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ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل
ورعاه  -يتف�سل ويقوم بزيارتني �ساميتني لكل من قيادة لواء امل�ساة ( )11باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين وقاعدة ثمريت اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
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حتظى قوات ال�س ��لطان امل�س ��لحة بالرعاية واالهتمام ال�س ��اميني من لدن موالنا ح�ض ��رة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -انطالقاً من �أدوارها الوطنية اجل�سيمة ،وما ت�ضطلع به من
مهام ،دفاعاً عن الوطن الغايل ،وحماية مقد�ساته  ،واملرابطة على ثغوره ،وحرا�سة منجزات نه�ضته املباركة ،يف خمتلف
املواق ��ع وكاف ��ة القطاعات وعلى جميع الأ�ص ��عدة ،ب ��راً وجواً وبحراً ،ومن هذا املنطلق ،ح َّققت قوات ال�س ��لطان امل�س ��لحة
منجزات تعد فخ ًرا وع ًزا لهذا الوطن العزيز ولأبنائه الأوفياء املخل�ص�ي�ن ،وتب َّو�أت املكانة املرموقة يف منظومة الدولة
ال ُعمانية املعا�صرة ،فهي تعد مكونا �أ�سا�سياً ورئي�سيا من مكوناتها الرا�سخة املكينة ،املرتابطة واملتكاملة ،واملرتكزة على
�إرث تاريخي خالد وعظيم ،واملعزز بعراقة عُمان ال�ضاربة يف عمق التاريخ ،و�أ�صالة قيمها النبيلة ،والتي ازدانت برونق
نه�ض ��تها اخلالدة املتجدِّدة ،واملتدفقة بالعطاء واخلري العميم للوطن واملواطن ،م�ؤكدة على �س�ي�رها بكل ثقة ور�س ��وخ
وثبات يف طريق التقدم والنماء ،عل ًوا ل�ش� ��أن الوطن وازدهاره ،واملحافظة على ا�س ��تمرار حتقيق �أمنه وا�س ��تقراره ،ورخاء
املواطن يف كافة ربوع عُمان الغالية.
وت�أتي الزيارة الكرمية ال�سامية التي تف�ضل بها موالنا جاللة القائد الأعلى ـ �أعزه اهلل ـ لكل من قيادة لواء امل�شاة ()11
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وقاعدة ثمريت اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين مبحافظة ظفار ،ت�أكيدًا ملا حتظى
به قوات ال�سلطان امل�سلحة من رعاية واهتمام من لدن جاللته -ن�صره اهلل  ،-وعمق العالقة بني القائد املفدى و�أبنائه
منت�س ��بي قوات جاللته البوا�سل �ض ��باطاً وجنودًا و�أفرادًا ،وتقديراً جلهودهم اجل�سيمة وت�ضحياتهم الوطنية ،فخالل
ه ��ذه الزي ��ارات ال�س ��امية الكرمية يحر�ص جاللته  -حفظه اهلل � -شخ�ص ��يا عل ��ى الوقوف على ق ��درات و�إمكانات قواته
البا�س ��لة ،ودعمها ومتكينها ماديا وب�ش ��ريا ملوا�ص ��لة �أدوارها ومهامها الوطنية العظيمة بكل احرتافية وتفان ،ولتواكب
التطورات املت�سارعة يف النظم الع�سكرية احلديثة.
ومما ال �ش ��ك فيه ف�إن قوات ال�س ��لطان امل�س ��لحة بالإ�ض ��افة �إىل �أدوارها ومهامها الرئي�سية ف�إنها ت�ساهم بفعالية ،بل
وت�شارك بقية م�ؤ�س�سات الدولة يف جهود التنمية ال�شاملة امل�ستدامة التي ت�شهدها ال�سلطنة ،والتي ي�أتي الإن�سان ال ُعماين
يف �أعلى مراتب اخلطط التي تنتهجها ،والهادفة تنمية وبناء قدراته وحتفيزه على العطاء والإبداع والإجادة يف �إجناز
مهام عمله ،وما ي�ضطلع به وظيفيا ومهنيا ،وما الدفعات املتوالية التي تن�ضم يف �صفوفها تبا ًعا �أو تلك التي ت�شهدها
ميادينها و�أروقتها يف تخريج دفعات جديدة من �أبناء الوطن الذين نالوا �شرف االنت�ساب �إىل �أحد �أ�سلحتها �إال ت�أكيد على
ما حظيت به قوات ال�سلطان امل�سلحة من رعاية واهتمام �ساميني دعماً لها ،وتعزي ًزا ملنظومتها من الكوادر الوطنية من
ال�شباب ال ُعماين الت َّواق خلدمة وطنه الغايل يف خمتلف امليادين والتخ�ص�صات  ،كما �أن ا�ستمرار ا�ستيعاب الباحثني عن
عمل يف �صفوفها ي�أتي ترجم ًة وتنفي ًذا للتوجيهات ال�سامية القا�ضية بت�سريع وترية التوظيف من �أبناء الوطن ،لينالوا
�شرف خدمة وطنهم الغايل ،وقائدهم املفدى.
حف ��ظ اهلل موالن ��ا جالل ��ة القائد الأعلى ،و�أدام ��ه عزا وفخرا للوطن واملواط ��ن ،وحفظ اهلل عُمان دائم ��ا و�أبداً �آمن ًة
م�ستقر ًة ،ودامت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف تطور وازدهار ،حتت ظل قيادة جاللته احلكيمة.
هيئة التحرير
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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الإعالنات واال�شرتاكات
يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

الربيد الإلكرتوين

jundoman@mod.gov.om
OMANـMODـTwitter : @MG
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الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق

 �صاللة واخلريف � ...سحـر الطبيعة وروعـة املكـان 91-88 ..... حول العامل95-92.................................................................... -ا�سرتاحة العدد97-96...............................................................

ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى  -حـــــــــفظه الله ورعاه  -يتف�ضل بزيارة �سامية
لقيادة لواء امل�شاة ()11
العماين مبع�سكر �أم الغوارف
ال�سلطــــــــــاين
باجلي�ش
ُ

ّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه الله -يوم  8/١٧بزيارة �سامية كرمية لقيادة
لواء امل�شاة ( )11باجلي�ش ال�سلطاين العُماين مبع�سكر �أم الغوارف
العــدد 536
�أغ�سط�س 2021
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جاللة القائد الأعلى �-أبقاه اهلل -يتف�ضل وي�ستمع �إىل �إيجاز عن م�سرية
تطور اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وما يتمتع به من املقدرات والكفاءات،
و�إيجاز عن لواء امل�شاة ( )١١وما �أُ�سند �إليه من �أدوار عملياتية
ملقر
ولدى و�صول جاللته -رعاه اهللِّ -
املع�سكر كان يف ا�ستقبال جاللته �-أيده
اهلل -اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،والعميد
الركن قائد ل��واء امل�شاة ( )١١باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من قادة الأجهزة
الع�سكرية والأمنية ،وكبار �ضباط لواء
امل�شاة ( )١١باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
هذا ،وقد تف�ضل جاللة القائد الأعلى
�أبقاه اهلل -وا�ستمع �إىل �إيجاز عن م�سريةتطور اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وما يتمتع
به من املقدرات والكفاءات العالية تنظيم ًا
وت�سليحاً ،وما ي�ضطلع به من الواجبات
أدوار
الوطنية ،وما يقدمه وي�سهم به من � ٍ
تنموية جنب ًا �إىل جنب ومع باقي �أ�سلحة
العــدد 536
�أغ�سط�س 2021
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جاللة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى
حفظه اهلل -يتفقد املعر�ض الذي �أُقيمبهذه املنا�سبة الكرمية وما احتواه من
لعدد من املعدات
مناذج ٍ
والأ�سلحة املتطورة
قوات ال�سلطان امل�سلحة وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
كما ا�ستمع جاللته �-أع��زه اهلل� -إىل �إيجاز عن لواء
امل�شاة ( )١١وما �أُ�سند �إليه من �أدوار عملياتية.
كما تف�ضل جاللة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى
حفظه اهلل -وتف َّقد املعر�ض الذي �أُقيم بهذه املنا�سبةالكرمية وما احتواه من مناذج لعددٍ من املعدات والأ�سلحة

املتطورة التي ُز ِّو َد بها اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
ومت التقاط ال�صورة التذكارية ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -مع �أبنائه من منت�سبي لواء امل�شاة
( )١١وقادة الأجهزة الع�سكرية والأمنية مبحافظة ظفار .
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ح�ضــرة �صاحــب اجلاللــة القائـــــــــــد الأعلـى -حفظه الله ورعاه-
العماين
يتف�ضل بزيارة �سامية لقاعــــدة ثمريــــــــــــت اجلويةب�سالح اجلو ال�سلطاين ُ

ّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه الله -يوم
 8/30بزيارة �سامية كرمية لقاعدة ثمريت اجلويّة
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين
العــدد 536
�أغ�سط�س 2021

10

11

العــدد 536
�أغ�سط�س 2021

جاللته �-أعزه اهلل -ي�ستمع �إىل �إيجاز عن �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين وما تتمتع به قاعدة ثمريت اجلوية من القدرات
املهام والأدوار الوطنية
والإمكانات يف �إطار ما ت�ضطلع به من ِّ
ملقر
وفور و�صول جاللته -رع��اه اهللِّ -
القاعدة كان يف ا�ستقباله اللواء الركن طيار
حماد الغافري قائد �سالح اجلو
خمي�س بن ّ
ال�سلطاين ال ُعماين ،وقائد قاعدة ثمريت
اجلوية ،وقادة الأجنحة والأ�رساب بالقاعدة.
ه��ذا ،وق��د تف�ضل جاللة القائد الأعلى
�أي��ده اهلل -وا�ستمع �إىل �إيجاز عن �سالحاجلو ال�سلطاين ال ُعماين وما تتمتع به قاعدة
ثمريت اجلوية من القدرات والإمكانات يف
املهام والأدوار
�إط��ار ما ت�ضطلع به من
ِّ
العــدد 536
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الوطنية اجل�سيمة.
كما ا�ستعر�ض ج�لال��ة �سلطان البالد
امل��ف��دى -حفظه اهلل -ع���دداً م��ن طائرات
ال�سالح املختلفة ،وتف َّقد �-أعزه اهلل -مناذج
من املنظومات اجلوية املتطورة ل�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين .
بعدها مت التقاط ال�����ص��ورة التذكارية
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -مع �أبنائه من منت�سبيقاعدة ثمريت اجلوية .

جاللته �-أعزه اهلل-
ي�ستعر�ض عدد ًا
من طائرات ال�سالح
املختلفة ،ويتف َّقد
مناذج من املنظومات
اجلوية املتطورة
ل�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين

13
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ح�ضــرة �صـاحـب اجلاللــة ال�سلطـان هيثـم بن طارق املـعظـــــــــــــــــــــــــــــم  -حفظــه اهلل ورعـــاه  -يتــر�أ�س اجتمــاع اللجنـة
العليا املكلفــــة ببحـث �آليــة التعامــــل مــع التطورات الناجتــــــــــــــــــــــــــة عــن انت�شـــــار فيـــرو�س كـــورونا (كوفيـــد)19-

تف�ض��ل ح�ضرة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
فرت�أ�س يوم  8/18يف ق�ص��ر املعمورة العامر بوالية �ص�لالة اجتما ًع��ا للجنة العليا املكلفة
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد .)19
العــدد 536
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وق��د ا�سته��ل جاللت��ه �-أبق��اه اهلل-
االجتماع بالتوج��ه �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل
باحلم��د والثناء على ما ت�شه��ده ال�سلطنة من
انخفا�ض كبري يف �أع��داد الإ�صابات مبر�ض
فريو���س كورونا (كوفي��د  ،)19مبد ًيا �-أعزه
الوطني��ة
اهلل -ارتياح��ه م��ن �س�ير احلمل��ة
ّ
للتح�ص�ين �ض��د ه��ذا الوب��اء ،م�ؤك�� ًدا �-أيده
التح�س��ن م��ا كان ليتحقق لوال
اهلل� -أن ه��ذا
ّ
القرارات املنا�سبة التي ا ُّتخِ ذَت واجلهود التي
تبذله��ا جمي��ع اجله��ات يف ال�سلطن��ة وعلى
ال�صح��ي ،وال�شع��ور الع��ايل
ر�أ�سه��ا القط��اع
ّ
بامل�س�ؤولي��ة الذي �أبداه جميع �أفراد املجتمع

جاللته � -أبقاه اهلل -يتوجه �إىل اهلل �سبحانه
وتعاىل باحلمد والثناء على ما ت�شهده ال�سلطنة
من انخفا�ض كبري يف �أعداد الإ�صابات مبر�ض
فريو�س كورونا (كوفيد )19
[[[[

جاللته �-أعزه اهلل -يبدي ارتياحه من �سري
احلملة الوطن ّية للتح�صني �ضد هذا الوباء،
م� ً
التح�سن ما كان
ؤكدا �-أيده اهلل� -أن هذا
ّ
ليتحقق لوال القرارات املنا�سبة التي ا ُّت ِخ َذت
واجلهود التي تبذلها جميع اجلهات يف ال�سلطنة
15
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جاللته -حفظه اهلل ورعاه -ي�سدي
توجيهاته ال�سامية الكرمية للجنة العليا
باتخاذ التدابري املنا�سبة للتعامل مع
اجلائحة يف الفرتة املقبلة ،مبا يكفل
ال�صحّ ة العامة من جانب ،وا�ستمرار �أعمال
جميع قطاعات الدولة من جانب �آخر
[[[[

جاللته �-أعزه اهلل -يعرب عن �شكره
وتقديره للجنة العليا على ما تبذله من
جهود مدرو�سة للتعامل مع هذه اجلائحة
يف خمتلف مراحلها وتط ّوراتها ،وجلميع
�أفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني،
وللجهات احلكومية واخلا�صة
العــدد 536
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من خالل التزامهم بتلك القرارات ومبا و�ضعته
ت�صب جُمت ِم َع ًة يف
اجله��ات
ّ
املعنية من �ضوابط ّ
احلف��اظ على ال�صحة العامة للأفراد وللمجتمع
ال ُعماين ب�أ�رسه.
تف�ض��ل جاللت��ه -حفظ��ه اهلل ورعاه-
وق��د ّ
ف�أ�سدى توجيهاته ال�سامية الكرمية للجنة العليا
باتخاذ التدابري املنا�سبة للتعامل مع اجلائحة
ال�صحة العامة من
يف الفرتة املقبلة ،مبا يكفل
ّ
جان��ب ،وا�ستمرار �أعمال جميع قطاعات الدولة
من جانب �آخر.
تف�ضل جاللته �-أعزه اهلل -ف�أعرب عن
كم��ا ّ
�شك��ره وتقديره للجنة العلي��ا على ما تبذله من
جه��ود مدرو�سة للتعامل مع ه��ذه اجلائحة يف
وتطوراته��ا ،وجلمي��ع �أفراد
خمتل��ف مراحله��ا
ّ
املجتم��ع م��ن مواطن�ين ومقيم�ين ،وللجهات
احلكومي��ة واخلا�ص��ة ،وعلى ر�أ�سه��ا املنظومة

ال�صحي�ين عل��ى
ال�صحي��ة وجمي��ع العامل�ين
ّ
جهوده��م اال�ستثنائي��ة يف الف�ترة املا�ضي��ة
بتق��دمي اخلدمة والرعاي��ة ال�صحية يف خمتلف
حمافظ��ات ال�سلطن��ة ،وللأجه��زة الع�سكري��ة
والأمني��ة عل��ى م��ا تبذل��ه م��ن جه��ود ل�ضمان
جن��اح ف�ترات الإغ�لاق ومنع احلرك��ة وغريها
من القرارات التي اعتمدت لل�سيطرة على تف�شي
ه��ذا املر���ض ،وجلمي��ع امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية
على دورها يف ن�رش املعرفة العلمية ال�صحيحة
والتوعية حول املر�ض و�سب��ل جت ّنبه والوقاية
منه ،وكذلك �أ�صحاب الأعمال و�رشكات القطاع
اخلا���ص على تفهمه��م وم�ؤازرته��م للإجراءات
االحرتازي��ة الحت��واء اجلائح��ة ،حاثً��ا �-أي��ده
اهلل -اجلمي��ع عل��ى ��ضرورة تلق��ي التح�ص�ين
�ضد هذا الوباء وف��ق الربنامج املو�ضوع لذلك،
واال�ستم��رار يف االلتزام بالق��رارات وال�ضوابط

جاللته �-أيده اهلل -يحث اجلميع
على �ضرورة تلقي التح�صني �ضد هذا
الوباء وفق الربنامج املو�ضوع لذلك،
واال�ستمرار يف االلتزام بالقرارات
وال�ضوابط التي يتم اعتمادها من قبل
اللجنة العليا ل�ضمان �صحة و�سالمة
الأفراد واملجتمع
الت��ي يتم اعتماده��ا من قبل اللجن��ة العليا
ل�ضمان �صحة و�سالمة الأفراد واملجتمع.
«حفظ اهلل جاللة ال�سلطان املعظم ،و�أدامه
وفخرا لهذا الوطن العزيز و�شعبه الأبي،
ع�� ًّزا
ً
و�أدام عل��ى ُعم��ان ظ�لال الرفع��ة والتق��دم
والرخاء حتت قيادته ال�سامية احلكيمة».
17
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جاللــة القائــد الأعلــى  -حفظــه اهلل ورعـــاه  -يـــرد علـى تهنئــــــــــــــــــــــــــة قواتـــــه امل�سلحـــــة مبنا�سبـــــة عيـــد الأ�ضحــــى املبــــــــــارك
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد

�صاحب ال�سمو ال�سيد� /شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع وكافة منت�سبي وزارة الدفاع

الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -فبعث برقية �شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ،رداً على برقية التهنئة

ن�شكركم على تهنئتكم لنا مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك وما ت�ضمنته من م�شاعر طيبة،

املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

ندعو اهلل تعاىل �أن يعيد هذه املنا�سبة ال�سعيدة على اجلميع باليمن والربكات.

فيما يلي ن�صها:

وكل عام و�أنتم بخري،
						

ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
• ا�ستقب��ل �صاحب ال�سم��و ال�سيد �شهاب
ب��ن طارق ب��ن تيم��ور �آل �سعيد نائ��ب رئي�س

ال��وزراء ل�ش���ؤون الدف��اع ي��وم  8/4مبكتب��ه
مبع�سك��ر املرتفعة �سعادة الفريق الركن طيار

غامن ب��ن �شاهني الغامن رئي�س �أركان القوات
امل�سلحة بدولة قط��ر ال�شقيقة والوفد املرافق
له.
وق��د رح��ب �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س ال����وزراء ل�����ش��ؤون ال��دف��اع ب�سعادة
ال�����ض��ي��ف ،ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ا�ستعرا�ض
العالقات الأخ��وي��ة القائمة ب�ين البلدين
ال�شقيقني  ،كما مت تبادل وجهات النظر حول
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
• كم��ا ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سم��و ال�سيد
�شه��اب ب��ن طارق ب��ن تيم��ور �آل �سعيد نائب
رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع ي��وم 8/16
مبكتب��ه مبع�سك��ر املرتفع��ة مع��ايل الفري��ق
الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أركان
الق��وات امل�سلح��ة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتحدة ال�شقيقة والوفد املرافق له.
رحب �صاح��ب ال�سمو
ويف بداي��ة اللق��اء َّ
ال�سي��د نائ��ب رئي�س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع
مت ا�ستعرا���ض العالقات
مبع��ايل ال�ضي��ف ،و َّ
الأخوي��ة القائم��ة ب�ين البلدي��ن ال�شقيقني ،
وتب��ادل وجهات النظر ح��ول عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.
ح��ضر املقابلت�ين الفري��ق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
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هيثم بن طارق

									

�سلطان ُعـــمـان

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
• ا�ستقب��ل معايل الفري��ق �أول �سلطان بن
حمم��د النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
ي��وم � 8/4سعادة الفريق الركن طيار غامن بن
�شاه�ين الغامن رئي�س �أركان الق��وات امل�سلحة
بدولة قطر .
وق��د رحب مع��ايل الفري��ق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين بال�ضيف والوفد املرافق
ل��ه ،حي��ث مت خ�لال املقابل��ة ا�ستعرا�ض
العالق��ات الأخوية الوطيدة ب�ين البلدين
ال�شقيق�ين ،وجماالت التع��اون امل�شرتكة،
من جانبه �أ�شاد ال�ضيف مبتانة العالقات
الت��ي تربط ال�سلطنة بدول��ة قطر ال�شقيقة ،
كم��ا مت تبادل الأحادي��ث حول املوا�ضيع
الإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك .
• وا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق �أول
�سلطان بن حمم��د النعماين وزير املكتب
ال�سلط��اين مبكتب��ه ي��وم  8/16مع��ايل
الفري��ق الركن حمد حممد ث��اين الرميثي
رئي���س �أركان الق��وات امل�سلح��ة بدول��ة
الإمارات العربية املتحدة والوفد املرافق
ل��ه ،حي��ث مت خ�لال اللق��اء ا�ستعرا���ض
العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني

و�أوج��ه التعاون القائم بينهما يف العديد
م��ن املج��االت مب��ا يخ��دم امل�صال��ح

امل�شرتك��ة ،كما مت تب��ادل وجهات النظر
حول الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
19
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• كم��ا ا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق وزي��ر املكت��ب ال�سلطاين ي��وم  8/16الفرن�سي��ة املعتم��د ل��دى ال�سلطن��ة
�أول �سلط��ان ب��ن حمم��د النعم��اين �سع��ادة رينو �ساالن �سفري اجلمهورية مبنا�سب��ة انته��اء مهام عمل��ه ك�سفري
لب�لاده يف ال�سلطن��ة ،حي��ث ع�بر عن
اعتزازه وتقدي��ره للرعاية التي حظي
بها من كافة امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة،
م��ن جانبه �شك��ر معايل الفري��ق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين �سعادة ال�سفري
عل��ى اجله��ود الطيب��ة الت��ي بذله��ا
خالل ف�ترة عمله بال�سلطنة يف �سبيل
تعزي��ز العالق��ات الثنائي��ة القائم��ة
ب�ين البلدين يف خمتل��ف املجاالت ،
متمنيا له دوام التوفيق.

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع يزور جمهورية تركيا ال�صديقة
قام معايل الدكتور حممد بن نا�رص
الزعابي الأم�ين العام ب��وزارة الدفاع
ب��زي��ارة ر�سمية �إىل جمهورية تركيا
ال�صديقة خالل الفرتة (،)8/19-16
ح����ضر خ�لال��ه��ا م��ع��ر���ض ال�صناعات
الدفاعية الذي �أقيم مبدينة �إ�سطنبول،
واطلع خاللها على املعرو�ضات التي
ا�شتملها املعر�ض ،وا�ستمع �إىل �إيجاز
من القائمني على هذه املعرو�ضات.
وق��د التقى م��ع��ايل الأم�ي�ن العام
بوزارة الدفاع والوفد املرافق له خالل
الزيارة معايل الربوفي�سور �إ�سماعيل
دمي�ي�ر رئ��ي�����س م�ؤ�س�سة ال�صناعات
الدفاعية التابعة للرئا�سة الرتكية،
وعددا من الر�ؤ�ساء التنفيذيني لل�رشكات
الدفاعية الرتكية.
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
يعقد جل�سة مباحثات ر�سمية مع رئي�س �أركان القوات امل�سلحة بدولة قطر ال�شقيقة
ُعق��دت مبق��ر رئا�س��ة �أركان ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة ي��وم  8/4جل�سة املباحث��ات الر�سمية
ب�ين الفريق الركن بحري عب��داهلل بن خمي�س بن
عب��داهلل الرئي�س��ي رئي���س �أركان ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة ،و�سعادة الفريق الرك��ن طيار غامن بن
�شاه�ين الغ��امن رئي���س �أركان الق��وات امل�سلحة
بدولة قطر ال�شقيقة.
ول��دى و�ص��ول �سع��ادة الفريق الرك��ن طيار
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة القطرية مقر رئا�سة
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر املرتفعة
�أجريت له مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية  ،و �أدت ثلة من
حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية وعزفت جمموعة
م��ن فرقة املو�سيقى �سالم ال�رشف ،ثم ا�ستعر�ض
ال�ضيف حر�س املرا�سم .
ويف بداي��ة اللق��اء رح��ب الفري��ق الرك��ن
بح��ري رئي���س �أركان ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة
ب�سع��ادة ال�ضي��ف والوف��د املرافق ل��ه متمنيا له
طيب الإقامة بال�سلطن��ة ،من جانبه �شكر �سعادة
ال�ضي��ف الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة على ح�س��ن اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة الذي قوبل به والوفد املرافق له  ،م�ؤكدا
�سع��ادة ال�ضي��ف عل��ى عم��ق العالق��ات الأخوية
الوثيقة بني البلدين.
كما مت خ�لال اللقاء بحث جماالت التعاون
الع�سك��ري القائ��م بني وزارت��ي الدف��اع للبلدين
و�سبل تعزيزها ،وتبادل وجهات النظر ومناق�شة
عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك مبا
يخدم م�صلحة البلدين ال�شقيقني.

ح�رض جل�سة املباحثات من اجلانب العماين
العمي��د الرك��ن عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل املنذري
م�ساع��د رئي���س الأركان للعملي��ات والتخطي��ط،
والعمي��د الركن بحري عي�سى ب��ن �سامل العوي�سي
م�ساعد رئي�س الأركان للإدارة واللوازم ،والعميد

الرك��ن طيار نا��صر بن �سعي��د ال�سع��دي م�ساعد
رئي���س الأركان للتدريب والتماري��ن امل�شرتكة ،
كما ح�رضها من اجلان��ب القطري الوفد املرافق
لل�ضي��ف ،وامللحق الع�سكري ب�سف��ارة دولة قطر
مب�سقط.

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�ستقبل
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة

ا�ستقب��ل الفري��ق الرك��ن بحري عب��داهلل بن
خمي���س بن عبداهلل الرئي�سي رئي���س �أركان قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة مبكتب��ه مبع�سك��ر املرتفع��ة

ي��وم  8/16مع��ايل الفري��ق الرك��ن حم��د حممد
ث��اين الرميث��ي رئي���س �أركان الق��وات امل�سلح��ة
بدول��ة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة والوفد

املرافق له.
ول��دى و�صول مع��ايل الفريق الرك��ن رئي�س
�أركان الق��وات امل�سلح��ة الإماراتية مق��ر رئا�سة
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر املرتفعة
�أجريت ل��ه مرا�س��م ا�ستقبال ر�سمي��ة  ،حيث �أدت
ثل��ة من حر�س ال�رشف التحي��ة الع�سكرية وعزفت
جمموع��ة من فرقة املو�سيقى �سالم ال�رشف  ،ثم
ا�ستعر�ض معايل ال�ضيف حر�س املرا�سم .
وقد رحب الفريق الركن بحري رئي�س �أركان
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة بال�ضي��ف متمني��ا له
زيارة موفق��ة لل�سلطنة ،ومت خ�لال اللقاء تبادل
وجه��ات النظر يف عدد من الأمور الع�سكرية ذات
االهتم��ام امل�شرتك .ح�رض املقابلة عدد من كبار
ال�ضباط من كال اجلانبني.
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رئي�سا �أركان القوات امل�سلحة بدولة قطر ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقتني
يزوران مركز الأمن البحري كال على حدة
• قام يوم � 8/5سعادة الفريق الركن طيار
غ��امن ب��ن �شاه�ين الغ��امن رئي���س �أركان القوات
امل�سلح��ة بدولة قطر ال�شقيق��ة والوفد املرافق له
بزي��ارة �إىل مرك��ز الأمن البح��ري ،رافقه خاللها
الفري��ق الرك��ن بح��ري عب��داهلل ب��ن خمي���س بن
عب��داهلل الرئي�س��ي رئي���س �أركان ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة  ،و قد كان يف اال�ستقب��ال اللواء الركن
بح��ري �سي��ف بن نا��صر الرحبي قائ��د البحرية
ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة ،وع��دد من كب��ار ال�ضباط
بقوات ال�سلطان امل�سلحة.
• وق��ام ي��وم  8/17مع��ايل الفريق الركن
حم��د حممد ث��اين الرميثي رئي���س �أركان القوات
امل�سلح��ة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
ال�شقيق��ة والوف��د املراف��ق ل��ه بزي��ارة �إىل مركز
الأم��ن البح��ري ،رافق��ه خالله��ا الفري��ق الرك��ن
بح��ري عب��داهلل بن خمي���س بن عب��داهلل الرئي�سي
رئي���س �أركان ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة ،و ق��د
كان يف ا�ستقباله��م العمي��د الرك��ن بحري طارق
ب��ن عي�س��ى الرئي�س��ي قائ��د البحري��ة ال�سلطانية
العمانية بالإناب��ة  ،والعميد الركن بحري حممد
بن حمود الزدجايل رئي�س مركز الأمن البحري.
وخ�لال الزيارة اطَّ لع ال�ضيف��ان على مرافق
مرك��ز الأم��ن البح��ري وم��ا يحوي��ه م��ن �أجهزة
وتقني��ات حديثة تتنا�س��ب وامله��ام والواجبات
وا�ستمعا �إىل �إيجاز عن
الت��ي ي�ضطلع بها املركز،
ً

ختام التمرين امل�شرتك العماين الأمريكي ( وادي النار  )٢٠٢١بني وحدات من اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
ووحدات من امل�شاة باجلي�ش الأمريكي
اختتمت ي��وم  8/12يف ق��اع��دة ثـمريت
اجلوية يف حمافظة ظفار فعاليات التمرين
امل�شرتك ال ُعماين الأمريكي (وادي النار )٢٠٢١
بني وحدات من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممث ًال
بقوة احل��دود بلواء امل�شاة ( )١١ووح��دات من
امل�شاة باجلي�ش الأمريكي ،وذل��ك حتت رعاية
العميد الركن حامد بن عبداهلل البلو�شي قائد
لواء امل�شاة ( )١١باجلي�ش ال�سلطاين العماين ،
وقد بد�أت فعاليات التمرين يوم  ،8/2وب�إ�سناد
عنا�رص من مظالت �سلطان عمان ،ومدرعات
�سلطان عمان ،ومدفعية �سلطان ُعمان ،و�سالح
�إ�شارة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وهند�سة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،بالإ�ضافة �إىل عنا�رص من
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
وقد ختم التمرين ب�إيجاز عن مراحل �سري
التمرين ،تال ذل��ك زي��ارة مركز قيادة الوحدة
امل��ن��ف��ذة للتمرين وك��ذل��ك �سيطرة التمرين،
وق��د ا�شتمل التمرين على جم��االت تدريبية

متعددة حت��اك��ي بيئات افرتا�ضية تتنا�سب
و�أدوار القوات امل�شاركة ،ويهدف التمرين �إىل
تدريب امل�شاركني ،وف ًقا خلطة التمرين العامة
والأهداف الوطنية املن�شودة منه.
وي�أتي تنفيذ مثل هذه التمارين يف �إطار
اخلطة التدريبية التي تنتهجها قيادة اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين لإدام��ة امل�ستوى العايل يف

الكلية الع�سكرية التقنية ت�ستقبل الدفعة التا�سعة للعام الأكادميي (2022/2021م) من حملة دبلوم التعليم العام

الأدوار وامله��ام الت��ي يقوم ب�إدارته��ا وقيادتها
�ضم��ن واجباته الوطنية ،م��ن خالل التن�سيق مع

ا�ستقبـلت الكلية الع�سكريـة التقنية يوم 8/23
مبقر الكلية وبالتن�سيق مع مركز القبول املوحد بوزارة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار ع��ددا من
الطلبة من حملة دبلوم التعليم العام للعام الدرا�سي
(2021/ 2020م) ،وعددا من طلبة القبول املبا�رش
املنتقلني من امل�ؤ�س�سات الأكادميية الأخ��رى ،وذلك
لإج��راء الفحو�صات الطبية واملقابالت ال�شخ�صية،
متهيدا اللتحاقهم بالكلية للعام الأكادميي القادم
(2022/ 2021م) ،و�سط اتخاذ كافة الإج���راءات
االحرتازية والتدابري ال�صحية ،وذلك من �أجل �سالمة
الطالب واملوظفني والعاملني باللجان امل�شاركة.

اجلهات ذات العالقة يف عمليات البحث والإنقاذ
واحلفاظ على �سالمة البيئة البحرية.

رئي�س �أركان القوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة يزور الكلية الع�سكرية التقنية
ق��ام ي��وم  8/17معايل الفري��ق الركن
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أركان القوات
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والقتالية لدى منت�سبي
التدريبية
الأداء والكفاءة
ّ
ّ
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وذلك �ضمن الربامج
التدريبية ال�سنوية التي يتم تنفيذها مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،والذي يحر�ص على تنظيمها
و�إعدادها وتنفيذها حتقيق ًا للأهداف الوطنية
املتوخاة ،ولتبادل اخلربات الع�سكرية واملهارات
القتالية املختلفة.

امل�سلح��ة بدولة الإم��ارات العربي��ة املتحدة
والوفد املرافق له بزيارة �إىل الكلية الع�سكرية

التقني��ة  ،وكان يف ا�ستقبال��ه الفري��ق الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي
رئي���س �أركان قوات ال�سلط��ان امل�سلحة  ،كما
كان يف الإ�ستقب��ال عمي��د الكلي��ة الع�سكرية
التقنية  ،وعدد من كبار ال�ضباط بالكلية.
وقد ا�ستمع مع��ايل ال�ضيف والوفد الزائر
�إىل �إيج��از عن الكلية الع�سكري��ة التقنية وما
حتوي��ه م��ن مراف��ق درا�سي��ة وخدمي��ة وم��ا
زودت به من و�سائ��ل تعليمية  ،كما ا�ستمعوا
�إىل �رشح ع��ن املنهاج الع��ام والتخ�ص�صات
التقني��ة املتنوعة ومراحل الدرا�سة املختلفة،
ث��م قام��وا بجولة يف ع��دد من �أق�س��ام الكلية
والور�ش التدريبية وا�ستمعوا �إىل �رشح عنها.

تخريج دورة الإبحار واملغامرة
احتفلت البحرية ال�سلطانية العمانية ممثلة
ب�سفينتها (�شباب عمان  )IIبتخريج دورة
الإبحار واملغامرة لعدد من منت�سبي �أكادميية
ال�سلطان قابو�س البحرية ،وذل��ك يوم ،8/26
بوحدة �صاللة البحرية ،حتت رعاية العميد الركن
حامد بن عبداهلل البلو�شي قائد لواء امل�شاة .11
وقد ا�شتمل الربنامج التدريبي للدورة على
العديد من املحا�رضات النظرية والتطبيقات
العملية املتمثلة بفنون امل�لاح��ة البحرية
وا�ستخدام �أج��ه��زة امل�لاح��ة واالت�����ص��االت يف

ال�سفينة ،وطرق مكافحة احلريق وح�رص
احلطب ،وغريها.

ويف اخلتام قام راع��ي املنا�سبة بتكرمي
�أوائل الدورة وتوزيع ال�شهادات على اخلريجني.
23
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ً
تنفيـذا للتوجيهات ال�ساميـة ملوالنـا ح�ضـرة �صاحـب اجلاللـة القائـد الأعلـى -حفظــــــــــــــــــه اهلل ورعاه -القا�ضية بت�سريع وترية التوظيف مــن �أبنـــاء الوطـــن:

قوات ال�سلطان امل�سلحة توا�صـل ا�ستقبــال دفعـــات جديــــدة لنيل �شــــــــــــــــــــــــــرف االنت�ساب للخدمة الع�سكرية ولي�ساهموا يف خدمة وطنهم الغايل
ً
تنفي�ذا للتوجيهات ال�سامي�ة ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط�ارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه -القا�ضي�ة بت�سريع وترية التوظيف من �أبناء الوطن ,وا�ستمرار ًا للجه�ود الوطنية لقوات ال�سلطان امل�سلحة
يف �إتاحة املجال �أمام املواطنني لالن�ضمام للخدمة ونيل �شرف االنت�ساب لها ،توا�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة ا�ستقبال
دفعات جديدة من الباحثني عن العمل لاللتحاق باخلدمة الع�س�كرية �ضباطا وجنودا يف كافة جماالت العمل الع�سكرية،
الإداري�ة والفنية وغريها من التخ�ص�ص�ات واملهن يف خمتلف ميادين الواجب الوطني ،لين�ض�موا �إىل من �س�بقوهم �إىل
ميادين اخلدمة الع�س�كرية ،وي�س�اهموا يف خدمة الوطن الأبي وقائده املفدى و�أبنائه املخل�صين ،وذلك وفق ًا للخُ طط
والربامج املو�ضوعة لتجنيد الكوادر الوطنية لرفد �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع .
�س�خرت قوات ال�سلطان امل�س�لحة خرباتها و�إمكاناتها من القوى الب�شرية املتخ�ص�ص�ة واملتطلبات الإدارية
وقد َّ
وال�صحية وو�سائل النقل ،ومبا يوفر عوامل البيئة املنا�سبة لتحقيق �سرعة تنفيذ �إجراءات االلتحاق باخلدمة الع�سكرية.
ويف هذا امللف �سنتناول ا�ستقبال كل من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين دفعات جديدة
لنيل �شرف االنت�ساب للخدمة الع�سكرية يف هذين ال�سالحني والتي متت وفقا لأحدث املعايري وان�سيابية الإجراءات .
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي�ستقبل الدفعة الأوىل من الباحثني عن العمل جنو ًدا م�ستجدين
 lا�ستقب��ل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 8/3وبالتن�سي��ق م��ع وزارة العم��ل الدفع��ة
الأوىل م��ن املواطن�ين الباحث�ين ع��ن عمل,
و�س��ط اتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات االحرتازي��ة
م��ن فريو�س كورونا (كوفي��د  )١٩وذلك لبدء
برنامج التدريب الع�سك��ري الأ�سا�سي كجنود
م�ستجدي��ن لاللتحاق ب�أقرانه��م من منت�سبي
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف خمتلف وحداته،
وذلك بعد �أن اجتازوا مراحل القبول والتقييم
واالختب��ارات والفحو�ص��ات الطبية والبدنية
التي �أجريت لهم م�سب ًقا.
وح��ول اال�ستع��دادات والتح�ضريات التي
ق��ام بها اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لإجراءات
التوظي��ف وبرامج تدري��ب امل�ستجدين �أجرى
التوجي��ه املعن��وي اللق��اءات الآتي��ة ,حي��ث
حتدث املقدم الركن �سامل بن مرهون الفهدي
قائ�لاً« :تنفي��ذاً لتوجيه��ات موالن��ا ح�رضة
�صاح��ب اجلاللة القائد الأعل��ى �-أعزه اهلل -
فقد ق��ام اجلي���ش ال�سلطاين ال ُعم��اين بالعمل
عل��ى ت�رسي��ع وت�يرة �إج��راءات التجني��د ملن
تقدم لالنت�س��اب �إليه ،وبالتن�سي��ق مع وزارة
العم��ل والتي قامت بجه��ود م�ضنية لت�سهيل
وتذليل ال�سبل يف ه��ذا ال�ش�أن ،كما قام مركز
الإح�ص��اء واملعلومات بدور مهم يف ت�سهيل
عملي��ة الفرز للمتقدم�ين الباحثني عن عمل،
وها نحن اليوم ن�ستقبل �أول دفعة من اجلنود
امل�ستجدي��ن ،و�سيتم ا�ستقب��ال دفعات �أخرى
قادمة ب�إذن اهلل تعاىل».
م��ن جانب��ه قال املق��دم الرك��ن حمد بن
حمم��د ال�سلط��ي�« :إن كتيب��ة تدري��ب ق��وات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة معني��ة بتدري��ب اجلنود
امل�ستجدي��ن وحتويله��م م��ن ال�صف��ة املدنية
�إىل ال�صف��ة الع�سكري��ة و�صقله��م باملهارات
الأ�سا�سية للتدريب الع�سكري ،واليوم ن�ستقبل
دفعة جديدة من امل�ستجدين و�سيتم ا�ستقبال
كاف��ة الدفع��ات عل��ى الت��وايل حت��ى نهاي��ة
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي�ستقبل عد ًدا من الدفعات من �أبناء الوطن
ً
�ضباطا مر�شحني وجنو ًدا م�ستجدين
لاللتحاق باخلدمة الع�سكرية

املقدم الركن/
�سامل بن مرهون الفهدي

املقدم الركن/
حمد بن حممد ال�سلطي

العام اجل��اري ،ونتمن��ى للجمي��ع التوفيق
والنجاح».
وقال املواطن منذر بن حمود العوي�سي:
«ت�رشف��ت باالنت�س��اب �إىل اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعم��اين خدم��ة للوط��ن العزي��ز و�سلطان��ه
املفدى ،وب���إذن اهلل �سنكون جن��ودا �أوفياء
ن�صون تراب هذا الوطن ونذود عن حيا�ضه,
ونعاه��د اهلل �أن نكون جن��و ًدا بوا�سل نحمى
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املواطن/
منذر بن حمود العوي�سي

املواطن/
حممد بن �أحمد الدوحاين

وطننا بالغايل والنفي�س ،متم�سكني بكتاب
اهلل تعاىل� ،شاكرين ومقدرين كل من �ساهم
بالو�صول بنا لهذا ال�رشف العظيم ،ون�س�أله
جلت قدرته التوفيق وال�سداد».
و�أ�ض��اف املواط��ن حمم��د ب��ن �أحم��د
الدوح��اين قائ�لا« :بحم��د اهلل وتوفيق��ه مت
قب��ويل باجلي�ش ال�سلط��اين ال ُعماين ،و�أتقدم
بال�شك��ر للقائمني على �إج��راءات التجنيد،

املواطن/
ليث بن بدر املحاربي

كم��ا �أ�شك��ر وزارة العم��ل عل��ى جهوده��ا
احلثيث��ة لت�سهي��ل عملية التق��دم للوظائف،
و�أ�س���أل اهلل �أن يوفقن��ا يف خدم��ة وطنن��ا
العزي��ز و�سلطان��ه املف��دى -حفظ��ه اهلل
ورعاه -و�س�أكون عند ح�سن الظن و�س�أعمل
م��ن �أجل ُعم��ان حماي��ة لرتابه��ا املقد�س،
و�أمتنى من اهلل العون والنجاح».
كما قال املواطن ليث بن بدر املحاربي:
«�أرفع �آيات ال�شكر والعرفان ملوالي ح�رضة
�صاح��ب اجلاللة ال�سلطان هيث��م بن طارق
املعظ��م القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
عل��ى توجيهاته ال�سامي��ة الكرمية لتوظيف
�أبناء وطنه الكرام ،وال�شكر مو�صول للجي�ش
ال�سلط��اين ال ُعم��اين ووزارة العم��ل عل��ى
جهوده��م الكبرية واملخل�ص��ة ،وقد حتققت
�أمنيت��ي خلدم��ة وطن��ي و�سلط��اين ،وكل��ي
فخر باالنت�ساب للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
متمنيا جلميع زمالئي حياة عملية طيبة».

 lا�ستقبل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ي��وم  7/31وبالتن�سي��ق م��ع وزارة العم��ل
دفع��ة جدي��دة من املواطن�ين الباحثني عن
عمل و�سط اتخاذ كافة الإجراءات االحرتازية
م��ن فريو�س كورونا (كوفيد  )١٩وذلك لبدء
برنامج التدريب الع�سكري الأ�سا�سي كجنود
جوي�ين م�ستجدي��ن لاللتح��اق ب�أقرانه��م
م��ن منت�سب��ي ال�س�لاح يف خمتل��ف القواعد
اجلوية ،وذلك بعد �أن اجتازوا مراحل القبول
والتقييم واالختبارات والفحو�صات الطبية
والبدنية التي �أجريت لهم م�سب ًقا.
 lوق��ام �سالح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين
وبالتن�سي��ق م��ع وزارة العم��ل ي��وم 8/16
ال�ستقب��ال ع��دد م��ن املواطن�ين للب��دء
يف �إج��راءات التجني��د املتبع��ة اللتح��اق
املقبول�ين م��ن املتقدمني للخدم��ة �ضباطا
مر�شح�ين (طياري��ن  /جوي�ين) بالتدري��ب
الع�سكري ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بعد
اجتي��از مراحل القب��ول والتقييم واخل�ضوع
للتدريب الع�سكري املقرر.
 lكم��ا ا�ستقبل �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعم��اين وبالتن�سي��ق م��ع وزارة العم��ل
ي��وم  8/21دفع��ة جديدة م��ن املواطنني
الباحث�ين ع��ن عم��ل ،وذلك لب��دء برنامج
التدري��ب الع�سك��ري الأ�سا�س��ي كجن��ود
جوي�ين م�ستجدي��ن لاللتح��اق ب�إخوانهم
م��ن منت�سب��ي ال�س�لاح يف خمتل��ف
القواع��د اجلوي��ة  ،وذل��ك بع��د �أن اجتازوا
مراح��ل القب��ول والتقيي��م واالختب��ارات
والفحو�صات الطبية والبدنية التي �أجريت
لهم م�سب ًقا .
وحول اال�ستع��دادات والتح�ضريات التي
ق��ام به��ا �س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين
لتحقي��ق �رسع��ة تنفي��ذ �إج��راءات االلتحاق
باخلدم��ة الع�سكري��ة لل�ضب��اط املر�شح�ين
واجلنود امل�ستجدين �أجرت جملة (جند عُ مان)
اللقاءات الآتية ،حيث حتدث :العميد الركن
طي��ار عل��ي ب��ن مب��ارك العام��ري قائال:
«تنفي��ذا للتوجيه��ات ال�سامي��ة ملوالن��ا
ح��ضرة �صاحب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم
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العميد الركن جوي
خلفان بن ن�صيب الرواحي

العميد الركن طيار
علي بن مبارك العامري

ب��ن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه
اهلل ورعاه  -لت�رسيع املبادرات اخلا�صة
بالت�شغيل ،ا�ستقبل �س�لاح اجلو ال�سلطاين
ال ُعم��اين ممثال يف قاع��دة غال و�أكادميية
ال�سلط��ان قابو���س اجلوي��ة جمموعة من
املواطنني الذي��ن تناف�سوا على الوظائف
املطروح��ة وح�سب االحتياج��ات الفعلية
لل�س�لاح وبالتن�سي��ق م��ع وزارة العم��ل،
حي��ث اجت��ازوا االختب��ارات النظري��ة
والعملي��ة وباق��ي الفحو�ص��ات يف ه��ذا
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املقدم الركن جوي
عبداهلل بن حممد الفليتي

اجلانب ،وه��م على �أهب��ة اال�ستعداد لبدء
م�شواره��م العمل��ي و��شرف االنت�س��اب
للخدم��ة الع�سكري��ة� ،إن دورة اجلن��ود
امل�ستجدي��ن وب�لا �ش��ك �ست�ضي��ف له��م
الكث�ير م��ن امله��ارات الالزم��ة للو�صول
به��م �إىل امل�ستويات املطلوبة واملتوخاة
للع�سكري ال ُعماين ،ويف اخلتام �أبارك لهم
ه��ذا الإجناز ،و�أحثهم عل��ى بذل ق�صارى
جهده��م واال�ستفادة من مق��ررات الدورة
متمنيا لهم التوفيق».

املقدم الركن جوي
حمد بن �سامل البلو�شي

وحت��دث العميد الركن ج��وي خلفان بن
ن�صيب الرواحي قائال « :تنفيذاً للتوجيهات
ال�سامي��ة بت�رسي��ع املب��ادرات الت�شغيلي��ة
وبالتن�سي��ق مع وزارة العمل مت الإعالن عن
فت��ح ب��اب التجنيد ب�س�لاح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين وبعد الإج��راءات املتبعة يف عملية
التجنيد يف خمتلف مراحلها التي مرت بكل
�سال�سة م��ع مراعاة اتباع كاف��ة الإجراءات
االحرتازي��ة والوقائي��ة الت��ي �أقرتها اللجنة
العلي��ا املكلف��ة ببح��ث �آلي��ة التعام��ل م��ع
التط��ورات الناجت��ة ع��ن انت�ش��ار فريو���س
كورون��ا (كوفي��د  ،)١٩وهلل احلم��د ا�ستقب��ل
�س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعم��اين دفعة جديدة
من اجلنود امل�ستجدين من املواطنني الذين
اجت��ازوا كافة مراحل واختب��ارات التجنيد،
ونيابة عن �سيدي قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين نبارك له��م �رشف االلتحاق ب�سالح
اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين متمني�� ًا له��م كل
التوفيق والنجاح ،كم��ا �أدعوهم لال�ستفادة
من املقررات واملع��ارف والعلوم الع�سكرية
الت��ي �سيت�ضمنه��ا منه��اج ال��دورة �إن �ش��اء
اهلل».
وق��ال املق��دم الرك��ن جوي عب��داهلل بن
حممد الفليتي« :مت التن�سيق �ساب ًقا مع وزارة
العم��ل ع��ن فتح ب��اب التجني��د ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعم��اين للمواطنني الباحثني عن
عمل ،وبعد االنتهاء من ا�ستقبال املتقدمني
للتناف���س عل��ى الوظائ��ف املعل��ن عنه��ا،
ق��ام مكت��ب التجنيد بالتن�سي��ق مع اجلهات
املعني��ة بال�س�لاح ب�إج��راء االختب��ارات
الأكادميي��ة والفحو�ص��ات الطبية املبدئية،
ت�لا ذل��ك املقاب�لات ال�شخ�صي��ة والتقيي��م
املهن��ي ،بعدها �أجري��ت الفحو�صات الطبية
ال�شاملة مل��ن اجتاز املقاب�لات ال�شخ�صية،

املقدم الركن جوي
قا�سم بن حممد ال�ساملي

املقدم الركن جوي
ماجد بن علي الناعبي

كم��ا مت��ت املناف�س��ة ب�ين املتقدم�ين م��ن
خ�لال فح���ص اللياق��ة البدنية ،وه��ا نحن
ن�شهد ا�ستقبال دفعة جديدة من �أبناء ُعمان
الأب��رار؛ ليكون��وا جن��وداً �أوفي��اء للوط��ن،
وملوالن��ا جالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م القائد
الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
وق��ال املقدم الركن جوي حمد بن �سامل
البلو�ش��ي« :تع��د عملي��ة التدري��ب والت�أهيل
الع�سكري��ة �إح��دى الركائ��ز الأ�سا�سي��ة يف
�صق��ل الف��رد الع�سك��ري من��ذ بداي��ة حياته
الع�سكري��ة و�ص��و ًال �إىل املراح��ل املتقدم��ة
من عملي��ة التدري��ب وغر���س روح الوطنية
الع�سكري��ة يف نفو�سه��م ليكون��وا مث��ا ًال يف
ال�ضبط والربط الع�سكريني ،حيث متر عملية
التدريب التي �ستخ�ضع لها هذه الدفعة بعدة
مراحل خمتلفة يتخلله��ا التدريب الع�سكري
الأ�سا�س��ي ،واللياق��ة البدني��ة ،والتماري��ن
الع�سكرية واجلوانب التثقيفية والتوعوية».
وق��ال املقدم الرك��ن ج��وي قا�سم بن
حمم��د ال�سامل��ي « :تع��د دورة التدري��ب
الع�سك��ري الأ�سا�سية من ال��دورات املهمة
التي ينفذها �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
والت��ي بدورها ت�ؤهل مدخالت ال�سالح من
الأفراد الع�سكري�ين باملعارف واملهارات
الع�سكري��ة واجلوي��ة الالزم��ة للقي��ام
ب�أعمالهم على اخت�لاف تخ�ص�صاتهم يف
ال�سالح عرب برنامج تدريبي يحقق ر�سالة
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية».
وحت��دث املق��دم الرك��ن ج��وي ماج��د
ب��ن عل��ي الناعب��ي قائ�لا« :تع��د اختبارات
الرت�شي��ح من املراحل املهمة التي يتم فيها
تقيي��م املتقدم�ين للعمل من حمل��ة الدبلوم
العام واجلامعيني ،حي��ث يخ�ضع املرت�شح

الرائد جوي
خالد بن حمد �أمبو�سعيدي

النقيب جوي
وهب بن �سيف املعمري

لع��دد من االختبارات الت��ي يجب اجتيازها
لالنتق��ال للمراح��ل الالحق��ة ،والت��ي تب��د�أ
بالفح���ص الطب��ي املبدئ��ي ،ث��م االنتق��ال
لالختب��ارات العلمية والفني��ة الأخرى ذات
العالق��ة بالط�يران ،يلي��ه الفح���ص الطب��ي
ال�شام��ل ،ث��م اختب��ار اللياقة البدني��ة ،قبل
االنتق��ال �إىل اللجنة النهائي��ة ،ويف اخلتام
ميكن الق��ول �إن جودة خمرج��ات �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية �شاهدة على اجلهد
ال��ذي يبذل يف �سبيل انتق��اء الكفاءات التي
�ستعمل على موا�صلة م�سرية البناء والعطاء
يف هذا الوطن الغايل».
وق��ال الرائ��د ج��وي خال��د ب��ن حم��د
�أمبو�سعي��دي« :لق��د مت �إع��داد اختب��ار اللغ��ة
الإجنليزية وفقا ملعاي�ير ومتطلبات تــدريب
ال�ضبــــــ��اط املر�شح�ين ،كمــ��ا يخ�ض��ع
املرت�شح��ون �أي�ض��ا الختب��ار يف الريا�ضيات
كج��زء من اختبارات القب��ول ،حيث مت �إعداده
وفقا للمعايري القيا�سية واملتطلبات التدريبية
لأكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية».
وق��ال النقي��ب ج��وي وه��ب ب��ن
�سي��ف املعم��ري�« :إن مرحل��ة التدري��ب

النقيب جوي
�أيوب بن �سليمان الريامي

الع�سك��ري ه��ي م��ن �أه��م املراح��ل يف
امل�سار الوظيفي لكل جندي ب�سالح اجلو
العم��اين  ،ويت�ضم��ن برنامج
ال�سلط��اين ُ
دورة التدريب الع�سكري الأ�سا�سية �صقل
مه��ارات املتدربني ع�سكري��ا يف املقام
الأول� ،إ�ضاف��ة �إىل اجلوان��ب املعرفي��ة
العام��ة ع�بر حما��ضرات ودرو���س
مربجم��ة وجمدول��ة ته��دف لغر�س حب
الدفاع عن الوطن والفخر بخدمة ُعمان
ع�بر االن�ضمام لن�س��ور ُعم��ان الأوفياء
بالت��وازي م��ع القطاع��ات الع�سكري��ة
واملدنية الأخرى».
وحتدث النقي��ب جوي �أيوب بن �سليمان
الريام��ي« :مت اتخ��اذ �أن�س��ب الإج��راءات
والو�سائ��ل املختلف��ة ال�ستقط��اب الق��وى
الب�رشي��ة امل�ؤهل��ة ل�شغ��ل خمتل��ف امله��ن
ب�س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين ليكون��وا
جن��ودا جوي�ين م�ساندين مل��ن �سبقوهم يف
نيل ��شرف اخلدم��ة ب�سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين ،متمنني له��م كل التوفيق والنجاح
يف اجتي��از دورة التدري��ب الع�سك��ري
الأ�سا�سي».
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املواطن
�أحمد بن ناجي امل�شيخي

املواطن
�سلطان بن �سيف ال�شحي

املواطن
حمدان بن مبارك املقبايل

املواطن
خالد بن �أحمد املع�شني

املواطن
الوليد بن هالل العنقودي

وق����د ع��ب�ر املنت�س����بون اجلُ ����دد عن
انطباعه����م لنيله����م ���ش�رف االنت�س����اب
العماين ،ك�ضباط
ل�سالح اجل����و ال�سلطاين ُ
مر�شح��ي�ن ،حيث حتدث املواط��ن �أحمد بن
ناج��ي امل�شيخ��ي قائ�لا �« :أ�شك��ر موالن��ا
جالل��ة ال�سلطان هيثم ب��ن طارق املعظم -
حفظه اهلل ورعاه  -على توجيهاته ال�سامية
لتوظي��ف الباحث�ين ع��ن عم��ل  ،كم��ا �أ�شكر
�سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعم��اين على جهوده
يف ه��ذا ال�ش���أن ،و�أ�س���أل اهلل يل ولإخ��واين
الباحثني عن عمل التوفيق والنجاح».
وق��ال املواط��ن �سلط��ان ب��ن �سي��ف
ال�شح��ي« :احلمد هلل على �إتاح��ة الفر�صة يل
للتناف�س مع زمالئي لاللتحاق ب�سالح اجلو
ال�سلط��اين ال ُعماين ،حيث خ�ضعت ملجموعة
م��ن االختبارات ،والفح�ص الطبي املبدئي ،
و�أ�س�أل اهلل يل ولأخواين التوفيق».
كم��ا ق��ال املواط��ن حمدان ب��ن مبارك
املقبايل« :احلمد هلل كانت �إجراءات التجنيد
الأولي��ة مي��سرة للجمي��ع ،حي��ث خ�ضع��ت
لإجراء االختب��ارات املبدئية ،و�أ�س�أل اهلل �أن
يوفقنا خلدمة ُعم��ان وجاللة القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه».
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املواطن
املواطن
عبداهلل بن �إ�سماعيل البدواوي زاهر بن نا�صر ال�صلطي

كم����ا �أبدى ع����دد م����ن املواطنني عن
�سعادتهم و�رسورهم لنيلهم �رشف االن�ضمام
العماين كجنود
ل�سالح اجل����و ال�سلط����اين ُ
م�ستجدي����ن ،حيث حتدث املواط��ن خالد بن
�أحمد املع�شني قائلاً « :احلمد هلل على توفيقه
يل باجتياز كافة مراحل التجنيد و�صوال �إىل
جنديا م�ستج ًدا ب�سالح اجلو ال�سلطاين
قب��ويل
ً
ال ُعم��اين خلدم��ة الوط��ن الغ��ايل ،وقائ��ده
املف��دى ،وبال �ش��ك �أن االنت�س��اب للع�سكرية
��شرف وفخر عظي��م ،و�أن��ا �سعيد ج�� ًدا بهذه
الفر�صة ب�أن �أك��ون �أحد منت�سبي �سالح اجلو
ال�سلط��اين ال ُعماين لأ�ساه��م يف خدمة وطني
ودفاع��ا ع��ن مقد�سات��ه و�ص��ون منجزات��ه،
ً
وخدمته بكل همة ون�شاط وت�ضحية ،و�أ�س�أل
اهلل التوفي��ق يف ه��ذه املرحلة م��ن التدريب
الع�سكري و�أن نكون عند ح�سن ظن القادة».
وقال املواطن الوليد بن هالل العنقودي:
«�أ�شكر �س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ووزارة
العم��ل عل��ى التن�سي��ق املتوا�ص��ل يف عملية
التجني��د يف الفرتة املا�ضي��ة ،واحلمد هلل مت
قبويل لاللتح��اق بدورة التدري��ب الع�سكري
الأ�سا�سية ،متمني��ا يل وللأخوة بالدورة كل
التوفيق والنجاح».

