثر م��ن (� )22ألف حاوية .ه��ذه امل�ؤ�رشات
اجلي��دة حلج��م تب��ادل الب�ضائ��ع ع��ن طريق
املوان��ئ ال ُعمانية يب��شر مبزيد من االنتعا�ش

االقت�ص��ادي له��ذه املوان��ئ يف امل�ستقب��ل،
ويدف��ع �إىل مزيد م��ن التطوير له��ذه املوانئ
حت��ى تتمكن م��ن �أداء دور �أك�بر يف املرحلة
القادمة .
وقد �أك��دت نتائج اال�ست�يراد املبا�رش �أن
واردات اخل�ض��ار والفواك��ه يف الرب��ع الأول
م��ن ع��ام 2020م جت��اوزت (� )19ألف طن،
منه��ا ( )%90مت مناولت��ه ع�بر ميناء �صحار
لوحده� ،إ�ضافة �إىل �أن الربع الأول من العام
اجلاري �شهد مناول��ة ( )%80من ال�صادرات
ال�سمكي��ة لل�سلطنة عن طري��ق ميناء �صحار
ومين��اء �صاللة والتي تقدر ب��ـ(� )63ألف طن
من ال�صادرات ال�سمكية املتجهة �إىل الأ�سواق
العاملي��ة املختلفة ،وجتاوز حج��م �صادرات
الفواك��ه واخل�ضار من ال�سلطنة �إىل دولة قطر
ع�بر ميناء �صح��ار يف الرب��ع الأول من عام
2020م م��ا يزي��د ع��ن (� )3.3أل��ف ط��ن من
حما�صي��ل اجل��زر والتمور والق��رع والبطيخ،
فكل ه��ذه امل�ؤ�رشات دليل وا�ض��ح على مدى
�أهمية املوانئ ال ُعمانية وما ت�شكله من �أهمية
كبرية يف ت�صدير وا�سترياد الب�ضائع ،كما �أن
املوان��ئ ال ُعمانية ت�ستطي��ع �أن ت�ضاعف هذه
الأرقام وب�شكل م�ؤكد يف الفرتة القادمة وبعد
�إن يع��ود الع��امل �إىل �سابق عه��ده وا�ستئناف
الأن�شطة التجارية واالقت�صادية بدول العامل.
ويف الدقم �أي�ضا ينتظر االقت�صاد ال ُعماين
نقل��ة نوعي��ة عند اكتم��ال م�شاري��ع املنطقة
االقت�صادي��ة اخلا�ص��ة بالدق��م ،حي��ث ت�شري
التوقع��ات �إىل اكتمال جاهزي��ة ميناء الدقم
وبدء مرحلة الت�شغي��ل بنهاية العام اجلاري،
مع الإع�لان عن جت��اوز الأعم��ال الإن�شائية
والت�شييد للم�رشوع (.)٪80
وم��ع كل ه��ذه امل�شاري��ع العمالق��ة
تك��ون ال�سلطن��ة قد قطع��ت �شوط��ا كبريا يف
جم��ال تطوي��ر املوان��ئ البحري��ة ,وهي على
ا�ستع��داد تام لتوا�صل وتطور من هذا القطاع
واال�ستف��ادة من��ه ب�ش��كل �أك�بر ،الأم��ر ال��ذي
ي�ساهم يف �إيجاد م�ص��ادر اقت�صادية جديدة
ملنظومة االقت�صاد الوطني.
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التنميــة امل�ستـدامــة
التنمية امل�ستدامة لديها جمموعة وا�سعة من التعريفات ويرجع
ذلك �إىل م�ساهمة وت�أثري التخ�ص�صات املختلفة يف النقا�ش حول
اال�ستدامة ،فعلى �سبيل املثال ،تعرف جلنة بروندتالند (التنمية
امل�ستدامة) ب�أنها «التنمية التي تلبي احتياجات احلا�رض دون
امل�سا�س بقدرة الأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتهم اخلا�صة».
ويت�ضح ب�أن التعريف ي�ؤكد على ثالثة �أفكار �أ�سا�سية :التنمية
واالحتياجات والأجيال القادمة ،ومن املهم التمييز بني م�صطلح
(التنمية) و(النمو) فبينما ترتبط التنمية بالتح�سني (املعنى النوعي)،
يرتبط النمو بالتو�سع (املعنى الكمي ،وتوزيع املوارد هو الفكرة التي
يتم من خاللها تقدمي م�صطلح (االحتياجات) وي�ؤكد هذا الأخري �أن
العدالة االجتماعية ،على �سبيل املثال ،تتمثل يف توزيع التكاليف
والفوائد بني جمموعات خمتلفة من خلفيات خمتلفة من املجتمع
وب�شكل عادل ،ولقد مت تو�سيع مفهوم امل�ساواة بني الأجيال املقبلة-
من خالل التعريف ال�سابق� -إىل تقدمي فكرة الإن�صاف بني الأجيال،
مما يعني �أن كل جيل ،على �سبيل املثال ،م�س�ؤول عن احلفاظ على
�أكرب قدر ممكن من الأ�صول البيئية لتتمكن الأجيال التالية من
اال�ستمرار .ويف�رس كرينز وتورك ( )2004هذه التعريفات على �أنها
(ب�رشية) ومبعنى �آخر فهي توفر توازن ًا م�ؤثراً من حيث االحتياجات
الب�رشية دون امل�سا�س بالق�ضايا البيئية.
يعطي االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها) تعريفا
خمتلفا للتنمية امل�ستدامة ،حيث يعرفها ب�أنها« :حت�سني نوعية
احلياة الب�رشية مع العي�ش �ضمن القدرة اال�ستيعابية لدعم النظم
الإيكولوجية» .وقد و�صف كرينز وتورك ( )2004هذا التعريف ب�أنه ذو
طبيعة (بيئية) لأنه يوفر تواز ًنا بني احتياجات الإن�سان واالهتمامات
البيئية ،وي�شري �إليوت �إىل �أنه «ال يوجد خمطط لكيفية حتقيق التنمية
امل�ستدامة؛ وبد ًال من ذلك� ،ستكون طبيعة التنمية امل�ستدامة خا�صة
ب�أماكن ونقاط زمنية حمددة»  ،ما �أراد �إليوت تو�ضيحه هو �أن
التنمية امل�ستدامة ذات طبيعة ديناميكية و�سياقية ،حيث ن�ستنتج مما
مت التطرق �إليه �إىل �أن تركيز تعريفات التنمية امل�ستدامة ين�صب على
البيئة �شاملة مواردها الطبيعية وكذلك احتياجات الأجيال املقبلة.
�أ�صل مفهوم «التنمية امل�ستدامة»
كانت جهود احلركة البيئية ،يف منت�صف �سبعينيات القرن
الع�رشين املا�ضي ،هي التي جلبت اال�ستدامة �إىل انتباه اجلمهور ،ففي
�أوائل �سبعينيات القرن املا�ضي ،دقت التقارير ال�صادرة من معهد
(حدود النمو والنمو العاملي) ناقو�س اخلطر حول الكيفية التي من
املمكن �أن ي�ؤدي تلوث وا�ستنفاد املوارد الطبيعية املختلفة �إىل انهيار
النظام البيئي العاملي .ومع ذلك ،ف�إن معنى اال�ستدامة كان مق�صوراً
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كثريا ما ن�سمع عن م�صطلح التنمية امل�ستدامة وقد يتبادر �إىل
�أذهاننا بع�ض الت�سا�ؤالت حول معنى هذا امل�صطلح ،و�سوف
يتطرق هذا املقال �إىل التعريفات املختلفة للتنمية امل�ستدامة
و�أ�صلها و�أبعادها ،وكذلك مقارنة التنمية امل�ستدامة والتقليدية
مع بع�ضها البع�ض من حيث التخطيط والتجديد مع بع�ض
الأمثلة على املدن امل�ستدامة.

البينية
Environmental

�ضابط مدين مهند�س /حممد بن �سليمان العربي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع

على االنتباه نحو ت�أثريات الأن�شطة الب�رشية على كوكب الأر�ض،
وكذلك �أهمية بقاء �أنواع حمددة من احلياة الفطرية والنظام البيئي،
ولقد �أثمرت جهود احلركة البيئية انعقاد اللجنة العاملية للبيئة
والتنمية (جلنة بروندتالند) عام 1987م ،وقمة الأر�ض يف (ريو دي
جانريو) عام 1992م ،ومن ال�رضوري النظر يف نهج اال�ستدامة يف
�سياق الرغبة يف النمو االقت�صادي وا�ستخدام املوارد ،وي�شري ما مت
�رشحه �سابق ًا بو�ضوح �إىل �أن �أجندة اال�ستدامة جتاوزت امل�شكالت
املادية للبيئة بطريقة �أدرجت فيها نوعية حياة الب�رش وم�ستويات
معي�شتهم .يف عام 2002م ،ح�رض ر�ؤ�ساء دول قمة الأمم املتحدة
العاملية للتنمية امل�ستدامة يف (جوهان�سربغ) يف جنوب �إفريقيا
وكان عدد الر�ؤ�ساء ( ،)104وكانت هذه القمة ذات �أهمية �إ�سرتاتيجية؛
لأنها �شملت البعد االجتماعي للتنمية امل�ستدامة على جدول الأعمال
العاملي ،كما �أكدت ال�صلة بني الق�ضاء على الفقر والتعامل مع
املخاوف البيئية .باخت�صار ،ال ميكن عزل الب�رشية وبيئتها عن
مفهوم اال�ستدامة وذلك ل�رضورة التعاي�ش بينهما.
الأبعاد املتعددة للتنمية امل�ستدامة
يذكر ريدن (� )2003أن تقرير (بروندتالند) �أدى �إىل �إدراك وجود
ثالثة �أبعاد للتنمية امل�ستدامة ،وهي البعد البيئي والبعد االجتماعي
والبعد االقت�صادي .هناك العديد من الطرق التي ميكن بها ت�صور هذه
الأبعاد .على �سبيل املثال ،يعر�ض ال�شكل رقم ( )1الأبعاد الثالثة
كدوائر متقاطعة مت�ساوية ،مما يعني �أنها ذات �أهمية مت�ساوية،
وهذا هو النموذج املعروف با�سم (منوذج اال�ستدامة ال�ضعيف) ،حيث
�أ�شار (روبرت) (وبريندا فايل) عام 2009م �إىل �أ�سباب هذا ال�ضعف
�إىل حقيقة افرتا�ض هذا النموذج �أنه طاملا �أن االقت�صاد �سليم فمن
املمكن معاجلة الق�ضايا البيئية واالجتماعية ،وعادة ما ي�شجع هذا

االقت�صادي
Economic

االجتماعي
Social
اال�ستدامة
Sustainability

املجتمع
Society
االقت�صادي
Economic

البيني
Environmental
ال�شكل رقم ( )2منوذج اال�ستدامة القوي (م�صدر ال�شكل :ويالرد )2010 ،
مت تعريب امل�صطلحات من قبل كاتب املقال
ال�شكل رقم ( )1منوذج اال�ستدامة ال�ضعيف (م�صدر ال�شكل :مور�س
وماكنمارا � ، 2013 ،ص )4.مت تعريب امل�صطلحات من قبل كاتب املقال

النموذج قبول مقاي�ضة البيئة مقابل –يف العادة-النمو االقت�صادي.
باخت�صار ،من الوا�ضح وجوب �إعطاء البعد البيئي املزيد من االهتمام
ب�سبب �أهميته لبقاء الإن�سان.
وعلى النقي�ض من ذلك ،يو�ضح ال�شكل رقم ( )2طريقة خمتلفة
لت�صوير الأبعاد الثالثة للتنمية امل�ستدامة ،حيث يتفق كل من فال
وفال( )2009واليوت ( )2013ومور�س ومكنامار ( )2013على �أن
هذا النموذج ُيعرف با�سم (النموذج القوي لال�ستدامة) ،حيث تظهر
الدائرة املهيمنة (البيئة) التي حتت�ضن دائرة �شبه مهيمنة (املجتمع)،
بينما حتتوي الأخرية على �أقل الدوائر هيمنة (االقت�صاد) ،وي�ؤكد كل
من فال وفال (� )2009أن تدمري البيئة �سي�ؤدي �إىل تدمري املجتمع
والذي بدوره �سي�ؤدي �إىل انهيار اقت�صادي .مرة �أخرى  ،ي�ؤكد هذا
النموذج على �أهمية البيئة مبا يف ذلك النظم الإيكولوجية واملوارد
الطبيعية وعالقتها املبا�رشة بالبعد االجتماعي وغري املبا�رشة
بالبعد االقت�صادي.
مقارنة بني التنمية التقليدية وامل�ستدامة
من حيث تخطيط وجتديد الأماكن
يف �أوائل القرن الع�رشين ،تبنى املخططون احل�رضيون مقاربة
كمية �أكرث نحو التخطيط ،فقد كان جمع البيانات الكمية املرتبطة
بالإ�سكان واالقت�صاد هو جمرد مثال على هذا النهج ،حيث �أدى
ذلك �إىل فقدان البعد من الف�ضاء نف�سه يف لغة التخطيط ،ومع ذلك

�شهدت نهاية القرن الع�رشين املزيد من االهتمام بالتخطيط املادي
والت�صميم احل�رضي (ويلري و بيتلي ،)2009 ،فعلى �سبيل املثال،
قدم فيل م ( ،)Charley in New Townوالذي مت توثيقه يف (The N a
 )1948( )tional Archivesمفهوم ًا من مفاهيم التخطيط احل�رضي
ذا التوجه النوعي مثل تق�سيم املناطق وكيفية حل م�شكالت التنقل،
فعلى �سبيل املثال ،قدم الفيلم ح ًال لإنهاء م�شكلة وجود الأحياء
ال�سكنية وامل�صانع يف املنطقة نف�سها ،وذلك عن طريق ف�صلها �إىل
عقارات خم�ص�صة (اال�سكندر .)2009 ،
ظهر التخطيط غري امل�ستدام يف اململكة املتحدة لأكرث من عقد
من الزمن ،وبالتحديد يف �أوائل ت�سعينيات القرن املن�رصم ،وذلك
نتيجة للنهج التقليدي للتخطيط (�آنذاك) والذي كان يعتمد على (التنب�ؤ
والتوفري) ،وقد خلقت هذه املقاربة م�شاكل بيئية واجتماعية ب�سبب
افرتا�ضها �أن النمو ال حدود له و�أن تلبية الطلب م�ستمر� .إن ا�ستهالك
املوارد مثل ا�ستخراج املواد اخلام وما ي�صاحبها من عمليات
املعاجلة والت�صنيع يرتتب عليها �آثار �سلبية على البيئة ،ومن الأمثلة
على هذه الآثار تدهور الرتبة وتلوث الهواء ويعد ا�ستنفاد املوارد غري
املتجددة (الوقود الأحفوري مثل غاز البرتول والفحم) اً
مثال على
ا�ستهالك املوارد ،ومن املمكن تقليل االعتماد على الوقود الأحفوري
عن طريق ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�شم�سية.
للتنويه ،فقد مت �رشح ظاهرة بيئية لها �آثار �سلبية على �سكان املدن،
مبا فيها مدن حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان وقد مت �رشحها على �شكل
مقال مكون من جزئني يف جملة (جند عمان) العدد ( )508و ()509
على التوايل.
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ترتبط املدن الكبرية بارتفاع ا�ستهالك الطاقة نتيجة لأمناط احلياة
املتبعة من �سكان املدن ،والتي يتم اال�ستدالل عليها عن طريق
اال�ستخدام امل�ستمر لل�سيارات والزحف العمراين ،حيث ينتج عن
حجم حركة املرور واالزدحام م�شكالت تتعلق باال�ستدامة مثل تلوث
الهواء واختفاء امل�ساحات املفتوحة بوا�سطة الزحف الع�شوائي،
ومن املمكن احليلولة دون حدوث طفرة يف ال�ضواحي احل�رضية
وذلك من من خالل �إدارة النمو والتي ت�ؤدي �إىل تقليل االعتماد على
ال�سيارات ي�شري بارتون �إىل �أن (�إ�سرتاتيجية الرتكيز على التنمية
يف ممرات النقل وال ُعقد لديها القدرة على احلد من ا�ستهالك املوارد
والتلوث البيئي) ويق�صد مبمرات النقل ال�شوارع والطرق ،الرئي�سية
و�سكك احلديد لكافة فئات املوا�صالت اخلا�صة والعامة� ،أما ال ُعقد
فيق�صد بها الدوارات وتقاطعات �إ�شارات املرور ،وامليادين العامة
امل�ستخدمة من قبل عامة النا�س ،وحمطات �سكك احلديد ،فعلى
�سبيل املثال ،مت تكييف من�ش�أت املباين واملرافق العامة واخلا�صة
يف (كوبنهاغن) يف الدمنارك لتكون �أكرث مالءمة للنقل العام ،ويتم
النقل العام با�ستخدام ال�سكك احلديدية ب�شكل �أ�سا�سي ،حيث يتحقق
ذلك من خالل �إ�رشاك تنمية كثيفة اال�ستخدام (املكاتب واملنازل
واملحالت التجارية) حول ُعقد ال�سكك احلديدية (�أنظر �رشح م�صطلح
ُعقد) وامل�صممة ب�شكل جميل ومالئم كمم�شى لعامة النا�س (انظر
ال�شكل �( )3سريفريو ،)1998 ،وجدير بالذكر ب�أن ال�شكل رقم ( )3هو
�شكل تو�ضيحي للإ�سرتاتيجية التي مت من خاللها ت�صميم �شوارع
وعقد املدينة ،وال تعك�س ال�شكل الواقعي خلارطة ذات املدينة
ُ
وبالإمكان الرجوع �إىل خرائط جوجل للمقارنة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
كيف �شجعت �سيا�سات التخطيط يف كوبنهاغن ،بني عامي 1948
و  ،1989الرتكيز على الالمركزية بحيث يتم توجيه جميع العمالة
وال�سكان (�إىل جمموعات على طول املمرات) ،وقد مت الت�صميم
بطريقة هند�سية بحيث ت�شع تلك املمرات من و�سط املدينة ،وقد عزز
تطبيق �سيا�سات ا�ستخدام الأرا�ضي جمموعة متنوعة من امليزات
املرتبطة بنمط �أكرث ا�ستدامة ال�ستخدام الأرا�ضي ،ومن �ضمن هذه
امليزات التوازن بني العمالة وال�سكان داخل املنطقة احل�رضية،
وهذا من الأمثلة املمتازة يف جمال التخطيط امل�ستدام.

