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�إن املت�صفح للتاريخ ال ُعماين املجيد ،ت�ستوقفه �أيام عامرة زاخرة باملنجزات الوطنية� ،أيام
م�ضيئة �سيبقى نورها م�ش ًعا عظم ًة وهيب ًة للأجيال املتعاقبة ،تفخر بها وتعتز ،ومن بني تلك
خ�صه موالنا ح�رضة
الأيام امل�شهودة ،ذكرى احلادي ع�رش من دي�سمرب (يوم القوات امل�سلحة) ،الذي ّ
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل
يوما لقوات جاللته البا�سلة ،واحتفاء باملنجزات العظيمة التي
ورعاه -يف عام 1975م ليكون ً
دفاعا عن تراب الوطن الغايل ،ودحر كيد املرتب�صني
حققها رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة البوا�سل ً
ب�أمنه وا�ستقراره.
يوما تاريخ ًيا يف م�سرية النه�ضة املباركة ،بل ويف م�سرية التاريخ
�إن يوم القوات امل�سلحة يعد ً
ال ُعماين املجيد ،مبا�ضيه العريق وحا�رضه امل�رشق ،وهو كذلك � َّأ�س�س ملرحلة انتقالية ومف�صلية
انطلقت من خالله النه�ضة املباركة ،لرت�سي دعائم الأم��ن والأم��ان ،ولت� ّأ�س�س ملرحلة التقدم
واالزدهار ،وانطالق م�سرية التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،يف هذا البلد املعطاء ال�ضارب بجذوره يف
�أعماق التاريخ ،كما انطلقت من خالل هذا اليوم املاجد قوات ال�سلطان امل�سلحة ،للأخذ بالأ�سباب
التي متكنها من حمل �أمانة الدفاع عن الوطن ،و�صون منجزاته ،واملحافظة على مكت�سبات النه�ضة
ال ُعمانية احلديثة ،و�سيظل هذا اليوم املجيد م�صدر الإلهام والدافعية ملنت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،حمافظني على العهد الذي قطعوه على �أنف�سهم ،انطال ًقا من �شعارهم الأبدي (الإميان
باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن).
وبالإ�ضافة �إىل التقدير والتكرمي ال�سامي من لدن جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه
دفاعا عن الوطن ُيحتفى مبنجزاتهم اخلالدة
�ضحوا ب�أنف�سهم
ً
اهلل ورعاه -له�ؤالء الرجال الذين ُّ
�سنويا يف ذكرى يوم القوات امل�سلحة املجيد ،فقد مت �أي�ضا تخ�صي�ص ال�سابع من دي�سمرب من لدن
يوما للمتقاعدين من منت�سبي قوات جاللته البوا�سل ُيحتفى بهم ومبا
جاللته �-أعزه اهلل -ليكون ً
ق َّدموه من خدمات جليلة ومقدرة ،وليكونوا دائما على توا�صل مع �إخوانهم يف الت�شكيالت والقواعد
والوحدات ،وعلى اطالع على �شواهد املنجزات يف �أ�سلحتهم ،وا�ستذكارهم ملا�ضيهم العريق احلافل
بالعمل والعطاء خدمة للوطن وجاللة ال�سلطان املعظم.
دائما و�أب ًدا �ستبقى قوات ال�سلطان امل�سلحة رم ًزا لعزة الوطن وفخره ،و�سيبقى منت�سبوها
هكذاً ،
�سائرين على النهج الذي �رشفهم به قائدهم املفدى حفظه اهلل ورعاه.
هيئة التحرير
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يف هذا العدد

الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقــــي
النقيــــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــدي
املـــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شـــــــي
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

الربيد الإلكرتوين
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OMANـMODـTwitter : @MG
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الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق
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جاللــة القائــد الأعلــى للقوات امل�سلحــة يتلقـى تهنئـــــــــــــــــــــــة قواته امل�سلحة البا�سلـة مبنا�سبـة يوم القوات امل�سلحة
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من
معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة فيما يلي ن�صها:
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته،
يف �شذى من بدائع املجد والعز ،و�أن��وار من الفخر املتوا�صل ،وبني االعتزاز
بالنجاح والطموح �إىل م�ستقبل واعد ،حتتفل قواتكم امل�سلحة بيومها امليمون
يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب املجيد ،وبهذه املنا�سبة العزيزة ،ي�شرفني ياموالي،
وي�شرف قواتكم امل�سلحةالبا�سلة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع� ،أن نرفع �إىل
مقام جاللتكم ال�سامي �أعظم عبارات التهاين و�أ�سمى معاين التربيكات� ،سائلني
ذخرا ً
وعزا وجمدً ا لهذا الوطن الأبي.
املوىل عزوجل ب�أن يحفظكم ً
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة� :إن االحتفال بيوم من �أيام ُعمان ،يوم احلادي
ع�شر من دي�سمرب ،لهو تعبري عميق ع ّما حققته امل�سرية املباركة من منجزات
و�أجماد را�سخة ،هذه امل�سرية التي كان وال زال هدفها املحوري الإن�سان ال ُعماين،
وغايتها االرتقاء بالوطن �إىل م�ستوى عال ،وقد عاي�ش املواطن ال ُعماين وكل
من يعي�ش على �أر�ض ُعمان العزيزة مع قائده البار خطوات بناء هذه النه�ضة
ال ُعمانية احلديثة ،للو�صول بهذا البلد ومواطنيه �إىل �أعلى �سلَّم التقدم
واالزده���ار ،وها هي ُعمان اليوم دول��ة ح�ضارية �ساعية مببادئها الرا�سخة
و�أ�س�سها املتينة ،ما�ضية يف �إر�ساء دعائم ال�سالم واال�ستقرار للب�شرية جمعاء.
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موالي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� :إن قواتكم امل�سلحة مبا �أ�صبحت عليه
اليوم من تطور ومناء ،وعدة وعتاد لهي دليل وا�ضح ،وبرهان �ساطع على حكمة
جاللتكم ،وبعد نظرتكم ،ونفاذ ب�صريتكم ،وما هي �إال مكرمة من وعدكم ال�صادق،
وعطائكم الكرمي ،جلعل هذه البالد العزيزة بتوفيق من اهلل �آمنة مطمئنة،
وقوات جاللتكم وهي حتتفل بيومها امليمون لت�ؤكد على م�س�ؤولياتها الوطنية يف
�إعالء �ش�أن ُعمان ورفعة مكانتها وحماية مكت�سباتها واحلفاظ على منجزاتها
و�أمنها وا�ستقرارها ورعاية م�سريتها املباركة بقدرات وهمم �أبنائها املخل�صني
العازمني الطاحمني.
موالي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� :إن قواتكم امل�سلحة البا�سلة ،وجميع
منت�سبي هذه ال��وزارة ،وهم يحيون هذا اليوم الأغر الذي �شرفتموه جاللتكم
ليجددون جلاللتكم �-أبقاكم
�أعزكم اهلل -ليكون �أحد �أيام ُعمان اخلالدة،ِّ
اهلل  -العهد والوالء وال�سمع والطاعة ب�أن يبقوا دائما و�أبدا احلار�س الأمني
الذي يحمي احلمى ،ويذود عن املنجزات ،ويبذل النف�س رخي�صة يف �سبيل �أن
تبقى راية الوطن عالية خفاقة ترفرف بالعزة وال�شموخ ،ما�ضني خلف قيادة
جاللتكم الثاقبة جندا �أوفياء ،وحرا�سا �أمناء ،رافعني �أكف الدعاء �إىل اهلل
تعاىل ب�أن يحفظ جاللتكم عاهال وقائدا لهذه امل�سرية املظفرة ،و�أن يدمي عليكم
نعماءه ظاهرة وباطنة ،و�أن ميد يف عمر جاللتكم �أعواما مديدة و�أنتم ترفلون
يف �أثواب العزة وال�س�ؤدد.
حفظكم اهلل يا موالي ورعاكم ذخرا للوطن و�أمدكم بعونه وتوفيقه،
و�سهل لكم م�سعاكم� ،إنه لنعم املوىل ونعم الن�صري
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة
وقواتكم امل�سلحة يف قوة وازدهار وعزة وانت�صار
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ً
نيابـــة عـــن جاللـــة ال�سلطـــان املعظـــم

�صــاحب ال�سمــو ال�سيـد نائب رئي�س الــوزراء ل�شــــــــــــــــــ�ؤون جمل�س الــوزراء يرت�أ�س وفـد ال�سلطنــــة يف
مـ�ؤمتـر القمــــة ( )40لقـــادة دول جمـــل�س التعـــــــــــــــــــاون لـــــدول اخلليـــــج العربيــــة بـالريــــا�ض

نياب ًة عن ح�ضرة �صاحب اجلاللـة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه  -تـر�أ�س �صـاحب ال�سمـو ال�سيـد
فهـد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الــوزراء وفد ال�سلطنـة يف م�ؤمتر القمة الأربعني لقادة دول
جمـل�س التعاون لـدول اخلليج العربية ،والذي عقد يوم 2019/12/10م بق�صر الدرعية بالريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وقد ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أثناء و�صوله قاعدة امللك �سلمان اجلوية،كما كان يف اال�ستقبال عدد من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء وعدد من
امل�س�ؤولني باململكة العربية ال�سعودية ومعايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية و�أع�ضاء �سفارة ال�سلطنة يف الريا�ض.
وقد �أدىل �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء لدى و�صوله �إىل اململكة العربية ال�سعودية للم�شاركة يف القمة
الأربعني لقـادة دول جمل�س التعاون لـدول اخلليج العربية ببيان �صحفي
فيما يلي ن�صه:
«�إنه لي�رشفني �أن �أ�شارك نيابة عن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ برت�ؤ�س وفد ال�سلطنة يف
م�ؤمتر القمة الأربعني لقادة دول جمل�س التعاون اخلليجي الذي ينعقد يف
الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،و�أن �أنقل حتيات جاللته
�إىل �إخوانه القادة وممثليهم ،مقرونة بالتمنيات الطيبة للم�ؤمتر بالتوفيق
يف حتقيق الأهداف املرجوة».
وقال �سموه�« :إن املرحلة الراهنة ت�شهد العديد من التطورات التي
�ألقت بظاللها على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،و�إن �سلطنة ُعمان
لتعرب عن تقديرها البالغ للجهود اخلرية املبذولة لتقريب وجهات النظر،
وتن�سيق املواقف بني دول املنطقة ،و�صوال �إىل توحيد الر�ؤى يف مواجهة
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التحديات ،حتقي ًقا لتطلعات ال�شعوب اخلليجية نحو م�ستقبل �أف�ضل ي�سوده
اال�ستقرار والأمان».
و�أ�ضاف �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء« :لقد حقق جمل�س التعاون منذ ت�أ�سي�سه عام 1981م وحتى
الآن العديد من املنجزات يف املجاالت االقت�صادية والعلمية والثقافية
وغريها ،وهو ما يتطلب بذل املزيد من اجلهود للمحافظة على تلك
املكت�سبات من خالل التطوير املتوا�صل بكافة القطاعات الهادفة �إىل
االرتقاء مبعدالت النمو ،مبا ي�سهم يف احلفاظ على املكانة املتميزة التي
حققها املجل�س يف عامل اليوم».
كما �أكد �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد �( :أن �سلطنة ُعمان بقيادة جاللة
ال�سلطان املعظم لت�ؤكد دعمها مل�سرية جمل�س التعاون ،و�سعيها امل�ستمر
تر�سيخا للمزيد من التقارب
للتن�سيق مع كافة الأ�شقاء يف الدول الأع�ضاء
ً
وحفاظً ا على امل�صالح العليا لدول املجل�س ،وال�سلطنة �إذ تعرب وبكل
اعتزاز عن تقديرها للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة قياد ًة وحكومة

و�شع ًبا ،لتدعو املوىل ع ّز وجل �أن ينعم على ال�شعب ال�سعودي ال�شقيق وكافة
�شعوب املجل�س باطراد اخلري والتقدم واالزدهار ،واهلل ويل التوفيق».
هذا ،وقد رافق �سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء وفد
ر�سمي ي�ضم معايل يو�سف بن علوي بن عبداهلل الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون
اخلارجية ،ومعايل الدكتور �أحمد بن حممد الفطي�سي وزير النقل ،ومعايل الدكتور
عبداهلل بن حممد ال�سعيدي وزير ال�ش�ؤون القانونية ،كما ي�ضم الوفد الر�سمي عد ًدا
من امل�س�ؤولني يف احلكومة.
وقد عرب املجل�س الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبرية ال�صادقة
واملخل�صة ،التي بذلها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم – حفظه اهلل ورعاه – وحكومته ،خالل فرتة رئا�سة ال�سلطنة للدورة الـ
( )39للمجل�س الأعلى ،وما حتقق من خطوات و�إجنازات مهمة.
وقد بحث �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س خالل �أعمال القمة
( )40العديد من املو�ضوعات املهمة لتعزيز م�سرية التعاون القائمة بني دول
املجل�س يف خمتلف املجاالت الدفاعية والأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.
وقد �صدر يف ختام القمة بيان ختامي تناول العديد من املو�ضوعات ومنها
�أهمية احلفاظ على مكت�سبات املجل�س و�إجنازات م�سريته التكاملية وا�ستكمال
مقومات الوحدة االقت�صادية يف �إطار جمل�س التعاون واملنظومتني الدفاعية
والأمنية امل�شرتكة وبلورة �سيا�سة خارجية موحدة وفاعلة للمجل�س حتفظ
م�صاحله ومكت�سباته وتتجنب ال�رصاعات الإقليمية والدولية ،و�صادق املجل�س
الأعلى على قرارات �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية يف اجتماعهم ()36
الذي عقد يف ال�سلطنة يف �أكتوبر 2019م ،و�أعرب عن ارتياحه ملا حتقق من

املجل�س الأعلى يعرب عن بالغ تقديره
وامتنانه للجهود الكبرية ال�صادقة واملخل�صة
التي بذلها جاللة ال�سلطان املعظم – حفظه
اهلل ورعاه – وحكومته ،خالل فرتة رئا�سة
ال�سلطنة للدورة الـ ( )39للمجل�س الأعلى،
وما حتقق من خطوات و�إجنازات مهمة
jjjjj

القمة اخلليجية الـ( )40ت�ؤكد على
الت�ضامن بني دول املجل�س
jjjjj

قمة الريا�ض ت�ؤكد على ت�سريع خطوات
التكامل الع�سكري وتعزيز الت�صنيع احلربي
يف دول املجل�س
العمل مع الدول ال�صديقة وال�شقيقة املل
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العمل مع الدول ال�صديقة وال�شقيقة
ملواجهة �أي تهديدات ع�سكرية �أو �أمنية
jjjjj

ال�سلطنة تدعو للتطوير املتوا�صل
بكافة القطاعات الهادفة �إىل االرتقاء
مبعدالت النمو
�إجنازات يف املجال الأمني ،كما �أكد املجل�س الأعلى على مواقف وقرارات
جمل�س التعاون الثابتة جتاه الإرهاب والتطرف ،و�أكد املجل�س الأعلى
على مواقف دول املجل�س الثابتة من الق�ضية الفل�سطينية باعتبارها
ق�ضية العرب وامل�سلمني الأوىل ،وب�ش�أن الأزمة يف اجلمهورية اليمنية،
و�رضورة التو�صل �إىل حل �سيا�سي لها ،ويف ال�ش�أن العراقي �أهمية احلفاظ
على �سالمة ووحدة �أرا�ضيه و�سيادته الكاملة وهويته العربية ون�سيجه
االجتماعي ووحدته الوطنية.
ويف اخلتام عرب املجل�س الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبرية
واملخل�صة واملميزة  ،التي بذلها معايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد
الزياين ،الأمني العام ملجل�س التعاون ،الذي �سوف تنتهي فرتة عمله يف
نهاية �شهر مار�س 2020م ،و�إ�سهاماته الفعالة يف م�سرية العمل امل�شرتك،
�أثناء فرتة عمله .وقرر املجل�س الأعلى تعيني معايل الدكتور /نايف بن
عاما ملجل�س التعاون
فالح بن مبارك احلجرف ،من دولة الكويت� ،أمي ًنا ً
اعتبارا من �أول �أبريل 2020م ،متمن ًيا ملعاليه
لدول اخلليج العربية،
ً
التوفيق وال�سداد يف مهامه اجلديدة .