املواطن
املواطن
عبدالرحمن بن �سامل العوائد حمد بن �سعيد العوي�سي

وحت��دث املواطن عب��داهلل ب��ن �إ�سماعيل
الب��دواوي قائ�ًل�اً « :يل الفخر ب���أن �أكون �أحد
منت�سبي �س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،و�أنه
ل��شرف عظي��م �أن �أخدم ه��ذا الوط��ن العزيز
وموالنا جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
و�أبقاه -كما �أ�شكر وزارة العمل على التن�سيق
املتق��ن بينن��ا وب�ين �س�لاح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعم��اين ،فقد كانت �إج��راءات التجنيد �سل�سة
م��ع اتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات االحرتازي��ة
ل�ضمان �سالمة اجلميع».
كم��ا ق��ال املواط��ن زاه��ر ب��ن نا��صر
ال�صلط��ي « :بف�ض��ل اهلل وتوفيقه مت قبويل
ب�س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين ،و�أتقدم
بجزي��ل ال�شك��ر للقائم�ين عل��ى �إج��راءات
التجني��د  ،كم��ا �أ�شك��ر وزارة العم��ل عل��ى
جهوده��ا احلثيث��ة لت�سهي��ل عملي��ة التقدم
للوظائ��ف  ،و�أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا يف خدمة
وطنن��ا العزي��ز و�سلطانه املف��دى  -حفظه
اهلل ورع��اه -و�س�أك��ون عن��د ح�س��ن الظ��ن
و�س�أعم��ل من �أجل ُعم��ان الغالية  ،و�أمتنى
من اهلل العون والنجاح».

املواطن
عبداهلل بن علي الكمزاري

وع�بر املواط��ن عبدالرحم��ن ب��ن �سامل
العوائ��د قائ�لا �« :أت��ضرع هلل العل��ي القدير
حمدا و�شكرا على �رشف االن�ضمام �إىل قوات
ال�سلط��ان امل�سلحة ب�شكل ع��ام و�سالح اجلو
ال�سلط��اين ال ُعماين ب�شكل خا�ص ،معاهدا اهلل
ب�أن �أكون جنديا خمل�صا لهذا الوطن العزيز
ول�سلطانه املفدى حفظه اهلل ورعاه».
كم��ا �أ�ض��اف املواط��ن حمد ب��ن �سعيد
العوي�س��ي قائ ِالً« :ت�رشف��ت باالنت�ساب �إىل
�س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين وقب��ويل
جنديا م�ستجدا ،وه��و بال �شك �رشف وفخر
وفر�ص��ة للإ�سه��ام يف الدفاع ع��ن الوطن
وحيا�ض��ه الطاه��رة وخدمت��ه ب��كل هم��ة
ون�شاط وت�ضحية».
وق��ال املواط��ن عب��داهلل ب��ن عل��ي
الكمزاري« :بعظيم الف��رح وال�رسور وبقلب
مل�ؤه الفخر واالعت��زاز ت�رشفت بنيل �رشف
االن�ضمام �إىل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
خلدم��ة بالدنا احلبيب��ة ُعم��ان و�سلطانها
املعظ��م ،متمني��ا التوفي��ق وال�س��داد يل
وجلميع زمالئي وحياة عملية طيبة».
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متابعة - :املالزم �أول /خالد بن �سبيل البلو�شي
ت�صوير :الــــــرقيب 1/حممد بن �أحمد البلو�شي

البحرية ال�سلطانيـــة ال ُعمانيــة حتتفل بتخريج دفعــــــــــــــــــــة جديدة من دورة ال�ضبــــاط املر�شحني اجلامعيني

احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  8/4بتخريج دفعة جديدة من دورة ال�ضباط

املر�شحني اجلامعيني حتت رعاية اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص بن حم�سن الرحبي

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.

وقد بد�أ احلفل الذي �أقيم مبيدان اال�ستعرا�ض ب�أكادميية
ال�سلط��ان قابو���س البحري��ة و�سط اتخ��اذ كاف��ة الإجراءات
االحرتازي��ة املتعلق��ة بجائح��ة (كوفي��د  )19ب���أداء طاب��ور
اخلريج�ين التحي��ة الع�سكري��ة وعزف��ت املو�سيق��ى �س�لام
ال�رشف ،ثم قام راعي املنا�سبة بتفتي�ش ال�صف الأمامي من
طابور اخلريجني.
بعدها قام الل��واء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعماني��ة بت�سلي��م اجلوائ��ز لأوائ��ل اخلريج�ين ,حيث ح�صل
امل�لازم بحري �س��امل بن جمعة ال�سنيدي عل��ى املركز الأول
عل��ى م�ستوى الدورة املتخرجة ،و�أحرز املالزم بحري �سعيد
ب��ن نا��صر الرحم��ي املرك��ز الث��اين وكالهما م��ن اليخوت
ال�سلطانية  ،بينما جاء املالزم بحري حممد بن حمد البادي
من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف املركز الثالث .
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قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�سلم �شهادات التخرج
والرباءة ال�سلطانية للدورة املتخرجة ،و�شهادة الدبلوم
املتقدم يف العلوم البحرية الع�سكرية لعدد من �ضباط
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ا�ستعرا�ض��ا ع�سكري�� ًا بال�سي��وف مب�صاحبة
ثم ق��دم اخلريج��ون
ً
فرقة مو�سيقى البحري��ة ال�سلطانية ال ُعمانية ،و�أن�شد اخلريجون ن�شيد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (بحرية املجد) و�أدوا ق�سم الوالء ورددوا
نداء الت�أييد ،ثم تقدم قائد الطابور م�ست�أذن ًا راعي املنا�سبة بانتهاء
مرا�س��م التخري��ج  ،ويف اخلت��ام �شاه��د راع��ي املنا�سب��ة واحل�ض��ور
ا�ستعرا�ض ًا ملو�سيقى البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية والذي ا�شتمل على
احتفاء بهذه املنا�سبة .
عزف مقطوعات مو�سيقية ع�سكرية متنوعة
ً
وبهذه املنا�سبة �سلّم اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية راعي املنا�سبة �شهادات التخرج والرباءة ال�سلطانية للدورة
املتخرج��ة ،و�شهادة الدبل��وم املتقدم يف العلوم البحري��ة الع�سكرية
لعدد من �ضباط البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية .
ح��ضر املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة
واجله��ات الع�سكرية والأمني��ة الأخرى ،وجمع م��ن �ضباط و�ضباط
�صف و�أفراد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
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عددا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجنة العليا تتخذ
ً
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19-ما
زالت م�ستمرة يف حالة االنعقاد الدائم ،وقد تدار�ست تط ّورات هذه اجلائحة ،و�إجراءات الوقاية منها و�سبل جتنب
انت�شارها ،والتعامل مع �آثارها املختلفة ،ومن �أهم القرارات التي �أ�صدرتها خالل هذا ال�شهر تتمثل يف الآتي:
يوم 7/29

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
�شهدت ال�سلطن���ة وهلل احلمد خالل هذه
الفرتة انخفا�ض���ا ملحوظا يف �إح�صائيات
امل�صاب�ي�ن واملرقّدين يف الأجنحة وغرف
العناي���ة املركزة يف جمي���ع م�ست�شفيات
ال�سلطن���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل االنخفا����ض
التدريجي يف �أع���داد الوفيات ،ويعود ذلك
لوع���ي وثقاف���ة �أبناء هذا الوط���ن العزيز
مبخاط���ر وتداعيات ه���ذه اجلائحة ،وملا
�أبدوه من التزام وتقيد بالقرارات املتخذة
م���ن قبل اللجن���ة العلي���ا ،ملجابهة هذه
اجلائحة التي �ألق���ت ب�آثارها وخ�سائرها
الإن�سان ّية واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية على
الب�رشية جمعاء.

وخالل الف�ت�رة القادمة وملوا�صلة تدين
امل�ؤ�رش الوبائي يف ال�سلطنة  ،يجب علينا
جميعا التكاتف معا ،وااللتزام بال�ضوابط
والإجراءات االحرتازي���ة املعتمدة ،واتباع
كافة التعليمات ال�صحية كارتداء الكمامة،
وغ�سل اليدين باملاء وال�صابون ،والتباعد
االجتماع���ي ،وا�ست�سق���اء املعلومات من
م�صادرها ال�صحيح���ة ،وعدم التهاون يف
االلتزام به���ا ،و�أن تت�ضافر جهود اجلميع
ل�س�ي�ر عملية تطعيم الفئ���ات امل�ستهدفة
�ضم���ن احلمل���ة الوطن ّي���ة للتح�صني �ضد
ه���ذه اجلائحة ،ووف ًقا للخط���ط والربامج
املو�ضوعة لها من قبل اجلهات املخت�صة.

متابعة:
النقيب  /يون�س بن �سامل املحروقي
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• ا�ستمرار �رسيان العمل بقرار �إغالق
التجارية ومنع احلركة للأفراد
الأن�شطة
ّ
واملركبات ،مع تقلي�ص م ّدته ليكون بني
�صباحا،
م�ساء حتى الرابعة
ال�ساعة العا�رشة
ً
ً
ابتداء من ال�ساعة العا�رشة من م�ساء اليوم
ً
احلجة  1442هـ املوافق 29
ذو
19
اخلمي�س
ّ
يوليو 2021م حتى �إ�شعار �آخر.
يوم 8/16

• تطبي��ق احلج��ر ال�صح��ي امل�ؤ�س�س��ي عل��ى
جمي��ع القادمني لل�سلطنة م��ن جمهورية العراق
واجلمهوري��ة الإ�سالمي��ة الإيراني��ة ،وي�شمل ذلك
املواطن�ين العماني�ين القادم�ين م��ن الدولتني،
ابت��دا ًء من ال�ساع��ة الثانية ع�رشة م��ن ظهر يوم
إ�شعار �آخر.
الثالثاء � 17أغ�سط�س 2021م وحتى � ٍ

يوم 8/19

• �إنهاء العمل بقرار �إغالق الأن�شطة
التجار ّية ومنع احلركة للأفراد واملركبات،
ابتدا ًء من م�ساء يوم ال�سبت  12حمرم 1443هـ
املوافق � 21أغ�سط�س 2021م.
• اعتماد الإطار العام لت�شغيل املدار�س
يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي (/2021
2022م) ،وفق الآلية التي �سيتم الإعالن
عنها من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،مع
الت�أكيد على �رضورة االلتزام بتطبيق كافة
الإجراءات االحرتازية الواردة يف الربوتوكول
ال�صحي مبا يحفظ �سالمة الطلبة والطالبات
و�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية ،على
�أن يتم تقييم ذلك مبا يتفق وم�ستجدات الو�ضع
الوبائي يف ال�سلطنة.
• ابتداء من � 1سبتمرب 2021م  ..اعتماد

مبد�أ التطعيم �رشطا لل�سماح بدخول جميع
الوحدات احلكومية ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص
مبا فيها املجمعات التجارية واملطاعم
وغريها من الأن�شطة التجارية ،وكذلك ح�ضور
الفعاليات الثقافية والريا�ضية وغريها من
الفعاليات اجلماعية ،وعلى ر�ؤ�ساء الوحدات
احلكومية واخلا�صة اتخاذ ما يلزم من �إجراءات
لتنفيذ هذه ال�ضوابط.
• ابتداء من � 1سبتمرب 2021م  ..ي�شرتط
لدخول ال�سلطنة من جميع املنافذ الربية
والبحرية واجلوية تلقي جرعتني من �أحد
اللقاحات املعتمدة يف ال�سلطنة (ملن هم يف
عمر � 18سنة ف�أعلى) واخل�ضوع لفح�ص البلمرة
( )PCRلفريو�س كورونا قبل �أو عند الو�صول
�إىل ال�سلطنة ،وااللتزام باحلجر ال�صحي ملدة
�سبعة �أيام مع �إعادة فح�ص البلمرة يف اليوم
الثامن ملن ت�أكد �إ�صابته باملر�ض.

اللجنة العليا تزور مركز التح�صني �ضد (كوفيد )19ب�صاللة
قام عدد من �أ�صحاب املعايل �أع�ضاء
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد  )19برئا�سة معايل ال�سيد
حمود بن في�صل البو�سعيدي وزير الداخلية
يوم  8/19بزيارة �إىل مركز التح�صني يف
جممع ال�سلطان قابو�س للثقافة والرتفيه
ب�صاللة لالطالع على �سري عملية تطعيم
الفئات امل�ستهدفة �ضمن احلملة الوطنية
للتح�صني �ضد (كوفيد . )19
واف
وا�ستمعوا خالل الزيارة ل�رشح ٍ
عن الإجراءات املتبعة ل�سري عملية التطعيم
من بداية الت�سجيل حتى �أخذ اللقاح و�آلية
التن�سيق وا�ستقبال امل�ستحقني للتطعيم
مع تطبيق الإجراءات االحرتازية ،م�شيدين

ب�إقبال املواطنني واملقيمني على �أخذ
اللقاح امل�ضاد لـ (كوفيد . )19
وقال معايل ال�سيد حممد بن �سلطان
البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ ظفار

حتث جميع امل�ستهدفني
�إن اللجنة العليا ّ
على �أخذ اللقاح حماي ًة لأنف�سهم و�أ�رسهم
مو�ضحا �أن
وجمتمعهم من هذا املر�ض،
ً
اللقاح هو �أكرث الو�سائل �أما ًنا للوقاية
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من هذا املر�ض ،و�إن التزام الفرد بكل
املخت�صة من
ما �أعلنت عنه اجلهات
ّ
�ضوابط مثل التباعد االجتماعي وجت ّنب
التجمعات ،يعد �أهم و�سائل الوقاية.
ّ
كما �أكد معاليه يف ت�رصيح لوكالة

العمانية على �رضورة عدم
الأنباء ُ
االلتفات لل�شائعات« :للأ�سف �أفقدتنا
الكثري من الأرواح وهذا نتيجة للرتاخي
يف �أخذ التطعيم ،حيث �إن حمافظة ظفار
تعد �أقل حمافظة على م�ستوى ال�سلطنة

يف ن�سبة الإقبال على التطعيم �إذ بلغت
داعيا
( )٪42وهي ن�سبة غري مقبولة»...
ً
اجلميع �إىل املبادرة لأخذ اللقاحات
بح�سب اخلطة الوطنية املو�ضوعة للفئات
امل�ستهدفة.

امل�ؤمتر ال�صحفي ال�ساد�س والع�شرون يوم 8/26

العليا املُكلّفة ببحث �آلية التعامل مع التط ُّورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد
عقدت اللجنة ُ
 )19امل�ؤمتر ال�صحفي ال�ساد�س والع�رشين يوم  ٨/٢٦يف وزارة الرتبية والتعليم والذي مت بح�ضور كل
من :معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،ومعايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيرة الرتبية والتعليم ،و�سعادة الدكتور حممد بن �سعيد املعمري وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية،
و�سعادة املهند�س نايف بن علي العربي رئي�س هيئة الطريان املدين ،واللواء عبداهلل بن علي احلارثي
م�ساعد املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك للعمليات ،والدكتور يحيى بن خمي�س احلارثي مدير عام تطوير
املناهج بوزارة الرتبية والتعليم ،والدكتور �سيف بن �سامل العربي مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض
بوزارة ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي للجنة العليا:

معايل الدكتور وزير ال�صحة:
حت�س ٍن ُم�ستمر ،وعلى
ّ � lإن الو�ضع الوبائي يف ال�سلطنة يف ُّ
اجلميع موا�صلة االلتزام بالإجراءات االحرتازية وعدم الرتاخي.
ّ � lإن �إجمايل اجلرعات التي ُح ِجزت لل�سلطنة ( )8ماليني
و(� )597ألفًا و( )740جرعة ،و� ّإن �إجمايل اجلرعات املُعطاة ()3
ماليني و(� )536ألفًا و( )171جرعة.
ّ � lإن ال�سلطنة حجزت جرعات �إ�ضافية كون � ّأن هناك �رشكات
تدر�س هل ُيعطى اللقاح ملَن هم فوق (� )6سنوات �أم فقط من ()12
عاما ف�أعلى ،كما � ّأن هناك توج ًها يف تو�سيع حمالت تطعيم
ً
املقيمني خا�صة الذين مل تهتم �رشكاتهم وكفال�ؤهم بتطعيمهم،
وت�سعى ال�سلطنة للح�صول على (� )٥٠٠ألف جرعة من (لقاح
�سينوفاك) .
ّ � lإن اللقاحات تقي من �شدة املر�ض بن�سبة ترتاوح بني (- 85
 )٪ 95و ُتقلل ن�سبة دخول امل�ست�شفيات وخف�ض الوفيات  ،ولكنها
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التعر�ض للفريو�س وحمله ونقله للآخرين.
لي�ست وقاية تامة من ُّ
 lهناك ( )8لقاحات �ضد (كوفيد  )19معتمدة يف ال�سلطنة
من بينها لقاحات (فايزر ،و�أك�سفورد ،وموديرنا ،و�سينوفاك،
و�سبوتنيك).
التدرج
ّ � lإن �إدارة هذه اجلائحة من قِ بل اللجنة ال ُعليا يتم عرب ُّ
يف ا ّتخاذ القرارات والدرا�سات الفنية واحلوارات ،حيث �إن النتائج
والأرقام �شاهد ٌة على فاعلية الإجراءات التي ا ّتخذتها اللجنة فيما
يخ�ص الإغالق ومنع احلركة و�إغالق الأن�شطة التجارية.
 lن�سبة املُطعمني يف حمافظة ظفار ارتفعت �إىل ( ،)٪53ون�سبة
زوار املحافظة املوجودين بهدف ال�سياحة الأ�سبوع
املنومني من ّ
املا�ضي بلغت ( )٪0وهذا دليل على فاعلية التطعيم.
 lالتطعيم ُيع ّد �أداة واحدة من عدة �أدوات للحفاظ على ال�صحة
العامة ،وكلي �أمل ب�أال يكون هناك �أي مواطن يف ال�سلطنة من عمر
(� )12سنة فما فوق مل يتلقَ اجلرعتني بحلول منت�صف �شهر �سبتمرب
املقبل.

ّ � lإن منظمة ال�صحة العاملية �إىل الآن ال ُتو�صي ب�أخذ اجلرعة
املُعززة �أو اجلرعة الثالثة بينما �أجازها مركز مكافحة الأمرا�ض
يف الواليات املتحدة الأمريكية ملَن لديهم �أمرا�ض ُمثبطة للمناعة.
 lهناك اجتماع يف القريب العاجل ب�ش�أن �إعفاء �أبناء جمل�س
من تلقوا جرعتني من
التعاون اخلليجي من فح�ص (البلمرة) مِ َّ
التطعيمات املعتمدة ،على �أن تكون الفرتة الزمنية لآخر جرعة قد
جتاوزت �أ�سبوعني.
معايل الدكتورة وزيرة الرتبية والتعليم:
 lال�سلطنة تبنت ُحزمة من الإجراءات االحرتازية ملواجهة
التحديات املختلفة التي �أفرزتها الظروف اال�ستثنائية للجائحة،
وحظي قطاع التعليم ب�أولوية ق�صوى ،وكان للهيئات التدري�سية
والإ�رشافية والإدارية وفنيي تقنية املعلومات و�أولياء الأمور
بالتعاون مع القطاع ال�صحي الدور الفاعل يف �إجناح ت�شغيل
املدار�س و�سري العام الدرا�سي و�إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام
وتطبيقها على النحو املن�شود.
ّ � lإن الوزارة �ست�ستمر يف تقييم نظام ت�شغيل املدار�س بالتن�سيق
مع وزارة ال�صحة مبا ي ّتفق وم�ستجدات الو�ضع الوبائي يف ال�سلطنة
�ضما ًنا ل�سالمة �أبنائنا من الطلبة والهيئات التدري�سية والإدارية.
 lالوزارة اعتمدت الإطار العام لت�شغيل املدار�س يف ال�سلطنة
للعام الدرا�سي 2022/2021م وا�ستكملت خطتها للتعايف
والعودة للعمل مع وزارة ال�صحة لتبد�أ بتاريخ 2021/9/12م
للهيئات التدري�سية والإ�رشافية والإدارية ،وينتظم الطلبة مبدار�سهم
يف جميع ال�صفوف الدرا�سية بتاريخ 2021/9/19م.
�سعادة الدكتور وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية:
قرارا حول عودة �صالة اجلمعة.
 lاللجنة ال ُعليا �س ُت�صدر ً
التكيف الإيجابي يف تطبيق
� lأثبت املجتمع قدرته على
ُّ
الإجراءات االحرتازية يف اجلوامع وامل�ساجد و ُدور العبادة بح�سب
الدليل اال�سرت�شادي ،وبف�ضل جهود القائمني مل ُي�سجل لدى الوزارة
ما ُيخالف ذلك.
ُ lفتِحت يف املرحلة الأوىل اجلوامع وامل�ساجد التي تبلغ
قدرتها اال�ستيعابية ( )400م�صلٍ ف�أكرث ،ويف املرحلة الثانية
فُتحت امل�ساجد التي تت�سع لـ ( )100م�صلٍ ف�صاع ًدا.
�سعادة املهند�س رئي�س هيئة الطريان املدين:
 lالتعميم ال�صادر عن الهيئة املتعلق بامل�سافرين و�رشكات
الطريان العاملة يف ال�سلطنة ي�أتي ترجم ًة لقرارات اللجنة ال ُعليا
ُقرة،
اخلا�صة بت�سهيل حركة ال�سفر وف ًقا لال�شرتاطات ال�صحية امل َّ
والتي من �ش�أنها �إنعا�ش القطاعات االقت�صادية الأخرى التي ترتبط
كم َمكِّن لأن�شطتها املختلفة.
ارتباطً ا وثي ًقا بحركة النقل اجلوي ُ
 lتركزت اجلهود خالل الفرتة املا�ضية من ُذ فرباير 2020م
على الأهداف الأ�سا�سية للمرحلة الأوىل �أهمها و�ضع وتنفيذ خطط
ت�شغيلية تفي مبتطلبات �سالمة و�أمن الطريان لعودة مدرو�سة
و�آمنة لأن�شطة القطاع مع االلتزام بالإجراءات ال�صحية التي ُتقرها
ال�سلطنة ،ودعم اجلهود الوطنية والدولية لنقل الإمدادات الطبية
والب�ضائع والركاب مع احلفاظ على تدفق منظّ م و�آمن حلركة

أي�ضا املواءمة
الطريان يف املجال اجلوي واملطارات العمانيةً � ,
بني خطط التعايف الت�شغيلية ملق ّدمي اخلدمات وت�رشيعات الطريان
املدين وقواعد وتو�صيات منظمة الطريان املدين الدويل.
 lانخف�ض �إجمايل عدد الرحالت اجلوية القادمة �إىل ال�سلطنة
واملغادرة منها مبقدار ( ،)٪ 70و( )٪ 81من عدد الركاب ،و()٪ 26
من خمتلف ب�ضائع ال�شحن اجلوي.
ّ � lإن مركز م�سقط للمراقبة اجلوية �أدار (� )139ألفًا و( )41رحلة
جوية عرب املجال اجلوي ال ُعماين خالل الن�صف الأول من العام
بانخفا�ض قدره ( )٪ 53.5مقارنة بالن�صف الأول من عام
اجلاري
ٍ
2019م.
 lاالنفتاح املتوقع يف حركة النقل اجلوي خالل الفرتة املقبلة،
ف� ّإن الهيئة ت�ؤكد بالتعاون مع �رشكائها الإ�سرتاتيجيني على
تكثيف الرقابة وتقييم م�ستوى االلتزام بالتدابري االحرتازية يف
مطارات ال�سلطنة وعلى َمنت طائرات �رشكات الطريان العاملة فيها.
اللواء م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات:
 lمتديد الت�أ�شريات من بداية العام حتى نهايته دون دفع
ر�سوم �إ�ضافية ،كما � ّأن �إ�صدار الت�أ�شريات �سيعود كال�سابق وبنف�س
الإجراءات ولكل الفئات ولكافة الدول.
 lتطبيق الإجراءات املتعلّقة بالأماكن �أو امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة باحل�صول على التطعيم هي م�س�ؤولية مبا�رشة لأ�صحاب
هذه امل�ؤ�س�سات والذين يجب عليهم تطبيق الآليات الكفيلة ل�ضمان
تنفيذ قرارات اللجنة.
الدكتور مدير عام تطوير املناهج بوزارة الرتبية والتعليم:
ّ � lأن الوزارة لديها ر�صيد كبري من املناهج الإلكرتونية
و�س ِّجلت العديد من الدرو�س واملحتويات الإلكرتونية املرتبطة
ُ
ويكن اال�ستفادة منها للعام القادم.
متوفرة
وهي
املبا�رش
بالبث
مُ
الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
بدءا من �أول �سبتمرب املُقبل �ستكون العودة �إىل العمل بن�سبة
ً l
( )٪ 100جلميع موظفي القطاع العام ،حيث ُي�شرتط �أخذ اللقاح.
 lتجُ رى حال ًيا درا�سة للأ�شخا�ص الذين مل يتمكنوا من �أخذ
اجلرعتني و�إجراءات التعامل معهم ،و�سيكون هناك قرار وا�ضح
بهذا ال�ش�أن.
 lبداية من �أول �شهر �أكتوبر القادم �سيكون احل�صول على
اجلرعتني �إجبار ًيا للمواطنني واملُقيمني مع ا�ستمرار جميع
الإجراءات االحرتازية ،و�أ ّنه �إىل الآن مل يتم العمل بقرار �إقامة
الفعاليات والأن�شطة.
ابتداء من �أول �سبتمرب املقبل بح�سب
 lاملنافذ الربية �س ُتفتح
ً
ال�رشوط التي و�ضعتها اللجنة ال ُعليا منها �أخذ اللقاح والفح�ص قبل
املجيء للمنفذ ولي�س عند الو�صول.
 lهناك درا�سة لفتح الأن�شطة االجتماعية واالقت�صادية
قرارا بذلك.
والثقافية ،و�س ُت�صدر اللجنة ال ُعليا خالل الأ�سبوع املقبل ً
 lال�سلطنة و�ضعت منذ يناير املا�ضي خطة وطنية للتعامل مع
املتحورات و�أُ ِّ�س�س خمترب لتحليل الفريو�س.
ّ
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تنق�سم الأحالم التي تراودنا يف حياتنا �إىل نوعني� ،أحالم خالل
املن��ام ،و�أخ��رى يف اليقظة ،و�أن �أحالم املن��ام هي تلك الأحداث �أو
الأف��كار الت��ي نعي�شه��ا ونحن ني��ام ،والتي يقول
عنه��ا �سيغموند فروي��د�( :إن الأحالم ه��ي و�سيلة
تلج���أ �إليه��ا النف�س لإ�شب��اع رغباته��ا ودوافعها
�صعبا يف
املكبوت��ة ،خا�صة التي يك��ون �إ�شباعها
ً
الواق��ع) ،وقي��ل عن تلك الأح�لام كذلك ب�أنها ق�ص���ص يختلقها
العق��ل يف �أي وق��ت خالل فرتة الن��وم� ،إال �أن معظمها يحدث يف
تدريجيا يف كل
فرتة النوم العميق ،وقد تتكرر عدة مرات ،وتزداد
ً
مرة ،ولكن الإن�سان يف الغالب ال يتبنى الأحالم التي تراوده خالل
الن��وم كهدف يعمل عل��ى الو�صول �إليه �أو حتقيق��ه يف حياته� ،أما
�أحالم اليقظة� ،أو ما يراود الإن�سان خالل ال�صحو من �أفكار و�آمال
وتطلع��ات فقد ف�سرّ ه��ا العلماء ب�أنها ق�ص���ص يرويها الفرد بنف�سه
لنف�س��ه ،وهذا يعن��ي �أن الإن�سان ق��د ي�ست�سلم للتخي�لات �أو الأفكار
الت��ي يرى فيها نف�سه وهو ي�سعى لتحقيق �آماله ،لأن الوقائع تقول
يتحول بعد
غالبا -ما يبد�أ بحلم ،وال��ذي�إن النج��اح يف احلي��اة
ً
ّ
ذلك �إىل حقيقة من خالل اجلد واملثابرة والعمل على حتقيقه.
�إن �أح�لام اليقظ��ة تبد�أ م��ع الإن�سان يف وقت مبك��ر من حياته،
خياليا و�صعب التحقيق
وهي عبارة عن �أمنيات ،قد يكون بع�ضها
ً
بالن�سب��ة لل�س��ن وطبيع��ة احلل��م وم��دى �إمكاني��ة الو�ص��ول �إليه،
وطبيعة �أو نوع احللم الذي يتمنى الإن�سان يف ذلك الوقت املبكر
م��ن حياته حتقيقه تع��ود �إىل �أ�سباب �أو موحيات ،وهي مرتبطة
يف الغالب بالبيئة واملوقع واملجتمع ،وامل�ستوى االجتماعي،
م�ستوحا من احلياة التي
والإمكان��ات املتاحة حينها ،وه��و
ً
وغالبا ما يركز على
يعي�شها ،ومما يراه ماثلاً �أمام عينيه،
ً
الأف�ضل مما يراه �أو يعاي�شه من وجهة نظره على الأقل،
�شخ�صيا �إىل بداي��ة العمر والأحالم
وهذا يع��ود بي
ً

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي

العدد 536
�أغ�سط�س 2021

ا ُ
ـــم
حلـ ُل ُ

38

التي كانت ت��راودين �أنا و�أقراين �آنذاك ،والتي
 دون �ش��ك – تعك�س الواقع املعا�ش حينها،وما ن��راه ماثلاً �أمام �أعينن��ا ،وهذه الأحالم
فنظرا
تكاد تكون متغرية ب�صورة �شبه دائمة،
ً
لع��دم وج��ود مدار���س يف قريتن��ا قب��ل عام
1970م ،با�ستثن��اء املع ّلم� ،أو ما يطلق عليه
(املطوع) الذي يتلقى البع�ض على يديه قراءة
الق��ر�آن الك��رمي ،ومب��ادئ الق��راءة والكتاب��ة
وكنت واح ًدا منهم ،كانت �أحالمنا
واحل�ساب،
ُ
حينه��ا ب�سيطة ومتوا�ضعة ،وه��ي م�ستوحاة
مما نعاي�شه ونراه حولنا ،وكان من بني هذه
الأح�لام �أو ما ي�أتي على ر�أ�سها لكثري م ّنا �أن
حما�سبا يف املتجر �أو املحل
كاتب��ا �أو
يكون َ
ً
ال�صغري املتوا�ضع يف القرية املجاورة ،حيث
كنا نرتدد عليه كل يوم جمعة بعد االنتهاء من
ال�صالة برفقة �آبائنا الذي��ن يرتادونه ل�رشاء
م��ا يحتاج��ون �إليه م��ن امل���ؤن واحلاجيات
الب�سيط��ة ،خا�صة املواد الغذائية منها والتي
تكفيهم ملدة �أ�سبوع ،وكم كنا حينها معجبني
ي��دون م��ا ي�شرتي��ه
بذل��ك املحا�س��ب ال��ذي ّ
مرت��ادو املتجر ذلك الي��وم ،ويحا�سبهم على
م��ا ا�شرتوه �ساب ًقا ليقوموا بت�سديد ما عليهم،
وكان فعله ذل��ك بالن�سبة لنا ي�شبه املعجزة،
لأن م��ن يجي��د الق��راءة والكتاب��ة ومب��ادئ
احل�ساب يف قريتن��ا حينها ال يتعدى عددهم
�أ�صاب��ع الي��د الواحدة ،ه��ذا �إىل جانب �أحالم
�أخ��رى ب�سيطة تتف��ق وتتنا�سب م��ع م�ستوى
�أفكارن��ا وما ن��راه ماثلاً �أم��ام �أعيننا �آنذاك،

وكربن��ا وتغ�يرت �أو تط��ورت
�أحالمنا ،مع انت�ش��ار املدار�س يف
كافة ربوع ُعمان الغالية من خالل
النه�ض��ة املباركة الت��ي فجر ينابيع
اخل�ير فيه��ا املغف��ور له -ب���إذن اهلل
تع��اىل -ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد
ومتا�شيا مع
طيب اهلل ث��راه،
ً
بن تيمور ّ
التغ�ّي�رّ الكبري يف احلي��اة ب�صفة عامة،
وتف ّتح �أفكارنا لتتجاوز املدى الق�صري
للقري��ة �أو الوالي��ة ،ولتحلِّ��ق يف ف�ضاء
الإع�لام الذي ب��د�أ ينت��شر ،لنكت�شف �أن
�ضي ًق��ا ج�� ًدا ،و�أن
�أف��ق �أحالمن��ا كان ّ
هناك �آفا ًق��ا �أرحب للأح�لام والآمال،
مما �أدى �إىل تغري طموحات الكثري منا،
وجتاوزن��ا تل��ك الأح�لام الب�سيطة �إىل
ما هو �أو�س��ع و�أرحب ،ومعظمنا -وهلل
احلم��د -حق��ق ما يطم��ح �إلي��ه باجلد
واملثابرة والعمل الد�ؤوب.
�إن احللم للإن�سان يعد مبثابة القاعدة
�أو الأ�سا���س الذي ينطل��ق منه لتحقيق
طموحاته ورغباته ،مع �رضورة الأخذ
يف احل�سب��ان ال�سبل والو�سائل الكفيلة
ببلوغ��ه مق�ص��ده ،م��ن خ�لال التعليم
واجل��د واالجته��اد ،والإخال�ص يف �أي
عمل ي�ؤديه ،واال�ستغالل الأمثل للوقت،
وع��دم �إ�ضاعت��ه فيم��ا ال يج��دي ،وكما
يق��ال :م��ن جد وج��د ,وم��ن زرع ح�صد,
ومن �سار على الدرب و�صل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*

عميد ركن متقاعد

39

العــدد 536
�أغ�سط�س 2021

فن التنظيم (املبادئ واخل�صائ�ص)

مفهوم التنظيم

�إن كلمة تنظيم ت�ستخدم يف كثري من
الكتابات الإدارية مبعنى منظمة ،وبناء عليه
ف�إن مفهوم كلمة تنظيم تعني« :جماعة من
النا�س تربطهم عالقات ر�سمية ،لتحقيق
الأه��داف التي من �أجلها ن�ش�أت املنظمة».
ويعد التنظيم الوظيفة الإداري����ة الثانية
والعن�رص الثاين من العملية الإداري��ة الذي
يلي التحليل ،وق��د حظي ه��ذا املو�ضوع
باهتمام زائد من قبل الكتاب واملخت�صني
يف خمتلف امل��دار���س الإداري����ة ،لإميانهم
بالدور الذي ت�ؤديه وظيفة التنظيم وحتقيق
جناح امل�ؤ�س�سة وفاعليتها ،والتنظيم عبارة
عن ال�شكل الذي تو�ضع فيه اجلهود اجلماعية
لتحقيق وظيفة �أو غر�ض معني .وهو عملية
حتديد الأعمال املراد �أدا�ؤها وجتميعها مع
حتديد وتفوي�ض ال�سلطة الالزمة لأداء هذه
الأع��م��ال ،و�إقامة العالقات بينها لتمكني
امل�ؤ�س�سة من حتقيق الأه���داف والغايات
املحددة م�سبقا.

تعريف التنظيم

�إن التنظي��م ه��و �أح��د فن��ون القي��ادة �أو الإدارة لتوجيه امل�ؤ�س�س��ة �أ ًّي��ا كان حجمها
وتخ�ص�صاتها �سيا�سية ،اقت�ص��ادية ،اجتماعية ،ع�سكرية�...إلخ يف تنفيذ �أعمالها وفق
ال�سيا�سات املو�ضوعة للم�ؤ�س�سة ،ويو�ضح التنظيم �أ�ساليب وو�سائل وكيفية تنفيذ امل�ؤ�س�سة
لأعمالها ،وتتعدد �أمناط و�أ�ش��كال الهياكل التنظيمية ح�س��ب البيئة اخلا�ص��ة بامل�ؤ�س�سة
والغاية التي من �أجلها وجدت امل�ؤ�س�س��ة( .وترجع جذور التنظيم يف املجتمع الإن�س��اين
العميد الركن (متقاعد)
�إىل العائل��ة والقبيل��ة� ،إذ �أن الإن�س��ان الأول كان له بع�ض �أ�ش��كال م��ن التنظيم للأغرا�ض
�سعود بن �سليمان احلب�سي
الديني��ة واحلكومية والع�س��كرية ،ولكن اليوم حني نذكر التنظيم��ات يكون معظم النا�س
يف �أذهانهم �ص��ورة للتنظيمات ال�ص��ناعية والعمالية ،واملعروف �أن الأهداف املو�ضوعية
للتنظيمات العمالية يف �أوائل القرن التا�س��ع ع�شر كانت ت�ش��مل حتقيق الأرباح للمالك ،وكان اهتمام املالك موجه نحو
حت�س�ين �ش��كل التنظيم لغر�ض الكفاية ومنع الإ�س��راف وتخفي�ض املجهود الإن�ساين ،على �أ�س��ا�س �أن ا�ستبعاد الإ�سراف
وعدم الكفاية ي�ؤدي �إىل تخفي�ض التكلفة وما يرتتب عليها من زيادة حواف الربح �أو تخفي�ض الأ�س��عار �أو �ض��م البديلني
ملواجهة املناف�سة وزيادة الإنتاج واملبيعات)� .إن مفاهيم وتعريفات و�أهمية التنظيم ،ومبادئ �أ�ساليب العمل يف التنظيم،
و�أنواع التنظيم ،ال يختلف بني م�ؤ�س�س��ة و�أخرى �س��واء كانت هذه امل�ؤ�س�س��ة �سيا�سية �أو اقت�ص��ادية �أو ع�سكرية� ،إال �أن
االختالف هو الغايات والأهداف من امل�ؤ�س�سة وتنظيماتها.
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�إن كلمة التنظيم م���أخ��وذة م��ن فعل
َنظَ م ،فتنظيم العمل يعني ترتيبه وتدبريه
بطريقة معينة ،كما �أنه من املمكن تعريف
التنظيم مبعنى املنظمة .وه��ن��اك العديد
من التعريفات التي تختلف من حيث اللفظ
باختالف نظرة ور�ؤي���ة املعرف للتنظيم،
ولكن جميع التعريفات ت ��ؤدي �إىل املعنى

التنظيم هو �أحد فنون القيادة �أو الإدارة لتوجيه امل�ؤ�س�سة � ًّأيا كان
حجمها وتخ�ص�صاتها �سيا�سية ،اقت�صادية ،اجتماعية ،ع�سكرية�...إلخ
يف تنفيذ �أعمالها وفق ال�سيا�سات املو�ضوعة للم�ؤ�س�سة
نف�سه ،و�سن�ستعر�ض بع�ض منها:
يقول (ليندال ايرويك)�« :إن التنظيم هو
حتديد �أوج��ه الن�شاط الالزمة لتحقيق �أي
هدف وترتيبها يف جمموعات بحيث ميكن
�إ�سنادها �إىل �أ�شخا�ص».
ويعرف (�شي�سرت برنارد) التنظيم ب�أنه
«نظام من الن�شاطات املتعاونة عن ق�صد
ووع��ي ب�شخ�ص �أو �أك�ثر وهو يتطلب نظام
االت�صال بني ه��ذه الن�شاطات وي�برز دور
الفرد يف امل�ساهمة الفعلية يف العمل».
وعرف (�ساميون) التنظيم ب�أنه «�أمناط
�سلوكية و�سيا�سية لتحقيق التعقل الإن�ساين،
ويف نهاية الأمر ن�ستطيع القول �إن التنظيم
ه��و عملية �إداري����ة تهتم بتجميع املهام
والأن�شطة امل���راد القيام بها يف وظائف
�أو �أق�سام ،وحتديد ال�سلطات وال�صالحيات
والتن�سيق بني الأن�شطة والأق�سام من �أجل
حتقيق الأهداف ب�أف�ضل كفاءة ممكنة».
وع��رف �آخ��رون التنظيم ب�أنه «ع��دد من
الأن�شطة التي َيجب تنفيذها ل َتحقيق الأهداف
بالتعاون بني ع��دد من املوظفني؛ بحيث
يتم تق�سيم هذه املَهام �أو الأن�شطة ح�سب
ربز
اخت�صا�ص كُ ّل موظف ،ويف هذه احلالة ي ُ

دور كل ُموظف من خالل ُم�ساهمته يف �أداء
ُهمة املوكلة �إليه».
امل ّ

�أهمية التنظيم

ما من �شك يف �أن التنظيم له �أهمية
ك��ب�يرة يف جن��اح امل�ؤ�س�سة للو�صول �إىل
حتقيق �أهدافها بفاعلية ،كما �أن التنظيم ما
هو �إال تن�سيق اجلهود الب�رشية يف �أي م�ؤ�س�سة
لإمكان تنفيذ اخلطط املو�ضوعة ب�أقل تكلفة
ممكنة وب�أق�صى كفاءة ومرونة ملواجهة
الظروف املحيطة بامل�ؤ�س�سة ،وهكذا ف�إن
التنظيم لي�س هدف ًا يف حد ذاته بل هو و�سيلة
لتحقيق �أه��داف امل�ؤ�س�سة ،وم��ن هنا ف�إن
�أهمية التنظيم تكمن فيما يلي:
 qيهتم التنظيم بتق�سيم العمل بني
�أع�ضائه ،وه��ذا ي���ؤدي �إىل ح�رص وتركيز
املوظف على ذلك العمل دون غريه.
 qتق�سيم العمل على �إدارات �أو �أق�سام �أو
جمموعات ي�سهل �إدارتها.
 qيو�ضح التنظيم الإجراءات التي يجب
اتباعها داخل كل ق�سم مما ي�ؤدي �إىل �سهولة
وان�سياب العمل.
 qحتديد العالقات وطرق االت�صال بني
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حتديد �أهداف امل�ؤ�س�سة هي نقطة
البــدء و�أ�سا�س �إجن��از الوظيفة،
فتحديد الهدف �ضرورة يفر�ضها
واقع املمار�سة اجليدة للوظائف
الإدارية وتوجيه املوارد بامل�ؤ�س�سة
نحو بلوغ هذه الأهداف

الإدارات والأق�سام املختلفة يف امل�ؤ�س�سة.
 qحت��دي��د الت�سل�سل يف �صالحيات
و�سلطات جميع العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،وثم
امل�س�ؤوليات املرتتبة عليهم نتيجة هذه
ال�صالحيات.
 qيهيء التنظيم الكيفية التي يتم بها
�إر���س��ال وا�ستقبال ال��ق��رارات ال�صادرة من
مراكز ال�سلطة املختلفة ،وذل��ك من خالل
�إي�صاله لهذه القرارات �إىل كافة امل�ستويات
الإدارية ال�سفلى والعليا ،ومد كافة العاملني
باملعلومات الالزمة لأداء الأعمال.
 qيكفل التنظيم تهيئة �سبل االت�صاالت
الر�سمية وغري الر�سمية بني خمتلف �أجزاء
الوجوه الإداري���ة ،مما ي�سهل مهمة تبادل
املعلومات بني خمتلف امل�ستويات.
 qيهيء التنظيم اجلو املالئم لتدريب
�أع�ضائه وتنمية مواهبهم وتزويدهم مبا
يحتاجونه ،وه��ذا ي ��ؤدي ب��دوره �إىل زي��ادة
والئهم و�إخال�صهم للم�ؤ�س�سة.

مبادئ التنظيم و�أ�ساليب العمل

�إن �أي م�ؤ�س�سة ال يعتمد ت�أ�سي�سها
على مبادئ حم��ددة ف ��إن الف�شل م�صريها
حتما .وقد �أ�شار رواد الإدارة الأوائل �أمثال،
(برنارد ،وهرني فايول ،وتايلور ،و�أوريك)،
�إىل جمموعة من املبادئ للتنظيم الزالت
تطبق يف امل�ؤ�س�سات بكافة تخ�ص�صاتها
و�أحجامها ،ومن �أهم تلك املبادئ ما يلي:
 qمبد�أ حتديد الهدف� .إن حتديد �أهداف
امل�ؤ�س�سة هي نقطة البدء و�أ�سا�س �إجن��از
الوظيفة ،فتحديد الهدف ��ضرورة يفر�ضها
واق��ع املمار�سة اجليدة للوظائف الإداري��ة
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وتوجيه امل��وارد بامل�ؤ�س�سة نحو بلوغ هذه
الأهداف.
 qمبد�أ التخ�ص�ص وتق�سيم العمل .ميثل
تق�سيم العمل والتخ�ص�ص ��ض�رورة لعدد
من الأ�سباب ،مثل تعدد جم��االت املعرفة،
وحمدودية الطاقة الذهنية والبدنية للفرد.
 qم��ب��د�أ ال��وظ��ي��ف��ة .ي��ج��ب �أن تن�ش�أ
التنظيمات ح��ول الوظائف ،ولي�ست حول
الأفراد ،فبناء التنظيمات حول الأفراد يعني
ارتباط حياة التنظيم املعني بحياة الفرد،
لذلك يجب حتديد الوظائف ثم البحث عن
الأفراد.
 qمبد�أ نطاق الرقابة .يجب حتديد عدد
املر�ؤو�سني الذين ي�رشف عليهم �إداري واحد،
ويخ�ضعون ل�سلطته �أي ما يعرب عنه بنطاق
الإ�رشاف �أو الرقابة.
 qمبد�أ تدرج ال�سلطات .كلما كان خط
ال�سلطة الذي يربط بني قمة التنظيم وبني كل
املر�ؤو�سني يف التنظيم وا�ضحا ،كان اتخاذ
القرار ر�شيدا ،واالت�صال وثيقا والتنظيم
فعاال.
 qمبد�أ تفوي�ض ال�سلطة� .رضورة منح
املدير ال�سلطة الكافية التي ت�ضمن قدرته
على حتقيق النتائج املتوقعة منه.
 qمبد�أ امل�س�ؤولية .ويعني �أن امل�س�ؤولية
مطلقة ال ترف�ض ،فال ي�ستطيع الرئي�س �أن
يتهرب من م�س�ؤولياته بحجة �أن��ه فو�ض
بع�ض مر�ؤو�سيه جزءا من �سلطاته.
 qمبد�أ ت�ساوي ال�سلطات وامل�س�ؤولية.
ي�شري هذا املبد�أ �إىل �رضورة ت�ساوي �سلطة
امل��دي��ر م��ع امل�����س ��ؤول��ي��ة ،بحيث ال تكون
امل�س�ؤوليات �أكرب من ال�سلطة املفو�ضة �إليه،

�أو تكون ال�سلطة �أكرب من امل�س�ؤولية .فزيادة
ال�سلطة على امل�س�ؤولية تعني الفو�ضى،
وزيادة امل�س�ؤولية عن ال�سلطة تعني �ضياع
احلقوق.
 qمبد�أ م�ستوى ال�سلطة .وتعني �رضورة
تو�ضيح ح��دود ال�سلطة التي ميكن فيها
لكل م�ستوى �إداري �أن يتخذ ق��رارا معينا،
فاملر�ؤو�س يتخذ القرارات التي تقع يف نطاق
�سلطته املفو�ضة �إليه من رئي�سه وال يتعداها.
 qمبد�أ حتديد الوظائف .ويق�صد بها
وا�ضحا
حتديد الوظائف والأعمال حتدي ًدا
ً
بحيث ي�شمل �أوج���ه الن�شاط املحتملة،
وال�سلطات املمنوحة والعالقات الر�سمية بني
خمتلف الإدارات ،والتنظيم الناجح هو الذي
يركز على الوظائف �أك�ثر من تركيزه على
الأفراد لتحقيق مو�ضوعية التنظيم.
 qمبد�أ املرونة .ومعناه �أنه كلما كان
ت�صميم التنظيم �أكرث مرونة كان �أكرث قدرة
على حتقيق �أه��داف��ه ،وكلما قلت مرونة
التنظيم زادت درجة عدم قدرته على مواجهة
التغريات البيئية �سواء الداخلية �أو اخلارجية.
 qمبد�أ تي�سري مهام القيادة .مبعنى
�أن التنظيم اجليد ي�ساهم يف تنمية مهارات
القيادة من خ�لال املواقف التي ي�ستطيع
املدير من خاللها ممار�سة وظيفته القيادية
بدرجة عالية من الكفاءة واملهارة.

خ�صائ�ص الهيكل التنظيمي اجليد

لكي يحقق الهيكل التنظيمي للمنظمة
الكفاءة والفاعلية والإ���س��ه��ام مبتطلبات
العمل الإداري ،ف�إنه الب��د من �أن يت�صف
باخل�صائ�ص الآتية:

التنظيم الر�سمي هو التنظيم الذي ُتن�ص عليه القوانني واللوائح
املوجودة داخل امل�ؤ�س�ساتُ ،وي�ستمد التنظيم من الهيكل الر�سمي ،ويتم
باملنظمة
عن طريق الإدراك والوعي من �أجل تن�سيق الأعمال اخلا�صة ُ
 qالتوازن :التوازن التنظيمي ي�ؤدي �إىل
حتقيق العالقات املتوازنة بني ال�صالحيات
وامل�����س��ؤول��ي��ات املمنوحة ل��ل��ف��رد ،وكذلك
التوازن يف نطاق الإ�رشاف وخطوط االت�صال
الوظيفية ،واع��ت��م��اد م��ب��د�أ وح���دة الأوام���ر
ال�صادرة من امل�ستويات الإدارية املختلفة.
 qاملرونة :يتطلب مبد�أ املرونة قابلية
الهياكل التنظيمية امل��راد ت�صميمها على
ا�ستيعاب التعديالت التنظيمية امل�ستمرة
تبعا للمتغريات الداخلية واخلارجية التي
يتطلبها البناء التنظيمي الفعال.
 qاال�ستمرارية :ت�شري اال�ستمرارية �إىل
��ضرورة اعتماد القواعد العلمية الر�صينة
يف بناء الهياكل التنظيمية وتوخي الدقة
يف ت�شخي�ص الواقع �إىل جانب ا�ست�رشاف
التغريات امل�ستقبلية بدون �أن يتعر�ض البناء
�إىل تغريات جوهرية متكررة من �ش�أنها
�إرباكه.

