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عُ َم ُ
ان يف ِذ ْك َرى (ِ )23م ْن يُو ْل ُيو َا ْلـ َم ِج ْي ِد

ذكرى الثالث والع�رشين من يوليو املجيد �شكَّلت منعطفًا تاريخ ًيا ل ُعمان املجد واحل�ضارة،
م�سجلة �صفحة م�رشقة يف �سجل تاريخ ُعمان احلديث ،ي�ضاف �إىل �سجل جمدها العريق،
وحمدثة نقلة نوعية على كافة الأ�صعدة وامليادين على �أر�ض اخلري والعطاء� ،أر�ض ُعمان
الطاهرة الطيبة ،فمنذ انطالق ال�شعاع الأول والنور امل�رشق امل�ضيء لهذه الذكرى املجيدة يف
عام 1970م بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
وعمان ت�سري
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق اخلري خطاه ُ -
بخطوات واثقة ،ور�ؤى حمكمة ،نحو التقدم واالزدهار ،وحتقيق الطموحات اجل�سام لأهداف
النه�ضة املباركة ،ومقا�صدها النبيلة ،فاحتة �آفاق امل�ستقبل ليكون املواطن هدفًا �أ�سمى ،ف�شق
عاما ال�صعاب ،وامتطوا �صهوة
ال ُعمانيون بقيادة جاللته احلكيمة ور�ؤيته الثاقبة خالل (ً )49
فعمت التنمية ال�شاملة امل�ستدامة �أرجاء الوطن ،حتى �أ�صحبت ُعمان اليوم واحة
املجد وال�سموَّ ،
للأمن وال�سالم واال�ستقرار والتقدم واالزدهار ،يف كافة املجاالت.
�إن االحتفاء بهذه الذكرى املجيدة ما هو �إال حمطة يتم خاللها الوقوف على املنجزات العظام
التي حققتها م�سرية النه�ضة املظفرة على كافة الأ�صعدة وجميع امليادين ،نه�ضة تنموية
�شاملة وم�ستدامة على ال�صعيد الداخلي ،و�إر�ساء عالقات وطيدة مع كافة الدول وال�شعوب يف
�أرجاء املعمورة ،حتى �أ�صبحت ُعمان اليوم م�رضب املثل ومق�صد املحبة وال�سالم والوئام
على ال�صعيد العاملي ،كما �أن هذه الوقفة ما هي �إال توطئة لالنطالق نحو مزيد من التطوير
والتحديث يف كل ما يحقق ل ُعمان و�شعبها العزة والإباء وال�شموخ ،ومواكبة متطلبات احلا�رض
املجيد ،وامل�ستقبل امل�رشق ،والعي�ش الكرمي لأبناء ُعمان الأوفياء املخل�صني.
وقوات ال�سلطان امل�سلحة تعد �أحد ال�شواهد العظيمة ملنجزات النه�ضة املباركة بف�ضل
الرعاية واالهتمام ال�ساميني من لدن جاللة قائدها الأعلى -حفظه اهلل -وذلك انطالقا من
وبحرا،
وجوا،
براً ،
ً
�أدوارها اجل�سيمة ،وواجباتها العظيمة التي ت�ضطلع بها؛ حماية للوطن ً
والدفاع عن منجزاته ومكت�سباته ،كما �أنها تعد ركيزة �أ�سا�سية من ركائز التنمية ال�شاملة التي
دائما و�أب ًدا متم�سكة
تعي�شها البالد ،ويفخر بها املواطن يف م�سرية اخلري والنماء ،و�ستبقى ً
بواجباتها الوطنية ،حمافظة على �أمن الوطن وا�ستقراره ،وعلى كل ما يحقق ل ُعمان العزة
واملجد والإباء وال�شموخ.
وكل عام واجلميع بخري
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جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يرد على تهنئة قواتـــــــــــــــــــــه امل�سلحة مبنا�سبة ذكرى الثالث والع�شرين من يوليو املجيد
تف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه -فبعث برقية �شكر �إىل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزيرامل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ر ًدا على برقية التهنئة املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة
مبنا�سبة يوم النه�ضة املباركة فيما يلي ن�صها:

معايل ال�سيد /بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع  -وكافة منت�سبي القوات امل�سلحة والوزارة
ن�شكركم على تهنئتكم لنا مبنا�سبة يوم النه�ضة املباركة ذكرى الثالث والع�شرين من يوليو
املجيد ،ندعو اهلل تعاىل �أن ميتعكم بال�صحة والعافية ،ويعيد املنا�سبات ال�سعيدة على اجلميع
بال�سرور الدائم.
قابو�س بن �سعيد
				
وكل عام و�أنتم بخري			

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يتلقى تهنئة قواته امل�ســـــــــــــــــلحة البا�سلة مبنا�سبة ذكرى الثالث والع�شرين من يوليو املجيد
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزيرامل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة ذكرى ( )23من يوليو املجيد ،يوم النه�ضة العمانية املباركة
فيما يلي ن�صها:

موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظكم اهلل ورعاكم

ج�سدت �أبهى �صور احلب والوفاء بني القائد و�أبناء �شعبه
وامل�ستقبل ملحمة وطنية َّ
املخل�صني ،ممزوجة بروح ال�صرب و�صدق الوفاء لبناء حا�ضر ي�سمو ب�إجنازات ملمو�سة
ً
لعمان.
على خمتلف الأ�صعدة وميهد مل�ستقبل �أكثـر �
إ�شراقا ُ
موالي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� :إن قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة ثمرة من ثمرات
عهدكم الزاهر امليمون ،وقطاف رعايتكم الكرمية ،م�ستلهمة من الفكر الرائد جلاللتكم
حفظكم اهلل -مبد�أ امل�شاركة الوطنية ،وها هي حتتفل بالذكرى التا�سعة والأربعنيدائما و� ً
أبدا م�ساهمتها بكل كفاءة واقتدار يف بناء هذا
من عمر امل�سرية املباركة ،لت�ؤكد
ً
الوطن العزيز ،ولقد �أثبتت قواتكم امل�سلحة مكانتها الرا�سخة ،ودورها الرائد املتني يف
احلفاظ على كل �شرب من �أر�ضنا احلبيبة ،والذود عن مقد�ساته ومنجزاته حتى غدت

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ُعمان اخلري مطمئنة ي�سودها الرخاء والأمان ،لتنعم بحا�ضر �سعيد ،وم�ستقبل م�شرق

العمانية
�إن الثالث والع�شرين من يوليو املجيد حمطة م�شرقة يف تاريخ النه�ضة ُ
احلديثة ،وذكرى وطنية عميقة على قلب كل ُعماين ترعرع على هذه الأر�ض الطيبة،
واكتحلت عيناه باملنجزات ُ
وق َّرتا بالأمن والأمان ،بها تتجدد الآمال وت�ستحدث الطموحات
لت�ستمر الإجنازات يف ظل م�سرية حافلة باخلري والعطاء ،ونحن �إذ نحتفل بهذه الذكرى
وي�شرف قواتكم امل�سلحة البا�سلة ،وجميع منت�سبي وزارة
لي�شرفني يا موالي
املجيدة،
ِّ
ِّ
الدفاع �أن نرفع �إىل مقام جاللتكم ال�سامي �أعظم �آيات التهاين و�أجل معاين التربيكات،
وابتهاجا ب�أجماد م�شرقة وتنمية �شاملة يعي�شها وطننا ُعمان ،مقرونة بالدعاء
عرفا ًنا
ً
ً
قائدا وعاهلاً لهذا الوطن املعطاء.
�إىل املوىل جل �ش�أنه ب�أن يحفظ جاللتكم

موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم:

يبتهج هذا الوطن العزيز بذكرى الثالث

والع�شرين املجيد بعد خم�سة عقود من العمل الد�ؤوب� ،أثمرت عن �إجنازات تروي للحا�ضر
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ب�إذن اهلل بقيادة جاللتكم احلكيمة.

موالي �صاحب اجلاللة:

�إن قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة ،وجميع منت�سبي هذه

ال��وزارة ،وهم يُحيون هذه املنا�سبة امليمونة ليجدِّ دون جلاللتكم �-أبقاكم اهلل -العهد
والوالء ،وال�سمع والطاعة ،واحلب والعرفان ،م�ؤكدين على قد�سية الأمانة التي ُ�ش ِّرفوا

بحملها يف الذود عن حيا�ض الوطن ،ومقد�ساته ،ومنجزاته ،رافعني � ّ
أكف الدعاء �إىل
لعمان
املوىل ج َّلت قدرته ب�أن يحفظكم وي�سدِّ د على طريق اخلري خطاكم ،ويجعلكم ُ
ً
ً
رائدا.
قائدا ،ول�شعبها

حفظكم اهلل ياموالي ،و�أيدكم بعزته ،وجعل �أيامكم كلها ً
مينا وبركة،
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة
7
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ال�سلطانـــي:
املكتب
الفريــق �أ َّول وزيــر
معالـــي
ِ
ِّ
ِ

ً
ومعــــــــــــــــــــــــــــــراجا نحــــــــو معالــــــم التطــــــــــور والتقــــدم
الثالث والع�شرون من يوليو يعـدُّ حدثًــا تاريخ ًيا،
التــــــــي ر�ســــــــم تــــفا�صيلها بـــــــــانـــــــــي ُعــــــــــــــــــــــــــــمان احلديثـــــــــــــــة مــــــــــوالنا املعظم �أع َّزه اهلل

معايل الفريق �أول
�سلطان بن حممد النعماين

يطيب يل وي�شرفني يف
ُ
ه��ذه املنا�سبة اخلال��دة �أن
�أتق َّدم ب�أزكى �آيات التهاين
والتربي��كات �إىل مق��ام
م��والي ح�ض��رة �صاح��ب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم  -حفظه الله-
داع ًي��ا امل��وىل القدي��ر �أن
مَي َّن على جاللت��ه مبوفور
العــدد 511
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ال�صحة والعافية والعمر
املدي��د ،و�أن يعيد عليه
ه��ذه املنا�سب��ة املجيدة
ووطنن��ا العزي��ز يرقى
هامات العز والعال.
�إنَّ الثالث والع�شرين
من يولي��و يع�� ُّد حد ًثا
ومعراجا نحو
تاريخ ًيا،
ً
معامل التط��ور والتقدم
الت��ي ر�س��م تفا�صيله��ا
ب��اين ُعم��ان احلديث��ة
موالن��ا املعظ��م �-أع��زَّ ه
الله -الذي وعد ،ف�أجنزَ
وعده ،فكان��ت �شواهد
املنج��زات ومظاه��ر
التط��ور �شاخ�ص��ة يف
كافة القطاعات.
ريب ب�أن ال�سلطنة
ال َ

ت�شه��دُ حت��ولاً
كب�يرا
ً
يف خمتل��ف املجاالت
خا�ص��ة االقت�صادي��ة
منه��ا ،وذل��ك به��دف
الرقي مب�ست��وى الأداء
ّ
االقت�ص��ادي من خالل
تهيئ��ة كاف��ة الظروف
املالئمة جلذب مزيد من
اال�ستثمارات اخلارجية
يف خمتل��ف املجاالت
ال�صناعي��ة وال�سياحية
وفق �أ�س���س تتوافق مع
هوي��ة ُعم��انَ و�أ�صال��ة
�شعبها.
�إن ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلح��ة والأجه��زة
الأمني��ة مبختل��ف
وحداته��ا وت�شكيالتها

ت�شرفت باهتمام ودعم ومتابعة
َّ
القائ��د الأعلى للق��وات امل�سلحة
حفظ��ه الل��ه ورع��اه -لالرتقاءمب�ست��وى جاهزيته��ا و�أدائه��ا
من خالل �إع��داد الكادر الب�شري
باعتباره الق��وة احلقيقية للقيام
بالواجب املقد�س يف الدفاع عن
الوطن العزيز.
ونح��ن نحتف��ل به��ذا اليوم
املجيد ،ف�إننا نعاهد جاللته -رعاه
قدم��ا يف حمل
الل��ه -بامل�ض��ي ً
الأمان��ة املقد�سة جن��ودً ا �أوفياء
�أمن��اء خمل�ص�ين له��ذا الوطن
حتت قي��ادة جاللت��ه احلكيمة،
رافع�ين � َّ
أك��ف ال�ضراع��ة �إىل
امل��وىل عزوجل �أن مَي َّن عليه من
في�ض �آالئ��ه ونعمائه� ،إنه �سميع
جميب.

ت�شهد حت اً
ُ
��ول كبريًا يف خمتلف
ال�سلطنة
املجاالت خا�صة االقت�صادية منها وذلك
الرقي مب�ستوى الأداء االقت�صادي
بهدف
ّ

•••
ق���وات ال�سلطان امل�سلحة والأج��ه��زة
الأمنية مبختلف وحداتها وت�شكيالتها
ت�ش َّرفت باهتمام ودعم ومتابعة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل-
لالرتقاء مب�ستوى جاهزيتها و�أدائ��ه��ا

•••
نعاهد جاللته -رع���اه اهلل -بامل�ضي
ق���دمً���ا يف ح��م��ل الأم���ان���ة امل��ق��د���س��ة
ج��ن��و ًدا �أوف��ي��اء �أم��ن��اء خمل�صني لهذا
ال��وط��ن حت��ت ق��ي��ادة جاللته احلكيمة
9
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ؤول عن �شو� ِؤن ِّ
فــاع:
يد
معايل َّ
ال�س ِ
الوزير امل�س� ِ
ِ
الد ِ

ِّ
�ســـــــــجل التاريــــــــــخ ال ُعمانـــــي املعا�صـــــــر
يوم الثالث والع�شرين من يوليو املجيد ميثل رمــ ًزا وطنيًا عــــــــــــــــــــــــــــــــــظي ًما فـــي
و�أحــدث نقلة نوعية فـي النهو�ض ب ُعمان �إلـــى معــارج التطــــــــــــــــــــــــــــــــــــور واالزدهـــار والنماء على كافـــــة الأ�صعدة وجميع املجاالت

معايل ال�سيد
بـدر بن �سـعود البو�سعيدي

احلمدلله رب العاملني ،وال�صالة
وال�سالم على �أ�شرف خلق الله �سيدنا
حممد وعلى �آل��ه و�صحبه الأخيار،
وبعد،
يوم الثالث والع�شرين من يوليو
ريا يف
املجيد ميثل رم� ً�زا وطن ًيا كب ً
�سجل التاريخ ال ُعماين املعا�صر،
ي�ضاف �إىل �سجل عُ ��م��ان احلافل
بالأجماد .هذا اليوم املاجد �أحدث
نقلة نوعية يف النهو�ض ب ُعمان �إىل
معارج التطور واالزدهار والنماء على
كافة الأ�صعدة وجميع املجاالت ،وما
العــدد 511
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االحتفاء بهذا اليوم العزيز علينا
جمي ًعا �إال تعبري �صادق ونابع من
�أعماق القلوب والأفئدة عن الوالء
واالنتماء لهذا الوطن الغايل ولقائد
امل�سرية املظفرة م��والن��ا ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظه الله ورعاه -و�ستبقى
ذك��رى هذه املنا�سبة املجيدة التي
انطلقت يف ع��ام 1970م حمفورة
يف وج��دان �أبناء عُ مان الأوف��ي��اء،
ي�ستمدون منها القوة والعزمية لل�سري
على طريق التقدم واالزدهار ،وحتقيق
الطموحات ،وي�ستلهمون منها القيم
واملبادئ التي �أر�سى دعائمها جاللة
ال�سلطان املعظم -حفظه الله ورعاه-
منذ انطالق م�سرية النه�ضة ال ُعمانية
نربا�سا ي�ضيء
احلديثة ،والتي ظلت
ً
طريق امل�ستقبل ،وال��داع��م القوي
لركائز ومكونات النه�ضة املباركة على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
�إن ذكرى يوم الثالث والع�شرين
من يوليو املجيد تفرح لقدومها قلوب
�أبناء عُ مان الأوفياء ،ففي الذكرى

التا�سعة والأربعني تبلغ م�شاعر الفخر
�أوجها ،اعتزا ًزا بارتقاء الوطن على
�س َّلم املجد ،ونزداد ثقة ويقي ًنا ب�أن ما
بلغته عُ مان اليوم من مكانة عظيمة
جعلتها منوذجً ا للأمن واال�ستقرار
واالزده���ار وعلى كافة امل�ستويات،
وقد حتقق كل ذلك بف�ضل الله تعاىل
ث��م بف�ضل ر�ؤي���ة وحكمة القيادة
احلكيمة مل��والن��ا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه الله ورعاه -التي �آمنت ب�أناملورد الب�شري ركيزة �أ�سا�سية تقوم
عليه كافة جوانب التنمية ،ف�أخرج
�أجيالاً من �أبناء الوطن املخل�صني
وهم بدورهم ي�صنعون منوذجً ا تنمو ًيا
ِّ
م�صاف
رائ ًعا جعل عُ مان اليوم يف
الدول املتقدمة.
عاما ،وعُ مان
ت�سعة و�أرب��ع��ون ً
ت�سري على طريق التنمية والبناء
بخطى را�سخة وواثقة نحو امل�ستقبل،
من �أجل رفعة الوطن ،و�إعداد الإن�سان
ال ُعماين ليكون �أكرث قدرة على العطاء
والإجن��از ،والتفوق والتميز ،وبناء

الوطن الغايل وحمايته واحلفاظ على
كيانه وم�صاحله وحقوقه ومقدراته،
من خالل التزود والت�سلح بالعلم،
والتفاين والإخ�لا���ص يف العمل،
واالعتماد على الذات يف �شتى مناحي
احلياة ،ويف كل موقع من مواقع
العطاء والإنتاج يف وطننا الغايل.
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبختلف
جزءا
�صنوفها وت�شكيالتها �أ�صبحت ً
ال يتجز�أ من نه�ضة عُ مان ال�شاملة،
وركيزة �أ�سا�سية لبناء هذا الوطن
الغايل ملا ت�ضطلع به من �أدوار جليلة
يف حتقيق الأمن والأم��ان الذي يعد
ً
�شرطا و�أولوية للبناء والتنمية لتحقيق
اال�ستثمار الأمثل لإمكانات الوطن
ولطاقات امل��واط��ن .وحتقي ًقا لهذا
الهدف ال�سامي ت�سعى قوات ال�سلطان
دائما و�أب��دً ا نحو مزيد من
امل�سلحة ً
االرتقاء والتقدم والتطوير والتحديث
يف ق��درات��ه��ا الع�سكرية والفنية
والإلكرتونية والإدارية مبا ميكنها من
القيام بالواجب املنوط بها جتاه كل
�شرب من تراب هذا الوطن العزيز،
واحلفاظ على مكت�سباته ومنجزاته

التي حتققت ،والتي �سوف تتحقق ،ب�إذن
الله تعاىل ويف ظل العهد الزاهر بقيادة
موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه الله ورعاه.
وبهذه املنا�سبة العزيزة ،ي�شرفني
بالأ�صالة عن نف�سي ،وبالنيابة عن
منت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،ومن خالل هذا املنرب �أن
�أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
– �أعزه الله -معاهدين الله عز وجل
ب�أن نكون اجلنود الأوفياء واحلرا�س
الأمناء لهذا الوطن املعطاء وللقائد
املفدى حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عُ مان عزيزة �أبية،
وحفظ �سبحانه موالنا جاللة �سلطان
البالد املفدى ،و�أدام عليه ال�صحة
والعافية والعمر املديد ،وك��ل عام
وعُ مان الغالية وقائدها املظفر و�شعبها
العظيم الأبي بخري وهناء.

االحتفاء بهذا اليوم تعبري من
�أعماق القلوب والأفئدة عن
الوالء واالنتماء لهذا الوطن
الغايل ولقائد امل�سرية املظفرة

•••
ت�سعة و�أربعون عامًا وعُ مان
ت�سري على طريق التنمية
وال��ب��ن��اء ب��خ��ط��ى را���س��خ��ة
وواث��ق��ة نحو امل�ستقبل ،من
�أج��ل رفعة الوطن ،و�إع��داد
الإن�سان ال ُعماين ليكون �أكرث
ق��درة على العطاء والإجن��از

•••
ق���وات ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة
مبختلف �صنوفها وت�شكيالتها
رك��ي��زة �أ�سا�سية لبناء هذا
الوطن الغايل ملا ت�ضطلع به
م��ن �أدوار جليلة يف حتقيق
الأم���ن والأم����ان ال���ذي يعد
ً
�شرطا و�أولوية للبناء والتنمية
11
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بوزارة ِّ
فـــــــــاع:
الـد
العـــام
أميــن
ِّ
ِ
معالــــــي ال ِ
ِ

الثالث والع�شرون مـــن يوليــو املجيــد يــوم ي�ستح�ضـــــــــــــــــــــــــــــر �أبناء ُعمان م�شاهد بواكيـــــــر النه�ضة املباركــــة
وخطـــــــواتها الأولــــــــى التـــي �أطلقــــت �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة بناء الإن�ســــــــان وعــــــــــمارة البـــــــالد

معـالـــي
حممد بن نا�صر الرا�سبي

بداي��ة يطي��ب يل به��ذه
املنا�سب��ة الغالي��ة الت��ي تتجدد
كل عام �أن �أرفع �أ�سمى عبارات
الته��اين والتربي��كات للمق��ام
ال�سام��ي ملوالنا ح�ضرة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو���س بن
�سعي��د املعظ��م القائ��د الأعل��ى
للق��وات امل�سلح��ة -حفظه الله
ورعاه -كما يطيب يل �أن �أتقدم
بخال���ص التهنئة جلميع �ضباط
العــدد 511
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و�أفراد قوات ال�سلطان امل�سلحة
ومنت�سبي وزارة الدفاع� ،سائلاً
امل��وىل جل��ت قدرت��ه �أن يدمي
على عُ مان و�أهله��ا نعمة الأمن
واال�ستق��رار حت��ت راي��ة باين
نه�ضته��ا وباع��ث �أجماده��ا
ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة
ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعيد
املعظم حفظه الله ورعاه.
دائما م��ا ي�ستح�ض��ر �أبناء
عُ م��ان يف ه��ذا الي��وم املبارك
م�شاهد بواكري النه�ضة املباركة
وخطواتها الأوىل التي �أطلقت
�شرارة بن��اء الإن�س��ان وعمارة
الب�لاد ،وي�ستذك��رون خطاب
جاللته الأول الذي وجهه لأبناء
ال�سلطن��ة وه��و يعده��م بعهد
جديد يحق��ق ر�ؤاهم وتطلعاتهم
وي�سنه�ضه��م للت�شم�ير ع��ن
�سواع��د العم��ل للم�شاركة يف

بناء �ص��رح النه�ض��ة ال ُعمانية
اجلديدة ،وقد ل َّب��ى �أبناء عُ مان
دع��وة عاه��ل الب�لاد والت ُّف��وا
حول القائد لتنطل��ق يف �سائر
الب�لاد التنمي��ة ال�شامل��ة يف
ن�شئت
�ش َّتى مناحي احلي��اة ،ف�أُ ِ
املدار�س وامل�ست�شفيات ،و�شقت
الط��رق لرتب��ط امل��دن بالقرى
البعي��دة ،وو ِّف��رت الرعاي��ة
االجتمـاعي��ة للمحتــاج�ين،
وتوح��دت الب�لاد ،وا�ست�شعر
املواط��ن الأم��ن وال�سكينة التي
هي���أت ل��ه الأر�ضي��ة املنا�سب��ة
للإب��داع وامل�ساهم��ة يف بن��اء
الوطن.
لق��د حظي��ت وزارة الدفاع
وق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
وكاف��ة الأجه��زة الع�سكري��ة
والأمنية الأخرى بن�صيب وافر
م��ن الرعاية ال�سامي��ة الكرمية

م��ن ح�ض��رة �صاح��ب اجلاللة
ال�سلطان املعظ��م القائد الأعلى
للق��وات امل�سلح��ة -حفظه الله
ورعاه -وتتمثل تلك الرعاية يف
العناية بت�أهيل الكوادر الب�شرية
ومتكينه��ا م��ن القي��ام بدورها
الوطن��ي بكل كف��اءة واقتدار،
ف�ض�لا عن ت�سليحه��ا باملعدات
والتجهيزات الع�سكرية الالزمة
لتتمك��ن م��ن القي��ام بدوره��ا
الوطني يف الدفاع عن حيا�ض
الوط��ن وحماي��ة مكت�سب��ات
النه�ضة املبارك��ة ،وقد �شهدت
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
يف ال�سن��وات الأخ�يرة نقل��ة
نوعية يف حتدي��ث منظومتها
الدفاعي��ة وت�سليحه��ا ب�أحدث
املع��دات الع�سكري��ة وت�أهي��ل
منت�سبيها وف��ق �أعلى املعايري،
ف�ض�ًل�اً ع��ن تن��وع التماري��ن

الع�سكرية امل�شرتكة بني �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة وقوات
ال��دول ال�شقيق��ة وال�صديق��ة،
وبناء عالق��ات ع�سكرية وثيقة
مع ال��دول امل�ؤثرة يف منطقتنا
والع��امل م��ن خ�لال اللج��ان
الع�سكري��ة امل�شرتك��ة ،بهدف
تقريب وجهات النظر وحتقيق
اال�ستق��رار وتن�سي��ق اجله��ود
الرامية للمحافظ��ة على الأمن
وال�سالم يف منطقتنا.
ختام��ا� ،أ�س���أل امل��وىل عز
ً
وج��ل �أن يوفقنا خلدم��ة بالدنا
الغالي��ة وقائدنا املف��دى ،ويدمي
عم��ر نه�ضتن��ا املبارك��ة ،و�أن
ينع��م بال�صح��ة والعافي��ة على
جاللته ،و�أن يعيد هذه املنا�سبة
ومثيالتها وبالدنا عُ مان يف ٍّ
عز
و�س�ؤدد.
وكل عام واجلميع بخري

�أبن��اء عُ م��ان ل ُّبوا دع��وة جاللته
للم�شارك��ة يف بناء �ص��رح النه�ضة
العمانية وانطالق التنمية ال�شاملة

•••
وزارة الدفاع وق��وات ال�سلطان
امل�����س��ل��ح��ة وك���اف���ة الأج���ه���زة
الع�سكريــة والأمنيــة الأخـــرى
حظيت بن�صيب وافر من الرعاية
ال�سامية الكرمية جلاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحــة حفظـه اهلل ورعـــاه

•••
ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة �شهدت
نقلة نوعي��ة يف حتديث منظومتها
الدفاعي��ة وت�سليحه��ا ب�أح��دث
املع��دات الع�سكري��ة وت�أهي��ل
منت�سبيه��ا وف��ق �أعل��ى املعاي�ير
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حـــــــــة:
لطــــان امل�س َّل
ال�س
رئيـ�س �
ُ
ات ُّ
أركــــان ق َّو ِ
ِ
ِ
ِ

ُّ
تقــــدم
الثالث والع�شرون مـــن يوليـــو املجيـــد وقفــــة �إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل و�إكبـــــار ملــــا ت�شهـــــده البـــــالد مـــــن
ومنــــــــا ٍء وا�ستقـــــــــرا ٍر ورخــــــــــا ٍء ومنجـــــــــزاتٍ �شــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخمــــــــ ٍة عـــــــــــ َّمت �أرجـــــــــــــاء ُعمــــــــــــــــــان

الفريق الركن
�أحمــد بن حارث النبهــاين

احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة
وال�سالم على ر�سوله النبي الأمني،
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
حتتفل عُ ��م��ان اخل�ير والنماء
واالزده��ار يف هذه الأي��ام املباركة
بذكرى ال َّثالث والع�شرين من يوليو
عاما
املجيد ومرور ت�سع ٍة و�أربعني ً
على يوم نه�ضتها املباركة؛ فنقف
وقفة �إجالل و�إكبار ملا ت�شهده البالد
من تقدُّم ومنا ٍء ،وا�ستقرا ٍر ورخا ٍء،
عمت �أرج��اء
ٍ
ومنجزات �شاخم ٍة َّ
العــدد 511
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عُ ��م��ان ،ويف ميادين متعدد ٍة:
العلمية ،وال�صحية ،واالقت�صادية،
واالجتماعيــة ،وكا َّفـــة القطاعـات
التنموية الأخ��رى التي ت�ستهدف
رقي الوطن وتقدمه وبناء الإن�سان،
فهني ًئا لنا جمي ًعا بالنهج القومي الذي
�أر�سـاه موالنــا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه الله ورع��اه -ط��وال �أع��وامال َّنه�ضة ال ُعمان َّية املباركة ،وهني ًئا
للعمان ّيني مبا حت َّق َق ويتح َّق ُق من
ومكت�سبات
منجزات عظيم ٍة،
ٍ
ٍ
متعدّد ٍة وعلى جميع الأ�صعــدة
وامل�ستويــات الداخليـة واخلارجية.
وبهذه املنا�سبة الوطنية اخلالدة
�شرفني بالأ�صالة عن نف�سي ونياب ًة
ُي ّ
عن جميع منت�سبي ق َّوات ال�سلطان
ال�سامي
امل�س َّلحة� ،أن نرفع �إىل املقام َّ
� َّ
أجل ال َّتهاين و�أ�سمى الأماين ،داعني
الله َّ
جل �ش�أنه� -أن يحفظ جاللته لنابعني رعايته ،وي�ؤ ّيده بتوفيقه ونور
حكمته ،وي�سدّد على طريق اخلري
والرفعة خطاه ،و�أن ُيغدق عليه ب ِن َع ِم

وال�سعادة والعمر
ّ
ال�صحة والعافية ّ
املديد ،كما ن�س�أ ُل ُه تعاىل �أن ُيدمي
على عُ مان نعمة ال َّرخاء واال�ستقرار،
وال�سالم واالطمئنان والتقدم
والأمان َّ
واالزدهار ،يف ّ
ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه الله ورعاه.
�إن ال َّثالث والع�شرين من يوليو
املجيد ُّ
يطل علينا ّ
كل عا ٍم ب�إ�شراقاته
البه َّية ،يف ه��ذا العهد الزاهر
امليمون ،فكان النتاج نه�ض ًة �شامل ًة،
مبرتكزات ت�ستم ُّد ثوابتها ومبادئها
من القيم الإ�سالمية احلنيفة ،والهُ وية
ال ُعمانية الأ�صيلة ،ممتدَّة اجلذور يف
�أعماق تاريخ احل�ضارة الإن�سان َّية.
و�إن االحتفاء بهذه املنا�سبة الوطنية
العظيمة يف ذك��راه��ا التا�سعة
والأرب��ع�ين ليوقد فينا العزمية،
وي�شحذ الهمم ،ويجدّد العطاء نحو
تقدمي املزيد من العمل وال َّت�ضحية
حا�ضر
لهذا الوطن الأ�ش ّم ،من �أجل
ٍ
وم�ستقبل �أكرث �أملاً
وبهاء.
م�شرق،
ً
ٍ
ٍ
وه��و تعبري �صادق عن بهجة

الأنف�س ب ُعمان ال�سالم وبحب القائد
املفدى �أعزه الله ،والذي كان همه
الأول هو رفع راي��ة الوطن عالية
خفاقة ،فكان له ما �أراد بتوفيق من
الله عز وجل ،فحق لهذه الأنف�س
�أن تبتهج وت�سعد بهذا احلب
ال�سرمدي ،وال��والء الندي لعمان
الغالية ،ولقائدها وم�ش ّيد نه�ضتها
احلديثة موالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه الله ورعاه.
لقد �أوىل جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه الله
ورع����اه -ال��ق��وات امل�سلحة َّ
جل
الرعاية وااله��ت��م��ام ال�ساميني،
ف�شمل ذل��ك خمتلف �أ�سلحتها
وت�شكيالتها ووحداتها ،ت�سليحا
وتنظيما وتطويرا ،انطالقا
وتدريبا
ً
من واجباتها الوطن َّية اجل�سيمة،
و�صون منجزات م�سرية ال َّنه�ضة
املباركة ،واملحافظة على مكت�سباتها
َّ
الطاهرة ،و�إنها بكافة قطاعاتها
الرب َّية واجلو َّية والبحر َّية لت�ؤكد

جاهز َّيتها ال َّتامة للقيام ب�أدوارها
اجلليلة ،و�أداء ر�سالتها النبيلة
وال�سهر على
يف حماية الوطنَّ ،
منجزاته ،وال���ذود عن حيا�ضه،
�سياجا مني ًعا وحام ًيا ً
يقظا.
ً
ّ
دوما
و�إن القوات امل�سلحة
لتعتز ً
ب�إ�شادة القائد الأعلى �-أع��زه الله-
وب�أدوارها املقدَّ�سةُ ،معاهدين الله
ب�أن َّ
ال�سامي على العهد
نظل للمقام َّ
وال��والء َّ
والطاعة ،جنودً ا �أوفياء،
ً
وحرا�سا �أمناء،
وحماة �أ�شاو�س،
ً
متم�سكني بنهج جاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
رعاه الله -يف الت�ضحية لهذا الوطنالعظيم ،نذود عن حماه ومنجزاته
الغالية ّ
بكل ما منلك من قو ٍة وعزمي ٍة
دائما
و�إراد ٍة و�شكيم ٍة ،ومت�سلحني ً
بالكفاءة الع�سكر َّية وال ُّروح املعنو َّية
العالية ،و�شعارنا الذي لن نحيد عنه
لل�سلطان،
�أبدا( :الإميان بالله ،الوالء ُّ
َّ
الذود عن الوطن).
وك��ل ع��ام وجاللته يف �صحة
وهناء وعمان و�شعبها يف �أمن ووئام
وتقدم وازدهار.

�إن االحتفاء بهذه املنا�سبة
ال�سعيدة ليوقد
الوطن َّية َّ
فينا العزمية ،وي�شحذ
الهمم ،وي��ج ّ��دد العطاء
نحو ت��ق��دمي امل��زي��د من
العمل وال َّت�ضحية لهذا
أ�شم
الوطن ال ّ

•••
َّ
الثالث والع�شرون من يوليو
يطل علينا ّ
املجيد ُّ
كل عام
ب�إ�شراقاته البه َّية ،يف هذا
العهد الزاهر امليمون ،فكان
ً
ً
�شاملة
نه�ضة
النتاج

•••
القوات امل�سلحة لتعت ّز دومًا
ب�إ�شادة القائد الأع��ل��ى ـ
�أع���زه اهلل ـ وب���أدواره��ا
َّ
املقد�سة ،مُعاهدين اهلل ب�أن
َّ
ال�سامي على
نظل للمقام َّ
َّ
والطاعة،
العهد وال��والء
ج��ن��و ًدا �أوف��ي��اء ،وح��م ً
��اة
وحرا�سا �أمناء
�أ�شاو�س،
ً
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ُ
مانــــــــــــــي:
ال�سلطــانــــي ال ُع
اجلي�ش
قائـــــد
ِّ
ِّ
ِ

ً
حكومـــة و�شــــــــع ًبا وقفــــــة
فــــي الثالـــــــــث والع�شـــــــــــريـــن مـــــــــــــن يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــو تقف ال�سلطنــــــــــــــة
اعتـــــــــــزاز وفخـــــــــر ملا تـــــــــــم �إنـــــــــــجازه علـــــــــــــــــــــــــــــــــى امتداد م�سيــــــــرة النه�ضـــــــة املباركـــــــــــــــــــــة

اللواء الركن
مطـــر بن �ســامل البلو�شــي

تق��ف ال�سلطن��ة حكوم ًة
و�شع ًبا خالل هذه الأيام وقفة
اعت��زاز وفخ��ر مل��ا مت �إجنازه
على امتداد م�سرية النه�ضة
املبارك��ة ،ويعد تاريخ الثالث
والع�شري��ن من يولي��و لعام
1970م تاريخ انطالقة مل�سرية
م�شرق ،فهو
غ��د
اخلري نحو ٍ
ٍ
اليوم ال��ذي وعد فيه ح�ضرة
العــدد 511
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�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان
قابو���س ب��ن �سعي��د املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظ��ه الله ورع��اه� -شعبهالويف به��ذا امل�ستقبل الذي
تقدما وازدها ًرا،
نعي�شه اليوم ً
وذلك يف �أول خطاب جلاللته
حني جاء يف النطق ال�سامي
«�أيها ال�شعب �س�أعمل ب�أ�سرع
م��ا ميك��ن جلعلك��م تعي�شون
�سعداء مل�ستقبل �أف�ضل »...
�إن اجلي���ش ال�سلط��اين
العُم��اين ال��ذي يع��د �إحدى
منظوم��ات ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ن��ال الن�صيب الوافر
من معطيات النه�ضة املباركة
بف�ض��ل الرعاي��ة ال�سامي��ة
الكرمي��ة م��ن ل��دن موالن��ا
ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة

ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد
املعظم القائ��د الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظ��ه الله ورعاه-
ف�شمل��ه التطوي��ر والتحديث
يف كل جوانب��ه ،بالع��دة
والعتاد ليواكب جيو�ش العامل
من حيث التطوير والتجهيز،
وقد حقق بف�ضل الله ثم الرعاية
ريا من الإجنازات
ال�سامية كث ً
م��ا ال يت�سع املج��ال لذكرها،
فخ��را ب���أن اجلي�ش
ويكف��ي
ً
ال�سلط��اين العُم��اين يواكب
جيو���ش الع��امل يف الكف��اءة
والتخطيـ��ط والتنظيــــــ��م،
ً
رفيع من
ويتحلــــى
مب�ستوى ٍ
التدريب والت�سليح واالهتمام
بالكادر الب�شري ورفع م�ستوى
كفاءت��ه القتالي��ة والعلمي��ة،
فالطريق امل���ؤدي �إىل حتقيق

الطموح والإجناز يتطلب منا
التخطيط املتوا�صل ،والعزمية
العالية ،ورفع الروح املعنوية،
كل يف جمال اخت�صا�صه.
�إن النجاح وحتقيق الإجناز
ال ي�أتي ب�سهول��ة و�إمنا ي�أتي
بالهمم واملبادرات،فلله احلمد
واملن��ة برع منت�سب��و اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين الأ�شاو�س
يف ا�ستخدام كل ما هو جديد
ومتطور يف كاف��ة املجاالت
القتالي��ة كالعل��وم الع�سكرية
النظري��ة والتطبيقيـــ��ة �أو
املجاالت التخ�ص�صية املهنية
الفنية �أو الإدارية.
ويف هذا املقام ال ي�سعنا
�إال �أن نرفع � َّ
أك��ف الدعاء
مت�ضرعني لله العلي القدير
ب�أن يحفظ عُ مان وقائدها

امل��ف��دى ،و�أن ينعــم عليه
بال�صحـــة والعافيـــة ،و�أن
يدمي ل ُعمان و�شعبها الأبي
الأمن والأم��ان واال�ستقرار،
فمنت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ي��ج �دِّدون العهد
وال���والء� ،شعارهم الإمي��ان
بالله ،وال���والء لل�سلطان،
وال�������ذود ع���ن ال���وط���ن،
وي�����ش� ِّ�م��رون ع��ن �سواعد
اجلد واالجتهاد ،ويعت ُّزون
��ج���دون م ��آث��ر يـــوم
ومي� ِّ
النه�ضة املباركة ،ويرفعون
�أ���س��م��ى �آي�����ات ال��ت��ه��اين
والتربيكات للمقام ال�سامي
حل�ضــرة �صاحـب اجلاللـــة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه الله ورعاه.

اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعماين
ن��ال الن�صي��ب الواف��ر م��ن
معطي��ات النه�ض��ة املبارك��ة
بف�ض��ل الرعاي��ة ال�سامي��ة
الكرمية من لدن موالنا جاللة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

•••
�إن النج��اح وحتقي��ق الإجناز
ال ي�أت��ي ب�سهول��ة و�إمن��ا
ي�أت��ي بالهم��م واملب��ادرات،
ومنت�سب��و اجلي���ش ال�سلطاين
ال ُعماين الأ�شاو���س برعوا يف
ا�ستخ��دام كل م��ا ه��و جديد
ومتط��ور يف كاف��ة املج��االت

•••
يف ي��وم النه�ض��ة املبارك��ة
منت�سب��و اجلي���ش ال�سلط��اين
ال ُعم��اين يج��ددون العه��د
وال��والء ،وي�شم��رون ع��ن
�سواع��د اجل��د واالجته��اد
17
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ُ
مانـــــــي:
ال�سلطانــــي ال ُع
�ســالح اجلــــــ ِّو
قائـد
ِّ
ِّ
ِ

ً
ً
ً
مــــرموقــــة ،علـــى كافة الأ�صعدة
دوليـــــة
مكانـــــة
ت�ستقبل ُعـمــان و�شعبها هذه الذكرى املجيدة وقد و�ضعت لنف�ســـــــــــــــــــــــــــــها
كبيـرة عــــــــــــــــــــــــــــــــــلى م�ســــــــار تنميـــــة ُعــــــمــان� ،شــــــعبـ ًـا و� ً
أ�شــــواطــــا ً
ً
أر�ضـــــــا
الإقليميـــة والدوليـــــة ،وقطـــعت �

اللواء الركن طيار
مطــر بن عـلي العبيدانـــي
تهل علينا يف هذه الأي��ام املجيدة ذكرى
مرور ت�سعة و�أربعني عام ًــا على قيام النه�ضة
الـمباركة بقيادة موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد الـمعظم ،القائد
الأعلى للقوات الـم�سلحة -حفظه الله ورعاه-
وت�ستقبل عُ ـمــان و�شعبها هذه الذكرى املجيدة
وقد و�ضعت لنف�سها مكانة دولية مرموقة ،على
كافة الأ�صعدة الإقليمية والدولية ،وقطعت
ـــا كبرية على م�سار تنمية عُ ـمــان،
�أ�شواط ً
ً
�شعب ًــا و�أر�ضــا .لقد �أ�س�س هذا اليوم املجيد
النطالق م�سرية اخلري ،وحتولت الأر�ض البوار
�إىل مزارع جتود بخرياتها وعطائها على يد
�أبنائها.
لقد �سارت تنمية عُ ـمــان نحو �أهدافها
الـم�ست�شرفة للم�ستقبل التي ر�سمها القائد
الـمفدى �-أيده الله -بخطوات مت�سارعة وخطط
مدرو�سة ،وفق �س َّلم �أولويات حمددة ،ومتكنت
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عُ ـمــان بذلك من ت�أ�سي�س اقت�صاد وطني قوي
بفكر القائد النري ونظرته احلكيمة �أبقاه الله.
فقد مت ا�ستغالل الإمكانات الـمتاحة والطاقات
الـمتوفرة ،والعمل على تلبية احتياجات النماء
والتطوير ،كما مت و�ضع �سقف طموح بعيد
الـمدى ي�ستــقي معيـنـه من منابع التاريخ
الأ�صيل للبالد .لقد ارتكز الفكر ال�سامي لبناء
النه�ضة الذي �أ�س�سه موالنا الـمعظم -حفظه
الله ورعاه -على ت�أ�سي�س نه�ضة ع�صرية �شاملة
ال تقت�صر على العمران والبنيان فح�سب؛ بل
حتافظ على القيم العُـمــانية الأ�صيلة وموروث
الأج��داد ،والتم�سك بعادات ال�شعب وتقاليده
العريقة.
تعمقت �صور التالحم بني القائد و�شعبه،
ووا�صل اخلط الت�صاعدي للتنمية �صعوده حتى
�أيامنا هذه ،ومت ا�ستكمال بناء الـم�ؤ�س�سات
االقت�صادية واالجتماعية والع�سكرية والأمنية
ب�شكل متوازن يف وقت زمني قيا�سي ،على
�أر�ضية �صحيحة را�سخة� ،صلبة متينة.
كان نتيجة ذلك �أن �أ�ضحت ال�سلطنة يف
ِّ
م�صاف الدول الع�صرية بتوافر �أرقى اخلدمات
االجتماعية والتنموية �شملت كل بقاعها،
�سهولها وجبالها ،مدنها وريفها ،ومت ت�أ�سي�س
اقت�صا ٍد قوي ثابت ،قائم على ا�ستثمار خريات
الأر�ض وت�شييد الـم�ؤ�س�سات ال�صناعية والتجارية
وال�سياحية ،وتن�شيط حركة الـمطارات
واملوانئ .ويف جمال عالقات عُ ـمــان اخلارجية
فتحت ال�سلطنة ذراعي التعاون والتقارب مع
الدول ال�شقيقة وال�صديقة على �أ�س�س االحرتام
الـمتبادل والتعاون الوثيق؛ وكان لها ن�صيب
وافر من االحرتام والتقدير لدى الأ�سرة الدولية؛
على النهج القومي الذي انتهجته.

لقد �شكل يوم الثالث والع�شرين من يوليو
املجيد انعطافة عُ ـمــان نحو م�ستقبل م�شرق،
حيث مت خالل الأيام التي تلت هذا اليوم قهر
التحديات ،وعبور ال�صعاب ،وتذليل العقبات
فور ت�سلُّم موالنا الـمعظم ـ �أيده الله ــ مقاليد
احلكم يف مثل هذا اليوم املجيد ،لقد كانت قبل
هذا اليوم من عام 1970م الهوة �سحيقة جدً ا
بني حا�ضر عُ ـمــان يف ذلك الوقت ومتطلبات
الـم�ستقبل ،ولكن كان �إ�صرار القائد ــ حفظه
اله ورعاه ــ ومن خلفه �شعبه الويف القوة التي
زرعت الهمة وفتلت ال�سواعد و�ألهبت العزائم
و�صنعت ما كان يعتقد �أنها �أ�سطورة  ،وحولتها
�إىل واقع معا�ش .فرتجمت الآمال العظام التي
كانت �ضربًـا من �ضروب اخليال �إىل �شيء
ملمو�س وحقيقة را�سخة.
ك��ان لقوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة
ن�صيب وافر من ثمار يوم النه�ضة الـمباركة،
فقد اقت�ضت حكمة القائد الأعلى ــ �أبقاه الله ــ
�إن�شا�ؤها وتطويرها حلماية الـمنجزات الكربى
وتعزيز جهود التنمية التي بذلت وال تزال من
�أجل حتقيق رفاه الوطن ورفاهية املواطن ،وذلك
حتقي ًقا لـمبد�أ الـم�شاركة الوطنية يف حتمل
�أعباء الـم�س�ؤولية ،فالـمهام اجل�سيمة الـمتعلقة
بتعزيز الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار وال�سالم؛
حُ ملت م�س�ؤوليتها لقوات ال�سلطان الـم�سلحة،
لـتنال �شرف الدفاع عن حيا�ض الوطن الغايل
و�صون مكت�سبات النه�ضة ال�شاملة.
ي�ساهم �سالح اجلو ال�سلطاين العُـمــاين ــ
جنـ ًبا �إىل جنب مع باقي الأجهزة الع�سكرية
والأمنية ــ يف تكوين الـمظلة الأمنية الكربى
لل�سلطنة ،هذا �إىل جانب جهوده الـملمو�سة
لتعزيز م�سار التنمية ال�شاملة عن طريق �إي�صال

الـم�ؤن للمناطق البعيدة ومراقبة ال�شواطئ
ومكافحة التلوث وعمليات البحث والإنقاذ
وتقدمي العون الطبي والنقل ،بالإ�ضافة �إىل
م�ساهمات منت�سبيه الثقافية والفنية والريا�ضية
لي�س داخ��ل عُ مان فح�سب؛ و�إمن��ا رفع ا�سم
ـــا يف عد ٍد من الـمحافل
ال�سلطنة عالـ ًيا خفاق ً
الدولية؛ من خ�لال الـم�شاركات اخلارجية
الـمتميزة.
لقد خطى �سالح اجلو ال�سلطاين العُـمــاين
خطوات حثيثة وقفزات نوعية وكمية يف كافة
املجاالت ت�سليح ًـا وتنظيم ًـا ،وتدريب ًـا وت�أهيلاً
ً
وحتفيزا؛ حتى �أ�صبح قوة حديثة؛ قاد ًرا وبكل
كفاية على الـم�ساهمة يف �صون مكت�سبات
النه�ضة الـمباركة وحماية �سماء الوطن و�ضمان
�أمنه وا�ستقراره .لقد حتققت �إجنازات عظيمة
مت�سارعة بال�سالح خالل الـعَــقد الـمن�صرم؛
�شملت حتديث جميع �أن���واع الطائرات،
رافقه ت�أهيل القوى الب�شرية الوطنية ورفع
ـــا بذلك عنا�صر عمل
كفاءتها القتالية؛ مكون ً
مبنظومة قوية متكاملة ،وفق مناهج عمل
حديثة ُمـتـقـنـة .وقد �أثبتت هذه الكفاءات
الوطنية �أداءها الرفيع يف التعامل مع �أحدث
تـقنيات الطريان العالـمية احلديثة ،كما كانت
حمط ثناء و�إعجاب اجلميع خالل التمارين
الـم�شرتكة مع وحدات و�أف��رع وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان الـم�سلحة والقوات ال�شقيقة
وال�صديقــة .وهنا �أحث جميع منت�سبي ال�سالح
على موا�صلة بذل �أخل�ص اجلهود يف تطوير
مهاراتهم وقدراتهم؛ لـما من �ش�أنه �أن يعينهم
على �أداء مهامهم بكفاءة و�إتـقـانٍ وفاعلية،
واال�ستلهام من هذا اليوم التاريخي الذي يحمل
يف طياته مواقف الرجال ومعاين الت�ضحية

والفداء الدرو�س والعرب من الـما�ضي املجيد،
والت�ضحيات الكبرية التي بذلها القائد الـمفدى
ــ حفظه الله ورع��اه ــ والت�سلح بالعزمية
والإ�صرار والعلم والـمعرفة ،وا�ضعني ن�صب
�أعينهم الأهداف ال�سامية النبيلة الـملقاة على
عاتقهم.
الـم�سطرة
�إن ذكريات هذا اليوم الـمجيد ُ
يف �سجل ال��وف��اء وال����والء ،والت�ضحيات
والبطوالت ،التي طاولت بيارق املجد يف عنان
ال�سماء؛ حتتم علينا تقدمي املزيد من البذل
والعطاء ،والـم�ساهمة يف م�سرية التنمية
واخل�ير ،بقيادة القائد الـمظفر �أبقاه الله،
موا�صلة تدفقها لتحقيق �إجنازاتها الكربى
بعيد يف التنمية الـم�ستدامة.
وبلوع �ش�أن ٍ
ومع �إ�شراق هذه الذكرى املجيدة للنه�ضة
العُـمــانية ،ي�شرفني وبا�سم جميع منت�سبي
�سالح اجلو ال�سلطاين العُـمــاين� ،أن �أرفع
�إىل الـمقام ال�سامي لـموالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد الـمعظم
القائد الأعلى للقوات الـم�سلحة �أي��ده الله،
�أجمل التهاين و�أطيب الأماين بهذه الـمنا�سبة
الوطنية اخل��ال��دة ،التي تعد من �أي��ام العزة
والفخر يف م�سرية عُ ـمــان؛ التي نعمت بعد
هذا اليوم بالأمن والأمان والتقدم واال�ستقرار،
وال�سالم والرخاء .و�إننا نحني الهامات ل�صانع
هذا اليوم �أبقاه الله ،وجندد العهد والوفاء
جلاللته حفظه الله ورعاه ،والوفاء للـم�سرية
اخلرية ،معاهدين جاللته ـ �أيده الله ــ بال�سري
خلف قيادته الظافرة ،جنودً ا �أوفياء وحرا�س ًـا
�أمناء لـمكت�سبات نه�ضته الـمباركة.
وكل عام واجلميع بخري ...