ال�شكل رقم ( )3اخلطط الإقليمية لكوبنهاجن من ( 1989 - 1948امل�صدر :بارتون� ،2000 ،ص)41

من املفيد التطرق �إىل مفهوم (�إعادة �إحياء الأماكن) والذ يق�صد
به تطبيق مبادئ الت�صميم احل�رضي للأماكن القائمة ،حيث ي�صف
وييلر ( )2002عمليات �إعادة الأحياء هذه ب�أنها (تدفقات) ويق�صد
بها البناء اجلديد للمتاجر واملباين و�أنواع �أخرى من الهياكل التي
حتدث يف منطقة مبنية قائمة ،ومن ال�رضوري معرفة �أهم �أهداف
الت�صميم احل�رضي وهي ( ...ت�صميم وبناء التطورات احل�رضية
التي تكون �سليمة من الناحيتني الهيكلية والوظيفية ويف الوقت
نف�سه تعطي ال�سعادة لأولئك الذين يرون التطور) ،وتعد التنمية
امل�ستدامة هي الأ�سا�س االجتماعي للت�صميم احل�رضي ،حيث ي�ؤثر
ال�رضر البيئي املادي على قدرة املدن على احلفاظ على هيكلها
االجتماعي واالقت�صاد ،و هذا ي�ؤكد على �أهمية البيئة يف الت�صميم
احل�رضي ،ولكن كيف ميكننا معرفة ما �إذا كان الت�صميم احل�رضي
م�ستداما �أم ال؟
ً
منذ عدة عقود م�ضت كان العي�ش يف الريف وتنف�س الهواء
النقي �أف�ضل من ا�ستن�شاق الهواء امللوث للمدينة ،لكن هذا يف حد
كافيا يف توفري نوعية حياة عالية امل�ستوى ،ويوجد
ذاته مل يكن
ً
بع�ض الباحثني ممن يدعمون فكرة المركزية ال�سكان يف املدن
املكتظة من �أجل خلق توازن بني الريف واملدينة (�أنظر ال�شكل رقم
 )3ومن هوالء الباحثني وييلر وبيتلي ( .)2009يف اجلانب املتعلق
بتغيري املجتمع ،فقد ظهرت يف الواليات املتحدة يف ثمانينيات
وت�سعينيات القرن املن�رصم حركة جديدة ت�سمى (التح�رض اجلديد)
ومن �ضمن م�ؤ�س�سي هذه احلركة امل�صمم (بيرت كالتورب) ،ويطلق
على ه�ؤالء امل�ؤ�س�سني ا�سم (�سكان املدن اجلدد) ،وينظر م�ؤ�س�سو هذه

ال�شكل رقم (� )4صورة جوية ملنطقة ري�سيلفيلد يف فرايبورغ (امل�صدر :جمموعة ليدز لال�ستدامة احل�ضرية )2013 ،
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ال�شكل رقم ( )5مبنى متعدد اال�ستخدامات يف منطقة فوبان يف فرايبورغ (امل�صدر :جمموعة ليدز لال�ستدامة احل�ضرية )2013 ،

احلركة �إىل (تعزيز اال�ستدامة) على �أنه الكيفية التي ميكن ر�ؤية
م�شاريع (�سكان املدن اجلدد) بطريقة تخلق جمتمعات �أكرث �إحكاما
مما�ش لعامة النا�س و�أكرث فعالية يف ا�ستخدام
و�أكرث توجه ًا لبناء
ٍ
املوارد ،ومع ذلك ف�إن مثل هذه امل�شاريع لها العديد من اجلوانب
ال�سلبية مثل ندرة الإ�سكان ذي التكلفة املنخف�ضة ,واملواقع غري
املريحة (ويلري وبيتلي.)2009 ،
تعد مدينة فرايبورغ من الأمثلة املمتازة للمدن امل�ستدامة،
وتقع املدينة يف الركن اجلنوبي من �أملانيا وتعرف با�سم (املدينة
اخل�رضاء) ،وقد اكت�سبت هذا اللقب ب�سبب �أدائها العايل يف جماالت
مثل النقل والطاقة واحلفاظ على الأرا�ضي ،ولقد �أدى االحتفاظ
ب�شبكة الرتام وتو�سيعها ،وتق�سيم الأرا�ضي �إىل مناطق خ�رضاء
ومناطق بناء (يعود تاريخها �إىل ال�ستينيات) �إىل اال�ستمرار يف
االحتفاظ باجلودة العالية للن�سيج احل�رضي يف املدينة ،وكذلك
توجيه التطور احلايل لها( .ري�سيلفيلد وفوبان) هما منطقتان
جديدتان يف (فرايبورغ) ،ولقد مت تطويرهما وفقا ملبادئ عالية
امل�ستوى ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )4كيف قلل ت�صميم (ري�سيلفيلد)
امل�سافات املقطوعة كل يوم ،بينما يو�ضح ال�شكل رقم ()5
مبنى متعدد اال�ستخدامات يف (فوبان) يجمع بني املرافق مثل
(ال�سوبرماركت) ومنازل الطاقة ال�شم�سية ،حيث مكنت هذه املنازل
الأ�رس من حتقيق ربح من خالل بيع فائ�ض الطاقة الكهربائية �إىل
الإدارة املعنية ب�شبكة الكهرباء .رمبا �سي�أتي اليوم الذي يتحول فيه
ا�ستهالك الكهرباء من عبء على ظهور العوائل العمانية �إىل م�صدر
دخل لها.
اخلال�صة
التنمية امل�ستدامة لها العديد من التعريفات ,ويعد التعريف
الذي ظهر عام 1987م هو الأكرث �شيوعاً ،حيث كان ظهوره نتيجة
جلهود احلركة البيئية يف منت�صف �سبيعينيات القرن املا�ضي،
ويركز التعريف على �أهمية التنمية واالحتياجات والأجيال
القادمة ،كما �إنه ي�ؤكد على �أهمية احلفاظ على املوارد البيئية
لتتمكن الأجيال التالية من اال�ستمرار.
يوجد ثالثة �أبعاد للتنمية امل�ستدامة ،وهي البعد البيئي والبعد
االجتماعي والبعد االقت�صادي ،و�أهم هذه الأبعاد البعد البيئي
نظراً لأهميته يف بقاء الإن�سان وحت�سني جودة حياته من النواحي

النف�سية وال�صحية واملادية .بينما تفرت�ض التنمية التقليدية -من
حيث التخطيط و�إعادة �إحياء الأماكن� -أن جميع موارد البيئة
والأ�صول غري حمدودة ف�إن التنمية امل�ستدامة تفرت�ض العك�س ،فمن
�سلبيات املقاربة الكمية للتنمية التقليدية ظهور م�شاكل بيئية مثل
تلوث الهواء وما يرتتب عليه من ت�أثريات �سلبية على �سكان املدن،
ويف املقابل ف�إن التنمية امل�ستدامة تركز على ا�ستدامة البيئة من
خالل الرتكيز على احلفاظ على املوارد البيئية وتطبيق مبادىء
عالية اجلودة يف الت�صميم احل�رضي مثل �إن�شاء الأماكن واملمرات
اخل�رضاء والت�شجيع على ا�ستخدام املوا�صالت العامة وا�ستخدام
م�صادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�شم�سية ،والتي لها انعكا�سات
�إيجابية على جودة احلياة ل�سكان املدن من حيث حت�سني ال�صحة
النف�سية والبدنية� .سيكون من املجدي تطبيق التو�صيات التي مت
�رشحها يف اجلزء الثاين من املقال الذي مت ن�رشه يف جملة (جند
عمان) العدد ( )509وتهدف التو�صيات �إىل التخفيف من �آثار تلك
الظاهرة البيئية حيث �إن ا�ستمرارها يعد عائق ًا يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
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ال�شخ�صية املبدعة ال تولد مبدعة ،و�إمنا ب�إرادتها
وت�صميمها ،فهي حتتاج �إىل تنمية عقلية ،ومعرفية عن
طريق التعلم الذاتي ،ويكون لديها حب اال�ستطالع
ومالحظة �أ�ساليب الآخرين

م�ستقبل الأمم ال يعتمد على جمرد القوى العاملة بها،
و�إمنا يعتمد على �أفراد مبدعني يف �شتي املجاالت

ي�شهد الع�صر احل��ايل العديد من التطورات املت�سارعة نتيجة
االنفجار املعريف ،ولعل ا�ستمرار التقدم املعريف ،والتطور التقني
الذي حققته الب�شرية يف �شتى املجاالت يتطلب النظرة املتجددة
للأ�شياء ،وتوليد الأفكار اجلديدة التي تت�سم بالإبداع واالبتكار.
بالنظر �إىل عنا�صر العملية الإبداعية ف��إن حجر ال��زاوي��ة هو
امل��وظ��ف ،وم��ا ميتلكه من ق��درات �إبداعية ال��ذي منه وب��ه تنطلق
املنظمة نحو الإبداع الإداري.
املالزم �أول/
متعب بن �سهيل املعمري

تواجه امل�ؤ�س�سات اليوم على اختالف �أنواعها ومهامها
و�أحجامها حتد ًيا م�شرتكً ا يتمثل يف حاجتها لرفع م�ستوى �أدائها
حتى يت�سنى لها مواكبة التغريات التي حتدث يف هذا الع�رص،
ومن هنا تربز �أهمية الإبداع واالبتكار يف مواجة هذه التحديات،
لذا ف�إن م�ستقبل الأمم ال يعتمد على جمرد القوى العاملة بها،
و�إمنا يعتمد على �أفراد مبدعني يف �شتي املجاالت.
ويعد الفرد املبدع ثروة تفوق الرثوة املادية ،لذلك ف�إن اجتاه
امل�ؤ�س�سات نحو االهتمام بالإبداع واالبتكار ال ينبغي �أن يقت�رص
على �إدخال التكنولوجيا املتطورة ،بل البد �أن تعمل على توفري
البيئة املحفزة للإبداع التي ت�ؤدى �إىل �إحداث التغريات املعرفية،
وال�سلوكية ،واملهارية لدى العاملني فيها.
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وقد �أ�شارت �أبحاث كثرية �إىل �أن الفرد العادي ميكن له �أن
يتعلم ويطور الإبداع لديه ،فهي �شخ�صية ت�ستحق االهتمام
بها ،ولها �سمات و�صفات ال توجد يف غريها ،فهي تفكر وتعمل
بطريقة خمتلفة عن الآخرين ،ال يجب �أن تر�ضى بالأمر الواقع ،بل
أمرا واق ًعا باجلهد والعطاء والتفكري ،و�أي�ضا
ت�صنع من امل�ستحيل � ً
تعد املعاهد التدريبية من القطاعات املهمة والتي ت�سهم بدور
كبري يف تنمية ر�أ�س املال الب�رشي فكر ًيا ،ومعرف ًيا ،ووجدان ًيا.
الأدبيات ال�سابقة التي تناولت مفهوم الإبداع الإداري
وال�شخ�صية الإبداعية:
 kالإبداع الإداري« :هو قدرة املوظف على ا�ستخدام �إمكانياته
العقلية� ،أو الذهنية ،واال�ستفادة من املوارد املتاحة �سواء كانت
الب�رشية� ،أو املادية من �أجل تقدمي و�سيلة �أو فكرة �أو منتج جديد
للم�ؤ�س�سة».

 kمفهوم ال�شخ�صية املبدعة« :هي ال�شخ�صية التي تقاوم
ال�ضغوط االجتماعية والنف�سية واال�ستقاللية يف التفكري ،وتت�سم
بروح القيادة واملناف�سة ،وتتميز ب�رسعة البديهية ،واملقدرة على
التعامل مع خمتلف امل�شكالت».
 kالباحث :عبارة عن جمموعة من املهارات واالجتاهات
الإبداعية التي تتميز به ال�شخ�صية ،ولديها املقدرة على مواجهة
التحديات من خالل تقدمي �أ�ساليب مبتكره تت�سم بالتفكري العميق.

العقلية والنف�سية واالجتماعية واجل�سمية واحلد�سية ،وقد حاول
الباحثون معرفة هذه اخل�صائ�ص ،وعلى �ضوء ذلك �أكدت معظم
الأدبيات ال�سابقة �إىل العديد من اخل�صائ�ص التي تتمتع بها
ال�شخ�صية املبدعة ،وقد تو�صل �إليها (كارل روجرز) يف درا�سته
لل�شخ�صية املبدعة كالآتي:
 uاخلربة ال�شخ�صية :ن�ستطيع من خالل اخلربة ال�شخ�صية النظر
�إىل الأ�شياء من حولنا من زوايا متعددة با�ستخدام التف�سري
الدقيق.
 uالقدرة على ا�ستخدام املفاهيم :يتم ذلك من خالل التالعب
بالأفكار والعالقات بني الأ�شياء يف �سبيل �إنتاج منتج جديد
للم�ؤ�س�سة.
 uالتقييم الذاتي :يعد التقييم الذاتي ال�سمة الأ�سا�سية للإبداع،
حيث ي�س�أل الفرد نف�سه ما حققه من �أعمال للم�ؤ�س�سة ،وعليه جند
ال�شخ�ص املبدع ال يبحث من الآخرين تقدمي الإر�شاد له ،و�أي�ضا
حيث ي�ستطيع ت�صحيح �أفكاره ب�شكل م�ستمر نتيجة القناعة
الداخلية لديه.

�أنواع الإبداع الإداري يف امل�ؤ�س�سات
 oالإبداع الإداري على م�ستوى الفرد :هو الإبداع الذي يحققه
الأفراد الذين ميتلكون القدرات وال�سمات الإبداعية ،متكنهم من
تنفيذ �أعمالهم ب�أ�ساليب �إبداعية وطرق مبتكرة.
 oالإبداع الإداري على م�ستوى اجلماعة :هو الإبداع الذي يتم
تنفيذه من قبل (الق�سم� ،أو الدائرة) ،اعتما ًدا على التفاعالت التي
حتدث بني �أفراد اجلماعة يتم فيها تبادل وجهات النظر ،وطرح
الأفكار بطرق �إبداعية.
 oالإبداع الإداري على م�ستوى املنظمة :املنظمات املبدعة
�سمات ال�شخ�صية املبدعة
لديها ثقافات مت�شابهة ،حيث ت�شجع على املخاطرة والتجربة،
حب التغيير والتجديد
املرونة
وحتتاج �إىل �أ�شخا�ص ذوي تفكري عميق ،ولديهم حب اال�ستطالع،
القدرة على التحليل واالستدالل
اخملاطرة
وتعمل املنظمة على تو�سيع �إدراك الفرد من خالل التعلم
سعة األفق
الثقة العالية بالنفس
والتدريب وامل�شاركة يف املحافل املعرفية واالبتكارية.
البحث وعدم الرضا عن الوضع الراهن
لديه عالقات اجتماعية واسعة
أ�سا�سا على ال�شخ�صية
ت�صور ابراهام ما�سلو :تركز نظريته � ً
عنا�صر ال�شخ�صية املبدعة
املبدعة �أكرث من تركيزها على العمليات الإنتاجية يف امل�ؤ�س�سة،
حدد املفكرون جمموعة من العنا�رص املكونة لل�شخ�صية
وتعدها مبثابة الظواهر الثانوية لل�شخ�صية ،وتت�صف هذه
ال�شخ�صية بخ�صائ�ص تف�ضى �إىل حتقيق الذات املرغوبة ،والتي املبدعة على النحو الآتي:
منها ( :ال�شجاعة ،واحلرية والتكامل  ،واجلر�أة) ،ويعد الإدراك  vالطالقة الفكرية :تعنى القدرة على توليد عدد كبري من الأفكار
أي�ضا مع
مهما يف حتقيق الذات الإبداعية.
احل�سي
واملعارف ،وو�ضعها يف منط معني ذات معنى حمدد ،و� ً
ً
عن�رصا ً
�إيجاد الرتابط بني الأفكار .وعليه مت ت�صنيفها �إىل �أق�سام عدة:
الطالقة (الفكرية ،واللفظية).
خ�صائ�ص ال�شخ�صية املبدعة
كما نعلم ب�أن املبدعني يتميزون بعدد من اخل�صائ�ص  vالإح�سا�س بامل�شكالت :الوعي والإح�سا�س بوجود امل�شكالت
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يف املجتمع من قبل ال�شخ�ص املبدع ،حيث يعمل على مالحظتها،
وتكوين الأفكار حولها يف �سبيل البحث الدقيق و�صو ًال لو�ضع
احللول لها .
 vقبول املخاطرة :هي مدى �شجاعة الفرد يف تعوي�ض نف�سه
للف�شل �أو النقد والعمل حتت ظروف غام�ضة والدفاع عن �أفكاره
اخلا�صة.
 vالأ�صالة :قدرة الفرد على �إنتاج �أفكار �أو حلول جديدة غري
م�ألوفة للم�شكالت ،دون تكرر �أفكار الآخرين ،وهو �إنتاج ذو
جودة عالية ل�سنوات طويلة ،وتعد الأ�صالة �أعلى درجات �سلم
الإبداع يف امل�ؤ�س�سات التي تهدف �إىل االرتقاء بامل�ستويات
الإنتاجية.
هرم ما�سلو لالحتياجات الإن�سانية
 vاالحتفاظ باالجتاه :جند ال�شخ�ص املبدع لديه القدرة على
الرتكيز يف االجتاه لفرتات طويلة يف جمال اهتمامه بالرغم من
التحديات التي تثريها البيئة اخلارجية ،وعليه ي�ستطيع حتقيق [ غر�س ثقافة التغيري والتجديد يف امل�ؤ�س�سة من �أجل مواكبة
التغريات .
الهدف الذي ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل حتقيقه.
 vالتحليل والربط :يق�صد بعملية التحليل هو القدرة على تفتيت [ الت�أهيل والتدريب للأفراد وفق الإ�سرتاتيجيات الإبداعية.
املركبات �إىل عنا�رصها الأولية ،و�أما الربط :فهو القدرة على [ معرفة عنا�رص القوة وال�ضعف لدى الأفراد من �أجل و�ضع ت�صور
تكوين عنا�رص اخلربة  ،وت�شكيلها يف بناء جديد ،و�أي�ضا القدرة �شامل لتوزيع الأعمال بينهم.
على �إدراك العالقات بني الأثر وال�سبب وتف�سريها ثم و�ضع [ ا�ستخدام الأ�ساليب التحفيزية من �أجل �إثارة دافعية الأفراد مما
ي�ؤدي ذلك �إىل التناف�س الإيجابي.
اال�ستنتاجات.
ال�شخ�صية العادية