خطوات ت�صميم
الهيكل التنظيمي

�إن �إعداد الهيكل التنظيمي لأي م�ؤ�س�سة
ع�سكرية �أو مدنية ويف �أي جمال ف�إنه ال بد
من اتخاذ خطوات حم��ددة مكملة لبع�ضها
وذلك على النحو الآتي:
 qحتديد الأه��داف الأ�سا�سية للمنظمة
وكذلك �أهدافها الفرعية والثانوية ،حيث �إن
حتديد �سل�سلة الأهداف والو�سائل لتحقيقها
من �ش�أنه �أن ي�سهم يف حتديد احتياجات
املنظمة ،وبالتايل طبيعة الهيكل التنظيمي
وت�صميمه.
 qاختيار الهيكل التنظيمي املنا�سب
للم�ؤ�س�سة وفق ر�ؤية و�أهداف امل�ؤ�س�سة.
 qحتديد الأعمال �أو الن�شاطات املطلوبة
للإ�سهام يف حتقيق الأه����داف الرئي�سية
والفرعية وال��ث��ان��وي��ة� ،إذ �إن ه��ذه تف�ضي
�إىل و�ضع اخلطط التي تت�ضمن ال�سيا�سات
والربامج واالجراءات املتعلقة بها.
 qجتميع الأعمال والأن�شطة الوظيفية
املت�شابهة واملتقابلة يف تق�سيماتها �أو

وحداتها ،و�إ�سناد �إدارة كل منها �إىل مدير
�أو رئي�س م�س�ؤول ،مع تخويله ال�صالحيات
الالزمة لإجناز �أعماله والنهو�ض مب�س�ؤولياته
بكفاءة وفاعلية.
 qتو�صيف الوظائف ب�شكل �شامل مع
حتديد جميع الأعمال والأن�شطة االعتيادية
واال�ستثنائية املرتبطة بها ب�صورة دقيقة،
وحت��دي��د ال�����ص�لاح��ي��ات وامل�����س ��ؤول��ي��ات،
والعالقات وم�ؤهالت �شاغلي كافة الوظائف
يف التنظيم.
 qحت��دي��د ع�لاق��ات العمل الوظيفية
بني خمتلف التق�سيمات ،والوحدات وخلق
ال��ظ��روف املالئمة لتحقيق ال��ت��ع��اون بني
الأف���راد وتن�سيق جهودهم بال�شكل ال��ذي
يتجاوز م�شكالت االندماج بني تق�سيمات
امل�ؤ�س�سة.
 qحتديد امل�ستويات التنظيمية مبعناها
الديناميكي املتفاعل مع طبيعة الأعمال،
ويف �ضوء ذلك يتم حتديد الوظائف الإ�رشافية
والتنفيذية داخ��ل كل تق�سيم �أو وح��دة يف
الهيكل التنظيمي.

�أنواع التنظيم

هناك �أن��واع �أو �أ�شكال من التنظيمات
يتم اعتمادها على حجم امل�ؤ�س�سة و�أهدافها
والبيئة التي تعمل فيها� ،سن�ستعر�ض الأنواع
الرئي�سية ال�سائدة يف مفهوم التنظيم ،وذلك
على النحو الآتي:

� اً
أول التنظيم الر�سمي� :إن التنظيم الر�سمي
يحدد العالقات املطلوبة بني العمل الواجب
ت�أديته والنا�س الذين ي�ؤدون العمل ومكان
العمل مبا فيه من �أجهزة و�أدوات وعمالء
وغ�يره��ا ،كما �أن التنظيم الر�سمي ين�ش�أ
مبقت�ضى ال�سلطة العليا يف يد املالك �أو
املدير �أو رئي�س جمل�س الإدارة ،وتظهر هذه
ال�سلطة العليا يف �شكل م�ستطيل يف قمة
الهيكل التنظيمي ،و�إذا ا�ستطاع الفرد الذي
يجل�س على قمة الهرم التنظيمي �أن يحقق
�أهدافه ويفي بالتزاماته بنف�سه فله �أن يفعل
ذلك ،ولكن �ضمان جناح التنظيم يف حتقيق
�أهدافه ومن��وه وتو�سعه يف احلجم وحتديد
العالقات التنظيمية تتطلب كلها �رضورة
تنظيم اجلهد الإن�ساين خ��ارج نطاق قدرة
الفرد الواحد.
مبعنى �آخ��ر ف ��إن التنظيم الر�سمي هو
التنظيم الذي ت ُن�ص عليه القوانني واللوائح
املوجودة داخل امل�ؤ�س�سات ،و ُي�ستمد التنظيم
من الهيكل الر�سمي ،ويتم عن طريق الإدراك
والوعي من �أج��ل تن�سيق الأعمال اخلا�صة
باملُنظمة ،لتحقيق �أهدافها .وهناك عدد من
الأمناط اخلا�صة بالتنظيم الر�سمي هي:
 qالتنظيم الر�أ�سي :يتم هذا التنظيم عن
طريق امتالك كل رئي�س �سلطة مطلقة من �أجل
توجيه املر�ؤو�سني ،كما توجد �سلطة مطلقة
للمر�ؤو�سني تتمثل يف توجيه الأ�شخا�ص
التابعني لهم ،وتتم الأمور بهذه الطريقة �إىل
الو�صول لأدنى م�ستوى من العاملني ،حيث
تتحرك ال�سلطة ب�شكل ر�أ�سي من �أعلى �إىل
�أ�سفل وب�شكل مت�صل ومبا�رش ،ويعرف هذا
النوع من التنظيمات با�سم التنظيم املُبا�رش،
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�أو التنظيم التنفيذي� ،أو التنظيم الع�سكري،
وميتلك ه��ذا النوع من التنظيم ع��ددا من
املزايا تتمثل فيما يلي:
 mتقدمي فر�ص جيدة من �أجل التدريب
على عمليات الت�شغيل التي تتم ب�شكل مبا�رش.
 mحتديد ال�سلطات اخلا�صة بكل م�ستوى
بو�ضوح.
 mحتديد واج��ب��ات ك��ل �شخ�ص داخ��ل
التنظيم ب�شكل وا�ضح.
 mي�ساعد يف �رسعة اتخاذ القرار.
�إال �أن ه��ذا التنظيم يت�صف بعدد من
العيوب منها:
 mال يتيح ال��وق��ت م��ن �أج���ل ممار�سة
الأن�شطة املهمة التي تتمثل يف البحث،
والتخطيط والتطوير.
 mيت�سبب يف �إره��اق املديرين ب�شكل
يفوق طاقتهم.
 mال ي�شجع هذا النوع من التنظيم على
تق�سيم الأعمال ،لأن املدير هو ال�شخ�ص الذي
يتخذ القرار يف كافة �أمور مر�ؤو�سيه.
 qالتنظيم الوظيفي :يتم هذا التنظيم
عن طريق التخ�ص�ص الوظيفي يف امل�ؤ�س�سة،
حيث تتخ�ص�ص كل وحدة �إدارية يف امل�ؤ�س�سة
بوظيفة حم��ددة ،فتقوم بكل النواحي التي
تتعلق بالوظيفة.
مزايا التنظيم الوظيفي هي:
 qحت��ق��ي��ق ال��ت��ع��اون ب�ين امل��وظ��ف�ين
يف خمتلف الإدارات اخلا�صة باملنظمة،
والتخ�ص�ص يف الوظائف واملهام.
 qوجود مبد�أ التخ�ص�صية يف الوظائف،
والأق�سام ،والدوائر ،وتوفر خرباء وخمت�صني
يف املجاالت كلها.
 qت�سهيل عملية الرقابة ،والإ�رشاف على
الدوائر ،والأق�سام داخل املُنظمة.
 qامل�ساهمة يف حل ق�ضايا املنظمة،
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وذل��ك م��ن خ�لال متكني الرئي�س الإداري،
وتوفري امل�ساعدات الإدارية والفنية له.
إمكانية تدريب املوظفني على ت�أدية
�q
ّ
املهمات ،والأعمال ،بالإ�ضافة �إىل متكني
امل�رشفني من الرقابة على الأعمال.
ومن عيوب هذا النوع من التنظيم ما
يلي:
� mضبابية ال�سلطة وامل�س�ؤولية وعدم
و�ضوحها بال�شكل الكايف ،وبالتايل ينتج
عن ذلك تهرب الأفراد من امل�س�ؤوليات ،وذلك
ب�سبب االزدواج��ي��ة بالإ�رشاف بني الفنيني
والتنفيذيني.
 mح���دوث ت���أخ�ير يف �إجن����از بع�ض
الأعمال ،بحيث تت�أخر عن وقتها املحدد.
 mاحتكار ال�سلطة لدى عدد قليل من
الأ�شخا�ص ذوي اخلربة.
 mعدم املرونة.
� mصعوبة توا�صل الأق�سام مع بع�ضها
البع�ض من خالل الهيكل التنظيمي الوظيفي.
 mالفو�ضى الإداري��ة النا�شئة عن عدم
املقدرة على تطبيق النظام يف امل�ستويات
الدنيا من التنظيم.
ثانيا :التنظيم غري الر�سمي:
يت�ضح مما تقدم �أن «التنظيم الر�سمي
عبارة عن هيكل خمطط ي�ستند على العمل
ال��واج��ب ت ��أدي��ت��ه ،ويتطلب م��ن العاملني
�أن يعدلوا من �سلوكهم لي�ستطيعوا ت�أدية
ما هو مطلوب منهم عن طريق الواجبات
والإجراءات� .أما التنظيم غري الر�سمي فيعك�س
ما ي�ؤديه النا�س باعتبار �أنهم �آدميون يت�أثرن
باحلاجات وال��رغ��ب��ات� ،أي �أن النا�س يف
التنظيم غري الر�سمي يت�أثرون يف جهودهم
التعاونية مبكانتهم �أو رغباتهم و�صداقاتهم
و�أ�صولهم وعواطفهم وعاداتهم االجتماعية،
وي��ع�ترف غ�ير الكتاب ال�سلوكيني بوجود
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��صراع للم�صالح بني احلاجات امل�رشوعة
للأفراد ،ومتطلبات التنظيم الر�سمي.
ويقول العلماء ال�سلوكيون �إن التنظيمات
الر�سمية برتكيزها على تخ�ص�ص العمل
ج���زءا م��ن ق���درات النا�س
ت�ستخدم فقط
ً
ومهاراتهم وابتكاراتهم ،وذلك لأنه �صمم
ليلزم النا�س بت�أدية الأ�شياء بطريقة حمددة،
وب ��إط��اع��ة الأوام����ر م��ن ر�ؤ���س��اء حم��ددي��ن،
وللتعاون ب�سبب الأهداف املو�ضوعة .ويقول
ال�سلوكيون �إن �رصاع م�صالح العاملني يف
التنظيم الر�سمي وغري الر�سمي ،قد ي�ؤدي
�إىل الإحباط والف�شل وعدم الر�ضا واملقاومة
والالمباالة بني �أفراد التنظيم.
ويرتتب على ذلك �أن العاملني قد يطالبون
ب��زي��ادة الأج���ور كتعوي�ض لإحباطاتهم،
و�إن��ك��ار مطالبهم االجتماعية ،واالع�تراف
بذاتيتهم ،وق��د �أظ��ه��رت الأدل����ة امل�شتقة
من التجارب ت�أثري التنظيم الر�سمي على
العاملني ،مبا يجعلهم ي�شعرون بخ�ضوعهم
و�سلبيتهم وخنوعهم خا�صة يف الأعمال
املنخف�ضة املهارة.
وق��د ذك��ر �أح���د �أ���س��ات��ذة جامعة (ييل)
«�أن التنظيم الر�سمي يعمل على التطبيع
االجتماعي للفرد بان�سياقه ملتطلبات
وظائفه ومركزه ،ومن ناحية �أخرى يحاول
الفرد ت�شخي�ص التنظيم ب�سلوكه ومركزه
ال�شخ�صي ،وقد كان من �أثر هذين االجتاهني
املتعار�ضني ،حدوث عملية ان�صهار حتدد
مكانة الفرد ودوره .وبهذه الطريقة ا�ستطاع
�أ�ستاذ جامعة (ي��ي��ل)� ،أن ي��زودن��ا بعملية
لإدراك كيفية تعديل التنظيم الر�سمي بواقع
ال�سلوك الإن�ساين».
يتميز التنظيم غ�ير ال��ر���س��م��ي ب��أن��ه
موجود يف جميع امل�ؤ�س�سات من دون �أي
ا�ستثناء ،لأنه عبارة عن �شبكة من العالقات

التنظيم غري الر�سمي يتميز ب�أنه موجود يف جميع امل�ؤ�س�سات من
دون �أي ا�ستثناء ،لأنه عبارة عن �شبكة من العالقات االجتماعية
وال�شخ�صية التي تظهر ب�شكل تلقائي بني �أع�ضاء التنظيم
االجتماعية وال�شخ�صية التي تظهر ب�شكل
تلقائي ب�ين �أع�����ض��اء التنظيم .وق��د ب��د�أت
امل�ؤ�س�سات باالهتمام يف ه��ذا النوع من
التنظيم ،ب�سبب �أهميته يف الت�أثري يف �أداء
املوظفني داخل تلك امل�ؤ�س�سة ،فمن املمكن
�أن ين�ش�أ ذلك التنظيم من العالقات ال�شخ�صية
التي جتمع ما بني �أ�صحاب املهنة الواحدة.
كما يقوم التنظيم غري الر�سمي بتقدمي عدد
م��ن اخل��دم��ات لأع�ضائه ،فمن املمكن �أن
يحافظ على القيم الثقافية يف تلك املجموعة،
�أو �أن يحقق املكانة االجتماعية لأع�ضائه.
ويالحظ �أن التنظيم غري الر�سمي يظهر
مميزات خمتلفة عن التنظيم الر�سمي ،حيث
�أنه �أقل دواما وا�ستقرارا عنه ،بالإ�ضافة �إىل
�أن قادته ومناذج ت�رصفاته تتغري ب�رسعة،
رغ��م �أن اجلماعة قد تتما�سك مع بع�ضها
البع�ض لفرتة طوية .وعلى �أن هذه التنظيم
غري ظاهر يف الهياكل التنظيمية بو�ضوح،
�إال �أن��ه تنظيم ق��وي .وميكن تلخي�ص فكرة
التنظيم غري الر�سمي على النحو الآتي:
 qين�ش�أ التنظيم غري الر�سمي ب�سبب
الإلزام االجتماعي للإن�سان مل�صاحبة غريه،
والإل���زام الفني ليكون منتجا يف اجلماعة
التي يعمل معها.
� qإن التنظيمات غري الر�سمية تنمو داخل
التنظيمات الر�سمية� ،أي �أن كال التنظيمني
يعي�شان مع بع�ضهما البع�ض طبيعيا.
� qإن التنظيم غ�ير الر�سمي ال ميكن
�إلغا�ؤه �أو �إخ�ضاعه لال�ست�سالم ،لذلك يجب
علينا �أن نتعلم العمل والعي�ش مع اجلماعات

غ�ير الر�سمية ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اجلماعات
الر�سمية.
ومن مميزات التنظيم غري الر�سمي ما
يلي:
 qالعمل على �إ�شباع احلاجات النف�سية
لدى �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة ،وذلك بوا�سطة الزيارات
واللقاءات التي تتم بني �أولئك الأع�ضاء.
 qتقوية روابط االت�صال بني املوظفني
يف امل�ؤ�س�سة ،حيث يتميز االت�صال غري
الر�سمي ب�أنه ف ّعال ب�شكل كبري.
 qالتخل�ص من نقاط ال�ضعف التي تظهر
يف التنظيم الر�سمي.
�إال �أن التنظيم غري الر�سمي يت�صف
ببع�ض العيوب منها:
� qإمكانية �أن يعمل �ضد �أهداف امل�ؤ�س�سة،
لأن القادة غري الر�سميني قد يعملون على
حتري�ض املوظفني على عدم العمل والإنتاج،
مما يت�سبب يف ظهور املتاعب.
� qإمكانية ح��دوث النزاع بني ال�سلطة
اال�ست�شارية وبني �أ�صحاب ال�سلطة الر�سمية.
� qإتاحة الفر�صة للمديرين التنفيذيني
للتهرب من حتمل امل�س�ؤولية ،خ�صو�صا عند
الف�شل يف اتخاذ القرار ،حيث يقومون ب�إلقاء
اللوم على امل�ست�شارين.
 qع����دم ت���ق���دمي ال��ت��ح��ف��ي��ز ال��ك��ايف
للم�ست�شارين لتقدمي الآراء ب�شكل فعال ،لأن
النجاح ُين�سب �إىل املديرين التنفيذيني يف
نهاية املطاف.
وعلى الرغم من هجوم علماء االجتماع
على التنظيم الر�سمي ،ف�إننا يجب �أن نتذكر

ب�أن املهارات التنظيمية للر�ؤ�ساء والإداريني
يف ن�شاط امل�ؤ�س�سة ا�ستطاعت �أن تلبي
احتياجات املوظف وامل�ؤ�س�سة يف �آن واحد،
�أ�ضف �إىل ذلك �أن التنظيم الر�سمي يت�شكل
يف هيكل تنظيمي مثايل لكي يعمل النا�س
مع بع�ضهم البع�ض ،و�أن ينجزوا واجباتهم
بكفاءة لتحقيق �أه��داف امل�ؤ�س�سة ،ويبقى
التنظيم الر�سمي هو الأ�سا�س لتوفر االن�ضباط
والأمن واال�ستقرار للم�ؤ�س�سة.

اخلال�صة

ت�ؤكد الدرا�سات النظرية والتطبيقية ب�أن
التنظيم فن من فنون القيادة والإدارة ،ومن
هنا ت�أتي �أهميته وتطبيق مبادئه .ويتفرع
التنظيم �إىل فرعني رئي�سيني هما التنظيم
الر�سمي والتنظيم غري الر�سمي ،وكل منهما
ي�شتمل على تنظيمات فرعية ،ولكل منهما
�إيجابيات و�سلبيات ولكن ال ي�ستغني �أحدهما
عن الآخ��ر يف �أي م�ؤ�س�سة ،ويبقى التنظيم
الر�سمي هو الأ�سا�س لنجاح امل�ؤ�س�سة ككل.

املراجع

 qالدكتور حممد بن علي �شيبان العامري،
مهارات النجاح للتنمية الب�رشية.
 qعبد الغفور يون�س ،درا�سات يف الإدارة
العامة ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،اال�سكندرية،
ج م ع.
 qالدكتور جعفر عبداهلل مو�سى� ،أ�صول
التنظيم و�أ�ساليب العمل.
 qمو�سوعة مقاالت مهارات النجاح.
q With Bakke. Concept of social organization modern organization theory.
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العمليات املشتركة احلديثة ...
التطور والتخطيط

�أعزائي قراء جملة (جند عُمان) الغراء �سنتناول يف هذا العدد
مو�ضوعً ا ذا �أهمية كبرية وهو (العمليات امل�شرتكة من حيث التطور
بدءا من هذه ال�صفحات ،وهي
والتخطيط) �سوف نتناوله يف جزءين ً
اجلزء الأول واجلزء الثاين �سنتحدث عنه يف العدد القادم ب�إذن الله.
�إن مفاهي��م تخطيط العمليات امل�شرتك��ة وتطبيقها تغريت خالل
العق��ود الثالثة الأخرية م��ن القرن الع�رشين املا�ض��ي  ،ومطلع القرن
تغ�يرا جذر ًيا يف
احل��ادي والع�رشي��ن اجلاري وه��و الأمر الذي فر�ض
ً
�إ�سرتاتيجية ا�ستخدام الق��وات امل�سلحة للدول ،وخا�صة يف ظل التقدم
التكنولوج��ي املتالحق الذي مت��ر به النه�ضة العلمي��ة احلديثة والتي
�أث��رت ب�شكل ع��ام على جمي��ع امليادين والعل��وم الع�سكرية يف العامل
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(اجلزء الأول)

العميد �أول الركن متقاعد/
حمــد بـــن را�شــــد البلو�شــــي

 ،والت��ي ت�أث��رت ب�شكل كب�ير بفعل املتغ�يرات املت�سارع��ة ب�سبب تلك
النتائ��ج والتط��ورات العلمية وم��ا ي�ستجد عنها  ،ف��كان من نتائجها
دخول �أ�سلحة حديثة يف الكثري من اجليو�ش العاملية  ،تتميز باملرونة
و�ش��دة التدمري  ،وتع��ددت �أنظمة االت�صاالت حت��ى �أ�صبحت العمليات
ت��دار ع��ن بعد  ،وبا�ستخدام الف�ضاء يف العملي��ات الع�سكرية � ،أدت �إىل
ا�ستحال��ة العم��ل الف��ردي لق��وة معينة يوج��د لديها الكثري م��ن �أوجه

الق�ص��ور م��ا ال يعو�ض��ه �إال م�شاركة قوات متلك م��ن عنا�رص القوة ما
تتكام��ل به م��ع القوة الأخ��رى  ،له��ذا كان ال بد من العم��ل امل�شرتك
نظرا الخت�لاف الإمكاني��ات والو�سائل وتن��وع الأ�سلحة
بني الق��وات ً
واملعدات .
ولق��د �شه��د الع��امل يف ال�سن��وات الأخرية م��ن الق��رن الع�رشين ،
تط��ورا جدي ًدا ومتعد ًدا يف �أ�ساليب تنفيذ العمليات امل�شرتكة احلديثة ،
ً
الت��ي فر�ضتها متطلبات احلرب احلديث��ة  ،والتطور التقني يف و�سائل
احلرب وثورة املعلومات وو�سائل االت�صاالت  ،وجعل من امل�ؤكد على
املنظري��ن الع�سكري�ين وخا�صة لدى الدول املتقدم��ة يف هذا املجال،
�إيج��اد القواع��د ال�صلبة والثابت��ة  ،لتنفيذ العمل الع�سك��ري امل�شرتك ،
وعمل��وا جاهدي��ن ل��ر�أب التباي��ن بني عنا��صر �أبعاد احل��رب الأربعة
(الفكري  ،الع�سكري  ،الوظيفي  ،والنف�سي) .
و�إن ما ن�شاهده يف ع�رصنا احلا�رض من احلروب التي مت تنفيذها
ب�أق��ل اخل�سائ��ر وب�أك�بر النتائج  ،يع��زى �إىل ا�ستخ��دام �أ�ساليب العمل
الع�سك��ري امل�شرتك وتكنولوجيا الأ�سلحة واملعدات ،ومثال ذلك حرب
اخللي��ج الثاني��ة ع��ام (١٩٩٠م ١٩٩١ -م) وح��رب (كو�سوف��و) عام
١٩٩٢م ،وحرب العراق الأخرية  ،ولقد �أدرك الكثري من الع�سكريني يف
بل��دان ال�رشق الأو�سط و غريها من دول العامل� ،أن العمليات امل�شرتكة
�أ�صبح��ت �أمرا ال حمالة  ،لتنفيذ �أي عملي��ة ع�سكرية يرجى من ورائها
النج��اح وحتقي��ق الن��صر  ،ويرتت��ب عل��ى ذل��ك مبا��شرة كل الق��ادة
املعنيني ملهامهم  ،جلعل الظروف مواتية لتنفيذ ذلك العمل امل�شرتك .

مفهوم وخ�صائ�ص العمليات امل�شرتكة
وتطورها عرب احلروب ال�سابقة

يعد تاريخ الب�رشية م�ضطر ًبا  ،لأن احلروب حتتل فيه حي ًزا وا�س ًعا،
حي��ث تعددت �أ�سب��اب تلك احلروب وتط��ورت الأ�سلحة الت��ي ت�ستخدم
فيه��ا ع�بر الع�ص��ور  ،فلقد وق��ع �أول قتال من��ذ �أن خل��ق اهلل الب�رشية
ب�ين بني �آدم علي��ه ال�سالم  ،ومنذ ذلك الوقت وحت��ى ع�رصنا الراهن،
واحل��روب م�ستم��رة دون توق��ف  ،واحلرب �شكل من �أ�ش��كال العالقات
ال�سلبية بني الأمم ي�ستخدم فيها العنف امل�سلح  ،ومبعنى �أو�سع و�أ�شمل
فه��ي ا�ستخ��دام القوة بني جماعت�ين من الب�رش  ،تخ�ضع��ان لنظامني
متعار�ض�ين لهم��ا م�صالح متعار�ض��ة  ،وتعمد الدول ع��ادة على عدة
�أ�صعدة دبلوما�سية  ،واقت�صادية  ،ثم تتطور �إىل حرب �سيا�سية وحرب
أخريا ن�شوب احلرب .
اقت�صادية ثم �إىل التهديد باحلرب و� ً
�إن فك��رة العملي��ات امل�شرتك��ة قدمي��ة ج�� ًدا  ،فق��د نفذته��ا بع�ض
الأمرباطوري��ات يف الع��امل الق��دمي ،ولكن ب��د�أت هذه الفك��رة تتعاظم
ب�ش��كل وا�ض��ح مع بداي��ة القرن الع�رشي��ن عند ظهور الط�يران وظهور
الآلي��ات والدباب��ات وتط��ور املع��دات والذخائ��ر  ،واعت�بر بع���ض
امل�ؤرخ�ين �أن احلرب العاملي��ة الأوىل فا�صلاً بني احل��روب التقليدية
واحلروب احلديثة ،تبعتها احلرب العاملية الثانية التي كر�ست خاللها
عملي��ات م�شرتكة كبرية ج ًدا حققت الأه��داف الإ�سرتاتيجية املن�شودة

�إن العمليات امل�ش�تركة �أ�ص��بحت �أمرا ال حمالة،
لتنفي��ذ �أي عملية ع�س��كرية يرجى م��ن ورائها
النجاح وحتقيق الن�صر
يف ذل��ك الوق��ت  ،ومت و�ضع التنظيم��ات حتت قيادة م��سرح عمليات
موح��دة  ،وكان��ت عملية الإن��زال بـ(نورماندي) �أك�بر جناح حيث تعد
أ�سا�سا جدي ًدا
بداية النهاية للحرب العاملية الثانية ،وبالتايل و�ضعت � ً
للحروب امل�شرتكة .
تط��ورا للعقائ��د
�شه��دت العق��ود الأخ�يرة م��ن الق��رن الع�رشي��ن
ً
الع�سكري��ة امل�شرتك��ة وظهور التنظيم��ات امل�شرتكة الت��ي تعمل حتت
قي��ادة ع�سكرية موحدة  ،وبرزت بو�ضوح نتائج هذه العلوم الع�سكرية
امل�شرتك��ة املبنية على تنظيمات م�شرتكة تعم��ل وفق عقائد ع�سكرية
م�شرتك��ة  ،وقد كانت ح��رب اخلليج الثانية ع��ام ١٩٩١م التي دونها
منوذجا للعمليات امل�شرتكة يف القرن الع�رشين وفا�صلاً بني
التاري��خ
ً
احلروب ال�سابقة وبداي��ة للعمليات امل�شرتكة احلديثة الفعلية لتحقيق
هدف �إ�سرتاتيجي واحد .
مفه��وم العمليات امل�شرتكة ه��و (امتداد ملفه��وم معركة الأ�سلحة
امل�شرتك��ة يف امل�ستوى التعبوي ال��ذي ي�شمل ح�شد خ�صائ�ص وقدرات
الأ�سلحة التخ�ص�صية يف الت�شكيل �أو الوحدة الواحدة )

تطور وظهور العمليات امل�شرتكة

فر�ض��ت متطلب��ات الع��صر احلدي��ث  ،انته��اج العل��وم وبن��اء
التنظيم��ات امل�شرتك��ة و�إع��داد العقائ��د والنه��ج الع�سك��ري امل�شرتك،
وذلك نتيجة للتطور يف جم��ال الأ�سلحة وا�ستخداماتها ،كما �أن تنوع
طبيع��ة م�سارح العملي��ات امل�شرتكة فر�ضت ��ضرورة العمل امل�شرتك
ومل��ا كانت م�صادر التهديد ذات �أبعاد متع��ددة حمل ًيا و�إقليم ًيا وجب
التعامل معه��ا يف �إطار عمليات م�شرتكة جتمع بني الأفرع والأ�سلحة
امل�شرتك��ة للق��وات امل�سلحة لأي دولة (كما يف ح��رب �أكتوبر 1973م
�أثناء عبور القوات امل�رصية لقناة ال�سوي�س) .
ب��رز تف��وق الق��وات الأملانية يف تبن��ي العملي��ات امل�شرتكة �إبان
احل��رب العاملي��ة الثانية من خالل تطبيقهم ملفه��وم احلرب اخلاطفة
وتنفي��ذ عمل م�شرتك ومتكام��ل بني قوة الط�يران واملدرعات لتدمري
اخلط��وط اخللفي��ة لق��وات احللف��اء  ،فيم��ا تت��وىل املدفعي��ة تدم�ير
حت�صيناتهم وخطوطهم الأمامية .
وتع��د الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة �أول من طبق ه��ذا املفهوم
املتكام��ل واملتزام��ن للأ�سلحة الثالث��ة يف عملية واح��دة وطبق ذلك
ب�ش��كل حمدود للغاي��ة يف احلرب العاملية الثاني��ة لكنه ظهر كمفهوم
علم��ي خمطط له بدقة يف العملية ال�شهرية خ�لال �إنزال قوات احللفاء
عل��ى ال�شواطئ الفرن�سية (نورماندي) ،ويرى الكثريون �أن هذه العملية
ه��ي �أول تطبي��ق علمي مدرو���س وخمطط له بعناي��ة واعتربه البع�ض
فا�صلاً بني احلرب التقليدية واحلرب احلديثة.
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مفه��وم العملي��ات امل�ش�تركة ي��دور ح��ول التخطي��ط
والتن�س��يق امل�ش�ترك وكذل��ك دق��ة التنفي��ذ للعمليات
امل�ش�تركة واالرتكاز على فكرة تعبوية واحدة م�شرتكة
تطبق من خاللها الإ�س�تراتيجية الع�س��كرية التي حتقق
الأهداف واملهام على خمتلف امل�ستويات
ات�ساع و�شمول م�سرح العمليات

تعريف عملية الأ�سلحة امل�شرتكة

تع��رف عملي��ة الأ�سلح��ة امل�شرتكة ب�أنه��ا�« :ص��دام م�سلح ومنظم
لوح��دات فرعي��ة ووح��دات وت�شكيالت م��ن خمتلف الأف��رع الرئي�سية
والأ�سلح��ة املقاتل��ة والتخ�ص�صية مع اجلانب امل�ض��اد بهدف هزمية
حت�شدات��ه التعبوي��ة والعملياتي��ة واال�ستي�لاء على خط��وط ومناطق
حيوي��ة من الأر�ض �أو االحتفاظ باخلط��وط والهيئات امل�سيطر عليها
وت�أمينها» .
�إن مفهوم العمليات امل�شرتكة هو عملية املزج املاهر بني �إمكانات
وق��درات الأ�سلح��ة املختلف��ة املكونة للق��وات امل�سلحة م��ع التخطيط
لإعداد القوات يف فرتة ال�سلم و�إدارة العمليات لتحقيق النتائج بنجاح
وحتقي��ق املعادل��ة الت��ي جتمع ب�ين العن��صر الفك��ري واملتمثل يف
مب��ادئ احلرب والعقيدة القتالية وتطوير الق��وات امل�سلحة ،والعن�رص
املعنوي الذي يخلق �إرادة القتال لدى الفرد املقاتل .

التخطيط والتن�سيق الدقيق

مفه��وم العملي��ات امل�شرتك��ة ي��دور ح��ول التخطي��ط والتن�سي��ق
امل�ش�ترك وكذلك دقة التنفيذ للعمليات امل�شرتكة واالرتكاز على فكرة
تعبوي��ة واحدة م�شرتك��ة تطبق من خالله��ا الإ�سرتاتيجي��ة الع�سكرية
التي حتقق الأهداف واملهام على خمتلف امل�ستويات .

العقيدة الع�سكرية امل�شرتكة

نظرا حلداثة مفه��وم العمليات امل�شرتكة نظري��ا وعمل ًيا والظهور
ً
الفعل��ي للتنظيم��ات امل�شرتكة التي حتت��اج قي��ادة ع�سكرية م�شرتكة
لتنفي��ذ الأهداف الإ�سرتاتيجية للدول بطريقة �سليمة  ،ظهرت احلاجة
املا�س��ة لو�ض��ع عقائ��د ع�سكرية م�شرتكة م��ع الرتكيز عل��ى القيادات
امل�شرتكة لأفرع القوات امل�سلحة .

�إعداد القوات امل�سلحة للعمليات امل�شرتكة

�إعداد القوات امل�سلحة للعمليات امل�شرتكة يتطلب �أعدا ًدا م�سب ًقا قد
ي�ستغرق م��دة طويلة لت�شكيل قوة متكاملة ومتجان�سة من خالل دمج
هياكلها وت�أهيل م�ست��وى قيادتها لت�شكيل العقل املدبر لها  ،ويرتكز
هذا الإعداد على توفر عنا�رص م�ؤهلة للقيام مبهامها خري قيام .
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تنف��ذ العمليات امل�شرتكة يف بيئة متع��ددة الأبعاد ت�شمل البيئات
الربي��ة واجلوية والبحرية  ،وكل بيئة ت�شتم��ل على بيئات خا�صة بها
 ،فالبيئ��ة الربي��ة مثلاً ت�شتم��ل على ت�ضاري�س �أر�ضي��ة خمتلفة  ،وتعد
البيئ��ة اجلوية كذلك متع��ددة الأبعاد � ،أما البيئ��ة البحرية تتكون من
املي��اة الإقليمية واالقت�صادي��ة و�أعايل البحار ،وكاف��ة البيئات تنفذ
فيه��ا العنا��صر الثالثة الربي��ة واجلوية والبحرية ن�شاط��ات ع�سكرية
متزامن��ة مثل اال�ستطالع وجمع املعلوم��ات وتنفيذ الأعمال القتالية
املختلف��ة با�ستخدام و�سائ��ل متعددة وخمتلفة من حي��ث الإمكانات،
لذل��ك ف���إن �إدارة العمليات امل�شرتك��ة �أ�صبحت معق��دة وتتطلب خطة
حمكمة ودقيقة لإدارة كل الن�شاطات املتزامنة بكفاءة عالية .

تنوع �أ�شكال العمليات

العملي��ات امل�شرتكة تنفذ يف جمال وا�س��ع متعدد البيئات لذا ف�إن
حتما فيه ثالثة �أ�شكال رئي�سية من
م�رسح العمليات امل�شرتكة �سيكون ً
�أ�ش��كال العمليات  ،وه��ي ( العمليات يف العم��ق  ،والعمليات القريبة ،
والعملي��ات يف املناط��ق اخللفي��ة) كل عملية ته��دف �إىل �أحد مقا�صد
�أو غاي��ات الق��ادة �ضم��ن خطته��م ،وميك��ن تلخي�ص الق�ص��د من تلك
العمليات يف الآتي :
 mالعملي��ات يف العم��ق :يق�صد به��ا العمليات الت��ي تهاجم �إرادة
اجلان��ب امل�ض��اد ومتا�سك��ه وقدرات��ه عل��ى البق��اء و�إع��ادة توحي��د
جه��وده ،وتت�ضم��ن عملي��ات �ض��د القي��ادات ومن�ص��ات وو�سائ��ل
االت�ص��االت املختلفة واملطارات والقواعد اجلوية واملوانئ  ،واللوازم
واالحتياطي��ات العملياتي��ة ،وح��رب املعلوم��ات للت�أثري عل��ى الروح
املعنوية للجانب امل�ضاد .
 mالعملي��ات القريبة :ه��ي العمليات التي يت��م اال�شتباك فيها مع
مبا�رشا
ق��وات اجلان��ب امل�ضاد ( الربية  ،اجلوية  ،البحري��ة ) ا�شتباكا
ً
وتق��وم بدور مهم للغاية يف �إحلاق الهزمية به على �أر�ض الواقع ومن
خاللها ي�سعى القادة �إىل الت�أثري يف هذا اجلزء من امل�رسح م�ستهدفني
احلف��اظ عل��ى املب��اد�أة لالندفاع ،وخا�ص��ة بعد جن��اح العمليات يف
العمق واملناطق اخللفية .
 mالعملي��ات يف املناطق اخللفية :هي العمليات التي ت�ؤمن وتدبر
فعالية البنية الأ�سا�سية للقوات  ،وت�ضمن �إدارة وحماية نظام القيادة

العملي��ات امل�ش�تركة تنف��ذ يف جم��ال وا�س��ع متعدد
البيئات لذا ف�إن م�س��رح العمليات امل�ش�تركة �س��يكون
حت ًما فيه ثالثة �أ�ش��كال رئي�سية من �أ�شكال العمليات،
وه��ي (العملي��ات يف العم��ق  ،والعملي��ات القريبة ،
والعمليات يف املناطق اخللفية)
وال�سيط��رة والل��وازم وخط��وط املوا�ص�لات واالحتياطي��ات وال��روح
املعنوية للمقاتلني .

ال�صراع لتحقيق �أهداف حا�سمة
والقدرات العالية على املناورة

هن��اك مبد�أ واحد ينطوي على مبادئ احلرب كلها وهو ( مهاجمة
الق��وات املعادي��ة ب�أ��سرع وب�أقل م��ا ميكن و�رضب��ه يف مواجعه من
حي��ث ال يدري وعلى حني غرة) و�إن منه��ج العمليات امل�شرتكة مبني
أ�سا�سا �إذا كان ذلك ممك ًن��ا ،وبالتايل التدمري ،
عل��ى عمليات الت�أث�ير � ً
لذل��ك ف�إن ا�ستن��زاف �أو �إنهاك ق��درات اجلانب املع��ادي ال�شاملة يف
احلرب احلديثة تع��د من �أف�ضل الأ�ساليب واملن��اورات الع�سكرية التي
ي�سفر عنها حتطم �إرادة ومتا�سك قواته .

متهيد م�سرح العمليات

م��سرح العمليات يحدد بناء على التهدي��د من امل�ستوى ال�سيا�سي
وللهج��وم على عقل اجلان��ب املعادي داخل م�رسح العمليات املحدد،
يج��ب عل��ى القادة �أن يبا��شروا عملية الدخول �إىل عق��ل نظرائهم من
ق��ادة الق��وات املعادية ب�إبالغه��م �أنه لن ي�ستطيع��وا حتقيق �أهدافهم
بدون التعر�ض خل�سائر ع�سكرية بالغة ،و�أن يعملوا على تبديد عزميتهم
حت��ى يجعلوا من متا�سك اجلان��ب املعادي �أكرث عر�ضة للهجوم ،ويعد
حتدي��د نقاط �ضعف العدو اخلط��وة الأوىل والأهم لكون ت�أثريها �أكرب
بكث�ير م��ن الهج��وم املبا�رش عل��ى قواته فالهج��وم عل��ى �إرادة العدو
ومتا�سكه يعد �إجراءاً اً
فعال �أثناء متهيد م�رسح العمليات ويجب �إدامته
واحلف��اظ علي��ه ،وعلى الق��ادة يف هذه املرحل��ة �أن ي�ستخدموا كافة
ق��درات قواتهم جلمع �أكرب قدر ممكن من املعلومات الإ�ستخبارية عن
الأه��داف احليوية املعادية داخل عمق اجلانب املعادي �أو مهاجمتها
طبق��ا للموقف ،و�أن ي�ستغلوا كافة الو�سائ��ل املتاحة لديهم يف جمال
حرب املعلومات واحلرب النف�سية .
 mالعملي��ات الفعلي��ة :متا�س��ك اجلان��ب املع��ادي يعن��ي متا�سك
قيادات��ه كافة  ،وتنظيم �أي قوات م�سلح��ة وت�سليحها وتدريبها ب�شكل
جي��د وله��ا عقيدة قتالي��ة واقعية قابل��ة للتنفيذ وذات كف��اءة قتالية
عالي��ة ومعنوي��ات عالية  ،ومن �أ�صعب التحدي��ات التي تواجه القادة
ملهاجم��ة متا�س��ك اجلان��ب املع��ادي  ،وتبدي��د �إرادت��ه وللتغلب على
تل��ك التحديات ف���إن على الق��ادة �أن ينتزعوا املبادرة من��ه و�إدامتها
واحلف��اظ عليها  ،و�أن يبذلوا كافة اجلهود املمكنة لتجنب القتال معه
دائما تدمري �أو تعطيل قدراته
وف ًق��ا لإرادته  ،و�أن ي�سعوا بل وي�ضمنوا ً
احليوية  ،وقواعد وخطوط الإمداد ويتم ذلك من خالل تزامن العمليات
يف م��سرح العملي��ات  ،وم��ن خ�لال عن��صر املفاج���أة وه��ي و�سيلة

رئي�سي��ة لتحطيم متا�سك��ه  ،وكذلك الزخم وهو م��ن �أن�شطة العمليات
املتوا�صلة بالإ�ضافة �إىل العملي��ات امل�ساندة كالعمليات الإعالمية،
ولتحقي��ق ذلك يجب على القادة �أن يكونوا قادرين على �رسعة اتخاذ
القرار و�رسعة تنفيذه و�رسعة االنتقال من ن�شاط عملياتي �إىل ن�شاط
عملياتي �آخر .
�أم��ا املن��اورة  ،فهي مزيج م��ن �سهولة احلرك��ة والت�أثري ويق�صد
به��ا و�ضع اجلانب املعادي يف موق��ف ال ميكنه من الت�أثري يف �سري
العملي��ة ككل وقد تكون املن��اورة مادية با�ستخ��دام القوات املقاتلة
�أو فكري��ة م��ن خالل تنفي��ذ مبادئ احل��رب ،فبدم��ج اجلانب املادي
والفك��ري ميك��ن للق��وات املناورة م��ن موق��ع �إىل �آخر داخ��ل م�رسح
العمليات يف الوقت واملكان املنا�سبني وب�أكرث من �صنف من القوات
و�أن جترب اجلانب املعادي على اتخاذ قرار بعدم الدخول يف عمليات
لي�ست يف �صاحله .
لق��وة النريان ت�أث�ير من خمتل��ف م�صادرها وذل��ك ينعك�س على
النتائ��ج احلا�سمة للهجوم على متا�سك قوات اجلانب الآخر بتحقيق (
املفاج�أة  ،والزخم  ،واملناورة ) وتزامن قوة النريان واملناورة يحقق
تدم�ير �أو حتييد خمتلف عنا�رص اجلانب امل�ض��اد ،وكذلك الت�أثري يف
معنويات��ه من خالل مهاجمتها �أو تهديدها من �أكرث من اجتاه بحيث
يفق��د الرتكيز على �أكرث من اجتاه يف �آن واحد ،وبالتايل يفقد قدراته
على حتديد �أولوياته حيال رد الفعل املنا�سب .
متا�س��ك الق��وات امل�سلح��ة لأي دول��ة  ،ه��و عن�رص حي��وي يحدد
يف النهاي��ة م��دى �إمكاني��ة حتقيق الغاي��ة النهائية من ق��رار احلرب
واجلانب امل�ضاد �سي�سعى بكافة الو�سائل املتاحة لديه لتحديد نقاط
ال�ضع��ف ثم مهاجمتها لتبدي��د �إرادة اجلانب الآخر ،وبالتايل حتقيق
التما�سك بالدمج بني املكونات الثالثة للقوة القتالية ،وهي (العن�رص
الفكري والعن�رص املعنوي والعن�رص املادي) وي�أتي العن�رص املعنوي
يف املق��ام الأول لتحقي��ق متا�س��ك �أي قوات وذلك من خ�لال القيادة
والإدارة اجليدة والعمليات الإعالمية الف َّعالة .

التخطيط ملا بعد العمليات

لقد �أثبتت احلروب املعا�رصة �أن مرحلة ما بعد العمليات الع�سكرية
ب�شت��ى �أنواعها تعد م��ن �أ�صعب املراحل؛ لأنها تتطل��ب �إ�سرتاتيجيات
�سيا�سي��ة واقت�صادي��ة وع�سكري��ة لإعادة الأم��ن واال�ستق��رار و�إعادة
م�رسحا للعمليات
احلياة �إىل حالتها الطبيعية يف املنطقة التي كانت
ً
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النج��اح يف احلرب يعتم��د على ال��روح املعنوي��ة بقدر ما
يعتم��د على الأ�س��لحة واملعدات لأن ال��روح املعنوية حتث
على االندفاع والت�صميم على �إحراز الن�صر
الع�سكري��ة .وت�ضطلع �أي قوات م�سلح��ة يف �أي دولة يف هذه املرحلة
يف الع��صر احلدي��ث مبهام ج�سيم��ة �أكرث من �أي وق��ت م�ضى ،فعليها
�أن تك��ون م�ستع��دة للتعامل م��ع كافة الهيئ��ات املحلي��ة والإقليمية
والدولي��ة لإع��ادة الأم��ن واال�ستق��رار واحلي��اة العادي��ة يف املنطقة
م�رسح��ا للعمليات الع�سكرية بتق��دمي الت�سهيالت املمكنة
الت��ي كانت
ً
لتل��ك الهيئات  ،والعمل اجلاد الذي م��ن �ش�أنه جعل تلك املنطقة �آمنة
وخالية من �آثار العمليات الع�سكرية .
�إن زي��ادة ح��دة الإجه��اد ومتطلب��ات الت�أم�ين الإداري والفن��ي
للق��وات امل�سلح��ة قد تواجه حتديات كبرية نتيج��ة التنوع يف طبيعة
الأرا�ض��ي املختلف��ة (�صح��راء  ،جب��ال � ،سه��ول  ،م�ساح��ات خ�رضاء
ومزروع��ة وغاب��ات) لذا يجب عل��ى القوات امل�سلح��ة �أن تكون قادرة
عل��ى التكيف م��ع طبيعة الأر���ض وخمتلف ت�ضاري�سه��ا ،ويف الوقت
نف�س��ه ق��د ت�ضط��ر هذه الق��وات �إىل العم��ل يف بيئات مل تك��ن م�ألوفة
لديها من قبل ،وقد حتتاج �إىل تعديل �أ�ساليب قتالها لكي تتنا�سب مع
املناورة واملهمة املطل��وب تنفيذها  ،فكلما زادت خفة احلركة وقوة
الن�يران واحلماي��ة يف الق��وات امل�سلحة املنت��شرة زاد وقت وجمهود
اللوازم املطلوب لالنت�شار .

تعاظم دور بعد اجلو ف�ضائي

يعد اجلو بيئة قتالية خمتلفة ج ًدا عن القتال على الأر�ض �أو البحر،
لذل��ك ف�إن القوات اجلوي��ة لها خ�صائ�ص وق��درات وحتديات خمتلفة
ع��ن القوات الربية والبحرية ،وللق��وات اجلوية تطبيقات خمتلفة على
م�ستوي��ات احلرب ،كما لها مطالب حمددة للمهارات و�أنواع اخلربات،
ونتيج��ة لذل��ك تتول��د �أن��واع خمتلف��ة من الأنظم��ة واملب��ادرات بني
م�ستخدميه��ا ،كم��ا تتميز الق��وة اجلوية بالقدرة عل��ى ا�ستغالل البعد
الثال��ث فوق �سطح الأر���ض ،ونتيجة لذلك ف�إن القوات اجلوية تعد من
�أهم عنا�رص قوة النريان و�أ�رسعها ولديها قوة انت�شار �أكرب من ال�سفن
البحري��ة �أو الربية ل��ذا يجب اعتبار �أن االرتف��اع وال�رسعة واالنت�شار
جم��رد قدرات �أولي��ة للقوة اجلوية  ،متثل مع بع�ضه��ا البع�ض تعاو ًنا
ينج��م عنه ق��درات �إ�ضافي��ة مثل (املراقب��ة  ،وال�سيط��رة  ،واملرونة ،
و�رسع��ة اال�ستجابة ) مم��ا يحقق فك��رة �إدارة العمليات امل�شرتكة مبا
يحققه ما جاء �أعاله .
 qترتك��ز مه��ام الق��وات البحري��ة يف العملي��ات امل�شرتك��ة يف
جم��ع املعلومات وحتديد جمموعات الواج��ب وتخ�صي�ص القادة لها
واال�ستط�لاع التعبوي و�صد العمليات البحري��ة امل�ضادة و العمليات
بالعم��ق والدفاع اجلوي البح��ري وتنفيذ العملي��ات الربمائية ،وعند
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مرحل��ة ما بع��د العمليات الع�س��كرية تعد من �أ�ص��عب
املراحل لأنها تتطلب �إ�سرتاتيجيات �سيا�سية واقت�صادية
وع�سكرية لإعادة احلياة �إىل حالتها الطبيعية
انتهاء العمليات تقوم بدور املراقبة البحرية وحرا�سة املياه الإقليمية
واالقت�صادية .
 qالإملام مبب��ادئ احلرب من الأمور احلتمية بالن�سبة لكل قائد،
ويجب �أن يكون القادة وعلى خمتلف امل�ستويات قادرين على تطبيقها
وفقا للموقف ومن �أبرز تلك املبادئ ( اختيار الهدف واملحافظة عليه
 ،املحافظ��ة على الروح املعنوية  ،العمل التعر�ضي ،الأمن  ،املفاج�أه
 ،ح�شد القوة  ،االقت�صاد يف اجلهد  ،املرونة  ،التعاون  ،والإدارة ) .
 qيت��م تطبي��ق مب��ادئ احل��رب عل��ى كل امل�ستوي��ات القيادية ،
ومرحل��ة التخطي��ط للعمليات هي الوع��اء الذي يج��ب �أن ين�صهر فيه
تطبي��ق ه��ذه املب��ادئ للح�صول عل��ى �أف�ض��ل النتائج  ،وعل��ى القادة
وهيئ��ات الرك��ن �أن ي�ضيف��وا الأعم��ال املمكنة �ضمن تقدي��ر املوقف،
وكذل��ك خال�ص��ة اخلطة الت��ي �سيتم و�ضعه��ا لتنفيذ العملي��ات  ،على
الأ�س�س ال�سليمة لتطبيق مبادئ احلرب ح�سب الأولويات التي يفر�ضها
ذلك املوقف  ،ومبا يتالئم مع نوع املهمة وحجم القوة .
 qيحدد عادة امل�ستوى ال�سيا�سي الغر�ض �أو الهدف من العمليات
الع�سكري��ة ،وذلك لتحقيق نوايا الدولة عندم��ا تف�شل الو�سائل ال�سلمية
� ،أو ل�ص��د �أي عدوان خارجي ،وت�ستخل�ص القيادة املعنية الغر�ض من
خالل التوجيهات املر�سلة لها من امل�ستوى القيادي الأعلى .
أي�ضا تت�أثر بالبيئة
 qاملعنويات هي انعكا�س للمعتقدات  ،وهي � ً
املحيط��ة وبالظروف املادي��ة  ،وال ميكن ف�صل �ش���ؤون الفرد املقاتل
ع��ن �ش���ؤون جمتمعه ،ويف احلرب يعتمد النج��اح على الروح املعنوية
بق��در م��ا يعتمد عل��ى الأ�سلح��ة واملعدات لأنه��ا حتث عل��ى االندفاع
والت�صمي��م عل��ى �إح��راز الن�رص  ،ول��ذا على الق��ادة �أن يبذل��وا اجلهود
الالزم��ة لتحقيق ال��روح املعنوية العالي��ة � ،إن الإمي��ان بالق�ضية هو
�أك�بر عامل لبناء املعنويات  ،وم��ن العوامل الأخرى التي ت�ساعد على
رف��ع ال��روح املعنوية واملحافظ��ة عليها يف العملي��ات امل�شرتكة هي
غر�س الإح�سا�س بامل�س�ؤولية من قبل اجلميع والفهم الوا�ضح للق�ضية،
والثقة التامة يف القيادة الفاعلة على جميع امل�ستويات .

املراجع:

 lالعمليات امل�شرتكة احلديثة  ،مراجع متنوعة .
� lأكادميي��ة نا��صر الع�سكرية  ،كلي��ة احلرب العلي��ا  ،جمهورية م�رص
العربية  ..بحث فردي .
 lاخلربه ال�شخ�صية للكاتب.
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تهدف احلرب الإعالمية (� )Media warإىل الـت�أثري على
�آراء و�سلوكيات الأ�شخا�ص ،وتغيري وجهات نظرهم وت�سيريها باالجتاه
املطلوب ،للو�صول �إىل الأهداف املرجوة ،حيث بات الأكرث قدرة على
ك�سب املعارك هو من تربح ق�صته يف الإع�لام ،ففي معظم احلروب
والنزاعات التي اندلعت منذ حرب فيتنام ،كان الإعالم �أحد الأ�سلحة
التي �أ ّثرت يف ح�سم نتيجتها.
واحلرب الإعالمية ظاهرة عريقة وموغلة يف القدم ،فالإن�سان يف
م�سرية ال�صراع والبقاء وب�سط الهيمنة والت�أثري على خ�صمه ما انفك
ي�سعى لتعزيز �سطوته ،وينقب عن الو�سائل ،وي�ستعني ب�آخر املبتكرات
للت�أثري يف �أفكار اخل�صم واجتاهاته ،والهيمنة على دماغه ب�شتى الطرق.
وا�ضحا يف ت�سيري جمريات الأمور يف
وبوجه عام ،ف�إن للإعالم ت�أث ًريا ً
احلياة العامة ،بعد �أن �أ�صبحت و�سائله متوفرة ،وي�صعب على �أي �شخ�ص
�أن يبتعد عن ت�أثريها مما جعل البع�ض يطلق عليها م�صطلح (ال�سلطة
الرابعة) يف املجتمعات ،نتيجة ت�أثريها القوي يف اتخاذ القرارات،
فهي فعلي ًا ال تتخذ القرار كما يف ال�سلطة التنفيذية ،وال ت�ستطيع ت�شريع
القوانني والأنظمة كما يف ال�سلطة الت�شريع ّية� ،إال �أ ّنها ت�ضغط على بق ّية
ال�سلطات للت�شريع واتخاذ القرارات .ولقد تو�سعت الأدوات الإعالمية
واالت�صالية لدى الر�أي العام يف الوقت الراهن ،بحيث �إن الو�سائط
والأدوات امل�ستخدمة يف احلرب الإعالمية �أ�صبحت يف متناول اجلميع،
بال �أي قيود رقابية ،يف ظل عوملة �إعالمية فورية ومفتوحة ومتفاعلة
ومرتابطة ،ب�شكل ال �سابق له ،وب�أثمان وتكاليف مالية� ،شبه جمانية.