يـ��وم الثال��ث والع�شريـ��ن م��ن
يولي��و املجي��د �ش�� َّكل انعطاف��ة
عُ ـمــ��ان نحـ��و م�ستقب��ل م�ش��رق،
حيث مت قه��ر التحدي��ات ،وعبور
ال�صعـ��اب ،وتذليــ��ل العقبـ��ات

•••
حتقي ًق��ا ملب��د�أ امل�شارك��ة الوطنية
يف حت ُّم��ل �أعب��اء امل�س�ؤولية ،قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة حتم��ل امله��ام
اجل�سيم��ة املتعلقة بتعزي��ز الأمن
والأم��ان واال�ستق��رار وال�س�لام

•••
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعـمــاين
خ���ط���ى خ�����ط�����وات ح��ث��ي��ث��ة
وق��ف��زات نوعية وكمية يف كافة
امل��ج��االت ت�سليح ًـا وتنظيم ًـا،
ً
وحتفيزا
وت��دري��ب�� ًـ��ا وت���أه��ي�ًل�اً
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ُ
ــــــة:
ــــة ال ُعمان َّي ِ
َّـــــة ال�سـلطان َّي ِ
قائــــــد البحري ِ
يوم لبلوغ غاياتها َّ
ال�ساميـــــة
تهل علينا ذكرى الثالث والع�شرين من يوليو املجيد وم�سيـرة النه�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال ُعمانية احلديثة تت�سارع يو ًما بعد ٍ
وحتقيق طموحات و�آمال قائد ُعمان وبانيها املفدى لبناء دول ٍة ع�صريـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍة ي�سودها الأمن واال�ستقرار والتقدم والرقـــي فـي جميع املجاالت

اللواء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
احلمد لله رب العاملني ،حمدً ا يتواىل يف
ال�صباح و الرواح على ما َمنَّ به علينا من نعمة
الأمن والأم��ان ،وال�صالة وال�سالم على �سيد
اخللق وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
مبنا�سبة ذكرى الثالث والع�شرين من
يوليو املجيد ي�شرفني وكافة منت�سبي البحرية
ال�سلطانية العُمانية �أن نرفع �إىل املقام ال�سامي
ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه الله ورعاه � -أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات مقرونة بالدعاء ال�صادق
للموىل جلت قدرته �أن مين على جاللته � -أيده
الله  -مبوفور ال�صحة والعافية ،و�أن يعيد هذه
املنا�سبة املجيدة و�أمثالها على عُ مان و�شعبها
العــدد 511
يوليو 2019

20

الأبي بالرفعة والأمن واالزده��ار ،حتت ظل
قيادته احلكيمة حفظه الله ورعاه.
تهل علينا ذك��رى الثالث والع�شرين
من يوليو املجيد وم�سرية النه�ضة العُمانية
يوما بعد يو ٍم لبلوغ غاياتها
احلديثة تت�سارع ً
ال�سامية وحتقيق طموحات و�آمال قائد عُ مان
وبانيها املفدى موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه الله ورعاه -
لبناء دولة ع�صرية ي�سودها الأمن واال�ستقرار
والتقدم والرقي يف جميع املجاالت ،فنجد
النجاح حليف ه��ذه النه�ضة الظافرة
وم�سريتها اخليرّ ة ،يف ت�شييد �صروح التنمية
وبناء الإن�سان العُماين املت�شبث ب�أر�ضه وقيمه
وهويته وما�ضيه العريق ،ولعل ما ن�شهده
�أمامنا عيا ًنا لهو غي�ض من في�ض عطاءات
ه��ذا البلد العزيز وجهود قائد م�سريته
املباركة م��والن��ا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله
ورعاه -الذي حر�ص منذ اليوم الأول لتوليه
مقاليد احلكم يف البالد على و�ضع �أ�س�س
النظام الأ�سا�سي للدولة وهيكلها التنظيمي؛
حر�صا منه � -أيده الله -على تنظيم العالقات
ً
بني �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها الإداري��ة
والتنفيذية والربملانية والق�ضائية واملهام
بكل منها خدم ًة للوطن ومواطنيه،
املنوطة ٍ

وحتقي ًقا للعزة والرفعة والعدالة والأم��ن
واال�ستقرار .عم بذلك الرقي والتقدم جميع
جماالت احلياة العلمية وال�صحية والأمنية
والثقافية واحل�ضارية واالقت�صادية وال�سياحية
والزراعية وغريها.
فانت�شرت امل�ؤ�س�سات التدريبية والتعليمية
مت�سلح
جيل
يف رب��وع ال�سلطنة ل�صناعة ٍ
ٍ
بالعلم واملعرفة ،وعُ ��ززت امل��وارد الطبيعية
واالقت�صادية ،ودُعمت جهود القطاع اخلا�ص
يف تن�شيط احلركة االقت�صادية وال�سياحية،
مما هي�أ لعُمان �أن تتبو�أ مكانة مرموقة بني
�أمم العامل ودوله املختلفة.
ويف الوقت الذي توا�صل فيه النه�ضة
العُمانية احلديثة م�سريتها التنموية ال�شاملة،
جاء االهتمام ال�سامي بحماية هذا البلد
العزيز و�ضمان �سالمة �أرا�ضيه و�أمن �شعبه
قوات م�سلحة ُتعنى بحفظ
من خالل ت�أ�سي�س ٍ
وبحرا ،ونالت
ا�ستقرار هذا الوطن ًبرا ً
وجوا ً
وافرا
البحرية ال�سلطانية العُمانية ن�صي ًبا ً
من االهتمام ال�سامي ،كونها الدرع احل�صني
وال�سياج املنيع ملياه عُ مان و�شواطئها املمتدة،
حيث حر�ص جاللته � -أي���ده ال��ل��ه -على
تزويد البحرية ال�سلطانية العُمانية مبختلف
قواعدها ووح��دات��ه��ا املمتدة على طول
ال�سواحل العُمانية ب�أ�سلحة حديثة متطورة
وقطع بحرية متقدمة كال�سفن ال�صاروخية

ال�سريعة ،و�سفن املدفعية ،و�سفن امل�سح
الهيدروغرايف ،و�سفن الإ�سناد وغريها،
�إ�ضافة �إىل الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ب�أعلى
درج��ات اجلاهزية املادية واملعنوية لإدارة
هذه املعدات والتعامل مع م�سارح العمليات
البحرية وما قد يطر�أ عليها من متطلبات
دفاعية �أو هجومية يف خمتلف الظروف،
وعمليات التحديث والتطوير يف هذا ال�سالح
م�ستمر ٌة با�ستمرار م�سرية النه�ضة املباركة
�صو ًنا ملياه عُ مان الإقليمية واالقت�صادية،
و�ضما ًنا ل�سالمة املالحة البحرية يف م�ضيق
«هرمز» الإ�سرتاتيجي ،و�إ�سنادً ا للعمليات
الدفاعية والربمائية امل�شرتكة مع �سائر
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الأمنية والع�سكرية الأخرى يف ال�سلطنة .
عالوة على تكاتف اجلهود مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات املدنية يف ال�سلطنة لدفع عجلة
التنمية العُمانية الظافرة وخدمة �أبناء هذا
الوطن ،فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ت�ضم
البحرية ال�سلطانية العُمانية بني جنبات
من�ش�آتها املتعددة (وح��دة طب الأعماق
والعالج بالأك�سجني) والتي تعُنى بتقدمي
خدمة عالج �آثار حوادث الغو�ص والأمرا�ض
املزمنة بالتعاون والتن�سيق مع وزارة ال�صحة،
مما �أ�سهم يف عالج العديد من احلاالت التي
ا�ستع�صى عالجها بالطرق الطبية املعتادة.

ومل يقت�صر االهتمام ال�سامي بالبحرية
ال�سلطانية العُمانية على هذا فح�سب ،بل
نالت البحرية ال�سلطانية العُمانية ممثلة يف
�سفينتها ال�شراعية «�شباب عُ مان الثانية»

خالل امل�س�يرة املباركة انت�شرت
امل�ؤ�س�سات التدريبية والتعليمية
يف رب��وع ال�سلطنة ل�صناعة جيل
مت�سلح بالعلم واملعرفة ،وعُ ززت
امل��وارد الطبيعية واالقت�صادية

�شرف متثيل ال�سلطنة على امل�ستوى الدويل

•••

يف االهتمام مبجال الإبحار ال�شراعي ون�شر
ر�سالة املحبة وال�صداقة وال�سالم ك�سم ٍة مميزة
لل�سلطنة بني �شعوب العامل املرتامي ،مما
�أ�سهم وي�سهم يف الرتويج لل�سلطنة ح�ضاريًا
واقت�صاديًا ،وبذلك تتكامل ملحمة البناء
والتنمية يف ربوع هذه الأر�ض الطيبة حتقي ًقا
ملبد�أ الوالء واالنتماء وامل�شاركة الوطنية لبناء
عُ مان ورفع رايتها عالية خفاق ًة يف خارطة
العامل.

البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعمانية
وافرا من االهتمام
تن��ال ن�صيبًا ً
ال�سام��ي كونها ال��درع احل�صني
وال�سي��اج املني��ع ملي��اه عُ م��ان
و�شواطئه��ا فت��م تزويده��ا
ب�أ�سلح��ة حديثة وقط��ع بحرية
متقدمة وك��وادر وطنية م�ؤهلة

ختاما وعرب �صفحات هذه املجلة الغراء
ً
�أجدد �أ�صال ًة عن نف�سي ونيابة عن منت�سبي

•••

البحرية ال�سلطانية العُمانية العهد والوالء
لباين عُ مان وقائدها موالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
 حفظه الله ورعاه -معاهدين جاللته ب�أننبقى جنده املخل�صني وح َّرا�سه الأمناء على
مياه عُ مان الطاهرة ،داعني املوىل القدير �أن
ي�سبغ عليه نعمة ال�صحة والعافية ،و�أن يدمي

�سفين��ة البحري��ة ال�سلطاني��ة
ال ُعمانية «�شب��اب عُ مان الثانية»
تنال �شرف متثيل ال�سلطنة على
امل�ستوى ال��دويل لرف��ع رايتها
عالي��ة خفاق��ة ون�ش��ر ر�سال��ة
املحب��ة وال�صداق��ة وال�س�لام

على عُ مان و�شعبها نعمة الأمن والأمان.
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مانـــــي:
ال�سلطــانـــي ال ُع
احلـــــــــر�س
قائــــــد
ِّ
ِّ
ِ

ٌ
�إن ما ت�شهده ال�سلطنة فـي هذا العهد الزاهر لهو ٌ
ٌ
كبيـــــرة بكل املقايي�س حيـــث تبلورت وتكامــــلت
نـــــــــــــــــــــــــــــــــوعية
نقلة
�ســــمات املالمــــــح والنماذج املتميــــزة للتنميــــــة والبنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــي كل املجاالت وعــــلى كافـــــــة امل�ستــــــويات

اللواء الركن
خليفة بن عبداهلل اجلنيبي
ال �شك �أن انطالقة نه�ضة عُ مان احلديثة
التي يقود زمامها ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه
الله ورع��اه – مهَّ دت الطرق والو�سائل
التي حققت الرفعة وال�س�ؤدد لهذا الوطن
العزيز ،وفتحت الأب��واب �أم��ام الأجيال
احلالية والقادمة نحو �آف��اق امل�ستقبل
واحلياة ال�سعيدة الرغيدة ،ولن يغيب عن
فكرا �إ�سرتاتيج ًيا
الفكر �أن وراء كل ذلك ً
ثاقب الر�ؤية من لدن جاللة ال�سلطان
ِّ
في�سطر التاريخ يف
املعظم – �أبقاه الله –
�أخلد و�أروع �صفحاته هذه امل�سرية املباركة
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التي انتقلت فيها عُ مان �إىل �آفاق التقدم
واالزدهار.
�إن م��ا ت�شهده ال�سلطنة يف هذا
العهد الزاهر لهو نقلة نوعية كبرية بكل
املقايي�س ،حيث تبلورت وتكاملت �سمات
املالمح والنماذج املتميزة للتنمية والبناء
يف كل املجاالت وعلى كافة امل�ستويات،
فقد عُ رفت م�سرية النه�ضة ال ُعمانية
بفل�سفتها يف عملية التنمية التي و�ضعها
جاللة القائد املفدى وتعهدها بالرعاية
والتوجيه يف جميع مراحلها ويف كل
مرت به املنطقة
الظروف ،على الرغم مما ّ
من متغريات وحتديات ،وكل ذلك من
�أج��ل حتقيق حا�ضر �أف�ضل وغ��د زاهر
دائما
م�شرق للإن�سان ال ُعماين الذي �شكل ً
و�أبدً ا قطب الرحى لربامج وجهود التنمية
الوطنية.
لقد كانت وم��ا زال��ت ر�ؤي���ة نه�ضة
عُ مان �شاملة وال تقت�صر على جانب دون
�آخر ،فامتد اهتمامها �إىل كافة املجاالت
وانتهجت الأ�سلوب املتدرج وامل�ستمر
يف عملية البناء والتطوير ،وعملت على
تو�سيع نطاق م�شاركة املواطن ال ُعماين يف
�صنع القرار ودفعه لتحمل امل�س�ؤولية يف
مراحل التنمية الوطنية وبذل ما يف و�سعه

يف �سبيل االرتقاء بهذا الوطن العزيز.
لقد �شهدت الأعوام الت�سعة والأربعون
من م�سرية النه�ضة املباركة جهودً ا
متوا�صلة لالنتقال من الظروف والأو�ضاع
التي كانت قائمة قبل انطالق م�سرية
النه�ضة املباركة يف عام 1970م ،ولتحقيق
تنمية �شاملة م�ستدامة متتد �إىل كل بقعة
من بقاع هذه الأر�ض الطيبة ،والعمل على
حتقيق الإجنازات يف حمافظات ال�سلطنة
ووالياتها لتلبية احتياجات وتطلعات
املواطن ال ُعماين والتجاوب مع معطيات
مرحلة التنمية التي مير بها املجتمع من
خالل اخلطط التنموية املختلفة ،وال �شك
ب�أن ما تعي�شه عُ مان اليوم من منو وازدهار
ريا جذر ًيا يلم�سه اجلميع ،فم�سرية
ُيعد تغ ً
اخلري والعطاء �أ�ضاءت الطريق وحددت
املعامل للمحافظة على القيم ال ُعمانية الأ�صيلة
باعتبارها ًّ
خطا �إ�سرتاتيج ًيا من خطط
التنمية ،ومبا يحافظ � ً
أي�ضا على ما حتقق
من �إجنازات يف خمتلف املجاالت لتحقيق
حا�ضر �أف�ضل وغ��د زاه��ر لهذا الوطن
العزيز وللإن�سان ال ُعماين الذي توافرت له
الفر�ص الكبرية للإ�سهام بفاعلية وامل�شاركة
يف تقدم الوطن وازدهاره.
�إن التحدي الكبري الذي واجهته قوات

ال�سلطان امل�سلحة يف بدايات عهد النه�ضة
املباركة مل مينعها من بلوغ الأهداف النبيلة
التي تعلقت بها �آمال الرجال املخل�صني
حيث تزامن مع ه��ذه امل�سرية اخلرية
بناء هذه القوات البا�سلة التي �شهدت
تقدما
�إىل جانب كافة الأجهزة الأمنية ً
وتطو ًرا يف كافة قطاعاتها الع�سكرية؛
بف�ضل العناية والرعاية ال�سامية من لدن
جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �-أعزه
الله -فتحققت لها �أ�سباب التقدم والتطور
وز ّودت ب�أحدث الأ�سلحة واملعدات القادرة
على حماية م��ن��ج��زات ه��ذا ال��وط��ن؛
مت�سلحة بالإرادة والعزمية والإ�صرار على
تعزيز م�سرية الأمن واال�ستقرار ،ويف هذا
الإطار حظي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
بالتطوير والتحديث �سواء على �صعيد
القوة الب�شرية �أو الت�سليح احلديث ،الأمر
الذي جعله قاد ًرا على الوفاء بالتزاماته يف
�إطار واجبه املنوط به بكل تفانٍ و�إخال�ص
للدفاع عن مكت�سبات هذا الوطن العزيز.
ويحر�ص احلر�س ال�سلطاين العُماين
دائما على تطوير قدراته ومن�ش�آته الع�سكرية
ً
وعلى رفع كفاءة منت�سبيه ليواكب التقدم
الع�سكري وما ت�شهده ال�سلطنة من نه�ضة
ح�ضارية متجددة ،وامل�شاركة يف دعم

جهود التنمية من خالل ت�أهيل الكوادر
العُمانية الفنية املدربة على �أحدث التقنيات
العلمية املتطورة ليكون �شري ًكا فاعلاً
ً
ورافدا
ال ين�ضب يف م�سرية التنمية العُمانية
ال�شاملة ،فيم�ضي احل��ر���س ال�سلطاين
العُماين اليوم بخطوات واثقة نحو مزيد من
التقدم يف �شتى جماالته من خالل تزويد
مرافقه املختلفة بكل ما هو جديد ،و�إن�شاء
املرافق احلديثة بهدف حتقيق ان�سيابية
العمل واالرتقاء به ،كما ي�سعى لتعزيز دوره
الوطني املتمثل يف رفع قدراته الب�شرية
با�ستيعاب عدد من املواطنني �سنويًا.
وبهذه املنا�سبة الوطنية الغالية على
قلوبنا التي ي�ستمد منها ال ُعمانيون
�شعورهم بالفخر واالع��ت��زاز ي�شرفني
وجميع منت�سبي احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين �أن نرفع �إىل املقام ال�سامي
ملوالنا ح�ضرة �صاحـب اجلاللـة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  -حفظه الله ورعاه
 �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات،جمددين عهد الوالء والطاعة جلاللته،
و�سائلني املوىل ج َّلت قدرته �أن يدمي على
جاللته موفور ال�صحة والعافية والعمر
املديد.

الأع��وام الت�سعة والأربعون
من م�س�يرة النه�ضة املباركة
�شه��دت جه��و ًدا متوا�صل��ة
لتحقيـ��ق تنميـ��ة �شاملــ��ة
م�ستدامة متتد �إىل كل بقعة
من بقاع هذه الأر�ض الطيبة

•••
ق���������وات ال�������س���ل���ط���ان
امل�����س��ل��ح��ة ���ش��ه��دت �إىل
ج��ان��ب ك��اف��ة الأج���ه���زة
الأم��ن��ي��ة تقدمًا وت��ط��و ًرا
ح��م��اي��ة مل��ن��ج��زات ال��وط��ن

•••
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
حظي بالتطوير والتحديث،
الأم���ر ال���ذي جعله ق���اد ًرا
على ال��وف��اء بالتزاماته يف
�إط��ار واجبه املنوط به بكل
تفان و�إخال�ص للدفاع عن
ٍ
مكت�سبات هذا الوطن العزيز
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ِّ
الوطنــــــــــي:
فـــــــاع
الـــــد
كـليــــــة
آمـــــــر
�
ُ
ِ
ِّ
ِ

ال�سلطنة حتتفل باليوم الذي انبلجــت فيـــه �شمـ�س النه�ضة املباركــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتنطلق منـــه م�سرية العطاء التي طالت الإن�سان واملكان حت ُّفها
ر�ؤية لي�س لها حدود مـن م� ِّؤ�س�س ُعــمان احلديثـــة وبانـــي جمدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة القائد الأعـلى للقوات امل�سلحـة

اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن

حتتف��ل ال�سلطن��ة باليوم
ال��ذي انبلج��ت في��ه �شم�س
النه�ضة املباركة لتنطلق منه
م�سرية العط��اء التي طالت
الإن�سان وامل��كان حتفها ر�ؤية
لي�س له��ا حدود من م�ؤ�س�س
عُ مان احلديثة وباين جمدها
موالن��ا ح�ض��رة �صاح��ب
اجلالل��ة ال�سلطان قابو�س بن
�سعي��د املعظم القائ��د الأعلى
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للقوات امل�سلح��ة حفظه الله
ورع��اه .حتتف��ل ال�سلطن��ة
بالثالث والع�شرين من يوليو
املجي��د وحق له��ا �أن حتتفل
والقا�صي قب��ل الداين ي�شهد
مب��ا �أجنزت��ه ه��ذه النه�ضة
املبارك��ة يف ت�سع��ة و�أربعني
عام��ا .لقد حقق��ت النه�ضة
ً
املبارك��ة تنمي��ة �شملت كل
بقعة يف البالد وطالت كافة
م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها
الع�سكرية والأمنية واملدنية.
�إن ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلح��ة ركي��زة مهمة من
ركائز النه�ضة املباركة ،ومن
هنا فق��د حر�ص��ت القيادة
احلكيم��ة ملوالن��ا ح�ض��رة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان
قابو���س ب��ن �سعي��د املعظم

حفظ��ه الل��ه ورع��اه -علىحتديثها وتطويرها لتواكب
يف كفاءته��ا وقدراته��ا
الت�شكيالت القتالية احلديثة.
و�إميا ًن��ا من جاللت��ه املفدى
بال��دور الإ�سرتاتيجي لقواته
امل�سلح��ة فقد وج��ه ب�إن�شاء
كلية ُتعن��ى بت�أهيل القيادات
ال ُعماني��ة الع�سكرية والأمنية
واملدني��ة عل��ى امل�ست��وى
الإ�سرتاتيج��ي م��ن خ�لال
تطوي��ر قدراته��م التحليلية
ومهاراته��م يف التخطي��ط
الإ�سرتاتيج��ي و�صياغ��ة
ال�سيا�سات الوطنية و�صناعة
القرار.
وم��ع احتف��االت الب�لاد
به��ذا اليوم الوطن��ي الغايل
�ستتخ��رج من كلي��ة الدفاع

الوطني الدفعة ال�ساد�سة من
القيادات الإ�سرتاتيجية التي
�ستخدم ه��ذا الوطن املعطاء
يف خمتل��ف املواق��ع ،و�إن
الكلية لتفخر مبا �أجنزته يف
عمرها الق�ص�ير ،وت�ؤكد �أن
جهود قيادته��ا ومنت�سبيها
والقائمني عليه��ا بالإ�شراف
�سوف تق��دم للم�شاركني يف
براجمه��ا ودوراته��ا �أف�ضل
اخلدم��ات الأكادميية بالقدر
الذي ي�ؤهلهم لتويل منا�صب
علي��ا ،ويك�سبه��م امله��ارات
واملع��ارف الت��ي متكنهم من
التخطي��ط يف امل�ست��وى
الإ�سرتاتيجي و�صنع القرار.
�إن��ه ح ًق��ا ي��و ٌم جمي�� ٌد
خال�� ٌد يف الذاك��رة ل��كل
ال ُعماني�ين ،ومبوج��ب ذلك

ريا
�شر ُفن��ي وي�سع��دين كث ً
ُي ِّ
�أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربي��كات �إىل املق��ام
ال�سامي ملوالنا املعظم -حفظه
الله ورع��اه -على م��ا حت َّقق
ل ُعمان بف�ضل قيادته احلكيمة
امللهمة من �إجنازات يف كافة
املج��االت والقطاع��ات ،فله
من��ا جمي ًعا يف ه��ذه الكلية
الفتي��ة كل ال��والء والطاعة
والإخال���ص ،ولل�شع��ب
والوط��ن العم��ل والإجن��از،
داع ًي��ا املوىل ج َّلت قدرته �أن
يحفظ موالنا جاللة ال�سلطان
املعظ��م ومي��دَّه بال�صح��ة
والعافية والعمر املديد.
وكل عام والوطن وال�شعب
يف خ�ير و�أم��ن وا�ستق��رار
ورخاء.

النه�ضة املبارك��ة ح َّققت تنمية
�شملت كل بقعة يف البالد وطالت
كافة م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها
الع�سكري��ة والأمني��ة واملدنية

•••
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
ركي��زة مهم��ة م��ن ركائ��ز
النه�ض��ة املبارك��ة ،و�إميا ًن��ا
م��ن جاللت��ه املف��دى بالدور
الإ�سرتاتيجي لقواته امل�سلحة
وجَّ ��ه ب�إن�ش��اء كلي��ة ُتعن��ى
بت�أهي��ل القي��ادات ال ُعماني��ة

•••
م��ع احتف��االت الب�لاد به��ذا
اليـ��وم الوطنــ��ي الغالـــ��ي
�ستتخ��رج م��ن كلي��ة الدف��اع
الوطن��ي الدفع��ة ال�ساد�س��ة
م��ن القي��ادات الإ�سرتاتيجية
الت��ي �ستخ��دم ه��ذا الوط��ن
املعط��اء يف خمتل��ف املواق��ع
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معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل الفريق ال�سري كبري م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
• ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم  7/30الفريق ال�سري جون لورميري كبري
م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية
ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط والوفد املرافق له.
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية وا�ستعرا�ض م�سرية العالقات التاريخية
الطيبة التي تربط اجلانبني يف كافة املجاالت
وتطويرها مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق �إىل عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�شارك يف اجتماع ر�ؤ�ساء �أركان دول جمل�س التعاون
وم�صر والأردن مع اجلانب الربيطاين يف لندن

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يلتقي وزيرة الدفاع الربيطانية

• اجتمع معايل ال�سيد ب��در بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
ال��دف��اع ي��وم  7/3يف ل��ن��دن م��ع م��ع��ايل بيني
موردونت وزيرة الدفاع الربيطانية ،وذلك يف �أول
لقاء بني اجلانبني بعد تويل معاليها حقيبة وزارة
الدفاع الربيطانية .
وق��د مت خ�لال ال��ل��ق��اء ا�ستعرا�ض عالقات
التعاون الع�سكري بني ال�سلطنة واململكة املتحدة
و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�صلحة
البلدين ال�صديقني.
كما بحث معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع ومعايل وزيرة الدفاع الربيطانية
�آلية تفعيل بنود اتفاقية الدفاع امل�شرتك التي

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

مت التوقيع عليها بني وزارتي الدفاع يف البلدين
ال�صديقني يف مطلع العام اجلاري ،والتي ت�ؤطر

عالقات الدفاع الوثيقة بني ال�سلطنة واململكة
املتحدة ،حتقيقا لرغبة وتطلعات قيادتي البلدين.

ا�ستقباالت معايل الأمني العام
بوزارة الدفاع
•• ا�ستقبل معايل حممد بن نا�رص
الرا�سبي الأمني العام بوزارة الدفاع مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم � 7/7سعادة كيم
ت�شاجن كيو �سفري جمهورية كوريا اجلنوبية
املعتمد لدى ال�سلطنة.
•• وا�ستقبل معايل الأمني العام بوزارة
الدفاع مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 7/17
الفريق �أول كينيث ماكينزي قائد القيادة
الو�سطى الأمريكية والوفد املرافق له.
وقد مت خالل املقابلتني تبادل الأحاديث
الودية ،والتطرق �إىل عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك مع اجلانبني .
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•• ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  7/17الفريق �أول كينيث
ماكينزي قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
والوفد املرافق له.

•• كما ا�ستقبل الفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  7/29الفريق جيم�س
مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة
الو�سطى الأمريكية والوفد املرافق له.
• وا�ستقبل يوم  7/30الفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة الفريق ال�سري جون لورميري كبري
م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية
ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط والوفد املرافق له.

وقد مت خالل املقابالت تبادل
الأحاديث الودية ،والتطرق �إىل عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .
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متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة ِّ
يد�شن العملة التذكارية الف�ضية
• د�شَّ نت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ممثلة يف متحف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ببيت الفلج يوم  7/25العملة التذكارية
الف�ضية ،بالتعاون مع البنك املركزي ال ُعماين،
عاما على
وذلك مبنا�سبة ذكرى مرور ثالثني ً
افتتاح متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة حتت
الرعاية ال�سامية ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -وقد جاء تد�شني
العملة التذكارية مبقر املتحف حتت رعاية
�سعادة طاهر بن �سامل العمري رئي�س البنك
املركـزي ال ُعماين ،وبح�ضور الفريق الركن �أحمد
بن حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة.

• احتفل لواء حر�س احلدود
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 6/25بتكرمي املجيدين من
منت�سبيه حتت رعاية اللواء الركن
مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وي�أتي هذا
تقديرا جلهودهم املخل�صة
التكرمي
ً
وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني.
وتعد العملة التذكارية الف�ضية التي
�أ�صدرها البنك املركزي ال ُعماين عملة قانونية
بقيمتها اال�سمية ،وميكن �رشا�ؤها من البنك

املركزي ال ُعماين ،ويتحكم يف �سعر بيع هذه
العملة عدة عوامل من �أهمها ،التغريات التي
تطر�أ على �أ�سعار الف�ضة يف الأ�سواق العاملية.

كتيبة م�سقط باجلي�ش ال�سلطاين العُماين تت�سلم جائزة ال�سيف الذهبي لقائد اجلي�ش ال�سلطاين العُماين لعام 2019م
• احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 7/4
مبع�سكر مالك بن فهم مقر كتيبة م�سقط بت�سليم
جائزة ال�سيف الذهبي لقائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
لعام 2019م.
وقد �سلَّم اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ال�سيف الذهبي لكتيبة
م�سقط بلواء امل�شاة ( )23باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
وذلك نظري �إجادتها يف العديد من املجاالت
الع�سكرية املختلفة.
وقد �أ�شاد قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بامل�ستويات
التي و�صلت �إليها كتيبة م�سقط يف جميع املجاالت
العملياتية والتدريبية ،وذلك بف�ضل الإمكانيات العالية
التي يتمتع بها منت�سبوها.

يكرم فريق الكرة الطائرة
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ِّ
كرم اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
• َّ
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  7/7مبع�سكر
املرتفعة العبي فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
للكرة الطائرة الذي توج بلقب الدوري ()20
لقوات ال�سلطان امل�سلحة للكرة الطائرة 2019م.
وقد �أ�شاد قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
مب�ستوى ال�لاع��ب�ين ،وه��ن ��أه��م على الإجن���از
بح�صولهم على ك ��أ���س البطولة ،كما �أ���ش��اد
بعطائهم املتوا�صل وحر�صهم على تطوير
���شرف يف
قدراتهم و�إمكاناتهم ومتثيلهم امل� ِّ
املناف�سات الريا�ضية ،حاثًا �إياهم على بذل
املزيد من اجلهد والعطاء.
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يكرم املجيدين بلواء حر�س احلدود
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ِّ

عدد من قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة يزورون مترين (احلزم) بكلية القيادة والأركان
• قام يوم  7/2كل من اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن طيار
مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن عامر بن
�سامل العمري قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة،
يرافقهم عدد من كبار ال�ضباط بزيارة
مترين «احلزم» ،لدار�سي كلية القيادة
والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث
كان يف ا�ستقبالهم العميد الركن بحري
عبداهلل بن علي ال�سليمي �آمر كلية القيادة
والأركان.
التوجيه عن �سري فعاليات التمرين ،كما
�رشحا عن كيفية تفاعلهم
وقد ا�ستمعوا �إىل �إيجاز من هيئة ق َّدم الدار�سون ً

مع �أحداث هذا التمرين واحللول املنا�سبة
للمعا�ضل املفرت�ضة ملراحله وفعالياته.

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ينـال �شهـادة الدكتـوراة الفخريـة
• ن��ال اللواء الركن طي��ار مطر بن علي العبي��داين قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين رئي�س جمل�س �إدارة الكلية الع�سكرية التقنية
تكرمي��ا م��ن جامع��ة بورت�سمـ��وث الربيطانيـ��ة مبنحـ��ه �شهـ��ادة
ً
الدكت��وراة الفخري��ة كقائ��د ومعل��م يف جم��ال التعلي��م والت�شغيل
والطريان.
تقديرا جلهـود ال�شخ�صيـات
وي�أتي منح الدكتوراة الفخرية
ً
فعـال يف جمال اخلدمات التعليمية والإن�سانية
التي �ساهمت ب�شكل ّ
وخدمة املجتمع.
ومتنح هذه ال�شهادة ملن يتمتع بخ�صو�صيات ا�ستثنائية يف
جماالت العطاءات العلمية �أو الإن�سانية �أو الوطنية ،ول�شخ�صيات
معروفة وم�شهود لها ،وتكون عطاءاتها نوعية ،و�إجنازاتها رفيعة.
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قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ي�شارك يف م�ؤمتر القوة اجلوية باململكة املتحدة
�شارك اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والوفد الع�سكري املرافق له يف م�ؤمتر القوة
اجلوية ال�سنوي الذي �أقيم يف لندن باململكة املتحدة بح�ضور قادة
القوات اجلوية من خمتلف دول العامل ،واملعر�ض الدويل امللكي

للطريان الذي �أقيم يف قاعدة فريفورد اجلوية.
وت�أتي هذه الزيارة التي بد�أت يوم  6/27وا�ستغرقت عدة �أيام
تعزي ًزا للتعاون الوثيق القائم بني �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
و�سالح اجلو امللكي الربيطاين.

ا�ستقباالت قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين
•• ا�ستقبل يوم  7/29اللواء الركن
طيار مطر بن علي العبيداين قائد �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة الفريق ال�سري جون لورميري كبري
م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية
ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط والوفد املرافق له.

•• وا�ستقبـل قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 7/29الفريق جمي�س مالوي قائد القوات
البحرية بالقيادة الو�سطى الأمريكية.

•• كما ا�ستقبل اللواء الركن طيار
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 7/29
الفريق جيم�س مالوي قائد القوات
البحرية بالقيادة الو�سطى الأمريكية
والوفد املرافق له.

•• كما ا�ستقبل ي��وم  7/30الـــلواء
الركـــن بحــري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة الفريق ال�سري جون لورميري
كبري م�ست�شاري ال��دف��اع ب���وزارة الدفاع
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط والوفد
املرافق له.

ومت خالل املقابلتني تبادل وجهات
النظر ،وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.

وقد مت خالل املقابالت تبادل الأحاديث
الودية ووجهات النظر يف عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت قائد البحرية ال�سلطانية العُمانية

•• ا�ستقبـــل الـــلواء الركـــن بحــري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  7/18اللواء الركن بحري
ديده مالتري قائد القوات الفرن�سية باملحيط
الهندي والوفد املرافق له.
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•• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  7/28العميد بحري دين
با�سيت قائد العن�رص البحري للقوات امللكية
البحرية الربيطانية.

قائد القيادة الو�سطى الأمريكية يزور مركز الأمن البحري
• ق��ام ي��وم  7/17ال��ف��ري��ق �أول كينيث
ماكينزي قائد القيادة الو�سطى الأمريكية والوفد
املرافق له بزيارة �إىل مركز الأمن البحري ،حيث
كـان يف ا�ستقبالهــم اللــواء الركــن بحـــري
ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي ق��ائ��د البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية.
وقد التقى اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيف الأمريكي مبقر
مركز الأم��ن البحري ،ومت خالل اللقاء تبادل
الأحاديث الودية ،والتطرق �إىل عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.
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• بعدها قام قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
والوفد املرافق له يرافقهم اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية والعميد الركن بحري
رئي�س مركز الأمن البحري بجولة يف مرافق و�أق�سام
املركز ،وا�ستمعوا �إىل �إيجاز عن مهام و�أدوار مركز
الأمن البحري املتمثلة يف �إدارة وقيادة عمليات
الأمن البحري �ضد املخاطر البحرية ،ومن بينها
عمليات البحث والإن��ق��اذ ،واحلفاظ على البيئة
البحرية من خمتلف املخاطر ،و�أدوار املركز
املختلفة يف جماالت الأمن البحري.

قائد البحرية ال�سلطانية العُمانية بالإنابة ي�ستقبل قائد قوات املهام امل�شرتكة ()151
• ا�ستقبل العميد الركن بحري
�سيف بن حممد احلب�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بالإنابة مبع�سكر
املرتفعة يوم  7/9العميد بحري يو
بيوجن جو قائد قوات املهام امل�شرتكة
( ،)151بجمهورية كوريا اجلنوبية.
ومت خالل املقابلة تبادل
الأحاديث الودية ،وبحث وجهات
النظر يف عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.

تكرمي عدد من املجيدين باحلر�س ال�سلطاين العُماين لعام 2018م

• احتفل يوم  7/16احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين بتكرمي عدد من املجيدين من منت�سبيه
يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات لعام 2018م،
وذلك حتت رعاية اللواء الركن خليفة بن عبداهلل
اجلنيبي قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
عر�ضا
واحل�ضور
وقد �شاهد راعي املنا�سبة
ً
مرئ ًيا عن �أهم الأن�شطة والربامج التدريبية
والفعاليات الريا�ضية التي �أقيمت خالل العام
املن�رصم ،ويف اخلتام قام اللواء الركن قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين راعي املنا�سبة بتوزيع
اجلوائز التقديرية للمجيدين.

�آمر كلية الدفاع الوطني يزور مترين ( احلزم ) بكلية القيادة والأركان
• للوقوف على جناح �آلية تنفيذ الأحداث
التدريبية املفرت�ضة بني كلية الدفاع الوطني
وكلية القيادة والأركان ومدى ان�سجامها
مع املنهـاج العـام للدورتيـن قام اللواء
الركـن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع
الوطني وعدد من كبار ال�ضباط بالكلية يوم
 6/27بزيارة �إىل مقر كلية القيادة والأركان
لالطالع على تنفيذ فعاليات التمرين ال�سنوي
«احلزم».
وا�ستمع اللواء الركن �آمر كلية الدفاع
الوطني وكبار ال�ضباط �إىل �إيجاز من هيئة

عدد من قادة القوات ال�صديقة يزورون مركز الأمن البحري
•• قام يوم  7/9العميد بحري يو بيوجن جو قائد قوات املهام
امل�شرتكة ( )151بجمهورية كوريا اجلنوبية بزيارة ملركز الأمن
البحري.
•• كما قام يوم  7/18اللواء الركن بحري ديده مالتري قائد
القوات الفرن�سية باملحيط الهندي بزيارة �إىل مركز الأمن البحري.
•• وقام يوم  7/28العميد بحري دين با�سيت قائد العن�رص البحري
للقوات امللكية البحرية الربيطانية بزيارة ملقر مركز الأمن البحري .
•• كما قام يوم  7/30الفريق ال�سري جون لورميري كبري م�ست�شاري
الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط والوفد املرافق
له بزيارة ملقر مركز الأمن البحري .

التوجيه بالكلية عن �سري فعاليات مترين
احلزم ،كما قدم ال�ضباط الدار�سون �رشحا عن

التمرين وكيفية تفاعلهم مع الأحداث التي
وردت �إليهم من كلية الدفاع الوطني.

�آمر كلية الدفاع الوطني ي�ستقبل الفريق ال�سري كبري م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

وقد كان يف ا�ستقبالهم العميد الركن بحري من�صور بن حممد
اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري.
وا�ستمع ال�ضيوف �إىل �إيجاز عن مهام و�أدوار مركز الأمن البحري
املتمثلة يف �إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري �ضد املخاطر البحرية،
وعمليات البحث والإنقاذ واحلفاظ على البيئة البحرية من خمتلف
املخاطر ،و�أدوار املركز املختلفة يف جماالت الأمن البحري.

• ا�ستقبل يوم  7/30اللواء الركـن �سامل بن
م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني مببنى الكلية
مبع�سكر بيت الفلج الفريق ال�سري جون لورميري
كبري م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية
ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط والوفد املرافق له.
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،والتطرق �إىل عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك .
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الهيئة الوطنية للم�ساحة حتتفل بتخريج دورة دبلوم هند�سة امل�ساحة ور�سم اخلرائط (اجليوماتك�س)
• احتفلت يوم  7/16الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع بتخريج
دورة دبلوم هند�سة امل�ساحة ور�سم اخلرائط (اجليوماتك�س) لعدد من منت�سبي
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،والهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع ،واخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع ،وعدد من امل�شاركني من امل�ؤ�س�سات احلكومية
بالدولة ،وعدد من خريجي �شهادة دبلوم التعليم العام ،وذلك مبعهد العلوم
الطبوغرافية التابع للهيئة الوطنية للم�ساحة ،حتت رعاية �سعادة املهند�س
�سامل بن حممد النعيمي وكيل وزارة النقل واالت�صاالت للنقل ،الذي قام
بتوزيع اجلوائز للحا�صلني على املراكز الأوىل ،وت�سليم ال�شهادات للخريجني،
كما قام �سعادته بتكرمي هيئة التوجيه والتدريب مبعهد العلوم الطبوغرافية،
�إ�ضافة �إىل تكرمي املوظفني املجيدين بالهيئة الوطنية للم�ساحة.

تخريج الدفعتني الثامنة ع�شرة والتا�سعة ع�شرة من الربنامج التدريبي لريادة الأعمال بوزارة الدفاع
• احتفل يوم  7/11بتخريج الدورتني الثامنة ع�رشة والتا�سعة ع�رشة من
الربنامج التدريبي لريادة الأعمال ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وذلك حتت رعاية العميد الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري
م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للتدريب والتمارين امل�شرتكة.
وقام راعي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني بالربنامج ،وقد
�شملت الدفعة املتخرجة عد ًدا من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد وزارة الدفاع،
و�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وقوة ال�سلطان
اخلا�صة ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية.
وي�أتي هذا الربنامج بهدف ت�شجيع موظفي وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة على ا�ستمرارية العطاء خالل مرحلة التقاعد.

الكلية الع�سكرية التقنية ت�ستعد ال�ستقبال الدفعة ال�سابعة
• ا�ستقبلت الكلية الع�سكرية التقنية يوم  7/28عد ًدا من الطلبة
من خريجي دبلوم التعليم العام املقبولني عرب مركز القبول املوحد
بوزارة التعليم العايل ،وطلبة الدبلوم العام للأعوام املا�ضية؛ متهي ًدا
اللتحاقهم بالكلية للعام الأكادميي (2020/2019م).
ويخ�ضع الطلبة امل�ؤهلون واملر�شحون للفحو�صات الطبية
واملقابالت ال�شخ�صية ،ثم يتم �إر�سال النتائج �إىل مركز القبول املوحد
ليتم فرزها ح�سب املعدل التناف�سي ،وبعد ظهور النتائج وقبول
العر�ض للدرا�سة بالكلية الع�سكرية التقنية ي�ستكمل الطلبة �إجراءات
القبول بالكلية من خالل تقدميهم وثائق القبول وتوقيع عقد العمل
الوظيفي والأكادميي.

الفريق الوطني للقفز احلر يحقق املركز الأول يف بطولة البو�سنة املفتوحة للقفز املظلي احلر
• حقق الفريق الوطني للقفز احلر التابع ملظالت �سلطان ُعمان
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين املركز الأول يف بطولة البو�سنة املفتوحة
للقفز املظلي احلر لعام 2019م ،والتي �أقيمت فعالياتها يف مدينة
(برييدور) بالبو�سنة خالل الفرتة من (.)7/7 - 6
وقد ا�ستطاع الفريق الوطني للقفز احلر �إحراز املركز الأول يف
م�سابقة الدقة على الهدف ،كما ح�صل الوكيل مظلي عبداهلل بن �صالح
املقبايل على املركز الأول على امل�ستوى الفردي.
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متابعة :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي  -املالزم �أول� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي ت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين  -الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

كلية الدفـاع الوطني حتتفـل بتخريـــــــــــــــــج دورة الدفـاع الوطني ال�ساد�سة
اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني:
ال �شك �أنه يوم بهيج يف �شهر انطالق النه�ضة املباركة �أن نحتفل بتخريج
فوج جديد من رجال الوطن الأوفياء الذين تبادلوا مع بع�ضهم البع�ض
وت�شاركوا مع الآخرين خرباتهم ومعارفهم يف مرحلة متقدمة من الدرا�سات
درو�سا عملية تناولوا فيها عددا من التحديات
الإ�سرتاتيجية بعد �أن تلقوا ً
والفر�ص يف ال�ش�أن الوطني والإقليمي والدويل

م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني
احتفلت كلية الدفاع الوطني يوم  7/24بتخريج دورة الدفاع الوطني ال�ساد�سة ،والتي �شارك فيها عدد من
كبار ال�ضباط من �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،و�شرطة عُ مان ال�سلطانية  ،واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة عدد من كبار موظفي الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية،
وذلك حتت رعاية معايل حممد بن الزبري بن علي م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي .
بد�أ االحتفال الذي �أقيم مبقر الكلية يف مع�سكر بيت الفلج ب�آيات
عطرة من الذكر احلكيم ،ثم �ألقى اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر
يوم
كلية الدفاع الوطني كلمة بهذه املنا�سبة قال فيها« :ال �شك �أنه ٌ
بهيج يف �شه ِر انطالقِ النه�ض ِة املبارك ِة �أن نحتفل بتخريج فوج جديد
ٌ
من رجال الوطن الأوفياء الذين تبادلوا مع بع�ضهم البع�ض وت�شاركوا
مع الآخرين خرباتهم ومعارفهم يف مرحلة متقدمة من الدرا�سات
درو�سا عملية تناولوا فيها ع��د ًدا من
الإ�سرتاتيجية بعد �أن تلقوا
ً
التحديات والفر�ص يف ال�ش�أن الوطني والإقليمي والدويل ،بالإ�ضافة
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ملتطلبات الأم��ن الوطني ،وتعرفوا على الآليات العلمية للتخطيط
والتحليل بالقدر الذي مي ِّكنهم من ا�ستالم وظائفهم يف القيادة والإدارة
وعملية �صنع القرار ،و�إن املطلب الوطني وامل�صلحة الوطنية العليا
يف �أعلى هيكل الإ�سرتاتيجيات الوطنية ،ويف �إطار درا�سة الكلية لهذه
العنا�رص ي�أتي االهتمام بالإن�سان ،وتنمية قدراته ومواهبه ،و�إيجاد
اخلطط املنا�سبة ال�ستثمار املوارد الب�رشية يف كافة القطاعات مطلبا
وطنيا وواح��دا من �أهم �أه��داف الدولة وم�صاحلها؛ لأنه ميثل عزتها
وقوتها ،وهذا ما ن�صت عليه مقررات الف�صل الأول من دورة الدفاع

لكلية الدفاع الوطني دور فعال وم�ساهمة كبرية يف مفهوم التنمية
ال�شاملة للدولة ،حيث ينعك�س ذلك من خالل حمتوى وم�ضمون
الربنامج الأكادميي للدورة الذي يخ�ضع له امل�شاركون
الوطني يف الدرا�سات الوطنية ،وقد مت تعزيزها بتنفيذ الكلية لندوتها
ال�سنوية يف درا�سة ق�ضية �إ�سرتاتيجية مهمة �أال وهي (الثورة ال�صناعية
الرابعة وم�ستقبل العمل) ك�إحدى الق�ضايا التي تهم ال�ش�أن الوطني،
و�أود �أن �أق��دم ال�شكر �إىل كافة القطاعات احلكومية واخلا�صة التي
وفرت للكلية الأدوات التي مكَّنت النجاح للدروة».
و�أ�ضاف خماطبا اخلريجني �« :اً
أول �أهنئكم بالتخرج من دورة الدفاع
الوطني ونيل درجة املاج�ستري من جامعة ال�سلطان قابو�س ،وثان ًيا
�أو�صيكم بالعمل ال�صالح من �أجل �أن تنعموا بحياة طيبة ،كما �أن�صحكم
ب�أن تنظروا للم�ستقبل حينما يتم تكليفكم بو�ضع خطط �إ�سرتاتيجية تت�سم
باملرونة تراعي املتغريات وانعكا�ساتها� ،إن واجباتكم جتاه وطنكم
كبرية ومتعددة ،وهناك واجب مهم وهو املحافظة بعد اهلل �سبحانه

وتعاىل على هذا البلد العزيز و�أبنائه ،وال تف�سحوا جماال للمت�صيدين
الذين يريدون �إ�ضعاف املجتمع و�إث��ارة الفنت ،وخ��ذوا احلقيقة من
م�صدرها ،ا�ستخدموا �شموخكم امل�ستمد من تاريخكم وح�ضارتكم يف
�أي �ش�أن ت�ستفيد منه ُعمان ،كونوا من �أ�صحاب الهمم امل�ؤمنة ب�أهمية
�أن الأوطان ال ُتبنى �إال ب�سواعد �أبنائها املخل�صني ،ف�سريوا على بركة
اهلل وعلى النهج الذي ر�سمه لنا موالنا جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه  -للتفاين والإخال�ص يف كافة �أعمالكم� ،إنني و�إخواين يف
قيادة الكلية واملوجهني الإ�سرتاتيجيني والأكادمييني نتطلع �أن نراكم
ومن �سبقكم من زمالئكم خريجي كلية الدفاع الوطني و�أنتم تتبو�أون
منا�صب قيادية عليا ،ليفخر بكم الوطن ،وخلدمة �أبنائه  ،وفقكم اهلل ملا
فيه اخلري وال�صالح».
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هيئة التوجيه وامل�شاركون:
الأمم ت��ق��وم بالتخطيط
لآمالها وتطلعاتها لتحقيق
�أهدافها النبيلة وغاياتها
ال�سامية يف العي�ش الكرمي
والتطور احل�ضاري

العميد الركن جوي/
نا�صر بن جمعة الزدجايل
م�ست�شار الكلية

العقيد الركن مظلي/
عبداهلل بن حمد احلارثي

العقيد الركن/
حممد بن يحيى البو�سعيدي

ويف اخلتام تقدم �آم��ر كلية ال��دف��اع الوطني بال�شكر والتقدير
لأع�ضاء جمل�س الكلية على توجيهاتهم ونظرتهم امل�ستقبلية ل�سيا�سات
الكلية ودورها يف توفري الكوادر امل�ؤهلة للعمل بها ،كما قدم �شكره
جلامعة ال�سلطان قابو�س على ما قدمته ملقررات املاج�ستري من �أجل
حتقيق االرت��ب��اط الأك��ادمي��ي مع اجلامعة ،وكذلك جميع املوجهني
الإ�سرتاتيجيني الذين كان لهم الدور البارز يف حتقيق فل�سفة التعلم يف
التوجيه الإ�سرتاتيجي وجناح الدورة.
بعد ذلك �شاهد معايل م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط
االقت�صادي راع��ي املنا�سبة و�أ�صحاب املعايل وال��ق��ادة و�أ�صحاب
فيلما ت�سجيل ًيا عن كلية الدفاع الوطني التي
ال�سعادة واحل�ضور
ً
ُتعنى بالدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جمايل الأمن والدفاع ودورها يف
�إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني ،وكذلك ما زودت به من و�سائل تعليمية
وتوجيهية حديثة ومتقدمة ،وما حتظى به من دعم واهتمام ،كما
�شاهدوا عر�ضا للدورة وما ا�شتملت عليه من برنامج درا�سي ت�ضمن
ثالثة ف�صول درا�سية ،بجانب الدرا�سة النظرية ،والتطبيقات العملية،
والزيارات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة بربنامج الدورة،
�إىل جانب ت�سجيل انطباعات عدد من املحا�رضين الدوليني يف الكلية،
ثم قام معايل م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي
بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني يف الدورة.
بعدها �ألقى �أح��د امل�شاركني اخلريجني كلمة نيابة عن زمالئه
منت�سبي ال���دورة ال�ساد�سة املتخرجة ق��ال فـــيها�« :إن الأمم تقوم
بالتخطيط لآمالها وتطلعاتها لتحقيق �أهدافها النبيلة وغاياتها
ال�سامية يف العي�ش الكرمي والتطور احل�ضاري ،فالتاريخ ي�ؤكد لنا �أن
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العقيد الركن بحري/
عامر بن حممد اخلالدي