ن�ص �إعالن الريا�ض

�أكدت ر�ؤى �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون ،على
وقادرا
�أن يظل هذا املجل�س املبارك كيا ًنا متكاملاً  ،متما�سكًا ومرتابطً ا،
ً
على مواجهة كافة التحديات واملخاطر .وقد حتققت خالل م�سريته
�إجنازات مهمة من خالل التم�سك باملبادئ التي و�ضعها قادة دول
املجل�س ،يف النظام الأ�سا�سي الذي مت �إقراره يف مايو  ،1981م�ؤك ًدا �أن
الهدف الأعلى ملجل�س التعاون هو “حتقيق التن�سيق والتكامل والرتابط
اً
و�صول �إىل وحدتها ”.وقد جاء
بني الدول الأع�ضاء يف جميع امليادين
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وقوف دول جمل�س التعاون �صفًا واح ًدا �أمام االعتداءات التي تعر�ضت
لها اململكة العربية ال�سعودية ،خالل هذا العام جت�سي ًدا لل�سيا�سة الدفاعية
ملجل�س التعاون القائمة على مبد�أ الأمن اجلماعي املتكامل واملتكافل
للدفاع عن كيان ومقومات وم�صالح دوله و�أرا�ضيها و�أجوائها ومياهها
الإقليمية ،وللمبادئ التي ت�ضمنتها اتفاقية الدفاع امل�شرتك ،التي مت
�إقرارها يف عام 2000م ،من �أن �أمن دول املجل�س وحدة ال تتجز�أ ،و�أن
�أي اعتداء على �أي من الدول الأع�ضاء هو اعتداء عليها جمي ًعا.
�إن الإجراءات التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية ودول املجل�س
للتعامل مع الهجمات التي تعر�ضت لها املالحة الدولية يف اخلليج
واملن�ش�آت النفطية يف اململكة العربية ال�سعودية ،قد �أكدت حر�صها على
ا�ستقرار �أ�سواق البرتول ،وتعايف االقت�صاد العاملي ،وم�صالح الدول
املنتجة وامل�ستهلكة ،بالتعاون والتن�سيق مع القوى الفاعلة يف املجتمع
الدويل ،وت�ؤكد التحديات التي تواجهها املنطقة الأهمية الق�صوى لتعزيز
�آليات التعاون بني دول املجل�س يف جميع املجاالت ،وحتقيق �أق�صى
مراحل التكامل والرتابط بني ال�شعب اخلليجي الواحد ،و�إعالء دور
منظومة جمل�س التعاون يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرار والرخاء يف
هذه املنطقة .وتفعيل �آليات ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية والتعاون التي تربط
منظومة جمل�س التعاون مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة .لقد ت�ضمنت ر�ؤية
خادم احلرمني ال�رشيفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك
اململكة العربية ال�سعودية ،التي �أقرها القادة يف قمة الريا�ض دي�سمرب
2015م ،الأ�س�س الالزمة لتحقيق تلك الأهداف ،من خالل تعزيز العمل
اخلليجي امل�شرتك واالرتقاء ب�آلياته مبا يتوافق مع التغريات الإقليمية
والدولية.
كما �أكدت ر�ؤى دول املجل�س �أهمية احلفاظ على املرونة العالية
واال�ستجابة العملية ملتطلبات كل مرحلة من مراحل امل�سرية ،منذ فرتة
الت�أ�سي�س وحتى الآن ،و�رضورة ا�ست�رشاف حتديات امل�ستقبل ،ومتكني
املر�أة اخلليجية ،و�إ�رشاك فئة ال�شباب والقطاع اخلا�ص ملواكبة التحوالت
امل�ستجدة يف جميع املجاالت .وفيما يلي �أهم اخلطوات الالزمة لتحقيق
تلك الأهداف ال�سامية:
� اً
أول :التكامل الع�سكري والأمني :يتم ا�ستكمال كافة الإجراءات
الالزمة ل�ضمان �أمن و�سالمة �أرا�ضي دول املجل�س ومياهها الإقليمية
ومناطقها االقت�صادية ،وف ًقا التفاقية الدفاع امل�شرتك ،وما ن�صت عليه
ر�ؤية خادم احلرمني ال�رشيفني ب�ش�أن ت�رسيع خطوات التكامل الع�سكري،

وتعزيز الت�صنيع احلربي يف دول املجل�س ،مع الت�أكيد على �أهمية دور
املجتمع الدويل يف احلفاظ على حرية املالحة يف اخلليج العربي
وامل�ضايق الدولية �أمام �أي تهديد ،والعمل مع الدول ال�صديقة وال�شقيقة
ملواجهة �أي تهديدات ع�سكرية �أو �أمنية.
ثانيا :حتقيق الوحدة االقت�صادية :يتم تنفيذ ما ن�صت عليه الر�ؤية
ب�ش�أن ا�ستكمال منظومة الت�رشيعات والقرارات الالزمة لتنفيذ ما تبقى
من خطوات التكامل االقت�صادي بني دول املجل�س ،مبا يف ذلك االحتاد
اً
و�صول
اجلمركي وال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،والتكامل املايل والنقدي،
�إىل حتقيق املواطنة اخلليجية الكاملة والوحدة االقت�صادية بحلول عام
2025م.
ثال ًثا :ا�ستكمال متطلبات التناف�سية العاملية :ت�سعى دول املجل�س
�إىل حتقيق مراكز متقدمة عامل ًيا ،عن طريق �إرادة تكاملية حتت مظلة
جمل�س التعاون ل�صياغة �أ�ساليب ع�رصية يف توظيف ملفات امل�ستقبل
وت�ضمينها يف كافة اخلطط املطروحة ،ويف مقدمتها :ا�ستغالل العلوم
والتكنولوجيا املدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات امل�شرتكة
التي تواجه املنطقة ،مثل ت�أمني املاء والطاقة والزراعة و�إيجاد حلول
للأمرا�ض املعدية وغري املعدية .ت�شجيع ريادة �شبابية نحو امل�ستقبل عرب
تعزيز الوعي ب�أهمية االبتكار وريادة الأعمال بني جميع �رشائح املجتمع،
خا�صة طلبة اجلامعات .تطوير البنية التحتية والت�رشيعات القانونية
والتنظيمية مبا ي�سهم يف متكني املبتكرين والتعاون مع اجلهات احلكومية
واخلا�صة وبرامج اال�ستثمار ،وال�صناديق الدولية لدعم ومتويل امل�شاريع
ال�شبابية النا�شئة ،وت�شجيع امل�شاريع امل�شرتكة بني �شباب دول املجل�س.
و�ضع حتقيق الأمن الغذائي هدفًا ثاب ًتا ملجل�س التعاون ،من خالل تطوير
أ�سا�سا،
�إ�سرتاتيجية م�شرتكة للأمن الغذائي تنتهج االبتكار والتكنولوجيا � ً
�إىل جانب تكوين التحالفات لتعزيز �سل�سلة الإمداد امل�شرتك واملتنوع
للمنطقة.
توظيف التقنية مبا يف ذلك الذكاء اال�صطناعي لتطوير اخلدمات
احلكومية ،ورفع كفاءة اخلدمات املقدمة للمواطنني ،و�ضع مناهج درا�سية
متخ�ص�صة لبناء قدرات ال�شباب يف جمال توظيف التقنية ،و�إيجاد فر�ص
خللق �رشكات وطنية يقودها ال�شباب لتحقيق ذلك .وجذب اال�ستثمارات
يف جمال توظيف التقنية من خالل بيئة حمفزة وت�رشيعات مالئمة.
رابعً ا :تعزيز ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية� :إن التحديات التي تواجهها
املنطقة تتطلب تعزيز عالقات التعاون وال�رشاكة ورفع م�ستويات

ال�سلطنة جتدد دعمها مل�سرية التعاون
اخلليجي و�سعيها امل�ستمر للتن�سيق مع �أ�شقائها
jjjjj

اعتماد وتنفيذ القرارات الالزمة ملتطلبات العمل
امل�شرتك يف �إطار االحتاد اجلمركي وال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة
التن�سيق االقت�صادي والثقايف والأمني وال�سيا�سي مع كافة الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،واملنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة ،وا�ستكمال
مفاو�ضات التجارة احلرة وتنفيذ خطط العمل امل�شرتك وفق براجمها
الزمنية .مبا يعود على مواطني دول املجل�س بالفائدة ويعزز املكانة
الدولية ملجل�س التعاون ،ودوره يف الق�ضايا الإقليمية والدولية.
خام�سا :تطوير �آليات العمل امل�شرتك� :إن حتقيق �أهداف العمل
ً
امل�شرتك املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي يتطلب اال�ستفادة من
النماذج التكاملية يف العامل ،والأدوات الفاعلة التي �أثبتت جناحها ،مبا
يف ذلك االلتزام بالربامج الزمنية املحددة لتنفيذ كافة خطوات التكامل
بني دول املجل�س ،ومعاجلة ما قد تتعر�ض له من حتديات ،كما يتطلب
ذلك تعزيز قدرات ودور الأمانة العامة لتحقيق تلك الأهداف من خالل
تطوير �آليات احلوكمة املالية والإدارية وال�شفافية وامل�ساءلة ،وا�ستكمال
تنفيذ ما ورد يف ر�ؤية خادم احلرمني ال�رشيفني وقرارات املجل�س الأعلى
ب�ش�أن معاجلة املنظمات اخلليجية املتخ�ص�صة لتعزيز م�ساهمتها يف
حتقيق �أهداف جمل�س التعاون.
لقد �أكد قادة دول املجل�س حر�صهم على احلفاظ على قوة ومتا�سك
ومنعة جمل�س التعاون ،ووحدة ال�صف بني �أع�ضائه ،واحلفاظ على هذه
املنطقة واحة لال�ستقرار والأمن والرخاء االقت�صادي وال�سلم االجتماعي،
كما �أكد القادة �أن م�سرية املجل�س قد حققت الكثري من الإجنازات
ملواطنيه� ،إال �أن التحديات امل�ستجدة وامل�ستقبلية ت�ستوجب االرتقاء
ب�آليات العمل امل�شرتك وتطويرها ،وتفعيل دور ال�شباب والقطاع اخلا�ص
و�إعداد جيل قادر متمكن وم�ؤهل ب�أدوات ومتطلبات التحوالت امل�ستجدة
يف املنطقة والعامل.
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ال�سلطانـــي:
املكتب
الفريــق �أ َّول وزيــر
معالـــي
ِ
ِّ
ِ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم القوات امل�سلحـــــــــــــــــــــــــة ..تاريخ البطوالت ,ورمز الت�ضحيات الكبرية ،ونحن نعي�ش
فرحة االعتزاز بهذه املنا�سبة اخلالدة يجــــــــــــــــــــــــــدد منت�سبو قوات ال�سلطـان امل�سلحـة قيـم العهد والوفاء والطاعة
ُي�رشفني وي�سعدين والقوات امل�سلحة
حتتفي بيومها الأغر �أن �أرفع �إىل مقام موالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل� -أ�سمى �آيات التهاين ،و�أزكىعبارات الأماين ،مقرون ًة بفرو�ض الطاعة
والوالء مبنا�سبة حلول ذكرى يوم احلادي
ع�رش من دي�سمرب ،تاريخ البطوالت ورمز
الت�ضحيات الكبرية ،مت�رضعا للعلي القدير
�أن ينعم على جاللتكم مبوفور ال�صحة
والعافية والعمر املديد.
موالي القائد الأعلىَّ � ،إن قواتكم امل�سلحة
ا�ست�رشفت امل�ستقبل و�أدركت مدى �أهمية
مواكبة التطورات احلا�صلة ،والو�صول
�إىل م�صاف الدول املتقدمة عد ًة وعتا ًدا؛
حلماية منجزات النه�ضة املباركة و�صون
مكت�سباتها ،وقطعت �شوطً ا يف جمال التطوير

معايل الفريق �أول/
�سلطـان بـن حممـد النعماين
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والتدريب والت�سليح ،حيث انتهجت خططً ا
تدريبية لإدامة امل�ستوى العايل يف الأداء
والكفاءة التدريبية والقتالية ،بالإ�ضافة �إىل
الربامج ال�سنوية التي ُتنفذ مع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،مبا يحقق �أداء املهام والواجبات
املنوطة بها.
موالي القائد الأعلى ،ونحن نعي�ش فرحة
االعتزاز بهذه املنا�سبة اخلالدة ،يجدد منت�سبو
قواتكم امل�سلحة البا�سلة قيم العهد والوفاء
والطاعة ب�أن يظلوا احل�صن احل�صني ،والدرع
املتني ل ُعمان ،و�أن يوا�صلوا امل�سرية املظفرة
بهمم عالية وعزم �أكيد ،رافعني �أكف الدعاء
وال�رضاعة �إىل املوىل عز وجل ب�أن يكلأ
جاللتكم بعنايته ،و�أن ميتعنا بعمركم املديد،
�إنه تعاىل �سميع جميب ..وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.

قوات ال�سلطان امل�سلحة ا�ست�شرفت
امل�ستقبل و�أدركت مدى �أهمية مواكبة
التطورات احلا�صلة والو�صول �إىل
م�صاف الدول املتقدمة ً
عدة وعتا ًدا
rr

rr

قوات ال�سلطان امل�سلحة قطعت
�شوطا يف جمال التطوير والتدريب
والت�سليح ،حيث انتهجت ً
خططا
تدريبية لإدامة امل�ستوى العايل يف
الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية
rr

rr

منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة
�سيظلون احل�صن احل�صني ،والدرع
املتني ل ُعمان ،و�سيوا�صلون امل�سرية
املظفرة بهمم عالية وعزم �أكيد
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ؤون ِّ
فــاع:
يد
معايل َّ
ال�س ِ
الوزير امل�س� ِ
ؤول عن �ش� ِ
ِ
الد ِ

ً
تخليـــدا لذكـــرى عزيرة
احل��ـ��ـ��ادي ع�شــر مــن دي�سمبــر يــــــــــــــــــــــــــــوم ال��ق��وات امل�سلحــة جـــاء
غ���دا ً
�أ���ض��اءت ً
م�شرقا و�صنعت م�ستقبلاً يحقــــــــــــــــــــق العـــزة ،ف��غ��دت ُع��م��ان تنعم ب��الأم��ن وال�����س�لام

11
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بــدر بن �سعــود البو�سعيــدي

دي�سمبــــــــــــــــــــــــر
يوم القـــــــــــــــــوات
امل�سلـــــــــــــــــــحــة

العــدد 516
دي�سمرب 2019

14

�إنه لتغمرنا �سعادة كبرية ،و�أنوار من الفخر املتوا�صل ،ونحن نحتفل بكل
اعتزاز ،باليوم املجيد ،احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم القوات امل�سلحة ،الذي يعد
عالمة م�ضيئة يف �سجل تاريخ قوات ال�سلطان امل�سلحة� ،إذ جاء تخلي ًدا لذكرى
عزيرة� ،أ�ضاءت غ ًدا م�رش ًقا و�صنعت م�ستقبلاً يحقق العزة ،فغدت ُعمان تنعم
بالأمن وال�سالم .وقد جتلت يف هذا اليوم �إرادة الإن�سان ال ُعماين ،وهو يرتجم معاين
وفاء للوطن،
الت�ضحية ،وي�سطر �أجماد ُعمان ،وعمق تاريخها ،وبهاء ح�ضارتهاً ،
ووالء للقائد الأعلى رعاه اهلل.
ً
تعد قوات ال�سلطان امل�سلحة معلما �ساميا من معامل النه�ضة ال ُعمانية احلديثة،
يف �أدوارها الوطنية لت�ساير النه�ضة ال�شاملة ،وقد �أثبتت على مدى ال�سنني
املن�رصمة ،اجلدارة واالحرتافية العاليتني يف القيام بواجبها الوطني ،وحتمل
م�س�ؤولياتها وا�ستعدادها الدائم يف الت�ضحية حفاظا على الوطن والذود عن
حيا�ضه ،ولقد �أوالها موالنا جاللة القائد املفدى منذ اليوم الأول العناية الكرمية
وت�سليحا وفق �أحدث نظم
دوما تدري ًبا
ً
واالهتمام ال�سامي ،لتكون قوة ي�شهد لها ً
التدريب والعتاد الع�سكري ،ومبا يحقق لها القدرات العالية يف حماية مكت�سبات
الوطن والدفاع عن منجزاته ،وهذا ما �أكده جاللته -رعاه اهلل -يف خطابه يف
العيد الوطني ال�سابع لعام 1977م يف قوله ال�سامي�« :إننا نويل قواتنا البا�سلة كل
دائما على م�ستوى عال من الكفاءة القتالية ،وحتى
رعاية واهتمام حتى تكون ً
درعا للوطن ،تذود عن حيا�ضه ومقد�ساته وت�ساهم يف م�سرية البناء والرخاء».
تظل ً
يحتل احلادي ع�رش من دي�سمرب مكانة ا�ستثنائية يف قلوبنا جمي ًعا ،ويتجدد هذا
االحتفاء كل عام ،وقد �شهدت قوات ال�سلطان امل�سلحة -وهلل احلمد واملنة -اجلهود
الوا�ضحة واملنجزات املتينة يف �شتى املجاالت الع�سكرية والعلمية والأكادميية،
وقد غر�س هذا اليوم يف �أبناء ُعمان روح االنتماء والوالء العميق ،ومبا ي�أخذهم �إىل
�آفاق امل�ستقبل بروح مليئة بالعزائم الأكيدة ،والإ�رصار الثابت ،فحق لكل مواطن �أن
يفخر بيوم القوات امل�سلحة الذي كان املنطلق لن�رش مظلة الأمن وال�سالم والتنمية
ال�شاملة يف كافة ربوع ُعمان ،فهذه الذكرى اخلالدة �ستبقى هكذا ي�شع �ضيا�ؤها
للأجيال ال ُعمانية املتعاقبة ،وي�ستلهم من مواقفها الدرو�س والعرب ،ومبا يدعو

