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يف ذاكرة وطننا الغايل ُعمان �أيام تاريخية خالدة �،سطرها ب�أحرف من نور �أبناء ُعمان املجد والتاريخ ُ ،عمان
احل�ضارة والعراقة  ،ودونوها يف �سجل الأجماد العريقة لت�ضاف يف هذا ال�سجل املاجد الذي يحمل بني دفتيه منجزات
ُعمانية خالدة  ،ولتبقى مك�سبا وطنيا تتفاخر به الأجيال املتعاقبة عزا وكرامة و�س�ؤددا  ،ومن بني تلك الأيام العظيمة ،
يوم القوات امل�سلحة  ،هذا اليوم الذي ي�رشق على ُعمان نورا و�ضياء  ،وي�ستقبله ال ُعمانيون كل عام يف احلادي ع�رش من
دي�سمرب منذ عام 1975م باحلفاوة والفخر  ،واالعتزاز ب�صنيع رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة ومبا قدموه من ت�ضحيات
ج�سام يف �سبيل الدفاع عن الوطن الغايل  ،وحماية مقد�ساته الطاهرة  ،و�صون منجزاته احلديثة .
يوم القوات امل�سلحة يحمل يف وجدان كل ُعماين دالالت وطنية عميقة منه ت�ستلهم الأجيال املتعاقبة معاين جليلة،
يف الت�ضحية والفداء من �أجل �أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة يف �سماء املجد ،وكذلك منه ي�ستلهمون الوطنية احلقة
النابعة من ر�سوخ االنتماء  ،و�شموخ هاماتهم امل�رشئبة بالعزائم ال�صلبة التي ال تنحني وال تلني ،وامل�شاعر ال�صادقة
املخل�صة  ،وال�صمود على احلق ال ميكن قهره مهما تكالبت امل�صاعب واملتاعب ،و�سيظل دائما وهكذا رجال قوات
ال�سلطان امل�سلحة ومعهم جميع �أبناء الوطن متم�سكني بهذه القيم الأ�صيلة التي جبلوا عليها حتت ظل قيادتهم احلكيمة
ال�سديدة ونه�ضتهم اخلالدة املتجددة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
را�سخا  ،انطلقت ب ُعمان نحو التقدم واالزده��ار ،والبناء،
�إن ذكرى يوم القوات امل�سلحة ت�شكل منعطفا تاريخيا
ً
ومنها انطلقت اللبنة الأ�سا�سية الأوىل يف م�سرية التنمية ال�شاملة امل�ستدامة يف البالد التي نقلت ُعمان �إىل مرحلة
جديدة عامرة باحلياة والأمل املن�شود للتطوير والتحديث يف �شتى املجاالت وجميع الأ�صعدة ،حتى حتولت ُعمان �إىل
دولة ع�رصية ي�شار �إليها بالبنان ،وي�سودها الأمن واال�ستقرار هلل احلمد واملنة ،وتوا�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة �أداء
واجباتها ومهامها الوطنية بكل عزمية و�إ�رصار  ،وهي ت�شهد �أعلى مراتب التطور يف العدة والعتاد والذي حتقق ليلبي
مطالب الدولة احلديثة  ،حيث تبو�أت خالل اخلم�سة عقود املا�ضية مكانا مرموقا وم�رشفا ،تدريبا وتنظيما وت�سليحا،
حمققة �إجنازات عمالقة يف هذا ال�ش�أن.
ومبنا�سبة احتفاء ال�سلطنة بيوم القوات امل�سلحة �أقام ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ حفل ع�شاء بق�رص الربكة العامر تكرميا من لدن جاللته ـ �أعزه اهلل ـ لقواته امل�سلحة البا�سلة،
واعتزازا بهذا اليوم املجيد تف�ضل جاللة القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ـ مبباركته ال�سامية الكرمية لقواته امل�سلحة البا�سلة
تقديرا من مقامه ال�سامي للدور املقد�س الذي ت�ضطلع به قوات ال�سلطان امل�سلحة والرعاية
ب�إن�شاء �إذاعة (ال�صمود)
ً
الكرمية من لدن جاللته ملنت�سبيها.
وبهذه املنا�سبة املجيدة تت�رشف هيئة حترير جملة (جند عمان) �أن ترفع �أ�سمى �آيات التهاين و�أجل التربيكات ملقام
جاللته ال�سامي ـ �أعزه اهلل ـ داعني املوىل عزوجل �أن يحفظ جاللته بعني رعايته  ,و�أن يدميه عزا وذخرا للوطن واملواطن.
وكل عام واجلميع بخري
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�أقام ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ
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ميا
االحتفال بهذا اليوم املاجــد تكر ً
مــن عاهـ ـ ــل البـالد املفـ ــدى ـ �أعزه
الله ـ لقواته امل�سلحة البا�سلة بجميع
ت�شكيالتها ووحداتها
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ي�أتي االحتفال بهذا اليوم املاجــد
تكرميا مــن عاهــــــل البـالد املفــــدى
ً
ـ �أع��زه اهلل ـ لقواته امل�س��لحة البا�س��لة
بجمي��ع ت�ش��كيالتها ووحداته��ا عل��ى
دوره��ا الوطن��ي العظيم و��شرف �أداء

9
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االحتفال بيوم القوات امل�سلحة ي�أتي
ميا لقوات ال�سلطان امل�سلحة
تكر ً
لأدوارها الوطنية العظيمة يف الذود
عن حيا�ض الوطن واملحافظة على
منجزاته ومقدراته
العــدد 528
دي�سمرب 2020
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واجبها املقد�س يف الذود عن حيا�ض
الوط��ن وحماي��ة �أمن��ه  ،وال�سهر على
ا�ستق��راره و�سالمته  ،واملحافظة على
منجزات��ه ومقدراته ،فتحق��ق ل ُعماننا
الغالي��ة بف�ض��ل اهلل الأم��ن والأم��ان
وال�سالم والرخاء.
11
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اللــــــــــــــــــــــــــــه ورعاه  -يرت�أ�س اجتماع جمل�س الوزراء بق�صر الربكة العامر

•• ّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم  -حفظه الله ورعاه  -فرت�أ�س يوم  12/15اجتماع جمل�س
الوزراء بق�صر الربكة العامر•• .
وق��د ا�سته��ل جالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م – �أبق��اه اهلل – االجتماع
بالتوج��ه �إىل اهلل ع��ز وجل باحلم��د والثناء على نعمائ��ه اجلزيلة التي
�أ�سبغه��ا عل��ى عمان و�أهله��ا� ،سائال العل��ي القدير �أن ي��دمي نعم الأمن
واال�ستقرار.
ثم تف�ضل جاللت��ه با�ستعرا�ض الأو�ضاع املحلي��ة والدولية ،فبعد
ثم��ن – �أبق��اه اهلل – جهود و�أعمال كل من �ش��ارك يف �إعداد «ر�ؤية
�أن ّ
عم��ان  »2040وخا�ص��ة �أع�ض��اء اللجن��ة الرئي�سي��ة واللجن��ة الفني��ة
وباق��ي اللجان القطاعية وامل�شاركني م��ن مواطنني وم�ؤ�س�سات الذين
�ساهموا يف �إعدادها ،ويف �ضوء ما حتقق من نتائج �أقر جاللته �إطالق
بدءا من العام القادم
الر�ؤي��ة امل�ستقبلية (عمان  )2040لت�صبح نافذ ًة ً
م�ش�يرا – �أعزه اهلل –
2021م وحت��ى نهاية ع��ام  2040م ب�إذن اهلل،
ً
�إىل �أنها خال�صة جهد وطني وتوافق جمتمعي ،و�أن جناحها م�س�ؤولية
اجلميع دون ا�ستثناء كل يف موقعه.
العــدد 528
دي�سمرب 2020
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جاللته ـ حفظه اهلل ـ يقر �إطالق الر�ؤية
ً
بدءا من
امل�ستقبلية (عمان  )2040لت�صبح
نافذة ً
العام القادم 2021م وحتى نهاية عام  2040م
p p p p p

جاللته ـ �أبقاه اهلل ـ ي�ؤكد على �ضرورة توجيه
كافة اجلهود واملوارد لتحقيق �أهداف وبرامج
التوازن املايل وتطوير الت�شريعات املتعلقة
باال�ستثمار ،وتب�سيط وت�سريع اخلدمات احلكومية
13
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جاللته – �أعزه اهلل – ي�ؤكد �أن م�شروعي اخلطة
وامليزانية �سيمثالن منطلقا ال�ستدامة اال�ستقرار
االقت�صادي واالجتماعي وحتقيق معدالت منو
جيدة ومتوا�صلة
p p p p p

جاللته – �أعزه اهلل – ي�ؤكد �أن جمل�سي الدولة
وال�شورى �شريكان �أ�سا�سيان يف العملية التنموية
و�أن جهودهما ت�صب يف ال�صالح العام جنبا �إىل
جنب مع الأدوار التي ت�ضطلع بها احلكومة وكافة
القطاعات الأخرى
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وانطالق��ا من الأولويات الوطنية التي ترتكز عليها «ر�ؤية عمان
� »2040أك��د جاللت��ه على ��ضرورة توجي��ه كافة اجله��ود واملوارد
لتحقي��ق �أهداف وبرامج التوازن املايل وتطوير الت�رشيعات املتعلقة
باال�ستثمار ،وتب�سي��ط وت�رسيع اخلدمات احلكومية ،وتنمية املناطق
االقت�صادي��ة وامل�شاريع الكربى مع تنمية الق��درات الوطنية  ،وربط
كل ه��ذه اجله��ود بت�شغيل املواطن�ين باعتباره �أحد �أه��م الأولويات
الوطني��ة .ويف ه��ذا ال�ص��دد� ،أو�ض��ح جاللت��ه – �أبق��اه اهلل – حر�ص
احلكوم��ة املتوا�صل من خالل اخلط��ط اخلم�سية القادمة على حتقيق
كل �أهداف و�أولويات «ر�ؤية عمان .»2040
كم��ا �أ�ش��ار – حفظه اهلل ورعاه – �إىل �أنه تاب��ع باهتمام مراحل
�إعداد خط��ة التنمية اخلم�سية العا�رشة ( )2025 – 2021وامليزانية
العامة للدولة لل�سنة املالية  2021م التي تعد �أوىل اخلطط التنفيذية
(لر�ؤي��ة عم��ان  ) 2040والتي جاءت من�سجمة م��ع الظروف املالية
الت��ي متر بها ال�سلطنة ،حي��ث مت فيها الرتكيز على �ضمان اال�ستدامة
املالية من خالل تر�شيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ،م�ؤك ًدا – �أعزه اهلل

– �أن م�رشوعي اخلطة وامليزانية �سيمثالن منطلقا ال�ستدامة اال�ستقرار
االقت�صادي واالجتماعي وحتقيق معدالت منو جيدة ومتوا�صلة.
وبع��د �أن �أ�ش��ار جالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م �إىل �أن��ه اطل��ع عل��ى
املالحظات والتو�صيات التي تقدم بها جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى
خ�لال درا�ستهم��ا مل�رشوع��ي املوازنة واخلط��ة� ،أكد – �أع��زه اهلل – �أن
جمل�سي الدولة وال�شورى �رشيكان �أ�سا�سيان يف العملية التنموية  ،و�أن
جهودهم��ا ت�ص��ب يف ال�صالح العام جنب��ا �إىل جنب م��ع الأدوار التي
ت�ضطل��ع به��ا احلكومة وكاف��ة القطاعات الأخرى ،م�ش��ددا على �أهمية
اال�ستم��رار يف تعزي��ز التعاون وال�رشاكة ب�ين احلكومة وجمل�س عمان
مبا يحقق التكامل بينهما.
ويف �إط��ار احلر���ص ال�سام��ي جلاللت��ه – حفظ��ه اهلل ورع��اه –
عل��ى حتقي��ق الكف��اءة واال�ستدامة املالي��ة ل�صنادي��ق التقاعد ،ويف
�ض��وء التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا نتيجة تعدده��ا ،الأم��ر الذي يجب
توحي��د اجله��ود لرفع كف��اءة ا�ستثم��ار �أمواله��ا� ،أقر جاللت��ه �-أعزه
اهلل -التو�صي��ات الت��ي مت التو�صل �إليها واملتمثل��ة يف الآتي� :إن�شاء
�صندوق�ين للتقاع��د الأول للقطاع املدين والقط��اع اخلا�ص ،والثاين
ملنت�سب��ي الوحدات الع�سكرية والأمني��ة .وتعديل احلد الأدنى ل�سنوات
اخلدمة املطلوبة ال�ستحقاق التقاعد املبكر يف جميع الأنظمة ال�سارية
ليك��ون (� )30سن��ة خدم��ة .وو�ضع نظ��ام تقاع��د موح��د للمنت�سبني
اجل��دد يف الوحدات احلكومية كافة والقط��اع اخلا�ص ،وب�أثر رجعي
عل��ى املوظف�ين احلاليني الذين مل يكملوا ثلث احل��د الأدنى من املدة
املطلوبة ال�ستحقاق معا�ش التقاعد.

جاللته �-أعزه اهلل -يقر التو�صيات التي مت التو�صل
�إليها واملتمثلة يف �إن�شاء �صندوقني للتقاعد :الأول
للقطاع املدين والقطاع اخلا�ص ،والثاين ملنت�سبي
الوحدات الع�سكرية والأمنية  ،وتعديل احلد الأدنى
ل�سنوات اخلدمة املطلوبة ال�ستحقاق التقاعد املبكر
يف جميع الأنظمة ال�سارية ليكون (� )30سنة خدمة
وفيم��ا يتعلق باملوظف�ين الذين مت نقل خدماته��م مبوجب �إعادة
الهيكل��ة م��ن الوح��دات اخلا�ضع��ة لنظ��ام تقاع��د �إىل وح��دات �أخ��رى
خا�ضع��ة لنظ��ام �آخر فق��د وج��ه جاللت��ه -حفظ��ه اهلل� -إىل ا�ستمرار
خ�ضوعه��م لنظام التقاعد ال�سابق عل��ى �أن يكونوا قد �أم�ضوا ثلثي مدة
اال�شرتاك وفقا لذلك النظام.
ويف �إط��ار االهتمام ال�سامي املتوا�صل بتعزيز الكفاءة واجلاهزية
الرقمي��ة وت�رسيع وترية التحول �إىل احلكوم��ة الإلكرتونية �أكد – �أعزه
اهلل – على متابعته للجهود التي تبذلها احلكومة يف هذا املجال بهدف
ت�رسي��ع الإج��راءات لتحقي��ق تطلع��ات املواطنني واملقيم�ين ورجال
الأعم��ال وامل�ستثمرين ومتكني القطاعات الإ�سرتاتيجية واالقت�صادية
والتنموية بال�سلطنة.
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جاللته – �أبقاه اهلل – يوجّ ه بالإ�سراع يف
تنفيذ البوابة الوطنية املوحدة للخدمات
احلكومية الإلكرتونية بحيث تكون من�صة
موحدة ملنظومة اخلدمات احلكومية
p p p p p

جاللته – �أعزه اهلل – ي�ؤكد على �أهمية
ا�ستمرارية وتركيز اجلهود خالل املرحلة
املقبلة على مرحلة التعايف املجتمعي
واالقت�صادي من جائحة كورونا
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وجه – �أبقاه اهلل – بالإ�رساع يف تنفيذ البوابة الوطنية املوحدة
كم��ا ّ
للخدم��ات احلكومي��ة الإلكرتوني��ة بحيث تك��ون من�صة موح��دة ملنظومة
اخلدمات احلكومية.
وبعد �أن ا�ستمع جاللته �إىل اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املخت�صة
وعل��ى ر�أ�سه��ا اللجن��ة العلي��ا املكلف��ة ببحث �آلي��ة التعامل م��ع التطورات
الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا ( كوفيد  ) 19يف جمابهة هذه اجلائحة
واحلد من �آثارها ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية ،وال�سعي نحو توفري
اللق��اح بالتن�سي��ق مع التحال��ف العاملي للقاح��ات والتح�ص�ين ومنظمة
ال�صحة العاملية وال�رشكات املتخ�ص�صة الختيار اللقاح املنا�سب وتوفريه
يف �أق��رب فر�ص��ة ممكنة� ،أكد جاللته – �أع��زه اهلل – على �أهمية ا�ستمرارية
وتركي��ز اجله��ود خالل املرحل��ة املقبلة عل��ى مرحلة التع��ايف املجتمعي
واالقت�ص��ادي من تلك اجلائحة ..ويف هذا الإطار وجه – حفظه اهلل ورعاه
– بدم��ج اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة
عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد  )١٩مع اللجنة املعنية مبعاجلة الآثار
االقت�صادية الناجتة عن اجلائحة.
ويف �إط��ار الت�أكي��د املتوا�ص��ل جلاللت��ه عل��ى �أهمية ا�ستم��رار لقاءات
امل�س�ؤول�ين باملواطنني وكافة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وجه – �أعزه اهلل
– بقيام �أ�صحاب املعايل وال�سعادة املحافظني بح�ضور �أ�صحاب ال�سعادة
ال��والة ب�إج��راء لق��اء دوري وم�ستم��ر مع امل�شاي��خ والأعي��ان واملواطنني

يف الوالي��ات التابع��ة لهم ؛ وذل��ك للوقوف على احتياج��ات الواليات من
اخلدم��ات وامل�شاري��ع التنموي��ة ،واال�ستئنا���س ب�آرائهم مب��ا يخدم اخلطط
والربامج يف تلك املحافظات.
وعل��ى ال�صعي��د اخلارج��ي �أك��د جاللة ال�سلط��ان املعظ��م – حفظه اهلل
ورع��اه – على ا�ستمرار احلفاظ على ثوابت ومنطلقات ال�سيا�سة اخلارجية
لل�سلطن��ة املرتكزة على ح�سن اجل��وار وال�صداقة والتعاون مع اجلميع ،كما
�أكد – �أبقاه اهلل – على �أن نهج ال�سلطنة الدائم هو احلياد وعدم التدخل يف
�ش�ؤون الآخرين.
ويف ه��ذا الإط��ار �أ�شاد – حفظ��ه اهلل ورعاه – باملب��ادرة التي �أبداها
�صاح��ب ال�سمو ال�شي��خ �صباح الأحمد اجلاب��ر ال�صباح �أم�ير دولة الكويت
الراحل – طيب اهلل ثراه – و�سعي دولة الكويت ال�شقيقة الد�ؤوب يف تقريب
وجه��ات النظر بني بع�ض دول جمل���س التعاون والتي كُ للت باالتفاق على
مل ال�شمل
اتخ��اذ خط��وات �إيجابية لإيجاد خمرج ل�سوء الفه��م وللعمل على ِّ
اخلليجي ..م�ؤك ًدا جاللته – �أبقاه اهلل – حر�ص ال�سلطنة الدائم على م�ساندة
كل اجله��ود الت��ي حتق��ق التقارب ب�ين دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية.
ويف خت��ام االجتم��اع تف�ض��ل جالل��ة ال�سلطان املعظ��م – �أعزه اهلل –
بالتط��رق �إىل عدد م��ن الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن ،متمنيا جاللته
للجميع التوفيق ملا فيه دوام اخلري واالزدهار لعمان و�شعبها الأبي.

جاللته – �أعزه اهلل – يوجه بقيام �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة املحافظني بح�ضور �أ�صحاب
ال�سعادة الوالة ب�إجراء لقاء دوري وم�ستمر
مع امل�شايخ والأعيان واملواطنني يف الواليات
التابعة لهم وذلك للوقوف على احتياجات
الواليات من اخلدمات وامل�شاريع التنموية
p p p p p

جاللة ال�سلطان املعظم – حفظه اهلل
ورعاه – ي�ؤكد على ا�ستمرار احلفاظ على
ثوابت ومنطلقات ال�سيا�سة اخلارجية لل�سلطنة
املرتكزة على ح�سن اجلوار وال�صداقة
والتعاون مع اجلميع
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جالل��ة القائـ��د الأعلــ��ى يــــ��رد علــ��ى تهنئـــــ��ة قواتــــــــــــــــــــــــ��ه امل�ســلح��ة مبنا�سب��ة العي��د الوطن��ي اخلم�س�ين للنه�ض��ة
تف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -فبعث برقية �شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق �آل �سعيد  ،نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ر ًدا على برقية التهنئة
املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني
للنه�ضة فيما يلي ن�صها:

�صاحب ال�سمو ال�سيد � /شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
وكافة منت�سبي وزارة الدفاع
تلقينا �شاكرين برقية التهنئة التي بعثتم بها �إلينا مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة،
وما ت�ضمنته من م�شاعر طيبة ،ندعو اهلل تعاىل �أن ميتعكم على الدوام مبوفور ال�صحة والعافية،
ويعيد املنا�سبات ال�سعيدة على اجلميع باخلري وال�سرور.
هيثم بن طارق
�سلطــان عمــان

جالل��ة القائــ��د الأعل��ى يتلقـ��ى تهنئــــ��ة قواتــ��ه امل�ســـــــــــــــــــلـح��ة البا�سلــــــ��ة مبنا�سبـــــــ��ة ي��وم القــ��وات امل�سلح��ة
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه -برقية تهنئة من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد ،
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة  ،فيما يلي ن�صها:
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يف غمرة االحتفاالت ال�سعيدة املتتالية على هذا الوطن العزيز حتتفل قواتكم امل�سلحة
البا�سلة  ،وقوات الفرق الظافرة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع بيوم احلادي ع�شر من
دي�سمرب الذي �أ�س�س ثوابت العمل على هذه الأر�ض املباركة  ،و�إننا �إذ نحتفل بهذه الذكرى
املجيدة ،لي�شرفني يا موالي وي�شرف قواتكم امل�سلحة البا�سلة  ،وقوات الفرق الظافرة
وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع �إىل مقام جاللتكم ال�سامي �أعظم �آيات التهاين،
و�أجل معاين التربيكات ،عرفانا وابتهاجا ب�أجماد م�شرقة ,وتنمية �شاملة متجددة يعي�شها
وطننا ُعمان ,مقرونة بالدعاء �إىل املوىل جل �ش�أنه ب�أن يحفظ جاللتكم قائدا وعاهال

موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة � :إن قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة وهي حتتفل بيومها املجيد،
لت�ؤكد دائما و�أبدا م�ساهمتها بكل كفاءة واقتدار يف بناء هذا الوطن العزيز  ،ولقد �أثبتت هذه
القوات مكانتها الرا�سخة  ،ودورها الرائد املتني يف احلفاظ على كل �شرب من �أر�ضنا احلبيبة،
والذود عن مقد�ساتها ومنجزاتها حتى غدت ُعمان اخلري مطمئنة ي�سودها الرخاء والأمان ،
لتنعم بحا�ضر �سعيد  ،وم�ستقبل م�شرق ـ ب�إذن اهلل ـ وبقيادة جاللتكم احلكيمة.
موالي القائد الأعلى � :إن قواتكم امل�سلحة البا�سلة  ،وقوات الفرق الظافرة ،وجميع منت�سبي
هذه ال��وزارة  ،وهم يحيون هذه املنا�سبة العزيزة ،ليجددون جلاللتكم �أبقاكم اهلل عزائمهم
ال�صادقة  ،و�إخال�صهم التام على موا�صلة قد�سية الواجب  ،م�ستنريين بهديكم الر�شيد يف ت�أدية
الأمانة التي ت�شرفوا بحملها يف احلفاظ والذود عن حيا�ض هذا الوطن العزيز  ،رافعني �أكف
الدعاء �إىل املوىل ج ّلت قدرته ب�أن ي�سبغ على جاللتكم نعماءه ظاهرة وباطنة  ،وجاللتكم
ترفلون يف �أثواب النعيم والعمر املديد.
حفظكم اهلل يا موالي  ،و�أيدكم بعزته  ،وجعل �أيامكم كلها
ً
مينا وبركة  ،وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة

لهذا الوطن املعطاء.
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جالل�� ُة ال�سُّ لط��ان هيث��م بن ط��ارق ّ
املعظ��م القائ��د الأعل��ى  -رعاه
هلل ّ -
يتف�ضل ُ
(ال�صمود) ِ
فيبارك �إن�شاء � ِ
ا ُ
لقوات ال�سُّ لطان امل�س ّلحة
إذاعة ّ
امل�س��لحة
الق��وات
يوم
ع�ش��ر م��ن دي�س��مرب املجي��د،
بي��وم احلادي
اعت��زازًا
ِ
ِ
ِ
َّ
َ

�إذاعـــــة
ال�صمود
ّ

املعظم
ال�سلط��ان هيث��م بن ط��ارق
�صاح��ب
ح�ض��رة
تف�ض��ل موالن��ا
ِ
ِ
ّ
ّ
ُ
اجلالل��ة ُّ

ُ
امل�سلح��ة
ال�سامي��ة الكرمي��ة لقوات��ه
اهلل  -مبباركت��ه
القائ��د الأعل��ى  -رع��اه
ِ
ِ
ال�سلط��ان امل�سلح��ة ،تقدي�� ًرا ِم��ن
(ال�صم��ود)
إذاع��ة
البا�سل��ة ،ب�إن�ش��اء �
ِ
َّ
لق��وات ُّ
ّ
ت�ضطل��ع ب��ه
املقد���س ،ال��ذي
مقام��ه ال�سام��ي  -رع��اه اهلل  -لل��دو ِر الوطن��ي
ُ
َّ
والرعاي��ة الكرمي��ة
أكي��دا لالهتم��ام ال�سام��ي
ال�سلط��ان امل�سلح��ة ،وت�
ِ
ً
ُ
ق��وات ُّ
قوات جاللته امل�سلحة.
أعزه اهلل  -مبنت�سبي
ِ
ِمن لدن جاللته ّ � -
جال َل ُة �سلطان البالد
ع�شر ِمن يناير،
وتيمنا باحلادي
ِ
َ
اليوم الذي توىل فيه موالنا َ
ّ

ُ
احلكم يف البالد �سيكون يوم انطالق البث الإذاعي
املفدى  -رعاه
اهلل  -مقاليد ُ
و�سي�ش��كل هذا املنرب
لط��ان امل�سلحة،
ال�س
الفعل��ي لإذاعة (ال�صمود)
ِ
ُ
َّ
لق��وات ُّ
واملهام
النبيلة
الوطنية
الواجبات
جت�س ُد عربها ال�سلطنة
الإعالم��ي نافذةً �أُخرى
ِ
َ
َ
ِّ
ّ

ال�سلطان امل�سلحة ،واملتمثلة يف الذود عن
املقد�سة اجلليلة املنوطة بقوات ُّ

احلفاظ على
وحماية منجزاته ،و�ص��ون مكت�سباته بالإ�ضاف��ة �إىل
حم��ى الوطن
ِ
ِ
التنموية الرائدة
�إرثه احل�ضاري العتيد ،و�إبرا ِز حا�ضره امل�شرق املجيد ،وتعزيز الأدوار
ِ
النه�ضة املتجددةِ جن ًبا
الت��ي ُت�سهم بها
ِ
ال�سلطان امل�س ّلحة يف م�سريةِ
ُ
قوات ُّ
�إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.

ري
اجلهات املخت�صة يف وزارةِ الدفاع قد �شرعت يف
وكانت
ِ
التخطيط والتح�ض ِ
ُ
له��ذه الإذاع��ة ،وذل��ك يف �إطار مواكب��ة �أوجه التط��و ِر والتحديث ال��ذي ت�شهده
ال�سلطن��ة يف كاف��ة املج��االت ،ومب��ا يتما�شى ور�ؤي��ة ( ُعم��ان ،) ٢٠٤٠ -٢٠٢٠ :ومبا
ُ
املعلومات
وتقنية
إع�لام
االت�صال وال
جمال
م�ستجدات الع�ص��رِ يف
يتواف��ق مع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وتكنولوجيا االت�صاالت.
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ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون ِّ
الدفــاع:
�صاحب ال�سمو َّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم خالد من �أيـــــام ُعمان ،وهــــــــــــــــــــــــو حمفل خيــر واعتزاز حتتفل فيه ال�سلطنة بذكرى يوم القــوات امل�سلحــة
التي يتخذ منها منت�سبو قوات ال�سلطـــان امل�سلحـــة الــــــــــــــــــــــــــــدافع نحـــــو احلفــــاظ على هــذا املنجز واال�ستمرار على النهج القومي
احلمدهلل العلي القدير  ،وبه
ن�ستع�ين ،وال�ص�لاة وال�سالم
عل��ى الب�شري النذي��ر وال�رساج
املن�ير� ،سيدن��ا حمم��د النبي
الأم�ين وعل��ى �آل��ه و�صحب��ه
�أجمعني.
احلادي ع�رش م��ن دي�سمرب
ي��وم خال��د م��ن �أي��ام ُعمان،
وه��و حمف��ل خ�ير واعت��زاز
حتتف��ل فيه ال�سلطن��ة بذكرى
ي��وم الق��وات امل�سلح��ة ،هذه
الذك��رى الت��ي يتخ��ذ منه��ا
منت�سب��و ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلحة الداف��ع نحو احلفاظ
عل��ى هذا املنج��ز واال�ستمرار
عل��ى النهج الق��ومي حتت ظل
القي��ادة احلكيم��ة والر�ؤي��ة
ال�سدي��دة ملوالن��ا ح��ضرة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان
هيثم بن طارق املعظم القائد

�صاحب ال�سمو ال�سيد
�شهاب بن طارق �آل �سعيد
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الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
لقد حظي��ت قوات ال�سلطان
عاما
امل�سلحة طيلة اخلم�سني ً
املن�رصمة بعناية �شاملة على
خمتل��ف املج��االت ،وحتديدا
العن��صر الب��شري الذي القى
كل الرعاي��ة واالهتم��ام
والدع��م ,ه��ذا العن��صر الآخذ
مبعطي��ات التق��دم والتط��ور
ومبا يعينه على ت�أدية واجبه
يف �أي موق��ع م��ن مواق��ع
امل�س�ؤولي��ة ،لتك��ون الي��وم
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
م�ساهم��ة فاعل��ة يف م�س�يرة
التنمية ال�شاملة املتجددة يف
البالد ،وهي تفخر بامل�ستوى
امل��شرف ال��ذي و�صل��ت �إليه
اليوم عدة وعتادا.
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة
وه��ي حتتف��ل بيومه��ا فه��ي

حتظى بالرعاي��ة ال�سامية من
ل��دن جالل��ة ال�سلط��ان القائد
الأعلى ـ �أيده اهلل ـ التي يخ�صها
يف كل كلمات��ه وخطابات��ه
ال�سامي��ة بالدع��م والإ�ش��ادة
كونها ركنا �أ�سا�سيا من �أركان
الوط��ن العزيز  ،ومكونا مكينا
ورا�سخ�� ًا �أمين��ا يف منظوم��ة
الدول��ة احلديث��ة املتكامل��ة
املتما�سك��ة بف�ض��ل م��ا تقوم
ب��ه م��ن �أدوار جليل��ة وجهود
مق��درة ،لتبق��ى �أر���ض ُعمان
م�صونة ومنجزاتها حمرو�سة,
وتاريخه��ا �شاه��د على عظمة
العم��ل والعط��اء  ،وحا�رضها
م�رشق زاهر بالإجنازات.
وبه��ذه املنا�سب��ة العزي��زة
عل��ى قلوبنا جميع��ا ي�رشفني
وي��شرف ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلحة البا�سلة وقوات الفرق

الظاف��رة وجمي��ع منت�سب��ي
وزارة الدفاع �أن نرفع التهاين
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان
هيث��م بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظ��ه اهلل ورعاه،-
جمددين عهد ال��والء والطاعة
جلاللته �أعزه اهلل  ,وال�سري قدما
خلف قيادته احلكيمة  ،باذلني
الغايل والنفي�س من �أجل ُعمان
اخل�ير والعط��اء  ،مت�رضع�ين
�إىل اهلل العل��ي القدير �أن يحفظ
جاللت��ه وميد يف عم��ره  ،و�أن
ي�سدد على طريق اخلري خطاه ،
و�أن مينحه التوفيق وال�صالح
ملا فيه اخل�ير ل ُعمان و�شعبها
الأبي � ،إنه �سميع قريب جميب
الدعاء.
وعم��ان وجاللة
وكل ع��ام ُ
ال�سلطان بخري وم�رسة،،،

حظيت قوات ال�سلط��ان امل�سلحة
طيلة اخلم�س�ين عامً��ا املن�صرمة
بعناي��ة �شامل��ة عل��ى خمتل��ف
املج��االت ،وحتدي��دا العن�ص��ر
الب�شري الذي القى كل الرعاية
واالهتمام والدعم
rr

rr

ق��وات ال�سلطان امل�سلحة م�ساهمة
فاعلة يف م�سرية التنمية ال�شاملة
املتجددة يف الب�لاد ،وهي تفخر
بامل�ست��وى امل�شرف ال��ذي و�صلت
�إليه اليوم عدة وعتادا
rr

rr

ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة وهي
حتتف��ل بيومه��ا فه��ي حتظ��ى
بالرعاية ال�سامية من لدن جاللة
ال�سلط��ان القائ��د الأعلى ـ �أيده
اهلل ـ الت��ي يخ�صها يف كل كلماته
وخطابات��ه ال�سامي��ة بالدع��م
والإ�شادة كونه��ا ركنا �أ�سا�سيا من
�أركان الوطن العزيز
23

العــدد 528
دي�سمرب 2020

ال�سلطانـــي:
معالـــي الفريــق �أ َّول وزيــر املكتب ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم ن�ستذكر فيه ت�ضحيـــــــــــــــــات جنــــود ُعمان البوا�ســـل الذيـــن بـــذلوا الأرواح رخي�صة
للدفـــــاع عــــن حيـــــا�ض الوطــــــــــــــــــــــــــن والــــــــــذود عـــــــن تــــرابـــــــــه الطاهـــــــر
ي�رشفني يف هذا اليوم
امل��ج��ي��د ,ي���وم ال��ق��وات
امل�سلحة �أن �أرفع للمقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأع��ل��ى ـ
حفظه اهلل ـ �أ�سمى عبارات
الوالء والعرفان  ،مبتهلاً
�إىل امل��وىل ج َّل يف عاله
�أن يدمي على ُعمان نعمة
الأم����ن وال�����س�لام ،و�أن
يحفظ �سلطانها املفدى ،
وميده بالعون والتمكني،
و�أن يعيد هذه املنا�سبة
وعمان يف خري
الوطنية ُ
وازدهار  ،ورفعة واقتدار،
�إنه ويل ذلك والقادر عليه.

معايل الفريق �أول/
�سلطان بن حممد النعماين
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�إن احل���ادي ع�رش من
دي�����س��م�بر ي���وم ن�ستذكر
ف��ي��ه ت�����ض��ح��ي��ات ج��ن��ود
ُع��م��ان ال��ب��وا���س��ل ال��ذي��ن
ب��ذل��وا الأرواح رخي�صة
ل���ل���دف���اع ع���ن ح��ي��ا���ض
الوطن وال��ذود عن ترابه
الطاهر  ،وقد �أثبتت قوات
ال�سلطان امل�سلحة بف�ضل
اهلل على م���دار الأع���وام
املتتالية قدرتها العالية
وج��اه��زي��ت��ه��ا ال��ف��ع��ال��ة
للقيام مبهامها اجل�سيمة
يف ���ص��ون مكت�سبات
ال���وط���ن وم���ن���ج���زات���ه ،
و�ضمان �أمنه وا�ستقراره
 ،م�����ش��م��ول��ة ب��ال��رع��اي��ة

امل�����س��ت��م��رة وااله��ت��م��ام
البالغ الذي يوليه موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان املعظم ـ حفظه
اهلل ـ لها لتوا�صل واجبها
امل���ق���د����س ب��ك��ل ث��ب��ات
و�إ�رصار.
�إن ح�صول ال�سلطنة
ع���ل���ى درج������ة «���ص��ف��ر
�إره���اب» للمرة الثامنة
على التوايل وفق امل�ؤ�رش
ال��ع��امل��ي ل�ل��إره���اب ما
ه��و �إال نتيجة للجهود
اجلبارة والعمل الد�ؤوب
لقوات ال�سلطان امل�سلحة
والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة يف
تر�سيخ م��ب��ادئ ال�سالم

مع اجلميع ،ونبذ التطرف
بجميع �أ�شكاله والتع�صب
بجميع �أف��ك��اره  ،الأم��ر
الذي يحتم علينا جمي ًعا
موا�صلة اجلهد والعطاء
لتظل ُعمان منارة للأمن
والأمان.
و�إذ نحتفي بهذا اليوم
الأغ��ر  ،ن�س�أل اهلل القدير
�أن يحفظ ُع��م��ان �آمنة
مطمئنة  ،وموالنا املعظم
يف ع��ز ومتكني و�صحة
وعافية  ،جم ِّددين العهد
والوالء ب�أن نكون للوطن
و�سلطانه جنو ًدا �أوفياء.
وك���ل ع���ام واجل��م��ي��ع
بخري.

ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة �أثبتت
بف�ض��ل اهلل على م��دار الأعوام
املتتالي��ة قدرته��ا العالي��ة
وجاهزيتها الفعالة للقيام مبهامها
اجل�سيم��ة يف �ص��ون مكت�سب��ات
الوطن ومنجزاته  ،و�ضمان �أمنه
وا�ستقراره
rr

rr

ح�ص��ول ال�سلطن��ة عل��ى درجة
«�صف��ر �إره��اب» للم��رة الثامنة
على التوايل وفق امل�ؤ�شر العاملي
للإرهاب ما هو �إال نتيجة للجهود
اجلبارة والعمل الد�ؤوب لقوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة والأجه��زة
الأمنية يف تر�سيخ مبادئ ال�سالم
مع اجلميع
rr

rr

يحتم علينا جميعًا موا�صلة اجلهد
والعط��اء لتظ��ل عُ م��ان من��ارة
للأمن والأمان
25
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معالــــــي الأميــن العـــام بوزارة ِّ
فـــــــــاع:
الـد
ِ

جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى ــ حفظه اهلل ورعـــــــــــــــــــــــــــــــاه ــ �أكـد يف �أول كلمـة وجههـــــا لل�شعب ال ُعماين على رعايته واهتمامه بالقوات امل�سلحة لتبقى احل�صن
احل�صني والدرع املكني يف الذود عن كل �شرب من تراب الوطن العزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز� ،إميانا من لدن جاللته ـ حفظه اهلل ـ ب�أهمية دورها ،و� ً
إدراكا منه لأدوارها الرائدة يف نه�ضة البالد
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة
وال�سالم على �سيد املر�سلني النبي
الهادي الأمني وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل
يوم الدين.
ي�سعدين يف هذا اليوم ال�سعيد
�أن �أزج����ي �أج���ل �آي����ات التهاين
وال��ت�بري��ك��ات ل��ل��م��ق��ام ال�سامي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ
مبنا�سبة احلادي ع�رش من دي�سمرب
يوم القوات امل�سلحة ،كما ي�رسين
�أن �أهنئ جميع ال�ضباط والأفراد
بقوات ال�سلطان امل�سلحة ودوائر
وزارة ال��دف��اع ب��ه��ذه املنا�سبة
الغالية على قلوبنا ،داعيا املوىل
جلت قدرته �أن يعيد هذه املنا�سبة
ومثيالتها على م��والن��ا جاللة
ال�سلطان القائد الأعلى بال�صحة
وال��ع��اف��ي��ة وال��ع��م��ر امل��دي��د ،و�أن
يحفظ بلدنا الغايل ُعمان ويوفقنا
جميعا ملا فيه اخلري والرفعة لهذا
البلد العزيز.

معايل/
حممـد بـن نا�صـر الرا�سبـي
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متر بنا ال�سنوات ويتجدد يف
ه��ذا اليوم البهيج العهد وال��والء
من قوات ال�سلطان امل�سلحة وكافة
الأج���ه���زة الع�سكرية والأم��ن��ي��ة
الأخرى للقائد الأعلى ـ حفظه اهلل ـ
ول ُعمان الأر�ض والإن�سان ،وب�أنها
ما�ضية بعزم و ّقاد ،وهمة ال تلني
يف الدفاع عن ت��راب هذا الوطن
وحماية مكت�سباته التي �أ�س�س لها
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ـ طيب اهلل ثراه ـ و�سلم رايتها من
بعده ملجدد نه�ضة البالد وحامــي
حيا�ضهــا جاللـــة ال�سلطان هيثــم
بن طارق املعظـــم القائــد الأعلى
ــ حفظه اهلل ورعاه ــ ،والذي �أكد يف
�أول كلمة وجهها لل�شعب ال ُعماين
على رعايته واهتمامه بالقوات
امل�سلحة لتبقى احل�صن احل�صني
وال��درع املكني يف ال��ذود عن كل
�شرب م��ن ت���راب ال��وط��ن العزيز،
�إمي��ان��ا من ل��دن جاللته ـ حفظه
اهلل ـ ب�أهمية دورها و�إدراك� ًا منه
لأدوارها الرائدة يف نه�ضة البالد.
�إن م��ا حتقق ل���وزارة الدفاع

وق���وات ال�سلطان امل�سلحة من
تقدم يف قدرات كوادرها الب�رشية
وتطور يف �إمكاناتها الت�سليحية
والدفاعية لهو م�صدر اعتزاز لنا
جميعاً ،وب�����إذن اهلل وبالنوايا
املخل�صة ال�صادقة ف ��إن الأم��ل
معقود ملوا�صلة م�سرية التطوير
والبناء ،كما �أن الأدوار الوطنية
امل�شهودة التي يلم�سها املواطن
ال ُعماين واقعا معا�شا وم�ؤثراً يف
حياته اليومية من �شعور بال�سلم
والأم���ان ما هو �إال نتاج تظافر
وتكامل جهود ق��وات ال�سلطان
امل�����س��ل��ح��ة م���ع ك��اف��ة الأج���ه���زة
الع�سكرية والأم��ن��ي��ة لينعم هذا
املواطن بالأمن والطم�أنينة على
�أر�ض ُعمان.
لقد ك��ان للجهود التنموية
التي بذلتها احلكومة يف ال�سنوات
اخلم�سني املا�ضية �أثرها الإيجابي
يف كافة مناحي حياة الإن�سان
ال ُعماين وهي م�صدر فخر واعتزاز
جلميع �أبناء هذا الوطن الذي قاد
م�سريته املظفرة رمز ُعمان اخلالد

جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم طيب اهلل ث��راه ،وها نحن
ن�شهد ه��ذا العام انطالقة العهد
ال�سعيد ل�سلطاننا الهمام جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ ال��ذي التفت
حوله قلوب العمانيني وعاهدناه
على الوالء والطاعة والذي بدوره
عاهد �شعبه على موا�صلة م�سرية
البناء والتنمية وال�سري على الأ�س�س
الرا�سخة التي �أر�سى دعائمها فقيد
ُعمان جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد طيب اهلل ثراه ،والذي ندعو
اهلل جلت قدرته �أن مي��ده بعونه
وتوفيقه ملوا�صلة م�سرية النه�ضة
املباركة.
خ��ت��ام� ًا �أ���س���أل اهلل لكم ولنا
التوفيق وال�����س��داد  ،و�أن يحفظ
ب�لادن��ا الغالية ُع��م��ان  ،وي�سدد
خطى حامل لواء م�سريتها وجمدد
نه�ضتها جاللة ال�سلطان املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
وال�����س�لام عليكم ورح��م��ة اهلل
وبركاته،،،،

�إن ما حتق��ق لوزارة الدفاع وقوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة م��ن تق��دم يف
قدرات كوادره��ا الب�شرية وتطور
يف �إمكاناتها الت�سليحية والدفاعية
لهو م�صدر اعتزاز لنا جميع ًا
rr

rr

�إن الأدوار الوطنية امل�شهودة التي
يلم�سه��ا املواط��ن ال ُعم��اين واقعا
معا�شا وم�ؤث��ر ًا يف حيات��ه اليومية
م��ن �شعور بال�سلم والأمان ما هو �إال
نت��اج تظافر وتكامل جه��ود قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة م��ع الأجه��زة
الع�سكري��ة والأمني��ة كاف��ة لينعم
ه��ذا املواطن بالأم��ن والطم�أنينة
على �أر�ض عُ مان
rr

rr

لق��د كان للجه��ود التنموي��ة التي
بذلته��ا احلكوم��ة يف ال�سن��وات
اخلم�سني املا�ضي��ة �أثرها الإيجابي
يف كاف��ة مناح��ي حي��اة الإن�س��ان
ال ُعماين وهي م�صدر فخر واعتزاز
جلميع �أبناء هذا الوطن
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ال�سلطــــان امل�س َّلحـــــــــة:
رئيـ�س �أركــــان ق َّوات ُّ
�إن يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب �أحد الأيام التي �ستبقـــــــــــــــــــــى مـدونـة يف ذاكرة التاريخ ،و� ُ
أحد �أيام عُ مان الزاخرة بالأجماد  ،املتو�شحة
بالبطوالت اجل�ســـام  ،يومٌ يحمل يف ثنايــاه الفخــــــــــــــــــــــــــــر واالعتزاز  ،والت�ضحيــات العظــام التي ُق ِّدمت لهذا الوطـــن املعطــاء
احل��ادي ع��شر م��ن دي�سم�بر املجيد
يوم عظيم يف م�س�يرة مباركة  ،وذكرى
�أ�رشق��ت �ضياء ونورا عل��ى ُعمان املجد
والتاري��خ ُ ،عم��ان الإب��اء وال�شم��وخ ،
ُعم��ان التقدم واالزده��ار  ،هذه الذكرى
املتج��ددة الت��ي ي�ستقبلها �أبن��اء ُعمان
�سنوي��ا منذ ع��ام 1975م له��ي مفخرة
للإجن��ازات الع�سكري��ة املهيب��ة الت��ي
�سطرتها قوات ال�سلطان امل�سلحة دفاعا
عن الوطن الغايل  ،وهي �ستظل تبعث يف
النفو�س جالل احل��دث و�سموه  ،ومعاين
ال��والء والإخال���ص للوط��ن العزي��ز،
واملحافظ��ة عل��ى حرمات��ه املقد�س��ة ،
و�صون مكت�سباته الغالية.
�إن ي��وم احل��ادي ع��شر م��ن دي�سمرب
�أح��د الأي��ام الت��ي �ستبق��ى مدون��ة يف
ذاكرة التاريخ ،و�أح ُد �أيام ُعمان الزاخرة
بالأجم��اد  ،املتو�شح��ة بالبط��والت
ي��وم يحمل يف ثناي��اه الفخر
اجل�س��ام ٌ ،
واالعت��زاز  ،والت�ضحي��ات العظ��ام التي
ُق ِّدم��ت له��ذا الوط��ن املعطاء م��ن قادةٍ
ُعظَ َم��اء  ،ورج��الِ ُعم��ان الأ�شاو���س
الأوفي��اء  ،ليك��ون �أح��د الأي��ام العريقة
الت��ي �أُ�ضيفت �إىل �سج�لات �أجماد ُعمان
التلي��دة بقيادة املغفور ل��ه  -ب�إذن اهلل
تع��اىل  -ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعيد
طي��ب اهلل ث��راه  -ال��ذي اخت���ص هذا
 َّيوما خال��دا  ،و ُيحتفى به
الي��وم ليبقى ً
�سنويا بالإجنازات الزاهرة والت�ضحيات
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اجل�سيم��ة الت��ي ق َّدمه��ا رج��ال ُعم��ان
البوا�س��ل  ،مبواقفهم امل�رشفة والتي تعد
رمزا لالفتخار  ،ودليال �ساطعا على قوة
و�إرادة وعزمية الإن�سان العماين وقدرته
عل��ى حت��دي ال�صعاب وحتقي��ق النجاح
م��ن �أج��ل رفع��ة ُعم��ان وبن��اء جمدها
 ،واحلف��اظ عل��ى �أمنه��ا وا�ستقراره��ا ،
اليوم املجيد املحفِّز وال َّدافع
و�سيظل هذا ُ
للأجيال املتعاقبة  ،يقفون خالله وقفة
إج�لال وتقدي�� ٍر لأولئك الأبط��ال  ،الذين
�
ٍ
ق َّدم��وا الغ��ايل والنفي���س مِ ْن �أج��ل عز ِة
الوط��ن ورفع��ة �ش�أن��ه  ،ولتبق��ى ُعم��ان
أم��ن وال�سالم  ،ويبقى
م�صون�� ًة يظلها ال ُ
�شاخم��ا ومعت�� ًزا ِب ِق َيمِ ِه
دائم��ا
ً
ال ُعم��اين ً
وهويته وخ�صو�صيته  ،ويعي�ش يف كنف
هذا الوطن الغايل يف نعيم ورخاء.
لق��د �سج��ل التاري��خ يف �صفحات��ه
الزاهي��ة ه��ذا الي��وم املجي��د ال��ذي ن�رش
ال�سالم يف رب��وع ُعمان قاطبة  ،و�أ�ضاء
بنور الأمل غدا م�رشقا لهذا الوطن الأبي
 ،فانطلق��ت م�س�يرة النه�ض��ة املبارك��ة
بع��د �أن ُب�سِ طَ ْت مظل��ة الأمن واال�ستقرار،
��م التطوير والنم��اء واالزدهار كافة
لي ُع َّ
�أرج��اء الوطن  ،وبناء دول��ة امل�ؤ�س�سات
احلديث��ة املتكامل��ة مب��ا فيه��ا ق��وات
ال�سلط��ان امل�سلحة والأجه��زة الع�سكرية
والأمني��ة الأخ��رى ،وكل ي�ضطلع بدوره
وواجبات��ه الوطنية والت��ي تن�صب كلها
يف بوتق��ة واح��دة �أهدافه��ا وغاياته��ا

عمان و�أبنا�ؤها الكرام .
عاما من النه�ضة
وخالل اخلم�س�ين ً
املبارك��ة حظي��ت ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلحة باالهتم��ام والرعاية ال�سامية
م��ن ل��دن ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعيد
طي��ب اهلل ث��راه – وم��ا زال��ت تتلق��ى
 َّاالهتم��ام ذاته من ل��دن موالنا ح�رضة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن
ط��ارق املعظ��م القائد الأعل��ى  -حفظه
اهلل ورع��اه  -حي��ث زودت ب�أح��دث
الأ�سلح��ة واملع��دات  ،ومب��ا يتواكب مع
متطلب��ات الع��صر احلدي��ث  ،وح�سبم��ا
تقت�ضي��ه احلاجة  ،وبمُ ��ا ُي ِّلبي منهجية
التخطي��ط  ،كم��ا ُز ِّود الف��ر ُد الع�سك��ري
بكل ما هو حديث م��ن العلوم واملعرفة
الع�سكري��ة  ،الت��ي متكِّن��ه م��ن �إدارة
واقتدار
الأ�سلح��ة واملعدات بكل كف��اءةٍ
ٍ
 ،ولتكتم��ل بذل��ك املنظوم�� ُة الع�سكري��ة
احلديثة املتط��ورة  ،لت�صبح قادر ًة على
�أداء واجبها املقد�س يف احلفاظ على كل
�شرب من تراب ُعمان ،من �أق�صى ال�شمال
وبحرا،
وجوا
برا ًّ
ً
وحتى �أق�صى اجلنوب ً ،
و�سيبق��ى دائما منت�سب��و قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة متم�سك�ين ب�شعارهم الذي لن
يحي��دوا عنه �أب ًدا  (:الإميان باهلل  ،الوالء
لل�سلطان  ،الذود عن الوطن ).
�إن احتف��اء قوات ال�سلط��ان امل�سلحة
البا�سل��ة بيومه��ا املجيد �سيظ��ل م�شعال
خالدا ب�إجنازات قوات ال�سلطان امل�سلحة

ورجاله��ا الأوفياء املخل�صني ،ومنطلقا
نحو املزيد من الرق��ي والتقدم والتطور
والنم��اء  ،يف ظ��ل الرعاي��ة واالهتم��ام
ال��ذي تتلق��اه م��ن لدن ح��ضرة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلطان هيثم بن طارق القائد
الأعل��ى  -حفظه اهلل ورع��اه  -لتوا�صل
كم��ا
م�سريته��ا يف التطوي��ر والتحدي��ث ًّ
ونوع��ا  ،وع��د ًة وعت��ا ًدا  ،مب��ا ميكِّنه��ا
ً
دائم م��ن �أداء واجبه��ا الوطني
وب�ش��كل ٍ
املقد���س  ،وامل�ساهمة يف جهود التنمية
ال�شاملة بالبالد.
ومبنا�سب��ة ذكرى احل��ادي ع�رش من
دي�سم�بر املجي��د ي�رشفن��ي نياب��ة ع��ن
جمي��ع منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
البا�سل��ة �أن جن��دد ال��والء والطاع��ة
والعرف��ان ملوالن��ا ح��ضرة �صاح��ب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق
القائ��د الأعلى – �أع��زه اهلل – وم�ؤكدين
جلاللت��ه – �أبق��اه اهلل – حر�صن��ا الدائم
عل��ى موا�صلة �رشف احلف��اظ على تراب
الوطن الطاه��ر  ،وعلى جميع مكت�سباته
ومنجزات��ه  ،و�أن نك��ون اجلن��د الأوفياء
املخل�صني جلاللته ولهذا الوطن الغايل .
حفظ اهلل تعاىل جاللته قائدا ل ُعمان،
وكت��ب ل��ه التمك�ين يف اال�ستم��رار يف
حتقي��ق مزي��د م��ن التق��دم واالزده��ار
مل�س�يرة النه�ض��ة ال ُعماني��ة املتج��ددة
اخلال��دة  ،وكل ع��ام وق��وات جاللته يف
قوة وازدهار ومنعة.