احلـــرب
الإعالميـة
اللواء متقاعد الدكتور/
علـــــي مـــحــمـــد رجــــب
جمهورية م�صر العربية

مفهوم احلرب الإعالمية

ا�ستخدم مفهوم احلرب للتعبري عن ال�رصاع والتناف�س يف جماالت
كثرية ،على الرغم من �أن املفهوم هو بالأ�سا�س ع�سكري، ثم �أ�صبح
للحرب م�سميات كثرية، فهناك احلرب االقت�صادية ،واحلرب النف�سية،
واحلرب الباردة ،وهناك كذلك احلرب الإعالمية. ومن ناحية �أخرى،
ف�إنه من املهم مالحظة �أن احلرب عادة ما تقرتن بعدة �أنواع من
تلك احلروب، فاحلرب الع�سكرية ي�صاحبها حرب نف�سية واقت�صادية
و�إعالمية. وقد طر�أ على مفهوم احلرب الكثري من التغريات، ف�أ�صبحت
احلرب الإعالمية واحدة من �أهم احلروب يف الفرتة التي مير بها النظام
الدويل منذ العقد الأخري من القرن املا�ضي، �أو على الأقل ،فقد �أ�صبحت
الرقم املالزم دائما للأرقام الكبرية واملهمة يف ح�سابات احلروب،
مع اختالف عناوينها وتعدد م�سمياتها، وبتعبري �آخر� ،أ�صبحت احلرب
الإعالمية البديل الع�رصي للحروب التقليدية التي كان يغلب عليها
الطابع الع�سكري.
إعالمية عبارة عن بث الأفكار ،وال�شائعات ،واملعلومات
واحلرب ال
ّ
ال�سوية بني النا�س من خالل الف�ضائيات،
اخلاطئة واملغلوطة وغري
ّ
والإذاعات ،والإنرتنت ،وال�صحف بهدف الت�ضليل الإعالمي ،والتالعب
إعالمية من
بالر�أي والوعي العام ،و�سلوك املواطنني .وتع ّد احلرب ال
ّ
نف�سية متلقي املعلومة ،مما
�أخطر �أنواع احلروب نظراً لت�أثريها يف
ّ
وتر�سخ يف عقله ،كما
يجعله يحاول �أن يغيرّ الواقع اتباع ًا ملا تلقى
ّ
�أ ّنها تع ّد حرب ًا باردة ال ميكن التنب�ؤ بنتائجها ونهايتها ،ويف بع�ض
احلاالت ،ال ميكن معرفة امل�س�ؤول عنها.
إعالمية مرافقة لبقية �أنواع احلروب� ،سواء كانت
وت�أتي احلرب ال
ّ
�سيا�سية ،وقد تكون يف حالة ال�سلم بهدف
اقت�صادية� ،أو
ع�سكرية� ،أو
ّ
ّ
ّ
ن�رش الفو�ضى والإرباك بني �صفوف اخل�صم .و�أ�ساليب هذه احلرب
ت�ساعد على بلوغ الأهداف االقت�صادية وال�سيا�سية وغريها دون اللجوء
�إىل القوة الع�سكرية ،فهي تعمل على تكوين الر�أي العام املطلوب ،فيما
يعمل خرباء العالقات العامة على ت�سويد �صفحة الزعماء ال�سيا�سيني،
وت�شويه �صورة �شعوب بكاملها.

نتائج احلرب الإعالمية

نف�سية املتلقي ،وتثبيط
ت�ؤدي احلرب الإعالمية �إىل الت�أثري يف
ّ
عزميته ،و�سلب الإرادة منه ،وبالتايل �سهولة ال�سيطرة عليه ،فكم من
حرب مت حتقيق الن�رص فيها ب�سبب ما مت بثه من �أفكار ومعلومات بني
اجلنود ،ونظراً �إىل �أهمية احلرب الإعالمية امتلكت القوات الع�سكرية
حمطات خا�صة بها لتبث ما تريد من معلومات بني املواطنني وبني
اجلنود للتحكم يف �سري الأمور.
�إن خلط الأوراق و�إثارة الأحداث من وظائف احلرب الإعالمية،
�أي �أنها تخلط احلق بالباطل ،وترفع �شعارات �إ�صالحية وعقالنية،
وت�صل �إىل قيام العدو بادعاء مد يد التعاون ،وهذا ما ي�ضيع البو�صلة
ال�صحيحة للأحداث والق�ضايا لدى بع�ض النخب واجلماهري التي مل
تدرك بعد �أن لعبة احلرب النف�سية التي تنتهجها الدول املعادية يف
ظل االنت�شار الوا�سع لتكنولوجيا االت�صال والإعالم وع�رص االنفجار
املعلوماتي �أ�صبحت تقوم على معادلة الإقناع الإعالمي� ،أي �إقناع
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احل��رب الإعالمي��ة تعد م��ن �أخط��ر �أنواع
احل��روب نظ��ر ًا لت�أثريه��ا يف نف�س�� ّية متلقي
املعلوم��ة ،مما يجعل��ه يحاول �أن يغ�ّي�رّ الواقع
وتر�سخ يف عقله
اتباع ًا ملا تلقى ّ
العامل مب�صداقية روايته وتو�صيفه للأحداث والوقائع ،ب�رصف النظر
عن احلقائق واملعايري الأخالقية.
وقد يكون للحرب الإعالمية نتائج �إيجابية من خالل رفع
معنويات املواطنني واجلنود يف �أر�ض املعركة ،وبالتايل حماية
�أموالهم وممتلكاتهم من �سيطرة العدو عليها ،لكن يف هذه احلالة ،يجب
حقيقية
توخي الدقة واحلذر عند بث املعلومات؛ لأ ّنها يجب �أن تكون
ّ
وقريبة من الواقع حتى ال تكون النتائج �سلبية عند معرفة املواطنني
التنبه
واجلنود باحلقيقة والواقع .لذلك على الأمة ،والدول ،واملجتمع ّ
إعالمية ،وتر�سيخ املبادئ ،والقيم ،والأفكار
�إىل خطورة هذه احلرب ال
ّ
ال�سليمة عند املواطنني والع�سكريني؛ لتح�صينهم �ضد �أي هجمات قد
تكون م�سترتة حتت غطاء العلم� ،أو التثقيف� ،أو امل�ساعدة من اخلارج.
واجلانب الأخطر مما �سبق هو �أن هناك �شواهد عدة ت�شري �إىل حتول
الإعالم ،يف بع�ض الأحيان� ،إىل مربع ال�شائعة ،مبعنى �أن الإعالم
يتخلى عن دوره احلقيقي ليتداول وقائع و�أحداث ًا �أقرب �إىل ال�شائعات
منها �إىل الأخبار ،لدرجة انهارت معها احلدود الفا�صلة بني فنون مثل
الإعالن والدعاية من ناحية ،وال�شائعات من ناحية ثانية ،بحيث زالت
امل�سافات ،و�أ�صبح الإعالن يف بع�ض الأحوال ،نوع ًا من ال�شائعات
حتولت فنون الدعاية �إىل ممار�سات لن�رش ال�شائعات.
املقننة ،وكذلك ّ

خطورة احلرب الإعالمية

�شهدت نهاية القرن الع�رشين املا�ضي وبداية القرن احلادي
والع�رشين احلايل زيادة كبرية يف عدد م�شاهدي القنوات التلفزيونية
وم�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي ،مما قد يفقد بع�ض الدول
ا�ستقالليتها الإعالمية ونفوذها الإعالمي ،خا�صة �أن نحو ()%90 من
العامل العربي ي�ستمد ثقافته من و�سائل الإعال م .وعلى الرغم من �أن
�شبكات التوا�صل االجتماعي �ساهمت يف ظهور ما ُيعرف بـ(املواطن
الإعالمي) �أو (املواطن ال�صحفي) ،حيث مكنته التكنولوجيا من ت�صوير
الأحداث وتوثيقها ،ومن ثم ن�رشها على �شبكات التوا�صل االجتماعي،
وهو ما �ساهم يف ظهور ما بات ُيعرف بـ(الإعالم البديل) ،ف�إن عدم
توثيق الأخبار ،و�صعوبة التحقق من �صحتها ،و�سالمة م�صادرها؛
قد �أ�سهم يف جعل �شبكات التوا�صل االجتماعي �أدا ًة فاعلة يف يد
كل من يريد بث ون�رش �شائعة ،يف ظل �صعوبة فرز الأخبار ،و�سيولة
ثم ت�صديقها ،واالعتقاد ب�صحتها،
املعلومات ،و�سهولة تداولها ،ومن ّ
وبناء الأفكار والر�ؤى على �أ�سا�سها .غري �أن الأمر ال يقت�رص على انت�شار
ال�شائعات وترويجها على مواقع التوا�صل االجتماعي ،بل �إنه امتد �إىل
و�سائل الإعالم التقليدية التي جتد يف هذه ال�شائعات مادة خ�صبة
مللء �ساعات الهواء ،ال �سيما و�أن معظمها قد اعتمد  -ا�ست�سهاال -على
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احل��رب الإعالم ّية مرافق��ة لبقية �أنواع احلروب� ،س��واء
كانت ع�س��كر ّية� ،أو اقت�ص��اد ّية� ،أو �سيا�س ّية ،وقد تكون يف
حالة ال�سلم بهدف ن�شر الفو�ضى والإرباك بني �صفوف اخل�صم
احل��رب الإعالمي��ة ت���ؤدي �إىل الت�أثري يف نف�س�� ّية املتلقي،
وتثبيط عزميته ،و�سلب الإرادة منه ،وبالتايل �سهولة ال�سيطرة
عليه ،فكم من حرب مت حتقيق الن�صر فيها ب�سبب ما مت بثه من
�أفكار ومعلومات بني اجلنود

ما تن�رشه �شبكات التوا�صل االجتماعي من �أخبار.
واحلرب الإعالمية ت�ؤجج الفتنة ،وتعمل على ن�شوء حالة من
اال�ستقطاب احلاد بني �أبناء الوطن الواحد ،ولأن البث الف�ضائي يتطلب
متوي ًال �ضخم ًا ف�إنه �أكرث مركزية ،وبالتايل �أكرث خ�ضوع ًا لرقابة
الدولة� .أما و�سائل الإعالم االجتماعية فهي على النقي�ض من هذا،
فهي قادرة على حتويل �أي �شخ�ص لديه هاتف حممول �إىل �شا�شة
مراقبة متنقلة لأعمال احلكومة �أو �أخطائها ،ومن ال�صعب غلقها من
دون غلق �شبكة (الإنرتنت) بالكامل.
وهناك نوعية من احلرب الإعالمية متثل تهديداً مبا�رشاً للأمن
الوطني يف مفهومه ال�شامل ،ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
والغذائي ،وذلك على النحو الآتي:
� rإثارة الهلع والفزع يف نفو�س �أفراد املجتمع ،من خالل بث
ال�شائعات التي ترتبط بق�ضايا مت�س احلياة اليومية للمواطنني ،وجتد
من ي�صدقها وي�ضيف �إليها ،مما يجعلها �أقرب �إىل اخلرب �أو الواقع.
 rالت�أثري يف متا�سك النظام ال�سيا�سي ،خا�صة حينما يتعلق الأمر
برموز الدولة ،وقياداتها ال�سيا�سية.
 rحماولة زعزعة الأمن االقت�صادي للدولة ،وذلك من خالل بث
معلومات م�ضللة عن �أ�سواق املال والبور�صة.
 rحماوالت ت�شويه �صورة الدولة �أمام العامل اخلارجي ،وذلك من
خالل بث �أخبار مغر�ضة عن �أو�ضاع العمال الأجانب يف الدولة� ،أو
ن�رش معلومات م�ضللة عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف
الدولة ،و�إي�صالها �إىل املنظمات الدولية التي ت�ستخدم هذه املعلومات
امل�شوهة يف التقارير التي ت�صدرها.

التح�صني �ضد احلرب الإعالمية

يعد املواطن العادي� ،أو ما يطلق عليه ال�شخ�ص احليادي ،هو
الهدف الأ�سا�سي للحرب الإعالمية املعادية ،نظراً لأنه ال يتلقى �أي
نوع من �أنواع التدريب على مواجهة �أ�ساليب هذه احلرب ،و�أن�سب
طريقة لتح�صينه من احلرب الإعالمية هي تزويده باملعلومات
الكافية التي تعالج �ش�ؤونه و�أحواله عن طريق خمتلف �أجهزة الإعالم،
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وذلك من خالل احلقائق التي تدعمها الأرقام والإح�صائيات ،والتحلي
باملو�ضوعية يف عر�ض احلقائق ،وال�صدق والأمانة يف نقل املعلومات
من م�صادرها الأ�سا�سية .ويعد التليفزيون من �أكرث و�سائل الإعالم
فاعلية يف هذا املجال نظراً لنقله ال�صورة وال�صوت معاً ،ولأن الوقائع
امل�شاهدة �أكرث ثبات ًا يف الذهن من اال�ستماع �أو القراءة ،ال �سيما �إذا
تولت ذلك �شخ�صيات اجتماعية مرموقة ،تلقى احرتام وتقدير النا�س
وثقتهم ،يف الوقت نف�سه.
وميكن �أن ت�ساهم و�سائل الإعالم يف التح�صني �ضد احلرب
الإعالمية من خالل �إجناز جمموعة من املهام الأ�سا�سية منها:
 rتنمية الوعي بال�ش�ؤون العامة عن طريق ن�رش اخلرب الدقيق
وال�صحيح وال�صادق واملو�ضوعي.
 rن�رش احلقائق وعدم التعتيم الإعالمي على الأخبار �إال ما كان
يتعلق بالآداب والأخالق العامة وق�ضايا الأمن الوطني.
 rاالعتماد على احلوار يف الق�ضايا العامة التي تهم املواطنني.
 rمنح املواطن حق التعبري عن �آرائه و�أفكاره �ضمن ال�ضوابط
والقواعد القانونية والد�ستورية من �أجل بناء الإن�سان على �أ�سا�س
من امل�س�ؤولية والوعي وال�شعور بالوالء للوطن ،مع الإميان بالقيم
واملبادئ الدينية واخللقية.
 rتوفري احلاجات النف�سية واالجتماعية للمواطن من خالل
و�سائل الإعالم الوطنية لكي ال يلج�أ �إىل و�سائل الإعالم املعادية.
 rاعتماد �أ�ساليب الإعالم املوجه ،متمث ًال يف التوعية يف
ال�صحافة ويف الربامج املوجهة يف الإذاعة ،وعقد الندوات املفتوحة
يف التليفزيون لو�ضع احلقائق �أمام اجلمهور ،وجعله يقوم هو
باالختيار الر�شيد بني احلقائق.
 rحتقيق مبد�أ �أمن املعلومات ،ال �سيما يف �أجهزة احلا�سب
الآيل (الكمبيوتر) ،بحيث ال ي�ستطيع العدو �أو عمال�ؤه ال�سطو عليها
وا�ستخدامها لأغرا�ضهم ،وكتمان ذوي ال�ش�أن للأخبار واملعلومات
املهمة عن الظروف الع�سكرية واالقت�صادية والأمنية واالجتماعية
للوطن ،وعدم البوح بها� ،أو الرثثرة عنها يف الأماكن العامة.
 rقيام الدولة ب�رشح �سيا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،واجتاهات �سيا�ساتها الداخلية واخلارجية للمواطن.
� rإزالة كافة الظواهر ال�سلبية التي رمبا ي�ستفيد منها العدو،
كالأمية والعوز املادي ،مع حت�صني املواطن �ضد �أخطار احلرب

عدم توثي��ق الأخبار ،و�ص��عوبة التحقق
من �صحتها ،و�س�لامة م�صادرها؛ قد �أ�سهم
يف جعل �ش��بكات التوا�صل االجتماعي � ً
أداة
فاعلة يف يد كل من يريد بث ون�شر ال�شائعة
النف�سية و�أمناطها.
� rإيجاد القنوات الإعالمية الكفيلة مبلء فراغ ال�شباب والنا�شئة
مبا يفيدهم ،ثقاف ًيا وعلم ًيا وعقل ًيا وج�سد ًيا.
 rحتقيق التما�سك االجتماعي و�إ�ضفاء االحرتام على قادة الر�أي
والثقافة وال�سيا�سيني لال�ستفادة منهم يف دح�ض الإعالم املعادي.
 rالعمل على تنمية ال�شعور بالثقة بالنف�س وب�أويل الأمر مبد
اجل�سور املتينة للحوار والتفاهم معهم.
 rالتغطية الإعالمية ال�شاملة للندوات واملحا�رضات التي تقام
لغر�ض �إماطة اللثام عن خمططات العدو النف�سية املرتقبة واملتوقعة،
وهذا كله يدخل يف �إطار العمل الإيجابي للإعالم يف ميدان توعية
اجلماهري.
 rالرتكيز على دور ال�شباب الطليعي لأنهم دعامة املجتمع
وعدته ،وهم �أ�صحاب امل�صلحة احلقيقية يف حا�رض الوطن وم�ستقبله.
 rغر�س القيم الدينية واخللقية واملبادئ واملثل العليا يف نفو�س
ال�شعب ،وتنمية ال�شعور بالقوة والثقة بالنف�س.
 rك�شف الأ�ساليب التي ي�ستخدمها اخل�صم يف احلرب الإعالمية
با�ستخدام كافة الو�سائل املتاحة ،وذلك بهدف �إبطال مفعولها وتقليل
�آثارها ال�سلبية �إىل �أدنى م�ستوى ممكن.
 rالت�أكيد على التالحم الوطني والتما�سك االجتماعي يف كل
املنا�سبات ،والت�صدي لكافة امل�ؤامرات التي تهدف �إىل زعزعة ا�ستقرار
الوطن واملواطن.
 rحث املواطن على البذل والعطاء وغر�س عقيدة �أن املجاهد
لي�س من هو يف �ساحة القتال يحمل ال�سالح فقط ،و�إمنا الكل يجاهد
ح�سب طاقته ومن موقعه طاملا هو ي�ؤدي خدمة لوطنه.
 rعر�ض املواقف البطولية لأفراد القوات امل�سلحة يف جبهة
القتال ـ مبا ال يخل بال�رسية والأمن ـ وكذلك عر�ض �أي مواقف بطولية

املواطن الع��ادي� ،أو ما يطلق عليه ال�ش��خ�ص
احلي��ادي ،يعد ه��و اله��دف الأ�سا�س��ي للحرب
الإعالمية املعادية ،نظر ًا لأنه ال يتلقى �أي نوع من
�أنواع التدريب على مواجهة �أ�ساليب هذه احلرب
يقوم بها املواطنون �أنف�سهم حتى تكون مبثابة مثال يحتذى للآخرين.
� rإعداد منظومة �إعالمية بديلة �أو موازية يكون القائمون
باالت�صال عليها يتمتعون مبوا�صفات خا�صة ،تكنولوجية و�أكادميية،
متكنهم من ا�ستغالل مواقع التوا�صل االجتماعي كمن�صة �إعالمية
�أكرث فاعلية يف حتقيق الوعي وتو�صيل الر�سائل الإعالمية املطلوبة
للجماهري .و�شن احلرب الإعالمية بنجاح يتطلب مواهب العديد من
اخلرباء ،و�أولئك القادرين على �إقامة عالقات وثيقة مع القادة
ال�سيا�سيني والع�سكريني يف دولهم ،والأفراد املتمر�سني يف ا�ستخدام
اللغة ،والذين يتمتعون بالثقافة واملعرفة بال�سيا�سة يف الدولة
امل�ستهدفة ،كذلك املهتمني بعلم النف�س والعلوم ال�سيا�سية.

املراجع

r http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/
RARB114.HTM
r http://ar.wikipedia.org/wiki
r http://fspi.ahlamontada.net/montada-f58/topict141.htm
r http://haria.jeeran.com/archive/2009/9/941821.
html
r http://scdd.sudanforums.net/t13-topic
r http://www.aldiyarsat.net/news/129/ARTICLE/2546/2009-02-17.html
r http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=5102
r http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BA48DB1C16B8-4814-A2B655
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مهارة احل�س الأمني
كيف ميكن ا�ستخدامها وتطويرها؟
�إن �ضابط وموظف الأمن بحاجة �إىل احل�س الأمني ليتمكن من متييز
املخالفني واجلناة ،متخذا من هذه املهارة �أداة ت�ساعده على منع وقوع
املخالفة الأمنية ،وذلك لأن هذه ال�صفة مُت ّكن من ميتلكها �أن يتعرف على
الأ�شياء ومييزها ويف�سرها ب�شكل �أقرب �إىل ال�صواب ،كما يتمكن بوا�سطتها
من ا�ست�شعار الأخطار ومواجهتها ،وميكن القول �إن احل�س الأمني مهارة
تنطلق من الإح�سا�س بامل�س�ؤولية وتراكم اخلربة يف العمل الأمني ال�ست�شعار
م�ؤ�شرات تدل على وجود خلل ما يف جزء من منظومة الأمن ال�شاملة.

تعريف الأمن

لغة يعني الأمان ،وهو �ضد اخلوف والرهبة ،م�صداقا لقوله تعاىل
}و� َآم َن ُه ْم مِ ْن َخ ْو ٍف{� ،سورة قري�ش ،الآية ( ،)4والأمن ا�صطالحا هو
َ
�إح�سا�س اجلماعة والأفراد بالإ�شباع لدوافعهم الع�ضوية والنف�سية،
وعلى قمتها دافع الأمن مبظهريه النف�سي والع�ضوي متمثال يف
اطمئنان املجتمع �إىل �أن ما يهدد مظاهر حياته يف ال�سكن والرزق
هو حتت �سيطرة املنظومة امل�س�ؤولة عن حمايته ،وهو ما يعرب عنه
مب�صطلح (ال�سكينة العامة) ،ومبا يعني «�أن ت�سري احلياة يف املجتمع
بهدوء ن�سبي».

تعريف احل�س الأمني

احل�س لغة هو طلب اخلرب وحت�س�سه والإدراك بال�شيء ب�إحدى
و�سائل الإدراك اخلم�س ،ويف القر�آن الكرمي ورد قوله تعاىل } َيا َبن َِّي
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من املهم جدا �أن يتمتع موظف الأمن �أيا كانت رتبته
�أو من�صبه �أو مهامه بقدر من احل�س الأمني كي يتمكن
من �إدراك الأمور التي رمبا ال تكون لها دالئل مادية
مبا�رشة ،وي�ساعده ذلك على فهم املواقف ب�شكل جيد

العميد الركن (متقاعد)
�سيف بن حمدان البو�سعيدي

و�س َف َو�أَخِ يهِ{� ،سورة يو�سف ،الآية ( ،)87وقوله
اذ َْه ُبوا َف َت َح َّ�س ُ�سوا مِ ن ُي ُ
ي�سى مِ ْن ُه ُم ا ْل ُكف َْر{� ،سورة �آل عمران ،الآية (،)52
تعاىل } َفل ََّما �أَ َح َّ�س عِ َ
وقد ُع ّر َف احل�سن الأمني ب�أنه ذلك ال�شعور والإح�سا�س املتولد داخل
نف�س رجل الأمن والذي يدفعه �إىل توقع حدث خمالف للأمن يتطلب
منه التدخل فيه ملنعه �أو القب�ض على مرتكبه.
كما ُع ّر َف ب�أنه �إح�سا�س بوجود مثريات قادمة من اجلهاز الع�صبي
تتحول �إىل نب�ضات تدفع �إىل التحرك ملنع خطر ،ولعل ذلك هو ما يطلق
عليه احلا�سة ال�ساد�سة لدى بع�ض الب�رش ،ولعل مهارة احل�س الأمني
ت�أتي تبعا ل�شخ�صية الإن�سان وخلفيته املجتمعية ومتتعه بذكاء
فطري ،ومنط حياة قادر على التكيف البيئي واملجتمعي والعائلي،
كما يت�أثر مبهاراته الذاتية والعقلية والنف�سية واجل�سدية ،وتلعب بع�ض
العوامل دورا يف تنمية هذه امللكة ،منها �إح�سا�س موظف الأمن وعمق

االنتماء والوالء ،ورغبته يف التفوق ،و تكرار املواقف الأمنية الغام�ضة
التي يتعر�ض لها وت�ؤدي �إىل تنمية هذا الإح�سا�س لديه.

�أهمية احل�س الأمني

من املهم جدا �أن يتمتع موظف الأمن �أيا كانت رتبته �أو من�صبه
�أو مهامه بقدر من احل�س الأمني كي يتمكن من �إدراك الأمور التي
رمبا ال تكون لها دالئل مادية مبا�رشة ،وي�ساعده ذلك على فهم
املواقف ب�شكل جيد ،م�ستغال هذه املهارة يف مواجهة املواقف الأمنية
الغام�ضة اجلوانب ،معتمدا على دقة مالحظته ،وربط حوا�سه للأحداث
ببع�ضها البع�ض ،مما ي�ساعده على توقع اخلطر قبل وقوعه� ،أو على
الأقل ال�سيطرة على املوقف والتو�صل �إىل نتائج �إيجابية عند التحقيق
يف م�سببات ذلك املوقف ،و�إن توفر هذا احل�س ينقل رجل الأمن ذهنيا
من مرحلة الإح�سا�س بال�شيء �إىل مرحلة الت�أهب ملنع حدث قد يقلق
ال�سكينة العامة ،ويعتدي على املنجزات ،وي�ؤثر على حياة النا�س
ومنجزات الدولة.

يهدف احل�س الأمني �إىل التعامل مع احلدث قبل
وقوعه لتخفيف حجم اخل�سائر املتوقع حدوثها ،وحتقيق
الأمن يف املجتمع ،كما يهدف �إىل حت�سني �سمعة اجلهاز
الأمني يف املجتمع و�صورته
�سمعة و�صورة اجلهاز الأمني يف املجتمع الذي يعمل به من خالل
رفع معدل انتباه الأجهزة الأمنية ملنع وقوع �أي حوادث جرمية �أو
�أمنية تخل بحالة ال�سكون الأمني ،وت�ؤكد �إح�سا�سا لدى �أي �شخ�ص
يحاول الإخالل بهذا ال�سكون ،و�أن الأجهزة املخت�صة تقف له
باملر�صاد بكافة منت�سبيها ،وهو ما يعزز قدرة الأجهزة على مواجهة
�أي حوادث حمتملة.

خ�صائ�ص احل�س الأمني

احل�س الأمني عملية مزدوجة جتمع بني العنا�رص ذات الطبيعة
الذاتية واملو�ضوعية فتظهره �أحيانا ب�أنه جمرد �شعور و�إح�سا�س ،بينما
يظهر تارة �أخرى ب�أنه عمل عقالين يعتمد على التفكري واال�ستنباط،
وينبغي �أن ن�ؤمن ب�أن احل�س الأمني هو عمل يجمع كال النوعني من
القدرات ،و ال يتحقق �إال بتوافرهما معا ،ولعل هذا هو الفرق بني احل�س
الأمني وغريه من الأحا�سي�س الوجدانية كاحلد�س والتخمني والتنب�ؤ،
كما �أن ذلك يفرقه عن الو�سائل التي ت�ستخدم �أدوات علمية جمردة
مثل الإح�صاء والتحليل ،وي�ؤدي عن�رصا ال�شعور العقلي والت�سبيب
�أهداف احل�س الأمني
يهدف �إىل التعامل مع احلدث قبل وقوعه لتخفيف حجم اخل�سائر العقالين �إىل �رسعة االنطباع �أو االجتاه نحو ت�رصف معني �أو توقع
املتوقع حدوثها ،وحتقيق الأمن يف املجتمع ،كما يهدف �إىل حت�سني حمدد �إىل درجة كبرية.
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�إح�س��ا�س رج��ل الأم��ن الدائ��م
بامل�س�ؤولية عن املجتمع الذي يعي�ش فيه،
وهو �إح�س��ا�س يكرب م��ن خالل زرع قيم
الوالء واملواطنة ،وحب املجتمع ،و�أهمية
احلفاظ على الإجنازات

احل�س الأمني وهي �صفة يجب �أن يتم اعتبارها
جيدا عند اختيار عن�رص للعمل يف وظيفة �أمنية ،و�أن
يتم بعد ذلك �صقل هذه املهارة وتنميتها لت�ساعد
موظف الأمن يف �أداء عمله وتو�سع قدرته على منع
اخلطر �أو ح�رص امل�س�ؤولية حال وقوع ذلك اخلطر

مبنى ع�سكري قيد الإن�شاء� ،أو حديث �شخ�ص مبعلومات هي لي�ست
جزءا من عمله اليومي� ،أو ال ميكنه االطالع عليها  .ويف هذا املقام
ً
يجب �أن يت�سم جميع موظفي القطاعات الع�سكرية والأمنية بقدر
من احل�س الأمني ي�شاركون ويدعمون به كل زمالئهم العاملني
بالوظائف الأمنية كال بقدر طاقته وم�ستواه واخت�صا�صه.

�ساد�سا :تنمية املوظف الأمني ملهارات التفكري ،و�إطالق
العنان حلوا�سه لإدراك ما يحيط بق�ضية ما من غمو�ض ،فقانون
اال�ستخدام الذي يعني �أن �أي قدرة �إن�سانية غري م�ستخدمة تتعطل
وتفقد ،وباملقابل متاما ف�إنها تنمو وتتطور باال�ستخدام ،لذا
يجب تركيز التفكري على الهدف املحدد وا�ستبعاد ما ي�شتت الفكر
وي�شغل الذهن يف تلك اللحظة ،ف�أحد علماء النف�س امل�شهورين
يقول «لي�ست العبقرية �أكرث من تركيز الذهن».

عوامل بناء وتنمية مهارة احل�س الأمني

تظل العالقة بني الأمن الفكري واحل�س الأمني
عالقة متوازية فكالهما يخدم الآخر ،فكلما عاي�ش
موظف الأمن حالة الأمن الفكري مع نف�سه وحميطه
يكون لديه ا�ستجابة �أكرب مل�ؤ�رشات احل�س الأمني
يجب �أن يت�سم جميع موظفي القطاعات الع�سكرية
والأمنية بقدر من احل�س الأمني ي�شاركون ويدعمون
به كل زمالئهم العاملني بالوظائف الأمنية كال بقدر
طاقته وم�ستواه واخت�صا�صه

مراحل احل�س الأمني

مير احل�س الأمني بثالث مراحل هي:
�أوال :مرحلة الظهور العار�ض :وهي مرحلة يظهر فيها احل�س
الأمني �أثناء ممار�سة ال�سلوك اليومي للإن�سان ب�صوره تدعو لاللتفات
لها ،بحيث يتم �إدراك �أن �شخ�صا ما لديه �شفافية خا�صة� ،أو ما ي�سمى
باحلا�سة ال�ساد�سة ،وهي عنا�رص توجد ب�شكل فطري بحكم خلق اهلل
للإن�سان وت�أثري بيئته املحيطة ،وت�أثري احلوا�س اخلم�س يف احل�س
الأمني بهذه املرحلة كبري جدا ،ولكن دون �إطار علمي ي�ؤطر هذا
الإح�سا�س.
ثانيا :مرحلة الك�شف والتكوين :وهي مرحلة تبد�أ منذ اختيار
املوظف للقيام مبهام �أمنية ،وت�أهيله لذلك ،ورمبا ترافقه هذه
املرحلة طيلة عمره الوظيفي ،وذلك حلر�ص م�س�ؤوليه على تدريبه
وتطوير م�ستواه ،ومواكبة �أي تقدم يف جمال التدريب الأمني.
ثالثا :مرحلة الن�ضج الأمني :وهي �أق�صى درجات العطاء يف
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املهارات الأمنية املختلفة ،ومن بينها مهارة احل�س الأمني ،ويف
هذه املرحلة يجب �أن يتم تدوين التجارب والنجاحات لتكون معينا
لال�سرت�شاد بها لدى الكوادر القادمة ،بجانب املهارات الأخرى ك�إدارة
الأزمات ،والعالقات الإن�سانية ،ومهارات التحليل الأمني.

م�ضمون احل�س الأمني وعنا�صره

تظل العالقة بني الأمن الفكري واحل�س الأمني عالقة متوازية
فكالهما يخدم الآخر ،فكلما عاي�ش موظف الأمن حالة الأمن الفكري
مع نف�سه وحميطه يكون لديه ا�ستجابة �أكرب مل�ؤ�رشات احل�س الأمني،
ويعتمد احل�س الأمني على عن�رصين هما:
�أوال :العن�رص احل�سي :وهو �إح�سا�س �أو �شعور داخلي ،حيث ي�شعر
رجل الأمن بوجود خطر ما �أو يظن �أنه �سيحدث ،وهذا اال�ست�شعار
جانب مهم لدى رجل الأمن� ،أيا كانت مهمته ،فم�شاهدة ا�ضطرابات
معينة على �شخ�ص ما كالتناق�ض بني الإقدام والرتدد� ،أو امتقاع
لونه� ،أو تردده بني اجللو�س والتوقف ،والنظر وال�رشود ،مما يدعو
مل�ضاعفة االنتباه له ،كما �أن االلتفات لأمر غري طبيعي يحدث فج�أة
يدعوه للرتكيز على ذلك ال�شيء وا�ستجالء ما يجهله فيه.
ثانيا :العن�رص العقالين :وهو امل�ؤ�رشات التي يبد�أ املوظف الأمني
يف تتبعها بعد �أن ت�ضيء داخله تلك الوم�ضة �أو الإح�سا�س بوجود
خطر ،ويبد�أ يف عمليات مادية تعتمد على البحث عن املتناق�ضات،
والتفكري يف اجلوانب اخلالفية التي ميكن اكت�شافها ،وتنبئ عن وجود
خطر ما ،وقيا�سها ومقارنتها بق�ضايا م�شابهة عاي�شها �أو قر�أ عنها،
وذلك من خالل توقعه اخلطر من �أي من املوجودين يف ذلك الزمان
واملكان ،كما يقوم ب�إجراءات مادية �أهمها الر�صد واملراقبة لأي
ت�رصفات تثري �إح�سا�سا ب�أمر غري عادي يحتمل حدوث خطر ب�سببه،
كوجود �صندوق كبري يف �إحدى ال�سيارات الداخلة للمع�سكر� ،أو وجود
�شخ�ص مغطى� ،أو حمولة على �سقف ال�سيارة� ،أو تردد �أ�شخا�ص على

�إن احل�س الأمني مهارة يتم تطويرها ،لي�ضاف لها �إمكانات
متطورة يف �شخ�صية رجل الأمن ،وهذا املوظف الأمني ميكنه
تطوير هذه املهارة من خالل عدة عوامل �أهمها:
�أوال� :إدراك رجل الأمن �أنه ميتلك احل�س الأمني العايل ويرغب
ذاتيا يف تنميته.
ثانيا :املواقف الأمنية التي يتعر�ض لها �ضابط الأمن يف
م�سرية حياته املهنية �سواء يف �ساعات �أدائه لواجبه� ،أو يف بقية
�أوقات اليوم ،والتي ت�صبح جزءا من مكون �شخ�صيته ،ويكون
بع�ضها غام�ضا ب�شكل كبري مما يتطلب منه التفكري عميقا
ال�ستجالء احلقيقة وفك ذلك الغمو�ض ،وبع�ضها ال تتوفر له الأدلة
املادية التي تعني رجل الأمن ،مما يجعل حل�سه الأمني دورا مهما
يف توقع الأحداث ،وتوقع كيفية حدوثها.
ثالثا� :إح�سا�س رجل الأمن الدائم بامل�س�ؤولية عن املجتمع
الذي يعي�ش فيه ،وهو �إح�سا�س يكرب من خالل زرع قيم الوالء
واملواطنة ،وحب املجتمع ،و�أهمية احلفاظ على الإجنازات.
والرغبة العارمة يف النجاح والتفوق يف العمل الأمني ،وحتري
الواقعية يف معاجلة الأمور الأمنية الغام�ضة.
رابعا :الت�أهيل الذي يتلقاه موظف الأمن يف املعاهد والكليات
املختلفة ،وعلى ر�أ�س العمل ،من خالل الربامج التخ�ص�صية
املختلفة ،وبرامج التدريب الأمني ،وحتليل املواقف الأمنية
املختلفة ،واالطالع على الدرو�س امل�ستفادة منها ،كما يعتمد
على �سعة اطالعه على ما ين�رش حول الأحداث الأمنية املختلفة
الداخلية واخلارجية ،من خالل القراءات الأمنية املتعمقة يف
خمتلف الق�ضايا والأحداث الأمنية ال�سابقة ،وكيفية التحقيق بها
ومعاجلتها وفك رموزها ،وكيف مت التو�صل �إىل النتائج املختلفة
يف كل ق�ضية �أمنية.
خام�سا :اهتمام القادة والر�ؤ�ساء مبن يتمتعون بهذه املهارة،
و�إتاحة الفر�صة لهم للم�شاركة يف التحقيق واملتابعة ملختلف
الق�ضايا ال�ستجالء �أي غمو�ض بها ،كما �أن توفري الإمكانات
املادية من �أجهزة ومعدات ،وتوفري بيئة عمل منا�سبه ت�صب يف
نف�س هذه اخلانة.

اخلامتة

�إن منع وقوع اخلطر هو الغاية الأ�سا�سية للعمل الأمني،
وله متطلبات عدة �أهمها العن�رص الب�رشي مبا فيه من ال�صفات
واملهارات التي يجب �أن يتحلى بها رجل الأمن ،ومنها احل�س
الأمني وهي �صفة يجب �أن يتم اعتبارها جيدا عند اختيار عن�رص
للعمل يف وظيفة �أمنية ،و�أن يتم بعد ذلك �صقل هذه املهارة
وتنميتها لت�ساعد موظف الأمن يف �أداء عمله وتو�سع قدرته على
منع اخلطر �أو ح�رص امل�س�ؤولية حال وقوع ذلك اخلطر.
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االت�صال اجلماهريي واللغة كرمز ومــــــــــــظهر للهويـة والثقافـة واحلــ�ضارة

حينما مي�سك الإعالمي بقلمه ليخط �أول عبارة يف ر�سالته الإعالمية،
ف�إن �أول تركيزه ال بد و�أن ين�صب على اهتمامه ب�إي�صال هذه الر�سالة �إىل
املتلقني الذين �سيقر�ؤون �أو ي�سمعون �أو ي�شاهدون ر�سالته.
وملا كانت اللغة هي الو�سيلة التي ميكن التعبري بو�ساطتها عن
ن�شاطاتنا الإن�سانية ،ف�إن علماء اللغة وخرباءها يقولون �« :إن اللغة نظام
رمزي ابتدعه الإن�سان ليتبادل مع الآخرين املعلومات والأفكار وامل�شاعر»
وبوا�سطة اللغة تتم العملية االت�صالية.

اللواء الركن متقاعد الدكتور
حمـمــــــد خلــــــــف الرقــــــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

عندما يفكر الإعالميون ب�إجراء عمليات ات�صال باجلماهري
ت�صبح �صياغة الر�سالة الإعالمية �شغلهم ال�شاغل ،فيبد�أ الواحد
منهم با�ستخدام اللغة ،الأمر الذي ميلي �رضورة �أن يكون هذا
اال�ستخدام على م�ستويات ،واملق�صود بامل�ستويات لي�س �أعلى
�أو �أدنى بل هو تف�سري (روبي) الذي �أورده الدكتور عبدالعزيز
�رشف يف كتابه املدخل �إىل و�سائل الإعالم حيث يقول« :ولوال
�أن كلمة م�ستويات» كما يقول ( :روبي) «توحي ب�صعيد �أعلى
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و�أ�سفل من من�سوب قيم ،لكان يف و�سعنا �أن نقول معه �أن اللغة
ت�ؤدي وظائفها على م�ستويات خمتلفة ،ولكنا ال نق�صد ذلك هنا،
�أي ال نق�صد بامل�ستوى �صعيداً �أعلى �أو �أ�سفل من�سوب قيم ،و�إمنا
ننظر �إليه نظرة وظيفية» ،وي�ضيف الدكتور عبدالعزيز «ب�أن
النظرة هنا نظرة وظيفية ذلك �أن اللغة واالت�صال بوجه عام
ي�ؤديان ثالث وظائف رئي�سية هي :الوظيفة الإعالمية والوظيفة
التعبريية والوظيفة الإقناعية ،حيث يهدف الإعالم من خالل

اللغة هي الو�سيلة التي ميكن التعبري بو�ساطتها عن
ال�شخ�صية والن�شاطات الإن�سانية

اللغة نظام رمزي يف العملية االت�صالية لتبادل
املعلومات والأفكار وامل�شاعر

القيام بالوظيفة الإعالمية �إىل تو�صيل و�إبالغ احلقائق خالل
و�سائل الإعالم اليومية وال�صحافة والإذاعة والتلفزة وغريها،
فيما ي�أخذ االت�صال اجلماهريي يف وظيفته الثانية طابع ًا
تعبريي ًا يف الفن والأدب بق�صد التعبري عن امل�شاعر� ،أما يف
الوظيفة الثالثة وهي الإقناعية ف���إن االت�صال اجلماهريي
ي�ستهدف �إقناع املتلقي �أو امل�ستقبل بر�أي معني �أو اجتاه حمدد
م�ستنداً �إىل الأ�سلوب الإقناعي.
وجملة القول �إن مثل هذا التق�سيم ي�صعب ف�صله عن بع�ضه،
فالإعالم والتعبري والإقناع وظائف ت�صب يف بوتقة عملية
لب ن�سبة ا�ستخدام وظيفة على �أخرى يف
�إعالمية واحدة ،وقد َت ْغ ُ
بع�ض الأحيان خالل عملية االت�صال اجلماهريي ،وقد ي�ستخدم
الإعالمي واحدة من هذه الوظائف يف �إحدى الو�سائل ،ولكن
ال�شائع والواقع يتطلبان تكامل هذه الوظائف ،فعلى �سبيل
املثال ف�إن اخلرب الذي يعد الركن الأ�سا�س يف العملية الإعالمية
الإخبارية قد يهدف حمرر الأخبار منه �إىل حتقيق وظيفة
الإعالم والتعبري والإقناع مع ًا -ولكن بقدر ، -وذلك لك�سب
امل�صداقية واملوثوقية و�إي�صال امل�ضمون الإعالمي ،وبالتايل
لإجناح العملية االت�صالية ،وال�سبب يف ذلك �أن �أهداف االت�صال
متداخلة ،وعلى �سبيل املثال ال ميكن للإعالمي يف املجال
الع�سكري �أن يو�صل قدراً من املعلومات �إىل اجلندي ما مل يقنعه
بعدالة الق�ضية التي يقاتل من �أجلها ،وال ميكن �أن يقنعه ب�أهمية
القيم الع�سكرية  ،ما مل يعرب له عن مواقف و�شواهد من تاريخه
و�إجن��ازات �أمته ،وهنا ف���إن العملية االت�صالية (الإعالمية)
حتتاج �إىل الوظائف الثالث الآنفة الذكر.
ويف هذا املجال ت�أتي �أهمية ودور اللغة يف االت�صال ،حيث
قال العلماء واخلرباء ب�أن« :الوظيفة الأ�سا�سية للغة �أن تكون
�أو ًال وقبل كل �شيء و�سيلة لنقل العواطف واملعلومات �أو �سواهما
من الأم��ور» ،فاللغة مر�آة تعك�س الفكر �أو هي و�سيلة للتفاهم
والتعبري عن الأفكار وتو�صيلها �أو تبادلها  ،و�أداة ت�ساعد على
التفكري و�أداة لت�سجيل الأفكار من خالل نظام رموز ي�ستخدمها
الفرد باختياره .

وي�ضاف �إىل هذه الرموز اللغوية التي ي�ستخدمها الفرد
هناك �أ�شكال �أخرى من االت�صال تو�صل الفكر مثل االت�صال
غري املنطوق ( )Non Verbal Com.وهي �إ�شارات ورموز غري
ومعان تعارف عليها
منطوقة لكنها تعك�س �أفكاراً ومفاهيم
ٍ
الب�رش  ،مثلما متثل الرتجمة للن�رشات الإخبارية وغريها عرب
حمطات التلفزة لغايات �إي�صال الر�سالة �إىل ذوي االحتياجات
اخلا�صة من خالل �إ�شارات وحركات خا�صة يتعلمها ال�صم
والبكم متثل �شك ًال من �أ�شكال االت�صال غري املنطوق  ،وكذلك
حينما يلوح املودعون للم�سافر ب�أيديهم يعني معاين كثرية مثل
 :وداع ًا حاراً وقلوبنا معك  ،وكل الأماين برحلة �سعيدة  ،و�سفر
نافع  ،وتعود بال�سالمة  ،وحينما يرفع �أحدهم �أ�صبعي يده
ال�سبابة والو�سطى �إىل الأعلى على �شكل حرف ( Vبالإجنليزية)
معظم ال�شعوب تفهمها ب�أنها تعني الن�رص ( ، )Victoryوحينما
ميد �أحدهم يده باجتاه �آخر مقب ًال عليه وهو ال يريد ال�سماح له
باالقرتاب منه  ،فينف�ض �أ�صابع يده الأربعة باجتاهه  ،ف�إن
املعنى املفهوم لدى �أغلب النا�س ( ع ّْد من حيث �أتيت ) �أو (�إذهب
من هنا)  ،وهكذا وح�سب مفاهيم الإ�شارات املختلفة يف كل
الثقافات الإن�سانية  ،فكل جمهور وكل �أمة و�شعب من ال�شعوب
له لغته التي يتخاطب بها  ،ويتفاهم بوا�سطتها  ،ذلك لأن اللغة
هي الو�سيلة التي متكن الفرد من التوحد واالندماج مع الثقافة
التي ينتمي �إليها  ،واالرتباط باملجتمع الذي يعي�ش فيه  ،وهي
الو�سيلة الأكرث فاعلية يف متكني الفرد من الدخول يف عالقات
وتفاعالت اجتماعية  ،مثلما هي �أدات��ه الرئي�سية يف عملية
التكامل مع الثقافة التي ولد فيها .
ون�صل هنا �إىل بيت الق�صيد يف هذه املقالة من خالل طرح
وجهة نظر لي�ست جديدة و�إمنا تدور احلوارات والنقا�شات حولها
وهي م�س�ألة اللغة الإعالمية ،هل املطلوب �أن تكون اللغة الإعالمية
العربية مب�ستوى لغة العلم والأدب؟ �أم �أنه ال حرج على الإعالميني
يف �صياغة ر�سائلهم الإعالمية بلغة خمتلفة امل�ستويات مبفهوم
امل�ستويات (�أعلى و�أدنى � ،أف�صح و�أقل ف�صاحة �أو لغة حمكية )
والتي قد ت�صل �إىل اللغات واللهجات ال�شعبية؟.
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للغة ثالث وظائف يف العملية االت�صالية هي:
(الإعالم ،التعبري ،الإقناع )

مطلوب من الإعالمي االرتفاع مب�ستوى اللغة عن
املحكي وال�شائع

يف الواقع هناك تيارات خمتلفة منها ما ينادي ب�رضورة �أن
تكون اللغة الإعالمية العربية على �أعلى امل�ستويات وا�ستخدام
الألفاظ الف�صيحة حتى و�إن كانت �صعبة الفهم على عامة النا�س
ذوي امل�ستويات التعليمية املتو�سطة �أو املتوا�ضعة.
وهناك من الآراء من ينادي بلغة ف�صيحة لكنها منوذجية
ومب�سطة ال تذهب �إىل م�ستوى التقعر يف اللغة و�إىل ا�ستخدام
الألفاظ التي حتتاج �إىل الرجوع �إىل قوامي�س اللغة واملو�سوعات،
م�ستوى يهدد �سالمة اللغة
وال تر�ضى �أن تتدنى �ألفاظها �إىل
ً
وابتعادها عن �أ�صولها وبالغتها ،بحيث تبقى اللغة مت�صلة
بقوة يف جذورها الأ�صلية  ،لكن اخلطورة تكمن يف �أن بع�ض
الإعالميني وبع�ض و�سائل االت�صال اجلماهريي  -حديث ًا
 درجوا على الهبوط مب�ستوى لغة الإع�لام �إىل حد ا�ستخداماللهجات املحكية  ،و�أقل من ذلك  ،وهنا يف ظل هذا امل�ستوى
حتى النا�س العاديون يفهمون مدى اخلطورة على اللغة التي
ت�شكل الأ�سا�س احلقيقي للهوية الوطنية والقومية .
ويف ه��ذا الإط���ار نقر ب���أن مناق�شة مثل ه��ذا الأم���ر على
م�ساحات قليلة يف ال�صحافة �أو يف بع�ض الربامج امل�ستعجلة
التي ت�سلق الأفكار �سلق ًا لن يفي املو�ضوع حقه من املناق�شة،
لكن االعتقاد الغالب يف الأو�ساط الإعالمية العربية مييل �إىل �أن
املحافظة على �سالمة اللغة �أمر غري خا�ضع للمناق�شة واحلوار،
�إال يف نطاق �ضيق يف حال مل تتمكن اللغة ( ولي�س الإعالمي)
من �إي�صال الر�سالة الإعالمية  ،وهذا قد اليح�صل �إطالق ًا  ،حيث
�إن اللغة العربية وا�سعة  ،وت�ساعد القائم على االت�صال على
التعبري ببالغة وف�صاحة لإي�صال ر�سالته الإعالمية  ،واللغة
رمز من رموز ح�ضارات الأمم وال�شعوب ،واللغة العربية رمز
�أ�سا�س من رموز احل�ضارة والهوية العربية الإ�سالمية ،وقد
و�سعت يف م ْك َنتِها ويف �ألفاظها ويف كلماتها بحيث ميكن
التعبري من خاللها عن كل مناحي احلياة  ،و�سهلة الفهم حتى
على غري املتعلمني .
وملا كانت اللغة من مظاهر الثقافة واحل�ضارة املهمة،
فاللغة العربية متيزت بخا�صية الرتاكم واال�ستمرار والنمو
والقدرة واملحافظة على م�ستوياتها ،فالت�آلف بني امل�ستويات
العلمية والأدب��ي��ة والإعالمية ��ضرورة مهمة ال�ستمراريتها
أ�سا�سا يف جمال
دورا � ً
ومنوها وحيويتها ،وهنا ف�إن للمناهج ً

التعليم حتى ال ت�صبح هناك فجوة وا�سعة بني العلماء واللغويني
وعامة �أفراد املجتمع ،و�إذا ح�صل مثل هذا الأمر -ال قدر اهلل
 ف�إن يف الأمر مدعاة لت�رسب اجلهل ووجود فروق كبرية يفالثقافة الواحدة داخل الكيان املجتمعي الواحد ،فالقائمون على
أي�ضا للنهو�ض بدورهم الرئي�س يف جت�سري
املناهج مدعوون � ً
الفجوة بني لغة العلم والأدب ولغة عامة �أفراد املجتمع ،لذلك
نالحظ �أنه �سادت العامل العربي والإ�سالمي �آداب رفيعة وكانت
اللغة العربية �شائعة بني احلكام واملحكومني ،وكانت م�ستعملة
يف الآداب والعلوم ويف احلياة العملية  ،ومل تكن الفروق يف
امل�ستويات �شا�سعة مفزعة ،فكان هناك ت�آلف يف املجتمع
وان�سجام بني فئاته وحيوية وتكامل يف العقل والوجدان
اجلمعي للأمم وال�شعوب .
�إن الهبوط مب�ستوى اللغة الإعالمية يفقد اللغة العربية
املزايا الكثرية ومن �أهمها  :الدقة التي ت�ؤدي �إىل الف�صل بني
معاين الألفاظ الذي يقود �إىل الو�ضوح والتف�سري ال�صحيح ملعنى
الكلمة املنطوقة �أو املكتوبة ،كما ُي ْف ِق ُد اللغة الو�ضوح في�سود
الغمو�ض الذي ي�شو�ش املعاين ويرتك املتلقي �أو ال�سامع �أو
القارئ �أو امل�شاهد يف حرية.
متاما ب�أن االت�صال مب�ستوى لغة �إعالمية ترقى
وهنا ندرك ً
�إىل م�ستوى لغة العلم والأدب ومتتاز بال�سهولة وال�سال�سة
والواقعية والتب�سيط �أمر يحتاج �إىل �إعالميني على م�ستويات
عالية من التعليم والثقافة ،وهذا ما هو مطلوب من الإعالميني
يف الوقت احلا�رض ،فهم مدعوون لتنمية و�إث���راء معارفهم
ومهاراتهم اللغوية ،و�صقل ثقافاتهم على امل�ستويات الوطنية
والإقليمية والدولية كافة ،ذلك لأن الهبوط مب�ستوى اللغة يهدد
الهوية الوطنية والقومية.
لقد مرت على الأمة العربية ظروف و�أحوال ت�ضاهي ما متر
به الثقافات حال ًيا من التعر�ض لتيار العوملة اجلارف الذي
ي�ؤثر على الثقافات املختلفة ،وهو م�ؤثر ب�شكل وا�ضح على
الهوية الثقافية ،لكن لو التفتنا �إىل التاريخ جند �أن مفكرين مثل
جمال الدين الأفغاين وحممد عبده وغريهم من رواد ال�صحافة
الذين ت�أثروا �إىل ح ٍد ما بالثقافات الأوروبية بذلوا جهو ًدا كبرية
للمحافظة على لغة �سهلة ومي�رسة تقرتب وحتاكي لغة العلم
والأدب يف العربية دون الهبوط �إىل العامية.
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للمناهج دور رئي�س يف جت�سري الفجوة بني لغة العلم
والأدب وعامة �أفراد املجتمع

الهبوط مب�ستوى اللغة يفقدها الدقة والو�ضوح يف
املعاين وي�شكل تهديد ًا للهوية الوطنية والقومية

الإعالميون مدعوون لتنمية
و�إثراء معارفهم ومهاراتهم
اللغوية ،و�صقل ثقافاتهم على
امل�ستويات الوطنية والإقليمية
والدولية كافة
وم��ن بني ه��ذه الآراء ،ف���إن الكاتب
مع الآراء الداعية �إىل ا�ستخدام الف�صيحة
ما �أمكن يف و�سائل �إعالمنا العربي،
و�أرى �أن يرب�أ الإع�لام��ي��ون ب�أنف�سهم
وم�ستوياتهم التعليمية والثقافية عن
اجلنوح �إىل اللغات املحكية واللهجات
املحلية ،ذلك لأن هذا تهديد للهوية الثقافية الوطنية والقومية،
فالعرب �أهل بيان ،واللغة العربية يف طليعة اللغات الإعالمية
التي ت�ستطيع التعبري عن نف�سها ،وجنوح بع�ض الإعالميني
للتعبري والإعالم والإقناع باللهجات املحكية جنوح �إىل �ضعف
متكن و�إطِّ الع ،واللغة العربية من �أقوى لغات العامل
لغوي وعدم ٍ
يف الإع�لام (�أي الإع�لام بال�شيء والإخبار به) ومن �أف�ضلها
تعبريا عاطف ًيا
إقناعا (الإعالم االقناعي) ،ومن �أرقاها و�أر ِّقها
� ً
ً
وعقالن ًيا ،فهي لغة �شاعرة كما و�صفها �أ�ستاذنا الكبري العقاد،
وكما قال عنها الأ�ستاذ عبدالعزيز �رشف« :اللغة العربية كذلك
لغة �إعالمية ت�ستجيب لن�سق الفن الإعالمي مبفهومه احلديث
وتعر�ض مواد �إعالمية مب�سطة ي�سهل على اجلماهري ا�ستيعابها
وفهمها ،وتتم�شى مع قيم املجتمع وعاداته وتقاليده ،فالألفاظ
العربية تدل على تفكري العرب ونظرتهم �إىل الأ�شياء».
أي�ضا فهناك الكثري من الإعالميني الذين
وللإن�صاف � ً
يحر�صون على القواعد امل�صطلح عليها يف النحو وال�رصف
وال��ب�لاغ��ة وم��ا غ�ير ذل��ك ،مثلما يحر�صون على ا�ستغالل
خ�صائ�ص الأ�سلوب يف اللغة العربية املتمثلة يف الإيجاز
والو�ضوح والب�ساطة والنفاذ املبا�رش واجل�لاء واالخت�صار