دوما �إىل املحافظة على هذا الرثى الطاهر وما حتقق عليه من الإجنازات
ً
واملكت�سبات يف م�سرية ُعمان الظافرة.
اليوم ونحن نحتفل بهذه املنا�سبة املجيدة ،يوم القوات امل�سلحة ف�إننا
عاما من الإجنازات والبناء يف قوات ال�سلطان
نحتفل بت�سعة و�أربعني ً
دائما و�أب ًدا بالدعم الكرمي والإ�شادة ال�سامية من
امل�سلحة التي حتظى ً
لدن موالنا جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه-
فاحلادي ع�رش من دي�سمرب لي�س جمرد احتفال بل �إحياء لتاريخ خالد
للم�سرية الطويلة لقوات ال�سلطان امل�سلحة.
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة تقف ثابتة يف عيدها املجيد لتفاخر
بالإجنازات التي حققتها ،ويف الوقت نف�سه تفخر مبا حتقق لها خالل
�سنوات النه�ضة املباركة من تطور يف العدة والعتاد ،وما �شهدته من تطوير
وحتديث يف كافة مرافقها ،ت�أكي ًدا ملكانتها ودورها الوطني الرائد ،و�إننا
فخورون ب�أبناء الوطن الذين ي�سارعون باالنت�ساب �إىل قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبختلف �أ�سلحتها ووحداتها و�إداراتها �إميا ًنا منهم بامل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقهم ،والروح الوطنية التي يتحلون بها جتاه وطنهم
املعطاء ،و�إح�سا�سهم العايل نحو قد�سية ما حتقق عليه من مكت�سبات،
ومدى حر�صهم على امل�ساهمة يف �صناعة حا�رضهم وم�ستقبلهم.
وبهذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا جمي ًعا ي�رشفني وي�رشف قوات
ال�سلطان امل�سلحة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع �إىل املقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه� -أجل التهاين
قدما خلف قيادته احلكيمة،
والتربيكات ،جمددين العهد جلاللته لل�سري ً
باذلني الغايل والنفي�س من �أجل ُعمان الرفعة وال�س�ؤدد ،واحلفاظ على
مكت�سباتها الغالية التي حت َّققت وتحُ َّقق بف�ضل حكمة جاللته -رعاه اهلل
و�أمد يف عمره� -إنه �سميع قريب جميب الدعاء.
وعمان وجاللة ال�سلطان املعظم يف خري وم�رسة.
وكل عام ُ

يوم القوات امل�سلحة غر�س يف
�أبناء عُ مان روح االنتماء والوالء
العميق ،ومبا ي�أخذهم �إىل �آفاق
امل�ستقبل بروح مليئة بالعزائم
الأكيدة ،والإ�صرار الثابت
rr

rr

قوات ال�سلطان امل�سلحة تقف ثابتة
يف عيدها املجيد لتفاخر بالإجنازات
التي حققتها ويف الوقت نف�سه تفخر
مبا حتقق لها خالل �سنوات النه�ضة
املباركة من تطور يف العدة والعتاد
rr

rr

قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد معلما �ساميا
من معامل النه�ضة العُمانية احلديثة،
وقد �أثبتت على مدى ال�سنني املن�صرمة،
اجلدارة واالحرتافية العاليتني يف
القيام بواجبها الوطني
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بوزارة ِّ
فـــــــــاع:
الـد
العـــام
أميــن
ِّ
ِ
معالــــــي ال ِ
ِ

ً
ً
خفاقــة ظافــرة،
عاليـــة
يــوم احلــــادي ع�شـــر من دي�سمبــر ترفــــــــــــــــــــــرف فيــه وبــه الرايـــة ال ُعمانيـــة
ويـوم ت�ؤكد فيـه القـوات امل�سلحة فـي كــــــــــــــــــــــــل ذكراه باملنجز الوطني املتحقق منذ بزوغ نه�ضة ُعمان املباركة

11

احلمد هلل حمد ال�شاكرين ،وال�صالة وال�سالم على النبي الأمني،
وعلى �آله و�صحبه والتابعني لهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين.
ي�رشفني �أن �أقف بني �سطور الكلمات؛ لأ�سجل حروف الفخر
واالعتزاز مبنا�سبة م�شهودة من تاريخ ُعمان ال�ضارب يف جذور
احل�ضارات التليدة .منا�سبة ال زالت ت�رشق �أنوارها ال�سنية ،وتخ�رض
ب�ساتينها الندية ,منا�سبة عنوانها املجد والفخر ،وم�ضمونها
الت�ضحية والن�رص؛ فللّه رجال �صدقوا ،وللوطن جند �أخل�صوا،
ولل�سلطان �أ�شاو�س بايعوا وثبتوا على العهد والوالء ،لبوا النداء يوم
الوغى ،فكانت امللحمة اخلالدة يف جبني الدهر؛ حيث يوم احلادي
ع�رش من دي�سمرب ترفرف فيه وبه الراية ال ُعمانية عالي ًة خفاق ًة
ظافرة.
�إن يوم القوات امل�سلحة ي�ؤكد يف كل ذكراه باملنجز الوطني
املتحقق منذ بزوغ نه�ضة ُعمان املباركة ،فالتكاملية يف البناء
دائما حفاظً ا قو ًيا ملكت�سبات البالد يف جميع جماالتها
حتتاج ً
املختلفة ،والزال قطار البناء والتطوير نحو امل�ستقبل امل�رشق
الذي وعد به موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه-
ينطلق لتحقيق الطموحات يف مزيد من التحديث والتطوير ،فتجلى
احلا�رض الآمن املوفور بطموحات احلداثة املت�صلة بالعراقة
والهوية ،وا�ستم�سكت ال�سلطنة باحلبل ال�صادق املتني يف العالقات
م�ستنريا بنهج الت�سامح والتعاي�ش
الدولية ،وبات ال�شعب ال ُعماين
ً
والو�سطية.
لقد حر�ص موالنا القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �-أعزه اهلل -يف

معايل/
حممـد بـن نا�صـر الرا�سبـي
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خطاباته ال�سامية على توجيه حتية خا�صة لقواته امل�سلحة،
تثمي ًنا لدورها الفاعل ،ومهامها اجلليلة يف الدفاع عن
حيا�ض الوطن ،والذود عن مكت�سباته ،وهي حتية ال �شك لها
�أبعادها القيمة العميقة يف حتقيق �سبل التطوير والتحديث
التي ت�شهده با�ستمرار وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
مبا يعزز كفاءتها القتالية وجودتها اللوج�ستية ومهاراتها
العلمية والعملية ،عالوة على القدرات الهائلة ملنت�سبيها
من الأفراد وال�ضباط الذين ينالون التدريب الالزم ل�صقل
ال�شخ�صية الع�سكرية القيادية ،كما تظهر عدتها الع�سكرية
املواكبة للع�رص ومتطلباته املطردة ،ولي�س من باب ال�صدفة
�أن تكون وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة يف مقدمة
املنفذين خلطط التنمية ال�شاملة ،وال�سند الرا�سخ املتكامل
يف منظومة العمل الوطني.
ختاما ..نرفع �آيات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي
ً
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه-
�سائلني املوىل جلَّت قدرته �أن يفي�ض عليه منابع ال�صحة
والعافية ،ونهنئ يف ذات املقام جميع منت�سبي وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة �ضباطً ا و�أفرا ًدا ،ون�س�أل اهلل
العون والتوفيق لنا جمي ًعا للم�ضي بهذا الوطن العزيز نحو
العال واملعايل ،و�أن يطل علينا يوم القوات امل�سلحة وكل
ُعمان منت�رصة باملحبة وال�سالم والعزة الأبية.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

موالنا القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
�أعزه اهلل -حر�ص يف خطاباته ال�ساميةعلى توجيه حتية خا�صة لقواته امل�سلحة،
تثمينا لدورها الفاعل ،ومهامها اجلليلة
يف الدفاع عن حيا�ض الوطن
rr

rr

وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
يف مقدمة املنفذين خلطط التنمية
ال�شاملة ،وال�سند الرا�سخ املتكامل يف
منظومة العمل الوطني
rr

rr

التكاملية يف البناء حتتاج دائما حفاظا
قويا ملكت�سبات البالد يف جميع جماالتها
املختلفة ،والزال قطار البناء والتطوير
نحو امل�ستقبل امل�شرق الذي وعد به
موالنا القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ينطلق لتحقيق الطموحات
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ال�س
رئيـ�س �
ُ
ات ُّ
أركــــان ق َّو ِ
ِ
ِ
ِ

احلادي ع�شر من دي�سمرب ،يوم خالد يف تـــــــــــــــــــــــــاريخ ُعمان املجيد ،يوم َّ
�سطرت فيه قوات ال�سلطان امل�سلحة ملحمة
وطنية ُد ِّونت يف �صفحات التاريخ الع�سكـــــــــــــــــــــــــري ال ُعماين امل�شـ ِّرفَّ ،
وج�سـدت �أ�سمـى منـاذج الت�ضحيـة والفـداء

11
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احلادي ع�رش من دي�سمرب ،يوم خالد يف تاريخ ُعمان املجيد ،يوم �سطَّ رت فيه قوات
امل�رشف،
ال�سلطان امل�سلحة ملحمة وطنيةُ ،د ِّونت يف �صفحات التاريخ الع�سكري ال ُعماين
ِّ
وج�سدت �أ�سمى مناذج الت�ضحية والفداء ،ور�سمت دماء ال�شهداء الزكية عنوان الوفاء
َّ
نربا�سا م�ضي ًئا ت�ستدل به الأجيال ،وليكون لهم املنطلق �إىل البذل
والإخال�ص للوطن ،ليكون
ً
والعطاء ،واحلب والوالء ل ُعمان املجد والتاريخ وجلاللة ال�سلطان املعظم القائد الباين ،هذا
اليوم املجيد يف تاريخ ُعمان احلديث ،حق لنا �أن نفخر ونتفاخر به ،فمنه انبثق ميالد نه�ضة
عظيمة مباركة ،بددت ظلمات الليل الدام�س ،ب�إ�رشاقة فجر جديد� ،شعاعه الإعمار واالزدهار
وم�ستقرا للطم�أنينة وال�سالم.
والرخاء واال�ستقرار ،لت�صبح ُعمان اليوم مالذًا للأمن والأمان،
ً
�إن يوم القوات امل�سلحة ثمرة من ثمار النه�ضة املباركة� ،آ َت ْت ُ�أكُ لها يانعةطيبة ،زرعتها
�أيادي �أبناء ُعمان املخل�صني ،وروتها بع�صارة عرق البذل والعطاء ،فنمت وا�ستطالت
غ�صونها معانقة عنان ال�سماء� ،ضاربة بجذورها يف �أعماق الأر�ض ،م�ستمدة غذاءها من
قاعدة اال�ستقرار والنماء ،فح�صدت تنمية �شاملة ح�ضارية حديثة ،ب�أ�سا�س �صلب متني،
رقي وتطور �شمل كافة مناحي
لت�صبح ُعمان يف م�صاف الدول املتقدمة ملا ت�شهده من ٍّ
احلياة الأ�سا�سية ،يقود د ّفتها بكل حكمة واقتدار قائد ملهم� ،صانع الأجماد ،ورجل ال�سالم،
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه -بخطى ثابتة ر�صينة ،وبنهج قومي م�ستقيم ،وبر�ؤى حكيمة م�ستمدة مننهج ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحة واخل�صو�صية والقيم ال ُعمانية الأ�صيلة لتحقيق اخلري لكل
�أبناء ُعمان بجميع حمافظاتها من م�سندم يف �أق�صى ال�شمال �إىل ظفار يف �أق�صى اجلنوب،
و�صحار لت�شمل التنمية الدائمة امل�ستدامة كل �شرب من
ومبا ت�ضمه من مدن وقرى وجبال
ٍ
هذه الأر�ض الطيبة.
وعمان ت�شق طريقها التنموي من خالل م�سرية
وحتل علينا ذكرى يوم القوات امل�سلحة ُ
والتقدم واالزدهار ،فتبو�أت ُعمان احل�ضارة
مظاهر التطو ِر
النه�ضة املباركة التي جتلَّت فيها
ِ
ُ
والتاريخ مكانة عالية رفيعة ،تعتلي �سلم املجد وال�س�ؤدد ،تخطو بخطى حثيثة مدرو�سة،
وبفكر قائد م�ستنري ،حتى غدت دولة ع�رصية ي�شار �إليها بالبنان يف خارطة العامل احلديث،
ملا ت�شهده من تنمية �شملت كافة جوانب احلياة الكرمية ،و�أ�صبح الوطن بف�ضل اهلل يظله
الأمن والأمان ،والرخاء واال�ستقرار ،والذي حتقق بف�ضل اهلل عز وجل الذي �شاءت �إرادته
الكرمية ب�أن يجعل رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة هم من يحملون �رشف الدفاع عن الوطن،
و�رشف ما حققوه خالل �سنوات من الت�ضحية والفداء �إىل �أن جاء الن�رص امل�ؤزر يف مثل هذا
اليوم من عام 1975م ،الرجال الأ�شاو�س الذين �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ب�أن يكونوا
احل�صن احل�صني ،والدرع املتني ،وال�سياج املنيع ،لهذا البلد الأمني ،ول�سلطانه الكرمي،
ول�شعبه الويف اجلليل.

ويف هذا اليوم املاجد ،يوم الن�رص امل�ؤزر ،يقف منت�سبو قوات
ال�سلطان امل�سلحة وقفة �إجالل و�إكبار ،يجددون الطاعة والوالء لباين
ُعمان وقائد م�سريتها املظفرة ،ملا حظيت به من كرم العناية وعظيم
الرعاية ،من لدن القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل -الذي
�أر�سى دعائم بناء قوات وطنية م�سلحة بالعدة والعتاد ،والت�أهيل
والتدريب على �أ�س�س مدرو�سة ،ومبنهجية التخطيط العلمي ال�سليم،
لتكون منظومة ع�سكرية ع�رصية وحديثة ،تواكب القوات امل�سلحة يف
دول العامل املتقدمة تطورا وكفاءة ،وتقوم بواجبها الأ�سا�سي املقد�س
يف خدمة هذا الوطن الأبي ،بالذود عن حيا�ض مقدراته ،و�صون
منجزاته ،وحفظ �أمنه وا�ستقراره� ،شعارهم الذي ال يحيدون عنه �أبدا
(الإميان باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن).
�إن رقي الأمم وتطور نه�ضتها العلمية والعملية يكمن يف ثروتها
الب�رشية ،لذا د�أبت قوات ال�سلطان امل�سلحة على ت�أهيل العن�رص الب�رشي،
مدرو�سا ،مبن ًيا على التدريب الهادف ،ومن
و�إعداده �إعدا ًدا منهج ًيا
ً
حت�سن كفاءة الأداء،
خالل توفري الو�سائل والأدوات التي من �ش�أنها �أن ِّ
وحتفز الطاقات والإمكانات ،لتكون املح�صلة قوات حديثة التنظيم
والت�سليح ،ت�ضم بني �صفوفها كافة عنا�رص املنظومة الع�سكرية
املتكاملة عدة وعتا ًدا ،و�أ�صبح منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة البوا�سل
قادرين ،وبكل كفاءة واقتدار على ا�ستيعاب التعامل مع �أحدث العلوم
التقنية الع�سكرية يف �شتى املجاالت.
وبهذه الذكرى اخلالدة ي�رشفني بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة
عن منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة� ،أن نرفع �إىل املقام ال�سامي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه� -أ�سمى �آيات التهاين،
و�أ�صدق معاين التربيكات ،مت�رضعني �إىل البارئ جل �ش�أنه� ،أن ي�سبغ
عليه من نعمائه ظاهرة وباطنة ،و�أن يرفله بثوب ال�صحة والعافية،
و�أن يعيد هذه املنا�سبة الغالية على جاللته باليمن واخلري والربكات،
وعلى قواته امل�سلحة وهي ت�شهد مزي ًدا من التقدم والنماء واالزدهار،
قدما خلف قيادته احلكيمة يف بناء ُعمان
معاهدين اهلل على امل�ضي ً
الأبية وحفظ �أمنها وا�ستقرارها.
وكل عام واجلميع بخري

يوم القوات امل�سلحة ثمرة من ثمار النه�ضة
املباركةَ � ،آت ْت �أُ ُكلها يانعة طيبة ،زرعتها
�أيادي �أبناء عُ مان املخل�صني ،وروتها بع�صارة
عرق البذل والعطاء ،فنمت وا�ستطالت
ً
معانقة عنان ال�سماء
غ�صونها
rr

rr

يف هذا اليوم املاجد ،يوم الن�صر امل�ؤ َّزر ،يقف
منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة وقفة �إجالل
و�إكبارِّ ،
يجددون الطاعة والوالء لباين
عُ مان وقائد م�سريتها املظفرة ،ملا حظيت به
من كرم العناية وعظيم الرعاية
rr

rr

قوات ال�سلطان امل�سلحة د�أبت على ت�أهيل العن�صر
الب�شري ،و�إعداده �إعدا ًدا منهجيًا مدرو�سً ا ،مبنيًا
على التدريب الهادف ،ومن خالل توفري الو�سائل
حت�سن كفاءة
والأدوات التي من �ش�أنها �أن ِّ
الأداء ،وحتفز الطاقات والإمكانات
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مانــــــــــــــي:
ال�سلطــانــــي ال ُع
اجلي�ش
قائـــــد
ِّ
ِّ
ِ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم جميد يف تاريخ ُعــــــــــــــــــــــــمان النا�صع ،وهو مكرمة �سامية تف�ضل بها موالنا القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،تقدي ًرا من جاللته للدور البطويل الـــــــــــــــــــــــذي قدمتـه قــوات جاللتــه امل�سلحــة يف �أداء الواجـب الوطنـي املقد�س