املقدم الركن جوي/
حممد بن خلفان البو�سعيدي

ال�شيخ/
عبدالعزيز بن حممد احلو�سني

ال�ضابط مدين مهند�س/
�أحمد بن �سعيد الريامي

ال�شعوب التي تقدم ت�ضحياتها يف تنفيذ طموحاتها يكون لها ال�سبق يف
ميادين العزة واملجد والتقدم ،ولقد حبانا اهلل تعاىل بقيادة �إ�سرتاتيجية
ملهمة تعلوها عينان من احلكمة :عني متطلعة نحو م�ستقبل م�رشق
بالأمل والطموحات ،و�أخرى نحو واقع كرمي ينعم فيه املواطنون بخري
التنمية والتطور واالزدهار.
و�أك��د يف كلمته على �أن ع�رص النه�ضة املباركة ات�سم ببناء
الإن�سان القادر على العطاء يف جماالت الواجب الوطني ،حيث كان
بناء الإن�سان عمليا من �أولويات ع�رص النه�ضة املباركة ،ولقد حظي
الإن�سان العماين بالت�أهيل يف خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات ،وما
برنامج كلية الدفاع الوطني �إال �إحدى ثـمرات هذا البناء ،حيث حظينا
ب�رشف االلتحاق يف هذا ال�رصح العلمي الكبري الذي ميثل مرحلة
متقدمة من مراحل العلم واملعرفة يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية،
واجتزنا مقرراتها الدرا�سية بنجاح ،وكلنا اعتزاز بهذا الإجناز ،مقدرين
امل�س�ؤوليات اجل�سام التي �ألقيت على عاتقنا نحو هذا الوطن املعطاء،
واالنتقال من بيئة الدرا�سات الأكادميية �إىل اجلانب التطبيقي ،كل
منا يف تخ�ص�صه وميدان عمله».
ويف نهاية االحتفال التقطت ال�صور التذكارية ملعايل م�ست�شار
جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي راع��ي املنا�سبة مع
امل�شاركني يف الدورة املتخرجة و�آمر الكلية وهيئة التوجيه.
ح�رض املنا�سبة معايل ال�سيد �أمني عام وزارة اخلارجية ،ومعايل
الفريق املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك ،ومعايل الفريق رئي�س جهاز
الأمن الداخلي ،ومعايل الأمني العام بوزارة الدفاع ،والفريق الركن
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س جمل�س كلية الدفاع الوطني،
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كلية الدفاع الوطني تعد �صرحا علميا رفيعا للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية يف جمايل الأمن والدفاع كونها منارة
فكرية رائ��دة حتفز على الإب��داع الفكري والتعلم
والبحث والتطوير يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي
وعدد من قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخ��رى ،وع��دد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وع��دد من الهيئة الأكادميية
والإداري��ة بالكلية ،وجمع من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وعدد من منت�سبي كلية الدفاع الوطني.
اجلدير بالذكر �أن دورة الدفاع الوطني ال�ساد�سة بد�أت يف الثالثني من
�شهر �أغ�سط�س من العام املن�رصم ،حيث تهدف الدورة �إىل �إعداد وت�أهيل
قادة �إ�سرتاتيجيني ( ع�سكريني ومدنيني) من خالل االلتزام بتوفري البيئة
الأكادميية التي حتفز على الإبداع الفكري والتعلم والبحث والتطوير
بهدف �إك�سابهم املعرفة واملهارات والقيم واالجتاهات التي متكنهم من
تويل املنا�صب القيادية يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،وامل�ساهمة الفاعلة
يف �صياغة ال�سيا�سات العامة وتطوير الإ�سرتاتيجيات الوطنية  ،واتخاذ
القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة يف جمايل الأمن والدفاع .
ومبنا�سبة تخريج الدورة ال�ساد�سة بكلية الدفاع الوطني �أجرى
مندوب التوجيه املعنوي اللقاءات الآتية :
العميد الركن حممد بن يعرب ال�سيفي م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني
حتدث قائلاً �« :أود تهنئة امل�شاركني مبنا�سبة يوم النه�ضة املباركة
ذكرى الثالث والع�رشين من يوليو املجيد ،هذا اليوم اخلالد يف تاريخ
الدولة العمانية احلديثة ،وتهنئتهم مبنا�سبة تخرجهم من هذه الكلية
الرائدة ،كما نهنئ �أنف�سنا جميعا �إكمال كلية الدفاع الوطني �ست �سنوات
من بدء م�سريتها الأكادميية ،التي كما �أراد لها موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظه اهلل ورعاه  -ب�أن تكون منارة فكرية حتفز على الإبداع الفكريوالتعلم على امل�ستوى الإٍ�سرتاتيجي يف جمايل الأمن والدفاع الوطني،
وتهدف الكلية �إىل ت�أهيل كبار القادة وامل�س�ؤولني من خمتلف الأجهزة
الع�سكرية والأمنية واملدنية يف جمال الدرا�سات الإ�سرتاتيجية للأمن
والدفاع من خالل برنامج �أكادميي ميتد ملدة عام ومق�سم على ثالثة
ف�صول درا�سية  ،حيث يركز الف�صل الأول على الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
والوطنية ،ويركز الف�صل الثاين على الدرا�سات الإقليمية والدولية� ،أما
الف�صل الثالث يركز على القيادة الإ�سرتاتيجية ،و�إن لكلية الدفاع الوطني
دورا فعاال وم�ساهمة كبرية يف مفهوم التنمية ال�شاملة للدولة ،حيث
ينعك�س ذلك من خالل حمتوى وم�ضمون الربنامج الأكادميي للدورة
الذي يخ�ضع له امل�شاركون ،وتركز الدرا�سات الأكادميية على حتليل
�أهم و�أبرز الق�ضايا والتحديات الوطنية ،كما يتم عقد عدد من الندوات
وور�ش العمل التي تركز على تدريب امل�شاركني على �أ�س�س وتقنيات
التفاو�ض على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،كما تختتم ال��دورة بحدث
�أكادميي مهم وهو التمرين الإ�سرتاتيجي ،ويت�ضمن برنامج الدورة
�أي�ضا على القيام بزيارات داخلية للعديد من امل�ؤ�س�سات ذات الثقل
الإ�سرتاتيجي يف ال�سلطنة ،كما يت�ضمن الربنامج زيارات دولية لالطالع
على جتارب الدول ،وزيارات الكليات ومراكز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
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املماثلة التي ت�ضفي بعدا علميا ومعرفيا �آخر للم�شاركني ،وترتبط
كلية الدفاع الوطني �أكادمييا مع جامعة ال�سلطان قابو�س ،حيث
تقوم اجلامعة بتوفري الدعم والإ�سناد الأكادميي من خالل مكتبة
اجلامعة والأكادمييني املتخ�ص�صني يف عدد من املقررات الدرا�سية
�ضمن الربنامج الأكادميي للدورة ،ويتم جميع ذلك من خالل املمثل
الأكادميي للجامعة الذي يكون موجودا يف الكلية».
العميد الركن جوي /نا�رص بن جمعة الزدجايل م�ست�شار الكلية
قال« :بحمد اهلل وتوفيقه ا�ستطاعت الكلية �أن تتبو�أ املكانة التي �أراد
لها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سيعد املعظم القائد
م�صاف الكليات املتقدمة التي
الأعلى للقوات امل�سلحة ،ف�أ�صبحت يف
ِّ
ي�شار �إليها بالبنان � ،إن ما يعظم من ر�سالة الكلية و�أهدافها لي�س
فقط برنامج دورة الدفاع الوطني ،و�إمنا الإنتاج املعريف والعلمي الذي
ت�سهم به ب�شكل م�ستمر ،يف العام املا�ضي نظمت الكلية ندوة (الثورة
ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل) ،حيث كان التفاعل وا�ضحا بني
امل�شاركني بالدورة ،وح�رض �أكرث من ( )100م�ست�شار وخبري �شاركوا
يف مراحل الندوة والتي متيزت با�ستخدام منهجية متقدمة مما �أهلها
اخل��روج مببادرات من �ش�أنها �أن ترفد العمل احلكومي وامل�ؤ�س�سي
بال�سلطنة ،وهلل احلمد وجدت الكثري من التو�صيات واملبادرات من
الندوات ال�سابقة يف طريقها �إىل التنفيذ ،ويف هذا العام و�ضمن �إطار
املرحلة الثانية من اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية تنوي الكلية تفعيل
الربامج املوازية ،حيث �سيكون باكورة هذه الربامج برنامج تنفيذي
خا�ص للقيادات احلكومية والع�سكرية والأمنية ح��ول حتديات
الأمن الوطني ،وحتليل البنية الإقليمية والدولية ،ومناق�شة الق�ضايا
الإ�سرتاتيجية ،واخلروج بتو�صيات ترفد العمل احلكومي وت�سهم يف
تنمية وتعزيز العمل امل�شرتك خلدمة �أغرا�ض التنمية ،ويف هذا الإطار
�ساهمت الكلية ب�شكل فاعل يف ر�ؤية عمان 2040م وبالإ�سرتاتيجية
العمرانية ،كما كان لها دور فاعل يف �إع��داد التقرير الطوعي الأول
لأهداف التنمية امل�ستدامة 2030م ،كما �أن هناك �أفكارا مل�شاركة
الكلية يف م�شاريع قادمة �أخرى مثل تقرير التنمية الإن�سانية ،وغريها
من املبادرات التي من �ش�أنها �أن تعك�س �سمعة ال�سلطنة وتعزز مكانتها
الدولية م�ستنرية بفكر وهدي قائدها املفدى».
العقيد الركن مظلي عبداهلل بن حمد احلارثي م�شارك من اجلي�ش
ال�سلطاين العماين قال�« :إن التعليم والتثقيف والتدريب يعد �ضمن
�أه��داف بناء الإن�سان العماين وتكوين �شخ�صيته املتكاملة ،الذي
�أواله موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اهلل ورع��اه  -بالغ اهتمامه ،وت�أتي كلية الدفاع
الوطني �ضمن عجلة و�أدوات هذه االهتمامات لبناء الإن�سان العماين
فكري ُا وتخطيطيا على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،حيث تعد كلية الدفاع
الوطني �رصحا علميا رفيعا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جمايل الأمن
والدفاع ،كونها منارة فكرية رائدة حتفز على الإبداع الفكري والتعلم
والبحث والتطوير يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي من خالل االلتزام بتوفري
بيئة �أكادميية حيوية متجددة �ضمن قيم ومثل املجتمع ،و�إن الغاية
النهائية للكلية هي ت�أهيل قادة �إ�سرتاتيجيني على امل�ستويني الع�سكري
واملدين من خمتلف قطاعات و�أجهزة الدولة الع�سكرية واملدنية ،ونحن
يف هذا اليوم اخلتامي لل�سنة الدرا�سية بكلية الدفاع الوطني ال ي�سعنا
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�إال �أن نقدم ال�شكر وعظيم االمتنان لهذا ال�رصح العلمي ملا قدمه لنا من
العلوم املعرفية املختلفة والتي �ستكون ج�رسا لتطوير مهامنا العملية
القادمة ،متمنني للكلية دوام التقدم واالزدهار ».
العقيد الركن حممد بن يحيى البو�سعيدي م�شارك من اجلي�ش
ال�سلطاين العماين قال« :لقد مثل االنخراط �ضمن دورة الدفاع الوطني
ال�ساد�سة فر�صة كبرية للم�شاركني لتعزيز اجلوانب املعرفية املختلفة،
و�صقل املهارات القيادية ال�سيما فيما يتعلق بالتخطيط الإ�سرتاتيجي
و�آل��ي��ات �صنع القرار بامل�ستويات العليا ،كما �ساهمت ال��دورة يف
تر�سيخ املبادئ التكاملية بني امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية بالدولة،
والوقوف كذلك على �أجنح ال�سبل للتعامل مع الأزمات املختلفة ب�أ�ساليب
علمية مبتكرة ،وال يفوتنا �أن نذكر �أن الكلية ا�ست�ضافت حما�رضين
على م�ستوى عال من الكفاءة و اخلربات �سواء من داخل ال�سلطنة �أو
خارجها ،مما �أثر ب�شكل كبري يف ا�ستفادة امل�شاركني وتو�سيع مداركهم
نحو �آفاق �أرحب وجوانب حتليلية �أو�سع ،و�ستكون بال�شك خري معني
ليقوم كل واحد منهم بدوره كال ح�سب موقعه يف امل�ساهمة يف �صياغة
ال�سيا�سات املحلية ،مبا يخدم ق�ضايا الأمن والدفاع نحو حتقيق الهدف
الأ�سمى و�صون مقدرات النه�ضة املباركة وا�ستدامة تنميتها» .
العقيد الركن بحري عامر بن حممد اخلالدي م�شارك من البحرية
ال�سلطانية العمانية قال« :لقد كان يل ال�رشف �أن �أكون �أحد منت�سبي
الدورة ال�ساد�سة بكلية الدفاع الوطني ،هذا ال�رصح ال�شامخ الذي �أ�صبح
يتبو�أ مكانة مرموقة على خارطة العلوم والدرا�سات الإ�سرتاتيجية
التي ُتعنى بالأمن والدفاع الوطني ،حيث توفر الكلية بيئة تعليمية
تفاعلية تعمل على حتقيق �أهدافها يف �سبيل تطوير القيادات الوطنية
ال�شابة من القطاعني الع�سكري واملدين ،وت�أهيلهم ليكونوا قادة على
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي قادرين على امل�شاركة الفاعلة يف التخطيط
و�إع��داد وتنفيذ ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات الوطنية ب�شكل يحقق
امل�صالح الوطنية ،حيث تعد الدورة برناجما وطنيا متكامال يتناول
فيه امل�شاركون مرتكزات القيادة والتخطيط الإ�سرتاتيجي من خالل
ممار�سة املهارات الفكرية املتعددة وا�ستخدام �أ�س�س و�أدوات التحليل
والتخطيط الإ�سرتاتيجي والنقد والتقييم للعديد من املو�ضوعات
والق�ضايا املحلية والإقليمية والدولية� ،إىل جانب درا�سة برنامج
املاج�ستري يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية للأمن والدفاع الوطني بكلية
الآداب والعلوم االجتماعية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،والتي ا�شتملت
على مقررات اجلغرافيا ال�سيا�سية ،وامل��وارد البيئية ،وق�ضايا يف
الإعالم والوعي املعلوماتي ،ودوره يف التخطيط الإ�سرتاتيجي ،ودرا�سة
التحديات والق�ضايا االجتماعية الراهنة ،و�أخريا ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم
بال�شكر والتقدير �إىل قيادة كلية الدفاع الوطني متمثلة يف �آمر الكلية
وم�ساعده و�أع�ضاء هيئة التوجيه والهيئة الإداري��ة على الدعم غري
املحدود الذي قدموه لنا طوال مدة الدورة » .
املقدم الركن ج��وي حممد بن خلفان البو�سعيدي م�شارك من
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين قال« :كلية الدفاع الوطني ذلك ال�رصح
الإ�سرتاتيجي ال�شامخ ال��ذي �شقت ج��ذوره الرا�سيات يف قلب م�سقط
الناب�ض بعبق التاريخ وح�ضارة عمان املت�أ�صلة ع�بر الع�صور،
واملت�رشب من �أفالج الغبرياء لريوي العقول القحاح املتقدة بالعلم
واملعرفة من املا�ضي التليد ونحو امل�ستقبل الزاهر ويف العهد املجيد
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كلية الدفاع الوطني متنح امل�شاركني درجة املاج�ستري
يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية للأمن والدفاع الوطني
من جامعة ال�سلطان قابو�س
الذي �أر�سى دعائمه رجل ال�سالم واحلكمة ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،و�إن كلية الدفاع الوطني تعد �أعلى
منرب للدرا�سات الإ�سرتاتيجية الوطنية على م�ستوى ال�سلطنة ،وهي
املورد املتدفق باخلطط الإ�سرتاتيجية القابلة للتنفيذ وفق منهجية
علمية عاملية ،وبرامج الكلية �شملت �شتى �صنوف العلوم واملعارف
التي ال يت�سع املجال لذكرها هنا� ،إال �أنها �صممت لإعداد قادة الغد
مبا يحتاجوه لي�شقوا طريقهم يف امل�ستقبل  ،و�إن كلية الدفاع الوطني
لي�ست كباقي الكليات املماثلة يف العامل ،فهي كلية وطنية خال�صة
للعمانيني ،وبهم تتقدم خطوات �رسيعة وثابتة نحو م�ستقبل �آت مبا فيه
من ثورات �صناعية تكنولوجية متقدمة ،فالكلية مواكبة لكل العلوم بل
و�سباقة يف جماالت �شتى من خالل اخلطط ال�سليمة والربامج الهادفة
والتوجيه املميز ،وامل�شاركة الفعالة لكل العنا�رص املعنية بنجاح
ورفعة عمان الأبية.
ال�ضابط مدين مهند�س �أحمد بن �سعيد الريامي م�شارك من رئا�سة
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة قال« :تزامنا مع ذكرى الثالث والع�رشين
من يوليو املجيد ي�أتي هذا اليوم كتتويج حل�صاد عام �أكادميي حافل
بالعلم والفكر واملعرفة ق�ضيناه يف ربوع هذا ال�رصح العلمي ال�شامخ،
حيث �سعت الكلية منذ �إن�شائها �إىل تطوير الفكر الإ�سرتاتيجي لدى
امل�شاركني ،وتر�سيخ الفهم العميق ملختلف ق�ضايا الأمن والدفاع على
امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل ،عالوة على تنمية مهارات التفكري
الإبداعي والنقد ومهارات التحليل والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،وكل ذلك
يتم يف �إطار منهجية علمية دقيقة مبنية على �أحدث �أ�ساليب البحث
العلمي ،وقد هي�أت الكلية كل ال�سبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف مما
جعلها منارة علمية و�أكادميية يفاخر بها كل من نال �رشف االنت�ساب
�إليها ،وال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل لكافة
القائمني على هذه الكلية العريقة على جهودهم املخل�صة يف االرتقاء
ب�أداء الكلية وجتويد خمرجاتها».
ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد احلو�سني م�شارك من مكتب حمافظ
م�سقط قال« :تعد كلية الدفاع الوطني �إحدى �أهم منارات العلم واملعرفة
يف ال�سلطنة ملا تزخر به من ق��درات و�إمكانيات وك��وادر �أكادميية
ومهنية رفيعة ،فقد �شمل برنامج الدرا�سة ولعام كامل جوانب خمتلفة
متعلقة بالبيئات املحلية والإقليمية والدولية �إىل جانب الرتكيز على
التخطيط الإ�سرتاتيجي والذي كان مقرونا بالتمارين العملية لرت�سيخ
املعلومة ،كما كان للزيارات اخلارجية التي قام بها امل�شاركون يف
بع�ض الدول �أهمية خا�صة ،تلخ�صت يف االطالع املبا�رش وعن قرب
لتجارب تلك الدول ويف العديد من املجاالت املهمة التي بال �شك �أنها
تخدم الربنامج املعد لتلكم الزيارات ،وجني الفوائد من خالل رفع
التقارير للجهات املخت�صة لال�ستفادة منها خا�صة �أن هذه التو�صيات
ج��اءت متوافقة مع النهج واالجت��اه��ات امل�ستقبلية لبع�ض اخلطط
املر�سومة من قبل احلكومة» .
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كلية القيادة والأركـان لقـوات ال�سلطـان امل�سلحـــــــــــــة حتتفـل بتخريـج الـدورة الثانية والثالثيـن

احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى الدورة
(الرائد الركن عبد املنعم بن �سعيد ال�شبلي)

احتفلت كلية القيادة والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  7/22بتخريج الدورة الثانية
والثالثني ،وذلك حتت رعاية معايل الدكتور �أحمد بن حممد الفطي�سي وزير النقل واالت�صاالت.
ب��د�أ االح��ت��ف��ال ال��ذي �أق��ي��م مبقر الكلية
مبع�سكر بيت الفلج بتالوة �آي��ات من الذكر
احلكيم ،ثم �ألقى العميد الركن بحري عبداهلل بن
علي ال�سليمي �آمر كلية القيادة والأركان كلمة
قال فيها�« :إن الت�سلح باملعارف والعلوم
الع�سكرية هو الأ�سا�س املتني ال��ذي تقوم
عليه اجليو�ش وعن�رصها الأك�ثر �أهمية يف
ع�رصنا احلا�رض  ،وبقدر ما يكون متكامال
واحرتافيا بقدر ما ي���ؤدي دوره ومهامه
على �أكمل وجه ،وق��وات ال�سلطان امل�سلحة
بوجه ع��ام وكلية القيادة والأرك���ان على
وجه اخل�صو�ص مل تغفل هذا اجلانب املهم
واحل��ي��وي ،حيث ت�ضع التدريب والت�أهيل
املعريف يف �أعلى �سلم الأول��وي��ات لديها،
وذلك من خالل رفدها بالكفاءات الب�رشية
والتقنية امل�ؤهلة ،و�سعيها امل�ستمر �إىل
تطوير الأ�ساليب املتبعة وحتديث املناهج
ومقررات الكلية التي تخ�ضع للتقييم وتدقيق
مت�سمر لتواكب وتن�سجم م��ع املتطلبات
العملياتية يف الأ�سلحة ،كما �أن الكلية الآن
العــدد 511
يوليو 2019

44

ب�صدد تد�شني نظام البيئة الإلكرتونية الذي
يهدف �إىل �إيجاد بيئة تفاعلية �أكادميية
و�إداري�����ة ي�ستطيع م��ن خاللها ال�ضابط
الدار�س اال�ستغناء ب�شكل عام عن الأ�ساليب
التقليدية يف التوا�صل مع الهيئة التوجيهية
�أو الإداري���ة ،وذل��ك حر�صا من الكلية على
تفعيل وت�رسيع ا�ستخدام التقنيات احلديثة،
ومتا�شيا مع توجهاتها ونظرتها امل�ستقبلية
الطموحة ،وقد خطت الكلية خطوات وا�سعة
لتحقيق متطلبات اجلودة املطلوبة وا�ستيفاء
معايري االعتماد الأكادميي».
وق��ال خماط ًبا اخلريجني« :مما ال �شك
فيه �أن دورة القيادة والأرك��ان قد �ساهمت
يف �صقل املهارات واكت�ساب اخلربات لديكم،
وقد �أمتمتم بف�ضل اهلل متطلبات احل�صول
على البكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية
التي ت�ؤهلكم لتكونوا �ضباط ركن على قدر
عالٍ من امل�س�ؤولية والكفاءة لتويل قيادة
خمتلف ال��وح��دات والت�شكيالت م�ستقبال،
واليوم �أنتم على م�شارف مرحلة جديدة يف

حياتكم العملية ،فليكن �شعاركم وهدفكم
دائما هو الوفاء والعطاء دون كلل �أو ملل
لرفعة �ش�أن هذا الوطن العزيز  ،ف�أنتم �سياجه
املنيع ودرعه احل�صني ،فهنيئا لكم تخرجكم
ومبارك لكم اجتياز ال��دورة بنجاح ،كما
�أوجه حتية خال�صة للإخوة دار�سي الدورة
من ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة الذين كانوا
خري �سفراء لبلدانهم ،راجيا لهم التوفيق
وال�سداد يف حياتهم القادمة ولأوطانهم
ال�سالم والرخاء».
بعد ذلك �سلم معايل الدكتور وزير النقل
واالت�صاالت راعي املنا�سبة اجلوائز التقديرية
لأوائل الدورة وال�شهادات للخريجني ،حيث
ح�صل على املركز الأول على م�ستوى الدورة
الرائد الركن عبداملنعم بن �سعيد ال�شبلي
من اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،وح�صل على
املركز الثاين على م�ستوى ال���دورة الرائد
الركن بحري فهد بن حمود احلو�سني من
البحرية ال�سلطانية العمانية ،وح�صل على
املركز الثالث على م�ستوى ال��دورة الرائد

الركن طيار عبداهلل بن علي البو�سعيدي من
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،يف حني ح�صل
الرائد جوي عبداحلكيم بن عامر احلجري من
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين على املركز
الأول يف البحث العلمي الع�سكري الفردي.
بعد ذلك �ألقى �أحد ال�ضباط اخلريجني
عب
كلمة نيابة عن زمالئه منت�سبي الدورة رَ
خاللها عن اعتزازهم و�سعادتهم بتخرجهم
من هذا ال�رصح العلمي الع�سكري ،قائلاً :
«لقد ت�رشفنا باالنت�ساب �إىل ه��ذا ال�رصح
العلمي ال�شامخ يف قوات ال�سلطان امل�سلحة

احلا�صل على املركز الثاين على م�ستوى الدورة
(الرائد الركن بحري فهد بن حمود احلو�سني)

(كلية القيادة والأرك��ان) لننهل من علومه
ومعارفه ،وقد م�ضينا فيه عاما درا�سيا كان
حافال بالبذل والعطاء على �أيدي كوكبة من
املوجهني من ذوي اخلربة والكفاءة العالية
يف بيئة تعليمية جمهزة ب�أف�ضل و�أح��دث
الو�سائل الأكادميية والتكنولوجية ،فلهم
منا جميعا جزيل ال�شكر والتقدير على ما
بذلوه من جهود م�ضنية يف �سبيل الو�صول
بنا �إىل م�ستوى متقدم يف العلوم الع�سكرية،
و�إن التخرج من هذه الكلية م�صدر اعتزاز
وفخر لكل �ضابط ،وهي انطالقة ملرحلة

احلا�صل على املركز الثالث على م�ستوى الدورة
(الرائد الركن طيار عبداهلل بن علي البو�سعيدي)

جديدة مليئة بالتحديات تتطلب �أق�صى
درج���ات اجل��د والتفاين والعمل املخل�ص
لتطبيق العلوم وامل��ع��ارف احلديثة التي
تواكب متطلبات جميع امليادين مبا فيها
امليدان الع�سكري ،ولقد كان لوجود زمالء
لنا من ال�ضباط من الدول ال�شقيقة وال�صديقة
م�صدر فخر كبري ،و�أ�سهم يف زيادة اخلربات
الرتاكمية وتبادل الآراء املختلفة والأفكار
املتنوعة ب�ين م��دار���س وعقائد ع�سكرية
متباينة ،فلهم ال�شكر على التفاعل الإيجابي،
راجني لهم عودا حميدا لديارهم وذويهم،

احلا�صل على املركز الأول يف البحث العلمي
(الرائد الركن جوي عبداحلكيم بن عامر احلجري )
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�آمر كلية القيادة والأركان:
�إن الت�سلح باملعارف والعلوم الع�سكرية هو الأ�سا�س املتني الذي
تقوم عليه اجليو�ش وعن�صرها الأكرث �أهمية يف ع�صرنا احلا�ضر

ونحن نحتفي بهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا يف هذا اليوم الأغر
ف�إننا جندد العهد والوالء لهذا الوطن العزيز وقائده املفدى ،معاهدين
اهلل �أن نبقى اجلنود الأوفياء يف �سبيل احلفاظ على �أمن و�سالمة
عمان ،و�أن ن�صون منجزات النه�ضة املباركة وا�ضعني ن�صب �أعيننا
الإخال�ص يف العمل والوالء يف التنفيذ».
ويف نهاية االحتفال التقطت ال�صور التذكارية ملعايل الدكتور
راعي املنا�سبة مع �ضباط الدورة املتخرجة وهيئة التوجيه بالكلية.
اجلدير بالذكر �أن الدورة الثانية والثالثني �ضمت عد ًدا من �ضباط
وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،واحلر�س ال�سلطاين العماين،
واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعد ًدا من ال�ضباط الدار�سني
من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ومن بع�ض الدول
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م�ساعد �آمر كلية القيادة والأركان لل�ش�ؤون الأكادميية:
كلية القيادة والأركان تعد الرافد الأكادميي الرئي�سي لل�ضباط الركن
يف قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى

العربية ال�شقيقة والدول ال�صديقة ،وقد ا�شتملت الدرا�سة فيها على
ثالثة ف�صول �أ�سا�سية ،كما ت�ضمن املنهاج الدرا�سي على التمارين
التعبوية واملحا�رضات التي �ألقاها عدد من كبار امل�س�ؤولني من
�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء وال�سفراء ،وبع�ض ال�شخ�صيات من ذوي
اخلربة من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،مما �أ�سهم يف �إثراء معلومات
الدار�سني.
وقد اختتمت الدورة بتنفيذ مترين (احلزم) والذي يعد خال�صة
متارين الدورة ،كما �أن الزيارات اخلارجية التي تقوم بها الكلية لعدد
من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ت�أتي بهدف االطالع على ما و�صلت
�إليه الكليات واملعاهد املماثلة من التطوير والتحديث يف النواحي
التنظيمية والتدريبية والأكادميية يف تلك الدول.
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املنهاج الدرا�سي ت�ضمن
متارين تعبوية ،وحما�ضرات
�ألقاها عدد من كبار
امل�س�ؤولني من �أ�صحاب
ال�سعادة الوكالء وال�سفراء
وبع�ض ال�شخ�صيات من ذوي
اخلربة من الدول ال�شقيقة
وال�صديقة مما �أ�سهم يف
�إثراء معلومات الدار�سني
ح�رض املنا�سبة معايل الفريق املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك،
ومعايل الفريق رئي�س جهاز الأمن الداخلي ،ومعايل الأمني العام
بوزارة الدفاع ،والفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وعدد من قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخرى ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء للدول ال�شقيقة وال�صديقة
املعتمدين لدى ال�سلطنة وامللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول
ال�شقيقة وال�صديقة مب�سقط ،وجمع من كبار �ضباط قوات ال�سلطان
امل�سلحة.
وبهذه املنا�سبة حتدث العقيد الركن عبداهلل بن �سامل املحاربي
م�ساعد �آمر كلية القيادة والأركان لل�ش�ؤون الأكادميية قائلاً « :تعد
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كلية القيادة والأرك��ان الرافد الأكادميي الرئي�سي لل�ضباط الركن
يف قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى،
كما �أنها وجهة رئي�سية للعديد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،حيث
ت�ستقطب الكلية هيئة توجيه م�ؤهلة من �ضباط �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين العماين وقوة ال�سلطان اخلا�صة بناء على
معايري حمددة يف النظام الداخلي للكلية ،كما �أن مدة برنامج الكلية
أ�سبوعا موزعة على ثالثة ف�صول بهدف حتقيق ر�سالة
�سبعة و�أربعون � ً
الكلية ،واملتمثلة يف تزويد ال�ضباط الدار�سني بالعلوم الع�سكرية
وت�أهيلهم لي�صبحوا ق��ادة و�ضباط رك��ن جميدين على امل�ستوى
العملياتي ،ومبا ميكِّنهم من العمل يف البيئات والظروف املختلفة».
كما عرب عدد من اخلريجني عن فرحة تخرجهم من هذا ال�رصح
الع�سكري ال�شامخ ،مثمنني اجلهود املبذولة والتي ت�سعى من خاللها
الكلية لتحقيق �أهدافها املتوخاة.
الرائد الركن عبد املنعم بن �سعيد ال�شبلي من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى الدورة املتخرجة
قال« :تعد دورة كلية القيادة والأركان مرحلة مف�صلية يف حياتي
الع�سكرية كونها �أ�سهمت يف �صقل مهاراتي القيادية و�أثرتني بالعلوم
الع�سكرية ،وما كنت لأح�صل على املركز الأول لوال ت�ضافر اجلهود
من قبل القائمني على هذه الكلية العريقة ،و�أتقدم بال�شكر اجلزيل
لقيادة كلية القيادة والأرك��ان وهيئة التوجيه على ما بذلوه من
جهود حثيثة لتزويدنا مبختلف العلوم يف �شتى املجاالت العلمية

الرائد الركن مهند�س/
نعيم بن �سامل ال�شيدي

منها والعملية  ،كما �أتوجه بال�شكر لكل زمالئي ال�ضباط ،و�أبارك لهم
تخرجهم ،و�أمتنى لهم التوفيق يف حياتهم العلمية والعملية ».
الرائد الركن جوي عبداحلكيم بن عامر احلجري من �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين احلا�صل على املركز الأول يف البحث العلمي
الع�سكري حتدث قائلاً « :ي�سعدين �أن �أعرب عن مدى الفخر واالعتزاز
ب�إحرازي املركز الأول يف البحث العلمي الع�سكري والذي كان بعنوان
( تبني برنامج �إر�شاد جماعي خلف�ض ال�ضغوط النف�سية للحاالت
املر�ضية املزمنة مب�ست�شفى القوات امل�سلحة  /اجلدوى و�آلية التنفيذ)
بعد مناف�سة قوية بني عدد من البحوث املتميزة والتي �أهنئ زمالئي
عليها ،حيث يعد البحث العلمي من �أهم املو�ضوعات التي ت�سعى
الكلية لرت�سيخ مفاهيمها ملا لها من فوائد عظيمة تعود بالنفع
والتطوير امل�ستمر للمجتمع».
الرائد الركن بحري فهد بن حمود احلو�سني احلا�صل على املركز
الثاين على الدورة قال« :لقد ت�رشفت باالنت�ساب �إىل كلية القيادة
والأرك��ان �ضمن الدورة ( )32والتي �ضمت نخبة من �ضباط قوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية ،بالإ�ضافة �إىل كوكبة
من ال�ضباط من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،ولقد �شمل منهاج الدورة
برناجما علميا ونظريا ،بالإ�ضافة �إىل التمارين العملية وال �سيما
العمليات امل�شرتكة ومهام وم�س�ؤوليات �ضباط الركن ،و�أبارك جلميع
زمالئي �إمتامهم ملتطلبات الدورة والتخرج ،راجيا لهم كل التوفيق
يف مهامهم القادمة وللإخوة ال�ضباط من الدول ال�شقيقة وال�صديقة

الرائد الركن/
�أحمد بن �سامل اجلابري

الرائد الركن/
�أحمد بن جعفر ال�صارمي

عودا حميدا �إىل بلدانهم ،و�أن ينعموا بال�سالم واالزدهار ».
الرائد الركن طيار عبداهلل بن علي البو�سعيدي احلا�صل على
املركز الثالث على الدورة قال�« :إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز �أن
يكون لنا �رشف التخرج من هذه الكلية العريقة ،بعد �أن ق�ضينا عاما
حافال بالإجنازات ،نلنا فيه الكثري من املعارف والعلوم واملهارات
الع�سكرية التي يحتاجها ال�ضابط الركن ،وبحمداهلل وتوفيقه ها نحن
اليوم نتوج جهود تلك امل�سرية بيوم احل�صاد ،و�أنتهز هذه الفر�صة
لأتقدم بال�شكر والتقدير لآمر الكلية وهيئة التوجيه على جهودهم
وتوجيهاتهم التي كان لها الأثر الإيجابي يف ظهورنا بهذا امل�ستوى
امل�رشف».
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عدد من ال�ضباط
من منت�سبي الدول
ال�شقيقة وال�صديقة
ي�شاركون يف الدورة
( )32بكلية القيادة
والأركان

املقدم الركن/
�سيف بن حممد البدواوي
(الإمارات العربية املتحدة)

الرائد الركن مهند�س نعيم بن �سامل ال�شيدي من اخلدمات الهند�سية
ب��وزارة الدفاع ق��ال « :تعد دورة القيادة والأرك���ان من ال��دورات
الأ�سا�سية يف امل�سار الوظيفي لل�ضباط ونقطة حتول يف م�سريتهم
العملية ،حيث �إنها تقوم ب�صقل مهاراتهم وخرباتهم وتك�سبهم مهارات
معرفية جديدة يف العلوم الع�سكرية والقيادية يف امل�ستوى التعبوي
وامل�ستوى العملياتي ويف العمليات امل�شرتكة بجميع �أنواعها».
الرائد الركن �أحمد بن جعفر ال�صارمي من �رشطة عمان ال�سلطانية
قال« :بداية �أتقدم بالتهنئة اخلال�صة ملوالنا القائد الأعلى مبنا�سبة
يوم النه�ضة املباركة ،راجيا املوىل عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة
�أعواما عديدة ونحن نرفل يف ثوب الأمن والأمان واال�ستقرار يف ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه -
ومع و�صولنا ملرحلة التخرج من كلية القيادة والأركان ال بد لنا من
وقفة نعود �إىل الوقت الذي ق�ضيناه يف رحاب الكلية ،وبرفقة كادر
الكلية (قيادة و�إدارة و�أكادمييني ومن�سقني) والذين قدموا برحابة
�صدر كل الدعم والإ�سناد وامل�ساعدة يف �سبيل الو�صول بنا �إىل حتقيق
النجاح املن�شود ،ولقد اكت�سبنا خالل وجودنا يف هذه الكلية الكثري
من املعارف الع�سكرية منها والثقافية ،وال �شك �أنها �ست�سهم يف
حت�سني �أدائنا ملهامنا وواجباتنا».
الرائد الركن �أحمد بن �سامل اجلابري من احلر�س ال�سلطاين العماين
قال« :احلمدهلل على متام النعمة وال�شكر له ب�أن كنت �ضمن �إخواين
ال�ضباط من قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية،
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الرائد الركن/
حممد العفي�صان
(اململكة العربية ال�سعودية)

العقيد الركن/
م�شاري نواف حمدي احلربي
(دولة الكويت)

وكذلك �إخ��واين ال�ضباط من ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة يف الدورة
( )32لكلية القيادة والأركان ،هذا ال�رصح ال�شامخ الذي نفخر ونفاخر
به ،ولقد كان لنا ال�رشف ب�أن نرت�شف من معني العلوم الع�سكرية
التخ�ص�صية منها وامل�شرتكة ،و�أ�سال اهلل تعاىل �أن نكون عند ح�سن
ظن قادتنا للعمل ك�ضباط ركن قادرين على �أداء املهام املنوطة بنا
يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه».
املقدم الركن �سيف بن حممد البدواوي من دولة الإمارات العربية
املتحدة قال�« :رشف يل �أن �أكون �أحد منت�سبي هذه الدورة يف هذا
ال�رصح الأكادميي الع�سكري؛ حيث تعلمت على �أيدي موجهني ذي
كفاءة عالية وم�ستوى علمي كبري ،ولقد نهلنا من هذه الكلية العريقة
�شتى جماالت العلوم الع�سكرية ،وطبقناها عمليا من خالل التمارين
املرثية ،والتي عززت من قدراتنا العلمية والعملية».
الرائد الركن حممد العفي�صان من اململكة العربية ال�سعودية قال:
«�أتقدم ب�أ�سمى �آيات ال�شكر لرئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
ممثلة بكلية القيادة والأركان على ا�ست�ضافتهم لنا يف دورة القيادة
والأركان الثانية والثالثني ،والتي كان لها الف�ضل الكبري يف �صقل
املهارات يف العلوم الع�سكرية والعمليات امل�شرتكة ،كما �أهنئ
زمالئي ال�ضباط الدار�سني من �سلطنة عمان ومن ال��دول ال�شقيقة
وال�صديقة مبنا�سبة التخرج ،و�أنتهز الفر�صة لتهنئة ال�شعب العماين
العزيز و�سلطان ُعمان املفدى مبنا�سبة  ٢٣يوليو املجيد� ،سائال

املقدم الركن/
جورج ال�شامي
(اجلمهورية اللبنانية)

الرائد الركن/
معيد احل�سن
(جمهورية باك�ستان الإ�سالمية)

املوىل عز وجل للجميع التوفيق وال�سداد».
العقيد الركن م�شاري نواف حمدي احلربي من دولة الكويت قال:
«با�سمي وبالنيابة عن زمالئي من الدول ال�شقيقة وال�صديقة� ،أود
�أن �أعرب عن بالغ اعتزازي باالنت�ساب لكلية القيادة والأركان بقوات
ال�سلطان امل�سلحة من خالل دورة القيادة والأركان ( )32التي اكت�سبنا
من خاللها الكثري على ال�صعيد العلمي وال�شخ�صي �سواء على م�ستوى
اً
و�صول للعمليات امل�شرتكة و�إدارة
التطبيقات العملية �أو النظرية
م�رسح العمليات ،ومرورا على املحا�رضات املدنية �سواء كانوا من
املحا�رضين الزائرين من داخل ال�سلطنة �أو خارجها وجامعة ال�سلطان
قابو�س ،وكذلك �أود �أن �أعرب عن �شكري وامتناين لهيئة الكلية املوقرة
وزمالئي الدار�سني العمانيني على �صفاوة التعامل وكرم ال�ضيافة
طوال م�شوارنا الدرا�سي ،ولقد كانوا �أخوة لنا دائما وكنا �ضيوفا على
ال�سلطنة من خالل وجودنا للدرا�سة ،ولكننا �سفراء لها بعد التخرج» .
املقدم الركن جورج ال�شامي من اجلمهورية اللبنانية قال« :قبل
�سبتمرب ٢٠١٨م مل �أكن �أعرف عن �سلطنة عمان �إال �أنها بلد عربي
يحكمها �سلطان عادل ،لبا�س �أهلها الرتاثي والتقليدي املميز ،وقد
�أتيت �إليها لأدر���س دورة كلية القيادة والأرك��ان ،ووج��دت عمان
الأر�ض والأمان والعدل والنظام واملحبة والتوا�ضع وجمال الطبيعة،
كما وجدت بل ًدا يفتخر به مواطنوه ،لأنهم يعي�شون عراقة ما�ضيهم
ويتفاعلون مع احلا�رض بب�ساطة ورقي ،وكل ال�شكر لكافة �ضباط
الكلية الذين مل يرتكوا �شي ًئا �إال قدموه لنا حتى تكون هذه الدورة

املقدم الركن/
عدي �سنغ
(جمهورية الهند)

الرائد الركن/
مو�سى حميم علي
(جمهورية تنزانيا)

ناجحة على كافة الأ�صعدة ،و�ستبقى الذكرى حية يف عقولنا ما
دامت عقولنا حية فينا».
الرائد الركن معيد احل�سن من جمهورية باك�ستان الإ�سالمية قال:
«�إين فخور ج ًدا كوين �أحد املتخرجني من كلية القيادة والأرك��ان،
والتي كانت جتربة رائعة ج ًدا مع �إخواين الدار�سني �سواء من ال�سلطنة
�أو الدول الأخرى».
املقدم الركن عدي �سنغ من جمهورية الهند قال�« :أتقدم بال�شكر
اجلزيل لكلية القيادة والأركان وزمالئي الدار�سني على ما قدموه لنا
من علوم ومعارف ع�سكرية والتي �ساعدت على �صقل وتنمية مهاراتنا
ال�شخ�صية والع�سكرية ،حيث ا�ستطعنا وبت�ضافر اجلهود من قبل
القائمني على هذه الكلية وزمالئي الدار�سني اجتياز هذه الدورة بكل
فخر واعتزاز ،و�أمتنى التوفيق للجميع يف حياتهم العلمية والعملية ».
الرائد الركن مو�سى حميم علي من جمهورية تنزانيا قال�« :إنني
�أ�شعر بالفخر واالعتزاز بااللتحاق بكلية القيادة والأرك��ان بقوات
ال�سلطان امل�سلحة يف دورتها الثانية والثالثني ،حيث تلقيت فيها
العديد من املعارف والعلوم الع�سكرية وال�صفات القيادية التي
يحتاجها �ضباط الركن ،وكذلك اكت�ساب اخلربات من خالل التمارين
مع �ضباط من الدول ال�شقيقة وال�صديقة حتت �إ�رشاف موجهني على
م�ستوى عالٍ من الكفاءة ،و�أ�س�أل اهلل �أن يدمي على ُعمان نعمة الأمن
والأم��ان واال�ستقرار ،و�أن يحفظ جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم �سلطان عمان القائد احلكيم ،وال�شعب العماين».
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متابعة :املالزم �أول /زايد بن حممد املهري

ت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين  -الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

كلية الدفاع الوطني تختتم فعاليات التـــــــــــمرين الإ�سرتاتيجـي «�صنـع القــرار»6 -

اختتمت كل ّية الدفاع الوطني فعاليات التمرين الإ�سرتاتيجي «�صنع القرار ،»6-للدورة ال�ساد�سة
بالكلية ،والذي نفذه امل�شاركون خالل الفرتة ( )7/4 - 6/23من خمتلف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
واملدنية بالدولة ،ومب�شاركة نخبة من اخلرباء وامل�ست�شارين والإعالميني.
وقد رعى يوم  7/4معايل الفريق �سعيد بن علي الهاليل
رحب
رئي�س جهاز الأمن الداخلي ختام فعاليات التمرين ،حيث ّ
اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني مدير
التمرين مبعاليه وكبار القادة واملدعوين ،وتطرق يف كلمته
كلية الدفاع الوطني من
�إىل الأهداف الوطنية التي ت�ضطلع بها ّ
�أجل �إعداد نخبة من الإ�سرتاتيجيني للم�ساهمة يف �صنع القرار،
الكلية،
ً
مو�ضحا ما يج�سده هذا التمرين من �أهمية كربى ملنهاج ّ
ال�سيما و� ّأن الكلية ترتبط �أكادمي ًيا بجامعة ال�سلطان قابو�س.
كما ا�ستمع معايل الفريق رئي�س جهاز الأم��ن الداخلي
واحل�ضور �إىل �إيجاز حول �سري فعاليات التمرين قدمه العميد
الركن حممد بن يعرب ال�سيفي م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني،
ثم قام معاليه واملدعوون بجولة �إىل خاليا التمرين املختلفة،
ا�ستمع خاللها �إىل �إيجاز عن دور ال�سيطرة و�أهدافها والتناغم
بينها وبني امل�شاركني يف حتليل ومعاجلة خمتلف الأح��داث
والق�ضايا التي تهتم بالأمن الوطني والإقليمي والدويل ،وق ّدم
أي�ضا �رشحا عن �آلية التعامل والتفاعل مع الأحداث
امل�شاركون � ً
املفرت�ضة خالل �سري �أعمال التمرين ،والتي ركزت على ا�ستخدام
مهارات التحليل الإ�سرتاتيجي وحماكاة �آليات �صناعة القرار
الإ�سرتاتيجي و�صياغة ال�سيا�سات الوطنية يف خمتلف الق�ضايا
ذات العالقة بالأمن والدفاع والق�ضايا الإقليمية والدولية.
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التمرين الإ�سرتاتيجي يعد �إحدى املحطات الرئي�سية
لربنامج الدورة ،وتتويجا للمنهاج الدرا�سي العام
لكلية الدفاع الوطني ،حيث ا�شتمل التمرين على
عدد من الأحداث والق�ضايا االفرتا�ضية التي
حتاكي البيئات الوطنية والإقليمية
ويعد التمرين الإ�سرتاتيجي �إح��دى املحطات الرئي�سية
لربنامج الدورة ،وتتويجا للمنهاج الدرا�سي العام لكلية الدفاع
الوطني ،حيث ا�شتمل التمرين على عدد من الأحداث والق�ضايا
االفرتا�ضية التي حتاكي البيئات الوطنية والإقليمية والدولية
لتمكن امل�شاركني ب��ال��دورة من القدرة على �إدارة الق�ضايا
والأح��داث اال�ستثنائية على امل�ستوى الوطني ،بالإ�ضافة �إىل
التوظيف العلمي ملح�صلة الدرا�سات الأكادميية الإ�سرتاتيجية
التي اكت�سبها منت�سبو ال��دورة يف خمتلف املعارف والعلوم
الإ�سرتاتيجية املتعلقة ب��الأم��ن وال��دف��اع .ويهدف التمرين
الإ�سرتاتيجي �إىل �إك�ساب امل�شاركني املهارات واالجتاهات
والقيم التي متكنهم من التحليل وحتقيق التوازن يف ا�ستخدام
ومقومات الدولة لتحقيق الأهداف وامل�صالح الوطنية
عنا�رص
ّ

اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني:
تتويجا حل�صاد عام �أكادميي كامل
التمرين الذي ي�أتي
ً
ناجحا ،ونتائج الدورة
من اجلهد والعمل امل�شرتك كان
ً
�ستكون خدمة للوطن
العليا� ،إ�ضافة �إىل االرتقاء مبعارفهم ب�ش�أن �إيجاد توافق يف ال�سلطانية العمانية بالإنابة  ،و�سعادة حممد جواد بن ح�سن بن
ا�ستخدام �أدوات القوى الدولية مبا فيها و�سائل الإعالم من �أجل �سليمان امل�ست�شار بوزارة املالية ،و�سعادة الدكتور علي بن �سعود
البيماين رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س ،وعدد من املدعوين من
�صنع القرارات الإ�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني.
ح�رض ختام التمرين اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية.
اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
وحول �أهمية التمرين �أدىل اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،واللواء الركن عامر بن �سامل
العمري قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة ،واللواء غ�صن بن هالل �آمر كل ّية الدفاع الوطني مدير التمرين بت�رصيح ملندوب التوجيه
العلوي م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات ،واللواء املعنوي قال فيهّ �« :إن التمرين الإ�سرتاتيجي (�صنع القرار ) 6-
�أحمد بن علي ك�شوب �أمني عام جمل�س الأمن الوطني باملكتب ي�أتي تتويجا حل�صاد عام �أكادميي كامل من اجلهد والعمل
ال�سلطاين ،واللواء الركن حمد بن نا�رص النبهاين �أم�ين عام امل�شرتك الذي اكت�سب فيه امل�شاركون الكثري من الأفكار ذات
ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين ،والعميد �أول ركن حممد بن البعد الإ�سرتاتيجي يف جمايل الأمن والدفاع ،والتي ت�ساعدهم
يو�سف احلارثي كبري �ضباط الأركان باحلر�س ال�سلطاين العماين ،على ممار�سة القيادة و�صنع القرار يف هذا امل�ستوى ،وب�شهادة
ناجحا من كل
والعميد الركن بحري �سيف بن حممد احلب�سي قائد البحرية خرباء وم�ست�شاري التمرين ف�إن هذا التمرين كان
ً
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�سعادة ال�سفري/
خالد بن �سليمان باعمر

العميد الركن/
م�سلم بن �سعيد الربعمي

العميد الركن جوي/
�صالح بن يحيى امل�سكري

العقيد الركن جوي/
علي بن عبد اهلل ال�شبلي

الفا�ضل/
�سليمان بن حممد ال�ساملي

املوجهون الإ�سرتاتيجيون بالكلية:
التمرين فر�صة لإك�ساب امل�شاركني التحليل الإ�سرتاتيجي و�صناعة القرار والتعامل مع الأحداث اال�ستثنائية
اجلوانب ،حيث �ستكون نتائج هذه الدورة خدمة للوطن من خالل تواجه امل�شاركني ،وذلك وفق منظومة و�آليات تتبع الأ�سلوب
�إعداد قادة منتجني يف م�ؤ�س�ساتهم التي يعملون فيها ،فال�شكر العلمي املتطور مما ي�سهم يف ك�سب ه�ؤالء امل�شاركني املهارات
مو�صول جلميع من �ساهم يف �إجناح هذا التمرين من موجهني الالزمة لإبراز قدراتهم ورفد م�ؤ�س�سات الدولة الع�سكرية والأمنية
عال من الفكر الإ�سرتاتيجي
وخرباء وم�ست�شارين وم�شاركني وفنيني و�إعالميني».
واملدنية بقادة يتمتعون مب�ستوى ٍ
يف جمايل الأمن والدفاع».
من جانبــه قــال �سعــادة ال�سفري خالد بن �سليمان باعمر
وق��ال العميد الركن م�سلم بن �سعيد الربعمي موجه
موجه �إ�سرتاتيجي بكلية الدفاع الوطني« :يواكب التمرين
الإ�سرتاتيجي (�صنع القرار  )6-التطورات على ال�صعيدين املحلي �إ�سرتاتيجي بكلية الدفاع الوطني« :يعد مترين (�صنع القرار)6-
تتويجا للجوانب العلمية والتطبيقية ب��دورة الدفاع الوطني،
وال��دويل ،حيث يقوم امل�شاركون وب��إ��شراف مبا�رش من قبل
ً
املوجهني الإ�سرتاتيجيني وامل�ست�شارين والإعالميني واخلرباء وهو فر�صة الختبار قدرات وكفاءات امل�شاركني يف فن القيادة
الدوليني ،بالتعامل مع املدخالت والأح��داث والتحديات التي الإ�سرتاتيجية والتعامل مع و�سائل الإع�لام و�صناعة القرار

�أظهر امل�شاركون قدرة
عالية على التحليل
للأحداث على امل�ستوى
الوطني والإقليمي والدويل
املنا�سب حيال خمتلف الأحداث والق�ضايا
الوطنية ،وكيفية التعامل م��ع �أح���داث
حتاكي الواقع ،و�إيجاد احللول املنا�سبة
لها وتطويرها ومراجعة عامة لكافة اخلطط
وال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية ذات العالقة بال�ش�أن الوطني».
كما قال العميد الركن جوي �صالح بن يحيى امل�سكري موجه
�إ�سرتاتيجي بالكلية« :متكن امل�شاركون من خالل هذا التمرين
من التفاعل مع الأح��داث التدريبية والتعامل مع املداخالت
و�صوال �إىل �صناعة القرارات والتو�صيات الالزمة ب�ش�أنها مما
�أظهر قدرة عالية لدى امل�شاركني على التحليل للأحداث على
امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل ،ويعد التمرين الإ�سرتاتيجي
تتويجا حل�صيلة عام �أكادميي كامل لتحقيق
(�صنع القرار)6-
ً
الأهداف ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية».
وقال العقيد الركن جوي علي بن عبداهلل ال�شبلي من �ش�ؤون
البالط ال�سلطاين �أحد امل�شاركني بالدورةّ �« :إن هذا التمرين مت
ت�صميمه ليحاكي الواقع الذي يعاي�شه متخذو القرار بال�سلطنة،
ويهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا م�شابهة افرتا�ضية
ذات عالقة بال�ش�أن الوطني والإقليمي وال��دويل ،حيث خرج
امل�شاركون من هذا التمرين مبجموعة من املفاهيم واخلربات
يف حتليل الق�ضايا الإ�سرتاتيجية و�إدارة احلاالت اال�ستثنائية
مبختلف �أنواعها ».
ومن جهته قال الفا�ضل �سليمان بن حممد ال�ساملي من
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية �أحد امل�ست�شارين بالدورةّ �« :إن
منهج الدورة ت�ضمن العديد من البحوث العلمية وحلقات النقا�ش
وور���ش العمل واملحا�رضات الأكادميية �إىل جانب التمرين
اخلتامي «�صنع القرار ،»6-الأم��ر الذي كان له دور كبري يف
�إك�ساب امل�شاركني ح�صيلة معرفية وخربة عملية �ساهمت يف
ت�شكيل و�صقل ال�شخ�صية القيادية ب�شكل فعال لتويل منا�صب
عليا».
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امل�شاركون من خالل هذا التمرين َّ
متكنوا من التفاعل
مع الأحداث التدريبية والتعامل مع املداخالت و�صوال
�إىل �صناعة القرارات والتو�صيات الالزمة ب�ش�أنها
التمرين الذي تنفذه كلية الدفاع الوطني �سنو ًيا يعد
توظيفًا عمل ًيا لكافة الدرا�سات الأكادميية والنظرية
التي تقدمها الكلية ملنت�سبيها خالل العام الأكادميي
ي�شارك يف تخطيط التمرين خربات من الكفاءات
الوطنية الع�سكرية واملدنية ممثل ًة يف هيئة التوجيه
وامل�ست�شارين م�سخرين يف ذلك خرباتهم العملية
وعمليات البناء الفكري
هذا ،وي�شارك يف تخطيط التمرين الإ�سرتاتيجي الذي ينفذ
�سنو ًيا خربات من الكفاءات الوطنية الع�سكرية واملدنية ممثل ًة
يف هيئة التوجيه وامل�ست�شارين ،م�سخرين يف ذلك خرباتهم
العملية ومعارفهم العلمية والأكادميية الوا�سعة يف عمليات البناء
الفكري ،ويعد التمرين الذي تنفذه كلية الدفاع الوطني �سنو ًيا
توظيفًا عمل ًيا لكافة الدرا�سات الأكادميية والنظرية التي تقدمها
الكلية ملنت�سبيها خالل العام الأكادميي ،مبا ميكنهم من ا�ستخدام
ا�ستخداما عمل ًيا يحاكي الواقع يف البيئة
تلك العلوم واملعارف
ً
الإ�سرتاتيجية التي تدور فيها خمتلف الأحداث العاملية.
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قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
عــــــــــــــــــــــــــــــــن
ال�سلطنة خطت خطوات واثقة يف طريق النماء والتقدم حتى �أ�صبحت
تناف�س الدول املتقدمة يف كثري من املجاالت

ي�سعدين وي�رشفني وال�سلطنة ت�ستقبل الذكرى
الـ( )49للنه�ضة املباركة التي بزغ فجرها يف
الثالث والع�رشين من يوليو 1970م ،بقيادة موالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
معايل/
املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أن �أ�شارك بهذه
شمي
�
اجل
نا�صر بن خمي�س
الكلمة املوجزة يف هذا العدد املتميز ملجلة
�أمني عام وزارة املالية
(جند عُ مان) مبنا�سبة هذه الذكرى العطرة ،والتي
يحق لكل ُعماين على هذه الأر�ض الطيبة �أن يفخر مبا حققته النه�ضة املباركة من
تقدم و�إجنازات يف كافة املجاالت خالل العقود اخلم�سة املا�ضية.
مع بزوغ فجر النه�ضة املباركة يف يوليو1970م وعد �سلطان البالد املفدى
حفظه اهلل ورعاه� -شعبه الويف يف �أول خطاب له حيث قال�« :س�أعمل ب�أ�رسع ماميكن جلعلكم تعي�شون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل ..وعلى كل واحد منكم امل�ساعدة يف
هذا الواجب» ،وقد �أوفى جاللته -حفظه اهلل ورعاه -بوعده ،فقد خطت ال�سلطنة
خطوات واثقة يف طريق النماء والتقدم حتى �أ�صبحت تناف�س الدول املتقدمة يف
كثري من املجاالت ،وذلك بف�ضل ال�سيا�سات احلكيمة التي انتهجتها ال�سلطنة يف

ظل القيادة ال�سامية جلاللته حفظه اهلل ورعاه.
وقد �ساندت وزارة املالية اجلهود املبذولة من
كافة م�ؤ�س�سات الدولة لتحقيق ر�ؤية جاللته وما
ي�صبو �إليه من تقدم ورقي لكافة نواحي احلياة يف
ال�سلطنة ،من خالل توفري املوارد املالية الالزمة
لتمويل كافة برامج وم�شاريع التنمية ،والعمل على
حتقيق اال�ستقرار املايل للدولة من خالل تطبيق
�سيا�سات مالية متوازنة ،وم�ساندة للجهود املبذولة
لتحقيق خطط التنمية.
وبهذه املنا�سبة املجيدة ي�رشفني �أن �أرفع �إىل
املقام ال�سامي حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات� ،سائال املوىل عز وجل �أن يدمي متام
ال�صحة والعافية على جاللته ,و�أن ينعم على بالدنا
الغالية مبزيد من التقدم واالزدهار.

املواطن ي�شغل ب�ؤرة االهتمام والأولوية
يف م�سرية النه�ضة املباركة
�إن احتفال ال�سلطنة هذه الأيام بيوم النه�ضة
املباركة التا�سع والأربعني لهو فر�صة لنا جميعا
للوقوف وا�سرتجاع ذكريات وم�شاهد عما مت
حتقيقه من منجزات جبارة على �أر�ض هذا الوطن
احلبيب بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -الذي
ا�ستطاع �أن ينقل البالد من العزلة يف عام 1970م
م�صاف الدول املتقدمة التي ت�سابق الزمن
�إىل
ِّ
يف العديد من املجاالت ،فكانت �رصوح االرتقاء
االجتماعي والعمراين والزراعي وال�صناعي� ،إىل
جانب ور�شة هائلة من اخلدمات العامة التي تطال
كل مواطن يف حقول ال�صحة وال�ضمان االجتماعي
والإ�سكان والرتبية ورعاية ال�شباب والبيئة
والرتاث القومي� ،إىل �آخر ما يف هذه ال�سل�سلة من
�إجنازات رائدة باتت قدوة للكثريين يف فن العطاء
والبناء.
�إن من �أبرز ال�سمات التي متيز م�سرية النه�ضة
ال ُعمانية احلديثة منذ انطالقها بقيادة جاللته
حفظه اهلل ورعاه -هي تلك العالقة اخلا�صةوالعميقة بني القائد و�أبنائه على امتداد هذه
الأر�ض الطيبة ،ويف ظلها ي�شغل املواطن ال ُعماين
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منذ البداية ب�ؤرة االهتمام والأولوية باعتباره
�أغلى ثروات الوطن من ناحية ،و�إدراكا للأهمية
الكبرية للتنمية الب�رشية كركيزة �أ�سا�سية من ركائز
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة من ناحية ثانية ،فقد
انطلقت م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة نحو
غاياتها ويف مقدمتها �إ�سعاد املواطن ال ُعماين
بتوفري �سبل احلياة الكرمية له ،وبتمكينه يف
الوقت ذاته من الإ�سهام وامل�شاركة ب�شكل فعال يف
�صياغة وتوجيه التنمية الوطنية يف كل املجاالت،
وت�شييد �رصح الدولة الع�رصية القادرة على حتقيق
طموحاته.
ومل تكن املر�أة ال ُعمانية مبن�أى عن كل هذه
التطورات ،فلقد كان للدعم الذي ح�صلت عليه
من لدن موالنا املعظم -حفظه اهلل ورعاه -منذ
بزوغ فجر ع�رص النه�ضة ،الأثر البالغ يف تطوير
م�سريتها ،وتعظيم �إ�سهامها يف بناء وطنها ..وذلك
مدرو�س ،يركّز على بناء
نهج م�ؤ�س�سي
ٍ
من خالل ٍ
قدرات بنات الوطن بالتعليم والتدريب ،وو�ضع
النظم والت�رشيعات التي تكفل للمر�أة حقوقها
وتبينّ واجباتها وجتعلها قادر ًة على االرتقاء
بذاتها وخرباتها..