احل��ادي ع�شر من دي�سم�بر املجيد
ي��وم عظي��م يف م�س�يرة مبارك��ة ،
وذك��رى �أ�شرقت �ضي��اء ونورا على
عُ مان املجد والتاريخ  ،عُ مان الإباء
وال�شموخ  ،عُ مان التقدم واالزدهار
rr

rr

خالل اخلم�س�ين عامًا م��ن النه�ضة
املبارك��ة حظي��ت ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة باالهتم��ام والرعاي��ة
ال�سامية من ل��دن ال�سلطان قابو�س
ب��ن �سعيد ـ ط َّي��ب اهلل ث��راه ـ وما
زال��ت تتلق��ى االهتم��ام ذاته من
لدن موالن��ا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلط��ان هيثم بن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه
rr

rr

احتف��اء ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة
البا�سل��ة بيومه��ا املجي��د �سيظ��ل
م�شع�لا خال��دا بـ�إجن��ازات ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ورجالها الأوفياء
املخل�ص�ين ،ومنطلقا نحو املزيد من
الرقي والتقدم والتطور والنماء
29
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ال�سلطــانــــي ال ُعمانــــــــــــــي:
قائـــــد اجلي�ش ُّ

ً
تخليــــــــــــــــــــــــــدا للمواقـف البطولية ملنت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين العُماين وباقي منت�سبي قوات
االحتفــال بذكرى يوم القوات امل�سلحة ي�أتــي
ال�سلطان امل�سلحة مبا قدموه من �ضروب الب�ســـــــــــــــــــــالة يف ميـــــــــادين العــــزة والإبــــاء يف �أداء الـــواجب الــــوطني
احل��م��د اهلل رب ال��ع��امل�ين ،
وال�صالة وال�سالم على املبعوث
رحمة للعاملني � ،سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه الأطهار ما
تعاقب الليل والنهار .
�إن االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى يوم
القوات امل�سلحة ي�أتي تخليداً
للمواقف البطولية ملنت�سبي
اجلي�ش ال�سلطاين العماين وباقي
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبا قدموه من �رضوب الب�سالة
يف ميادين العزة والإب���اء يف
�أداء الواجب الوطني املقد�س
ولرجاله الذين �صنعوا املالحم
البطولية  ،وال �شك �أن هذا اليوم
املجيد يعد ي��وم � ًا خ��ال��داً يف
تاريخ عمان الع�سكري ؛ ي�سجل
ب��ك��ل ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز رق��ي� ًا
ب�سمعة هذا الوطن ورفع ًا لرايته
اخلفاقة ال�شاخمة بني الأمم .
لقد ك��ان اجلي�ش ال�سلطاين
العماين وال يزال الدرع احل�صني
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وال�سياج املنيع م�سخراً جميع
ال��و���س��ائ��ل وال���ق���درات امل��ادي��ة
والب�رشية حلماية تراب الوطن
الغايل  ،حام ًال ��شرف الدفاع
عنه و�ضمان �أمنه وا�ستقراره
و�صون منجزاته التي امتدت
عرب ( )50عام ًا �شملت خمتلف
م��ن��اح��ي احل��ي��اة ع��ل��ى �أر����ض
ال�سلطنة.
�إن اجلي�ش ال�سلطاين العماين
ومنذ ب��زوغ فجر النه�ضة على
يد بانيها ال�سلطان قابو�س بن
طيب اهلل ثراه ـ
�سعيد بن تيمور ـ َّ
ي�سعى دائم ًا �إىل �إحداث التطوير
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات
ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املتطورة و�إدخ���ال كل ما هو
حديث للمجال الع�سكري  ،كما
ي�سعى �إىل التحديث واالرتقاء
مب�ستوى الإع�����داد وال��ت��أه��ي��ل
ملنت�سبيه  ،وذل��ك لأن حتقيق
الطموحات الهادفة يحتاج �إىل

تخطيط جيد مدرو�س  ،وعمل
د�ؤوب  ،لأن الإجنازات الكبرية
ال تتحقق �إال بالهمم العالية
والقيم الع�سكرية التي ُتغر�س يف
نفو�س ه�ؤالء الرجال الأ�شاو�س.
ت�����أت����ي ه�����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة
الغالية على قلوبنا جميع ًا
يف االح��ت��ف��ال ب���ذك���رى ه��ذا
اليوم املجيد ن�ستخل�ص منها
الدرو�س  ،وعاقدين العزم على
موا�صلة العمل ب�إخال�ص و�أداء
ال���واج���ب امل��ق��د���س يف ال���ذود
عن حيا�ض الوطن  ،جمددين
العهد والوالء جلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ يف
العهد اجلديد ال��ذي �أط��ل على
ُعمان و�أهلها  ،والذي �أكد على
االهتمام املتوا�صل والرعاية
ال�سامية للقوات امل�سلحة ب�شكل
عام واجلي�ش ال�سلطاين العماين
على وجه اخل�صو�ص لكي يظل

�ال من الكفاءة
يف م�ستوى ع� ٍ
وي�سري يف خط م�ستقيم مواكب ًا
مل�سرية التطوير والتحديث التي
ت�شهدها البالد .
وب��ه��ذه املنا�سبة العظيمة
ي����شرف��ن��ي ورج������ال اجل��ي�����ش
ال�سلطاين العماين ب ��أن نرفع
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
مقرونة مبعاين الوالء والطاعة
�إىل امل��ق��ام ال�سامي ملوالنا
ح�����ض�رة ����ص���اح���ب اجل�ل�ال���ة
ال�����س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب���ن ط���ارق
املعظم القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ مت�رضعني �إىل اهلل
تعاىل �أن يحفظ ُع��م��ان �آمنة
م�ستقرة يف ظل عهده ال�سامي
 ،و�أن ميده بال�صحة والعافية
والعمر املديد � ،إنه �سميع جميب
ال��دع��اء ،وك��ل ع��ام واجلميع
بخري.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته،،،

لقد كان اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
وال يزال الدرع احل�ص�ين وال�سياج
املني��ع م�سخ��ر ًا جمي��ع الو�سائ��ل
والقدرات املادية والب�شرية حلماية
تراب الوطن الغ��ايل  ،حام ًال �شرف
الدفاع عنه و�ضمان �أمنه وا�ستقراره
rr

rr

ذكرى هذا الي��وم املجيد ن�ستخل�ص
منه��ا الدرو���س  ،وعاقدي��ن العزم
على موا�صلة العمل ب�إخال�ص و�أداء
الواج��ب املقد���س يف ال��ذود ع��ن
حيا���ض الوط��ن  ،جمددي��ن العهد
والوالء جلاللة ال�سلط��ان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه
rr

rr

به��ذه املنا�سب��ة نرف��ع �أ�سم��ى �آيات
التهاين والتربيكات مقرونة مبعاين
الوالء والطاع��ة �إىل املقام ال�سامي
ملوالن��ا ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة
ال�سلط��ان هيث��م بن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه
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ال�سلطانــــي ال ُعمانـــــــي:
قائـد
�ســالح اجلــــــو ُّ
ِ
احلادي ع�شر من دي�سمرب املجيد يــــوم القــــوات الـم�سلحـــــــــــــــــــــــة  ،الذي ُيـخلد الإجنـاز التاريخي الكبري لقوات ال�سلطان امل�سلحة ؛ وما قدمه
جميــــــدة ،يف الدفـــاع عــن تراب هذا الوطن العزيز
جـلـيـلـــــــــــــــــــــــــة  ،و�أدوا ٍر
ت�ضحيات
�أبطال ُعمان البوا�سل من
ٍ
ٍ
ٍ
ُتـــ�رشق يف هذه الأي��ام الـمباركة �أن��وار
احلادي ع�رش من دي�سمرب املجيد يوم القوات
الـم�سلحـــة  ،ال��ذي ُيـخلد الإجن��از التاريخي
الكبري لقوات ال�سلطان امل�سلحة ؛ وما قدمه
ت�ضحيات جـلـيـلـــة
�أبطال ُعمان البوا�سل من
ٍ
أدوار جميــــدة  ،يف ال��دف��اع ع��ن ت��راب
 ،و� ٍ
ه��ذا ال��وط��ن العزيز  ،وحماية �سمـــائــــه
الغالية  ،والدفاع على مكت�سباتـــه العظيمة ،
والـمحافظة على منجزاتـــه ال�شاخمة .وها هي
ُعمان ؛ تنعم مبنجزات تلك الت�ضحيات ؛ من
�أمن و�أمان  ،وتقدم ووئام  ،ورخاء وا�ستقرار
حتت ظل القيادة احلكيمة لـموالنا ح�رضة
�صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان هيثم ب��ن ط��ارق
املعظم  ،القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
طيب
لقد قاد ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
اهلل ث��راه ـ يف مثل ه��ذا ال��ي��وم رج��ال ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة البوا�سل ؛ الذين �رضبوا �أروع
الأمثلة يف الت�ضحية من �أجل الوطن الغايل ،
وبذلوا �أرواحهم رخي�صة ؛ وا�ستطاعوا بب�سالتهم
العالية �صنع الن�رص الـم�ؤزر  ،الذي �شكل حلظة
تاريخية مهمـــة  ،يف ت�شكيل عمان احلديثـــة ،
يج�سدها االحتفال بهذا اليوم الـمجيد.
فبعد اجلهود الع�سكرية الكربى التي بذلها
رج��ال ق��وات ال�سلطان امل�سلحة  ،وتوجها
الن�رص الـم�ؤزر يف احلادي ع�رش من دي�سمرب
املجيد ؛ انطلقت م�سرية التنمية ال�شاملة يف
جميع ربوع ال�سلطنة .فكانت يـــ ٌد تبني ويــ ٌد
حتمل ال�سالح� .إن الثمار اليانـعة لـذلك اليوم ال
تزال واقعـًا ملمو�سـًـا حتى �أيامنا هـــذه ؛ وما
تزخر به ُعـــمــان من �أمن و�أم��ان واطمئنان
وا�ستقرار ورخاء ومناء ؛ ما هو �سوى نتائج
تلك الت�ضحيات اجلليلة ؛ ليكون بعدها املناخ
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منا�سبـًا النطالق م�سرية التنمية ال�شاملة.
أدوار
كان ل�سالح اجلو ال�سلطاين العماين � ٌ
مهم ٌة يف �صنع ه��ذا ال��ي��وم املجيد ؛ حيث
�أثبت رج��ال ال�سالح البوا�سل ــ مع زمالئهم
من الوحدات الأخ��رى ــ بطوالتهم الكبرية ،
و�إرادت��ه��م ال�صادقـــة  ،وعزائمهم ال�صلبـــة.
حموري يف �صنع ذلك اليوم
دور
ٌ
وكان لل�سالح ٌ
اخلــالــد ؛ حيث قام رج��ال ال�سالح الأبطال
بتنفيذ املهام الع�سكرية والتنموية التي كلفوا
بها بكفاءة عالية .لقد ا�ضطلع ه�ؤالء الرجال
أدوار عديــدة � ،ساهمت
مب�س�
ٍ
ؤوليات كبرية و� ٍ
وب�شكل مبا�رش يف �صنع هذا اليوم املجيد.
امتدت م�سرية التحديث والتطوير التي مرت
بها ُعمان ــ بعد �صنع هذا اليوم املجيد ــ لقوات
وتطويرا كمـًا
ال�سلطان امل�سلحة ؛ حتديثـًا
ً
ونوعـًا .لقد مت حتديث جميع �أ�رساب طائرات
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين مبختلف �أنواعـــها
 ،الـمقاتلة والعمودية والنقل واال�ستطالع
خ�لال العقدين املا�ضيني  ،بالإ�ضافة �إىل
حتديث �أنظمة الدفاع اجلوي وال ُبنى الأ�سا�سية
لقواعد ال�سالح ؛ مما �أهل ال�سالح ليكون �أكرث
فاعلية ومرونة للقيام ب�أدواره الوطنية الكربى
يف حماية �أجواء ال�سلطنة الغاليـــة  ،وموا�صلة
دعم جهود التنمية ال�شاملـــة يف البالد.
ا�ضطلع ال�سالح ــ وال يزال ــ بالكثري من
الـمهام الإن�سانيـــة داخل ال�سلطنة وخارجـــها
 ،بالإ�ضافة �إىل مهام البحث والإنقاذ والإخالء
الطبي ونقل الـم�ؤن �إىل الـمناطق البعيدة
ب�سال�سة ومرونة عاليـــة .فبالإ�ضافة �إىل �إ�سناد
وحدات قوات ال�سلطان امل�سلحة ،يقوم ال�سالح
بجهود وطنية كربى يف دعم م�سرية التنمية
يف البالد  ،عن طريق تقدمي خدمات مهمة

للقرى واملناطق اجلبلية واملناطق البعيدة
 ،وامل�ساهمة يف النقل اخلارجي للمواطنني
و�إعادة املتعذر رجوعهم �إىل ال�سلطنة  ،وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .كما ي�ساهم
ال�سالح يف عمليات البحث والإنقاذ  ،ور�صد
ومكافحة التلوث البحري  ،بالإ�ضافة �إىل
مهام اال�ستطالع البحري ومكافحة التهريب
والت�سلل .ويقوم ال�سالح بجهود وطنية كربى
يف دعم اجلهود اخلا�صة بالتعامل مع الأنواء
ؤخرا
الـمناخية اال�ستثنائية .وقام ال�سالح م� ً
بت�سيري رحالت جوية خا�صة جللب املعدات
الطبية اخلا�صة بجائحة كورونا (كوفيد
 .)19كما مت ــ وتنفيذًا للتوجيهات ــ ت�سيري
رحالت جوية كجزء من اجلهود الإن�سانية
الكبرية لل�سلطنة لعالج املر�ضى واجلرحى
ونقل مواد الإغاثة �إىل بع�ض الدول ال�شقيقة.
ويتم و�ضع ط��ائ��رات عمودية على درجة
عالية من اال�ستعداد ؛ للقيام ب�أي مهام بحث
و�إنقاذ و�إخالء طارئـــة  ،ي�شــ ّغــلها نخبة من
�أبناء هذا الوطن الأ�شاو�س.
تــويل قيادة ال�سالح تنمية الـموارد
الب�رشية تدريبـًا وت�أهي ًال وحتفي ًزا عناية
خا�صـــة  ،فقد مت ت�شييد الكثري من ال�رصوح
التدريبية بال�سالح .كما يجري تن�سيب كوادر
ال�سالح حل�ضور دورات داخلية وخارجية
لـمختلف التخ�ص�صات وفقـــًا الحتياجات
ال�����س�لاح م���ن اخل��ب��رات وال��ت��خ�����ص�����ص��ات
الـمتنوعـــة  .كما ي�شارك منت�سبو ال�سالح يف
العديد من التمارين الداخلية واخلارجيـــة ،
متميزين برباعتهم و�إتقانهم وجديتهم يف
القيام بواجباتهم الوطنية .وي�ساهم منت�سبو
ال�سالح يف الـمنا�سبات الثقافية والأدبية

والريا�ضيـــة  ،كجزء مهم يف تن�شيط احلراك
الريا�ضي والثقايف والفني على امل�ستوى
الوطني وح�صلوا على الكثري من املراكز
املتقدمة.
و�أن��ت��ه��ز ه��ذه املنا�سبة اجلليلة حلث
منت�سبي �سالح اجل��و ال�سلطاين العماين ،
باال�ستفادة من العِرب الـمهمة الـمـ�ستوحاة من
هذه الـمنا�سبة املجيـــدة  ،وا�ستلهام الدرو�س
التي �صنعها �أولئك الأبطال الذين خلدوا هذا
اليوم املجيد .ومل يكن ذلك بالعمل ال�سهل
بل اكتنفه الكثري من التحديات والـم�شاق
قدرا عاليـًــا من ال�شجاعة
وال�صعاب  ،وتطلب ً
والإقدام والت�ضحية والإخال�ص التام للقائد
الـمفدى ـ حفظه اهلل ورعــــاه ـ والت�ضحية من
�أجل عمان الأبية ؛ وذلك ي�شكل لنا جميعـًــا
دافعـًا لإيقاد العزائم و�سمو الهمم.
وختامـًا ي�رشفني ــ ونيابة عن منت�سبي
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين كافـــة ــ �أن
�أرف��ع �إىل الـمقام ال�سامي لـموالي ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
الـمعظم القائد الأعلى ـ �أيده اللـــه ـ �أ�سمى
�آي��ات التهاين و�أجمل كلمات الأم��اين بهذه
املنا�سبة الغالية العزيـــزة  ،جمددين الوالء
والوفاء والطاعة جلاللتـــه  ،ونعاهد جاللته
�أبقاه اللـــه  ،على موا�صلة الـم�سرية التي
ر�سمها لنا بخطى ثابتة وخطط مدرو�ســـة.
�سائ ًال اهلل جلت قدرته �أن مين على جاللته ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ مبوفور ال�صحة والعافية
والعمر الـمديد  ،ويعيد هذه الـمنا�سبة اجلليلة
أعوامـا عديدة و�أزمنة
على جاللته ـ �أيده اهلل ـ � ً
مديـــدة.
وكل عام واجلميع بخري...

كان ل�س�لاح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين
�أدوا ٌر ٌ
مهمة يف �صنع هذا اليوم املجيد؛
حيث �أثبت رج��ال ال�س�لاح البوا�سل
م��ع زمالئهم م��ن الوح��دات الأخرى
بطوالته��م الكب�يرة  ،و�إرادته��م
ال�صادقـــة  ،وعزائمهم ال�صلبـــة
rr

rr

امتدت م�سرية التحدي��ث والتطوير
التي م��رت به��ا عُ م��ان ــ بع��د �صنع
هذا اليوم املجي��د ــ لقوات ال�سلطان
وتطوي��را كم ًـا
امل�سلح��ة ؛ حتديث ًـ��ا
ً
ونوع ًـا.
rr

rr

�أنته��ز ه��ذه املنا�سب��ة اجلليل��ة حلث
منت�سب��ي �س�لاح اجل��و ال�سلط��اين
الع�بر
ال ُعم��اين  ،باال�ستف��ادة م��ن ِ
الـمهم��ة الـمـ�ستوح��اة م��ن ه��ذه
الـمنا�سب��ة املجيـــ��دة  ،وا�ستله��ام
الدرو�س التي �صنعها �أولئك الأبطال
الذين خلدوا هذا اليوم املجيد
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ال�سـلطانيـــة ال ُعمان َّيــــــة:
قائــــــد البحريَّـــــة ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب هو يوم خالــــــــــــــد يف ذاكــــرة التاريــــــخ ال ُعمـــــــاين الع�سكـــــــري،
�سطر فيه جنود ُعمان الأوفياء �أروع �صــــــــــــور الت�ضحيات والفداء يف �سبيل رفعة الوطن و�إعالء �ش�أنه
احلم��د هلل املتف�ض��ل عل��ى عب��اده
باللط��ف والإح�س��ان ،ول��ه ال�شك��ر على
عظي��م من��ه ودوام نعمه الت��ي جلت �أن
يح�صيها �إن�سان ،وال�صالة وال�سالم على
نبي��ه الك��رمي املبعوث رحم��ة للعاملني
وعلى �آله و�صحبه ومن �سار على نهجه
�إىل يوم الدين.
�إن��ه ل��شرف عظي��م ومق��ام فخ��ر
واعت��زاز يل ولكاف��ة منت�سب��ي البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية �أن نرفع �إىل املقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلط��ان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعل��ى � -أي��ده اهلل  -م��ن ه��ذا املن�بر
الع�سكري ال�شامخ� ،أطي��ب �آيات التهاين
و�أ�سم��ى التربيكات املمزوج��ة ب�أ�صدق
معاين ال��والء والطاعة به��ذه املنا�سبة
الوطني��ة الغالي��ة ذك��رى ي��وم الق��وات
امل�سلحة ،معاهدين املوىل جل يف عاله
والوط��ن وجالل��ة القائد الأعل��ى �-أيده
اهلل -ب���أن نك��ون �س��داً منيع�� ًا ودرع�� ًا
متين ًا للوطن وما حتق��ق من مكت�سبات
ومنج��زات خ�لال خم�س�ين عام�� ًا م��ن
نه�ض��ة ُعم��ان الظافرة ،لتبق��ى ُعماننا
بف�ض��ل م��ن اهلل �سبحان��ه واح��ة �أم��ن
و�أمان ومنارة �سالم وازدهار.
م��ع انطالق��ة امل�س�يرة امليمون��ة
املبارك��ة ملوالن��ا ح��ضرة �صاح��ب
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اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق
املعظم � -أبق��اه اهلل  -ويف �أول خطاب
بع��د توليه مقاليد احلك��م يف البالد �أكد
جاللت��ه �-أعزه اهلل -ب���أن ر�سوخ الأمن
وانت�ش��ار الأم��ان يف رب��وع الوط��ن ما
كان ليتحق��ق �إال بوجود ق��وات م�سلحة
جاه��زة معدة �إعداداً عالي ًا بكل فروعها
وقطاعاته��ا ،م�ؤكدا �-أبقاه اهلل و�أعزه-
عل��ى دعمها ومثمن�� ًا �أدواره��ا الدائمة،
وهو ب�لا �شك م�صدر فخ��ر واعتزاز لكل
م��ن يعم��ل يف ه��ذا الواج��ب الوطن��ي
املقد�س.
�إن احل��ادي ع��شر م��ن دي�سم�بر هو
ي��وم خالد يف ذاك��رة التاري��خ ال ُعماين
الع�سك��ري� ،سط��ر في��ه جن��ود ُعم��ان
الأوفياء �أروع �صور الت�ضحيات والفداء
يف �سبي��ل رفعة الوط��ن و�إع�لاء �ش�أنه،
وم��ا احتفا�ؤن��ا بهذه املنا�سب��ة اجلليلة
�إال تك��رمي لرجال ُعم��ان الأوفياء الذين
ير�سم��ون عل��ى ال��دوام �أروع الأمثل��ة
يف الت�ضحي��ات اجلليلة م��ن �أجل رفعة
الوطن ،وا�ضعني ن�صب �أعينهم �أن تبقى
راية الوط��ن خفاقة �شاخمة يف هامات
العز واملجد ،م�ستلهمني العزمية ال�صلبة
والإرادة الدائم��ة م��ن قائده��م املله��م،
ف��داء
باذل�ين كل ال�سب��ل والإمكان��ات
ً
ل�تراب الوط��ن العزي��ز ،ووالء جلالل��ة

القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
�إن يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب ُيعد
و�س��ام فخر يتقلده جنود ُعمان البوا�سل
تقديرا ملا ق��دم وال يزال يقدم من �أدوار
وت�ضحي��ات عظيم��ة جت�س��د مواق��ف
احلف��اظ والدفاع عن ثغور ه��ذا الوطن،
وم��ع الأحداث التي �شهدها العامل �أجمع
خ�لال ه��ذا الع��ام والت��ي نتج��ت جراء
انت�ش��ار جائح��ة كورون��ا (كوفي��د )19
فق��د �سارعت ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة
مبختل��ف فروعها يف تلبية نداء الواجب
املقد�س من خالل تفعيل العمل الوطني
التكاملي ب�ين خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة
الع�سكري��ة والأمني��ة واملدني��ة الحتواء
االنت�شار املت�س��ارع للجائحة واحلد من
الآث��ار املرتتب��ة عليه��ا ،وق��د �ساهم��ت
البحرية ال�سلطاني��ة ال ُعمانية يف تقدمي
الدع��م والإ�سناد لكاف��ة قطاعات الدولة
الع�سكرية واملدنية واخلا�صة من خالل
ت�سي�ير رحالته��ا البحري��ة لنق��ل املواد
واالحتياجات ال�رضوري��ة �إىل حمافظة
م�سن��دم لإدامة وا�ستمرارية تدفق املواد
الأ�سا�سية جلميع �أرجاء املحافظة.
وتط��ل علينا ه��ذه املنا�سبة العزيزة
وق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة عام��ة
ال�سلطاني��ة ال ُعمانية خا�صة
والبحري��ة ّ
توا�ص��ل م�س�يرة التحدي��ث والتق��دم يف

العدة والعتاد بف�ضل الرعاية واالهتمام
ال�ساميني من لدن عاهل البالد املفدى،
وخ�ير �شاهد على مظاه��ر هذا التحديث
امل�ستم��ر ه��و اقتن��اء ال�س�لاح للمعدات
احلديث��ة واملنظومات املتط��ورة والتي
جعلتها يف م�صاف البحريات املتقدمة
يف املنطق��ة ،ع�لاوة عل��ى م��ا يت�سم به
منت�سب��و هذا ال�س�لاح الفتي م��ن كفاءة
عالية و�أداء رفي��ع امل�ستوى ،الأمر الذي
�أثب��ت جدارة الق��وة واملتان��ة للأ�سطول
البحري ال ُعم��اين ،والذي نال بف�ضل من
اهلل املكان��ة املرموقة بني �أ�ساطيل دول
املنطقة.
ويف اخلت��ام ندعو اهلل العل��ي القدير
�أن يحف��ظ جالل��ة القائد الأعل��ى � -أيده
اهلل -وي��كلأه بع�ين رعايت��ه ومي��ده
مبوفور ال�صحة والعافية والعمر املديد،
و�أن يعي��د علي��ه ه��ذه املنا�سب��ة �أعوام ًا
عديدة و�أزمن��ة مديدة ،معاهدين املوىل
�سبحان��ه والوط��ن ب���أن نبق��ى احل�صن
احل�ص�ين والدرع املت�ين لوطننا العزيز
و�شعب��ه الأب��ي حت��ت قيادت��ه الكرمية،
جمددي��ن العه��د وال��والء ب���أن نك��ون
خ�ير حم��اة له��ذا الوط��ن العزي��ز ،وكل
وعمان تنع��م بالأم��ن واال�ستقرار
ع��ام ُ
والنماء.
وال�سالم عليكم ورحمة واهلل وبركاته

يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب يُعد
و�سام فخر يتقلده جنود عُ مان
البوا�سل تقديرا ملا قدم وال يزال
يقدم من �أدوار وت�ضحيات عظيمة
جت�سد مواقف احلفاظ والدفاع عن
ثغور هذا الوطن

rr

rr

�ساهمت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يف تقدمي الدعم والإ�سناد لكافة
قطاعات الدولة الع�سكرية واملدنية
واخلا�صة من خالل ت�سيري رحالتها
البحرية لنقل املواد واالحتياجات
ال�ضرورية �إىل حمافظة م�سندم
لإدامة وا�ستمرارية تدفق املواد
الأ�سا�سية جلميع �أرجاء املحافظة

rr

rr

خري �شاهد على مظاهر هذا
التحديث امل�ستمر هو اقتناء ال�سالح
للمعدات احلديثة واملنظومات
املتطورة والتي جعلتها يف م�صاف
البحريات املتقدمة يف املنطقة
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ال�سلطــانـــي ال ُعمانـــــي:
قائــــــد احلـــــــــر�س ُّ

تطل علينا يف هذه الأيــام املبـــاركـــة ذكرى يـــوم القـــــــــــــــــــــــوات امل�سلحة والتي نحتفي فيها بالبطوالت امل�شرفة للع�سكرية العُمانية التي �سطر
جمدها التليد �أبناء قوات ال�سلطان امل�سلحــــــــــــــــــــــــة  ،لت�صبــــح اليــــوم �إحــــدى مكت�سبـــــــات العهــــــد الزاهــــــر
تطل علينا يف ه��ذه الأي���ام
امل��ب��ارك��ة ذك���رى ي���وم ال��ق��وات
امل�سلحة وال��ت��ي نحتفي فيها
بالبطوالت امل�رشفة للع�سكرية
العمانية التي �سطر جمدها التليد
�أبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة ،
لت�صبح اليوم �إح��دى مكت�سبات
ال��ع��ه��د ال���زاه���ر ،ف��م��ن��ذ ان��ط�لاق
النه�ضة املباركة حتظى قوات
ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة مبختلف
ت�شكيالتها ب�أعلى مراتب الكفاءة
واجلاهزية التامة التي متكنها
من القيام بواجبها املقد�س يف
الدفاع عن حيا�ض ه��ذا الوطن
العزيز ،وتكون �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا
وفاع ًال يف كل منجز على هذه
الأر�ض الطيبة.
�شهدت قوات ال�سلطان امل�سلحة
تقدم ًا وتطوراً يف كافة قطاعاتها
الع�سكرية بف�ضل الرعاية التي
حظيت بها م��ن ل��دن ال�سلطان
طيب اهلل ثراه
قابو�س بن �سعيد ـ َّ
ـ وهي بذات االهتمام والرعاية
اليوم من ل��دن ح�رضة �صاحب

اللواء الركن/
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اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأع��ل��ى ـ �أع��زه
اهلل ـ حيث حتقق لها �أ�سباب التقدم
والتطور فزودت ب�أحدث الأ�سلحة
واملعدات التي متكِّنها من �أداء
واجبها بكل كفاءة واقتدار ،فهي
درع الوطن وح�صنه احل�صني ،
وبها ينعم وطننا بالأمن والرخاء
واال�ستقرار.
وجن���ح���ت ق�����وات ال�����س��ل��ط��ان
امل�سلحة يف زم��ن قيا�سي من
م��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات احل��دي��ث��ة
بقدراتها القتالية والت�سليحية ،
لتكون بذلك على �أهبة اال�ستعداد
مل���واج���ه���ة خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف
والتحديات ؛ و�أ�صبحت منوذج ًا
متكام ًال يف العدة والعتاد ،معززة
باملعارف واملهارات والقدرات
التي ترتقي بها نحو املزيد من
التطوير والتحديث يف خمتلف
املجاالت ،وهي بال �شك نتائج
ح�صيلة جهود متوا�صلة يكتنفها
الإرادة وال��ع��زمي��ة والإ���ص�رار
لتعزيز الأمن واال�ستقرار للم�ضي

قدم ًا من �أج��ل تقدم ومن��اء هذا
البلد العزيز.
لقد ن��ال احل��ر���س ال�سلطاين
ال��ع��م��اين ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات
املا�ضية التطوير والتحديث
وال��ع��ن��اي��ة لي�صبح ال��ي��وم �أح��د
الت�شكيالت القتالية املتكاملة
رفيعة الإعداد والتنظيم والتدريب
والت�سليح  ،ليكون ال�سياج املنيع
يف احلفاظ على مكت�سبات هذا
الوطن العزيز ،ل��ذا ت��ويل قيادة
احلر�س ال�سلطاين العماين �أهمية
بالغة بالتدريب باعتباره الو�سيلة
ل�لارت��ق��اء مب�ستوى منت�سبيها
يف �شتى امل��ج��االت الع�سكرية
 ،حيث رك��زت على التنوع يف
�أ�ساليب التدريب مبا يتواكب مع
التطورات التكنولوجية احلديثة
يف هذا اجلانب  ،بالإ�ضافة �إىل
�إك�ساب منت�سبي احلر�س ال�سلطاين
ال��ع��م��اين ال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف
املختلفة ليكونوا على دراية تامة
يف تعاملهم مع خمتلف الأ�سلحة
امل��ت��ط��ورة  ،وال ي���زال احل��ر���س

ال�سلطاين العماين مي�ضي قدم ًا
نحو املزيد من التطوير والتحديث
ليواكب املراحل املختلفة مل�سرية
النه�ضة العمانية املباركة يف ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ
�أعزه اهلل ـ  ،وليكون على قدر الثقة
التي حظي بها حلماية هذا الوطن
املعطاء.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��زي��زة
ي�رشفني وي�رشف جميع منت�سبي
احلر�س ال�سلطاين العماين �أن نرفع
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
مقرونة ب��ال��والء وال��ط��اع��ة �إىل
املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ
حفظه اهلل ـ �سائلني املوىل جلت
ق��درت��ه �أن ينعم ع��ل��ى جاللته
مبوفور ال�صحة والعافية والعمر
املديد  ،ولل�شعب العماين املزيد
من التقدم واالزدهار.
وكل عام واجلميع بخري،،،

ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة جنحت يف
زم��ن قيا�سي من مواكب��ة التطورات
احلديث��ة بقدراته��ا القتالي��ة
والت�سليحي��ة  ،لتك��ون بذل��ك على
�أهب��ة اال�ستع��داد ملواجه��ة خمتلف
الظ��روف والتحدي��ات ؛ و�أ�صبحت
منوذج ًا متكام ًال يف العدة والعتاد

rr

rr

احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين نال على
م��دى ال�سن��وات املا�ضي��ة التطوير
والتحدي��ث والعناي��ة لي�صبح اليوم
�أح��د الت�شكيالت القتالي��ة املتكاملة
رفيعة الإعداد والتنظيم والتدريب
والت�سليح

rr

rr

قيادة احلر���س ال�سلط��اين ال ُعماين
ت��ويل �أهمي��ة بالغ��ة بالتدري��ب
باعتب��اره الو�سيلة لالرتقاء مب�ستوى
منت�سبيها يف �شتى املجاالت الع�سكرية
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ِّ
الـــــدفـــــــاع الوطنــــــــــي:
�آمـــــــر كـل َّيــــــة

خ ّلد �أبناء ُعمان الأوفياء يف يوم احل ــادي ع�شر مــن دي�سمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ملحم ـ ًـة تاريخيـ ـ ًـة ،كـ ــان رج ـ ــال قوات ال�سلطان امل�سلحة ًرمزا لذلك اليوم اخلالد
حيث زرعوا يف كل زاوية من ربـ ــوع الوط ـ ـ ــن العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ــز مع ــان ــي الوف ـ ـ ــاء والإخـ ـ ــال�ص والت�ضحيـ ـ ــة مـ ــن �أج ـ ــل ُعمـ ــان
خلّد �أبناء ُعمان الأوفياء يف
يوم احل��ادي ع�رش من دي�سمرب
ملحمة تاريخية ،ك��ان رجال
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة رم ًزا
لذلك اليوم اخلالد ،حيث زرعوا
يف كل زاوي��ة من ربوع الوطن
العزيز معاين الوفاء والإخال�ص
والت�ضحية م��ن �أج��ل ُع��م��ان ،
ومبوجب ذلك فقد وجه جاللة
امل��غ��ف��ور ل��ه ب����إذن اهلل تعاىل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �أن
يكون احلادي ع�رش من دي�سمرب
يوم ًا لرجال القوات امل�سلحة
؛ عرفان ًا مبا قدموه  ،وليبقى
خالداً يف نفو�س �أبناء الوطن،
رحم اهلل ال�سلطان الراحل و�أطال
يف عمر موالنا جاللة ال�سلطان
ه��ي��ث��م ب��ن ط����ارق ح��ف��ظ��ه اهلل
ورعاه.
�إن االه���ت���م���ام ال�����س��ام��ي
جل�لال��ة ال�����س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م بن
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ط��ارق املعظم القائد الأعلى ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ ب�أن ي�ستمر
التكرمي واالحتفال بهذا اليوم
اخلالد يعرب عن م��دى التقدير
ال�سامي جلاللته ملنت�سبي قواته
امل�سلحة ،ولقد �أكد على ذلك يف
خطابه ال�سامي مبنا�سبة العيد
الوطني اخلم�سني للنه�ضة وهو
اال�ستمرار يف تطوير وبناء قوات
ال�سلطان امل�سلحة وتعزيزها
ورعايتها لتمكينها من �أداء
دوره����ا يف ح��م��اي��ة ال�سلطنة
و���س�لام��ة �أرا���ض��ي��ه��ا وكفالة
الأم��ن والطم�أنينة ملواطنيها
واملقيمني فيها.
�إن ُعمان الغالية بتاريخها
و�شعبها الأب��ي مل يكتفوا يوم ًا
ب�إرثهم احل�ضاري والبطويل،
ب��ل م�ستمرون ي��وم� ًا بعد يوم
لإ�ضافة جديدة يف �سجل املجد
وب��ط��والت م�رشقة ،و�إجن���ازات

زاهرة ،متجاوزين كل ال�صعاب
والتحديات ،مت�سلحني بالإرادة
ال��ق��وي��ة وال��ع��زمي��ة ال�صادقة،
لتحقيق كل الأهداف والغايات
م���ن �أج����ل ُع���م���ان ومنعتها
واال���س��ت��م��رار يف ب��ن��اء حا�رض
م�رشف ،وم�ستقبل متطور يف
ِّ
ظل نه�ضة متجددة.
يف هذا اليوم اخلالد وبكل
فخر كان افتتاح كلية الدفاع
الوطني ع��ام 2013م لتقوم
ب�أداء ر�سالتها وحتقيق �أهدافها
ال��ت��ي ر�سمت لها  ،وذل���ك مبا
توفره من بيئة �أكادميية حمفزة
يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي.
وال ي�سعني يف ه��ذا اليوم
الأغ��ر �إال �أن �أق��دم حتية �إجالل
وت��ق��دي��ر لإخ�����واين وزم�لائ��ي
ولكافة منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة والأج��ه��زة الع�سكرية
والأمنية املرابطني يف ثغور

الوطن العزيز  ،و�أقول لهم بكم
نفخر �أيها الأ�شاو�س الأبطال
�أن��ت��م رم��ز للوفاء والإخ�لا���ص
وال�شموخ لهذا الوطن العزيز.
وب��ه��ذه املنا�سبة الوطنية
ال���ع���زي���زة ي����شرف��ن��ي وج��م��ي��ع
منت�سبي كلية الدفاع الوطني
�أن نتقدم بالتهنئة ال�صادقة
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى
ــ حفظه اهلل ورع��اه ــ �سائلني
اهلل العلي القدير �أن يعيد هذه
املنا�سبة على جاللته �أعوام ًا
عديدة و�أزمنة مديدة وهو يتمتع
بال�صحة والعافية ،و�أن يدمي
على ُعمان نعمة الأمن والأمان
يف ظل قيادته احلكيمة لنه�ضة
ُعمانية متجددة تتطلع �إىل �آفاق
�أرحب من الرخاء واالزدهار.
وكل عام و�أنتم بخري،،،

جالل��ة املغف��ور ل��ه ب���إذن اهلل
تع��اىل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
وج��ه �أن يكون احل��ادي ع�شر من
دي�سم�بر يوم�� ًا لرج��ال الق��وات
امل�سلحة عرفان ًا مبا قدموه وليبقى
خالد ًا يف نفو�س �أبناء الوطن
rr

rr

�إن االهتم��ام ال�سام��ي جلالل��ة
ال�سلطان هيثم ب��ن طارق املعظم
القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه
ـ ب�أن ي�ستم��ر التكرمي واالحتفال
بهذا اليوم اخلالد يعرب عن مدى
التقدير ال�سامي جلاللته ملنت�سبي
قواته امل�سلحة
rr

rr

عُ مان الغالي��ة بتاريخه��ا و�شعبها
الأب��ي مل يكتف��وا يوم�� ًا ب�إرثه��م
احل�ض��اري والبط��ويل ،ب��ل
م�ستمرون يوم ًا بع��د يوم لإ�ضافة
جديدة يف �سج��ل املجد وبطوالت
م�شرقة ،و�إجنازات زاهرة
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ا�ستقبـــاالت �صاحــب ال�سمو
ال�سيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع
• ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم � 11/30سعادة (ك.ك
�أح�سن واجان) �سفري جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية املعتمد لدى ال�سلطنة .
• كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 11/30
�سعادة (كيم ت�شاجن كيو) �سفري جمهورية
كوريا اجلنوبية املعتمد لدى ال�سلطنة .
• وا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يوم
 12/2مبكتبه مبع�سكر املرتفعة �سعادة
علي جنفي �سفري اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية املعتمد لدى ال�سلطنة.
وقد مت خالل اللقاءات ا�ستعرا�ض
العالقات الطيبة ،وتبادل وجهات النظر
حول الأمور ذات االهتمام امل�شرتك بني
ال�سلطنة ودولهم.

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
يقلد �أجنحة الطريان لعدد من ال�ضباط الطيارين
قام يوم � 12/16صاحب
ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل
�سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع مبكتبه مبع�سكر املرتفعة
بتقليد �أجنحة الطريان لعدد من
الطيارين اخلريجني ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين ،بح�ضور اللواء
الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
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وقد خ�ضع الطيارون لربنامج تدريبي متكامل نظري وعملي
يف خمتلف جماالت الطريان ،وي�أتي تخريج ه�ؤالء الطيارين

كرتجمة للخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين لتعزيز م�ستوى الكفاءة واجلاهزية بال�سالح.

معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
ي�ستقبل امل�ست�شار اخلا�ص لوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

يف �إطار ما توليه ال�سلطنة من اهتمام
ب�ش�أن الق�ضايا الراهنة على ال�ساحتني
الإقليمية والدولية ،ا�ستقبل معايل الفريق
�أول �سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب
ال�سلطاين يوم  12/2الفريق ال�سري جون
لورميري امل�ست�شار اخلا�ص لوزارة الدفاع
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط والوفد
املرافق له.
رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،الذي
قدم �شكره وتقديره لل�سلطنة لتعزيز �سبل
التعاون وحتقيق امل�صالح امل�شرتكة بني
ال�سلطنة واململكة املتحدة ،كما مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات التاريخية

التي تربط البلدين ال�صديقني� ،إىل جانب
ا�ستعرا�ض عدد من الق�ضايا الراهنة على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،والتطرق �إىل

عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اململكة
املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة.

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل رئي�س هيئة الأركان البحرية الربيطانية
ا�ستقبل معايل حممد بن نا�رص الرا�سبي
الأمني العام بوزارة الدفاع مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  12/8الفريق �أول بحري
(توين راداكن) رئي�س هيئة الأركان البحرية
الربيطانية والوفد املرافق له.
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض عدد من وجهات النظر
يف املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اململكة
املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة ،وملحق
الدفاع ب�سفارة اململكة املتحدة مب�سقط.
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الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
ي�ستقبل امل�ست�شار اخلا�ص لوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن حارث بن
نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 12/2الفريق ال�سري جون لورميري امل�ست�شار
اخلا�ص لوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط.
وقد رحب الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف الربيطاين
الذي عرب عن �سعادته لزيارة ال�سلطنة ،ومت
خالل املقابلة تبادل وجهات النظر وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة ملحق الدفاع ب�سفارة
اململكة املتحدة مب�سقط ،كما ح�رضها العميد

ا�ستقباالت قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية
• ا�ستقبل اللواء الركن بحري عبداهلل
بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 12/4
�سعادة �شارلز ويليامز م�ساعد وزير البحرية
ل�ش�ؤون الطاقة الأمريكي والوفد املرافق له.
• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبركز الأمن
البحري يوم  12/8الفريق �أول بحري (توين
راداكن) رئي�س هيئة الأركان البحرية الربيطانية
والوفد املرافق له.
ومت خالل املقابلتني بحث وجهات النظر
يف عدد من الأمور املتعلقة باملجاالت البحرية
بني ال�سلطنة والبلدين ال�صديقني.
ح�رض املقابلتني العميد الركن بحري
�سامل بن نا�رص القا�سمي كبري �ضباط الأركان
بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
• وقام الفريق �أول بحري رئي�س هيئة
الأركان البحرية الربيطانية يرافقه اللواء الركن
بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بجولة
يف مركز الأمن البحري ،حيث ا�ستمع �إىل �إيجاز
عن مهام و�أدوار املركز املتمثلة يف �إدارة وقيادة
عمليات الأمن البحري �ضد املخاطر البحرية،
ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ واحلفاظ
على البيئة البحرية من خمتلف املخاطر ،كما
اطلع على الأجهزة واملعدات احلديثة امل�ستخدمة
يف �إ�سناد عمليات الأمن البحري.
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الركن ح�سن بن علي املجيني رئي�س التوجيه
املعنوي برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان

امل�سلحة وعدد من كبار �ضباط قوات
ال�سلطان امل�سلحة.

تخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم
 12/10بتخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين
ت�ضمنت عد ًدا من العن�رص الن�سائي ،وذلك حتت
رعاية اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
بد�أ االحتفال الذي �أقيم على ميدان
اال�ستعرا�ض الع�سكري ب�أكادميية ال�سلطان
قابو�س البحرية بالتحية الع�سكرية لراعي
املنا�سبة الذي قام بعد ذلك با�ستعرا�ض ال�صف
الأمامي من طابور اخلريجني  ،ثم قام راعي
املنا�سبة بت�سليم اجلوائز التقديرية للحا�صلني
على املراكز الأوىل من الدفعة املتخرجة يف
خمتلف الأن�شطة وامل�سابقات.
عقب ذلك قدم اخلريجون ا�ستعرا�ض ًا ع�سكريا
باحلركات ال�صامتة مب�صاحبة مو�سيقى البحرية

ال�سلطانية ال ُعمانية  ،ثم ردد اخلريجون ن�شيد
البحرية ال�سلطانية العمانية (بحرية املجد)
و�أ ُّدوا ق�سم الوالء ونداء الت�أييد وهتفوا ثالث ًا
بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم

بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -وختاما تقدم قائد الطابور م�ست�أذن ًا
راعي املنا�سبة بانتهاء مرا�سم التخريج .

معايل الدكتورة وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار تزور الكلية الع�سكرية التقنية
قامت يوم  12/23معايل الدكتورة رحمة
بنت �إبراهيم املحروقية وزيرة التعليم العايل
والبحث العلمي واالبتكار والوفد املرافق لها
بزيارة �إىل الكلية الع�سكرية التقنية يرافقهم
اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين رئي�س جمل�س �إدارة
الكلية.
وقد ا�ستمعت معايل الدكتورة وزيرة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار والوفد
املرافق �إىل �إيجاز عن الكلية الع�سكرية التقنية
وما حتويه من مرافق درا�سية وخدمية  ،وما
زودت به من و�سائل تعليمية  ،كما ا�ستمعت �إىل
�رشح عن املنهاج العام والتخ�ص�صات التقنية

املتنوعة ومراحل الدرا�سة املختلفة  ،ثم قامت
معايل الدكتورة والوفد املرافق لها بجولة

يف عدد من �أق�سام وخمتربات الكلية والور�ش
التدريبية  ،وا�ستمعت �إىل �رشح عنها.

تكرمي الفريق الطبي الذي �أجرى عملية تبديل مف�صل بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد
قام العميد الركن �سامل بن �سيف احلو�سني قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين بالإنابة يوم  12/24مبقر قيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بتكرمي
الفريق الطبي من م�ست�شفى القوات امل�سلحة الذي �أجرى م�ؤخرا �أول عملية
تبديل مف�صل بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد وبح�ضور رئي�س اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة بالوكالة.
ونقل قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بالإنابة �إ�شادة وتقدير �صاحب
ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
للفريق الطبي على ما بذلوه من حرفية عالية لإجناح هذه العملية الدقيقة ،
م�ؤكدا حر�ص �سموه على ا�ستمرار الدعم للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة
للقيام بواجباتها املنوطة بها  ،وتطويرها مبا يتواكب والتقدم العلمي
يف املجاالت الطبية  ،متمنيا لكافة العاملني بها مزيدا من النجاحات
والإجنازات يف خمتلف الن�شاطات واملجاالت الطبية وال�صحية.
وتعد عملية تبديل املفا�صل بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد هي �أول
عملية من نوعها على م�ستوى ال�سلطنة  ،والتي قام ب�إجرائها فريق طبي

متكامل مب�ست�شفى القوات امل�سلحة برئا�سة العقيد طبيب �أحمد بن �سيف بن
نا�رص اجلهوري  ،وت�ضمنت العملية ا�ستبدال مف�صل تالف ب�آخر �صناعي
بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد.
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رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�صدر كتابا م�صورا بعنوان (قائد وجند) يف خم�سة �أجزاء جملدة
�أ�صدرت يوم  12/11رئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ممثلة يف التوجيه املعنوي
امل�صور (قائد وجند)  ،وذلك توثي ًقا
الكتاب
ّ
للأحداث التاريخية التي �شهدتها قوات
عاما من
ال�سلطان امل�سلحة  ،طوال اخلم�سني ً
العمل الد�ؤوب  ،واجلهد املتوا�صل  ،والعمل
املخل�ص املبني على اخلطط الر�صينة يف
الإعداد ،والت�سليح ،ويف املجاالت التدريبية
التي �أثـمرت قوات متطورة مواكبة لتقنيات
الع�رص وم�ستحدثاته ،وتتمتع بقدرات عالية
يف الع َّدة والعتاد ،مبا يحقق قدراتها يف
تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية املق َّد�سة
اجل�سيمة ،وت�سجيال لهذه الأحداث وما
�سام من لدن املغفور له ب�إذن اهلل
�صاحبها من رعاية كرميةٍ
واهتمام ٍ
ٍ
تعاىل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب اهلل ثراه ،و�أح�سن مثواه ،وجزاه
خري اجلزاء على ما قدمه لوطنه.-
وي�أتي �إ�صدار الكتاب امل�صور (قائد وجند) مبنا�سبة مرور ن�صف
قرن على النه�ضة املباركة ،واحتفاء ال�سلطنة بذكرى احلادي ع�رش من
دي�سمرب ،يوم القوات امل�سلحة ،هذه الذكرى املهيبة التي ُ�س ِّجلت منذ عام
1975م يف �سجل الأجماد والبطوالت ال ُعمانية ،و�ستبقى هذه املنا�سبة
التي حتتفي ال�سلطنة بذكراها �سنو ًيا -خالدة يف الوجدان ،ومنبعالفداء ،ومعنى الوطنية احلقة  ،كما ي�أتي هذا الإ�صدار متزامنا مع احتفاء

ال�سلطنة بالعيد الوطني ( )٥٠املجيد.
كتاب ( قائد وجند) ي�ضم خم�سة �أجزاء جملدة ،وميثل كل واحد منها عق ًدا
يج�سد �سل�سلة العطاء
من م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة املباركة  ،والذي ِّ
�سجل تلك اللحظـات التي ق�ضاها يف
والإجناز للقائد العظيم  -رحمه اهلل  -و ُي ِّ
جنبات قـواته البا�سلة ،بالكلمة وال�صورة املعربتني عن الرتابط والوالء بني
القائد وجنده  ،لتبقى �إرثًا تاريخ ًيا  ،ومنج ًزا ح�ضار ًيا خال ًدا  ،وم�صدر عز وفخر
للأجيال املتعاقبة  ،والعزم وبكل �إرادة على املحافظة على هذا الإرث العظيم،
واال�ستمرار يف بذل اجلهد والعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة والر�ؤية ال�سديدة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق اخلري خطاه.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ت�صدر كتابا بعنوان (البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف خم�سة عقود)
�أ�صدرت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
كتابا بعنوان (البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف
خم�سة عقود).
وي�أتي �إ�صدار هذا الكتاب مبنا�سبة
احتفاء ال�سلطنة بذكرى احلادي ع�رش من
دي�سمرب ،يوم القوات امل�سلحة ،ويحكي ق�صة
خم�سني عام ًا من الكفاح والعمل لبناء
�أ�سطول بحري حديث قادر على ا�ستعادة
املكانة والأجماد البحرية ال ُعمانية ،كما
ي�أتي هذا الإ�صدار متزامنا مع احتفاء
ال�سلطنة بالعيد الوطني ( )٥٠املجيد.
حيث مت تق�سيم الكتاب تق�سيما
مو�ضوعيا �إىل �أحد ع�رش ف�ص ًال  ،ويتناول كل
ف�صل مو�ضوعا متخ�ص�صا ي�رسد تطوراته
ب�شكل مت�سل�سل زمنيا حتى ي�سهل للقارئ
تتبع حركة التغيري والتطور التي حدثت له
منذ مرحلة الت�أ�سي�س والبناء �إىل ما هو عليه
اليوم  ،ويتطرق الف�صل الأول �إىل ال�شهرة

البحرية التي اكت�سبها الإن�سان ال ُعماين عرب
الع�صور �سواء يف جمال �صناعة ال�سفن �أو
التجارة البحرية وتوا�صله احل�ضاري مع
الدول وال�شعوب �إىل جانب االنت�صارات
الع�سكرية التي حققتها البحرية ال ُعمانية
يف �ص ِّد ودحر املعتدين على املنطقة،
وحترير البحار من �أعمال القر�صنة والغزو
والتهديدات اخلارجية وغريها .
�أما بقية ف�صول الكتاب فهي ت�صف
كيف ا�ستطاعت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
وهي وارثة تلك الإجنازات البحرية اخلالدة
�أن ت�ستعيد مكانة ُعمان البحرية ،وكيف
جنحت يف ت�أ�سي�س �أ�سطول ع�رصي حديث
له ح�ضوره امل�شهود بالكفاءة يف امل�سارح
البحرية الإقليمية والعاملية� ،إىل جانب
حتدث الكتاب عن اقتناء ال�سفن وبناء
القواعد والوحدات واملرافق التخ�ص�صية
وم�سرية تدريب البحارة ال ُعمانيني

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة يفتح �أبوابه �أمام اجلمهور

�أحد �ضباط البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يح�صل على اجلائزة
الأدمريالية ك�أف�ضل متدرب دويل يف الكلية البحرية امللكية الربيطانية
حققت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية �إجنازاً جديداً يف جمال التدريب
البحري على امل�ستوى الدويل ،وذلك بح�صول املالزم بحري ق�صي بن حممد
ال�سعدي على اجلائزة الأدمريالية ك�أف�ضل متدرب على م�ستوى املتدربني
الدوليني من الكلية البحرية امللكية الربيطانية .
وقد جرت مرا�سم ت�سليم اجلائزة يوم  12/17مبقر الكلية باململكة املتحدة
حتت رعاية الأمرية �آن �إليزابيث وبح�ضور عدد من القادة الربيطانيني.

تخريج دورة الإبحار واملغامرة الثانية
لعام 2020م

احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  12/17بتخريج دورة
الإبحار واملغامرة الثانية لعام 2020م التي نفذتها على منت
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية
لعدد من منت�سبي املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات بوزارة الرتبية
والتعليم ،وذلك حتت رعاية الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي املدير
العام للمديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ،والتي �أقيمت خالل الفرتة
(2020/12/17-11/29م) ،ويف ختام احلفل مت تكرمي �أوائل
الدورة وتوزيع ال�شهادات على اخلريجني.
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بناء على قرار اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19-املتعلق بفتح بع�ض
الأن�شطة والتي من �ضمنها املتاحف والقالع  ،وحر�صا من �إدارة متحف قوات
ال�سلطان امل�سلحة على �إتاحة الفر�صة �أمام اجلمهور الكرمي لالطالع على ما
يزخر به املتحف من املوروثات العمانية واملعرو�ضات الدالة على م�سرية
تطور قوات ال�سلطان امل�سلحة من خالل العديد من املخطوطات واملج�سمات
والأ�سلحة التاريخية والتي حتكي عراقة التاريخ الع�سكري العماين� ،أعاد
املتحف فتح �أبوابه جلميع الزوار من املواطنني واملقيمني ابتداء من يوم
الأحد املوافق  6من دي�سمرب مع االلتزام باال�شرتاطات والإجراءات ال�صحية
والتعليمات االحرتازية املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
و�ستكون مواعيد زيارة املتحف يوميا ابتداء من يوم الأحد حتى يوم
اخلمي�س خالل الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباحا وحتى
الواحدة والن�صف ظهرا ،و�سيكون املتحف مغلقا يوم اجلمعة  ،على �أن ي�ست�أنف
فتح �أبوابه يوم ال�سبت على فرتتني �صباحية من ال�ساعة التا�سعة وحتى
الواحدة ظهراً  ،وم�سائية من ال�ساعة الثالثة ع�رصاً وحتى ال�ساد�سة م�سا ًء.

وت�أهيلهم لقيادة ال�سفن مبختلف �أنواعها
و�أحجامها ،وتنفيذ التمارين البحرية ب�صفة
منفردة �أو م�شرتكة ،وقد اختتم الكتاب
بتقدمي ف�صل ي�رسد ال�سري الذاتية لقادة
�أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على
مدى ال�ستني عام ًا املا�ضية .

قوات ال�سلطان امل�سلحة جهود و�أدوار �إن�سانية
يف �إط��ار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني
على �أر�ض الوطن جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى،
ؤخرا:
الإيجاز الآتي يلخ�ص جوانب مما مت تنفيذه م� ً
�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين
• قامت يوم � 12/13إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد
مت نقله من م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقامت يوم � 12/16إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي لطفل حديث الوالدة يعاين من حالة
�صحية حرجة  ،وقد مت نقله من م�ست�شفى م�صرية �إىل م�ست�شفى �صور
مبحافظة جنوب ال�رشقية لتلقي العالج الالزم .
• كما قامت يوم � 12/16إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة  ،وقد مت
نقلها من حمافظة م�سندم �إىل حمافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم .
• وقامت يوم � 12/17إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة �صحية
حرجة  ،وقد مت نقله من منطقة كمزار �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم لتلقي العالج الالزم .
• وقامت يوم � 12/20إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية
حرجة ،وقد مت نقلها من حمافظة م�سندم �إىل حمافظة م�سقط لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم.
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ال�سلطنــة حتتفـــي بذكــــــــــرى يوم القـوات امل�سلحـة
احتفت ال�س��لطنة بذكرى احلادي ع�ش��ر من دي�سمرب (يوم القوات امل�س��لحة) ،هذه املنا�سبة
اخلالدة املتجددة التي ت�أتي تخليدً ا للمنجزات التاريخية الوطنية التي حققتها قوات ال�سلطان
امل�سلحة والتي ُيحتفى بها كل عام منذ عام 1975م  ،كما �أنها ت�أتي اعتزا ًزا مبا و�صلت �إليه قوات
ال�سلطان امل�سلحة من تقدم وازدهار  ،ومبا ت�ضطلع به من مهام و�أدوار وطنية  ،حتى و�صلت �إىل
م�شرف يفخر به كل من يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة � ،إىل جانب �إ�سهاماتها التنموية
م�ستوى ِّ
املتنوع��ة واملتع��ددة  ،وه��ي م�س��تمرة يف التطوي��ر والتحدي��ث حت��ت ظ��ل الرعاي��ة واالهتمام
ال�ساميني وما حتظى به من لدن موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه .
يع��د احل��ادي ع�رش م��ن دي�سمرب يوما
جمي��دا يف التاري��خ الع�سك��ري العم��اين،
�أن��ار لعم��ان �شعلة ال�س�لام والأمن ،فكان
انطالق��ة �شامل��ة لبن��اء ومن��اء ه��ذا البلد
الأب��ي  ،ه��ذا اليوم الذي �سيبق��ى �إىل الأبد
م�ص��در �إله��ام ملع��اين الوطني��ة احلق��ة،
وال��ذي جن��ى فيه��ا العماني��ون املكا�سب
اجلم��ة والثمار الطيبة ،منطلقني �إىل �آفاق

امل�ستقب��ل ب��روح مليئة بالعزائ��م التي ال
تقه��ر  ،والإ��صرار ال��ذي ال يع��رف الكل��ل
�أو املل��ل من �أجل ُعم��ان التاريخ واملجد،
ُعمان اخلري والإباء  ،والنه�ضة والتقدم.
و�إن ذك��رى احلادي ع��شر من دي�سمرب
(يوم الق��وات امل�سلح��ة) تذكرن��ا مبلحمة
الإرادة الوطنية التي قاد زمامها بحكمته
الثاقب��ة وعزميته القوي��ة �صاحب اجلاللة

احلادي ع�شر من دي�سمرب يعد يوما جميدا يف التاريخ الع�سكري
العماين� ،أنار لعمان �شعلة ال�سالم والأمن  ،فكان انطالقة
�شاملة لبناء ومناء هذا البلد الأبي
k k k k k

يف هذا اليوم الأغر اخلالد يحق لكل عُ ماين �أن يفخر بيوم القوات
امل�سلحة البا�سلة والتي �أثبتت قدرتها وتفانيها على حفظ كل �شرب
من تراب عُ مان م�ؤكدة يف هذه الذكرى اجلليلة ب�أنها ما�ضية يف
موا�صلة الواجب الوطني املقد�س
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طيب اهلل ثراه ـ
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ ّ
واجلنود الأ�شاو�س الذين ت�سلَّحوا بالعزمية
ال�صادق��ة ونب��ل الهدف وعظي��م املق�صد،
لرفع��ة و�ص��ون ُعم��ان الغالي��ة و�أبنائها
ال�بررة املخل�ص�ين ،لتبق��ى �أر���ض عمان
م�صونة ومنجزاته��ا حمرو�سة ،وتاريخها
�شاه�� ًدا عل��ى عظم��ة العم��ل والعط��اء،
زاهرا بالإجنازات يف
وحا�رضه��ا م�رش ًقا ً
�شت��ى املجاالت وعل��ى جمي��ع الأ�صعدة،
ت�ساب��ق الزم��ن لبل��وغ املزي��د م��ن �أوجه
التطور و�صور التحديث  ،وحتقيق رفاهية
املواط��ن العم��اين بقي��ادة موالنا ح�رضة
�صاح��ب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى �أبقاه اهلل.
ويف هذا الي��وم الأغر اخلالد يحق لكل
عم��اين �أن يفخ��ر بي��وم الق��وات امل�سلحة
البا�سل��ة والت��ي �أثبتت قدرته��ا وتفانيها
على حفظ كل �شرب من تراب ُعمان م�ؤكدة
يف هذه الذكرى اجلليلة ب�أنها ما�ضية يف
موا�صل��ة الواجب الوطن��ي املقد�س � ،آخذة
على عاتقها م�س�ؤولي��ة الذود عن حيا�ض

الوطن ومقد�ساته.
وق��د حقق اجلي���ش ال�سلطاين العماين
عل��ى مدى �أعوام م�سرية النه�ضة املباركة
العدي��د م��ن الإجن��ازات يف التطوي��ر
والتحديث  ،مب��ا زودت �ألويته وت�شكيالته
ووحدات��ه وفق��ا ملخط��ط تدريب��ي يف
الكف��اءة والت�أهي��ل ،وانته��اج منظوم��ة
تطوير �شامل��ة لهذه الألوي��ة والت�شكيالت
والوح��دات و�إمداده��ا مبختل��ف الأ�سلحة
الالزمة لتنفيذ مهامها الوطنية.
كما �شهد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
نقلة نوعية على كافة الأ�صعدة التي ُيعنى
بها ال�س�لاح مما جعله ق��وة جوية حديثة
الت�سليح والتنظيم مبا زود به من طائرات
ومقاتالت حديثة ومعدات متطورة وقوى
ب�رشي��ة م�ؤهلة قادرة على �صون منجزات
النه�ض��ة ال ُعماني��ة ال�شامل��ة وف��ق منهج
خمطط مدرو�س ،وبالكفاءة واملقدرة ،وما
يقوم به من جهود تنموية خمتلفة.
و�أ�ضحت البحرية ال�سلطانية العمانية

اجلي�ش ال�سلطاين العماين حقق على مدى �أعوام م�سرية النه�ضة املباركة
العديد من الإجنازات يف التطوير والتحديث  ،مبا زودت �ألويته وت�شكيالته
ووحداته وفقا ملخطط تدريبي يف الكفاءة والت�أهيل
k k k k k

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين �شهد نقلة نوعية على كافة الأ�صعدة التي يُعنى
بها ال�سالح مما جعله قوة جوية حديثة الت�سليح والتنظيم مبا زود به من
طائرات ومقاتالت حديثة ومعدات متطورة وقوى ب�شرية م�ؤهلة قادرة على
�صون منجزات النه�ضة ال ُعمانية ال�شاملة
k k k k k

البحرية ال�سلطانية العمانية �أ�ضحت قوة بحرية �شاخمة  ،مبا زودت به من
�أجهزة ومعدات حديثة متكنها من �أداء مهامها يف خمتلف الظروف ،والعمل
وفق منظومة العمليات امل�شرتكة ومع الدوريات ال�ساحلية
k k k k k

احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يعد �أحد الأ�سلحة يف املنظومة الع�سكرية ال ُعمانية
احلديثة ،ف�أ�صبح قوة ع�سكرية متكاملة رفيعة الإعداد والتنظيم والتدريب
واجلاهزية القتالية واملعرفة الفكرية
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ق��وة بحري��ة �شاخم��ة  ،مب��ا زودت به من
�أجه��زة ومع��دات حديثة متكنها م��ن �أداء
مهامه��ا يف خمتل��ف الظ��روف ،والعم��ل
وف��ق منظوم��ة العملي��ات امل�شرتكة ومع
الدوري��ات ال�ساحلي��ة وجم��االت الإغاثة
والبحث والإنقاذ وتعزيز وجود �سفنها يف
�أعايل البح��ار ،وفر�ض ال�سي��ادة الوطنية
عل��ى البح��ار ال ُعمانية و�سالم��ة املالحة
البحرية فيها.
ويع��د احلر���س ال�سلطاين ال ُعم��اين �أحد
الأ�سلحة يف املنظومة الع�سكرية ال ُعمانية
احلديث��ة ،ف�أ�صبح قوة ع�سكري��ة متكاملة
رفيع��ة الإع��داد والتنظي��م والتدري��ب
واجلاهزي��ة القتالي��ة واملعرف��ة الفكرية،
ويحظ��ى كبقي��ة �أ�سلح��ة ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة بالرعاية واالهتم��ام ال�ساميني
م��ن لدن جالل��ة القائد الأعل��ى حفظه اهلل
ورعاه.
وت��ويل ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
االهتم��ام البال��غ باجلان��ب الأكادمي��ي
واملع��ريف م��ن خ�لال جمموع��ة م��ن
ال�رصوح العلمية والتدريبية ،والتي ي�أتي
على ر�أ�سها كلي��ة الدفاع الوطني ودورها
الرائ��د يف تنمية الفكر الإ�سرتاتيجي  ،هذا
�إىل جانب جمموعة من الوحدات املعنية
باجلانب الإعالمي والثقايف والريا�ضي.
ومن جانبها ت�سهم اخلدمات الهند�سية
ب��وزارة الدف��اع يف �إح��داث نقل��ة نوعية،
يف خمتل��ف املج��االت واالخت�صا�ص��ات
من خ�لال �إ�سن��اد وح��دات و�أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،مما مكَّن هذه املنظومة
من امل�شاركة يف عمليات البناء والتطوير
ال�شام��ل  ،كما تق��وم بدور حيوي كبري يف
�إ�سناد �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة من
خ�لال توف�ير الدعم الفن��ي والهند�سي يف
خمتلف املهام املنوطة بها.
كم��ا ت�ساه��م الأجه��زة الع�سكري��ة
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قوات ال�سلطان امل�سلحة تويل االهتمام
البالغ باجلانب الأكادميي واملعريف من
خالل جمموعة من ال�صروح العلمية
والتدريبية ،والتي ي�أتي على ر�أ�سها
كلية الدفاع الوطني ودورها الرائد يف
تنمية الفكر الإ�سرتاتيجي
k k k k k

اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
ت�سهم يف �إحداث نقلة نوعية ،يف
خمتلف املجاالت واالخت�صا�صات من
خالل �إ�سناد وحدات و�أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،مما م َّكن هذه
املنظومة من امل�شاركة يف عمليات
البناء والتطوير ال�شامل
k k k k k

الأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى
ت�ساهم بدور مهم يف تعزيز مهام
وواجبات قوات ال�سلطان امل�سلحة من
خالل ما تقوم به من �إدامة الأمن
واال�ستقرار والذود عن الوطن
والدفاع عن مكت�سباته وحفظ
مقدراته جنبا �إىل جنب و مع باقي
اجلهات الع�سكرية
والأمني��ة الأخ��رى ب��دور مه��م يف تعزيز
مه��ام وواجبات ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
م��ن خالل م��ا تقوم ب��ه من �إدام��ة الأمن
واال�ستق��رار وال��ذود عن الوط��ن والدفاع
عن مكت�سبات��ه وحفظ مقدرات��ه جنبا �إىل
جن��ب و م��ع باق��ي اجله��ات الع�سكري��ة ،
والعم��ل وف��ق منظومة وطني��ة متكاملة ،
لأداء الواج��ب الوطن��ي املقد�س بكل تفان
و�إخال�ص.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة حتتفي بذكـرى يـــــــــــــوم املتقاعدين
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة والدوائ��ر الأخ��رى يف وزارة الدفاع احتف��ت بذكرى يوم
املتقاعدي��ن الذي يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل ع��ام  ،تخليدا لهذه املنا�سبة املجيدة
لالحتفاء باملتقاعدين من منت�سبيه��ا ،والذين �ساهموا يف و�ضع اللبنات الأ�سا�سية لقوات
ال�سلطان امل�سلحة � ،إنها مكرمة �سامية من لدن �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
 طي��ب الل��ه ثراه  -وهو باملقابل يع��د برهان ًا �أكيد ًا على مدى احل��ب املتبادل بني القائدو�أبنائ��ه الأوفياء الذين �سط��روا بجهدهم �أن�صع البطوالت اخلالدة الت��ي تعتز وتفخر بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،و�سجلوا بت�ضحياتهم اجل�سام �أروع معاين االنتماء والوالء وكانوا
عل��ى الدوام م�ضرب املثل يف البذل والعطاء ،وتقدي��را لهم وخلدماتهم اجلليلة ،ف�إن وزارة
الدفاع ما�ضية اخلطى يف االحتفاء بهم وتكرميهم وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم وم�ساندتهم
يف ظ��ل الرعاية الكرمية من لدن موالنا ح�ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه .
وانطالقا من اهتم��ام قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة مبنت�سبيها ممن ه��م على ر�أ�س
العم��ل �أو املتقاعديــــ��ن �ضمــن جماالت
الرعاي��ة االجتماعي��ة ف���إن اخلدم��ات
االجتماعي��ة الع�سكري��ة برئا�س��ة �أركان
قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ،تق��دم الرعاية
االجتماعي��ة ل�ضب��اط و�أف��راد ق��وات
ال�سلط��ان امل�سلحة والدوائ��ر الأخرى يف
وزارة الدف��اع به��دف �إدام��ة اال�ستق��رار
االجتماع��ي له��م ولأ�رسه��م  ،وذل��ك من
خالل تق��دمي قرو�ض الإ�سكان والإ�رشاف
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عل��ى املب��اين اخلا�ص��ة به��م الت��ي يت��م
بنا�ؤه��ا �إىل جانب عق��د دورات وبرامج
ري��ادة الأعم��ال لت�شجيعه��م وحتفيزهم
عل��ى رفد �سوق العم��ل بخرباتهم الطويلة
العلمي��ة منه��ا والعملي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل
تق��دمي العدي��د م��ن اخلدم��ات والنواحي
االجتماعية الأخ��رى  ،وهـــي خدمات ال
تقت��صر �أثناء ت�أدي��ة الواجب يف اخلدمة
الع�سكرية فح�سب  ،و�إمنا متتد �إىل ما بعد
ذلك  ،حيث يتم تقدمي خدمات اجتماعية
عدي��دة ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة

والدوائ��ر الأخ��رى ب��وزارة الدف��اع يف
مرحل��ة م��ا بعد اخلدم��ة ،ه��ذا �إىل جانب
تل��ك اخلدمات التي تقدم ل��ذوي الإعاقة،
م��ن حي��ث العناي��ة به��ذه الفئ��ة والعمل
عل��ى حتقي��ق طموحاته��م  ،وذل��ك م��ن
خ�لال ت�أهيله��م ودجمه��م يف املجتمع ،
واملتابعة امل�ستم��رة لأو�ضاعهم ،وتلبية
احتياجاته��م املختلف��ة  ،وتنظيم العديد
م��ن الربام��ج والفعالي��ات وال�سباق��ات
اخلريي��ة والأي��ام الت�ضامني��ة له��م،
بالإ�ضاف��ة �إىل تنظي��م رح�لات ترفيهية

وزارة الدف��اع ما�ضي��ة اخلط��ى يف االحتف��اء
باملتقاعدي��ن وتكرميهم وتقدمي اخلدم��ات الالزمة لهم
وم�ساندته��م يف ظل الرعاية الكرمي��ة من لدن موالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظه الله ورعاه
�سنوية برعاي��ة اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلح��ة وبالتع��اون م��ع �أ�سلحة قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة ،لتوف�ير الإ�سن��اد
ال�لازم  ،ه��ذا �إىل جان��ب ت�سيري رحالت
لأداء منا�سك العمرة  ،كما يتاح لهم �أداء
فري�ضة احلج املباركة �ضمن بعثة احلج
الع�سكري��ة الت��ي ي�رشف عل��ى ت�سيريها
�سنوي��ا التوجي��ه املعن��وي ،كم��ا تنظ��م
زي��ارات للمتقاعدين خ�لال الأعيــــــاد
واملنا�سبات الوطنية  ،وكذلك للم�صابني
واملر�ض��ى و�أ�رس املتوف�ين من منت�سبي
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة والدوائ��ر
الأخ��رى يف وزارة الدف��اع و�أ�رسه��م ،
ومن جانب �آخر ف�إن ال�سلطنة ع�ضو دائم
باالحت��اد العربي جلمعي��ات املحاربني
القدم��اء و�ضحايـــــ��ا احلرب  ،ممثلة يف
اخلدمات االجتماعية الع�سكرية .
وبهذه املنا�سبة �أج��رت (جند عمان)
اللقاءين الآتيني:
املك��رم حممد بن �أحم��د اللمكي قال:
«االحتفال بي��وم باملتقاعدين ملنت�سبي
ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة ووزارة الدفاع

يعد لفته كرمية من ل��دن موالنا املغفور
له ب���إذن اهلل ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد
 طي��ب اهلل ث��راه – عندم��ا �أم��ر ب���أنيكون يوم لالحتف��ال للمتقاعدين تقديرا
و�إعت��زا ًزا لدوره��م ال��ذي قاموا ب��ه �أثناء
خدمته��م يف ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
يف ميادي��ن الع��زة وال��شرف  ،وبطبيعة
احل��ال كوين �أح��د املتقاعدي��ن ميثل هذا
يوما خا�صا جلميع منت�سبي قوات
الي��وم ً
ال�سلط��ان امل�سلحة والدوائ��ر الأخرى يف
وزارة الدف��اع حيث ت�شح��ذ الهمم وترفع
املعنويات لدينا جمي ًعا».
وق��ال العميد الركن ج��وي (متقاعد)
يعق��وب بن �سع��ود التوب��ي �« :إن احتفال
قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
ب��وزارة الدف��اع بي��وم املتقاعدي��ن يع��د
عظيم��ا بالن�سبة لنا ،وه��و مبثابة
يوم��ا
ً
ً
التقدير واالعتزاز مبا قدمناه من خدمات
جليلة للوطن والت�ضحي��ات اجل�سيمة يف
ميادي��ن الواجب الوطن��ي  ،وت�أكيدا على
�أن املتقاعدي��ن �سيبقون دائما يف ذاكرة
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ».

املكـــــرم
حممد بن �أحمد اللمكي

العميد الركن جوي (متقاعد)
يعقـــوب بن �سعــــود التوبــــي
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�إعداد :الرائد الركن /علي بن �سليمان البو�سعيدي ت�صوير :رقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

الكلية الع�سكرية التقنية حتتفل بتخــــــــــــــريج دفعتني جديدتني مــن طلبتـها
اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
رئي�س جمل�س �إدارة الكلية الع�سكرية التقنية:
الكلية ما�ضية قدم ًا يف مواكبة التطورات واملتغريات يف جمال التعليم والتدريب،
م�ؤكد ًا على جاهزية الطلبة اخلريجني يف االنخراط يف �سوق العمل مبختلف
التخ�ص�صات بعد الت�أهيل العملي والتدريب الذي تلقوه من قبل هيئة الكلية

و�سط اتخاذ الإجراءات االحرتازية واملتطلبات الوقائية �ضمن خطط مكافحة جائحة كورونا (كوفيد  )19 -مت
يوم  12/7تخريج الدفعة الثالثة من حملة م�ؤهل البكالوريو�س والدفعة الرابعة من حملة م�ؤهل الدبلوم املتقدم،
بالكلية الع�سكرية التقنية يف عدد من التخ�ص�صات الهند�سية  ،وقد رعى احلفل الذي �أقيم يف مقر مبنى الكلية
الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ا�ستهل برنامج احلفل ب�آيات عطرة من
الذكر احلكيم  ،بعد ذلك مت تقدمي عر�ض
مرئي ت�ضمن �أبرز �أحداث العام الدرا�سي
 2020م يف الكلية الع�سكرية التقنية.
وقد �ألقــــــــى اللواء الركــــــن طيار
مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين رئي�س جمل�س �إدارة
الكلية الع�سكرية التقنية كلمة حتدث
فيها ع��ن �أه��م��ي��ة ال��ت��ح��ول الإل��ك�تروين
والتقني وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف
جمال التعليم يف ظل ما �أحدثته جائحة
(كورونا).
و�أ���ش��ار رئي�س جمل�س �إدارة الكلية
الع�سكرية التقنية �إىل �أن الكلية ما�ضية
قدم ًا يف مواكبة التطورات واملتغريات
يف جمال التعليم والتدريب ،م�ؤكداً على
جاهزية الطلبة اخلريجني يف االنخراط
يف �سوق العمل مبختلف التخ�ص�صات
بعد الت�أهيل العملي والتدريب الذي تلقوه
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الربوفي�سور يوجني كويل عميد الكلية الع�سكرية التقنية يف كلمته:
يهنئ الطلبة اخلريجني على تخرجهم داعيًا �إياهم ب�أن يكونوا قوة
للتغيري الإيجابي وقادرين على حتقيق النجاحات امل�شرفة وتقدمي
الإ�سهامات املتميزة
من قبل هيئة الكلية  ،مهن ًئا لهم تخرجهم
وحاثهم على موا�صلة اجلهد واملثابرة.
كما �أ�شاد الربوفي�سور يوجني كويل
عميد الكلية الع�سكرية التقنية يف كلمته
بالتعاون واالرتباط الأكادميي بني الكلية
الع�سكرية التقنية وجامعة (بورت�سموث) ،
والتي تعد من �صفوة اجلامعات العاملية
احلديثة ،مهنئ ًا اخلريجني على تخرجهم
داع��ي��ا �إي��اه��م ب���أن يكونوا ق��وة للتغيري
الإيجابي وحتقيق النجاحات امل�رشفة،
وتقدمي الإ�سهامات املتميزة .
من جانب �آخ��ر �ألقى الربوفي�سور
ج��ره��ام مم��ث��ل ج��ام��ع��ة (ب��ورت�����س��م��وث)
باململكة املتحدة كلمة عرب تقنية البث
املرئي حول املنا�سبة ذاتها.
وق��د عرب �أح��د اخلريجني نيابة عن
زمالئه عن فرحتهم بالتخرج� ،شاكرا
لهيئة التوجيه وال��ت��دري��ب بالكلية كل
اجلهود املبذولة يف �سبيل �إي�صالهم �إىل

هذا امل�ستوى امل�رشف  ،م�ؤكداً على مدى
اال�ستفادة الق�صوى من تطبيق التعليم
الإلكرتوين والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة
يف هذا العام الدرا�سي يف ظل جائحة
كورونا.
وبهذه املنا�سبة ق��ام الفريق الركن
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة راعي
احلفل بتوزيع اجلوائز وال�شهادات على
الطلبة املتفوقني واملجيدين من خمتلف

التخ�ص�صات ،كما ق��ام �سعادة �سيف
بن عبداهلل الهدابي وكيل وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي واالبتكار للبحث
العلمي واالبتكار بتوزيع باقي ال�شهادات
على الطلبة اخلريجني  ،كما تخلل احلفل
عر�ض مرئي عن تكنولوجيا التعليم يف
الكلية الع�سكرية التقنية ت�ضمن �أحدث
و�سائل التدريب و�أجهزة التعليم واملعدات
امل�ستخدمة بالكلية.
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متابعة  :الرائد :هوي�شل بن خليف النا�صري ـ املالزم �أول �سعيد بن نا�صر ال�شبيبي ت�صوير :فرع الت�صوير ال�ضوئي بالتوجيه املعنوي

اجلي�ش ال�سلطاين العماين يحتفل بتخريج دورة ال�ضبـــــــــــــــــــاط املر�شحني ودورة ال�ضباط اجلامعيني التخ�ص�صيني
اخلريجون َّ
قدموا ا�ستعرا�ض ًا
ع�سكريا بامل�سري ال�سريع مرور ًا
من �أمام املن�صة الرئي�سية مليدان
االحتفال تتقدمهم راية كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  12/16بتخريج دورة
ال�ضباط املر�شحني ،ودورة ال�ضباط اجلامعيني التخ�ص�صيني،
من كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وذلك حتت رعاية اللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
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ب��د�أت مرا�س��م االحتفال ال��ذي �أقيم على
مي��دان اال�ستعرا���ض الع�سك��ري مبع�سك��ر
املرتفعة بالتحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة،
بعدها ق��دم اخلريجون ا�ستعرا�ض�� ًا ع�سكريا
بامل�س�ير ال�رسي��ع م��روراً من �أم��ام املن�صة
الرئي�سي��ة ملي��دان االحتف��ال تتقدمه��م راية
كلي��ة ال�سلط��ان قابو�س الع�سكري��ة ،ثم تقدم
الطابور على هيئة اال�ستعرا�ض للأمام.
بع��د ذلك �سلّم اللواء الرك��ن قائد اجلي�ش
ال�سلط��اين ال ُعم��اين راع��ي االحتف��ال �سي��ف
ال��شرف لل�ضاب��ط املر�ش��ح الوليد ب��ن خالد
اجلام��ودي م��ن اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعماين
احلا�ص��ل عل��ى املرك��ز الأول عل��ى م�ستوى
دورة ال�ضب��اط املر�شح�ين  ،ثم جرت مرا�سم
ت�سليم وا�ستالم راية كلي��ة ال�سلطان قابو�س
الع�سكري��ة  ،حي��ث قام��ت جمموع��ة حمل��ة
الراية ب��دورة ال�ضباط املر�شحني املتخرجة
بت�سليمها �إىل جمموعة حملة الراية بالدورة
احلالي��ة ،والت��ي ال ت��زال تتلق��ى تدريباتها
بالكلي��ة  ،والذي��ن �أق�سم��وا عل��ى �صونه��ا
��زف �سالم
و�إبقائه��ا عالي��ة خفاق��ة  ،ث��م ُع َ
العلم وط��اف حملة الراية به��ا بني �صفوف
دورتهم.
ث��م �أدى اخلريج��ون ق�س��م ال��والء ونداء
الت�أييد ،وهتفوا ثالث ًا بحياة ح�رضة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م بن ط��ارق املعظم
القائ��د الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -بعدها
�أدى طاب��ور اخلريج�ين التحي��ة الع�سكري��ة،
وتقدم قائد الطابور م�ست�أذنا راعي املنا�سبة

باالن�رصاف.
ويف مي��دان اال�ستعرا���ض ق��ام الل��واء
الرك��ن قائد اجلي�ش ال�سلط��اين ال ُعماين راعي
املنا�سب��ة بتوزيع اجلوائز وت�سليم ال�شهادات
عل��ى �أوائ��ل اخلريج�ين واملجيدي��ن م��ن
الدورتني.
ح�رض املنا�سب��ة عدد من كبار ال�ضباط
وال�ضباط و�ضباط ال�صف باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين.
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أنه �ش��ارك يف دورة

ال�ضب��اط املر�شح�ين املتخرج��ة �إىل جانب
�ضب��اط من اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعماين عدد
م��ن ال�ضب��اط املر�شحني م��ن �أ�سلح��ة قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة واجله��ات الع�سكري��ة
والأمني��ة الأخ��رى� ،إ�ضاف��ة �إىل م�شارك��ة
�ضب��اط مر�شحني من الق��وات امل�سلحة لعدد
م��ن دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج
العربي��ة ،كم��ا �ش��ارك يف دورة ال�ضب��اط
اجلامعي�ين التخ�ص�صيني ع��دد من منت�سبي
اجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
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عدد من ال�ضباط املر�شحني
منت�سبي الدورة التي ما زالت
تتلقى تدريباتها بالكلية ا�ستلموا
راية الكلية و�أق�سموا على �صونها
عالية ّ
ً
خفاقة
و�إبقائها
ومبنا�سب��ة حف��ل تخري��ج دورة ال�ضباط
املر�شح�ين ودورة ال�ضب��اط اجلامعي�ين
التخ�ص�صي�ين م��ن كلي��ة ال�سلط��ان قابو���س
الع�سكري��ة حت��دث العمي��د الرك��ن حمم��د بن
را�ش��د احلو�سني �آم��ر كلية ال�سلط��ان قابو�س
الع�سكرية قائ�لاً�« :إن �إعداد هذه الكوكبة من
ال�ضب��اط ملهمتهم املقد�سة يف جمال القيادة
مبختل��ف �أ�سلح��ة ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
والأجه��زة الع�سكرية والأمني��ة ودول جمل�س
التع��اون ال�شقيقة عمل يتطلب بذل الكثري من
اجله��د واملثابرة ؛ لأن �إعداد ق��ادة امل�ستقبل
يتطلب ر�ؤية وا�ضحة وفهما عميقا لتحديات
امل�ستقب��ل بو�صفهم الن��واة امل�ستقبلية لبناء
الق��وات امل�سلح��ة ،واللبن��ة الأ�سا�سي��ة الت��ي
يرتكز عليها البناء الع�سكري برمته».
وق��ال املق��دم الرك��ن خال��د ب��ن عل��ي
املعم��ري قائ��د مدر�س��ة تدري��ب ال�ضب��اط
املر�شح�ين« :ت�رشفت كلي��ة ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية يف هذا اليوم البهيج بتخريج كوكبة
جدي��دة من ق��ادة امل�ستقبل من ه��ذا ال�رصح
ال�شامخ ؛ مزودين باملعارف املختلفة التــي
�صقـل��ت مـهاراتهم الع�سكريـــ��ة  ،وال�شك �أننا
نلم�س امل�ستوى الرفيع من الكفاءة التدريبية
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اللواء الركن قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العماين يرعى املنا�سبة
وي�سلم �سيف ال�شرف للحا�صل على
املركز الأول على م�ستوى دورة
ال�ضباط املر�شحني

الل��واء الرك��ن قائ��د اجلي���ش
ال�سلط��اين العماين راع��ي املنا�سبة
يق��وم بتوزي��ع اجلوائ��ز وت�سلي��م
ال�شه��ادات على �أوائ��ل اخلريجني
واملجيدين من الدورتني