11

احلمد اهلل رب العاملني ،نحمده تعاىل حق حمده ،ون�صلي ون�سلم على
�سيد خلقه حممد النبي الأمني عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم ،وعلى �آله
و�صحبه الغر امليامني ،والتابعني ل�سنته �إىل يوم الدين .
احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم جميد يف تاريخ ُعمان النا�صع ،وهو مكرمة
�سامية تف�ضل بها موالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
تقديرا من جاللته للدور البطويل الذي قدمته
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
ً
قوات جاللته امل�سلحة يف �أداء الواجب الوطني املقد�س ،ولرجاله الذين �صنعوا
غال من ُعمان احل�ضارة
املالحم البطولية واملواقف اجلريئة على جزء ٍ
والتاريخ واملجد ،و�سيظل هذا اليوم يوما م�شهو ًدا يف �سجل التاريخ الع�سكري
ال ُعماين يتناقله �أبطال رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة جيلاً بعد جيل ،وبهذه
املنا�سبة اجلليلة ي�رشفني وكافة منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �أن نرفع
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورعاه� -أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات املقرونة ب�أ�صدق الأمنيات الطيبة
مبوفور ال�صحة والعافية ول ُعماننا العزيزة يف ظل عهد موالنا امليمون بدوام
املجد والرفعة وال�س�ؤدد ،و�أن يحفظها يف �أمنها وا�ستقرارها وعلو �ش�أنها .
تهل علينا هذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا جمي ًعا واجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين البا�سل له خ�صو�صية مثلى يف االحتفال بذكرى هذا اليوم املجيد
الذي له من ال�سجايا وال�شمائل ما يجعلنا ن�ستجلي الدرو�س باعتبار �أن ما
عال وتطوير وحتديث للجي�ش ال�سلطاين
حتقق �إثر ذلك اليوم من م�ستوى ٍ
ال ُعماين ناجت عن الدعم غري املحدود من موالنا القائد الأعلى ،والتنفيذ
لتوجيهاته ال�سامية ,والتطبيق لفكره النري ،و�سنعمل جاهدين لبذل املزيد من
العطاء ملوا�صلة هذا امل�سار مبا يتوافق واخلطط املو�ضوعة وامل�ستمرة �إن �شاء
اهلل تعاىل لتطوير اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بكافة �صنوفه �ألوية وت�شكيالت
فكرا وعملاً  ،ميدان ًيا
ووحدات ،ويف مقدمتها القوة الب�رشية الفاعلة وتدريبها ً

اللواء الركن /
مطـر بن �سالـم البلو�شـي
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و�إداريا وفن ًيا ،فقد حتققت النقلة املتميزة من التطور والتحديث
حتى بلغ امل�ستوى العايل من الكفاءة واجلاهزية امل�ستمرة،
ويقف وراء هذا الإجناز كوادر يحتويها اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
بذلت الغايل والنفي�س يف �سبيل هذا الوطن العزيز ,وكذلك احتوا�ؤه
على ال�رصوح التدريبية املجهزة بالتقنيات احلديثة من �أنظمة
احلا�سب الآيل واالت�صاالت واملعدات املتطورة �أميانا منا ب�أن
التدريب والت�أهيل للكوادر الب�رشية هو الأ�سا�س الذي يحقق التطور
والتقدم ،و�أن التدريب يف اجلانب الع�سكري ركيزة من الركائز
الأ�سا�سية التي تبنى عليها القوات امل�سلحة ووحداتها القتالية
والإدارية والفنية ،والذي يهدف لتطوير كافة القدرات التخطيطية
وتنمية املهارات واملعارف لدى ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد
يف جميع تخ�ص�صاتهم ليظل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مبنت�سبيه
الأ�شاو�س قادرا على القيام بالدور الوطني املقد�س املنوط به
يذود عن حيا�ض ُعمان الغالية .
�سيبقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين دائما و�أبدا درع ُعمان
م�سخرا جميع الو�سائل والقدرات املادية
احل�صني وال�سياج املنيع،
ً
والب�رشية حلماية ثرى الوطن ،حامال �رشف �أمانة الدفاع عنه
منتهجا
و�ضمان ا�ستقراره وحماية منجزاته و�صون مكت�سباته،
ً
الر�ؤى احلكيمة والتوجيهات ال�سديدة ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة حفظه اهلل ورعاه� -أيد اهلل العلي القدير موالنا املعظم
بن�رصه و�أمده بال�صحة والعافية والعمر املديد ،وكلأه بعنايته
ورعايته لتحقيق املزيد من التقدم والرفعة لهذا الوطن العزيز
و�شعبه الأبي.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

يوم القوات امل�سلحة �سيظل يوما م�شهو ًدا
يف �سجل التاريخ الع�سكري ال ُعماين
يتناقله �أبطال رجال قوات ال�سلطان
امل�سلحة جيلاً بعد جيل
rr

rr

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �سيبقى دائ ًما
و� ً
أبدا درع عُ مان احل�صني وال�سياج
م�سخرا جميع الو�سائل والقدرات
املنيع
ً
املادية والب�شرية حلماية ثرى الوطن
حامال �شرف �أمانة الدفاع عنه و�ضمان
ا�ستقراره
rr

rr

التدريب يف اجلانب الع�سكري ركيزة
من الركائز الأ�سا�سية التي تبنى عليها
القوات امل�سلحة ووحداتها القتالية
والإدارية والفنية والذي يهدف لتطوير
كافة القدرات التخطيطية وتنمية
املهارات واملعارف
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ُ
مانـــــــي:
ال�سلطانــــي ال ُع
�ســالح اجلــــــ ِّو
قائـد
ِّ
ِّ
ِ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم القوات امل�سلحـــــــــــــــــــــــة من الأيام اخلالدة املجيدة يف التاريخ ال ُعماين احلافـل والرا�سـخ
بقلب ونف�س كل ُعماين ،وهو يوم ميمون تتجلـــــــــــــــــــــــــى فيه كل معاين الت�ضحية والفداء والوحدة وذكريات الن�صر املبني

11

يعد يوم القوات امل�سلحة -احلادي ع�رش من دي�سمرب -من
الأيام اخلالدة املجيدة يف التاريخ ال ُعماين احلافل والرا�سخ
بقلب ونف�س كل ُعماين ,وهو يوم ميمون تتجلى فيه كل معاين
الت�ضحية والفداء والوحدة وذكريات الن�رص املبني يف دحر قوى
ال�رش عن الأر�ض ال ُعمانية الطاهرة ,و�إنه بال �شك �ستبقى هذه
الذكرى العظيمة منقو�شة يف قلوب القادة وجميع منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة مبختلف ت�شكيالتهم بحروف من ذهب ،و�ستبقى
درو�سا ُتدر�س للأجيال القادمة ،وتغر�س فيهم
�أحداثه امل�سطرة
ً
العديد من املعاين والفوائد والتي عملت وال تزال تعمل يف توحيد
الر�ؤى واخلطط بق�صد خلق جيل قادر على مواجهة كل الظروف،
والتعامل مع كل املعطيات ،وحتافظ على اللحمة الوطنية
العظيمة .ومنذ ذلك اليوم املاجد التليد انطلقت ال�سواعد ال ُعمانية
الوفية يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
يف بناء ُعمان احلديثة بيدين قويتني ،فيد تبني و�أخرى حتمل
ال�سالح ،يد تبني وتعمر وتنجز وتطور ،واليد الأخرى حتافظ على
هذه املنجزات واملكت�سبات املهمة ،فبالعرق والدماء املبذولة
والت�ضحيات العديدة �أ�ضحت الأمة ال ُعمانية �شاخمة قوية را�سخة
املبادئ والقيم متم�سكة بدينها القومي وعقيدتها ال�سمحاء
الرا�سخة ،عاقدين العزم على �أن تظل ُعمان ن�صب �أعيننا �أمانة
يف كل وقت وحني ،دولة �سلم و�سالم ،وواحة �أمن و�أمان ,وعنوا ًنا
للت�ضحية والإباء ،واحتفا�ؤنا بهذا اليوم املاجد ما هو �إال �شهادة

اللواء الركن طيار/
مطـر بن علـي العبيدانـي
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منا على �أن نه�ضة الأمم وتطورها ال يكون �إال ب�سواعد
�أبنائها املخل�صني ،وفيه تذكري للن�شء والآخرين ب�أن
هذا التقدم امللحوظ مل يت�أت للأمة ال ُعمانية املاجدة
من فراغ ،ولكن من خالل ب�سالة قواتها الأ�شاو�س،
ووحدتهم ودمائهم الطاهرة وت�ضحياتهم اجلليلة،
وبذل الغايل والنفي�س ل�صون تراب هذا الوطن املعطاء
وطاعة لقائده الفذ امللهم الهمام� ،سائلني اهلل عز وجل
على الدوام ومت�رضعني بخال�ص الدعاء �أن تبقى ُعمان
قلعة ح�صينة بعزائم قواتها البوا�سل ،وواحة �أمن و�أمان،
و�أن يتغمد اهلل عزوجل �شهداءنا الربرة برحمته الوا�سعة،
وي�سكنهم ف�سيح جناته ،و�أن تظل ُعمان ح�صنا منيعا
قويا بفكر وقيادة موالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
وتوجيهاته ال�سديدة ونظرته الثاقبة ،وبتفاين �أبنائه
الأوفياء املخل�صني الأ�شاو�س من منت�سبي خمتلف
ت�شكيالت قوات ال�سلطان امل�سلحة العازمني على رفعة
وطنهم ووحدته وعزتة والدفاع عن حيا�ضه املقد�سة من
كل خطر داهم ،فكل التحية والإجالل والتقدير والإكبار
للمرابطني على ثغور الوطن العزيز وال�ساهرين على حفظ
وحماية مكت�سباته ،والذين نذروا �أنف�سهم ليكونوا له �س ًدا
غال ونفي�س،
مني ًعا وح�ص ًنا ح�صي ًنا يذودون عنه بكل ٍ
ويخطون بخطى حثيثة لتحقيق م�ستقبل واعد وزاهر.

�ستظل عُ مان ح�صنا منيعا قويا بفكر
وقيادة موالنا القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة وتوجيهاته ال�سديدة ونظرته
الثاقبة وبتفاين �أبنائه الأوفياء
املخل�صني الأ�شاو�س من منت�سبي خمتلف
ت�شكيالت قوات ال�سلطان امل�سلحة
rr

rr

ذكرى يوم القوات امل�سلحة العظيمة
�ستبقى منقو�شة يف قلوب القادة وجميع
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة مبختلف
ت�شكيالتهم بحروف من ذهب
rr

rr

كل التحية والإجالل والتقدير
والإكبار للمرابطني على ثغور الوطن
العزيز وال�ساهرين على حفظ وحماية
مكت�سباته والذين نذروا �أنف�سهم
ً
ً
ليكونوا له ً
ح�صينا
وح�صنا
�سدا منيعًا
يذودون عنه بكل غال ونفي�س
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ُ
ــــــة:
ــــة ال ُعمان َّي ِ
َّـــــة ال�سـلطان َّي ِ
قائــــــد البحري ِ

احلــادي ع�شــر مـــن دي�سمبــــر املجيـــــــــــــــــــــــــــد يـــوم القـــوات امل�سلحـــة يهــــل علينـــا عا ًمـــا بعــد عــام
ونحــن من�ضـي قد ًمــا خلـــف القيــادة الـــــــــــــــــــحكيمة ملوالنـــــا جاللـــة القائــــد الأعلــــى للقـــوات امل�سلحــة

11

اللواء الركن بحري/
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احلمد هلل حم ًدا طي ًبا مباركً ا فيه ،وال�صالة وال�سالم على خري الربية ،واملبعوث رحمة للعاملني،
�سيدنا حممد امل�صطفى الأمني ،وعلى �آله و�أ�صحابه الأخيار املنتجبني.
عاما بعد عام ونحن
ها هو احلادي ع�رش من دي�سمرب املجيد يوم القوات امل�سلحة يهل علينا ً
قدما خلف القيادة احلكيمة ملوالنا جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �-أبقاه اهلل-
من�ضي ً
في�رشفني و�أنا �أخط هذا الكلمة ونيابة عن جميع منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية� ،أن �أرفع
�إىل مقام موالي املعظم �-أعزه اهلل� -أزكى عبارات التهاين و�أ�صدق معاين الوالء بهذه املنا�سبة
الوطنية اجلليلة ،معاهدين الوطن وجاللته ب�أن نبقى ح�ص ًنا ح�صي ًنا و�س ًدا مني ًعا للوطن ومنجزاته
دوما واحة الأمن وال�سالم والرخاء واال�ستقرار.
الظافرة ،لتظل ُعمان ً
تطل هذه املنا�سبة الغالية على قلب كل ُعماين ،ومعها ن�ستذكر تلك امل�آثر اجلليلة والت�ضحيات
اجل�سيمة التي قدمها جنود ُعمان الأوفياء وحرا�سها الأمناء ،م�سطرين ملحمة من البطوالت
العظيمة يف �سبيل الذود عن حمى هذا الوطن العزيز ،م�ستلهمني عزميتهم و�إرادتهم من قائدنا
امللهم �-أبقاه اهلل -والذي كان يف مقدمة جيو�ش الن�رص و�إعالء ا�سم وطننا ُعمان عام 1975م،
ليبقى تراب الوطن معطرا بتلك الدماء الطاهرة التي قدمت حفظا وعزة وكرامة له ،وي�سجل يوم
الن�رص ذلك يف �سجالت التاريخ ال ُعماين الع�سكري ال�شامخ ،حتتفي به قوات ال�سلطان امل�سلحة كل
وم�ساع
عام كو�سام فخر يتقلده كل جندي ُعماين تقديرا وعرفانا ملا يقدمه من ت�ضحيات جليلة
ٍ
(عمان).
د�ؤوبة يف مهنة ال�رشف والأمانة ،حفظً ا
ودفاعا عن حمى وطن اخلري والإباء ُ
ً
ها نحن نحتفل ب�أفراح هذه املنا�سبة الع�سكرية اجلليلة لتتوا�صل مع �أفراح رجال البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بالت�رشيف ال�سامي ملوالنا جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �-أعزه اهلل-
لقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ورعايته ال�سامية الكرمية لال�ستعرا�ض الع�سكري الذي �أقيم
مبنا�سبة االحتفال بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،لتمتزج فرحة بحارة ُعمان مع فرحة
احتفاء بتلك املنا�سبة الغالية وفرحة الإطاللة ال�سامية
الوطن واملقيمني على �أر�ضه الطاهرة
ً
حبورا.
أقالمهم
�
وفا�ضت
ا
فرح
مانيني
ع
ال
لعاهل البالد املفدى والتي روت عيون ُ
ً
ً
وعمان تكت�سي وهلل احلمد واملنة بثوب الأمن واال�ستقرار ،بف�ضل
نحتفل بهذه املنا�سبة العزيزة ُ
اهلل وف�ضل �سواعد رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة الذين يحظون بالرعاية واالهتمام ال�ساميني
من لدن جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -حيث عطا�ؤه غري املحدود ملد
خمتلف ت�شكيالت �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة مبا هو جديد من العدة والعتاد ،فها هو مبنى
مركز العمليات امل�شرتكة ومركز الأمن البحري يقف �شاه ًدا على في�ض العطاء من لدن جاللته
�أعزه اهلل -لقواته البا�سلة جلعلها يف م�صاف القوات املتقدمة على م�ستوى العامل ،ومتار�س عملهابكل كفاءة واقتدار ،ولعل من ال�شواهد على ذلك الدور الذي �أ�صبح يقوم به مركز الأمن البحري على
م�ستوى املنطقة وال�سمعة التي حققها بني نظرائه على م�ستوى العامل ،مبا يحويه من �أنظمة ومعدات
متقدمة ت�ساهم يف املحافظة على �أمن وا�ستقرار املنطقة البحرية ال ُعمانية وما جاورها من مناطق
بحرية �أخرى ،وامل�شاركة يف م�سرية التنمية وعلى ر�أ�سها املجال االقت�صادي ،من خالل ت�أمني