املكرمة/
ندى بنت ح�سن اجلمالية
ع�ضو جمل�س الدولة
ويعد جمل�س الدولة من �أبرز و�أهم منجزات
النه�ضة املباركة ،وقد منح النظام الأ�سا�سي
للدولة لهذا املجل�س حق اقرتاح القوانني
والت�رشيعات اجلديدة �أو تعديل وجتديد القائم
منها؛ وذلك ملواكبة متطلبات النمو املجتمعي يف
كافة جوانبه االجتماعية والفكرية واالقت�صادية،
وكذلك النمو الطبيعي الحتياجات املجتمع يف
النواحي اخلدمية وغريها.
وبهذه املنا�سبة الوطنية الغالية ،ي�رشفني
وي�سعدين �أن �أتقدم ب�أزكى �آيات التهاين والتربيكات
لباين هذه النه�ضة املباركة موالي ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -ولل�شعب ال ُعماين الأبي.

ممار�سة ال�شورى
هي الأ�سا�س
الثابت الذي تتكئ
عليه العملية
التنموية ال�شاملة

�سعادة املهند�س/
حممد بن �أبوبكر الغ�ساين
نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
بداية �أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة لأرفع �إىل املقام ال�سامي ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -وميد يف عمره ويلب�سه ثوب ال�صحة والعافية� ،أ�سمى �آيات
التهاين مبنا�سبة يوم النه�ضة املباركة� ،سائلاً املوىل عز وجل �أن
يعيد هذه املنا�سبة على جاللته وعلى ُعمان و�أهلها واملقيمني على
أعواما عديدة و�أزمنة مديدة واجلميع ينعم بالأمن والأمان
�أر�ضها � ً
واال�ستقرار والنمو واالزدهار.
تقوم قيم ومبادئ ال�شورى يف ال�سلطنة على تعاليم ال�رشيعة
الإ�سالمية ال�سمحة ،وتنطلق من �أ�س�سها الرا�سخة وموجهاتها الأ�صيلة
أي�ضا على الر�صيد احل�ضاري
وغاياتها الإن�سانية واملجتمعية ،وترتكز � ً
ال�ضارب يف جذور الرتبة ال ُعمانية منذ �أزمنة وعقود مديدة.
ويف ع�رصنا احلديث جدد موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -ممار�سة ال�شورى يف
جعلها الأ�سا�س الثابت الذي تتكئ عليه العملية التنموية على كافة
ال�صعد االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،الأمر الذي
�ساهم بال �أدنى �شك يف ت�رسيع وترية التنمية من ناحية ،واحلفاظ
على ر�صيدها املتنامي من ناحية �أخرى ،فقد كانت اجلوالت ال�سامية
جت�سد مفاهيم وغايات ال�شورى بكل جالء وو�ضوح ،وذلك من خالل
لقاءات جاللته ال�شفافة مع املواطنني ،وتناول خمتلف املو�ضوعات
على طاولة ت�ضم �أجندة وطنية بامتياز ،وبح�ضور امل�س�ؤولني
املعنيني ُتناق�ش التحديات ،وتو�ضع القرارات املنا�سبة ا�ستنا ًدا على
الواقع املعا�ش ،وتوجيهات جاللته ال�سامية ،وقد رافق ممار�سة
ال�شورى ،و�ضع اللبنات امل�ؤ�س�ساتية الأوىل من خالل ت�أ�سي�س جمال�س
متخ�ص�صة حتت�ضن التنمية وتعمل على تر�سيخها يف �إطار م�ؤ�س�سي
يحافظ على منوها ودميومتها ،وتو�سع م�شاركة املواطن يف اتخاذ
القرار التنموي الهادف واملتزن واملتنامي مع تدرج جتربة ال�شورى
وال�سيا�سات العامة للدولة على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
و�شهدت م�سرية ال�شورى تطورات متالحقة وم�ستمرة على امتداد
الفرتات املتعاقبة ،حيث ات�سمت قاعدة الناخبني باالت�ساع التدريجي
ونوعا يف �سعي د�ؤوب ومدرو�س لتو�سيع قاعدة امل�شاركة ومنح
عد ًدا ً
املواطن حق انتخاب من ميثله يف ع�ضوية املجل�س وحق تر�شحه
للع�ضوية.

ا�ستكماال مل�سرية
التنمية ال�شاملة
ت�سعى وزارة النقل
واالت�صاالت يف تو�سيع
وحتديث �شبكة الطرق
�سعادة املهند�س/
النعيمي املرتامية بني ال�سهل
�سامل بن حممد
للنقل
صاالت
�
واالت
وكيل وزارة النقل
واجلبل با�ستمرار
يف �إطار م�سرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها البالد ،ت�سعى
وزارة النقل واالت�صاالت يف تو�سيع وحتديث �شبكة الطرق املرتامية
بني ال�سهل واجلبل ،ورفع كفاءة الطرق وازدواجيتها ،وربط املناطق
الريفية باملراكز احل�ضارية ،مبا يحقق ويلبي متطلبات املواطنني
املعي�شية.
ومن هذا املنطلق عملت الوزارة على حتقيق �أعلى معايري اجلودة
يف ت�صميم وتنفيذ الطرق وتوفري كافة �سبل الأمان وال�سالمة
املرورية وت�سخري جميع الإمكانيات للتغلب على ت�ضاري�س جغرافية
املواقع اجلبلية ال�صعبة التي متر عليها م�سارات الطرق ،والتي �شكلت
حاج ًزا وحتد ًيا حقيق ًيا �أمام تنفيذ الكثري من امل�شاريع احليوية
واملهمة ،مع ا�ستخدام �أف�ضل �أ�ساليب الإن�شاء املعتمدة والتي تتما�شى
مع التطور التقني والتكنولوجي و�أحدث املوا�صفات القيا�سية ،وقد
حقق قطاع النقل يف ال�سلطنة قفزات تنموية كبرية م�ستن ًدا �إىل جهود
التطوير والتح�سني ،حيث قام بتعزيز التناف�سية وو�ضع ال�سلطنة يف
م�صاف الدول العربية والعاملية يف جودة البنية الأ�سا�سية ،والذي
حازت ال�سلطنة من خالله يف جودة الطرق ح�سب تقرير التناف�سية
العاملية (2018م) على املركز الثامن عامل ًيا ،واملركز الأول عرب ًيا
وخليج ًيا  ،بالإ�ضافة �إىل جودة الربط الطرقي يف ال�سلطنة يف املركز
الثاين ع�رش عامل ًيا والثاين عرب ًيا وخليج ًيا.
ويف �ضوء التطور والتقدم الذي ت�شهده ال�سلطنة ،فقد حتققت
الكثري من الإجنازات يف قطاع النقل ،وذلك من خالل تنفيذ امل�شاريع
املهمة واحليوية مثل �إن�شاء طريق الباطنة ال�رسيع الذي يعد واح ًدا
من امل�شاريع ال�ضخمة التي مت تنفيذها يف قطاع الطرق ،حيث
يعد امل�رشوع ب�إمكانياته مفخرة و�إ�ضافة للمنظومة االقت�صادية
واالجتماعية للبالد والذي يدعم تن�شيط النقل الربي واللوج�ستي ،كما
يعد هذا الطريق الأ�ضخم على م�ستوى جميع الطرق والأول من نوعه
يف ال�سلطنة ،كما �أن الطريق يدعم اجلانب االقت�صادي وال�سياحي
والتجاري ،و�سيكون حمركً ا للنمو العمراين واحل�ضاري.
وبينما تدخل م�سرية التنمية ال ُعمانية ال�شاملة عامها التا�سع
والأربعني ،نرفع �أجل و�أ�سمى عبارات العرفان واالمتنان والوالء
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاه.
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قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
عــــــــــــــــــــــــــــــــن
الثالث والع�شرون من يوليو املجيد حمطة بارزة ،وحت ّول
تاريخي مل�سرية التنمية ال�شاملة يف ال�سلطنة

ُيعد يوم الثالث والع�رشين من يوليو املجيد
وحتو اًل تاريخ ًيا مل�سرية التنمية
حمطة بارزة،
ّ
ال�شاملة يف ال�سلطنة ،والتي ات�سمت بال�شمولية
والعمق واال�ستدامة والتوازن ،وتركز على تنمية
املوارد الب�رشية ،وتعمل على توفري احلا�ضنة
الوطنية الآمنة وامل�ستقرة ،وتخلق بيئة حمركة
للإبداعات ،و ُت� ّؤمن احلرية والعدالة والعي�ش
الكرمي للمواطن.
ولقد ركزت �إ�سرتاتيجية العمل االجتماعي
(2016م 2025 -م) على �ستة حماور رئي�سية
هي :حمور احلماية االجتماعية ،وحمور الرعاية
االجتماعية ،وحمور تنمية الأ�رسة واملجتمع،
وحمور رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وحمور
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وحمور الدعم
امل�ؤ�س�سي لأنظمة الوزارة و�أن�شطتها ،ومتثلت
قادرا على ا�ستثمار
ر�ؤيتها يف «جعل كل فرد
ً
�إمكاناته لتحقيق م�ستوى معي�شي مالئم يف ظل
�أ�رسة متما�سكة وجمتمع مزدهر» ،ور�سالتها يف
االلتزام امل�ستمر يف تطوير العمل االجتماعي من
خالل دعم ومتكني الفئات املحتاجة ،وبناء �آليات

فاعلة للحماية االجتماعية ،وتعزيز التما�سك
الأ�رسي والت�ضامن االجتماعي ،وتفعيل ال�رشاكة
املجتمعية ،ورفع كفاءة املوارد لتقدمي خدمات
اجتماعية ذات جودة  ،وبالتايل فقد ا�ستهدفت
الوزارة من خالل خطتها الإ�سرتاتيجية العمل
على تنمية قدرات الفئات التي تخدمها ،بحيث
تكون قادرة على امل�شاركة ب�شكل �أكرب يف �أن�شطة
املجتمع املختلفة  ،وقادرة على االعتماد على
الذات قدر الإمكان ،وتقدمي خدمات اجتماعية
للم�ستحقني ذات جودة ،وخلق �رشاكات فاعلة
بني الوزارة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع
دعما لتما�سك
اخلا�ص حول التنمية االجتماعية ً
الأ�رس ال ُعمانية.
�إن جتربة ال�سلطنة يف حماية الطفل حتظى
ب�شهادة �أممية على اعتبارها جتربة قامت على
توجت ب�إ�صدار
بناء ت�رشيعي وقانوين حمكم ّ
قانون الطفل يف عام 2014م ،وو�ضعت برامج
حماية موجهة يف اجلوانب ال�صحية والرتبوية
واالجتماعية.
كما عملت وزارة التنمية االجتماعية على

�سعادة الدكتور/
يحيى بن بدر املعويل
وكيل وزارة التنمية االجتماعية
�إطالق برنامج (متكني) و ُيعنى بتحويل الأفراد
�أو الفئات التي تخدمها الوزارة لتكون قادرة
على حت�سني و�ضعها املعي�شي.
ويحظى العمل التطوعي باهتمام الوزارة
وامل�ؤ�س�سات الأخرى ،حيث يالحظ تنامي الوعي
يف هذا املجال ،والوزارة جزء من �أن�شطتها
وبراجمها ت�ستند على العمل التطوعي من قبل
ال�شباب الراغب يف خو�ض هذا املجال.
وبهذه املنا�سبة املجيدة ،ي�رسين �أن �أرفع
�أ�سمى التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي موالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

ً
ً
قطاع التعليم ي�شهد منذ بزوغ فجر النه�ضة املباركة ً
وكمية
نوعية
نقلة
�شهد قطاع التعليم منذ بزوغ فجر النه�ضة
نظرا لكون
املباركة نقل ًة نوعية وكمية،
ً
التعليم �أحد �أ�سا�سيات بناء املواطن ال�صالح،
حتمل
وحمطة مهمة ل�صناعة جيل قادر على ُّ
امل�س�ؤولية ،وقادر على مواكبة ركب التطور،
وت�س ُّنم املعرفة ،ومواكبة التطورات يف �شتى
�سعادة/
املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
شي
�
البلو
�سعود بن �سامل
والتقنية.
وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط
و�إميا ًنا بالعالقة التكاملية بني التعليم
الرتبوي وتنمية املوارد الب�شرية
والتنمية امل�ستدامة ،ولأن العن�رص الب�رشي
تطورا
هو �أ�سا�س التنمية فقد �شهدت ال�سلطنة
ً
ملحوظً ا يف املنظومة التعليمية� ،إذ زاد عدد املدار�س يف ال�سلطنة ،ومت تفعيل مراكز
حمو الأمية وتعليم الكبار يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة مما �ساهم يف رفع امل�ستوى
التعليمي وخف�ض ن�سبة الأمية ،ومل تتوان الوزارة منذ البداية عن توفري كافة الإمكانات
وتزويد املدار�س بالطاقم التدري�سي والكتب .وقد �أظهرت النتائج م�ستوى حت�صيل ًيا
تتويجا للجهود التي
ممتا ًزا للطلبة الدار�سني ،وي�أتي الثامن من يناير من كل عام
ً
تبذلها امل�ؤ�س�سات التعليمية كافة التي ُتعنى مبحو الأمية وهو اليوم الذي يوافق (اليوم
العربي ملحو الأمية).
ووا�صلت وزارة الرتبية والتعليم جهودها احلثيثة من �أجل جتويد امل�سرية التعليمية
مبا يحقق �أهداف التنمية ،وتكفل ملخرجاتها القدرة على مواكبة الثورة ال�صناعية
والتقنية .وقد تب َّنت وزارة الرتبية والتعليم �إ�سرتاتيجية تطوير عمليتي التعليم والتعلم
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من �أجل بناء جيل يت�سم بالإخال�ص للوطن والعمل لأجله،
حتمل امل�س�ؤولية ،جي ٌل ين�أى بنف�سه بعي ًدا عن
والقدرة على ُّ
التدخل يف �ش�ؤون الآخرين ،ويعمل على ن�رش ثقافة ومبد�أ
التعاي�ش ال�سلمي وتقا�سم احلريات امل�شرتكة دون النظر �إىل
اجلن�س �أو العرق لتحقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية بناءة.
حيث ات�ضح دور وزارة الرتبية والتعليم بال�سلطنة يف هذه
الإ�سرتاتيجية عن طريق �إبرازها لهذا الدور املهم املنوط
بها ،و�إعدادها اجليد والكف�ؤ للأجيال ،والعمل على جتويد
عملية التعليم والتعلم يف الإدارة املدر�سية ،وتوفريها
موارد ب�رشية م�ؤهلة قادرة على مواكبة التغريات ،ومناهج
درا�سية تت�سم باجلودة واحلداثة ،واملباين املريحة التي
مريحا و�آم ًنا ،و�أدوات تقومي ذات جودة
جوا تعليم ًيا
ً
توفر ً
عالية ومقايي�س عاملية ،هذا �إىل جانب توظيفها للتقانة
والتكنولوجيا مبا يتواكب مع جمتمع ُعمان الرقمي،
وتفعيلها لدور القطاع اخلا�ص واخلدمة املجتمعية يف ن�رش
الوعي وتعزيز اخلدمات التعليمية.
وبهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا جمي ًعا نرفع �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات لباين نه�ضة ُعمان موالي ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه� -سائلاً اهلل �أن يعيد هذه املنا�سبة عليه ،وعلى
ال�شعب ال ُعماين باخلري وال ُيمن والربكة.

ال�سلطنة حققت �إجنازات مهمة على �صعيد التنمية ال�صحية بالبالد
خالل م�سرية النه�ضة املباركة

ا�ستطاعت ال�سلطنة خالل �سنوات النه�ضة
املباركة منذ عام 1970م حتقيق �إجنازات مهمة
على �صعيد التنمية ال�صحية بالبالد ،من خالل
ونوعا بالتو�سع يف ن�رش
تطوير الرعاية ال�صحية ك ًما ً
مظلة اخلدمات ال�صحية ،فبنهاية العام 2018م
�أ�صبح هناك ( )185مرك ًزا �صح ًيا و ( )22جمم ًعا
�سعادة الدكتور /
حممد بن �سيف احلو�سني
�صح ًيا ،بالإ�ضافة �إىل ( )50م�ست�شفى ت�ضم ()5027
وكيل وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون ال�صحية
�رسيرا ،حيث تقدم هذه امل�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية
ً
للمواطنني بكافة م�ستوياتها بجودة وكفاءة ،كما
مت �إن�شاء عدد من املراكز التي تقدم اخلدمات النوعية املتخ�ص�صة كمركز القلب ،ومركز
ال�صحة الوراثية ،ومركز ال�سكر ،ومركز الأورام .وبلغ �إجمـايل عـدد العاملني يف وزارة
ال�صحة بنهاية العام 2018م ( )39220موظفًا بن�سبة تعمني قدرها ( ،)%70.5وبلغت
ن�سبة التعمني يف العام 2018م يف فئة الأطباء ( ،)%41وفئة اال�ست�شاريني ( ،)%64وفئة
ال�صيادلة وم�ساعدي ال�صيادلة ( )%90و( )%74على التوايل ،وفئات التمري�ض (،)٪62
وكان لهذا التو�سع والتطور النوعي يف اخلدمات ال�صحية الأثر الكبري يف اكتفاء ال�سلطنة
الذاتي يف عالج كثري من الأمرا�ض و�إجراء اجلراحات املختلفة وتوفري كثري من التدخالت
العالجية التي مل تكن متوفرة يف ال�سلطنة.
ولقد اهتم النظام ال�صحي يف ال�سلطنة خالل مراحل تطوره باحلد من انت�شار الأمرا�ض

عُ مان ..تاريخ وت�أريخ
� َّإن �صياغة التاريخ ت�أتي وتت�أتى من خالل
�أحداث وق�ضايا م�ضت يف �سياقات فكرية
وزمانية ومكانية عا�شها الإن�سان وعاي�شها يف
حميط جمتمعه ال�صغري والكبري ،و�أثَّرت عليه،
وعلى غريه ،من النا�س وت�أثَّروا بها جمي ًعا ،من
خالل التفاعل معها اً
قول وعملاً  ،وتدوينها لتكون
تاريخا محُ كَم الذِكر والذاكرة .وهذا لن يتحقَّق لو
ً
كانت تلك الق�ضايا والأحداث والتفاعالت �ضعيف ًة
وباهت ًة و�أتت ع�شوائ ًيا وفرد ًيا وفو�ضو ًيا ،ويف
غياب مرجعية قوية ُتعنى ب�أمور الفرد واملجتمع
دوما �إىل غياب �أثره
واملكان؛ فهذا �أمر يف�ضي ً
وذكره بني النا�س ،بل و�إىل عدم وجود تاريخ ُيذْكر
لهم وملجتمعاتهم ،وبالتايل فلن يكون هناك ت�أثري
وت�أثُّر مبا قاله وفعله الأجداد والأوائل ،وباملكان
قول
الذي ينتمون �إليه ليكون للأجيال نربا�س ٍ
وعمل ومرجعية حياتية ي ّتكِئون بها وعليها.
والتاريخ ال ُعماين وت�أريخه غنيان وثريان
باملفردات الإن�سانية امل�شار �إليها ببنان الإعجاب
فتخر؛
الإن�ساين ،وهما مك ِّونان ُيقتدى بهما و ُي َ
فالتاريخ ال ُعماين كان ،وما يزال ،و�سيكون كذلك
مع توايل ال�سنني والدهور ،خ ًريا على الإن�سان
واملكان �أينما كانا َو َوقَعا ويف �أي زمان ،و�أُ ِّرخ

املعدية ،واعتمد يف ذلك على عدد من الإ�سرتاتيجيات منها
التوعية ال�صحية ،و�إن�شاء نظام لر�صد الأمرا�ض ،فيقوم مبراقبة
الأمرا�ض املعدية يف ال�سلطنة ودول اجلوار ،وكذلك دول العامل
من خالل التعاون بني املنظمات الدولية بهدف اتخاذ الإجراءات
الرقابية ملنع انت�شار �أي من الظواهر املعدية يف البالد ،وقد �أدت
هذه الإ�سرتاتيجيات �إىل التحكم يف الأمرا�ض املعدية لت�صبح يف
م�ستويات متدنية ،ومنذ العام 2000م مت الق�ضاء على (اجلذام)
باعتباره �إحدى م�شاكل ال�صحة العامة يف ال�سلطنة ،كما �أ�شادت
منظمة ال�صحة العاملية بدور ال�سلطنة من خالل اعرتافها يف
نوفمرب عام 2012م بخلو ال�سلطنة من مر�ض (الرتاخوما)
لتكون �أول دولة يف العامل يتم االعرتاف بخلوها من مر�ض
أمنوذجا يحتذى به يف جميع دول العامل.
(الرتاخوما) لت�صبح �
ً
نظاما �شاملاً للجودة ل�ضمان
وتطبق وزارة ال�صحة
ً
ا�ستمرارية جهود حت�سني جودة اخلدمات بامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
وهو نظام مراقبة و�ضبط اجلودة يف م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية
الأولية واملختربات الطبية ،ومتابعة اجلودة يف امل�ست�شفيات،
من خالل حتديد عدد من امل�ؤ�رشات التي تقي�س �أداء امل�ست�شفيات
كخطوة �أوىل يف هذا االجتاه.

ِكرا وتذك ًريا وذاكرة  ..وهو حقيقة واقعة
ليكون ذ ً
وملك للب�رشية ال ميكن التع ّدي عليه وعلى حقّه
وحقيقته؛ فاحلقُّ ال يدح�ضه باطل ،واحلقيقة ال
َتقبل اجلدل وال ُتغطَّ ى �أو تحُ جب بغربال ،وال�سابق
محُ الٌ �أن ُيغَيرِّ ه الحق.
تاريخا
�إن الإن�سان ال ُعماين ،وب�إرادة اهلل� ،صاغ
ً
عريقًا من خالل تفاعله وتعاطيه مع الأحداث ويف
فكرا وب�صرية ،ويف
�إطار حِ راك جمتمعي ميتلك ً
ودون
ظ ِّل دول ٍة عرفها اجلميع مبكانها ومكانتهاّ ،
�أهل ُعمان ،وغ ُريهم ،تلك الأحداث والتفاعالت
وافتخار
�شعرا ونرثًا ،وبزه ٍو
ٍ
وحفظوها ووثَّقوها ً
ُيغ َبطُ عليهما ال ُعمانيون ،مجُ ْ مِعني من خالل ما
وع َل ًما
علو �ش�أن ُعمان عِ ْل ًما َ
� ّأرخوه عن ُعمان على ّ
تاريخ
ومعل ًما ،وعلى َع َبق تاريخها وعراقته .وهو
ٌ
َ
و�صيغ يف ظل دولة قوية قائمة الأركان ق َّل
نع
�ص
ِ
ُ
قي ُعمان ورفعة �ش�أنها
ر
على
عملت
م�ضاهاتها،
ُ ّ
أر�ضا و�إن�سا ًنا.
� ً
و�إذ نعي�ش ه��ذه الأي���ام ال��ذك��رى التا�سعة
والأربعني للنه�ضة املباركة التي �أ�رشقت �شم�سها
���م ن��وره��ا ه��ذه الأر�����ض الط ّيبة ،و�سماءها
وع ّ
ال�صافية ،و�أهلها الكرام ،يف الثالث والع�شـرين
من يوليو املجيد من ع��ام ال�سبعني بعد الأل��ف
والت�سعمائة ميالدية ،بقيادة ُمعيد ما�ضي ُعمان
وم�سطِّ ر حا�رضها الرغيد ،ورا�سم م�ستقبلها
التليدُ ،

ال�����س��ع��ي��د ،م��والن��ا
ح����ضرة ���ص��اح��ب
ال�سلطان
اجل�لال��ة ُ
قابو�س بن �سعيد
امل��ع��ظ��م -حفظه
اهلل ورع���اه -ف��� َّإن
عقـــولنا وقلوبنــا
ن����ح����ن �أب�����ن�����اء
ُع����م����ان ،وم��ع��ن��ا
�سعادة /
ك�� ُّل محُ��ب يف اهلل
نا�صر بن �سليمان ال�سيباين
ول�ل�إن�����س��ان��ي��ـ��ـ��ة،
نائب رئي�س الهيئة العامة
ُمفعمـــة بالفخــــر
ل إلذاعة والتلفزيون
واالع���������ت���������زاز
بالنه�ضة املَ��ج��ي��دة امل��ب��ارك��ة لإن�����س��ان ومكان
ُعمان التي ت�ستمد القول احلكيم والعمل املُحكم
من َمعني تاريخ وت�أريخ ُعمان الزاخر باخل�صال
واخل�صائ�ص الإن�سانية ال�سمحة ,والتي ت���ؤ ِّرخ
م�سرية البناء والنماء وم�سار اجلَ�� ّد وا ُ
جلهد يف
مو
توا�صل مجَ د احلا�رض مع َعظَ َمة املا�ضي ُ
و�س ّ
امل�ستقبل ،بقدرة وتوفيق اهلل َع ّز وج��لّ ،ورعاية
ال�سلطان قابو�س بن
وقيادة ويل �أمرنا جاللة ُ
ذخرا و�سن ًدا ل ُعمان و�أهلها
�سعيد املعظم �أبقاه اهلل ً
و�أطال يف ُعمره وحفظه من كل �رش ومكروه.
وعماننا الأب َّية بخري
و�سلطاننا املُف ّدى ُ
وك ُّل عام ُ
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قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
عــــــــــــــــــــــــــــــــن
مع تبا�شري الذكرى اخلالدة (23يوليو) تقف عُ مان �شعبًا ودولة فخورة
ومعتزة بقيادتها وجمددة الوالء والعرفان لباين نه�ضتها

بداية �أود �أن �أ�ستغل هذه ال�سانحة لأرفع �إىل املقام ال�سامي موالي ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أ�سمى �آيات التهاين و�أج َّل التربيكات بهذه املنا�سبة املجيدة� ،أعادها اهلل على
موالنا كل عام وهو ينعم بال�صحة والعافية والعمر املديد وعلى ال�شعب ال ُعماين الأبي بالتقدم واالزدهار  ،ومع
تبا�شري هذه الذكرى اخلالدة (23يوليو) تقف ُعمان �شع ًبا ودولة فخورة ومعتزة بقيادتها وجمددة الوالء والعرفان
لباين نه�ضتها احلديثة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم.
�سعادة ال�شيخ/
�إن هذه الأر�ض الطيبة تعي�ش بف�ضل من اهلل تعاىل وحكمة قائدها و�إخال�ص �أبنائها �أزهى ع�صورها ،حيث
مهنا بن �سيف اللمكي
يحظى كل فرد من �أفراد املجتمع بالرعاية الكرمية وامل�ساواة الكاملة يف احلقوق والواجبات و�سيادة القانون ،مما
نائب حمافظ ظفار
جعل ال�سلطنة تتبو�أ املكانة املرموقة بني الأمم.
و�شهدت حمافظة ظفار كباقي املحافظات يف ال�سلطنة العديد من الإجنازات يف الكثري من املجاالت �شملت
والياتها الع�رش من خالل توفري اخلدمات الأ�سا�سية ،والكثري من امل�شاريع التنموية ،فكان لها الأثر الكبري يف جعلها
مت�صلة ومواكبة للنه�ضة التنموية ال�شاملة يف البالد ،وكان دور مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص اً
فعال
ورائ ًدا يف توفري احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة ،فتم تنفيذ العديد من امل�شاريع يف خمتلف واليات ونيابات حمافظة ظفار
�سواء كانت امل�شاريع التي افتتحت �ساب ًقا �أو التي �سيتم افتتاحها العام احلايل �أو الأعوام القادمة ،ف�شملت امل�شاريع كل القطاعات الإمنائية التي يعي�شها
ً
اليوم املواطن واملقيم .ومن هذه املنجزات مطار �صاللة اجلديد الذي يعد �إ�ضافة نوعية لقطاع الطريان املدين بال�سلطنة على م�ستوى التجهيزات املتطورة
والأعداد املتزايدة التي �سي�ستقبلها من امل�سافرين القادمني للمحافظة مما يجعل منه كيانا اقت�صاديا و�سياح ًيا وا�ستثماريا لهذه املحافظة بوجه خا�ص،
ولعموم ال�سلطنة كافة ،وليكون مكملاً مليناء �صاللة �أحد �أهم املوانئ يف املنطقة من حيث املوقع الإ�سرتاتيجي الذي يربط ال�رشق بالغرب ,وكذلك تقدم
املنطقة احلرة ب�صاللة املتاخمة للميناء ت�سهيالت عديدة وهي فر�صة مثالية جلذب امل�ستثمرين وال�رشكات ور�ؤو�س الأموال �إىل ال�سلطنة لتنويع م�صادر
الدخل للبالد  .وكذلك م�رشوع م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س اجلديد ب�صاللة املزمع �إن�شا�ؤه خالل الفرتة القادمة ليحقق العديد من الأهداف� ،أبرزها تقدمي
خدمات ت�شخي�صية وعالجية وت�أهيلية ثالثية �شاملة ملختلف احلاالت الطبية بكفاءة وجودة عالية ،وتوفري خـدمات طوارئ ذات جودة لكافة احلاالت.

يوم الثالث والع�شرين من يوليو املجيد يعد انطالقة ل ُعمان احلديثة
بقيادة موالنا جاللة ال�سلطان املعظم
حتتفل بالدنا احلبيبة كل عام بذكرى عزيزة على قلب كل ُعماين� ،أال وهي ذكرى الثالث والع�رشين من يوليو
املجيد ،ويعد ال ُعمانيون هذا اليوم االنطالقة ل ُعمان احلديثة بقيادة موالنا جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -رجل احلكمة والأمن وال�سالم الذي يب�سط الطم�أنينة لكل ُعماين ومقيم على �أر�ض ُعمان الغالية.
عاما جتلت مظاهر التطور والتقدم واالزدهار يف كافة ميادين احلياة و�أ�صبح املواطن
وعلى مدى (ً )49
يهن�أ بحياة كرمية ويتمتع بكافة اخلدمات الأ�سا�سية من �صحة وتعليم وبنية �أ�سا�سية ذات كفاءة عالية.
�سعادة/
�إن ما يتحقق من نه�ضة مباركة يف ربوع الوطن يف زمن قيا�سي مبعث فخر واعتزاز يفاخر به املواطن
يحيى بن نا�صر احلرا�صي
وايل قريات نائب رئي�س املجل�س �أينما كان و�أينما رحل .وبحكمة وحنكة القيادة ال�سامية ملوالنا جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل -الذي ميد
يد ال�سالم لكافة �أرجاء املعمورة �أ�صبح املواطن ال ُعماين حمل احرتام وتقدير بني �شعوب العامل ملا يتمتع به من
البلدي ملحافظة م�سقط
نظرا ملا توليه احلكومة من تبني
ا،
د
م�ضطر
ا
ي
اقت�صاد
ا
منو
احلبيبة
بالدنا
ت�شهد
واليوم
،
وذوق
رفيعة
أخالق
�
راقٍ
ً
ً
ً
ً
�سيا�سات ت�ساهم وت�شجع على جذب اال�ستثمارات وامل�شاريع العمالقة التي يكون لها املردود الإيجابي كقيمة م�ضافة.
�إن من �أهم �إجنازات املجل�س البلدي خالل الفرتة املا�ضية اقرتاح العديد من امل�شاريع التنموية والرتفيهية والتجميلية واخلدمية يف حمافظة
م�سقط �سواء على م�ستوى املجل�س البلدي �أو جلان ال�ش�ؤون البلدية يف الواليات ،على �سبيل املثال الطرق والإنارة واحلدائق واملنتزهات وغريها من
أ�س�سا جديدة يف العالقة مع تلك الأجهزة من خالل
امل�شاريع اخلدمية� ،إىل جانب تر�سيخ �آلية التعامل مع الأجهزة احلكومية ،حيث �أر�سى املجل�س � ً
اعتماد جدول ا�ست�ضافة لبع�ض الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،الأمر الذي كان له عظيم الأثر يف ت�رسيع الإجراءات ،وت�سهيل اخلطوات ،ومنح
الأع�ضاء فر�صة �أكرب لالطالع على برامج وخطط تلك الوزارات وامل�ؤ�س�سات وطبيعة العمل فيها� ،إىل جانب احل�صول على البيانات والإح�صاءات التي
يراها �رضورية ملمار�سة اخت�صا�صاته ب�شكل مبا�رش من امل�س�ؤولني.
وي�سعدين �أن �أنتهز هذه الفر�صة لأتقدم بخال�ص التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي ملوالي ح�رضة �صاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه -ولل�شعب
ال ُعماين الويف.
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الثالث والع�شرون من يوليو املجيد يوم حتقق فيه الوعد
وعظمت فيه املنجزات
الثالث والع�رشون من يوليو املجيد يوم حتقق فيه الوعد وعظمت فيه املنجزات ،حيث �شهدت ال�سلطنة خالل
النه�ضة املباركة حراكا تنمويا و�سياحيا واقت�صاديا واجتماعيا ملحوظا ،تنفيذا للفكر ال�سامي ملوالنا جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -وعمال باخلطط الإ�سرتاتيجية التي تتبناها احلكومة.
والقطاع اخلا�ص ي�ستلهم من الفكر املنري واخلطى ال�سديدة لباين نه�ضة ُعمان جاللة ال�سلطان املعظم –حفظه اهلل
ورعاه -م�سريته وخططه التنموية موازيا ومكمال للدور الذي تلعبه احلكومة يف بناء ورفعة ُعمان احلا�رض ،ونحن
�سعادة/
يف غرفة جتارة و�صناعة ُعمان نعمل جاهدين للم�شاركة يف تنمية القطاع اخلا�ص ال ُعماين وجعله �رشيكا �أ�سا�سيا
قي�س بن حممد اليو�سف
يف التنمية االقت�صادية امل�ستدامة كونها املمثل الر�سمي للقطاع اخلا�ص ال ُعماين حمليا ودوليا ،و�أداته الفاعلة يف
رئي�س جمل�س �إدارة
امل�شاركة يف اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع ،وحتر�ص على دعم وتطوير وتنمية القطاع اخلا�ص من خالل
غرفة جتارة و�صناعة ُعمان
الأدوات والربامج املتاحة لدفع م�سرية التنمية االقت�صادية يف ال�سلطنة.
وقد حتقق للغرفة العديد من املنجزات والطموحات التي تهدف يف جمملها �إىل خدمة القطاع اخلا�ص ورفع م�ساهمته يف الدخل الوطني وزيادة
فاعليته يف توظيف الكفاءات الوطنية امل�ؤهلة وا�ستقطابها.
�إن القوانني الأخرية التي تف�ضل ب�إ�صدارها موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه -ا�ستكماال
ملنظومة القوانني والت�رشيعات يف دولة امل�ؤ�س�سات التي �أراد لها باين النه�ضة املباركة �-أعزه اهلل -جاءت لتح�سني بيئة الأعمال ،وجذب اال�ستثمارات
وتنمية القطاع اخلا�ص ،وتعزيز االقت�صاد الوطني ،وت�ساهم يف تنويع م�صادر الدخل .كما �أن قانون التخ�صي�ص يهدف �إىل جذب اال�ستثمارات واخلربات
والتكنولوجيا واملعرفة احلديثة �إىل ال�سلطنة ،وتهيئة بيئة الأعمال خلدمة امل�ستثمر من خالل ت�رسيع �إجناز املعامالت .كما ي�سهم قانون ال�رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص يف ت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف م�شاريع البنية الأ�سا�سية.
وختاما ..با�سمي وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة ُعمان ،و�أع�ضاء جمال�س �إداراتها يف الفروع مبختلف حمافظات ال�سلطنة،
وكافة املوظفني بالغرفة نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -ون�س�أل اهلل �أن يلب�سه على
الدوام �أثواب ال�صحة وال�سعادة والعافية ،و�أن ينعم على بالدنا الأمن والأمان واخلري والنماء يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

منذ فجر النه�ضة املباركة ي�سعى االدعاء العام �إىل حتقيق
العدالة الناجزة
«فالعدالة ال بد �أن ت�أخذ جمراها و�أن تكون هي هدفنا ومبتغانا ،ونحن بعون اهلل ما�ضون يف
تطوير امل�ؤ�س�سات الق�ضائية والرقابية مبا يحقق تطلعاتنا لرت�سيخ دولة امل�ؤ�س�سات .فدعمنا للق�ضاء
وا�ستقالليته واجب التزمنا به واحرتام قراراته بال حماباة �أمر مفروغ منه فالكل �سوا�سية �أمام القانون»
من النطق ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة -حفظه اهلل و�أبقاه -يف االنعقاد ال�سنوي ملجل�س
ُعمان ٢٠١١م.
الفا�ضل/
�سعى االدعاء العام ومنذ بداية ن�ش�أته على العمل بخطى واثقة طموحة حامال لواء متثيل الدعوى
ن�صر بن خمي�س ال�صواعي
العمومية با�سم املجتمع مبوجب النظام الأ�سا�سي للدولة ،حتقيقا لأهداف م�صبها حتقيق العدالة
م�ساعد املدعي العام
الناجزة .فعندما نتتبع مراحل تطور االدعاء العام جند املنهجية التدرجية �شاخ�صة للعيان يف حمطاته،
منذ ن�ش�أته يف عام 1972م وحتى ا�ستقالله مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (2011/25م).
ويف ظل التنمية ال�شاملة التي �شهدتها البالد منذ فجر النه�ضة املباركة ،وحتقيقا للنهج ال�سامي ملوالنا �-أيده اهلل -يف تقريب
جهات التقا�ضي من املتقا�ضني ،جند انت�شار االدعاء العام يف ( )١٤مديرية موزعة على جميع املحافظات ،يتبعها عدد (� )٤٤إدارة يف
الواليات ح�سب م�ؤ�رشات االحتياج امل�ستقاة من قراءات الإح�صاء .و�إميانا ب�أهمية التخ�ص�ص يف العمل الق�ضائي وحتقيقا للمتطلبات
الدولية ،فقد عمد االدعاء العام على �إن�شاء �إدارات تخ�ص�صية بلغ عددها (� )19إدارة ,وللجرمية املالية �سمة التطور املت�سارع ،الل�صيقة
بطبيعة مرتكبيها حتى باتت تعرف يف املجتمع الدويل بق�ضايا (الياقات البي�ضاء) ،الأمر الذي وجب معه مواكبة هذه الأ�ساليب املتجددة
لقطع دابرها �أو اكت�شافها �إذا ما وقعت -ال قدر اهلل -ومن �أجل ذلك �سعى االدعاء العام �إىل ت�أهيل وتكوين �أع�ضائه املعنيني ،جلعلهم
�أكرث كفاءة وجاهزية يف فهم ودرا�سة هذه اجلرائم ،وذلك من خالل �إحلاقهم بالور�ش والندوات ذات ال�صلة باجلرائم املالية على ال�صعيد
الدويل والداخلي.
وبهذه املنا�سبة املجيدة� ،أتقدم ب�أحر التهاين والتربيكات للقام ال�سامي ،ولكافة �أبناء الوطن الغايل� ،أدام اهلل نعمة الأمن والأمان
على الوطن الغايل ،و�أ�سبغ نعمة ال�صحة والعافية على قائدنا املفدى جاللة ال�سلطان املعظم� -أعزه اهلل -و�أيده باحلق و�أيد به احلق.
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قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
عــــــــــــــــــــــــــــــــن
قطاع االت�صاالت� ..إجنازات و�آفاق

�أ�س��وة بالقطاع��ات الأخ��رى ،لع��ب قطاع االت�ص��االت دورا حموريا يف م�س�يرة
التنمية ال�شاملة التي �شهدتها ال�سلطنة خالل العقود اخلم�سة املا�ضية يف ظل القيادة
احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه
اهلل ورعاه  -فمن بدايات ب�س��يطة للقطاع ب�ش��بكة م�ص��غرة تعمل لعدة �س��اعات يف
الي��وم قب��ل ع��ام 1970م �إىل امتالكه الي��وم ل�ش��بكة متطورة خلدمات االت�ص��االت
املتنقلة والثابتة والإنرتنت تغطي خمتلف �أرجاء الوطن و�أكرث من ( )15كابلاً بحر ًيا
لالت�صاالت الدولية تربط �شمال العامل بجنوبه ،وغرب العامل ب�رشقه عرب ال�سلطنة.
�إن املكان��ة التي تتمتع بها ال�س��لطنة اليوم كمركز �إقليمي وعاملي لالت�ص��االت
مل تك��ن وليدة اللحظة و�إمنا ثمرة لإ�س�تراتيجية ور�ؤية وا�ض��حة لدى ال�رشكة لتكون
) ناق��ل احلرك��ة ل��شركات االت�ص��االت الأخ��رى� ،أو م��ا ي�س��مى ا�ص��طالحا
(
( ،)Carrier of Carriersوذل��ك م��ن خ�لال ت�أ�س��ي�س خم���س نق��اط �إر�س��اء لكوابل
االت�ص��االت البحرية يف ال�س��لطنة تخ��دم ( )16منظومة عاملية لكوابل االت�ص��االت
(عمانتل) لنقطة �إر�ساء دولية يف مدينة مر�سيليا الفرن�سية
البحرية� ،إ�ضافة المتالك ُ
ك�أول نقطة �إر�ساء مملوكة من قبل �رشكة ات�صاالت من ال�رشق الأو�سط ،وهو ما مينح
(عمانتل) و�ص��وال �سهال و�رسيعا �إىل مراكز البيانات يف االحتاد الأوروبي ،وت�ساهم
ُ
(عمانتل) عرب خمتلف ا�ستثماراتها يف ربط �أكرث من ( )120مدينة يف �أكرث من ()50
ُ
دولة حول العامل ببع�ض��ها البع�ض ،وهو ما ميكنها من خدمة �أكرث من ثلثي �س��كان
الكرة الأر�ضية.
نفخر اليوم مبا و�صلت �إليه ال�سلطنة يف خدمات االت�صاالت ،حيث ت�شري الإح�صائيات
�إىل و�ص��ول تغطي��ة �ش��بكة اجليل�ين الث��اين والثالث �إىل �أك�ثر من  %99م��ن املناطق
امل�أهولة بال�س��كان يف ال�س��لطنة ،فيما بلغت تغطية �شبكة اجليل الرابع �أكرث من %92
من املناطق امل�أهولة بال�سكان ،وهي تعد من �أعلى الن�سب لي�س على م�ستوى املنطقة
(عمانتل) يف العديد من املنا�سبات على
فح�سب و�إمنا على م�ستوى العامل ،وقد ح�صلت ُ
مراكز متقدمة يف التقارير الدولية املعنية بر�ص��د �رسعات الإنرتنت كتقرير م�ؤ�س�س��ة

( )OpenSignalال��ذي �ص��نف
يف �أح��د تقاري��ره الدولي��ة �ش��بكة
(عمانت��ل) يف املرك��ز الراب��ع
ُ
عاملي��ا ،والث��اين عربيا يف �رسعة
�شبكة اجليل الرابع ،وهو ما يعك�س
اجلهود املبذولة ل�ضمان ا�ستمتاع
امل�ستهلكني يف ال�سلطنة بخدمات
ال�شيخ/
ات�صاالت ذات جودة عالية.
طالل بن �سعيد املعمري
مانت��ل)
(ع
الرئي�س التنفيذي لل�شركة
لـــ��م يكـــ��ن دور ُ
(عمانتل)
مق�ص��ورا عل��ى بن��اء ال�ش��بكات
العمانية لالت�صاالت ُ
ُ
وتق��دمي خدم��ات االت�ص��االت،
و�إمن��ا تع��دى ذل��ك �إىل لع��ب دور �أك�بر يف التنمية ال�ش��املة من خالل
�رشاكاته��ا م��ع احلكوم��ة يف توف�ير البني��ة الأ�سا�س��ية لالت�ص��االت
باملناطق االقت�صادية املخ�ص�ص��ة ،ودعم جهود احلكومة يف التحول
الرقمي ،وتوفري تقنيات وحلول الثورة ال�صناعية الرابعة.
وقد ركزنا يف ا�س��تثماراتنا خالل ال�س��نوات املا�ض��ية على تعزيز
لـ(عمانتل) مب��ا ميكننا من �إدخال �أح��دث التقنيات
البني��ة الأ�سا�س��ية ُ
(عمانتل) من �ض��من �أوائ��ل ال�رشكات باملنطقة
العاملي��ة .حيث كانت ُ
الت��ي ق��ررت تبني تقني��ة اجليل اخلام���س والتي تعد تقني��ة ثورية يف
قط��اع االت�ص��االت ،و�ست�س��هم يف تغي�ير م�ش��هد االت�ص��االت العاملي
ب�ش��كل كامل ،ومتكن من �إدخال ودعم العديد من التقنيات امل�ستقبلية
وم��ن �أهمها الذكاء اال�ص��طناعي ،وامل��دن الذكية ،و�إنرتنت الأ�ش��ياء،
والبيانات ال�ضخمة وغريها.

االحتفال مبنا�سبة ذكرى الثالث والع�شرين من يوليو املجيد ي�شحذ
طاقات �أبناء عُ مان وهممهم للم�ضي خلف القيادة احلكيمة

احتفال ال�سلطنة بذكرى انطالقة نه�ضتها العظيمة بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاه -يف الثالث والع�رشين من يوليو لعام ١٩٧٠م ،هو احتفال مبا حتقق من وعود قطعها القائد املفدى�أيده اهلل -على نف�سه ب�أن تعود ُعمان �إىل �أجمادها و�شهرتها احل�ضارية التي عرفها تاريخ الإن�سانية على مر الع�صور،كما �أن االحتفال مبنا�سبة الثالث والع�رشين من يوليو املجيد ،ي�شحذ طاقات �أبناء ُعمان وهممهم للم�ضي خلف القيادة
احلكيمة جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم �-أعزه اهلل -نحو موا�صلة البناء والتطوير يف كافة املجاالت ،ف ُعمان
احليز
اليوم يف طليعة الدول التي تر�سخت فيها �أركان دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،وي�أخذ بناء الإن�سان ورفاهيته فيها
الفا�ضل/
أمنوذجا للم�صداقية يف
الأكرب من خطط التنمية املتعاقبة  ،ويواكب هذه امللحمة الوطنية �إعالم ٌ ُعماين بات اليوم �
�إبراهيم بن �سيف العزري
ً
التعامل مع الأحداث الداخلية واخلارجية ،وهو �إعالم ي�ستمد هويته من احل�ضارة ال ُعمانية التليدة واحلا�رض ال ُعماين الهيئة العامة ل إلذاعة والتلفزيون
امل�رشق ،وقد �شهدت م�سرية الإعالم ال ُعماين �أ�شواطً ا من التطور الذي يواكب التقدم الكبري يف التقنيات الإعالمية ،فعلى
م�ستوى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مت تد�شني مبنى للأ�ستديوهات الرقمية عالية اجلودة يف عام ٢٠١٥م ،لتتمكن
الهيئة من التو�سع يف زيادة قنواتها ال�سمعية واملرئية  ،الأمر الذي يعني م�ضاعفة ن�سبة الربامج املبا�رشة وامل�سجلة والفقرات الرتفيهية التي يتم بثها على
مدار �ساعات اليوم ،وقد متكنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عرب �أ�ستديوهاتها احلديثة وتقنيات البث املتنقلة من مواكبة الأحداث املحلية املهمة ،وو�ضع
امل�ستمع وامل�شاهد �أمام احلدث حلظة بلحظة  ،واكب ذلك زيادة ملحوظة يف ن�سبة الأخبار املحلية وت�صدرها للن�رشات والفرتات الأخبارية ال�سمعية واملرئية،
(عمان مبا�رش) نقلة نوعية لنقل املنا�شط
جن ًبا �إىل جنب مع االهتمام بالأخبار الإقليمية والدولية والق�ص�ص الأخبارية اخلفيفة واملنوعة  ،ويعد تد�شني قناة ُ
والفعاليات التي ت�شهدها خمتلف حمافظات ال�سلطنة حي ًة على الهواء ،الأمر الذي �ضاعف م�ساحة البث لأن�شطة الدولة والفعاليات املجتمعية ال ُعمانية .
وبهذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا ،ي�رشفني وي�سعدين �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات ،و�أ�صدق الأماين للمقام ال�سامي ،ولل�شعب ال ُعماين املعطاء.
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هذه الذكرى
لتبعث يف الأذهان
ما قدمته النه�ضة
املباركة خالل
م�سريتها الظافرة

الفا�ضل/
نا�صر بن حممد احلو�سني
واالدارية للدولة
جهاز الرقابة املالية ء
�إن ذكرى الثالث والع�رشين من يوليو املجيد لتبعث يف الأذهان ما
قدمته النه�ضة املباركة خالل م�سريتها الظافرة من تطور وتقدم ورقي
ل ُعمان العزيزة حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالي ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه– ،وي�ست�شعر الإن�سان
ال ُعماين يف ربوع الوطن العزيز �أهمية املنجزات التنموية للنه�ضة يف
ذكراها التا�سعة والأربعني ،وقيمة مقدراتها يف كافة جماالت احلياة؛
حيث كان املواطن وال زال هو �أداتها وحمورها ،واالهتمام الدائم وامل�ستمر
للقيادة احلكيمة بت�سخري كافة �إمكانيات الوطن خلدمة املواطن ال ُعماين،
وبهذه املنا�سبة �أرفع للمقام ال�سامي �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات،
�سائلاً املوىل �أن يدمي ال�صحة والعافية عليه ،و�أن يحفظ ُعمان و�شعبها
دائما و�أب ًدا.
وحظيت كافة م�ؤ�س�سات الدولة بالعناية ال�سامية الكرمية من لدن
جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -منذ بداية النه�ضة املباركة،
الأمر الذي ُيعد من �أبرز مقومات النجاح التي �أتاحت لها التطور امل�ستمر
يف كافة �أن�شطتها وخدماتها ،فكان جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
ن�صيب من تلك العناية ،حيث مرت م�سرية الرقابة املالية والإدارية للدولة
بالعديد من مراحل التطور على امل�ستوى الت�رشيعي والتنظيمي وامل�ؤ�س�سي
خالل م�سرية النه�ضة املباركة.
فعلى امل�ستوى التنظيمي وامل�ؤ�س�سي كانت بداية م�سرية الرقابة
يف العام 1970م ،حيث بد�أت �أعمال الرقابة املالية بدائرة لتدقيق
احل�سابات تتبع وزارة املالية� ،أما على امل�ستوى الت�رشيعي ،فقد �صدر
يف عام 1985م �أول قانون لتنظيم تدقيق ح�سابات الدولة ،ويف
العام 2000م �صدر قانون الرقابة املالية واعتماد الهيكل التنظيمي
امل�ستحدث للجهاز.
ويتوىل اجلهاز مهمة الرقابة املالية والإدارية على الأموال اململوكة
للدولة �أو اخلا�ضعة ،وكافة الت�رصفات املالية والإدارية ،ف�ضلاً عن متابعة
�أداء اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ،و�إعانتها لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
املن�ش�أة من �أجلها .كما يحر�ص على توجيه كافة موارده وا�ستخدام كافة
الأدوات وال�صالحيات املمنوحة له مبوجب القوانني املنظمة لعمله ،لتنفيذ
اخت�صا�صاته؛ مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق احلماية الالزمة للأموال العامة
واملحافظة عليها  ،والت�أكد من ح�سن �سري العمل باجلهات امل�شمولة برقابته
والعمل على رفع كفاءة �أدائها ،وحتديد امل�س�ؤولية ب�ش�أن �أي ت�رصفات تلحق
ال�رضر باملال العام وبواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة العامة ،وذلك حفاظً ا
على مقدرات الوطن ومنجزاته.

�إن ما حتقق
من منجزات
يف هذه الأر�ض
الطيبة ترجمة
ملا وعد به القائد الويف
الفا�ضل/
�سامل بن عدي املعمري
وزارة ال�سياحة
حتتفل بالدي ُعمان الغالية ب�إ�رشاقات فجر النه�ضة املباركة،
الثالث والع�رشين من يوليو املجيد ل ُعمان ال�سالم التي �أنارت بقائدها
املفدى وباين نه�ضتها املزدهرة موالي ح�رضة �صاحب اجلاللـة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.
فانطلق ا�سم ُعمان يف الثالث والع�رشين من يوليو املجيد يقودها قائد
مبهجا
نورا
ً
حكيم لبناء دولة ع�رصية بفكره امل�ستنري ،فانق�شع الظالم ً
لتعانق ُعمان كل بقاع العامل ب�سالم ،و�إن ما حتقق من منجزات يف هذه
الأر�ض الطيبة ترجمة ملا وعد به القائد الويف للتنمية والتطوير يف ربوع
الوطن.
�إن ُعمان قد حباها اهلل مبوقع جغرايف فريد من نوعه على م�ستوى
العامل ،فالت�ضاري�س املتنوعة من بحار وجبال و�أودية ومناخ ،والرتاث
الذي بنته الأيادي ال ُعمانية ال�ضاربة يف عمق القدم جعلها �إحدى دول
العامل امل�ستقطبة للعديد من الزوار من خمتلف دول العامل ،وباعتبار قطاع
ال�سياحة �أحد القطاعات النامية على امل�ستوى العاملي فقد �أ�صدر جاللته
مر�سوما �سلطان ًيا �سام ًيا رقم 2004/61م ب�إن�شاء وزارة ال�سياحة والتي
ً
ُتعنى بالقطاع ال�سياحي بال�سلطنة.
فقد د�أبت وزارة ال�سياحة خالل الأعوام املا�ضية لرتجمة تلك النظرة
ال�سامية من خالل ال�سعي الد�ؤوب بتطوير القطاع ال�سياحي ب�شتى جماالته
مبا فيه قطاع الرتويج ال�سياحي للتعريف بال�سلطنة بني دول العامل كوجهة
�سياحية فريدة من نوعها.
وت�سعى وزارة ال�سياحة نحو الرتويج ال�سياحي لل�سلطنة من خالل
اختيار الو�سائل الرتويجية املنا�سبة التي ت�ستهدف ال�سياح ب�شتى بقاع
العامل من خالل خمتلف قنوات التوا�صل ،وتعد م�شاركة الوزارة باملنا�سبات
الدولية و�أ�سواق ال�سفر العاملية م�شاركة فعالة �ساعدت على جذب العديد
من الزوار لل�سلطنة ،كما �أن مواكبة االجتاهات احلديثة للرتويج والت�سويق
ال�سياحي �أدى �إىل ت�سارع اخلطى نحو الرتويج ال�سياحي من خالل ا�ستخدام
القنوات الرتويجية احلديثة العاملية واملحلية ،كما د�أبت الوزارة �إىل تنفيذ
احلمالت والربامج الرتويجية والدعائية والإعالنية للمواقع ال�سياحية
بال�سلطنة بهدف ت�شجيع ال�سياحة املحلية ون�رش الوعي ال�سياحي.
وبهذه املنا�سبة ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم للمقام ال�سامي ملوالي ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
ب�أ�سمى �آيات التربيكات مبنا�سبة يوم الثالث والع�رشين من يوليو املجيد،
مت�رضعا للموىل جلت قدرته �أن يعيد هذه املنا�سبة
يوم النه�ضة املباركة،
ً
واملنا�سبات الأخرى على جاللته مبوفور ال�صحة والعافية لتكملة م�سرية
النه�ضة املباركة يف التنمية والتطوير لهذا الوطن الغايل.
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�إعداد :الرائد� /إبراهيم بن يحيى امل�سروري

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

�ضمن رحلتها الدولية (�صواري املجد وال�سالم) ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ت�شـــــــــــــــــــــــــــارك فــي املهرجــان البحــري مبدينــة (�آلبــورج) فــي مملكـــــة الدمنـــــــارك
�شاركت �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب عمان الثانية) يف
املهرجان البحري مبدينة (�آلبورج)
مبملكة الدمنارك ،والذي �أقيم خالل
الفرتة من ( )7/6-3مب�شاركة حوايل
(� )72سفينة من خمتلف دول العامل،
وجاءت م�شاركة ال�سفينة يف رحلتها
الدولية (�صواري املجد وال�سالم)
ً
تنفيذا للأوامر ال�سامية ملوالنا ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه  ، -ويف �إطار
رحلتها الدولية الرابعة �إىل القارة
الأوروبية والتي حتمل �شعار (�صواري
املجد وال�سالم) والتي �ست�ستمر حتى
ال�سابع من �أكتوبر القادم.