ال�شخ�صية املبدعة

متشكك في األمور اجلديدة

منفتح على األمور اجلديدة

تقليدي

متجدد

يتبع القوانني

إيحائي حدسي

يعتمد على اآلخرين
يتجنب اخملاطر
يبحث عن األمن واالستقرار
يتجنب الوقوع في اخلطأ
يحتفظ مبشاعره اخلاصة

مستقل
يجازف ويخاطر
يستخدم خياالته وتصوراته الواقعية
يقوم بأعمال يأمل فيها النجاح
يشارك اآلخرين في آرائهم

مقارنة بني ال�شخ�صية العادية
وال�شخ�صية املبدعة
مهام الفرد املبدع
الفرد املبدع هو الذي ينظر �إىل امل�ؤ�س�سة نظرة كليه ،ويبتكر
لها الأ�ساليب اجلديدة غري امل�سبوقة ،وت�ساعده يف مواجهة
التحديات وامل�شكالت التي حتدث يف امل�ؤ�س�سة ،ومل يقت�رص دوره
على جمرد عمليات التخطيط والتنفيذ واملتابعة والرقابة .بل
ات�سعت مهامه �إىل املهام الآتية:
[ ت�صميم الر�ؤية امل�ستقبلية وفقا املتغريات امل�ستقبلية.
[ حتفيز الأفراد نحو املبادرة واالعتماد على �أنف�سهم يف �إجناز
املهام.
العــدد 521
مايو 2020

76

اخلال�صة
ال�شخ�صية املبدعة ال تولد مبدعة ،و�إمنا ب�إرادتها وت�صميمها،
فهي حتتاج �إىل تنمية عقلية ،ومعرفية عن طريق التعلم الذاتي،
ويكون لديها حب اال�ستطالع ومالحظة �أ�ساليب الآخرين.
وتقوم ال�شخ�صية املبدعة بدور مهم يف حتقيق املهام
املر�سومة يف امل�ؤ�س�سة ،والعمل على ن�رش الثقافة الإبداعية بني
كافة العاملني من خالل توفري البيئة املحفزة التي ت�سمح لكافة
الأفراد �إبراز �إمكانياتهم وقدراتهم ،وت�شجيعهم على توليد الأفكار
اجلديدة ،وتنفيذ التغيري املنا�سب الذي ي�ؤدي �إىل حل امل�شكالت
وبالتايل مواجهة الع�رص ب�أزماته وحتدياته.
املراجع
 القريوي ،حممد( .)2015ال�سلوك التنظيمي .ط.4عمان  :دارال�رشوق.
 �أبوعفة ،مفتاح ( .)2018دور الإبداع الإداري يف التطويرالتنظيمي .تون�س :جامعة الزيتونة.
 يو�سفي  ،عالء الدين ( .)2019التطوير التنظيمي و�آليات �إدارةالتغيري بامل�ؤ�س�سة .عمان :دار احلامد للن�رش والتوزيع.
 البادي ،عائ�شة( .)2014بع�ض �سمات ال�شخ�صية وعالقتهابفاعلية الذات لدى الأخ�صائيني االجتماعيني يف مدار�س ال�سلطنة
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة).جامعة نزوى� .سلطنة عمان.

التخطيط والتنظيم والرقابة ...

يف عمليـة �إدارة امل�شاريــع

حتدثن ��ا يف �أح ��د املق ��االت ال�سابقة
ع ��ن �إدارة امل�شاريع و �أهميته ��ا ،وتبيان
بع�ض اجلوانب املت�صلة بامل�شاريع ودورها
يف حتقيق الغايات والأه ��داف املن�شودة
للم�شاريع� .أما يف هذا املقال �سن�ستعر�ض
�أهمي ��ة الأدوات الإداري ��ة يف التخطيط
والتنظيم والرقابة ودورها يف حياة �إدارة
امل�شاريع .فكما ه ��و معلوم يعد التخطيط
عن�صرا �إداريا مهم ًا يف العملية الإدارية،
بجانب بقية العنا�ص ��ر الإدارية (التنظيم
والتوجيه والرقابة).
وي�ش ��ار للتخطيط يف كون ��ه (ما يتم
التنب�ؤ به للم�ستقبل وفق �أ�س�س ومعطيات
وغاي ��ات حت�شد له ��ا امل�ؤ�س�سات مقوماتها
وموارده ��ا) ،ويع ��رف الدكت ��ور يو�سف
دودين التخطي ��ط يف كونه (عملية ذكية
وت�ص ��رف ذهني لعم ��ل الأ�شي ��اء بطريقة
منظمة ،للتفكري قبل العمل ،والعمل يف
�ضوء حقائق ومعطيات ال تخمني).
�أم ��ا التنظي ��م فهو الآخ ��ر عملية تلي
عملي ��ة التخطيط وبها يت ��م تنظيم العمل
وتق�سيمه ،وحتدي ��د امل�س�ؤوليات واعتماد
الهي ��كل التنظيمي وامل�ستوي ��ات الإدارية
وحتديد العالقات بني العاملني.
بينما تعرف الرقابة وفق ًا لرائد الإدارة
هرني فايول (الإ�ش ��راف واملراجعة من
�سلطة �أعلى بق�ص ��د معرفة �سري الأعمال،
والت�أكد م ��ن �أن املوارد املتاحة ت�ستخدم
وفق اخلطط املو�ضوعية).

وي���ؤك��د املخت�صون على �أن عملية
التخطيط ت�شمل ع���ددا م��ن اخل��ط��وات
وامل���راح���ل ،وه��ي م��ا ت��ب��د�أ م��ن مرحلة
و����ض���ع الأه��������داف ،وم����ن ث���م درا����س���ة
املتغريات البيئية واالقت�صادية وغريها
ذات االرت��ب��اط ،و���ص��و ًال لإق���رار اخلطط
واعتمادها وال�رشوع يف التنفيذ ،وما يلي
ذلك من رقابة وتقييم.
ويف ا�ستعرا�ض �رسيع هنالك عدد من
الأنواع يف عملية التخطيط� ،أبرزها:
 vالتخطيط ح�سب امل���دة .وه��و م��ا قد
يكون طويل الأمد �أو متو�سط ًا �أو ق�صرياً
بناء ملدة التنفيذ.
 vالتخطيط وفق طبيعة الن�شاط .وهو ما
قد يكون اقت�صادي ًا �أو مالي ًا �أو �صناعي ًا
وغريها من الأن�شطة املتعددة.
 vالتخطيط ح�سب �أوجه اال�ستعمال .وهو
ما يكون لأوجه متكررة كالإ�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات ،وما قد يكون غري متكرر
كاملوازنات التقديرية.
 vالتخطيط للم�شاريع .وهو ما نتطرق له
يف هذا املقال.
ويعد التخطيط للم�شاريع منهجية
عمل ،حيث يتم ال����شروع يف البدء فور
امل��واف��ق��ة واال���س��ت��م��راري��ة وف���ق اخلطة

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

امل��و���ض��وع��ة ،ول��ك��ن غ��ال��ب�� ًا م��ا يكون
هنالك تغيريات للخطط وفق دورة حياة
امل�����ش�روع ،وب��ال��ت��ايل ي�ستدعي مدير
امل�رشوع عمل تغيريات طارئة تتما�شى
مع �أهداف امل�رشوع .ويف �أحيان كثرية
هنالك م�شاريع يتم تنفيذها وفق خطط
مرحلية مبعنى لكل مرحلة من امل�رشوع
خطة ،يتم البدء يف اخلطة الالحقة لها
فور االنتهاء .وتتعدد �أ�سباب التغيريات
فمنها ما هو اقت�صادي� ،أو �سيا�سي تبع ًا
لتوجهات حكومية ،ومنها ما هو يتبع
للمورد الب�رشي ،ومنها ما هو تابع لذوق
امل�ستهلك ورغباته.
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ووف��ق امل�����ص��ادر املخت�صة ي�شمل
التخطيط للم�رشوع ما يلي:
 lوجود �أه��داف حمددة للم�رشوع وما
يحققه م��ن ع��وائ��د اقت�صادية وفنية
وجمتمعية وغريها من ذات اجلوانب.
 lالأط��راف املرتبطة بتنفيذ امل�رشوع
والأق�سام الوظيفية الالزمة لذلك ،مع
حتديد العوامل التي ت�ساعد يف حتقيق
ذلك.
 lحتديد امل��ح��ددات الفنية للم�رشوع
(قيود) وهي الوقت والكلفة واجلودة.
 lحتديد املوازنة التقديرية وفق مراحل
امل�رشوع.
 lطبيعة العالقة وح��دود امل�س�ؤوليات
بني املالك واملمول للم�رشوع واملنفذ
وغريه من الفئات املرتبطة.
 lت�صميم امل����شروع وهيكله الإداري
وال�صالحيات وحدودها.
 lدرا�سة خماطر العمل وحتديد امل�صادر
والأنواع املتوقعة ،وو�ضع خطط للتعامل
وتقليل �آثارها لعمل امل�رشوع.
فوائد ومزايا التخطيط
للم�شاريع
بطبيعة احل��ال ي�ساهم التخطيط
للم�شاريع يف عدد من املزايا� ،أبرزها:
 kخف�ض تكاليف امل����شروع .مب��ا �أن
التخطيط ي��در���س املخاطر وامل�شاكل
املتوقع حدوثها عند التنفيذ ،فالقائمون
على ذلك يعون الكلفة املادية والب�رشية
املطلوبة لذلك.
 kخف�ض امل��دة .ي�ساهم التخطيط يف
خف�ض م���دة تنفيذ امل�����ش��اري��ع ،بحكم
م�ساهمة جميع الأط����راف املخت�صني
يف و�ضع خطط التنفيذ بعناية وبعد
درا�سة م�ستفي�ضة ،مع الأخذ يف احل�سبان
للتغيريات وكلفتها وفرتة تنفيذها.
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التنظيم يوفر عددا من املزايا للم�شاريع ،من حيث التوزيع
العلمي واملدرو�س للأعمال والوظائف ،والق�ضاء على
االزدواجية وحتديد امل�س�ؤوليات والعالقات بو�ضوح
 kحت�سني اجلودة .يلعب التخطيط دوراً التنظيم يف الإدارة.
وتتمحور مهام تنظيم امل�رشوع يف
مهما يف ترجمة ذوق ورغبة العميل يف
امل����شروع ،وذل��ك يف خطة التنفيذ وما �أربعة حماور وهي:
ت�شمله من �أهداف ومراحل ،حيث ي�شارك  oمدير امل�رشوع .ملدير امل�رشوع دور
العميل بجانب القائمني يف التخطيط كبري يف جناحه ،فهو امل�س�ؤول الأول
للم�رشوع ،وب��ذل��ك ي�ستطيع امل����شروع لتنفيذ �أعماله ،وفق امليزانية املو�ضوعة
واملوا�صفات واجلودة املطلوبة .كما يقع
الو�صول �إىل اجلودة املن�شودة.
 kحتقيق ال��رب��ح .ي�ساهم التخطيط على عاتقه و�ضع اخلريطة التنظيمية
ل��ل��م����شروع يف حت��ق��ي��ق ال���رب���ح ،وذل��ك ل�سري ال��ع��م��ل ،وحت��دي��د امل�����س���ؤول��ي��ات
مبعطيات ع��دة منها خف�ض التكاليف واالخت�صا�صات ،بجانب توافر عدد من
وح�سن التنفيذ واال�ستغالل الأمثل للموارد املهارات الفنية الالزمة لديه.
 oفريق امل�رشوع .يعتمد اختيار فريق
باملنظمة.
ويف �سياق مت�صل ،ي�سعى التنظيم هو امل�رشوع على حجم امل�رشوع ،فكلما زادت
الآخر يف ترتيب جهود جماعية وتن�سيقها تفرعاته و�أهدافه زاد حجم فريق العمل،
�سعي ًا لتحقيق �أه��داف ون�شاطات ترتبط فمنهم امل��دي��ر واملهند�س واملحا�سب
مبراحل حددت م�سبق ًا يف اخلطة العامة والقانوين واملراقب وغريهم.
للم�رشوع .فالتنظيم له دور يف ت�صحيح  oو�ضع الهيكل التنظيمي للم�رشوع.
�أخطاء التخطيط وتفاديها �أحياناً ،كما ال��ه��ي��ك��ل التنظيمي مهمته �إي�����ض��اح
للتنظيم دور يف حتديد الهيكل التنظيمي ال�صالحيات واملهام وامل�س�ؤوليات لفريق
للقائمني على امل����شروع وم�ستوياتهم العمل ،ومدى عالقتهم باملدير وامل�ؤ�س�سة
و�صالحياتهم الوظيفية ،وهو ما يربزه الأم امل�رشفة على امل�رشوع .وهنالك عدد
املخت�صون يف كونها م��ن �أه��م فوائد من ال�صيغ املتعارف عليها حيث منها ما

يعطي مدير امل�رشوع ال�صالحيات كافة،
ومنها ما يحتاج منه اعتمادات وطلب
موافقات.
 oاملكتب التنفيذي للم�رشوع .غالبا ما
يكون برئا�سة مدير امل�رشوع ،ويقوم بعدد
من املهام �أبرزها �إعداد اخلطط التنفيذية
ل��ل��م����شروع ،وت��ق��دمي ت��ق��اري��ر الإجن���از
للمخت�صني ،مع ال�سعي حلل امل�شاكل التي
تعيق التنفيذ .بجانب ذلك فاملكتب يعنى
بو�ضع معايري اجلودة وحتقيق �أ�ساليب
لتطوير امل����شروع وتنظيم امل�ستندات
اخلا�صة بامل�رشوع واالحتفاظ بها.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن التنظيم يوفر
ع��ددا من امل��زاي��ا للم�شاريع ،من حيث
ال��ت��وزي��ع العلمي وامل��درو���س للأعمال
والوظائف ،والق�ضاء على االزدواج��ي��ة
وحتديد امل�س�ؤوليات والعالقات بو�ضوح.
كما للتنظيم دور يف حتديد اال�ستجابة
للمتغريات يف بيئتي امل�رشوع الداخلية
واخلارجية ،بجانب تطلع التنظيم لتنمية
ق��درات روح الفريق ومتكينهم من �أداء
مهام عملهم ب�صورة �أف�ضل.