املياه الإقليمية واملوانئ ال ُعمانية و�سالمة ال�سياحة البحرية يف ال�سلطنة بالتن�سيق مع
خمتلف اجلهات ذات العالقة بالأمن البحري ،وقد �أ�صبح هذا املركز -وهلل احلمد واملنة-
حمط اهتمام الكثريين من �صناع القرار واملعنيني مبجال الأمن البحري وما تلك الزيارات
وور�ش العمل التي �شهدها املركز خالل هذا العام �إال خري �شاهد على ذلك.
وا�ستمرارا ملنهج التحديث والتطوير يف �أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية والذي
ً
يحظى باالهتمام ال�سامي من لدن جاللته �-أعزه اهلل -فقد �شهد هذا العام خروج ال�سفينة
عاما ،وي�أتي خروجها من اخلدمة بعد
(الباطنة) من اخلدمة بعد خدمة دامت قرابة (ً )35
ان�ضمام جمموعة من ال�سفن احلديثة �إىل الأ�سطول �ضمن امل�شاريع الثالثة التي نفذها
ال�سالح يف ال�سنوات الأخرية �أال وهي (خريف� ،أفق ،بحر ُعمان) ،حيث رفدت البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبجموعة من ال�سفن مبختلف الأحجام والتخ�ص�صات ،وب�إمكانيات
متقدمة لت� ِّؤمن مياه الوطن املمتدة من �شمال ُعمان �إىل جنوبها ،وقد �أثبتت �سفن الأ�سطول
وطواقمها املبحرة فيها ليل نهار حجم الكفاءات والإمكانات التي تتمتع بها ،وا�ضعة
بذلك ا�سم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف خارطة بحريات دول العامل املتقدمة ،وهذا
ما �أكدته تلك التمارين التي تنفذها البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على الدوام مع خمتلف
بحريات الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ويف م�شاهد �أخرى خارج �أر�ض الوطن ،فقد �سجلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ح�ضوراُ عامل ًيا من خالل العديد من الأحداث كان من �أهمها ت�سيري الرحلة الدولية الرابعة
ل�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) والتي حملت ا�سم (�صواري
ح�ضورا فاعلاً يف
املجد وال�سالم)� ،سطر من خاللها رجال بحرية جاللته �-أعزه اهلل-
ً
العديد من املحافل البحرية الدولية التي �شهدتها القارة الأوروبية ،م�ؤكدين فيها �أن ُعمان
بلد الأ�صالة والت�سامح وال�سالم ،و�أن الإن�سان ال ُعماين �صانع املجد ورفيق البحر ومالزمه،
�إىل جانب ذلك فقد �شهدت مدينة (�آنتويرب) مبملكة بلجيكا مرا�سم االحتفال بت�سليم
الن�سخة التا�سعة من جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار ال�رشاعي كواحدة من �أرفع اجلوائز
التي متنح يف جمال الإبحار ال�رشاعي ،ولتكون هذه اجلائزة منارة يهتدي بها ع�شاق
الإبحار ال�رشاعي حفاظً ا على هذا املوروث احل�ضاري بف�ضل الر�ؤية احلكيمة جلاللة القائد
املفدى �-أبقاه اهلل -لالهتمام بهذا املجال على امل�ستوى العاملي.
ويف ختام هذه الكلمة ن�س�أل اهلل جلَّت قدرته وو�سعت رحمته ب�أن يحفظ لنا جاللة
وذخرا ورفعة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �-أعزه اهلل -وميد يف عمره ،و�أن يدميه عزا
ً
ل ُعمان و�أهلها ،معاهدين جاللته ونحن نبحر يف تلك احل�صون البحرية املنيعة ب�أن نبقى
وحرا�سا �أمناء لتبقى مياه الوطن طاهرة م�صانة.
جنو ًدا �أوفياء
ً
وعمان تنب�ض ح ًبا وجم ًدا ورفع ًة
وكل عام ُ
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم حتتفي به
قوات ال�سلطان امل�سلحة كل عام كو�سام
فخر يتقلده كل جندي عُ ماين تقديرا
وعرفانا ملا يقدمه من ت�ضحيات جليلة
وم�ساع د�ؤوبة يف مهنة ال�شرف والأمانة
ٍ
rr

rr

نحتفل ب�أفراح هذه املنا�سبة الع�سكرية
اجلليلة لتتوا�صل مع �أفراح رجال
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بالت�شريف
ال�سامي ملوالنا لقاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية ورعايته ال�سامية الكرمية
لال�ستعرا�ض الع�سكري الذي �أقيم
مبنا�سبة االحتفال بالعيد الوطني
التا�سع والأربعني املجيد
rr

rr

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية رفدت
مبجموعة من ال�سفن مبختلف الأحجام
والتخ�ص�صات ،وب�إمكانيات متقدمة
لت�ؤمن مياه الوطن املمتدة من �شمال
عُ مان �إىل جنوبها
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ُ
مانـــــي:
ال�سلطــانـــي ال ُع
احلـــــــــر�س
قائــــــد
ِّ
ِّ
ِ

احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام من الأيـــــــــــــــــــــــــام امل�ضيئـة يف تاريخ ُعمان املجيد الذي �صنعه رجالها الأبطال بعزميتهم
القوية وت�ضحياتهم لهذا الوطن العزيز ووالئهــــــــــــــــــــــــم حل�ضــــرة �صاحـــب اجلاللـــة القائــــد الأعلـــى للقــوات امل�سلحــــة

11

�إن يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة الذي هو يوم احلادي ع�رش من
دي�سمرب من كل عام من الأيام امل�ضيئة يف تاريخ ُعمان املجيد
الذي �صنعه رجالها الأبطال بعزميتهم القوية وت�ضحياتهم لهذا
الوطن العزيز ووالئهم حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه -
فهو عيد ه�ؤالء الرجال البوا�سل ،حماة الوطن ،ورموز عزته ومنعته
الذين قدموا يف ميادين الواجب الوطني �أروع الت�ضحيات ،و�سجلوا
�أ�سمى مظاهر البطولة والفداء ب�أرواحهم ودمائهم من �أجل �أن تظل
راية ُعمان عالية خفاقة يف �سماء املجد وال�س�ؤدد ،وهذا بال �شك
امتداد للبطوالت اخلالدة والأجماد العظيمة التي حققها ال ُعمانيون
على مر الدهور والأزمان.
يعد يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب بداية االنطالقة
كما ّ
العماين املعا�رص ،و�إن�شاء القوات امل�سلحة
نحو تكوين اجلندي ُ
القادرة على حماية الوطن والذود عن مكت�سباته ،وانطالقتها
احلقيقية نحو التحديث والتطوير ،وي�أتي االحتفال بهذا اليوم
تقديرا واعتزا ًزا مبا قدمه رجال ُعمان
املجيد يف كل عام
ً
البوا�سل من م�آثر وت�ضحيات ج�سام ،وتفان منقطع النظري عرب
العماين العريق� ،إىل جانب االحتفاء بكل
التاريخ الع�سكري ُ
العماين
ما نالته قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ُ
وقوة ال�سلطان اخلا�صة و�رشطة ُعمان ال�سلطانية وكافة
الأجهزة الأمنية من تطوير وحتديث يف العدة والعتاد ومناهج
و�أ�ساليب التدريب التي تتفق مع التقدم الع�سكري يف املجاالت
املختلفة.

اللواء الركن/
خليفـة بن عبداهلل اجلنيبـي
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�إن ما �أجنزته قوات ال�سلطان امل�سلحة من م�ستويات التقدم
والتحديث ،وما حققته من مراكز �سبق خالل م�شاركاتها املختلفة يف
املحافل الدولية� ،إمنا هو دليل االهتمام ال�سامي والرعاية الكرمية التي
حتظى بها من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة –حفظه اهلل ورعاه -فقد مت
�إمدادها بكل املقومات الالزمة لالرتقاء بكفاءتها الع�سكرية والقتالية
والأمنية للذود عن حيا�ض هذا الوطن العزيز والإ�سهام بقوة وفاعلية
يف حتقيق الأهداف الوطنية ال�سامية ،ويف هذا املجال حظي احلر�س
وت�سليحا
ال�سلطاين ال ُعماين بن�صيبه من التطوير والتحديث �إعدا ًدا
ً
وت�أهيلاً وتدري ًبا وفق �أحدث النظم والأ�ساليب الع�سكرية بف�ضل الرعاية
ال�سامية حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
قدما
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه– وهو ٍ
ما�ض ً
بكل عزمية نحو املزيد من التطوير والتحديث يف �شتى املجاالت ،و�إمداد
العن�رص الب�رشي باخلربات العلمية والع�سكرية ،و�إك�سابه املهارات
الالزمة يف كيفية تعامله مع خمتلف الأجهزة والأ�سلحة احلديثة .
وبهذه املنا�سبة اخلالدة العزيزة على نفو�سنا ي�رشفني وي�رشف
جميع منت�سبي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين �أن نرفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات مقرونة بالوالء والطاعة �إىل املقام ال�سامي،
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه� -سائلني املوىل
جلَّت قدرته �أن ينعم على جاللته مبوفور ال�صحة والعافية والعمر
املديد ،ولل�شعب ال ُعماين املزيد من التقدم واالزدهار.
وكل عام واجلميع بخري

ي�أتي االحتفال بهذا اليوم املجيد
ً
واعتزازا مبا
تقديرا
يف كل عام
ً
قدمه رجال عُ مان البوا�سل من م�آثر
وت�ضحيات ج�سام  ،وتفان منقطع
النظري عرب التاريخ الع�سكري
ال ُعماين العريق
rr

rr

احلادي ع�شر من دي�سمرب بداية
االنطالقة نحو تكوين اجلندي
ال ُعماين املعا�صر  ،و�إن�شاء القوات
امل�سلحة القادرة على حماية الوطن
والذود عن مكت�سباته ،وانطالقتها
احلقيقية نحو التحديث والتطوير
rr

rr

احلر�س ال�سلطاين العُماين حظي
بن�صيبه من التطوير والتحديث
�إعدا ًدا وت�سليحً ا وت�أهيلاً وتدريبًا وفق
�أحدث النظم والأ�ساليب الع�سكرية
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ِّ
الوطنــــــــــي:
فـــــــاع
الـــــد
كـليــــــة
آمـــــــر
�
ُ
ِ
ِّ
ِ

يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب ,خ َّلد فيه �أبنــــــــــــــــــــــــاء ُعمان الأوفياء ملحمة تاريخية ،كان رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة
رمــز ذلــك اليــوم اخلالــد ،الذيــن زرعــــــــــــــــــــــــوا معانـــي الوفــاء والإخــال�ص والت�ضحيـــة مــن �أجــل ُعمان

11

يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب اخلالد ،خلد فيه �أبناء ُعمان
الأوفياء ملحمة تاريخية ،كان رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة
رمز ذلك اليوم اخلالد الذين زرعوا يف كل زاوية من ربوع
الوطن العزيز معاين الوفاء والإخال�ص والت�ضحية من �أجل
ُعمان.
ولهذا كانت التوجيهات ال�سامية جلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة –حفظه اهلل ورعاه–
ب�أن يكرم رجالة املخل�صني بهذا اليوم الذي يعرب عن مدى
التقدير ال�سامي جلاللته -حفظه اهلل -ملنت�سبي قواته
امل�سلحة� ،إذ �إنه لوال ت�ضحياتهم ملا حتققت �أهداف النه�ضة
املباركة يف كافة ربوع الوطن كما خطط لها القائد املفدى
–حفظه اهلل ورعاه– ومن هنا كانت توجيهاته ال�سامية
تنظيما وتدري ًبا
بتطوير وبناء قواته امل�سلحة وتعزيزها
ً
وت�سليحا حتى تكون قوة متكاملة بعد �أن مت تزويدها مبا
ً
حتتاج �إليه لتمكينها من �أداء دورها يف حماية ال�سلطنة
و�سالمة �أرا�ضيها وكفالة الأمن والطم�أنينة ملواطنيها
واملقيمني فيها.
�إن ُعمان الغالية بتاريخها و�شعبها الأبي وقوات جاللته
يوما ب�إرثهم احل�ضاري والبطويل ،بل
امل�سلحة مل يكتفوا ً
يوما بعد يوم لإ�ضافة جديدة يف �سجل املجد
م�ستمرون ً
والبطوالت امل�رشقة ،والإجنازات الزاهرة ،متجاوزين كل
ال�صعاب والتحديات ،مت�سلحني بالإرادة القوية والعزمية

اللواء الركن/
�سالـم بن م�سلـم قطـن

دي�سمبــــــــــــــــــــــــر
يوم القـــــــــــــــــوات
امل�سلـــــــــــــــــــحــة
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ال�صادقة ،لتحقيق كل الأهداف والغايات من �أجل
ُعمان ومنعتها ،واال�ستمرار يف بناء حا�رض ُم�رشف،
وم�ستقبل متطور ومتجدد.
اليوم بكل فخر تقوم كلية الدفاع الوطني منذ
افتتاحها يف هذا اليوم اخلالد ،يوم احلادي ع�رش من
دي�سمرب 2013م ب�أداء ر�سالتها وحتقيق �أهدافها التي
ر�سمت لها ،وذلك مبا توفره من بيئة �أكادميية حتفز
على الإبداع والتحليل على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي.
وال ي�سعني يف هذا اليوم الأغر �إال �أن �أقدم حتية
�إجالل وتقدير لكافة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية املرابطني يف ثغور
الوطن العزيز ،و�أقول لهم بكم نفخر �أيها الأ�شاو�س
الأبطال� ،أنتم رمز للوفاء والإخال�ص وال�شموخ لهذا
الوطن العزيز.
وبهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة ي�رشفني وجميع
منت�سبي كلية الدفاع الوطني �أن نتقدم بالتهنئة
ال�صادقة للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة –حفظه اهلل ورعاه– �سائلني
اهلل العلي القدير �أن يعيد هذه املنا�سبة على جاللته
أعواما عديدة و�أزمنة مديدة وهو يتمتع بال�صحة
� ً
والعافية ،و�أن يدمي على ُعمان نعمة الأمن والإميان.

كانت التوجيهات ال�سامية جلاللة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة –حفظه اهلل
ورعاه – ب�أن يكرم رجاله املخل�صني بهذا
اليوم الذي يعرب عن مدى التقدير
ال�سامي جلاللته حفظه اهلل ملنت�سبي
قواته امل�سلحة
rr

rr

عُ مان الغالية بتاريخها و�شعبها الأبي
وقوات جاللته امل�سلحة مل يكتفوا
يومًا ب�إرثهم احل�ضاري والبطويل ،بل
م�ستمرون يومًا بعد يوم لإ�ضافة جديدة
يف �سجل املجد والبطوالت امل�شرقة
rr

rr

اليوم بكل فخر تقوم كلية الدفاع الوطني
منذ افتتاحها يف هذا اليوم اخلالد يوم
احلادي ع�شر من دي�سمرب 2013م ب�أداء
ر�سالتها وحتقيق �أهدافها التي ر�سمت لها

29

العــدد 516
دي�سمرب 2019

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

• ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن حممد
النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم
 12/24معايل الدكتور حممد جواد ظريف
وزير اخلارجية باجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية والوفد املرافق له ،ومت خالل
املقابلة ا�ستعرا�ض التعاون القائم بني
ال�سلطنة واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ال�صديقة ،وبحث �أهم م�ستجدات الأو�ضاع
الإقليمية والدولية.
• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم 12/24
معايل الدكتور �أ�س .جي�شانكر وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية بجمهورية الهند والوفد املرافق
له ،ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية وا�ستعرا�ض م�سرية العالقات التي
تربط ال�سلطنة بجمهورية الهند ال�صديقة،
وبحث �آفاق التعاون القائم و�سبل تعزيزه مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني.
• وا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم  12/29معايل تارو كونو وزير الدفاع
الياباين والوفد املرافق له .
رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف والوفد
املرافق له ،من جانبه قدم معايل وزير الدفاع
الياباين �شكره وتقديره ملعاليه م�ؤكدا حر�ص
بالده لتعزيز �أطر التعاون القائم بني ال�سلطنة
واليابان ال�صديقة ،كما مت تبادل الأحاديث
الودية ,وا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الطيبة
التي تربط البلدين� ،إىل جانب التطرق �إىل عدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
• ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم 12/26
معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام
جلامعة الدول العربية ،وذلك يف �إطار
الزيارة التي قام بها �إىل ال�سلطنة
لإلقاء حما�رضة بكلية الدفاع الوطني
بوزارة الدفاع.
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ورحب معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع مبعايل الأمني العام
جلامعة الدول العربية متمنيا له زيارة
موفقة لل�سلطنة ،وقد �أثنى معاليه على
دور ال�سلطنة يف دعم ال�سلم واال�ستقرار
الدوليني يف منطقة ال�رشق الأو�سط
والعامل �أجمع ،م�شي ًدا بجهود ال�سلطنة
ومواقفها البناءة ومد ج�سور التفاهم
والتعاون بني خمتلف دول العامل ،كما
�أ�شاد بالقيادة احلكيمة حل�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه-
وتعاون ال�سلطنة الوثيق ودعمها جلهود
جامعة الدول العربية الرامية لرت�سيخ
دعائم التعاون الدويل املتعدد الأطراف
يف �شتى املجاالت ،كما مت خالل اللقاء
تبادل الأحاديث الودية ،وبحث عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة اللواء الركن �سامل بن
م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني.
• وا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم  12/24معايل
الدكتور �إ�س جي�شانكر وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية بجمهورية الهند.
مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض جماالت التعاون
القائمة بني البلدين ال�صديقني ،وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك،
و�أ�شاد معاليه مب�ستوى العالقات الطيبة
بني البلدين ال�صديقني ،وجهود ال�سلطنة
يف حتقيق الأمن وال�سالم يف املنطقة.
ح�رض املقابلة معايل حممد بن
نا�رص بن حممد الرا�سبي الأمني العام
بوزارة الدفاع ،و�سعادة �سفري جمهورية
الهند املعني لدى ال�سلطنة ،والوفد
املرافق لل�ضيف.