ال�سفينة ح�صدت املركز الأول يف �سباق ال�سفن ال�رشاعية الطويلة من هولندا �إىل الدمنارك
يف �إجناز جديد ي�ضاف �إىل �سل�سلة �إجنازاتها الدولية ح�صدت ع�رش من �شهر �أبريل املا�ضي.
�سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب عمان الثانية) جائزة
ال�سفينة تفتح �أبوابها للزائرين
املركز الأول على امل�ستوى العام يف �سباق ال�سفن ال�رشاعية الطويلة
وقد ا�ستقبلت ال�سفينة �آالف الزوار خالل �أيام املهرجان ،حيث
الذي بد�أ من مملكة هولندا و�صوال �إىل مملكة الدمنارك ،وهي �أرفع
فتحت ال�سفينة �أبوابها جلموع الزوار ،وا�ستقبلت يوم ًيا �أعدا ًدا
جائزة على م�ستوى هذا ال�سباق.
جاء فوز ال�سفينة باجلائزة بعد مناف�سة قوية بني ال�سفن كبري ًة من الزائرين من خمتلف اجلن�سيات ليتعرفوا على ال�سلطنة
امل�شاركة يف ال�سباق ،وا�ستطاعت ال�سفينة بف�ضل خربة طاقمها يف
جمال الإبحار ال�رشاعي ،وهممهم العالية ،وقدرة ال�سفينة و�رسعتها
مكنها من حتقيق الفوز على مناف�سيها.
جوائز على م�ستوى املهرجان
كما متكنت ال�سفينة من حتقيق جائزتني �أخريني على م�ستوى
املهرجان البحري ،هما جائزة �أكرث ال�سفن ظهورا يف املهرجان،
وجائزة �أف�ضل �سفينة دولية م�شاركة يف املهرجان.
وكانت ال�سفينة (�شباب عمان الثانية) قد ر�ست يف ميناء مدينة
(�آلبورج) الدمناركية بعد �أن قطعت م�سافة تزيد عن ( )6870ميلاً
بحر ًيا منذ مغادرتها لقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية يف اخلام�س
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املقدم الركن بحري/
�سليمان بن خلف احلو�سني

العقيد الركن بحري/
علي بن حممد احلو�سني

من خالل احتكاكهم بطاقم ال�سفينة وم�شاهدة ما تعر�ضه من �صور
ومعرو�ضات حتكي ق�صة التاريخ العماين التليد وروعة حا�رضها
امل�رشق ،كما �ضمت على �سطحها معر�ضا لل�صور عن ال�سلطنة
بالإ�ضافة �إىل عر�ض مرئي تقدمه ال�سفينة عن مراحل بنائها
ورحالتها الدولية ال�سابقة ،فيما يقوم الطاقم ب�رشح حمتويات
ال�سفينة ومعداتها والزخارف التي تزينها.
معر�ض �سياحي
وقد نظمت وزارة ال�سياحة رك ًنا �سياح ًيا على ظهر ال�سفينة
ت�ستهدف من خالله تعريف زوار ال�سفينة ب�أهم املعامل ال�سياحية
التاريخية واحل�ضارية والطبيعية يف ال�سلطنة بهدف جذب املزيد
من ال�سياح �إليها ،ومت من خالل ركن وزارة ال�سياحة توزيع عدد من
الكتيبات واملن�شورات واخلرائط التعريفية.
امل�شاركة يف فعاليات املهرجان
ت�أتي م�شاركة �سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب عمان
الثانية) يف هذه املهرجانات البحرية ترجم ًة لنهج ال�سلطنة يف مد
�أوا�رص ال�صداقة وال�سالم �إىل خمتلف �شعوب العامل  ،حيث �شارك
طاقم ال�سفينة خالل ر�سوها مبدينة �آلبورج الدمناركية يف العديد

�أويل مونيك

الفا�ضلة/
ريا بنت �سامل امل�سكرية

من الفعاليات والأن�شطة التي حفل بها املهرجان كامل�سابقات
الثقافية والريا�ضية والرتفيهية ،وم�سري طواقم ال�سفن امل�شاركة
يف �أحياء املدينة ،حيث ا�صطف اجلمهور خالله على �أجناب
الطرق لتحية طواقم ال�سفن الذين ق َّدموا خالل امل�سري بع�ضا من
الفنون التقليدية لدولهم.

�أغ�سط�س القادم ،حيث �ستخو�ضه ال�سفينة على مرحلتني الأوىل من
مدينة (�آلبورج) الدمناركية �إىل مدينة (فريدريك�ستاد) الرنويجية،
واملرحلة الثانية من مدينة (بريجن) يف مملكة الرنويج �إىل مدينة
(�أرهو�س) مبملكة الدمنارك ،حيث �سيختتم �سباق ال�سفن ال�رشاعية
الطويلة لعام 2019م.

فعاليات على ظهر ال�سفينة
وبالإ�ضافة �إىل فعاليات املهرجان قامت ال�سفينة بتنظيم
عدد من حفالت اال�ستقبال لطواقم ال�سفن وقادة ال�سفن امل�شاركة،
وذلك لتعريفهم بتاريخ ُعمان العريق وحا�رضها امل�رشق بقيادة
باين م�سرية النه�ضة املباركة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحـة
 -حفظه اهلل ورعاه  -وتقدمي الوجبات العمانية التقليدية لهم .

وللوقوف على هذه الإجنازات امل�رشفة ،وامل�شاركة الفعالة
لل�سفينة ،كان ملندوب التوجيه املعنوى عدد من اللقاءات الآتية:
العقيد الركن بحري علي بن حممد احلو�سني قائد ال�سفينة
(�شباب عمان الثانية) حتدث قائال« :بداية �أود �أن �أرفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات ملوالي جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه -مبنا�سبة الثالث والع�رشين من يوليو املجيد،�سائال املوىل �أن يعيد هذه املنا�سبة اجلليلة على موالنا املعظم
بال�صحة والعافية.
لقد انطلقت رحلة (�صواري املجد وال�سالم) من قاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية يوم � 15أبريل 2019م ،وت�أتي �أهمية هذه الرحلة
ملد ج�سور ال�صداقة بني ال�شعوب املختلفة ،فهي �سفري متجول يحمل
�أ�سمى ر�سالة �صداقة و�سالم بني �شعوب العامل ،وتربز املوروث
ال ُعماين البحري املجيد من خالل عدة فعاليات� ،سواء على منت

مغادرة ال�سفينة
وقد غادرت �سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب
عمان الثانية) ميناء مدينة (�آلبورج) مبملكة الدمنارك بعد �أن
�شاركت يف مهرجانها البحري ،لتبحر بعدها يف �سباق ال�سفن
ال�رشاعية الطويلة لعام  2019م والذي �سي�ستمر �إىل الرابع من

اخلربة الرتاكمية وهمة الطاقم وعزميته العالية َّ
مكنتهم من ح�صد عدد من اجلوائز يف املهرجان
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توما�س فان �إ�س

تيم جاملكوف

دولفني ليوناخ

تيمي �ستوينج

بيرت فان

ال�سفينة �أو خارجها ،لذا ا�ستقطبت ال�سفينة �أكرث (� )175ألف �سائح
خالل خمتلف املهرجانات التي �شاركت بها حتى الآن ،كما تعد
رحلة (�صواري املجد وال�سالم) فر�صة �سانحة لتدريب ال�شباب
العماين على الإبحار واملغامرة ».
املقدم الركن بحري �سليمان بن خلف احلو�سني نائب قائد
ال�سفينة حتدث عن �إجنازات ال�سفينة قائال« :ال�سفينة (�شباب عمان
الثانية) بف�ضل طاقمها الذي يتمتع باخلربة الرتاكمية يف جمال
الإبحار ال�رشاعي ا�ستطاعت الفوز ب�سباق ال�سفن ال�رشاعية الطويلة
الذي �أقيم من مملكة هولندا �إىل مملكة الدمنارك ،وهذا �إن دل على
�شيء فهو يدل على مدى ما يتمتع به الطاقم من مهارة وخربة يف
فنون الإبحار وعلومه».
�أويل مونيك القن�صل الفخري لل�سلطنة مبملكة الدمنارك قال:
«�أنا �سعيد ج ًدا ب�أن ال�سفينة (�شباب عمان الثانية) قدمت لزيارة
الدمنارك ،حيث قامت بزيارة مدينة (�آلبورج) ثم �ستزور مدينة
(�أرهو�س) ،حيث ت�سهم هذه ال�سفينة يف توطيد العالقات بني
ال�شعبني العماين والدمناركي ،وت�سهم ال�سفينة �أي�ضا يف الرتويج
ال�سياحي لل�سلطنة التي تتمتع بال�سالم والأمن والطبيعة اخلالبة».

ر�سالة ح�ضارية متكاملة من عمق تاريخ ال�سلطنة وحا�رضها تبحر بها ال�سفينة
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التجارب
نجاحالتجارب
إننجاح
““إن
نتاج
هونتاج
اإلنسانيةهو
اإلنسانية
متواصل
سعيمتواصل
سعي
وشعور
وإرادةوشعور
وعزموإرادة
وعزم
بالمسؤولية“.
بالمسؤولية“.

ال�سفينة نظمت على متنها عددً ا من الفعاليات لطواقم ال�سفن امل�شاركة
الفا�ضلة ريا بنت �سامل امل�سكرية من دائرة الرتويج ال�سياحي
بوزارة ال�سياحة قالت« :ي�أتي حر�ص وزارة ال�سياحة على
امل�شاركة يف خمتلف املحافل الدولية ،وها نحن اليوم ن�شارك
بهذا الركن التعريفي يف ال�سفينة (�شباب عمان الثانية) �ضمن
(�صواري املجد وال�سالم) وهذا الركن التعريفي يقوم بالرتويج
لأهم املقومات ال�سياحية لل�سلطنة ،وتقدمي التجارب ال�سياحية
للزائرين».
وقال توما�س فان �إ�س من مملكة هولندا« :ال�سفينة التي تعمل
منذ العام 2014م هي مذهلة ورائعة جدا من ناحية الت�صميم،
�أما طاقمها فقد تدرب جيدا وتعلم و�أبدع يف قيادتها و�إدارتها
واملحافظة عليها ،والآن هم يحكون ويثبتون للعامل ب�شكل
�إيجابي خربتهم ودرايتهم ومعرفتهم بعامل الإبحار ال�رشاعي،
وهاهم ين�رشون ا�سم ال�سفينة �أمام جميع امل�شاركني ب�إجنازاتهم،
حيث تعرف هذه ال�سفينة ب�رسعتها العالية وحرفية طاقمها».

سعيد
قابوسبنبنسعيد
السلطانقابوس
السلطان

عموما ،و�أنا م�رسور جدا ملعرفة ثقافتكم اجلميلة ،وال�سفينة
العربية
ً
�سفريا للتدريب على الإبحار
جميلة وخمتلفة عن غريها ،وتعد
ً
ال�رشاعي».
وقالت دولفني ليوناخ وهي �أملانية �ضمن طاقم ال�سفينة
(�أ�سربي)« :لقد قمنا بجولة يف هذه ال�سفينة اجلميلة جدا ذات الطاقم
املتميز ،والأهازيج املو�سيقية لديكم رائعة ،وكذلك الإفطار التقليدي
رائع هو الآخر».
وحتدث بيرت فان من طاقم ال�سفينة (مورجان �ستار) الهولندية
قائال« :ال�شعب العماين كرمي وم�ضياف ،وكذلك الطعام العماين راق
جدا وجميل ،وكم كان رائعا جتمع عدد من اجلن�سيات على منت
ال�سفينة (�شباب عمان الثانية) للتعارف واحلديث معا ،لقد �أحببت
هذه ال�سفينة الرائعة فهي جمهزة ب�شكل ممتاز».

في
الطموحفي
بذورالطموح
خاللهابذور
غرسناخاللها
معاَ .غرسنا
بدأناهامعاَ .
مسيرةبدأناها
مسيرة
الكبيرة،
بأحالمناالكبيرة،
سقيناهابأحالمنا
الحبيب،سقيناها
وطنناالحبيب،
أرجاءوطننا
كافةأرجاء
كافة
واإلخالص.
والتفاني،واإلخالص.
والعمل،والتفاني،
بالعزموالعمل،
بالعزم
نتطلع
الحديثة.نتطلع
مانالحديثة.
مان
الحصاد،ع ُع
علىأرض
نقفعلى
واليوم،نقف
واليوم،
أرضالحصادُ ،
األحالم
بتحقيقاألحالم
ملتزمونبتحقيق
الواعد،ملتزمون
المستقبلالواعد،
إلىالمستقبل
أمامناإلى
أمامنا
رشد
رشد
الم
سيبقىدومًا
الذيسيبقى
بموروثناالذي
عتزونبموروثنا
عتزون
الجديدة،م ُم
الجديدةُ ،
الم ُ
دومًا ُ
اإللهام.
ومصدراإللهام.
المسيرةومصدر
فيالمسيرة
في

وقال تيمي �ستوينج« :ال�سفينة مميزة جدا يف �أ�رشعتها
حتدث تيم جاملكوف وهو رو�سي �ضمن طاقم ال�سفينة و�صواريها ،وخ�شبها مميز ورائع� ،أراها �سفينة رائعة قادمة من
(�شتاندرد) قائال« :مل �أكن �أعرف �شيئا عن ُعمان �سابقا ،ومن خالل ال�رشق ،لقد قمت بزيارة �إىل مدينة خ�صب عرب �سفينة �سياحية قبل
هذا املهرجان عرفت عنها وعن ثقافتها املتميزة ،وعن الثقافة فرتة ،ور�أيت هناك ُعمان اجلميلة بجبالها وطبيعتها اخلالبة».

للمقام
األمنياتللمقام
أطيباألمنيات
معًاأطيب
لنرفعمعًا
لنرفع
الجاللة
صاحبالجاللة
حضرةصاحب
لموالناحضرة
الساميلموالنا
السامي
المعظم––
سعيدالمعظم
بنسعيد
قابوسبن
السلطانقابوس
السلطان
الذكرى
بمناسبةالذكرى
ورعاه- -بمناسبة
اهللورعاه
حفظهاهلل
حفظه
المباركة.
النهضةالمباركة.
ليومالنهضة
49ليوم
الال49
nbo.om
nbo.om
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فريـق قـوات ال�سلطـان امل�سلحـة للرمايـة يعود �إىل البالد ظافرًا باملراكـــــــــــــــــــز الأوىل يف البطولة الع�سكرية الدولية للرماية ( بزيل) باململكة املتحدة
قادما من اململكة املتحدة بعد
عاد �إىل البالد يوم  6/29فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية ً
ظافرا باملراكز الأوىل يف
�أن �شارك يف مناف�ســات البطولة الع�سكـرية الدولية للرماية (بزيل) ً ،
معظم املناف�سات على امل�ستويني الفردي واجلماعي وحا�صدً ا ( )30ك� ًأ�سا ،و( )184ميدالي ًة ملون ًة
ذهبيات ،و( )40ميدالي ًة ف�ضي ًة ،و( )37ميدالي ًة برونزي ًة.
ميداليات
موزعة بني ()107
ٍ
ٍ

رم��اة الفريق مت َّكنوا خ�لال البطولة م��ن حتقيق نتائج
م�شرفة على امل�ستويني الفردي واجلماعي
ِّ
وقد متكن فريق ق��وات ال�سلطان امل�سلحة من حتقيق هذه
امل�رشفة لل�سلطنة عامة ،ولقوات ال�سلطان امل�سلحة
النتائج الدولية
ِّ
نظرا ملا يتمتع به رماة الفريق من م�ستويات ومهارات
خا�صةً ،
يف الرماية واال�ستعدادات الدائمة خلو�ض مناف�سات هذه البطولة
ال�سنوية ،والذين ا�ستطاعوا �أن يقفوا على من�صات التتويج عن
جدارة وا�ستحقاق رغم املناف�سات القوية من قبل فرق ع�سكرية
عريقة �شاركت يف البطولة من الواليات املتحدة الأمريكية،
واململكة املتحدة ،وكندا ،وجمهورية �رصبيا ،وت�ضمنت م�سابقة
اجلي�ش الربيطاين ( ،)ARAوم�سابقة االحتاد الوطني الربيطاين
( )NRAحيث جرت مناف�ساتها خالل الفرتة ( ،)6/25-14وذلك
على ميادين الرماية مبع�سكر (بربرايت-بزيل) باململكة املتحدة.
ومن �أهم الك�ؤو�س التي ح�صدها رماة الفريق الك�أ�س الأغلى
يف البطولــة التـي حتمــل ا�ســم موالنـــا جاللـــة ال�سلطـان قابو�س
بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل
ورع��اه ( -ك�أ�س �صاحب اجلاللة) والتي متنح للرامي الدويل
الفائز مبجموع م�سابقتي رماية البندقية من م�سافات متفاوتة،
ت�رشف باحل�صول عليها هذا العام الرقيب حممد بن خزام
وقد َّ
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الهنائي ،كما ح�صل رماة الفريق على عدة ك�ؤو�س ومن �ضمنها
ك�أ�س م�سابقة الرماية (الراقد  500مرت  )BSAوك�أ�س م�سابقة
(الكنارد) ،وك�أ�س م�سابقة (�أمربيال تباكو) ،وك�أ�س م�سابقة
الرماية (التقدم) ،وك�أ�س م�سابقة (بيزيل بولت) ،وك�أ�س م�سابقة
(ال�ستيفن) ،وك�أ�س م�سابقة (الونتج) ،وك�أ�س م�سابقة (اجلال�س)،
وك�أ�س م�سابقة (رابيد �أجرجيت) ،وك�أ�س م�سابقة (روبيل)
للأهداف الكهربائية ،وك�أ�س م�سابقة (امليدان الق�صري) ،وك�أ�س
م�سابقة (نل�سون) ،وك��أ���س م�سابقة (هيلي ب��ارك) للأهداف
الكهربائية ،وك�أ�س م�سابقة (امل�سد�س) ،وك�أ�س م�سابقة (هو�س
هولد).
كما حقق الفريق عدة ك�ؤو�س على م�ستويات جماعية من
�أهمها ك�أ�س م�سابقة (برين�س ميد) ،وك�أ�س م�سابقة (كندا)،
وك�أ�س م�سابقة (هايث) ،وك�أ�س م�سابقة (املبني) ،وك�أ�س م�سابقة
(احلواجز املجموع العام ) ،وك�أ�س م�سابقة (روبريت�س) ،وك�أ�س
م�سابقة (ال��دوق) ،وك�أ�س م�سابقة (امليثيون) ،وك�أ�س م�سابقة
(كلوز كمبات مات�ش) ،وك�أ�س م�سابقة (ج��ان ماكر) ،وك�أ�س
م�سابقة (�إن�تر يونايتد ت�شامبون �شب) ،وك�أ�س م�سابقة (حمل

kkkkkkkk
ً
ً
ملون��ة
ميدالي��ة
الفري��ق حق��ق ( )30ك�أ�س��ا ،و()184
ً
ميدالية
ذهبي��ات ،و()40
ميداليات
موزعة بني ()107
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
برونزية
ميدالية
ف�ضية و()37
kkkkkkkk
الإعداد اجليد ،والتح�ضري امل�ستمر ،وزرع الثقة لدى
رماة الفريق كان له دور كبري يف الفوز بالبطولة بكل
جدارة واحرتاف
امل�صاب و�إع��ادة تزويد احل�ضرية) ،وك�أ�س م�سابقة (يونايتد
�سريف�س) ،وك�أ�س (امل�سابقة الدولية).
وبهذا الإجن��از امل� ِّرشف كان ملجلة (جند عُ مان) عدد من
اللقاءات مع �أع�ضاء فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية:
حتدث املقدم الركن را�شد بن �سامل البلو�شي قائد وحدة
الرماية الدولية اً
قائل�« :أت�رشف ب�أن �أهدي هذا الفوز �إىل موالنا

�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -و�أن �أتوجـه بال�شكر وعظيم
االمتنان للفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س االحتاد ال ُعماين للرماية ،وذلك
على �إ�رشافه ومتابعته وحثه الدائم للم�شاركني على بذل اجلهد
من �أجل حتقيق هذه الإجنازات ،وهلل احلمد واملنة حقق الفريق
71
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للم�سابق��ة �أهمية كب�يرة يف رفع
الكف��اءة القتالي��ة والعملياتية
للرماة ،فهي فر�صة �سانحة لتبادل
اخلربات واملهارات واملعارف بني
عنا�صر اجليو�ش امل�شاركة

k k k k

�إعداد :النقيب /يون�س بن �سامل املحروقي

املقدم الركن/
را�شد بن �سامل البلو�شي

م�ستويات متميزة يف جميع مناف�سات البطولة .وكان للإعداد اجليد،
والتح�ضري امل�ستمر ،وزرع الثقة لدى رماة الفريق دور كبري يف الفوز
بالبطولة بكل جدارة واحرتاف ،وحظي الفريق ب�إ�شادة جميع امل�شاركني
والقائمني على تنظيم هذه امل�سابقات بف�ضل ما حققه من مراكز متقدمة
يف املناف�سات الفردية واجلماعية».

الرامي الدويل النقيب علي بن مبارك اخلاطري قال« :يف
عام ٢٠٠١م نلت �رشف احل�صول على ميدالية موالي �صاحب
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النقيب/
علي بن مبارك اخلاطري

املالزم �أول بحري/
را�شد بن �سالم البحري

رام يف البندقية على م�ستوى قوات ال�سلطان
اجلاللة لأف�ضل ٍ
ودافعا يل،
داعما
امل�سلحة ،ومنذ ذلك احلني ظلَّت هذه امليدالية
ً
ً
حيث ح�صلت بعدها على العديد من الك�ؤو�س وامليداليات على
امل�ستوى الفردي واجلماعي ،وذلك بف�ضل التدريب والإعداد اجليد
لهذه امل�سابقات ،و�سوف �أوا�صل اجلهد والعطاء لرفع ا�سم ُعمان
وقائدها املفدى بكل عزم و�إ�رصار ،ويف هذه البطولة  -وهلل
احلمد  -ح َّققنا مراكز متقدمة يف خمتلف امل�سابقات ،وكان يل

الوكيل �أول/
�أحمد بن من�صور الرواحي

الرقيب/
حممد بن خزام الهنائي

أي�ضا على املركز
الن�صيب بنيل ك�أ�س م�سابقة (روبيل) ،وح�صلت � ً
الثالث يف م�سابقة (هاو�س هولد) للأهداف الكهربائية».
وقال املالزم �أول بحري را�شد بن �سالم البحري مدرب فريق
قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية:
«ت�رضعت باحلمد وال�شكر للموىل ج��ل �ش�أنه على هذه
امل�رشفة واملتوا�صلة للفريق ،والتي عك�ست كفاءة
الإجن��ازات
ِّ
خارجيا
تدريبيا
مع�سكرا
وحرفية الكادر التدريبي؛ حيث �أقمنا
ً
ً
ً
مت خالله تدريب رم��اة الفريق على خمتلف امل�سابقات يف
امليادين املخ�ص�صة للم�سابقات ،وهذا بحد ذاته �ساعد الرماة
على �إحراز �أف�ضل النتائج ،ولذلك كانت املناف�سة حا�رضة وبقوة
يف ظل وجود رماة متميزين من اجليو�ش امل�شاركة يف البطولة،
وقد و�ضح ذلك جليا يف النتائج والتي مت َّثلت يف ح�صول الفريق
على ( )٣٠ك� ًأ�سا ،وعدد كبري من امليداليات املتنوعة».

الرقيب/
حمود بن را�شد الكلباين

الرقيب/
�سلطان بن حممد املجريف

�أما الرامي الدويل الوكيل �أول �أحمد بن من�صور الرواحي
قال« :من خالل م�شاركتي يف البطولة الع�سكرية الدولية للرماية
ا�ستطعت احل�صول على املركز الأول يف م�سابقة االحتاد
الربيطاين (جال�س) م�سافة ( )٢٠٠مرت ،وكذلك املركز الثالث يف
م�سابقة (الهدف املتحرك) ،وم�سابقة (امل�سد�س) ،على م�ستوى
م�سابقة اجلي�ش الربيطاين.
وقال الرامي الدويل الرقيب حممد بن خزام الهنائي الفائز
بك�أ�س �صاحب اجلاللة« :يف م�شاركتي الأوىل ت�رشفت بالفوز
بالك�أ�س الأغلى ،وهي ك�أ�س موالي ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
عظيما وو�سام فخر �أعتز به،
 حفظه اهلل ورعاه -فنلت �رش ًفاً
كما ح�صلت على ( )٤ك�ؤو�س يف م�سابقات �أخرى ،وهي م�سابقة
الرماية (التقدم) ،وم�سابقة (بيزيل بولت) ،وم�سابقة (�ستيفن)،
وم�سابقة (الونتج) ،كما ح�صلت على املركز الثاين يف م�سابقة
(رابيد �أجرجيت) .فاهلل احلمد على هذا الإجناز ،الذي مل ي� ِأت من
فراغ ،و�إمنا يقف خلفه كادر فني و�إداري متمكِّن».
الرامي ال��دويل الرقيب �سلطان بن حممد املجريف حتدث
اً
قائل�« :إن لهذه امل�سابقة �أهمية كبرية يف رفع الكفاءة القتالية
والعملياتية للرماة ،فهي فر�صة �سانحة لتبادل اخلربات واملهارات
واملعارف بني عنا�رص اجليو�ش امل�شاركة ،ويف م�شاركتي الثالثة
بهذه امل�سابقة متكَّنت من احل�صول على عدة مراكز فردية ،وهي
ك�أ�س م�سابقة (نل�سون) ،وك�أ�س م�سابقة (هيلي بارك) للأهداف
الكهربائية ،وك�أ�س م�سابقة (امل�سد�س) ،وح�صلت مع زمالئي على
عدد كبري من الك�ؤو�س وامليداليات على م�ستوى الفرق».
وحتدث الرامي ال��دويل الرقيب حمود بن را�شد الكلباين
اً
قائل« :احلمد اهلل ب�أن �سنحت يل الفر�صة للم�شاركة يف فريق
قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية ،وهي امل�شاركة الأوىل يل،
حيث كانت اال�ستفادة كبرية ومبح�صلة معرفية عظيمة ال�سيما
مب�شاركة فرق متثل كلاً من اململكة املتحدة ،والواليات املتحدة
الأمريكية ،وكندا ،وجمهورية �رصبيا ،وبهذه املنا�سبة �أتقدم
بال�شكر اجلزيل جلميع الإداري�ين والفنيني الذين كانوا �سن ًدا
وعو ًنا على حتقيق هذا الإجناز».
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فريق اجلي�ش ال�سلطاين ُ
العماين ُي َّتوج بلقب البطولة (  )20لـــــــــــــــدوري قوات ال�سلطان امل�سلحة للكرة الطائرة لعام 2019م
قائد اخليالة ال�سلطانية راعي املنا�سبة :
الفريقان َّ
قدما �أف�ضل امل�ستويات الفنية املربهنة
على �أف�ضلية اال�ستعداد واجلاهزية

اختتم يوم  7/4على جممع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي ببو�شر الدوري ( )20لبطولة قوات ال�سلطان امل�سلحة
للكرة الطائرة لعام 2019م ,وقد ُت ِّوج فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للكرة الطائرة بطلاً للدوري ،وذلك
للمرة الرابعة على التوايل ،وقد �شارك فيها �إىل جانبه ٌ
كل من فريق �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وفريق
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وفريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وفريق اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع.
وقد جمع اللقاء اخلتامي فريقي اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وبعد �أداء تناف�سي
وم�ستوى فني عالٍ متكن فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
من ح�سم نتيجة اللقاء ل�صاحله بـثالثة �أ�شواط نظيفة والفوز
بك�أ�س البطولة.
كما �أ�سهم الت�شجيع املتوا�صل من قبل احل�ضور
اجلماهريي الذي ملأ مدرجات ال�صالة الرئي�سية املغلقة
كبريا لالعبني
يف �إعطاء املباراة طاب ًعا
حما�سيا وتفاعلاً
ً
ً
واحل�ضور.

العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ

�أف�ضل العب مركز ()4

وقد �أقيمت املباراة اخلتامية حتت رعاية العميد
�أول عبدالرزاق بن عبدالقادر ال�شهورزي قائد اخليالة
ال�سلطانية ،وح�ضور عدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان
امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من املدعوين
من وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم ك�أ�س البطولة
( )20لدوري قوات ال�سلطان امل�سلحة للكرة الطائرة لعام

�أف�ضل العب مركز ()2

العماين
�سالح اجلو ال�سلطاين ُ

العماين
احلر�س ال�سلطاين ُ
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�أف�ضل العب مركز ()3
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متابعة :الوكيل �أول� /سامل بن �سلطان املقبايل  -العريف /حمد بن عدنان احل�ضرمي

ت�صوير  :الرقيب/حممد بن �أحمد البلو�شي  -العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

فريق اجلي�ش ال�سلطانـي ال ُعماين
ي��ت��غ�� َّل��ب ع��ل��ى ف��ري��ق احل��ر���س
ال�سلطاين ال ُعماين بثالثة �أ�شواط
نظيفـة يف املبـاراة النهائيـة

النقيب /
را�شد بن خمي�س احلكماين

�أف�ضل العب معد

2019م ،وامليداليات الذهبية لفريق اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين احلا�صل على املركز الأول ،وامليداليات
الف�ضية للمركز الثاين لفريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين،
وامليداليات الربونزية لفريق �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين احلا�صل على املركز الثالث ،كما كرم احلكام
امل�شاركني يف �إدارة مباريات الدوري ،وكذلك الالعبني
املجيدين ،حيث جاءت النتائج الفردية على النحو الآتي:
• �أف�ضل العب مركز ( :)4نائب العريف فالح بن
�سليم اجلرادي من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
• �أف�ضل العب مركز ( :)3مدين �سعود بن را�شد
املعمري من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
• �أف�ضل العب مركز ( :)2اجلندي جوي �أحمد بن
�سعيد التوبي من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
• �أف�ضل العب معد :الرقيب �صالح بن خمي�س
احلمداين من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
• �أف�ضل العب متكامل :مدين هالل بن جمعة
املقبايل من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
• �أف�ضل العب مدافع حر :نائب العريف عبداهلل بن
�سامل املقبايل من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وقد �أقيمت البطولة يف الدور الأول بنظام الدوري،
حيث تقابلت جميع الفرق مع بع�ضها البع�ض ،وت�أهلت
�أربع فرق للدور الثاين ،والذي لعب بنظام الذهاب
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املالزم/
علي بن �سعيد احليدي

�أف�ضل العب متكامل

�أف�ضل العب مدافع حر

والإياب ،حيث لعب يف اللقاء الأول فريق اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين مع فريق البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وا�ستطاع
فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بالفوز مبجموع اللقاءين،
كما تغلب فريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين على فريق �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يف جمموع اللقاءين.
ويف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع تغلب فريق
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين على فريق البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بثالثة �أ�شواط مقابل �شوطني.
وبهذه املنا�سبة �أدىل العميد �أول قائد اخليالة ال�سلطانية
راعي املنا�سبة بت�رصيح قال فيه« :لقد �شهدنا مباراة
كبريا دل على
تناف�سية كبرية ،وقدم الفريقان م�ستوى ً
فنيا ً

مدى اجلاهزية واال�ستعداد للبطولة،
وما ظهر به الفريقان ليدل على
امل�ستويات الفنية والتكتيكية العالية
التي تتمتع بها الفرق الريا�ضية لقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،و�أبارك لفريق
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وحظ �أوفر
لفريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يف
اال�ستحقاقات القادمة».
كما قال النقيب را�شد بن خمي�س
احلكماين مدير البطولة« :بداية �أبارك
لفريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين الفائز
بالبطولة وحظ �أوفر لفريق احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين الذي مل يحالفه احلظ،
و�أتقدم بال�شكر للفرق امل�شاركة على
ح�سن تعاونهم لإجناح البطولة ،وكما
يعلم اجلميع ب�أن رئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة متمثلة يف مديرية
الريا�ضة الع�سكرية تقوم بتنظيم البطوالت
الع�سكرية ،وت�أتي �إقامة هذه البطولة �ضمن
خطط وبرامج هذا العام 2019م ،والهدف
الرئي�سي هو رفع م�ستوى اللياقة البدنية
لدى منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة،

وتعزيز روح املناف�سة ال�رشيفة ،ورفع
امل�ستوى الفني لدى الالعبني والذي من
خالله يتم اختيار �أف�ضل العنا�رص لتمثيل
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف البطوالت
الإقليمية والعاملية».
املالزم علي بن �سعيد احليدي
رئي�س فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
للكره الطائرة قال�« :أوال نحمد اهلل
لو�صول الفريق للمرة الرابعة على
التوايل للنهائي وحتقيق اللقب،
ون�شكر القائمني على الفريق واجلهود
املبذولة والتخطيط ال�سليم الوا�ضح

لو�ضع فرق اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يف املراكز املتقدمة ،ومت
حت�ضري الفريق على ثالث مراحل
مت خاللها اختيار �أف�ضل العنا�رص
واملدربني والإداريني ،وعمل الفريق
مبنظومة متكاملة وان�سجام ،مما
كان له املردود الإيجابي يف حتقيق
النتائج الإيجابية خالل جمريات
البطولة و�صوال �إىل الظفر باللقب،
و�إن �شاء اهلل تعاىل �سي�ستمر الفريق
على هذه الوترية يف امل�شاركات
واال�ستحقاقات القادمة».
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ا ِلإ ْن َ�س ُ
يم يف ِف ْك ِر جَ ال َل ِة ال َقا ِئ ِد الـ ُم َف َّدى
ان وال َّت ْع ِل ُ

عاما على انطالقة النه�ضة
ُ
وعماننا الغالية حتتفل مبرور ت�سعة و�أربعني ً
ال ُعمانية احلديثة بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -فهي �إمنا
حتتفل ب�إجنازات عديدة حتققت على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي� ،إجنازات �شكّلت نقلة نوعية كربى لهذا الوطن
العزيز نحو املدنية احلديثة مبختلف عنا�رصها وتفرعاتها،
مهما ل ُعمان التي متتد جذورها
لت�ضيف جان ًبا ع�رص ًيا ً
يف �أعماق التاريخ ،والتي كانت لها �إ�سهامات ح�ضارية وتاريخية بارزة
داخل ًيا وخارج ًيا ،هذه الإجنازات التي �شملت الإن�سان ال ُعماين كمواطن،
قامت هذه النه�ضة من �أجله ،وكم�ساهم وفاعل رئي�سي فيها بجهده وعمله
و�إخال�صه ،و�شملت الوطن من حيث بنا�ؤه ،والو�صول به �إىل امل�ستوى العايل
نه�ضة وعمرا ًنا وتنمية ،ومكانة �سامقة بني الأمم املتح�رضة.
و�إذا ما �أردنا �أن نتحدث عن اجلوانب املختلفة لهذه النه�ضة املباركة ،ف�إن
أعرج
املجال ال يت�سع هنا للتطرق �إىل كل ما �أُجنز ،وجميع ما حتقق ،ولكنني �س� ِّ
يف عجالة على جانب مهم وحمور �أ�سا�سي من حماور هذه النه�ضة ،وهو
الإن�سان ال ُعماين ،من حيث النهو�ض به ،و�إعداده الإعداد الأمثل من الناحية
التعليمية ،باعتبار �أن التعليم هو الأ�سا�س الذي ميكِّن الإن�سان يف القيام بدوره
يف جمال الرقي ب��الأمم ،ونه�ضة ال�شعوب ،وقيام احل�ضارات وا�ستمرارها،
ولدينا يف الوقت احلا�رض العديد من ال�شواهد احلية لدول ارتقت ونه�ضت عرب
كبريا يف م�ضمار
االهتمام ب�إعداد وت�أهيل وتعليم �أبنائها ،وقطعت �شوطً ا
ً
التقدم والتح�ضرّ يف خمتلف املجاالت ،وتعد اليوم من ال�شواهد احلية على
�أهمية العلم ،و�رضورته للأمم التي تن�شد الرقي ،وت�سعى لأن يكون لها موطئ
قدم يف م�سار املدنية واحل�ضارة .والتعليم يف ُعمان كان وما يزال �أحد �أهم
الأهداف ال�سامية والنبيلة لقيام النه�ضة ال ُعمانية احلديثة عام 1970م،
وهو العن�رص الأ�سمى من عنا�رصها ،والذي �أواله جاللة القائد املفدى
– �أعزه اهلل – وما يزال اهتمامه الأكرب� ،إىل جانب النواحي الأ�سا�سية
الأخرى كاخلدمات ال�صحية ،والبنية الأ�سا�سية للتنمية ،وغريها من
اخلدمات التي تهتم بالإن�سان وترقى مب�ستواه يف �شتى املجاالت،
ولعل الكلمات ال�سامية جلاللته يف خمتلف املنا�سبات� ،شاه ًدا ح ًيا
على ذلك ،مع ترجمة ذلك على �أر�ض الواقع.

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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يف البيان التاريخي الأول جلاللة القائد املفدى
الذي وجهه ل�شعبه الويف يوم  23يوليو 1970م،
قال جاللته (:كان بالأم�س ظالم ،ولكن بعون اهلل
غ ًدا �سي�رشق الفجر على ُعمان و�أهلها) ،ويف خطاب
جاللته ال�سامي لل�شعب يوم � 9أغ�سط�س 1970م،
قال حفظه اهلل�( :إن تعليم �شعبنا وتدريبه يجب �أن
يبد�أ ب�أ�رسع وقت ممكن) ،وتعد العبارة التاريخية
التي قالها جاللة ال�سلطان املفدى يف العيد الوطني
الثاين املجيد  18نوفمرب 1972م ،وهي( :املهم هو
التعليم حتى حتت ظل ال�شجر) مبثابة الت�أكيد من
جاللته على �أهمية �إعطاء التعليم �أولوية ق�صوى دون
االنتظار حتى االنتهاء من بناء املدار�س احلديثة يف
�شتى �أرجاء ال�سلطنة املرتامية الأطراف ،والذي دون
�شك ي�ستغرق وق ًتا وجهو ًدا كبرية ،حيث �أ�شار جاللته
يف ذات اخلطاب ال�سامي �إىل �أن عدد املدار�س وخالل
الفرتة الزمنية الق�صرية من عمر النه�ضة قفز من ثالث
مدار�س ابتدائية ت�ضم ( )900طالب فقط عام 1970م،
�إىل ( )16مدر�سة ت�ضم ( )7000طالب وطالبة عام
1971م ،و( )45مدر�سة يدر�س بها ( )15000طالب
وطالبة عام 1972م ،ويف عام 1973م �أ�شار جاللة
القائد املفدى يف خطابه ال�سامي مبنا�سبة العيد
الوطني الثالث املجيد  18نوفمرب 1973م �إىل �أن
عدد املدار�س قد و�صل �إىل �أكرث من ( )100مدر�سة،
ت�ضم ( )38000طالب وطالبة ،ويف خطاب جاللة
ال�سلطان املعظم ال�سامي مبنا�سبة العيد الوطني
الرابع املجيد  18نوفمرب 1974م قال �أع��زه اهلل:
(بد�أنا من ال�صفر يف عام 1970م ،وكلكم تعرفون،
ون�ستطيع �أن نقول الآن باطمئنان �إننا و�ضعنا بلدنا
على ر�أ���س الطريق ،وحققت خطة التعليم هدفها
كما وكيفًا على م�ستوى املراحل الأوىل ،واليوم
ً
نوجه اهتمامنا ونركِّز جهودنا على التعليم (العايل
واملهني) ،ويف خطاب جاللته ال�سامي �إىل ال�شعب

يوم  26نوفمرب 1975م قال �أيده اهلل:
(لدينا الآن ( )176مدر�سة ،يدر�س فيها
(� )50ألف طالب وطالبة).
عاما على
وال��ي��وم ،وبعد م�ضي (ً )49
انطالق امل�سرية املظفرة ،ويف العام الدرا�سي
(2018م – 2019م) فقد بلغ عدد املدار�س
احلكومية يف ال�سلطنة ( )1149مدر�سة ت�ضم
( )603797طال ًبا وطالبةً ،هذا �إ�ضافة �إىل
عدد كبري من املدار�س اخلا�صة يف خمتلف
�أنحاء ال�سلطنة.
�أم��ا بالن�سبة للتعليم ال��ع��ايل ،وال���ذي مل
يكن موجو ًدا قبل النه�ضة املباركة فقد بلغ
خالل العام الدرا�سي 2018م ( )69م�ؤ�س�سة
تعليمية عالية موزعة جغراف ًيا على خمتلف
حمافظات ال�سلطنة ،وي�أتي ت�صنيفها ما بني
جامعات وكليات جامعية وكليات مهنية،
وبتخ�ص�صات خمتلفة� ،أما م�ؤ�س�سات التعليم
العايل اخلا�صة فقد بلغ عددها ( )27م�ؤ�س�سة
منها ( )9جامعات و( )18كلية يف تخ�ص�صات
خمتلفة.
�إن م�سرية التعليم يف ُعمان �سوف ت�ستمر
كما وكيفًا ،مواكبة مل�سرية
ب�إذن اهلل تعاىل ً
التنمية ال�شاملة ،و�إن عجلة التطور والنمو
�سوف توا�صل �سريها احلثيث نحو �آف��اق
امل�ستقبل بقيادة جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
�أبقاه اهلل ،واهلل �سبحانه وتعاىل ن�س�أل �أن يدمي
على ُعماننا الأبية الأمن والتقدم واال�ستقرار،
وعلى جاللة �سلطاننا املفدى ال�صحة وال�سعادة
والعمر املديد ،وعلى ال�شعب ال ُعماين الأبي نعمة
الرخاء والأم��ان والتوفيق ،واهلل تعاىل يرعى
امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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يخ
م ِ
َالمــحٌ مـــن ال َّت ِار ِ
ال َع ْ�س َك ِر ِّي ال ُع َمانيِ ِّ

جزءا من التاريخ الع�سكري ال ُعماين
لقد ا�ستعر�ضنا يف العدد املا�ضي ً
خالل فرتة حكم دولة بني نبهان ,و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة
الدور الع�سكري يف ت�أ�سي�س الإمرباطورية ال ُعمانية يف عهد دولة اليعاربة.
لقد �أجمعت املراجع ب�أن ت�أ�سي�س الإمرباطورية ال ُعمانية كان يف عهد
توحدت ُعمان وازدهرت يف كافة
دولة اليعاربة ,و�أن يف عهد هذه الدولة َّ
املجاالت على امل�ستوى الداخلي� ,أما على امل�ستوى اخلارجي فكان
لها دور عظيم يف ات�ساع نفوذ الدولة ال ُعمانية حتى �أ�صبحت �إمرباطورية
عظمى حكمت �أجزاء كبرية من اجلزيرة العربية و�آ�سيا و�أفريقيا.

العميد الركن متقاعد
�سعــود بــن �سليمــان احلبـ�سي
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فرتة حكم اليعاربة
حكمت دولة اليعاربة ُعمان خالل الفرتة من 1034ه��ـ1624/م
�إىل 1145ه��ـ 1732/م ،وكان �أول �إمام لها هو نا�رص بن مر�شد بن
�سلطان بن مالك بن �أب��ي العرب بن حممد بن يعرب اب��ن مالك بن
يعرب بن مالك بن يعرب بن مالك اليعربي .وكان ذلك بعد �أفول جنم
دولة بني نبهان ,ويف بداية حكم هذه الدولة كانت هناك �أجزاء كبرية
من ُعمان ال تزال حتت االحتالل الربتغايل ،وخ�صو�صا ال�ساحل ال ُعماين
من �صور �إىل جلفار .وما من �شك ب�أن عهد هذه الدولة هو االنطالقة
لإنقاذ ُعمان من اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية ,وبالتايل حتقيق الوحدة
الوطنية كما كانت يف بع�ض ع�صورها.
القوة والأدوار الع�سكرية يف عهد حكم دولة اليعاربة
�أوال :عهد الإمام نا�صر بن مر�شد اليعربي
توىل الإم��ام نا�رص بن مر�شد احلكم يف ُعمان ,خالل الفرتة من
1034هـ1624/م �إىل 1059هـ1649/م ,وال تتوفر معلومات دقيقة
عن القوة الع�سكرية يف عهده� ,أما عن حمالته الع�سكرية للدفاع عن
ُعمان ,ف�إن الإمام نا�رص بن مر�شد بعد �أن اطم�أن على ر�سوخ الأمن
واال�ستقرار يف معظم �أرج��اء ُعمان خا�صة املناطق الداخلية منها,
و�ضع خطة طويلة املدى لهزمية الربتغاليني يف املواقع التي يحتلونها
على طول ال�ساحل ال ُعماين ,حيث بد�أ مبهاجمة املوانئ واملدن ابتداء
من جلفار (ر�أ�س اخليمة) اليوم ،و�صحار ,و�صور ,وقلهات .ويف هذا
ال�صدد ي�شري الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي ب�أن الإم��ام قرر يف
ع��ام 1042هـ1633 ،م ا�ستعادة مدينة (جلفار) لأنها باب ُعمان
الغربي ,وبها (الهرمزيون) وتدعمهم قوة برتغالية ,فجهز جي�شا وعقد
لواء قيادته على ال�شيخ علي بن �أحمد بن عفان العلوي النزوي ,ف�سار
باجلي�ش �إىل (جلفار) وكان عليها نا�رص الدين العجمي واليا (لهرمز),
وبعد معارك طاحنة متكن جي�ش الإمام من احتالل ح�صن (جلفار),
وطلب الربتغاليون ال�صلح ف�صاحلهم قائد جي�ش الإمام و�أخرجهم من
(جلفار) ,وبعد ما ا�ستقر الأمن يف املنطقة وىل القائد على احل�صون
واليا ,ثم توجه اجلي�ش �إىل دبا وحا�رص ح�صنها حتى ا�ست�سلم وو�ضع
عليه قوة ع�سكرية وعني واليا على دبا.
وبعد ا�ستعادة جلفار ,ودب��ا ,ويف عام 1052ه��ـ1643 ،م جهز
الإمام نا�رص بن مر�شد جي�شا ملهاجمة �صحار ،ووىل قيادته حلافظ بن
�سيف الهنوي وايل لوى ،وبعد ح�صار وقتال �شديد فر�ضه جي�ش الإمام
على (�صحار) دام ع�رش �سنوات ,متكن اجلي�ش من دخولها وطرد احلامية
الربتغالية منها ،وذلك يوم الأثنني املوافق  4رم�ضان 1053هـ16/
نوفمرب 1643م.ث��م توجه جي�ش الإم��ام بقيادة �سلطان بن �سيف بن
مالك اليعربي �إىل (�صور) وا�ستعاد املدينة ,ثم توجهت فرقة �أخرى من
اجلي�ش �إىل (قريات) بقيادة م�سعود بن رم�ضان النبهاين ومتكن من
احتاللها .وهي تعد �إحدى �أهم و�آخر م�صادر مركز ثقل الربتغاليني يف
م�سقط .وي�صف ال�شاعر تلك احلمالت الع�سكرية قائال:
ت�صب دما وتنمو االن�صبابا
فمن �صور �إىل �صري �ضباه
رمادا �صريت لهم الإهابـــــا
�إذا �شبت عليه عداه نــــارا

الإمام نا�ص��ر بن مر�ش��د يعد �أول �إمام يف دولة اليعاربة
الت��ي حكمت ُعمان عام 1624م وو�ض��ع خطة طويلة
املدى لتحرير ال�سواحل العُ مانية من االحتالل الربتغايل