الت��ي �أثبته��ا ال�ضب��اط اخلريج��ون يف ي��وم
تخرجه��م  ،وه��ذا امل�ست��وى ي�ؤهله��م للقيام
بال��دور املنوط جتاه حماي��ة الوطن  ،والذود
ع��ن مكت�سباته  ،حت��ت ظل القي��ادة احلكيمة
ملوالن��ا ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلطان
هيث��م بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه».
وع�بر الرائ��د الرك��ن عب��داهلل ب��ن جميع
امل�سـ��روري امل��درب الأق��دم ل��دورة ال�ضباط
املر�شح�ين بقول��ه« :لق��د مت �إع��داد ال�ضب��اط
املر�شحني ح�سب الربنامج املعد ،ومت �صقلهم
ليكونوا رافدا قويا يف قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجه��زة الأمني��ة الأخ��رى ودول جمل���س
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة  ،و�إن ي��وم
تخ��رج دورة ال�ضب��اط املر�شح�ين يف ميدان
الع��زة وال��شرف لهو ي��وم م�شه��ود  ،و�سيبقى
خال��داً يف ذاك��رة اخلريج�ين مل��ا يحمله من
ذكرى طيبة ليوم ح�صد فيه ال�ضابط املر�شح
نتاج اجل��د واالجتهاد خالل فرتة وجوده يف
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية».
وحت��دث الرائ��د الرك��ن عو���ض ب��ن ب��در
�آل ث��اين امل��درب الأق��دم ل��دورة ال�ضب��اط
اجلامعي�ين التخ�ص�صيني قائ�لا« :تعد كلية
ال�سلط��ان قابو���س الع�سكري��ة �أح��د ال�رصوح
التدريبية العتيدة  ،واملنارة التليدة باجلي�ش
ال�سلط��اين ال ُعماين ،والتي تقف �شاخمة ك�أحد
ق�لاع التنوي��ر يف بالدن��ا العزي��زة دائم��ة
العط��اء يف رف��د اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعم��اين
وق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة بالدم��اء ال�شابة،
الذي��ن عاهدوا اهلل والوطن وال�سلطان على �أن
يحملوا عل��ى عاتقهم القيام بال��دور الوطني
املقد���س الذي �سيناط به��م يف ميادين العزة
والإب��اء بع��د �أن نهل��وا م��ن مع�ين الثقاف��ة
الع�سكري��ة ،وتلق��وا تدريبه��م الع�سك��ري يف
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،و�إن تخريج

كوكبــ��ة جديـ��دة م��ن ال�ضب��اط البوا�س��ل ،
واالعت��زاز الكب�ير بنيلهم ال�براءة ال�سلطانية
ال�سامي��ة م��ن ل��دن موالن��ا ح��ضرة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظم
القائ��د الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -ملفخرة
واعت��زاز ل��كل �ضابط تخرج من ه��ذا ال�رصح
التدريب��ي ال�شامخ  ،ويف اخلتام ال ي�سعني �إال
�أن �أتقدم بالتهنئة اخلا�صة جلميع اخلريجني
ل��دورة ال�ضب��اط اجلامعي�ين التخ�ص�صي�ين،
متمنيا لهم دوام التقدم والرقي».
من جانب��ه قال املالزم الولي��د بن خالد
اجلامـ��ودي احلا�ص��ل عل��ى املركـــــ��ز الأول
و�سي��ف ال��شرف م��ن اجلـي���ش ال�سـلـطانـ��ي
ال ُعماين�« :إنه ل�رشف عظيم تخرجنا من كلية
ال�سلط��ان قابو���س الع�سكري��ة برتب��ة م�لازم
ث��ان بعـ��د �أن ق�ضين��ا عـاميـن م��ن التدريب
والت�أهي��ل  ،وتع��د كلي��ة ال�سلط��ان قابو���س
الع�سكري��ة �أع��رق و�أق��دم ال��صروح لتدري��ب
ال�ضب��اط العل��وم الع�سكرية بق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة  ،وقد تعلمنا فيها الكثري من العلوم
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العميد الركن
حممد بن را�شد احلو�سني

املقدم الركن
خالد بن علي املعمري

وامله��ارات الع�سكرية خالل العامني  ،وكذلك
مت تنمي��ة مهاراتن��ا الأكادميي��ة خالل فرتة
التدري��ب يف الكلية ،ون�شك��ر اجلهود املبذولة
من قِ َبلِ الكادر التدريبي».
وق��ال امل�لازم املعت�صـ��م ب��ن عامــ��ر
الكنــــ��دي احلا�صـــل على املركــــز الأول من
اخلدم��ات الهند�سية ب��وزارة الدفاع يف دورة
ال�ضب��اط اجلامعي�ين التخ�ص�صيني« :ي�رسين
وي�سع��دين �أن �أق��ف الي��وم يف ه��ذا ال��صرح
التدريب��ي العري��ق يف اجلي���ش ال�سلط��اين
ال ُعم��اين  ،الذي يعد �شاهدا حيا على منجزات
النه�ضـ��ة املبارك��ة الت��ي ي�شهده��ا وطنن��ا
الغ��ايل  ،وتر�سيخ�� ًا للمب��ادئ ال�سامي��ة التي
و�ض��ع �أ�س�سـه��ا القوي��ة املغف��ور ل��ه  -ب�إذن
اهلل  -ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل
ث��راه  -وها هنا نحن اليوم نوا�صل م�سريتنا
خل��ف قيادة �سلطاننا املفـ��دى القائد الأعلى
ال�سلط��ان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ وذلك للذود ع��ن حمى وطننا الغايل
واحلفاظ على مكت�سباته».
وق��ال املالزم ها�شل ب��ن جمعة الهيملي
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الرائد الركن
عبداهلل بن جميع امل�سـروري

الرائد الركن
عو�ض بن بدر �آل ثاين

م��ن مكتب �صاحب ال�سم��و ال�سيد نائب رئي�س
ال��وزراء ل�ش���ؤون الدف��اع�« :إن الغاي��ة م��ن
التدريب والتعليم يف كلي��ة ال�سلطان قابو�س
الع�سكري��ة ه��ي و�صول ال�ضاب��ط املر�شح �إىل
�أعل��ى م�ست��وى م��ن القي��ادة وامل�س�ؤولي��ة ،
امل�رشف
وت�سطر ه��ذه الكلية العريقة التاريخ
ِّ
واملتعاق��ب وامل�ستم��ر  ،وحتت�ض��ن �ضباط��ا
مر�شح�ين من كافة ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنية املختلفة يف ال�سلطنة ومن
دول اخلليج ال�شقيقة».
كم��ا �أكد املالزم خالد بن علي القيو�ضي
م��ن �س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين قائال:
«�إن��ه ل��شرف عظي��م لن��ا االلتح��اق للتدريب
ك�ضب��اط مر�شح�ين بكلية ال�سلط��ان قابو�س
الع�سكري��ة  ،ه��ذا ال��صرح التدريب��ي ال�شامخ
 ،وخ�لال الف�ترة التدريبية املا�ضي��ة تلقينا
تدريب��ات يف خمتل��ف العل��وم الع�سكري��ة
والأكادميي��ة كان لها الأث��ر الكبري يف �صقل
وتنمي��ة مهاراتن��ا ,ويف خت��ام ه��ذا امل�شوار
التدريبي نتوجه بال�شكر والتقدير �إىل الطاقم
التدريب��ي والإداري لكلي��ة ال�سلط��ان قابو�س

املالزم
الوليد بن خالد اجلامـودي

الع�سكرية  ،و ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن نكون
�ضباط��ا �أكفاء خلدمة ه��ذا الوطن الغايل يف
ظ��ل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
كم��ا حت��دث امل�لازم عدن��ان ب��ن حم��د
ال�صــــواعـــ��ي م��ن الكلية الع�سكري��ة التقنية
قائال « :كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية تعد
من �أب��رز امل�ؤ�س�سات التدريبية على امل�ستوى
املحل��ي وامل�ست��وى العامل��ي الت��ي ت�سع��ى
لت�أهي��ل �ضب��اط امل�ستقب��ل وتهيئته��م لرف��د
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة والأجه��زة الأمنية
الأخ��رى ب�ضب��اط ذوي كف��اءة ،وقادري��ن
عل��ى الدفاع ع��ن حيا�ض الوط��ن ومنجزاته
العريقة».
وق��ال املالزم حممد ب��ن نا�رص البحري
من احلـــر���س ال�سلطانـــي ال ُعماين« :تعد كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �أحد �أهم ال�رصوح
التدريبي��ة باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لكونها
ت�ضطل��ع مبهم��ة تدريب ال�ضب��اط املر�شحني
وتخرجه��م ليلتحق��وا مبختل��ف وح��دات

املالزم
املعت�صـم بن عامــر الكنــــدي

املالزم
ها�شل بن جمعة الهيملي

وت�شكيالت قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ك�ضباط م�ؤهلني
وعل��ى درج��ة عالية من الكف��اءة متكنهم م��ن القيـام
بـ��الأدوار والأعــم��ال الع�سكـري��ة التـ��ي تن��اط بهـم ،
ولق��د �أثبت خريجو كلي��ة ال�سلطان قابو���س الع�سكرية
الق��درات والإمكانات الع�سكرية التي يتمتعون بها من
بع��د تخرجهم ،وهذا ما ينعك���س دوم ًا على الإجنازات
الت��ي يحققونه��ا يف خمتل��ف امل�ش��اركات الداخلي��ة
واخلارجي��ة التي يح�صدون فيه��ا مراكز متقدمة ،و�إن
ه��ذا ال��صرح الع�سك��ري والعلمي �أك�سبن��ي خالل فرتة
االلتح��اق بالتدري��ب الع�سك��ري الكث�ير م��ن اخلربات
الع�سكرية التي �ست�ساعدين يف القيام مبهام عملي بعد
فرتة التدري��ب ،خ�صو�ص ًا و�أن التدري��ب متيز بالتنوع
يف املعلوم��ات واملعارف الت��ي اكت�سبتها يف املجال
البدين والفكري».
م��ن جانبه��م ع�ّب�رّ ع��دد م��ن اخلريجني م��ن دول
جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة عن �سعادتهم
و�رسوره��م بهذا التخرج ،حيث حت��دث جلند عمان كل
من:
امل�لازم عبد العزيز �سعيد النعيم��ي من دولة قطر
احلا�ص��ل على املركز الأول عل��ى م�ستوى دول جمل�س
التع��اون اخلليج��ي« :بداي��ة �أتوج��ه بال�شك��ر اجلزي��ل

املالزم
خالد بن علي القيو�ضي

املالزم
عدنان بن حمد ال�صـواعـي

لكلي��ة ال�سلط��ان قابو���س الع�سكري��ة م�صن��ع الرجال
وقلع��ة الأبط��ال عل��ى ما بذل��وه وزرع��وه يف نفو�سنا
م��ن مه��ارات القي��ادة ومع��اين البطول��ة وروح الفداء
والت�ضحي��ة ،و�إنني لأفخر �أن �أك��ون �أحد خريجي هذه
الكلية العريقة من تدريب وت�أهيل القيادات امل�ستقبلية
حت��ى �أ�صبحت �شاخمة ي�شار لها بالبنان بني الكليات
العاملي��ة الع�سكري��ة  ،و�إن��ه ل�رشف لنا نح��ن ال�ضباط
املر�شح�ين من دولة قطر ب�أننا �سنعود لبلدنا العزيزة
ونح��ن نحمل �شهادة الدبلوم الع�سكري من هذه الكلية
والتي لها الف�ضل الكبري ملا و�صلنا �إليه اليوم  ,وال�شكر
مو�صول جلمي��ع منت�سبي الكلية من مدربني و�إداريني
وكل من يعمل ال�ستمرار هذه امل�سرية التدريبية».
كم��ا حتدث امل�لازم عبي��د جم��ال املزروعي من
دول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة قائ�لا« :احلمد هلل ،
لقد �أمتمت مهمت��ي التدريبية على �أكمل وجه يف كلية
ال�سلط��ان قابو���س الع�سكري��ة  ،و�إنه ل��شرف عظيم يل
ك�ضاب��ط مر�شح من دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
التدرب يف هذه الكلي��ة العريقة  ،و�أقدم خال�ص ال�شكر
مل��ن �ساه��م يف �صق��ل وتطوير مهارات��ي الع�سكرية ,
و�أمتنى �أن ت�ستمر ه��ذه امل�سرية يف التقدم وبناء جيل
جديد من ال�ضباط امل�ؤهلني خلدمة �أوطانهم».
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املالزم
حممد بن نا�صر البحري

املالزم
عبد العزيز �سعيد النعيمي

املالزم
عبيد جمال املزروعي
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متابعة :الرائد الركن /علي بن �سليمان البو�سعيدي ـ املالزم �أول �سعيد بن نا�صر ال�شبيبي
ت�صوير :الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبـي ـ الرقيب �أول /حممــد بن �أحمــد البلو�شي

�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يحتفل بتخــريج دورة ال�ضبـــــاط املر�شحيـــــــــــــــــــن ودورة ال�ضباط التحويلية و�ضباط اخلدمة املحدودة وال�ضباط اجلامعيني

احتفل �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  12/23بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحني ،ودورة ال�ضباط
التحويلي���ة و�ضباط اخلدمة املح���دودة وال�ضباط اجلامعيني  ،وذلك مبي���دان اال�ستعرا�ض الع�سكري
بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية  ،حتت رعاية اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
بد�أت مرا�سم االحتفال بالتحية الع�سكرية
وا�ستئ��ذان راع��ي املنا�سب��ة بب��دء مرا�س��م
التخري��ج ،عق��ب ذل��ك ق��ام راع��ي املنا�سبة
بتفتي�ش ال�صف الأمام��ي لطابور اخلريجني،
ث��م تق��دم الطابور عل��ى هيئ��ة اال�ستعرا�ض
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للأم��ام تتقدمه��م راي��ة �أكادميي��ة ال�سلط��ان
قابو�س اجلوية مب�صاحبة معزوفات مو�سيقية
لفرقة مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
عك�س ال��دور الرائ��د الذي تقوم ب��ه �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوي��ة يف ت�أهيل وتدريب

ن�سور عم��ان الأ�شاو���س وت�سليحهم مبختلف
امله��ارات القيادي��ة والعلمي��ة واملعرفي��ة
الع�سكرية ليكونوا �إىل جانب من �سبقوهم يف
خدمة هذا الوطن املعطاء .
بع��د ذلك قام الل��واء الركن طي��ار راعي
املنا�سبة بت�سليم �سيف ال�رشف للمالزم جوي
عبداهلل بن �أحمد احلب�سي احلا�صل على املركز
الأول عل��ى امل�ست��وى العام ل��دورة ال�ضباط
املر�شحني املتخرجة  ،ثم جرت مرا�سم ت�سليم
وا�ست�لام راي��ة �أكادميي��ة ال�سلط��ان قابو�س
اجلوي��ة م��ن ال��دورة املتخرج��ة �إىل ال��دورة
اجلدي��دة الت��ي ال زال��ت تتلق��ى تدريباته��ا
ب�أكادميية ال�سلط��ان قابو�س اجلوية و الذين
�أق�سموا على �صونها واملحافظة عليها.
عق��ب ذل��ك �أدى اخلريج��ون ق�س��م الوالء
ون��داء الت�أيي��د ،وهتفوا ثالث�� ًا بحياة ح�رضة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم ب��ن طارق
املعظ��م القائ��د الأعل��ى ـ حفظ��ه اهلل ورعاه،

اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين يرعى االحتفال
وي�سلم �سيف ال�شرف للحا�صل على
املركز الأول على م�ستوى دورة
ال�ضباط املر�شحني
ث��م ق��ام الل��واء الرك��ن طي��ار مط��ر ب��ن عل��ي
العبي��داين قائد �س�لاح اجلو ال�سلط��اين العماين
راع��ي املنا�سب��ة بتوزي��ع اجلوائ��ز عل��ى �أوائل
الدورات املتخرجة وت�سليم ال�شهادات لل�ضباط
اخلريج�ين  ،ث��م التقطت ال�ص��ور التذكارية مع
هيئة التوجيه والتدريب واخلريجني .
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن��ه �ش��ارك يف دورة
ال�ضباط املر�شح�ين ودورة ال�ضباط التحويلية
و�ضباط اخلدمة املحدودة وال�ضباط اجلامعيني
�إىل جانب �ضباط �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
عدد م��ن ال�ضباط املر�شحني م��ن �أ�سلحة قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة والدوائ��ر الأخ��رى بوزارة
الدفاع ،كم��ا ت�ضمنت الدورة عددا من ال�ضباط
املر�شحني من العن�رص الن�سائي.
ح��ضر االحتف��ال عدد م��ن كب��ار ال�ضباط
وال�ضباط ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
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اخلريجون �أدوا ق�سم الوالء
وردَّدوا نداء الت�أييد معاهدين اهلل
والوطن وال�سلطان
العقيد الركن طيار
علي بن مبارك العامري

وبه��ذه املنا�سبة التقى من��دوب التوجيه
املعنوي بع��ددٍ من هيئة التوجي��ه والتدريب
وال�ضب��اط اخلريج�ين م��ن �س�لاح اجل��و
ال�سلطاين العم��اين ،حيث �رصح العقيد الركن
طيار علي بن مب��ارك العامري قائالً�« :شهد
ميدان �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية يف
ه��ذا اليوم امليمون تخري��ج دفعة جديدة من
ال�ضباط اجلويني الذي��ن ا�ستحقوا �رشف نيل
الثقة ال�سامية بعد �أن �أنهوا متطلبات التدريب
و�أثبتوا وبج��دارة جاهزيتهم التامة يف حمل
�أمان��ة الدفاع عن الوطن والذود عن حيا�ضه
الطاه��رة يف ظ��ل القي��ادة الر�شي��دة ملوالنا
ح��ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�سلط��ان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م القائ��د الأعل��ى  -حفظه اهلل
ورع��اه  -متمني ًا له��م كل التوفيق والنجاح
ومهنئ�� ًا جهوده��م وم�ساعيهم الت��ي بذلوها
خ�لال فرتة الدورة  ،و�أحثه��م على اال�ستمرار
يف ب��ذل اجله��د واملثاب��رة والتف��اين يف �أداء
امله��ام والواجبات الت��ي �ستناط به��م  ،و�أن

العــدد 528
دي�سمرب 2020

62

يكون��وا الق��دوة احل�سنة للآخري��ن ويرتجموا
ا�ستفادته��م م��ن جوان��ب التدري��ب املختلفة
التي ح�صلوا عليها يف �أروقة هذه الأكادميية
العريق��ة لأر���ض الواقع العمل��ي ،وال يفوتني
تق��دمي ال�شك��ر والتقدي��ر جلمي��ع ال�ضب��اط
و�ضباط ال�صف و�أفراد قاعدة غال و�أكادميية
ال�سلط��ان قابو���س اجلوية عل��ى تكاتفهم يف
�أداء واجباتهم املختلفة والتي تكللت وبحمد
اهلل بالنج��اح يف �إع��داد ه��ذه الدفعة اجلديدة
من اخلريجني  ،متمني ًا للجميع دوام التوفيق
والنجاح».
وق��ال الرائد الركن ج��وي ماجد بن علي
الناعب��ي« :بحمد اهلل وتوفيق��ه �أنهت دورات
ال�ضب��اط املر�شح�ين برناجمه��ا التدريب��ي،
وها ه��ي �أكادميية ال�سلط��ان قابو�س اجلوية
الي��وم ت�سطر �إجنازا �آخر ي�ضاف �إىل م�سريت َها
امل�رشقة وتاريخها احلافل باملنجزات ،وذلك
بتخريج كوكبة جديدة من ن�سور اجلو وحماة
الوط��ن ،فعل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات الت��ي

الرائد الركن جوي
ماجد بن علي الناعبي

ج��راء جائحة كورونا
�شهده��ا الع��امل �أجمع ّ
فق��د �سخ��رت الأكادميي��ة جمي��ع امل��وارد
والإمكان��ات لتذليل التحدي��ات والت�أقلم مع
متطلب��ات التدري��ب يف ظ��ل اجلائح��ة م��ن
خ�لال ا�ستح��داث وابت��كار �أ�سالي��ب وط��رق
�ساهم��ت ب��ك ّل ج��دارة يف �إجن��اح الربنام��ج
ْ
التدريبي والو�صول بال�ضباط املر�شحني �إىل
اليوم
�أعل��ى امل�ستويات ،وها ه��م اخلريجون َ
يقف��ون يف ميدان الفخ��ر وال�شموخ معاهدين
اهلل وجالل��ة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ببذل الغايل
والنفي���س للدف��اع ع��ن حيا���ض ه��ذا الوطن
الغايل ومكت�سبات��ه ،و�أدعوهم يف اخلتام �أن
ي�ستعين��وا مب��ا اكت�سبوه من عل��وم ومعارف
ومهارات يف م�شوارهم القادم».
وحت��دث الرائد ج��وي حممد ب��ن خمي�س
احلو�سني قائال« :حر�ص �سالح اجلو ال�سلطاين
العم��اين دائم ًا و�أبداً على رفد قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة بكوكب��ة م��ن ال�ضب��اط الأكْ ف��اء

الرائد جوي
حممد بن خمي�س احلو�سني

الرائد جوي
�إبراهيم بن �سويد البارحي

القادري��ن عل��ى القيام بواجباته��م الوظيفية
عل��ى �أكم��ل وج��ه ،وينب��ع ه��ذا احلر���ص من
الت��زام ال�سالح ب�صناعة قيادات �شابة م�ؤهلة
للحفاظ عل��ى مكت�سبات هذا الوط��ن ،ممتثل ًة
للأوام��ر ال�سامية للقائ��د الأعلى �أيده اهلل .لقد
كانت الظروف املحيط��ة بالعملية التدريبية
خ�لال هذا الع��ام دلي ًال �آخر عل��ى االحرتافية
العالي��ة ،واملرون��ة الكب�يرة للمنظوم��ة
التدريبي��ة بال�سالح ،حيث جنح��ت �أكادميية
ال�سلطان قابو���س اجلوية يف ت�أهيل ال�ضباط
املر�شح�ين وف��ق �أعل��ى معاي�ير التدري��ب،
ملتزم�� ًة بجميع قرارات اللجنة العليا املكلفة
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�ش��ار جائحة كورونا (كوفيد � ،)١٩ضارب ًة
املث��ل يف الق��درات العالي��ة لق��وات ال�سلطان
امل�سلحة على التعامل مع �أي ظروف تتعر�ض
له��ا ال�سلطنة .ويف اخلت��ام� ،أبارك للخريجني
تخرجه��م وت�رشفهم بنيل الثق��ة ال�سامية من
ل��دن ح�رضة �صاحب اجلالل��ة ال�سلطان هيثم
بن ط��ارق املعظ��م القائد الأعل��ى حفظه اهلل
ورعاه» .
م��ن جانبه قال الرائد ج��وي �إبراهيم بن
�سويد البارحي« :بهذه املنا�سبة �أود �أن �أنتهز
الفر�صة لأتق��دم ب�أ�صدق التهاين والتربيكات
للخريج�ين يف ي��وم تخرجه��م ،و�أب��ارك لهم
نيل الثق��ة ال�سامية من ل��دن ح�رضة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى ـ حفظ��ه اهلل ورعاه ـ و�أو�صيهم
ب���أن يكون��وا الق��دوة احل�سنة واملث��ل الأعلى
يف �أداء الواج��ب املن��وط به��م ،و�أن ي�شم��روا
عن �سواع��د اجلد والعطاء لل��ذود عن حيا�ض
الوطن ،وال �أن�س��ى �أولئك الذين �سخروا وقتهم
وجهده��م لت�أهيل وتدريب ه���ؤالء اخلريجني

املالزم جوي
عبداهلل بن �أحمد احلب�سي

املالزم جوي
ماجد بن خدمي املقبايل

فله��م كل ال�شك��ر والتقدير ،داعي��ا املوىل عز
وجل �أن يوفقن��ا جميعا خلدمة وطننا العزيز
وقائده املفدى �أعزه اهلل و�أبقاه».
املالزم ج��وي عبداهلل ب��ن �أحمد احلب�سي
احلا�ص��ل على املرك��ز الأول و�سي��ف ال�رشف
عل��ى م�ستوى دورة ال�ضب��اط اجلويني حتدث
قائال�« :إن التوفيق بيد اهلل �سبحانه وتعاىل ،
و�إن اهلل ال ي�ضي��ع �أجر م��ن �أح�سن عمال ،ومن
ه��ذا املنطل��ق مل يك��ن احل�ص��ول عل��ى �سيف
ال��شرف �أو �أي مركز م��ن املراكز املتقدمة �إال
ثمرة جهود وت�ضحيات بذلت منذ بداية ال�سنة
الأوىل وحتى �آخر يوم يف �أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوي��ة ،و�إذا �أردنا احلديث عن دورة
الرت�شيح ف�إنها دورة ا�ستثنائية مرت بظروف
غ�ير م�ألوف��ة غيرَّ ت جم��رى و�أ�سالي��ب حياة
ال�ضاب��ط املر�ش��ح يف الأكادميي��ة ،ولكن كل
تل��ك الظ��روف والتحدي��ات مل تق��ف يف وجه
الك��وادر التدريبي��ة واملتدربة ب��ل واجهوها
بكل عزم و�إرادة من �أجل اال�ستفادة الق�صوى
م��ن الربنام��ج التدريب��ي املعد ،وختام�� ًا �إن
التخ��رج من ه��ذا ال�رصح ال�شام��خ لهو �رشف
وفخ��ر لنا جميعاً ،بعد خو���ض كل ما حملته
فرتة التدريب والت�أهيل من حتديات واجتياز
كل املتطلب��ات لنكون �ضباطً ا يف �سالح اجلو
ال�سلط��اين العماين قادرين على حمل الأمانة
والدفاع عن حيا�ض هذا الوطن الغايل».
وق��ال امل�لازم ج��وي ماج��د ب��ن خدمي
املقب��ايل احلا�ص��ل عل��ى املرك��ز الأول على
م�ست��وى دورات ال�ضباط التحويلية واخلدمة
املح��دودة وال�ضباط اجلامعيني�« :إنه ل�رشف
عظي��م ني��ل الثق��ة ال�سامية من ل��دن ح�رضة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم ب��ن طارق
املعظ��م القائ��د الأعل��ى -حفظ��ه اهلل ورعاه

ال�ضابط مر�شح
جناح بنت �سعيد البداعية

 وم��ا يزيدين فخ��را واعت��زازا ح�صويل علىاملرك��ز الأول وال��ذي ج��اء تتويج��ا جله��د
متوا�ص��ل وكف��اح م�ستم��ر ومناف�س��ة �رشيفة
مع زمالئي املر�شح�ين .و�أنتهز هذه الفر�صة
لتوجي��ه ر�سال��ة �شك��ر وامتن��ان لأكادميي��ة
ال�سلط��ان قابو���س اجلوي��ة الت��ي ذلل��ت لن��ا
ال�صع��اب للو�صول �إىل ه��ذا اليوم البهيج ،وال
�أن�س��ى �أن �أوجه كلمة �شك��ر وعرفان لزمالئي
اخلريج�ين ،وذل��ك مل��ا �أب��دوه م��ن تع��اون
وتكات��ف خ�لال مراح��ل التدري��ب� ،سائ�لا
املوىل العلي القدي��ر �أن يوفقنا ملا فيه اخلري
وال�صالح».
ال�ضابط مر�شح جناح بنت �سعيد البداعية
م��ن اجلي�ش ال�سلط��اين العماين قال��ت « :كان
يل ��شرف متثي��ل اجلي���ش ال�سلط��اين العماين
يف ه��ذه ال��دورة ب�س�لاح اجل��و ال�سلط��اين
العم��اين ،وعب��ارات الته��اين وم�شاع��ر الفخر
لن ت�ستطي��ع �أن تخطها الأق�لام وال �أن يبوح
به��ا اخلاط��ر ،فهي �أعظم و�أك�بر من جمرد �أن
ت�ص��اغ كح��روف مبنا�سبة تخرج��ي من هذه
ال��دورة  ،وبحم��د اهلل وتوفيقه �أنهينا اخلطوة
الأوىل وه��ي التدري��ب ،وابتد�أن��ا بالثاني��ة
وه��ي العم��ل ال��د�ؤوب واملخل���ص يف خدمة
هذا الوط��ن العزيز ،واليوم يف طابور التخرج
ن���ؤدي التحي��ة الع�سكري��ة �إج� ً
لاال للوط��ن
والعل��مُ ،مكللني كل اجلهد بالنجاح وامل�شاعر
اجليا�شة حب�� ًا للعطاء ،فال افتخ��ار �أعظم من
ارت��داء ال��زي الع�سك��ري ،فاحلم��دهلل من قبل
وم��ن بع��د  ،ونب��ارك التخ��رج ل��كل منت�سبي
دورة ال�ضب��اط املر�شح�ين ،ودورة ال�ضب��اط
التحويلية و�ضباط اخلدمة املحدودة و�ضباط
اجلامعي�ين  .ون�س�أل اهلل دوام التقدم والرخاء
لهذا الوطن الأبي و�سلطانه املفدى».
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الذكرى اخلام�سة والأربعون ليوم القوات امل�سلحة

�إن ال�سي��ادة الوطنية هي التي حت��دد امل�صالح
العلي��ا للدول��ة ،وه��ذه امل�صالح متع��ددة و�أدوات
و�أ�ساليب حتقيقها متع��ددة �أي�ضا ،وهذه الأدوات
تتمث��ل ب�ش��كل �أ�سا�س��ي يف الأدوات ال�سيا�س��ية
واالقت�ص��ادية والع�س��كرية .ويف ع�ص��رنا الي��وم
�أ�ص��بحت ه��ذه الأدوات تع��رف بال�ص��راعات
ال�سيا�سية واالقت�ص��ادية والع�سكرية ،وما من �شك
يف �أن ال�ص��راعات الع�س��كرية تن�ش���أ نتيجة عجز
الأدوات الأخرى يف حتقيق امل�صالح العليا للدولة،
اً
أ�ش��كال متعددة
وال�ص��راعات الع�س��كرية ت�أخ��ذ �
مب�س��مى احل��روب  ،فهن��اك احل��رب النووي��ة،
واحل��رب التقليدية  ،وحرب الع�ص��ابات �...إلخ.
وبنهاية القرن املا�ض��ي و�أوائل ه��ذا القرن برزت
ح��روب الع�ص��ابات تنت�ش��ر يف خمتل��ف بقاع
العامل مب�سميات خمتلفة مثل الثورات التحررية،
واحلركات ال�شعبية،وغريها من امل�سميات.
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي

اخللفية التاريخية
ليوم القوات امل�سلحة

�إن الدول التي لها تاريخ ع�سكري وحققت
انت�ص��ارات ع�سكرية تخلد ه��ذه االنت�صارات،
وعم��ان عل��ى م��ر الع�ص��ور خا�ض��ت حرو ًبا
ُ
كث�يرة �ضد الغ��زاة والطامع�ين يف ال ّنيل من
�سيادتها ،وقد حققت انت�صارات كبرية غريت
جم��رى تاريخها من حقب��ة زمنية �إىل �أخرى
حمافظة عل��ى عقيدتها وعروبتها و�سيادتها
عل��ى �أرا�ضيها .لذلك ف�إن ذك��رى يوم القوات
امل�سلح��ة يف ع�رصن��ا هذا مل ت��� ِأت من فراغ،
و�إمن��ا كانت نتيج��ة حرب �رش�س��ة خا�ضتها
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة يف �أج��زاء خمتلفة
م��ن ُعم��ان ،ففي ع��ام 1964م ن�ش���أة حركة
مترد يف جنوب ُعمان مب�سمى ( جبهة حترير
ظف��ار) ،ولك�سب مزيد م��ن الدعم الأجنبي يف
ع��ام 1968م غ�يرت م�سماه��ا �إىل ( اجلبهة
ال�شعبية لتحرير اخلليج العربي املحتل) ،ويف
ع��ام 1970م تغي�ير م�سماه��ا �إىل ( اجلبه��ة
ال�شعبية الدميقراطي��ة لتحرير ُعمان واخلليج
العرب��ي) .وق��د تب َّن��ت ه��ذه اجلبه��ة مفاهيم
حرب الع�صاب��ات .وخالل الفرتة من (1963
ـ  )1970م خا�ضت ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
ح��رب ع�صابات �رش�سة �ضد ه��ذه اجلبهة يف
جب��ال ظفار� ،إال �أنه��ا مل تتمكن من هزميتها
نظ��را لتف��وق اجلبه��ة يف جم��ايل الت�سلي��ح
وتكتيكات حرب الع�صاب��ات ،الأمر الذي من
خالل��ه حقق��ت انت�ص��ارات كبرية �ض��د قوات
ال�سلط��ان امل�سلحة ومتكنت من ال�سيطرة على
جبال ظف��ار ،و�أ�صبحت تهدد املدن الرئي�سية
ال�ساحلية (�صاللة وطاقة ومرباط).
وعندم��ا ا�ستل��م املغف��ور ل��ه ال�سط��ان
طي��ب اهلل ثراه ـ احلكم يف ُعمان يف
قابو�س ـ َّ
 23يولي��و 1970م ،وجد ب�أن اجلزء اجلنوبي

لا لل�سق��وط يف �أي��دي حرك��ة
م��ن ُعم��ان �آي� ً
التمرد التي تتطور يوما بعد يوم يف جماالت
التنظي��م والت�سلي��ح والتكتي��كات الع�سكري��ة
حل��رب الع�صاب��ات ،وبدعم �أجنب��ي قوي من
دول ك�برى عاملي��ة ،ودول �إقليمي��ة ،وعلي��ه
و�ضع جاللت��ه ـ طيب اهلل ثراه ـ �إ�سرتاتيجيات
�سيا�سي��ة وع�سكري��ة انبثق��ت عنه��ا خط��ط
ع�سكرية مدرو�س��ة غايتها النهائي��ة الق�ضاء
على حركة التمرد هذه يف �أ�رسع وقت ممكن،
وتهيئ��ة الب�لاد للتنمية ال�شامل��ة ،وقد حتقق
ذل��ك بالق�ضاء عل��ى احلركة نهائي��ا يوم 11
دي�سم�بر 1975م ،وتخلي��دا له��ذا الي��وم مت
حتديده يوما للقوات امل�سلحة.

�أ�سباب ودوافع حركة التمرد يف ظفار

م��ا م��ن �ش��ك يف �أن الأو�ض��اع التي متر
بها املنطقة العربي��ة عموما ومنطقة اخلليج
العرب��ي خ�صو�صا �آن��ذاك كانت ته��دد الأمن
واال�ستق��رار لل�شعوب العربي��ة ،فعلى م�ستوى
املنطق��ة العربي��ة قام��ت عدد م��ن احلركات
التحرري��ة الثورية حتت ظل مفه��وم القومية
العربية وم�سميات و�أهداف خمتلفة ،وتو�سعت
هذه احلركات يف كثري من البالد العربية� ،أما
على م�ستوى منطقة اخلليج العربي فقد كانت
امت��دادا لذل��ك التو�سع به��دف حتري��ر ُعمان
واخللي��ج من االحتالل الأجنب��ي ح�سب ر�ؤية
احلركات التحررية  /الثورية .وقد كانت هذه
احلركات التحررية  /الثورية تعمل بان�سجام
تام فيما بينها وبدون الدخول يف التفا�صيل
ميك��ن تلخي�ص �أ�سباب قيام حركة التمرد يف
ظف��ار يف �أربع��ة �أ�سباب رئي�سي��ة ،وذلك على
النحو الآتي:
�أوال :ك��ان ال����صراع يف ذروت���ه خالل
ال��ف�ترة الأخ�ي�رة م��ن عمر احل���رب ال��ب��اردة
بني املع�سكرين الغربي بزعامة الواليات

ذكرى ي��وم الق��وات امل�سلحة يف
ع�صرن��ا هذا مل ت��� ِأت من فراغ،
و�إمن��ا كانت نتيجة ح��رب �شر�سة
خا�ضتها ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
يف �أجزاء خمتلفة من عمان
املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ،واملع�سكر ال�رشقي
بزعامة االحتاد ال�سوفيتي �آن��ذاك للتناف�س
على ال�سيطرة على بقاع معينة من العامل
ب���دون ح��رب مبا�رشة بينهما ،وذل���ك من
خالل �إيجاد حلفاء ومناطق نفوذ حتقق من
خاللها م�صاحلها العليا ،ويف هذا ال�صدد
ك��ان ل�لاحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق خمطط
�إ�سرتاتيجي لل�سيطرة على منطقة اخلليج
العربي والهيمنة على مقدراتها االقت�صادية
والإ�سرتاتيجية و�سلب مواطنيها حريتهم
وا�ستقاللهم .ومبا �أن منطقة اخلليج العربي
كانت حتت احلماية الربيطانية �آنذاك ،كان ال
بد لالحتاد ال�سوفيتي من �إيجاد منطقة نفوذ
ينطلق منها.
وبع��د �أن تعر���ض االحت��اد ال��ذي �أقام��ة
الربيطاني��ون يف اليم��ن وعا�صمت��ه ع��دن
للتم��زق ب�سبب ان�شقاق��ات قبلي��ة و�سيا�سية،
�أ�صب��ح ه��ذا االحت��اد فري�س��ة �سهل��ة جلبه��ة
التحرير الوطنية ذات التوجه املارك�سي التي
فر�ضت �إرادتها دون ت��ردد بدعم من االحتاد
ال�سوفيت��ي ،لذل��ك وم��ن خالل حرك��ة التمرد
الت��ي تتمرك��ز يف ع��دن وح�رضم��وت� ،أوجد
االحت��اد ال�سوفيت��ي نقطة االنط�لاق الأوىل،
التي حتولت يف ع��ام 1967م �إىل جمهورية
اليم��ن اجلنوبي��ة الدميقراطي��ة ال�شعبية ذات
التوجه املارك�سي و�أ�صبجت احلليفة لالحتاد
ال�سوفيت��ي ،وبالت��ايل �أ�صبحت قاع��دة قوية
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م�ضمون��ة لالنطالق منها �إىل ُعمان واخلليج
العربي.
ث��ان��ي��ا :ظ��ه��ور ال��ن�����ش��اط��ات القومية
العربية املت�سارعة لتحرير ال��دول العربية
من اال�ستعمار الأجنبي ،حيث و�صلت تلك
الن�شاطات �إىل جنوب �شبه اجلزيرة العربية
وحتديدا يف اليمن اجلنوبي �آنذاك.وبالتايل
امتدت تلك الن�شاطات �إىل ُعمان متهيدا
لت�أ�سي�س حركت مترد لتحرير ُعمان واخلليج
العربي انطالقا من ظفار.
ثالثا :بعد ما ف�شلت القوى اخلارجية
يف �رضب الوحدة الوطنية ال ُعمانية خالل
حركات االنف�صال يف واحة الربميي خالل
ع��ام��ي ( 1954ـ 1955م) ،ويف �أح���داث
اجلبل الأخ�رض خالل الفرتة من (1957م ـ
1959م) ،ثم بد�أ ظهور بوادر التمرد يف ظفار
يف �أوائ��ل عام 1963م ا�ستغال ًال للظروف
االقت�صادية واالجتماعية ال�صعبة التي
تعي�شها ُعمان حينذاك ،ومتكنت يف البداية
من التغرير ب�رشذمة حمدودة من املن�شقني
الب�سطاء واملغر�ضني الطامعني يف ال�سلطة
يف ُعمان و�إمدادها بال�سالح واملال.
رابعا :الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والع�سكري ال�سيء الذي تعي�شه
ُعمان �آن���ذاك ك��ان �سببا مكمال للأ�سباب
الثالثة امل�شار �إليها ،وعلى الرغم من ذلك
كان ال ُعمانيون املخل�صون يعي�شون ذلك
الو�ضع مبرارة ولكنهم ي�سعون لتغيريه دون
تدخل خارجي يكون و�صي ّا عليهم ،لذلك
متكنوا من �صد وهزمية �أي تدخل �أجنبي يف
�أجزاء خمتلفة من ُعمان ويف فرتات زمنية
خمتلفة.

ملخ�ص �أحداث حرب ظفار

لقد ا�ستمرت حرب ظفار زهاء اثني ع�رش
عام��ا ،حي��ث انطل��ق الع�صي��ان امل�سلح �ضد
ال�سلطن��ة فعليا يف �أبريل 1963م ،وانهزمت
ح��ركات التمرد مبختل��ف م�سمياتها يف 11
دي�سم�بر 1975م على �أيدي ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة وبدعم من القوات ال�شقيقة وال�صديقة
م��ن الدول التي تلتقي م�صاحلها مع م�صالح
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حرب ظف��ار ا�ستمرت زه��اء اثني ع�شر عام��ا ،حيث انطلق
الع�صي��ان امل�سل��ح �ضد ال�سلطن��ة فعلي��ا يف �أبريل 1963م،
وانهزمت حركات التمرد مبختل��ف م�سمياتها يف  11دي�سمرب
1975م على �أيدي قوات ال�سلطان امل�سلحة
ُعمان ،وبذلك حتقق الأمن واال�ستقرار ل ُعمان
واخللي��ج العربي .وعلى الرغم م��ن �أن حركة
التم��رد ب��د�أت بع�صيانه��ا امل�سل��ح بتاري��خ
�أبري��ل 1963م �إال �إن عملياته��ا يف جب��ال
ظف��ار ب��د�أت ب�ش��كل م�ؤث��ر يف ع��ام 1967م
عنم��ا تلقت الدعم الع�سك��ري من دول عاملية
و�إقليمي��ة ،وبالتايل �شن��ت عمليات هجومية
متفرق��ة �ضد مواق��ع وحدات ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة خ�لال الف�ترة (1967م ـ 1970م)
متكنت من خاللها ال�ضغط على تلك الوحدات
و�إجبارها �إىل االن�سحاب من املواقع اجلبلية
�إىل مواقع معينة يف املدن ال�ساحلية ،و�سوف
ن�ستعر�ض يف ه��ذه املقالة باخت�صار �أحداث
حرب ظف��ار خالل الفرتة من ي��وم  23يوليو
1970م �إىل ي��وم  11دي�سمرب 1975م وذلك
على النحو الآتي:
�أوال :عمليات حركات التمرد:
اعتمدت حرك��ة التمرد �إ�سرتاتيجية جيدة
ومنظم��ة لتنفي��ذ عملياته��ا يف جب��ال ظفار
متثلت يف تق�سيم جغ��رايف للمنطقة ،ويف كل
تق�سي��م تعمل جمموع��ات حم��ددة ،وقد كان
ذلك على النحو الآتي:
 lالقطاع الغربي .قرب احلدود مع اليمن
اجلنوب��ي ،وتعم��ل يف هذا القط��اع (فرقة بن
غوثة) م�ؤلفة من ( )120مقاتلاً .
 lالقطاع الأو�س���ط .يف منت�صف الطريق
(�صالل��ه ـ ثمري��ت) ،وتعم��ل يف ه��ذا القطاع
(كتيب��ة  9حزي��ران  /يوني��و) تاري��خ حركة
التمرد ،وتت�ألف ه��ذه الكتيبة من ثالث فرق،
ويعتقد ب�أن قوام هذه الفرق ( )360مقاتلاً .
 lالقط���اع ال�رشق���ي .الواق��ع م��ن طريق
(�صاللة ـ ثمريت) �رشق��ا ،وتعمل فيه الكتيبة
الغربي��ة امل�ؤلفة من �أرب��ع فرق ،وتت�ألف هذه
الفرق من ( )810مقاتلني.

فيما يتعلق باملقاتلني الذين ينتمون �إىل
الفرق امل�شار �إليه��ا« ،ف�إنهم مدربون تدريبا
جي��دا ،ومثقف��ون ثقاف��ة �سيا�سي��ة وعقائدية
جي��دة ،تدعمه��م ملي�شي��ا تراوح ب�ين ( 600ـ
 )1000رج��ل وامر�أة مبنية على �أ�سا�س قبلي
ت�شم��ل كل املناط��ق اجلبلية الت��ي تقيم فيها
حركة التمرد ،وه��ذه امللي�شيا لي�ست جميعها
مدرب��ة على القتال ،و�إمنا تقوم بدور الإ�سناد
وجلب املعلوم��ات اال�ستخباري��ة» .وقد كان
تثقي��ف �أف��راد حرك��ة التم��رة يعتم��د عل��ى،
الالئح��ة الر�سمي��ة للمطالعة الت��ي و�ضعتها
القيادة العامة للحرك��ة التي تت�ضمن البيان
ال�شيوع��ي ،وخمتارات من (لين�ين) ،والكتاب
الأحمر ملاو�س��ي تونغ ،واملادي��ة التاريخية
واملادي��ة اجلدلي��ة (ل�ستال�ين) ،وجمموع��ة
خمت��ارة م��ن الرتجم��ات العربي��ة لكتاب��ات
(هو�ش��ي من��ه ،وغيف��ارا ،وكا�س�ترو ،وكي��م
�إيل�سونغ ،واجلبهة التحريرية يف فيتنام).
وق��د كان ت�سلي��ح الف��رق امل�ش��ار �إليه��ا
ي�شمل ،البنادق الآلي��ة ال�صينية ،وور�شا�شات
ثقيلة ،ومداف��ع هاون ( )75ملم مداها ()7,5
ك��م ،و�صواري��خ كاتيو�ش��ا ال�سوفيتي��ة عي��ار
( )122مل��م مداه��ا ( )11ك��م ،بالإ�ضاف��ة
�إىل ع��دة �أن��واع م��ن البن��ادق والر�شا�ش��ات
ال�سوفيتي��ة ال�صن��ع ،ويف الأي��ام الأخرية من
ن�شاطاتها زودت ب�صواريخ (�سام )7امل�ضادة
للطائرات.
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالتنظي��م القت��ايل
حلرك��ة التم��رد كان يوج��د يف كل قطاع من
القطاع��ات امل�ش��ار �إليه��ا �أع�لاه فرقت��ان �أو
ث�لاث فرق وح��دات �شبه ع�سكري��ة لكل منها
قائ��د ونائ��ب قائ��د ومر�ش��د �سيا�س��ي يتوىل

الأم��ور غ�ير الع�سكرية ،ومل يك��ن لهذه الفرق
موقع ثابت و�إمن��ا تظل متنقلة من موقع �إىل
�آخ��ر كل �شهرين �أو ثالث��ة �أ�شهر يف كل حدود
القط��اع ،ويف جم��ال العقي��دة القتالية تبنت
حركة التمرد التكتيكات الآتية:
 lتنفي��ذ العملي��ات ال�صغ�يرة املختلف��ة
بق��وة فرق��ة وكل فرقة تنق�س��م �إىل ق�سمني �أو
ثالثة ،ويتكون الق�سم من (� )5إىل (� )10أفراد.
 lتنفي��ذ العملي��ات املتو�سط��ة والكب�يرة
خ�صو�ص��ا ملهاجم��ة امل��دن ال�ساحلية بدمج
ق�سم�ين �أو ثالثة� ،أو فرقة �أو فرقتني �أو ثالث
فرق يف جمموعة قتالية واحدة.
 lيتم اختيار قائ��د العملية التي ينفذها
الق�س��م �أو الفرق��ة� ،أو املجموع��ة الت��ي يت��م
ت�شكيلها من قبل �أع�ضائها.
 lمتركز القيادة العامة حلركة التمرد يف
(حوف) داخل �أرا�ضي اليمن اجلنوبي (�آنذاك)
الت��ي تبعد ع��ن احل��دود ال ُعمانية م��ع اليمن
اجلنوبي (�آنذاك) حوايل ( )17كم.
 lمترك��ز املنطق��ة الإداري��ة الرئي�سي��ة
حلرك��ة التمرد يف (كهوف �رش�شيتي) بالقرب
من مدينة �ضلكوت.
وبه��ذه العقي��دة القتالي��ة والتكتي��كات
حل��رب الع�صابات ،نفذت حرك��ة التمرد عددا
كبريا من العملي��ات الهجومية الناجحة على
مواق��ع قوات ال�سلط��ان امل�سلحة يف املناطق
اجلبلية خالل الفرتة م��ن 1964م �إىل نهاية
ع��ام 1970م ،وهي الفرتة التي مل يكن فيها
ميزان القوى ل�صالح قوات ال�سلطان امل�سلحة.