• وا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم � 12/30سعادة
الدكتور جمعة بن �أحمد الكعبي �سفري
مملكة البحرين املعني لدى ال�سلطنة.
• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه

مبع�سكر بيت الفلج يوم 12/30
�سعادة الدكتور خالد بن �صالح �شطيف
�سفري اجلمهورية اليمنية املعني لدى
ال�سلطنة.
مت خالل املقابلتني تبادل
الأحاديث الودية ،وا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية الطيبة بني ال�سلطنة وكل من
مملكة البحرين واجلمهورية اليمنية
ال�شقيقتني.
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معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يت�سلم ر�سالة خطية من �سعادة الدكتور نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر

ت�سلم معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ر�سالة
خطية من �سعادة الدكتور خالد بن حممد العطية نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة
قطر ،تت�ضمن دعوة معاليه حل�ضور فعاليات الن�سخة
ال�سابعة من معر�ض وم�ؤمتر الدوحة الدويل للدفاع
البحري (دميدك�س  )2020والذي �سيقام يف مدينة
(الدوحة )خالل �شهر مار�س 2020م.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر
بيت الفلج يوم  12/4ل�سعادة ال�شيخ جا�سم بن
عبدالرحمن �آل ثاين �سفري دولة قطر املعينّ لدى
ال�سلطنة.
وخالل اللقاء �شكر معايل ال�سيد ل�سعادة

الدكتور دعوته الكرمية ،كما مت خالل اللقاء
ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية التي تربط البلدين

ال�شقيقني ،وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يعقد جل�سة مباحثات ر�سمية مع وزير الدفاع الياباين
ُعقدت مبقر وزارة الدفاع مبع�سكر بيت الفلج
يوم  12/29جل�سة املباحثات الر�سمية بني
معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ومعايل تارو
كونو وزير الدفاع الياباين.
يف بداية اللقاء رحب معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبعايل ال�ضيف
والوفد املرافق له ،متمنيا لهم طيب الإقامة
بال�سلطنة ،من جانبه �شكر معايل ال�ضيف
معايل ال�سيد الوزير على ح�سن اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة الذي قوبل به والوفد املرافق .
عقب ذلك مت ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة القائمة
بني البلدين ال�صديقني ،وبحث جماالت التعاون
القائم بني وزارتي الدفاع وتعزيزه ،كما مت تبادل
وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات االهتمام

امل�شرتك مبا يخدم م�صلحة البلدين ال�صديقني.
ح�رض جل�سة املباحثات من اجلانب ال ُعماين
الفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�رص النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء
الركن بحري عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل

الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
كما ح�رضها من اجلانب الياباين �سعادة �سفري
اليابان املعتمد لدى ال�سلطنة والوفد املرافق
ملعايل ال�ضيف .

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ينفذ البيان العملي لتمرين ( الدرع احل�صني)1/
نفذ اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممثال بقوات
الفرق يوم  12/2البيان العملي لتمرين (الدرع
احل�صني ،)1/وب�إ�سناد من �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،ولواء امل�شاة ( ،)11ومدفعية �سلطان
ُعمان ،وهند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وذلك
حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وبح�ضور عدد
من كبار ال�ضباط وال�ضباط بقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واجلهات الأمنية الأخرى .
يف بداية فعاليات البيان ا�سمتع اللواء
الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين واحل�ضور
�إىل �إيجاز عن املراحل التح�ضريية للبيان
اخلتامي ،وما ا�شتمل عليه من مراحل تعبوية
�صممت لتحقيق الأهداف التي من �أجلها يتم
تنفيذ هذا التمرين .
وقد جرت فعاليات البيان العملي اخلتامي
يف منطقة التدريب املخ�ص�صة مبحافظة ظفار،
والذي نفذ خالله كافة اخلطط التدريبية
املر�سومة له ،و�أظهر امل�شاركون فيه م�ستوى

عاليا من الكفاءة عك�ست م�ستوى التدريب
واجلاهزية ،والقدرة العالية على تنفيذ املهام
العملياتية با�ستخدام �أحدث الأ�سلحة واملعدات.
ويف ختام فعاليات التمرين �أ�شاد اللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين مب�ستوى �أداء امل�شاركني من
خمتلف الأ�سلحة ،الأمر الذي مكنهم من تنفيذ

كافة املهام بكل كفاءة واقتدار ،و�أظهر امل�ستوى
التدريبي املتقدم ومدى ا�ستيعاب ما تلقوه من
مهارات تدريبية عالية ،حاثا جميع امل�شاركني
�إىل اال�ستمرار يف تقدمي كل ما من �ش�أنه �أداء
املهام والواجبات الوطنية التي ي�ضطلعون بها
حفاظً ا على �أمن وا�ستقرار البالد .

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يكرم عد ًدا من املجيدين

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل رئي�س جلنة العالقات اخلارجية والدفاع الوطني يف جمل�س النواب الربازيلي
ا�ستقبل معايل حممد بن نا�رص الرا�سبي
الأمني العام بوزارة الدفاع مبكتبه يوم
� 12/9سعادة �إدواردو بول�سونارو رئي�س جلنة
العالقات اخلارجية والدفاع الوطني مبجل�س
النواب بجمهورية الربازيل االحتادية والوفد
املرافق له.
وقد رحب معايل الأمني العام بوزارة
الدفاع بال�ضيف الربازيلي  ،ومت خالل املقابلة
تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.
العــدد 516
دي�سمرب 2019

32

• احتفلت خدمات متوين القوات يوم  12/9بتخريج عدد من الدورات
التخ�ص�صية واملهنية والإدارية وتكرمي املجيدين ,وذلك حتت رعاية اللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،حيث قام
بتوزيع اجلوائز وتكرمي املجيدين وت�سليم ك�أ�س قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين للوحدات الفائزة يف م�سابقة حت�سني وتطوير م�ستوى الأداء والعمل
التمويني بني وحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لعام 2019م ،وت�سليم ك�أ�س
رئي�س خدمات متوين القوات لوحدات خدمات متوين القوات الفائزة يف

م�سابقة تفتي�ش التموين الفني.
• كما احتفلت نقليات قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  12/8بتكرمي
املجيدين من منت�سبيها حتت رعاية اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،والذي قام بت�سليم اجلوائز على املجيدين من �ضباط و�ضباط
ال�صف والأفراد ،وذلك تقديرا جلهودهم املخل�صة يف العمل وحثهم على بذل
املزيد من اجلهد والتفاين يف �أداء الواجب الوطني.
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ينفذ البيان العملي لتمرين ( احل�سم ال�سريع) 2/

نفذ اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممثال
بلواء امل�شاة( )23يوم  12/4البيان العملي
لتمرين (احل�سم ال�رسيع  )2/بالذخرية احلية،
وب�إ�سناد من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية� ،إىل جانب كل
من مدرعات �سلطان ُعمان ،ومدفعية �سلطان
ُعمان ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن طيار
مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،وبح�ضور اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين.
وقد جرت فعاليات البيان العملي
اخلتامي يف مناطق التدريب ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يف جزيرة م�صرية ،والذي
نفذ خالله امل�شاركون اخلطط املر�سومة له،
ومبا يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة،
والذي �أظهر امل�شاركون فيه م�ستوى عاليا من
الكفاءة والقدرات الدالة على م�ستوى التدريب
واجلاهزية ،والقدرة على االن�سجام يف تنفيذ
املهام با�ستخدام �أحدث الأ�سلحة واملعدات.
ويف اخلتام قام اللواء الركن طيار قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين راعي املنا�سبة
واحل�ضور باالطالع على املعر�ض امل�صاحب
الذي �أقيم على هام�ش التمرين ،والذي ا�شتمل
على معرو�ضات للمعدات والآليات احلديثة
امل�ستخدمة يف التمرين ،والتي زودت بها
وحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وا�ستمع
�إىل �رشح واف عنها.
هذا ،وقد �أ�شاد اللواء الركن طيار قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بامل�ستوى
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�أم�سية ثقافية بقاعدة امل�صنعة اجلوية لعام 2019م

نظمت اللجنة الثقافية بقاعدة امل�صنعة اجلوية
�أم�سيتها الثقافية لعام 2019م ،وذلك يوم  12/24حتت
رعاية اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين مب�شاركة عدد من امل�ؤ�س�سات
املدنية واملجتمعية ومراكز االحتياجات اخلا�صة
وجمعية النور للمكفوفني ،وقد ا�شتملت الأم�سية على عدد
من الفقرات والق�صائد ال�شعرية ،وم�رسحية هادفة ،وكذلك
�إقامة معر�ض م�صاحب للفعالية.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري وليام (دوق كامربيدج) يزور قاعدة م�سندم البحرية

العام للتمرين والآلية املتبعة يف تنفيذ
العمليات التدريبية امل�شرتكة ،والتي من
�ش�أنها �أن تعمل على اال�ستمرار يف تطوير
القدرات وتعزيز الكفاءة القتالية واجلاهزية
العملياتية للكوادر الب�رشية والفنية والأجهزة
واملعدات� ،إ�ضافة �إىل تعزيز التدريب امل�شرتك
من �أجل حتقيق التمازج وتبادل اخلربات
�أثناء تنفيذ العمليات امل�شرتكة.
ومن جانبه �أ�شاد اللواء الركن مطر
بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين

العماين مب�ستوى �أداء امل�شاركني من
ُ
خمتلف الأ�سلحة يف فعاليات التمرين،
الأمر الذي مكنهم من تنفيذ كافة املهام
العملياتية امل�شرتكة مب�ستوى متقدم
�أظهر مدى ما تلقوه من مهارات وقدرات
تدريبية عالية ،حاثا جميع امل�شاركني
على اال�ستمرار يف تقدمي كل ما من �ش�أنه
�أداء املهام والواجبات الوطنية التي
ي�ضطلعون بها؛ حفاظً ا على �أمن البالد
وا�ستقرارها.

قام يوم � 12/3صاحب ال�سمو امللكي الأمري
وليام (دوق كامربيدج) بزيارة �إىل قاعدة م�سندم
البحرية مبحافظة م�سندم ،وذلك يف �إطار الزيارة التي
قام بها �إىل ال�سلطنة ،حيث كان يف ا�ستقباله لدى
و�صوله القاعدة اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية وعدد
من كبار ال�ضباط ،كما كان يف اال�ستقبال �سعادة
�سفري اململكة املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة،
وملحق الدفاع الربيطاين ب�سفارة اململكة املتحدة
مب�سقط.
وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ب�سمو الأمري وليام متمن ًيا
له زيارة طيبة ،ثم ا�ستمع ال�ضيف �إىل �إيجاز
عن املهام والواجبات الوطنية التي ت�ضطلع بها قاعدة م�سندم البحرية،
ودورها الرائد يف مراقبة وتن�سيق عبور ال�سفن وناقالت النفط العاملية
و�إر�شادها عرب م�ضيق هرمز الإ�سرتاتيجي ،كما قام دوق كامربيدج الأمري
ويليام بزيارة �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ( الرا�سخ) وا�ستمع �إىل
�إيجاز عن الأدوار و الإ�سناد التن�سيقي لأ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
مع بحريات دول الإقليم خا�صة تلك الأدوار املتعلقة بالتن�سيق امل�شرتك
جتاه ت�أمني خطوط املالحة الدولية  ،ف�ضلاً عن الأعمال الإن�سانية التي
ت�سهم بها �سفن البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف املنطقة ك�أعمال الدعم
املالحي والإ�سناد الفني وعمليات البحث والإنقاذ.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حتتفل بخروج �سفينتها (الباطنة) من اخلدمة

�أقامت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يوم  12/1احتفاال مبنا�سبة خروج
�سفينتها (الباطنة) من اخلدمة ،وقد
رعى االحتفال الذي �أقيم يف قاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية اللواء الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
يف بداية االحتفال �أ َّدت ثلة من
حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية لراعي
املنا�سبة ،الذي قام بتفتي�ش ال�صف
الأمامي من طابور حر�س ال�رشف،
بعدها قام اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مب�صافحة
طاقم ال�سفينة.
وبهذه املنا�سبة� ،ألقى اللواء
الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،كلمة �أ�شار فيها �إىل م�آثر هذه
ال�سفينة ،وما �أحدثته من نقلة نوعية يف
م�سريتها احلافلة بالعمل والإجناز دامت
قرابة ثالثة عقود ،و�إ�سهاماتها املقدرة
يف تنفيذ الواجبات املنوطة �إليها �إىل
جانب مثيالتها من ال�سفن الأخرى
يف حماية املياه الإقليمية ال ُعمانية،
وا�ستتباب الأمن ،وب�سط اال�ستقرار،
و�ضمان �سالمة املالحة البحرية ،كما
�أ�شاد قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يف كلمته بالقادة وال�ضباط والأفراد
الذين عملوا على ظهر هذه ال�سفينة،
وبجهودهم التي بذلوها والأعمال
اجلليلة التي نفذوها من خاللها ،م�ؤكدا
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ختام م�سابقة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين للرماية لعام 2019م

اختتمت يوم  12/19م�سابقة
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين للرماية
لعام 2019م حتت رعاية اللواء الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وبح�ضور
اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وذلك
على ميدان رماية �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بالأن�صب ،وا�شتملت امل�سابقة
على عدد من امل�سابقات على امل�ستويني
الفردي والفرق ملنت�سبي ومنت�سبات
ال�سالح ،حيث جاءت قاعدة �أدم اجلوية
يف املركز الأول على امل�ستوى العام
للبطولة يف جميع امل�سابقات ،وح�صلت

على درع �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،وح�صل املالزم جوي حممد
بن علي النا�رصي على املركز الأول
على امل�ستوى العام يف م�سابقة

امل�سد�س ،بينما ح�صل الرقيب جوي
�سلطان بن حممد املجريف على املركز
الأول على امل�ستوى العام يف م�سابقة
البندقية.

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�ستقبل قائد قوة الواجب املختلطة ()152
ا�ستقبل اللواء الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية مبكتبه يوم  12/17العقيد الركن
بحري عادل حممد عي�سى قائد قوة الواجب
املختلطة (. )152
وقد رحب اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيف ،ومت
خالل املقابلة تبادل وجهات النظر وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

�آمر كلية الدفاع الوطني ي�شارك يف منتدى �أمن ال�شرق الأو�سط بجمهورية ال�صني ال�شعبية
�أن بحار ال�سلطنة ومرا�سي القواعد
البحرية �ستبقى وفية لهذه ال�سفينة،
و�أن ذكراها �ستبقى يف خميلتنا جميعا
كلما �أبحرنا على منت �سفن البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية الأخرى ،و�أثناء
تنفيذ التمارين والدوريات البحرية،
و�ستكون ب�إذن اهلل مبعث فخر ،ن�ستلهم
منها العزمية والإ�رصار لتقدمي املزيد
من الت�ضحية والفداء لهذا الوطن.
بعد ذلك ،بد�أت مرا�سم خروج ال�سفينة

(الباطنة) من اخلدمة ،حيث مت �إنزال
الأعالم م�صحوبا بنغمات اخلروج من
اخلدمة ،بعدها قام قائد ال�سفينة بت�سليم
علم ال�سفينة لقائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية.
ويف اخلتام ،قام اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
راعي املنا�سبة بتكرمي عدد من القادة
تقديرا ملا قدموه من
ال�سابقني لل�سفينة
ً
�أدوار جليلة خلدمة هذا الوطن املعطاء.