وبعد �أن � ّأمن الإمام نا�رص بن مر�شد املدن امل�شار �إليها مل يبق
�أمامه �إال املواقع الربتغالية املح�صنة يف (م�سقط ,ومطرح) والتي تعد
مركز الثقل الإ�سرتاتيجي والع�سكري للربتغاليني الذي مت �إ�ضعافه
باال�ستيالء على م�صادر قوته املتمثلة يف املوانئ املهمة يف كل
من �صحار و�صـور وقريات وجلفار .وت�شيـــر املراجــع ب�أن الإمـــام
نا�رص بن مر�شد نفذ خم�س حمالت ع�سكرية لتحرير م�سقط ومطرح من
الربتغاليني ،البع�ض منها خالل فرتة احلمالت الع�سكرية ال�ستعادة كل
من �صحار و�صور وقريات وجلفار ,والبع�ض الآخر بعد ذلك مبا�رشة.
وقد حدثت تلك احلمالت خالل الأعوام الآتية على التوايل:
احلملة الأوىل يف عام  1042هـ1632/م ,بقيادة ال�شيخ م�سعود بن
رم�ضان النبهاين ,وقد حققت هذه احلملة جناحات حمدودة .ثم احلملة
الثانية يف عام 1043هـ1633/م ,بقيادة ال�شيخ م�سعود النبهاين �أي�ضا
متزامنة مع احلملة التي �شنها الإمام على جلفار ,وكان الهدف منها
فتح جبهة قتال ثانية مع الربتغاليني لإ�شغالهم عن تعزيز حاميتهم
يف جلفار ,وقد حققت هذه احلملة نتائج �إيجابية ,حيث جنح ال�شيخ
م�سعود يف �إب��رام �صلح مع الربتغاليني كانت معظم بنوده ل�صالح
ال ُعمانيني.
�أما احلملة الثالثة كانت يف عام1049هـ1640 ،م ,قادها الإمام
بنف�سه ,حيث �أعد جي�ش ًا كبرياً وتوجه من (نزوى �إىل م�سقط) ,وملا اكتمل
اجلي�ش يف (بو�رش) ولأ�سباب داخلية ف�إن هذه احلملة مل حتقق �أهدافها.
وبعد �أن قام الإمام ب�إعادة تنظيم وجتهيز اجلي�ش� ,شن احلملة الع�سكرية
الرابعة بقيادة ال�شيخ خمي�س بن �سعيد ال�شق�صي �إىل (م�سقط ومطرح)
لطرد الربتغاليني منهما ,وانتهت ب�إبرام معاهدة جديدة مع الربتغاليني
حتقق من خاللها مكا�سب �سيا�سية واقت�صادية مهمة لل ُعمانيني.
ا�ستمر الإم��ام نا�رص بن مر�شد يف تنفيذ حمالته الع�سكرية �ضد
الربتغاليني يف م�سقط ,ويف � 31أكتوبر 1648م �شن الإم��ام حملة
ع�سكرية خام�سة بقيادة ال�شيخ خمي�س بن �سعيد ال�شق�صي �أي�ضا ,وقد
كانت نتائج هذه احلملة �إيجابية للغاية بالن�سبة لل ُعمانيني ,حيث �إنه
يف هذه املرة طلب الربتغاليون ال�صلح بعد �أن ت�أكدوا �أنهم غري قادرين
على ال�صمود �أم��ام احلمالت املتتالية التي ي�شنها ال ُعمانيون على
(م�سقط ومطرح) ,وقد قبل ال ُعمانيون ال�صلح وفق �رشوط حققت لهم
مكا�سب �سيا�سية واقت�صادية عظيمة متهد ال�سبيل لالنت�صار النهائي
على الربتغاليني.
�أما فيما يتعلق بحمالته الع�سكرية اخلارجية للدفاع عن امل�صالح
«عمان تعر�ضت
الوطنية العليا .فريوي �رسحان بن �سعيد الأزكوي ب�أن ُ
لعدة غزوات خارجية يف عهد الإم��ام نا�رص بن مر�شد قام بها رجل
يدعى نا�رص بن قطن من الإح�ساء وي�أخذ من بواديها املوا�شي وي�سلب
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الإمام �سلطان بن �سيف الأول عمل على حتقيق امل�صالح
العليا لعُ مان من خالل تثبيت الأمن واال�ستقرار الداخلي
و�إجالء الربتغاليني من ُعمان ومن �شبه اجلزيرة العربية
قاطبة وتو�سيع االمرباطورية العُ مانية
وينهب يف كل �سنة ويرجع �إىل الإح�ساء .وبعد �أن علم الإم��ام بهذه
الغزوات ,جهز جي�شا ملواجهة نا�رص بن قطن وقد كانت �أول معركة بني
جي�ش الإمام ونا�رص بن قطن يف (الظفرة) من �ساحل ُعمان .ثم تلتها
معارك عديدة يف (الربميي) وعدد من قرى الباطنة ،و�آخرها املعركة
الفا�صلة يف مكانني هما (ال�شعيبة ومورد دعف�س) بالقرب من الظفرة
وانهزم نا�رص بن قطن وعاد �إىل (الإح�ساء)».
ثانيا :عهد الإمام �سلطان بن �سيف بن مالك (الأول)
توىل الإمام �سلطان بن �سيف بن مالك بن �أبي العرب بن حممد بن
يعرب بن �سلطان بن حمري بن مزاحم بن يعرب بن حممد بن يعرب بن
مالك بن �أبي العرب احلكم بعد وفاة الإمام نا�رص يف عام 1050هـ،
1640م .وعهد هذا الإمام يعد امتدادا لعهد �سلفه ،فقد حافظ على وحدة
ُعمان و�شعبها ,ويروي �سليمان بن خلف اخلرو�صي ,ب�أن هذا الإمام
«ما �إن ارتقى عر�ش ُعمان � ,إال ودفعته غريته ووطنيته للق�ضاء على
الربتغاليني  ,ف�أجالهم عن �ساحل ُعمان ,بل �أجالهم عن �شبه جزيرة
العرب ,ولهذا يعد هذا البطل ال ُعماين اخلالد ,مفخرة قومية ,وما قام به
عمال رائعا م�رشفا ,كان نقطة حتول يف تاريخ املنطقة».
لقد اهتم الإمام �سلطان بن �سيف الأول بتثبيت الأمن واال�ستقرار
على امل�ستوى الداخلي ,ومهاجمة الربتغاليني يف م�سقط وطردهم �إىل
خارج ُعمان ,ومطاردتهم �أينما وجدوا وذلك لتحقيق امل�صالح الوطنية
العليا ل ُعمان� .إن حجم القوة الع�سكرية يف عهده غري معروف� ,إال �أن
حتقيقه لالنت�صارات وت�أ�سي�س الإمرباطورية ال ُعمانية وتو�سيعها لت�شمل
بقاعا خمتلفة من العامل ,ال بد �أن تكون له قوة برية وبحرية كبرية
لتحقيق ذلك� .أما فيما يتعلق باحلمالت الع�سكرية الداخلية التي �شنها
الإمام �سلطان يروي (اللفتنانت كولونيل �سري ويل�سون)« ,ب�أنه يف عام
1643م ا�ستوىل الإمام على (�صحار) التي كانت يف يد الربتغاليني
لفرتة امتدت ع�رشين عاما» .ومل يذكر �أي تفا�صيل عن كيفية تنفيذ هذه
احلملة ،ويتابع (ويل�سون) يف روايته «غري �أن ال�رضبة النهائية لهيبة
الربتغاليني قد جاءت على �أي حال يف �سنة (1648م ـ1649م) عندما
حتركت قوة كبرية من ال ُعمانيني بقيادة احلاكم اليعربي و�رضبت
ح�صارا على (م�سقط) ا�ستمر �شهرين وانتهى با�ست�سالمها ,وقد حتقق
اال�ست�سالم للربتغاليني ب�رشوط �صعبة ,ومن �أهم ال�رشوط التي قبلها
الربتغاليون ,هي �أن يقوم الربتغاليون بهدم القالع يف (قريات ,و�صور,
ومطرح) وباملثل يقوم الإمام بهدم القلعة ال ُعمانية يف (مطرح) ,على
�أن تبقى (مطرح) حرة ال تخ�ضع لأي من اجلانبني .و�أن تتمتع ال�سفن
العربية بحرية املالحة يف رحالتها �إىل اخلارج �أما يف رحالتها �إىل
الداخل فيتعني عليها �أن حتمل ت�صاريح برتغالية و�أال يدفع ال ُعمانيون
�أي ر�سوم على ب�ضائعهم عند مغادرتهم (م�سقط) �إىل اخل��ارج ,و�أن
يرفع ال ُعمانيون كل احلواجز التي �أقاموها �أثناء ح�صارهم (مل�سقط),
وباملقابل ال ي�سمح للربتغاليني ب�إقامة �أي مبان يف حامياتهم» .ولعل
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امل�ؤلف هنا ي�شري �إىل االتفاقية املربمة بني ال ُعمانيني والربتغاليني يف
عام 1633م.
ويوا�صل (ول�سون) ب���أن «ه��ذه ال�رشوط التي فر�ضت على (دوم
جوليودي نورونها) القائد الربتغايل حلامية (م�سقط) ت�ؤكد بو�ضوح
على عوامل الدمار للم�ستوطنات الربتغالية يف ُعمان وانهيار �سيطرتهم
فيها» .وذكر ول�سون يف روايته ب�أن نهاية �سيطرة الربتغاليني على
(م�سقط) كانت يف عام 1058هـ 1649 ،م عندما فر�ض الإمام �سلطان
بن �سيف ح�صارا جديداً على (م�سقط) ,وعلى ما يبدو ب���أن معارك
طاحنة وقعت بني اجلانبني �إىل �أن متكن ال ُعمانيون من ال�ضغط على
القائد الربتغايل و�إجباره على الرتاجع وف�صله عن خمازن الذخرية
وال�سالح التي كانت يف القالع واحل�صون التي ا�ستوىل عليها ال ُعمانيون
يف (م�سقط) وعليه ا�ست�سلم القائد الربتغايل يف يوم  23يناير 1650م،
وبذلك كانت نهاية الوجود الربتغايل يف ُعمان واخلليج .ويف ذلك يقول
ال�شاعر:
يطاول �سمكها ال�سحب الربابا
وزلزلهم فلم تقهم بروج
ك�ض�أن يف الفالة ر�أت ذئابا
ومن �سقطوا مب�سقط منه �صاروا
�أم��ا الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي فيذكر تفا�صيل �أك�ثر عن
املعارك التي خا�ضها الإم��ام �سلطان بن �سيف بن مالك وخ�صو�صا
املعركة النهائية احلا�سمة بني ال ُعمانيني والربتغاليني وو�صفها
(مبعركة م�سقط وطرد الربتغاليني) حيث قال «رف�ض ملك الربتغال (دوم
جوا) الرابع االتفاقية التي وقعت مع الإمام نا�رص بن مر�شد يف 31
�أكتوبر 1648م ,وحا�سب موقعها (جويل ادا نورونها) حاكم (م�سقط),
و�أمر امللك يف 4دي�سمرب 1648م ببذل كافة اجلهود من �أجل التم�سك
(مب�سقط) وزيادة عدد ال�سفن احلربية يف امليناء ,ومنع العرب من البقاء
يف املدينة ,وبذلك �أ�شعر حاكم (م�سقط) (الديد فران�س�سودي تافونا)
الإمام �سلطان ب�إلغاء االتفاقية ,وبناء على ذلك �أعلن �سلطان بن �سيف
احلرب عليهم .ف�سار الإم��ام ومعه جمع كبري �إىل م�سقط واتخذ طوي
الرولة (روي حاليا) مركزا لقواته ,ينطلق منها �إىل مدينتي (مطرح
وم�سقط) ,ثم ب��د�أوا ي�رضبون ت��ارة (م�سقط) وت��ارة ي�رضبون ح�صن
(مطرح) .ومل يتمكن ال ُعمانيون من حتقيق انت�صار حا�سم خالل تلك
املحاوالت� .إال �أنه يف يوم احتفال الربتغاليني بعيد امليالد ,ا�ستغل
الإمام �سلطان هذه الفر�صة ف�أمر جي�شه بالهجوم على (م�سقط) بتاريخ
 23دي�سمرب 1649م ,وبعد معارك �شديدة متتالية متكن ال ُعمانيون
من احتالل (م�سقط) ,والدفاع عنها �ضد هجمات الربتغاليني الالحقة.
وبنهاية (1063ه��ـ1652/م) ويف مرجع �آخر يف حمرم (1060هـ /
يناير  )1650متكن ال ُعمانيون من طرد الربتغاليني من ُعمان بعد �أن
احتلوها (� )142سنة ومل يبق لهم يف اخلليج� ,إال (وكاته يف كنج) على
ال�ساحل ال�رشقي من اخلليج».
�أما فيما يتعلق مبطاردة الربتغاليني �أينما وجدوا لتحقيق امل�صالح
الوطنية العليا ل ُعمان ,ف�إن الإمام �شن �سل�سلة من احلمالت الع�سكرية
لتتبع فلول الربتغاليني نحو ممتلكاتهم خارج ُعمان ,ومتكن من تو�سيع
رقعة الإمرباطورية ال ُعمانية لت�شمل �أجزاء من �شبه اجلزيرة العربية
والهند و�رشق �أفريقيا.
ثالثا :عهد الإمام بلعرب بن �سلطان بن �سيف اليعربي
بعد وف��اة الإم��ام �سلطـــان بن �سيف (الأول) بويــع بالإمامـة

بلعـرب بن �سلطان ابن الإمام �سلطان بن �سيف بن مالك بن �أبي العرب
اليعربي .توىل احلكم يف ُعمان خالل الفرتة من (1091هـ 1680 ،م
�إىل 1104هـ1692 ،م) ،واتخذ (جربين) عا�صمة له بجانب (نزوى),
ويعتقد ب�أنه �سار على نهج والده يف التعمري واجلهاد ،وكذلك ا�ستمر يف
املحافظة على الإمرباطورية ال ُعمانية التي خلفها له والده ،وقد اهتم
هذا الإمام بتثبيت الأمن واال�ستقرار على امل�ستوى الداخلي ,والدفاع
عن م�سقط �ضد الهجمات الربتغالية املحتملة ،وتثبيت الإمرباطورية
ال ُعمانية يف اخلليج و�أفريقيا لتحقيق امل�صالح الوطنية العليا ل ُعمان.
مل تتوفر بيانات دقيقة عن القوة الع�سكرية التي كان ميتلكها ,ولكنه
على ما يبدو ف�إنه متكن من املحافظة على القوة الع�سكرية التي خلفها
له والده الإمام �سلطان بن �سيف الأول .ويقول ال�شاعر را�شد بن خمي�س
احلب�سي وا�صفا القوة الع�سكرية يف عهد الإمام بلعرب بن �سلطان:
ومن �إذا �سار يف جي�ش ت�ضيق به و�سع البالد وو�سع ال�سهل واحلزن
جي�ش يبيد العدا يف الرب يعقبــــــه جي�ش يبيد �أهيل ال�رشك يف ال�سفن
�أم��ا فيما يتعلق باحلمالت الع�سكرية الداخلية يف عهد الإم��ام
بلعـرب بن �سلطان على ما يبدو كانت حمدودة ،حيث �إن فرتة حكمه
على امل�ستوى الداخلي متيزت بالهدوء� .إال �أنه يف عهده وللدفاع عن
الوطن حاول الربتغاليون �أن يهاجموا (م�سقط) ،فجهزوا �أ�سطوال �ضخما
ولكنهم عندما و�صلوا وج��دوا اال�ستحكامات هناك �أق��وى مما كانوا
يت�صوورن فا�ضطروا �إىل �إنزال بع�ض قواتهم يف (�سداب) ولكنهم مل
يتمكنوا من عمل �أي �شيء وان�سحبوا� ،أما حمالت الإمام بلعرب الع�سكرية
اخلارجية كانت للحفاظ على متا�سك الإمرباطورية ال ُعمانية يف اخلليج
و�أفريقيا ,فقد �شن عدة حمالت ع�سكرية �ضد الربتغاليني لتحقيق ذلك,
فعلى م�ستوى الإمرباطورية ال ُعمانية يف بحر العرب واخلليج ,انفرد
الدكتور �سعيد الها�شمي يف ذكر تلك احلمالت ويروي «ب�أن هذا الإمام
�شن حملتني ع�سكريتني انطلقتا من املوانئ ال ُعمانية وتوجهت �إحداهما
ل�رضب القوات الربتغالية يف (ق�شم) ,والأخ��رى توجهت �إىل (هرمز),
وبعد �سنة مت �أي�ضا �إر�سال حملة �أخرى �إىل (ديو يف الهند) ,وقد جمع
املهاجمون ال ُعمانيون خاللها كثريا من الغنائم� .أما على م�ستوى
الإمرباطورية ال ُعمانية يف �أفريقيا ,فقد جهز الإمام �أ�سطوال بحريا كبريا
مكونا من (� )28سفينة حربية ,وعليها عدد من الرجال ,وقد �أبحرت
هذه القوة متوجهة �إىل (ممبا�سا) وقد متكنت احلملة من اكت�ساح املعاقل
الربتغالية �أمامها حتى و�صلت �إىل (موزمبيق) وحا�رصت قلعتها».
رابعا:عهد الإمام �سيف بن �سلطان بن �سيف بن مالك اليعربي
(قيد الأر�ض):
توىل الإمام �سيف بن �سلطان بن �سيف بن مالك اليعربي احلكم يف
ُعمان خالل الفرتة من (1104هـ1692 ،م 1123 -هـ1711 ،م) .لقب
هذا الإمام (بقيد الأر�ض) لتقييده البالد ,و�ضبطه املمالك ,وقد �سلك
هذا الإمام �سرية �أ�سالفه حيث �إنه عمل على تثبيت الأمن واال�ستقرار
على امل�ستوى الداخلي ,والدفاع عن الإمرباطورية ال ُعمانية يف اخلليج
والهند و�أفريقيا .لتحقيق امل�صالح الوطنية العليا ل ُعمان.
فيما يتعلق بحجم القوة الع�سكرية يف عهد الإمام �سيف بن �سلطان,
ف�إنه �أ�س�س �أكرب قوة ع�سكرية برية وبحرية يف عهد دولة اليعاربة ,ويف
هذا ال�صدد ,يذكر ال�شيخ �سامل بن حمود بن �شام�س ال�سيابي ب�أن الإمام
�سيف كان ميتلك �ستة وت�سعني �ألف ح�صان ،و�أنه نظم جي�شا بحريا ال
تزال بوارجه متخر عباب البحر ويقول« ,وكانت م�شاهري الأ�ساطيل

فرتة حكم الإمام بلعرب بن �سلطان مت َّيزت بالهدوء
على امل�س��توى الداخلي وحمالت��ه اخلارجية كانت
لتما�سك الإمرباطورية العُ مانية يف اخلليج و�أفريقيا
يف هذا العهد البارجة البحرية (كعب ر�أ�س) �أ�ضخمها حجما ,وثانيها
(الفلك) ,وثالثها (امللك) م�سلحة بثمانني مدفعا ,وهذه املدافع ومن
عددها يت�صور العاقل عظم هذه البارجة احلربية ,ورابعها (النا�رصي),
وخام�سها (ال��وايف) ,و�ساد�سها (ن��زوى) ,و�سابعها (منح) ,وثامنها
(بهالء) ,وتا�سعها (�سمائل) ,وعا�رشها (الر�ستاق) ,وبع�ضها لها �أ�سماء
�أخ��رى و�ألقاب فخمة» وي��روي ب�أنها كانت ثمانية وع�رشين مركبا
حربيا ,ويوا�صل يف روايته «�أما ال�سفن ف�أكرث من مائة �سفينة وعدت
دولة ُعمان الدولة الرابعة من دول البحار بعد �صالح الدين الأيوبي».
وي�ضيف �سليمان بن خلف اخلرو�صي �أنه يف عهد هذا الإمام «بلغت
ُعمان قمة املجد ,حتى عدها امل�ؤرخون الأوربيون الدولة الرابعة من
الدول العظمى� .إن ا�سطوله القوي ميخر عباب البحر من اخلليج �إىل
الهند و�أفريقيا �إىل الرجاء ال�صالح ,و�أ�صبحت هذه املمالك ال�ضخمة
حتت �سيطرة ُعمان ,وذكر امل�ؤرخون �أنه دخل �أر�ض الهند ب�ستة وت�سعني
�ألف ح�صان ذكور اخليل دون �إناثها» .ويقول ال�شاعر را�شد بن خمي�س
احلب�سي يف عهد هذا الإمام وا�صفا اخليل التي كان ميتلكها:
يداه �سلني ف�إين عارف فهم
�إن ت�س�ألني عن اخليل التي ملكت
غري الرماك فما يف قولنا وهم
ت�سعون �ألف ح�صان من كرائمها
�أم���ا فيما يتعلق بحمالته الع�سكرية اخل��ارج��ي��ة فقد و�صلت
�إىل ال�سواحل الهندية والإفريقية ومتكن من خاللها �إكمال �إجالء
الربتغاليني من ُعمان و�شبه اجلزيرة العربية .ومن �أهم تلك احلمالت,
بد�أ الإمام جهاده �ضد الربتغاليني بحيث توزعت قواته ال�ضاربة يف �آن
واحد ،فذهب ق�سم من قوته البحرية متجها �رشقا �صوب الهند ومتكن
من النزول يف (دامون) ثم �سار �إىل مدينة (�سال �سميت) والتي �أ�سفرت
معاركها عن �أ�رس ( )1500مع كثري من الغنائم التي �أحرزها ,وق�سم
توجه �إىل ميناء (كنج) يف اخلليج �أحد موانئ فار�س املطلة على اخلليج,
وا�ستوىل على الغنائم و�أخ��ذ هذا الأ�سطول يهدد ميناء (جمربون),
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الإمام �سيف بن �سلطان امللقب بقيد الأر�ض َّ
متكن من
ت�أ�سي�س �أكرب قوة ع�سكرية يف عهد دولة اليعاربة

الإم��ام �س��لطان ب��ن �س��يف الث��اين حافظ على متا�س��ك
الإمرباطورية العُ مانية على امل�ستويني الداخلي واخلارجي

تلك القالع واحل�صون مت ت�صميم بنائها لتكون دفاعية و�سكنية يف �آن
واحد ,كما قام الأئمة اليعاربة برتميم قلعتي (اجلاليل ,واملرياين) بعد
اال�ستيالء عليهما من الربتغاليني.
واجلدير بالذكر ب�أن ت�شييد تلك القالع واحل�صون �أخذ يف احل�سبان
�إمكانية ا�ستخدام الأ�سلحة اخلفيفة التي مت ا�ستخدامها يف تلك احلقبة
الزمنية ,وذلك من خالل الفتحات املوجودة يف �أ�سوار وجدران القالع
واحل�صون .كما مت ت�صميمها لكي ميكن ا�ستخدام املدافع من الربوج التي
حتيط بتلك القالع واحل�صون ,علما ب�أن ت�صميم الفتحات يف الأ�سوار
�أو اجلدران ,والربوج بطريقة هند�سية رائعة حتقق مبادئ الدفاع يف
الع�رص احلديث (الدفاع الدائري ,الإ�سناد املتبادل والعمق) .هكذا كان
�أجدادنا يفكرون يف مبادئ الدفاع قبل ثالثمائة عام من الزمن.

والأمن واال�ستقرار يف تلك الإمارات واململكات ,وكان يعود با�ستمرار
للت�أكد من �أن الأمور ت�سري على ن�صابها ،ويحث الوالة واجليو�ش على
العزمية والثبات ونبذ �أي خالفات قد ت�ؤدي �إىل تفكك الوحدة الوطنية,
كما �أنه كان يقود معظم احلمالت الع�سكرية املهمة بنف�سه�( ،أي �أنه
كان موجودا بني �أفرد جيو�شه) .وهذا الأ�سلوب بحد ذاته يغر�س الثقة
واملعنوية يف نفو�س الرجال ,كما �أن ا�ستمرار طاعة �أولئك والأمراء
للإمام نا�رص بن مر�شد ,دليل على ثقتهم يف �إمامته ومعنوياتهم
العالية.
العمل التعر�ضي :م��ن خ�لال ق���راءة الأح���داث يف عهد الإم��ام
نا�رص بن مر�شد ،يت�ضح ب�أنه ال مييل �إىل �إراقة الدماء واحلرب �إال يف
احلاالت ال�رضورية الق�صوى .وقد حقق الإم��ام نا�رص بن مر�شد هذا
املبد�أ من خالل تنفيذ �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية كلها بالنهج ال�سيا�سي
الناجح من خالل خماطبته الأمراء يف كل املدن التي �ضمها �إىل الوحدة
ال ُعمانية وباحلمالت الع�سكرية الهجومية ,وهو عمل ع�سكري تعر�ضي.
الأم��ن :على الرغم من عدم توفر معلومات ميكن حتليلها حول
تطبيق هذا املبد�أ� ,إال �أنه بدون �شك ب�أن الإمام نا�رص بن مر�شد طبق
هذا املبد�أ يف حفظ �أ�رسار خططه الع�سكرية منذ انطالقه من الر�ستاق
وحتقيق املرحلتني الأوىل والثانية من �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية.
املفاج�أة واحل�شد� :إن هذا املبد�أ �أحد املبادئ الأ�سا�سية للدخول
يف احلرب الذي ال بد لأي قائد من تطبيقه ,فالإمام نا�رص من خالل
الإ�سرتاتيجية الع�سكرية التي نفذها قد ركز على املناطق الداخلية ب ُعمان
�أو ًال وبدون حمالت ع�سكرية على الربتغاليني يف املناطق ال�ساحلية� ،إال
�أنه كان يفاجئ الربتغاليني بهجمات متتالية يف م�سقط ومطرح ،كما
�أنه طبق هذا املبد�أ ,من خالل ح�شد جي�ش كبري �أثناء مروره على معظم
الإمارات ب ُعمان ,مكنه من �ضمها �إىل الوحدة ال ُعمانية ,ورمبا ا�ستخدم
عن�رص املفاج�أة يف حمالته الع�سكرية املتتالية على الظاهرة .
االقت�صاد يف اجلهد :ميكن حتليل تطبيق هذا املبد�أ من قبل الإمام
نا�رص بن مر�شد ,ب�أنه و�ضع �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية على مرحلتني
جتنبا لت�شتيت اجلهد ,حيث بد�أ �أوال بتحقيق الوحدة الوطنية بالداخل
ثم ح�شد اجلهد الع�سكري ملهاجمة الربتغاليني يف مواقعهم املح�صنة
مبطرح وم�سقط .وهذا يعد اقت�صادا يف اجلهد.
املرونة :نظرا لعدم توفر املعلومات الدقيقة ل�سري العمليات يف
احلمالت الع�سكرية التي نفذها الإمام نا�رص بن مر�شد يف املرحلتني
من �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية ,ف�إنه من ال�صعوبة مبكان حتديد الكيفية
التي طبق بها الإمام نا�رص هذا املبد�أ يف تلك احلمالت� ,إال �أنه ميكن
القول ب�أن االنت�صارات التي حققها كان لهذا املبد�أ دور مهم يف ذلك,
وخ�صو�صا �إذا �أخذنا يف احل�سبان ب�أن الإمام نا�رص عندما �شن حملته
الع�سكرية على بهالء وعلى الظاهرة ,وتبني له ب���أن هذه احلمالت
�ستكون حتما خا�رسة ,قرر الرتاجع عنها ونفذها بعد �أن توفرت له
القدرات الع�سكرية الالزمة لتحقيق النجاح ,وهذا القرار يعك�س املرونة
يف خطط تلك احلمالت.
التعاون :مل تتوفر معلومات تف�صيلية كافية لتحليل الكيفية التي

(ميناء بندر عبا�س اليوم) ويف العام التايل توجه �أ�سطول �آخر �إىل مدن
(با�سلور ,وماجنالور) يف الهند ومتكنت من �إحلاق الأ�رضار بالربتغاليني
واال�ستيالء على الكثري من الغنائم .وقد و�صل �إىل الإمام �إبقاء حتالف
بني الفر�س والربتغال لغزو م�سقط وتيقظ الإمام لهذا الأمر فعاجلهم
ب�رضبة قوية ,وذلك بتوجيه �رضبة ملهاجمة مدينة (ماجنالور) وكانت
مهما للربتغاليني فتم تدمري هذا املركز تدمريا كامال.
مركزا جتاريا ً
ويف عام 1696م ,وتلبية لدعوة �سكان مدينة (ممبا�سا) املهمة
الذين ا�ستبد بهم الي�أ�س من طغيان حكامهم الربتغاليني� ,أر�سل الإمام
�سيف قوة بحرية من �سبع �سفن حربية وحوايل ( )3000ثالثة �آالف
جندي وقاموا بح�صار قلعة (ي�سوع ممبا�سا) ,وذلك ملدة ( )33ثالث
وثالثني �شهرا ( من مار�س 1696م حتى � 12أو  13دي�سمرب 1698م)
قبل �أن تنهار مقاومة �آخر املدافعني عنها بعناد .ثم ا�ستعاد (مببا,
وكلوة وب��ات ,وزجنبار) .كما �أن هذا القائد هاجم البحرين يف عام
1717م وا�ستوىل عليها من الفر�س.
خام�سا:عهد الإمام �سلطان بن �سيف (الثاين):
توىل الإم��ام �سلطان بن �سيف بن �سلطان بن �سيف بن مالك بن
�أبي العرب اليعربي احلكم يف ُعمان بعد وفاة وال��ده خالل الفرتة من
(1123ه��ـ1711 ،م ـ 1131ه��ـ1719،م ) ,وقد اقتفى �أثر والده الإمام
�سيف يف العمارة واجلهاد وتنمية االقت�صاد يف البالد .كما �أن هذا الإمام
كان حري�صا على متا�سك الإمرباطورية ال ُعمانية على امل�ستوى الداخلي
واخلارجــــي .مل ت�شـــر املراجع املتوفــرة �إىل حجم القــوة الع�سكريــة
فــي عهـده� .أمــــا عن حمــالتـه الع�سكريــة ,فيــروي �سـليمــان بن خلف
اخلرو�صي �أنه «�ضم البحرين (الواقعة يف اجلانب ال�شمايل مل�ضيق هرمز),
و(الرك ,وهرمز) �إىل اململكة ال ُعمانية» .وي�ضيف حميد بن حممد بن رزيق
ب�أن الإمام �سلطان بن �سيف الثاين ملا بويع بالإمامة يف ُعمان جاهد
الأع��داء يف الرب والبحر يف موا�ضع �شتى ،غزا (لنجة) ثم غزا (الرك),
و(الق�سم ,وهرمز ,والبندر ,ثم غزا البحرين فا�ستوىل عليها بعد حرب
طويلة وقتل كثريا وبنى فيها قلعة مانعة ،وهي التي ت�سمى ،قلعة
(عراد)  .وقال �شاعرنا احلب�سي �أي�ضا وا�صفا �شيئا مما ذكر �أعاله:
كرمي زكى فرع له وجنار
وقد �صارت البحرين يف ملك �سيد

القادة الع�سكريون يف عهد دولة اليعاربة
هناك عدد من القادة الع�سكريني ال ُعمانيني ب��رزوا يف عهد الإم��ام نا�رص
بن مر�شد ،والتتوفر بيانات كافية عن �سريتهم الذاتية وهم :ال�شيخ م�سعود بن
رم�ضـان النبهاين ,الـذي جنح فـي �إبــرام �صلـــح مــع الربتغاليني ,وال�شيخ علي بن
�أحمد بن عفان العلــوي النزوي ,وحافظ بن �سيف الهنوي وايل (لوى) الذي فر�ض
ح�صارا على (�صحار) دام ع�رش �سنوات ,و�سلطان بن �سيف بن مالك اليعربي,
وخمي�س بن روي�شد املجريف ,كان قائ ًدا ،و�ساعد الإمام نا�رص بن مر�شد يف
�ضم بلدان الظاهرة �إىل حكمه ,ونا�رص جي�ش الإمام ب�إمدادات كبرية
�أثناء دخولهم �ضنك ,كما �أنه �شارك يف ال�سيطرة على ح�صون (الغبي,
ومقنيات ,والربميي) ,وبع�ض نواحي الباطنة ,وال�شيخ خمي�س بن
�سعيد ال�شق�صي ,قائد �شارك يف معظم احلمالت الع�سكرية التي �شنها
الإمام نا�رص بن مر�شد وهو الذي �ساهم يف �إجناح �إبرام معاهدة مع
الربتغاليني حتقق من خاللها مكا�سب �سيا�سية واقت�صادية مهمة
لل ُعمانيني .وهو الذي قاد جي�ش الإمام يف حربه �ضد الربتغاليني يف
مطرح وقريات و�صور.

الأ�سلحة امل�ستخدمة خالل عهد دولة اليعاربة
يعتقد �أن دولة اليعاربة تو�سعت يف ا�ستخدام الأ�سلحة نف�سها التي
ا�ستخدمتها دولة بني نبهان املتمثلة يف بندقية (الفتيل) واملدافع
املحمولة على عجالت من اخل�شب ,والدليل على ذلك التح�صينات
الدفاعية التي مت ت�شييدها يف عهد دولة اليعاربة وهي مدججة باملدافع
من خمتلف الأعرية التي مت اال�ستيالء عليها من الربتغاليني.
فن العمارة الع�سكرية والدفاع يف عهد دولة اليعاربة:
مت ت�شييد �أعظم القالع واحل�صون يف ُعمان يف عهد دولة اليعاربة,
البع�ض منها حربية والأخرى �سكنية �أو للهدفني معا .حيث بــد�أ الإمام
نا�رص بن مر�شد ب�إعادة بناء ح�صن (نـزوى) الـذي �شيده الإمــــام
ال�صلت بن مالك يف عهد دولة اليحمد ,ثم قام الإمام �سلطان بن �سيف
الأول ببناء قلعة (نزوى) التي ا�ستمر بنا�ؤها اثني ع�رش عاما ,وقام
الإمام بالعرب بن �سلطان ببناء ح�صن (جربين) ,وقام الإمام �سيف
(قيد الأر�ض) برتميم وتطوير قلعة (الر�ستاق) ,وبناء ح�صن (احلزم) .كل

تطبيق مبادئ احلرب
�أم��ا فيما يتعلق بتطبيق مبادئ احل��رب خ�لال تنفيذ احلمالت
الع�سكرية يف عهد هذه الدولة العظيمة ,ف�إنه على ما يبدو ب�أن القادة
الع�سكريني طبقوا معظم تلك املبادئ امل�ستخدمة يف العلوم الع�سكرية
احلديثة بطريقة �أو �أخرى ,وخ�صو�صا يف عهد الإمام نا�رص بن مر�شد
اليعربي ,والتي ميكن حتليلها وو�صفها على النحو الآتي:
اختيار الق�صد واحلفاظ عليه :لقد حدد هذا القائد الق�صد وحافظ
عليه ,وذلك من خالل احلمالت الع�سكرية املتعددة واملنظمة لتوحيد
ُعمان ,و�إن مل يتمكن من طرد الربتغاليني �إىل خارج ُعمان �إال �أنه حقق
تلك الغاية بالطرق وبالأ�ساليب الدبلوما�سية والع�سكرية.
املحافظة على ال��روح املعنويه� :إن العن�رص املعنوي ي�أتي يف
مقدمة مبادئ احلرب ,ومن خالل ا�ستعرا�ضنا لنهج الإمام نا�رص بن
مر�شد لتحقيق هذا املبد�أ ,جند �أنه كان عندما ي�ضم �أي �إمارة �أو مملكة
�إىل �إمامته يعني فيها واليا من �أولئك الذين ا�ستنجدوا به لب�سط العدل
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فن الدفاع عن نقطة عهد دولة اليعاربة (مثال)

مبوجبها مت تطبيق هذا املبد�أ على م�ستوى احلمالت الع�سكرية للإمام
نا�رص بن مر�شد� ,إال �أنه على ما يبدو ف�إن الطاعة والوالء له على م�ستوى
الأمراء الذين كانوا ي�سيطرون على �أجزاء متفرقة من ُعمان� ,شمل ذلك
التعاون امل�ستوى الع�سكري �أي�ضا.
الإدارة :ال �شك ب�أن �إدارة احلمالت الع�سكرية للإ�سرتاتيجية الع�سكرية
التي تبناها الإمام نا�رص بن مر�شد لتحقيق غايته الوطنية يف احلفاظ
على البالد ووحدتها ,حتى و�إن مل تتوفر معلومات عن �إدارة تلك
احلمالت ,فقد كانت هناك حتما �إدارة قوية مار�سها الإمام نا�رص بن
مر�شد لتحقيق ذلك ,وعليه ف�إن هذا الإمام طبق هذا املبد�أ بجدارة.
اخلال�صة
حكمت دولة اليعاربة ( )97عاما ،وكانت حافلة باالنت�صارات
ال�سيا�سية والع�سكرية وت�أ�سي�س الإمرباطورية ال ُعمانية ,وبعد وفاة الإمام
�سيف بن �سلطان الثاين ,دخلت ُعمان مرحلة حروب �أهلية عديدة بني
الأئمة اليعاربة �أنف�سهم ,ويف حاالت عديدة ا�ستنجد بع�ضهم مب�ساندة
قبائل مكران والفر�س الذين ينتظرون مثل هذه الفر�ص لال�ستيالء
على ُعمان ,حيث �شن الفر�س ثالث حمالت ع�سكرية خالل الفرتة من
(1149ه��ـ ـــ 1156ه��ـ)  ،وقد كانت نتائج تلك احلمالت لي�ست يف
�صالح الوحدة ال ُعمانية ,بل �أدت �إىل مزيد من التفكك للتما�سك الوطني.
وبالتايل انهارت الدولة اليعربية ,وذلك بعد �أن ا�ست�سلمت احل�صون يف
(م�سقط) للفر�س يف فرباير 1743م ,ويعلق على هذا الو�ضع (باثور�ست
 ) Bathurstقائال «وقد كان من املمكن لليعاربة االحتفاظ بقوتهم
وحكمهم فيما لو كانت كلمتهم موحدة ,ولكن اخلالفات واملناحرات بني
�أفراد الأ�رسة من جهة ,وبينهم وبني العلماء من جهة �أخرى كانت �سببا
�آخر من �أ�سباب �إ�شعال نار احلرب» .كما �أن (�صحار) ظلت حتت احل�صار
الفار�سي حتى ظهــور الإمــام �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي ,م�ؤ�س�س دولة
�آل بو�سعيد �سنة 1744م.
املراجع

• الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي ,درا�سات يف التاريخ ال ُعماين.
• حميد بن حممد بن رزيق ,ال�شعاع ال�شائع باللمعان يف ذكر �أئمة ُعمان.
• �سليمان بن خلف اخلرو�صي ,مالمح من التاريخ ال ُعماين.
• الالفتنانت �سري ول�سون ,تاريخ اخلليج1988 ,م ,الطبعة الأوىل.
• �رسحان بن �سعيد الأزك��وي ,تاريخ ُعمان املقتب�س من كتاب ك�شف الغمة
اجلامع لأخبار الأمة.
• نور الدين ال�ساملي ,حتفة الأعيان يف �سرية �أهل ُعمان.
• ال�شيخ �سامل بن حمود ال�سيابيُ ,عمان عرب التاريخ ,اجلزء الرابع2001 ,م.
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جمل�س الدولة

ت�شوقت للحرية ،وانت�رصت
يف �أم��ة
ّ
ل��ل��م��ب��ادئ ،وال��ت��زم��ت ال��ت�راث وال��ت��اري��خ
واحل�������ض���ارة ،واح��ت�����ض��ن��ت م��ع�ين القيم
والأخالقيات ،لتخرج للعامل ح�ضارة تليدة،
وتاريخا عري ًقا ،وجم�� ًدا �سام ًقا؛ وت�ؤ�س�س
ً
منتجا؛ قوته يف �إميانه؛
ا
خمل�ص
�إن�سا ًنا
ً
ً
و�إمي��ان��ه وف��ا�ؤه و�إخال�صه وحبه ل ُعمان،
ونه�ضته ثورة للحق ،وانت�صار مل�صداقية
املبد�أ ،وا�ستمرار لنهج القوة ،وا�ست�شعار
ب��ال��دور ال��ق��ادم ل ُعمان؛ وه��و يف كل هذه
الأثناء ينتظر �إ�شارة التغيري وم�سرية العمل
والإجناز؛ لتبد�أ ت�شق طريقها �إىل كل �شرب من
ُعمان :مدنها وقراها ،و�سهولها ووديانها،
وجبالها و�شط�آنها ،وبرها وبحرها؛ فيقر�أ
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الثالث والع�شرون من يوليو املجيد؛ يو ُم النه�ضة املباركة بقيادة
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
يوم انطلق فيه �شعاع
الأعلى للقوات امل�سلحة – حفظه اهلل ورعاه؛ ٌ
املجد ،و�أ�شرقت فيه �شم�س التحديث ،وانطف�أت خالله غمامة الكدر
جميدا
عهدا
جديدا وميال ًدا ً
ً
واحلزن وال�ضيق و�شظف العي�ش ،معلنة ً
لأمة مظفرة ونه�ضة للإن�سان والفكر والوعي والتنمية والوطن ،ع َّمت
ُعمان من �شمالها �إىل جنوبها ،وهي تهتف ب�صوت واحد (�أب�شري
قابو�س جاء ..فلتباركه ال�سماء).
ويتعلم ،وين�شط ويبادر ،ويبني وطنه على
ب�صرية من الأمر ،وكفاءة يف امل�شاركة كما
بناه الأولون؛ ليعي�ش حياة العزة واملنعة،
ورغ��د م��ن العي�ش وح��ظ��وة م��ن ال�سعادة،
وه��ن��اك حيث ن��ور املجد الح و�سيده قد
جت��لَّ��ى- ،م��والن��ا ع��اه��ل ال��ب�لاد امل��ف��دى
ي�شخ�ص
�أع��زه اهلل -وه��و يراقب الو�ضعّ ،
الواقع -و�شغف �أبناء ُعمان للعلم واملعرفة
ورغبتهم يف التطوير والتجديد وحاجتهم
�إىل مرحلة جديدة ي�ؤ�س�سون فيها نه�ضتهم
ويبنون فيها وطنهم ،-وي��ق��ر�أ امل�ستقبل
وي�ضع اخلطط ،وي�ؤ�س�س ملرحلة القوة ،حيث
النه�ضة والتنمية والتقدم واالزدهار ،حيث
الأمل والتفا�ؤل والإيجابية واحلياة ،حيث

الت�رشيع والقانون وامل��ب��ادئ والأخ�لاق؛
ف���أوق��د �شمعة الأم��ل وانطلق حامال معه
ن��اظ��را يف �أب��ن��اء ُع��م��ان،
م�سرية اخل�ي�ر،
ً
حمتو ًيا �إي��اه��م ،موج ًها لعودتهم ،ليبنوا
ُعمان ب�أيديهم ،وي�ؤ�س�سوا دولتهم بع�صارة
فكرهم وخرباتهم وجتاربهم ،م�ستفيدين من
واقعهم وتاريخهم وعاملهم؛ لقد جتلى يف
يوم الثالث والع�رشين �سيد ُعمان و�سلطانها
املفدى -جاللة ال�سلطان املعظم  -حامال
معه راية العلم والعمل ،والوحدة وال�سالم،
والتنمية واالزدهار ،والن�رص والت�أييد ،دافع
الإميان ،و�شغف التطوير ،وروح امل�س�ؤولية،
م�ستفي ًدا من الر�صيد احل�ضاري ل ُعمان،
وثقافة �أبنائها ،ومنهجها ال��داع��ي �إىل

التوازن واالعتدال والتعاي�ش والت�سامح،
ف�أنتجت منه ق��وة وط���ن ،ونه�ضة �أم��ة،
وجن��اح��ات �سطَّ رها التاريخ ب���أح��رف من
نور ،كانت �أكرث بيا ًنا و�أنقى �صفاء ،و�أدق
ر�سما ،و�أكرث
و�ضوحا ،و�أن�ضج ً
ً
نهجا ،و�أرقى ً
�إ�رشا ًقا.
لقد ر�سم الثالث والع�رشون من يوليو
املجيد م�سرية اخل�ير لوطن اخل�ير ،حملت
على �أكتافها �أج��ن��دة النه�ضة و�أولويتها
التي �سطرها نطق جاللته ال�سامي واعدا
�أبناء �شعبه الويف مبرحلة جادة من العمل
واالجتهاد والعطاء و�شحذ الهمم و�إع��ادة
التوازن ال ُعماين يف املنطقة عرب م�سريتها
املباركة ،فحقق اهلل على يديه عطاء وافرا،
ونعمة دائمة  ،و�أمنا و�أمانا ،وم�سرية حافلة
بالعطاء والإجناز والتقدم واالزدهار -لقد
ق��ال�« :س�أعمل ب���أ��سرع ما ميكن جلعلكم
تعي�شون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل ،وعلى كل
واحد منكم امل�ساعدة يف هذا الواجب» لقد
�أنتجت ه��ذه ال��روح الإميانية بالتطوير،
وال�سعي احلثيث لأن تتبو�أ ُعمان موقعها
ومكانتها ب�ين دول ال��ع��امل ،و�أن يعيد
ال ُعمانيون �إن��ت��اج واقعهم من جديد مبا
يتناغم م��ع ال��واق��ع ال���دويل وامل��ت��غ�يرات
والأح����داث ال��ت��ي �شكلت هويته ور�سمت
معامله وبينت غاياته ،يف ما يحملونه

من قيم امل�س�ؤولية ،وح��ب العلم ،و�شغف
التقدم ،والإنتاجية ،والتزام معايري العمل
وموجهات الأخالق؛ عا�ش الإن�سان ال ُعماين
يف وط��ن��ه حياة الطم�أنينة واال�ستقرار
والعي�ش الكرمي والأم��ن والقوة والتمكني؛
لقد حملت النه�ضة يف م�سريتها املباركة
عاما ،منابر الوعي الإن�ساين
لت�سعة و�أربعني ً
والتجديد والإيجابية  ،وما احتكمت �إليه من
معايري الأخالق والتزمته من نهج ال�سالم
والتنمية وات�ساع �أجندة العمل وتعمقها؛
فقد �شكلت منطل ًقا للنه�ضة يف ر�سم مالمح
التغيري ونقلها �إىل حيز الواقع والتطبيق
على الأر�ض يف م�رشوعات تنموية و�أن�شطة
اقت�صادية واجتماعية وخدمات تعليمية
و�صحية و�إ�سكانية وا�ضحة للعيان غنية
عن �أي تبيان ،لي�شكل الوعي والإيجابية
وجهني لعملة واح���دة وه��ي �إن��ت��اج القوة
وتر�سيخ امل�س�ؤولية واالح��ت��ك��ام للمبد�أ،
ومتكني الإن�سان وترقية دوافعه الإيجابية،
وبناء الفكر وتنمية ال�ضمري ،وتر�سيخ الثقة،
وت�أ�صيل الهوية ؛ ف���أوج��دت م��ن ال��روح
الإيجابية وت�ضحيات �أبناء ُعمان ،وال�صورة
امل�رشقة التي عك�سها الإن�سان ال ُعماين يف
وفائه لقيادته احلكيمة وترجمته ملبادئ
نهجا �سارت عليه القيادة ال ُعمانية
الدولة؛ ً
يف بناء الدولة والإن�سان ،واعتمدته نهجا
يف �سيا�ساتها الداخلية واخلارجية  ،و�أ�صلته

يف �سلوك التنمية ،و�أطرته يف العالقة بني
القيادة وال�شعب؛ فكانت اجلوالت ال�سامية
جلاللة ال�سلطان برملان ُعمان املفتوح،
مهدت لبناء دول��ة امل�ؤ�س�سات والقانون،
و�أكدت على نه�ضة الوعي والثقة وال�شعور
بامل�س�ؤولية والتزام معايري الأداء وثقافة
العمل ،و�أطرت للبناء الوطني امل�شرتك عرب
ثنائية برملانية حتت قبة جمل�س ُعمان.
م��ن هنا ا�ستمدت النه�ضة ال ُعمانية
مفاهيم القوة ومعايريها وطرائق �إنتاجها،
من الفكر جلاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل
ورع��اه ،القائم على ت�أ�صيل كل املفاهيم
الداعمة ملحور القوة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة
والت�رشيعية ،والت�صقت باملواطن يف دوره
وم�س�ؤولياته والتزامه نحو وطنه وجمتمعه،
وال��ث��ق��ة ال�سامية جل�لال��ت��ه يف الإن�����س��ان
ال ُعماين والتي منحته ا�ستحقاقات قادمة
و�ضعت الإن�سان خاللها �أول��وي��ة وحمور
العمل الوطني ،فهو �أ�سا�س التنمية وهدفها،
وغايتها و�أداتها ،وهو من عليه �أن يتحمل
م�س�ؤولية ال��وف��اء للنه�ضة وح�سن �إدارة
امل��وارد والوقوف على التحديات والتزام
اختيار مبادئ القوة باعتبارها موجهات
تدفع املواطن للعمل والإنتاجية؛ كما �أن
على م�ؤ�س�سات الدولة جميعها والقائمني
على م�س�ؤولياتها� ،أن يكونوا خدما لل�شعب
عونا للمواطن داعمني لنه�ضته وتطوره
ووعيه ،ف���إن القارئ للكلمات ال�سلطانية
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الثالث والع�شرون من
يوليو املجيد ،حمطة
لقراءة النه�ضة ،وفر�صة
للوقوف على هذا املنجز
الوطني الذي فاق الت�صور
و�أدرك التوقعات
واملتابع لأحاديث جاللته وخطبه ال�سامية
ولقاءاته املفتوحة مع املواطنني ،يجد فيها
ترجمة فعلية ملفهوم الإيجابية والتفا�ؤل،
ودع��وت��ه لإن��ت��اج ال�شخ�صية ال ُعمانية
الإيجابية املتفائلة واملتفاعلة مع كل
الأحداث واملواقف ،وحتويل كل املعطيات
الإيجابية وامل�شرتكات �إىل من�صة داعمة
للعمل والتفاين والإخال�ص و�إع��ادة �إنتاج
ال��واق��ع من جديد ،فهي جميعها موجهة
ل�صناعة التغيري ،وت��وف�ير ف��ر���ص �أك�بر
حل�ضور فعلي وت�أثري واقعي وترك ب�صمة
عطاء ناجحة لن تذبل ،وم�سرية عمل خالدة
لن تنتهي ،لذلك كانت مالمح �إدارة التغيري
وم�سرية البناء ت�ؤ�س�س ملرحلة القوة التي
ا�سدلت ال�ستار على الكثري من الق�ضايا
ال�سلبية التي كانت تعرقل م�سرية التنمية
وتقف يف وجه �إنتاج الواقع ،وتعمل على
التقليل من م�شاركة الإن�سان �أو م�ساهمته
يف التطوير.
وعليه ف�إن معطيات الثالث والع�رشين
من يوليو املجيد ،حمطة لقراءة النه�ضة،
وفر�صة للوقوف على هذا املنجز الوطني
ال���ذي ف��اق الت�صور و�أدرك التوقعات،
و�أنتجت م�سرية القوة التي التزمت مداخل
عدة و�أجندة متعددة يف عملها ،قامت على
بناء الفكر وتربية ال�ضمري ونهو�ض الأخالق
و�سمو القيم والتزام احلوار ونهج التعاون
والتوا�صل و�سيا�سة احل��ي��اد الإي��ج��اب��ي،
و�أك���دت يف ثوابتها الوطنية وعالقاتها
اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى ث��ق��اف��ة احل����وار ومنطق
أ���ص��ل��ت يف مواطنيها
ال�سالم ال��ع��ادل ،و� ّ
مفاهيم الوالء واالنتماء اخلليجي والعربي
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والعاملي ،والتزمت يف م�سرية بناء مواطنة
املواطن ،ثقة القيادة وا�ست�شعار �إن�سانية
املواطن ،فهي مواطنة �إيجابية وم�س�ؤولة،
توجه ل�صالح البناء الوطني ،وت�ستفيد من
كل اخل�صائ�ص الفكرية للمجتمع ،وت�أكيدها
على الوحدة الوطنية؛ باعتبارها رابطة
وطنية تت�سامي ف��وق �صيحات اخل�لاف
وانتكا�سة االختالف ،لتقر�أ فيها م�ضامني
التعاي�ش امل��ذه��ب��ي وال��ت�����س��ام��ح الديني
والفكري والتناغم الإيجابي ال��ذي يربز
خ�صو�صية املجتمع وقيمه كمحطات لإنتاج
القوة ال ُعمانية ،ف�أ�س�ست لقيم الهوية الوطنية
واحل�ضارية وو�ضعت اخل�صو�صية ال ُعمانية
�أمام حتوالت نوعية حافظت على ح�ضورها
يف كل امل��واق��ف ال ُعمانية  ،و�صنعت من
الإن�سان ال ُعماين حالة متفردة و�شخ�صية
معروفه بتفاعلها العاملي ،منطلقة من
البناء القيمي والأخالقي والديني ،ف�أعطتها
املزيد من الو�ضوح والقوة ،و�أتاحت لها
فر�ص االنت�شار والتو�سع ،تناغمت مع ما
يحمله �إن�سان ه��ذا الوطن من قيم الدين
و�أخالقيات احلياة ومبادئها ،وانتقلت �إىل
املمار�سة االجتماعية والثقافية ذاتها حتى
عربت املفردة الثقافية والفكرية ال ُعمانية
عن وجه ال�سالم الأ�صيل والبعد الإن�ساين
ال��راق��ي امل���ؤط��ر ملبادئ التعاون والفخر
بالوطن وجاللة ال�سلطان املعظم ،لت�صنع
املفردات الثقافية واالجتماعية والفنية
والرتاثية مع املفردة ال�سيا�سية نقطة حتول
يف قوة ال�سالم وقوة العمل من �أجله.
لقد �أدركت ُعمان ب�أن �إنتاج القوة ال يعني
ال�سيطرة على مقدرات ال�شعوب �أو �سيا�سة
الكيل مبكيالني� ،أو �سلوك العدائية والعنف،
وال�سعي نحو �إث��ارة القالقل ،ون�رش الفنت
و�إرهاق الدول بتبعات احلروب وا�ستنزاف
امل���وارد ،واغراقها يف م�ستنقع االقتتال
الداخلي� ،أو �سيا�سة التهديد واال�ستفزاز،
وانتهاك ال�سيادة الوطنية وحقوق ال�شعوب
يف تقرير م�صريها؛ �إمن��ا يت�أكد بالتزام
مبادئ احلق والعدل وامل�ساواة ،واحلكمة
يف التعامل مع الأحداث ،و�إدارة املواقف يف
ظل مبادئ ال�سالم واحلوار ،والتزام ال�رشعية
الدولية على �أ�سا�س من الإمي��ان الرا�سخ

مب��ب��ادئ التعاي�ش ب�ين ال�شعوب ،وح�سن
اجلوار بني الدول ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للغري ،واالحرتام املتبادل يف حقوق
ال�سيادة الوطنية والهويات واخل�صو�صيات؛
واح�ترام املواقف وم�صداقيتها وقدرتها
على الت�أثري واالح��ت��واء ،وم�ساحة الأم��ان
التي ت�ؤ�س�سها يف واقع املمار�سة ال�سيا�سية
والتي �سيكون لها �أثرها الإيجابي يف تقريب
وج��ه��ات النظر وت�أكيد وتر�سيخ معايري
االحرتام املتبادل والعمل امل�شرتك ،من �أجل
عامل ت�سود �أرا�ضيه ال�سالم ويعي�ش �إن�سانه
حياة الأم��ن واال�ستقرار؛ ف���إن ما تعي�شه
املنطقة من �أحداث وت�صعيدات وما تتعر�ض
له بع�ض بلدانها من حروب وفنت وتدمري
وقتل وت�رشيد ونزاعات م�سلحة ،حمطات
ت�ستدعي املزيد من الت�أمل والتفكري يف
بناء القوة يف ال�سيا�سات الدولية ،وتقوية
�أر�صدة احلوار وتر�سيخ نهج العدالة وتطبيق
القانون ال���دويل ،و�إع���ادة �إن��ت��اج ال��واق��ع؛
ف���إن ال�سالم والتعاي�ش واحل��وار والتنمية
والعدالة ،لغة جامعة لكل خري ،حا�ضنة لكل
من�صات الإنتاج ،م�ستوعبة لكل املنهجيات
والأط��ر التي تتجه ل�صالح بناء الإن�سان
ور���س��م م��ع��امل التميز وخ��ط��وات النجاح
والتقدم للأوطان .ف�أنتجت احلكمة ال ُعمانية
يف ظل �سيا�ستها احلكيمة وتعاطيها الواعي
مع الأحداث ،و�سعيها امل�ستمر لو�أد الفتنه،
وتقريب اخلالف ،وتفعيل م�شرتكات العمل؛
م�سرية القوة ال ُعمانية التي �شهد بكفاءتها
اجلميع و�أي��ق��ن ال��ع��امل �أج��م��ع �أن ال �سالم
يف ظالل احل��رب ،و�إن ال�سالم قوة ترتقي
بالإن�سان فكرا وروحا وممار�سة ،ويتجه به
نحو الوعي واخللق وامل�س�ؤولية والتعاي�ش
والتقدير وااللتزام؛ وي�صبح و�ضع املواطن
يف موقع �إنتاج القوة ،الطريق لر�سم خريطة
�إجن���از ق��ادم��ة ،حتفظ ل��ه هويته وت�ضمن
�سالمة فكره ور�صانة تفكريه وعمق ثقافته؛
لي�ساهم ب��دوره ال��ري��ادي يف م�سرية بناء
ُعمان احلا�رض وامل�ستقبل.
حفظ اهلل موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة و�أمد يف عمره� ،إنه
قريب جميب ،وكل عام واجلميع بخري