وال�صحة والقدرة واحلركة والواقعية.
والدعوة مفتوحة لإجراء درا�سات يف جماالت اللغة العربية
الإعالمية وعن الألفاظ امل�ستخدمة يف اللغة الإعالمية العربية
لإي�ضاح �إمكاناتها وقدراتها وحركيتها وواقعيتها يف املجال
الإعالمي ،لقطع الطريق على الداعني للهبوط مب�ستوى التعبري
باللغة �إىل م�ستوى املحكي وال�شائع وغريه.
املراجع :
 �أحمد ابو زيد  ، ،االت�صال  ،جملة عامل الفكر  ،جملد ،11�سبتمرب 1980م.
 عبدالعزيز �رشف  ،املدخل �إىل و�سائل الإع�لام  ،ط ، 1دار الكتاب امل�رصي /القاهرة  ،دار الكتاب اللبناين  /بريوت،
1980م.
 م�صطفى امل�صمودي  ،النظام الإعالمي اجلديد  ،الف�صلال�سابع  ( :البعد اللغوي  :االختالل اللغوي يف العامل و�سبل
معاجلته) يف (ع��امل املعرفة � ،سل�سلة كتب ثقافية �شهرية
ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت
ت�سل�سل (� )94إ�صدار �شهر �أكتوبر 1985م.
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�إعداد :النقيب  /حممود بن �صالح الربا�شدي  -الت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

الكليـة الع�سكريـة التقنيـة تقيــم فعـاليـــــــــــــــــــــــــات الأ�سبوع العلمي الثاين االفرتا�ضي

�أقيمت خالل الفرتة
( )8/4 - 2فعالي�ات
الأ�سبوع العلمي الثاين
االفرتا�ض�ـي للكليـ�ة
الع�سكرية التقنية ،حتت
رعاي�ة الل�واء الرك�ن
بحري �س�يف بن نا�صر
الرحب�ي قائ�د البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية.
وقد بد�أ حفل االفتتاح بكلمة �ألقاها
عميد الكلية ،والذي �أ�شاد بالدور
املهم الذي ي�شكله الأ�سبوع العلمي
الكت�شاف املواهب واخلربات العلمية.
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بعد ذلك ق ّدم رئي�س اللجنة العلمية
الكلية الع�سكرية التقنية �إيجازاً �أو�ضح
خالله الأن�شطة العلمية والبحثية
والفعاليات والأن�شطة املختلفة التي

�سي�شملها الأ�سبوع العلمي الثاين
االفرتا�ضي للكلية ،بعدها مت عر�ض
فيلم مرئي تناول مراحل الأن�شطة
والفعاليات التي �أقامتها الكلية خالل

الفرتة (2021 -2016م) ،بعد ذلك د�شن
اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية راعي املنا�سبة املن�صة االفرتا�ضية
للأ�سبوع العلمي الثاين االفرتا�ضي.
كرم قائد البحرية
ويف ختام املنا�سبة ّ
ال�سلطانية ال ُعمانية راعي املنا�سبة عدداً من
املجيدين يف الأن�شطة العلمية والبحثية من
ثم قام
منت�سبي الكلية الع�سكرية التقنيةّ ،
واحل�ضور بجولة يف املعر�ض امل�صاحب
للأ�سبوع العلمي الثاين للم�شاريع واملعدات
والأجهزة والآليات املختلفة ،وا�ستمع �إىل
واف عن جميع االبتكارات العلمية
�رشح ٍ
التي مت عر�ضها ،والقدرات العلمية التي
يتمتع بها منت�سبو الكلية الع�سكرية التقنية.
ح�رض فعاليات الأ�سبوع العلمي الثاين
االفرتا�ضي عدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من �أع�ضاء الهيئة
الأكادميية بالكلية.
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تعريف الفطرة

العلم يف املنظور القر�آين
عبداهلل بـــن علــــي ال�شحـــري
�إمام وخطيب مبركز ال�سلطان
قابو�س العايل للثقافة والعلوم

الإ�س�لام دينُ فطر ٍة  ،جمل ٌة م�س��تقرة يف ال�صدور بل يف �سويداء القلب  ،جمل ٌة
يحفظها ال�ص��غري قبل الكبري� ،س��معناها من املنابر وحفظناها يف درو�سنا �صغارا،
ولطاملا رددها العلماء والدعاة يف براجمهم التلفزيونية.
وهنا ا�س��مح يل �أيها الق��ارئ الكرمي �أن نقف معا قليال �أمام جملة (م�س��تقرة يف
ال�صدور ) لأنه قد يتبادر �إىل الذهن عند �سماع العبارة �أن اال�ستقرار ح�صل مع تكرار
اجلملة والعك�س هو ال�صحيح واملق�صود فثبات هذه اجلملة يف النفو�س والت�سليم بها
هو نتيجة عن مدى التوافق والت�صالح الداخلي بني النف�س والدين ،وهنا �أجد نف�سي
ُمطا َلب��ا �أمامك عزيزي القارئ بتعريف الفطرة لكي ن�ص��ل من خالل التعريف �إىل
ِ�ص ْد ِقية ما ذكرته لك .
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للفطرة تعاريف عدي��دة من الزاوية الديني��ة والنف�سية والفل�سفية
واالجتماعي��ة يط��ول ذكره��ا يف �إط��ار ه��ذا املق��ال ولك��ن يف �إطار
االخت�صار غري املخل فالذي متيل نف�سي �إليه �أن الفطرة هي اال�ستعداد
النف�سي لقبول اخلري وتقبله.
وهذا الذي �أ�شار �إليه احلديث النبوي عندما قال �صلى اهلل عليه
واله و�سلم (كل مولود يولد على الفطرة) وهذا تعريف كذلك م�ستوحى
ين َحنِيفًا فِ طْ َر َت اللهَّ ِ ا َّلتِي فَطَ َر
من قول اهلل تعاىل } َف�أَقِ ْم َو ْج َهكَ لِل ِّد ِ
ا�س اَل
ين ا ْل َق ِّي ُم َو َلك َِّن �أَكْ ثرَ َ ال َّن ِ
ا�س َعل َْي َها اَل َت ْبدِيلَ لخِ َ لْقِ اللهَّ ِ َذلِكَ ال ِّد ُ
ال َّن َ
ون{ �سورة الروم ،الآية ( ،)30يقول الإمام ابن عا�شور رحمه
َي ْعل َُم َ
اهلل يف تف�سريه لهذه الآية (ومعنى فطر النا�س على الدين احلنيف
�أن اهلل خلق النا�س قابلني لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه منا�سبة
خللقتهم غري جمافية لها  ،غري نائني عنه وال منكرين له مثل �إثبات
الوحدانية هلل لأن التوحيد هو الذي ي�ساوق العقل والنظر ال�صحيح
حتى لو ترك الإن�سان وتفكريه ومل يل َّقن اعتقاداً �ضا ًال الهتدى �إىل
التوحيد بفطرته ) .
وكذلك الإم��ام الزخم�رشي ي�ضع من �ضمن تف�سريات الفطرة
قابلية اال�ستعداد لقبول احلق واخلري فيقول( :املراد بها  :قابلية الدين
احلق ،والتهي�ؤ النف�سي لإدراكه .والأ�صل فيها �أنها مبعنى اخللقة� ،أي:
�أثبت � -أيها الر�سول الكرمي  -على هذا الدين احلق  ،والزموا � -أيها
النا�س  -فطرة اهلل  ،وهي ملة احلق  ،التي فطر النا�س عليها  ،وخلقهم
قابلني لها ).
بهذا يظهر بو�ضو ح �أن من املعاين املتفق عليها ملفهوم الفطرة
�أنها املعاين املركوزة يف النف�س والتي ال ت�ستطيع النف�س �إال قبولها
وطلبها واالعتناء بها واالعرتاف ب�أهميتها على �أقل تقدير ،وهذا يف
الظروف الطبيعية طبعا� ،أما عندما تعرت�ض هذه املعاين الفطرية
بع�ض احلواجز عندها تظهر ما يطلق عليه النف�سيون باال�ضطرابات
النف�سية
يف ت�صوري �أننا �أ�صبحنا الآن متفقني على مفهوم الفطرة  ,وهنا
نعود �إىل جملتنا (الإ�سالم دين الفطرة ) فنجد وبو�ضوح �أن كل ما �أمر
به الدين النف�س �أ�صالة تن�سجم معه وتزكو به ,باملقابل كل ما نهى
الدين عنه ال خري فيه ولو كانت فيه لذة عابرة �أو �شهوة خاطفة .
ِا�س ِم َر ِّب��كَ الَّ��ذِي َخلَقَ { هذه الآية التي يقف الإن�سان
}ا ْق َ��ر�أْ ب ْ
مدهو�شا مت�أملاً متعج ًبا مت�أملاً فيها �إنها �أول ات�صال بني
�أمامها
ً
ال�سماء والأر�ض بعد �آخر وحي نزل �إنها �أول �آية �سي�سمعها ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ,والأمر الذي فعال يجعل الإن�سان يعرتف
ب�إعجاز القر�آن وتفرده �أن الآية الأوىل مل تكن تخاطب ثقافة املجتمع
الآين التي نزلت فيه ،بل كانت مت�ضي عميقا تبحث يف فطرة الإن�سان
ال�ضائعة يف ذلك احلني ،تلك الفطرة التي اغتالتها العادات ال�سقيمة:
كو�أد البنات ،وظلم ال�ضعيف ،وا�ست�صغار العلم ،واغرقتها املفاهيم
اخلاطئة التي كانت ترى �أن الن�سب يغني عن العلم و�أن القوة مقدمة
على الأخالق .
يف كل هذا الركام نزل القر�آن ليبد�أ بالكلمة� ،إنها ( اقر�أ ) لطاملا
ا�ستوقفني هذا الأمر و�أثار �س�ؤاال يف نف�سي (ملاذا) ؟

• نزل القران يف �أمة ال توحد اهلل بل تعبد من دونه
حجارة و�أ�صناما ي�صنعونها ب�أيديهم في�سجد الإن�سان
�رضا ما ال ميلك لنف�سه
ل�صنيعة يده ويرجو نف ًعا ويخاف ً
نفع وال �رض .
ويبقى ال�س�ؤال قائما ملاذا؟ وهذا حال املجتمع مل تكن
الكلمة الأوىل (�آمن) يف �صيغة الأمر �أو (�أ�سلم) كذلك يف
�صيغة الأمر ،ملاذا مل يوجه القر�آن خطابا مبا�رشا للنا�س يف
�أول كلمة يدعوهم �إىل الإميان؟ ملاذا �أول كلمة كانت عن العلم
عن املعرفة عن القراءة عن الكلمة.
طال ت�أملي يف هذا ال�س�ؤال حتى وقفت وعرفت واهتديت �إىل
الإجابة والتي كانت يف القر�آن وبني ثناياه كم �أ�صابتني الده�شة و�أنا
}و�إِذَا قِ ي َل َل ُه ُم ا َّت ِب ُعوا َما �أَن َزلَ اللهَّ ُ َقالُوا َب ْل َن َّتب ُِع
�أقر�أ قول اهلل تعاىل َ
ون{
ُون َ�ش ْي ًئا َو اَل َي ْه َت ُد َ
ان �آ َبا�ؤ ُُه ْم اَل َي ْع ِقل َ
اء َنا �أَ َول َْو كَ َ
َما �أَ ْلف َْي َنا َعل َْي ِه �آ َب َ
}و�إِذَا قِ ي َل َل ُه ْم َت َعال َْوا �إِلىَ
�سورة البقرة ،الآية ( ،)170وقول اهلل تعاىل َ
َ
ان
اء َنا �أ َول َْو كَ َ
الر ُ�سولِ َقالُوا َح ْ�س ُب َنا َما َو َج ْد َنا َعل َْي ِه �آ َب َ
َما �أَن َزلَ اللهَّ ُ َو�إِلىَ َّ
ون{ �سورة املائدة ،الآية (. )104
ون َ�ش ْي ًئا َو اَل َي ْه َت ُد َ
�آ َبا�ؤ ُُه ْم اَل َي ْعل َُم َ
القر�آن من البداية ال ي�سمح وال يقبل� ،أن يكون معيار قبول الأفكار
هو التقليد املطلق ,فهو لي�س �ضد التقاليد ,و�إمنا �ضد �أن يكون معيار
قبول التقاليد هو التقليد ذات��ه وهو ما عرب عنه بع�ض املفكرين
املعا�رصين مب�صطلح (املنظومة الأبائية) .
وهذه نقطة ال بد من الإ�شارة �إليها فالقر�آن الكرمي يعلي من قدر
الأبوين �أميا �إعالء فيجعل حقهما هو �أعظم حق بعد الإميان ،وهذا
نلحظه يف عدة �آيات من كتاب و�أحاديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
}و َق َ�ضى َر ُّبكَ �أَ َّال َت ْع ُب ُدواْ �إِ َّال �إِ َّيا ُه َوبِال َْوا ِل َد ْي ِن
و�سلم فيقول اهلل تعاىلَ :
ُ
َ
َ
�إِ ْح َ�سان ًا ِ�إ َّما َي ْب ُل َغ َّن عِ ن َدكَ ا ْل ِكبرَ َ �أ َح ُد ُه َما �أ ْو كِ ال َُه َما َف َال َت ُقل َّل ُه َم�آ �أ ٍّف
اح الذُّلِّ مِ َن
اخف ْ
َو َال َت ْن َه ْر ُه َما َو ُقل َّل ُه َما َق ْو ًال كَ ِرمي ًا (َ )23و ْ
ِ�ض َل ُه َما َج َن َ
الر ْح َم ِة َو ُقل َّر ِّب ْار َح ْم ُه َما كَ َما َر َّب َيانِى َ�صغِرياً (َّ )24ر ُّبك ُْم �أَ ْعل َُم بمِ َ ا
َّ
ني غَ فُوراً{ �سورة
ب
ا
أو
ل
ل
ان
ه
ن
�
إ
ف
ني
ا
�ص
ا
و
ن
ُو
ك
ت
ن
�
إ
ُم
ك
ف
ن
كَ
ْ
ِ
ِ
لحِ
ُو�سِ
َ
ِ
ُ
ُ
َّ
ْ ِ َ
َ ِ ُ َ َّ َ
فيِ
َ
الإ��سراء  ،الآيات (23ـ .)25بل القر�آن يو�صي بهما وال يجعل لهذه
القاعدة ا�ستثناء درجة �أنهما لو كانا غري م�سلمني ويدعون ولدهما
ليرتك دينه فالقر�آن يعطي �أمرا مبا�رشا بالإح�سان �إليهما حتى يف
اه َداكَ َعلَى �أَن ُت�شرْ ِ كَ بِي َما ل َْي َ�س لَكَ ِب ِه عِ ل ٌْم فَلاَ
}و�إِن َج َ
هذه احلالة َ
َ
اب �إِليَ َّ ث َُّم
ُتطِ ْع ُه َما ۖ َو َ�صاحِ ْب ُه َما فيِ ال ُّد ْن َيا َم ْع ُروفًا ۖ َوا َّتب ِْع َ�سبِيلَ َم ْن �أ َن َ
ُون{ �سورة لقمان ،الآية (. )15
�إِليَ َّ َم ْر ِج ُعك ُْم َف�أُ َن ِّب ُئكُم بمِ َ ا كُ ن ُت ْم َت ْع َمل َ
و�أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف هذا الباب معلومة
اء َر ُج ٌل �إىل ر�سول اللهَّ َ�صلّى ا ُ
هلل
(ج َ
حمفوظة لدى كل م�سلم من �أ�شهرها َ
�سن َ�ص َحا َبتي ؟ قال
و�سلَّم فقال  :يا ر�سول اللهَّ َم ْن �أَ َح ُّق ال َّن ِ
بح ِ
ا�س ُ
َعل َْي ِه َ
من ؟ قال� « :أُ ُّمكَ » قال  :ث َُّم َم ْن ؟ قال �« :أُ ُّمكَ » قال
� « :أُ ُّمك » قال  :ث َُّم ْ
 :ث َُّم َم ْن ؟ قال � « :أَ ُبوكَ » ) .
هنا يظهر لنا بجالء حجم اهتمام القر�آن بحق الوالدين يف الوقت
نف�سه القر�آن الكرمي ال ير�ضى �أن يكون معيار قبول الأفكار (املنظومة
الأبائية) و�إمنا القر�آن بتميز ملحوظ يقرن بني قبول الفكرة من خالل
التفكر فيها و�أعمال النظر حولها ،لذلك جند يف كتاب الطلب امل�ستمر
ات
او ِ
ال�س َم َ
للتفكر وم��دح املتفكرين ب�شكل ملحوظ }�إِ َّن فيِ َخلْقِ َّ
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ات ِ ُألوليِ ْ أَ
اب
َو ْ َأ
اختِلاَ ِف الل َّْيلِ َوال َّن َها ِر َ آل َي ٍ
ال ْر ِ
ال ْل َب ِ
���ض َو ْ
اما َو ُق ُعو ًدا َو َعلَى ُج ُنوب ِِه ْم
ِين َيذْكُ ُر َ
( )190ا َّلذ َ
ون اللهَّ َ قِ َي ً
ات َو ْ أَ
���ض َر َّب َنا َما َخ َل ْق َت
او ِ
ال ْر ِ
َو َي َت َفك َُّر َ
ال�س َم َ
ون فيِ َخلْقِ َّ
َاب ال َّنا ِر{ �سورة �آل عمران،
َهذَا َباطِ لاً ُ�س ْب َحا َنكَ َف ِق َنا َعذ َ
الآيات ( , )191 ،190فلم يكتف القر�آن هنا مبدح الذكر
و�إمنا ر�أى �أنهم م�ست�أهلون للمدح عندما ربطوا بني الذكر
والفكر .
ثم يقول القر�آن �رصاحة لكل من �شكك يف ر�سالة القر�آن
ويف نبوة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقول لهم وب�شكل
وا�ضح �أنـا ال �أريـد منكـم �إال �أمـرا واحـدا وهـو �أن تتفكـروا فيقــول:
وموا للِهَّ ِ َم ْث َنى َوف َُرا َدى ث َُّم َت َت َفك َُّروا َما
} ُق ْل ِ�إنمَّ َ ا �أَعِ ظُ كُم ب َِواحِ َدةٍ ۖ �أَن َت ُق ُ
َاب َ�شدِيدٍ{ �سورة
ِير َّلكُم َبينْ َ َي َد ْي َعذ ٍ
ب َ
ِ�صاحِ ِبكُم ِّمن ِجنَّةٍ ِ�إ ْن ُه َو ِ�إ اَّل َنذ ٌ
�سب�أ ،الآية (.)46
هنا نرى القر�آن �سابقا اجلميع عندما كان معيار احلق هو الكرثة
�أو القوة �أو الن�سب �أعالها القر�آن عاليا ليقول للجميع �أن بوابة احلكم
على �صدقية الفكرة و�صحتها هو (التفكري) من (� )1400سنة والحظ
�إعجاز الآية االجتماعي ،ت�أمل الإعجاز يف (مثنى) و(فرادى) حتى
العملية التفكرية والت�أملية ي�ضبطها القر�آن ب�ضابط العدد وال يقبل �أن
يزيد العدد يف حالة التفكر عن اثنني ملاذا ؟؟ لأنه اليوم كما تخربنا
العلوم االجتماعية بنظرية (العقل اجلمعي) التي ترى �أن الإن�سان
الفرد �سي�صعب عليه �أن ي�ستقل بر�أي يخالف فيه ر�أي اجلماعة حتى
لو ا�ستبطن خط�أهم و�صحة ر�أيه �سيجد نف�سه �أمام ال�ضغط املجتمعي
قابال بفكرتهم ور�أيهم ولذك �أ�رص القر�آن على اجلميع �أنهم يف حالة
رغبتهم يف الو�صول �إىل احلقيقة ال بد لهم من ممار�سة هذه العملية
البحثية التفكرية الدقيقة بال�شكل املذكور .
�إذًا التفكر هو امل�صدر ال�صحيح وال�ضابط الدقيق يف احلكم على
الأف��ك��ار ،وهنا ال بد من ت�سا�ؤل ،ما هو �ضابط التفكري والعملية
التفكرية وما هي �ضوابطها و�أ�س�سها؟ هل هي العواطف �أو الرغبات
�أو لعله م�شاعر احلب والكره �أو احلد�س �أو �إىل �آخره ،ما هو ال�ضابط
الدقيق واملحايد والذي لن ينحرف �أو يجامل �أو يحابي؟
اليوم بتنا نعرف الإجابة  ( :العلم ) نعم �إنه العلم وال �شيء غري
العلم  ,العلم هو معيار �صحة الأفكار وهو احلكم على �صدقيتها
وخطئها ،وهذا الأمر مل يعد حمل نقا�ش �أو مو�ضع جدل حاليا بينما
قبل زمن قريب كان كذلك .
�أ�صبح الأم��ر وا�ضحا كلما زاد علم الإن�سان زادت قدرته على
احلكم على الفكرة ،وبالأخ�ص �إذا كانت �ضمن تخ�ص�صه ومعلوماته
وهذا احلكم كذلك ينطبق على املجتمعات .
ومرة �أخرى يعود الإعجاز التاريخي للقر�آن الكرمي يف فرتة ال
حتفل بالعلم وال ترى له �ش�أنا يف �أمة ال تقدر �إال القوة وال حترتم
�إال ال�سيف يف ح�ضارة و�صفها ال�صحابي جعفر ر�ضي اهلل عنه
و�صفا دقيقا وهو ير�سم مالمح تفكريها و �أ�سلوب عي�شها فيقول :
( �أيها امللك ،كنا قوم ًا �أهل جاهلية ،نعبد الأ�صنام ،ون�أكل امليتة،
ون�أتي الفواح�ش ،ونقطع الأرحام ،ون�سيء اجلوار ،وي�أكل القوي منا
ال�ضعيف ،فكنا على ذلك ،حتى بعث اهلل �إلينا ر�سو ًال منا نعرف ن�سبه
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و�صدقه ،و�أمانته وعفافه ،فدعانا �إىل اهلل لنوحده ونعبده ،ونخلع
ما كنا نحن نعبد و�آبا�ؤنا من دونه من احلجارة والأوث��ان ،و�أمرنا
ب�صدق احلديث ،و�أداء الأمانة ،و�صلة الرحم ،وح�سن اجلوار ،والكف
عن املحارم والدماء ،ونهانا عن الفواح�ش وقول الزور ،و�أكل مال
اليتيم ،وقذف املح�صنات ،و�أمرنا �أن نعبد اهلل وحده ال ن�رشك به
�شيئاً ،و�أمرنا بال�صالة والزكاة وال�صيام ) .
هذا كان حال الأمة التي نزل القر�آن فيها ,ومع ذلك نرى القر�آن
يعطي العلم منزلة غري م�سبوقة وعند التوقف عند بع�ض ن�صو�ص
ِين
ون َوا َّلذ َ
ِين َي ْعل َُم َ
كتاب اهلل �سرنى ذلك بو�ضوح } ُق ْل َه ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّلذ َ
ون ِ�إنمَّ َ ا َي َتذَكَّ ُر �أُولُو ْ أَ
اب{ �سورة الزمر ،الآية ( )9بل يذكر
اَل َي ْعل َُم َ
ال ْل َب ِ
ِين � َآم ُنوا مِ ْنك ُْم
القر�آن �أن الرفعة �ستكون للعلماء فيقولَ } :ي ْرف َِع اللهَّ ُ ا َّلذ َ
ات{ �سورة املجادلة ،الآية (. )11
ِين �أُو ُتوا ا ْل ِعل َْم َد َر َج ٍ
َوا َّلذ َ
ثم ال يزال القر�آن يرتفع بالعلم والعلماء ليذكر �شهادتهم العلمية
}�ش ِه َد اللهَّ ُ �أَ َّن ُه اَل �إِ َل َه �إِ اَّل ُه َو َوالمْ َلاَ ِئ َك ُة َو�أُولُو ا ْل ِع ْل ِم
بعد املالئكة فيقولَ :
َقائ ًِما بِا ْلق ِْ�سطِ { �سورة �آل عمران ،الآية (.)18
ونرى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يح�ض �أمته على العلم ب�شكل
طلب
لي�س له مثيل عرب التاريخ فجعله فري�ضة على كل م�سلم فقال ُ (:
م�سلم) .
كل
العل ِم فري�ض ٌة على ِّ
ٍ
وزاد من ترغيب الإن�سان يف العلم ف�صوره على �أنه طريق ينتهي
بالإن�سان �إىل اجلنة فقال عليه ال�صالة وال�سالم( :من �سلَكَ طري ًقا
�ضع
علما �َ ،س َّه َل اللهَّ ُ َل ُه طري ًقا �إىل اجل َّن ِة  ،و� َّإن املال ِئ َك َة ل َت ُ
يل َتمِ ُ�س في ِه ً
ي�صنع و� َّإن العامل لي�ستغف ُِر َل ُه َمن يف
ر�ضا مبا
�أجنح َتها لطال ِِب العل ِم ً
ُ
احليتان يف املا ِء  ،وف�ضلَ العا ِمل على
أر�ض  ،ح َّتى
ال�س ِ
موات ومن يف ال ِ
ِ
َّ
َماء ورث ُة الأنبيا ِء � َّإن
ل
ع
ال
إن
�
و
،
الكواكب
ر
�سائ
على
ر
القم
ف
ك
د
العاب
ِ
َ�ضلِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ َ
فمن �أخ َذ ُه �أخ َذ
العلم
دينارا وال
يورثوا
ال َ
ورثوا َ َ
ً
ً
أنبياء مل ِّ
درهما �إنمَّ ا َّ
بحظٍّ واف ٍر ).
وهنا ال بد من الوقوف عند ق�ضية قد تخفى عن البع�ض املق�صود
بالعلم هنا العلم النافع عموما ولي�س فقط العلم الديني فقط يظن
�أحدهم وهو يقر�أ عن العلم وف�ضله �إنه فقط العلم الديني وهذا غري
�صـواب بـل العلـم النافـع كلـه مطلوب وت�أمـل معـي قـول اهلل تعالـى:
ات مخُّ ْ َت ِلفًا
اء َف�أَ ْخ َر ْج َنا ِب ِه ث ََم َر ٍ
ال�س َما ِء َم ً
}�أَلمَ ْ َت َر �أَ َّن اللهَّ َ �أَن�� َزلَ مِ َن َّ
ِيب ُ�سو ٌد
�أَل َْوا ُن َها َومِ َن الجْ ِ َبالِ ُج َد ٌد ب ٌ
ِي�ض َو ُح ْم ٌر مخُّ ْ َتل ٌِف �أَل َْوا ُن َها َوغَ َراب ُ
اب َو ْ أَ
ام مخُ ْ َتل ٌِف �أَل َْوا ُن ُه كذلك �إِنمَّ َ ا َي ْخ َ�شى
(َ )27ومِ َن ال َّن ِ
ال ْن َع ِ
ا�س َوال َّد َو ِّ
ُور { �سورة فاطر  ،الآيات
اللهَّ َ مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعل ََم ُاء �إِ َّن اللهَّ َ َع ِزي ٌز غَ ف ٌ
(. )28-27
عندما متر بعينيك على هذه الآيات الكرمية العظيمة ال �أت�صور
�إنه يبقى علم من العلوم ال ت�ستطيع �أن تدخله �ضمنها �ألي�س كذلك
فالآيات تتحدث عن علم ال�سماء والفلك لتم�ضي �رسيعا �إىل علم
املياه لتبحث نتيجته وهو علم النباتات لتخربنا هن علم اجليولوجيا
والأر�ض واجلبال والرتبة ثم تر�سم علم الهند�سة وال تن�سى الألوان
لتكون النتيجة بعد هذا التطواف اجلميل } ِ�إنمَّ َ ا َي ْخ َ�شى اللهَّ َ مِ ْن عِ َبا ِد ِه
ا ْل ُعل ََم ُاء{.
مبعنى �أن كمال اخل�شية من اهلل وكمال املعرفة باهلل حت�صل
للعلماء� ،أ�ستذكر املوقف اجلميل الطريف الذي ح�صل بني العاملني

(ال�سري جيم�س جين�س) عامل الفلك امل�شهور والعامل (عناية اهلل م�رشقي)
عامل الريا�ضيات املعروف .
يذكر الأ�ستاذ وحيد الدين خان يف كتابه (الإ�سالم يتحدى) موقفا
طريفا بني هذين العاملني متعلق بهذه الآية فيقول( :كان ذلك يوم
�أحد ،من �أيام �سنة 1909م ،وكانت ال�سماء متطر بغزارة ،وخرجت من
بيتي لق�ضاء حاجة ما ،ف�إذا بي �أرى الفلكي امل�شهور ال�سري (جيم�س
جينز) ـ الأ�ستاذ بجامعة (كمربدج) ـ ذاه ًبا �إىل الكني�سة ،والإجنيل
وال�شم�سية حتت �إبطه ،فدنوت منه ،و�سلمت عليه ،فلم يرد َعل َّي ،ف�سلّمت
عليه مرة �أخ��رى ،ف�س�ألني( :ماذا تريد منى؟) فقلت له�( :أمرين ،يا
�سيدي!)
الأول هو� :أن �شم�سيتك حتت �إبطك رغم �شدة املطر!) فابت�سم ال�سري
(جيم�س) وفتح �شم�سيته على الفور .فقلت له :و�أما الأمر الآخر فهو:
ما الذي يدفع رج ًال ذائع ال�صيت يف العامل ـ مثلك ـ �أن يتوجه �إىل
الكني�سة؟ و�أم��ام هذا ال�س�ؤال توقف ال�سري (جيم�س) حلظة ،ثم قال:
(عليك اليوم �أن ت�أخذ �شاي امل�ساء عندي).
وعندما و�صلت �إىل داره يف امل�ساء ،خرجت (ليدي جيم�س) يف
متام ال�ساعة الرابعة ،بال�ضبط ،و�أخربتني �أن ال�سري (جيم�س) ينتظرين.
وعندما دخلت عليه يف غرفته ،وجدت �أمامه من�ضدة �صغرية مو�ضوعة
عليها �أدوات ال�شاي .وكان الربوفي�سور منهمكًا يف �أفكاره .وعندما
�شعر بوجودي� ،س�ألني( :ماذا كان �س�ؤالك؟) ،ودون �أن ينتظر ر ّدي،
بد�أ يلقي حما�رضة عن تكوين الأجرام ال�سماوية ،ونظامها املده�ش،
و�أبعادها وفوا�صلها الالمتناهية ،وطرقها ،ومداراتها وجاذبيتها،
وطوفان �أنوارها املذهلة ،حتى �إين �شعرت بقلبي يهتز بهيبة اهلل
قائما ،والدموع
وجالله .و�أما (ال�سري جيم�س) فوجدت �شعر ر�أ�سه
ً
تنهمر من عينيه ،ويداه ترتعدان من خ�شية اهلل ،وتوقف فج�أة.
ثم بد�أ يقول( :يا عناية اهلل)! عندما �ألقي نظرة على روائع خلق اهلل
يبد�أ وجودي يرتع�ش من اجلالل الإلهي ،وعندما �أركع �أمام اهلل و�أقول
له�( :إنك لعظيم!) �أجد �أن كل جزء من كياين ي�ؤيدين يف هذا الدعاء،
و�أ�شعر ب�سكون و�سعادة عظيمني .و�أح�س ب�سعادة تفوق �سعادة الآخرين
�ألف مرة� ،أفهمت ،يا عناية اهلل خان ،ملاذا �أذهب �إىل الكني�سة؟).
وي�ضيف العالمة عناية اهلل قائالً :لقد �أحدثت هذه املحا�رضة
طوفا ًنا يف عقلي ،وقلت له( :يا �سيدي لقد ت�أثرت ج ٌّدا بالتفا�صيل
العلمية التي رويتموها يل ،وتذكرت بهذه املنا�سبة �آية من �آي كتابي
املقد�س ،فلو �سمحتم يل ،بقراءتها) ،فهز ر�أ�سه قائالً( :بكل �رسور)،
ِي�ض َو ُح ْم ٌر مخُ ْ َتل ٌِف
}ومِ َن الجْ ِ َبالِ ُج َد ٌد ب ٌ
فقر�أت عليه الآية التاليةَ :
َ
ام مخُ ْ َتل ٌِف �أل َْوا ُن ُه
ِيب ُ�سو ٌد (َ )٢٧ومِ َن ال َّن ِ
اب َوالأ ْن َع ِ
�أَل َْوا ُن َها َوغَ َراب ُ
ا�س َوال َّد َو ِّ
ُور {.
كَ َذلِكَ �إِنمَّ َ ا َي ْخ َ�شى اللهَّ َ مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعل ََم ُاء �إِ َّن اللهَّ َ َع ِزي ٌز غَ ف ٌ
ف�رصخ ال�ســري (جيمـ�س) قائالً :ماذا قلت؟ �إمنا يخ�شى اهلل من
عبـاده العلمــاء؟! مده�ش! وغريب ،وعجيب ج��دا!! �إنه الأمــر الذي
ك�شـــفت عنه بعد درا�سة وم�شاهدة ا�ستمرت خم�سني �سنة ،من �أنب�أ
حمم ًدا به؟ هل هذه الآيــة موجــودة يف القــر�آن حقيقـــة؟ لو كان الأمر
كذلك ،فاكتب �شهادة مني �أن القر�آن كتاب موحى من عند اهلل.
وهنا �أقول نعم كلما ازداد الإن�سان علما زاد باهلل معرفة وحبا
وخ�ضوعا

كلما زاد علم الإن�سان زادت قدرته على
احلكم على الفكرة ،وبالأخ�ص �إذا كانت
�ضم��ن تخ�ص�صه ومعلوماته وهذا احلكم
كذلك ينطبق على املجتمعات
�أيها القارئ العزيز لقد �صارت الإجابات جميعها بني يديك ملاذا
مل يبد�أ القر�آن بغري القراءة والعلم لأنه مل يرد �أن يكون قرار الإميان
تقليدا �أو متابعة �أو جماملة بل �أراد �أن يكون الأمر عن يقني واقتناع
وبحث وت�أمل لذلك قال  :اَ
ين{ �أراد اهلل �سبحانه �أن
}ل �إِكْ َرا َه فيِ ال ِّد ِ
يكون قرار الإميان �صادرا من عمق الإن�سان .
وهذا ال يح�صل �إال بالتفكر و�ضابط التفكر العلم لذلك بد�أ القر�آن
�آياته العطرة بالعلم والقراءة فالإن�سان بفطرته يحب العلم ويرى
الرفعة به مهما ح�صل من غب�ش على عينيه نتيجة �أي تخبط قد
يعي�شه الإن�سان ،فالإن�سان يف ع�رص نزول الوحي كان يرى الرفعة
والوجاهة يف القوة والن�سب فجاء القر�آن ليقول (�إقر�أ) ففيها الرفعة
يف الدنيا والآخرة ،و�إن�سان اليوم �إن�سان احلداثة ،وما بعد احلداثة
يرى �أن الرفعة والقوة فقط يف املادة وحتقيق الرغبات وال�شهوات
كما يقول امل�سريي رحمه اهلل ،ومرة �أخرى يقول القر�آن لإن�سان ما
بعد احلداثة (�إقر�أ) القر�آن يتفاعل مع الفطرة احلقيقية املكنوزة داخل
الإن�سان فهو ال يحرم املال املباح وال اال�ستمتاع ال�صحيح } ُق ْل
الر ْزقِ { �سورة
َم ْن َح َّر َم ِزي َن َة اللهَّ ِ ا َّلتِي �أَ ْخ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه َوالطَّ ِّي َب ِ
ات مِ َن ِّ
الأعراف ،الآية (.)32
نعم ،هو ال يحرم �شيئا من ذلك� ،إنه فقط يعطي الإن�سان حاجاته
الأ�سا�سية التي ال يهد�أ له بال حتى يجدها� ،إنها الفطره ومن �ضمن
فطرة الإن�سان تعظيمه للعلم ،وهذا ما �أعطاه �إياه القر�آن منذ �أكرث عن
(� )1400سنة فجعل مقيا�س الرفعة العلم.
وبالتايل مهما ظن الإن�سان نف�سه متدينا ومهما ظن املجتمع
�إنه على اجلادة ال�صحيحة يف فهم الدين ،فالعربة بالعلم مبعنى �إنه
ينبغي �أن تكون ثمرة التدين الفردي واملجتمعي ظهور العلم ومتيزه
و�إذا مل يح�صل هذا فينبغي على الإن�سان �أن يعيد القراءة يف فهمه
ِا�س ِم َر ِّبكَ ا َّلذِي َخلَقَ {.
للتدين } ا ْق َر�أْ ب ْ

امل�صادر واملراجع:

القر�آن الكرمي.
�صحيح البخاري.
�صحيح م�سلم.
تف�سري التحرير والتنوير ابن عا�شور ,الكا�شف عن حقائق غوام�ض
التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل الزخم�رشي.
م�سند �أحمد بن حنبل.
�سنن �أبي داود.
�سنن �أبي ماجه.
الإ�سالم يتحدى ،وحيد الدين خان.
دين �ضد دين ،علي �رشيعتي.
l
l
l
l

l
l
l
l
l
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�إعداد :الرائد /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ (َ )1خ َلقَ
قال اهلل تعاىل} :ا ْق َر�أْ ِب ْ
الَ ْك� َر ُم ( )3ا َّل ِذي َع َّل َم
ان ِم ْن َع َل ٍق ( )2ا ْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك ْ أ
الن َْ�س َ
ْ إِ
ان َما لمَ ْ َي ْع َل ْم (.{)5
الن َْ�س َ
ِبا ْل َق َل ِم (َ )4ع َّل َم ْ إِ

العلم
ف�ضل طلب ِ

من �أعظم ثمرات طلب العِلم ،وف�ضائله ما يليُ :ي َع ُّد العلم �إرث الأنبياء
للعلماء .ويعد العِلم باقي ًا �إىل يوم الدين ،وذِكر �أهل العِلم باقٍ �إىل يوم القيامة،
«يقول اخلطيب� :أن�شدين �أبو يعلى بن الفراء� ،أن�شدنا عي�سى بن علي لنف�سه:
وغيـــ ًا
حيـــ ًا
ُ
ومبقى قد حــــاز جه ًال ّ
رب ميت قد �صار بالعلم ّ
َّ
�شي ًا
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً
ال تع ُّدوا احلياة يف اجلهلِ ّ
يعد العلم نوراً يهتدي وي�ستدلّ به �صاحبهُ ،يو�صي ال�سلف ال�صالح بالعلم
قوي ًا باحلق
و ُي ِّ
رغبون به ،فالعِلم �أني�س ًا ل�صاحبه يف وح�شته ،و�صاحب العِلم ّ
وهو يدعو �إليه ،كما �أن �أهل العلم و�أ�صحابه �أكرث َمن يلتزم ب�أوامر اهلل تعاىل،
ويت�ضمن العلم والتع ُلّم اخلري الكثري للنا�س ،و ُي َع ُّد العلم الدرب
ويجتنب نواهيه.
ُ
ّ
يرفع اهلل العلماء ،و�أهل العلم �إىل �أعلى
ال�صحيح ،والنور الذي ُيهتدى به .كذلك ُ
الدرجات ،يف الدنيا والآخرة.
c

من �أ�سباب الربكة يف الرزق

تعرف ب�أنها جعل امل�سلم حماي ًة
 rحتقيق تقوى اهلل ع ّز وجلّ؛ والتقوى ّ
ووقاي ًة بينه وبني العذاب من اهلل تعاىل ،ويتح ّقق ذلك؛ بالقيام بالطاعات
واملحرمات ،ودليل ذلك قول اهلل تعاىل
والعبادات ،وجت ّنب الوقوع باملنهيات
ّ
َ
كات مِ َن
ل
ع
حنا
ت
ف
ل
وا
ق
ت
ا
و
نوا
آم
�
ُرى
}ولَو �أَ َّن �أَهلَ الق
َيهم َب َر ٍ
َ
َ َ َّ َ
َ ِ
َ
يف كتابه الكرميَ :
ر���ض{ �سورة الأع��راف الآية (  ،) 96فاهلل تعاىل ع ّذب الأقوام
ال�سما ِء َوالأَ ِ
َّ
املُكذبني بر�ساالت الأنبياء والر�سل؛ ب�سبب كفرهم ،وتكذيبهم لر�سلهم.
وتدبره ،حيث � ّإن القر�آن ي�شفع ل�صاحبه يوم القيامة،
 rتالوة القر�آن الكرمي ّ
وحلافظه ،وقارئه ،مع احلر�ص على مداومة تالوته ،وعدم االقت�صار على
تالوته يف �شهر رم�ضان املبارك ،كما يفعل بع�ض النا�س.
 rالقيام بالأعمال يف الأوق��ات الباكرة ،فالك�سل وع��دم اال�ستيقاظ يف
الأوقات الباكرة ،والت� ّأخر يف الذهاب �إىل الأعمال ي�ؤدي �إىل انتزاع الربكة
منها ،فعلى امل�سلم االهتداء بال�سنة النبوية ،واالقتداء بالنبي �-صلّى اهلل عليه
و�سلّم -بالقيام بالأعمال و�إجنازها باكراً.
التقرب �إىل اهلل -ع ّز وجلّ -بالدعاء ،فالدعاء من �أعظم العبادات ،كما �أ ّنه
r
ّ
�صل ٌة بني العبد وربه.
 rالتوكّ ل على اهلل ع ّز وج�لّ ،مع احلر�ص على الك�سب وال�سعي له ،وعدم
اجللو�س يف البيت وانتظار العمل.
بر الوالدين ،و�صلة الأرحام ،حيث �إ ّنهما مت�صالن باهلل تعاىل؛ فالوا�صل
ّ r
لرحمه و�صله اهلل تعاىل ،والقاطع لرحمه قطعه اهلل تعاىل.
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�سورة العلق الآيات ()5 - 1

العلم
كيفية طلب ِ

وتدرج؛ �أي خطوة
َ
ين�صح طالب العلم ب�أن ي�أخذ العِلم بت� ٍ ّأن ُّ
كيفية
خطوةُ ،يقال« :من رام العِلم جملةً ،ذهب عنه جملةً»ّ � ،أما ّ
طلب العِلم ،وتل ّقيه ،فتكون على النحو الآتي :حفظ املُخت�صرَ ات
ِلمية� ،أَ ْخ��ذ العِلم من مراجعه ،وم�صادره املوثوقة ،جت ُّنب
الع ّ
مما ي�شري �إىل � ّأن ال�سبب
االنتقال من مو�ضوع �إىل �آخر بدون فائدة؛ ّ
ِلمية
يف ذلك هو امللل وال�ضجر ،االهتمام بالفوائد ،والتفا�صيل الع ّ
الدقيقة ،ت�شجيع النف�س ،وت�صبريها على طلب العِلم ،واالهتمام
بطلب العِلم ،وتوثيقه ،وحت�صيله.
c

الوقاية من الأمرا�ض والأوبئة

يعد العلم �إحدى الو�سائل التي حت�صل الإن�سانية من خالله
على حياة �أف�ضل ،وخ�صو�ص ًا على امل�ستوى ال�صحي والطبي،
�إذ بالعلم ي�ستطيع الإن�سان التقليل من معدالت الأمرا�ض التي
ت�صيبه ،وحت�صينه �ضد الأمرا�ض املختلفة ،ومن الأمثلة على �آخر
التطورات العلمية يف املجال الطبي؛ تكنولوجيا (النانو) ،والتي
ا�ستطاع من خاللها العلماء معاجلة العديد من الأمرا�ض اخلطرية
كبع�ض �أنواع ال�رسطانات وغريها من الأمرا�ض.
c

العلم
حماذير يف طلب ِ

بع�ض الأم��ور التي يجب �أن يحذر طالب العلم من الوقوع
بها� :أحالم اليقظة ،ك�أن ي ّدعي �إتقانه ،ومعرفته ب�أمور ال يعلمها،
حرمان نف�سه من �أن ينهل من بحر العلم ،ظ ّن ًا منه �أ ّنه قد تع َلّم ك ّل
�شيء؛ الت�صدر يف الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة واملناق�شات دون �أن
يكون �أه ًال لذلك ،ا�ستخدام العلم ك�أ�سلوب لإظهار النف�س وال�شهرة
يف جمال�س العلم والعلماء .ت�أليف ال ُك ُتب اخلالية من الفائدة
والإبداع �أو مقا�صد الت�أليف� ،إظهار الفرح وال�رسور عند اكت�شاف
الطبيعي
خط�أ لأحد العلماء ،وت�صحيحه لهذا اخلط�أ� ،إذ �إ ّنه من
ّ
ال�شبهات حول
�أن يخطئ العلماء �أي�ض ًا يف بع�ض الأحيان� ،إثارة ُّ
النف�س �أو حول الآخرين .اللحن عند قراءة الألفاظ ،وال ُك ُتب .التك ُلّم
عملياً ،احلذر من
فكري ًا �أو
عن الأفكار و�إظهارها َقبل �إمتامها
ّ
ّ
الأفكار الدخيلة اخلاطئة لبع�ض املُ�ست� ِرشقني،جت ُّنب الوقوع يف
اجلدال (اجلدال العقيم) والنقا�شات التي ال فائدة منها ،والتي قد
ت�ؤ ّدي �إىل اخل�صام بني طلاّ ب العِلم.

احلديث ال�شريف

�آداب طالب العلم
c
ينبغي �أن يتحلّى طالب العلم بجملة من الآداب ،وهي على النحو الآتي :زيادة وكِ برَ الهمة يف طلب
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
العلم ،وعدم اختالط هذه الهمة بالتكرب والغرور .النهمة يف طلب العلم ،واال�ستكثار من موروث النبي حممد
ان ا ْنق ََط َع عنْه
ات الإن َْ�س ُ
�صلّى اهلل عليه و�سلّم ،وبذل ق�صارى اجلهود يف الطلب ،والتح�صيل ،والتدقيق .حفظ العلم عن طريق كتابته،
و�سلم�( :إِذَا َم َ
حيث � ّإن تقييده �أمان له من ال�ضياع ،لذلك ال ب َّد من تقييد الفوائد يف مذكرة �أو كتاب .حفظ العلم بالعمل
َع َم ُل ُه ِ�إ َاّل ِمن َثلاَ َث ٍة�ِ :إ َاّل ِمن َ�ص َد َق ٍة
واال ّتباع ،واحلذر من املباهاة والتفاخر .التف ّقه يف العلوم .اال�ستعانة باهلل تعاىل يف طلب وحت�صيل العلم.
َجا ِر َي ٍة� ،أَ ْو ِع ْل ٍم ُي ْن َت َف ُع ِب ِه� ،أَ ْو َو َل ٍد
االلتزام بالأمانة العلمية ،و َن�سب العلم �إىل �أهله .تعلّم ال�صدق قبل تعلّم العلم .ا�سرتاحة النف�س ،فال ب َّد من
َ�صا ِل ٍح َي ْد ُعو له).
الرتويح عن النف�س يف ريا�ض العلم من خالل القراءة يف جمال الثقافة العامة ،فهذا علي بن �أبي طالب
متل الأبدان» .االلتزام
متل كما ُّ
أجموا هذه القلوب ،وابتغوا لها طرائف احلكمة ،ف�إ ّنها ُّ
ر�ضي اهلل عنه يقولّ �« :
مبراتب العلم ،حيث � ّإن للعلم �ست مراتب ،وهيُ :ح�سن ال�س�ؤالُ .ح�سن الإن�صات واال�ستماع .ح�سن الفهم.
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
احلفظ .التعليم .العمل؛ وهو ثمرة العلم .املناظرة يف احلق ،وذلك لأ َّنها مبنية على املنا�صحة ،واحللم،
رواه م�سلم
		
 cون�رش العلم واملداومة على مذاكرة العلم.
ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

}�أَ َولمَ َّ ��ا �أَ َ�صا َب ْتكُم ُّم ِ�صي َب ٌة َق ْد �أَ َ�ص ْب ُتم
ِّم ْث َل ْي َها ُق ْل ُت ْم �أَ َّنى َهذَا ُق ْل ُه َو مِ ْن عِ ن ِد
ِير{
�أَنفُ�سِ ُك ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ َعلَى كُ ِّل �شَ ْي ٍء َقد ٌ
�سورة �آل عمران الآية (.)165
�أَ َّنى َهذَا :من �أين لنا هذا اخلذالن.
ِين قَالُوا ِ ِإل ْخ� َوا ِن� ِ�ه� ْم َو َق� َع� ُدوا ل َْو
}ا َّلذ َ
�اع��و َن��ا َما ُق ِتلُوا ُق � ْل َف����ا ْد َر ُءوا َع ْن
�أَطَ � ُ
ني{
�أَنفُ�سِ ُك ُم المْ َ � ْ�و َت ِ�إن كُ ن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
�سورة �آل عمران الآية (.)168
فَا ْد َر ُءوا :فادفعوا.
الر ُ�سولِ مِ ن َب ْع ِد
}ا َّلذ َ
ِين ْ
ا�س َت َجا ُبوا للِهَّ ِ َو َّ
ِين �أَ ْح َ�س ُنوا مِ ْن ُه ْم
َما �أَ َ�صا َب ُه ُم ا ْلق َْر ُح ِل َّلذ َ
َوا َّتق َْوا �أَ ْج� ٌ�ر َعظِ ي ٌم{ �سورة �آل عمران
الآية (.)172
�أَ َ�صا َب ُه ُم ا ْلق َْر ُح :نالتهم اجلراح يوم �أُ ُح ْد.
ِين كَ ف َُروا �أَنمَّ َ ا نمُ ْ لِي
ب ا َّلذ َ
} َو اَل َي ْح َ�س نَ َّ
َل ُه ْم َخ�ْي�رْ ٌ ِّ ألَنفُ�سِ ِه ْم �إِنمَّ َ ���ا نمُ ْ لِي َل ُه ْم
ني{ �سورة
َاب ُّم ِه ٌ
ِل َي ْز َدا ُدوا ِ�إ ْث ًما َو َل ُه ْم َعذ ٌ
�آل عمران الآية (.)178
�أَنمَّ َ ��ا نمُ ْ لِي َل ُه ْمّ � :أن �إمهالنا لهم مع
كفرهم.
امل�صدر:
�سورة �آل عمران
تف�سري اجلاللني

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrرجل قال اجلنة حترم على من �ضاغنه �أخوه �أو جاره؟
 rاجلنة والنار �أمرهما �إلــى اهلل ،ال يت�رصف فيهما �أحد من خلقه ،فال
معنى لأن يتجاوز الإن�سان ما ورد به الن�ص يف �أمرهما ،واهلل �أعلم.
� rrأيهما �أرفع مرتبة :مرتبة الإميان �أم مرتبة الإ�سالم؟
 rالإميان والإ�سالم لي�ســا مبختلفني ف�إنهما من حيث اجلوهر متحدان و�إن كانا من حيث اللفــظ
خمتلفني ،ف�إن م�ؤداهما واحد وهو اال�ســتقامة الظاهرة والباطنة ،و�إن كان الإ�سالم �أدل على الظاهر
والإميان على الباطن ،و�إمنا هما خمتلفان باعتبــار معنييهما اللغويني ،ويدل على ذلــك �أن اهلل تبارك
ني ،ف ََما َو َج ْد َنا فِ ي َها غَ يرْ َ َب ْيتٍ مِ َن
ان فِ ي َها مِ َن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
وتعاىل يقول يف قرية لوطَ } :ف�أَ ْخ َر ْج َنا َم ْن كَ َ
ني{ ،ف�أولئك امل�سلمون هم امل�ؤمنون ،وقول احلق تبارك وتعاىلَ } :قالَتِ ْ أ
اب �آَ َم َّنا ُق ْل لمَ ْ
المْ ُْ�سلِمِ َ
الَ ْع َر ُ
َ
ُت�ؤْمِ ُنوا َو َلك ِْن قُولُوا �أ ْ�سل َْم َنا َولمَ َّا َي ْد ُخلِ ِْ إ
ان فيِ ُقلُو ِبك ُْم{ فيه التفات �إىل مدلول الإ�ســالم من حيــث
مي ُ
ال َ
َ
{
}
يقــول:
تعاىل
فاهلل
الكريــم،
اللغة وهذا كثريا ما يقع يف القر�آن
ه
ت
ا
ب
ن
َّار
ف
ك
ل
ا
ب
ج
ع
�
أ
ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ  ،واملق�صود فيه
ِلر ْح َم ِن َ�ص ْو ًما) �أي �إم�ساكا
بالكفار الزراع ،ويقول اهلل تعاىل حكاية عن مرمي عليها ال�سالم�ِ ( :إنيِّ َنذ َْر ُت ل َّ
عن الكالم ،واهلل �أعلم.
 rrرجل �صلى يف ال�سفر جمع تقدمي وملا و�صل �إىل بلده �صلى بالنا�س الع�رص جماعة ثم �أخربهم يف
اليوم التايل ب�أن �صالتهم غري جائزة لأنه قد �صلى الع�رص من قبل ،فما احلكم؟
 rما كان داعي �إىل �أن يخربهم ،يف هذه احلالة هو يف حالة ن�سيان وهو معذور وهم معذورون �إن �شاء
اهلل لأنهم دخلوا ال�صالة على �أنه ي�صلي الفر�ض وال حرج عليهم.
 rrهل يخرج التاجر زكاته من ال�سلعة نف�سها �أي جزءاً منها� ،أم من قيمتها نقوداً؟ و�أيهما �أف�ضل وما
الدليل؟
 rكل ذلك جائز ف�إن �أخرج من ال�سلعة نف�سها بقدرها جاز ،و�إن �أخرج قيمتها بقدر القيمة يف ذلك الوقت
جاز �أي�ضاً ،وال تف�ضيل لأحد الوجهني على الآخر �إال عندما تكون حاجة الفقراء �إىل �أحد الوجهني �أدعى
منها �إىل الوجه الآخر فريجع ما كانت احلاجة �إليه �أدعى ,واهلل �أعلم.
 rrما حكم �إقامة �صالة اجلمعة يف حال اجتماع اجلمعة والعيد؟
� rصالة اجلمعة فري�ضة ،و�صالة العيد �سنة ،وال�سنة ال ت�سقط الفري�ضة ،وعليه فال بد من �إقامة اجلمعة
ولو �صادفت يوم عيد ،هذا هو القول الراجح ,واهلل �أعلم .
 rrالفقري �إذا اجتمعت عنده �أموال من �أعطيات الزكاة وبلغت الن�صاب وحال عليها احلول .فهل عليها
زكاة؟
 rنعم ،ملا حال عليها احلول �أ�صبح بذلك غني ًا وال حتل له فيها هذه احلالة �أن ي�أخذ الزكاة من �أحد.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم� ،أرجو اهلل لكم دائما �أن تنعموا بحياة �صحية مميزة و�صحة م�ستدامة يكللها الر�ضا واالمتنان.
وحتى �إن اب ُتلينا ببع�ض الأمرا�ض �أو الإ�صابات ف�إن �أج�سامنا تتمكّن بعونه تعاىل من التعامل معها بكل
كفاءة .ومن �أجل املحافظة على ا�ستدامة �صحتنا وتعزيزها ال بد من التخطيط واال�ستعداد لتحقيق �أهدافنا
ب�أف�ضل و�أ�رسع الطرق.
�إن التخطيط امل�سبق ،والتوا�صل اجليد ،والتعاون مع الطبيب ومع مقدمي الرعاية ال�صحية له دور كبري
يف نوعية الرعاية التي �ستحظون بها ،ناهيك عن احل�صول على الأف�ضل والأجود ب�أقل جهد ويف �أقل مدة
زمنية .ولقاءنا �سيكون حول اال�ستعداد والتخطيط لطلب احل�صول على ا�ست�شارة طبية ،وهذا هو اجلزء الأول
لهذا املو�ضوع.
توج ُهك هذا ال�شهر :التخطيط اجليد لتحظى ب�أف�ضل اخلدمات ال�صحية.
ّ

كيف ت�ستعد للح�صول على ا�ست�شارة �أو خدمة طبية؟

�إن ا�ستعدادك اجليد بالإ�ضافة �إىل جودة توا�صلك مع طبيبك هو
جانب مهم من �إتقان لعبة التخطيط لإدارة رعايتك ال�صحية ،لأن
ذلك ي�ؤهلك للح�صول على �أق�صى ا�ستفادة من اال�ست�شارة ،وبالتايل
رعاية طبية مميزة تتمكن من خاللها التحكّم مبجريات الأمور فيما
يتعلق ب�إدارة رعايتك ال�صحية ،بل و�إحكام �سيطرتك على مر�ضك
املزمن وطرق عالجه ،واحلماية من امل�ضاعفات والآثار اجلانبية
ال�سلبية للعالج .فالتخطيط اجليد يت�ضمن عد ًدا من النقاط املهمة،
مثل :كيف تن�شئ ُمفكّرتك ال�صحية؟ وكيف تت�رصف بحكمة عندما
تقابل الطبيب لهدف احل�صول على �أف�ضل ا�ست�شارة طبية؟ ناهيك
الفعالة والتعاون مع مقدمي اخلدمات
عن �إتقان طرق التوا�صل ّ
والرعاية ال�صحية.
�إن مو�ضوع اال�ستعداد لطلب اال�ست�شارة الطبية والتخطيط للقيام

ب�إدارتك للرعاية ال�صحية اخلا�صة بك وب�أ�رستك مو�ضوع غاية يف
الأهمية� .س�أطرح هذا املو�ضوع يف عدة �أجزاء قادمة� .ستت�ضمن
معلومات حول :كيف تخطط لتحظى ب�أف�ضل رعاية ،وما �أف�ضل
الطرق للتوا�صل والتعاون مع الطبيب ،وما �أهم طرق الت�شخي�ص
والعالج؟
ويف هذا العدد �سيت�ضمن تلميحات حول طرح الأ�سئلة ،وكيف
ميكن لطبيب الأ�رسة (طبيب الرعاية الأولية) �أن ير�شدك بو�ضوح
�ضمن عامل وا�سع ومربك من تعدد الأخ�صائيني وتنوع الك�شوفات
والتحاليل وط��رق العالج املتعددة .كل ذلك ي�ضمن لكم اختيار
الطريق الأ�رسع نحو العناية الأف�ضل ولتب�سيط �إر�شادكم فيما لو
كنتم بحاجة �إىل ا�ست�شارات �إ�ضافية ( )Second opinionsمن
�أجل ت�أكيد الت�شخي�ص� ،أو اختيار طُ رق �أُخرى بديلة للعالج.