�شارك اللواء الركن �سامل بن م�سلم
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ممثال
لوزارة الدفاع يف فعاليات منتدى �أمن
ال�رشق الأو�سط والذي عقد خالل الفرتة
من ( )11/28-27يف مدينة (بكني)
بجمهورية ال�صني ال�شعبية حتت عنوان
(�أمن ال�رشق الأو�سط يف الو�ضع اجلديد:
التحديات واملخارج).
وقد ناق�ش املنتدى عدة حماور
�أهمها� :أهمية العدالة والإن�صاف للأمن
الدائم يف ال�رشق الأو�سط ،والتعددية
و�سبل حل الق�ضايا ال�ساخنة ،وتعزيز
الأمن من خالل التنمية و�رشوط حتقيقها

و�سبل التعاون ،ودور حوار احل�ضارات
يف مكافحة الإرهاب ونزع التطرف.
اجلدير بالذكر �أن املنتدى حظي
مب�شاركة وا�سعة من قبل خمتلف اجلهات

املعنية وذات ال�صلة ب�أمن ال�رشق الأو�سط،
ومن بينها عدد من اجلهات احلكومية
بال�سلطنة
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كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف معايل الأمني العام جلامعة الدول العربية
ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني يوم
 12/26معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام
جلامعة الدول العربية ،وذلك يف �إطار مقررات
املنهاج العام لدورة الدفاع الوطني ال�سابعة.
ولدى و�صول معاليه مقر الكلية ببيت
الفلج رحب به اللواء الركن �سامل بن م�سلم
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ،بعدها �ألقى
معايل الأمني العام جلامعة الدول العربية
حما�رضة بعنوان (تعزيز قوة الدولة الوطنية
يف العامل العربي) تطرق من خاللها �إىل �أبرز
ق�ضايا ال�رشق الأو�سط والق�ضايا العاملية ،وال�سياق الإ�سرتاتيجي
و�أهميته للقطاع الع�سكري والتطورات املتالحقة للتقنيات احلديثة
و�أهمية مواكبتها.
كما حتدث ال�ضيف عن واقع احلروب وتداعياتها وتغري طبيعتها
عرب الأزمنة املختلفة وكيفية اال�ستجابة للأحداث الإ�سرتاتيجية
و�آلية التعامل معها ،وتطرق املحا�رض �إىل �أهم التداعيات ال�سلبية
للهزة الكبرية التي �رضبت منطقة ال�رشق الأو�سط والتي ما يزال
النظام العربي ككل مبا يف ذلك جامعة الدول العربية يعاين منها،
كما �أ�شار معايل الدكتور الأمني العام جلامعة الدول العربية �إىل
ثالث ركائز �أ�سا�سية ال غنى عنها لتح�صني الدول العربية وزيادة
منعتها يف مواجهة املخاطر اجلديدة وهي الركيزة الأمنية ،وركيزة
احلكم الر�شيد ،والركيزة االقت�صادية ،وهي ثالث ركائز متكاملة
يعزز بع�ضها بع�ضا ،ومتثل معا مثلث اال�ستقرار واالزدهار للدول
العربية املعا�رصة.
ويف اخلتام قام معايل الأمني العام جلامعة الدول العربية
بالرد على ا�ستف�سارات و�أ�سئلة احل�ضور وامل�شاركني يف الدورة
ال�سابعة بالكلية.

قام يوم  12/10وفد من جمل�س ال�شيوخ بجمهورية
كازاخ�ستان برئا�سة معايل بيكتا�س بيلنزاروف نائب
رئي�س املجل�س بزيارة �إىل متحف قوات ال�سلطان
امل�سلــحة ،وقد ا�صطحبه مدير متحف قوات ال�سلطان
امل�سلحة برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يف
جولة �شملت �أروقة املتحف املتعددة ،اطلع خاللها
على املخطوطات واملج�سمات التاريخية ذات العراقـة
ال ُعمانية الدالة على فنـون العمارة املتنوعة بقلعة بيت
واف عن التـطور الذي حظيت
الفلج ،كما ا�ستمع �إىل �رشح ٍ
به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ظل العهد الزاهر ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه .

زيارات مركز الأمن البحري

ح�رض املحا�رضة معايل الدكتور عبداهلل بن نا�رص احلرا�صي
رئي�س الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،والفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن قائد قوة ال�سلطان
اخلا�صة ،واللواء الركن م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي
للعمليات ،وعدد من املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد من
�أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة
و�رشطة ُعمان ال�سلطانية واجلهات الأمنية الأخرى ،كما كان يف
احل�ضور هيئة التوجيه وامل�شاركون يف الدورة ال�سابعة لكلية
الدفاع الوطني.

وفد من دورة الدفاع الوطني مبملكة البحرين يزور كلية الدفاع الوطني
• قام يوم  12/2وفد دورة الدفاع الوطني
مبملكة البحرين برئا�سة اللواء الركـن بحري
(الدكتور) عبداهلل �سعيد املن�صوري �آمر الكلية
امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني
مبملكة البحرين ال�شقيقة بزيارة �إىل كلية الدفاع
الوطني ،وكان يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر
الكلية مبع�سكر بيت الفلج اللواء الركن �سامل بن
م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني.
وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز عن كلية الدفاع
الوطني وما حتتويه من مرافق وجتهيزات حديثة،
كما اطلعوا على �أق�سام الكلية املختلفة وما حتويه
من قاعات متنوعة �صممت وفق �أحدث املوا�صفات.
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وفد من جمل�س ال�شيوخ بجمهورية كازاخ�ستان يزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة

• قام يوم  12/2وفد دورة الدفاع الوطني
مبملكة البحرين ال�شقيقة برئا�سة اللواء الركن
بحري (الدكتور) عبداهلل �سعيد املن�صوري
�آمر الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع
الوطني بزيارة ملركز الأمن البحري ،حيث كان
يف ا�ستقبالهم العميد الركن بحري من�صور بن
حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري .
• كما قام يوم  12/19اللواء فيليب بوتينو
رئي�س ال�ش�ؤون الإقليمية بق�سم العالقات الدولية
باملديرية العامة للعالقات الدولية الإ�سرتاتيجية
بوزارة الأ�سلحة بجمهورية فرن�سا بزيارة ملركز
الأمن البحري ،حيث كان يف ا�ستقباله العميد
الركن بحري �سامل بن نا�رص القا�سمي كبري
�ضباط الأركان بقيادة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية والعميد الركن بحري رئي�س املركز.
ويف �إطار الزيارة �ألقى ال�ضيف الفرن�سي
حما�رضة بعنوان (الأمن البحري واملوقف
الفرن�سي يف ال�رشق الأو�سط) تناولت عددا من
املو�ضوعات البحرية ذات العالقة بالأمن
البحري يف املنطقة ،بح�ضور عدد من كبار
ال�ضباط وال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة
واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
• وقام يوم  12/17العقيد الركن بحري
عادل حممد عي�سى قائد قوة الواجب املختلطة
( )152الوفد املرافق له بزيارة ملركز الأمن
البحري ،حيث كان يف ا�ستقبالهم رئي�س مركز
الأمن البحري بالإنابة.
وقد ا�ستمع ال�ضيوف خالل الزيارة �إىل
�إيجاز عن مهام و�أدوار املركز املتمثلة يف �إدارة
وقيادة عمليات الأمن البحري �ضد املخاطر
البحرية ،ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ،

واحلفاظ على البيئة البحرية من خمتلف
املخاطر ،كما اطلعوا على الأجهزة واملعدات

احلديثة امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات الأمن
البحري.
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انعقاد االجتماع الأول مل�شروع �إعداد قانون البيانات واملعلومات اجلغرافية املكانية الوطنية

ختام بطولة كرة القدم بالهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع
اختتمت يوم  12/2بطولة كرة القدم بني مديريات الهيئة الوطنية
للم�ساحة بوزارة الدفاع ،وذلك حتت رعاية العميد الركن جوي �أحمد بن
�سيف البادي رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة.
وقد فاز يف البطولة فريق مديرية املعلومات اجلغرافية املكانية بعد
تغلبه بركالت الرتجيح على فريق معهد العلوم الطبوغرافية يف املباراة
اخلتامية التي �أقيمت على ملعب كرة القدم مبع�سكر بيت الفلج.
ويف اخلتام قام رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع راعي
املنا�سبة بتوزيع اجلوائز للفرق الفائزة واحلا�صلني على املراكز املتقدمة
يف البطولة.

عقد بالهيئة الوطنية للم�ساحة يوم  12/18االجتماع الأول
مل�رشوع �إعداد قانون البيانات واملعلومات اجلغرافية املكانية
الوطنية لل�سلطنة.
وقد ناق�ش االجتماع الذي �شارك فيه ممثلون من خمتلف
امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلهات املعنية وبرئا�سة العميد الركن
جوي �أحمد بن �سيف البادي رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة
�آليات ومدة الإعداد ملواد القانون ،والذي يهدف �إىل و�ضع
�سيا�سة ت�رشيعية للبيانات اجلغرافية املكانية الوطنية ،وكيفية
تبادلها وطرق ا�ستخداماتها ،مبا يخدم ويعزز التنمية االقت�صادية
لل�سلطنة ،مع و�ضع �آلية حلماية هذه البيانات.

ختام بطولة الألعاب الريا�ضية ملنت�سبات �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين

تخريج دورة القادة والأركان ال�صغرى
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

اختتمت يوم  12/25بطولة الألعاب الريا�ضية ملنت�سبات �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لعام 2019م حتت رعاية العميد الركن جوي
جمعة بن طالب اجلابري قائد قاعدة غال و�آمر �أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية ،وذلك ب�صالة البولينج باملركز الرتفيهي بقاعدة �أدم
اجلوية.

احتفل يوم  12/19يف مدر�سة تدريب ال�ضباط
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بتخريج دورة القادة والأركان
ال�صغرى حتت رعاية العميد الركن �أحمد بن حممد
التوبي قائد كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة الذي
قام بت�سليم اجلوائز التقديرية على �أوائل الدورة وتوزيع
ال�شهادات للخريجني.

تنظيم الأم�سية الثقافية لعام 2019م
بقاعدة �أدم اجلوية

تكرمي املجيدين بقطاع م�سندم لعام 2019م
احتفل قطاع م�سندم باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 11/25بتكرمي املجيدين من منت�سبيه حتت رعاية العميد
الركن ن�صري بن نا�رص اجلامودي قائد قطاع م�سندم ،والذي
قام بت�سليم اجلوائز على املجيدين من �ضباط و�ضباط ال�صف
والأفراد ،وذلك تقديرا جلهودهم املخل�صة يف العمل ،وقد حث
راعي املنا�سبة املكرمني على اال�ستمرار يف بذل املزيد من
اجلهد والتفاين يف �أداء الواجب الوطني.

تخريج دورة الأركان ال�صغرى
بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  12/18بتخريج
دورة الأركان ال�صغرى لعدد من �ضباط البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية  ،وذلك حتت رعاية العميد الركن بحري �سامل بن
نا�رص القا�سمي كبري �ضباط الأركان بالبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،الذي قام بتوزيع اجلوائز على املجيدين بالدورة
وت�سليم ال�شهادات للخريجني.
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نظمت يوم  12/25قاعدة �أدم اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين �أم�سيتها الثقافية لعام 2019م ،وذلك حتت رعاية العميد
الركن جوي يحيى بن حممد الرواحي مدير عام التعليم والثقافية
الع�سكرية ،ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين مب�شاركة عدد من امل�ؤ�س�سات
املدنية واملجتمعية ،وجمعية املر�أة ال ُعمانية ونادي �أدم للفرو�سية،
وقد ا�شتملت الأم�سية على عدد من الفقرات والق�صائد ال�شعرية،
و�إقامة معر�ض م�صاحب للفعالية.

عدد من املعلمني واملعلمات وطالب املدار�س بال�سلطنة يزورون �سفينة (�شباب عُ مان الثانية)
قام يوم  12/2عدد من املعلمني واملعلمات والطالب من خمتلف
مدار�س ال�سلطنة بزيارة ل�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب
ُعمان الثانية) ،حيث التقوا بعدد من طاقم ال�سفينة ،وا�ستمعوا �إىل
�إيجاز عن ال�سفينة ومهامها الوطنية والواجبات التي ت�ضطلع بها خالل
رحالتها الدولية ،وما تقوم به من �أن�شطة وفعاليات داخل ال�سلطنة
وخارجها ،والإجنازات امل�رشفة التي حققتها يف خمتلف املحافل
الإقليمية والدولية ،كما قاموا بجولة يف �أق�سام ومرافق ال�سفينة واطلعوا
على ما تتميز به هذه ال�سفينة ذات الت�صاميم امل�ستوحاة من الرتاث
ال ُعماين العريق.
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ﻳﻮم اﻟﻘـﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

�أحد �ضباط اجلي�ش ال�سلطاين العُماين يح�صل على �سيف ال�شرف من �أكادميية �ساندهري�ست باململكة املتحدة
ح�صل املالزم عمر بن مبارك العلوي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
على �سيف ال�رشف من �أكادميية �ساندهري�ست الع�سكرية امللكية
باململكة املتحدة ،وذلك بعد تفوقه على جمموعة ال�ضباط املر�شحني
من خارج اململكة املتحدة مب�شاركة عدد كبري من الدول الأجنبية.
وقد مت منحه �سيف ال�رشف ك�أف�ضل �ضابط مر�شح ب�أكادميية
�ساندهري�ست من غري الربيطانيني ،وح�صوله على �أف�ضل �أداء و�أعلى
م�ستوى يف املنهاج العام بالدورة.
وقد جرت مرا�سم ت�سليمه �سيف ال�رشف بالأكادميية يوم 12/13
خالل حفل التخرج لدورة ال�ضباط املر�شحني.

اﺣﺘﻔـﺎ ً
ﻻ

�أحد ال�ضباط من منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يح�صل على
جائزة �أف�ضل خريج بكلية (كرانويل) الربيطانية
ح�صل املالزم جوي حممد بن جابر العلوي
من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين على جائزة
�أف�ضل خريج غري بريطاين من الكلية اجلوية
امللكية الربيطانية ( كرانويل) وذلك نظري
تفوقه على جمموعة الدار�سني يف دورة ال�ضباط
املر�شحني من خارج اململكة املتحدة من الدول
الأجنبية الأخرى.

ﺑﻴﻮم اﻟﻘـﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،
وﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺨـﺮ ﺑﻬـﺬا اﻟﻴـﻮم اﻟﻤﺎﺟﺪ ،ﻳﺘﻘﺪم
ﺑﻨﻚ اﻟﻌﺰ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﺧﻠﺺ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻤﻘﺪس ﻓﺄﺿﺤﺖ
اﻟﺮﺻﻴﻦ وﺷﺮف أداء واﺟﺒﻬﺎ
ّ
اﻟﺒﻼد آﻣﻨﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟﻮﺋﺎم واﻟﺴﻼم،
وﻋﻤﺎن ﺑﻌﺰةٍ ورﻓﻌﺔ وﺳﻼم.
وﻛﻞ ﻋﺎم ُ

ومتنح هذه اجلائزة لأف�ضل �ضابط غري
بريطاين حقق �أف�ضل النتائج ب�شكل عام وم�ستوى
�آداء عالٍ يف املنهاج العام بالدورة.
وجاء الإعالن عن هذه اجلائزة يف حفل
تخريج دورة ال�ضباط املر�شحني الأ�سا�سية الذي
�شهدته كلية ( كرانويل ) يوم .12/12

املكتب الهيدروغرايف الوطني ال ُعماين يد�شن اخلرائط املالحية الإلكرتونية ال ُعمانية وي�صدر خارطة مالحية جديدة مليناء ال�سلطان قابو�س

• مواكبة للتحول الإلكرتوين القائم يف نظام اخلرائط املالحية،
و�ضمن توجهات ال�سلطنة والتزاماتها كع�ضو يف املنظمة البحرية
الدولية ( )IMOد�شن املكتب الهيدروغرايف الوطني ال ُعماين بالبحرية
ؤخرا اخلرائط املالحية الإلكرتونية ال ُعمانية والتي
ال�سلطانية ال ُعمانية م� ً
مت �إنتاجها ب�شكل كامل بوا�سطة كوادر فنية ُعمانية يف املكتب الذي
يتوىل م�س�ؤولية �إنتاج ومتابعة �ضبط اجلودة وت�صحيح وحتديث اخلرائط
املالحية الإلكرتونية ومبا يعزز ال�سالمة املالحية يف املياه ال ُعمانية
وذلك بالتعاون مع املركز الدويل للخرائط الإلكرتونية ()IC-ENC
باململكة املتحدة والذي يقوم مبهمة ن�رش وت�سويق اخلرائط الإلكرتونية
على امل�ستوى العاملي ،ويعد هذا الإ�صدار نقلة نوعية يف جمال املالحة
البحرية واال�ستغناء التدريجي عن امل�ساعدات املالحية الورقية ،حيث
�ستتمكن ال�سفن املبحرة يف املياه ال ُعمانية من ا�ستخدام اخلرائط ال ُعمانية
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�سواء يف خطوطها املالحية �أو �أثناء دخولها للموانئ ال ُعمانية .
• كما �أ�صدر املكتب الهيدروغرايف الوطني ال ُعماين بالبحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية خارطة مالحية جديدة مليناء ال�سلطان قابو�س بهدف
دعم االقت�صاد الأزرق لتحقيق التنوع االقت�صادي الوطني وخ�صو�صا
يف القطاع ال�سياحي ،وتعد هذه اخلارطة من خرائط املوانئ ذات مقيا�س
الر�سم الكبري والتي حتوي معلومات تف�صيلية وبيانات هيدروغرافية
دقيقة لدعم عمليات امليناء �شامال اخلدمات املالحية ،وكذلك ي�ستعان
بها يف �إدارة وتنظيم مرافق امليناء ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأخرى يف
حدود امليناء.
وتكمن �أهمية هذا الإ�صدار يف �إ�سناد توجه ال�سلطنة لتحويل ن�شاط
امليناء �إىل الن�شاط ال�سياحي ،وتعزيزا لهذا الدور ،يعمل املكتب حاليا على
�إنتاج الن�سخة الإلكرتونية من اخلارطة.
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الكلية الع�سكرية التقنــية حتتفل بـتخريـج الدفعة الثانية من حملــة �شهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات البكالـ ــوريو�س والدفعة الثالثـة من حملة �شهادات الدبلوم املتقدم