�أم��ا خ�لال الفرتة م��ن بداي��ة ع��ام 1971م
وحت��ى دي�سم�بر 1975م ،نف��ذت احلرك��ة
ع��ددا كبريا م��ن العمليات يف �ص��ورة كمائن
وهجم��ات انتحاري��ة �ض��د دوري��ات ومواقع
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة يف قم��م اجلب��ال
والأودي��ة وبع���ض الق��رى ال�ساحلي��ة ،حق��ق
بع�ضا منه��ا جناحات حم��دودة ويف الغالب
كانت فا�شلة .علم��ا ب�أن معظم تلك العمليات
كان��ت عب��ارة ع��ن ق�ص��ف مدفع��ي بوا�سطة
مداف��ع اله��اون عي��ار ( )75مل��م ،و�صواريخ
الكاتيو�شا عيار ()122ملم ،وغارات حمدودة
على مواقع قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ثانيا :عمليات قوات ال�سلطان امل�سلحة
والقوات احلليفة لها:
خ�لال الفرتة من عام 1964م �إىل نهاية
عام 1970م ،اقت�رصت عمليات وحدت قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة عل��ى عملي��ات دفاعي��ة
يف املواق��ع الت��ي تتمرك��ز فيه��ا يف اجلبال
والق��رى ال�ساحلي��ة ع��دا بع���ض العملي��ات
الت��ي نفذته��ا الدوريات املقاتل��ة يف �صورة
كمائن �ض��د حتركات فرق حرك��ة التمرد يف
الأودي��ة وط��رق الإم��داد .ومن��ذ بداي��ة ع��ام
1971م وحت��ى  11دي�سم�بر 1975م كانت
�إ�سرتاتيجية ق��وات ال�سلطان امل�سلحة لهزمية
حرك��ة التمرد والق�ضاء عليه��ا ،قد متثلت يف
تفكيك وتدمري حركة التمرد من خالل ت�أمني
املدن ال�ساحلية ،ومهاجمة فرق حركة التمرد
يف مواق��ع متركزه��ا من خالل �إن�ش��اء �أربعة
خطوط دفاعية يف املناطق اجلبلية ب�أ�سلوب
متزام��ن ،م��ع العم��ل عل��ى �إقام��ة املوان��ع

اال�صطناعي��ة ب�أ�سالك مزودة بحقول الألغام
امل�ض��ادة للأف��راد �أم��ام وبني تل��ك اخلطوط
الدفاعي��ة ،به��دف ع��زل القطاع��ات الثالث��ة
التي تبنتها حركة التمرد عن بع�ضها ،وقطع
خطوط املوا�ص�لات والتموين امل�ؤدية �إليها،
وبالت��ايل هزمي��ة احلرك��ة وطرده��ا خ��ارج
احل��دود الدولي��ة ،وق��د �صاح��ب ذل��ك تنفي��ذ
خط��ط تدريب مكثفة �شامل��ة للوحدات الربية
يف ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة عل��ى مفاهيم
و�أ�سالي��ب ح��رب الع�صاب��ات وتكتي��كات
تق��دمي الإ�سن��اد اجل��وي له��ا .ومت تنفيذ هذه
الإ�سرتاتيجية على ث�لاث مراحل ،وذلك على
النحو الآتي:
املرحلة الأوىل .نق��ل املعركة من حميط
املدن والقرى ال�ساحلية �إىل املناطق اجلبلية
من خ�لال التحول م��ن الدف��اع �إىل الهجوم،
وخ�لال ه��ذه املرحلة نف��ذت وح��دات قوات
ال�سلطان امل�سلح��ة عمليات هجومية ناجحة
حا�سم��ة متزامن��ة يف كل �أرج��اء املناط��ق
اجلبلية متكنت من خاللها حتقيق ما يلي:
� mإن�ش��اء مواق��ع دفاعي��ة يف امل��دن
ال�ساحلية واملرتفعات املطلة عليها.
 mاحتالل وت�أمني اخلط الدفاعي (�صاللة
جنوبا ـ ثمريت �شماال) ملنع و�صول الإمدادات
�إىل القطاع ال�رشقي.
 mتنفي��ذ عملي��ات هجومي��ة متع��ددة
بوا�سطة الدوريات املقاتل��ة ون�صب الكمائن
يف عم��ق الأودي��ة وط��رق حت��ركات ف��رق
احلرك��ة ،وقد حقق��ت هذه الهجم��ات جناحا
كب�يرا �أدى �إىل �إ�ضعاف عنا��صر فرق حركة
التم��رد يف القط��اع ال�رشقي وه��روب بع�ض
منها �إىل القطاعني الأو�سط والغربي.
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يوم احل��ادي ع�شر م��ن دي�سمرب
1975م وهـ��و يـ��وم الن�ص��ر
لق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة الذي
كان نتيج��ة ح��رب �شر�س��ة دامت
ما يق��ارب من اثني ع�ش��ر عاما،
وبذل��ك مت توحي��د عم��ان م��ن
�أق�صاها �إىل �أق�صاها
 mاحت�لال وت�أم�ين اخل��ط الدفاع��ي
(املغ�سيل جنوبا ـ م�ضي �شماال) ملنع و�صول
الإم��دادات �إىل القطاع�ين الأو�سط وال�رشقي
م��ن قاع��دة الإم��داد الرئي�سي��ة للحرك��ة يف
كهوف (�رش�شت��ي) .وتنفيذ عمليات هجومية
حا�سم��ة يف القط��اع الأو�س��ط حققت جناحا
كبريا �أدى �إىل �إ�ضعاف حركة وت�أثري عنا�رص
ف��رق حرك��ة التم��رد يف القط��اع الأو�س��ط،
وهروب بع�ضا منها �إىل القطاع الغربي.
 mاحت�لال وت�أم�ين اخل��ط الدفاع��ي
(رخيوت جنوبا ـ عكوت �شماال) ملنع و�صول
الإم��دادات �إىل القطاع�ين الأو�سط وال�رشقي،
وتنفيذ عملي��ات حا�سمة يف القطاع الغربي،
وق��د حققت هذه العملي��ات جناحات ممتازة
�أدت �إىل �إ�ضع��اف ن�شاطات حركة التمرد يف
القطاعني الأو�سط والغربي.
 mاحت�لال وت�أم�ين اخل��ط الدفاع��ي ذي
الأهمي��ة الإ�سرتاتيجي��ة (�رصفي��ت جنوب��ا ـ
وادي مقامت �شماال) ملن��ع و�صول الإمدادات
�إىل كل القطاع��ات م��ن احل��دود م��ع اليم��ن
اجلنوب��ي .وتنفيذ عملي��ات هجومية حا�سمة
يف القط��اع الغربي حققت جناحا كبريا �أدى
�إىل �إ�ضع��اف حرك��ة وت�أث�ير عنا��صر ف��رق
حرك��ة التم��رد يف القطاع الغرب��ي ،وهروب
بع�ضا منها �إىل خارج احلدود الدولية.
خ�لال هذه املرحل��ة مت تنفيذ العديد من
العملي��ات الناجح��ة الت��ي �أدت �إىل �إ�ضعاف
فرق حرك��ة التمرد يف كل القطاعات الثالثة
�أهمها:
 uاملعرك��ة الدفاعي��ة الناجح��ة يوم��ي
(5و )6ماي��و 1972م �ض��د هج��وم ف��رق
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حرك��ة التمرد املدعومة من قبل جي�ش اليمن
اجلنوبي (�آنذاك) على قلعة حربوت ،وقد متت
هزمية الفرق املهاجمة.
 uاملعرك��ة الدفاعي��ة الناجح��ة يوم 19
يوليو 1972م �ض��د حماولة هجومية فا�شلة
�شنتها قوة كبرية من فرق حركة التمرد على
مدين��ة (مرب��اط) ،وق��د ف�شلت تل��ك املحاولة
وتكب��دت القوة املهاجم��ة خ�سائر كبرية جدا
مهاجم��ا ،وهذه خ�سارة
ق��درت بحوايل ()70
ً
كبرية جدا بالن�سبة حلركة التمرد.
 uالعملي��ات الهجومية املكثفة الناجحة
عل��ى �أوكار و�أماكن اختب��اء عنا�رص احلركة
يف القطاع��ات الثالث��ة ،وق��د �أ�سف��رت ه��ذه
العملي��ات ع��ن قت��ل و�أ��سر �أعداد كب�يرة من
عنا��صر حركة التمرد ،واال�ستيالء على كمية
كبرية من الأ�سلحة والذخائر.
املرحلة الثانية .اكتمال وتعزيز خطوط
املواق��ع الدفاعي��ة الثالث��ة بالق��وة الب�رشية
والأ�سلح��ة ،و�إح��كام قط��ع الإم��دادات ع��ن
القطاع�ين ال�رشقي والأو�س��ط ،و�شن عمليات
مو�سع��ة لتطه�ير الأودي��ة والكه��وف م��ن
حرك��ة التم��رد فيهم��ا .وذلك متهي�� ًدا لإحلاق
الهزمي��ة النهائي��ة للحرك��ة من خ�لال تنفيذ
املرحل��ة الثالث��ة .ومت خ�لال ه��ذه املرحل��ة
تنفيذ عملي��ات هجومية م�شرتكة ناجحة يف
القطاعني ال�رشق��ي والأو�سط نفذتها وحدات
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة بدعم م��ن القوات
الربيطاني��ة ال�صديق��ة ،والق��وات الأردني��ة
ال�شقيق��ة ،والق��وات الإيراني��ة ال�صديقة ،وقد
حققت ه��ذه الهجمات نتائ��ج ممتازة تكبدت
م��ن خاللها حركة التم��رد خ�سائر كبرية جدا
يف الرج��ال والعت��اد ،و�أ�صبحت غ�ير قادرة
عل��ى �ش��ن �أي هجم��ات م�ؤث��رة يف القط��اع
الأو�سط ،ب��ل حتولت �إىل الأو�ض��اع الدفاعية
يف وادي وكه��وف (�رش�شت��ي) والأودي��ة
املجاورة لها.
املرحلة الثالثة .تنفيذ عمليات م�شرتكة
مكثف��ة متزامن��ة يف القطاع��ات الثالث��ة
ال�رشق��ي والأو�س��ط والغرب��ي ،وبدع��م جوي
وبح��ري مكث��ف ،وبالرتكي��ز عل��ى القط��اع
الغرب��ي ال��ذي توجد في��ه �آخر معاق��ل حركة

التم��رد ،وق��د كان الهدف من ه��ذه العمليات
هو الهزمية النهائي��ة حلركة التمرد وطردها
خ��ارج احل��دود الدولي��ة .وق��د نف��ذت ه��ذه
العملي��ات وحدات ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة
ومب�شارك��ة وح��دات م��ن الق��وات ال�شقيق��ة
وال�صديقة الأردني��ة والربيطانية والإيرانية.
وق��د ا�شتملت ه��ذه املرحل��ة عل��ى العمليات
الرئي�سية الآتية:
 wيف �شهر فرباير 1975م �شنت الوحدات
الربي��ة لقوات ال�سلط��ان امل�سلحة عملية بقوة
�سب��ع �رسايا وبدعم جوي مكث��ف يف القطاع
الأو�س��ط متكنت م��ن خاللها هزمي��ة الكتيبة
( )9م��ن يوني��و التابعة حلركة التم��رد وقتل
و�أ��سر عدد كبري م��ن املتمردي��ن واال�ستيالء
على عدد كبري من الأ�سلحة والذخائر.
 wيف �أكتوب��ر 1975م �شن��ت الق��وات
امل�شرتك��ة ال ُعمانية والربيطاني��ة والإيرانية
عملية ناجحة يف الطرف الغربي من القطاع
الأو�س��ط متكن��ت خالله��ا م��ن هزمي��ة حركة
التمرد يف ه��ذا القطاع و�إيقاع خ�سائر كبرية
يف �صفوفها ،وبهذه العملية مت تطهريالقطاع
من وجود �أي عن�رص من عنا�رص احلركة.
 wيف �أغ�سط�س 1975م �شنت قوة م�شرتكة
م��ن ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة وق��وات الفرق
وق��وة بريطانية هجوما عل��ى عنا�رص حركة
التم��رد يف الطرف ال�رشقي للقط��اع الغربي،
وق��د حققت ه��ذه العملية جناح��ا كبريا مهد
الطري��ق ل�ش��ن عملي��ات الحق��ة يف القط��اع
الغربي.
 wيف �أكتوب��ر 1975م �شن��ت الق��وات
الإيراني��ة هجوما ناجحا على �أوكار عنا�رص
حركة التمرد يف القطاع الغربي ومتكنت من
هزمية تل��ك العنا��صر واحت�لال مواقع ذات
�أهمية تكتيكية يف القمم اجلبلية املطلة على
الأودية والكهوف.
 wيف �أكتوب��ر 1975م �شن��ت وح��دة م��ن
وح��دات ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة هجوم��ا
ناجح��ا على ف��رق حركة التم��رد يف الطرف
الغرب��ي للقطاع الغربي بالق��رب من املواقع
الإ�سرتاتيجية على احلدود مع اليمن اجلنوبي
(�آنذاك) ،وبهذه العملية �أ�صبحت حركة التمرد

التاري��خ الع�سك��ري ال ُعم��اين ملي��ئ
باالنت�صارات على م��ر الع�صور �ضد كل من
ت�س�� ّول له نف�سه للنيل من ال�سيادة الوطنية
ال ُعماني��ة ،فهنيئ��ا ل ُعم��ان و�أهله��ا بتل��ك
االنت�صارات ،وبه��ذا االنت�صار العظيم يوم
 11دي�سمرب 1975م
غري قادرة على ال�صم��ود يف القطاع الغربي وبد�أت بالفرار
�إىل داخ��ل �أرا�ض��ي اليم��ن اجلنوب��ي �آن��ذاك ،وق��د كان ذلك
م�ؤ�رشا قويا على بداية انهيار احلركة وهزميتها.
 wبنهاي��ة نوفم�بر 1975م �شنت ق��وة م�شرتكة ُعمانية
�إيراني��ة بريطاني��ة عملي��ه هجومي��ة بق��وة كتيب��ة زائ��د،
وعملي��ات �إبرار ج��وي ،متكنت هذه القوة م��ن �إنزال خ�سائر
كب�يرة يف اجلي��وب املتبقي��ة م��ن ف��رق حرك��ة التم��رد يف
القطاع الغرب��ي ،وا�ستمرت هذه العملي��ة حتى يوم احلادي
ع�رش من دي�سمرب 1975م .وهو يوم الن�رص لقوات ال�سلطان
امل�سلح��ة ال��ذي كان نتيجة ح��رب �رش�سة دام��ت ما يقارب
م��ن اثني ع�رش عام��ا ،وبذلك مت توحيد ُعم��ان من �أق�صاها
�إىل �أق�صاه��ا ،و�أ�صبح اجلزء اجلنوبي الغايل من ُعمان �آمنا
م�ستق��را ال�ستقب��ال جه��ود التنمية ال�شامل��ة يف البالد .وقد
تف�ض��ل جالل��ة ال�سلط��ان الراح��ل قابو�س ـ طي��ب اهلل ثراه ـ
و�أ�سكنه جنات اخلل��د ب�إعالن يوم  11دي�سمرب يوما للقوات
امل�سلحة �إىل ما �شاء اهلل.

اخلال�صة

�إن التاريخ الع�سك��ري ال ُعماين مليئا باالنت�صارات على
ت�سول له نف�س��ه للنيل من ال�سيادة
م��ر الع�صور �ض��د كل من ّ
الوطنية ال ُعمانية ،فهنيئا ل ُعمان و�أهلها بتلك االنت�صارات،
وبهذا االنت�صار العظيم يوم  11دي�سمرب 1975م الذي حقق
ل ُعم��ان الأم��ن واال�ستقرار ب�صف��ة خا�صة وللخلي��ج ب�صفة
عام��ة ،وهنيئا لقوات ال�سلطان امل�سلحة على ال�صمود وبذل
الغ��ايل والنفي���س لأج��ل ُعم��ان ،ولأرواح �شهدائن��ا الأبرار
جنات النعيم.

املراجع:

 lريا���ض جني��ب الري�س،.ظف��ار ال��صراع ال�سيا�س��ي
والع�سكري يف اخلليج العربي.
� lإيان جاردنيز،يف خدمة ال�سلطان.
 lكتابي الع�سكرية العمانية ما�ض تليد وحا�رض جميد.

69

العــدد 528
دي�سمرب 2020

ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

احتفل��ت ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة يوم احل��ادي ع�رش م��ن دي�سمرب
بالذك��رى اخلام�س��ة والأربعني ليوم القوات امل�سلح��ة ،وهو اليوم الذي
ي�ؤك��د عل��ى دور ه��ذه الق��وات يف ا�ستتب��اب الأم��ن
ور�س��وخ اال�ستق��رار يف ربوع ُعمان الغالي��ة  ،الأمر
ال��ذي �ساه��م وي�ساهم يف خلق ج��و مالئم ملزيد من
الإجن��از والتطوي��ر على ه��ذه الأر���ض الأبية ،حيث
تع��د ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة واح��دة م��ن دعائم
مهم��ا يف احلف��اظ عل��ى
النه�ض��ة املبارك��ة  ،باعتباره��ا عن��صرا ً
الإجن��ازات الكبرية الت��ي حتققت يف خمتلف املج��االت ،لأنه بدون
الأمن واال�ستقرار ال ميكن �أن تنه�ض �أمة  ،وال �أن ت�ستمر عملية البناء
والتنمي��ة م��ن منطلق �أن الأم��ن واال�ستقرار عن��صران مهمان لتهيئة
املن��اخ ال�رضوري للتقدم وبناء الأوط��ان ،وقد حظيت قوات ال�سلطان
امل�سلحة خ�لال اخلم�سني عاما املن�رصمة باهتم��ام القيادة احلكيمة
للمغف��ور ل��ه ـ ب�إذن اهلل تع��اىل ـ �صاحب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�س بن
طيب اهلل ثراه ـ حيث مت تزويدها بالأ�سلحة واملعدات
�سعي��د بن تيمور ـ َّ
احلديث��ة الت��ي متكِّنها من القي��ام بواجبها املقد���س يف حماية الوطن
وال��ذود ع��ن حيا�ض��ه ،والإ�سهام يف بنائ��ه ،وهو ما �أك��د عليه ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ،القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورع��اه ـ يف خطاب��ه ال�سامي الأول ي��وم  11يناير 2020م  ،حيث
ق��ال جاللت��ه« :ما كان لبالدن��ا ُعمان �أن حتقق كل ذل��ك لوال القيادة
الف��ذة للمغفور له ـ ب�إذن اهلل تعاىل ـ ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو���س ب��ن �سعيد بن تيمور رحم��ه اهلل ،والأ�س�س الثابت��ة التي �أقام
عليها بني��ان الدولة الع�رصية ،والتفافكم ح��ول قيادته واعتزازكم
مب��ا �أجنزن��اه جميعا حتت قيادت��ه احلكيمة ،ولوال ثب��ات ور�سوخ
الأمن وانت�شار الأمان يف ربوع هذه البالد الذي ما كان ليتحقق
�إال بوجود قوات م�سلح��ة جاهزة وع�رصية ومعدة �إعداداً عالي ًا
ب��كل فروعه��ا وقطاعاتها ،و�أجه��زة �أمنية �ضمن��ت ا�ستقرار
البالد واحرتام املواطنني ،فنحن نق ّدر دورها العظيم يف

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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�ضم��ان منجزات ومكت�سبات البالد ،ون�ؤكد على
دعمنا لها واعتزازنا بدورها».
�إن الق��وات امل�سلح��ة يف �أي زم��ان وم��كان
تع��د احلار�س املخل�ص واحلام��ي الأمني للوطن
و�إجنازات��ه ،وكل م��ا يوج��د عل��ى �أر�ض��ه ،وهي
�إىل جانب الأجه��زة الع�سكرية والأمنية الأخرى
تعمل عل��ى ر�سوخ الأم��ن واال�ستق��رار  ،وتهيئة
اجل��و املنا�سب للمواط��ن ،ليعي�ش �آمن��ا مطمئن ًا
عل��ى تراب وطنه ،ولي�ش��ارك بفعالية يف عملية
البن��اء والتنمي��ة وازدهار وتق��دم الوطن ،حيث
�إن م��ا يتم حتقيق��ه من �إجنازات ه��ي مل�صلحة
املواط��ن ،وبجه��وده الكب�يرة ،وت�ضحيات��ه
املخل�صة ،وتفانيه من �أجل الوطن ورفعة �ش�أنه،
لذا ف���إن االهتم��ام به يع��د من الأم��ور املهمة،
وقوات ال�سلطان امل�سلحة تويل ال�ضابط �أو الفرد
الع�سكري اهتمام ًا بالغ ًا من خالل تعزيز وتطوير
قدرات��ه ،واالهتم��ام ب��ه من خمتل��ف النواحي ،
وذلك باعتباره ركن ًا �أ�سا�سي ًا من الأركان املهمة
الت��ي يقوم عليها بناء قوات م�سلحة قادرة على
الوف��اء بالتزاماتها جتاه الوطن العزيز ،خا�صة
يف جمال توفري الأم��ن واال�ستقرار ،واملحافظة
على الإجن��ازات واملكت�سب��ات ،وال يقت�رص دور
قوات ال�سلطان امل�سلحة بالن�سبة للفرد الع�سكري
على الإعداد والتدريب و التهيئة ع�سكري ًا للقيام
بواجب��ه الأ�سمى جتاه وطن��ه و�أمته على الوجه
الأكم��ل فقط ،و�إمنا يتجاوز ذل��ك لي�شمل �إعداده
وت�أهيل��ه علمي�� ًا من خ�لال املدار���س واملعاهد
والأكادميي��ات والكلي��ات الع�سكري��ة ،وح�ضور
دورات خارجي��ه متقدمة خ��ارج البالد� ،إ�ضافة

�إىل االهتم��ام باجلوانب الإن�سانية
واالجتماعية ،وال��ذي يتم من خالل
�إيج��اد �إدارات ع�سكري��ة ُتعن��ى بتل��ك
اجلوانب املهمة للف��رد الع�سكري والتي
متت��د لت�شم��ل �أ�رسته كذل��ك ،و من بينها
تلق��ي الع�لاج الطب��ي يف امل�ست�شفي��ات
الع�سكرية ،وغريها .
�إن االهتم��ام ال��ذي تولي��ه الق��وات
امل�سلحة لرجالها البوا�سل ينبع من �أهمية
ال��دور الذي يقومون ب��ه يف خدمة الوطن
العزيز والت�ضحية من �أجله ب�أغلى ما ميلك
الإن�سان وهي الروح ،حيث �إنه و�إن كانت
الت�ضحية بالروح �أه��م و�أ�رشف و�أرفع ما
يقدم��ه الإن�سان لوطنه ،ف�إن ذلك بالن�سبة
للجندي واجب يل��زم الوفاء به ،ودين يف
عنق��ه جتاه وطن��ه و�أمته ،وه��و ب�إقدامه
عل��ى الت�ضحية يدرك ب�أن��ه ال يفعل �أكرث
م��ن ت�أديته لواجب مقد���س يفر�ضه عليه
دين��ه ،وحتتمه عليه مواطنت��ه وانتما�ؤه
لوطن��ه ،وميلي��ه علي��ه ��شرف انت�ساب��ه
حلياة اجلندية.
حف��ظ اهلل ُعمان الأبي��ة �آمنة م�ستقرة،
بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم ب��ن طارق املعظم ،القائ��د الأعلى ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ وحقق لقوات ال�سلطان
امل�سلح��ة املزيد من القوة واملنعة ؛ لتبقى
حار�س ًا �أمين ًا لهذا الوطن العزيز ومنجزاته
املتوالي��ة ،واهلل �سبحان��ه وتع��اىل يرع��ى
امل�سرية .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*

عميد ركن متقاعد
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يوم القوات امل�سلحة
ذاكرة وطن الأجماد والبطوالت

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

حتتفل قوات ال�سلطان امل�سلحة يف احلادي ع�شر من دي�سمرب بيومها ال�سنوي،
رمز العزة والكرامة والن�صر ،ذاكرة وطن الأجماد والبطوالت ،تاريخ �صنع ل ُعمان
القوة ،وو�ضعها �أمام مرحلة جديدة من البناء والتطوير ،فعلى مدى خم�سة عقود
حظيت فيها قوات ال�سلطان امل�سلحة برعاية كرمية �سامية ومتابعة م�ستمرة من
لدن املغفور له ب�إذن الله تعاىل ال�سلطان قابو�س طيب الله ثراه ،جم�سدة فخر
القيادة واعتزازها مبا و�صلت �إليه قوات ال�سلطان امل�سلحة من تنظيم و�إعداد وت�أهيل
وكفاءة وجاهزية ،وهي م�ستمرة بعون الله وتوفيقه يف ظل القيادة احلكيمة
حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه الله
ورعاه لتبقى قوة مهيبة ً
رمزا للوطن وفخره الدائم.

و�إذا كان��ت الأوط��ان حتتف��ل ب�أجماده��ا وبطوالته��ا و�أيامه��ا
الوطني��ة والع�سكري��ة اخلالدة يف ذاك��رة �أبناء الوطن؛ ف���إن االحتفال
به��ذا الي��وم مفخرة لكل ُعم��اين ونهج ج�س��د روح املواطنة وما قدمه
�أبن��اء ُعمان الأ�شاو�س منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة من ت�ضحيات
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جليل��ة ،تعب�يرا عما يكنه �أبن��اء ُعمان لق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة من
تقدي��ر واعت��زاز و�شع��ور بالفخر ب�أن الوط��ن العظيم بني �أي��دي �أمينة
ترع��اه وحتافظ علي��ه وت�سهر من �أجله وت�ص��وون مقد�ساته ،واعرتافا
بجميل م��ا قدمته الع�سكرية ال ُعمانية يف تاريخه��ا اخلالد ،وما خلده

ه��ذا الي��وم يف الذاكرة ال ُعماني��ة من م�آثر وبط��والت ومواقف عظيمة
�سي�سجله��ا التاري��خ يف ذاك��رة الوط��ن املعط��اء و�أبنائ��ه الأوفي��اء،
وبدوره��ا تقر�أ قوات ال�سلطان امل�سلح��ة يف هذا اليوم املاجد جتديدا
لعه��د ال��والء والطاع��ة حل�رضة �صاح��ب اجلاللة ال�سلط��ان هيثم بن
ط��ارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ وهي توا�صل م�سرية
العطاء بال توقف والإجناز بال حدود ،ا�ست�شعارا لر�سالتها ال�سامية يف
خدمة ُعمان ،والذود عن حمى الوطن ،والدفاع عن مكت�سبات النه�ضة
ال ُعماني��ة احلديثة ،واحلف��اظ على منجزات الوط��ن وال�سهر على �أمنه
وا�ستقراره و�سالمة �أرا�ضيه و�صون مقدراته.
لق��د �شكل احلادي ع�رش م��ن دي�سمرب نقطة حت��ول يف بناء ُعمان،
لتتج��ه �أنظ��ار النه�ض��ة و�أولوياته��ا بع��ده �إىل ر�س��م مالم��ح ُعم��ان
امل�ستقب��ل ،والت��ي بد�أت يف خط��وات متدرجه ب�إع��ادة هيكلة وتنظيم
قوات ال�سلطان امل�سلحة وحتديد ت�شكيالتها الربية واجلوية والبحرية
وق��وات الف��رق لت���ؤدي دوره��ا مب��ا يتنا�سب وطبيع��ة التح��ول الذي
عا�شته ُعمان والظروف واملتغريات واملعطيات املرتبطة بكل مرحلة
م��ن مراحل التطور وم�ست��وى االحتياج �إىل تعزيز الكف��اءة الع�سكرية
والتخ�ص�صي��ة يف التعامل مع حج��م التحديات وامل�ستجدات ،ترجمة
عملي��ة للوقوف على الهدف الأ�سمى وحياة اال�ستقرار والعي�ش الكرمي
للمواطن ال ُعماين يف هذه الأر�ض الطيبة ،فكان العهد والوعد «�س�أعمل
عل��ى جعلك��م تعي�شون �سعداء مل�ستقب��ل �أف�ضل وعل��ى كل واحد منكم
امل�ساهمة يف هذا الواجب» ولتبد�أ م�سرية العمل الوطني �شاقة طريقها
نح��و امل�ستقب��ل «يد تبني ويد حتمل ال�س�لاح» ،يف �سبيل بناء الدولة
وت�أ�سي�س منظوماتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية
والبدء يف �إن�ش��اء البنية الأ�سا�سية الذي كان لقوات ال�سلطان امل�سلحة
في��ه ��شرف اخلدم��ة و�أداء م�س�ؤولياته��ا والقي��ام بالواج��ب التنموي
جنب��ا �إىل جنب مع م�س�ؤوليتها الع�سكري��ة  ،وعرب �شق الطرق و�إي�صال
امل���ؤن للمواطن�ين يف �أع��ايل اجلب��ال وبط��ون الأودي��ة ،ويف اجل��زر
واملرتفع��ات والأماكن البعي��دة� ،آخذة بيد الإن�س��ان ال ُعماين ملا فيه
خ�ير الوطن و�سع��ادة املواطن ،عاملة على حتقي��ق الفر�ص التنموية
و�إعادة التثمري فيها وبناء املواطنة ال ُعمانية القادرة على اال�ستفادة
م��ن الإرث احل�ض��اري الع�سكري والبناء علي��ه وتوظيف مدخالته يف
�صناع��ة القوة ،لينعك�س �إيجاب��ا على ال�شخ�صي��ة الع�سكرية ال ُعمانية
وم��ا حملت��ه م��ن روح امل�س�ؤولية واملب��ادرة والت�ضحي��ة ،وما عرف
عنه��ا بني جيو���ش العامل املتقدم من �إعداد وت�أهي��ل ،وان�ضباط وقوة
ورباط��ة ج�أ�ش ،وعزة وكفاءة قتالية و�أدائية للمهام ال�صعبة  ،و�أثبت
ذل��ك املن��اورات الع�سكري��ة التي تقوم به��ا قوات ال�سلط��ان امل�سلحة
م��ع القوات الع�سكرية يف ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة ،وما قدمته قوات
ال�سلط��ان امل�سلحة م��ن �أداء نوعي ودور بارز و�أمنوذج عملي �شهدت
به ميادين املناف�سة و�أر�صدة التفوق والنجاح التي حققتها واجلوائز
وامليدالي��ات والأو�سمة التي ا�ستحقتها يف م�شاركاتها على امل�ستوى
اخلليجي والعربي والدويل.
وانعك�س��ت عملي��ات التطوي��ر الت��ي حظي��ت به��ا ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة عل��ى كف��اءة اجلندي��ة ال ُعماني��ة يف التعام��ل م��ع خمتل��ف
الظروف والأزم��ات ،وما قدمته قوات ال�سلط��ان امل�سلحة مع اجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى يف التعامل مع الأنواء املناخية واحلاالت

قوات ال�سلطان امل�سلحة وهي حتتفل بيومها ال�سنوي
تقر�أ يف املرحلة االنتقالية بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ ا�ستمرارا لنهج امل�س�ؤولية والواجب الوطني
املقد�س يف امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق (ر�ؤي��ة عُ مان
 )2040والتوجهات االقت�صادية املرتبطة بها
املداري��ة الطارئ��ة التي تعر�ض��ت لها ال�سلطنة ،وه��ي جت�سد هذا الدور
الي��وم يف تعاطيه��ا مع اجله��ود الوطنية املوجهة للحد م��ن انت�شار
جائح��ة كورون��ا ( كوفيد  )19مب��ا ي�ؤ�صل مفهوما �أعم��ق لدور قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة  ،جت��اوز املفه��وم الع�سك��ري ال��صرف �إىل �أدوار
�إن�ساني��ة واجتماعية واقت�صادية وتنموي��ة ،ر�سمت عالمة فارقة يف
�أداء الع�سكري��ة ال ُعماني��ة منطلق��ة م��ن الثواب��ت ال ُعماني��ة الأ�صيل��ة ،
واملب��ادئ والقيم العاملي��ة يف ن�رش مظلة ال�سالم والوئ��ام والتعاي�ش
واحل��وار ح��ول الع��امل ،وعرب م��ا قدمت��ه ال�سفينة (�شب��اب ُعمان) من
منوذج للتوا�صل احل�ضاري وتر�سيخ عرى الرتابط وال�صداقة ال ُعمانية
م��ع ح�ضارات الع��امل و�شعوبه ،جت�سي��دا للمكانة البحري��ة الع�سكرية
ال ُعماني��ة وم��ا حظي بها �أ�سطولها البحري متع��دد الأغرا�ض من دور
فاع��ل يف بحار العامل وحميطاته ،وم��ا قدمته الع�سكرية ال ُعمانية يف
تاريخه��ا الطوي��ل من من��اذج ح�ضارية راقي��ة و�شواهد �إثب��ات تدلل
عل��ى كفاءته��ا وقدرته��ا على حم��ل �أمانة ه��ذا الوط��ن  ،انطالقا من
الأمان��ة الت�أريخية التي عملت على �صونها وحمايتها لتجدد �أ�صدق
مواقف الت�ضحي��ة والبطوالت و�شغف العطاء وف��اء ل ُعمان و�سلطانها
كر�س حياته من �أجل
الراح��ل قابو�س بن �سعيد ـ طي��ب اهلل ثراه ـ الذي ّ
ُعم��ان و�شعبها ،و�أفنى عم��ره متنقال بني الثكن��ة الع�سكرية وميادين
العط��اء والت�ضحية من �أق�صى ُعمان �إىل �أق�صاها ،معززا يف الع�سكرية
ال ُعماني��ة روح امل�س�ؤولي��ة والإخال���ص و�أمن��وذج القي��ادة يف بن��اء
الأوط��ان  ،ووالء لقائ��د نه�ضته��ا املتجددة ح��ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
�إن ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة وه��ي حتتفل بيومه��ا ال�سنوي تقر�أ
فــي املرحل��ة االنتقالية بقيادة ح�ضـــرة �صاحـ��ب اجلاللــة ال�سلطان
هيث��م بن ط��ارق املعظم القائ��د الأعلى ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ ا�ستمرارا
لنه��ج امل�س�ؤولية والواجب الوطن��ي املقد�س يف امل�ساهمة الفاعلة يف
حتقي��ق (ر�ؤية ُعم��ان  )2040والتوجه��ات االقت�صادية املرتبطة بها
بامل�ض��ي قدما يف م�سرية التطوي��ر والتجديد والتحديث يف هياكلها
التنظيمية و�أدوارها وم�س�ؤولياتها واخت�صا�صاتها مبا تتطلبه طبيعة
املرحل��ة والظ��روف التي تعي�شه��ا املنطقة والع��امل ،انطالقا من نهج
الع�سكري��ة ال ُعمانية واملب��ادئ والقيم واملرتكزات الت��ي قامت عليها
يف م�سريته��ا التنموية وانطلقت منها يف بناء نه�ضة ُعمان احلديثة ،
وع�بر التثمري يف م�ؤ�س�ساتها التعليمي��ة املختلفة يف �إنتاج الكفاءات
وبن��اء الق��درات وجتديد اخل�برات الإ�سرتاتيجية الت��ي حتققت لها يف
عاما املا�ضية .
اخلم�سني ً
حتي��ة �إجالل وعرف��ان لأبن��اء ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة يف يوم
القوات امل�سلحة الذكرى اخلالد يف ذاكرة الوطن واملواطن.
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تغريدةاملجـد

ي ��ا دار ق��اب��و���س ال ت���ش�ك�ين م ��ن َّن �� َ��ص� ٍ�ب
ف� �ـ� �ـ� ��إن ل �ـ �ـ �ي �ل� ِ�ك ق �ـ �ـ �ـ��د ب��ان �ـ �ـ��ت �أه �ـ �ل �ـ � ُت �ـ �ـ � ُه
م��ذ ق ��ام ه�ي�ث� ُم ي�ج�ل��و احل� ��ز َن ع��ن وط� ٍ�ن
م��ن ب�ع��د م��ا ��س�ـ��ا َل ف�ج� َر ال���س�ب��تِ دم�ع� ُت� ُه
ون � � �ح� � � ُ�ن يف �� �ص� �ف ��ه ع� � ��ون � � �اً ي� � �ل � ��وذ ب��ه
�إذا دع� �ـ� �ـ ��ان ��ا لأم � �ـ � �ـ� ��رٍ م� �ـ� �ـ ��ا ج� �ـ�ل�ال� � ُت� � ُه
�إذا ر�أي � � � ��ت ن �� �س �ـ �ـ ��و َر ال �ـ �ـ �ج �ـ �ـ � ِو م �ق �ب �ل � ًة
ي �ـ �ن �ب �ئ��ك ع ��ن �� �ش ��د ٍة الإع � �� � �ص� ��ا ِر ر�ؤي � � ُت � � ُه
وف� � �ـ � ��ي امل � � � �ع � � � ��اركِ ن � � �ي� � � ٌ
�ران م � �� � �س � � َّع� ��ر ٌة
ل� �ـ� �م ��ن �أراد ب � �ـ � �ـ � ��أن ت �ـ �ـ ��دن �ـ �ـ ��و م �ن �ي � ُت � ُه
ل� �ق ��د ح �م �ل �ن��ا ع� �ل ��ى �أع� �ن ��اق� �ن ��ا َق �� � َ�س �م �اً
ي � �ن� ��وء ع � ��ن ح �م �ل ��ه �� �ش� �م� �� � ٌ�س و�إخ� � ��و ُت � � � ُه
ن� � � ��ذود ح� �ت ��ى ح� � � ��دود امل � � � ��وتِ ع � ��ن ب �ل��دٍ
حم��رو� �س �ـ �ـ � ٍة ب��دع �ـ �ـ �ـ��اء ال ��ر�� �س ��لِ ح ��وز ُت� � ُه
اه � �ت� ��زت الأر� � � � ُ� ��ض �أم م � � ��ادت ك��واك �ب �ه��ا
ي �ب �ق��ى ال� �ع� �م ��ا ُ
ين م ��ا اه� �ت ��زت ع �ـ �م��ام � ُت � ُه
خ �م �� �س��ون ع ��ام� �اً وم� ��ا زال ال �� �س�ل�ام ب��ه
خ �ف �ـ �ـ��اق �ـ �ـ � ًة يف �� �س� �م� �ـ ��اء امل � �ج � ��دِ راي � � ُت � � ُه

الرائد جوي/
�سعود بن يعقوب التوبي
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Congratulations
On the occasion of the Armed Forces Day. We are delighted to congratulate all
members of the Ministry of Defence and Sultan’s Armed Forces, under the wise
command of His Majesty Sultan Haitham Bin Tarik Supreme Commander.
We are proud to continue to serve and support the Sultan’s Armed Forces as we
have been honoured to do for more than 50 years.

عـن يوم القــــــــــــوات امل�سلحـــة
قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

متابعة:
املالزم �أول  /حميد بن �سعيد ال�صوايف

◗

◗

حتتفل ال�سلطنة بذكرى يوم القوات امل�سلحة املجيد يف احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام ،تخليدا
للمنجزات التاريخية والأدوار الوطنية التي قدمها منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة الأ�شاو�س ،وللوقوف
على هذه الذكرى �أفردت جملة (جند عُ مان) هذه ال�صفحات للحديث عن ما يكنه �أبناء عمان مل�ضمون
ودالالت هذه الذكرى املجيدة ،وذلك من خالل الكلمات اخلا�صة التي دونوها مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة
فداء للوطن وحتقيق �أمنه وا�ستقراره ،والدفاع عن مقد�ساته ومنجزاته ،واملحافظة على مكت�سباته.

يوم القوات امل�سلحة له مكانة خا�صة يف نف�س كل ُعماين
�إن يوم القوات امل�سلحة يوم يقف التاريخ
�أمامه � اً
إكبارا لعظيم وقعه يف نف�س كل
إجالل و� ً
فرد ُعماين على �أر�ض الغبرياء ،كيف ال وقد
حقق �صفحة تاريخية �سطورها بال�شجاعة
والبطولة والت�ضحية والفداء خطها جنود ُعمان
البوا�سل ،وقاد زمامها �أعز الرجال و�أنقاهم
طيب اهلل ثراه.
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
�إن هذا اليوم حقق ل ُعمان منعطفا تاريخيا،
حيث �ساد ُعمان الأمن واال�ستقرار ،كما ميثل
هذا اليوم دليال �ساطعا على قوة وعزمية و�إرادة
العماين على حتدي ال�صعاب وحتقيق النجاح
من �أجل رفعة ُعمان وبناء جمدها.
وها هو اليوم الذي �أتى فيه قائد النه�ضة
املتجددة ال�سلطان هيثم -حفظه اهلل ورعاه-
ليوا�صل امل�سرية فيقود ال�سفينة العمانية حمتفال

بهذا اليوم الأغر لي�سري قدما يف موا�صلة حتقيق
النه�ضة املتجددة املباركة نحو البناء يف
خمتلف نواحي احلياة يف ربوع ُعمان احلبيبة.
�إن العقيدة الع�سكرية للجندي العماين كانت
وما زالت هي املعني الذي ال ين�ضب منذ فجر
التاريخ عندما ا�ستطاع �أجدادكم �-أيها اجلند
البوا�سل  -احلفاظ على الهوية ال ُعمانية عرب
الأجيال املتعاقبة بدمائهم الزكية وجهودهم
ال�سخية وانت�صاراتهم اجللية يف ميادين العزة
والبذل والعطاء.
وها �أنتم (جند عُ مان) خري خلف خلري
�سلف يف موا�صلة �سري �أجدادكم لتحقيق الأمن
واال�ستقرار والذود عن تراب بلدكم عمان يف
�شتى ربوعها حتت القيادة الر�شيدة حل�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق

�سعادة ال�شيخ/
حمدون بن حمود الفزاري
ع�ضو جمل�س ال�شورى ممثل والية امل�ضيبي
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -وكل عام وجميع
منت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
بكل خري.