ملاذا ينبغي �أن تكون لك مُف ّكرة �صحية؟ وكيف تن�شئها؟
�إن ُمف ّكرتك ال�صحية :هي عبارة عن �سِ ج ّل �أو جملد ،تع ّده بنف�سك
وحتتفظ به .يجب �أن يت�ضمن كل ما يتعلق برعايتك ال�صحية .ومن
الأ�سهل �أن تقوم بتتبع كل جانب من جوانب �صحتك على حدة
وتعقبه ب�شكل يومي ومنتظم ،فاملفكرة ال�صحية �ستكون دليلك
لي�س فقط لتذكريك برعاية �صحتك ،بل كذلك لإر�شادك �إىل �أهم
الإجراءات اليومية التي عليك اتباعها ،و�أهم الأولويات حلمايتك
وتعزيز مناعتك .لذا البد من ا�ستثمار الوقت لإن�شاء مفكرتك
ال�صحية؛ لأنها �ستخت�رص لك الطريق وتوفري اجلهد والوقت.
املفكرة ال�صحية هي طريقة �سهلة للتمكن من تعقب �ش�ؤون �صحتك
(الأمرا�ض والأدوية والعالجات والإجراءات الطبية) وهي �أي�ضا
ت�ساعد على تزويد طبيبك مبعلومات دقيقة عن �صحتك ،وبالتايل
ال�سيطرة على جمريات �صحتك ،وعلى ح�صولك على �أعلى جودة
رعاية �صحية� .إنها و�سيلة ممتازة متكنك من فهم ما يحدث لك
عندما ت�ضطرب �صحتك ،وكيف تت�رصف لتح�صل على �أف�ضل
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رعاية �صحية ب�شكل منظم ومو َثق كتابيا� .أما عن كيفية �إن�شاء
مفكرتك ال�صحية فيمكنك مبدئيا �أن ت�س�أل طبيبك للح�صول على
معلومات من ال�سجالت الطبية اخلا�صة بك ،و�سي�ساعدك ذلك على
ت�ضمني املعلومات حول ال�ش�ؤون ال�صحية ال�سابقة ،والأف�ضل �أن
تكون خمت�رصة ومفيدة� .إذا مل يكن لديك �إمكانية الو�صول �إىل
ال�سجالت الطبية ال�سابقة ،ال يزال ب�إمكانك ت�سجيل املعلومات
العامة التي تتذكرها .و�إذا كان قد مت �إج��راء عمليات جراحية
لك �أو �أ�صبت ب�أمرا�ض يف املا�ضي ،قم بتدوين ذلك مع التواريخ
التقريبية .وال تن�سى ت�سجيل �أي تاريخ مر�ضي مهم �أو �أحداث
�صحية �ضمن عائلتك �أي�ضا .وعليك �أي�ضا �أن تتحدث �إىل ال�صيديل
وال ترتدد عن ال�س�ؤال ،والت�أكد من التعليمات اخلا�صة ب�أدويتك يف
كل مرة يتم �رصف �أدوية جديدة �أو حتى عند تكرار الأدوية نف�سها
فلرمبا حدثت م�ستجدات ينبغي �أن تعرفها ،ومن �أجل الت�أكد ب�أنك
م�ستمر بتنفيذ التعليمات ال�صحيحة.

ما الذي يجب �أن تت�ضمنه مفكرتك ال�صحية؟
 qنوع املر�ض ،والإ�صابات ،وكل الأعرا�ض الأخرى التي تعاين منها ومتى حدث كل منها .حاول
ترتيب طرحها على الطبيب مبتدئا بالأكرث �إزعاجا و�أ�شدها معانا ًة .ويجب �أن ت�شري �إىل ال�سبب
الرئي�سي لزيارتك احلالية للطبيب ،كما �أن طبيبك قد يرى ترتيبا �آخر ويعطي الأولوية بح�سب الأكرث
خطورة والأكرث تهديدا للحياة.
 qالعالج الذي تتلقاه ،مع الفرتة الزمنية.
 qالعمليات اجلراحية التي خ�ضعت لها مع التاريخ التقريبي.
� qإذا كانت لديك �أي ح�سا�سية جتاه الغذاء �أو الدواء �أو خالفه ،وهذا �أمر مهم جدا لأن بع�ض �أنواع
ح�سا�سية الدواء �أو الغذاء تهدد احلياة.
 qالأدوية ،والفيتامينات واملكمالت التي ت�أخذها .قم ب�إن�شاء قائمة بجميع الأدوية اخلا�صة بك،
تت�ضمن معلومات حول متى وكيف يتم �أخذ الدواء .ومن الأف�ضل كتابة قوة الدواء (على �سبيل املثال
�أخذ جرعة )150( :ملغ ،وكم مرة يوميا ولأي مدة.
� qأمرا�ض يعاين منها �أفراد يف �أ�رستك.
� qإدراج تواريخ الرتقيد يف امل�ست�شفيات وميكن ت�ضمني مالحظات عن م�شاعرك عندها.
 qتقارير �صور الأ�شعة ،ونتائج االختبارات �أو ال�سجالت الطبية القدمية لديك.

ن�صائح للح�صول على �أف�ضل ا�ست�شارة طبية
هذه الن�صائح �ستتناول عدة نقاط مهمة كالآتي:
 qاملبادرة والقيام بدور ن�شط وف ّعـال جتاه رعايتك ال�صحية.
 qعند مقابلة الطبيب هناك نقاط �أ�سا�سية ينبغي عليك تو�ضيحها لطبيبك.
� qأف�ضل طريقة لطرح الأ�سئلة.
 qكتابة معلومات تعود بها �إىل بيتــك.
 qمتابعة وتنفيذ تعليمات الطبيـــــب.
�ستتناول تلك النقاط املهمة ب�شيء من التف�صيل بالإ�ضافة �إىل �أهم التعليمات والن�صائح عند
زيارة الطبيب �سواء للمرة الأوىل ب�سبب مر�ض حاد �أو طلب اال�ست�شارة للح�صول على معلومات �أو
تف�سري حول جانب �صحي معني .ولكن �سن�ؤجل كل ذلك �إىل موعدنا املقبل ،وحتى ذلك املوعد �إىل �أن
نلتقي ندعو اهلل جل وعال ب�أن تنعموا بوافر ال�صحة والعافية وال�سالمة من كل داء.

�صورة ومعلومة

الغدد اللعابية

� mأ�سما�ؤها
م�����ش��ت��ق��ـ��ـ��ة
من موقعها
حول الفم.
 mت��ف��رز
اللعاب ولـه
وظ�����ائ�����ف
متعددة.

حتت الل�سان

حتت الفك ال�سفلي

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :أغ�سط�س
� ١ qأغ�سط�����س اليوم العاملي
ل�رسط����ان الرئة :يعد �رسطان الرئة
�أكرب �أ�سباب الوفي����ات ال�رسطانية،
وي�ش����كل ما يقرب م����ن ( )%25من
جميع وفيات ال�رسطان ،حيث عدد
وفيات �رسطان الرئة �سنويا �أكرب من
جمموع وفيات �رسطانات القولون
والثدي والربو�ستاتا جمتمعني.
يف ع����ام 2020م كان هن����اك
( )2.21مليون حالة �إ�صابة جديدة
ب�رسطان الرئ����ة و ( )1.80مليون
حالة وفاة ب�سبب �رسطان الرئة.
�رسطان الرئة لديه �أدنى معدل
للبق����اء على قي����د احلي����اة ملدة
(� )5سن����وات ،بن�سب����ة ( )%18فقط
مقارنة ب�رسط����ان الث����دي بن�سبة
( ،)%90والربو�ستاتا بن�سبة ()%99
والقولون وامل�ستقيم بن�سبة (.)%65
ميكن للأ�شخا�ص الذين يقلعون
ع����ن التدخ��ي�ن �إ�ضافة م����ا ي�صل
�إىل (� )10سن����وات العم����ر املتوقع
ب�إذن اهلل -وتقليل خطر الإ�صابةب�رسطان الرئة مبقدار الن�صف بعد
�سن����وات من الإقالع ع����ن التدخني
ملدة (� )10سنوات مقارنة باللذين
ي�ستمرون يف التدخني.

النكفية

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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الدكتور/
ريا�ض بن مبارك ال�سيابي

املديرية العامة للخدمات ال�صحية مبحافظة م�سقط
وزارة ال�صحة

الأمرا�ض املزمنة
غيــــــر املعديـــــة ..
القنبلة ال�صحية للع�صر احلديث

ت�شكل الأمرا�ض املزمنة غري املعدية �أحد �أكرب التحديات ال�صحية يف الع�صر احلديث ،و�أ�شدها فتكا بحياة
الأفراد ،كما ت�شكل عبئا متزايدا على جميع الأنظمة ال�صحية على م�ستوى العامل .وتتميز هذه الأمرا�ض عن
غريها بطول فرتة الإ�صابة بها ،وبكونها غري معدية� ،إ�ضافة �إىل ت�شعب وتعدد امل�ضاعفات الناجمة عنها �صح ًيا،
واقت�صاد ًيا ،ونف�س ًيا ،واجتماع ًيا .كما �أنها ت�شرتك ا�شرتاكا وثيقا فيما بينها يف عوامل اخلطورة امل�سببة لها.
وتعد الأمرا�ض املزمنة نتاج مزيج من العوامل ال�سلوكية الوراثية والفيزيولوجية والبيئية والتي تتكامل فيما
بينها م�سببة �أحد �أ�شر�س امل�شاكل ال�صحية يف ع�صرنا احلايل  ،نظرا ملا ت�سببه من تبعات متباينة الأمناط على
احلكومات واملجتمعات والأفراد على حد �سواء .
وت�صنف هذه الأمرا�ض حتت عدة جمموعات رئي�سية وهي � :أمرا�ض القلب الوعائية (مثل النوبات القلبية
وال�سكتات الدماغية) ،و�أمرا�ض ال�سرطان ،والأمرا�ض التنف�سية املزمنة (كمر�ض الربو ،ومر�ض االن�سداد الرئوي
املزمن) ،ومر�ض ال�س َّكري.
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وينظ��ر له��ذه الأمرا���ض كونه��ا �أ�ش��به
بقنبل��ة عنقودي��ة  ،م��ا �أن تنفج��ر حت��ى
تت�س��بب يف انفج��ارات متتالية ملحقة �رضرا
بالغ��ا مبحيطه��ا  .ف�إ�صابة الف��رد ب�أحد هذه
الأمرا���ض املزمن��ة يجعل��ه فري�س��ة �سهل��ة
للإ�صاب��ة مب�ضاعف��ات متع��ددة الأ�ش��كال
والأل��وان ت��كاد ال تنته��ي وال يقت��صر الأمر
على امل�شكل��ة الرئي�سية وح�سب ،ولن�أخذ على
�سبي��ل املث��ال ال احل��صر� ،إ�صابة الف��رد بداء
ال�سك��ري ال يعني فقط ارتف��اع م�ستوى ال�سكر
يف دم��ه  ،و�إمن��ا تعن��ي احتمالي��ة �إ�صابت��ه
مب�ش��اكل �صحي��ة �أخرى وم�ضاعف��ات عديدة
كال�سكت��ات الدماغي��ة ،وم��ا ينت��ج عنها من
احتمالي��ة الإ�صاب��ة ب�ضعف احلرك��ة ،وعدم
الق��درة عل��ى �أداء مه��ام احلي��اة اليومي��ة
ب�سهول��ة وي�رس  ،وكذل��ك احتمالي��ة الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�رشايني والنوبات القلبية،
والإ�صاب��ة باعتام عد�س��ة العني و�ضعف قوة
الإب�ص��ار واعت�لال �شبكية الع�ين ،والإ�صابة
باعت�لال وظائ��ف الكل��ى �أو الف�ش��ل الكل��وي
الحق��ا .ه��ذا بالإ�ضاف��ة الحتمالي��ة �إ�صابته
باعتالل الأع�صاب ،والقدم ال�سكري ،و�ضعف
االنت�صاب ،وم�شاكل الإجناب وغريها الكثري
من امل�ضاعفات والتي ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على
ج��ودة حياة الإن�س��ان .فالإ�صاب��ة بال�سكري
يف املث��ال ال�ساب��ق �أ�شب��ه يف كون��ه قنبل��ة
عنقودية �صحية انفج��رت وتبعها انفجارات
متتالي��ة م��ن الأمرا���ض وامل�ش��اكل ال�صحية
تكاد ال تنتهي .

عوامل اخلطورة

للإ�صاب��ة بالأمرا���ض املزمن��ة غ�ير
املعدي��ة جمموع��ة م��ن عوام��ل اخلط��ورة ،
والت��ي ميك��ن جتنب الكث�ير منه��ا مبجموعة
م��ن التدخ�لات غ�ير املكلف��ة ،ولكنه��ا ذات
ج��دوى ومردود طيب يف احل��د من احتمالية
الإ�صابة بهذا الن��وع من الأمرا�ض �أو التقليل
من م�ضاعفاتها على �أقل تقدير.
وت�صنف بع�ض عوامل اخلطورة تلك على
�أنه��ا عوامل �سلوكية بالدرجة الأوىل  ،مبعنى
�أنها ترتبط ارتباطا وثيقا ب�سلوك وت�رصفات
الفرد  ،وهي يف جمملها عوامل خطورة قابلة
للتغيري ومن �أهمها :منط الغذاء غري ال�صحي،
وقلة ممار�سة الن�شاط البدين والريا�ضة ب�شكل
منتظ��م ،وتعاط��ي التب��غ والتدخ�ين بكاف��ة
�أنواعه و�أ�شكاله ،والتعاطي املفرط للكحول.
كما �أن هناك عوامل خطورة يطلق عليها

عوام��ل اخلطر اال�ستقالبي��ة ( الأي�ضية ) وهي
ترتب��ط ب�شكل كبري بالعوامل ال�سلوكية الآنفة
الذك��ر  .وتعمل هذه العوام��ل اال�ستقالبية يف
حدوث �أرب��ع تغريات ا�ستقالبي��ة رئي�سية يف
اجل�س��م  ،وترف��ع تلقائي��ا من خط��ر الإ�صابة
بالأمرا���ض املزمنة يف املجموع��ات الأربع
الرئي�سية  ،وهي كالآتي :
 mارتفاع �ضغط الدم.
 mفرط الوزن �أو ال�سمنة .
 mف��رط �سكر ال��دم (زي��ادة م�ستوى �سكر
اجللوكوز يف الدم).
 mف��رط ده��ون ال��دم (ارتف��اع م�ست��وى
الدهون ال�ضارة يف الدم).
ولأهمي��ة م�س�أل��ة ف��رط ال��وزن وال�سمنة
ك�أحد �أه��م املع�ضالت ال�صحية حاليا فقد مت
ت�صنيفها م�ؤخرا كمر�ض م�ستقل له م�سبباته
و�أعرا�ضه وطرق عالجه بعد ما كان ينظر لها
يف املا�ضي ك�أحد الأعرا�ض فقط .

�إح�صائيات و�أرقام

عندما نلقي نظرة عامة على الإح�صائيات
والأرقام املتعلقة بهذه الأمرا�ض ،ن�ستطيع
ا�ستيعاب حجم العبء ال�ضخم الذي ت�شكله
هذه امل�شكلة ال�صحية عامليا .وفيما يلي
ن�رسد بع�ضا من ه��ذه الإح�صائيات على
امل�ستوى العاملي والإقليمي:
 lتت�سب��ب الأمرا�ض غري املعدية بفقدان
حياة نح��و ( )41مليون �شخ���ص �سنوي ًا على
م�ست��وى العامل ،مبا يعادل حوايل ( )%71من
�إجمايل جميع الوفيات.
 lتق��ف �أمرا���ض القل��ب الوعائي��ة وراء
حدوث معظم الوفيات الناجمة عن الأمرا�ض
غ�ير املعدي��ة� ،إذ تت�سب��ب يف وف��اة ح��وايل
( )17.9ملي��ون �شخ���ص �سنوي��اً ،وتليه��ا يف
املرتب��ة الثاني��ة �أمرا���ض ال�رسط��ان بحوايل
( )9ملي��ون حالة وفاة ثم الأمرا�ض التنف�سية
املزمن��ة بح��وايل ( )3.8مليون حال��ة وفاة،
وداء ال�سك��ري بح��وايل ( )1.6ملي��ون حال��ة
وفاة.
 lامللف��ت للنظ��ر حقا ب�أن ح��وايل ()15
ملي��ون �شخ���ص يتوفون ب�سب��ب املجموعات
الأرب��ع الرئي�سي��ة يف �سن مبك��ر ( )69 -30
اقت�صاديا
عام��ا .والذي ب��دوره ي�شكل عب ًئ��ا
ً
حقيقي��ا با�ستهدافها ه��ذه الفئة
واجتماعي��ا
ً
ً
املنتج��ة يف �أي جمتم��ع مم��ا يثق��ل كاه��ل
املجتمعات وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية والأهلية.
 lيف كل ع��ام مي��وت �أك�ثر م��ن ()1.7

مليون �شخ�ص يف �إقليم �رشق املتو�سط والذي
تق��ع ال�سلطنة �ضم��ن نطاقه جغرافي��ا ب�سبب
الأمرا�ض الرئي�سية الأربعة امل�شار �إليها .
التوقع��ات امل�ستقبلي��ة ح�س��ب املعطيات
احلالية ت�ش�ير �إىل �أن الأمرا���ض غري املعدية
الرئي�سي��ة �ستت�سب��ب يف وقوع ح��وايل ()2.4
ملي��ون وف��اة يف الع��ام 2025م وح��ده يف
�إقلي��م ��شرق املتو�سط  ،ما مل تتخ��ذ �إجراءات
عاجل��ة للحد من االرتفاع امللحوظ يف �أعداد
امل�صابني بها.
� lشه��د �أع��دد امل�صاب�ين بال�سك��ري
م�ستم��را حي��ث بلغ ع��دد امل�صابني
ارتفاع��ا
ً
ً
م��ا يق��ارب ( )108ماليني �شخ���ص يف عام
1980م �إىل �أن بل��غ م�ستوى قيا�سيا بحوايل
( )422مليون �شخ�ص يف عام 2014م.
 lيف ع��ام 2019م ،كان داء ال�سك��ري
�سبب��ا مبا��شرا يف وف��اة م��ا يق��ارب ()1.5
مليون �شخ�ص على م�ستوى العامل .

حمليا

على ال�صعيد الوطني فقد �شهدت ال�سلطنة
حت��والت اجتماعي��ة واقت�صادي��ة جذري��ة
ومت�سارعة خالل العق��ود اخلم�سة املن�رصمة
م��ن عم��ر النه�ضة املبارك��ة  ،والتي كان لها
دور حم��وري يف رفع م�ستوى ج��ودة احلياة
للأ��سرة ال ُعماني��ة  ،كم��ا �ساهم��ت ب�ش��كل
ملح��وظ يف تبني الكثري من الأف��راد لأمناط
حياة خمتلفة عن املا�ضي.
ومل تك��ن ال�سلطن��ة مبعزل ع��ن بقية دول
العامل من حيث حجم التبعات ال�صحية لتلكم
املتغ�يرات االجتماعي��ة ،وكان ذل��ك جلي��ا
يف االرتف��اع امل�ضطرد يف �أع��داد امل�صابني
بالعديد م��ن الأمرا�ض املزمن��ة غري املعدية
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الأمرا���ض املزمن��ة تعد نت��اج مزيج
م��ن العوام��ل ال�س��لوكية الوراثي��ة
والفيزيولوجي��ة والبيئي��ة والت��ي
تتكامل فيما بينها م�سببة �أحد �أ�شر�س
امل�شاكل ال�صحية يف ع�صرنا احلايل
 ،وم��ا �صاحب ذل��ك من ارتف��اع كبري يف حجم
الإنفاق يف القطاع ال�صحي لعالج هذه امل�شاكل
ال�صحي��ة الناجت��ة عن تبن��ي �أمن��اط حياة غري
�صحية.
وت�أكي��دا عل��ى �أهمية ه��ذا الأمر فق��د د�أبت
وزارة ال�صحة وب�شكل دوري على القيام بالعديد
من امل�سوحات ال�صحية والتي ترمي من خاللها
�إىل متابع��ة منحن��ى وم�ؤ��شرات انت�ش��ار ه��ذه
الأمرا�ض املزمن��ة  ،بغية و�ضع اخلطط الالزمة
للت�ص��دي لها .وكان �أحدث تل��ك امل�سوحات هو
امل�سح الوطني ال�صح��ي للأمرا�ض غري املعدية
وعوام��ل خطورته��ا وال��ذي ن��شرت نتائجه يف
مطل��ع ع��ام 2018م وخل���ص �إىل الكث�ير م��ن
اال�ستنتاجات نذكر منها الآتي :
 rارتف��اع ن�سب��ة البالغ�ين امل�صاب�ين
بارتف��اع م�ست��وى ال�سك��ر يف ال��دم �إىل ح��وايل
(.)%15.7
 rفيما يتعلق مب�ؤ�رش زيادة الوزن وال�سمنة
املفرط��ة مع��ا  ،فق��د جت��اوزت ن�سب��ة االنت�شار
م�ستوى ( )%66بني البالغني ال ُعمانيني .
 rخل���ص امل�سح �إىل �أن ح��وايل ()%33.3
م��ن البالغ�ين يف ال�سلطن��ة م�صاب��ون بارتفاع
�ضغط الدم.
كل تل��ك امل�ؤ��شرات وغريه��ا الكث�ير ت�شري
وب�ش��كل ال يدع جماال لل�ش��ك �إىل حجم االنت�شار
املتزاي��د له��ذه الأمرا���ض املزمن��ة وعوام��ل
خطورتها ،ويو�ضح �أهمي��ة �إيالء هذا املو�ضوع
العناي��ة الالئق��ة  ،درءا للمخاطر املحتملة التي
ميك��ن �أن تنتج عن ات�ساع رقع��ة الإ�صابة بهذه
الأمرا�ض.
ولأن الأم��ر ي�أخذ �أهمية وطنية ق�صوى فقد
مت يف ع��ام 2018م تد�ش�ين ال�سيا�س��ة الوطنية
واخلطة التنفيذية متع��ددة القطاعات ملكافحة
الأمرا���ض املزمن��ة غ�ير املعدية والت��ي تهدف
ب�ش��كل رئي���س �إىل خف���ض ع��دد ح��االت الوفاة
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املبك��رة الناجم��ة ع��ن الأمرا�ض غ�ير املعدية
بن�سبة ( )%25بحلول عام 2025م.
وحر�صت ه��ذه ال�سيا�سة وخطتها التنفيذية
عل��ى ت�ضافر جهود جمي��ع القطاعات املختلفة
املعني��ة ب�صح��ة الإن�سان لتحقي��ق الغاية منها
يف ال�سيط��رة عل��ى ه��ذه الأمرا���ض ومكافح��ة
عوامل خطورتها ب�شتى ال�سبل املمكنة.
ولهذا ف�لا غرابة �إن يطل��ق م�صطلح القنبلة
العنقودي��ة ال�صحي��ة يف الع��صر احلدي��ث على
ه��ذه الأمرا���ض املزمن��ة غ�ير املعدي��ة  ،والتي
كب�يرا يق���ض م�ضج��ع
هاج�س��ا
بات��ت ت�ش��كل
ً
ً
النظم ال�صحي��ة يف العامل ب�أ��سره  ،فانت�شارها
ال�رسي��ع وتع��دد حج��م و�ش��كل امل�ضاعف��ات
والأعب��اء الناجت��ة عنها ب��ات ي���ؤرق القائمون
على القطاعات ال�صحية يف كل مكان  ،مما حدا
مب�ؤ�س�س��ات ال�صحة العامة يف دول العامل وعلى
جتي�ش لها
ر�أ�سه��ا منظم��ة ال�صحة العاملي��ة �أن ّ
اجلهود ملجابهتها ب�شتى الطرق املمكنة.
ويف اخلت��ام ن�ؤك��د عل��ى �أن مواجه��ة ه��ذه
الأمرا���ض املزمن��ة و�إدارته��ا بالطريقة املثلى
تع��د م�س�ؤولية كل القطاعات ذات ال�صلة ب�صحة
الإن�س��ان ،ولي�ست ح�رصا عل��ى اجلهات املعنية
بتقدمي اخلدمات ال�صحية فقط  .فالعمل الناجع
يج��ب �أن يب��د�أ من الفرد ذاته فه��و اللبنة الأوىل
للمجتمع وهو م��ن ميلك قرار تغيري منط �سلوكه
وحياته اليومي �إىل من��ط �صحي ي�ستند ا�ستنادا
كلي��ا عل��ى االبتع��اد ع��ن كل عوام��ل اخلطورة
ً
ال�سلوكية وتبني منط احلياة ال�صحي .

إيواء
وااليواء
من �أجل متكني �أف�ضل لقطاع الإغاثة وال
يف �إدارة احلاالت الطارئة باملحافظات
تطرح احلالة املناخية والعوا�صف الرعدية والأمطار الغزيرة
الناجتة عن (�أخدود ال�سحب الثقال) التي تعر�ضت له بع�ض واليات
حمافظة �شمال الباطنة يف الرابع من مايو 2021م ،و�أخدود (احلج)
الذي تعر�ضت له والية �صور مبحافظة جنوب ال�شرقية يف الن�صف
الأخري من يوليو 2021م ،وكثافة هطول الأمطار والأودية اجلارفة،
وحجم الأ�ضرار التي خلفتها الرياح على ممتلكات املواطنني ومزارعهم،
والطرق ،و�أعمدة الكهرباء ،وخطوط املياه ،و�شبكات االت�صاالت،
و�آليات التعامل معها من قبل اجلهات املخت�صة ،مب�شاركة فاعلة من
قوات ال�سلطان امل�سلحة و�شرطة عمان ال�سلطانية يف التخفيف عن
املواطنني وعرب جهودها يف رفع الأنقا�ض وخملفات الرياح والأودية
مبا ي�ضمن عودة احلياة �إىل طبيعتها؛ تطرح العديد من املوجهات
التي ت�ستدعي اليوم قراءة �أكرث عمقا و�إ�سرتاتيجية ومتكينا يف
تفعيل خطوط الت�أثري باملحافظات وتعزيز م�سار الالمركزية وفق
ال�صالحيات و�إ�سرتاتيجيات القرار يف �إدارة احلاالت الطارئة.

الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
مـجـلـ�س الــدولة

املراجع

منظم��ة ال�صحة العاملية/املكت��ب الإقليمي
ل��شرق املتو�سط /عبء الأمرا�ض غري ال�سارية
يف �إقلي��م ��شرق املتو�س��ط /املطبوع��ات
واملن�ش��ورات الأمرا���ض الغ�ير �ساري��ة (who.
.)int
امل�س��ح الوطن��ي للأمرا���ض املزمن��ة غ�ير
املعدية  .وزارة ال�صحة �سلطنة عمان 2017م.
l

l

https://www.who.int/ar/news-room/
fact-sheets/detail/noncommunicablediseases.

l

HYPERLINK
“https://www.who.int/ar/
”news-room/fact-sheets/detail/diabetes
https://www.who.int/ar/news-room/factsheets/detail/diabetes.

l
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�شكّل��ت الأن��واء املناخي��ة واحل��االت
املداري��ة الت��ي م��رت عل��ى ال�سلطن��ة يف
ف�ترات متعاقب��ة ،فر�ص��ة عملي��ة يف
تعزي��ز ال�سيا�س��ات الوطني��ة وتطوي��ر
الت�رشيع��ات الناف��ذة يف ذل��ك ،وتر�سي��خ
بناء فق��ه �إدارة الأزمات والتعامل الواعي
م��ع احل��االت الطارئ��ة �س��واء م��ن خالل
الر�سال��ة الإعالمي��ة �أو مناه��ج التعلي��م
منوذجا �إقليم ًيا
وبراجمه ،حتى �أ�صبح��ت
ً
يف التعام��ل م��ع احل��االت املداري��ة على
م�ست��وى املنطق��ة ،لتوا�ص��ل عمله��ا يف
بن��اء اخل�برة و�صق��ل التجرب��ة ،ممار�سة
�أ�صيل��ة ،و�إ�سرتاتيجي��ة �أداء متقنة ،حتظى
مب�ست��وى ع��ال م��ن التن�سي��ق والتكاملية
واملنهجي��ة واملهنية والري��ادة والتنظيم،
وفق �سيناريوه��ات عمل وا�ضحة املعامل،
تتفرد مبزيد م��ن الكفاءات وال�صالحيات،
والت��زام معايري الأداء الناج��ح يف �آليات
العم��ل ،و�أنتج��ت ثقاف��ة �أ�صيل��ة ،ووعيا
جمتمعيا ،وعمقا يف تر�صد مداها ،وتتبع
م�ست��وى تقدمه��ا ،وتراج��ع حاالته��ا� ،أو
تغري م�ساره��ا ،واكت�سبت املعرفة الواعية
واملنهجي��ة ال�سليمة يف خمتلف مراحلها،
�سواء مع التوقعات بن�شوء احلالة املدارية
والتهيئ��ة املجتمعية لها �أو يف وقت ذروة
احلالة وفرتة ما بعد انتهاء احلالة.
عل��ى �أن فر���ص النج��اح التي حتققت
لل�سلطن��ة يف التعاط��ي م��ع احل��االت
الطارئ��ة ،م��ر ّده اكتمال البن��ى الأ�سا�سية
والبناء امل�ؤ�س�سي والتنظيمي والت�رشيعي
ملنظوم��ة الدف��اع امل��دين ،حي��ث �شكل��ت
اللجنة الوطنية للدفاع املدين ()2020/5
�إطارا وطنيا ميتل��ك ال�صالحيات و�أدوات
التنظيم والتن�سي��ق والإدارة مع م�ؤ�س�سات
الدول��ة الع�سكري��ة والأمني��ة وال�رشطي��ة
واملدني��ة ،وحمط��ة حت��ول يف التعاط��ي
الواع��ي م��ع ه��ذه املنظومة مب��ا يتناغم
م��ع معطيات الواق��ع الوطن��ي والإقليمي
والعامل��ي ويج�س��د روح التجديد والتطور
احلا�صل��ة يف منظوم��ة الدف��اع امل��دين
لتمار���س دوره��ا احلي��وي يف الإنق��اذ
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والإ�سع��اف والإخ�لاء ،حماي��ة للمقدرات
الوطنية والرثوات الب�رشية واالقت�صادية،
ويف الوقت نف�سه مثلت هيئة الدفاع املدين
إط��ارا تنفيذيا
والإ�سع��اف (ً � )2021/39
ي�ضم��ن لهذه اجله��ود مزي ًدا م��ن الفاعلية
وق��وة البدائ��ل وتوجي��ه عملي��ات التدخل
وحتديد الفر�ص الداعم��ة لها ،وامل�ساهمة
يف ر�س��م مع��امل الطريق قب��ل احلالة ويف
�أثنائه��ا وما بعده��ا ،م�ستفي��دة من هيئة
الط�يران امل��دين( ،)2020/85والقراءات
العددي��ة الت��ي يقدمه��ا املرك��ز الوطن��ي
للإنذار املبكر من املخاطر املتعددة حول
احلال��ة املداري��ة وم�ستوياتها من��ذ بداية
ر�صدها الأويل ،وا�ستمرار عمليات الر�صد
واملتابع��ة لتحركاته��ا باجت��اه �سواح��ل
ال�سلطنة �أو تل��ك املرتبطة ب�أخاديد جوية
وال�صواع��ق الرعدي��ة والري��اح وتغ�يرات
احلالة اجلوية ،والتنبيهات التي ي�صدرها
املركز تباعا حول احلالة اجلوية القادمة،
لتمار�س ه��ذه البنى التنظيمية دورها يف
التنفي��ذ واملتابعة والت�صحيح ،وفق ر�ؤية
وا�ضح��ة ،ومرجعي��ة �ضمن��ت املزي��د من
ال�ضبطية والتوافقية بني خمتلف مكونات
املنظومة.
وبالت��ايل متث��ل ه��ذه النجاح��ات
املتحقق��ة يف منظوم��ة الدف��اع امل��دين،
مرحل��ة متقدم��ة يف تعزي��ز الالمركزي��ة
يف منظومة عمله��ا ،ومتكني املحافظات
بال�صالحي��ات الت��ي متنحه��ا فر�ص �أكرب
يف التعاط��ي مع نتائج احلاالت الطبيعية
والأن��واء املناخي��ة وت�أثرياتها على حياة
املواطنني واملقيمني ،وعرب تفعيل خطوط
الت�أث�ير الوطنية الفاعل��ة جمعيها ،ممثلة
يف قوات ال�سلط��ان امل�سلحة بت�شكيالتها
املختلفة وقطاعاتها املتنوعة ،بالإ�ضافة
�إىل �رشط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة ومراك��ز
الدف��اع امل��دين املنت��شرة بالوالي��ات،
ومكت��ب املحافظ��ة ومكات��ب ال��والة
وامل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية ،بالإ�ضافة
�إىل القط��اع اخلا���ص و��شركات الكهرباء
واملي��اه واالت�ص��االت واملواطن�ين ،يف

ظ��ل م��ا تتبن��اه من �أجن��دة عم��ل وخطط
و�إ�سرتاتيجي��ات ،و�سيناريوه��ات طوارئ
بديلة ،وم��ا تت�ضمنه من مب��ادرات الدعم
اللوج�ست��ي والإعالمي ونظ��م االت�صاالت
واخلدم��ات الأ�سا�سي��ة والعام��ة وغريها،
لتعزي��ز العم��ل املجتمع��ي ب��روح الفريق
الواح��د يف ت�شخي���ص احلال��ة وح��صر
الأ��ضرار ،و�رسعة التوا�صل م��ع الأهايل،
وتق��دمي خدم��ات الإ�سع��اف والإغاث��ة
والإيواء لهم.
�إن الت�أكي��د عل��ى �أهمي��ة من��ح
فر�ص��ا �أك�بر يف �إدارة
املحافظ��ات
ً
احل��االت املناخي��ة والتعاط��ي امل��رن
معه��ا يف ظل ما �أ�رشن��ا �إليه من معطيات
الكف��اءة واجلاهزي��ة؛ الطري��ق لتعزي��ز
حم��ور احلوكم��ة والأداء امل�ؤ�س�س��ي يف
(ر�ؤي��ة عمان  ،)2040مب��ا ي�ضمن متكني
الإدارات املحلي��ة وتقوي��ة ال�صالحي��ات
املمنوح��ة وتطبي��ق الالمركزية يف الأداء
احلكومي ل�ضمان �رسعة الإجناز وتقا�سم
امل�س�ؤولي��ات� ،سوف ي�ضمن تكاتف جهود
امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة واخلا�ص��ة يف
احتواء احلالة وتر�سيخ فقه �إدارة احلاالت
الطارئة ،وتبني �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات
�أك�ثر ن�ضجا وتن�سيقا ت�ضمن �رسعة تقدمي
احلل��ول يف معاجل��ة الأ��ضرار والوق��وف
عليه��ا ،وت�شخي���ص نواجت احلال��ة و�آليات
التعام��ل معه��ا ،ومب��ا ي�سه��م يف ت�سهيل
قي��ام اجله��ات املعني��ة بدورها مل��ا بعد
احلال��ة ب��كل مهني��ة واحرتافي��ة ،وم��ن
جه��ة �أخ��رى ي�ضم��ن ا�ستيع��اب املجتمع
مبختل��ف فئات��ه و�رشائح��ه ملتطلب��ات
احلاالت املدارية وفهم الت�أثريات النف�سية
والفكرية واملادية واملعنوية لها ،وترقية
دور املواط��ن واملقي��م يف التعام��ل م��ع
احلال��ة واال�ستجابة جله��ود الإخالء التي
تقوم بها قوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة
عم��ان ال�سلطاني��ة واجله��ات الأمني��ة
واملدني��ة الأخ��رى ،بوقوف��ه م��ع اجلهود
الوطنية كاف��ة وم�ساندته له��ا ،وامتالكه
فر�ص��ا �أكرب
�أدوات الق��وة الت��ي تتي��ح له ً

ال�ستثم��ار احلال��ة املداري��ة يف زي��ادة
التالحم والتناغم ،وتعزيز روح امل�س�ؤولية
وااللت��زام ،والعم��ل التطوع��ي ،وتق��دمي
املب��ادرات الفردي��ة واملجتمعي��ة اجلادة
التي تظهر هوية املجتمع وما ميتلكه من
قيم و�أخالقيات ،وما ي�ؤمن به من مبادئ
التع��اون والتكاف��ل والتعاي���ش والإيث��ار
وحب اخلري .
وم��ع االع�تراف ب���أن ا�ستحقاق��ات
التح��ول يف منظوم��ة الدف��اع امل��دين
يف التعام��ل م��ع احل��االت املناخي��ة
اال�ستثنائي��ة والطارئ��ة ،ج��اءت خال�صة
جهود متوا�صلة وجتارب واقعية �أف�صحت
عنها �إ�سرتاتيجي��ات التعامل مع احلاالت
املدارية الت��ي تعر�ضت له��ا ال�سلطنة منذ
ع��ام 2007م  ،واكت�سبت خاللها ال�سلطنة
حت�صينات دفاعية �أك�بر ،وتفعيل خطوط
الت�أث�ير الوطنية وتطويرها مب��ا يتنا�سب
مع طبيعة احلالة ،ويحقق مبد�أ اال�ستباقية
واجلاهزي��ة الوطني��ة؛ �إال �أن الت�أكي��د
اليوم عل��ى �أهمية االنتقال م��ن املركزية
ومتك�ين املحافظ��ات م��ن بن��اء قدراتها
وا�ستعداداته��ا وتوف�ير �أماك��ن الإي��واء،
وحتديد املناطق الأك�ثر �أمانا للمواطنني
واملقيم�ين ،بالإ�ضاف��ة �إىل حتدي��د
املواق��ع املعر�ضة ملخاط��ر ت�أثري الأودية
والفي�ضان��ات �أو الري��اح ال�شديدة الناجتة
ع��ن الأن��واء والأخادي��د املناخية ،حمطة
مهم��ة لر�س��م مع��امل الق��وة يف منظوم��ة
الدف��اع امل��دين ،يف التعامل م��ع احلاالت
الطارئة وتعزيز جاهزية املحافظات لها،
الب�رشية واملادية واملعنوية واللوج�ستية
وتوف�ير احتياج��ات املحافظ��ة م��ن
امل�ستلزم��ات الطبي��ة والدوائي��ة ،وامل�ؤن
الغذائي��ة واال�ستهالكي��ة ،وكفايته��ا م��ن
الوقود واملياه ،وتوفري حموالت الكهرباء
البديلة يف حالة انقطاع التيار الكهربائي
وغريها ،مبا يعني تن�شيط حركة منظومة
الدف��اع امل��دين باملحافظ��ات يف �ضمان
جاهزيته��ا وا�ستعداده��ا لأي حال��ة
طارئة ،وتوفري املخ��ازن و�أماكن الإيواء

الأنواء املناخية واحلاالت املدارية التي مرت على ال�سلطنة يف فرتات متعاقبة،
فر�ص��ة عملية يف تعزيز ال�سيا�س��ات الوطنية وتطوير الت�ش��ريعات النافذة يف
ذلك ،وتر�سيخ بناء فقه �إدارة الأزمات والتعامل الواعي مع احلاالت الطارئة
�سواء من خالل الر�سالة الإعالمية �أو مناهج التعليم وبراجمه
فر���ص النج��اح الت��ي حتقق��ت لل�س��لطنة يف التعاطي م��ع احلاالت
الطارئة ،مردّه اكتمال البنى الأ�سا�سية والبناء امل�ؤ�س�سي والتنظيمي
والت�شريعي ملنظومة الدفاع املدين
املنا�سب��ة ،ا�ستغ�لاال للوق��ت و�ضمان��ا
لتكاتف اجلهود ،ومبا ي�ضمن �إعادة �إنتاج
الفر���ص واملقوم��ات املادي��ة والب�رشي��ة
املهم��ة باملحافظ��ات ،لتكون عل��ى �أهبة
اال�ستع��داد يف التعام��ل م��ع معطي��ات
احلالة ،دون انتظ��ار لتحريك هذه اجلهود
من حمافظة م�سقط.
عليه ،ف���إن طرحن��ا لتعزي��ز التمكيـن
املتكام��ل تخطيط��ا وتنظيم��ا وتنفي��ذا،
وت�صحيح��ا مل��ا بع��د احلال��ة ث��م �إع��ادة
البن��اء والت�أهي��ل للأ��ضرار احلا�صل��ة،
حمطة ال�ستله��ام عظمة اجله��ود الوطنية
يف �إدارة احل��االت الطارئ��ة ،ومتكني �أكرث
مهنية وجاهزية لقط��اع الإغاثة والإيواء
باللجان الفرعية لإدارة احلاالت الطارئة
باملحافظ��ات ل�ضم��ان تولي��د بدائل �أكرث
واقعي��ة و�إع��ادة �إنت��اج الواق��ع املع��زز
ملنظوم��ة الدف��اع الوطن��ي ،وا�ست��شراف
التح��والت الت��ي �ست�صن��ع فر�ص��ة �أك�بر
للتناف�سي��ة ب�ين املحافظ��ات ،و�إثب��ات
ب�صم��ة ح�ض��ور مبتك��رة له��ا يف الواقع،
يف ظ��ل ت�رشيع��ات مرن��ة و�سيناريوهات
دقيق��ة و�آلي��ات عم��ل حم��ددة ،و�أنظم��ة
تقنني ومتابعة ور�ص��د م�ستمرة ،واحتواء
�شام��ل للحال��ة ،والتعاطي م��ع متطلبات
املوق��ف ،و�ضم��ان تكاتف جه��ود جميع
امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة باملحافظ��ات
يف ر�س��م مالم��ح العم��ل القائ��م ،وتعزيز
م�شارك��ة املواطن واملقيم عل��ى حد �سواء
يف التعاط��ي م��ع متطلباته��ا ،والتعامل
مع التحذيرات والتعليم��ات والتوجيهات

ال�ص��ادرة م��ن جلن��ة الدف��اع امل��دين
باملحافظ��ة ،وما يرتب��ط بها من توفري
خط��وط الدع��م الإعالمي��ة واللوج�ستية
وتن�شيط برامج املبادرات والتطوع من
قب��ل الأهايل وجلان العم��ل وال�رشكات
والقطاع اخلا���ص والأهلي وغريها يف
�سبي��ل تكوين م�سار وطني وا�ضح ي�ضع
املحافظ��ات �أم��ام م�س�ؤولي��ة تعظي��م
دورها يف منظومة الأمن وال�سالمة.
�أخ�يرا يبق��ى �إيجاد من��وذج م�صغر
لإ�سرتاتيجي��ات عم��ل اللجن��ة الوطنية
للدفاع امل��دين يف كل املحافظات ،من
جه��ة ومتكني قط��اع الإغاث��ة والإيواء
باللج��ان الفرعي��ة لإدارة احل��االت
الطارئ��ة باملحافظ��ات خا�ص��ة م��ع
توف��ر البني��ة الأ�سا�سي��ة وامل�ؤ�س�سي��ة
والت�رشيعي��ة واكتماله��ا يف جمي��ع
حمافظات ال�سلطنة ،الطريق الذي يجب
�أن ي�سل��ك ،و�أن تتخ��ذ اللجن��ة الوطني��ة
للدفاع املدين من الإج��راءات والآليات
الداعم��ة له��ا يف الواق��ع ،ل�ضم��ان
ان�سيابي��ة الق��رار ،و�رسعت��ه وكفاءت��ه،
وتوف�ير املمكّن��ات ال�ضامن��ة ل�رسع��ة
اال�ستجاب��ة الفوري��ة يف التعام��ل م��ع
مقت�ضي��ات احلال��ة ،وتي�س�ير عملي��ات
التدخل والإ�سناد والإخ�لاء والإ�سعاف
والإيواء ،لتظه��ر نتائجها يف التخفيف
من معاناة الأه��ايل ،و�إ�صالح الأ�رضار
 ،و�ضم��ان �رسعة التعام��ل مع عمليات
التقييم والت�أهي��ل ملا بعد احلالة ،حفظ
اهلل ُعمان من كل �سوء ومكروه.
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خا�صة تنظم قطاع معني وحمدد منها على �سبيل املثال ال احل�رص قانون
تنظيم االت�صاالت ،وقانون الطفل ،وقانون اجلمارك وغريها من القوانني
اخلا�صة ،لذلك جند �أن بع�ض الدول العربية �أن�ش�أت حماكم خا�صة لكل قطاع
تكون واليتها يف نظر ما يقع من خمالفة لتلك القوانني اخلا�صة ،فنجد يف
الأردن مثال املحاكم النظامية ،واملحاكم الدينية ،واملحاكم اخلا�صة؛ وهي
بطبيعة احلال تتبع كلها ال�سلطة الق�ضائية ،وت�شمل املحاكم اخلا�صة ،مثال
على حماكم اجلمارك ،وحماكم البلديات ،واملحاكم الع�سكرية ،وحماكم
ال�رشطة وغريها من املحاكم اخلا�صة ،ووزع الد�ستور �أو النظام الأ�سا�س
كل مب�سماه ،وبينَّ االخت�صا�صات وحدد وظائفها الق�ضائية ،وجعل لكل
نوع من املحاكم اخلا�صة ق�ضاتها امل�ستقلني املتخ�ص�صني لذلك النوع من
اجلرائم ،ولزوما لذلك �س�أتناول يف مبحث ثاين عن املعنى القانوين والفقهي
لالخت�صا�ص الق�ضائي و�س�أبني فيه �أهميته و�أنواعه و�أثره يف ت�رسيع وجتويد
الق�ضاء ،و�س�أحلقه مببحث ثالث عن تاريخ الق�ضاء الع�سكري ال ُعماين ،ويف
مبحث رابع عن مبد�أ القا�ضي الطبيعي ،واملبحث اخلام�س �س�أخ�ص�صه لذكر
مربرات وجود الق�ضاء الع�سكري يف الأزمنة املا�ضية وع�رصنا احلا�رض.