يف ال ُقر� ِآن َ ...و َق َف ٌ
ات
ات مَعَ َب ْع ِ�ض الآ َي ِ

الدكتور /يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني

�إذا ك َّنا قد خرجنا من �شهر رم�ضان ،و�أدينا عبادة ال�صيام ،فها نحن قد دخلنا يف �أ�شهر احلج ،وها هم �ضيوف الرحمن
ي�ستعدون لأداء منا�سك احلج ،وال ريب �أن احلج ركن من �أركان الإ�سالم اخلم�سة ،ثمرته التقوى ك�سائر العبادات الأخرى ،وقد بينَّ
النبي �-صلى الله عليه و�سلم -ف�ضل احلج وثوابه يف �أحاديث كثرية منها؛ عن �أبي عبيدة عن جابر بن زيد –رحمهما الله تعاىل-
عن �أبي هريرة –ر�ضي الله عنه -قال :قال ر�سول الله �-صلى الله عليه و�سلم( :-العمرة �إىل العمرة كفارة ملا بينهما ،واحلج املربور
لي�س له جزاء �إال اجلنة).
وعن عبد الله بن م�سعود – ر�ضي الله عنه -قال :قال ر�سول الله �-صلى الله عليه و�سلم( :-تابعوا بني احلج والعمرة ف�إنهما
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والف�ضة ،ولي�س للحجة املربورة ثواب �إال اجلنة) وعن �أبي هريرة –
ر�ضي الله عنه -قال�ُ :سئل النبي –�صلى الله عليه و�سلم� -أي الأعمال �أف�ضل؟ قال�( :إميان بالله ور�سوله) قيل :ثم ماذا؟ قال( :جهاد
يف �سبيل الله) قيل :ثم ماذا؟ قال( :حج مربور) ,وعن عائ�شة –ر�ضي الله عنها� -أنها قالت :يا ر�سول الله ترى اجلهاد �أف�ضل
العمل� ،أفال جناهد؟ قال( :ال ،لكن �أف�ضل اجلهاد حج مربور) ،وعن �أبي هريرة – ر�ضي الله عنه -قال �سمعت ر�سول الله –�صلى الله
عليه و�سلم -يقول( :من حج لله فلم يرفث ،ومل يف�سق ،رجع كيوم ولدته �أمه) �أي رجع من حيث براءته من الذنوب ،مبعنى رجع
من حجه وقد ُغفر له ما تقدم من ذنبه ،وجاء يف احلديث القد�سي �أن الله تعاىل يقول ع�شية عرفة( :يا مالئكتي انظروا �إىل عبادي
جا�ؤوين ُ�شع ًثا غ ًربا �أ�شهدكم يا مالئكتي �أين قد غفرت لهم) ،وعن عائ�شة – ر�ضي الله عنها� -أنها قالت� :إن ر�سول الله –�صلى الله
عليه و�سلم -قال( :ما من يوم �أكرث من �أن يعتق الله فيه ً
عبدا من النار من يوم عرفة).
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يف القر�آن الكرمي �سورة ت�سمى �سورة احلج ،وقد وردت كلمة (احلج)
يف القر�آن الكرمي �إحدى ع�رشة مرة يف �سبع �آيات ،يف �أربع �سور هي؛
البقرة ،و�آل عمران ،والتوبة ،واحلج ،والآيات هي:
المَْر َو َة مِ ن �شَ َعا ِئ ِر اللهَّ ِ ف ََم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َت
قول اهلل تعاىل�ِ }:إ َّن َّ
ال�صفَا َو ْ
اح َع َل ْي ِه �أَن َيطَّ َّو َف ب ِِه َما َو َمن َتطَ َّو َع خَيرْ ً ا ف َِ�إ َّن اللهََّ
�أَ ِو ْاع َت َم َر فَلاَ ُج َن َ
ِيم{ �سورة البقرة /الآية ( ،)158وقوله تعاىلَ }:ي ْ�س�أَلُو َنكَ َع ِن
�شَ اكِ ٌر َعل ٌ
َ
ْ
وت مِ ن
ْأ
يت لِل َّن ِ
الحَْج َول َْي�سَ ا ْلبرِ ُّ ِب�أن تَ�أ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
هي َم َواقِ ُ
ا�س َو ِّ
الَهِ َّل ِة ُق ْل َ
َ
ْ
وت مِ ْن �أ ْب َوا ِب َها َوا َّت ُقوا اللهََّ َل َع َّلك ُْم
ظُ ُهو ِر َها َو َلك َِّن ا ْلبرِ َّ َم ِن ا َّت َقى وَ�أ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
الحَْج
ون{ �سورة البقرة /الآية ( )189وقوله تعاىل}:وَ�أَتمِ ُّ وا
ُت ْفل ُِح َ
َّ
ُ
للِهَّ
�
ح
�
أ
ن
َ�
إ
ف
ة
�س مِ َن ا ْل َه ْد ِي َو اَل تحَ ْ ِل ُقوا ُر ُءو�سَ ك ُْم
ي
ت
ا�س
ا
َم
ف
َوا ْل ُع ْم َر َ ِ ِ ْ ْ صرِ ْ تمُ ْ َ ْ َ ْ رَ َ
ي�ضا �أَ ْو ِب ِه �أَذًى ِّمن َّر�أْ�سِ ِه
ان مِ نكُم َّم ِر ً
َح َّتى َي ْبل َُغ ا ْل َه ْد ُي محَ ِ َّل ُه ف ََمن كَ َ
َف ِف ْد َي ٌة ِّمن ِ�ص َيام �أَ ْو �صَ َد َقة �أَ ْو ُن ُ�سك فَ�إِذَا �أَمِ ن ُت ْم ف ََمن تمََ َّت َع بِا ْل ُع ْم َر ِة ِ�إلىَ
الحَْج
�س مِ َن ا ْل َه ْد ِي ف ََمن لمَّ ْ َي ِج ْد ف ِ
ا�س َت ْي رَ َ
ام ثَلاَ َث ِة �أَ َّيام فيِ
َ�ص َي ُ
ِّ
ِّ
الحَْج ف ََما ْ
َ
�ش ٌة كَ امِ َل ٌة َذلِكَ لمَِن لمَّ ْ َيك ُْن �أ ْه ُل ُه َحا�ضرِ ِ ي
َو�سَ ْب َعة �إِ َذا َر َج ْع ُت ْم ِتلْكَ َع رَ َ
اب{ �سورة البقرة/
الحَْر ِام َوا َّت ُقوا اللهََّ َو ْاعل َُموا �أَ َّن اللهََّ �شَ دِي ُد ا ْل ِع َق ِ
المَْ�س ِج ِد َ
ْ
َ
يه َّن
الآية ( )196وقوله
�ض فِ ِ
ات ف ََمن ف ََر َ
ُوم ٌ
تعاىل}:الحَْج �أ ْ�ش ُه ٌر َّم ْعل َ
ُّ
اَ
الحَْج َو َما َت ْف َعلُوا مِ ْن خَيرْ َي ْعل َْم ُه
د
ج
ل
و
ُ�س
ف
الَ
وقَ
الحَْج فَلاَ َرف ََث َو اَل ُ َ ِ َ فيِ
ِّ
َّ
ُ
َ
ْ
اب{ �سورة
ب
ل
أ
ال
و
�
أ
ا
ي
ون
ق
ت
ا
و
ى
و
ق
ت
ال
د
ا
ز
ال
خ
ن
َ�
إ
ف
وا
د
و
ز
ت
و
ْ
ِ
ُ
ْ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ِ
َ ِ
اللهَّ ُ َ َّ ُ
َّ َيرَْ
َ ليِ
َ َ
يم
ات َب ِّي َن ٌ
البقرة /الآية ( )197وقوله تعاىل}:فِ ي ِه �آ َي ٌ
ات َّم َق ُ
ام �إِ ْب َراهِ َ
اع �إِل َْي ِه �سَ ِبيلاً
ان �آمِ ًنا وَللِهَّ ِ َعلَى ال َّن ِ
َو َمن َد َخ َل ُه كَ َ
ا�س َتطَ َ
ا�س حِ ُّج ا ْل َب ْيتِ َم ِن ْ
ني{ �سورة �آل عمران /الآية ()97
َو َمن كَ َف َر فَ�إِ َّن اللهََّ غَ ن ٌِّي َع ِن ا ْل َعالمَ ِ َ
الَكْ رَ ِب �أ َّنَ
الحَْج ْ أ
َان ِّم َن اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه �إِلىَ ال َّن ِ
وقوله تعاىل}:وَ�أَذ ٌ
ا�س َي ْو َم ِّ
ني َو َر ُ�سو ُل ُه ف َِ�إن ُت ْب ُت ْم َف ُه َو خَيرْ ٌ َّلك ُْم و َِ�إن َت َول َّْي ُت ْم
يء ِّم َن المْ ُ �شرْ ِكِ َ
اللهََّ َب ِر ٌ
ِين كَ ف َُروا ِب َعذَاب �أَلِيم{ �سورة
َاعل َُموا �أَ َّنك ُْم غَيرْ ُ ُم ْع ِج ِزي اللهَّ ِ َو َب�شرِّ ِ ا َّلذ َ
ف ْ
ِالحَْج يَ�أْ ُتوكَ ِر َج اًال
التوبة /الآية ( )3وقوله تعاىل}:وَ�أَذِّن فيِ ال َّن ِ
ا�س ب ِّ
ني مِ ن كُ ِّل ف َّج َعمِ يق{ �سورة احلج /الآية (.)27
َو َعلَى كُ ِّل َ�ضامِ ر يَ�أْ ِت َ
ويف هذا ال�سياق لنا �ست وقفات مع بع�ض هذه الآيات الكرمية:

الوقفة الأوىل

َاق ُ
قال اهلل تعاىل} :ي َْ�س�أَ ُلو َن َك عَ ِن ْ أ
ا�س َوالحْ َ جِّ {
الَ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي َمو ِ
يت ِلل َّن ِ

والأهلة جمع هاللِ ،
والهاللُ � :أول ال�شهر� ،أي هو غُ َّر ُة ال َق َم ِر ِلل َْي َلتَينْ ِ
اً
ه�لال؛ لأن
�سبع ،ثم هو قمر بعد ذل��ك ،و�سمي
�أو �إىل
ٍ
ث�لاث �أو �إىل ٍ
الإن�سان عندما يراه يهل� ،أي؛ يرفع �صوته بالتهليل والتكبري والدعاء،
واملواقيت جمع ميقات ،ويطلق على الوقت وعلى واملكان؛ يطلق على
الوقت املحدد لفعل ما� ،أو الوقت امل�رضوب للفِعل ،كما يطلق على
املكان الذي ُجعل لل�شيء ُيفعل عنده.
الدينية
واملعنى �أن اهلل تعاىل جعل الأهلة مواقيت للنا�س لأمورهم
ّ
والدنيوية ،ك�صومهم و�إفطارهم وحجهم ،وعدد ن�سائهم و�أجل دينهم
ّ
و�إجارتهم
(و�سمي اً
هالل لأنه ُيرفع
يقول قطب الأئمة –رحمه اهلل تعاىلُ :-
ال�صوت عند طلوعه � اً
أول ،ورفع ال�صوت �إهالل ،وهو هالل يف الأوىل �أو
أي�ضا �أو يف الثالثة معهما� ،أو هو هالل حتى يحجز بخط
يف الثانية � ً
دقيق كما قال الأ�صمعي� ،أو حتى يبهر �ضو�ؤه �سواد الليل( ....واحلج)
عطف على (النا�س) باعتبار م�ضاف� ،أي؛ لأغرا�ض النا�س وللحج...
لزوما له� ،إذ
ملزيته يف التوقيت� ،إذ الوقت �أ�شد ً
فذكر احلج بعد تعميم ّ
ال ُيق�ضى �إال يف وقت �أدائه من قابل �أو بعده ،و�سائر العبادات ُتق�ضى

�أجمع العلماء على �أن �أركان احلج ثالثة هي:
الإحرام ،والوقوف بعرفة ،وطواف الإفا�ضة
يف كل وقت).
وللإحرام باحلج ميقاتان زماين ومكاين :فامليقات الزماين ُيراد به
�أ�شهر احلج و�سي�أتي ذكرهاَّ � ،أما امليقات املكاين فيرُ اد به املوا�ضع التي
حددها ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -للإحرام وهي خم�سة :ذو
احلليفة ،وت�سمى الآن (�آبار علي) واجلحفة ،وت�سمى الآن (رابغ) وقرن
املنازل ،وي�سمى الآن (ال�سيل الكبري) وذات عرق ،ويلملم ،فعن �أبي
�سعيد اخلدري -ر�ضي اهلل عنه -قال( :و ّقت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -لأهل املدينة �أن يهلوا من ذي احلليفة ،ولأهل ال�شام اجلحفة،
ولأهل جند قرن املنازل ،ولأهل اليمن يلملم ،ولأهل العراق ذات عرق).

الوقفة الثانية

قال اهلل تعاىلَ }:و أ�َتمِ ُّ وا الحْ َ جَّ وَا ْل ُع ْم َر َة ل{

اختلفوا يف �إمتامها فَ��قَ��الَ اب��ن عبا�س وعلقمة و�إبراهيم النخعي
تم ُه َما مبنَا�سِ كِهما وحدودِهما َو ُ�س َنن ِِه َما ،وقال
وجماهدُ :ه َو �أَ ْن ُي َّ
ُون ال َّن َف َق ُة حَلاَ اًل َو َي ْن َت ِه َي َع َّما َن َهى اللهَّ ُ َع ْن ُه،
ال�ضحاك� :إمتامهما �أَ ْن َتك َ
َ
َ
َوقَالَ �سفيان الثوري� :إمتامهما �أ ْن َت ْخ ُر َج مِ ْن �أ ْهلِكَ َل ُه َماَ ،و اَل َت ْخ ُر َج
لحَِاجةٍ �أخرى .يقول الإمام الفخر الرازي( :واملعنى :افعلوا
ارةٍ َو اَل
َ
ِلت َِج َ
احلج والعمرة على نعت الكمال والتمام) ,ويقول قطب الأئمة –رحمه
تامني ب�رشوطهما و�أركانهما ال تقطعوهما وال
اهلل تعاىل�( :-إئتوا بهما َّ
ومتاما).
ا
ت
ذا
واجبان
فهما
للوجوب
أمر
تكدروهما ب�شيء ،وال
ً
ً
وقد �أجمع العلماء على �أن �أركان احلج ثالثة هي :الإحرام ،والوقوف
بعرفة ،وطواف الإفا�ضة ،وي�سمى طواف الزيارة ،واختلفوا يف ال�سعي
هل هو من الأركان �أم من الواجبات �أم من امل�ستحبات؟ والثاين هو
ما عليه �أكرث �أ�صحابنا -ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم -وكفى بهم حجةً.
• الركن الأول :هو الإح��رام وحقيقته الدخول يف الن�سك بنية
احلج� ،أو بنية احلج والعمرة م ًعا؛ بهيئة معينة ،وكيفية خم�صو�صة،
مقرتنة بتلبية ،مع جترد الذكر من الثياب املخيطة ،ولب�س ثوبي
الإحرام ،و�أنواع الإحرام باحلج ثالثة هي� :إفراد ،وقِ ران ،ومتتع ،فعن
عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -قالت( :خرجنا مع ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم -عام حجة الوداع ،فمنا من �أه َّل بعمرة ،ومنا من �أه َّل بحج
وعمرة ،ومنا من �أه َّل باحلج ،و�أه َّل ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
باحلج ،ف�أما من �أه َّل بعمرة ،فحل عند قدومه ،و�أما من �أه َّل بحج �أو
جمع بني احلج والعمرة ،فلم يحل حتى كان يوم النحر).
• الركن الثاين :فهو الوقوف بعرفة ،وهو الركن الأعظم للحج؛
لقول النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم( -احلج عرفة) ويكون يف اليوم
التا�سع من ذي احلجة يف �أي مكان من عرفة �إال بطن ُعرنة ،وهو واد
يقع يف اجلهة الغربية من عرفات.
• الركن الثالث :فهو طواف الإفا�ضة ،وي�سمى طواف الزيارة� ،أو
طواف الركن ،ويكون بعد التحلل الأول �أو الأ�صغـــر ،قـال اهلل تعالـى:
}و ْل َيطَّ َّوفُوا بِا ْل َب ْيتِ ا ْل َعتِيقِ { �سورة احلج /الآية (.)29
َ
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الوقفة الثالثة

قال اهلل تعاىل} :الحْ َ جُّ �أَ ْ�شه ٌُر َّم ْع ُلوم ٌ
َات{
�أ�شهر احلج معلومة عند العرب قبل الإ�سالم مثلها مثل الأ�شهر
احلرم ،وهي� :شهر �شوال و�شهر ذي القعدة والأيام الع�رشة الأوىل من
ذي احلجة ،فيرُ وى َع ِن ْاب ِن ُع َم َر – ر�ضي اهلل عنهما -قال� :شَ َّوالٌ َوذُو
ا ْل ِق ْع َد ِة َو َع�شرْ ٌ مِ ْن ذِي الحْ َِّجةِ ،وقيل الأيام الت�سع من ذي احلجة ،وقيل
�شهر ذي احلجة كله؛ لأن رمي اجلمرات وهو من �أعمال احلج �إمنا يكون
يف �أيام الت�رشيق وهي :احلادي ع�رش ،والثاين ع�رش ،والثالث ع�رش،
وعليه ف�إنه من �أحرم باحلج قبل �أ�شهر احلج ال ينعقد �إحرامه بحج،
وي�صح بعمرة؛ �ش�أنه �ش�أن من �صلى فري�ضة قبل دخول وقتها ،فتكون
نافلة ،يقول قطب الأئمة –رحمه اهلل تعاىل( :-وال ي�شكل علينا اجلمع،
لأن املعنى �أن احلج يوقع يف ثالثة �أ�شهر ،والأمر كذلك ،ف�إنه يوقع
يف الت�سعة الأوىل ،ويف ليلة النحر للمراهق – املراد باملراهق هنا
ال�شخ�ص الذي �أرهقه ال�سفر ومل ي�صل عرفة �إال لية العيد -فذو احلجة
بذلك حمل للحج ،بل يوقع باقي �أعماله بعد ذلك).
يقول ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي يف معر�ض تف�سريه لهذه الآية
ان الذي
الكرمية :ولنا �أن نلحظ �أن احلق قال يف ال�صوم�} :شَ ْه ُر َر َم َ�ض َ
�أُ ْن ِزلَ فِ ي ِه القر�آن{ ومل يذكر �شهور احلج� :شوا ًال وذا القعدة وع�رشة من
ذي احلجة كما ذكر رم�ضان ،لأن الت�رشيع يف رم�ضان خا�ص به فال
بد �أن يعني زمنه ،لكن احلج كان معروفًا عند العرب قبل الإ�سالم،
ويعلمون �شهوره وكل �شيء عنه؛ فالأمر غري حمتاج لذكر �أ�سماء
ال�شهور اخلا�صة به ،وال�شهور املعلومة هي� :شوال وذو القعدة وع�رشة
�أيام من ذي احلجة وتنتهي بوقفة عرفات وب�أيام منى ،و�شهر احلج ال
ي�ستغرق منه �سوى ع�رشة �أيام ،ومع ذلك �ضمه ل�شوال وذي القعدة ،لأن
بع�ض ال�شهر يدخل يف ال�شهر.
ات{ تعطينا احلكمة من عدم ذكر �أ�سماء �شهور
ُوم ٌ
}م ْعل َ
وكلمة َّ
احلج ،لأنها كانت معلومة عندهم.

الوقفة الرابعة

ا�س َت َط َاع ِ�إ َلي ِْه َ�س ِبيلاً َومَن
ا�س ِحجُّ ا ْل َبي ِْت م َِن ْ
قال اهلل تعاىلَ } :وللِهَّ ِ عَ َلى ال َّن ِ
َك َف َر َف�إِ َّن اللهَّ َ َغ ِن ٌّي عَ ِن ا ْلعَالمَ ِ َ
ني{

الحَْج عِ ْن َد الجْ ُْم ُهو ِرَ ،وقِ ي َل َب ْل هي قوله( :وَ�أَتمِ ُّ واْ
هذه �أول �آ َية ُو ُج ِ
وب ِّ
َ
الَ َّولُ �أظْ َه ُر ،لقد فر�ض اهلل تعاىل احلج على امل�سلم
احلج والعمرة للهَّ ِ) َو ْ أ
البالغ العاقل امل�ستطيع ،مرة واحدة يف العمر ،فعن �أن�س بن مالك –
ر�ضي اهلل عنه -قال� :إن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -صلى
الظهر ذات يوم فجل�س فقال�“ :سلوين عما �شئتم ،وال ي�س�ألني �أحد منكم
عن �شيء �إال �أخربته به” فقال الأقرع بن حاب�س :يا ر�سول اهلل؛ احلج
علينا واجب يف كل عام؟ فغ�ضب ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
حتى احمرت وجنتاه ،وقال“ :والذي نف�سي بيده! لو قلت نعم لوجبت،
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لقد فر�ض اهلل تعاىل احلج على
امل�سلم البالغ العاقل امل�ستطيع ،مرة
واحدة يف العمر

يعقد احلج يف �أ�شهر معلومة ،وي�أتي �إليه
النا�س من كل فج عميق اً
رجال وركبا ًنا
متجردين عن الدنيا ومظاهرها

ولو وجبت مل تفعلوا ،ولو مل تفعلوا لكفرمت ،ولكن �إذا نهيتكم عن �شيء
فانتهوا ،و�إذا �أمرتكم ب�شيء فائتوا ما ا�ستطعتم” ,وعن ابن عبا�س -
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهما -قَالَ َ :خطَ َب َنا َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �-صَ لَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو�سَ ل ََّم-
ام ْ أَ
ال ْق َر ُع ْب ُن َحاب ٍِ�س
الحَْج)َ ،ف َق َ
ا�س �إِ َّن اللهََّ كَ َت َب َعل َْيك ُُم َّ
فقال�( :أَ ُّي َها ال َّن ُ
ام؟ فقال( :ل َْو ُق ْل ُت َها ل ََو َج َب ْت َول َْو َو َج َب ْت
َفقَالَ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �أَفيِ كُ ِّل َع ٍ
الحَْج َم َّر ًة ف ََم ْن َزا َد َف ُه َو
لمَ ْ َت ْع َملُوا بها ولن َت ْ�س َتطِ ي ُعوا �أَ ْن َت ْع َملُوا ِب َهاُّ ،
َتطَ ُّو ٌع).
يقول �سيد قطب :واحلج فري�ضة يف العمر مرة ،عند �أول ما تتوافر
اال�ستطاعة؛ من ال�صحة و�إمكان ال�سفر و�أمن الطريق ...ووقت فر�ضها
خمتلف فيه ،وقد تقررت هذه الفري�ضة على كل حال بهذا الن�ص القاطع
الذي يجعل اهلل �سبحانه حق حج البيت(النا�س) من ا�ستطاع �إليه �سبيلاً .
وت�شمل اال�ستطاعة ال�صحة البدنية ،وال�سعة املالية ،والناحية
الأمنية؛ فال�صحة البدنية تعني؛ القدر َة على ال�سفر و�أداء املنا�سك،
وال�سعة املالية تعني؛ ال��زا َد والراحل َة والنفق َة الكافي َة للأهل حتى
أمن
الرجوع من احلجَّ � ،أما الناحية الأمنية فتعني؛ الرفق َة ال�صاحل َة و� َ
الطريق ،وي�ضاف بالن�سبة للمر�أة �أن ي�صاحبها زوج �أو حمرم ،فعن �أبي
هريرة –ر�ضي اهلل عنه -عن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -قال:
(ال يحل المر�أة ت�ؤمن باهلل واليوم الآخر �أن ت�سري م�سرية يوم وليلة �إال
مع ذي حمرم منها).

للنا�س يف املو�سم ،و�أعلنت براءة اهلل ور�سوله من امل�رشكني كافة –من
ناحية املبد�أ -وجاء اال�ستثناء يف الإبقاء على العهد �إىل مدته يف الآية
التالية».

الوقفة اخلام�سة

قال اهلل تعاىلَ } :و�أَ َذ ٌ
ا�س َيوْمَ الحْ َ جِّ ْالأَ ْكبرَ ِ �أَ َّن
ان م َِّن اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه �إِلىَ ال َّن ِ
يء م َِّن المْ ُ ْ�ش ِر ِك َ
ني َو َر ُ�سو ُل ُه{
اللهَّ َ ب َِر ٌ

�أي �إع�لام من اهلل ور�سوله �إىل النا�س ي��وم احل��ج الأك�بر �أنهما
بريئان من امل�رشكني ،فعن �أبي هريرة قال :بعثني �أبو بكر يف تلك
احلجة يف م�ؤذنني بعثهم يوم النحر ي�ؤذنون مبنى� ،أن ال َي ُح َّج َب ْع َد
ان ،قال حميد بن عبدالرحمن :ثم
ام ُم�شرْ ِ كٌ َ ،و اَل َيطُ ُ
وف بِا ْل َب ْيتِ ُع ْر َي ٌ
ا ْل َع ِ
“�أردف ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -بعلي بن �أبي طالب ،و�أمره
�أن ي�ؤذن برباءة” قال �أبو هريرة :ف�أذن معنا علي يوم النحر يف �أهل
منى برباءة “و�أن ال يحج بعد العام م�رشك ،وال يطوف بالبيت عريان”,
يقول �سيد قطب« :ويوم احلج الأكرب اختلفت الروايات يف حتديده� :أهو
يوم عرفة �أم يوم النحر ،والأ�صح يوم النحر ،والأذان البالغ ،وقد وقع

الوقفة ال�ساد�سة

ا�س ِبالحْ َ جِّ َي�أْ ُت َ
وك ِرجَ اًال وَعَ َلى ُك ِّل َ�ض ِامر َي�أْ ِت َ
ني
قال اهلل تعاىلَ }:و�أَ ِّذن فيِ ال َّن ِ
ِمن ُك ِّل َفجّ عَ مِ يق{

�أي� :أعلم النا�س باحلج ،وادعهم �إليه ،ف�إنك �إذا دعوتهم �أتوك؛
اً
(و َعلَى كُ ِّل
وعمارا
حجاجا
ً
(رجال) �أي :م�شا ًة على �أرجلهم من ال�شوق َ
ً
َ�ضامِ ٍر) �أي :ناقة �ضامر ،تقطع القفار والوهاد ،وتوا�صل ال�سري (مِ ْن كُ ِّل
ف ٍَّج َعمِ يقٍ ) �أي :من كل بلد بعيد ،ثم ذكر اهلل تعاىل فوائد احلج ومنافعه
مرغ ًبا فيه فقالِ ( :ل َي ْ�ش َه ُدوا َمنَافِ َع َل ُه ْم) �أي :لينالوا منافع دينية ،من
العبادات امل�رشوعة ،ومنافع دنيوية ،من التك�سب وح�صول الأرباح،
يقول الدكتور حممد حممود حجازي :احلج هو امل�ؤمتر الإ�سالمي العام
الذي يعقد كل عام يف مكة املكرمة حمط �أنظار امل�سلمني وقبلتهم ،يعقد
اً
رجال وركبا ًنا
يف �أ�شهر معلومة ،وي�أتي �إليه النا�س من كل فج عميق
متجردين عن الدنيا ومظاهرها ،حتى ال ُيعرف �أمري من حقري ،فيتذكر
النا�س الآخرة وموقف احل�رش فيها ،وهو بحق من مفاخر الإ�سالم.
ويقول الإم��ام الفخر ال��رازي يف تف�سريه لهذه الآية الكرمية :يف
امل�أمور قوالن� :أحدهما وعليه �أكرث املف�رسين �أنه هو �إبراهيم –عليه
ال�سالم -قالوا ملا فرغ �إبراهيم من بناء البيت قال �سبحانه (و ََ�أذِّن فيِ
ِالحَْج) قال يا رب وما مبلغ �صوتي؟ قال :عليك الأذان وعلينا
ال َّن ِ
ا�س ب ِّ
البالغ ،ف�صعد �إبراهيم –عليه ال�سالم -ال�صفا ويف رواية �أخرى �أبا
قبي�س ،ويف رواية �أخرى على املقام ،قال كيف �أقول؟ قال جربيل –
عليه ال�سالم -قل لبيك اللهم لبيك فهو �أوىل من لبى ،ويف رواية �أنه
�صعد ال�صفا فقال� :أيها النا�س �إن اهلل كتب عليكم حج البيت العتيق
ف�سمعه ما بني ال�سماء والأر�ض ،فما بقي �شيء �سمع �صوته �إال �أقبل
يلبي يقول :لبيك اللهم لبيك .....القول الثاين� :أن امل�أمور بقوله (وَ�أَذِّن)
هو حممد –�صلى اهلل عليه و�سلم -وهو قول احل�سن واختيار �أكرث
املعتزلة” .
ويقول ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي يف معر�ض تف�سري لهذه
الآية الكرمية :وحينما �أمر اهلل �إبراهيم بالأذان مل يكُن حول البيت غري

وم ْن �سي�ستمع يف �صحراء وا�سعة
فلم ْن ُي�ؤذِّن؟ َ
�إبراهيم وولده وزوجتهَ ،
�شا�سعة وواد غري م�سكون؟ فناداه ربه :يا �إبراهيم عليك الأذان وعلينا
البالغ مهمتك � ْأن ترفَع �صوتك بالأذان ،وعلينا �إي�صال هذا النداء �إىل
كل النا�س ،يف كل الزمان ،ويف كل املكان� ،سي�سمعه الب�رش جميعاً،
وهم يف عامل الذ َِّّر ويف �أ�صالب �آبائهم بقدرة اهلل تعاىل ...يعني� :أَ ِّد
ما عليك ،واترك ما فوق قدرتك لقدرة ربك .ف�أذ ََّن �إبراهيم يف النا�س
َمن
باحلج ،وو�صل النداء �إىل الب�رش جميعاً ،و�إىل �أن تقوم ال�ساعة ،ف ْ
لبى مرتني كتِبت
وم ْن َّ
�أجاب ول ََّبى :لبيك اللهم لبيك كُ ِت َب ْت له حجةَ ،
حجتينْ وهكذا ،لأن معنى لبيك� :إجاب ًة لك بعد �إجابة .ف� ْإن ُقل َْت:
له َّ
�إن مطالب اهلل و�أوامره كثرية ،فلماذا �أخذ احلج بالذات هذه املكانة؟
نقول� :أركان الإ�سالم تبد�أ بال�شهادتني :ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل،
نظرت �إىل هذه الأركان
ثم ال�صالة ،ثم الزكاة ،ثم ال�صوم ،ثم احلج ،لو
َ
لوجدت �أن احلج هو الركن الوحيد الذي يجتهد امل�سلم يف �أدائه و� ْإن
َ
حرم
مل يكُن م�ستطيع ًا له فرتاه يوفر ويقت�صد حتى من ُقوته ،ورمبا َ
نف�سه ِل ُي�ؤ ِّدي فري�ضة احلج ،وال يحدث هذا وال يتكلفه الإن�سان �إال يف
هذه الفري�ضة.
وختاما �أحث امل�ؤمنني وامل�ؤمنات حجاج بيت اهلل احلرام على �أن
ً
يتعلموا هذه العبادة العظيمة ،و�أن ي�س�ألوا عما �أ�شكل عليهم؛ ليتمكنوا
من �أدائها على الكيفية امل�رشوعة على �أكمل وجه ،فاهلل تعاىل ُيعبد
بعلم وفقه ودراية ،ويف هذا ال�سياق يقول الإمام نور الدين ال�ساملي
رحمه اهلل تعاىل :-يف كتابه “جوهر النظام” اجلزء الرابع .بابالعلم:
ري فيهــــــا �أنهـــا لبلــــ ُه
خ
		ال
تفقــــــه
بها
لي�س
ة
عباد
ٌ
َ
أي�ضا:
ويقول � ً
ما ُعبد ا ُ
		�أف�ضلَ من فقه كذا القولُ �أتى
هلل ب�شي ٍء يا فتى

املراجع:

 mكتب احلديث ال�رشيف؛ اجلامع ال�صحيح للإمام الربيع بن حبيب،
و�صحيح البخاري ،و�صحيح م�سلم ،واملوط�أ للإمام مالك ،و�سنن �أبي
داود ،و�سنن الرتمذي ،و�سنن الن�سائي ،وم�سند �أحمد ،و�صحيح ابن
حبان.
 mكتب التف�سري؛ تي�سري التف�سري لقطب الأئمة حممد بن يو�سف
�أطفي�ش ،وتف�سري الطربي للإمام ابن جرير الطربي ،وتف�سري ابن كثري
للإمام ابن كثري ،ومفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي ،و�أحكام القر�آن
للإمام القرطبي ،ويف ظالل القر�آن ل�سيد قطب ،وخواطر �إميانية لل�شيخ
حممد متويل ال�شعراوي ،والتف�سري الوا�ضح ملحمد حممود حجازي.
 mاملعاجم العربية؛ ل�سان العرب البن منظور ،والقامو�س املحيط
وال�صحاح يف اللغة للجوهري.
للفريوز �آباديِ ،
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حـــوار  :املالزم /خالـــد بن �ســبيل البلو�شــــــــي
ت�صوير :الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شــي

الرئي�س التنفيذي ل�شركــة بريــــد عُ ــمان فـــي لقاء خـا�ص لــ (

):

بـريـد عـُـمان خدمات لوج�ستيـة متنـوعـة تهــدف �إلــى ربـــــــــــــــــــــــط الأفـراد فـي جميـع �أنحاء العالـــم
يعد بريد ُعمان� ،إحدى �شركات
جمموعة (�أ���س��ي��اد) ،وال��ت��ي تقدم
ق��ائ��م��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن اخل���دم���ات
اللوج�ستية والتي تهدف �إىل ربط
الأف����راد يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل.
وع�ل�اوة على خدماتها الربيدية
و���ص��ن��ادي��ق ال�ب�ري���د ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
واالف�ت�را����ض���ي���ة ،ت��وف��ر ال�����ش��رك��ة
خدمات �صندوق بريد ُعمان الربيد
الإل���ك�ت�روين واخل���دم���ات املت�صلة

يعد قطاع اخل��دم��ات الربيدية يف ال�سلطنة من
القطاعات العريقة ،وقد �شهد خالل �سنوات النه�ضة
مت�سارعا ،وللوقوف على ما حتقق يف هذا
املباركة تطو ًرا
ً
) الفا�ضل عبدامللك بن
القطاع التقت جملة (
عبدالكرمي البلو�شي الرئي�س التنفيذي ل�شركة بريد
ُعمان للحديث عن �أهم م�ستجدات هذا القطاع احليوي
يف ال�سلطنة ،وم��ا حققه م��ن منجزات خ�لال م�سرية
النه�ضة املباركة ،و�أجرت معه اللقاء الآتي:
� rإن اخلدمة الربيدية يف ُعمان قدمية ج ًدا ،وقد كانت
ت�ؤدي بالطرق التقليدية البدائية ،وقد بد�أت االنطالقة
الفعلية واحلديثة للخدمة الربيدية يف ال�سلطنة مع قيام
النه�ضة املباركة لعام 1970م� ،أرجو �إعطاء القارئ نبذة
تاريخية عن اخلدمة الربيدية يف �سلطنة ُعمان ومراحل
تطور هذا القطاع؟
« rrيعود افتتاح �أول مكتب بريد يف م�سقط يف عام
1856م ،ب�إ�رشاف من �رشكة الهند ال�رشقية .وكانت اخلدمة
الربيدية ت��دار عن طريق مكاتب غري
ُعمانية حتى عام 1966م ,ثم �أ�صبحت
اخل��دم��ة ال�بري��دي��ة يف ال�سلطنة ت��دار
بوا�سطة �أبنائها ال ُعمانيني .ومت �إ�صدار
�أول جمموعة طوابع ُعمانية عادية حتمل
وعمان وعليها �صور امليناء
ا�سم م�سقط ُ
و�صور من م�سقط وبع�ض القالع و�شعار
ال�سلطنة.
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بت�سهيل تو�صيل منتجات التجارة الإلكرتونية على
ال�صعيدين املحلي وال��دويل .وتوا�صل ال�شركة تعزيز
عملياتها وخدماتها لإيجاد قيمة �أكرب للعمالء ،حيث
تتبع منهجية (ل�ين  )Leanلإدارة ال��ه��در م��ن خالل
تطبيق منوذج �أعمال معرتف به عامل ًيا وهو املقيم الداخلي
بنموذج امل�ؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة (،)EFQM
و ُيعد هذا النموذج �إط��ار عمل متكامل لتحقيق التميز
امل�ؤ�س�سي عرب تطوير الأداء امل�ستمر.
وت�ضم �أ�سرة بريد ُعمان �أك�ثر من ( )600موظف
فرعا يف خمتلف �أنحاء ال�سلطنة .وتتعاون
يف (ً )83

حر�ص جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل -عـــــــــــــــــــــــــــــــــلى دعم �إ�سرتاتيجية التنويـع االقت�صـادي
و�ضمان ا�ستدامتها مع الرتكيز علـى القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع اللوج�ستــي ملا ميتلكـه من �إمكانيـات فـي
تعزيز تناف�سية ال�سلطنة ال�ستقطاب اال�ستثـــــــــــــــــــــــــــــمارات ومواكبة التطورات يف التجارة العاملية
وعندما توىل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اهلل ورع��اه  -مقاليد احلكم يف البالد يف عام
1970م ،بد�أت م�سرية التحول يف ال�سلطنة للو�صول �إىل م�صاف دول
العامل يف التنمية امل�ستدامة يف �شتى املجاالت .وقد حر�ص جاللته
على دعم �إ�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي و�ضمان ا�ستدامتها ،مع
الرتكيز على القطاع اللوج�ستي ملا ميتلكه من �إمكانيات يف تعزيز
تناف�سية ال�سلطنة ال�ستقطاب اال�ستثمارات ومواكبة التطورات يف
التجارة العاملية .وك��ون اخلدمة الربيدية �إح��دى �أه��م الدعامات
اللوج�ستية ،مت �إعداد �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لتطويرها ،واالنتقال من

املنظومة التقليدية �إىل االنفتاح عامليا بطرق متقدمة .فتم �إن�شاء
عاما بعد عام،
العديد من املكاتب الربيدية ،التي ظل عددها يزداد ً
ومت تزويدها باملعدات والآليات وفقا ملتطلبات اخلدمة مع حت�سني
اخلدمة وتطويرها وخ�صو�صا بعد ان�ضمام ال�سلطنة �إىل االحتاد
الربيدي العاملي ،فقد �أ�صبحت اخلدمة ت�ؤدى وف ًقا لنظم ومعايري
دولية .وا�ستمر التطور يف م�سرية الربيد ال ُعماين يف ظل القيادة
احلكيمة ل�صاحب اجلاللة  -حفظه اهلل ورعاه ،-و�أ�صبحت اخلدمات
الربيدية تغطي كافة حمافظات ال�سلطنة .كما تنوعت تلك اخلدمات
وف ًقا للحاجة ،وكان مل�شاركات القطاع يف املحافل وامل�ؤمترات

ال�شركة مع �أكرث من ( )150م�شغلاً و()677.000
مكتب بريد يف ( )192دولة .وت�ضع بريد ُعمان
عمالءها يف مقدمة �أولوياتها ،حيث تقوم بتح�سني
عملياتها م�ستندة �إىل �أحدث التقنيات الع�صرية
مبا يعزز من كفاءتها وميكنها من طرح منتجات
وخدمات جديدة ومبتكرة ،وتتما�شى �أه��داف
ال�شركة ور�ؤيتها مع الإ�سرتاتيجية اللوج�ستية
الوطنية بال�سلطنة التي تقودها جمموعة
(�أ�سياد) لرت�سيخ مكانة ال�سلطنة كمركز عاملي
رائد للتجارة واخلدمات اللوج�ستية.

واملعار�ض الدولية �أثر كبري يف تطور اخلدمات الربيدية،
�إذ �أ�صبحت توازي مثيالتها يف الدول املتقدمة من حيث
�رسعة الأداء والدقة والإتقان».
 rيعد الطابع الربيدي واجهة ح�ضارية وثقافية للدول
ومنذ زمن بعيد �شغلت هواية جمع الطوابع ودرا�ستها
اهتماما كبريا عند كثري من النا�س من جميع الأعمار يف
جميع �أنحاء العامل .هل ما زالت الطوابع م�ستمرة يف ت�أدية
عملها؟ وماذا عن الطابع ال ُعماين؟
« rrمن خالل الطوابع ،نوثق التاريخ بطريقة مميزة
ونخلّد ال�شخ�صيات والإجن����ازات .وعلى الرغم من �صغر
حجم الطوابع� ،إال �أنها ُتعد � اً
أعمال فنية فريدة جتذب اهتمام
اجلميع �إليها ،وهي ت�صوير وتوثيق
لفنون ال��دول وعلومها ومو�سيقاها
و�إجنازاتها .ولقد كان ملحبي الطوابع
الربيدية الف�ضل يف تقدمي وقائع الذاكرة
ب�شكل مغاير عن ال�رسد التاريخي الذي
يحتاج �إىل جهد يف ال��ق��راءة والتنقيب؛
هوية
فالطابع لي�س جمرد مل�صق ،و�إمنا ّ
وانتماء ،وفكر للمجتمع والدولة ،وقيمة
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افتتاح �أول مكتب بريد
يف م�سقط يعود �إىل عام 1856م
ً
انطالقا من حر�ص
جاء �إن�شاء بريد عُ مان
احلكومة على اتباع منهجية التخ�صي�ص
لقطاع اخلدمات يف ال�سلطنة ومن �ضمنها
ُعد ً
قطاع الربيد الذي ي ّ
رافدا مه ًما يف
م�سرية التنمية
ح�ضارية تكر�س ال�صورة والقليل من الكلمات للأجيال
القادمة .وحتى يومنا هذا ،وال زالت هواية جمع ودرا�سة
الطوابع توحد الأجيال واملهتمني ،وت�ستمر يف جذب انتباه
ال�صغار والكبار.
ولقد ا�ستطاعت الطوابع ,ال ُعمانية �أن تعك�س جمال
التاريخ واحل�ضارة ال ُعمانية حيث جتد �أن الطوابع تناولت
خمتلف معامل الهوية ال ُعمانية ك��الأزي��اء التقليدية،
والأف��ل�اج �أو امل��راك��ب ال�رشاعية وامل��ع��امل ال�سياحية
والرتاثية التي تزخر بها ال�سلطنة .ويف هذا ال�سياق ،قام
ؤخرا بالتعاون مع وزارة ال�سياحة ،ب�إطالق
بريد ُعمان م� ً
�أربعة طوابع تفاعلية تربز الوجهات ال�سياحية التي تنفرد
بها ال�سلطنة ،وذلك مع و�صول �أعداد ال�سائحني القادمني
�إىل ال�سلطنة �إىل ( )3ماليني �سائح �سنو ًيا .وت�ستند هذه
الطوابع �إىل تقنية الواقع املعزز لتتيح للأفراد من ال�سياح
وحمبي جتميع الطوابع الفر�صة ال�ستعرا�ض �أبرز املعامل
ال�سياحية التي تربز معامل ُعمان وجمالها .ول�ضمان توثيق
طوابع الربيد ال ُعمانية ،مت ت�أ�سي�س جمعية ُعمان للطوابع
الربيدية يف عام 2014م .وتركز اجلمعية �أن�شطتها على
درا�سة ال�سمات الثقافية واجلمالية للطوابع ومتثيل ال�سلطنة
يف املعار�ض الإقليمية للهواة.
ورغم تقدم و�سائل االت�صال والثورة التقنية ،ما يزال هواة
الطوابع يبحثون عن املل�صقات الربيدية ،يف ك ّل معر�ض،
�أو متحف ي�سمعون به ،دون كلل �أو ملل ،يف حني ت�سعى
امل�ؤ�س�سات الر�سمية �إىل حفظ الطوابع بكافة ال�سبل املمكنة،
واالحتفاء بها؛ لأن هذه الوريقات مثلت ومتثل �سفري ال�سلطنة
�إىل العامل واحل�ضارات».
 rنرغب يف احل�صول على نبذة خمت�رصة عن تاريخ جمع
الطوابع و�أنواعها ،ومتى �صدرت �أول جمموعة طوابع ُعمانية؟
« rrب��د�أت حكاية جمع الطوابع يف عام 1837م ،عندما
اقرتح مدير املدر�سة الربيطانية (ال�سري روالند هيل) العديد من
الإ�صالحات الربيدية ،وكان �أحدها �إن�شاء طابع الربيد ،حيث مت
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�إ�صدار �أول طابع بريدي يف �إجنلرتا يف عام 1840م وكان يحمل
�صورة امللكة (فيكتوريا) .و�رسعان ما تبعت ذلك بلدان العامل الأخرى
و�أ�صبحت الطوابع من �أ�سا�سيات اخلدمات الربيدية يف جميع �أنحاء
العامل ،ومت و�ضع ر�سوم تو�ضيحية لل�شخ�صيات البارزة واملدن
ال�شهرية والأح��داث التاريخية على الطوابع الربيدية .وهكذا ولدت
هواية جمع الطوابع ودرا�ستها.
وقد �صدرت �أول جمموعة طوابع عادية ُعمانية با�سم م�سقط
وعمان وتكونت من ( )12طاب ًعا يحمل بع�ضها ر�سم �شعار ال�سلطنة،
ُ
والآخر يحمل ر�سم ال�شعار مع ميناء م�سقط وبع�ض القالع املنت�رشة
يف �أنحاء ال�سلطنة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة طوابع �أ�صدرت بتاريخ 16
يناير 1971م وذلك مبنا�سبة �إعالن �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
ا�سم �سلطنة ُعمان ،ولهذا ال�سبب �أعيد �إ�صدار جمموعة ( )12طاب ًعا التي
�صدرت قبل ذلك يف  27يونيو 1970م بعد تو�شيحها با�سم �سلطنة
ُعمان باللغة العربية والإجنليزية» .
� rصدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2005/48ب�إن�شاء �رشكة بريد
ُعمان ،م��اذا حققت ال�رشكة من �أه��داف و�إجن��ازات منذ ت�أ�سي�سها،
وماهي اخلدمات التي تقدمها للأفراد وامل�ؤ�س�سات؟
« rrجاء �إن�شاء بريد ُعمان انطال ًقا من حر�ص احلكومة على اتباع
منهجية التخ�صي�ص لقطاع اخلدمات يف ال�سلطنة ،ومن �ضمنها قطاع
مهما يف م�سرية التنمية .وقد ا�ستطعنا �إجناح
الربيد الذي ُيع ّد راف ًدا ً

يوم النه�ضة املباركة والذي توىل فيه ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد يُعد يومًا ً
خالدا
يف ذاكرة الوطن ونقطة حتول يف تاريخه
الطابع الربيدي يعد واجهة ح�ضارية وثقافية
للدول ومنذ زمن بعيد �شغلت هواية جمع الطوابع
ودرا�ستها اهتمامًا كبريًا عند كثري من النا�س من
جميع الأعمار يف جميع �أنحاء العامل
امل�سرية بخطى ثابتة نحو حتقيق التميز امل�ؤ�س�سي يف كافة عملياتنا
ؤخرا ب�شهادة «ملتزمون بالتميز»
على جميع امل�ستويات .و ُيعد فوزنا م� ً
تقديرا
جاءت
والتي
)
EFQM
من امل�ؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة (
ً
لنجاح امل�ؤ�س�سات وال�رشكات يف تطبيق منطقية (لني  )Leanلإدارة
الهدر يف كافة جوانب العمليات خري برهان على جناحنا يف هذا
ال�صدد ،ونثق ب�أن هذه ال�شهادة الدولية �ست�شكل عالمة فارقة يف
رحلتنا يف بريد ُعمان نحو حتقيق التميز امل�ؤ�س�سي امل�ستدام .وت�أتي
هذه اخلطوات متا�شيا مع الأهداف الإ�سرتاتيجية للمجموعة ال ُعمانية
العاملية للوج�ستيات (ا�سياد) والتي مت ت�أ�سي�سها يف عام 2016م
بهدف تعظيم العوائد االقت�صادية واملالية ال�ستثمارات احلكومة يف
املوانئ واملناطق احلرة و�رشكات النقل البحري والربي واخلدمات
اللوج�ستية ،كما �أوك��ل��ت احلكومة �إىل (ا�سياد) م�س�ؤولية تنفيذ
الطموحات الإ�سرتاتيجية الوطنية اللوج�ستية لل�سلطنة.
كما �أننا ا�ستطعنا تعزيز التجارة الإلكرتونية والت�سهيل التجاري
وتطوير امل�شاريع ومتكني ال�رشكات النا�شئة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة والأف���راد .حيث قمنا بزيادة ع��دد اخلدمات املقدمة
ابتكارا ،ورفع
وجتويدها و�إمتام كافة �أعمالنا على نحو �أ�رسع و�أكرث
ً
م�ستوى الأداء للعن�رص الب�رشي ،وا�ستحداث �صاالت متطورة مع
خدمة «وا�صل» لتدعيم خدمة العمالء ،وخدمة ال�صناديق املتحركة
التي نقدمها يف املجتمعات ال�سكنية واملناطق ال�صناعية ،وكذلك

�إدخال خدمة بريدية جديدة بعنوان (خدمة �إثبات التملك)،
وهي �ضمن اخلدمات املقدمة لوزارة الإ�سكان� ،إ�ضافة �إىل
خدمات ال�سجل العقاري .كما �أن اتباعنا �أحدث التقنيات
يف هذا القطاع ي�شكل حجر الأ�سا�س جلميع عملياتنا مما
ي�ضمن تقدمي حلول ع�رصية ومبتكرة تعزز من جودة
خدماتنا الربيدية».
 rمبنا�سبة يوم النه�ضة املُباركة ،هل من كلمة ترغبون
بتوجيهها عرب جملة (جند عُ مان) بهذه املنا�سبة الوطنية
الغالية؟
ُ « rrيعد يوم النه�ضة املباركة والذي توىل فيه ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
يوما خال ًدا يف ذاكرة
اهلل ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد ً
الوطن ونقطة حتول يف تاريخه .وبهذه املنا�سبة ،نرفع
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات حل�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظمّ � -أيده اهلل  -مقرونة
بالعرفان والوالء على ما ق ّدمه ويق ّدمه للوطن ،ون�س�أل اهلل
مين علينا ب�إدامة �صحة جاللة ال�سلطان املعظم
تعاىل �أن ّ
و�أن يبقيه ذخرا ل ُعمان وال ُعمانيني.
لقد ا�ستمـرت م�سيـرة النه�ضة املباركة على مدار الـ
عاما املا�ضية بهدف حتقيق هدفها الأ�سمى وهو منو
ً 49
وازدهار ال�سلطنة وتعزيز تطور اقت�صادها وتر�سيخ مكانتها
على اخلارطة العاملية .ونح�صد اليوم ثمار توجيهات جاللته
دورا
والتي تتحقق من خالل تعزيز القطاع اللوج�ستي ليلعب ً
وحموريا يف دفع عجلة النمو االقت�صادي وزيادة
أ�سا�سيا
�
ً
ً
قدرة ُعمان التناف�سية ومتكينها من اال�ستفادة من الفر�ص
الوفرية التي يزخر بها هذا القطاع احليوي .ومن خالل التميز
امل�ؤ�س�سي الذي تنتهجه ال�رشكة ،ن�سعى لتحقيق �أداء �أف�ضل
و�أق�صى ا�ستفادة من موقع ُعمان اجلغرايف كمركز جتاري مهم
يف ال�رشق الأو�سط لن�صبح �أحد �أبرز الرواد العامليني يف هذا
القطاع».
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�إعداد :املالزم �أول /زايد بن حممد املهري

يعد مو�سم اخلريف �أحد املوا�سم اال�ستثنائية الني تهب على حمافظة ظفار ،خالل الفرتة
من ( )9/21-6/21من كل عام .كما يعد من املوا�سم ال�سياحية التي ت�ستقطب ال�سياح من
داخل ال�سلطنة وخارجها و�سط �أجواء رائعة تعي�شها املحافظة يف هذه الأيام .وتعد مدينة
�صاللة الوجهة ال�سياحية للأ�سر ال ُعمانية واخلليجية التي ِّ
تف�ضل ق�ضاء �إجازات ال�صيف
بني �أح�ضان الطبيعة والطق�س املعتدل؛ طل ًبا للراحة واال�ستجمام ،وبعيدً ا عن �أجواء
ال�صيف احلارة التي متر بها منطقة اخلليج ،ف�ضال عن الراحة النف�سية التي يلم�سها
ال�سائح من ح�سن ال�ضيافة وت�شابه العادات والتقاليد يف املنطقة ،وتزدان
الطبيعة روع ًة وجما ًال يف مو�سم اخلريف ،حيث يتوا�صل هطول الأمطار
اخلفيفة عليها ،وينت�شر ال�ضباب ،وتكت�سي اجلبال وال�سهول باللون
الأخ�ضر يف �أجواء بديعة.

اخلريف..
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الأماكن ال�سياحية يف حمافظة ظفار
تزخر حمافظة ظفار مبقومات �سياحية فريدة ،ففيها
القالع واحل�صون التي حتكي عراقة تاريخ عمان التليد،
وفيها العيون املتدفقة باملياه وال�شـــواطئ واخللجان
الزاخرة بالرمال الذهبية الالمعة ،وفيها اجلبال ال�شاهقة
وال�سهول املك�سوة باخل�رضة واجلمال ،وفيها ال�صحاري
الف�سيحة الرحبة ،وتداعب كل هذه املقومات ن�سمات الهواء
العليل والغيوم العابقة بالرذاذ والتي ي�ستمتع بها مئات
الآالف من الـمواطـنني واملقيمني والزوار وال�سياح من
خمتلف �أنحاء العامل ,ومن �أهمها:
وادي دربات :ي�شتهر هذا الوادي ب�أنه من الأماكن
بثوب طبيعي �أخ�رض يف مو�سم اخلريف ،كما
التي تتحلى
ٍ
توجد فيه بحري ٌة كبرية ،ويحاط الوادي ب�سل�سلة من اجلبال
التي تتميز ب�شالالت ت�سقط من ارتفاع يقارب ثالثني مرتاً،
حيث ت�صب يف بحر العرب� ،أما الزوار فهم ال يكتفون فقط
باال�ستمتاع مبظهر الوادي ،و�إمنا ميكنهم الذهاب يف رحلة
عرب البحرية على منت القوارب ،كما ميكنهم تناول الفاكهة
الطازجة التي تباع يف املحالت املوجودة حول الوادي.
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حمافظة ظفار تزخر
مبقومات �سياحية فريدة
حتكي عراقة املا�ضي

وادي �صحلنوت :يقع وادي �صحلنوت على بعد 15كم من
مركز مدينة �صاللة ،وميتاز بت�ألقه باللون الأخ�رض خالل
مو�سم اخلريف من كل عام ،بالإ�ضافة �إىل جمال الطبيعة
فيه ،وميكن اال�ستمتاع �أثناء القيادة يف الطرق املتعرجة يف
الوادي بر�ؤية امل�ساحات اخل�رضاء اجلميلة املحيطة بالطريق
وم�شاهدة العيون والربك املائية.
�شاطئ املغ�سيل :تتميز منطقة املغ�سيل ببيا�ض �شاطئها
اجلميل وامتداد �أر�ضيته ال�شا�سعة ،حيث تتدفق املياه يف هذا
ب�شكل قوي ،لت�شكل نوافري طبيعية تر�سم �أروع املناظر
ال�شاطئ
ٍ
الطبيعية التي ال ميكن �أن ين�ساها الزائر..
�شاطئ مرباط :ويتميز �شاطئ مرباط باجلمال الذي
يذهب بك بعيداً �إىل ال�شواطئ البكر والرمال الف�ضية وال�صخور
املرجانية ،وتتميز والية مرباط باخللجان ال�صغرية والتي
تعرف حمليا (باخليا�ص) والغنية بالرثوة ال�سمكية ،وال�شعاب
املرجانية اجلميلة ،والتي جعلتها من �أبرز مواقع الغو�ص
ال�سياحي بال�سلطنة ،بالإ�ضافة �إىل �أن طقو�س �صيد الأ�سماك
لهذه احلرفة التي ميتهنها عدد من �سكان والية مرباط وتدر
وفريا الأمر الذي يتيح للزائر التعرف على مدلوالت
عليهم رز ًقا ً
هذه الطقو�س التي تعك�س العادات والتقاليد املت�أ�صلة لدى
الإن�سان العماين عند ممار�سة �صيد ال�رسدين وال�شارخة
وال�صفيلح مثالً.
�شاطئ الفزايح :وهو من الأماكن الطبيعية التي ين�صح
بزيارتها يف حمافظة ظفار يف مو�سم اخلريف ،حيث يتميز
ب�سواحله ال�صخرية ،وم�شاهد الطبيعة اخلالبة التي يتمتع بها
الزائر �أثناء جتواله يف املنطقة.
عني �أرزات :واحدة من �أجمل معامل ال�سياحة ،والتي

تتميز مبوقع فريد على �أطراف املناطق ال�سكنية يف �صاللة
مهما لل�سياح من �أنحاء العامل ،كما �أنها
ما يجعلها مق�ص ًدا ً
تقع بجانب كهف �أرزات ،وبجانب عدد من اجلبال ال�شاهقة
واجلميلة الكت�سائها باخل�رضة ،كل ذلك يزيد من جمال عني
�أرزات والتي ينبع منها املاء ال�صايف اجلاري يف منظر جميل.
رتا عن مركز مدينة �صاللة
تبعد عني �أرزات م�سافة ( )30كيلوم ً
ما يجعل الو�صول �إليها �سهالً.
كما يمُ كنك القيام بالتنزه على عني �أرزات واملرور مبا
حولها من معامل طبيعية �ساحرة و�سط اخل�رضة والهواء
النظيف ،و�أي�ض ًا ميكنك الدخول �إىل كهف �أرزات والكهوف
املُحيطة بالعني والتمتع مب�شاهدة ال�صخور التي تكونت منذ
قرون بعيدة ،كما ميكنك القيام برحالت م�شي جبلية ،حيث
يوجد طرق ممُ هدة و�سط اجلبال للم�شي والتمتع بنزهة جبلية
مخُ تلفة و�سط الطبيعة .ولأن العني محُ اطة بحديقة بديعة
َمك�سوة باخل�رضة والورود ف�إنها مكان ُمنا�سب متام ًا لق�ضاء
العطالت لال�سرتخاء والقيام بنزهة مع العائلة ،كما يمُ كنك
التقاط ال�صور اجلميلة يف هذا املكان الفريد.
عني �أثوم :تقع عني �أثوم يف �أعلى وادي خ�شيم على بعد
 33كيلومرتا من والية �صاللة ،ويتدفق �شالل عني �أثوم ب�شكل
كثيف يف مو�سم اخلريف نتيجة زيادة من�سوب املياه يف
املخزونات اجلوفية التي تغذي هذه العني باملياه ويقل ن�سبي ًا
من�سوب مياهها يف باقي املوا�سم الأخرى.
�سهل �أتني :تقع منطقة �أتني على �أطراف مدينة �صاللة،
ويوجد فيها العديد من مناطق اجلذب ال�سياحي مثل :كهف
�أتني الواقع فوق اجلبل ،وعني جرزيز ،بالإ�ضافة �إىل منتزه
�أتني املتميز بامل�ساحات اخل�رضاء اخل�صبة.