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم جميد
جتلت فيه معاين الت�ضحية والفداء
احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم اعتزاز
وفخر لي�س فقط ملنت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة ,و�إمنا لكل مواطن على �أر�ض
وطننا الغايل ُعمان وهو ميثل يوم جميد
يف ذاكرة التاريخ الع�سكري ال ُعماين
الذي جتلت فيه معاين الت�ضحية والفداء
والإخال�ص ،وقد �شملت العناية ملوالنا
ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد -طيب
اهلل ثراه -للقوات امل�سلحة يف �شتى
املجاالت من حيث التطوير والتحديث يف
جميع �أ�سلحتها الربية واجلوية والبحرية،
كما جاء جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى �-أيده اهلل -م�ؤكدا
وداعما ومعتزا للدور الذي تقوم به قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
لقد �شهد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
نقلة نوعية يف كافة الأ�صعدة التي
يعنى بها ال�سالح يف العدة والعتاد من

طائرات متطورة و�أجهزة ومعدات حديثة
وقوى ب�رشية م�ؤهلة لي�صبح ال�سالح قوة
جوية قادرة على �صون منجزات النه�ضة
العمانية.
مت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
حتديث جميع �أ�رساب الطائرات منها:
املقاتلة ب�إدخال طائرات التايفون
احلديثة وطائرات التدريب القتالية
املتقدم ،وكذلك الطائرات العمودية
كطائرات ( )NH-90والتي �صممت لتنفيذ
عمليات البحث والإنقاذ وتقدمي اخلدمات
التنموية.
كما ال نن�سى التطرق �إىل التطوير
الكبري لأ�رساب طائرات النقل حيث مت
�إدخال طائرات ( )G-4والإيربا�ص ()A-320
وكذلك طائرات النقل التعبوي كطائرات
( )C-130Jوطائرات (الكا�سا) للنقل اخلفيف
واال�ستطالع اجلوي� ،إىل جانب ذلك مت

قــوات ال�سلطــان امل�سلحـــة� ..أدوار عظيمــة فــي حفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ الأمـــــن والأمـــان فــــي ربــوع الوطــــــن العزيــــز
يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل
عام هو يوم خالد يف تاريخ ُعمان ،يوم
عيد ون�رص وفخر واعتزاز بقوات ال�سلطان
امل�سلحة التي �سطرت �أروع البطوالت
والت�ضحيات بدمائهم الزكية ،فبذلوا الأرواح
يف �سبيل احلق و�أداء الواجب لتبقى ُعمان يف
�أمن و�أمان وا�ستقرار ونعيم ورخاء.
وال �شك �أن االحتفال بهذا اليوم
هو وقفة ت�أمل وفخر واعتزاز مبا حتقق
من منجزات كثرية يف خمتلف املجاالت
خالل اخلم�سني عاما املا�ضية من م�سرية

�سعادة ال�شيخ/
حمد بن را�شد املقبايل
وايل �أدم
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النه�ضة املباركة ،لذلك ن�سجل هنا كلمة �شكر
للمخل�صني الأوفياء من حماة الوطن الغايل
�أبناء عمان الأعزاء ،فهنيئ ًا لكم يومكم
املبارك ،و�أنتم كُ نتم وال ِزل ُتم ُت�سطِ رون
تر�س ُمون بها لوح َة
مالحِ م العز ِة والإباءُ ،
املا�ضي التليد ،ون�ضار َة احلا�رض املجيد،
و�إ�رشاق َة امل�ستقبل الواعد.
�إن القيادة احلكيمة ل ُعمان يف عهدها
اهتماما
الزاهر �أولت املنظومة الع�سكرية
ً
بال ًغا يتما�شى مع املجريات والتحوالت
الع�رصية يف العامل من حولنا ،حتى غدت

قوات ال�سلطان امل�سلحة من �أكرث القوات
حداث ًة يف املنطقة ،لتتمتع اليوم بالتقنيات
العالية ،واملعدات املتطورة ،واملوارد
الب�رشية امل�ؤهلة ،والإمكانات والعتاد الالزم
لقيامها مبهامها اجلليلة.
ولقد بد�أ الدور الفاعل لقوات ال�سلطان
امل�سلحة ُمن ُذ فج ِر النه�ضة املباركة وهي
ت�صون ثروات الوطن ،وحتمي حدوده ،وتذود
ُ
عن حيا�ضه يف كل الثغور ،فتعمل على
ال�صعاب م�ستعين ًة مبنظومةٍ متكامل ِة
تذليل ِ
الأركان لتنطلق نه�ض ُة ُعمان احلديثة

بخطواتها املكين ِة الثابتة.
يغمرنا الفخر واالعتزاز ونحن
واليوم ُ
نرى الدور العظيم الذي تقوم به قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف حفظ الأمن والأمان
يف ربوع الوطن العزيز ،مهيئة بذلك البيئة
املنا�سبة للنمو واالزدهار وامل�شاركة يف
البناء والتعمري ،كما ُت�ساهم قوات ال�سلطان
امل�سلحة ب�شكل فاعل يف خمتلف جماالت
التنمية ال�شاملة جنب ًا �إىل جنب مع باقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى والأفراد لإدامة
املقدرات وحماية املنجزات وتهيئة املناخ

العقيد الركن طيار/
مالك بن يحيى النعماين
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
تعزيز ال�سالح بدفاعات جوية متطورة
�شكلت �إ�ضافة نوعية لقدرات ال�سالح
الدفاعية.
كما مت تطوير البنية الأ�سا�سية
ب�إكمال اجلاهزية لقاعدتي امل�صنعة
و�أدم اجلويتني وافتتاح مركز طب
الطريان والذي يعد الأول من نوعه ،وذلك
لتعزيز وتدريب منت�سبي ال�سالح للو�صول
�إىل قدرات ب�رشية متتاز باملهنية العالية
واحرتافية العمل.
املنا�سب لال�ستثمارات الأجنبية.
ونتمنى لهذه القوات البا�سلة دوام الرقي
والرفعة والتقدم يف العهد الزاهر ملوالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -إذ تعتز
حكومة موالي �-أعزه اهلل -بقواتها امل�سلحة
و ُتوليها العناية الفائقة ت�أكيداً منها للدور
الكبري الذي تلعبه يف ثبات ور�سوخ الأمن
وانت�شار الأمان يف ربوع البالد ،ليتواكب
ذلك مع الر�ؤية التي �أ�رشف عليها موالي
حفظه اهلل -ل ُعمان خالل الع�رشين عام ًاالقادمة مبا ي�ضمن احلفاظ على مكت�سبات
النه�ضة وا�ستقرار البالد وراحة املواطنني.
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احلادي ع�شر من دي�سمرب
ذكرى عزيزة على كل مواطن ُعماين

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم الن�صر الكبري الذي
حققه رجال ُعمان البوا�سل
يعد احلادي ع�رش من دي�سمرب يوما
ا�ستثنائيا لي�س ملنت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة و�إمنا لكل عماين يعي�ش على هذه
الأر�ض الطيبة ،وهنا ن�ستح�رض كلمات
املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -يف هذه
املنا�سبة املجيدة والتي جاءت بعد ن�رص
من اهلل تعاىل لأبناء هذا ال�شعب على �أعدائهم
ب�أنه ثمرة ت�ضحية �أبنائه اجلنود الذين بذلوا
فيها النفو�س وقدموها لينقذوا وطنهم ،وقدم
لهم التحية والتقدير وال�شكر على هذا الن�رص
امل�ؤزر ،ودعاهم لل�سري على بركة اهلل جمدين
جمتهدين عاملني على رقي هذا البلد الآمن
ورفعة �ش�أنه ،وكان لهم ما �أراد.
وبعد الن�رص الكبري الذي حققه رجال
عمان البوا�سل يف العام 1975م ،بقيادة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل ثراه-
وعم الأمان ربوع ُعمان من
ا�ستتب الأمن ّ
�أق�صاها �إىل �أق�صاها ،ونتيجة لذلك اال�ستقرار
بد�أت خطط التنمية والتطوير يف عام 1976م
والتي عمت جميع املجاالت يف ال�سلطنة.
ولقد حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة
خالل اخلم�سني عاما من م�سرية النه�ضة
املباركة باالهتمام ال�سامي من لدن
طيب اهلل ثراه-ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
وما زالت تتلقى ذات االهتمام والتطوير

يف عهد النه�ضة املتجددة بقيادة موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -لتوا�صل
م�سريتها يف �صون منجزات الوطن .
حظيت الهيئة الوطنية للم�ساحة بالدعم
من القيادة الر�شيدة منذ �إن�شائها يف العام
1974م ك�أحد منجزات هذا العهد الزاهر
وك�إحدى وحدات وزارة الدفاع ،و�أ�صبحت
منذ تلك الفرتة �رشيك �أ�سا�سي يف التنمية
من خالل �إنتاج وتوفري البيانات اجلغرافية
املكانية للقطاعات الع�سكرية والأمنية
واملدنية ،حيث قطعت الهيئة خالل م�سريتها
مراحل متطورة من التطوير والتحديث
ا�ستطاعت �أن حتجز لها مكانة متميزة حمليا
و�إقليميا ودوليا ،ونال العن�رص الب�رشي
اهتماما خا�صا من حيث التدريب والت�أهيل،
وهذا الذي مكّن الهيئة من اقتناء �أحدث
الأجهزة والتقنيات املتطورة مما مكنها من
�أن تقوم بدورها الوطني على �أف�ضل حال،
و�شاركت الهيئة يف جميع امل�شاريع الوطنية
ذات العالقة مبهامها وواجباتها ،و�أ�صبحت
بيت خربة بف�ضل كوادرها الوطنية امل�ؤهلة.
من هنا وك�أحد منت�سبي وزارة الدفاع
�أ�شعر بالفخر واالعتزاز بهذا اليوم اخلالد
الذي كرمنا فيه موالنا جاللة ال�سلطان

املقدم الركن/
يو�سف بن حارث النبهاين
الهيئة الوطنية للم�ساحة

املقدم الركن بحري/
خالد بن �سليمان التوبي
البحرية ال�سلطانية العمانية

–طيب اهلل ثراه–
قابو�س بن �سعيد املعظم
َّ
وخ�صنا به ،ويتجدد التكرمي �سنويا لن�ستذكر
البطوالت التي �سطرها �أجدادنا و�آبا�ؤنا
الذين قدموا لأجل ُعمان �أنف�سهم ،للحفاظ
على الهوية العمانية عرب التاريخ.
وي�رشفني يف هذه املنا�سبة �أن �أرفع �إىل
مقام موالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل � -أ�سمى
�آيات التهاين ،و�أزكى عبارات الأماين مقرونة
بفرو�ض الطاعة والوالء مبنا�سبة حلول
ذكرى يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب ،كما
�أهنئ جميع منت�سبي وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة بهذه الذكرى العظيمة،
داعيا اهلل �أن مين على جاللته وال�شعب
العماين مبوفور ال�صحة وال�سعادة.

ذكرى احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل
عام هي ذكرى عزيزة على كل مواطن ُعماين،
وهو يوم يبعث الفخر يف نفو�س منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة الذين �سطروا فيه
روح الت�ضحية والفداء بقيادة املغفور له
ب�إذن اهلل -تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�سطيب اهلل ثراه� -إن النهج الذيبن �سعيد َّ
�أتبعه جاللته لبناء قوة ع�رصية مزودة
ب�أحدث الأنظمة والأجهزة للقيام ب�أدوارها
بكل كفاءة واقتدار �ساهم يف بناء ُعمان
اليوم ،وتر�سم جاللة ال�سلطان هيثم القائد
الأعلى -حفظه اهلل تعاىل -خطاه بذات
النهج من خالل اال�ستمرار يف متكني قوات
ال�سلطان امل�سلحة بكل ما من �ش�أنه االرتقاء

بها ل�ضمان ا�ستقرار البالد واملحافظة على
املكت�سبات ،حيث �إن التطور الذي �شهدته
�سواء على م�ستوى الأنظمة
القوات امل�سلحة ً
والت�سليح �أو الكوادر الب�رشية لهو مدعاة
للفخر واالعتزاز ،وما ال�سمعة واملكانة التي
حتظى بها قوات ال�سلطان امل�سلحة على
ال�صعيد الدويل والإجنازات وامل�شاركات
املتميزة يف خمتلف التمارين وامل�سابقات
الع�سكرية �إال برهان �إىل ما و�صلت �إليه
من الكفاءة واجلاهزية ،حيث �أثبتت قوات
ال�سلطان امل�سلحة كفاءتها من خالل
الأدوار التي ت�ضطلع بها �سواء يف ال�سلم �أو
احلرب وهو نتيجة حتمية ملا و�صلت �إليه
من التنظيم والتدريب والتحديث والذي بال
�شك مكنها من ب�سط الأمن والأمان وخدمة
الوطن واملواطن ،ويربز دورها جلي ًا من
خالل ما ت�ساهم به جنبا �إىل جنب مع
بقية م�ؤ�س�سات الدولة يف الأزمات و�إدارة
الكوارث وتقدمي الإ�سناد متى ما تطلب
الأمر.
اهتماما
و�أولت قوات ال�سلطان امل�سلحة
ً
كبرياً بالتعليم والتدريب بكافة مراحله
وم�ستوياته ،فقد قامت بتهيئة كافة

احلــادي ع�شــر مــن دي�سمبـــر يوم حتتفل فيه قــــوات ال�سلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــان امل�سلحة بذكرى الن�صر الذي حققه جند ُعمان املخل�صون
خ�ص�ص احلادي ع�رش من دي�سمرب
ليكون يوما حتتفل فيه قوات ال�سلطان
امل�سلحة بذكرى الن�رص الذي حققه جند
عمان املخل�صون؛ ن�رصا م�ؤزرا على �أحداث
التمرد القائمة مع بداية النه�ضة املباركة
وحتى عام  ،1975حيث �أدرك املغفور له
ب�إذن اهلل -جاللة ال�سلطان قابو�س بنطيب اهلل ثراه -يف تلك الفرتة وحدة�سعيد َّ
وعمق املتغريات الداخلية للوطن ،و�أطلق
�إ�سرتاتيجية التحول �إىل البناء وتطوير
الوعي املجتمعي وتوجيهه نحو الأداء
والإبداع والتفاين يف املجالني الع�سكري

املقدم الركن/
خمي�س بن �سعيد الغافري
اجلي�ش ال�سلطاين العماين
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واملدين مع االحتفاظ بالذاكرة الوطنية
تكرميا ل�شهداء الوطن وتخليدا لذكراهم
وت�ضحياتهم النبيلة.
ويعد يوم القوات امل�سلحة مبثابة
توظيف ال�ستخدام املعارف واملبادئ
وحتفيز الطاقات الكامنة لتعزيز القوات
امل�سلحة ماديا ومعنويا مبا يجعلها
على ا�ستعداد دائم للتعامل مع متغريات
الظروف �سلما وحربا ؛ ف�ضال عن التحديث
يف الأ�سلحة واملعدات الذي �أو�صلها �إىل
م�صاف القوات امل�سلحة احلديثة واملتطورة؛
واعتماد مناهج تدريبية متقدمة �أنتجت

كفاءات قيادية على خمتلف امل�ستويات
والتخ�ص�صات.
ي�أتي االحتفال بيوم القوات امل�سلحة
لتعريف الأجيال ب�أن نه�ضة ُعمان قامت
بت�ضحيات رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه؛ وهي تهيئة ودافع جلند ُعمان
ليكونوا على ا�ستعداد دائم للت�ضحية من
�أجل املحافظة على مكت�سبات الوطن
و�أمنه وا�ستقراره يف كل زمان ومكان؛
�سواء من حيث اال�ستعداد القتايل بتنفيذ
خمتلف التمارين وخا�صة تلك التي تتعلق
باال�ستفادة والإفادة من التمارين مع

القوات ال�شقيقة وال�صديقة؛ �أو العمليات
الع�سكرية غري احلربية والتي �أثبتت فيها
قوات ال�سلطان امل�سلحة قدرة معرفية
وتنفيذية �أثناء تعر�ض ال�سلطنة للأنواء
املناخية اال�ستثنائية يف ال�سنوات املا�ضية
حتى �أ�صبحت قوات حمرتفة وبرهنت
للجميع ب�أنها ذات �صدق ووفاء و�أمانة ؛
وانتماء عميق للوطن .
�إن االحتفال باحلادي ع�رش من دي�سمرب
هذا العام ي�أتي يف وقت تتجدد فيه نه�ضة
ُعمان املباركة بقيادة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم

ال�سبل لتوفري البيئة التعليمية والتدريبية
وجتهيزها مب�صادر التكنولوجيا احلديثة
و�أن ما و�صلت �إليه من جاهزية وكفاءة
مل يت�أت �إال من خالل التخطيط ال�سليم
والتدريب املتقن امل�ستمر واالهتمام
بالعن�رص الب�رشي وت�أهيله وتدريبه وفق
�أحدث الأنظمة وامل�ستجدات يف العلوم
الع�سكرية ،و�إن ما و�صلت �إليه الأكادمييات
وامل�ؤ�س�سات التدريبية الع�سكرية من
امل�ستوى امل�رشف وال�سمعة الطيبة حمل ًيا
ودول ًيا وما يتمتع به خمرجاتها من
جودة عالية �أ�صبحت بال �شك م�صدر فخر
ومنارة للعلم واملعرفة ،وما الإجنازات
التي يحققها منت�سبو قوات امل�سلحة يف
خمتلف امل�سابقات الع�سكرية واملراكز
املتقدمة يف خمتلف الدورات �إال خري
دليل على الدور الكبري التي تقوم به هذه
امل�ؤ�س�سات والكفاءة العالية التي يتحلى
بها منت�سبوها� ،أبارك لرجال القوات
امل�سلحة يومهم املاجد ،ون�س�أل اهلل تعاىل
ل ُعمان الرفعة وال�س�ؤود ،وكل عام ورجال
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف خريوم�رسة
وتقدم.
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -م�ؤكدا
جاللته على رعايته ال�سامية لقواته امل�سلحة
حيث عمل منذ بداية توليه ملقاليد احلكم
يف البالد يف احلادي ع�رش من يناير عام
2020م على تطوير وحدة وعمق املتغريات
الداخلية التي ذكرناها �سلفا مبا ت�أثر وتت�أثر
�إيجابا مع تطورات الع�رص وتتفاعل مع
املقت�ضيات واملتغريات لتمكني القدرات
الوطنية وعلى ر�أ�سها القدرة الع�سكرية
لال�ضطالع مبهامها الوطنية وهي تواكب
كل جديد على م�ستوى العلوم والت�سليح .
وفق اهلل (جند ُعمان) الأوفياء حا�رضا
وم�ستقبال ،ورحم اهلل �شهداء الوطن العظيم
و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم خملد يف �سجالت
الأجماد ال ُعمانية
يعد احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم القوات
امل�سلحة �أحد �أيام عمان التليدة ،هذا اليوم الذي
�أراده ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد -ط َّيب اهلل ثراه -ليكون خملدا يف �سجالت
الأجماد ،الرتباطه بالن�رص امل�ؤزر يف دحر
املعتدين ،وتكرميا لأبطال ُعمان املغاوير على
ت�ضحياتهم اجل�سام ،وا�ستذكارا لتلك البطوالت
امل�سطرة بدمائهم الزكية التي روت تراب الوطن
العزيز يف �سبيل العزة والكرامة دفاعا عن مبادئ
احلق والدين والأمة قاطبة ،وا�ستلهاما لرجالها
البوا�سل يف هذا احلا�رض الزاهر يف ظل العهد

امليمون املتجدد للقائد الأعلى ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -ليكونوا يف كامل عدتهم وعتادهم يف
�أداء الواجب حتت �أي ظرف من الظروف ،ويف �أي
بقعة من بقاع الوطن الغايل من م�سندم ال�شاخمة
ك�شموخ جبالها الطاهرة �إىل ظفار العزة والإباء،
مرابطني على ثغوره يف كل ميدان من ميادين
العزة وال�رشف والواجب .
وننتهز هذه الفر�صة ال�سانحة لرنفع �آ�سمى
�آيات التهاين و�أزكى عبارات الثناء لكافة منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة وزارة الدفاع البا�سلة.

ذكرى احلادي ع�شر من دي�سمرب
يوم القوات امل�سلحة لهو يوم خالد
وماجد �سطر ب�أحرف من نور يف �سجالت ال�شرف

الفا�ضل /
خالد بن مو�سى ال�صوايف
وكيل ادعاء عام �أول

قوات ال�سلطان امل�سلحة �أحد ال�شواهد العظيمة ملنجزات النه�ضة املباركة
احلادي ع�رش من دي�سمرب  ..يوم �سطر فيه
�أبناء ُعمان الأ�شاو�س �أروع البطوالت باذلني
الأرواح يف �سبيل احلق والواجب� .إن االحتفاء
بهذه املنا�سبة امليمونة مفخرة لكل ُعماين
يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة وجت�سيد للوطنية
ال�صادقة مبا تبثه من قيم الوالء واالنتماء
والعطاء .
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة هي �أحد ال�شواهد
العظيمة ملنجزات النه�ضة املباركة التي
حتققت على مدى ( )50عام ًا من البناء يف �شتى
املجاالت وداعم ًا رئي�سيا جلهود التنمية ال�شاملة
يف البالد.
تكرميا
أتي
�
ي
املاجد
اليوم
بهذا
االحتفال
�إن
ً
للقوات امل�سلحة البا�سلة بجميع ت�شكيالتها

الفا�ضل/
خالد بن طالب البلو�شي
مدير بلدية والية نخل

على دورها الوطني العظيم يف الذود عن هذا
الوطن وحماية �أمنه وال�سهر على ا�ستقراره
و�سالمته واملحافظة على منجزاته ومقدراته،
فتحقق ل ُعماننا الغالية الأمن والأمان وال�سالم
والرخاء  .كما ال يخفى على �أحد الدور العظيم
وامل�ساهمات اجللية بكل كفاءة واقتدار يف بناء
هذا الوطن العزيز .
ويف اخلتام حتية �إجالل و�شكر عظيمني
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -وجلميع منت�سبي وزارةالدفاع وقواتنا البا�سلة بجميع ت�شكيالتها بهذه
املنا�سبة على الدور غري املحدود يف بناء ُعمان
احلديثة وحماية تراب هذا الوطن الغايل.

قوات ال�سلطان امل�سلحة� ..صرح عظیم ل�صناعة الرجال

الفا�ضل/
عبدالله بن حمود الربواين
ال�شركة العمانية للإت�صاالت (عمانتل)
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یعد احلادي ع�رش من دي�سمرب یوما جمیدا
يف التاریخ الع�سكري العماين� ،إذ �سطرت فيه
قوات ال�سلطان امل�سلحة �أعظم الت�ضحیات و�أروع
املنجزات واملفاخر وهي تدافع عن حیا�ض
الوطن املقد�سة ،وهو یوم �سیبقى م�صدر �إلهام
للمعاين الوطنیة ال�صادقة.
يف هذا الیوم حقق �أبناء ُعمان الأبطال �أعظم
مكا�سبهم وانت�صاراتهم لالنطالق نحو ُعمان
اخلری والإباء والتقدم عرب ملحمة الإرادة الوطنیة
لیبقى الوطن مرفوع الهامة حمرو�س املنجزات
م�رشق احلا�رض وواعد امل�ستقبل ب�أفق زاهر نحو
بلوغ غایة التقدم والتطور وحتقیق �أحالم �أبنائه.
یحق لكل ُعماين �أن یفخر بیوم القوات
امل�سلحة الذي كان املنطلق لن�رش الأمن وال�سالم

يف كافة ربوع الوطن ،و�سیبقى احلادي ع�رش من
دی�سمرب یوما لكل ُعماين خمل�ص غیور على وطنه
و�أر�ضه لأنه یوم البوا�سل املخل�صنی حماة الوطن
ودرعه احل�صنی.
ويف اجلانب التقني كان لوزارة الدفاع
ال�سبق يف العديد من املبادرات لالرتقاء
باخلدمات الإلكرتونية لوزارة الدفاع متا�شيا
مع خطة التحول الإلكرتونية لل�سلطنة ،ومن �أهم
املبادرات التي قامت بها وزارة الدفاع يف هذا
ال�ش�أن ت�شكيل جلنة التحول للحكومة الإلكرتونية
برئا�سة معايل الأمني العام بوزارة الدفاع والتي
�أدرجت خطة التحول الرقمي كجزء �أ�سا�سي من
اخلطة الإ�سرتاتيجية لتقنية املعلومات يف وزارة
الدفاع.

الإعالمي/
�أحمد بن حافظ العامري
وزارة الإعالم
�إن ذكرى احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم
القوات امل�سلحة لهو يوم خالد وماجد �سطر
ب�أحرف من نور يف �سجالت ال�رشف .وفيه
ن�ست�شعر جميعا �أبناء ُعمان عظمة وثقل
الأمانة والدور الذي ت�ضطلع به قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف البذل والعطاء والت�ضحية والفداء
وفاء ل ُعمان الدولة والإن�سان وجتديدا للوالء
والعرفان ملوالنا ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى �-أعزه اهلل -وي�أتي
هذا اليوم املاجد فر�صة �سانحة للتعبري
عن ر�سالتها الإن�سانية ال�شاخمة ب�إجنازتها
واعرتافا ملا حتظى به من عناية ورعاية من
لدن املقام ال�سامي وت�أكيدا للدور املقد�س
وامل�س�ؤولية الوطنية امللقاة على عاتقها
حماية للوطن والذود عن مقد�ساته واحلفاظ
على موارده وممتلكاته  ،فكان هذا اليوم نقطة

حتول يف بناء نه�ضة الإن�سان و�صناعة جمد
الوطن وكذلك حمطة تاريخية ن�سرتجع فيها
ذاكرة الأيام املزدانة بعظيم الت�ضحيات وكبري
الآمال والأمنيات التي حملتها قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف يوم الن�رص امل�ؤزر واملظفر،
و�شاهد للأجيال املتعاقبة على هذه الأر�ض
الطيبة مذكرا لها بالأدوار البطولية ومبا
تقدمه يف خمتلف قطاعات التنمية .وجت�سد
كذلك الروح املعنوية واخلط الأول يف التعامل
مع كل املتغريات الطبيعية والبيئية والأنواء
املناخية وامل�ستجدات احلا�صلة كتداعيات
جائحة كورونا (كوفيد  )١٩فكانت بحق
�أمنوذجا عمليا يف الوفاء للوطن والإن�سان (يد
تبني ويد حتمل ال�سالح) ورفعت قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف كل حمفل راية التميز والتفوق
مبختلف وحداتها وت�شكيالتها وفروعها برا
وجوا وبحرا م�ؤكدة على اجلاهزية التامة
على كل امل�ستويات يف التنظيم والت�سليح
والكفاءة والتدريب والت�أهيل ،وهي ت�سعى
دائما �إىل مواكبة التطورات املت�سارعة يف
كل ما يخ�ص اجلوانب الع�سكرية وخري دليل
على ذلك التمارين الع�سكرية ،كال�سيف ال�رسيع
وال�شموخ وغريها من التمارين واملناورات
مع القوات امل�سلحة ملختلف الدول ال�شقيقة

وال�صديقة لتكون على �أعلى م�ستويات
اجلاهزية العملياتية كما ونوعا و�شمولية
وات�ساعا وعمقا وكفاءة .وفيما يخ�ص اجلانب
الإعالمي نبارك لكافة منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة املباركة ال�سامية من لدن موالنا
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -ب�إن�شاء
�إذاعة ال�صمود لقوات ال�سلطان امل�سلحة تقديرا
من مقامه ال�سامي رعاه اهلل للدور الوطني
املقد�س الذي تقوم به قوات ال�سلطان امل�سلحة
وت�أكيدا لالهتمام ال�سامي والرعاية الكرمية،
ولتكون لبنة �أخرى يف جمال االت�صال
والإعالم الع�سكري ومواكبة مبا يتما�شى
(ر�ؤية عمان ٢٠٤٠م) ،راجني من اهلل التوفيق
لهذه الإذاعة والقائمني عليها .و�ستبقى قوات
ال�سلطان امل�سلحة دائما و�أبدا درع ُعمان
احل�صني وال�سياج املنيع  .حاملة �رشف �أمانة
الدفاع عنه و�ضمان ا�ستقراره .وبهذه املنا�سبة
املاجدة ي�رشفني �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل املقام ال�سامي ملوالنا جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -وجلميع منت�سبي وزارةالدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،داعيا اهلل �أن
يعيد هذه املنا�سبة و�أمثالها باليمن واخلري
والعزة وامل�رسات ،وكل عام واجلميع بخري.

احلادي ع�شر من دي�سمرب ي�شكل م�صدر اعتزاز وفخر
لكل ُعماين يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة

�إن احلادي ع�رش من دي�سمرب �أحد
الأيام اخلالدة يف تاريخ ال�سلطنة احلافل
بالإجنازات واالنت�صارات ،وي�شكل م�صدر
اعتزاز وفخر لكل ُعماين يعي�ش على هذه
الأر�ض الطيبة ،وهذه �سانحة للوقوف �إجال ًال
وتقديراً لكافة منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة على اجلهود املتفردة والطاقات
املتوقدة التي قدموها للوطن يف �سبيل
حماية �أرا�ضيه وكل من يعي�ش عليها.
ومنذ انطالقة النه�ضة املباركة بقيادة
املغفور له -ب�إذن اهلل -ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد-طيب اهلل ثراه� -أوىل اهتمامه اخلا�ص
َّ

ببناء وتطوير القوات امل�سلحة لتكون الدرع
املتني واحلامي الأمني لهذه الأر�ض ،وقد
ارت�سم نهجه القائد الأعلى �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -ليكمل م�سرية النه�ضة املتجددة،
وتكون ُعمان بني م�صاف الدول املتقدمة
ورخاء.
اقت�صاداً و�أمن ًا وا�ستقراراً
ً
�سائ ًال املوىل جل �ش�أنه ب�أن يحفظ ُعمان
و�سلطانها وجميع من يعي�ش على �أر�ضها،
حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه.

الفا�ضل/
حممد بن �سعيد النبهاين
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
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يوم القوات امل�سلحة ..يوم ترفع فيه الهمم وتعلى القيم

احلادي ع�شر من دي�سمرب
ذكرى خالدة وم�سرية مباركة
يف ذاكرة الأمم وال�شعوب �أيام لها تاريخ
تظل ذكراها خالدة عرب الزمن ،حتمل بني
طياتها جهد ال�سواعد الوفية وعزمية �أبطالها
املخل�صني وت�ضحياتهم اجل�سيمة لتبقى
راية الوطن عالية خفاقة ،واحلادي ع�رش من
دي�سمرب �أحد تلك الأيام اخلالدة وامل�رشقة يف
تاريخ ُعمان احلافل بالإجنازات ،والأجماد
الرا�سخة ،ويحتل هذا اليوم مكانة ا�ستثنائية
وكربى يف قلوبنا جميعا ،كونه حدث مهم
لكل ُعماين وكل من يحب هذه الأر�ض الطيبة
وي�سعى لأجلها ،فهي تعك�س جمموعة من
املعاين والدالالت العميقة وت�ؤخذ من هذا
اليوم الدرو�س والعرب ،وقيم الوالء واالنتماء
والت�ضحية جلميع �أبناء عمان الذي يحتفلون
بهذه املنا�سبة الطيبة والتي فيها انطلقت
م�سرية البناء والتطوير ،وب�سط مظلة الأمن
واال�ستقرار يف ربوع الوطن.

�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة منوذج
فريد ومعلم من معامل املنجزات الع�سكرية
ال ُعمانية املعا�رصة من خالل ما حققته من
�إجنازات باهرة على خمتلف الأ�صعدة وما
تقوم به من �أدوار جليلة ومباركة يف خدمة
الوطن املعطاء ،والذود عن ترابه الطاهر ،يف
كل �شرب منه جعلت منها قوة حديثة متطورة
ودعامة متينة يف حتقيق الغايات الوطنية
لتبقى ُعمان يف �أمن و�أمان وا�ستقرار،
ونعيم ورخاء ،فتحية �إجالل وتقدير للبوا�سل
املرابطني على �أرجاء ثغوره يف خمتلف
القطاعات الربية واجلوية والبحرية.
وبهذه املنا�سبة العطرة ي�سعدين
وي�رشفني �أن �أرفع �إىل املقام ال�سامي ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى –حفظه اهلل
ورعاه� -أ�صدق التهاين والتربيكات و�أخل�ص

املحامي/
عمر بن �سامل الها�شمي
الأماين والدعوات هلل �سبحانه وتعاىل ب�أن
يحفظه بعميم لطفه وعنايته ويبقيه لعمان
وفخرا ،و�أن يعيد هذه
اخلري جم ًدا وع ًزا
ً
املنا�سبة اجلليلة و�أمثالها على جاللته
وجميع منت�سبي قواته امل�سلحة �أعواما عديدة
و�أزمنة مديدة� ...إنه �سميع جميب الدعاء.
وكل عام و�أنتم بخري.

قوات الأمن والإن�سانية

الطبيب/
�سلطان بن زايد ال�شق�صي
طبيب مقيم يف تخ�ص�ص جراحة الرتميم
والرتقيع جامعة تورونتو الكندية
�إن �أجماد الأمم وال�شعوب تبنى ب�سواعد
�أبنائها وبناتها املخل�صني .و�أجماد ُعماننا
الغالية يف �شموخ وثبات ور�سوخ رغم
العوامل واملتغريات ال�سيا�سية والعاملية
التي تع�صف بال�شعوب يف دوامات احلروب
وعوا�صف القتال .ولقد �أنعم اهلل على عماننا
احلبيبة بقيادة حكيمة عادلة يلتف حولها
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�شعب �أبي �أ�صيل همه كرامة وطنه وحماية
مكت�سباته.
�إن ما حتقق على هذه الأر�ض الطاهرة
من �إجنازات يف �شتى جماالت احلياة يف
زمن ق�صري مبقايي�س الدول وال�شعوب
لهو مفخرة ومعجزة ,و�إن قوات ال�سلطان
امل�سلحة مثال متجدد من ركائز احل�ضارة
العمانية املا�ضية واملعا�رصة ،و�إن هذا
ميعاد �سنوي للتفكر والتقدير يف هذا
امل�رشوع الإن�ساين العظيم.
� إن دور امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف معظم
دول العامل يتمحور حول الأدوار الأمنية
والع�سكرية ،ومما مييز قوات ال�سلطان
امل�سلحة البا�سلة هو ح�ضورها الف َّعال
يف جماالت حيوية واجتماعية يف عهد
عمان املتجدد ،فقوات ال�سلطان امل�سلحة
ت�ساهم يف جماالت خمتلفة مثل اخلدمات
االجتماعية والهند�سية والطبية والتعليمية.

�إن هذا الدور الإن�ساين لقوات ال�سلطان
امل�سلحة يظهر جليا يف حاالت ال�سلم ويبزغ
ح�ضوره بهيا يف �أوقات ال�صعاب واملحن.
�إن �صور رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة
البوا�سل وهم يحملون على �أكتافهم عمان
اخلري و�أهلها يف �أوقات الأنواء املناخية
اال�ستثنائية واحلاالت الطارئة يظهر للعامل
�إن�سانية هذا القطاع احليوي يف خدمة كل
من يعي�ش على تراب هذا البلد الطاهر،
كما باتت ت�رشق على �شعوب اجلوار التي
مزقتها �رشارات احلروب والدمار .فامتدت
يد العون لتكون عكاز من برتت �أطرافهم
نريان احلروب وال�رصاعات .و�أ�صبحت قوات
ال�سلطان امل�سلحة ج�رس الرحمة والعطف
والأمان ملن تقطعت بهم ال�سبل من �ضحايا
تداعيات ال�سيا�سة ودمار احلروب .لذا حق
لنا جميعا �أن نفخر ونفاخر بهذا امل�رشوع
الإن�ساين لقوات ال�سلطان امل�سلحة.

�أحمد بن عامر اخلرو�صي
مدير مدر�سة عبدالله بن العبا�س
بوالية ال�سويق
القوات امل�سلحة البا�سلة ،درع الوطن
و�صمام �أمانه ،حتتفي بيومها اخلالد الذي يوافق
احلادي ع�رش من دي�سمرب ،من كل عام ،هذا

اليوم التاريخي الذي يذكرنا جميع ًا باملنجزات
الهائلة التي حتققت على هذ ِه الأر�ض الطيبة،
�إنها منا�سبة غالية على نفو�سنا ،ترفع الهمم
و ُتعلي القِيم ،وتبعث على الفخر وتغر�س يف
قلوب النا�شئة معاين املواطنة وت�ستلهم يف
وجدانِياتها املبادئ واملُثل التي �أر�سى بنيانها
املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -جاللة ال�سلطان
طيب اهلل ثراه ،وجعل اجلنةقابو�س بن �سعيد
َّ
درعا و�سيفًا،
مثواه -والذي جعل لهذا الوطن ً
يحميه وي�صون مكت�سباته ،وهذا كله مل يت�أت �إال
من خالل العزمية والت�صميم من �أبناء هذا الوطن
عامة ومنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة خا�صةً،
حتى �شهد القا�صي والداين بامل�ستويات املتقدمة
�شاخما ُي�شار
التي و�صلت �إليها و�أ�صبحت َمث ًال
ً
�إليها بكل ثقة ،كقوة فاعلة وم�ؤثرة يف العامل،

جمهزة ب�أف�ضل الإمكانات ،ومزودة ب�أحدث
الأ�سلحة املتطورة ،وحم�صنة ب�أعلى الكفاءات
الب�رشية يف �شتى القطاعات والت�شكيالت
الع�سكرية ،والتي �ساهمت بكل فاعلية واقتدار
يف حماية الوطن والذود عن �أر�ضه املقد�سة،
ويوا�صل جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه -امل�سرية يف عملية التحديثوالتطوير للقوات امل�سلحة و�أوالها ُجل اهتمامه
وعنايته ،لتكون قادرة على مواكبة التطورات
املت�سارعة التي ي�شهدها العامل اليوم يف كافة
اجلوانب الع�سكرية املختلفة.
وكل عام وقواتنا امل�سلحة البا�سلة ب�ألف
خري ،و�أمتنى لهم كل التوفيق والنجاح.

قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة
قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة تعد ركنا متينا
من �أركان النه�ضة ال ُعمانية والدرع احل�صني للوطن
و�سيفها الذي ي�سعى للدفاع عن تراب الوطن لي�ضمن
�أمنه وا�ستقراره .وبهذه املنا�سبة التي حتتفي فيها
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبنجزات هذا اليوم املجيد،
وما حتقق لل�سلطنة من تقدم وازدهار خالل �سنوات
النه�ضة املباركة بقيادة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
–ط َّيب اهلل ثراه -وما تعي�شه ال�سلطنة من �أمن
وا�ستقرار ،وما ت�شهده قوات ال�سلطان امل�سلحة من
تطوير وحتديث يف خمتلف املجاالت على ال�صعيد
املحلي والدويل .ال بد �أن تفي�ض النف�س فخرا
واعتزازا به�ؤالء الرجال البوا�سل وهم يذودون عن
حيا�ض الوطن ،ويحر�سون كل �شرب فيه برا ،وجوا
وبحرا ،مما يجعلهم و�سام �رشف وكرامة على �صدر
كل ُعماين على �أر�ض ال�سلطنة.

ولقد قدمت قوات ال�سلطان امل�سلحة �أجمل
الأمثلة يف الدفاع عن الوطن وح�صلت على تقدير
واحرتام دول و�شعوب العامل ،ومتكنت من �أن جتعل
لها مكانًا مرموقًا و�سمع ًة طيب ًة على ال�صعيد
الدويل .لذلك ف�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد من
�شواهد النه�ضة املباركة ،و�ستظل دائما ال�سياج
الوثيق لوطننا الغايل .كما �أنها ت�ساهم يف جماالت
التنمية ال�شاملة مع خمتلف الأجهزة احلكومية يف
م�سرية بناء وتطوير وتعمري الوطن.
وي�رشفني �أن �أتقدم بالتهنئة القلبية اخلال�صة
جلميع منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة بهذه
املنا�سبة الوطنية العظيمة وال�شكر للعيون ال�ساهرة
والتي حتمي تراب هذا الوطن وتبذل لأجله الغايل
والنفي�س.
بورك لكم يف هذا اليوم اقتداركم على حمل

الفا�ضل/
حمود بن �سليمان العامري
رائد �أعمال
الأمانة امللقاة على عاتقكم فلكم منا كل ال�شكر
واالمتنان .وكل عام و�أنتم بخري

احلادي ع�شر من دي�سمرب  ..يوم الن�صر الأعظم

املهند�س/
�أ�سعد بن نا�صر ال�شبيبي
�شركة دليل للنفط

�إن من املعلوم �أن تقدم الأمم ال يتم �إال
باال�ستقرار الأمني ،فهو يقود للرخاء ،وهو �أحد
�أهم �أركان احل�ضارة .فلقد �ساهم رجال قوات
ال�سلطان امل�سلحة بدور مهم يف م�سرية البناء
والتعمري .وما ت�شهده قوات ال�سلطان امل�سلحة
اليوم من تطور وحتديث ،ليبعث فينا ال�شعور
بالأمن واال�ستقرار ،وهذا بال �شك من �ش�أنه �أن
يعزز بناء النه�ضة احلديثة.
فلم يقت�رص دور قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع على مهامها
الوطنية اجل�سيمة املتعلقة بالواجب الوطني
دفاعا عن الوطن وحماية منجزاته
املقد�س
ً

احل�ضارية ومكت�سباته احلديثة ،بل تقوم دائما
بجهود وطنية �شتى وم�ساهمات مقدرة يف
جهود التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،ولها ب�صمات
وا�ضحة وعديدة يف هذا اجلانب ،ولها من �أبناء
عمان كل التقدير واالحرتام.
و�أنه ل�رشف عظيم يل �أن �أتقدم بخال�ص
التهاين والتربيكات لقوات ال�سلطان امل�سلحة
البا�سلة مبنا�سبة يومها املجيد ،هذا اليوم الذي
يعتز به كل ُعماين بل وكل من يعي�ش على هذه
الأر�ض الطاهرة� .سائ ًال اهلل عز وجل �أن يحفظ
رجالها الأ�شاو�س و�أن يعم اخلري والرخاء على
ُعماننا احلبيبة .وكل عام واجلميع بخري.
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العمــل � .إخال�ص و�إتقـان
الوطن...كلمة عظيمة حتتاج �إىل والء يرتجم عمليا على �أر�ض الواقع ,فهو
يرتقي ب�سواعد �أبنائه املخل�صني الذين يعملون بجد واجتهاد ليال ونهارا يف �سبيل
حمايته وخدمته ورقيه وعلوه بني دول العامل املختلفة .
والوطن يغر�س الوالء العملي يف نفو�س �أبنائه بحيث يختلط احلب الوطني يف
�أرواحهم ودمائهم ما يجعلهم يقدِّمون الت�ضحيات بالأوقات والأفكار والأرواح يف
�سبيل رفعته � ,إن الأوطان ترتقي ب�سواعد �أبنائها العاملني املخل�صني.
فعندما ننظر من حولنا جند �أن �أي فرد يف املجتمع يحمل
م�س�ؤولية خدمة هذا الوطن ،وهذه اخلدمة م�شرتكة بينه وبني
ما يق ِّدمه للوطن فهو يح�صل بذلك على �أجر مقابل ما يعمله .
ول��و �صنفنا العاملني يف املجتمعات والأوطان لنجد التباين
يف الوقت الذي يعطيه العامل مل�ؤ�س�سته التي يعمل بها فمنهم
م��ن يعم��ل بال�ساعات املح��ددة بالعقد امل�ؤ�س�س��ي وي�ؤدي ما
ي�سن��د �إليه من واجبات بكل �أمانة و�إخال�ص و�آخرون يعملون
ن�ص��ف الوق��ت �أو جزء منه حيث ال يقوم��ون بواجبهم العملي
والوظيف��ي �أي��ا كان موقعه��م يف القط��اع الع��ام �أو اخلا�ص.
فه��ل ي�شعر ه�ؤالء بالأمانة امللقاة على عاتقهم حول قيامهم
بواجبهم العملي؟
لك��ي جنيب عن ه��ذا الت�سا�ؤل البد �أن ن��درك �أن العمل هو
ركي��زة البن��اء املجتمع��ي � ،إذ به تتط��ور الأمم والأوطان وبه
ت�سم��و املجتمعات ويرتق��ي الأفراد � .إن العم��ل �أيا كان نوعه
فه��و يحتاج �إىل �إخال�ص و�إتقان حت��ى ي�ؤدي ثماره املرجوة
�س��واء كان عب��ادة �أو �صناع��ة �أو حرف��ة �أو �أي مه��ارة عملية
ي�ؤديها العامل  .وخلو العمل منهما يكون �أجوفا ال يفيد الفرد
�أو املجتمع .
�إن الدي��ن الإ�سالمي جاء ليحث عل��ى العمل املتقن ,الذي
يحق��ق ب��ه �صاحب��ه درج��ات الإخال���ص والإتق��ان والتميز،
ويرغ��ب العامل�ين املخل�صني ب���أن اهلل يراق��ب �أعمالهم و�أنه
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الدكتور/
خلفــــان بــن �سنــــان ال�شعيــلـــي
وزارة الأوقاف و ال�ش�ؤون الدينية

}وقُلِ
�سيوفيه��م �أجوره��م يف الدني��ا والآخ��رة  .قال تع��اىل َ
ون
��ون ۖ َو َ�سترُ َ ُّد َ
ُ��م َو َر ُ�سولُ�� ُه َوالمْ ُ �ؤْمِ ُن َ
ْاع َملُ��وا ف ََ�س�َيررَ َ ى اللهَّ ُ َع َم َلك ْ
ُون{ �سورة
�إِلىَ َع��المِ ِ ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َه��ا َد ِة َف ُي َن ِّب ُئكُم بمِ َ ا كُ ن ُت ْم َت ْع َمل َ
التوب��ة ،الآية (� .)105إن حترك الأفراد جميعا نحو الإخال�ص
والإتق��ان  ,يجعل الأوطان تتطور وتتق��دم وتت�ألق نحو العلو
و الرفع��ة  .وكلم��ا �أهمل��ت املجتمع��ات املراقب��ة الذاتي��ة يف
الأعمال  ,كلما �أدى ذلك �إىل خراب املجتمعات وت�أخر تقدمها
ومواكبتها للتطور العلمي واحل�ضاري.
ال�صلاَ ُة
ويقول اهلل تعاىل يف كتابة العزيزَ } :ف�إِذَا ُق ِ�ض َيتِ َّ
ِريا
فَان َت��ِشررِ ُ وا فيِ َْ أ
ال ْر ِ
�ض َو ْاب َت ُغوا مِ ن ف ْ
َ�ضلِ اللهَّ ِ َوا ْذكُ ُروا اللهَّ َ كَ ث ً
ون{ �سورة اجلمعة ،الآية (.)10
َّل َع َّلك ُْم ُت ْفل ُِح َ
ف��اهلل يح��ث �أتباع��ه على ع��دم التواكل يف احلي��اة وعدم
الرهبن��ة يف �أماك��ن العب��ادة  ,و�إمنا مراعاة حاج��ات اجل�سم
وال��روح معا  ,فهو ي�أمرهم وجوبا بع��د انق�ضاء وقت ال�صالة
املفرو�ض��ة ب���أن ينت��شروا يف الأر�ض يبتغون م��ن ف�ضل اهلل
تعاىل .
ويف �س��ورة الق�ص�ص يق�ص اهلل لن��ا ما حدث بني نبي اهلل
مو�س��ى وابن��ة �شعيب ،حيث قال��ت لأبيها }يا �أب��ت ا�ست�أجره

�إن خ�ير من ا�ست�أجرت الق��وي الأمني{ �سورة الق�ص�ص ،الآية
( ، )26وعندم��ا نق��ر�أ ه��ذه الآية بتمع��ن ن��درك �أن العمل �أمر
واجب و�أن من �رشوطه الأ�سا�سية الإخال�ص والأمانة .
وكم��ا يب�ين الر�سول �صل��ى اهلل علي��ة و�سلم لأمت��ه ف�ضل
العمل والتوكل على اهلل يف طلب الرزق حيث قال ( :لأن ي�أخذ
�أحدك��م حبال فيحتطب خريا له م��ن �أن ي�س�أل النا�س �أعطوه �أو
منعوه ) رواة البخاري  .وال�سلف كانوا يعملون ويخل�صون يف
�أعمالهم و العمل معهم �أمر حتمي وواجب .ويقول ال�ساملي يف
جوهر النظام:
والك�سب م�أمور به وهو �سبب ...
�إذ بع�ض رزقــه قــد يكون مكت�سب
		
من ها هنا قد فر�ض الك�سب فمن ...
لـم يكت�سب م�ضيــع مــــا يلـــــزمن
		
فالــــــرزق بالتقديــــر لكـــن قـــدرا ...
بقــــــاءه للعبــــــــــد �أن يدبــــــــرا
			
�إن �أي عم��ل يق��وم به الف��رد يحتاج �إىل �إخال���ص و�إتقان،
والإخال���ص العمل��ي ه��و �أن ي���ؤدي العام��ل واجبات��ه عل��ى
�أكم��ل وج��ه بنية تعبدي��ه هلل تعاىل مع مراقب��ة ذاتية وحتمل
للم�س�ؤولي��ة ،والعم��ل �إذا اق�ترن بالإخال���ص كان��ت نتائجه
مثم��رة وحتق��ق الإتقان والإج��ادة فيه ,وظه��رت نتائجه يف
املجتمع وا�ستفادت الأمة من �أعمال �أبنائها املخل�صني � .أما
�إذا اختفى الإخال�ص ف�إن العامل لن يقوم بواجباته و�سيهمل
م��ا ي�سن��د �إليه م��ن �أعمال و�سي���ؤدي �إىل ف�ش��ل امل�ؤ�س�سة التي
يعمل بها .
ويق��ول �سماح��ة ال�شيخ �أحم��د اخلليلي ع��ن الإخال�ص يف
العم��ل( :الإخال���ص يف العم��ل ه��و حقيقة الإ�س�لام وجوهره
و��سره  ,وذل��ك ب���أال يتعل��ق العبد يف عمل��ه ب���أي غر�ض من
�أغرا���ض الدني��ا  ,و�إمن��ا يريد به وج��ه اهلل  ,ال يعم��ل �أي عمل
مراعيا فيه �أي �أحد من خلق اهلل مهما عال �ش�أنه وعظم قدره ,
ذل��ك لأن النا�س ال ميلك��ون نفع �أحد وال �رضه يف هذا الوجود
و�إمن��ا امللك هلل �سبحانه ي�رصف هذا الكون مبا ي�شاء  ,فالعبد
ه��و عب��د اهلل ,ويجب عليه �أن يخل�ص ه��ذه العبودية له تعاىل
,والعب��ادة �إمنا هي �رضيب��ة العبودية  .فيج��ب �أن تكون هذه
ال�رضيبة هلل اخلالق وحده.
�إن غر���س قيم��ة الإخال���ص يف العم��ل م��ع كاف��ه �أف��راد
املجتم��ع  ,العاملني لأنف�سه��م �أو لغريهم �سواء �أكانوا عاملني
يف القط��اع اخلا�ص �أم احلكوم��ي �إذ �أن العامل املخل�ص دائم
املراقب��ة هلل تعاىل فتجده يجتهد فيم��ا ي�سند �إليه من �أعمال ,
وي�س��ارع يف �إجناز عمله و�إتقانه حت��ى ي�ؤديه بكامل �صفات