�أم����ا اجل��ان��ب ال��رق��اب��ي يف �إدارة
امل�شاريع ،فكما هو معلوم ُتعد الرقابة
عن�رصاً مهما يف العمليات الإداري���ة،
ويكمن جوهر عملها يف متابعة النتائج
والأهداف ومقارنتها باخلطط املو�ضوعة
م�سبقاً .وتت�ضمن عملية الرقابة عددا من
العنا�رص كالإ�رشاف ،واملتابعة وقيا�س
الأداء الفعلي ومقارنته بالنتائج مع
حتديد االنحرافات والت�أكد من اتخاذ
الإجراءات ال�صحيحة.
وتكمن �أهمية الرقابة على امل�شاريع،
يف كونها عام ًال رئي�سي ًا يف �ضبط تكاليف
امل�رشوع والت�أكد من انتهائه يف الوقت
املحدد له ،كما للرقابة دور يف الت�أكد من
تنفيذ اخلطط وفق اجلدول الزمني املحدد
لها ،بجانب اهتمام الرقابة باجلانب
الب�رشي و�سلوكياته يف مواقع العمل.
وي�ؤكد املخت�صون على �أن الرقابة
تركز كذلك على جوانب مهمة يف �إدارة
امل�شاريع كاجلودة ،والتكاليف ،والوقت
املنفذ ،بجانب ع��دد م��ن الأم���ور التي
نوجزها ،كالآتي:

تت�ضمن عملية الرقابة عددا من العنا�صر كالإ�شراف ،واملتابعة
وقيا�س الأداء الفعلي ومقارنته بالنتائج مع حتديد االنحرافات
والت�أكد من اتخاذ الإجراءات ال�صحيحة

 wمراقبة الأ���ص��ول .ويعنى بالأ�صول
�أي امل��م��ت��ل��ك��ات اخل��ا���ص��ة ب��امل����شروع
و�أدوات تنفيذه ،والوقوف على ال�صيانة
واال�ستدامة ،وعمل اجلرد للمطابقة مع
ال�سجالت الأ�صلية.
 wم��راق��ب��ة امل����ورد ال��ب����شري .وت�شمل
الت�أكد م��ن �أداء الأف���راد ملهام عملهم
وفق ال�سلوكيات ال�سوية ،مع العمل على
تنمية قدراتهم ومهاراتهم الالزمة لأداء
امل�رشوع وتنفيذه.
 wمراقبة املوارد املالية .و�أوجه ال�رصف
لها وح�سن اال�ستخدام يف �سبيل حتقيق
�أعمال امل�رشوع وخططه ،وال�سعي لتحقيق
اجلودة والكفاءة يف العمل.
الفعال
بجانب ذلك فالنظام الرقابي ّ
يف �إدارة امل�شاريع يت�صف بخ�صائ�ص
تكمن يف م��رون��ت��ه ،وك��ذل��ك يف جانب
التكلفة بحيث ال تتعدى التكلفة املر�سومة،
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل امل��ج��ال الأخ�لاق��ي
بحيث يكون اجلانب الرقابي بعيداً عن
الأه��واء ويكفل ويحمي الأطر الأخالقية
للم�ؤ�س�سة امل�رشفة ،مع العمل على تنفيذ
الإبالغ عن اخللل وفق امل�سار الوظيفي
والقانوين املحدد .
امل�صادر
= الدكتور �أحمد يو�سف دودين� ،إدارة
امل�شاريع ،دار اليازوري العلمية للن�رش
والتوزيع ،الأردن2012 ،م.
= الأ�ستاذ الدكتور معد ثابت والدكتور
املهند�س فرا�س قدري ،الدليل التعليمي
المتحان ( ،)PMPاملرجع الأ�سا�سي يف
�إدارة امل�شاريع� ،شعاع للن�رش والعلوم،
�سوريا 2011 ،م.
= ال��دك��ت��ور هيثم ع��ل��ي ح��ج��ازي،
م��ب��ادئ �إدارة امل����شروع��ات ،دار �صفا
للن�رش والتوزيع ،الأردن ،الطبعة الأوىل،
2013م.
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ال�ضابط مدين (متقاعد)
�إبراهيم بن حم�سن الزدجايل

تُعد املوارد الب�رشية حجر الأ�سا�س للعمل امل�ؤ�س�سي ،ويف ظل التغيريات والتطورات الراهنة تواجه عد ًدا
من التحديات ،كالتغيريات التنظيمية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة وكذلك التغيريات الذاتية على م�ستوى الفرد،
ولذا يويل قادة امل�ؤ�س�سات �أهمية يف �سبيل ت�سيري املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�ساتهم ،ومن �سبل هذا التدبري م�صطلح
التخطيط التعاقبي ،والذي يُعنى بتوفري البديل الب�رشي املنا�سب وامل�ؤهل يف �سبيل تغطية النق�ص ،الذي تخلفه
املنا�صب ال�شاغرة نتيجة الوفاة واال�ستقالة والف�صل وغريها من ذات الأ�سباب.
كما ت�ضمن عملية التخطيط التعاقبي كذلك توفري االختيار والت�أهيل التدريبي للأ�شخا�ص الذين يناط بهم
�شغل منا�صب قيادية ،ووفق (.)ROTHWELL
يعرف التخطيط التعاقبي بكونه (اجلهد
املنظم الذي تبذله امل�ؤ�س�سة ل�ضمان ا�ستمرار
ال��ق��ي��ادة يف املنا�صب املهمة واحل�سا�سة،
وللحفاظ على ر�أ���س امل��ال املعريف والفكري
للم�ستقبل وتنميته) ،كما يعرفه ()GARY
الفعال
ب�أنه (العملية امل�ستمرة ل�ضمان الأداء ّ
للم�ؤ�س�سات من خالل عملية تنمية وا�ستبدال
الفريق الوظيفي املهم مع مرور الوقت ،ونظراً
للظروف التي متر بها امل�ؤ�س�سات).
�أم��ا التطوير الوظيفي فله دور كبري يف
جناح املنظمات وبقائها يف دوائر املناف�سة،
والذي ي�ساهم يف تقدمي املواهب والكفاءات التي
تعمل ب�صورة تناف�سية وتخلق مزي ًدا من الإبداع
والتطور باملنظمة ،ويعرفه (�أحمد عبيدات)
بكونه (تقدم وارتقاء الأفراد �إىل وظائف �أعلى
وزي��ادة الواجبات الإداري��ة وتقليل الواجبات
التنفيذية التي يقوم بها املوظفون الأقل رتبة
بامل�ؤ�س�سات) ،كما تعرفه بع�ض امل�صادر بكونه
(عملية تزويد الأف���راد باملهارات واخل�برات
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املطلوبة لتهيئتهم للح�صول على الرتقية
ملن�صب �أعلى يف امل�سار الوظيفي).
وبالعودة للحديث عن �أهمية التخطيط
التعاقبي ،فكما �أ�سلفنا م�سبق ًا ب�أن هذه العملية
لها �أهمية يف �ضمان �سري و�أداء عمل امل�ؤ�س�سة،
وكذلك ح�سن ا�ستغالل امل��ورد الب�رشي لديها،
كما �أن هذه العملية ت�ساهم يف حتقيق طموح
املوظف يف �سبيل نيل التحفيز والرتقية ،وكذلك
تقلّد منا�صب �أعلى ،ومنحه مزي ًدا من الثقة
وال�صالحيات ،تكام ًال و�سعي ًا نحو منح املوظف
التطوير الوظيفي الالزم.
كما لهذه العملية دور يف تقليل الفقد املايل
للم�ؤ�س�سة ،وكذلك حماية م�صاحلها وعالقاتها،
يف ظل �سري �أعمالها دون توقف ،ناهيك عن
اال�ستثمار يف املورد الب�رشي وتطوير مهاراته
ومعارفه يف �سبيل خلق كادر قادر على ا�ستيفاء
املتطلبات امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة.
أي�ضا لها دور كذلك
بجانب ذلك فالعملية � ً
يف �صقل واكت�شاف املجيدين بامل�ؤ�س�سة

و�ضمان رعايتهم ،مبا يحقق عائ ًدا �أ�سمى من
هذه الكوادر الب�رشية.
�أ�ساليب التخطيط التعاقبي
ي�شري املخت�صون �إىل وج���ود �أ�سلوبني
للتخطيط التعاقبي� ،أولهما يكمن يف اال�ستفادة
من الطاقات واملواهب بامل�ؤ�س�سة ،والثاين هو
جذب الكفاءات من خارج امل�ؤ�س�سة.
ويتج�سد الأ�سلوب الأول يف �سبيل رعاية
وتنمية و�صقل م��واه��ب ال��ك��ادر الب�رشي يف
ثان
امل�ؤ�س�سة ذاتها ،يف �سبيل وج��ود �صف ٍ
قادر على �سد النق�ص والثغرات ،والذي بالتايل
يعزز كذلك مبادئ التخطيط الوظيفي ال�سليم
بامل�ؤ�س�سة ،وكذلك التوفري يف �أجور الت�شغيل
وتعزيز اكت�شاف املواهب والقدرات بامل�ؤ�س�سة
ذاتها ،بجانب التطلع لتطبيق �سيا�سات حتفيز
ق���ادرة على ت�أ�صيل الر�ضا الوظيفي لدى
املوظفني� .أم��ا الأ�سلوب الثاين فاملنظمات
ت�سعى دائما �إىل �أن تكون بيئة جاذبة للكفاءات
اخل��ارج��ي��ة ،وذل���ك بال�سيا�سات وال��ق��وان�ين

الداخلية الداعمة ،والعمل على زي��ادة ن�سبة
الر�ضا الوظيفي واحلفاظ على �سمعة امل�ؤ�س�سة.
من جانب �آخر ت�سعى املنظمة �إىل اقتنا�ص
الفر�ص يف �سبيل توظيف الكفاءات والكوادر
الب�رشية الكفيلة بتحقيق �إ�ضافة �إىل الر�صيد
الب�رشي بامل�ؤ�س�سة ،وبطبيعة احل���ال لهذا
الأ�سلوب عدد من الإيجابيات وال�سلبيات ،فمن
جانب هو تعزيز للأفكار و�ضخ الدماء اجلديدة،
�إال �أنه غري ثابت وغري ناجح دائما ،بجانب �أنه
نوعا من التكييف لبيئة العمل والقوانني
يتطلب ً
الداخلية بامل�ؤ�س�سة.
ووفق امل�صادر ف�إنها ت�شري �إىل وجود عدد
من املمار�سات التي من �ش�أنها �أن تعزز تطبيق
التخطيط التعاقبي يف �صورة �أف�ضل� ،أهمها:
• رب��ط اخلطط الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة
بخطط التعاقب الوظيفي.
• ا�ستخدام التقنية والثورات التكنولوجية
يف تطوير وت�سهيل ممار�سات وخطط التعاقب
الوظيفي.
• الدعم الكامل من اجلهة املنظمة على
املورد الب�رشي بامل�ؤ�س�سة.
• حتديد املواهب والقيادات التي ت�ستطيع
�سد ال�شواغر ،وو�ضع اخلطط الالزمة للت�أهيل
والتدريب.
• التقييم الدوري ومراجعة خطط التعاقب،
واال�ستفادة منها.
• دع��م الإدارة العليا جلهود التخطيط
التعاقبي وخططه.
التطوير الوظيفي و�أهميته
دورا مهم ًا يف
يلعب التطوير الوظيفي ً
تنمية و�صقل مهارات املوظف ،ويتيح له فر�صة
التقدم والرتقي ،ومواكبة �أحدث املمار�سات يف
عمله.
دورا يف تعزيز �إنتماء املوظف
له
أن
�
كما
ً
ووالئ��ه لعمله ومل�ؤ�س�سته ،ناهيك عن ال��دور
الإيجابي للم�ؤ�س�سة ال��ذي ي�ساهم يف تطوير
الأداء والإنتاجية ،وتعزيز فر�ص النجاح،
وي�ساهم كذلك يف تعزيز ا�ستقرار املوظف،
وتنمية اجلوانب االجتماعية لديه ،وينعك�س ذلك
على حبهم للعمل ودافعيتهم وكذلك يف خلق
بيئة عمل منوذجية ت�ستقطب الكفاءات.
وي�ضطلع املوظف بدوره يف تطوير عمله
و�أدائه ،ويحق له مطالبة م�ؤ�س�سته امل�ساعدة يف
ذلك ،و�أال يتقاع�س عن اجتهاده.
كما يجب على امل�س�ؤولني التطلع لتطوير
موظفيهم وتنمية م��ه��ارات��ه��م ،و���س��د نقاط
ال�ضعف وتعزيز جوانب القوة لديهم ،وهو الأمر
للم�ؤ�س�سات يف �سبيل توفري الدعم الالزم لنجاح

الأدوار وتكاملها.
وتذكر امل�صادر �أن �أه��م مراحل التطوير
الوظيفي تتمثل يف:
 rمرحلة اخ��ت��ي��ار امل��ه��ن��ة :وه��ن��ا البد
لل�شخ�ص مواكبة التطوير ال���ذي يتطلع له
للوظيفة والتخ�ص�ص الذي ميار�س مهنته به،
وميكن للموظف تغيري تخ�ص�صه يف حالة عدم
ان�سجامه ،ولذا البد من مواكبة التطوير الالحق
بالتخ�ص�ص.
 rم��رح��ل��ة ال��ع��م��ل م��ع امل��ن��ظ��م��ة :وه��ي
املرحلة التي يبد�أ فيها الفرد م�شوار مهنته،
ومواجهة التحديات وبيئة العمل باملنظمة،
وهذه الفرتة كفيلة بك�شف نقاط القوة وال�ضعف
لديه ،وبالتايل يعمل م�ساره الوظيفي للتطوير
املن�شود.
 rمرحلة امل�سار املهني :وتتمثل بهذه
املرحلة توافق حاجة املنظمة والفرد العامل،
وم��ا ه��ي التخ�ص�صات امل��رغ��وب��ة لتحقيق
الأه����داف ،وبالتايل يعمل امل�سار الوظيفي
ملواكبة هذه املتغريات.
 rمرحلة �أواخ���ر امل�سار املهني :وهي
تتج�سد يف مرحلة التقاعد ،وبه ي�سعى الفرد
ليكون �شخ�ص ًا منتج ًا ق���ادراً ،مع التخطيط
للتقاعد ليكون فر ًدا فاعلاً  ،وهي تقع على عاتق
الفرد ليقرر �أي م�سار يتخذه.
العوامل امل�ؤثرة يف التطوير الوظيفي
بطبيعة احل��ال يت�أثر التطوير الوظيفي
بعدد من العوامل� ،أهمها العوامل ال�شخ�صية
دورا فاع ًال يف حتديد قدرات الفرد،
والتي تلعب ً
وهذه العوامل ال�شخ�صية تتج�سد يف املهارات
واملعارف وال��ق��درات التي ميتلكها ،كما يعد
املوقف هو الآخر ذو ت�أثري يف التطوير الوظيفي،
حيث ي�ؤثر يف �سلوك الفرد �إيجاب ًا و�سلباً ،بحيث
يكون له دور بالعمل� ،أو العك�س ,وتت�أثر مواقف
الفرد بالقيم والأع��راف وال�سيا�سات ونوعية
العمل ،وكذلك العاطفة وامل�شاعر و�سلوكياته.
هذا بالإ�ضافة �إىل التدريب ،والذي له دور
ملمو�س يف التطوير الوظيفي ،وبطبيعة احلال
تنفق امل�ؤ�س�سات مبالغ باهظة يف ذلك� ،سعيا
لتح�سني قدرات موظفيها ومهاراتهم ،وحت�سينا
للعمل والأداء.
وكذلك له دور يف ت�صحيح ال�سلوكيات
ودواف����ع ال��ع��م��ل وال��ق��ي��م واالجت���اه���ات التي
ينتهجها الفرد العامل ,وكذلك للرتقية والعوامل
التحفيزية دور يف القوى الب�رشية العاملة ،فهي
�ضمان حلق الفرد العامل ،وت�شجيع وحتفيز له
ملزيد من العمل والتوهج ،كما تلبي الرتقية
تكلفة املوارد الب�رشية والكفاءات التي حتتاج

�إليها امل�ؤ�س�سة.
وكل ذلك بالتايل يعطي امل�ؤ�س�سة ال�سمعة
الالزمة ،ويجعلها بيئة قادرة على ا�ستقطاب
الكفاءات ،وقادرة على غر�س الوالء واالنتماء
لدى موظفيها.
التخطيط التعاقبي ودوره
يف التطوير الوظيفي
ت�ؤكد الدرا�سات املخت�صة الإداري��ة مبدى
الفعال
ارتباط امل�صطلحني �أعاله ،فالتخطيط ّ
للتعاقب الوظيفي للقيادات له دور ملمو�س
يف ت�سيري وت��دب�ير امل���ورد ال��ب����شري وجن��اح
امل�ؤ�س�سات .كما �أن له دور يف �سد احلاجة
للكفاءات ،والتوظيف ،ويعزز ثقة امل�ؤ�س�سة يف
موظفيها ،وفتح الفر�صة لهم.
كما �أن االرتباط بني التخطيط التعاقبي
والتطوير الوظيفي يولّد جيلاً م�ؤ�س�س ًيا وظيف ًيا
قادرا على جت�سيد العمل النموذجي بامل�ؤ�س�سات،
ً
وقادر على �سد الثغرات وتعزيز مواطن القوة،
ي�ساهم �أي�ض ًا التخطيط التعاقبي يف خلق
مناف�سة �رشيفة بني املوظفني ،وبالتايل جودة
العمل واخلدمات ،وال�سعي �إىل بث روح العمل.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن التخطيط التعاقبي
له دور يف النمو الوظيفي للفرد والبقاء يف
دورا يف
دائرة املناف�سة للم�ؤ�س�سات ،كما �أن له ً
تعزيز الدوران الوظيفي ،والك�شف عن املواهب
وو�ضعها يف املكان املنا�سب ،والتطلع لتطوير
�أدائها وعملها ،واالحتفاظ بهذه املواهب وهو
الأه��م ،وذلك ي�سهم وي�شكل �إ�ضافة يف تعزيز
الر�ضا الوظيفي.
ختام ًا تتمحور االجتاهات احلديثة للموارد
الب�رشية يف عدد من اجلوانب �أبرزها �إيجاد بيئة
عمل �أف�ضل ،والتوظيف الفاعل للمورد الب�رشي
وح�سن ا�ستغالله ،وكذلك مدى احلاجة لتطوير
مهاراته وق��درات��ه ،ويعد التدريب والتوظيف
وال�سيا�سات الداخلية ك��ال��دوران والتخطيط
التعاقبي من الأدوات الالزمة لذلك.
كل ذلك طبع ًا بجانب حت�سني الأجور وزيادة
ن�سبة الر�ضا الوظيفي ورعاية املوهوبني.
املراجع:
 mحممد زيادة ،التخطيط التعاقبي والتطور
عمان ،الطبعة
الوظيفي ،الوراق للن�رش والتوزيعّ ،
الأوىل2019 ،م.
 mح�سن بلوط� ،إدارة امل��وارد الب�رشية من
منظور �إ�سرتاتيجي ،دار النه�ضة العربية للن�رش
والتوزيع ،لبنان2017 ،م.
 mبوبكر بو خري�سة و�آخ��رون ،ت�سيري وتدبري
امل���وارد الب�رشية ،مركز الكتاب الأك��ادمي��ي،
عمان ،الطبعة الأوىل2016 ،م.
ّ
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مواهــــب �شابــــة

�إعداد :املالزم  /خالد بن �سبيل البلو�شي

ت�شييد ج�سر معلَّـــــــــــق بواليــة �ضنــك مبحافظــة الظاهــرة
تزخر ال�سلطنة بقاعدة كبرية من الكوادر
الوطنية ال�شابة املتعددة املواهب ،والتي متتلك
طاقات كامنة وقدرات عقلية ت�ستطيع من خاللها
تفجري ملكات الإبداع الفكرية لتحلق بها يف ف�ضاء
الكونيات ،فكلما اكت�شف العقل الب�شري قدراته ،كان
ذلك دافعا له نحو ا�ستغالل كل فر�صة �سانحة لتحرير طاقاته
الكامنة.
ومما ال �شك فيه �أن الع�صر الذي نعي�ش فيه يحتاج �إىل العقول
املوهوبة واملبدعة ،القادرة على تكييف ظروفها وحاجاتها مع التغري
والتحديث الذي يحدث يف البيئات املحيطة ،حتى تواكب التطور وتتمكن
من تقدمي اجلديد والفريد يف املجاالت املختلفة.
ولت�سليط ال�ضوء على املواهب ال�شابة التي تزخر بها قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع ،التقت (جند عُ مان) املدين املهنا بن �سعيد الزيدي من
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع الذي �أثبت �أن احلياة مليئة بالعمل وال�سعي امل�ستمر لتحقيق
الطموحات والإجنازات عو�ضا عن هدر الوقت ،وذلك من خالل جناحه يف �إن�شاء ج�سر معلق يربط
بني مزرعته واجلبل املقابل لها بجهود ذاتية ،وذلك بقرية (فدى) يف والية �ضنك مبحافظة الظاهرة.