املبحث الأول :الق�ضاء الع�سكري
يف التاريخ الإ�سالمي

م ��ن النع ��م التي �أنعمها اهلل على عباده �أن �س ��ن لهم من الت�ش ��ريعات والتعليمات الربانية التي
تنظ ��م �ش� ��ؤون حياته ��م فيم ��ا بينهم م ��ن حيث تعامالته ��م ،وجعله ��ا م�ؤطرة وحم ��ددة وحفظ من
خاللها احلقوق وامل�ص ��الح ،كما �س ��ن ت�شريعات تنظم عالقتهم بخالقهم ،وا�صطفى من عباده من
يقوم ��وا بتطبي ��ق هذه الت�ش ��ريعات والتعليمات فقد كان نبينا حممد عليه �أف�ض ��ل ال�ص�ل�اة و�أزكى
الت�سليم هو القا�ضي الأول وهو من ترجم تلك التعليمات والت�شريعات الإلهية على الواقع وف�سر
م ��ا جاء منها على �ص ��يغة املجمل ،ور�س ��م الطريق يف كيفية تطبيقها عل ��ى �أكمل وجه ،وكلف غريه
م ��ن �أه ��ل الثقة يف تطبيق تلك الت�ش ��ريعات و�أر�س ��لهم اىل خمتلف الأم�ص ��ار وخ�ص ���ص لكل م�ص ��ر
قا�ض ��ي ،فق ��د �أر�س ��ل ال�ص ��حابي مع ��اذ بن جب ��ل �إىل اليمن ليق�ض ��ي يف �أهله ��ا ،كما �أن اهلل �س ��بحانه
وتعاىل علمنا �سنة التدرج يف كل �شيء ،فقد كان اهلل عز وجل قادر على خلق ال�سماوات والأر�ض يف
�أقل وقت ف�أمره �سبحانه وتعاىل بني الكاف والنون ولكنه �أراد هذا التدرج لنعلم منه هذه ال�سنة.
�إن املتتبع لتاريخ الت�رشيع الق�ضائي الع�سكري يجده بد�أ يف ع�رص القائد
الع�سكري ال�صحابي الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه فهو �أول من
�أحدث هذا النوع من �أن��واع االخت�صا�ص الق�ضائي ،حيث خ�ص�ص بع�ض
الق�ضاة ملرافقة اجليو�ش يف�صلون بني �أفرادها ،فقد روي الإمام الطربي
عليه رحمة اهلل -عند حديثة عن �سنة �أرب��ع ع�رشة للهجرة �أن عمر بناخلطاب بعث الأطبة مع اجليو�ش ،وجعل على ق�ضاء النا�س عبدالرحمن بن
ربيعة الباهلي وجعل �إليه الأقبا�ض ،وق�سمة الفيء ،وكان ذلك يف معركة
القاد�سية ،وا�ستمر مع تطوره يف خمتلف العهود وال��دول التي تعاقبت
على �أمتنا الإ�سالمية ،وجند ذروة ظهوره يف الدولة العثمانية وذلك مبا
متيزت به من تو�سع و�ضمها لأكرث البلدان العربية فكانت وظيفة قا�ضي
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الرائد
�سلطان بن �سيف ال�سعدي
الق�ضاء الع�سكري

الع�سكر من الوظائف الدينية يف الدولة العثمانية ،وا�ستمر احلال كذلك يف
الع�رص احلديث الذي بد�أ بعد انهيار الدولة العثمانية وظهور الدول العربية
ككيانات م�ستقلة فظهر �أول قانون ع�سكري يف م�رص وال�سودان ثم لبنان
وغريها من الدول العربية ،ولذلك ومن خالل هذا املقال والذي �س�أو�ضح من
خالله الق�ضاء الع�سكري يف التاريخ الإ�سالمي و�س�أجعله يف خم�سة مباحث،
ففي املبحث الأول �س�أبني فيه الق�ضاء الع�سكري يف التاريخ الإ�سالمي،
وكما هو معلوم ومتفق عليه قانونا �أن القانون الذي تفر�ض فيه الدولة
هيبتها هو قانون العقوبات �أو قانون اجلزاء ،كل مب�سماه وجعل والية نظره
وتطبيقه للمحاكم النظامية العادية مبختلف درجاتها كونها هي �صاحبة
االخت�صا�ص الأ�صيل ،وما ي�أتي بعده من �سن قوانني ف�إنها تعد قوانني

متيز زمن اخللفاء الرا�شدين بات�ساع رقعة الإ�سالم وكرثة البعوث
وال�رسايا و�إر�سال اجليو�ش لفتح البلدان من ال�رشق �إىل الغرب ،وترتب
على ذلك �أن يعمل �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه على
تق�سيم الق�ضاء من الناحية املو�ضوعية ،ف�أر�سل �أبا الدرداء قا�ضيا مع
اجلند يف�صل يف اخل�صومات حيث مكث �أبو الدرداء قا�ضيا للجند منذ
زمن عمر بن اخلطاب �إىل �أن تويف يف زمن عثمان بن عفان ،وبذلك
يعد �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب �أول من ا�ستحدث قا�ضيا للجند،
كما بقي �أمر الق�ضاء الع�سكري يف العهد الأموي على ما هو يف عهد
اخللفاء الرا�شدين بل و�أزداد الأمر اهتمام ًا بذلك ،فقد مت تعني ق�ضاة
للجند ومنهم قا�ضي اجلند زياد بن �أبي ليلي الغ�ساين ،وحممد بن
لبيد الأ�سلمي ،وتطور ا�سم قا�ضي اجلند يف العهد العبا�سي �إىل قا�ضي
الع�سكر� ،أما عن وكان �سعد بن �إبراهيم بن �سعد بن �إبراهيم بن عبد
الرحمن بن عوف قا�ضيا على �رشق بغداد ،وملا دخل عبدالرحمن
بن معاوية على قرطبة وجد فيها يحيى بن يزيد قا�ضيا ف�أبقاه يف
من�صبه ،وك��ان يقال له قا�ضي اجلند ،وكذلك حممد بن ب�شري كان
قا�ضيا للجند بقرطبة ،و�أ�سد بن الفرات بن �سنان قائد اجلي�ش وقا�ضية،
كما بقي من�صب قا�ضي الع�سكر يف عهد املماليك ،وقد كان قبلهم يف
م�رص يف عهد �صالح الدين الأيوبي وا�ستمر يف زمن املماليك وعملت
به الدولة العثمانية وكان قا�ضي ع�سكر ال�سلطان �صالح الدين القا�ضي
بهاء الدين بن ابن �شداد.
ازداد مركز القا�ضي الع�سكري يف الدولة العثمانية ،فقد كانت
وظيفة قا�ضي الع�سكر من الوظائف الدينية ،وي�أتي من�صبه بعد من�صب
�شيخ الإ�سالم يف الرتبة ،وقد �أن�شئ من�صب الق�ضاء الع�سكري يف
عهد ال�سلطان مراد الأول وكان قد اخت�ص مبع�سكر رومية ،ويف عهد
ال�سلطان حممد الثاين ا�ستحدث من�صبا �آخر للق�ضاء الع�سكري يخت�ص
مبع�سكر الأنا�ضول ،وقد �صنف القلق�شندي وظيفة القا�ضي الع�سكري
على �أنها الوظيفة الدينية الثانية فقال« :الوظيفة الثانية ق�ضاء الع�سكر
وهي وظيفة جليلة قدمية يف زمن ال�سلطان �صالح الدين يو�سف بن
�أيوب ،وكان قا�ضي ع�سكره بهاء الدين بن ابن �شداد».
«وي�شرتط يف قا�ضي الع�سكر ما ي�شرتط يف القا�ضي الذي يحكم

ي�شرتط يف قا�ضي الع�سكر ما ي�شرتط يف القا�ضي
الذي يحكم بني النا�س ،ويزيد قا�ضي الع�سكر
ب�شروط و�صفات تزيد على ال�شروط وال�صفات
التي يجب �أن يتحلى بها الق�ضاة الآخرون
بني النا�س ،ويزيد قا�ضي الع�سكر ب�رشوط و�صفات تزيد على ال�رشوط
وال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها الق�ضاة الآخ��رون» ،نظراً لعظم
وخطورة املهمة التي يقومون بها ،وقد بني هذه ال�رشوط وال�صفات
عبد احلميد الكاتب ،كاتب مروان بن احلكم يف ر�سالة �أر�سلها �إليه يعظه
وعماله
ويذكره مبا يجب عليه يف خا�صة نف�سه ،ووالته ،و�أمنائهُ ،
فيهاُ ،
« ..واعلم �أن الق�ضاء من اهلل لي�س به �شيء من الأحكام ،وجماري
احلدود ،فليكن من توليه الق�ضاء بني �أهل الع�سكر من ذوي اخلري يف
القناعة ،والعفاف ،والنزاهة ،والفهم ،والع�صمة ،وال��ورع ،والب�رص
ال�س ُن ،و�أيدته التجربة ،و�أحكمته
بوجوه الق�ضايا ،ومواقعها ،قد حنكته َ
الأُ ُمور ،ممن ال يت�صنع للوالية ،وي�ستعد لل ُنه َزة ،ويجرتئ على املحاباة
يف احلكم  ،واملداهنة يف الق�ضاء ،وعدل الأمانة ،عفيف الطعمة ،ح�سن
الإن�صاف ،فَهِ ُم القلب ،ورع ال�ضمريُ ،متخ�شع ال�سمت ،هادئ الوقار،
حمت�سب ًا للخري.»..
و�أما عن وظيفة الق�ضاء الع�سكري يف التاريخ الإ�سالمي فقد ذكر
القلق�شندي وظائف القا�ضي الع�سكري «�أن يكون م�ستعدا للأحكام التي
يكرث ف�صلها يف الع�سكر :كالغنائم ،وال�رشكة ،والق�سمة ،واملبيعات ،والرد
بالعيب ،و�أن ي�رسع يف ف�صل الق�ضاء بني اخل�صوم لئال يكون يف ذلك
ت�شاغل عن مواقع احلرب ومقدماته ،وغري ذلك مما يجري هذا املجرى».
وقا�ضي اجلند هو املفتي للقائد وللجند وهو املر�شد لهم يف دينهم
وهو فا�صل خ�صوماتهم ومثل هذا ورد يف توقيع بق�ضاء الع�سكر
بدم�شق ،كتب به للقا�ضي �شم�س الدين حممد الإخنائي ال�شافعي:
«فليبا�رش هذه الوظيفة املباركة وليحل يف ق�ضاء الع�ساكر املن�صورة
بطلعته ال�سنية ،وليف�صل بينهم يف الأ�سفار كل ق�ضية ،وليعرفهم طرق
القواعد ال�رشعية ،وليحرتز يف كل ما ي�أتيه ويذره ،ويق�صده ،ويحذره،
ويورده وي�صدره».
اما عن الق�ضاء الع�سكري يف الع�رص احلديث :فبعد انهيار الدولة
العثمانية واحلرب العاملية الثانية بد�أت الدول العربية ت�أخذ ا�ستقاللها
كدول قطرية ذات حدود منف�صلة عن الدول الأخرى ولكل دولة نظام
م�ستقل خا�ص بها ،ففي �سوريا ولبنان :وبعدما انف�صلت �سوريا عن
الدولة العثمانية يف عام (1336ه��ـ 1918/م) بعد انتهاء احلرب
العاملية الأوىل ،مت و�ضعها حتت االنتداب الفرن�سي ،و�أن�ش�أ املفو�ض
ال�سامي الفرن�سي املحاكم املختلطة يف عام (1341ه���ـ1923/م)،
و�أعطيت لها �صالحيات وا�سعة ،و�ألغيت املحاكم املختلطة بانتهاء
االحتالل الفرن�سي عام 1947م ،ومنذ االحتالل الفرن�سي و�سوريا
ولبنان بقيتا تطبقان القانون الع�سكري العثماين ،حتى �أ�صدرت كل
دولة منهما قانون خا�ص بها ،حيث �أ�صدرت لبنان قانون العقوبات
الع�سكري اللبناين عام 1946م م�ستمدة �أحكامه من القانون الفرن�سي،
وتبعتها �سوريا يف �إ�صدار قانون العقوبات الع�سكري ال�سوري عام
1950م.
الأردن :عرف امل�رشع الأردين كغريه من الت�رشيعات املقارنة
قانون ًا خا�ص ًا باجلرائم والعقوبات الع�سكرية ،وذلك منذ ال�سنوات
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الأوىل لن�شوء الدولة الأردنية ،حيث �صدر �أول قانون خا�ص باجلرائم
والعقوبات الع�سكرية عام 1943م با�سم قانون اجلرائم الع�سكرية الذي
يحمل الرقم ( )27ل�سنة 1943م ،وبد�أ تنفيذ �أحكامه بتاريخ /1/30
1944م و�سمي بهذا اال�سم ان�سجام ًا مع ت�سمية قانون اجلزاء العثماين
الذي كان ال يزال مطبق ًا يف ذلك الوقت.
وبتاريخ 1952/6/26م �صدر قانون العقوبات الع�سكري رقم
( )43ل�سنة 1952م ،ومن �أه��م الأحكام التي ت�ضمنها القانونان
امل��ذك��وران ت�شكيل املجال�س الع�سكرية ومنحها االخت�صا�ص يف
حماكمة جميع منت�سبي القوات امل�سلحة ،بحيث تخت�ص هذه املجال�س
بالف�صل يف جميع اجلرائم التي يرتكبها املذكورون ،وبغ�ض النظر عن
مكان ورودها ،و�سواء �أورد الن�ص عليها يف قانون العقوبات الع�سكري
�أم غريه من قوانني اجلزاء الأخرى ،وقد �أ�ستمر العمل بقانون العقوبات
الع�سكري رقم ( )43ل�سنة 1952م حتى ح ّل حملّه قانون العقوبات
الع�سكري امل�ؤقت رقم ( )30ل�سنة 2002م ،الذي ُو�ضع مو�ضع التنفيذ
ب�صيغته الدائمة بتاريخ 2006/12/1م حتت الرقم ( )58ل�سنة
2006م وهو القانون ال�ساري املفعول .
ال��ع��راق :يعود تاريخ الت�رشيع العقابي الع�سكري العراقي �إىل
املدة التي تلت االحتالل الربيطاين للعراق ،ففي عام 1921م �أ�صدر
املندوب ال�سامي الربيطاين (بر�سي كوك�س) من�شوراً �أطلق عليه �إ�سم
(من�شور اجلي�ش العراقي ل�سنة 1921م) ،وذلك لتطبيقه على اجلي�ش
ب�صورة م�ؤقته �إىل �أن ي�سن قانون دائم يحل حمله ،ومن ثم و�ضعت
الئحة قانونية ع�سكرية ت�ستند �إىل الت�رشيعات الع�سكرية الأملانية،
وكذلك القانون الع�سكري الرتكي ل�سنة 1930م ،وقد �أ�صبحت هذه
الالئحة �أ�سا�س ًا لقانون العقوبات العراقي رقم ( )13ل�سنة 1940م،
الذي بقي �ساري ًا �إىل حني �إ�صدار قانون العقوبات الع�سكري اجلديد رقم
( )19ل�سنة 2007م.

املبحث الثاين:
االخت�صا�ص الق�ضائي

و���ض��ع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ع��ه��ده ال��ن��واة الأوىل
لالخت�صا�ص الق�ضائي حيث �أخذ من �أمره �صلى اهلل عليه و�سلم لبع�ض
�أ�صحابه بالق�ضاء يف ق�ضية معينة �أو يف خ�صومه معينه� ،أو يف جهة
حمددة ت�أ�صيل لفكرة االخت�صا�ص الق�ضائي ،فقد جاء �إىل ر�سولنا
الكرمي عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزك��ى الت�سليم خ�صمان ف�أمر عقبة بن
عامر اجلهني �أن يق�ضي بينهما ويف هذا تخ�صي�ص لعقبة بالنظر يف
ق�ضية �أ�شخا�ص معينني ال ينظر بني غريهم ،وهذا الذي حدث يف عهده
�صلى اهلل عليه و�سلم هو مبثابة النواة الأوىل لفكرة تخ�صي�ص الق�ضاء
باحلادثة ،واملكان ،والزمان ،والأ�شخا�ص ،ثم �أخذت هذه الفكرة يف
النمو والتطور يف عهد اخللفاء الرا�شدين وعلى اخل�صو�ص يف عهد
الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه والذي ظهرت يف عهده �أنواع
متعددة من االخت�صا�ص الق�ضائي فمن ذلك ظهور االخت�صا�ص القيمي
واالخت�صا�ص املو�ضوعي واالخت�صا�ص املكاين ،كما ظهر يف عهده
ر�ضي اهلل عنه قا�ضي الع�سكر والذي كان ير�سله مع اجليو�ش الغازية
يف�صل بني �أف��راد اجلي�ش �إن حدث بينهم نزاع �أو خ�صام لكي تقطع
اخل�صومات وحت�سم املنازعات ويتفرغ �أفراد اجلي�ش ملواجهة عدوهم،
كما ظهر يف عهده ق�ضاء الأحداث.
وازدادت فكرة االخت�صا�ص الق�ضائي يف الأندل�س فقد كانوا
يعينون لكل وظيفة قا�ضيا يطلق عليه �إ�سم امل�صلحة التي يق�ضي بها،
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النبي �صلى الله عليه و�سلم و�ضع يف عهده النواة
الأوىل لالخت�صا�ص الق�ضائي حيث � ُأخذ من �أمره
�صلى الله عليه و�سلم لبع�ض �أ�صحابه بالق�ضاء يف
ق�ضية معينة �أو يف خ�صومة معينة� ،أو يف جهة
حمددة ت� ٌ
أ�صيل لفكرة االخت�صا�ص الق�ضائي
فيقولون قا�ضي الأنكحة ،وقا�ضي الأهلة ،وقا�ضي املظامل ،وقا�ضي
املياه ،وقا�ضي الركب ،وقا�ضي اجلند ،و�صاحب ال�رشطة وغريها،
ولعل احلاجة التي اجل�أتهم �إىل �إيجاد مثل هذا النوع من االخت�صا�صات
الق�ضائية لتباعد وترامي �أطراف الدولة يف عهدهم �رشقا وغربا.
وتقوم فكرة االخت�صا�ص الق�ضائي عموما على مبد�أ تعدد املحاكم
والق�ضاة يف البلد ال��واح��د وال��زم��ان ال��واح��د بحيث ت��وزع الأعمال
الق�ضائية منازعات كانت �أو ق�ضايا على عدد املحاكم لتخت�ص كل
حمكمة ب�أنواع معينه من اخل�صومات والنازعات التي تف�صل فيه دون
غريها ،وبناء على ذلك وجدت القاعدة ال�رشعية التي تن�ص على �أن
الق�ضاء يتخ�ص�ص بالزمان واملكان والأ�شخا�ص واحلوادث ،ويكون
القا�ضي واحدا �أو �أكرث بح�سب احلاجة وامل�صلحة ال�رشعية.
ويعد االخت�صا�ص الوالئي �أهم �أنواع االخت�صا�صات الق�ضائية وهو
الأ�صل الذي ي�شملها ،واالخت�صا�ص الوالئي عرفه الإ�سالم يف الق�ضاء
منذ �أن قامت الوالية الق�ضائية يف الإ�سالم ،وكان امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�سلم �أول من �أقام قاعدة ذلك االخت�صا�ص الق�ضائي وبا�رش ُه
عرف االخت�صا�ص الوالئي ب�أنه ن�صيب كل جهة ق�ضائية
بنف�سهُ ،
وي َّ
من جهات التقا�ضي من والية الق�ضاء وي�سمى اخت�صا�ص اجلهة ،و�أهم
�أنواعه والية الق�ضاء العادي ،ووالية الق�ضاء الإداري ،ووالية ق�ضاء
احل�سبة ،ووالية ق�ضاء الع�سكر.
تعريف االخت�صا�ص الق�ضائي :عـُرف االخت�صا�ص الق�ضائي يف
الفقه فقد عرفه الفقهاء قدميا حتت م�سمي (التقليد العام والتقليد
عرفه البع�ض (ب�أنه
اخلا�ص)� ،أو (الوالية العامة والوالية اخلا�صة) كما َّ
تبيني احلكم ال�رشعي الذي يف�صل اخل�صومة والإلزام به) كما ُع ِّرف ب�أنه
هو (ال�سلطة الق�ضائية التي يتمتع بها قا�ض �أو جهة ق�ضائية ،ويخول
لها حق النظر والف�صل يف الق�ضايا املرفوعة اليها) كما َع َّرفه البع�ض
ب�أنه (ما لكل حمكمة من املحاكم من �سلطة الق�ضاء تبعا ملقرها� ،أو
لنوع الق�ضية ،وهو نوعي �إذا اخت�ص باملو�ضوع ،وحملي �إذا اخت�ص
باملكان) وخال�صة التعريف هو «ال�سلطة الق�ضائية التي تتمتع بها
املحاكم من حيث املكان والزمان ونوع الق�ضية والذي من خاللها لها
احلق بالنظر والف�صل ب�إظهار حكم اهلل يف املنازعة».
ويف القانون فهو «والية و�سلطة الهيئات الق�ضائية ب�صفة خا�صة
يف منح احلماية الق�ضائية» ،كما يق�صد به «توزيع العمل بني املحاكم
واجلهات الق�ضائية املختلفة» ،وعرف «ب�أنه حق الق�ضاء املمنوح
للمحكمة مبوجب القانون» ،كما عرف بانه ال�سلطة التي يتمتع بها
قا�ض �أو جهة ق�ضائية وتخول لها حق النظر والف�صل يف الق�ضايا
املرفوعة �إليها».
وقد َع َّرفه جممع اللغة العربية مب�رص ب�أنه مقدار ما لكل حمكمة من
املحاكم من �سلطة الق�ضاء تبعا ملقرها �أو لنوع الق�ضية ،وكما �أو�ضحنا
�سابقا �إن فكرة االخت�صا�ص الق�ضائي تقوم على مبد�أ تعدد املحاكم
يف البلد الواحد والزمان الواحد بحيث توزع الأعمال الق�ضائية على
عدد من املحاكم لتخت�ص كل حمكمة ب�أنواع معينة من اخل�صومات

واملنازعات التي تف�صل فيها دون غريها.
�أهمية االخت�صا�ص الق�ضائي� :إن مو�ضوع االخت�صا�ص الق�ضائي
�ش�أنه �ش�أن التنظيمات املختلفة لي�س له حد معني ،و�إمنا يرجع فيه
اً
جمال وا�س ًعا يف اختيار
يف �سيا�سة الت�رشيع التي تعطي ويل الأمر
ما يحقق امل�صلحة ومبا تقت�ضيه طبيعة التغري احل�ضاري للأمم ،و�أن
�سيا�سة الت�رشيع تقت�ضي العمل على توزيع االخت�صا�صات بني املحاكم
للأ�سباب الآتية:
� kإن اهلل تعاىل �أوجب على الإمام �إقامة العدل بني النا�س ومن
و�سائل ذلك ن�صب الوالة والق�ضاة وحتديد اخت�صا�صاتهم وذلك جللب
م�صالح العباد ودرء املفا�سد عنهم.
 kلرفع احلرج وامل�شقة عن النا�س ف�صار من احلاجيات الأ�سا�سية،
لأن توزيع االخت�صا�ص بني املحاكم ون�رشها يف الأقاليم ي�ؤدي اىل
ت�سهيل التقا�ضي وجعله مي�سورا للنا�س القت�ضاء حقوقهم.
� kأن توزيع االخت�صا�صات الق�ضائية يخدم عملية الق�ضاء
ويقويه وينظمه ويحقق القانون يف الواقع االجتماعي ،مما ي�ؤدي �إىل
تقوية النظام العام ،و�أن ترك مثل هذه التنظيمات ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل
الإخالل بالق�ضاء وبالنظام العام.
�أثر االخت�صا�ص الق�ضائي :يعد �أث��ر االخت�صا�ص الق�ضائي يف
الواقع احلايل من �أهم �رضورات الق�ضاء ملا فيه من حتقيق امل�صلحة
للخ�صوم ،فمن املبادئ املقررة لدى الفقهاء ج��واز حتديد الوالية
الق�ضائية من حيث النوع والزمان واملكان والأ�شخا�ص ،وذلك مراعاة
لعموم املتقا�ضني ويربز ذلك يف:
عجل من �رسعة الف�صل يف املنازعات.
� kأن توزيع االخت�صا�صات ُي ّ
� kأن توزيع االخت�صا�ص يرفع عن القا�ضي اجلهد والتعب ويخفف
من الق�ضايا املنظورة مبا يتنا�سب مع قدرة القا�ضي ليت�سنى له القيام
بعمله على �أكمل وجه.
� kأن تخ�صي�ص الق�ضاء يعطي جماال لإبداع القا�ضي.
�أنواع االخت�صا�ص الق�ضائي :يوجد يف الفقه الإ�سالمي �ستة �أنواع
من االخت�صا�صات الق�ضائية وهي على النحو الآتي:
 kاالخت�صا�ص املكاين (اجلغرايف) :وهو �صالحية القا�ضي يف
نظر الدعوى املرفوعة �إليه يف مكان معني �أو بلدة معينة بحيث ال
يتجاوز ق�ضا�ؤه �أهل ذلك البلد �أو تلك املحلة.
ويفهم من هذا النوع �أن ق�ضاء القا�ضي ينفذ يف البلد املعينة له وال
يتعداه �إىل بلدة �أخرى غري املخ�ص�صة له.
 kاالخت�صا�ص الزماين :وهو �أن يكون نظر القا�ضي يف اخل�صومة
مق�صورا على بع�ض الأيام �أو الأوقات ك�أن يق�ضي يف يوم معني من
الأ�سبوع �أو يف �أول النهار بحيث تزول واليته بزوال الوقت املحدد له.
 kاالخت�صا�ص النوعي :وهو ق�رص والية القا�ضي على النظر يف
بع�ض الق�ضايا باعتبار نوع احلق املدعى به �أو قيمة الدعوى املالية.
وقال املاوردي (�إذا قلد قا�ضيان على بلد يرد �إىل �أحدهم نوع من
الأحكام و�إىل الآخر غريه).
 kاالخت�صا�ص بالأ�شخا�ص وهو �أن يكون التقليد مق�صورا على
بع�ض �أهل البلد دون جميعهم ،فيقول قلدتك لتق�ضي بالب�رصة بني
العرب دون العجم ،ويفهم من هذا االخت�صا�ص �أن حكم القا�ضي
ينفذ بحق فئة معينة من النا�س ،حمددة باجلن�س �أو العمر �أو غري ذلك
وتطبيقها يف زماننا هذا ق�ضاء الأحداث وق�ضاء الع�سكر.
 kاالخت�صا�ص املذهبي :وهو �أن يقيد ويل الأمر القا�ضي الذي

واله الق�ضاء ليحكم يف احلوادث التي ترفع �إليه مبذهب معني مطلقا �أو
ب�أرجح الأقوال فيه ،ويبني هذا االخت�صا�ص �أن والية القا�ضي تقت�رص
على مذهب معني ال يحكم بخالف �أقوال هذا املذهب.
قا�ض معني بالف�صل يف
 kاالخت�صا�ص الدياين وهو �أن يخت�ص ٍ
املنازعات الدينية لطائفة معينة من طوائف الأديان املختلفة.
ونظرا لتنوع جهات الق�ضاء ،وتنوع كل جهة �إىل عدة طبقات
وتنوع الطبقات �إىل عدة حماكم ،فقد ظهر يف القانون عدة �أنواع من
االخت�صا�ص الق�ضائي وهي:
 kاالخت�صا�ص الوظيفي :وهو والية جهة ق�ضائية يف نظر نوع
من املنازعات يكون ب�سبب طبيعة خارجا عن والية جهة ق�ضائية
بالذات.
 kاالخت�صا�ص النوعي :وهو متعلق مبو�ضوع الدعوى وهو راجع
�إىل كون القانون قد جعل يف كل جهة ق�ضائية طبقات متعددة من
املحاكم ،و�أوجد يف كل طبقة عددا وزع بينه املنازعات.
 kاالخت�صا�ص القيمي :وهو مدى ما للمحكمة من والية النظر يف
الدعوى باعتبار قيمتها املالية.
 kاالخت�صا�ص املكاين وهو قدر ما ملحكمة معينة من حماكم
الطبقة الواحدة من اخت�صا�ص بنظر املنازعات يف دائرة �إقليم معني
�أو حدود مكانية معينة.

املبحث الثالث:
تاريخ الق�ضاء الع�سكري ال ُعماين

كما يقال �أن وجود الق�ضاء الع�سكري مرتبط بوجود اجلي�ش ،فال
يت�صور وجود جي�ش نظامي مدرب وجمهز بدون وجود �سلطة تقوم
بدور املحا�سبة وتف�صل يف املخالفات واجلرائم الع�سكرية ،فاجلي�ش
النظامي �أ�سا�سه االن�ضباط والربط الع�سكري واحرتام القادة وتنفيذ
�أوامرهم ،واملحافظة على ت�سل�سل الأوامر واحرتام الرتب الع�سكرية،
وبدون هذه الأ�سا�سيات ال ميكن القول ب�أنه نظامي وعملياتي ،لذلك
البد من وجود �سلطة داخلية لكل جي�ش تبت وحتكم على كل من يخالف
هذه الأ�س�س ،وهذه ال�سلطة �أو الهيئة التي حتكم تختلف م�سمياتها �إال �أن
غايتها واحدة وهي معاقبة امل�سيء واملتجرئ على هذه الأ�س�س ،و�أن
تكون م�صدر مهابة الحرتام الأنظمة والقوانني .لذلك فالقوات امل�سلحة
يف ال�سلطنة مبختلف �أفرعها عرفت هذه الهيئات �أو ال�سلطة �أو املحكمة
الع�سكرية منذ وجودها كقوات نظامية ،ففي بداية ال�سبعينات �صدرت
النظم ال�سلطانية وهي عبارة عن جمموعة من الإج��راءات والقوانني
العقابية التي تنظم الأفعال املجرمة للقوات امل�سلحة ،وت�ضمنت هذه
النظم على عقوبات ت�صل �إىل ال�سجن وتنزيل الرتب الع�سكرية والف�صل
من اخلدمة ،وكعادة الت�رشيعات والأنظمة والقوانني ف�إنها متجددة
لذلك عند �صدور النظام الأ�سا�سي للدولة رقم ( )96/101والذي ن�ص
يف املادة ( )62منه �أن القانون يرتب املحاكم على �إختالف �أنواعها
ودرجاتها ويبني وظائفها واخت�صا�صاتها ويقت�رص اخت�صا�ص
املحاكم الع�سكرية على اجلرائم الع�سكرية التي تقع من �أفراد القوات
امل�سلحة وقوات الأمن وال ميتد �إىل غريها �إال يف حالة احلكم العريف
وذلك يف احلدود التي يقرها القانون.
وا�ستمرت عملية التجديد يف الت�رشيعات ،يف الفرتة االخ�يرة،
حيث ا�ست�شعرت القوات امل�سلحة على �رضورة وجود قانون ع�سكري
يجمع تلك املحاكم الع�سكرية وينظم �أعمالها ،و�صدر قرار بت�شكيل
اللجنة الت�أ�سي�سية ل�صياغة قانون ق�ضاء ع�سكري موحد ينظوى حتته
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كل �أفرع قوات ال�سلطان امل�سلحة فبد�أ املخت�صون باالجتماع ،وعكفت
تلك اللجنة على �صياغة القانون الع�سكري وكان مبد�أها البدء من حيث
ما �أنتهى �إليه الآخرون ،وواجهتها الكثري من ال�صعوبات العملية يف
�صياغة قانون الق�ضاء الع�سكري ي�ضم خمتلف الأفرع التابعة لوزارة
الدفاع من قوات برية وجوية وبحرية رغم �إختالف مهام وواجبات
كل �سالح عن الآخر ،وبعد انتهاء اللجنة من و�ضع م�رشوع قانون ق�ضاء
ع�سكري خا�ص للقوات امل�سلحة جاءت التعليمات العليا على جعل هذا
القانون ي�شمل القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ،ومن هنا
بد�أت ال�صعوبات العملية يف الظهور ف�ضم قوات ع�سكرية لها طبيعة
عمل خا�صة مع قوات الأجهزة الأمنية يف قانون ع�سكري عقابي واحد
رغم الفروقات لي�س بالأمر املعتاد ،وكان حتديا جديداً على م�سرية
الق�ضاء الع�سكري ال ُعماين كون �أغلب الدول العربية �إن مل يكن كلها
مل تعمل �أو جتعل قوانينها الع�سكرية ت�ضم القوات امل�سلحة والأجهزة
الأمنية ،فعندهم كل قوة لها قانونها العقابي الع�سكري اخلا�صة بها،
�إال �أن الطبيعة ال ُعمانية املتميزة والفريدة والر�ؤية الثاقبة للقيادة
العليا �أرادت من هذا الق�ضاء �أن يكون متفر ًدا عن غريه من قوانني الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،فهو متميز عن غريه من القوانني الع�سكرية العربية
من جانبني الأول �أنه �ضم القطاعني الأمني والع�سكري يف قانون
عقابي ع�سكري واحد ،والأمر الأخر �أن تكون تبعية هذا الق�ضاء للقائد
الأعلى وهذا على عك�س ما �سارت عليه �أغلب الدول العربية ،فعلى �سبيل
املثال جند �أن اململكة الأردنية الها�شمية ف�صلت بني القوات امل�سلحة
والأجهزة الأمنية وجعلت لكل قطاع ق�ضائه اخلا�ص ،و�أتبعت الق�ضاء
الع�سكري رئي�س �أركان قواتها امل�سلحة ،مما جعل الق�ضاء الع�سكري
وهلل احلمد حمل تقدير و�أ�شاده من كل من زاره من نظرائه ،وا�ستمر
العمل على ذلك ،حتى �صدور قانون الق�ضاء الع�سكري ال ُعماين مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2011/110ومت العمل به والزالت م�سرية
التطور م�ستمرة.
كما طر�أ حتديث مهم وحيوي لتحديد الق�ضاء الع�سكري العماين
عندما َذكر النظام الأ�سا�سي للدولة اجلديد وال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )2021/6يف بابه ال�ساد�س الف�صل الأول اخلا�ص بال�سلطة
الق�ضائية يف ن�ص املادة (�( )83أن الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية
م�ستقلة تخت�ص  -دون غريها -بالف�صل يف كافة اجلرائم الع�سكرية
التي تقع من منت�سبي القوات امل�سلحة وقوات الأمن على النحو الذي
يبينه القانون) ،وبذلك ف�إن النظام الأ�سا�سي اجلديد لل�سلطنة جعل من
الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية م�ستقلة عن املجل�س الأعلى للق�ضاء،
بل هي جهة موازية له وكالهما بال ريب تتبع ًا ال�سلطة الق�ضائية ،كما
�أن النظام الأ�سا�سي اجلديد تدارك وقوع �أي تداخل يف االخت�صا�صات
بني اجلهتني �أو حدوث �أي تنازع �إيجابيا كان �أو �سلبيا عندما ن�ص يف
املادة الالحقة ملادة الق�ضاء الع�سكري �أال وهي املادة ( )84حيث ذكر
�أن القانون ينظم طريقة البت يف اخلالف على االخت�صا�ص بني جهات
الق�ضاء ويف تنازع الأحكام.
�أن هذا التكرمي الت�رشيعي من النظام الأ�سا�سي للدولة والذي جعل
من الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية م�ستقلة عن غريها ملحل نظر ،ومن
هذا املنطلق نرى من ال�رضورة مبكان �إجراء مراجعة �شاملة على قانون
الق�ضاء الع�سكري يواكب ما ن�ص عليه النظام الأ�سا�سي للدولة ،و�أن
تكون تلك املراجعة ملعاجلة مو�ضوع االخت�صا�ص الق�ضائي للق�ضاء
الع�سكري ،على �أن يخت�ص هذا الق�ضاء بكافة منت�سبيه ،ولنا عدة �أمثلة
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القا�ضي الع�سكري �أعلم ب�أحوال �أبناء بيئته الع�سكرية
و�أقرب �إليهم من غريه ،و�أقدر على تقدير الظروف
املحيطة باملتهم عند ارتكابه للجرم ،و�أب�صر من
غريه يف تفنيد الأفعال وتقدير مالب�سات اجلرم،
والأجدر على فهم بيئة العمل الع�سكرية
من الأق�ضية الع�سكرية للدول ال�شقيقة يف تطبيق ذلك ،فمنهم من جعل
اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري مبجرد �أت�صاف الفرد بال�صفة الع�سكرية،
ومنهم من جعل امل�صلحة الع�سكرية وحمايتها هي االخت�صا�ص
الأ�صيل لق�ضائها بغ�ض النظر عن من تعر�ض لها واعتدى عليها.

املبحث الرابع:
مبد�أ القا�ضي الطبيعي

تن�ص �أغلب الد�ساتري �أن لكل مواطن حق االلتجاء اىل قا�ضيه
الطبيعي ويعني هذا �إن من حق جميع النا�س االلتجاء �إىل قا�ضيهم
الطبيعي فهذا حق ًا د�ستوري ًا ال ميلك امل�رشع حرمان املواطن منه ،و�أن
فكره القا�ضي الطبيعي فكرة ن�سبية فما يعد قا�ضيا طبيعيا بالن�سبة
ل�شخ�ص قد ال يكون هو القا�ضي الطبيعي بالن�سبة ل�شخ�ص �أخر ،فقد
ن�ص املبد�أ اخلام�س من املبادئ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دي�سمرب �سنة 1985م
على �أن (لكل فرد احلق يف �أن يحاكم �أمام املحاكم العادية �أو الهيئات
الق�ضائية التي تطبق الإج��راءات القانونية املقررة ،وال يجوز �إن�شاء
هيئة ق�ضائية ال تطبق الإج��راءات القانونية ح�سب الأ�صول اخلا�صة
بالتدابري الق�ضائية بق�صد نزع الوالية الق�ضائية التي تتمتع بها
املحاكم العادية والهيئات الق�ضائية).
وما لبثت فكرة القا�ضي الطبيعي حتى تقررت ك�أ�صل من الأ�صول
التي تقوم عليها الدولة القانونية و�أ�صبح مبد�أً متمايزاً قائم ًا بذاته
ن�صت عليه العديد من الد�ساتري يف خمتلف الأنظمة القانونية يف العامل
والعهود الدولية ،فكان �أول ظهور لفكرة القا�ضي الطبيعي كمبد�أ يف
الد�ستور الفرن�سي ال�صادر �سنة 1791م يف املادة ( )17منه بو�صفه
�ضام ًنا �أ�سا�سي ًا للحريات .
فوظيفة القا�ضي الطبيعي بالن�سبة للمتهم ال تقت�رص على
ا�ستخال�ص الوقائع وتطبيق القانون �أمنا �أ�صبحت متتد �إىل �رضورة
الإحاطة ب�شخ�صية املتهم ومعرفة �سبب ارتكاب اجلرمية على نحو
يحقق تفهما ملقت�ضيات احلياة الع�سكرية وتقاليدها ،وميكنهم الإحاطة
بظروف ارتكاب هذه اجلرائم وتقديرها على �ضوء احلكمة من الت�رشيع
الع�سكري.
�إن فكرة القا�ضي الطبيعي تتمثل يف معناها �أن ي�شعر املتهم
بطم�أنينة اجتاه القا�ضي و�أن ي�شعر بوجود عوامل م�شرتكة تربطه
بقا�ضيه ،فالقا�ضي الع�سكري �أعلم ب�أحوال �أبناء بيئته الع�سكرية و�أقرب
�إليهم من غريه ،و�أقدر على تقدير الظروف املحيطة باملتهم عند ارتكابه
للجرم ،و�أب�رص من غريه يف تفنيد الأفعال وتقدير مالب�سات اجلرم،
والأجدر على فهم بيئة العمل الع�سكرية ،فهو ابن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ونهل من معارفها وت�رشب من خرباتها وحتلى ب�ضبطها وربطها وحمل
فكرها وعقيدتها ،وبذلك يكون القا�ضي الع�سكري �أن�سب قا�ضي لأفراد
القوات امل�سلحة والأمنية ،وح�سن فعل امل�رشع الع�سكري العماين �أن
ن�ص يف قانون الق�ضاء الع�سكري العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم (� ،)2011/110أن يتم تعني �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري من منت�سبي

قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية الذين تدربوا وعملوا يف تلك
امل�ؤ�س�سات وح�صلوا على جرعات تدريبية ع�سكرية بحته كل يف جماله
الع�سكري ،وواجهوا ال�صعوبات العملية بل �أن بع�ضهم من �ضمن من
�شاركوا يف �صياغة م�رشوع قانون الق�ضاء الع�سكري فلديهم من اخلربة
ما ت�ؤهلهم لذلك وخا�ضوا فيها خمتلف التجارب ،فقد ن�صت املواد من
(� )20إىل ( )22من قانون الق�ضاء الع�سكري واخلا�صة برتتيب املحاكم
بدءا من
الع�سكرية وتنظيمها �أن جميع ق�ضاتها من الرتب الع�سكرية ً
رتبة مالزم �أول وحتى عميد ،وقد جرى العرف لدى الق�ضاء الع�سكري
العماين �أن يتم اختيار الق�ضاة من منت�سبني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أو
الأمنية الذين لديهم الفهم واملعرفة بالبيئة الع�سكرية وما حتتويه من والظروف التي �أدت �إىل ارتكاب املتهمني جرائمهم وذلك تطبيق ًا ملبد�أ
�صعوبات وعقبات بطبيعتها ،لذلك يعد الق�ضاء الع�سكري ال ُعماين هو القا�ضي الطبيعي فوظيفة القا�ضي الطبيعي بالن�سبة للمتهم ال تقت�رص
على ا�ستخال�ص الوقائع وتطبيق القانون� ،إمن��ا �أ�صبحت متتد �إىل
الق�ضاء الطبيعي لكل منت�سبي القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية.
�رضورة الإحاطة ب�شخ�صية املتهم ومعرفة �سبب ارتكاب اجلرمية على
املبحث اخلام�س:
نحو يحقق تفهما ملقت�ضيات احلياة الع�سكرية وتقاليدها ،وميكنهم
مربرات وجود الق�ضاء الع�سكري
الفرع الأول :مربرات وجود الق�ضاء الع�سكري يف الأزمنة املختلفة :الإحاطة بظروف ارتكاب هذه اجلرائم وتقديرها على �ضوء احلكمة
ميكن ا�ستنباط مربرات وجود القا�ضي الع�سكري ،وذلك عندما من الت�رشيع الع�سكري ،الأمر الذي جعل �أغلب الدول العربية وغريها
ذكر القلق�شندي يف كتابة �صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شاء عن وظيفة من الدول تلج�أ �إىل �سن قوانني ع�سكرية يكون اخت�صا�صها البت يف
الق�ضايا التي ترتكب من الع�سكريني و�أ�صبح جزءاً �أ�سا�سي ًا من نظام
القا�ضي الع�سكري ومنها:
العدالة لديها و�شيدت له دور للق�ضاء ،فمما �سبق وجدنا �أن الق�ضاء
 rيف�صل بني اجلند يف ال�سفر والرتحال.
الع�سكري بد�أ منذ عهد اخلليفة الرا�شد الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي
 rيعلمهم القواعد ال�رشعية ويفتي لهم وير�شدهم دينيا.
اهلل عنه وكان ظهوره جلي ًا �أبان الدولة العثمانية ،وا�ستمر مع تطوره
 rال�سفر مع �سلطان امل�سلمني ويح�رض بدار العدل مع الق�ضاة.
 rال�سفر مع اجلي�ش �أينما رحل ويكون قا�ضيا للجند وللم�رص الذي مت فتحه .حتى ع�رصنا احلايل مع مغالة بع�ض الدول والتي كانت حمل انتقاد من
الفرع الثاين :مربرات وجود الق�ضاء الع�سكري يف الدول احلديثة الهيئات الدولية ب�سبب تو�سعها فيه ،ور�أينا �أن نظام املحاكم الع�سكرية
والتي يعتمد اجلي�ش فيها على االن�ضباط ،واالن�ضباط يتحقق بالنظام موجوده لدى القوات امل�سلحة يف البالد منذ ت�أ�سي�سا و�أن اختلفت
الذي يجعل فرد من �أفراد اجلي�ش ي�ؤدي واجبه على �أكمل وجه لذلك م�سمياتها ،و�أن قانون الق�ضاء الع�سكري ال ُعماين رقم ()2011/110
ف�إن الهدف من الق�ضاء الع�سكري هو فر�ض الطاعة وعدم الرتدد يف وتعديالته خمت�ص بالنظر يف جميع اجلرائم اجلزائية التي ترتكب من
تنفيذ القرارات التي ت�صدر من اجلي�ش ،وقد �أورد مركز جنيف للرقابة �أفراد القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية ،وقد مت الت�أكيد عليه يف النظام
الدميوقراطية على القوات امل�سلحة ع��دة م�بررات لوجود الق�ضاء الأ�سا�سي للدولة اجلديد على �أنه جهة ق�ضائية م�ستقلة.
الع�سكري مثل:
املراجع
 rالإتاحة للقوات امل�سلحة بالتعامل مع الأمور التي تت�صل ب�شكل
 vحممد �سالمه عيد يون�س/الق�ضاء الع�سكري يف ميزان ال�رشيعة
مبا�رش باالن�ضباط والأخالقيات الع�سكرية.
 rمعاقبة الع�سكريني املتجاوزين ب�شدة �أكرب من لو كان اجلاين الإ�سالمية�/أطروحة ماج�ستري/اجلامعة الإ�سالمية بغزة.2018/
 vد .نا�رص بن حممد الغامدي/االخت�صا�ص الق�ضائي يف الفقه
مدين مل�س�ؤوليته االن�ضباطية وحفظ �أمن البلد.
الإ�سالمي/الطبعة الأوىل/مكتبة الر�شد للن�رش والتوزيع/اململكة
 rافتقار الق�ضاء املدين �إىل اخلربة يف ال�ش�ؤون الع�سكرية.
 rالطبيعة اخلا�صة للحياة الع�سكرية حيث ي�شكل االن�ضباط العربية ال�سعودية2000/م.
والتنظيم والأقدمية الدور احليوي يف احلفاظ على اال�ستعداد والفاعلية  vالقا�ضي الدكتور �سميح عبد القادر املجايل والقا�ضي الدكتور
القتالية ،ويجب التعامل مع الق�ضايا ذات الأطراف الع�سكرية ب�رسعة ،علي حممد املبي�ضني�/رشح قانون العقوبات الع�سكري/الطبعة
الأوىل2009/م/دار الثقافة للن�رش والتوزيع.
وت�شديد العقوبات لبع�ض اجلرائم.
� vرسدار عزيز كرمي/الأحكام املو�ضوعية والإجرائية يف اجلرائم
الع�سكرية/الطبعة الأوىل2004/م/دار وائل للن�رش والتوزيع.
اخلامتة
�أن الق�ضاء الع�سكري موجود قِ دم وجود اجليو�ش املنظمة ،ولوال � vساره �صالح الدين حممد �رشيف/االخت�صا�ص الق�ضائي يف الفقه
احلاجة املا�سة له ب�سبب اخل�صو�صية التي يتميز بها من �رسعة البت يف والقانون�/أطروحة ماج�ستري جامعة اخلليل/فل�سطني.
الق�ضايا اخلا�صة بالع�سكريني والتي ال حتتمل بطبيعتها الت�أخري يف  vد� .أحمد فتحي �رسور ،القانون اجلنائي الد�ستوري ،دار ال�رشوق،
البت فيها مع توفري كافة ال�ضمانات املقررة قانونا للمتهمني ،فمن القاهرة ،الطبعة الثانية.2002/
ال�سمات التي يتميز بها �أي ق�ضاء ع�سكري �أنه ق�ضاء ناجز ،وكذلك � vسليم علي عبده/اجلرمية الع�سكرية يف القانون اللبناين (درا�سة
فهم العاملني فيه بالطبيعة اخلا�صة التي تتميز بها البيئة الع�سكرية مقارنة) بريوت لبنان/الطبعة الأوىل2010/م.
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ويتوا�صل
العطاء
حاوره:

املالزم �أول  /حممود بن �سعيد احلو�سني

بع�ض النماذج من ت�صاميم وديكورات بجريد النخيل
البداية

تزخ��ر ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
بالعديد من املواهب يف خمتلف اجلوانب
والتخ�ص�صات الفنية والعلمية �سواء �أثناء
اخلدمة الع�س��كري �أو يف فرتة التقاعد،
وا�س��تمرا ًرا للق��اءات املتوا�ص��لة م��ع
املتقاعدين من منت�س��بي قوات ال�سلطان
امل�س��لحة ملعرف��ة املزيد ع��ن عطاءاتهم
و�أعمالهم بعد فرتة طويلة من العمل يف
ال�سلك الع�سكري والذين ظلوا ي�ساهمون
يف خدم��ة الوط��ن يف �ش��تى اجلوانب
واملج��االت ذات امل��ردود الإيجاب��ي من
النواحي املعنوية واملادية والتي تكفل لهم
ا�ستمرار �إنتاجهم وطموحاتهم ،وت�شحذ
يف نفو�سهم الهمم العالية والآفاق الرحبة
يف خمتلف جماالت احلياة.
ويف ه���ذا ال��ع��دد ت�سلط (جند
عُ مان) ال�ضوء على �أحد ه�ؤالء الرجال
املتقاعدين الذين يوا�صلون العطاء ،وهو
الوكيل �أول (متقاعد) �سامل بن حميد بن
�سليمان الكلباين
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الوكيل �أول (متقاعد) �سامل بن حميد الكلباين
حدثنا عن بداية م�سريتك العلمية؟
يف البداية التحقت بقوات ال�سلطان امل�سلحة
كم�صور تلفزيوين برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وخ�لال ف�ترة عملي اجتزت مراحل
تعليمية وعملية متعددة وال �أزال �أ�شعر باحلياة
الع�سكرية اجلميلة ،و�ستظل ذك���رى خالدة
يف وج���داين� ،شاركت م��ن خاللها يف معظم
املنا�سبات واالحتفاالت الوطنية والتمارين
الع�سكرية على م�ستوى قوات ال�سلطان امل�سلحة
واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين وبع�ض التمارين مع
ت�رشفت بزيارة
القوات ال�شقيقة وال�صديقة  ،كما
ُ

العديد من ال��دول يف مهمات ر�سمية خمتلفة،
�أبرزها رحلة �سفينة البحرية (�شباب ُعمان)
حول القارات الأمريكية والأوروبية ودول منها
رو�سيا واليابان وعدة دول �أخرى ،وذلك خالل
فرتة عملي التي دامت ( )25عاما يف الإعالم
الع�سكري ،بعدها عملت يف تلفزيون �سلطنة
ُعمان ما يقارب ( )13عام  ،ولدي ر�صيد فني
كبري من هذه امل�شاركات �سواء �أفالم �أو برامج
وطنية وريا�ضية واجتماعية خمتلفة.

حدثنا عن احلياة خالل فرتة التقاعد

كنت �أع�شق كل ما هو فني وبعد اخلدمة
ويف ف�ترة التقاعد ت��ول��دت ل��دي فكرة العمل
احلريف وخالل فرتة من الزمن وبعد حماوالت
متكررة بد�أت بعمل ت�صاميم وديكورات بجريد
النخيل للمنازل واملنتزهات واحلدائق املنزلية
اخلا�صة بالإ�ضافة لبع�ض الأثاث مثل الطاوالت
واملقاعد و�أدوات منزلية خمتلفة ،وقمت بالعديد
من الزيارات لبع�ض احلرفيني �أ�صحاب اخلربة
واملهارة يف �صناعة الأواين والأدوات ال�سعفية
التي ا�ستخدمت قدمياً ،لك�سب املزيد من املعرفة
واالطالع على �صناعاتهم التي كانت وال زالت
توجد يف بيوت حمبيها ،كما قمت بعمل منتزه
�صغري يف حميط م��ن��زيل ي��ح��وي على العديد
من امل�صنوعات احلرفية والأدوات واالواين
ال�سعفية ،كما ي�ضم �أي�ضا ركن الأواين الفخارية
واملعدنية واجللدية ،ولإتاحة الفر�صة للتعرف

الوكيل �أول متقاعد � /سامل بن حميد الكلباين

التقاعد لي�س نهاية العمل و�إمنا بدء مرحلة
جديدة وعلى املتقاعد موا�صلة العطاء

وور���ش حملية ومراكز �صيفية للطلبة ،ويف
العديد من املنا�سبات ،وح�صلت على العديد من
اجلوائز وال�شهادات الت�شجيعية والتحفيزية،
وكانت هذه امل�شاركات حافزا كبريا يل لبذل
املزيد من اجلهد ،كما �أنها كانت فر�صة طيبة
للرتويج وت�سويق املنتجات.

كلمة �أخرية

على مقتنيات املنتزه وزي��ارة �أركانه ،فتحت
باب الزيارة وبف�ضل اهلل القى � اً
كبريا من
إقبال ً
�رشائح املجتمع ومن جمموعات �أجنبية وفرق
�أهلية وطلبة املدار�س .
كيف جاءت فكرة الكتابة والت�أليف؟
يف ال��ب��داي��ة تلقيت دع���وات م��ن ع��دد من
الأ�صدقاء واملهتمني بالعمل احلريف لعمل ور�ش
عمل وحما�رضات عن بع�ض ال�صناعات احلرفية
وحول تخ�ص�صي يف جمال الت�صوير التلفزيوين

وال�ضوئي ب�شكل ع��ام ،وم��ن هنا ج��اءت فكرة
كتابة كتاب ( النخلة واحل��ريف ال ُعماين) الذي
يتحدث عن النخلة وعالقتها باحلريف ال ُعماين،
وي�ضم الكتاب جمموعة من املفاهيم لل�صناعات
احلرفية وح�سب م�سمياتها املتداولة يف اللهجة
املحلية واملتعارف عليها يف املجتمع ال ُعماين،
وال �سيما القرى الزراعية مبحافظات ال�سلطنة
كما تطرق هذا الكتاب للتعريف بال�صناعات
احلرفية القائمة على كل جزء من �أجزاء النخلة،
َّفت كتا ًبا �سياح ًيا يتحدث عن ال�سياحة
كم �أل ُ
يف بلدة (مقنيات) يف والي��ة عربي وما تزخر
به هذه البلدة من مقومات �سياحية وتراثية،
وحاولت من خالل هذا الكتاب على �أبرز الأماكن
ال�سياحية والت�شجيع لزيارتها وما حتويه هذه
الأماكن من مزارات �سياحية وتراثية جميلة وما
بها من مرافق للتنزه واال�ستجمام واال�سرتخاء .