جبل �سمحان :يعد جبل �سمحان من �أهم ال�سال�سل اجلبلية
يف حمافظة ظفار ،ويبلغ �أق�صى ارتفاع له ( )2100مرت،
وي�ضم جبل �سمحان العديد من ال�سهول تتخللها ممرات �ضيقة
وعميقة ي�صل بع�ضها �إىل نحو ( )1000مرت ،وتنت�رش النباتات
املتنوعة يف �سهل جبل �سمحان مع وجود بع�ض �أ�شجار ال�سمر
و�أ�شجار اللبان ،وتفتقر املمرات اجلبلية ال�ضيقة لوجود املياه،
لكن توجد بها �أكرث من جمرى لل�سيول والتي تعد م�صدرا مهم ًا
للمياه ملعظم احليوانات املوجودة باملنطقة .ويوجد يف هذه
اجلبال �إىل جانب النمر العربي (والذي يعد من احليوانات
النادرة) العديد من الثدييات الأخرى ،مثل الغزال العربي
والثعالب ،والوعل النوبي.
كهف طيق :كهف طيق� ،أكرب كهف يف ال�سلطنة ،وثاين �أكرب
مكع ًبا ،و يعد �أهم
كهف يف العامل .تبلغ م�ساحته ( )٧٠م ً
رتا ّ
مفردة جيولوجية يف البالد ،تك�شف عظمة جغرافية املنطقة
عرب التاريخ .كما يعد م�صدر جذب �سياحي مهم يف ال�سلطنة
لع�شاق املغامرة واكت�شاف املعامل التاريخية واجلغرافية.
�سوق احلافة :يعد من الأ�سواق التقليدية املعروفة يف
مدينة �صاللة ،حيث ين�صح بزيارته يف مو�سم اخلريف؛ ملا
يتم فيه من تقدمي للعرو�ض التقليدية املتعلقة بثقافة ُعمان
ب�شكل عام ،وحمافظة ظفار ب�شكل خا�ص ،وما ي�ضيف �إليه من
اجلمال والروعة هو �أنه حماطٌ ب�أ�شجار جوز الهند ،وفيه تباع
ال�سلع العمانية القدمية ،والتقليدية ،كاملجوهرات الف�ضية� ،أو

الذهبية ،بالإ�ضافة �إىل املالب�س العمانية ،ومنتجات
احلرف اليدوية ،بالإ�ضافة �إىل الفخار ،والبخور
العماين ،وميكن القول �إنه املكان الأمثل الذي ميكن
للزائر �أن يتعرف من خالله على الرتاث العماين
العريق ،وي�شهد �سوق احلافة تطويراً وحتديث ًا يف
البنية الأ�سا�سية ،حيث �سيتم �إن�شاء �سوق (احلافة
جالريي) الذي ميتاز كونه الأول من نوعه يف �صاللة
مبوا�صفات عاملية ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة �سوق تراثي
بطابع ع�رصي يقدم كافة اخلدمات للزائر واملقيم
حتت �سقف واحد.
املعامل الأثرية يف حمافظة ظفار
من �أهم املعامل الأثرية يف املحافظة :
موقع خور روري :يقع على ال�رشيط ال�ساحلي
ملحافظة ظفار ،ويبعد عن مدينة �صاللة بحوايل
( )40كم باجتاه ال�رشق ،ويعود تاريخ هذا املوقع
الأثري �إىل القرن الأول قبل امليالد ،ويعرف املوقع
با�سم ميناء �سمهرم الذي ميز املنطقة بن�شاطها
التجاري ،وكان من �أهم املوانئ على مر الع�صور
القدمية يف ت�صدير اللبان �إىل دول العامل.
مدينة �سمهرم الأثرية :تقع مدينة �سمهرم يف
اجلهة ال�رشقية لوالية طاقة والتي تبعد حوايل
( )30كم عن مدينــــة �صاللة وتعـــرف حملي ًا (بخور

موقع البليد الأثري �أحد مواقع الرتاث العاملي املعتمد لدى منظمة
(اليون�سكو) ،وهو موقع �أثري مفتوح يقع بالقرب من �سوق احلافة يف �صاللة
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روري) .وتنت�رش �أنقا�ض هذا املوقع الأثري على م�ساحة وا�سعة
من التالل وال�شعاب املحيطة بوادي خور روري .وما زالت
�آثار القلعة ماثلة على قمة ترتفع ( )130مرتا عن �سطح البحر
عند بحرية خور روري التي تتدفق �إليها �شالالت وادي دربات
من ارتفاع �ألف قدم ،م�شكّل ًة بذلك بحريات جتري مياهها �إىل
اخلور ،ومنه �إىل البحر عرب قناة خمتلطة مبياه البحر .حيث �إن
املدينة كانت يف غاية من التح�صني يحيط بها برجان �أحدهما
عند الطرف اجلنوبي ال�رشقي ،والآخر عند الطرف ال�شمايل،
ويبدو �أنها كانت حم�صنة جيداً لوجود بنيان قوي يبلغ عر�ضه
قدما .كما �أن مدخل اخلور
(� )8أقدام وارتفاعه من (ً )20 -15
اجلنوبي يتمتع بحماية كافية ،وي�صعب اجتيازه لوجود نقاط
دفاعية كبرية و�سور حجري ما زالت �آثاره وا�ضحة للعيان �إىل
اليوم.
ح�صن طاقةُ :بني يف القرن ( )19امليالدي ،كمنزل ثم
�أ�صبح مقراً و�سك ًنا لنائب وايل ظفار يف مدينة طاقة التي تبعد
( )33كم عن مدينة �صاللة .ويعد احل�صن الآن ك�أحد املتاحف
حيث يعر�ض يف غرفه املتعددة الأ�سلحة ،و�أدوات يدوية
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تبني طبيعة حياة الإن�سان العماين ،والأدوات املتنوعة التي
ي�ستخدمها.
موقع البليد الأثري :يعد موقع البليد الأثري �أحد مواقع
الرتاث العاملي املعتمد لدى منظمة (اليون�سكو) ،وهو موقع
�أثري مفتوح يقع بالقرب من �سوق احلافة يف �صاللة.
مهرجان �صاللة ال�سياحي
مهرجان �سنوي يقام يف والية �صاللة� أثناء مو�سم
اخلريف من كل عام ,بالتحديد يف مركز البلدية الرتفيهي يف
�سهل �أتني .حيث ي�ضم املهرجان قرية للت�سوق العائلي ،ومنطقة
الألعاب الكهربائية والهوائية ،والقرية الرتاثية ،ومطاعم
ومعار�ض ،ويتميز بعرو�ضه املو�سيقية والثقافية ،وي�شتمل
على عرو�ض حية مــن الفن العماين والرق�صات املحلية
والفنون الرتاثية الأ�صيلة� ،إ�ضافة �إىل احلفالت الغنائية
ال�ساهرة والعرو�ض الريا�ضية.
و�سيكون زوار مدينة �صاللة مبحافظة ظفار خالل فعاليات
املهرجان على موعد مع فعالية فريدة من نوعها تقام لأول
مرة هي (كرنفال املناطيد) ،حيث �سينظمه احتاد من �رشكات
عمانية ،وهذه الفعالية ت�شكل وج ًها جدي ًدا لل�سياحة يف عمان،

لأول مرة يف مهرجان �صاللة ال�سياحي الزوار
على موعد مع جتربة فريدة (كرنفال املناطيد
وعرو�ض الليزر على املناطيد)
حتت �إ�رشاف مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار ،وبالتعاون
مع بلدية ظفار ،بالإ�ضافة اىل وزارة ال�سياحة ،ووزارة
التجارة وال�صناعة ،والهيئة العامة للطريان املدين.
ال�سائح فر�صة
و�سوف متنح �إقامة «كرنفال املناطيد»
َ
اال�ستمتاع باملناظر اخلالبة التي تتمتع بها حمافظة
ظفار خالل مو�سم اخلريف ور�ؤيتها من ال�سماء.
كما �أن الزوار على موعد مع (عرو�ض الليزر على
أي�ضا جتربة �أوىل من نوعها �أي�ضا
املناطيد) والتي تعد � ً
يف ال�سلطنة ،حيث �سيتم تقدمي عرو�ض الليزر املميزة
واملبتكرة على جمموعة من املناطيد ،يف ا�ستعرا�ض
متناغم بني املناطيد ،ومعزوفات املو�سيقى ،و�إ�ضاءات
عرو�ض الليزر.
عزيزي القارئ ..تزخر حمافظة ظفار بالعديد
من املزارات ال�سياحية التي مل نتطرق لها يف التقرير،
وندعوك لزيارتها وا�ستك�شافها والتمتع باملناظر اخلالبة
التي حباها اهلل لهذه املحافظة اجلميلة.
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مل يكن الثالث والع�شرون من يوليو جمرد يوم عابر يف تاريخ عُ مان و�شعبها،
ف�شم�س هذا اليوم عندما �أ�شرقت يف عام 1970م كانت عُ مان و�شعبها على
موعد مع بداية عهد جديد عنوانه (عُ مان قابو�س) ،حيث تفجرت �أنهار العطاء
والتنمية وحتقق لعُمان جمدها ورقيها وعادت �إىل مكانتها بني الأمم وال�شعوب،
حيث كان العمل ب�أ�سرع ما ميكن ليكون ال�شعب العُماين ً
�سعيدا ،حيث كانت
�أوىل كلمات القائد املفدى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تتوجه �إىل �أبناء �شعبه يف بداية العهد الزاهر
(�س�أعمل ب�أ�سرع ما ميكن جلعلكم تعي�شون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل ).

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي بجريدة
(الوطن) ال ُعمانية

مت�ضي م�سرية النه�ضة ال ُعمانية بخطى واثقة وعزم ال يلني نحو
حتقيق املزيد من التقدم والتنمية ال�شاملة ل ُعمان و�شعبها ،حتت ظل
قيادة ح�رضة �صاحب اجلاللــة ال�سلطــان قابــو�س بن �سعيد املعظــم
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ الذي قاد امل�سرية ال ُعمانية منذ بداية ال�سبعينيات
لتكون �ضمن م�صاف ال��دول ويف مقدمتها خ�صو�صا فيما يتعلق
بالتنمية ال�شاملة التي حتقق التقدم للوطن واملواطنني ،ومبا ي�ضمن
دميومة التنمية وا�ستمراريتها ،وبناء دولة امل�ؤ�س�سات والقانون
لتكون م�صالح البالد والإن�سان م�صانة ،واملنجزات التي حتققت لها
من املرافق وامل�ؤ�س�سات ما ي�صونها ويحفظها ويحمي مقدراتها،
فم�ضت امل�سرية الظافرة وحتقق الوعد وغدت ُعمان دولة ع�رصية
يفاخر بها الإن�سان ال ُعماين الأمم وال�شعوب.
وعندما ت�أتي ذكرى الثالث والع�رشين من يوليو املجيد ،يوم
النه�ضة ال ُعمانية ،يقف ال�شعب ال ُعماين الأبي ليحتفل بهذه املنا�سبة
الوطنية العزيزة وي�ستذكر من خالل ذاكرة النه�ضة ال ُعمانية التي

عاما ليالم�س التحول العظيم الذي حتقق ل ُعمان منذ
بد�أت قبل (ً )49
�أن �أ�رشقت �شم�س النه�ضة املباركة بقيادة جاللته �-أبقاه اهلل -فيقف
الإن�سان ال ُعماين مع هذه احلقيقة وهو ي�شعر مبزيد من الفخر واالعتزاز
بقيادته ووطنه ،ويجدد مرة �أخرى ويف كل عام العهد والوالء ل ُعمان
وقائدها؛ لأن الإن�سان ال ُعماين ي�ؤمن ب�أن ما حتقق ل ُعمان وال يزال
يتحقق مل يكن ليتحقق �إال من خالل ر�ؤي��ة حكيمة وعزمية قوية
ورغبة �صادقة جتاه حتقيق املجد والرخاء والعزة لهذا الوطن العزيز،
فدارت رحى التنمية بقيادة باين ُعمان وملهمها ومفجر طاقاتها
وحوله �سواعد �أبناء ُعمان املخل�صني ،وحتركت همم ال ُعمانيني نحو
العمل والبناء مت�سلحني بـ ـ الإميان باهلل ـ والثقة بالقائد ـ �أبقاه اهلل
ـ مدركني ب�أن بناء الوطن يتطلب اجلهد والعزم والإخال�ص والتفاين
والتغلب على كل ال�صعاب وجتاوز التحديات.
�إن طريق البناء الذي انتهجه جاللته �-أدام��ه اهلل -منذ بداية
عهد النه�ضة املباركة كان �شامال لكافة مناحي احلياة التي ت�ضمن

�إن طريق البناء الذي انتهجه جاللته �-أدامه اهلل -منذ بداية عهد
النه�ضة املباركة كان �شامال لكافة مناحي احلياة التي ت�ضمن لل�شعب
العُماين الراحة واال�ستقرار والرفاهية والعي�ش الكرمي
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لل�شعب ال ُعماين الراحة واال�ستقرار والرفاهية والعي�ش الكرمي ،لذلك
كانت النه�ضة ال ُعمانية وال تزال ترتجم بنه�ضتها معنى ال�شمولية
يف التنمية وعدم �إغفال �أي جانب من جوانب احلياة الع�رصية مع
املحافظة على عدم امل�سا�س بقيم املجتمع ال ُعماين و�أ�صالته ،فكانت
مراحل النه�ضة املباركة مت�ضي وهي واثقة من اخلطى التي تتقدم
بها ،فو�ضعت يف البداية الأ�س�س ملتطلبات كل مرحلة من مراحل
النه�ضة ال ُعمانية ح�سب احلاجة امللحة يف فرتات متفاوتة والبدء
فيما هو �أهم ومن ثم االنتقال عرب مراحل مدرو�سة ب�شكل عميق �إىل
ما هو �أف�ضل ،وب�شكل يتناغم مع املعطيات والتحديات ولكن ب�شكل
ال يعرف الرتاجع ،حيث �إن اخلطط اخلم�سية املعدة فر�ضت نف�سها
لتحقق النجاح والتقدم لكل مرحلة من مراحل النه�ضة ومبا ين�سجم
مع تطلعات �أبناء ال�شعب ال ُعماين.
لقد �أدركت النه�ضة ال ُعمانية بقيــادة ح�ضـــرة �صاحـــب اجلاللة
حفظه اهلل ورعاه -منذ البداية �أهمية وجود �سواعد ُعمانية من�أبناء الوطن ت�ساهم يف البناء والتقدم ،فكان توجيه امل�سار دائما
يركز على ��ضرورة التنمية الب�رشية للإن�سان من خ�لال توفري
امل�ؤ�س�سات التي ت�ضمن توفر العي�ش الكرمي للمواطن ورعايته
بال�شكل املطلوب ليكون م�ساهما فاعال يف بناء الوطن و احلفاظ
على مقدراته .
وبعد �أن ا�ستكملت التنمية ال ُعمانية بناء �أ�س�س امل�ؤ�س�سات
الراعية لتكوين الإن�سان القادر على حتمل امل�س�ؤولية جتاه مقدرات
الوطن ومكت�سباته ،بد�أت اخلطوات نحو حتقيق مزيد من التطور
وبلورة الر�ؤية االقت�صادية احلقيقية التي تواكب معطيات التطور
العاملي من خالل �إيجاد بنية اقت�صادية �صلبة تكون الرافد احلقيقي
للتنمية يف البالد ،وذلك من خالل االهتمام بالقطاع االقت�صادي
واملنظومة االقت�صادية التي حتقق مزي ًدا من الرفد املايل للبالد،
حيث متكنت ال�سلطنة من خالل ر�ؤيتها االقت�صادية امل�ستقبلية �إىل
بناء املناطق االقت�صادية وا�ستغالل املوقع الإ�سرتاتيجي لل�سلطنة
واملطل على ممرات بحرية مهمة ت�ؤهلها ال�ستقطاب اال�ستثمارات
اخلارجية.

وتعد املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم واحدة من �أهم �أعمدة
االقت�صاد الوطني ،حيث ترتكز بهذه املنطقة العديد من امل�شاريع
االقت�صادية العمالقة التي �ستفتح �آفا ًقا اقت�صادية رحبة وحتقق
الكثري مما تعول عليه احلكومة م�ستقبال من ا�ستقرار اقت�صادي
ونه�ضة اقت�صادية ترفد البالد بالعديد من �أوجه التنمية.
ومن خالل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وما ت�ضمه
من م�شاريع حيوية مثل ميناء الدقم ،واحلو�ض اجلاف ال�صالح
ال�سفن ،ومرف�أ م�صايد الأ�سماك ،والتجمعات ال�صناعية ،ومنطقة
الفنادق واملنتجعات وتوريد الغاز الطبيعي و م�صفاة الدقم ومدينة
الدقم اجلديدة ،ونظام النقل ،واملوا�صالت بالدقم ،وم�صفاة وجممع
البرتوكيماويات وتوليد وتوزيع الطاقة واملياه ،وقرية النه�ضة
بالدقم ،كل هذه امل�شاريع العمالقة التي ت�ضمها الدقم هي واحدة
من �أهم املناطق االقت�صادية التي �ستكون مركزا اقت�صاديا عامليا
ي�ساهم يف االقت�صاد ال ُعماين ويوفر الآالف من فر�ص العمل،
ويجذب ا�ستثمارات اقت�صادية عاملية �سيكون لها �إ�سهاماتها يف
التنمية ال ُعمانية.
�إن ما �شهدته ال�سلطنة خالل م�سرية النه�ضة ال ُعمانية �أ�صبح
اليوم م�رضب الأمثلة لدى العديد من �شعوب العامل ،فما حتقق يف
هذه الفرتة من عمر النه�ضة ال يتحقق يف كثري من الدول ،لكن بف�ضل
العزمية ال ُعمانية ال�صادقة التي قادها ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ حتققت كل
هذه املنجزات وال تزال التنمية ال ُعمانية ما�ضية �إىل حتقيق املزيد.
ومع ما �شهدناه من منجزات عظيمة حتققت على تراب ُعمان
الطاهر هو بحق م�صدر فخر واعتزاز ،وكلما �شعرنا بهذا الفخر ف�إن ذلك
يعاظم من الهمم التي تتطلب احلفاظ على هذه املنجزات التي حتققت،
وكل ذلك يعد �أمانة يف �أعناق �أبناء ُعمان حيث تتطلع الأجيال القادمة
لتكون ُعمان ـ كما ع�شنا فيها ـ ،بال ًدا ما�ضية �إىل حتقيق املزيد وهي
كذلك ب�إذن اهلل وبف�ضل قيادة جاللته ـ حفظه اهلل ـ وبف�ضل تكاتف،
�أبناء ال�شعب وترا�صهم خلف قيادتهم كالبنيان املر�صو�ص.
دامت ُعمان ودام �سلطانها ودام �شعبها يف �س�ؤدد ورخاء.
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وطن ال�سالم

النقيب (مهند�س)
منذر بن حمدان الفزاري
اجلي�ش ال�سلطاين العماين
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ُ
الفذ
املجد
مان
ع
والقائد ُّ
ُ
ُ
ُ ُ

الرائد/
زهران بن حمد الربيعي
مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع

ُعمان منذ قدمي الزمان ا�شتهرت بالبطوالت والإجنازات
فعمان
على امل�ستوى املحلي �أو الدويل على حد �سواءُ ،
ج�سر تاريخي ي�ضرب بجذوره التاريخية يف املا�ضي
التليد ،فما �أن ي�أتي ا�سم ُعمان �إال ويتبادر �إىل ذهن
فعمان
القارئ �أو ال�سامع �أر�ض الت�ضحيات واالنت�صاراتُ ،
مدت يد التعاون والت�آزر والت�آلف مع �شعوب الأر�ض قاطبة،
ّ
فامتدت ج�سور التجان�س مع خمتلف بقاع الأر�ض و�شعوب
العامل ،ف�شاع ا�سم ُعمان باملحبة وال�سالم والوئام ،و�صدق
امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم حني قال« :لو جئت �أهل
ُعمان ما �سبوك وما �ضربوك».

فما �إن بزغ ع�رص النه�ضة املباركة يف الثالث والع�رشين من
يوليو املجيد لعام 1970م بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللــة
ال�سلطــان قابو�س بن �سعيد املعظـم ـ القــائد الأعـلـى للقــوات امل�سلحــة
ـ �أعـزه اهلل ـ انبلج نور العلم وال�ضياء ،وتبددت دياجر اجلهل والعناء،
ف�أ�رشقت ُعمان بنور ربها ،وحكمة قائدها الهمام بالتقدم واالزدهار
وال�سمو واالفتخار.
فـــجاءت بنا �إنــ�سان عني زمانه
وخـــلت بيا�ضا خلــــفها ومـــ�آقيــــــــــا
			
ُيدل مبعنى واحـــد كل فاخـــر
وقد جمـــع الرحــــمن فيك املــعانيــــــا
			
و�أنت يا موالي الذي تغ�شى الأ�سنة �أوال
وتـــ�أنف �أن تغ�شى الأ�سنة ثانيـــــــــــــــا
			
وما كنت يا موالي ممن �أدرك املُلك باملُنى
نب النوا�صيـــــــــــــــــــا
			
ولكن ب�أيــام �أ�ش ّ
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عاما من احلداثة واملعا�رصة
ها هي ال�سلطنة الآن تعي�ش (ً )49
وقد اعتلت �سنام املجد يف �شتى امليادين وعلى خمتلف الأ�صعدة
بف�ضل الفكر الثاقب املنري لباين نه�ضة ُعمان العزة والإب��اء موالنا
جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ـ �أبقاه اهلل ـ حيث جاء �إ�صدار
النظام الأ�سا�سي للدولة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )96 /101لي�ضع
فيه امل�رشع احلكيم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ الركائز والدعامات الأ�سا�سية
لدولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،ومن هنا انطلقت ُعمان وفق خطى وا�ضحة
ومر�سومة للمبادئ التي انتهجتها لقيام الدولة باملعنى ال�سيا�سي
والقانوين والإ�سرتاتيجي ف�أ�صبحت دولة لها هيبتها ومكانتها الدولية
املرموقة لدى املجتمع الدويل.
وقد �أر�سى جاللته ـ �أبقاه اهلل ـ منذ توليه مقاليد احلكم يف البالد
�أ�س�س ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة را�سخة تنطلق منها
وترتكز عليها جهود التنمية امل�ستدامة يف �شتى املجاالت ،كما حر�ص

جاللته ـ حفظه اهلل ورعاه ـ على �إعالء قيم العدالة واملواطنة وامل�ساواة
وحكم القانون وتدعيم �أركان دولة امل�ؤ�س�سات والقانون التي ينعم
فيها املواطن واملقيم بالأمن والأمان ،وتتحقق فيها للجميع �أجواء
الطم�أنينة و�صون احلقوق يف ظل حكم و�سيادة القانون.
و�شكلت الثقة العميقة يف قدرات املواطن ال ُعماين على امل�شاركة
الإيجابية والواعية يف �صنع القرارات ،و�صياغة وتوجيه التنمية
كبريا للمواطن ال ُعماين على امل�شاركة وممار�سة حقوقه
الوطنية حاف ًزا ً
ال�سيا�سية التي كفلها النظام الأ�سا�سي للدولة منذ ما يربو على �أربعة
عاما م�ضت ،وقد انعك�س ذلك بو�ضوح يف تطور م�سرية
وع�رشين ً
ال�شورى ال ُعمانية التي حظيت بدعم القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ
ويف هذا الإطار يقوم جمل�س ُعمان بجناحيه (جمل�س الدولة وجمل�س
ال�شورى) بدور حيوي ،بالتعاون مع احلكومة ،ويف ظل ال�صالحيات
واالخت�صا�صات الوا�سعة التي يتمتع بها ،بدوره الت�رشيعي والرقابي
ل�صالح الوطن واملواطن.
ومن هذا املنطلق ف�إن املتتبع الآن لأر�ض ُعمان يالحظ الرقي يف
�شتى املجاالت ،فمن ذلك وعلى �سبيل املثال  :قطاع التعليم ،الذي �أواله
املعلم الأول ـ موالنا املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ رعاية ق�صوى ،حيث
كان يف ُعمان قبل ع�رص النه�ضة املباركة ( )3ثالث مدار�س حكومية،
والآن وبف�ضل الرعاية ال�سامية الكرمية ملوالنا املفدى ـ �أبقاه اهلل ـ جند
ما يربو على (� )1069ألف وت�سع و�ستني مدر�سة حكومية يف ربوع
ُعمان من �أق�صى ال�شمال �إىل �أق�صى اجلنوب ،وهذا ي�أتي ترجمة للحق
الد�ستوري املن�صو�ص عليه باملادة رقم ( )13من النظام الأ�سا�سي
للدولة ـ ال�سالف البيان ـ ،حيث ن�صت على �أن« :التعليم ركن �أ�سا�سي
لتقدم املجتمع ترعاه الدولة وت�سعى لن�رشه وتعميمه ـ يهدف التعليم
�إىل رفع امل�ستوى الثقايف العام وتطويره وتنمية التفكري العلمي و�إذكاء
روح البحث وتلبية متطلبات اخلطط االقت�صادية واالجتماعية و�إيجاد
جيل قوي يف بنيته و�أخالقه ،يعتز ب�أمته ووطنه وتراثه ،ويحافظ على
منجزاته -وتوفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية
وت�شجع على �إن�شاء املدار�س واملعاهد اخلا�صة ب�إ�رشاف من الدولة
ووفقا لأحكام القانون ترعى الدولة الرتاث الوطني وحتافظ عليه،
وت�شجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وت�ساعد على ن�رشه».
كما �أن القطاع ال�صحي هو الآخر ُحظي باالهتمام والدعم ال�سامي
الكرميني من لدن جاللة ال�سلطان املعظم �-أع��زه اهلل -فانت�رشت
امل�ست�شفيات واملجمعات وامل��راك��ز الطبية احلكومية يف �أرج��اء
ال�سلطنة لتقدمي الرعاية ال�صحية الفائقة بكوادر طبية م�ؤهلة ت�أهيال
علميا وعمليا كبريا ،وهذا ي�أتي كذلك تلبية للحق الد�ستوري للمواطن

واملن�صو�ص عليه باملادة رقم ( )12من النظام الأ�سا�سي للدولة امل�شار
�إليه ،حيث ن�صت ع��ل��ى«ُ .......تعنى الدولة بال�صحة العامة وبو�سائل
الوقاية والعالج من الأمرا�ض والأوبئة وت�سعى لتوفري الرعاية ال�صحية
لكل مواطن .».........
ولي�س بقليل الأهمية �أن �أ�شري �إىل التطوير والتحديث الذي �شهده
القطاع الع�سكري بف�ضل االهتمام ال�سامي الكرمي من لدن جاللة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورع��اه -حيث �شهد هذا القطاع
بناء �إ�سرتاتيجيا ر�صينا و�سياجا �أمنيا منيعا يف العدة والعتاد برا وجوا
وبحرا حماية ل�سيادة ال�سلطنة على �إقليمها الربي واجلوي والبحري،
ودح�ض �أيدي الطامعني ،وك�رس �شوكة املعتدين ،ف ُعمان وبف�ضل العناية
الفائقة والنظرة الثاقبة للقائد الأعلى �شهدت �أ�صعدتها الع�سكرية
التزود مبنظومات الت�سليح احلديثة وت�أهيل الكوادر الب�رشية لإدارة تلك
املنظومات بكل كفاءة واقتدار وعز وافتختار ،وذلك على هدى من �أقوال
القائد املفدى ـ �أبقاه اهلل ـ يف العيد الوطني لعام 1988م.
«�إننا �إذ نوا�صل جهودنا وبراجمنا الإمنائية يف خمتلف القطاعات
املدنية ف�إننا نعمل على تطوير قواتنا امل�سلحة �إميانا منا بدورها املجيد
يف كل الأوقات ،و�إنه لي�سعدنا اليوم �أن نحيي جميع ال�ضباط واجلنود
يف قواتنا البا�سلة بجميع قطاعاتها وت�شكيالتها تعبريا عما نكنه من
فخر واعتزاز بامل�ستوى الرفيع الذي و�صلت �إليه يف كفاءتها وا�ستعدادها
املتطور و�إخال�صها لواجبها املقد�س يف ال�سهر على �أمن بالدنا العزيزة
وامل�شاركة يف حتقيق ما ت�صبو �إليه من تقدم ورفعة ،كما نحيي خمتلف
�أجهزة الأمن التي تقدم بجهودها املخل�صة �أمثلة بارزة للتفاين يف خدمة
الوطن واملجتمع».
وه��ا هي اليوم م�سرية النه�ضة املباركة تكمل عامها التا�سع
والأربعني بقوة وثقة واعتزاز لتحقيق التنمية ال�شاملة ،ف�إن �أبناء ال�شعب
ال ُعماين الويف يجددون العهد والوالء للقائد الهمام لل�سري قدما خلف
قيادته احلكيمة ،باذلني الغايل والنفي�س من �أجل احلفاظ على مقدرات
ومكت�سبات هذا الوطن العزيز التي حتققت وتتحقق بف�ضل حكمة القائد
املفدى وبعد نظره وثقته الكبرية يف �أبناء وبنات ُعمان يف كل املجاالت
الذين ي�شاركون بفاعلية يف �صياغة وتوجيه التنمية الوطنية و�صنع
القرار عرب م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة يف تناغم ومتا�سك وت�ضافر يحقق
حا�رضا وم�ستقبلاً .
م�صلحة الوطن واملواطن
ً
املراجع:
• النظام الأ�سا�سي للدولة رقم .96/101
• كتاب :كلمات وخطب ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم 2015 -1970م ،وزارة الإعالم .
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

اكت�شاف �أكرب خزان للمياه العذبة على الأر�ض حتت املحيط الأطل�سي
اكت�شف باحثون (ك ًنزا مائ ًيا) ثمي ًنا حتت مياه املحيط الأطل�سي قبالة
�ساحل نيوجر�سي ،ورجحوا �أن يكون هذا احلو�ض من املياه اجلوفية
���ارا) مهما للم�ستقبل يف ظل تناق�ص من�سوب املياه العذبة على
(ادخ ً
الأر�ض .وبح�سب ما نقلت امل�صادر  ،ف�إن تقديرات علمية ترى �أن املياه
العذبة املوجودة يف املكان تكفي مللء ما يقارب مليار حو�ض �سباحة،
وهو رقم هائل .ويرجح الباحثون� ،أن يكون هذا احلو�ض هو الأكرب من
نوعه يف الكوكب الأر�ضي ،وتقدر كميته يف الوقت احلايل مبا ال يقل عن
( )2800كيلومرت مكعب� ،أغلبها من املياه العذبة .ويرى العلماء �أن املياه
اجلوفية املوجودة يف مواقع من هذا القبيل ،قد ت�شكل حال يف امل�ستقبل
لأزمة املياه ،ال�سيما �أن �سكان العامل يتزايدون با�ستمرار وينتظر �أن
ي�صلوا �إىل  9.7مليارات ن�سمة بحلول عام 2050م.

اليابان ت�ست�أنف �صيد احليتان بعد توقف دام ( )31عاما
ا�ست�أنفت اليابان ر�سميا �صيد احليتان التجارية بعد توقف
دام ( )31عاما ،وذل��ك يف حت ٍّد لالنتقادات الدولية ،وقد حددت
هيئة م�صايد الأ�سماك يف اليابان هدفا يتمثل يف �صيد  225حوتا
هذا العام )150( :حو ًتا (بريدي) و( )50حو ًتا (منك) و( )25حو ًتا
(�ساي) .ومتار�س اليابان �صيد احليتان التجاري بناء على �أ�س�س
علمية و�إدارة منا�سبة للموارد حتى ال تت�سبب يف ت�أثريات �ضارة
على موارد احليتان .وا�ست�أنفت اليابان �صيد احليتان على الرغم
من �أن معظم امل�ستهلكني اليابانيني ال يتناولون حلوم احليتان
حاليا .وعاد �أ�سطول �صيد احليتان الياباين من رحلته الأخرية بعد
�صيد ( )333حوتا من حيتان (املنك) يف املحيط القطبي اجلنوبي
(لأغرا�ض علمية).

ما�سح �ضوئي للقرنية قد ي�ساعد يف مكافحة العمى حول العامل

متكن فريق من مهند�سي الطب احليوي يف جامعة (ديوك)
يف الواليات املتحدة الأمريكية من تطوير ما�سح �ضوئي
للت�صوير املقطعي متنقل ،ومنخف�ض التكلفة ،وحممول
خا�ص بالت�صوير الب�رصي ،حيث طور بوا�سطة تكنولوجيا
متطورة ت�ساعد يف �رسعة ت�شخي�ص احلاالت يف املناطق
املحرومة من اخلدمات ال�صحية يف جميع �أنحاء الواليات
املتحدة الأمريكية وخارجها .وبف�ضل مقيا�س الطيف ثالثي
الأبعاد املعاد ت�صميمه يكون املا�سح ال�ضوئي �أخف ()15
وم�صنوعا من
مرة ،و�أ�صغر من الأنظمة التجارية احلالية،
ً
�أجزاء تكلف �أقل من ُع�رش �سعر التجزئة للأنظمة التجارية،
كل ذلك دون الت�ضحية بجودة الت�صوير.

ذراع روبوتية تتعرف على املواد الكيميائية التي تالم�سها
ذراعا
طور باحثون يف جامعة (كاليفورنيا ديفي�س) الأمريكية ً
روبوتية ت�ستخدم نوعية من البكترييا من �أجل التعرف على املواد
الكيميائية التي تالم�سها ،وت�ستخدم الروبوتات اللينة خامات لينة
خفيفة الوزن ومرنة ل�صناعة �آالت ت�ستطيع �أداء مهام متنوعة مثل
الكائنات احلية ،وكثريا ما ت�ستوحى فكرة ت�صميم الروبوتات اللينة
من الطبيعة ،ولكن اجلديد يف الذراع الروبوتية التي ابتكرها باحثو
جامعة كاليفورنيا �أنها حتتوي بالفعل على خاليا حية من �أجل
تعزيز قدرتها على التوا�صل مع البيئة ،وتو�ضع اخلاليا البكتريية
على جدران ال��ذراع الروبوتية داخل غ�شاء ي�سمح بدخول املواد
الكيميائية �إىل الداخل مع احليلولة دون خروج اخلاليا.
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ك�سوف ال�شم�س يغرق ت�شيلي يف الظالم
تناثر مئات الآالف من ال�سياح يف �صحراء �شمال ت�شيلي مل�شاهدة ظاهرة
كونية ن��ادرة :ك�سوف كامل لل�شم�س ميكن م�شاهدته بو�ضوح يف الأج��واء
ال�صافية .وحتدث ظاهرة الك�سوف عندما مير القمر بني الأر�ض وال�شم�س مما
يغرق الكوكب يف الظالم .والظاهرة نادرة احلدوث يف �أي بقعة من بقاع العامل.
وكان �أف�ضل موقع لر�ؤية هذه الظاهرة هو �صحراء �أتاكاما الوا�سعة يف ت�شيلي
�شمايل مدينة ال �سريينا ال�ساحلية ،حيث �ساعد انخفا�ض الرطوبة وخفوت �أ�ضواء
املدينة على م�شاهدة الظاهرة يف �أجواء �صافية .ومل يحدث �أن �شهدت املنطقة
ك�سوفا لل�شم�س منذ عام 1592م ح�سب جمعية الفلك الت�شيلية .فقد انتقل الظالم
التام الذي غطى م�ساحة ( )150كيلومرتا �إىل ال�رشق عرب �أجواء املحيط الهادي
يف �ساعة مت�أخرة من الع�رص ،وا�ستقر يف ت�شيلي .و�سادت الأجواء ال�صافية يف
م�ساحة امتدت من احلدود ال�شمالية لت�شيلي مع بريو �إىل العا�صمة �سانتياجو،
وخرج العاملون من مكاتبهم لر�ؤية الظاهرة.

نحت (فيال) داخل
�صخرة يف موناكو
يف م�سعى لتحقيق �أكرب ا�ستفادة من الطاقة
وتر�شيد التكاليف ،ا�ستعان املهند�سان املعماريان
جان-بيري ل��وت وباتريك رميوند بعوازل من
الفلني و�أل��واح �شم�سية ومن�شار كبري لنحت فيال
فاخرة (�صديقة للبيئة) داخل �صخرة �ضخمة يف
و�شيدت فيال
(موناكو) باجلمهورية الفرن�سيةُ .
(تروجلودي) داخل جرف �صخري كانت تعلوه
قرية ح�صينة تعود �إىل القرن العا�رش قبل امليالد،
وتبلغ م�ساحتها ( )220مرتا تقريبا ،وتت�ألف من:
�ستة طوابق ،وثالث غرف نوم ،وثالثة حمامات،
وم�سبح .وت�ضم البناية وحدة م�صغرة ملعاجلة
املياه ،و�ألواحا �شم�سية لتوليد الكهرباء ،ونظاما
طبيعيا للتدفئة لتقليل انبعاثات الكربون.
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السلطـــان قابــــوس

ال�شاعر /نا�صر بن �سليمان اجله�ضمي

م���ن ال���ق���ل���وب ل��ك��م ح���ب وع��رف��ـ��ان
ي��ا فخر �شعب ل��ه يف الفخر عنوان
ي��ا ت���اج ر�أ�����س ال��ع�لا ح��ي��ي��ت م��ن ملك
ب����ك����م ن����ف����اخ����ر �أي����������ام و�أزم����������ان
جواهر ال�شعر يف �سمط القري�ض لكــــــــم
حت����اك يف م��دح��ك��م ت�ب�ر وع��ق��ي��ـ��ان
ت���ه���دي ق��رائ��ح��ن��ا ن��ظ��م��ا ���س��ب��ائ��ك��ه
�إىل م��ل��ي��ك ل���ه ع����دل و�إح�����س��ـ��ان
ق��اب��و���س م��ن ل��ل��ع�لا وامل��ج��د ���س��ار بنا
�إىل ارت���ق���اء امل���ع���ايل ����ش���اد ب��ن��ي��ان
ق��اب��و���س ���ص��ان��ع جم���د ال��ع��ز يف زم��ن
���س��م��ت ُع���م���ان ب���ه روح ووج���ـ���دان
جن���ل ال����ك����رام م���ل���وك ����س���ادة جنب
����ش���ادوا ال��ع�لا وب��ن��وا للمجد �أرك��ـ��ان
�أ���س��د ال�شرى ق���ادة الهيجاء م��ن قدم
�أ���ش��او���س يف وطي�س ال��وق��ع �شـهبان
م���ا رام���ه���ا م��ع��ت��د يف ك��ي��د بغيته
�إال وك��ن��ت��م ل��ق��م��ع ال��ب��غ��ي �أط���ع���ان
ب��ح��ك��م��ة ����ض���وء ن�ب�را����س ي�����ص��اح��ب��ه��ا
وث���اق���ب ال������ر�أي ت�����ص��وي��ب و�إم���ع���ان
�أر����س���ي���ت���م لأ�����ص����ول احل�����ق ق���اع���دة
ب��ن��ي��ان ع���دل ل��ه يف ال��ر���س��م تبيان
م�����ؤي����د ب����ك ح���ك���م ال����ع����دل ق��ائ��م��ه
لأن �أم���������رك ت����دب��ي�ر و�إت�����ق�����ان
م����ا ق��ل��ت��ه��ا ح���ج���ة �إال و�أن�������ت ل��ه��ا
وف�������اء وع������د وت���ن���ف���ي���ذ وب����ره����ان
ب��ك��م رف��ع��ن��ا ر�ؤو�������س ال���ع���ز ���ش��اخم��ة
ح��ت��ى ت�����س��ام��ت ب��ن��ا ق���وم وع��رب��ـ��ان
���س��م��ات��ك ال���ع���دل ي���ام���والي يف ك��رم
ورم��������زك ال���ع���ف���و �آالء وع����رف����ان
ت���ب���ارك���ت خ���ط���وات ال���ع���زم واث��ق��ة
م��ن ذي امل���ع���ارج يف ت��دب�يره ���ش��ـ��أن
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ح���ق���ائ���ق �أجن���زت���ه���ا ه���م���ة ر���س��خ��ت
م���ن ���س��ي��د ق���ول���ه ����ص���دق و�إمي���ـ���ان
ال���ق���ائ���د ال���ف���ذ م���ي���م���ون ن��ق��ي��ب��ت��ه
ت��ف��اخ��رت ف��ي��ك �أب���ط���ال و�شجـعان
ت�����س��اب��ق ال���ده���ر ب��ال��غ��اي��ات تثبتـها
وال���ده���ر م��ن جم��د م��ا تبنيه ح�يران
دع���ائ���م ال��ع��ز ق���د �أر���س��ي��ت��ه��ا �شمخا
م���ن امل���ف���اخ���ر ال ت��خ��ف��ي��ه �أذه���ـ���ان
بف�ضل حنكة م��ن ف��ا���ض��ت �شمائله
م���ك���ارم ���ش��ه��دت ب��امل��ج��د �أع���ي���ان
يا �سيدي كم لكم يف ال�شعب من كرم
ت��ت�رى م��ك��ارم��ك��م ب��ال��ف�����ض��ل ت����زدان
غ����دت ُع���م���ان ب��ك��م ت��زه��و بحلتها
ع���ل���ى ال���ق���رائ���ن �أق����ط����ار وب���ل���دان
م��ه��دمت الأم�����ن يف �أرج���ائ���ه���ا ف��غ��دت
رم����ز الأم������ان ف�ل�ا خ����وف وع���ـ���دوان
وب����ات ط��ال��ع��ه��ا ب��ال�����س��ع��د يحر�سها
ف��ك��ي��ف ال وم��ل��ي��ك الأم�����ر �سلـطان
ث��ق �أن��ن��ا ل��ف��داك ال��ن��ف�����س نرخ�صها
واحل�����ر يف ق���ول���ه ب��ال��ع��ه��ـ��د ي����زدان
ل���ن���ا ت����واري����خ جم����د ���ص��اغ��ه��ا ك���رم
م��ن ���س��ال��ف ال��ده��ر �أج�����داد وول��ـ��دان
ب��ك��م ت��ن��اط ح��ي��اة ال�����ش��ع��ب �سامقـة
ع����ز ����ش���واخم���ه ت�������س���م���وه �أوط�������ان
ب��الأم��ن يف العي�ش يف ع��ز وفـي ترف
و�أن���ت يف �سهر وال�شعب و�ســـنان
ك��ه��ف احل��م��ى وذرى امل���رت���اع �آم��ن��ه
ك��ذا ال��ك��رام لهم يف ال��ب ��أ���س ميدان
بحبل ذي العر�ش م��والي اعت�صامكم
وغ�������ارة ال���ل���ه �أن�������ص���ار و�أع���ـ���ـ���وان
ويف اخل��ت��ام ���ص�لاة ال��ل��ه م��ا �سطعـت
�شم�س وم���ا هطلت ب��ال��ودق �أم��ـ��زان
��م���د خ�ي�ر اخل���ل���ق �أج��م��ع��ه��م
ع��ل��ى حُم� َّ
م��ن ذروة �أن��ت��ج��ت��ه��ا ال��ع��رب ع��دن��ان
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ار ُة ال َّتلِيد ُة،
يث احل َ
وما ؛ بالأَ ْم ِ�س َح ُ
يث امل َْج ُد و َ
ان َ ..ح ُ
ُع َم ُ
وعلَى َم ِّر ال َّتا ِر ِ
ار َ
يخ َ ،ن َعم هِ ي كَ َذلِكَ َد ًَ
الفخ ُ
َ�ض َ
وم ب�إ�شرْ ا َق ِة ا ُ
اج ُع ِ -ب َعو ِن ِه ُ�س ْب َحا َن ُه ُ -ث َّم بمِ ُ ْ�س َت ْق َب ِل ِه ال َباهِ ِر  ،ا َّلذِي َت َث َّب َت ْت
مل ْن َج ِزَ ،
اج ال َّن ِ
وغ ًدا َذلِكَ ال ِّن َت ُ
وال َي َ
وج ر� ًؤى.
و�س ُم ِّو َم ْق َ�صدٍُ ،
�أَ ْركَ ا ُن ُه ُر ُ�س ًَ
و�ش ُمولِ َم ْع ِرف ٍَة ،و ُن ُ�ض ِ
وخاَ ،
وعلَى قَاعِ َدةٍ َ�ص ْل َب ٍة ،مِ ن َر َ�صا َن ِة فِ ْك ٍر ُ ،
ان الخْ َ ِري وال َّن َماءَِ ،عامِ َر ٌة َدالال ُتهاَ ،حا�ضرِ َ ٌة
َىع َم َ
َمظَ اهِ ُر َ�ش َّتى تِلكَ ا َّلتِي َت َت َج َّ�س ُد َعبرْ َ َت َعا ُق ِب ال َّز َم ِنَ ،عل ُ
ار ًة َث َبا َت ُة ِ�إ ْق َد ٍام ،و�أُ ْخ َرى َر َباطَ ُة ج� ٍأ�ش ،وال َأع ُّم
آخر َ�سـ َدا َد ُة َر� ٍأي ،و َت َ
َ�ش َواهِ ُد َها؛ حِ ي ًَنا ِ�إ ْد َراكُ َواقِ ٍع ،و� َ
� ْأغ َل ُب َها مجُ ْ َتمِ َعةًَ ،بل هِ َي كَ َذلِك ب َِح ٍّق.
انَ ،وطَ ٌن َح َّي َن ُه ا ُ
زع �أَو َف َز ٌع ،وال
ُع َم ُ
اما �أَمِ ي ًنا ،ال َج ٌ
هلل َت َعالىَ َ ،ر َ�شا َد ًة َ
و�ص َوا ًَباَ ،
وو َه َب ُه َم َق ًَ
ار ،و ُه َنا َل َن ْ�س َتذْكِ ُر َما
اع ،بل َ�سك ٌَن و ِن َع ٌم ،واطْ مِ ئ َن ٌ
اب ،وال خِ ي َف ٌة �أو ا ِْر ِت َي ٌ
ان َ
َو َج ٌل �أو ا ِْر ِت َع ٌ
وو َق ٌ
مي َ�ص َلّى َهّ ُ
الل َعل َْي ِه َو َ�س َل َّم(َ :م ْن �أَ ْ�ص َب َح مِ ْن ُك ْم �آمِ ًنا يِف �سرِ ْ ِب ِه ُ ،م َعا ًفى يِف
الر ُ�سولُ ال َك ِر ُ
َقد َقا َل ُه َ
ُوت َي ْومِ هَِ ،ف َك َ�أ َ مّنَا ِحي َز ْت َل ُه ال ُ ّد ْن َيا) رواه البخاري.
َج َ�س ِد ِه  ،عِ نْد ُه ق ُ
اج َها
� ْأح َد ٌ
ام ُه َنالِكَ َقد َم َّرت وتمَ ُّرُ ،ه َنا ُ
وم ْ�س َتطَ ا ُب َها ،و�أُ َج ُ
وه َناك؛ َ�سا ِئ ُغ َها ُ
اث ِج َ�س ٌ
و�س َّن ُت ُه َت َعالىَ فيِ َم َلكُو ِتهِ� ،إِنمَّ َ ا َر ْح َم ٌة وهِ َدا َي ٌة
وما تِلكَ �إِ اَّل � َإرا َد ُة َخالِقِ الك ِ
َ
وع ْل َق ُم َهاَ ،
َونُ ،
أوج ُه الظَّ َف ِر،
ِل ُك ِّل َر ِ
انِ -بف ْ
اج ٍح ُم َّتع ٍِظ  ..و َت ْب َقى ُع َم ُ
َ�ض ِل ِه ُ�س ْب َحا َن ُه  -مل َت ْ�س َت ْغل ِْق َعلي َها � ُ
َالح مِ ْن َن ْع َما ِئ ِه َت َعالىَ َعلي َها ،وهِ َي � -أي َن َع َم ُاء
اح هِ َب ُت ُه َل َها ُ�س ْب َحا َن ُه ،والف ُ
َبل ال َّن َج ُ
اه َها ال ُتع ُّد و ال تحُ ْ َ�صى ،ا َّلذِي َقالَ فيِ محُ ْ َك ِم كِ َتا ِب ِه ال َع ِزي ِز:
اخلَالِقِ َواهِ ِب ال ِّن َع ِم  -تجِ َ َ
فال�شك ُْر للـ ِه
يم{ (النحل ُّ .. )١٨
}و�إِن َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ اَل تحُ ْ ُ�ص َ
َ
ُور َّرحِ ٌ
وها �إِ َّن اللهَّ َ َل َغف ٌ
اج ٌب ،واحل َْم ُد َل ُه ُ�س ْب َحا َن ُه َثاب ٌِت.
مِ َّنا َو ِ
ان َ�ش ْع ًَبا و�أَ ْر ًَ�ضا!!
ْكم ال ِّن ْع َم ِة ا َّلتِي �أَ ْ�س َب َغ ِب َها ُ�س ْب َحا َن ُه و َت َعالىَ َعلى ُع َم َ
وكَ ْم َح ْج ُم ِتل ُ
َاج ُد ،ا َّلذِي �أَ�شرْ َ َق ف َْج ُر ُه َعلَى
وم الأَ َغ ُّر امل ِ
ِن ْع َم ِة ال َّثالِثِ وال ِع�شرْ ِ َ
ين مِ ْن ُيول ُيوَ ،ه َذا ال َي ُ
ان ،بِا َ
و�س ْب ِن َ�سعِي ٍد
ال�سلطَ ِ
ُع َم َ
ان َقا ُب َ
مل ْق َد ِم َّ
ال�سامِ ي لمِ َوال َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صاحِ ِب اجلَال َل ِة ُّ
مل َعظَّ ِم َ -ر َعا ُه ا ُ
ا ُ
ُوج الأَ َملِ َ ،ن ْح َو � ْإح َيا ِء الأمجْ َ ا ِد ال َّتلِي َدةِ ،و ِ�إ َعاد ِة كِ َتا َب ِة
هلل َ -ح ُ
العميد الركن/
يث ُبل ُ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
اغ ِة امل ُْ�س َتقْبلِ بمِ ُ َتطَ َّل َبا ِتهِ،
ُوب ال َع�صرْ ِ و ِت ْق ِن َيا ِتهَِ ،م َع ِ�ص َي َ
يخ ِب� َأ�صا َل ِتهِ ،و ِب ُ�أ ْ�سل ِ
ال َّتا ِر ِ
ريا ِتهِ.
وال َقاد ِِم بمِ ُ َت ِّغ َ
وم ال َّن ْه َ�ض ِة ا ُ
يف ال،
اء ،كَ َ
ريا ُ
اركَ ِة َخ ً
َل َقد َج َ
اء َي ُ
�اءُّ ،رقِ ًّيا و ِب َن ً
ور َخ� ً
مل َب َ
وع ْم َرا ًنا ،مجَ ْ ًَدا َ
ان ُه َو ا َ
وه َنالِكَ
يث ُه َو َه َد ُف ال َّت ْنمِ َي ِة َ
مل ْق َ�ص ُدَ ،ح ُ
وقَاعِ َد ُت ُه َم ْبن َِّي ٌة َعلى �أَ َّن الإ ْن َ�س َ
وغا َي ُت َها ُ ،
الر�ؤى
ال�سامِ ي بال َع ِ
الوطِ ي َدَ ،ح ُ
ال�س َعي ِد َ ..فك َ
َان وب َِح ٍّق احلَيا َة ال َك ِر َ
ميةَ ،وال ْأم َن َ
َ
ي�ش َّ
الو ْع ُد َّ
يث ُّ
ال�سامِ َي ُة لجِ َال َل ِت ِه َحفِظَ ُه ا ُ
هلل.
الثَّاقِ َبةُ ،وال َّد َعائ ُِم َّ
وال�س ْع ُد
�إ َّن َنا َه َك َذا  -واحل َْم ُد هلل َ -على �أَ ْر ِ
�ض ُع َم َ
ان الطَّ ِّي َبةِ؛ ال ِو َئ ُ
ام َي ْج َم ُع َنا ،والأَ ْم ُن َي ْ�ش َم ُل َناَّ ،
وام ِت َنا ًنا ل ُِ�سلطا ِن َناَ ،حفِظَ ُه ا ُ
وحفِظَ
هلل َو َر َعـا ُهَ ،
َي ُح ُّف َنا ،ف َْخ ًَرا ِب َع َرا َق ِت َنا ،وعِ َّز ًة بِا ْنتِما ِئ َنا ،وعِ ْرفَا ًنا َ
لوطَ ِن َناْ ،
ني{ (يو�سف  .. )٦٤ -و َت ْ�س َتمِ ُّر
ٱلرحِ مِ َ
ُ�س ْب َحا َن ُه َهـ َذا َ
الوطَ َن �آمِ ًَنا ُم ْ�س َتق ًِّـرا } َف�ٱللهَّ ُ َخيرْ ٌ َحافِ ظً ا َو ُه َو �أَ ْر َح ُم � َّ
ا ُ
هلل ال َّتوفِ يقِ .
ان الأَمجْ َ ادَِ ،وبِا ِ
ات َعلَى �أَ ْر ِ
�ض ُع َم َ
مل ْن َج َز ُ
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