فكرة اجل�سر

من منطلق العبارة (لن ي�صنع �أحد
ع��امل��ك م��ا مل ت�صنعه بنف�سك) ،متكن
الزيدي من حتقيق حلمه ب�إن�شاء ج�رس
معلق ،حيث ا�ستلهم الفكرة من خالل
زيارته �إىل �رشق �آ�سيا( .الهند -النيبال
ماليزيا -تايالند) ،حيث كان يف كلمرة ي�شاهد فيها هذه اجل�سور ينظر �إليها
بتمعن ،ويلتقط لها ال�صور وينظر �إليها
مبنظور هند�سي ليكت�سب اخلربة الالزمة
لإن�شاء ج�سور م�شابهة.

موا�صفات اجل�سر

يبلغ طول اجل�رس ( )40مرتا ،وارتفاعه
( )13مرتا� ،أي ما يعادل (بناية مكونة
من  5طوابق) ،وتبلغ قوة حتمل اجل�رس
( )٣٥ط��ن ،وتنقطع الأ���س�لاك عند بلوغ
وزن ( )١١٠طن .وقد مت �إن�شا�ؤه مبعايري
هند�سية عالية ،م��ن خ�لال اال�ستعانة
بالبحث ع��ل��ى �شبكة الإن�ت�رن���ت ال��ذي
ا�ستغرق مدة ثالث �سنوات ،كما �أن �أطوال
الأ�سالك املكونة للج�رس يبلغ طولها ()1
كيلومرت ،وذلك ل�ضمان �صالبة ومتا�سك
اجل�رس وتفاديا حل�صول �أي �إ�صابات ،كما
بلغ عدد امل�شابك امل�ستخدمة �أك�ثر من
( )500م�شبك.

أيد عُ مانية
التنفيذ ب� ٍ

و�أك���د املهنا ال��زي��دي �أن امل�رشوع
مت �إن�شا�ؤه بجهود ذاتية ،حيث كان هو
ي�رشف عليه مع م�ساندة �أف��راد عائلته
ل��ه وذل���ك بحكم احل��ج��ر امل��ن��زيل ال��ذي
يخ�ضعون ل��ه ب�سبب جائحة ك��ورون��ا.
و�أكد �أنه مت اال�ستعانة بالعمالة الوافدة
يف ب��داي��ة امل����شروع لعمل اخلر�سانات
الإ�سمنتية فقط.
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مدة العمل

ع��ن م���دة ال��ع��م��ل ي��ق��ول :ال��ع��م��ل يف
�شهرا كامال ،حيث كنا
القواعد ا�ستغرق ً
نعمل يف �أي��ام �إج��ازات نهاية الأ�سبوع،
ومع بداية احلجر املنزيل وجدنا مت�س ًعا
من الوقت لإجناز الأعمال الأخرى يف ()٣
�أ�سابيع فقط.

ال�صعوبات والتحديات

امل��واد امل�ستخدمة يف �إن�شاء اجل�رس
كانت من �أكرب حتديات امل�رشوع ،حيث
�إن البحث عن امل��واد املنا�سبة ا�ستغرق
وق ًتا طويال جداً.

مواهب متعددة

ميتلك املهنا ال��زي��دي ال��ع��دي��د من
امل��واه��ب ،حيث �إن���ه بجانب االبتكار
يهتم بالت�صوير ال�ضوئي وف��ن الإلقاء
واخلطابة .ومن �أهم االخرتاعات التي قام
باخرتاعها (جهاز قيا�س م�ستوى املاء
يف اخلزانات) وم�رشوع برجمة (قاعدة
بيانات حمطة ال�رصف ال�صحي).

طموح م�ستقبلي

و�أكد املهنا الزيدي �أن �إن�شاء اجل�رس
الأول بهذه امل�سافة مل يكن �إال لك�سب
اخلربة الالزمة لإن�شاء ج�رس �أكرب و�أكرث
جمالية منه ،حيث �إنه يطمح لإن�شاء ج�رس
معلق �آخر يف مكان عام ،م�ؤكدا على �أنه
يف وق��ت �سابق مت االنتهاء من �إن�شاء
م�سار جبلي للعامة يف (وادي ف��دى –
والية �ضنك) هذا امل�سار ميتد من الوادي
�إىل �أعلى قمة يف اجلبل ،لذلك �أطمح يف
امل�ستقبل يف �إن�شاء ج�رس معلق �أكرب من
هذا اجل�رس لهذا امل�سار اجلبلي لي�صبح �أحد
�أهم املزارات ال�سياحية يف ال�سلطنة.
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�إعداد :املالزم �أول /حميد بن �سعيد ال�صوايف

�أر�ض اجلمال التي يحت�ضنها البحر من كل مكان

(واليــة �صــــور)

يف ظل الظروف اال�ستثنائية جلائحة (فريو�س كورونا) ،التي
ي�شهدها العامل ،وال�سلطنة ،وفر�ض �إجراءات وقائية حتد من ال�سفر
وزيارة الأماكن ال�سياحية ،لي�ست بعزل عنها جملة (جند عمان)
ر�صدت لكم �إحدى اجلوالت ال�سياحية االفرتا�ضية يف �إحدى
الواليات يف ال�سلطنة لزيارة هذه الوالية بعد انتهاء الأزمة.
جولتنا ال�سياحية كانت يف والية �أهلها ربابنة البحر
والعارفني ب�أ�رساره ،حملت فيها �سفن (الغنجة)و(البغلة ال�صوري)
ا�سم ال�سلطنة يف عر�ض البحار واملحيطات يف خمتلف دول العامل،
وتتمتع مبعامل �سياحية متنوعة ،تتمثل يف الكهوف والأخوار،
والتكوينات الهند�سية الفريدة يف جبالها و�شواطئها اجلميلة.
�إ�ضافة �إىل الأودية والأفالج والعيون املائية ،كما متيزت بقالعها
وح�صونها و�أبراجها و�أ�سوارها ،وم�ساجد طينية قدمية ذات
ت�صميم هند�سي رائع ،يحكي عراقة هذه الوالية وتاريخها،
�إنها (والية �صور) د ّرة ال�ساحل ال�رشقي بال�سلطنة.
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نبذة تعريفية عن الوالية
والي��ة �صور هي مركز حمافظة جنوب
ال�رشقية ،وتبعد عن حمافظة م�سقط بنحو
( )365كم من طريق (�صور-بدبد) ،و()190
كم من طريق (���ص��ور -م�سقط) ال�ساحلي،
وتتبع والي��ة �صور نيابتي طيوي ور�أ���س
احلد ،ولقد لعبت �صور دورا رياديا وتاريخيا
بحريا يف حركة التجارة واملالحة البحرية،
حيث �أب��ح��رت ال�سفن التجارية من والية
���ص��ور �إىل �أك�ب�ر الأ����س���واق العاملية مثل:
الهند ،وال�صني ،و�رشق �أفريقيا ،وال�سواحل
الإي��ران��ي��ة ع�بر مينائها ال��ذي ك��ان حمطة
ا�سترياد وت�صدير ملختلف الب�ضائع ،وكانت
م��رك��زا مهما ل�صناعة ال��ق��وارب وال�سفن
العابرة للمحيطات ،وا�شتهرت �صور قدمي ًا
وال تزال ب�صناعة ال�سفن البحرية وال�صيد
والنقل البحري ،ويطل عليها البحر من جهة
ال�رشق،وهي �أول بقعة تطلع عليها ال�شم�س
يف الوطن العربي وحتديدا يف نيابة ر�أ�س
احل��د ،وه��ذه امليزة التي وفرتها الطبيعة
ميناء بحريا مهما
الكونية جعلت من �صور
ً
تتجه منه �إىل م��وان��ئ ال��ع��امل ،ول��ذل��ك تعد
�سفينة الغنجة �شعارا لها.
الأماكن ال�سياحية يف (والية �صور)
والية �صور تزخر بالعديد من املقومات
ال�سياحية والتاريخية املنت�رشة يف جميع
�أنحاء الوالية ونيابتيها التي واكبت النه�ضة
املباركة ،وق��د متثلت يف �إن�شاء الفنادق
واال�سرتاحات واملطاعم الفاخرة� ،إ�ضافة
�إىل االهتمام بال�شواطئ اجلميلة والأخ��وار
البحرية ،وامل��واق��ع التاريخية ،وم�صانع
ال�سفن واحلدائق الطبيعية ،وحدائق البلدية
واملتنزهات.

ت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين � -أر�شيف وزارة ال�سياحة

�أبحرت ال�سفن التجارية من والية �صور �إىل �أكرب الأ�سواق العاملية
مثل الهند وال�صني ،و�شرق �أفريقيا وال�سواحل الإيرانية عرب مينائها
الذي كان حمطة ا�سترياد وت�صدير ملختلف الب�ضائع ،وكانت مركزا مهما
ل�صناعة القوارب وال�سفن العابرة للمحيطات
ومن �أهم املواقع ال�سياحية
 lنيابة ر�أ�س احلد
ر�أ����س احل��د ه��ي �إح���دى نيابات والي��ة
���ص��ور ،وي��ع��د ه���ذا امل��وق��ع م��ن امل��واق��ع
ال�سياحية اجلميلة ،التي حتت�ضنها �شواطئ
ال�سلطنة ،ويعود تاريخها �إىل فرتات الألف
الرابع والثالث قبل امليالد وه��ذا ما دلت
عليه االكت�شافات الأثرية يف املوقع ،منها
الأدوات البحرية و�أدوات ال�صيد وبقايا
مواد جتارية جلبت من خارج املنطقة مثل
النحا�س والبخور ،وتبعد النيابة عن مركز
الوالية بحوايل ( )46كم وتعد �أول بقعة يف
الوطن العربي ت�رشق عليها ال�شم�س ،وت�شتهر
النيابة ب�شاطئها اجلميل ،الذي يتميز بوجود
اخللجان والتكوينات ال�صخرية والتي ت�شكل
مالذا لعدد من الطيور املختلفة كالنور�س
واخلر�شنة ،وخمتلف �أنواع ال�سالحف.
ويعد �شاطئ ر�أ�س احلد �أحد �أروع �شواطئ
ال�سلطنة من حيث هدوء املوقع ،البعيد عن
�ضو�ضاء املدن ،وت�شكل مياه البحر الهادئة
التي تن�ساب على تلك الرمال الذهبية من
بينها تكوينات �صخرية نحتت منها �أمواج
البحر الهادئة �أ�شكاال يف منتهى الروعة
واجل��م��ال �صورة رائعة للطبيعة اخللاّ بة،
التي يجد ال�سائح وحمبو اال�سرتخاء فيها
روعة املناظر ال�ساحرة ،كما ت�شكل حممية
ال�سالحف ال�شهرية التي حتت�ضنها نيابة
ر�أ���س احل��د عامل ج��ذب �سياحي للمنطقة،
حيث ت�ستهوي ع��ددا كبريا م��ن الدار�سني

واملهتمني ب�ش�ؤون البيئة ،ولذا يذهب حمبو
التخييم �إىل هذه املنطقة لال�ستمتاع بر�ؤية
وتنوع احلياة البحرية،
ال�سالحف البحرية
ّ
وكذلك حمبو ال�سباحة والغو�ص فهي منطقة
رائ��ع��ة ملمار�سة ه��ذه ال��ه��واي��ة ،وملحبي
التخييم اال�ستمتاع بق�ضاء �أوقات ممتعة يف
�أح�ضان الطبيعة ،والتقاط ال�صور التذكارية.
 lنيابة طيوي
تبعد ه��ذه النيابة ع��ن م��رك��ز ال��والي��ة
بحوايل ( )45ك��م ،ولها �شهرة وا�سعة يف
املجال ال�سياحي بف�ضل موقعها اجلغرايف
املتميز ،وتتميز النيابة مب��واق��ع خالبة،
و�أودية خ�صبة ،و�شواطئ جميلة جعلها مزارا
�سياحيا فريدا من نوعه ،من �أبرزها :
وادي ���ش��اب :يتميز مبنظره اخل�لاب
وامتالئه باملياه العذبة التي تالم�س مياه
البحر ،حيث الأ�شجار الكثيفة املنت�رشة على
�ضفافه ،ي�شهد حركة �سياحية يف خمتلف
�أوقات ال�سنة دون متييز ،وهو مكان منا�سب
للتخييم ،واال�ستمتاع باملناظر الطبيعية
اخلالبة.
وادي طيوي :تتدفق مياهه طوال العام
بغزارة �شديدة مب�ساحته الوا�سعة التي تبلغ
( )11كم يقطعها ال�سائح و�سط الأ�شجار
الكثيفة املنت�رشة على جنباته ،كما حتيط
ب��امل��ك��ان اجل��ب��ال ال�شاخمة ال��ت��ي ت�ضفي
للمكان جماال خالبا.
 lمدينة قلهات التاريخية
تبعد عن مركز الوالية حوايل ( )24كم،
وتتميز مبوقعها اجلغرايف ال��ذي يطل على
بحر العرب ،حيث �شهدت هذه املدينة يف
املا�ضي ح�ضارة تاريخية عريقة ،ف�آثارها
العظيمة حتكي للباحث وال�سائح ثوابت
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عن قوة املالحة البحرية العمانية قدمياً،
وكانت قلهات يف القرن الثالث ع�رش امليناء
التجاري الرئي�سي الرابط ما بني الداخل
واخلارج ،وا�شتهرت كما و�صفها ابن بطوطة
يف القرن الرابع ع�رش امليالدي ب�أنها مركز
ت�صدير اخليول ومنها يتم ا�سترياد البهارات،
حيث �أ�صبحت قلهات مركزا ح�ضار ًيا مهم ًا
ا�شتهرت من خالله والية �صور قدمياً،ومن
الآثار التاريخية فيها �رضيح ال�سيدة مرمي
وامل�سمى ( بيبي م��رمي ) ،وه��و عبارة عن
مبنى جميل تعلوه قبة تهاوت بع�ض �أجزئها
العلوية وتت�شابه جهاته الأربع يف الت�صميم
املميز والزخرفة من داخل املبنى
املعماري
ّ
وخارجه ،ويعد من املواقع الأثرية املهمة،
فهو م��زار للباحثني واملنقبني عن الآث��ار،
والذين يعملون على درا�سة وترميم مدينة
قلهات التاريخية  ،والذي ت�رشف عليه وزارة
الرتاث والثقافة.
 lالعيجة
تعد من �أجمل املناطق يف والية �صور
ح��ي��ث ت��ع��د م��ن��ارت��ه��ا م��ن �أق����دم امل��ن��ارات
البحرية يف ال�سلطنة لإر�شاد ال�سفن للر�سو
على ال�����س��اح��ل ،وه��ي حم�صنة ب��الأب��راج
واحل�صون ،و�إن موقعها بني البحر واجلبال
يجعلها معزولة يف امل��ا���ض��ي ،وت��ق��ع يف
اجل��ه��ة املعاك�سة ل�شاطئ ���ص��ور ،وميكن
الو�صول �إليها عرب الطريق املعبد مل�سافة
( )10كم ،وقد كان العبور �سابقا بوا�سطة
العبارة(ال�سفن والقوارب) و�إىل الآن ت�ستخدم
ّ
العبارة لنف�س الغر�ض بجانب الطريق الربي
ّ
(ج�رس خ��ور البطح ) املعلّق ال��ذي اخت�رص
امل�سافة الوا�صلة بني منطقة العيجة وخور
البطح ،ويربط القرى مبركز ال��والي��ة ،كما
عمل على تن�شيط اجل��وان��ب االجتماعية
واالقت�صادية وال�سياحية ،و�سهل احلركة
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املرورية ،و�أ�صبح معلم ًا �سياح ًيا ،و�أ�ضفى
املميز
الطابع احل�ضاري واجلمايل املده�ش
ّ
للمنطقة.
� lسوق �صور
من �أ�شهر املناطق التجارية يف والية
�صور �سوق ال�ساحل امل�صنف ك�أحد �أف�ضل
و�أ�شهر الأ�سواق يف ال�سلطنة ،حمافظ ًا على
�سلعه ومعرو�ضاته التقليدية املميزة للوالية،
وهو �سوق ميتد من املناطق ال�سكنية واحلارات
يف ال�ساحل �إىل حدود دوار العفية ،ويباع فيه
مييز
خمتلف الكماليات والب�ضائع ،و�أهم ما ّ
�سوق �صور الب�ضائع التقليدية التي ا�شتهرت
واملتجول
بها الوالية ،والتي جتذب ال�سائح
ّ
مثل(�صياغة اخلنجر العماين خا�صة امل�سمى
(اخلنجر ال�صوري) ،و�صياغة احللي الن�سائية
القدمية واحلديثة ،ف�ضال عن �صناعة الن�سيج
و�أهمها الإزار(ال�سباعية) وال�شوادر واحل�رص
العمانية ،و�صناعة التحف على �شكل ال�سفن،
�إ�ضافة �إىل �أنواع البخور).
 lمتنزه �سفينة (فتح اخلري)
تعد �سفينة (فتح اخلري) هي �آخر ال�سفن
التي كان ي�ضمها الأ�سطول البحري ال�ضخم
الذي كانت متتلكه والية �صور والذي كان
له الف�ضل الكبري يف التعريف بعمان يف
�شتى دول العامل ،ومتتاز �سفينة ( فتح اخلري)
باحرتافية ودقة �صنعها ،وجودة �أخ�شابها،
وجمال �شكلها ،فهي مت ّثل حتفة تاريخية
لأه��ايل �صور حتكي تاريخ �صور البحري
العريق ،وت��وج��د ال�سفينة حالي ًا مبنطقة
(الر�شة) وقد مت تهيئة موقعها ليكون منتزه ًا
�سياحي ًا لأبناء املدينة والزوار من خمتلف
اجلن�سيات ،ومت جتميل امل��ك��ان وت��زوي��ده
بعدد من ال�سفن ال�صغرية ،مما يعطي للمتنزه
وال�سائح تاريخ وجمال املكان .وقد �شيد هذا
املتنزه على حافة خور �صور مبنطقة الر�شة