ما هي �أهم امل�شاركات؟

�شاركت يف العديد من املعار�ض الداخلية

التقاعد لي�س نهاية العمل و�إمنا بدء مرحلة
جديدة ،وعلى املتقاعد موا�صلة العطاء فالوطن
بحاجة جلميع فئات املجتمع ،واملتقاعد
لديه الكثري م��ن اخل�برة يف �شتى املجاالت
والتخ�ص�صات وعليه ممار�سة هواياته املف�ضله
وا�ستغالل الوقت اال�ستغالل الأمثل على قدر
عال من امل�س�ؤولية ومثال يحتذى به لل�شاب
الطموح املفعم بالن�شاط واحليوية ،وبال �شك
ال�شباب اليوم بحاجة �إىل من ي�أخذ ب�أيديهم
وتعليمهم من خربات من �سبقوهم يف جماالت
احلياة املختلفة ،و�أن��ا اليوم خالل تقاعدي
�أعمل يف جمال ال�صناعات احلرفية وهو من
منطلق الهواية واملهارة ،ولكن �إىل جانب ذلك
ف�أنا �أع�شق الت�صوير التلفزيوين وال�ضوئي،
والقراءة وكتابة الكثري من املوا�ضيع ال�سياحية
والرتاثية واالجتماعية ،كما �أق��وم بت�صوير
مقاطع فلمية ق�صرية �سياحية وتوعوية ،حيث
�إنني ال �أحمل �شهادة درا�سية ،ولكنني �أحمل
طموحات وهوايات خمتلفة.
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�سحـر الطبيعــة وروعـة املكـان

مدينة �صاللة تتم َّيز بتاريخها العريق ،وطبيعتها ّ
اجلذابة،
ومناخها الرائع الذي يجذب �إليها الز ّوار من خمتلف �أنحاء
العالمَ  ،حيث ُت ِط ُّل من ُ�شط�آ ِنها على بحر العرب

دائما ما نقطع امل�سافات الطويلة ،والرحالت ال�شاقة لال�ستجمام والتمتع باملناظر اخلالبة ،ورمبا نق�ضي �ساعات
طويلة تزيد مدتها على ن�صف يوم على مقعد الطائرة ،لينتهي بنا مطاف هذا العناء يف رحلة ال تتوافق مع ما ن�صبو
�إليه ،نتيجة اختالف اللغة والعادات والتقاليد �أو حتى الأجواء التي قد تنايف الرغبات.
ولتجنب عناء امل�سافات الطويلة وال�سفر خارج ال�سلطنة يف ظل هذه الظروف اال�ستثنائية جلائحة فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19والتي ي�شهدها العامل وال�سلطنة( ،جند عُمان) تر�صد لكم جولتها ال�سياحية لهذا العدد يف �إح��دى
حمافظات ال�سلطنة ال�شهرية مبو�سم اخلريف اال�ستثنائي �أال وهي حمافظة ظفار ،فلتوفري الوقت ومالم�سة الأجواء
الباردة امللبدة بالرذاذ وال�ضباب وال�سحاب ،وخريف تكاد ال�شم�س ال تظهر فيه ،و�إمتاع العني بخ�ضرة الطبيعة التي متتد
على م�ساحات ال يدركها الب�صر ،ويف رحلة ال تتجاوز مدتها �ساعتني بالطائرة ،ف�إن ذلك كله يتحقق عند زيارتك ملحافظة
ظفار التي تقع جنوب ال�سلطنة.
�إعداد :النقيب� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي

العــدد 536
�أغ�سط�س 2021

88

الت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

ُت�ش��كل حمافظة ظف��ار عامة ،ومدين��ة �صاللة على وج��ه اخل�صو�ص مق�صداً
لل�سياح من داخل ال�سلطنة وخارجها خالل مو�سم اخلريف الذي ُيعد ذروة املو�سم
ال�سياحي يف ف�صل ال�صيف ،حيث تتج�سد الطبيعة بكافة �أ�شكالها لتكت�سي الأر�ض
بامل��روج اخل�رضاء خالل الفرتة من يونيو وت�ستم��ر حتي نهاية �شهر �سبتمرب من
كل ع��ام ,يف هذا التقرير �سنتطرق �إىل �أه��م املواقع ال�سياحية واملناظر الطبيعية
اخلالبة خالل مو�سم اخلريف يف مدينة �صاللة.
ظفار جن��وب ال�سلطنة ،وه��ي �إحدى املُدن
ُ
تق��ع مدين�� ُة �صالل َة يف حمافظ�� ِة َ
الرئي�سي��ة يف املحافظة وتبع�� ُد م�سافة ُتقارب ( )1023كيلو م�ترا عن العا�صمة
ّ
م�سق��ط ،وتتم َّي��ز مدينة �صاللة بتاريخه��ا العريق ،وطبيعته��ا اجل ّذابة ،ومناخها
ال��زوار من خمتلف �أنحاء العالمَ  ،حيث ُتطِ ُّل من �شُ ط�آنِها
الرائ��ع الذي يجذب �إليها ّ
املو�سمية من
الري��اح
كن الق��ول � ّإن موقِ َعها يتميز بهبوب
عل��ى بح ِر
وي ُ
ِ
ِ
الع��رب ،مُ
ّ
الهن��دي ،فه��و بطبيعتة يع��د موقع ًا
العربية هو
ن��ادرا يف �شب ِه اجلزي��ر ِة
املحي��طِ
ّ
ّ
ًٍ
النباتي��ة اخل�ص َب ِة �أثنا َء
ُنع���ش ،ويجعلُها مزده��ر ًة بالطبيع ِة
اجلو امل َ
م��ا ُ
ّ
مينحه��ا َّ
ً
املناخية ال�سائدة
فهي
ة
�ساحر
ة
قع
ب
ُها
ل
يجع
م��ا
ا
أم
�
،
ال�صيفي
املو�س��م
العوام��لُ
ً
ُ
ِ
ّ
ّ ّ
بامل�ساحات
نظره
ع
ت
وي
ة،
ع
ُن
مل
ا
ة
املو�سمي
بالرياح
لها
الزائر
ي�ستمتع
إذ
فيها؛ �
ِ
ِ
ِ�شَ
ّ
مُ
ّ
ُ
َ
االرتفاع
أر�ض ،ف�ض ًال عن منظ ِر اجلبالِ العالي ِة
اخل��ضراء
الطبيعية التي تك�س��و ال َ
ِ
ّ
ُ
حتيطُ
اّ
الطيور النادرة� ،إل � ّأن ذلك كلّه ال ُي�ضاهي
التي
أنواع ّ
بها ،ور�ؤي ِة العدي ِد من � ِ
مناظ��ر �أ�ش ّعة ال�شم�س املُتلألئة التي تخرتق ال�ضب��اب ،والتي ت َّتخ ُذ �ألوان ًا خمتلف ًة
َ
ً
تاريخ مدين ِة �صاللة
يتعر َف �إىل
أن
�
ا
أي�ض
�
ر
للزائ
كن
ي
كما
ِها،
ب
وغرو
�رشوقِها،
يف
ِ
ُ
ِ
مُ
َّ
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مدينة �صاللة تتميز ب�سهولها الوا�سعة ذات املناظر اجلميلة
ُ
يق�صدها النا�س للتن ُّزه والتخييم
واخللاّ بة ،والتي
الغن��ي  ،و ُتراثِها من خالل
الكتابات ،وال ُّنقو�ش
ِ
ّ
ِطَ
أثرية املاثلة
ل
ا
واملواق��ع
ع
ق
ال
يف
ة
املحف��ور
ِ
ّ
احل�ض��ارات
�إىل ه��ذا الوق��ت ،والت��ي تع��و ُد �إىل
ِ
املُختلف ِة التي ن�ش�أت و�أقامت يف املنطِ قَة.
املناظر الطبيعية
تزخر مدين��ة �صاللة بالعدي��د من املناظر
الطبيعي��ة املُتن ِّوعة واخللاّ ب��ة ،وفيما يلي ذِكر
الطبيعية يف مدينة �صاللة:
أهم املالمح
ّ
ل ّ
العيون
ت�ض��م العدي��د م��ن املواق��ع ال�سياحية يف
مدين��ة �صاللة عيون ًا مائية تختزن يف جعبتها
مناظ��ر طبيعي��ة وت�ضاري�س جميل��ة ،ومن هذه
العيون نذكر الآتي:
عني رزات :هي عبارة ع��ن ينابيع طبيعية
تتدفق م��ن و�سط ال�صخور وتتجم��ع بعدها يف
بركة كب�يرة ،ومن ثم تن�ساب يف جمرى يتفرع
و�س��ط ب�ساتني خ�رضاء قب��ل �أن ت�صب يف البحر
و ُتع��د م��ن �أك�ثر العيون غ��زار ًة باملي��اه ،حيث
ال��زوار ،ومحُ ِّب��ي الرحالت كث�يراً؛ �إذ
يق�ص ُده��ا ّ
تحُ يطُ بها حديقة جميلة مليئة ب�أ�شجار الظلّ.
ع�ي�ن �صحلنوت :عل��ى بع��د خم�س��ة ع�رش
كيلو م�تراً من �رشق منطق��ة ال�سعادة تقع عني
�صحلن��وت ،والت��ي تط��ل مبن�صته��ا املفتوحة
تقع يف
مل�شاه��دة جمراه��ا م��ن الأعلى ،وه��ي ُ
وادي �صحلنوت.
عني جرزي���ز :تقع ه��ذه الع�ين يف منطقة
�أتني ،وهي تبع ُد عن مركز مدينة �صاللة م�سافة
ما يقارب �أربعة ع�رش كيلو مرتا.
ع�ي�ن ك���ور :تق��ع ع�ين ك��ور غ��رب والية
�صاللةوتبعد العني عن مركز الوالية ما يقارب
ع�رشي��ن كيلو م�ترا ،وين�ساب م��ن العني �شالل
جميل يج�سد روعة الطبيعة و�إبداع اخلالق.
ال�سهول
تتميز مدينة �صاللة ب�سهولها
الوا�سع��ة ذات املناظر اجلميلة
واخللاّ ب��ة ،والتي يق�ص ُدها
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النا���س للتن�� ُّزه والتخيي��م� ،إذ يب��د�أ العدي��د من
ال�سياح جولتهم بزيارة (�سهل �أتني) والذي يبد�أ
باالرتف��اع التدريجي من نقط��ة مركز املدينة،
وتتمت��ع �أج��وا�ؤه بالأمطار املتوا�صل��ة والرذاذ
ون�سم��ات الهواء العليلة الت��ي تغذيه منذ الأيام
الأوىل يف ف�صل اخلريف ،وعلى جوانب الطريق
تنت��شر املطاع��م والأك�ش��اك الت��ي ت�ستوق��ف
ال�سياح لتن��اول امل�أكوالت وامل�رشوبات ،و ُيعد
هذا ال�سهل م��زاراً
مهما؛ ففيه جمموعة
�سياحي ًا ً
ّ
ال��زوار ،كمركز
م��ن املراف��ق التي ُتل ِّب��ي حاجة ّ
فعاليات متنوعة،
الرتفيه��ي الذي ُيق ِّدم
البلدية
ّ
ّ
ّ
�سنوية خمتلفة ،كما � ّأن هناك �أ�سواقًا
ون�شاطات
ّ
خا�ص��ة للأطفال،
ومطاع��م خمتلف��ة ،و�أماك��ن ّ
وبالإ�ضاف��ة �إىل انت�ش��ار امل�ساجد عل��ى امتداد
�شارع هذا ال�سهل.
ال�شواطئ
الرملي��ة الناعم��ة م��ن �أهم
ُت َع�� ُّد ال�شواط��ئ
ّ
الطبيعية يف �صالل��ة ،ومن �أ�شهر هذه
املناط��ق
ّ
ي�شتهر برماله
ال�شواطئ (�شاطئ املغ�سيل) الذي
ُ
الف�ضي��ة الناعم��ة ،وتبعد منطق��ة املغ�سيل عن
ّ
مركز املدين��ة نحو خم�سة وثالث�ين كيلو مرتا،
وتتح��ول املناظر م��ن �سحر اله�ض��اب واجلبال
�إىل �سح��ر مي��اه البح��ر املن�سجم��ة م��ع جم��ال
اجلبال والطبيعة اخلالبة.
وي�صنف �شاطئ املغ�سيل من �أكرث ال�شواطئ
الت��ي ي�ستهويه��ا ال��زوار جلم��ال بري��ق رمال��ه
الف�ضي��ة املائلة �إىل البيا���ض ،والتي متتد على
م�سافة من �أربع��ة �إىل �ستة كيلو مرتات تقريبا،
حتيط بها منحدرات �صخرية ذات ثقوب هوائية
نحتتها الطبيعة يف ال�صخور الكل�سية ،وت�رضب
الأم��واج الغا�ضبة ه��ذه املنح��درات ،مما ينتج
عنه��ا ت�ش��كل نواف�ير طبيعي��ة ي�ص��ل ارتفاعها
�إىل ثالث��ة �أمتار �أو �أكرث ،تتف��اوت ح�سب قوتها
و�رسعة ت�صادمها بالياب�سة.
الكهوف
وج��د يف مدين��ة �صالل��ة جمموع��ة م��ن
ُت َ
الكهوف اجلميلة التي نذكر منها:

ال�سحاب وال�ضباب يغطي �سماءها ،وينع�ش الرذاذ هواءها ،فت�صبح من الوجهات
ال�سياحية املثلى التي يق�صدها ال�سياح من داخل ال�سلطنة وخارجها
كه���ف املرني���ف :يق��ع يف منطق��ة �شاطئ
ال�سي��اح يف ف�ص��ل
املغ�سي��ل ،وال��ذي يرت��اده ّ
خا�ص.
اخلريف ب�شكل
ّ
كهف �أتني :يقع كهف �أت�ين على بعد ()10
كيلومرتات عن مركز والي��ة �صاللة ،حيث يقع
الكهف يف اجلهة اليمنى بعد نهاية عقبة (�أتني)
عل��ى ه�ضب��ة جبلي��ة ترتف��ع ع��ن �سط��ح البحر
( )400مرت .وينق�سم الكهف داخل ًيا �إىل كهفني،
الكه��ف الرئي�سي وتبلغ م�ساحته حوايل ()600
م�تر مرب��ع تقري ًب��ا ،والكه��ف ال�صغ�ير وتبل��غ
رتا مرب ًعا تقري ًبا .ويبعد عن
م�ساحت��ه ( )189م ً
ع�ين (جرزيز) بح��وايل ( )400مرت �إىل االجتاه
الغرب��ي ،وميك��ن م��ن خالل��ه م�شاه��دة جميع
جوانب الوادي بحكم ارتفاعه وموقعه املميز.
كهف رزات :يبع��د كه��ف (رزات) عن مركز
�ترا تقري ًبا ،ويتو�سط
والية �صاللة ( )25كيلوم ً
اجلب��ل املطل على ع�ين (رزات) ،ويعد من �أكرث
نظرا
الكهوف ارتيا ًدا من قبل الزوار واملقيمنيً ،
لقل��ة ارتفاعه ع��ن م�ست��وى الأر���ض ،ولوجود
درج ومقاع��د للجلو�س متكن الزوار من زيارته
والتمت��ع باملناظ��ر اجلميلة للجب��ال املحيطة
ب��ه وم�شاهدة ينابي��ع ع�ين (رزات) وحديقتها
الغناء.
الت�سوق والرتفيه
يتمتع الزوار ملدينة �صاللة ب�أجواء جميلة
طيلة النهار ،وم��ا �أن ي�سدل الليل �ستاره يق�صد

العدي��د منهم الأ�س��واق واملراك��ز الرتفيهية� ،إذ
يوج��د يف �صاللة العديد م��ن الأ�سواق احلرفية
التقليدي��ة التي ت�شتهر بال�صناعات واملنتجات
اليدوية ،ومنه��ا �سوق احلافة الذي يبعد حوايل
ثالث��ة كيلو م�ترات من مدين��ة �صاللة ،وحتيط
ب��ه العدي��د م��ن �أ�شج��ار ج��وز الهن��د البا�سقة،
ويعد املكان الأمثل ل��شراء �أجود �أنواع اللبان،
والبخور ،لي�س يف حمافظة ظفار فح�سب بل يف
ال�سلطنة ككل.
�سواء
ويزخر ال�سوق بالعديد من املنتجات ً
املن�سوج��ات التقليدي��ة املتنوع��ة� ،أو املالب�س
الرتاثي��ة� ،أو امل�صوغ��ات الذهبي��ة والف�ضي��ة،
وغريه��ا الكث�ير م��ن امل�صنوعـ��ات التقليديـة،
ويف ذات امل��كان يط��ل �سوق احل�ص��ن مبوقعه
املتمي��ز يف و�سط �أحد الأحي��اء القدمية ملدينة
�صالل��ة ،وميت��از بطابع��ه التقلي��دي من خالل
معرو�ضاته والتي تت�سم معظمها بطابع تراثي،
�س��واء من حي��ث امل�ضم��ون �أو ال�ش��كل �أو حتى
ً
اال�ستعمال.
وختام��ا ترت��دي مدينة �صالل��ة يف ف�صل
اخلري��ف م��ن كل عام ثوب�� ًا �أخ��ضر يغطي
م�ساحاتها ال�شا�سع��ة وت�ضاري�سها
املختلف��ة ،كم��ا يغط��ي
ال�سح��اب وال�ضب��اب
�سماءها ،وينع�ش

ال��رذاذ هواءه��ا ،فت�صب��ح م��ن الوجه��ات
ال�سياحي��ة املثل��ى التي يق�صده��ا ال�سياح
من داخ��ل ال�سلطنة وخارجه��ا ،ويق�صدها
غالبية ال��زوار عن طريق الرب ،ليت�سنى لهم
املرور على العديد من حمافظات ومناطق
ال�سلطنة وم�شاهدة �أهم معاملها وتاريخها،
وعن��د الو�ص��ول �إىل مدين��ة �صالل��ة يتاح
للزائ��ر العديد م��ن اخلي��ارات يف احل�صول
على امل�سكن� ،إذ يوجد يف املدينة جمموعة
من الفن��ادق الفخمة واملنتجعات الفاخرة
والتي تق��ع على �شاطئ البح��ر ،بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك توجد العديد م��ن ال�شقق الفندقية
واملنازل والغرف وب�أ�سعار خمتلفة ،ميكن
حجزها قبيل التوجه �إىل �صاللة عن طريق
املواق��ع الإلكرتونية �أو عن��د الو�صول لها،
كما �أن الأجواء الباردة ت�شجع البع�ض على
�ش��د اخلي��م للتخيي��م خ�صو�ص��ا يف بع�ض
املناطق اخل��ضراء امل�ستوي��ة ،وذلك وفقا
للإج��راءات التنظيمي��ة م��ن قب��ل اجلهات
املخت�صة.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

يعود ل�سنة (  )٧٦٧هجرية
نق�ش �صخري يوثق تاريخ �شق فلج (مدروج) بالر�ستاق

ع�ثر عل��ى نق�ش �صخ��ري يوثق تاريخ �ش��ق فلج (م��دروج) بوادي
ال�سح�تن بوالي��ة الر�ستاق يف حمافظ��ة جنوب الباطن��ة ,والذي يعود
لعام ( )٧٦٧هجري .وقد كُ تِب يف النق�ش ال�صخري تاريخ يوم رفع فلج
(مدروج) من حملة احلو�ض �سنة ( )767هجرية .وفلج (مدروج) ي�سقي
م��زارع قرية (مدروج) املذك��ورة يف التوثيق ال�صخ��ري وما جاورها
من (احليول) الأخرى التي متتد لنحو ( )4كيلو مرتات ،وما زالت �آثاره
باقي��ة ليومنا هذا .ويعد النق�ش ال�صخري اخلا�ص من النقو�ش القدمية
بوادي ال�سحنت ال �سيما تلك التي تتعلق بتوثيق عقد الأفالج.

ا�ستزراع وغر�س ونرث مليون ب��ذرة من بذور
�أ�شجار القرم فـي حممية الأرا�ضي الرطبة مبحوت

العثور على مقابر �أثرية خمتلفة الأ�شكال بعربي

قام��ت هيئ��ة البيئة بالتعاون م��ع �رشكة تنمية نف��ط ُعمان بحملة
ا�ست��زراع وغر���س ونرث مليون ب��ذرة من بذور �أ�شج��ار القرم يف حممية
الأرا�ض��ي الرطب��ة بوالية حم��وت مبحافظة الو�سطى ,وذل��ك با�ستخدام
تقنية الطائرة بدون طيار (الدرون).
وت�أت��ي ه��ذه احلمل��ة تعزي�� ًزا جلهود هيئ��ة البيئ��ة يف احلفاظ على
البيئ��ة البحري��ة ومكوناتها من خ�لال �إدارة وت�أهيل بيئ��ات الأرا�ضي
الرطب��ة وم�رشوع املب��ادرة الوطنية لزراعة ( )10مالي�ين �شجرة الذي
مت الإع�لان عنه من قب��ل هيئة البيئة يف ع��ام 2020م من �أجل �صون
وحماي��ة وا�ستعادة الأنظمة البيئية التي تعد من الأولويات التي ت�سعى
الهيئة لتحقيقها ملا لها من مردود بيئي واجتماعي واقت�صادي �إ�ضافة
�إىل ات�ساع الرقعة اخل�رضاء يف �أرجاء ال�سلطنة.

ق��ام فريق وطني من وزارة ال�تراث وال�سياحة بالتنقيب عن
الآث��ار يف بلدة بالد ال�شهوم بوالية ع�بري وطريق وادي الهجر،
ومت اكت�شاف وجود مقابر �أثرية خمتلفة الأ�شكال ما بني املقابر
املبني��ة على �سط��ح الأر�ض والتي ت�أخذ ال�ش��كل الهرمي �أو خلية
النح��ل ،واملقابر املبنية يف باطن الأر���ض التي متيزت ب�شكلها
اخلارجي املبني من احلجارة ب�شكل بي�ضاوي .كما وجدت الآثار
م�شابهة للمقابر الإ�سالمية �إىل حد ما من اخلارج والتي اكت�شفت
يف ع��ام 2013م �أثن��اء القي��ام مب�سح الطري��ق الرابط بني وادي
الهج��ر وبالد ال�شهوم ،حي��ث قامت وزارة ال�تراث وال�سياحة يف
يونيو 2021م بالبدء بعمليات التنقيب يف املوقعني املذكورين.

تطوير حممية ال�سالحف بر�أ�س اجلنز بجنوب حمافظة ال�شرقية
تنفِّ��ذ هيئة البيئ��ة وبدعم من ال�رشك��ة ال ُعماني��ة الهندية لل�سماد
م�رشوع��ا لتطوير حممية ال�سالحف يف ر�أ�س اجلنز بنيابة
(�أوميفك��و) ،
ً
ر�أ���س احلد مبحافظة جن��وب ال�رشقية .ومن املتوق��ع االنتهاء منه يف
ويت�ضمن
يوم��ا.
( )24دي�سم�بر الق��ادم م��ن هذا العام ،ومل��دة (ً )150
َّ
م��شروع تطوي��ر حممي��ة ال�سالح��ف بر�أ�س اجلن��ز بناء ج��دار حلماية
رتا ،و�إن�شاء ( )4من�ص��ات م�شاهدة� ،إ�ضافة
ال�سالح��ف بط��ول ( )450م ً
رتا مرب ًعا ،و�إقامة
�إىل مم�شى دائ��ري حماذٍ للجدار مب�ساحة ( )1350م ً
( )3مظ�لات خ�شبي��ة .ويهدف امل�رشوع �إىل حماي��ة ال�سالحف وتهيئة
لل�سياح مم��ا يتيح له��م م�شاهدة ال�سالح��ف بطريقة
البيئ��ة املالئم��ة َّ
هادئ��ة ومنظم��ة دون �أن تت�سب��ب يف خ��وف �أو �إزع��اج ال�سالح��ف �أو
الإ��ضرار به��ا ،و�إ�ضف��اء الطابع اجلم��ايل للموقع .وتع�� ُّد املحمية من
الزوار من داخل
�أه��م الوجه��ات ال�سياحية يف ال�سلطنة التي يق�صده��ا ّ
تتميز به من مقومات
ال�سلطنة وخارجها ومن خمتلف اجلن�سيات ،ملا َّ
طبيعي��ة تتمثل يف ال�شواطئ الهادئة واعتدال الطق�س على مدار العام،
كما تع�ش���ش �أعداد كبرية من ال�سالحف اخل�رضاء النادرة يف �شاطئها,
منوذجا لل�سياحة البيئية يف ال�سلطنة.
وبالتايل فهي مت ِّثل
ً

ك�شف النقود املزيفة با�ستخدام الهاتف النقال
قالت �إحدى اخلبريات �أن برنامج (ما�سينجر) �إنه توجد تطبيقات
خا�ص��ة على الهاتف الذكي ،ت�سمح بك�شف الأوراق النقدية املزورة.
و�أ�ضاف��ت :عل��ى �سبيل املث��ال ،للقيام بذلك يت��م يف رو�سيا بنجاح
ا�ستخدام تطبيق للم�رصف املركزي حتت ا�سم الأوراق النقدية لبنك
رو�سيا ونوهت ب�أن (هذا التطبيق ،ال يك�شف تلقائيا الأوراق النقدية
احلقيقية با�ستخ��دام الكامريا ،ولكنه يعطي قائمة بالعالمات التي
ت��دل عليها ،وي�ش�ير �إىل ما يج��ب التحقق منه خ�لال ذلك) .وميكن
للم�ستخ��دم ب�شكل م�ستقل وذاتي ،فح�ص الأوراق النقدية للت�أكد من
�صحته��ا ,وذلك من خالل واجهة الربنامج .وهناك تطبيق (املا�سح
ال�ضوئي للأموال املزيفة) ،الذي ي�سمح بفح�ص الدوالرات واليورو.
وللتحق��ق ،يجب توجيه كام�يرا الهاتف الذك��ي �إىل الورقة النقدية
وانتظ��ار رد فعل الربنامج ،والذي �سيعطي �إجابة �إيجابية �أو �سلبية
حول �أ�صالة القطعة املالية.

اليابان حتطم الرقم القيا�سي العاملي ل�سرعة الإنرتنت

�أقنعة وجه ُت�شخ�ص �إ�صابتك بكورونا بتغري لونها

ط��ور باحثون من جامعة هارفارد ومعه��د ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا �أقنعة
وج��ه قادرة عل��ى ت�شخي�ص الإ�صاب��ة بفريو�س كورونا داخ��ل �أنفا�س املري�ض يف
غ�ض��ون ( )90دقيق��ة ،ويف الوق��ت ذاته مب�ستوي��ات دقة عالية مماثل��ة الختبارات
الت�شخي���ص القيا�سي��ة القائم��ة عل��ى احلم���ض الن��ووي ،مث��ل اختب��ارات تفاع��ل
البوليم�يراز املت�سل�سل (ب��ي �سي �آر) داخل املختربات .ومتكن الباحثون من تقلي�ص
خمت�بر ت�شخي�صي كامل داخل م�ست�شعر �صغري قائم على البيولوجيا اال�صطناعية،
مت دجم��ه داخ��ل �أن�سج��ة القن��اع امل�صن��وع منه��ا� ،إذ يتغ�ير لونه م��ن الداخل عند
اكت�شاف جزيئات فريو�س كورونا يف �أنفا�س املري�ض.
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حقق باحث��ون يابانيون رقما قيا�سيا عامليا يف نقل البيانات ب�رسعة
بلغ��ت نح��و ( )319ترياب��ت يف الثاني��ة ،با�ستخ��دام كابل �ألي��اف ب�رصية
رباع��ي الن��واة ،ميك��ن �أن يعمل مع البني��ة الأ�سا�سية احلالي��ة� .سجل علماء
املعه��د الوطن��ي الياباين لتكنولوجي��ا املعلومات واالت�ص��االت ()NICT
�رسعة خارقة لنق��ل البيانات عرب الإنرتنت بلغ��ت ( )319تريابت/الثانية،
�أي �ضع��ف �آخر اختبار تقريب��ا لل�رسعة مت �إج��را�ؤه يف �أغ�سط�س (2020م).
ميك��ن بهذه ال�رسعة اخلارق��ة حتميل �أكرث من (� )7آالف فيلم عايل الدقة يف
ثانية واحدة فقط ،هذا وفقا ملا ذكر يف موقع (�إنغيدجت) .ال يحطم هذا فقط
الرق��م القيا�سي ال�سابق ،الذي كان يبل��غ ( )178تريابت /الثانية ،والذي مت
ت�سجيله يف �أغ�سط�س املا�ضي يف بريطانيا ،بل �إن التكنولوجيا متوافقة مع
البنية الأ�سا�سية احلالية ،ما يعني �أنه ميكن ترقيتها ب�سهولة ن�سبيا.
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�سوار قائم على الذكاء اال�صطناعي لقيا�س �ضغط الدم
�أطلق��ت �رشكة �سوي�رسي��ة �سواراً مبتك��راً لقيا�س �ضغط ال��دم على مدار
ال�ساع��ة .و�أو�ضح��ت ال�رشك��ة �أن ال�سوار اجلدي��د ،الذي ي�شبه �س��وار اللياقة
البدني��ة الب�سي��ط ،يعتمد عل��ى تقنية جديدة تعرف با�س��م (حتليل املوجات
النب�ضي��ة)؛ حيث تت��م معاجلة الإ�ش��ارات ال�ضوئية املوج��ودة على مع�صم
املري���ض ويتم تقدير �ضغط الدم بدقة �شدي��دة .ويتوهج اجلزء الداخلي من
ال�س��وار ب�ضوء �أخ�رض لتحديد كيفية نب���ض ال�رشايني حتت �سطح اجللد .وال
يق��وم ال�س��وار بح�س��اب نب�ضات القل��ب فح�سب ،ب��ل يفح�ص �أي�ض�� ًا ت�شكيل
النب���ض بوا�سطة ال��ذكاء اال�صطناعي .وتتم عملية قيا���س �ضغط الدم فقط
عندما يكون ال�شخ�ص يف حالة راحة.

�أول كبــد ا�صطناعي
بتقنية الطباعة ثالثية
الأبعاد يف العامل

جن��ح فريق��ان من معه��د الط��ب التجدي��دي التابع
جلامع��ة (وي��ك فور�س��ت) بالتعاون م��ع وكال��ة نا�سا،
م��ن �إنت��اج جزء من كب��د ب�رشي �صناعي قاب��ل للحياة
با�ستخ��دام تقنية الطباع��ة ثالثية الأبع��اد .وقد ا�ستمر
عمل هذا اجلزء من الكبد الب�رشي الوظيفي ،ملدة ثالثني
يوماً ،بع��د �أن مت ا�ستخدام الطباع��ة ثالثية الأبعاد من
اخلاليا اجلذعية.
ويحت��وي ه��ذا الكب��د عل��ى �شبك��ة م��ن القن��وات
امل�صممة للحفاظ على م�ستويات كافية من الأك�سجني
واملغذيات التي ُتبقي الأن�سجة املُن�ش�أة على قيد احلياة
لأطول فرتة ممكنة.

كمامة بتقنية (النانو) للق�ضاء على كورونا
ابتك��رت كيني��ا كمامة جراحية م�ض��ادة للفريو�سات مب�ساعدة تقني��ة (النانو) ،تقتل
الفريو���س عند مالم�سته ،م�شري ًة �أنها ت�سعى من خالل ه��ذه الأداة اجلديدة �إىل امل�ساهمة
يف املعركة �ضد الوباء .فكرة (كمامة النانو) تبادرت العام املا�ضي ،عندما ظهر فريو�س
كورون��ا ،بعدم��ا �أدرك (�آنذاك) �أن العديد م��ن الكمامات املوج��ودة يف ال�سوق غري ف ّعالة
و�سبب��ت ردود فعل حت�س�سية لدى بع�ض امل�ستخدم�ين .ومت ت�صنيع (كمامة النانو) ،التي
ّ
اجت��ازت اختبارات وزارة ال�صحة الكينية ،من خالل (مادة نانوية م�ضادة للميكروبات،
وه��ي عب��ارة عن منتج بتقني��ة (النانو) مت ت�صنيع��ه لقتل العوامل املعدي��ة ،مبا يف ذلك
البكتريي��ا والفريو�سات والفطريات).بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف���إن (القناع النانوي) ،املكون
م��ن طبقتني (خارجية بويل قطن و�أخرى داخلي��ة قطن بن�سبة ( )%100ملزيد من الراحة

جتربة �سريرية لأول عملية زرع قلب ا�صطناعي كامل
�أعلن��ت جمموعة (كارمات) الفرن�سية عن �أول عملي��ة زرع لقلب ا�صطناعي كامل
من �صنعها جترى ملري�ض يف �سياق درا�سة �رسيرية يف الواليات املتحدة الأمريكية،
و�أجري��ت هذه العملي��ة يف م�ست�شفى جامع��ة (دوك) يف دورام (كاروالينا ال�شمالية)،
وتلقت ثالثة مراكز �أمريكية �أخرى تدريب ًا يف هذا ال�صدد وهي تختار حالي ًا املر�ضى
للم�شارك��ة يف الدرا�سة .و�س ُيخت��ار ع�رشة مر�ضى م�ؤهلني لعملية الزرع للم�شاركة يف
هذا العالج ،عم ًال بربوتوكول الدرا�سة الذي حظي مبوافقة الوكالة الأمريكية للأغذية
والأدوية (اف دي ايه) .وقالت جمموعة (كارمات) �إن هذه الدرا�سة ال�رسيرية الأمريكية
الأوىل �ستكون حا�سمة لنمو مبيعات ال�رشكة يف �أكرب �سوق عاملية للأجهزة الطبية.
العــدد 536
�أغ�سط�س 2021

94

طائرة مروحية كهربائية
فريدة من نوعها حت ّلق
للمرة الأوىل
�أف��ع��ى روب��وت��ي��ة لتنظيف
موا�سري املحيطات
طورت �رشكة نرويجي��ة �أفعى روبوتية
بط��ول (� )6أمت��ار ،قادرة عل��ى ت�صليح �آبار
النف��ط ومعداتها الأخرى و�شبك��ة املوا�سري
اخلا�صة به��ا املمت��دة لآالف الكيلومرتات.
ومت تزوي��د الأفع��ى مب�ست�شع��رات وكام�يرا
يف كل ط��رف من طرفيه��ا .وميكن �إبقا�ؤها
يف حمط��ة الإر�س��اء على عم��ق ( )500مرت
مل��دة (� )6أ�شه��ر متوا�صل��ة دون �إخراجه��ا
�إىل ال�سط��ح ،وال�س�ير �أي�ض�� ًا مل�ساف��ة ت�صل
�إىل ( )20ك��م قبل �أن حتتاج �إىل العودة �إىل
حمطته��ا لإعادة �شحنها .كم��ا ميكن تبديل
قطعه��ا لتقوم مبهام خمتلف��ة ،وي�شمل ذلك
�أدوات ت�شغيل ال�صمامات وفرا�شي التنظيف
حتت �سطح البحر لإزالة الروا�سب العالقة.

�س��ـــاللة (دلت��ا)
تنت�ش��ر كالن��ار يف
اله�شيم واخلرباء
يدر�سون �شدتها

الكمام��ات ل��ن تختف��ي م��ن
حياتنا اليومية بعد الآن
وحت�س�ين التنف���س) ،قاب��ل للغ�سل وقاب��ل لإعادة
اال�ستخدام ،وهي خ�صائ�ص مهمة حلماية البيئة.

احت��اد الأطباء العاملي �أعل��ن �أن الكمامات لن تختفي من احلياة
اليومي��ة بع��د الآن .ورداً عل��ى �س���ؤال ع��ن الوقت الذين ميك��ن اعتبار
فريو���س كورون��ا امل�ستج��د فيه مر�ض�� ًا عادي��اً ،و�إنه �سيت��م الو�صول
له��ذا الوقت عندما يتمتع ( )%85من املواطن�ين مبناعة �ضد املر�ض
م��ن خالل تلقي اللقاح �أو تخطي الإ�صاب��ة بالفريو�س والتعايف منه.
و�أ�ض��اف االحت��اد الطبي :ل��ن نتخل�ص م��ن كورونا م��رة �أخرى على
الإط�لاق .و�سن�ضط��ر الرتداء
كمام��ات دائم�� ًا يف مواق��ف
معينة وغ�سل الأيدي والإبقاء
على م�سافة ،و�سيتعني علينا
�أخ��ذ اللق��اح ب�ص��ورة دورية
مثلما نعهد مع الأنفلونزا.

�أج��رت �رشك��ة التنق��ل احل��ضري يف
(�أو�شكو���ش) بوالي��ة (وي�سكون�س��ن) اختب��اراً
عل��ى طائرته��ا الكهربائي��ة غ�ير العادي��ة
املكونة من ( )18مروحي��ة ،وقالت �إنها �أول
رحلة جتريبية م�أهولة على الإطالق لتاك�سي
جوي عمودي للإقالع والهبوط يف الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة .وا�ستمتع��ت احل�ش��ود
بوالي��ة (وي�سكون�س��ن) ،بعر���ض الطائ��رة
ذات املظه��ر الفري��د التى حلقت ف��وق مطار
(ويتمان) الإقليمي ملدة �أربع دقائق تقري ًبا،
رتا)
قدما ( 50م ً
وو�صلت �إىل ارتف��اع (ً )164
و�رسع��ة ق�صوى تبل��غ ( )18مي ًال يف ال�ساعة
( 29ك��م � /ساع��ة) .وقام طي��ار بقيادة هذه
الرحل��ة ،وميك��ن �أن تط�ير ب�ش��كل م�ستقل �أو
حتى عن بعد بوا�سطة طيار على الأر�ض.

يف ظ��ل تف�شي موج��ة جديدة م��ن الإ�صابات مبر�ض
(كوفي��د )19-نتجت عن انت�شار ال�ساللة املتحورة (دلتا)
يف خمتلف دول العامل يجاهد خرباء الأمرا�ض ملعرفة ما
�إذا كانت (دلتا) ت�سبب �أعرا�ضا �أ�شد من ال�سالالت ال�سابقة.
وح��ذرت املراكز الأمريكية ملكافح��ة الأمرا�ض والوقاية
منه��ا م��ن �أن �ساللة (دلتا) ،التي اكت�ش��ف يف بادئ الأمر
يف الهند و�أ�صبحت ال�ساللة املهيمنة الآن يف العامل( ،من
املرج��ح �أن تك��ون �أكرث خط��ورة) من ال�س�لاالت ال�سابقة
م��ن الفريو�س .و�أ�شارت املراك��ز �إىل ثالثة �أبحاث �أجريت
يف كن��دا و�سنغاف��ورة وا�سكتلن��دا �أظه��رت �أن امل�صاب�ين
به��ذه ال�ساللة �أكرث عر�ضة لدخول امل�ست�شفيات من الذين
�أ�صيب��وا باملر���ض يف وق��ت �ساب��ق من اجلائح��ة .وقال
خ�براء الأمرا���ض �إن الأبح��اث الثالثة ت�ش�ير �إىل خماطر
�أك�بر م��ن ال�ساللة (دلت��ا) لك��ن امل�شارك�ين يف الأبحاث
عددهم حمدود والنتائج مل تراجع بعد من خرباء �آخرين.
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�إعداد :املالزم �أول /خالد بن �سبيل البلو�شي

خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي
�صخرة حَ َمر

جيوليوجيا فري ًدا من نوعه ،وتوجد
معلما
تعد �صخرة َح َمر بوالية الدقم
ً
ً
على مقربة منها العديد من ال�صخور التي حتمل حفريات تعود ملاليني ال�سنني،
وقد اتخذت والية الدقم من هذه ال�صخرة �شعارا لها نظرا لأهميتها ال�سياحية
واجليولوجية ،و�أهميتها �أي�ضا لل�صياديني الذين يتعرفون على قربهم من
الياب�سة عندما ي�شاهدونها.
وتعد �صخرة َح َمر مال ًذا للطيور املهاجرة مبختلف �أنواعها ،و�أبرزها الغلق
ال�سقطري ويقدر عدد �أن��واع الطيور التي ت�أتي �إليها نحو ( )70نوعا ،ومتتع
حميطها بالتنوع الأحيائي.

ح�صن البالد -بخا
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جمعها تراكي ،وهي حلية �أذن ف�ضية �أو ذهبية تقليدية
تتزين بها املر�أة العمانية يف حمافظة ظفار خا�صة ،تتكون
من جزئني؛ العلوي منهما �شبه مثلث ،وبه عروة تعلق يف
احللقة� ،أما اجلزء الثاين في�شبه �صندوق م�ستطيل جموف،
وتوجد به خم�س حلقات �صغرية ،يف كل حلقة �سل�سلتان
جمدولتان ،ويف نهاية كل �سل�سلة كرتان متدليتان .ت�صنع
الرتكية ،وتلب�س يف حمافظة ظفارغال ًبا.

خوخ كعب الغزال

خوخ كعب الغزال �أو اخلوخ دونات هو �صنف من �أ�صناف اخلوخ (الدراق) ،وكان �أول ظهور
له يف ال�صني عندما طر�أت طفرة جينية على �شجرة اخلوخ ،وله �شكل منب�سط ب�شكل ملحوظ
ولي�س دائريا كاخلوخ الذي نعرفه ،وله فروة خفيفة على الق�رشة
اخلارجية منه ،وقد انتقلت هذه الفاكهة من ال�صني �إىل
الواليات امل ّتحدة الأمريكية ،وهو ينبت يف املناطق
نف�سها التي تنبت بها �شجرة اخل��وخ العادية،
كمناطق ال�رشق الأو�سط ،واملناطق الو�سطى من
الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أوروبا.

� mأن غاز ثاين �أك�سيد الكربون املوجود يف اجلو يف الوقت احلايل �أكرث
بحوايل ( )8000مرة من ال�سنوات املا�ضية.
� mأن عدد النجوم املوجودة يف ال�سماء كثرية ج� ًدا ،لأنها ت�ساوي
�أ�ضعاف عدد حبيبات الرمال على �سطح الأر�ض.
 mوزن ل�سان احلوت ثقيل ج ًدا �إذ �أنه ي�ساوي وزن الفيل.
� mأبو الأ�سود الد�ؤيل هو �أول من و�ضع النقط فوق احلروف العربية.
 mعدد الواليات يف الواليات املتحدة الأمريكية ي�صل �إىل ( )50والية.
 mالبومة هي الطائر الوحيد الذي ي�ستطيع الر�ؤية يف كل االجتاهات.
 mحتتوي دولة املك�سيك على �أكرب هرم يف العامل.
عاما فقط.
� mأول ثالجة اخرتعت يف العامل كان من (ً )80
 mبحرية (ميد) هي �أكرب بحرية من �صناعة الإن�سان ،وهي موجودة يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
� mأول خط هاتف كان ي�صل ما بني �ساحلني كان يف عام 1914م.
� mأن �أول عملة ورقية مت ا�ستخدامها يف ال�صني.
� mأن ال�ضوء هو عبارة عن موجة مغناطي�سية.

تقع يف حمافظة معان يف جنوب اململكة
الأردنية ،وهي �إحدى عجائب الدنيا ال�سبع اجلديدة،
وهي مدينة �أثرية تاريخية عريقة بنيت حوايل عام
( )100قبل امليالد ،وتتميز املدينة ب�أنها حمفورة
يف احلجر الرملي امللون يف �صخور جبال وادي
مو�سى ال��وردي ،ول��ذا �سميت بـاملدينة الوردية،
ويعتقد �أن �أهلها كانوا �أغنياء لأن يف الع�صور
القدمية كان هناك العديد من الطرق التجارية التي
توجد بالقرب من مدينة البرتاء مثل طريق احلرير.

�أفقـي:
 .1لقب مطرب قطري.
 .2م�سل�سل لغامن ال�سليطي.
� .3شدة و�ضيق  -عملة اليابان  -لال�ستثناء.
 .4يخيف  -وهر  -ن�صف (موال).
 .5مدينة فل�سطينية  -م�ساء.
 .6تعب.
 .7للتف�سري  -ناد ريا�ضي قطري.
 .8دولة �آ�سيوية ( -الـ )....من الألعاب الريا�ضية.
 .9ا�ستمر  -للتف�سري.
 .10م�سل�سل لفالح فايز  -عملة عربية.

الكلمـــات املتقاطعـــة

ح�����ص��ن ال��ب�لاد ي��ق��ع ب��والي��ة بخا
مبحافظة م�سندم ،ويعد من �أبرز املعامل
التاريخية العريقة ،الذي يتو�سط الوالية
ويطل على ال�شاطئ مبا�رشة .ويعود
تاريخ بنائه �إىل عام 1834م والذي
بناه ال�شيخ �سليمان بن حممد �آل مالك
ال�شحي ،وذلك يف عهد الإمام �سيف بن
�سلطان اليعربي ،ويتميز هذا احل�صن
بربجه ال��ذي يقع يف الزاوية اجلنوبية
الغربية للح�صن ،كما يوجد ب��ه عدة
تق�سيمات داخلية منها ج��زء للحكم،
وجزء �آخر لل�سكن ،وقد مت ترميمه يف عام
1989م وفتح لل�سياح لزيارته واالطالع
على ت�صميمه املعماري الرائع.

الرتكية

�صحابي وقائد ع�سكري م�سلم،
ل ّقبه الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)
ب�سيف اهلل امل�سلول .ا�شتهر بح�سن
تخطيطه الع�سكري وب��راع��ت��ه يف
قيادة جيو�ش امل�سلمني يف حروب
ال���ردة وف��ت��ح ال��ع��راق وال�����ش��ام ،يف
عهد خليفتي الر�سول �أبي بكر وعمر
ر�ضي اهلل عنهما يف غ�ضون عدة
�سنوات من عام 632م حتى عام
636م.
يعد �أحد قادة اجليو�ش القالئل
يف ال��ت��اري��خ ال��ذي��ن مل يهزموا يف
معركة طوال حياتهم ،فهو مل يهزم
يف �أكرث من مائة معركة �أمام قوات
�ددي��ا من الإمرباطورية
متفوقة ع� ً
الرومية البيزنطية ،والإمرباطورية
ال�سا�سانية الفار�سية وحلفائهم،
بالإ�ضافة �إىل العديد من القبائل
ال��ع��رب��ي��ة الأخ�����رى .ا�شتهر خالد
بانت�صاراته احلا�سمة يف معارك

اليمامة و�أُلّي�س والفرا�ض ،وتكتيكاته
التي ا�ستخدمها يف معركتي الوجلة
والريموك .قبل �إ�سالمه ،قام خالد
بن الوليد بدور حيوي يف انت�صار
قري�ش على ق���وات امل�سلمني يف
غزوة �أحد ،كما �شارك �ضمن �صفوف
الأح����زاب يف غ��زوة اخل��ن��دق .ومع
ذلك ،اعتنق خالد الدين الإ�سالمي
بعد �صلح احلديبية ،و���ش��ارك يف
حمالت خمتلفة يف عهد الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم)� ،أهمها غزوة
م�ؤتة وفتح مكة .ويف عام 638م،
وهو يف �أوج انت�صاراته الع�سكرية،
عزله اخلليفة عمر بن اخلطاب من
قيادة اجليو�ش لأنه خاف �أن يفتنت
النا�س به  ،ف�صار خالد بن الوليد يف
جي�ش ال�صحابي �أبو عبيدة عامر بن
اجلراح و�أحد مقدميه  ،ثم انتقل �إىل
حم�ص حيث عا�ش لأق��ل من �أربع
�سنوات حتى وفاته ودفنه بها.
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ُون َل َدى امل َْر ِء
ات َت ْر ِوي ظَ َم�أَ ُم ْب َت َغى ال َّذ ِ
اع ٍ
ات َ ،و َعا َد ًة َما َيك ُ
اج ُ
ار ُع �إِلىَ � ْإ�ش َب َ
فيِ ال ْأغل َِب َه َك َذا هِ َي َح َ
ات الف َْر ِد َت َت َ�ص َ
نر َج�سِ َّي َُت َها ،
فيِ �آ ِرا ِئ ِه َت ّي َ
ار ِان َي َت َ�ضا َّد ِان فيِ االتجِّ َ ا ِه َ ،و َي ُقو ُد َن ْح َو ال َّأولِ َنف ُْ�س َذلِكَ امل َْر ِء َو�أَ َن ِت َها َ ،ب ْل فيِ �أَ َحا ِيينْ َ كَ ِثيرْ َ ةٍ ْ
َ�ض ًال َع ْن َما َيل ُِج
ات َ�ص َوا ِب َها ،ف ْ
ات ُر ُ�سوخِ َها � ،أَ ْو ُم ْ�س َت َو َي ُ
ات ال َّذات ُِّي ُة ًّ � ،أيا كَ ا َن ْت َد َر َج ُ
اع ُ
َب ْي َن َما ال َآخ ُر َت ُقو ُد ُه �إِل َْي ِه ال َق َن َ
ان .
ْمن مِ ْن مِ ْق َدا ِر ا ِلإيمْ َ ِ
ال�ص ُدو ِر َ ،و َما يك ُ
فيِ
ُّ
ال�صالحِ َ ِة مِ ن
اب �أَ ْي�ض ًا بمِ َ ك ٍ
ال�ص َو ِ
َوال َ�شكَّ �أ َّن ُه ل َْي َ�س مِ ن َّ
َان ـ َوكَ َما َي ْح ُد ُث فيِ ُد َو ٍل َ�ش َّتى ـ تجَ ْ ِر ْي ُد الأَف َْوا ِه َّ
الر ِ�ص ْي َن ِة مِ ْن �أَ ْح َبا ِر َها ْ � ،أو �إن َّفا ُد ال ْأ�سطُ ِر ا َ
حلك ِْي َم ِة
�أَلْ�سِ َن ِت َها َ ،وال ال ُعقُولِ ال َّنيرِّ َ ِة مِ ن َن�شرْ ِ �أَ ْفكَا ِر َها َ ،وال الأَ ْق ِ
الم َّ
ون ِ�إل َْي َها َّ � -أيا
اب َر�أْ ٍي َو َت ْنمِ َي ُة ُح ُ�ضو ِرهِ م َو�إِ ْب َرا ُز ُهم ُد ْو َن �أَ ْهل َِّيةٍ َي ْر َت ُق َ
مِ ْن َم َداد َِها َ ،وال كَ َذلِكَ �إِ ْي َجا ُد �أَ ْ�ص َح ِ
ات
َار َق ِ
االت َت َخ ُ�ص َ�صاتِهم َ -ب ْل � َّإن َب ْ�سطَ � ْأر ِ�ض َّي ِة ا ِْخت ِ
م ُ
كَ ا َن ْت ُم ْ�س َت َو َيا ُت ُهم �أَ ْو جَ َ
ِالف ال َآرا ِء ال َّنافِ َع ِة بمِ ُ ف َ
ات َم َ�ضامِ ْي ِن َها َلفِي َذلِكَ مِ ْن ا َ
مل ْن َف َع ِة َما ُهو ب ِك ِثيرْ ٍ �َ ،س َو ٌاء ِل ْلف َْر ِد َذا ِت ِه � ،أَ ْو امل ُْج َت َم ِع ا َّلذِي َيع ِْي ُ�ش
وج َه ِ
َت ُ
الوطَ ِن ا َّلذِي َي ْن َتمِ ي ِ�إل َْي ِه َو َي ْح َيا تحَ ْ َت كَ َن ِف ِه َ ،ب ْل ِل َت َت َع َّدى ِتلْكَ ا َ
مل ْن َف َع ُة فيِ َد َر َجا ِت َها ِ�إلىَ َما
َب ْي َن ُه � ،أَ ْو َ
ُه َو �أَ ْب َع ُد مِ ْن َذلِكَ ـ َه َذا � ْإن كَ ا َن ْت ب َِحقٍ َنافِ َع ًة ـ َلك َِّن ال ُب َّد بِا ُ
ات ِتلْكَ ال َآرا ِء
َام محُ ْ َت َو َي ِ
مل َقابِلِ مِ ْن �إِ ْحك ِ
َو�أَ َ�سال ِي ِب َها َو َت َو ُّج َها ِت َها َ ،وال َع َملِ َعلَى ِت ْقن ِْي ِن َها َ ،و َذلِكَ مِ ْن خِ اللِ َت�شرْ ِ ْي ٍع َر ِ�صينْ ٍ َ ،و َقاب ٍِل لل َّتطْ ِو ْي ِر
ال�صالحِ َ ِة الطَّ ِّي َب ِة
َوال َّت ْحد ِْيثِ َ ،و ُي َد ُار بمِ ِ َهن َِّيةٍ َ ،و َي ْب َقى َذلِكَ ال َّت�شرْ ِ ْي ُع َقاد ًِرا َعلَى َ�ص ِ
ون ال َكل َِم ِة َّ
الو ْقتِ �أَ ْن
ال�صا ِئ َب ِة مِ ْن َها  ،وَفيِ َذ ِ
حج ُم َها  ،بمِ َ ا ال َي�أْ�سرِ ُ ُم ْب َت َغى امل ََ�ضامِ ينْ
ُ ،ي ُ
ات َ
َّ
حكم َها َو ُي ِّ
الر َ�سا َل ُة بمِ َ ا ال يل َْح ُق ال�ضرَّ َ َر بمِ َ ا َح ْو َل َها َ ،ما ِّد َّي ًة �أَ ْو َم ْع َن ِو َّي ًة َ ،م ْه َما كَ ا َن ْت
َت�أْتِي ِتلْكَ ال َكل َِم ُة �أَو ِّ
ات َناطِ ِق َها � ،أَ ْو كَ ا ِت ِب َها � ،أَ ْو َنا�شرِ ِ َها � ،أَو ُم َت َد ِاو ِل َها ..
ُم ْ�س َت َو َي ُ
ا�ش َم ْه َما
الم ِة ال ِّن َق ِ
ِئما الأَ ْخ ُذ بمِ َ ْن َه ِج َّي ِة احل َِوا ِر َو�آ َدا ِب ِه �أَ ًّيا كَ َ
ان َن ْو ُع ُه َواقِ ع ًا َ ،و َ�س َ
َو َي ْب َقى َدا ً
ون
اب الطَّ ْر ِح َمطْ لَب ًا َ ،و َ�صفَا ِء ال َّن َوا َيا ملْزم ًا َ ،و َذلِكَ كُ ُّل ُه ُد َ
كَ َا َن ْت َو�سِ ْي َل ُت ُه َحا�ضرِ ً ا َ ،و َ�ص َو ِ
َت ْه ِو ْي ٍل �أَ ْو تجَ ْ ِر ْي ٍح َ ،و اَل َت ْن ِز ْيهٍ �أَ ْو َت ْب ِج ْي ٍل َ ،ب ْل َبال َق َد ِر ا َّلذِي ُه َو َعل َْي ِه واقع ًا �صرِ ْ فًا  ،ال ُم َزا َي َد َة
ا�صا مِ ْن ُه َ ،وبِال َّتاليِ َال �ضرَ َ َر َو َال �ضرِ َ َار.
َعل َْي ِه َ ،وال ُن ْق َ�ص َ
ان فِ ْي ِه � ،أَ ْو ا ْن ِت َق ً
ان
ا�ص ًة �إِ َذا َما كَ َ
�إِ َّن الإِ ْت َي َ
ان بمِ َ ا ُه َو َ�صال ٌِح َق ْو ًال �أَ ْو فِ ْع ًال ال َ�شكَّ فيِ �أَ َّن ِل َذلِكَ َخيرْ ً ا َ ،خ َّ
ا�ص ،
ال�ض َوابِط َوال َّت�شرْ َي َع ِ
ِ�ص ِ
ُم ْب َت َغى َ�صاحِ ِب ِه َ�صاِفي ًا َنق َِّيا َ ،و َوف َْق َّ
ات  ،وَفيِ �إِطا ِر ْ
االخت َ
اف ا َ
اب �أَ ِو ال َّثل ِْب
اال�س ِت ْه َد ِ
الو ِ
مل ْعن َِّي ِة ُ ،دونمَ َ ا ال َّت ْ�ش ِهيرْ ُ ِب�أَ�سال ِْي ِب ْ
االغ ِت َي ِ
َو َعلَى ال ُّد ُر ِ
وب َ
ا�ص َل ِة ِج َه َة ْ
العميد الركن
ِو�سائِلَ ت ْذ َه ُب بِا َ
ارا �أَ ْو َ�س َع ممِ َّ ا
َت ْع ِييرْ اً �أَو َق ْد ًحا َ ،وب َ
مل َقا�ص ِد َم ْن� ًأى َ�أ ْب َع َد ممِ َّ ا َت ْب َتغ ِْي ِه َ ،وا ْنت َِ�ش ً
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ِبي ِة ا ُ
الوطَ ن ِِّي،
اركَ ِة ال ْإي َجا َّ
مل َق َّن َن ِة  ،نجَ ِ ُد فيِ َذلِكَ تجَ ْ �سِ ْيداً َحق ِْيق ًِّيا لِل َّد ُو ِر َ
َت َتطَ ل ُب ُه  ،حِ ْي َن َها َوبِامل َُ�ش َ
الم ِة الأ َدا ِء َ ،وب ِا ُ
مل َقابِلِ َي�أْتِي
اه َم ًة فَاعِ َل ًة يف تحَ ْ ق ِْيقِ �أَ ْ�س َب ِ
َو ُم َ�س َ
اب الإِ َجا َد ِة َ ،و َعامِ ًال ُم َ�سانِداً ل َِ�س َ
ان الأَ ْم ُر
َذلِكَ �أَ ْ
ي�ض ًا َت ْع ِز ْيزاً لأَ َوا�صرِ ِ الإِ َخا ِء َوالأُ ْل َف ِة َ ،و َداعِ م ًا لِل َّتكَافُلِ َواجل َْم َع ِة َ ،و َلك ِْن �إِ َذا َما كَ َ
ان َ�صائِب ًا �أَ ْو كَ َما
الراهِ ِن ـ َو�إِ ْن كَ َ
ل َْي َ�س فيِ محَ َ لِّ ِه  ،مِ ْن َح ْي ُث َع َد ُم ُم َ
الء َم ِة امل ُْح َت َوى َم َع امل َْوقِ ِف َّ
الو ْق ُت ُم َه َّي ٌئ ِل َز ِّج ِه َو َ�سطَ
ا�س ُب َوطَ ْر َح ُه َبينْ َ َت َداعِ َي ِ
ات َغيرْ ِ ِه َ ،وال َ
َي ْع َت ِق ُد ُه َ�صاحِ ُب ُه كَ َذلِكَ ـ َوال َي َت َن َ
ات َمث ِْي ِل ِه ُ ،م ْع َتقِداً َحامِ ُل ُه �أَ َّن َما َي ُ�سو ُق ُه َن ْح َو َه َذا َوذَاكَ فِ طْ َر ُت ُه ا ِلإ ْن َ�سان َِّي ُة َ ،و َي ُقو ُد ُه ِ�إل َْي ِه امل َْ�س�ؤول َِّي ُة
َت�أْ ِثيرْ َ ِ
م َت َم ِع ِه َ ،وبِال َّتاليِ َوطَ ِن ِه َ ،ف� َّإن
الوا ِز ُع الدِين ُِّي �َ ،س َو ٌاء ِاتجِّ َ ا َه َنفْ�سِ ِه � ،أَ ْو جُ ْ
الأَ ْخالقِ َّي ُة َ ،و َي ْف ِر ُ�ض ُه َعل َْي ِه َ
اء �َ ،س َو ًاء اجلَا ِنب َِّي َة مِ ْن َها َوا ُ
كو ُن ُج َّم ًة َ ،وال َع َواقِ َب ا ُ
مل َبا�شرِ َ َة َ ،وبمِ َ ا
ال َّت�أَ ِثيرْ َ ِ
ملترَ َ اكِ َم َة َ�س َت ُع ُّم الأَ ْر َج َ
ات َ�س َت ُ
االجت َِماعِ َّي ِة
اال�س ِت ْق َر َار َ ،و َما ِل َذلِكَ مِ َن ال َّت َداعِ َي ِ
ات الأَ ْمن َِّي ِة الأخرى َ ،و ْ
ُي َعك ُِّر َّ
ال�صف َْو َ ،و ُيخِ لُّ الأَ ْم َن َ ،و ُي َز ْع ِز َُع ْ
اب
الوا�سِ ِعَ ..و ُه َنا كَ �أَ ْ�ص َح ِ
َواالْقت َ
ِ�صاد َِّي ِة َوال َّثقَافِ َّيةَِ ،و َغيرْ ِ َها َ ،و َه َذا َما َي ْحد ُِث فيِ َم َواقِ َع ُم َت َع ِّد َدةٍ مِ ن َهذا ال َعالمَ ِ َ
ون ،
اف َوطَ ِن َنا ؟!! َ ،و َن ْح ُن ـ َواحل َْم ُد ِ
َام َم ْ�س َعا َنا َ ،و ِ�إ ْن َ�ص ُ
هلل ـ َن ْن َع ُم ب َِوطَ ٍن َم ُ�ص ٍ
َر� ٍأي �أَف ََما َعل َْي َنا َت ْق ِنينْ ُ َد ْو ِر َناَ ،و ِ�إ ْحك ُ
ان  ،تحَ ْ َت ظِ ِّل ال ِق َيا َد ِة ا َ
ان َه ْي َث ِم ْب ِن طَ ارِقٍ
ان ب ِالأَ َم ِ
ال�سلْطَ ِ
َي ُ�سو ُد ُه ال ْأم ُن َو َي ْز َد ُ
حلك ِْي َم ِة لمِ َْوال َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صاحِ ِب اجلَال َل ِة ُّ
مل َعظَّ ِم ال َقا ِئ ِد الأَ ْعلَى َر َعا ُه ا ُ
هلل َو َ�س َّد َد َعلَى طَ ِر ْيقِ ا َ
ا ُ
خليرْ ِ ُخطَ ا ُه.
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≈∏YC’G óFÉ≤dG ádÓL ∫GƒbCG øe

والو َطنُ ..
�أَ َنـا  ،وال َّر�أْ ُي َ ،
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