الدين الإ�سالمي جاء ليحث على العمل
املتقن ,الذي يحقق به �صاحبه درجات
الإخال�ص والإتقان والتميز ويرغب العاملني
املخل�صني ب�أن اهلل يراقب �أعمالهم و�أنه
�سيوفيهم �أجورهم يف الدنيا والآخرة
الكمال والإتقان.
فين��ال ثواب�ين الأجر من اهلل تعاىل والأج��ر من امل�ؤ�س�سة
التي يعمل بها .
حيث �إن قيمة الإخال�ص العملي  ,جتعل املوظف �أو العامل
�أي��ا كان موقع��ه مهتم��ا بعمله ومنج��زا له عل��ى �أح�سن وجه
و�أكمل��ه  ,مع حتمله لأمان��ه العمل والواجب ال��ذي �أ�سند �إليه .
فيح�ص��ل بذل��ك �إب��داع يف الإجن��از والأداء �إال �أن ال�س�ؤال الذي
يط��رح نف�سه هل ي��درك العامل الواجبات امللق��اه على عاتقة
مع �إدراكه لكافة حقوقه الوظيفية ؟
�إن امل��شرع و�ضح قوانني تبني حقوق وواجبات امل�ؤ�س�سة
والعام��ل عل��ى وجه �س��واء وهذه الأنظم��ة ال�رشعي��ة م�ستمدة
م��ن دينن��ا احلنيف �إذ �أبرزت كتب الفقه م��ا يجب عليه الأجري
وامل�ست�أج��ر من ان�ضب��اط و�أمان��ة و�إتقان وم��ا يكفله ال�رشع
للعام��ل من حق��وق الب��د �أن يلتزم به��ا فاهلل تع��اىل يخاطب
ِي��ن � َآم ُن��وا َ�أ ْوفُوا
العامل�ين وامل�ؤ�س�س��ات بقول��ه } َي��ا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
بِا ْل ُع ُق��ودِ{ �س��ورة املائدة ،الآية ( ،)1والإيف��اء بالعقد املوقع
ب�ين امل�ؤ�س�سة والعامل يقت�ضي �أن ي�ؤدي العامل العمل ح�سب
ال�ساعات املتعارف بها يف العقد وال ينق�ص يف �أوقات دوامه
وال يتحاج��ج بالأمرا�ض �أو االحتي��ال �أو الكذب على امل�س�ؤول
حت��ى يتغيب عن عمله �أو ينق�ص م��ن �أوقات عمله ،ويف ق�صة
مو�س��ى م��ع �شعيب لنا يف ذلك مثل }قَالَ �إِنيِّ ُ�أ ِري�� ُد َ�أ ْن ُ�أ ْنك َِحكَ
��ي َهاتَينْ ِ َعلَى �أَ ْن َت�أْ ُجرَنيِ ث ََمانيِ َ حِ َج ٍج ۖ َف ِ�إ ْن َ�أتمْ َ ْم َت
�إِ ْح َدى ْاب َن َت َّ
اء
��ن عِ ْندِكَ ۖ َو َم��ا �أُ ِري ُد �أَ ْن َ�أ ُ�ش َّ
َع��ْشررْ ً ا فَمِ ْ
��ق َعل َْيكَ َ�س َت ِج�� ُدنيِ ِ�إ ْن َ�ش َ
ين ( )27قَالَ َذلِكَ َب ْينِي َو َب ْي َن��كَ ۖ �أَيمَّ َ ا ْ أ
الَ َج َلينْ ِ
ال�صالحِ ِ� َ
اللهَّ ُ مِ َ
��ن َّ
َ��ي ۖ َواللهَّ ُ َعلَ��ى َما َنقُ��ولُ َوكِ ي ٌل ({)28
��ت فَ�َل�اَ ُع ْد َو َ
َق َ�ض ْي ُ
ان َعل َّ
�سورة الق�ص�ص ،الآيات (. )28-27
والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال  ,قال اهلل تعاىل (ثالثة
�أن��ا خ�صمهم يوم القيامة رجل �أعطى بي ثم غدر  ,ورجل باع
حرا ف�أكل ثمنه  ,ورجل �أ�ست�أجر �أجريا فا�ستوفى منه ومل يعطه
�أج��ره ) رواه البخ��اري .هنا لفته كرمية م��ن النبي ـ �صلى اهلل
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حترك الأفراد جميعا نحو الإخال�ص
والإتقان  ,يجعل الأوطان تتطور
وتتقدم وتت�ألق نحو العلو والرفعة
علي��ه و�سلم ـ لإعطاء الأجري حقه قب��ل �أن يجف عرقه حتى
يخل�ص يف عمله.
وامل�ؤ�س�س��ة تري��د من العام��ل الإنتاج وخدم��ه عمالئها
عل��ى الوجه الأكم��ل ,وذلك ب�أن يلت��زم يف التعامل واخلدمة
�رسعة الإجناز للمعاملة امللقاة على عاتقه  ،وهذه اخلدمات
الت��ي يقدمها ين��ال عليها مقاب��ل وهو الأجر .لك��ن للأ�سف
ال�شدي��د  ..هنالك من املوظف�ين من ت�أخذه املزاجية لتعطيل
عم��ل امل�ؤ�س�سة �أو ت�أخري املعاملة للمواطنني واملراجعني �أو
تف�ضي��ل بع�ض املراجعني على بع�ض مع تفاوت يف اخلدمة
و �أ�سل��وب املعامل��ة  .وه��ذا يف ��شرع اهلل ال يج��وز � ,إذ ي�ؤثم
املوظ��ف على ذل��ك .قال ر�س��ول اهلل �صلى اهلل علي��ه و�سلم :
(اللهم من ويل م��ن �أمر �أمتي �شيئا ف�شق عليهم فا�شقق عليه
وم��ن ويل م��ن �أمر �أمت��ي �شيئا فرف��ق بهم فارفق ب��ه) رواه
م�سلم.
ولكي يتحق��ق الإجناز العملي يف جمي��ع نواحي احلياة
ف���إن احلكومات بحاج��ه �إىل غر�س قيمت�ين �أ�سا�سيتني هما
(حتم��ل امل�س�ؤولية  -ال��والء امل�ؤ�س�سي )  ،فتحمل امل�س�ؤولية
ف��ن يغفل عنه الكثري من املربني وامل�س�ؤولني ,فلذلك ينبغي
عل��ى كافة قطاع��ات املجتمع غر�س هذا الفن  ,وجعل حتمل
امل�س�ؤولي��ة من �أولويات جناح كافة الأعمال املنجزة �إذ �أن
حتم��ل امل�س�ؤولي��ة التي تلقى على عات��ق املوظف تزرع يف
ذات��ه املراقب��ة هلل �أوال وحتم��ل م�س�ؤولية عمل��ة ثانيا .وهذا
الف��ن عندما يتدرب عليه املوظف��ون ف�إنهم �سيدركون حجم
امل�س�ؤولية الواقعة على عاتقهم ...وبذلك لن يتعمدوا الت�أخري
�أو الغي��اب �أو اال�ستئ��ذان دون مربر عن العم��ل  .و�سيدركون
�أن كل دقيق��ة يف العم��ل ه��ي عب��ادة ربانية وال ب��د لهم �أن
يحافظوا عليها .
وما ن�شاهده من تقدم دول وت�أخر �أخرى �إمنا هو مرجعه
 ,لتحم��ل امل�س�ؤولية لدى العامل�ين يف امل�ؤ�س�سة اخلا�صة �أو
العام��ة � .أم��ا الوالء امل�ؤ�س�س��ي ف�إنه يخل��ق الر�ضا الوظيفي
لدى العامل ,فهو قد �أحب عمله و�أتقنه و�أبدع فيه ،لذلك ف�إن
بيئة العمل القائمة على الوالء الوظيفي يتحقق فيها الآتي:
 uح��ب الوظيف��ة :فالعامل يحب وظيفت��ه ويتقنها وال
يرغب يف مغادرتها �أو تبديلها بوظيفه �أخرى
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 uال��والء للم�ؤ�س�س��ة :فريى يف م�س�ؤول��ه املثل الأعلى ,
فمب��د�أ احلوار حلل الأ�شكال احلا�صل يف امل�ؤ�س�سة والتناق�ش
يف كيفي��ة الرق��ي به��ا حت��ى تك��ون م�ؤ�س�س��ة له��ا كيانها
االعتباري على م�ستوى الوطن.
 uال�سعي لإر�ضاء العمالء :فاملوظف الذي يحمل الوالء
ي�سع��ى لأن ين��ال العم�لاء �أجود �أنواع اخلدم��ات ويف حال
تذمر �أو �شكوى �أحد العمالء  ,ف�إنه يبحث مع م�س�ؤوله الأعلى
كيفية حت�سني اخلدمة و�إجادتها .
 uالر�ضا الوظيف��ي :ما نلحظه �أن الكثري من املوظفني
ينتقل��ون ب�ين وظائ��ف متع��ددة يف �سنوات اخلدم��ة  ,وهذا
راج��ع �إىل ع��دم وجود الر�ض��ا الوظيفي فه��و ال ميلك الوالء
للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها .
وغر���س الر�ضا الوظيفي من خالل ت�شجيع املوظف على
االلتح��اق ب��دورات تدريبي��ة �أو م�شاغ��ل عملي��ة � ,أو عالوة
دوري��ة �أو لقاءات فرتيه بني امل�س�ؤول الأعلى وبقية الكوادر
الوظيفي��ة  ,من �ش�أنه �أن يزرع الر�ضا الوظيفي ....ويعرب عن
حبه للم�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها .
�إنن��ا يف هذا الوقت بحاجة �إىل تبن��ي القيادة يف جميع
قطاع��ات الأعمال  ,لأنها تزرع قادة يف كافة التخ�ص�صات
العملي��ة وجتع��ل املوظفني من �أ�صغر عام��ل �إىل ر�أ�س الهرم
 ,كله��م يدرك��ون حج��م امل�س�ؤولي��ة امللق��اة عل��ى عاتقه��م
 ,وجميعه��م يعلم��ون �أن م��ا يقومون به ه��و خدمة لوطنهم
و�أمته��م وجمتمعه��م و�أن واجبهم العملي ينطل��ق من الوالء
للجهة التي يعملون فيها.
�إنن��ا يف ه��ذا الوط��ن املعط��اء حت��ت القي��ادة احلكيم��ة
ل�سلط��ان الب�لاد املفدى ح��ضره �صاحب اجلالل��ة ال�سلطان
هيث��م ب��ن ط��ارق ـ حفظ��ه اهلل تع��اىل ورع��اه ـ بحاجة �إىل
غر���س قيمة ال��والء واالنتماء للم�ؤ�س�س��ات العامة واخلا�صة
التي يعم��ل بها العاملون ,و�أي�ضا بحاج��ة �إىل غر�س الر�ضا
الوظيفي و�إعطاء العامل حقوقه مع حما�سبته على تق�صريه
يف �أداء واجباته .
طيب
ويف ذلك يقول �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س ّ -
اهلل ث��راه �( -إذا �أدى املوظفون واجباته��م ب�أمانة بعي ًدا عن
امل�صالح ال�شخ�صية �سعدوا و�سعدت البالد بهم).
امل�صادر واملراجع :
 lالقر�آن الكرمي.
� lصحيح البخاري وم�سلم.
 lالدين احلياة ل�سماحة ال�شيخ �أحمد اخلليلي.
 lجوهر النظام لنور الدين ال�ساملي.

(مفاهيمالتطور)
الوكيل � /سامل بن �سعيد الري�سي
اجلي�ش ال�سلطاين العماين

ي �� �ش �ه��د ال � �ت� ��اري� ��خ ب� � � ��أن امل � �ج� ��د ب� � �ع � ��زو ٍم ق��وي��ة
ر م� ��ن وط� �ن ��ا ل� ��ه م� ��ع ال � �ت ��اري ��خ ق���ص��ة
ك� ��ل �� �ش�ب� ٍ
م��ا� �ض��ي الأي� � � ��ام ي ��ذك ��ر وق� �ف ��ة اجل �ي ����ش وث �ب��ات��ه
ب � � � ��ارك اهلل امل � �� � �س�ي��رة وب� � � � ��ارك اهلل ك � ��ل ف �ع ��لٍ
يف ح�م��ى م��ن ي�ح�ت�م��ي ب��ه ال��وط��ن وال���ش�ع��ب كله
اه �ت �م��ام��ه وم �ن �ج ��زات ��ه م � ��زن خ�ي�ر ي �ع��م ��ش�ع�ب��ه
ل �ل��وط��ن در ٍع ح �� �ص�ين ول �ل �م��واط��ن ق �ل��ب � �ص��ايف
وم��ن ( مفاهيم التطور ) ك��ل ج��ان��ب ل��ه ن�صيبه
ك � ��ل ي � � � ��و ٍم يف ت � �ق� ��دم ل� �ل� �ع�ل�ا وامل� � �ج � ��د ال � �ع ��ايل
ق � ��وة اجل �ي ����ش ب ��رج ��ال ��ه وك � ��ل ف � ��رد يف ��ص�ف��وف��ه
ك �ل �ن��ا يف � �ص ��ف واح� � ��د واق � �ف �ي�ن ب �� �ص ��وت واح� ��د
يف امل �ه �م��ات ال���ص�ع��اي��ب الأ� �س �ل �ح��ة ت���س�ن��د بع�ضها
وك� � � ��لٍ ي� �ك� �م ��ل ال� � �ث � ��اين ق� �ب ��ل ت �ن �ف �ي��ذ الأوام � � � ��ر
وي��اخ��ذ ال�ت�م��وي��ن دوره وع��ن ح���ض��وره م��ا ت��أخ��ر
وم �ث��ل م��ا ب��اجل�ي����ش ن�ف�خ��ر ال�ف�خ��ر ط ��ال وت�ع��دى
ووق� �ف ��ة ال �ب �ح��ري��ة �أي� ��� �ض� �اً ت �ع �ط��ي ال � �ق ��وات ق��وة
يف م ��واق �ف �ه ��م ت �ب�ي�ن �أف� �ع ��ال� �ه ��م وال � �ك� ��ل � �ش��اه��د
ب ��ال ��والء � �س �م��ع وط ��اع ��ة وال ��وط ��ن ال� �ش��ك غ��ايل
وي ��وم� �ن ��ا ه � ��ذا ج �م �ع �ن��ا حت� ��ت ع � �ن� ��وان ال �ت �ك��ات��ف
ي��وم�ن��ا احل ��ادي ع�شر م��ن �شهر دي�سمرب جمعنا
ُدم � ��ت ي��ال �� �س �ل �ط��ان ذخ� ��ر ل �ل��وط��ن يف ك ��ل ح��ال��ة
�أم� ��ن وا� �س �ت �ق��رار ح�ك�م��ك ي�ف�ت�خ��ر ب��ه ك��ل �شعبك
� �س �ي��دي ل ��ك ن��دع��و اهلل  ،ب��ال �ع �م��ر واخل �ي��ر كله
ي��رح��م ال �ل��ي ب��ك ت��و�� ّ�س��م و�أن� ��ت م�ت�ح�م��ل الأم��ان��ة
ويف اح� �ت� �ف ��ال ال� �ي ��وم م �ن��ا ال� � � ��واالء وع� �ه ��د وايف
ل �ل��و� �ص �ي �ـ��ة ول�ل��أوام� �ـ ��ر ن ��وق ��ف �إج �ل ��ال وحت�ي�ـ�ـ��ة

وم ��اي� �ق ��ام �إال ب� ��رج� ��الٍ ف �ي �ه��م ال� �ف ��زع ��ات ح�ي��ة
وال � �ت � �ق ��دم واحل � �� � �ض� ��ارة ل� �ل ��وط ��ن �أغ � �ل� ��ى ه��دي��ة
يف م� �ي ��ادي ��ن ال� �ب� �ط ��ول ��ة ن� � ��ار � �س �ي��ف وب �ن��دق �ي��ة
يف طريق اخل�ير مي�ضي وي�سند النه�ضة الفتية
� �س �ي��دي ال���س�ل�ط��ان ف �خ��رٍ ت�ع���ش��ق الأن� �ظ ��ار ��ض� ّي��ه
ب��ال �ع �ط��اء ع � � � ّود مي �ي �ن��ه وت �� �س �ب��ق الأف� � �ع � ��ال ن�ي��ة
ب� ��ال � �ق � �ي� ��ادة وال � ��رع � ��اي � ��ة والأم� � � � � � ��ور امل �ن �ط �ق �ي��ة
وال��دل �ي��ل ال�ل��ي ن���ش��وف��ه يف ال���ص�ف��وف الع�سكرية
ف � ��وق ه� ��ام� ��ات ال� ��� �ش ��وام ��خ يف امل� ��راك� ��ز الأول � �ي� ��ة
واج � �ب ��ه ي �ح �م��ي ال � �ب �ل�اد وي �ف �ع��ل �أف� � �ع � ��ا ًال وف �ي��ة
ك �ل �ن��ا ل �ع �م ��ان ن ��وق ��ف ح �ت ��ى ل� ��و ك �ن ��ا ال �� �ض �ح �ي��ة
ع �ن��د الإ� � �س � �ن ��اد الإداري م� ��درع� ��ات وم��دف �ع �ي��ة
خ ��دم ��ة ال� �ط ��ب وم �ث �ل �ه��ا ال� �ن� �ق ��ل وال �ه �ن��د� �س �ي��ة
ك� ��ل ح� ��د ب ��واج� �ب ��ات ��ه ويف امل � ��واق � ��ف ب��ال �� �س��وي��ة
يف � � �س�ل��اح اجل � � ��و دامي ك� �ل� �ه ��م ع � � ��ون وح �م �ي��ة
ك �ل �ه��م درع ال� �ب�ل�اد و�� �ص ��ف واح � ��د (ع) ال�ب�غ�ي��ة
ي ��وم � �ص��ار الأم � ��ر حم �ن��ة �� �ص ��ارت ال��وق �ف��ة ق��وي��ة
ن �ن �ت �م��ي ل� ��ه ويف رب� ��وع� ��ه ن �ن �ع��م ب �ع �ي �� �ش��ه ه�ن�ي��ة
ن �ح �ت �ف��ل ب� ��ه ك� ��ل ع � ��ام ون �ت �ب �ع��ه م� �ث ��ل ال��و� �ص �ي��ة
ب ��أم ��ر ق��ائ��دن��ا امل �ف ��دى ويف ح �م��ى ُع �م ��ان الأب �ي��ة
ودم� � ��ت ل� �ل� �ق ��وات رج � ��ل وال� ��� �س�ل�ام �أن � �ت� ��ه خ��وي��ه
وال� ��� �ش� �ك ��ر هلل ث � ��م ل � ��ك ع� �ل ��ى ه � � ��ذي ال �ع �ط �ي��ة
ن ��رف ��ع ك� �ف ��وف ال � ��دع � ��اء ون �ط �ل �ب��ه رب ال�ب�ري ��ة
ل ��و رح� ��ل ق��اب��و���س ع �ن��ا ��س�م�ع�ت��ه ب��ال �ط �ي��ب ح�ي��ة
ويف اح� �ت� �ف ��ال ال � �ي� ��وم م �ن ��ا ال � � ��والء وع� �ه ��د وايف
ل �ل��و� �ص �ي �ـ��ة ول�ل��أوام� �ـ ��ر ن ��وق ��ف �إج �ل ��ال وحت�ي�ـ�ـ��ة
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
ال�صبرْ ِ ({)3
َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ

خري ولي�س ذلك �إال للم�ؤمن �إن �أ�صابته �رساء �شكر فكان خريا

		
		

�سورة الع�صرالآيات ()3-1

�صور من �صرب الأنبياء والر�سل

k
k

� mصرب الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم على �أذى الكفار
وبط�شهم حتى جاء وعد اهلل باحلق.
� mصرب �أيوب الذي حتمل م�صاعب كثرية ومل ي�شك �أبدا �إىل �أن
و�صل �إىل بر الأمان وعو�ضه اهلل باخلري.
 mق�صة نوح عليه ال�سالم وما حدث له مع قومه ومع ابنه
نت َت ْع َل ُم َها
قال تعاىلِ } :ت ْل َك ِم ْن �أَن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب ن ِ
ُوحي َها �إِ َل ْي َك ۖ َما ُك َ
ني ({)49
َا�صبرِ ْ ۖ ِ�إ َّن ا ْل َعا ِق َب َة ِل ْل ُم َّت ِق َ
�أَ َ
نت َو اَل َق ْو ُم َك ِمن َق ْب ِل َهذَا ۖ ف ْ
�سورة هود الآية (.)49
ا�صبرِ ْ َع َلى َما �أَ َ�صا َب َك
 mكذلك ما وعظ به لقمان ابنه فقال } َو ْ
ۖ �إِ َّن َذ ِل َك ِم ْن َعز ِْم ْ أُ
ال ُمو ِر (� {)17سورة لقمان الآية (.)17

�أهم ّية الأخالق للفرد

� mإح�سان الظن ب��اهلل تعاىل :و�أن من �أح�سن ظنه ب��اهلل رزق��ه اهلل الراحة
النف�سية ،وطم�أنينة القلب ،روى ابن حبان يف �صحيحه من حديث �أبي هريرة �أن
�إ ّن للأخالق �أهم ّية عظيمة للفرد ،ويتجلّى ذلك يف
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قالَّ �« :إن ا َ
هلل َج َّل َو َعلاَ َيقُولُ � :أَ َنا عِ ْن َد ظَ ِّن َع ْبدِي
العديد من الأفعال وال�سلوكيات ،وبيان ذلك على النحو
بِي� ،إِ ْن َخيرْ ً ا َف َل ُهَ ،و�إِ ْن �شرَ ًّ ا َف َل ُه» (رواه م�سلم).
الآتي:
تعاىل}:و�إِذَا
 mالإكثار من ذكر اهلل ودعائه والإحلاح عليه يف الدعاء ،قال
إمكانية اختيار ال�سلوك ال�صادر
 mالأخالق متنح الفرد �
َ
ّ
وا
ب
ي
ج
ت
�س
ي
ل
ْ
يب َد ْع َو َة ال َّد ِاع ِ�إذَا َد َع ِ
مم��ا يعني الإ���س��ه��ام يف ت�شكيل
ان ۖ َف َ ْ َ ِ ُ ليِ
يب ۖ �أُ ِج ُ
َ�س َ�ألَكَ عِ َبادِي َع ِّني َف�إِنيِّ َق ِر ٌ
عنه ،وحت��دي��د �شكلهّ ،
ون (� {)186سورة البقرة الآية (.)186
َو ْل ُي�ؤْمِ ُنوا بِي َل َع َّل ُه ْم َي ْر�شُ ُد َ
�شخ�صية الفرد ،وحتديد �أهدافه يف احلياة.
ّ
 mال�صرب واالحت�ساب ،وعدم اجلزع وال�سخط ،ف�إنه على قدر �إميان امل�ؤمن
 mالأخالق متنح الفرد ال�شعور بالأمان؛ �إذ بالأخالق
يكون ابتال�ؤه ،روى الرتمذي يف �سننه من حديث �سعد بن �أبي وقا�ص  -ر�ضي
وال ّتحلّي بها يتمكّن الفرد من مواجهة �ضعف نف�سه،
«ال ْن ِب َي ُاء ،ث َُّم ْ أَ
ا�س �أَ َ�ش ُّد َبلاَ ًء؟ قَالَ  ْ :أَ
ال ْمثَلُ
اهلل عنه  -قالُ :قل ُْتَ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �أَ ُّي ال َّن ِ
وجمابهة ال ّتحديات والعقبات التي تواجهه يف حياته.
لاَ�ؤ ُهَ ،و�إِ ْن
ف ْأ
ا�ش َت َّد َب ُ
ان دِي ُن ُه ُ�ص ْل ًبا ْ
الر ُجلُ َعلَى َح َ�س ِب دِي ِنهَِ ،ف�إِ ْن كَ َ
 mالأخ�لاق ت�ساعد الفرد على �ضبط �شهواته وهواه
َالَ ْمثَلُ َ ،ف ُي ْب َتلَى َّ
ان فيِ دِي ِن ِه ِر َّق ٌة ْاب ُتل َِي َعلَى َح َ�س ِب دِي ِنهِ ،ف ََما يَبرْ َ ُح ا ْل َبلاَ ُء بِا ْل َع ْب ِد َح َّتى َيترْ ُ كَ ُه
كَ َ
ت�رصفاته كلّها م ّت�سقة على
ومطامع نف�سه ،حيث تكون
ّ
َ
�ض َما َعل َْي ِه َخطِ ي َئةٌ».
يمَ ْ �شِ ي َعلَى ْ أ
ال ْر ِ
�ضوء ما يتحلّى به من الأخالق احل�سنة.
 mعلى املري�ض �أن يرقي نف�سه بالرقية ال�رشعية ،كالفاحتة واملعوذتني و�آية
املاديات املح�سو�سة،
 mالأخالق ت�سمو بالإن�سان فوق
ّ
ا�س،
الكر�سي ،ومن الأدعية امل�أثورة قوله �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-ال َّل ُه َّم َر َّب ال َّن ِ
��ات رفيعةٍ من
فريتفع الإن�����س��ان ب��الأخ�لاق �إىل درج� ٍ
َاء اَل ُي َغاد ُِر َ�س َق ًما».
ا�سْ ،
ا�ش ِف ِه و َ�أ ْن َت َّ
إن�سانية.
ال
ال�شافيِ  ،اَل �شِ ف َ
َاء ِ�إ اَّل �شِ فَا�ؤُكَ � ،شِ ف ً
�أَذْهِ ِب ا ْل َب َ
ّ
 mعلى املري�ض �أال يي�أ�س من ال�شفاء ،فاهلل على كل �شيء قدير ،قال تعاىل�ِ }:إ َّن ُه
جزاء ح�س ًنا يف احلياة
 mالأخالق احل�سنة ُتك�سِ ب الفرد ً
ون{ �سورة يو�سف الآية ( )87وقال تعاىل:
اَل َي ْي�أَ ُ�س مِ ن َّر ْو ِح اللهَّ ِ ِ�إ اَّل ا ْلق َْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
الآخ��رة ،ويتم ّثل هذا اجل��زاء بالأجر الكرمي ،وبالثواب
k
ُون{�سورة ي�س الآية (.)82
}�إِنمَّ َ ا �أَ ْم ُر ُه �إِذَا �أَ َرا َد َ�ش ْي ًئا َ�أن َيقُولَ َل ُه كُ ن َف َيك ُ
 kاحلَ�سن من ر�ضا اهلل تعاىل ،والقبول منه ،والفوز بج ّنته.
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ال�صرب مفتاح الفرج كما ن��ردد دائما على �أل�سنتنا ،ولكن �أين

عن �أبي �صهيب بن �سنان ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول

ال�صابرون والذين ينادون بال�صرب؟ فال�صرب ثقة ب�أن اهلل �سبحانه وتعاىل
قادر على كل �شيء ،وعلى �أن يبدل احلال للأف�ضل ويف وقت يقدره عز
وجل ،فامل�ؤمن حقا ال يحزن وال ي�شعر ب�أنه �أقل من غريه ،ويتذكر دائما

له ،و�إن �أ�صابته �رضاء �صرب فكان خريا له).

�صدق اهلل العظيم

k
k

k
k

اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :عجبا لأمر امل�ؤمن �إن �أمره كله

k
k

و�سائر املحا�سن ُ�سن ٌة ر َّباني ٌة لالبتالء
و�سائر املكا ِرهِ ،بل ال�صح ُة
املر�ض
� َّإن
َ
ُ
َ
ويكر ُه ُه،
واالمتحان ،فالعبد مبتلى يف كل �شيء ،فيما ي�سرُ ُّ ُه ويحبه ،وفيما ُ
ي�سو�ؤُ ُه َ
ال ْم َوالِ َو ْ أَ
ْ�ص مِ َن ْ أَ
ال ْنف ُِ�س
قال اهلل
ُوع َو َنق ٍ
تعاىل}:و َل َن ْبل َُو َّنك ُْم بِ�شَ ْي ٍء مِ َن الخْ َْو ِف َوالجْ ِ
َ
َ
ِين �إِذَا �أ َ�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ�صي َب ٌة قَالُوا �إِ َّنا للِهَّ ِ َو�إِ َّنا
َوال َّث َم َر ِ
ين ( )155ا َّلذ َ
ال�صا ِب ِر َ
ات َو َب�شرِّ ِ َّ
ُ
ُ
ون
�إِ َل ْي ِه َر ِ
ات مِ ْن َر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َو�أو َلئِكَ ُه ُم المْ ُ ْه َت ُد َ
اج ُع َ
ون (� )156أو َلئِكَ َع َل ْي ِه ْم َ�صل ََو ٌ
(� {)157سورة البقرة الآيات ( ،)157–155وقال ابن عبا�س« :نبتليكم بال�شدة
وال�سق َِم ،والغِنى والفقر ،واحلالل واحلرام ،والطاعة واملع�صية،
والرخاء ،وال�صحة َ
ُ
أمرا�ض مِ ن ُجملة ما َيبتلي اهلل به عبا َد ُه.
وال ُهدى وال�ضاللة» ،فال ُ

و�صايا يُو�صى بها املري�ض

ن�س َ
ان َل ِفي ُخ�سرْ ٍ
قال اهلل تعاىلَ } :وا ْل َع�صرْ ِ (� )1إِ َّن ْ إِ
ال َ
ا�ص ْوا ِبالحْ َ قِّ
(� )2إِ اَّل ا َّلذ َ
ال�صالحِ َ اتِ َو َت َو َ
ِين � َآمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ

k
k

ُ
االبتالء
�سنة
ِ

احلديث ال�شريف

k
k

		

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

		

رواه م�سلم

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

اب ُ �أ َّم ٌة َقائ َِم ٌة
}ل َْي ُ�سوا َ�س َو ًاء ِّم ْن �أَ ْهلِ ا ْل ِك َت ِ
ون{
ُون �آ َي ِ
َي ْتل َ
ات اللهَّ ِ �آ َن َاء الل َّْيلِ َو ُه ْم َي ْ�س ُج ُد َ
مب�ستوين،
ل َْي ُ�سوا َ�س َو ًاء :لي�س �أهل الكتاب ُ
�أُ َّم ٌة َقائ َِمةٌ :طائف ٌة م�ستقيمة ثابتة على
احلق� .سورة �آل عمران الآية (.)١١٣
ّ
َ
ِين كَ ف َُروا لَن ُت ْغن َِي َع ْن ُه ْم �أ ْم َوا ُل ُه ْم
}�إِ َّن ا َّلذ َ
ُ
للهَّ
َو اَل �أَ ْو اَل ُد ُه����م ِّم� َ�ن ا ِ َ�ش ْي ًئا ۖ َو�أو َل � ِئ��كَ
ون{ لَن
اب ال َّنا ِر ُه ْم فِ ي َها َخا ِل ُد َ
�أَ ْ�ص َح ُ
لن تدفع عنهم �أو جتزي عنهم.
ُت ْغن َِيْ :
�سورة �آل عمران الآية (.)١١٦
ون فيِ َه ِذ ِه الحْ ََيا ِة ال ُّد ْن َيا
}مثَلُ َما ُين ِف ُق َ
َ
َ
يح فِ ي َها �صرِ ٌّ �أ َ�صا َب ْت َح ْر َث َق ْو ٍم
كَ َمثَلِ ِر ٍ
ظَ ل َُموا �أَنف َُ�س ُه ْم َف�أَ ْه َل َك ْت ُه َو َما ظَ ل ََم ُه ُم اللهَّ ُ
ون{ �صرِ ٌّ :بر ٌد �شديد
َو َلك ِْن �أَنف َُ�س ُه ْم َيظْ ل ُِم َ
حارةَ ،ح ْر َث َق ْو ٍم :زرعهم �سورة
�أو
ٌ
�سموم ّ
�آل عمران الآية (.)١١٧
ِين � َآم ُنوا اَل َت َّتخِ ذُوا بِطَ ا َن ًة
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِّمن ُدو ِنك ُْم اَل َي�أْلُو َنك ُْم َخ َبال َو ُّدوا َما
َع ِن ُّت ْم َق ْد َب َد ِت ال َْب ْغ َ�ض ُاء مِ ْن �أَف َْواهِ ِه ْم َو َما
ات
ور ُه ْم �أَكْ برَ ُ َق ْد َب َّي َّنا َلك ُُم ْ آ
ال َي ِ
ُت ْخفِي ُ�ص ُد ُ
خوا�ص
ُون{ بِطَ ا َنةً:
ۖ �إِن كُ ن ُت ْم َت ْع ِقل َ
َّ
ْ
ي�ستبطنون �أمركم ،اَل َي�ألُو َنك ُْم َخ َب اًال:
ال يق�صرِّ ون يف ف�ساد دينكمَ ،و ُّدوا َما
أحبوا م�ش ّقتكم ال�شديدة �سورة �آل
َع ِن ُّت ْمّ � :
عمران الآية (.)١١٨
امل�صدر  :تف�سري اجلاللني
�سورة �آل عمران

ال�صرب مفتاح الفرج

�أن كل ما ي�صيبه من قدر مكتوب من اهلل ،وعليه ال�صرب ويحت�سب الأجر
k
k

والثواب من اهلل تعاىل عز وجل ويدعو اهلل ب�أن يفتح له باب اخلري.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrهل يجب على الولد �أن يطيع والده بتزوج امر�أة هو ال يرغب يف
الزواج منها �أم يخالفه الر�أي ؟
 rالزواج هو ربط م�صري مب�صري وهو نتيجة ان�سجام امل�شاعر بني
اجلانبني ،ولذلك ال ُيرغم �أحد الزوجني على قبول الزواج مع كونه غري راغب فيه ،وكما �أن الأنثى ال ترغم
على الزواج مبن ال تقبله مع �أن لوليها دخ ًال يف �أمر تزويجها فالذكر �أوىل �أن ال ُيرغم ،ف�إن كان يخ�شى هذا
الولد �أن ي�صل الأمر �إىل �إ�ضاعة حقوق تلك املر�أة وتعري�ض م�ســتقبلها لل�ضياع ،فعليه �أن ي�صارح والده
من �أول الأمر ب�أن هذه الق�ضية ق�ضية لي�ســت هينة ،و�أنه ال ي�ستطيع �أن يتحمل م�س�ؤوليتها يف امل�ستقبل.
واهلل �أعلم.
 rrما ر�أي �سماحتكم يف جمموعة من ال�شباب ك َّونوا �صندوقا تعاونيا ي�ساهم كل �شخ�ص مببلغ ع�رشة
رياالت �شهريا ،ويف حالة احتياج ال�شخ�ص ملبلغ من املــال يقدم طلبا للقر�ض من ال�صندوق (مثال:
احتاج  ٢٠٠ريال)؟ ،ثم يقوم بتق�ســيط هذا املبلغ ملدة ع�رشة �أ�شــهر ،بحيث يدفع كل �شهر ع�رشين رياال،
بالإ�ضافة �إىل الق�سط ال�شهري ع�رشة رياالت ،ما ر�أي ال�رشع يف ذلك؟
ينمى هذا ال�صندوق مب�رشوع جتاري لئــال ت�أكله الــزكاة وهو ال ينمــو،
 rذلك �أمر ح�ســن ،ولكن ينبغي �أن ّ
لذلك �أقرتح ذلــك علــى القائمني بهذا امل�رشوع ،واهلل يوفقهم للخري.
 rrفيمن �أخذ �شــيئا من بيت املال بغري وجه من وجوه احلق ،و�أراد التوبة يف الوقــت الراهن ،فماذا
يلزمه؟ و�إىل �أي جهة يدفع هذا املال الذي �أخذه؟
 rيرده �إىل جهة �أمينة قائمة ب�شــ�ؤون بيت املال ،ف�إن مل توجد فيحاول بنف�ســه �إ�صالح بيت املال بقدر
ذلك املبلغ ،ف�إن تعذر ذلك فليدفع ما �أخذه �إىل فقراء امل�سلمني املحتاجني .واهلل �أعلم.
 rrما احلكم �إذا كان الإن�سان مري�ض ًا وال ي�ستطيع �أن ي�صلي قائم ًا وال قاعداً بل ي�صلي م�ضطجعاً؟ وال
ي�ستطيع الو�ضوء �إال بلفظ من �أهله �أو مي�سح عليه �أحد منهم وهو يتلفظ بالنية والدعاء وم�ضت عليه �أيام
على هذا احلال ،فماذا عليه؟
 rالو�ضوء ال ي�شرتط له التلفظ بالنية وال بالدعاء و�إمنا يكفي ذكر ا�سم اهلل تعــــاىل �أوله �-أي �أول
الو�ضوء ، -ومن عجز عن �إقام ال�صالة فلي�صلها كما �أمكنه �سواء قاعداً �أو م�ضطجع ًا �أو على �أي حال وال
يكلفه اهلل ما ال طاقة له به } َال ُي َكل ُِّف اللهّ ُ َنف ًْ�سا ِ�إ َّال ُو ْ�س َع َها{ �سورة البقرة الآية ( .)286واهلل �أعلم.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة ..
عهـــــــد جـــــــــديـد
وبطــــوالت جميـــــدة

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي بجريدة الوطن
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عند احلديث عن قوات ال�سلطان امل�سلحة
دائما ما يرافق هذا احلديث تلك البطوالت
اخلالدة التي حققها الأبطال الأ�شاو�س من
منت�سبي هذه القوات امل�سلحة ،يف مواقع
احلق والواجب  ،والتي �سطرت ب�أحرف من
ذهب يف �سجل التاريخ ،و�ستظل مفخرة
لأبناء عُ مان الأوفياء على مدى الزمان.
وعندما حتتفل ال�سلطنة �سنو ًيا بيوم
القوات امل�سلحة والذي يوافق احلادي ع�شر
من دي�سمرب من كل عام ،ف�إنها حتتفي
با�ستذكار تلك املنجزات والبطوالت املجيدة
التي �سجلها �أبطال عُ مان على مدى التاريخ
لت�شكل عالمة فارقة يف تاريخ عُ مان الذي
�سطر ملحمات وطنية قدم فيها رجال عُ مان
الأبرار �أغلى ما ميلكون يف �سبيل احلفاظ على
وحدة الوطن وقدا�سة ترابه الطاهر.

�إن نه�ض��ة ُعم��ان احلديثة الت��ي وا�صلت حتقي��ق املنجزات طوال
عام��ا املا�ضية ،ومن��ذ �أن ت�أ�س�ست على ي��د ال�سلطان الراحل
ال��ـ (ً )50
طيب اهلل
املغف��ور ل��ه ـ باذن اهلل تع��اىل ـ ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد ـ ّ
ثراه ـ رافقتها ت�ضحيات قوات ال�سلطان امل�سلحة التي كانت وال تزال
ترف��ع �شع��ار (الإميان باهلل ـ ال��والء لل�سلطان ـ الذود ع��ن الوطن) ،هذا
ال�شع��ار اخلالد الذي كان اً
ق��ول يف الل�سان و�إميانا يف القلوب و �صدقا
يف �أر���ض املي��دان ،فما حتقق ط��وال ال�سنوات املا�ضي��ة من منجزات
وبط��والت ي�شه��د عل��ى �صدق الق��ول والفع��ل ،فكانت ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة وال تزال احل�صن احل�صني وال�سياج املنيع لهذا الوطن العزيز.
وعندما حتتفل قوات ال�سلطان امل�سلحة هذا العام بيومها املاجد،
ف�إنه��ا بذل��ك ت�ؤكد امل�ضي عل��ى ذات الع��زم والإ��صرار وال�شموخ يف
العه��د ال�سعي��د ملوالن��ا ح��ضرة �صاحب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ والذي �أكد دائما على
موا�صلة رعايته لقواته امل�سلحة .
�إن الواج��ب املقد���س ال��ذي تقدم��ه ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة يف
حماي��ة الوطن والذود عن��ه واحلفاظ على مكت�سبات��ه الوطنية ،ون�رش
مظل��ة الأمن والأم��ان يف ربوع ُعم��ان الغالية ،م�صدر فخ��ر واعتزاز
لأبن��اء الوط��ن كاف��ة ،ف�أبناء ُعم��ان الأوفياء يدركون ال��دور الوطني
العظيم لقوات ال�سلط��ان امل�سلحة التي ت�سهر على ثغور الوطن لتحمي
ترابه وت�صون كرامته وترفع رايته .
ومن��ذ بداي��ة نه�ضة ُعمان احلديث��ة التي قاده��ا ال�سلطان الراحل
طيب اهلل ث��راه ـ وجتددت م�سريته��ا يف ظل العهد
قابو���س ب��ن �سعيد ـ ّ
اجلدي��د لل�سلط��ان هيث��م بن طارق املعظ��م ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ نالت
قوات ال�سلطان امل�سلحة الرعاية واالهتمام� ،إميانا من القيادة ب�أهمية
دوره��ا يف مواكب��ة امل�سرية ال ُعماني��ة الظافرة  ،مب��ا ي�ضمن دميومة
اال�ستق��رار ال��ذي يع��د ركي��زة �أ�سا�سية لتق��دم البالد و رخ��اء املواطن
وتوف�ير العي�ش الكرمي له ،عرب وجود قوات م�سلحة حتفظ ا�ستقرار هذا
الوطن وتدافع عنه وت�ضمن �أمنه .
�إن الرعاي��ة الكرمية واالهتم��ام بقوات ال�سلط��ان امل�سلحة �شملت
كاف��ة اجلوان��ب التطويري��ة و�أوج��ه التحدي��ث ،فقد �شه��دت على مدى
تط��ورا ملحوظً ا يف الع��دة والعت��اد ،وقوام
ن�ص��ف ق��رن م��ن الزم��ان
ً
الك��وادر الب�رشية امل�ؤهلة يف الرب وال�سماء والبحر ،فغدت اليوم تفاخر
مب��ا �شهدته م��ن تطوير يف كاف��ة جوانبه��ا و�أ�سلحته��ا ومرافقها مبا
يتما�شى مع التطور العاملي الذي ت�شهده الدول.
وعندم��ا كان التطوي��ر املت�س��ارع ال��ذي ي�شه��ده قط��اع الت�سليح
واملع��دات الع�سكري��ة على امل�ست��وى العاملي� ،أدركت ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة �أهمية هذا اجلانب عرب تطوير �أ�سلحتها وجعلها تتنا�سب مع
التطوي��ر يف عامل القوات امل�سلح��ة ،واليوم تتمتع املنظومة الع�سكرية
يف ال�سلطنة بوجود �أ�سلحة ومعدات ع�سكرية متطورة تلبي احتياجاتها
لأداء مهامه��ا الوطنية يف احلفاظ على تراب ُعمان الطاهر ،و�سمائها
البهي��ة ،وبحرها ال�صايف ،ففي كل موقع ويف كل جمال يقف ب�شموخ
رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة يفدون الوطن ب�أرواحهم.
وعندم��ا ت�شه��د املنظوم��ة الع�سكري��ة واملع��دات والأجه��زة ه��ذا

احتفاء قوات ال�سلطان امل�سلحة بيومها املاجد،
ي�ؤكد م�ضيها على ذات العزم والإ�صرار وال�شموخ
يف العهد ال�سعيد ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه
التاريخ ال ُعماين ي�شهد على مدى عقود م�ضت على
الت�ضحيات اجل�سيمة التي قدمها منت�سبو رجال
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،فقد �سطروا يف �سجل
البطوالت �أروع الأمثلة يف الت�ضحية والفداء
بالروح والدم من �أجل الوطن
التط��ور الكبري ،كان البد م��ن �أن يرافق ذلك تطوير للك��وادر الب�رشية،
فق��د حر�صت قوات ال�سلط��ان امل�سلحة على ت�أهي��ل كوادرها الب�رشية
مبا يتوائم مع التطور الذي ي�شهدة قطاع املعدات والأجهزة الع�سكرية،
فاهتمت بتنمية كوادرها الب�رشية ،و�سخرت كافة ال�سبل لتهيئتهم عرب
برامج تدريبية وتطويرية �شاملة .
كم��ا اهتم��ت ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة مبنت�سبيها ب�ش��كل �شامل
م��ن كاف��ة النواح��ي التطويرية والتدريبي��ة والت�أهيلية عل��ى م�ستوى
اخلدم��ة ،و�أي�ضا اهتمت مبا ي�ضمن ا�ستقرار و�أمان احلياة االجتماعية
ملنت�سبيه��ا عرب برامج رعاية اجتماعية �شاملة ت�ضمن ا�ستقرار الكادر
الب�رشي و�ضمان توفري الرعاية له .
�إن التاري��خ ال ُعماين ي�شهد على مدى عقود م�ضت على الت�ضحيات
اجل�سيم��ة قدمه��ا منت�سبو رجال قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ،فقد �سطروا
يف �سج��ل البطوالت �أروع الأمثل��ة يف الت�ضحية والفداء بالروح والدم
من �أجل الوطن ،ومن��ذ بداية عهد النه�ضة احلديثة ل ُعمان ،كان لقوات
ال�سلطان امل�سلحة الدور العظيم ليتحقق كل ما نراه اليوم من منجزات
ل ُعم��ان ،ف��كل �شرب من ه��ذا الوطن العزي��ز وترابه الطاه��ر ي�شهد على
الت�ضحيات اخلالدة التي كانت وال تزال رم ًزا للبطوالت ال ُعمانية.
واليوم تعاظمت الهمم وتعالت معنويات منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة لتق��دم املزيد م��ن �أجل الوط��ن ،وها هم رجاله��ا يف مواقع
احلق والواجب رافعني هاماتهم لل�سماء جمددين العهد والوالء ل ُعمان
وقائده��ا املف��دى ح�رضة �صاح��ب اجلاللة ال�سلطان هيث��م بن طارق
املعظم حفظه اهلل ورعاه.
�إن ق��وات ال�سلطان امل�سلحة اليوم تقف على �أعتاب مرحلة جديدة
ودور �أ�صي��ل متج��دد ،في��ه توا�صل م�س�يرة احلفاظ عل��ى املكت�سبات
الوطني��ة و ت�ؤك��د م�ضيه��ا يف الدف��اع ع��ن الوط��ن العزي��ز و تعزي��ز
�إمكاناتها مبا ميكنها من �أداء �أدوارها الوطنية العظيمة.
وعمان وقوات ال�سلطان امل�سلحة ب�ألف خري وم�رسة .
فكل عام ُ
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عددا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجنة العليا تتخذ
ً

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
ما زالت اجلهود التي تبذلها ال�سلطنة حثيثة
وم�ستمرة من �أجل احلد من انت�شار واحتواء
جائحة كورونا (كوفيد )19-التي كبدت دول
العامل �أجمع خ�سائر ب�رشية ومادية كبرية،
وهلل احلمد واملنة متكنت ال�سلطنة من ت�أمني
عدد كبري من اللقاحات امل�ضادة للفريو�س
التي و�صلت �أول دفعة منه يف يوم ،12/23
و�شمل التطعيم يف البداية الفئات الأكرث
خطورة من كبار ال�سن وذوي الأمرا�ض املزمنة،
ومت حتديد م�ؤ�س�سات �صحية ال�ستقبال الفئات
امل�ستهدفة يف التطعيم ،و�سيكون التطعيم
باللقاح على جرعتني بينهما  28 - 21يوما،
و�سيكون اللقاح جمانيا للفئات امل�ستهدفة.
وعلى الرغم من و�صول اللقاح� ،إال �أنه على
اجلميع �أخذ احليطة واحلذر وااللتزام بجميع
الإجراءات الوقائية والتعليمات ال�صحية التي
من ِ �ش�أنها �أن حتد من انت�شار هذه اجلائحة
العــدد 528
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يف ال�سلطنة ،كما �أن عليهم �إدراك ب�أن الوقاية
خري من العالج ،لذلك يتطلب من اجلميع
التقيد باتباع التعليمات ال�صحية وتعليمات
اللجنة العليا من �أجل �أن ينعم كل مواطن
ومقيم على هذه الأر�ض الطيبة ب�صحة وعافية
وبعيد عن كل مكروه.
ولقد حتدثنا يف الإ�صدارات ال�سابقة من
(جند عمان) عن �أه��م اجلهود والإج���راءات
والتدابري التي قامت بها ال�سلطنة ب�شكل عام،
وقوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص ،ويف
هذا العدد �سوف نوا�صل احلديث عن هذه
اجلهود احلثيثة التي تقوم بها ال�سلطنة من
�أجل التعامل مع جائحة كورونا امل�ستجد
(كوفيد )19-من خالل التقرير ال�صحفي الآتي:
متابعة:
املالزم �أول � /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19-ا�ستمرت يف
حالة االنعقاد الدائم ،ومرت�صدة جلميع التطورات اخلارجية التي ت�شهدها اجلائحة والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على ال�سلطنة،
وبناء على ذلك اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات والتدابري االحرتازية بناء على ما يتطلبه الو�ضع الراهن للجائحة،
وا�ضعة �سالمة و�صحة املواطن �ضمن �أولوياتها باعتباره �أغلى ثروات الوطن .وكنا قد تناولنا يف العدد املا�ضي �سل�سلة
من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
اجتماع يوم 12/1

اجتماع يوم 12/21

� إعادة فتح احلزمة ال�سابعة من الأن�شطة
التجارية وال�صناعية ابتداء من يوم 1دي�سمرب،
مع االلتزام التام بكافة اال�شرتاطات ال�صحية
والإجراءات الالزمة للحد من انت�شار عدوى
الفريو�س ،والأن�شطة هي كالآتي :الأن�شطة
الريا�ضية الأخرى دون وجود جماهريي،
ومراكز البولينج ،واحلدائق واملنتزهات
وال�شواطئ والأماكن العامة ،ومنطقة املطاعم
يف املجمعات التجارية وحمالت التجزئة
ب�سوق املوالح املركزي ،بالإ�ضافة �إىل ت�شغيل
قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات ،والأندية ال�صحية،
واملرحلة الثانية ل�صالونات التجميل ،وغرف
تبديل املالب�س ،وح�ضانات وريا�ض الأطفال،
وقاعات و�صاالت الأفراح واملنا�سبات،
و�صاالت �ألعاب الت�سلية ،وحمالت ت�أجري
اخليام ،وفتح بن�سبة  % 100ملواقف ال�سيارات
يف املراكز التجارية ،وال�سماح بدخول الأطفال
دون �سن ( )12يف جميع الأن�شطة ،ومراكز
الت�أهيل والعالج ،و�إ�صدار الت�أ�شريات ال�سياحية
مع �رشيطة احل�صول على حجز م�سبق للإقامة
يف �إحدى املن�ش�آت الفندقية وااللتزام ب�إجراءات
الدخول واخلروج من ال�سلطنة ال�صادرة من
اللجنة العليا ،و�صاالت �ألعاب الأطفال.