ويجاور ال�سفينة مركز فتح اخلري ،ويتم حاليا
�إع��ادة ت�أهيل العر�ض املتحفي يف املركز
وفق �أعلى امل�ستويات الفنية والتقنية التي
تعك�س العمل املتحفي املعا�رص ،ويتكون
من خم�س قاعات ،القاعة الأوىل مقدمة عن
والي��ة �صور ،والقاعة الثانية حول الإرث
البحري ،والقاعة الثالثة يف �سفينة الغنجة،
والقاعة الرابعة تعزز الثقافة امل�ستمرة،
والقاعة اخلام�سة حول مغامرات ال�سندباد.
املعامل الأثرية
تعد مدينة �صور من امل��دن العمانية
القدمية قدم التاريخ ،وت�ضم الوالية عددا من
املعامل الأثرية �أهمها:
 mح�صن ال�سني�سلة
ي��ق��ع يف ق��ري��ة ال�سني�سلة ،وه���و �أح��د
احل�صون ال�شاخمة املطلة على �صور ويعود
تاريخه �إىل �أكرث من ( )300عام.
 mح�صن بالد �صور
يتميز احل�صن ب�أبراجه الفريدة ،وحماطٌ
ّ
بب�ساتني �أ�شجار النخيل  ،ويعد �أكرب احل�صون
يف والية �صور ،ومت بناء احل�صن يف موقع
�إ�سرتاتيجي ميثل ج��زءا من �شبكة دفاعية
متكاملة ت�ضم يف الأ�صل خم�سة ح�صون
و�أبراج مراقبة.
 mح�صن ر�أ�س احلد
وم�ستقرا
يعد هذا احل�صن موقع ا�ستيطان
ً
ب��ر ًي��ا لقدماء ال��ب��ح��ارة على م��ر التاريخ،
ويقع يف نيابة ر�أ�س احلد ،وهو �أحد املعامل
التاريخية بالوالية ،ويعود تاريخه �إىل
(� )450سنة م�ضت ،وي�ستخدم يف املا�ضي
كملج�أ �ضد احل��روب �سابقا ،ويحتوي على
ممر حتت الأر�ض ي�ؤدي �إىل اخلارج.
 mاملتحف البحري
�أقيم املتحف البحري بوالية �صور مبقر
نادي العروبة ليج�سد �شتى �أن��واع اجلوانب

والي��ة �صور تزخر بالعديد م��ن املقومات
ال�سياحية والتاريخية املنت�شرة يف جميع �أنحاء
الوالية ونيابتيها التي واكبت النه�ضة املباركة
للرتاث البحري ،وقد �أن�شئ هذا املتحف عام
1987م ،وهو مق�صد للزوار والباحثني ،ويقدم
خدمة علمية لزائريه للبحث عن مكنونات
احل�ضارة العمانية ،ويحتوي املتحف على
�أن��واع ال�سفن العمانية بال�صور واملج�سمات
و�صور ال�سفن واملوانئ التي كانت ترتادها،
وامل���ع���دات و�أدوات امل�لاح��ة ال��ب��ح��ري��ة من
قيا�سات وخرائط وخمطوطات� ،إ�ضافة �إىل
�أدوات �صناعة ال�سفن ،وي�شتمل املتحف على
�صور قدمية لوالية �صور عام 1905م للمعامل
والآث��ار وامل�ساجد القدمية والأواين والأزي��اء
ال�صورية ،والنقود امل�ستخدمة قدمياً.
 mبرج ر�أ�س امليل
يقع ب��رج ر�أ����س امليل مبنطقة العيجة،
وم�ضاء بالفنار لي ًال لإر�شاد ال�سفن حتا�شيا
عن اال�صطدام بال�صخور ،وقد مت ترميمه من
مزارا �سياح ًيا
قبل وزارة الرتاث والثقافة ،ويعد ً
ي�ضيف مل�سات جمالية على واجهة املدينة.
 mم�صنع ال�سفن
يقع م�صنع ال�سفن بوالية �صور ويتكون
من العديد من الور�ش التي ميتلكها �أ�صحاب
اخل�برة الوا�سعة يف بناء ال�سفن ،كما ميكن
�أن تتم عملية بناء ال�سفن و�صناعتها يف
الأماكن املخ�ص�صة لها .ومن �أ�شهر ال�سفن
العمانية (البغلة ،والغنجة ،والبوم ،وال�سنبوق،
واجللبوت ،وابوبوز ،والبتيل ،والهوري ،والبدن
وال�شا�شة ،واملا�شوة) ،ويهدف امل�صنع نقل
هذه احلرف �إىل الأجيال من خالل الت�شجيع
على �صناعة ال�سفن ،وترميم ال�سفن القدمية،
وعمل جم�سمات �صغرية لل�سفن ال ُعمانية ،ويتم
اال�ستفادة منها يف �أعمال الديكور ،وامل�شاركة
يف املعار�ض اخلارجية والداخلية بال�سلطنة.

 mحممية ال�سالحف
مت �إن�شاء حممية ر�أ�س احلد لل�سالحف يف
عام 1996م ،وكان الهدف منها هو احلفاظ
على ال�سالحف التي ت�ستوطن بحر العرب،
وال�سالحف التي تتوافد يف �أوق���ات معينة
من ال�سنة على �سواحل بحر ُعمان قادمة
من اخلليج العربي والبحر الأحمر و�سواحل
ال�صومال.
وت�شكل حممية ال�سالحف ال�شهرية التي
حتت�ضنها نيابة ر�أ�س احلد عامل جذب �سياحي
للمنطقة ،حيث ت�ستهوي ع���ددا ك��ب�يرا من
الدار�سني واملهتمني ب�ش�ؤون البيئة ،ولذا يذهب
حمبو التخييم �إىل هذه املنطقة لال�ستمتاع
ب��ر�ؤي��ة ال�سالحف البحرية وت��ن� ّ�وع احلياة
البحرية.
 mمركز حممية لل�سالحف
ويعد املركز العلمي ب��ر�أ���س اجلنز الذي
نفذته وزارة ال�سياحة وجهة �سياحية مهمة
ت�ستقطب العديد م��ن ال���زوار على م�ستوى
ال�سلطنة وخارجها  ،حيث يعر�ض يف املتحف
�أف�لام وثائقية عن دورة حياة ال�سالحف،
وجمهز ب�أحدث الأج��ه��زة ،كما يقدم املركز
ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات ال�سياحية ملحمية

ال�سالحف باملنطقة ،وي�سهم بتعريف زواره
بالرثاء التاريخي والأثري وال�سياحي لر�أ�س
اجلنز.
يف نهاية تقريرنا ال�سياحي ندعوك
�أخي القارئ الكرمي بعد اخلال�ص من جائحة
كورونا بزيارة والية �صور والتعرف عليها
ع��ن ق��رب ،فهي م��زار �سياحي يف بالدنا
احلبيبة ملحبي ال�سباحة والغو�ص ،وهي
منطقة رائعة ملمار�سة هذه الهواية ،وملحبي
التخييم اال�ستمتاع بق�ضاء �أوقات ممتعة يف
�أح�ضان الطبيعة ،والتقاط ال�صور التذكارية،
وق�ضاء �أجمل و�أمتع االجازات لال�ستك�شاف
والتمتع باملعامل الطبيعية وال�سياحية بها،
�إ�ضافة �إىل رحالت ال�سفاري ورحالت التنزه
وامل�شي بني اجلبال وال�شواطئ والأودي��ة،
وم�شاهدة الطيور امل�ستوطنة واملهاجرة،
واحليوانات الربية مثل الغزالن ،فكل هذه
املقومات تعطي ال��زائ��ر وال�سائح طابع ًا
ومنظراً جمالي ًا ي�ضفي البهجة وال�رسور.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

ال�سلطنة ت�شهد زيادة فـي االبتكارات الداعمة للت�صدي لفريو�س كورونا
م�ؤ�س�سة (اك�سفورد بيزني�س جروب) الدولية �أكدت �أن ال�سلطنة ت�شهد حال ًيا
زي��ادة يف االبتكارات الداعمة ال�ستجابة احلكومة يف التعامل مع فريو�س
(كوفيد ،)19-م�شيدة بالتعاون بني الباحثني ورجال الأعمال والهيئات احلكومية
ا�ستجابة للأزمة .ونوهت امل�ؤ�س�سة يف تقرير لها ب�إطالق جمل�س البحث العلمي
مبادرة الربنامج البحثي لفريو�س (كوفيد )19-بهدف دعم وتوجيه امل�شاريع
البحثية للرتكيز على �إجراء بحوث تطبيقية ذات �صلة وثيقة ومبا�رشة مع جائحة
(�صناع ُعمان) التي
(كوفيد )19-وذات جودة عالية .و�أ�شارت �إىل جناح �رشكة ُ
يقع مقرها يف جممع االبتكار م�سقط التابع ملجل�س البحث العلمي يف تطوير
جهاز تنف�س �صناعي رقمي يحاكي نظام التهوية املعتمد بالفعل لال�ستخدام يف
م�ست�شفيات ال�سلطنة ،مبينة �أنه مت اخ�ضاع النموذج الأويل الذي طُ ور بالتن�سيق مع
�أطباء ومهند�سني متخ�ص�صني للعديد من اختبارات مراقبة اجلودة يف الأ�سابيع
الأخرية قبل �إنتاج اجلهاز على نطاق وا�سع.

علم الوراثة مفتاح �آخر لفهم �أ�سباب
الإ�صابة بكورونا
رغم �أنهم �صغار يف ال�سن وب�صحة جيدة ،وجدوا
�أنف�سهم يف الإنعا�ش �إثر الإ�صابة بـ(كوفيد،)19-
لي�شكّل ذلك �أحد الأوجه الغام�ضة للوباء ،وي�سعى
العلماء حول العامل �إىل ك�شف �أبعادها عرب درا�سة
ت�أثري امل�سار الوراثي .وغالبية من عانوا من مر�ض
خطري جراء الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد هم
متقدمون يف ال�سن ويعانون من �أمرا�ض م�سبقة.
لكن علماء علم الوراثة مهتمون (بالباقني الذين
تبلغ ن�سبتهم بني ( ،)%5-4هم من دون اخلم�سني
عام ًا و�صحتهم جيدة) ،وقد وقعوا �ضحايا ب�شكل
خطري للمر�ض .وي�ضيف علماء الوراثة الب�رشية
ل�ل�أم��را���ض املعدية يف باري�س ون��ي��وي��ورك �أن
(الفر�ضية هي �أن له�ؤالء املر�ضى عوامل وراثية
تكون �صامتة حلني التقائها بالفريو�س).
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من�صة لتعزيز كفاءة التعليم الإلكرتوين يف ال�سلطنة
يف ظل انت�شار فريو�س كورونا

طبقة جديدة م�ضادة للفريو�سات حتمي
الأ�سطح ( )90يوم ًا

باحثون يف جامعة (هونغ كونغ) للعلوم والتكنولوجيا طوروا
طبقة م�ضادة للفريو�سات ميكن �أن توفر حماية كبرية ملدة ( )90يوم ًا
من البكترييا والفريو�سات مثل كورونا امل�سبب ملر�ض (كوفيد.)19-
ويقول الباحثون يف اجلامعة �إن تطوير هذه الطبقة ،التي يطلق
عليها ا�سم (م��اب ،)1-ا�ستغرق ع�رش �سنوات و�إنه ميكن ر�شها على
الأ�سطح التي ي�ستخدمها النا�س مراراً مثل �أزرار امل�صاعد وحواجز
ال�سالمل .وقال �أحد كبار الباحثني يف الفريق الذي طور املنتج «هذه
فعال جدا
الأماكن تتعر�ض للم�س مراراً ،وهي يف الوقت نف�سه و�سيط ّ
لنقل املر�ض» .تت�ضمن الطبقة التي تت�شكل بعد ر�ش املادة املاليني
من الكب�سوالت متناهية ال�صغر التي تقا�س ب(النانو) وحتتوي على
فعالة يف قتل البكترييا والفريو�سات واجلراثيم حتى
مطهرات تظل ّ
بعد جفاف الطبقة.

متعاف من (كورونا)
�أ�صغر
ٍ
ر�ضيع عمره ( )19يوما !
�أعلنت وزارة ال�صحة الفلبينية �أن ر�ضيعا� ،أ�صبح
متعاف من فريو�س (كورونا) .والر�ضيع (كوبي)
�أ�صغر
ٍ
خرج من م�ست�شفى الأطفال الوطني بعد ( )11يوما من
�إ�صابته بالفريو�س .وقامت الأم ب�شكر وحتية الطاقم
الطبي ال�شجاع يف م�ست�شفى الأطفال الوطني ،الذين
متعاف من
اعتنوا بالر�ضيع (كوبي) بال كلل� ،أ�صغر
ٍ
تعاف من الفريو�س
فريو�س (ك��ورون��ا) ،مو�ضحة لقد
ٍ
وهو يبلغ من العمر ( )19يوما فقط .بينما �أعلنت وزارة
متعاف من فريو�س كورونا
ال�صحة الفلبينية �أن �أكرب
ٍ
يف الفلبني كان رجل يبلغ من العمر ( )95عاما ،وكان
حمتجزا يف م�ست�شفى مبدينة مانداليوجن.

تطبيق (عاملي) جديد لكورونا ..وتتبع املخالطني بالـ(بلوتوث)
رعت �رشكة (�أوك�سيدنتال عمان) ،ت�أ�سي�س من�صة التح�ضري الإلكرتوين للمعلمني
والتي �ستفيد �أكرث من (� )50ألف معلم ومعلمة مبختلف املدار�س التابعة لوزارة
الرتبية والتعليم يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة .وتهدف املن�صة �إىل الإ�سهام
يف تعزيز كفاءة التعليم الإلكرتوين يف ال�سلطنة ،مع عمل مدار�س ال�سلطنة بنظام
التعليم الإلكرتوين ملواجهة م�ستجدات الو�ضع يف ظل انت�شار فريو�س (كوفيد.)19
و�ستمكن املن�صة املعلمني من �إع���داد وحت�ضري ال��درو���س وامل���واد التعليمية
�إلكرتونيا ،والقيام بالعديد من املهام اليومية بخالف التدري�س من دون احلاجة
�إىل االجتماعات واحل�ضور �شخ�صيا �إىل مقر العمل .ومت تطبيق امل�رشوع بالتوافق
مع الأهداف التعليمية الواردة بر�ؤية (عمان 2040م) ،ويهدف �إىل ت�سهيل وتنظيم
مهام عمل املعلمني اليومية خالل الفرتة احلالية ،بالإ�ضافة �إىل العمل كمن�صة
�إلكرتونية للمعلمني بعد �إعادة فتح املدار�س.

تنوي منظمة ال�صحة العاملية طرح تطبيق ذكي ،يتيح ل�سكان
البلدان قليلة املوارد معرفة ما �إذا كانوا قد �أ�صيبوا بفريو�س (كورونا)
امل�ستجد ،وتدر�س �أي�ضا �إ�ضافة خا�صية تعتمد على تقنية الـ(بلوتوث)
القتفاء �أثر املخالطني .وقالت نظم املعلومات باملنظمة� ،إن التطبيق
�سي�س�أل النا�س عن الأعرا�ض ويقدم �إر�شادات ب�ش�أن ما �إذا كانوا قد
�أ�صيبوا مبر�ض (كوفيد  )19الناجم عن الإ�صابة بالفريو�س .و�سيزود
التطبيق مبعلومات �أخ��رى ،منها كيفية اخل�ضوع للك�شف وفقا لبلد
امل�ستخدم .كما �أن املنظمة �ستطرح ن�سخة على متاجر التطبيقات يف
�أنحاء العامل .،وطرحت الهند و�أ�سرتاليا واململكة املتحدة تطبيقات
عن الفريو�س با�ستخدام تكنولوجيا خا�صة بكل بلد ،ف�ض ًال عن
خ�صائ�ص م�شرتكة منها �إب�لاغ النا�س مبا �إذا ك��ان يتعني عليهم
اخل�ضوع للك�شف بناء على الأعرا�ض وت�سجيل حتركاتهم ،لتوفري املزيد
من الكفاءة يف تتبع املخالطني للم�صابني.
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طبيبة ت�صمم نظام ًا للتوا�صل مع املر�ضى من خلف الكمامات

�ألهمت جتربة مروعة ملري�ض م�صاب بفريو�س كورونا طبيبة
لإن�شاء نظام جديد للبطاقات التعليمية يهدف �إىل حت�سني التوا�صل
مع �أفراد الطاقم الطبي الذين يرتدون الكمامات.
فقد ذكرت طبيبة التخدير �أن مري�ض ًا يف العناية املركزة �أ�صيب
بالذعر ،لأنه مل يتمكن من فهم ما ُيقال له من خلف الأقنعة الواقية
نظاما جدي ًدا
التي يرتديها العاملون ال�صحيون ،ف�أ�س�ست الطبيبة
ً
عرب الطاقم الطبي من طرح �أ�سئلة مهمة على مر�ضى فريو�سات
كورونا امل�صابني ب�أمرا�ض خطرية �أو فاقدي ال�سمع ،وم�شاركة
املعلومات احليوية عرب البطاقات التعليمية الرقمية املكتوبة م�سبق ًا
على الهاتف �أو اجلهاز اللوحي �أو (الكمبيوتر) .وانتقلت الفكرة من
املفهوم �إىل التطبيق العملي يف غ�ضون (� )72ساعة فقط ،ويتم
ا�ستخدامها الآن من قبل امل�ست�شفيات يف ( )50دولة حول العامل.

تداعيات مدمرة لكورونا على الوظائف والإنتاج
ح���ذرت منظمة العمل ال��دول��ي��ة م��ن ت��داع��ي��ات م��دم��رة جلائحة
(كوفيد )19على الوظائف والإنتاج حول العامل ،خا�صة يف قطاعي
ال�سياحة وال�سيارات .و�أكدت املنظمة� ،أن �سوق العمل يواجه �أ�سو�أ �أزمة
عاملية منذ احلرب العاملية الثانية .وقالت املنظمة الأممية� :إن �أزمة
(كوفيد  )19لها �أثر مدمر على العمال و�أرباب العمل� ،إذ �إنها �ست�ؤدي
�إىل خ�سائر فادحة يف الإنتاج والوظائف يف جميع قطاعات االقت�صاد.
ويف الوقت نف�سه� ،أكد التقرير �أن هذه ال�صورة القامتة ال تعني ب�أي حال
من الأحوال �أن العمال يجب �أن يعودوا ملزاولة �أعمالهم �إذا مل تت�أمن لهم
�رشوط ال�سالمة كاملة.
و�أ�ضافت املنظمة �أنه من املحتمل �أن يكون الأثر االقت�صادي للوباء
خطريا ودائما .وبح�سب تقديرات املنظمة ،ف�إن قطاع ال�سياحة الأوروبي
يخ�رس وحده مليار يورو من الإيرادات �شهريا .كما �أن �صناعة ال�سيارات
تعر�ضت من ج��راء (كوفيد )19ل�رضبة ثالثية متثلت �أوال ب�إغالق
امل�صانع ،وثانيا بتعطل �سال�سل الإنتاج ،وثالثا بانهيار الطلب.
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بكني تراقب حرارة طالبها عن
طريق �أ�ساور ذكية
اختربت �أ�ساور ملراقبة احلرارة من خالل تطبيق ما,
حيث تقوم بتنبيه �إذا كان �أحد التالميذ م�صاب ًا باحلمى يف
مدار�س بكني ،وهي �أحدث ابتكار �صيني لتتبع الإ�صابات
املحتملة بفريو�س كورونا .ووزع��ت الأ�ساور يف خم�س
مناطق يف بكني لتالميذ ع��ادوا �إىل املدار�س املتو�سطة
للمرة الأوىل من �أ�شهر .وتوفر هذه الأ�ساور بيانات درجة
احل��رارة يف الوقت احلقيقي ميكن �أن تراقبها املدار�س
و�أولياء الأمور عرب تطبيق خا�ص ،ال�سوار م�شابه لل�سوار
ال��ذي يتتبع اللياقة البدنية .وكانت ال�صني قد ن�رشت
كامريات حرارية يف الأماكن العامة ويطلب يف معظم
الأماكن من الأ�شخا�ص �إظهار تطبيق يحمل تقييمات
خ�رضاء و�صفراء وحمراء حتدد خطر �إ�صابة ال�شخ�ص بناء
على �سجل �سفره.

�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

العمود الفقري لأي مفاج�أة يف احلرب هو ال�سرعة وال�سر َّية.
كارل فون كالوزفيتز
التفكري الإيجابي
�إن كانت �صورتك عن نف�سك �سلبية فطبيعي جدا �أن تفقد قدرا
كبريا من الثقة بالنف�س� ،أما �إذا كان ت�صورك عن نف�سك �إيجابياً،
ف�ستغدو �أكرث ثقة بنف�سك ،لذا احر�ص على حت�سني �صورتك الداخلية؛
�أي تلك ال�صورة املر�سومة يف عقلك .ال تت�صنع �أو حتاول �أن تكون
�شخ�صا �آخر ،فقط ركز على نقاط قوتك ،تلك الأ�شياء التي تعتقد �أنك
جيد فيها كفاية ،وم�ؤكد �أنك �ستجد الكثري منها .فلكل منا نقاط قوة
و�أ�شياء مميزة ال يدركها �إال �إذا عرف نف�سه جيدا.

تعلم لغة جديدة

قاعدة الثالثة

مقابلة �أ�شخا�ص جدد

ال يخفى عليك �أخ��ي القارئ �أن
لتعلم لغة جديدة فوائد مهمة وخا�صة
منها اللغة الإجنليزية .فهي تفتح لنا
�آفاق ًا و م�سارات جديدة مل نكن ن�سعى
لها �أو نتوقعها .كما �أن الأبحاث و
ال��درا���س��ات احلديثة �أثبتت �أن تعلم
لغة جديدة يحفز الدماغ ويزيد من
م�ستوى الذكاء ويقوي الذاكرة.

اخت�رص مهامك اليومية و �أهدافك
الأ�سبوعية �إىل ثالث فقط .اكتب قائمة
مبهامك اليومية يف ال�صباح �أو يف
الليل قبل خ��ل��ودك للنوم .وح��اول
اخت�صارها يف ثالثة مهام مهمة
حم��ددة ووا�ضحة .هذه القاعدة من
�ش�أنها �أن ت�ساعدك على الرتكيز
ومتنع عقلك من الت�شتت بني كم كبري
من املهام التي ال تنجز منها �شيئا
�آخر يومك.

� ّإن التعرف على �أ�شخا�ص جدد
يوفر فر�صة التفاعل مع �أ�شخا�ص
ميتلكون الكثري من اخلربة وحماولة
اال�ستفادة منها ،وميكن لل�شخ�ص �أن
يتعلم من ذل��ك الكثري ،كما �أن ذلك
ي�ساعد على االطالع على الثقافات،
والأفكار ،والآراء اجلديدة ،مما ي�ؤدي
�إىل انفتاح العقل ،وتو�سيع الآف��اق،
وم�ساعدة ال�شخ�ص يف �أن ي�صبح �أكرث
ت�ساحم ًا مع الآخرين.
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ممار�سة �أ�شياء خمتلفة

امتالك الإرادة

ُيالحظ العديد من الأ�شخا�ص �أ ّنهم يتمكّنون من احل�صول على
�أفكار ذكية وجديدة خالل قيامهم ب�أ�شياء جديدة ،وذلك لأ ّنها
الراغب
مبثابة بيئة حتفيزية جديدة لل ّتفكري ،لذلك على ّ
ال�شخ�ص ّ
ب�شكل خمتلف تخ�صي�ص وقت ملمار�سة الأ�شياء التي مل
يف ال ّتفكري
ٍ
يعتد على فعلها خالل يومه؛ ف�إذا كان يقر�أ �أو يكتب طوال اليوم،
عليه �أن ُيخ�ص�ص ن�صف �ساعة من وقته ملمار�سة �شيء �آخر بعيداً
عن الكتب ،كالإعتناء باحلديقة املنزلية �أو تقليم الأ�شجار �أو حتى
ممار�سة �إحدى الريا�ضات مثل ركوب الدراجة الهوائية � ..إلخ.

أمنيات� ،أو
� ّإن عملية التغيري لن تبد�أ �إذا بقي الأم��ر جمرد �
ٍ
تخطيط على ورق ،لذا ال بد من قوةٍ داخليةٍ دافعة حتمل الفرد
على بدء التغيري الفعلي ،وحث نف�سه �إذا ما واجهته عقبات �أثناء
ذلك ،وعندما نقول �إرادة نعني الت�شبث احلقيقي ب�رضورة التغيري
و�إحداثه ،فما معنى � ّأن ينوي ال�شخ�ص تغيري طريقة ردة فعله
على الأمور ،من الع�صبية واالنفعال �إىل التفهم� ،إذا ما بقي فعلي ًا
ُمنفع ًال طيلة الوقت ،ولأب�سط الأ�سباب.

�صفات املوظف الناجح

�أقوال وحكم حتفيزية

بع�ض منها:
للموظف الناجح العديد من ال�صفات ،والآتي ٌ
m
يت�رصف مبهنية ،وال يتحدث عن زمالئه ب�سوء ،وال
ّ
ين�سى الإجابة عن ر�سائل الربيد الإلكرتوين املتعلقة
بالعمل.
 mي�ستمع �إىل املالحظات املوجهة �إليه ،وي�أخذها
على حممل اجلد لي�ستفيد منها ،وال ي�أخذها على نحو
�شخ�صي.
 mال يقارن نف�سه بالآخرين ،ويركز على �إجنازاته
اخلا�صة وي�سجلها.
 mيحافظ على �إيجابيته وابت�سامته عند تعامله مع
الآخرين �أثناء العمل.
 mيبحث عن الفر�ص التي ت�ساعده على التطور يف العمل،
كامل�شاركة يف امل�شاريع ،وامل�ؤمترات ،واالجتماعات.
 mال يكرث من املكاملات ال�شخ�صية على الهاتف �أثناء
فرتة العمل ،ويحافظ على مكان العمل نظيفاً.
 mي�ستف�رس عن �أي معلومة غري وا�ضحة ،وال يرتدد يف
ذلك.
 mميار�س عمله بن�شاط دون �شكوى �أو تذمر.

� mإن الإجابة الوحيدة على الهزمية هي االنت�صار.
 mاحللم هو جمرد حلم� ،أما الهدف فهو حلم له خطه وموعد نهائي لتحقيقه.
 mيف لفظة القمة �شيء يقول لك قم.
 mال�شخ�ص احلكيم هو الذي ي�صنع فر�ص ًا �أكرث من تلك التي �ضاعت منه �أو ف�شل
فيها.
 mاحلكمة هي �أن تعرف ما الذي يجب �أن تفعله ،واملهارة �أن تعرف كيف تفعله،
والنجاح �أن تفعله.
� mضع ن�صب عينيك �أن احلياة لن متنحك �شيء ف�شلت فيه �أنت.

فوائد الثقة بالنف�س
بتميزه.
 mت�ساعد على اكت�شاف النف�س ،و ُت�شعر ال�شخ�ص ّ
 mتمُ كّن الإن�سان من االطّ الع على جوانب قوته و�ضعفه ،وبالتايل ف�إ ّنها ت�ساعد
على معرفة قدراته.
مما ي�ساعد على النجاح والتفوق.
 mت�ساعد على اختيار القدوة املنا�سبة للإن�سانّ ،
 mجتعل الإن�سان قادراً على معرفة �أهدافه ،وتعطيه الدافع لتحقيقها.
 mتبعد الأفكار ال�سلبية عن الإن�سان ،وتمُ كّنه من ا ّتخاذ الأفكار الإيجابية
أ�سا�س حلياته.
ك� ٍ
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�إعداد :املالزم �أول  /حميد بن �سعيد ال�صوايف

حممية حديقة ال�سليل الطبيعية
وجبة (العر�سية)

تقع يف والي��ة الكامل وال��وايف مبحافظة
جنوب ال�رشقية ،وتبعد ()57ك���م عن والية
�صور ,وتبلغ م�ساحتها ()220ك����م ،2وهي
ت�شمل غابات ال�سمر يف معظم �أرجائها ،وحتوي
العديد من الأنواع النادرة مثل الغزال العربي,
والقط ال�بري ال ُعماين (ال�سنمار) ،وحيوانات
�أخ���رى ات��خ��ذت م��ن ه��ذه البيئة موطنا لها
كالثعلب الأحمر ,والن�رس امل�رصي وغريهما.

ت�شتهر ال�سلطنة بامل�أكوالت املحلية
الفريدة بالنكهة العمانية الأ�صيلة والتي
تلقى رواج�� ًا وا�سع النطاق خا�صة خالل
الأعياد واملنا�سبات.ومن هذه الوجبات
وجبة (العر�سية) وهي �إحدى امل�أكوالت
املحلية وال��ت��ي تعد مظهرا م��ن مظاهر
�سواء عيد الفطر �أو عيد الأ�ضحى،
العيد
ً
طعم خا�ص متتاز ب��ه ع��ن بقية
ولها
ٌ
امل�أكوالت التقليدية ،ومن �أهم مكوناتها:
ال��ل��ح��م ،والأرز ،وامل��ل��ح ،وال��ب��ه��ارات،
وعادة تقدم(العر�سية)مع ال�سمن البلدي
لإك�ساب العر�سية الطراوة الالزمة ،وكذلك
(ال�صل�صة) وت�سمى حمليا (ال�تر���ش��ة)
ومقاديرها( :طماطم ،ثوم ،زبيب ،حم�ص
مطبوخ� ،صل�صة طماطم ،وبهارات ح�سب
الرغبة).

متحف النقود

يقع هذا املتحف �ضمن مبنى البنك املركزي العماين
وهو يعر�ض ت�سل�سل تداول النقد يف ال�سلطنة �سواء كانت من
العمالت الورقية �أو املعدنية ،وقد ا�شتمل املتحف على الكثري
من العمالت النقدية القدمية واجلديدة ،مبا فيها العمالت
الورقية واملعدنية التي مت تداولها منذ الفرتات الأوىل لقيام
الدولة الإ�سالمية ،كما يعر�ض املتحف تطور ظهور العملة
الورقية يف ُعمان ،و�إ�صداراتها املختلفة منذ بداية القرن
التا�سع ع�رش ،وه��ي العمالت التي مت تداولها على �أر�ض
ال�سلطنة نتيجة لل�صالت احل�ضارية مع كثري من الدول.

ال�شعر امللحمي

عنا�صر عملية االت�صال

هو الذي يروي ق�صة .وامللحمة (الق�صيدة البطولية) ت�صف �أفعال بطل
ملكي مثل املحارب الطروادي �إينيا�س� ،أما الق�صيدة الغنائية وهي ق�صة
ق�صرية يف قالب �شعري فهي ذات نغمة عادية �إىل حد كبري.
ال�شعر الدرام .يروي ق�صة من خالل حديث �أبطال الق�صيدة� ،ش�أنه يف
ذلك �ش�أن امل�رسحية .وت�سمى الق�صيدة ذات املتحدث الواحد يف اللغات
الأوروبية املونولوج امل�رسحي �أما م�رسحية احلجرة ،فهي م�رسحية يف
قالب �شعري تكتب لتقر�أ ال لتمثَّل على امل�رسح.

تتكون عملية االت�ص���ال م���ن بع�ض املكونات الرئي�س���ية
املتكاملة� ،أهمها ما يلي:
املر�سل :وهو ال�شخ�ص
ال��ذي يق��وم عل��ى �إن�ش��اء
املحتوى امل��راد تو�صيله
للجه��ة الأخ��رى� ،أي �أن��ه
الط��رف الأول يف عملي��ة
االت�صال.
امل�ستقبل :وه��و هدف
عملية االت�صال بحيث هو
املعني مبعرفة املعلومات
التي �أن�ش�أها املر�سل.
الر�س���الة :وهي املعلومات بحد ذاتها ،والتي قام ب�إن�شائها
املر�سل لت�صل �إىل الهدف املعني وهو امل�ستقبل.
الو�س���ط الناقل :وهي القن��اة �أو الو�سيلة الت��ي يتم فيها نقل
الر�سالة ما بني املر�سل وامل�ستقبل.
التغذي���ة الراجعة :وهي متث��ل عملية اال�ستجاب��ة ملحتوى
الر�سال��ة ،وبالت��ايل ت��دل على فه��م الر�سالة وو�صوله��ا بال�شكل
ال�صحيح للم�ستقبل.

(الإعالن والأعمى)
قبعته �أمامه،
جل�س رجل �أعمى على
ٍ
ر�صيف يف �أحد ال�شوارع ،وو�ضع ّ
فمر
وبجانبه لوحة مكتوب عليها�( :أنا رج ٌل �أعمى� ،أرجوكم �ساعدوين)ّ ،
قبعته ال حتتوي
رجل �إعالنات بال�شارع الذي يجل�س فيه الأعمى ،فوجد � ّأن ّ
ثم ودون �أن
�سوى على القليل من املال ،فو�ضع بع�ض النقود يف ّ
القبعةّ ،
ثم
ي�ست�أذن الأعمى �أخذ اللوحة التي بجانبه وكتب عليها عبار ًة �أخرىّ ،
�أعادها �إىل مكانها وغادر.
قبعته امتلأت بالنقود ،فعرف � ّأن ال�سبب هو ما
بد�أ الأعمى يالحظ � ّأن ّ
عما كُ تب على اللوحة ،فكانت
فعله ذلك الرجل بلوحته ،ف�س�أل �أحد املارة ّ
الآتي�( :إ ّننا يف ف�صل الربيع ،ولك ّنني ال �أ�ستطيع ر�ؤية جماله!).