 منع الدخول �إىل ال�سلطنة واخلروج
واجلوية
الربية
ّ
منها عن طريق خمتلف املنافذ ّ
�صباح
والبحرية ابتدا ًء من ال�ساعة الواحدة من
ِ
يوم الثالثاء  22دي�سمرب 2020م وملدة �أ�سبوع.
اجتماع يوم 12/27

✦ �إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ �إىل
واخلروج منها عرب خمتلف املنافذ
ال�سلطن ِة
ِ
واجلوية والبحرية يف ال�ساعة الثانية
الربية
ّ
ّ
�صباح الثالثاء  29دي�سمرب 2020م.
من
ع�رشة
ِ
✦ حماي ًة ل�سائر �أفراد املجتمع من انت�شار
خمتلف �سالالت فريو�س (كوفيد ،)19-قررت
اللجنة الآتي:
✦ �إعادة ا�شرتاط فح�ص البلمرة لكوفيد
 19قبل القدوم �إىل ال�سلطنة من جميع دول
العامل دون ا�ستثناء.
✦ تعليق الإعفاء من العزل ال�صحي
للقادمني يف زيارات ق�صرية �إىل ال�سلطنة تق ّل
مدتها عن �سبعة �أيام.
✦ ُتطَ ّبق على جميع القادمني للمنافذ
احلدودية لل�سلطنة الإجراءات الآتية ويلغى ما
يتعار�ض معها من قرارات �سابقة:

(تر�صد) قبل
 الت�سجيل يف تطبيق
ّ
القدوم لل�سلطنة.
� إبراز �شهادة خلو من مر�ض
مبنية على �سلبية فح�ص البلمرة
(كوفيدّ )19-
عند القدوم �إىل ال�سلطنة على �أن يكون الفح�ص
قد �أُج ِر َي خالل م ّدة ال تتجاوز (� )72ساعة قبل
الو�صول.
�صحي
ّ �
إلزامية احل�صول على ت�أمني ّ
ي�شمل تغطية تكاليف عالج (كوفيد،)19-
وي�ستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول
ُ
العربية وحاملو
اخلليج
لدول
التعاون
جمل�س
ّ
املجاين.
بطاقة العالج ّ
� إجراء فح�ص البلمرة (لكوفيد)19-
عند الو�صول من اخلارج �إىل مطارات ال�سلطنة.
 تركيب �سوار التتبع الإلكرتوين يف
احلدودية وااللتزام بالعزل
جميع املنافذ
ّ
ال�صحي ملدة �سبعة �أيام ،يتم �إزالة �سوار
ّ
التتبع بعد �إكمالها �رشيطة عدم ظهور �أعرا�ض
املر�ض خالل تلك الفرتة ،مع �إعادة الفح�ص
يف اليوم الثامن.
ال�صحي
العزل
فرتة
احت�ساب
 عدم
ّ
للقادمني من ال�سفر العاملني يف القطاعني
مر�ضي ًة
العام واخلا�ص يف ال�سلطنة �إجاز ًة
ّ
مدفوع َة الأجر.
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اللجنة العليا
تعقد عددا
من امل�ؤمترات
ال�صحفية
با�ستخدام تقنية
التحدث عن بعد

وبهدف �إطالع املواطنني واملقيمني على الإجراءات املتخذة من قبل اللجنة العليا،
وللوقوف على التفا�صيل املتعلقة بهذه الإجراءات ،والأهداف املزمع حتقيقها والأمور
الأخرى املرتبطة بهذه الإجراءات ،فقد نظمت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد –  )19عددا من امل�ؤمترات ال�صحفية
با�ستخدام تقنية التحدث عن بعد للإجابة على الت�سا�ؤالت املتعلقة حول انت�شار جائحة
كورونا ،وتو�ضيح الإجراءات والتدابري االحرتازية التي اتخذتها اللجنة العليا.

امل�ؤمتر ال�صحفي الع�شرون يوم 12/10

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،و�سعادة ميثاء بنت �سيف
املحروقية وكيلة الرتاث وال�سياحة ،والدكتور �سيف بن �سامل العربي مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة
ال�صحة ،والعقيد علي بن حمد ال�سليماين م�ساعد مدير عام اجلوازات والإقامة يف �رشطة عمان ال�سلطانية ،والرائد
حممد بن �سالم اله�شامي من �إدارة العالقات العامة ب�رشطة عمان ال�سلطانية ،والفا�ضل بدر بن �سيف الرواحي
من وزارة ال�صحة.

�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي الع�رشين:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• فتح الأن�شطة ال يعني �أن احلياة رجعت و�أن الفريو�س اختفى.
• �أمتنى �أال ن�ضطر للإغالق مرة �أخرى ،واملعاناة ال تزال م�ستمرة.
• زميل يل ال يزال ُيعاين من ت�أثري كورونا؛ تويف والده ،ووالدته ال تزال
يف العناية املركزة.
• هناك توجيه من وزير الإعالم بعدم تغطية �أي فعالية ال تلتزم
باال�شرتاطات ال�صحية والإجراءات االحرتازية.
م�ستمرا بنف�س ال�شدة واحلدة ،واالنخفا�ض يف الأعداد جاء
• الوباء ال يزال
ً
ب�سبب االلتزام منا جميعا فقط.
• الرجاء من الن�ساء احلوامل مراجعة امل�ؤ�س�سات ال�صحية لت�سجيل حملهن
منذ ال�شهور الأوىل ،وننا�شد �أولياء الأمور بعدم �إهمال حت�صني �أبنائهم.
• مت �إلغاء �رشط الفح�ص قبل القدوم لل�سلطنة بـ (� )72ساعة ،لكن هناك
�رشكات طريان تطلبه قبل ال�صعود للطائرة.
• مل يحن الوقت بعد ملناق�شة عودة الطلبة �إىل الكليات واجلامعات.
• ُت ِرك اخليار لر�ؤ�ساء الوحدات لتحديد َمن يتم ا�ستثنا�ؤهم من قرار العودة
للعمل ب�سبب كورونا.
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• لأن اللقاح جديد ،ومن �أجل م�أمونيته؛ لن
ي�ستورد اللقاح لل�سلطنة �سوى وزارة ال�صحة.
• �سعر اجلرعة من لقاح فايزر يف 2020م ()30
دوالرا للجرعتني.
دوالرا ،ومبعدل ()60
ً
ً
• ال�سماح ل�صالة اجلمعة ال يزال يف النقا�ش،
ومن عمره ( )65و�أكرث يمُ كنه الذهاب للم�ساجد
واجلوامع.
• هناك �أ�شخا�ص ُمفل�سون طب ًيا يقومون بن�رش
مقاطع ُمغر�ضة ت�شكك يف م�أمونية اللقاحات.
• الت�أمني ال�صحي �إلزامي على كل قادم لل�سلطنة،
وعلى املواطنني الذين يريدون ال�سفر ال بد �أن
يكون لديهم ت�أمني �صحي ي�شمل عالج كورونا.
• ال يوجد لدينا حتى الآن �أي ت�أكيد على ح�صول وفيات ب�سبب لقاح
كورونا.
• و�ضعنا �آلية لتوزيع اللقاحات على حمافظات ال�سلطنة ،ولدينا اخلربة
واملعرفة لذلك ب�شهادة دولية.
�سعادة وكيلة الرتاث وال�سياحة:
• �أكرث من ن�صف مليار ريال عماين اخل�سائر املقدرة للقطاع ال�سياحي
ب�سبب كورونا.
م�ساعد مدير عام اجلوازات والإقامة يف �شرطة عمان ال�سلطانية:
• ميكن للعامل �أن يجدد �إقامته املنتهية حتى ولو هو خارج ال�سلطنة.
ممثل من �شرطة عمان ال�سلطانية:
• ق ّل ت�سجيل املخالفني واملخالفات يف الآونة الأخرية.
ممثل من وزارة ال�صحة:
• الأولويات للقاح كورونا عندما ي�صل :كبار ال�سن �أكرث من (،)65
�أمرا�ض ال�سكري والرئة املزمن والكلى ،اخلطوط الأمامية يف الوحدات
املركزة و�أق�سام كوفيد.
• م�سح قادم ملعرفة مدى تقبل �سكان ال�سلطنة للقاح كورونا.
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لقاء مع الرقيب �أول حممد بن عبداهلل احلارثي

م�صمـم ميداليـة العيــد الوطنــي اخلم�سيــن
تزخ��ر قوات ال�سلطان امل�سلح��ة بالعديد من املواهب يف خمتل��ف اجلوانب والتخ�ص�صات
) ال�ضوء على م�صمم ميدالية العيد الوطني
الفنية والعلمية ،ويف هذا العدد ت�سلط (
اخلم�س�ين املجي��د الرقيب �أول حممد بن عب��داهلل احلارثي ،م�صمم جرافيي��ك �أول يف البحرية
ال�سلطاني��ة العماني��ة بق�س��م العالق��ات العام��ة واملرا�سم ،وذل��ك للحديث عن فك��رة ت�صميم
امليدالية وبع�ض اجلوانب املتعلقة بالت�صميم� ،إ�ضافة �إىل طموحاتة امل�ستقبلية.
�أجرى اللقاء :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

اخلم�سني عام��ا املا�ضية متكنت من تكملة العمل ،ولق��د ا�ستغرق ت�صميم
الفكرة
يف بداية اللقاء حتدث الرقيب �أول احل�صول على �أف�ضل منوذج لأقدمه ،امليدالي��ة (� )٦أ�سابي��ع حتى و�صلت
ملرحلة االعتماد النهائي».
عبداهلل ع��ن فكرة ت�صمي��م امليدالية وهلل احلمد واملنة مت اختياره».
قائ�لا« :م��ع اق�تراب احتف��االت
مكونات امليدالية وال�شريط الكتاين
الطريقة واملدة الزمنية
ال�سلطن��ة بالعيد الوطن��ي اخلم�سني،
وع��ن مكون��ات ميدالي��ة العي��د
وع��ن طريقت��ه املتبع��ة يف
قررت القيام بالعديد من املحاوالت
لت�صمي��م امليدالي��ة اخلا�ص��ة به��ذه الت�صمي��م ق��ال« :يف الت�صمي��م الوطن��ي اخلم�س�ين حت��دث قائ�لا:
املنا�سبة العزي��زة على قلوبنا ،وبعد ب�ش��كل ع��ام �أو يف الغال��ب �أق��وم «ميدالي��ة العي��د الوطن��ي اخلم�س�ين
حم��اوالت كث�يرة م��ن الت�صامي��م بعم��ل (�سكت�ش��ات) مر�سوم��ه للب��دء املجي��د ه��ي ميدالي��ة ذهبي��ة اللون
وا�ستخ��دام العنا��صر ذات العالق��ة بالت�صمي��م بالقل��م الر�صا�ص ،ومن حتتوي على ع��شرة قطاعات مدورة
مب�س�يرة النه�ض��ة املبارك��ة خ�لال ث��م �أق��وم با�ستخ��دام الربنام��ج يف ب�شكل جزئي مت�ساوية ،يحتوي على
كل قط��اع ( )٥٠رم��زاً للعيد الوطني
اخلم�س�ين ،وميث��ل كل قطـــــ��اع ()٥
عام��ا ،وه��ي
�أع��وام ب�إجم��ايل(ً )٥٠
متث��ل الذك��رى اخلم�س�ين للنه�ض��ة،
وحتت��وي �أي�ض��ا عل��ى قطع��ة تعليق
ذهبي��ة الل��ون وج��د به��ا قطاع��ات
م��دورة ب�شكل جزئ��ي حتاكي �أ�شكال
امليدالية ،ونق�ش عليها �أي�ضا (.)٥٠
ويف الوج��ه الأمام��ي توجد عدة
حلقات دائرية ال�ش��كل يتو�سطها من
الداخ��ل �ص��ورة ال�سلط��ان قابو���س
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الرقيب �أول/
حممد بن عبداهلل احلارثي

طي��ب اهلل ثراه  -بالزي
ب��ن �سعيد ّ -
الع�سك��ري ،يعتليه نق���ش يحمل ا�سم
(جاللة ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد)،
ويف �أ�سفل ال�ص��ورة نق�ش يحمل ا�سم
(الذكرى اخلم�سون للنه�ضة).
و�أما عن مكونات ال�رشيط الكتاين
ق��ال« :يت�أل��ف ال�رشي��ط الكتاين من
الن�سي��ج احلريري املموج من �أر�ضية
بالل��ون الذهبي داللة عل��ى اليوبيل
الذهب��ي للقي��ادة احلكيم��ة ملوالن��ا
جالل��ة ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد
ـ طي��ب اهلل ث��راه ـ و عل��ى الأط��راف
تقالي��م رفيع��ة عل��ى اجلانبني متثل
�أل��وان علم ال�سلطنة من الداخل اللون
(الأبي���ض فالأحمر ث��م الأخ��ضر)،
ويتو�س��ط ال�رشي��ط الكت��اين الت��اج
ال�سلطاين».
م�شاركات وطموحات
وحول امل�ش��اركات والطموحات
امل�ستقبلي��ة حتدث قائ�لاً�« :شاركت
ببع�ض امل�سابقات الداخلية للبحرية
ال�سلطاني��ة العماني��ة مب��ا يخ���ص
ت�صمي��م بع���ض ال�شع��ارات .وعل��ى
م�ستوى وزارة الدفاع مت �إحلاقي يف

ميدالية العيد الوطني اخلم�سني املجيد هي ميدالية ذهبية
اللون حتتوي على ع�شرة قطاعات مدورة ب�شكل جزئي
مت�ساوية ،يحتوي على كل قطاع ( )٥٠رمز ًا للعيد الوطني
اخلم�سني ،وميثل كل قطـــــاع (� )٥أعوام ب�إجمايل()٥٠
عامًا وهي متثل الذكرى اخلم�سني للنه�ضة

ال�شريط الكتاين يت�ألف من الن�سيج احلريري املموج من �أر�ضية باللون
الذهبي داللة على اليوبيل الذهبي للقيادة احلكيمة ملوالنا ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط ّيب اهلل ثراه  -و على
الأطراف تقاليم رفيعة على اجلانبني متثل �ألوان علم ال�سلطنة
و�أترق��ى للرت��ب الأعل��ى �إن �ش��اء
بع���ض اللجان مب��ا يخ���ص ت�صميم
اهلل ،وتق��دمي املزي��د م��ن الأعم��ال
الأو�سمة وامليداليات.
وطموحاتي امل�ستقبلية لي�س لها والت�صامي��م يف جم��ال عمل��ي ومبا
ح��دود ،لذل��ك �أن��ا دائم��ا �أ�سعى لكي يخ��دم ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
ووطننا العزيز ُعمان».
�أحظى بثقة من �أعمل معهم.
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�إعداد  :املالزم �أول  /حميد بن �سعيد ال�صوايف
الت�صوير :الرقيب �أول  /نا�صر بن خلفان النبهاين

م�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض يقوم ب�إجراء �أول عمليـــــــــــــــــــــة لتبديل مف�صل بتقنية الطباعــــــة ثالثية الأبعـــــــاد

ت�ض��طلع اخلدمات الطبية للقوات امل�س��لحة بدور مهم وواجب �سا ٍم �أال وهو توفري
عال من اجلودة ملنت�سبي وزارة الدفاع واحلر�س ال�سلطاين
الرعاية الطبية ذات م�ستوى ٍ
العماين وذويهم وتقدمي �أف�ض��ل رعاية �ص��حية ملنت�س��بيها .كما ت�ضع على عاتقها من
خالل خططها و�سيا�س��اتها ما يحقق لها املزيد من التقدم والرقي يف �ش��تى املجاالت
لتحقي��ق الأه��داف املرجوة يف تقدمي �أف�ض��ل امل�س��تويات من الرعاي��ة الطبية والتي
مكنتها من حتقيق العديد من الإجنازات غري املحدودة.
ولقد زود م�ست�شفى القوات امل�سلحة الذي افتتح عام 1985م بالعديد من الوحدات
والأق�سام واملزودة بالأجهزة واملعدات والتقنيات املتطورة ،والكادر الفني امل�ؤهل الذي
ميكنه من القيام بدوره املنوط به على �أف�ضل امل�ستويات ،ومن بني تلك الأق�سام الطبية
ق�س��م العظام يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض والذي يعد من الأق�سام املتطورة
ودائمة التحديث يف امل�ست�ش��فى  ،وقد حقق الق�س��م �إجنا ًزا ولأول مرة يف ال�سلطنة.حيث قام م�ؤخرا فريق طبي من الق�سم ب�إجراء عملية
عاما  ،وذلك با�س��تخدام تقنية الطباعة ثالثية الأبع��اد تكللت بالنجاح .وقام
تبديل مف�ص��ل للركبة ملري�ض��ة عمانية تبلغ من العمر (ً )٧٠
ب�إجراء العملية فريق طبي برئا�س��ة العقيد  /طبيب �أحمد بن �س��يف اجلهوري رئي�س ق�سم العظام بامل�ست�شفى و مب�شاركة كادر عماين من
جراحة العظام والتخدير والتمري�ض.
وتعد هذه التقنية من امل�س��تجدات احلديثة يف اجلراحة حيث ميكن الذين يعانون من �آالم الركبة وتلف املفا�صل با�ستبدال مفا�صلهم
ب�أخرى �ص��ناعية ت�صمم لهم ح�س��ب الطلب و القيا�س عن طريق تكنولوجيا الطباعة ثالثية الأبعاد،حيث يتطلب الأمر �أوال �إجراء ت�صوير
طبي دقيق للركبة و�أخذ مقاطع حمورية و تخزينها يف برنامج خا�ص ،ثم يقوم الربنامج بتحويل البيانات �إىل منوذج ثالثي الأبعاد يتم
�إر�ساله �إىل ال�شركة امل�صنعة ،ثم تقوم طابعة ثالثية الأبعاد بت�صنيع مف�صل مماثل متاما للمري�ض .
و�أثبتت هذه التقنية جناحها ملا لها من مميزات ،حيث �إنها تخفف من الآثار اجلانبية ،وتقلل من التدخالت اجلراحية يف امل�س��تقبل،
لأنها متاثل مف�ص��ل املري�ض نف�س��ه ،وح�سب قيا�سات الطول و العر�ض وال�سماكة ،حيث �إن من مميزاتها �أي�ضا هو �أن املادة العظمية التي
يجب �إزالتها �أقل بكثري مقارنة بالعملية التقليدية .حيث �أثبتت الدرا�س��ات ب�أن(  )٪١٠من املر�ض��ى الذين قاموا بعملية ا�س��تبدال الركبة
بالطريقة التقليدية يعانون من �آالم مزمنة ب�س��بب عدم مطابقة املف�ص��ل ال�صناعي مع احلجم احلقيقي ،وكما يتم الآن تعديل هذي التقنية
احلديثة ال�ستخدامها يف الك�سور املعقدة.
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وللحديث عن الإجناز الذي قام به فريق
م�ست�شفى القوات امل�سلح���ة باخلو�ض حول
�إجراء �أول عملية به���ذه التقنية �أجرت (جند
عمان) لق���اء مع العقيد طبي���ب � /أحمد بن
�سيف اجلهوري رئي�س ق�سم العظام مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة  ،وال���ذي حتدث قائ ًال« :مع
تواك��ب الط��ب احلدي��ث وتط��ور الع��امل يف
جمال التكنولوجيا  ،ب��د�أت التقنيات احلديثة
با�ستخ��دام العدي��د م��ن امله��ارات والأدوات
ليت�سن��ى للطبيب ت�شخي�ص املر�ض ومعاجلته
ب���أدق الو�سائل الع�رصية و�أحدثها كا�ستخدام
ال��ذكاء ال�صناعي والطباع��ة الثالثية الأبعاد
يف املج��ال الطب��ي فكالهم��ا ي�شه��د تط��وراً
وا�سع�� ًا يف ه��ذه احلقبة الزمني��ة � ,إ�ضافة �إىل
ذل��ك ،هناك الكثري من الدرا�س��ات والنظريات
الت��ي يت��م طرحه��ا ودرا�سته��ا ب�ش��كل يومي
ليت��م اعتمادها واال�ستف��ادة منها يف املجال
ال�صحي يف امل�ستقبل القريب».
ً
قائ�ل�ا« :تع��د الطباع��ة ثالثية
و�أ�ض���اف
الأبع��اد ،م��ن �أدوات الط��ب احلدي��ث ،حي��ث
�إنه��ا ُت�ستخدم ل�صناعة املج�سم��ات والقوالب
ع��ن طري��ق الأجه��زة احلا�سوبية .فق��د كانت
ت�ستخ��دم �سابق�� ًا يف جم��االت متع��ددة
كالهند�س��ة وال�صناعة ،ولكن الآن مت �إدراجها
يف املج��ال الطبي �أي�ض��اً .ولقد ب��د�أ ا�ستخدام

الطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد يف املج��ال الطبي
من��ذ ع��ام ( 2000م) عندم��ا ا�ستخدم��ت �أو ًال
يف ط��ب الأ�سن��ان ل�صناع��ة قوال��ب الأ�سنان
واحل�ش��وات .ومن��ذ ذل��ك احل�ين ،ب��د�أ تطوي��ر
ه��ذه التقنية لتتفرع على ع��دة �أ�صعدة طبية.
حالياً ،تتمحور الدرا�سات العلمية لتتم طباعة
�أع�ضاء �أخرى من ج�سم الإن�سان مثل الأذنني،
والعظ��ام الهيكلية ،وعظ��ام الفك ،واملفا�صل،
وكذل��ك الغ�ضاريف ال�صناعية .بالإ�ضافة �إىل
ذل��ك ،هنالك �أربعة جماالت طبية رئي�سية يتم
تطبي��ق ا�ستخدام الطباع��ة ثالثية الأبعاد بها
وهي :طباع��ة اخلاليا احليوي��ة والع�ضويات،
والأدوات اجلراحي��ة ،والنم��اذج اجلراحي��ة
والأطراف ال�صناعية اخلا�صة باملري�ض التي
ت�صاغ لكل مري�ض على حدة».
وح���ول الأدوات والأجه���زة امل�ستخدمة
يف �إج���راء هكذا عمليات ق���ال العقيد طبيب
�أحمد اجلهوري « :للقي��ام مبثل هذه العمليات
يق��وم الفريق الطبي املعال��ج بجمع البيانات
والقيا�سات اخلا�صة مبف�صل املري�ض ،ك�صور
الأ�شع��ة املقطعي��ة والأ�شع��ة ال�سيني��ة ويت��م
�إر�سال البيانات �إىل ال�رشكة لت�صنيع املف�صل
ع�بر التقني��ة ثالثي��ة الأبع��اد  ،ويت��م جتهيز
كام��ل الأدوات اخلا�ص��ة باملري���ض من قبل
ال�رشكة حتت املعايري العاملية للتعقيم».

العقيد طبيب /
�أحمد بن �سيف اجلهوري
رئي�س ق�سم العظام مب�ست�شفى القوات امل�سلحة

كما حت���دث عن املدة وم���دى ا�ستجابة
املري�ضة للعالج به���ذه التقنية  ،والت�أثريات
اجلانبية بعد العملية و�آلية التقليل من هذه
الت�أثريات قائ ًال« :تعد عمليات تبديل املف�صل
م��ن العمليات املعق��دة والتي ق��د حتتاج �إىل
وقت طويل يف بع�ض الأحيان ،ولكن �ساعدت
تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد يف تقليل الوقت
امل�ستهلك يف قيا�س الأبعاد واختيار املف�صل
املنا�سب ،حيث تك��ون جميع القيا�سات معدة
م�سبق��ا ح�سب ما يحت��اج املري���ض ،وتقل�ص
مما ي�ساعد
وقت العملية �إىل ما يقارب ال�ساعة ّ
عل��ى تقلي��ل خماط��ر التخدي��ر وااللتهاب��ات،
وي�ساع��د عل��ى �رسع��ه التعايف وذل��ك بتقليل
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البوا�سل

الطباعة ثالثية الأبعاد تعد من �أدوات
الطب احلديث ،حيث �إنها ُت�ستخدم ل�صناعة
املج�سمات والقوالب عن طريق الأجهزة
احلا�سوبية .فقد كانت ت�ستخدم �سابق ًا يف
جماالت متعددة كالهند�سة وال�صناعة
الآالم الناجت��ة ع��ن العملية وبالت��ايل �رسعة
�إع��ادة الت�أهي��ل وع��ودة املري���ض �إىل احلياة
اليومي��ة املعتادة وتعد ن�سب��ة جناح عمليات
تبدي��ل املف�ص��ل عالية عل��ى امل�ست��وى العام
بحيث تتفاوت ه��ذه الن�سبة بني (،)٪٩٠-٨٥
ولكن تبديل املف�صل با�ستخدام تقنية الطباعة
ثالثي��ة الأبع��اد ترف��ع ن�سب��ة جن��اح العملية
وتقلي��ل امل�ضاعف��ات �إىل ن�سب��ة () ٪٩٨-٩٥
 ،وذل��ك بتقلي��ل امل�شاكل الناجتة ع��ن �أخطاء
القيا�سات والتي تعتمد على خربة اجلراح» .
وعن التحدي���ات التي واجه���ت الطاقم
الطبي يف هذه العملية قال« :تعد مدة جتهيز
مف�ص��ل الركبة م��ن �أب��رز التحدي��ات احلالية
بحي��ث حتت��اج �إىل وق��ت طوي��ل حت��ى يت��م
ت�صوي��ر املف�صل بالأ�شع��ة املقطعية و�إدخال
البيان��ات �إىل �أجه��زة احلا�س��وب وحتويله��ا
�إىل جم�س��م ثالث��ي الأبع��اد ،وم��ن ث��م القيام
بت�صني��ع وجتهي��ز جمي��ع الأج��زاء من خالل
الطابع��ة ثالثية الأبع��اد ،فبالت��ايل ا�ستخدام
هذه التقنية يف احلاالت الطارئة �صعب ولكن
م��ازال البحث العلمي م�ستم��را لت�رسيع عملية
الطباعة».
وع���ن م�ستقب���ل هذه التقني���ة من حيث
اال�ستمرارية والتحديث حتدث قائ ًال« :الطباعة
احليوي��ة واحدة من �أن��واع الطابعات الثالثية
الأبعاد امل�ستخدمة يف جمال الأجهزة الطبية.
فبد ًال م��ن الطباع��ة با�ستخ��دام البال�ستيك �أو
املعادن ،ت�ستخدم الطابع��ات احليوية �أُنبوبة
موجه��ة عن طري��ق احلا�سوب لطبق��ة اخلاليا
احلي��ة ،الت��ي ت�سم��ى باحلرب احلي��وي ،لإن�شاء
ن�سي��ج حي �صناع��ي يف املخت�بر  ،وبعد ذلك
ميكن ا�ستخ��دام هذه الرتكيب��ات الن�سيجية �أو
الع�ضويات يف الأبح��اث الطبية؛ لأنها مُتاثل
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�أع�ض��اء ج�س��م الإن�س��ان عل��ى نط��اق م�ص ّغ��ر
ع�لاوة على ذلك ،تتم جتربتها كبدائل �أرخ�ص
لزراعة الأع�ضاء الب�رشية.
وهنال��ك يف �أر���ض الواق��ع �أمثل��ة عديدة
ال�ستعم��ال طباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد فمث�لاً:
طباع��ة الأع�ض��اء الغني��ة بالأوعي��ة الدموية
كالقل��ب والكب��د .ومع تط��ور التكنولوجيا من
املتوق��ع �أن تب��د�أ التج��ارب بطباع��ة �أع�ض��اء
ذات �أوعي��ة دموية معقدة كالكب��د والكليتني،
مم��ا �سيفتح الباب �أي�ض�� ًا لطباعة �أن�سجة حية
ليت��م ا�ستخدامه��ا يف �أبح��اث الأدوية .وتكرث
التنب���ؤات العلمي��ة ع��ن احتمالي��ة ا�ستخ��دام

هذه التقني��ة لطباعة �أن�سج��ة املري�ض كعينة
الختبار فاعلية الدواء عليها قبل �إدراجها يف
اخلطة العالجي��ة للمري�ض .و�أي�ض�� ًا احتمالية
�أخ��ذ خاليا الطفل الر�ضيع ع��ن طريق �أ�سنانه
وتخزينها لتتم اال�ستفادة منها الحق ًا لإنتاج
خالي��ا جذعية ميك��ن للمري���ض االنتفاع بها
م�ستقبالً.
وال ت��زال الطباع��ة الثالثي��ة الأبع��اد يف
طور النمو والتطوير ،وال تزال الأبحاث الطبية
الدقيق��ة مت�شعب��ة يف هذا املج��ال الذي يلقى
�أهمية وا�سع��ة بني الباحثني والأطباء لتطوير
وتقدمي هذه الآلية يف امل�ستقبل القريب».

�أحمد م�سلم جعبوب

البوا�سل  ...اجلنود الأوفياء
يا عمـــــان  ...جي�شنا لبـى النداء
درع حامي للوطن بالإفتداء
مــزون  ...يا جمان
يـا
ٌ
جند ال نهاب  ...ب� ُأ�سنا عز ُم ُمهاب
نحن ٌ
ُ
فوق هامات ال�سحـــاب  ...جي�شنا �شم�س و�شِ هاب
هيثم ال�سلطان � ...إنا
على الوالء من يوم كنا
عهدنــــــا  ...والعهد �صنا
مزون  ...يا جمان
يا
ٌ
جند ال نهاب  ...ب� ُأ�سنـــا عز ُم ُمهاب
نحن ٌ
فوق هامات ال�سحاب  .جي�شنا �شم�س و�شِ هاب
عزمنــــــا  ...بالعز �شاهد
للمغاوير  ...الأماجد
موطني �أر�ض امل�ساجد
يــــا مزون  ...ياجمان
جند ال نهاب  ...ب� ُأ�سنا عز ُم ُمهاب
نحن ٌ
فوق هامات ال�سحاب  ...جي�شنا �شم�س و�شِ هاب
موطني نفديك بالدم
من ظفار �إىل م�سندم
جي�ش مـــدمدم
رعدنـــــــــــا ٌ ...
يــــا مزون  ...يـــا جمان
نحن جند ال نهاب  ...ب� ُأ�سنـــا عز ُم ُمهاب
فوق هامات ال�سحاب  ...جي�شنا �شم�س و�شِ هاب
نحن �سيفك  ...يا عمان
ح�صن جمدك والأمان
نحر�صك مدى الزمان
مزون  ...يــا جمان
يــا
ٌ
جند ال نهـاب  ...ب� ُأ�سنـــا عز ُم ُمهاب
نحن ٌ
فوق هامات ال�سحاب  ...جي�شنا �شم�س و�شِ هاب
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ات ا َّلتِي َذ َه ْب ْت ِ�إلىَ َ�أ َّن َم ْ�ص َد َر ال ّن ُ�شو ِء ا َلأ َّولِ َل َها ُهو امل ُْ�س َتوى
��ار ِ
ال�ص َل ِة ِبن ُِ�شو ِء احل َ
كَ ثِ�ْي�رْ َ ٌة ِتلْكَ امل ََ�صاد ُِر َذ ُِ
ات ِّ
َ�ض َ
ال�سامِ َي ِة َ -م َع ال ُق ْد َر ِة
ان َ -ذلِكَ ال ِفك ُْر ا ُ
مل َّت ِز ُن  ،ا َ
اي ِ
ون بِالأَ ْه َد ِ
مل ْق ُر ُ
ال ِفكْ�� ِر ُّي الَّ��ذِي َعل َْي ِه ا ِلإ ْن َ�س ُ
اف ال َّنب ِْي َل ِة َ ،وال َغ َ
ات َّ
ا�ض َح��ةٍ َو َثا ِب َتةٍ ،
ات َو ِ
��ور ِب َن��ا ِء امل ُْج َت َم ِع َ ،و ْفق�� ًا مل ََبادِئ َنق َِّيةٍ َو َرا�سِ َخ��ةٍ َ ،و ُم ْر َت َك َز ٍ
َعلَ��ى ا ِلإ ْد َراكِ ال َعمِ ْي��قِ لمِ ِْح َ
��ام لمِ ِْح َو ِر ال َّل ِب َن ِ
��ات الأُ ْولىَ ِلن ُِ�شو ِء احل َ
��ب َعل َْي ِه َ�أ ْن َت�سِ يرْ َ
َو َي ْب�� َد�أُ َذلِ��كَ ال ّن ُ�ش ُ�ؤ َف ْو َر ا ِلإ ْد َراكِ ال َّت ِّ
ار ِة َ ،وبمِ َ ا َي ِج ُ
َ�ض َ
ات
َع َمل ُِّي�� ُة َذلِ��كَ ال ِب َنا ِء فيِ َفلَكِ َذ ِ
ار ُ
�ض َم َع�� ُه ُ ،ر ْغ َم َما تحُ ْ ِد ُث ُه ُم ْ�س َت ْح َد َث ُ
ات امل ِْح َو ِرَ ،فال تحَ ِ ْي ُد َع ْن ُه َوال َت َت َع َ
ات
اي ِ
��ن َو َت َقل َُّبا ُت�� ُه  ،لَكِ َّن َعامِ لَ ال َّث َب ِ
ال َّز َم ِ
الب�� ِة ال َق َواعِ ِد امل َْو ُ�ض َ
وع ِة َ ،و ُ�س ُم ِّو ال َغ َ
ات َي�أتِي ا ِْعت َِما ًدا َعلَى َ�ص َ
مل ْن ُ�شو َدةِ.
ار ِة ا َ
وم ِة َ ،و ُ�ص ُمو ِد اخلُطَ طِ امل ُ
َو�ض ْو َع ِة  ،فيِ ِب َنا ِء احل َ
امل َْر ُ�س َ
َ�ض َ
ات
ِ�ص َف ِ
��ان ال ُع َم��انيِ ُّ لمَ ْ َيك ُْن بمَ ِ ْن َ�أى َع ْن َذلِكَ  ،كَ ْو ُن ُه َو َق ْد ُجبِ��لَ ـ ِب َف ْ�ض ٍل مِ ْن ُه ُ�س ْب َحا َن ُه  -ب ِ
َوا ِلإ ْن َ�س ُ
مل َّت ِق ِد  ،والتِ��ي َ�ش َّكل َْت َم َع ُه ال َع َنا�صرِ َ الأَ َ�سا�سِ َّي َة َوا ْل َع َوامِ لَ ا َّلتِي �أَ ْ�س َه َم ْت
ا ِلإ ْن َ�سان َِّي�� ِة احل َّق ِة َ ،وا ْل ِف ْك ِر ا ُ
الب�شرَ ِ َّي َة ،
ُ�ض ْو ِر َوب َِجالءٍ َبينْ َ ُّ
َجمِ ْي ُع َه��ا فيِ َد ْعمِ �� ِه َن ْح َو احل ُ
ال�ش ُع ِ
وب املُحِ ْيطَ �� ِة َ ،ف�أَ َّ�س َ�س تجَ َ ُّم َعا ِت ِه َ
ىل ال َق ْر ِن ال َعا�شرِ ِ َق ْبلَ امل ِْيال ِد .
َومِ ْن َها ِتلْكَ ا َّلتِي َت ُعو ُد ِ�إ َ
ُحيطَ ِة مِ ن
��ار ِ
ان ال ُع َم��انيِ ُّ ال َعال َق ِ
��ع ال ُّد َولِ َواحل َ
ات احل َ
��ام ا ِلإ ْن َ�س ُ
َ�ضا ِر َّي َة َم َ
ات امل ْ
َو َق�� ْد َ�أ َق َ
َ�ض َ
ِخ�لالِ ُ�ص َو ٍر ُم َت َع ِّد َدةٍ  ،وَفيِ َدالئِلَ َو َ�ش َواهِ �� َد مخُ ْ َت ِلفَةٍ ُ ،ت َبينِّ ُ ُع ْم َق ا ُ
جل ُذ ْو ِر ال ُع َمان َِّي ِة فيِ �أَ ْزمِ َن ِة
ان ل َِه َي
ات الأَ َث ِر َّي�� ُة فيِ َم َواقِ َع ُم َت َف ِّرقَةٍ مِ ْن �أَ َر ِ
ا�ضي ُع َم َ
ال َّتا ِر ْي ِ
��خ ال َغاب َِر ِة َ ،و ُه َنالِكَ االكْ ت َِ�شا َف ُ
ات
��ب ال ُع َمانيِ ِّ َ ،و ُم ْن�� ُذ ال ِب َدا َي ِ
الو ُج��و ِد ال َّتا ِر ْيخِ ي ل َّ
َ�شاهِ �� ٌد كَ َذلِ��كَ َعلَى َح ْج�� ِم احل ُ
ِل�ش ْع ِ
ُ�ضو ِر َو ُ
الأُ ْولىَ ِلن ُِ�شو ِء الأُممَ ِ ال َق ِديمْ َ ِة َ ،و َذلِكَ بِحِ َراكِ ِه فيِ كُ ِّل مجَ َ ٍ
ا�ص ًة ال ِّت َجا ِري مِ ْن ُه وال َّث َقافيِ
ال َ ،خ َ
ُ�ض ْو ِر ال َع ْ�س َك ِر ِّي .
ال�ص ِ
ون من خاللِ احل ُ
وال�س َيا�سِ ي َ ،و ُم ْو ِج َب ُ
ات َذلِكَ امل َْ�ش َه ِد مِ َن احل َِم َ
اي ِة َو ّ
ِّ
َ
اث
ون َ ،وظُ ُهو ِر �أ ْح َد ٍ
َو َم َع ُم ُرو ِر ال َّز َم ِن َو َت َعاظُ ِم َح ْج ِم ال َّد ْو ِر احل َ
َ�ضا ِر ِّي ا َّلذِي َلع َِب ُه ال ُع َمان ُِّي َ
ا�ش َت َّد
تحَ َ مِ لُ ُج ْم َل ًة مِ َن ال َّت َح ِّد َي ِ
الب ْع ِ
ؤاه ُم َ ،و ْ
ار َب ْت ُر� ُ
ات ِ ،ا ْز َد ْ
ات �أُل َف ُت ُهم َبينْ َ َب ْع ِ�ض ِهم َ
�ض َ ،و َت َق َ
ات
ال�ص ُمو ِد َ ،ومِ ْن َح ْي ُ
��ث ُم ْ�س َت َو َي ُ
ا�س ُك ُه��م َوب ُ
��و َرةٍ �أَكْ �َب رَ َ  ،فيِ �أُنمْ ُ ��و َذ ٍج َف ِر ْي ٍد مِ ْن ُ�ص َ
��و ِر ُّ
ِ�ص ْ
تمَ َ ُ
وي ُت ُهم
ا ِال ْن�سِ َج ِ
َام��لِ  ،فيِ ُ�ص ْو َرةٍ تمُ َ ِّي ُز ُهم َع ْن َغيرْ ِ هِ م  ،ممِ َّ ��ا َت َ�ش َّكل َْت ِب َذلِكَ ُه َّ
��ام َ ،و َح ْج ُ
��م ال َّتك ُ
الي ْو ِم َ ،و ُر ْغ َم َه َذا َوذَاكَ َفل َْم َت ْخلُ ِتلْكَ امل ََ�شاهِ ُد مِ ن
َا�ص�� ُة ُ ،ع ِرفُ��وا َب َها َبينْ َ الأُممَ ِ َ ،و َح َّتى َ
العميد الركن
اخل َّ
َ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
املَ َم َع َها
ا ُ
مل َن ِّغ َ�ص ِ
��ات ـ َوكَ َم��ا هِ ي طَ ب ِْي َع ُة احل ََي��ا ِة ـ ِ�إ اَّل �أ َّن ال ُع َمانيِ َّ َق ْد َت َل َّق َ
ِل�ص�ْب رْ ِ َ ،و َت َع َ
اها با َّ
َبا َ
ات ال َّز َم ِن
حلك َْم ِة  ،ممِ َّ ا َزا َد ُه ُع ْم ًقا �أَكْ برَ َ فيِ كَ ْيف َِّي ِة ال َّت َعا ُي ِ�ش َم َع ُم َت َق ّل َب ِ
اعلَ َم َع َها ب ِا ِ
جل َل ِد َ ،و َت َف َ
ام �أَ ْه َوا ِل ِه .
ال�ص ُمو ِد �أَ َم َ
َو ُم َت َغيرِّ َ ا ِت ِه َ ،و ُّ
ام
��م َذلِ��كَ ُه َنالِكَ كُ ٌ
رث ِتلْكَ الأَ ْح�� َد ُ
اث ا َّلتِي َم َّر َب َها ال ُع َمان ُِّي َ
ون َ ،و َم��ا َت َخ َّل َل ْت َها مِ ن �أَ َي ٍ
وَفيِ ِخ َ�ض ِّ
َخا ِل َدةٍ َ ،ي ْع َت ُّز ِب َها كُ لُّ ُع َمانيِ ِّ َو َي ْف َتخِ ُر َ ،ب ْل �أَكْ ثرَ َُها ِتلْكَ ا َّلتِي َ�ش َّكل َْت ُم ْفترَ َ َق طُ ُرقٍ َتا ِر ْيخِ َّيةٍ َ ،و َب ْع ُ�ض َها
ان ا َ
حلد ِْي َث ِة احلَادِي
َت َع َّد ْت َذلِكَ ِل ُت ْ�صب َِح َل ُه ذِكْ َرى ُي ْح َت َفي ِب َها َ�س َن ِو ًّيا َ ..ومِ ْن َها َما َل ُه ِ�صل ٍ ٌَة ِب َن ْه َ�ض ِة ُع َم َ
َاج ُد فيِ ال َّتا ِر ْي ِخ ال ُع َمانيِ ِّ .
َع�شرَ َ مِ ْن
دي�سمرب َ ،ي ْو ُم ال ُق َّو ِ
وم امل ِ
ات امل َُ�سل ََّح ِة َ ،ه َذا َ
َ
الي ُ
ان
ام َما َت َف َّ�ضلَ ِب ِه َم ْوال َنا َح�ضرْ َ ُة َ�ص ِ
ان ِب ِه ِ
ال�سلْطَ ُ
َو َما از َد َ
الي ْو ِم ِل َه َذا ال َع ِ
االح ِت َفاء ب َه َذا َ
اح ِب اجلَال َل ِة ُّ
ال�سامِ َي ِة مِ ْن َل ُدن َجال َل ِت ِه ـ َحفِظَ ُه ا ُ
مل َعظُّ ُم ال َقا ِئ ُد ال ْأعلَى َ -ر َعا ُه ا ُ
هلل ـ
��ن طَ ��ارِقٍ ا ُ
��م ْب ُ
َه ْي َث ُ
هلل  -مِ ن امل َُب َ
اركَ ِة َّ
البا�سِ َل ِة َ ،ل َت َت َوالىَ �أَ ْو ُج ُه ُ�ص ُمو ِد ال ُع َمانيِ َ ،وكَ َما ُهو َد ْي َد ُن ُه ُم ْن ُذ َن ْ�ش�أَ ِة
(ال�ص ُمودِ) ِل ُق َّو ِ
ال�سلْطَ ِ
ان امل َُ�سل ََّح ِة َ
لإِ َذ َاع ِة ُّ
ات ُّ
ال ال
ا�س ِتكَا َن ِة ِ�إلىَ َح ٍ
��والَ ال َّز َم ِ
��ن  ،بمِ َ ا َي ْحمِ ُل ُه مِ ن ُ�ش ُم ٍ
ارتِ�� ِه الأُ ْولىَ َ ،وطَ َ
َح َ�ض َ
وخ َ�ص ْل ٍد ُ ،دونمَ َ ا ا ِْ�س ِت َها َن��ةٍ ِب َ�أ ْم ٍر َ ،وال ْ
مل ْق َ�صدِ.
اه َة ا َ
َي َت َم َ
ا�شى َو ُ�س ُم ّو ال َه َد ِف َو اَل َن َز َ

…OÓH ø``e ô`¶æe

عُ َم ُان َ ..ح َ�ضا َر ٌة عَ ِت ْيدَ ٌة َ ،و َ�أ َّيا ٌم َخا ِلدَ ٌة
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