جنت على �أهلها براق�ش

�أ�ضف �إىل معلوماتك
�أ�صل كلمة العيدية :العيدية كلمة عربية تن�سب �إىل العيد،
وا�ستعملها العرب مبعنى العطاء �أو العطف �أو التلطف ،ولكن
العيدية يف الأ�صل عادة مملوكية من ع�رص املماليك حينما كان
الأمري اململوكي ي�رصف راتبا مبنا�سبة العيد على الأتباع من
اجلنود والأمراء ومن يعملون معه ،وظلت هذه العادة اململوكية
مبظاهرها من البهجة والعطاء �سارية حتى الآن.
�أ�صل كلمة �شاي :هي كلمة �صينية الأ�صل ،ومن املعروف
�أن ال�صني من �أكرث دول العامل �إنتاجا لل�شاي ،وكانت ت�ستخدم
الكلمة يف مقاطعة كانتون ،ونقلها العرب كما هى� ،أما كلمة
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( )Teaوهي املرادف لكلمة �شاي بالإجنليزية فهى �صينية �أي�ضا
ولكنها من اللغة ال�صينية القدمية.
كعك العيد :ترجع �صناعة الكعك �إىل ع�صور �ضاربة يف القدم،
�إذ عرث يف مقربة الوزير الفرعوين «خمريع» من وزراء الأ�رسة
الثانية ع�رشة بطيبة على �أ�شكال متعددة من الكعك و�صلت �إىل
مائة �شكل منها املخروطي وامل�ستطيل وامل�ستدير واللولبي،
وكان يتم خلط عجينة الكعك بالع�سل ،وتتوا�صل الأزمنة وت�ستمر
�صناعة الكعك حتى ع�رصنا احلديث.
الغوغاء :ت�ستخدم كلمة غوغاء كثريا للداللة على الفو�ضى
وا�ضطراب النظام� ،أما يف اللغة فتعنى الغوغاء (اجلراد ال�صغري).

عمودي :
 - 1زحف على يديه وبطنه ،ترتكه.
 - 2ويل ،طريق.
 - 3ينزل ،للندبة ،لنب.
 - 4ن�صف ملبة ،ايجاع.

الكلمـــات املتقاطعـــة

كان لقوم كلبة تدعى براق�ش ،وذات ليلة
جاء �أع��داء لهم يبحثون عنهم يف الظالم فلم
وهموا بالرجوع ،فلما
يهتدوا �إليهم فيئ�سوا
ّ
�أح�ست بهم الكلبة نبحت عليهم فعرفوا من
نباحها مكان القوم فهاجموهم وق�ضوا عليهم
وعلى كلبتهم ،فقيل( :جنت على �أهلها براق�ش).

�أفقي:
 - 1الدمع (كلمتان).
 - 2ردد الفر�س �صوته يف �صدره.
� - 3ض��د �آخ��ر ،مر�ض خط�ير ي�صيب
الر�أ�س.
 - 4رجع ،كوكب نح�س.
 - 5جتمع.
 - 6البيت من ال�شعر.
 - 7حرف ن�صب ،انتظره.
 - 8يقو�ض ،انه�ض.
 - 9ترك البلد ،الغفلة.

� - 5أظن ،هرب.
� - 7صوت الر�صا�ص ،ابد�أ (معكو�سة).
 - 6ر�أى ،تفرد بال�شيء ومل ي�رشك فيه  - 8رحب� ،أ�شق.
غريه.
 - 9اخليول التامة احل�سن.
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�ص  ،عِ َب ْا َد ٌة َو َت َع ُّب ٌد َ ،خ َل َق َها اَلمَْ وْلىَ ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعاْلىَ ُم ْ�س َت ْخ ِل ًفا فِ ْي َها
اَلحَْي ْا ُة اَ ْل ُّد ْن َيا  ،ا ِْ�ست ِْخ ٌ
َ
الف وَا ِْبت ٌ
ار وَتمَْ حِ ْي ٌ
ِالء  ،ا ِْخت َِب ٌ
ِير •
عِ بَ�� ْا َد ُه َبنِ��ي اَل َْب�شرَ ِ َ ،فقَ��اْلَ َج َّل َجال ُل ُه فيِ محُْ َك ِم كِ َت ْا ِب ِه اَ ْل َع ِز ْي ِز َ } :ت َب َ
اركَ ا َّلذِي ِبيَ�� ِد ِه المْ ُ ْلكُ َو ُه َو َع َلى كُ ِّل �شَ ْيءٍ َقد ٌ
ان (. )٢-١
ور { ُ�س ْو َر ُة اَلمْ ُلكْ ،اَل َآي َت ِ
المَْو َت و َ
ا َّلذِي َخل ََق ْ
َالحَْيا َة ل َِي ْبل َُوكُ ْم �أَ ُّيك ُْم �أَ ْح َ�س ُن َعمَلاً َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ ُف ُ
ِ�لاء ممِ َّ ا َ�س َّن ُه اَلخَْ ْال ُِق فيِ َم َلك ُْو ِت ِه َ ،وكَ َذلِكَ مِ َن ْ أَ
اَل ْ�س َبا ِْب اَ َّلتِي ِا ْق َت�ضَ ا َْها ُ�س ْب َحا َن ُه ل ُِي� ِؤج َر ِب َها َخ ْل َق ُه،
َف َيظَ��لُّ اْاَل ِْبت ُ
أمر ُه كُ َّل ُه خَيرْ ٌ َل ُه ،
َحي ُ
ْ��ث قَ��اْلَ اَل َّْر ُ�سولُ اَلْك ِريمْ ُ َ ،عل َْي ِه �أَ ْف�ضَ لُ اَل َّْ�صال ِة َو َ�أ ْزكَ��ى اَ ْل َّت ْ�سل ِْي ِم َ :
(ع َج ًبا َ َ أل ْم ِر اَلمْ ُ �ؤْمِ ِن � ،إِ َّن � َ
َو َل ْي�سَ َذلِكَ َِ أل َح ٍد �إِ َّال ِلل ُْم�ؤمِ ِن ؛ �إِ ْن َ�أ�صَ ا َْب ْت ُه �سرَ َّ ُاء �شَ ك ََر َ ،ف َكا َْن خَيرْ ً ا َل ُه َ ،و�إِ ْن �أَ�صَ ا َْب ْت ُه �ضرَ َّ ُاْء �صَبرََ َ ،ف َكا َْن خَيرْ ً ا
َل ُه) َروَاْ ُه ُم ْ�سل ُِم.
ي اَالِْبتِ�لا ِء َ ،ف َعل َْي ِه ا ِْغ ِت َنا ُْم َذلِ��كَ ِبا ِْخت َِب ْا ِر ُق َّو ِة
َو ِ�إذَاْ مَ�� ْا �أَرَاْ َد اَلمْ ُ �ؤْمِ ُ
ْ��ب ذَاْ ِت ِه َو َت ْر ِبيَ�� َة َنفْ�سِ ِه ِح نْ َ
��ن َت ْه ِذي َ
َق ْل ِبهِ ،وَاَل ُْو ُق ْو ِف َع َلى َحق ِْي َق ِة ِ�إيمَْ ْا ِن ِه  ،مِ ْن ِخاللِ �صَبرْ ِ ِه فيِ اَ ْل ِّ�ش َّد ِة َ ،و ُم َث ْا َب َر ِت ِه عِ ْن َد اَ ْل َّن ْا ِز َل ِة َ ،و َج َل ِد ِه عِ ْن َد
َيرَِّاْت
اَلمْ ِْحنَ�� ِة َ ،و َ�أ ْن يمَْ ِ�ضي ُق ُد ًما َن ْح َو اَ ْل َّت َع ْا ُملِ َم َع اَلحَْ يَ�� ْا ِة بمَِ ْا فِ ْي َها َو َم ْا َع َل ْي َها  ،وَبمِ ُ َتطَ ل ََّب ْا ِت َها َو ُم َتغ ِ
ىل فيِ ُق ْر�آ ِن ِه اَ ْل َع ِز ْي ِز فيِ �سـُ ْو َر ِة اَلمْ ُلكِ ْ ،اَل َآيـة (: )١٥
�أَ ْحدَاْ ِث َهـ��ا َ ،وكُ لُّ�� ُه ِث َق ٌة فيِ َخ ْا ِل ِق ِه َ ،و َق ْد َقاْلَ َتعَ�� ْا َ
ور{.
�ض َذل اً
} ُه َو ا َّلذِي َج َعلَ َلك ُُم ْ أ
الَ ْر َ
ُول َف ْ
ام ُ�شوا فيِ َم َناكِ ِب َها َوكُ لُوا مِ ْن ِر ْزقِ ِه َو�إِل َْي ِه ال ُّن ُ�ش ُ
الء  ،اَ ْل َّت َي ُّق ُن
وَممِ َّ ا َي ْ�س َت ْو ِج ُب َع َلى اَلمْ ُ ْ�ؤمِ ِن اَلحْ ِّق نْ َ
حَي َي ْب َتل ِْي ِه اَلخَْ ْال ُِق َجل َّْت ُق ْد َر ُت ُه َ ،و َي َق ُع َع َل ْيه اَ ْل َب ُ
هلل ُ�س ْب َح ْا َن ُه و ِل َق�ضَ ْا ِئ ِه ،
هلل ُ�س ْب َحا َن ُه َ ،و َما َعل َْي ِه ِح ْي َن َها �إ َّال �أَ ْن ُي َ�سل َِّم ْاَل ْأم َر ِ
بَ�أَ َّن َما ذَاْكَ ِ�إ َّال مِ ْن عِ ْن ِد ا ِ
اَلل ِْه ِّي
َاْم اَلْ�شرَّْ ِع َ ،و َع َد ِم مخَُ ا َل َف ِة َذلِكَ ْ أ
َويَ�أْ ُخ َذ ِبا َْ أ
اَلَ ْم ِر ْ إِ
َل ْ�س َبا ِْب اَ ْل َّناْفِ َع ِة ِل َد ْف ِع َذلِكَ اَل َْبال ِء  ،بِا ْل ِتز ِ
َاَلكْ َثا ُْر مِ َن اَالْ ِْ�س ِت ْغ َف ْا ِر ،وَاَ ْل َّت ْو َب ُة
ْترَِا���ض ،و ِ ْ إ
َومَ��ا ا ْق َت�ضَ�� ْا ُه ُ�س ْب َحا َن ُه فيِ َخ ْل ِقهَِ ،و ُد ْو َن َ�س َخطٍ َ�أ ْو ِاع ٍ
هلل ُ�س ْب َحا َن ُه مِ ْن كُ ِّل َذ ْن ٍب �أَ ْو َت ْق ِ�صيرْ ٍ .
اَلخَْ ْا ِل�صَ ُِة ِ
�ْين اَل َْبال ِء َ ،ف َق ْد َقاْلَ اَل َّْر ُ�سولُ اَ ْل َك ِريمْ ُ �صَ لَّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َّ �( :إن
َو اَل �شَ��كَّ فيِ عِ ظَ ِم اَلجَْ زَا ِء ِح نْ َ
َ��م اَلجَْ��زَاْ ِء َم َع عِ ظَ ِم اَلْبَ�لا ِء َ ،و ِ�إ َّن ا َ
وم ْن
هلل ِ�إذَا � َأح َّب َق ْو ًما ْاب َت ُ
عِ ظ َ
الر�ضَ ا َ ،
الهم َ ،ف َم ْن َر ِ�ض َي َف َل ُه ِّ
ْن
ال�س ْخطُ ) ( َروَاْ ُه اَلْترّْ َمذِي ) َ ..ف َعلَى اَ ْل َّنا�سِ كِ اَ ْل َع ْا ِب ِد َق ِو ِّي ْ إِ
اَليمَْ ا ِْن  ،ا ِْ�ست ِْح�ضَ ا ُْر َم َغا مِ ِ
َ�س َخطَ َف َل ُه َّ
ْ��ع ل َد َر َج ِة اَلمْ ُ �ؤْمِ ِن َو َم ْن ِز َل َِت ُه
ِل�س ِّي َئ ِ
ْ إِ
اَل ْبت�ِلااِ ِء  ،مِ ْن َحي ُ
ات َ ،و َرف ُ
ْ��ث كَ ْو ُِن ُِه َت ْك ِفيرْاً لِل ُّذ ُن ْو ِب  ،حَ ْ
وَمواً ل َّ
اَلمَْر ِء ِ�ص َل َت ُه ب َِر ِّب�� ِه َ ،و َف ْت ِح َبا ِْب
فيِ ْاَل ِآخ َ
��ر ِة  ،بَ�� ْل ُي�شَ��كِّلُ َ�س ْان َِح ًة ِا ْق َت�ضَ ْاهَ��ا َر ُّب اَ ْل ِع َّز ِة ِل َت ْق ِويَ�� ِة ْ
اَليمَْ ْا ِن
هلل اَ ْل َغ ُف ْو ِر اَ ْل َّر ِح ْي ِم  ،وَاَ ْل ُّ�ش ُع ْو ِر ِب َا ْل َّت ْف ِر ْيطِ فيِ َح ِّق�� ِه ُ�س ْب َح ْا َن ُه َ ،و َت ْق ِو َي ِة ْ ِإ
بَي يَ��دي ا ِ
العميد الركن
اَ ْل َّت ْوبَ�� ِة نْ َ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
ِي��ن � َآم ُنواْ ا�صْبرِ ُ واْ َو�صَ اب ُِرواْ َورَابِطُ واْ وَا َّت ُقواْ
ِب َِق�ضَ ْائِ�� ِه َوقَ�� َد ِر ِه َ ،ف َق ْد َقاْلَ ُ�س ْب َحا َن ُه َ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
��ون{ ُ�س ْو َر ُة �آَلِ ُعمْ��ران ْ ،آَ
��ن كَ َذلِكَ �أَ ْن َي َت َذكَّ َر
اَل َي ُة ( َ ، ) ٨و ِباَلمْ ُ َق ْابِلِ َف َع َلى اَلمْ ُ �ؤْمِ ِ
ُ��م ُت ْفل ُِح َ
اللهَّ َل َع َّلك ْ
ي َ ،و َذ ِوي اَ ْل َع َو ِز واَلحَْ ا َْج ِة  ،وَاَ َّلذ ِْي َن َت َقطَّ َع ْت ب ِِه ُم ُ�س ُبلُ اَ ْل َع ْي ِ�ش َ ،و َف َر َغ ْت �أَ َي ْا ِْي ُه ُم بمَِ ا
اَلمَْح ُرومِ نْ َ
�أُ ْو َلئِكَ ْ
اَلمَْر ُء مِ ْن ُه ُم ْاَل َآخ َر َ ،و ُيطْ ع ُِم َن ْف َ�س ُه َو�أَ ْه َل ُه َو َذ َو ْيهِ.
ُي ْعطِ ي ْ
ات اَ ْل َّز َم ِن َ ،ق ْد ُع ِر َف ِب َال َّْ�صبرْ ِ  ،وَتمََ َّي َز بِاَلجَْ َل ِد َ ،و ْق َد �أَظْ َه َر
وَاَ ْل ُع َماْنيِ ُ َ ،و َعلَى َم ِّر اَ ْل َّت ْا ِر ْي ِخ َ ،و َم َع ُم َت َق َلب ِ
��ف �شَ َّت��ى �ُ ،ص َو ًرا لِلْ ِإرَاْ َد ِة اَل ُّْ�صل َْب ِة َ ،و�أَ ْو ُج ًه��ا ِل ْل َع ِزيمَْ ِة اَل َّْ�ص ْا ِد َق ِة َ ،و َ�أ�شْ��كَا ًْال ِلل َْم َ�ساْعِ َي اَلحَْ ث ِْي َث ِة
فيِ َموَاْقِ َ
َلَ ْ�س َبا ِْب ..
َ��و ِّك ًال َعلَ��ى اَل َْب ْا ِرئ اَ ْل َع ِزيْ�� ِز  ،اَلمْ ُ َق ِّد ِر وَاَلمْ ُ�سَ�ِّيرِرِّ ِ لِلْ ُ أ ُم ْو ِر َ ،و� ِآخ��ذاً فيِ الو ْقتِ ذَاْتِ�� ِه ِبا ْ أ
اَل َْو َّث ْابَ�� ِة ُ ،مت َ
��را قَ�� ْد ��َضَرََ َب � ْأر َو َع ْ أ
َاْن اَ ْل َعظِ ْي ِم  ،وَاَلمْ ُ�صَ��ا ِْب اَلجَْ لَلِ َ ،و َها ُه َو اَل َْي ْو َم ُيظْ ِه ُر َذلِكَ
اَلَ ْم ِث َل ِة فيِ َذلِكَ ِ ،ب َا ْل ُف ْقد ِ
َو ُم� َّؤخ ً
َ��ع اَلجَْ ْائ َِح ِة كُ ْو ُر ْو َنا (كُ ْوفِ ْيد َ )١٩ -و َما َي َتطَ ل ََّب ُه َذلِكَ
اَلحَْ�س ِن م َ
َو ِبجَ�لاءٍ  ،بَ�� ْل َو ُي َ�ؤ ِّك ُد ُه وَاْقِ ًعا َمل ُْم ْو ً�سا ِ ،ب َت َعا ُْم ِل ِه َ
َاْت ِاحْترَِاْ ِز َّيةٍ َو ُم َتطَ ل ََّبا ٍْت ِو َق ْائ َِّيةٍ  ،فيِ ُ�ص َو ٍر مِ َن اَ ْل َّت َح ُّملِ وَاَلمَْ �شَ َّقةِ.
مِ ْن ِ�إ ْجرَاْء ٍ
َاْم َعل َْي َها ِن ْع َم َة ْ أَ
َحفِظَ ا ُ
اَل ْم ِن وَاَلْطَّ مَ�أْن ِْي ِن ِة و اَْاَل ِْ�س ِت ْقرَاْ ِر َ ،و َحفِظَ ُ�س ْب َح ْا َن ُه َموْال َنا َح�ضرَْ َة
هلل ُع َم َ
ان مِ ْن كُ ِّل َمك ُْر ْوهٍ َ ،و�أَد َ
�ض
��ب اَلجَْاللَ�� ِة اَ ْل ُ�س ْلطَ ْا َن َه ْي َث َم ْب َن طَ ْارِقٍ اَلمْ ُ َعظَّ َم اَ ْل َق ْا ِئ َد ْ أ
ِعَي ِر َعا َْي ِتهَِ ،وكُ لَّ ُموْاَطِ ٍن َو ُمق ِْي ٍم َعلَى �أَ ْر ِ
اَلَ ْعلَى َ ،وكَلأ ُه ب نْ ِ
�صَ ْا ِح ِ
هلل اَ ْل َّت ْوفِ ْي ُق.
اَلخَْيرْ ِ وَاَ ْل َّن َم ْاءِ ،وبِا ِ
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