احتفلت الكلية الع�سكرية التقنية يوم  12/9بتخريج الدفعة الثانية من حملة
�شهادات البكالوريو�س والدفعة الثالثة من حملة �شهادات الدبلوم املتقدم ،حتت رعاية
معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع.
وقد ا�ستهل احلفل ب�آيات من الذكر احلكيم ،بعد ذلك �ألقى اللواء الركن
طيار مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين رئي�س
جمل�س �إدارة الكلية كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن الكلية الع�سكرية التقنية
ت�شق طريقها نحو التميز املن�شود بخطى حثيثة وخطوات مدرو�سة نحو
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جت�سيد منوذج للع�سكري املحرتف وامل�ؤهل �أكادمييا وتقنيا ،وكان هذا
العام حافال بالإجنازات التي تفاخر بها الكلية يف املجاالت الع�سكرية
الأكادميية ،منها فوز الكلية بتمويل عدد من م�شاريع الطالب البحثية
من جمل�س البحث العلمي ،وم�شاركة الكلية يف مهرجان ُعمان للعلوم،

وقد حظيت هذه امل�شاركة ب�إ�شادة وا�سعة من جميع زوار املهرجان.
كما �أ�شار اللواء الركن طيار رئي�س جمل�س �إدارة الكلية �إىل توجه
الكلية نحو عقد م�ؤمترات علمية �سنوية ،وذلك بهدف االطالع على
�أحدث امل�ستجدات العلمية والتقنية املتعلقة بالتخ�ص�صات الأكادميية
املختلفة ،حيث عقد هذا العام م�ؤمتر عاملي ،وهو (امل�ؤمتر الدويل
للهند�سة البحرية والتكنولوجيا) مب�شاركة عدد من الباحثني ال ُعمانيني
والدوليني ،كما �أن الكلية ب�صدد تنظيم م�ؤمتر دويل يف العام القادم
بعنوان (م�ؤمتر ُعمان الدويل لهند�سة و�إدارة م�صادر املياه).
و�أ�ضاف رئي�س جمل�س �إدارة الكلية الع�سكرية التقنية �أن الكلية

جددت ارتباطها الأكادميي مع جامعة بورت�سموث الربيطانية ،وذلك
حر�صا على ا�ستمرار تعزيز معايري اجلودة املوجودة لدى الكلية ،كما
وقعت الكلية برنامج تعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س بهدف تعزيز
التعاون وتبادل اخلربات يف املجال الأكادميي والتدريبي ،كما وا�صلت
الكلية م�سرية االعتمادات املهنية لرباجمها الأكادميية مع عدد من
املعاهد وامل�ؤ�س�سات الدولية من �أجل الو�صول �إىل �أعلى معايري اجلودة
املعتمدة عامليا.
من جانبه �ألقى الربوفي�سور (يوجني كويل) عميد الكلية الع�سكرية
التقنية كلمة �أو���ض��ح فيها موا�صلة اخلريجني حت�صيلهم العملي
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�إعداد :ـ النقيب � /سعيد بن خالد النافعـي
ـ املدين� /سليمان بن حمود املعمري

العماين رئي�س جمل�س
اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
�إدارة الكلية الع�سكرية التقنية:

الكلية الع�سكرية التقنية ت�شق طريقها نحو جت�سيد منوذج
للع�سكري املحرتف وامل�ؤهل �أكادمييا وتقنيا

اخلريجون :لنا عظيم ال�شرف باالن�ضمام
�إىل �صفوف قوات ال�سلطان امل�سلحة لنكون
حماة لوطننا الغايل وقائدنا املفدى
واال�ستفادة مما اكت�سبوه من تعليم يف حياتهم العلمية والعملية،
واال�ستفادة من املعارف التي اكت�سبوها خالل درا�ستهم بالكلية من
خالل الدرا�سات النظرية والتطبيقات العملية ،واخلربات املكت�سبة من
الأن�شطة واملهارات التدريبية املختلفة ،كما �أ�شار �إىل �أن املناهج
الدرا�سية بالكلية م�صدقة ومعتمدة على امل�ستويني املحلي والعاملي،
متمنيا للخريجني التوفيق والنجاح يف م�سريتهم املهنية وحياتهم
امل�ستقبلية.
كما �ألقى الربفي�سور (جرهام) نائب رئي�س جامعة (بورت�سموث)
والتي ترتبط معها الكلية الع�سكرية التقنية �أكادمييا كلمة �أ�شاد فيها
بالتعاون الأكادميي بني اجلامعة والكلية الع�سكرية التقنية ،و�أن جامعة
(بورت�سموث) تعد من �صفوة اجلامعات العاملية احلديثة ،كما �أو�ضح �أن
خمرجات الكلية الع�سكرية التقنية على م�ستوى عالٍ من التميز والتفوق،
ملا تتمتع به من مزايا التعليم الأكادميي املتقدم ،وداعيا اخلريجني
�أن يكونوا قوة للتغيري الإيجابي وحتقيق النجاحات امل�رشفة ،وتقدمي
الإ�سهامات الباهرة واملتميزة.
و�ألقى �أحد الطلبة اخلريجني كلمة نيابة عن زمالئه عرب من خاللها
عن فخر زمالئه اخلريجني بهذه املنا�سبة بعد �أن كانوا يف رحلة علمية
كللت بالعلم والعمل اجلاد والعطاء واملثابرة ،وتقدم بال�شكر اجلزيل
لإدارة الكلية والقائمني عليها على ما قدموه لهم من دعم و�إ�سناد
وتوجيه و�إر���ش��اد خالل مراحل درا�ستهم ،متمن ًيا لزمالئه التوفيق

والنجاح يف قادم حياتهم العملية ،معاهدين اهلل والوطن وال�سلطان
ببذل �أق�صى اجلهود لرفعة ه��ذا الوطن و�إع�ل�اء �ش�أنه ،ك�� ٌل ح�سب
اخت�صا�صه وفيِ حدود م�س�ؤولياته ،وجمددين العهد والوالء مبوا�صلة
العلم والعمل .
كما تخلل احلفل عر�ض مرئي عن الكلية الع�سكرية التقنية تناول
مراحل م�سرية الكلية والأدوار التي يقوم بها جمل�س �إدارة الكلية
والكادر الأكادميي والإداري والع�سكري يف تذليل ال�صعوبات التي
ج�سد خمتلف
تواجه الطالب ،كما تخلل احلفل عر�ض �آخر ثالثي الأبعاد َّ
التخ�ص�صات بالكلية ،وعك�س املجاالت التطبيقية والعملية واحللقات
التدريبية التي تنتهجها الكلية يف م�سريتها العلمية والعملية.
بعدها ق��ام معايل ال�سيد ال��وزي��ر امل�س�ؤول عن ���ش���ؤون الدفاع
راعي احلفل بتوزيع اجلوائز على الطلبة املجيدين وت�سليم ال�شهادات
للخريجني من خمتلف التخ�ص�صات ،من حملة �شهادات البكالوريو�س
ومن حملة �شهادات الدبلوم املتقدم .كما قام معاليه بت�سليم �شهادات
املاج�ستري خلريجي جامعة (بورت�سموث) من موظفي الكلية الع�سكرية
التقنية.
ويف ختام احلفل �أن�شد اخلريجون ن�شيد الكلية ،ورددوا ق�سم الوالء،
وهتفوا ثالثًا بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وق��ادة قوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخ��رى ،وعدد من
املكرمني و�أ�صحاب ال�سعادة ،وكبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة
و�أولياء �أمور اخلريجني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الكلية الع�سكرية التقنية �أحد �رصوح التعليم
الرائدة يف ال�سلطنة ،حيث متنح الكلية م�ستويات ت�أهيلية متنوعة ت�صل
�إىل درجة البكالوريو�س ،لت�سهم بذلك يف ا�ستيعاب خمرجات التعليم

ت�صوير  :ـ الوكيل /وليـــــد بن را�شـــد املجـــريف
ـ الرقيب� /سليمان بن حممــد العربي

العام بالبالد� ،إىل جانب حتقيق ن�سبة عالية يف تعمني الوظائف الأكادميية
وامل�ساندة يف الكلية.
كما توفر الكلية الع�سكرية التقنية برامج تدريبية �أكادميية بنوعيها
النظري والعملي ،مبنية على درا�سة االحتياجات التدريبية احلديثة
لقوات ال�سلطان امل�سلحة جلميع التخ�ص�صات الفنية والهند�سية املقررة،
والتي ت�شمل تخ�ص�صات هند�سة الطريان ،والهند�سة البحرية ،والهند�سة
امليكانيكية والكهربائية ،وهند�سة الإن�شاءات ،وهند�سة الإلكرتونيات
واالت�صاالت ،كما �أن هناك دورات فنية يف عدد من التخ�ص�صات الع�سكرية
ذات التقنية العالية.
وبهذه املنا�سبة �أجرت جملة (جند عُ مان) عد ًدا من اللقاءات الآتية:
ال�ضابط مدين ه�شام بن �سليمان احلديدي م�ساعد حما�رض بالكلية
الع�سكرية التقنية (خ��ري��ج ماج�ستري هند�سة ميكانيكية م��ن جامعة
بورت�سموث) «�أ�شكر اهلل عزوجل على ت�سهيله لنا �إمتام برنامج املاج�ستري
من جامعة بورت�سموث الربيطانية وال�شكر مو�صول لإدارة الكلية ،والقائمني
على ت�سهيل الإج���راءات الداخلية واخلارجية يف ق�سم التدريب بالكلية
الع�سكرية التقنية ,حيث كانت الدرا�سة عبارة عن رحلة ممتعة و�شيقة،
فالدرا�سة طموح �أ�سمى من كلمات تقال ،وهدف ي�صل بكل �إن�سان نحو
الرقي والتقدم ،وقد در�سنا العديد من املفاهيم التي �ستفيدنا كثريا يف
م�سرية احلياة ب�شكل عام والتدري�س ب�شكل خا�ص ،كما ا�ستفدنا من خالل
أفكارا وجتار ًبا ثمينة من �ش�أنها �أن ترثي حياتنا املهنية وقد
هذه الفر�صة � ً
متثل نقطة حتول يف الطريقة التي نفكر بها ،والو�سيلة التي نطبق بها تلك
الأفكار ،و�أن نكون على دراية تامة ب�أن التعليم الحدود له ،وما يزيد من
جمالية هذا الربنامج فقد مت تخريجنا يف الكلية الع�سكرية التقنية يف �شهر
دي�سمرب تزام ًنا مع يوم القوات امل�سلحة لنعي�ش هذة الفرحة مع �أهالينا يف
وطننا احلبيب ،ويف اخلتام ما �أجمل �أن يعي�ش الإن�سان بني حلظات الفرح
والتهاين ،ويخطو �إىل الأمام بدال من الرتاجع �إىل اخللف ،فحتى تكون مبدعا
يف التدري�س عليك �أن ت�سلك الطريق املو�صل �إىل الإبداع».
وقال ال�ضابط املدين �أحمد بن يون�س الهدابي م�ساعد حما�رض بالكلية
الع�سكرية التقنية (خريج ماج�ستري هند�سة ميكانيكية) «�أ�شكر اهلل عز وجل
على توفيقي و�إمتام برنامج املاج�ستري يف جامعة بورت�سموث الربيطانية،
و�أ�شكر كل من �ساندين لإمتام هذا الربنامج ،كما �أننا نعلم ب�أن العلم ميتلك
كبريا يف حياة الإن�سان و�أي�ضا العلم هو منارة تهدي الأمم
أثريا ً
�أهمية وت� ً
�إىل جادة ال�صواب ،وكانت درا�ستي يف جامعة بورت�سموث الربيطانية عبارة

الربوفي�سور عميد الكلية الع�سكرية التقنية �أ�شار يف كلمته:

�أن املناهج الدرا�سية بالكلية م�صدقة ومعتمدة على امل�ستويني
املحلي والعاملي ،متمنيا للخريجني التوفيق والنجاح يف م�سريتهم
املهنية وحياتهم امل�ستقبلية
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عن جتربة رائعة جدا من امل�ستحيل �أن تن�سى وكانت رحلتنا الدرا�سية
رائعة و�شيقة ،فالدرا�سة مرحلة ممتعة وكلما زاد اهتمامك للدرا�سة
�أحببت جميع م�صطلحاتها �أكرث ف�أكرث ،والأروع من هذا الربنامج فقد مت
تخريجنا يف الكليه الع�سكرية التقنية يف �شهر دي�سمرب الذي مت �إ�ضافته
ك�إجناز حققناه ،وكح�صاد ال�سنوات املا�ضية ،وذلك تزامنا مع يوم القوات
امل�سلحة لنعي�ش هذه الفرحة مع اجلميع».
كما عرب عدد من الطالب اخلريجني عن فرحتهم بهذا التخرج ،حيث
قال هالل بن �سامل العلوي« :لقد فتح يل التحاقي بالكلية الع�سكرية
التقنية �آفاقا كثرية يف التح�صيل العلمي والعملي ،حيث �أ�سهمت الكلية
يف تطوير اجلانب الأكادميي والع�سكري ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني الروح
التناف�سية واملهارات التقنية ،وتنمية روح الإبداع من خالل امل�شاركة يف
املعار�ض وامل�سابقات وامل�ؤمترات ,واحلمدهلل الذي �أو�صلنا �إىل هذا اليوم
املن�شود الذي يتوج فيه جمهود �سنوات من التح�صيل العلمي والعملي بعد
�سنوات من اجلد واالجتهاد والعلم والعمل اجلاد».
وقال اخلريج املعت�صم بن خمي�س الوهيبي« :تتميز الدرا�سة يف الكلية
الع�سكرية التقنية عن بقية اجلامعات والكليات الأخرى يف ال�سلطنة بربط
املجال الأكادميي واملجال الع�سكري ،ومن هذا املنظور ف�إنها ت�صنع
جيال من ال�شباب القادر على بناء وحماية وطنه ،وحلظة التخرج هي
فرحة كبرية لأنها تعني جني ثـمار العلم واالجتهاد واملثابرة ،و�إنني
�أ�شعر بالفخر وال�رشف الكبري لتخرجي من هذه الكلية الرائدة».
كما قال اخلريج حممد بن م�شعل البلو�شي« :تعد الكلية الع�سكرية
التقنية متكاملة املرافق ،فهي توفر التعليم الأكادميي والتدريب التقني،
بالإ�ضافة �إىل التدريب الع�سكري ،وتطبق �أعلى معايري اجلودة للح�صول
على املهارات الالزمة ،كما �أنها تر�سخ القيم الدينية والأخالقية والوطنية
لرفد قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الأخرى بكوادر عالية الت�أهيل
والتدريب ،وللتخرج فرحة كبرية وغامرة ال تو�صف باعتالء عتبات �سلم
التخرج بعد اجلهد والإ�رصار والعزمية لتحقيق املراتب العليا».
وقال اخلريج �أمين بن عامر البطراين�« :إن التخرج من الكلية الع�سكرية
التقنية ،يعد �إحدى اخلطوات املهمة يف م�سرية كل طالب بعد كل اجلهود
املبذولة التي حملت الكثري م��ن التحديات �سواء ك��ان يف اجلانب
الأكادميي �أو الع�سكري ،و�أ�شكر كل من �ساندين يف حتقيق هذا احللم من
الأهل ،والأ�صدقاء ،واملعلمني».
و�شارك اخلريج �سامل بن مبارك املعمري زمالءه فرحتهم بالتخرج
قائال« :يجمع التعليم يف الكلية بني املناهج الع�سكرية والأكادميية ،ومن
خالل الكلية تعلمنا ال�ضبط والربط الع�سكري ،ودر�سنا خمتلف التخ�ص�صات
الأكادميية املواكبة للتطور التقني التكنولوجي العاملي ،وتخلل درا�ستنا
تطبيق العديد من املناهج التي جعلتنا قادرين على التعامل مع خمتلف
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ال�ضابط املدين
ه�شام بن �سليمان احلديدي

ال�ضابط املدين
�أحمد بن يون�س الهدابي

اخلريج
هالل بن �سامل العلوي

اخلريج
املعت�صم بن خمي�س الوهيبي

اخلريج
حممد بن م�شعل البلو�شي

اخلريجون يعربون عن فرحتهم بهذا
التخرج بعد �سنوات من املثابرة والعطاء
الأجهزة التقنية احلديثة خلدمة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�إنه فرح كبري
و�شعور بهيج بتخرجنا بعد م�سرية حافلة من التح�صيل العلمي والعملي».
وقال اخلريج �سند بن �سامل العلوي�« :إن الكلية الع�سكرية التقنية هي
�أكرث من جمرد جمموعة من املباين والقاعات الدرا�سية ،هي يف الواقع
بيئة علمية يف جوانبها امليدانية والأكادميية ،و�أ�شكر املوىل عز وجل على
التخرج بعد �سنوات من املثابرة والتح�صيل ،و�سنوا�صل م�سرية العلم والعمل
خدمة لوطننا املعطاء ،و�أ�شكر جميع منت�سبي الكلية الع�سكرية التقنية».
كما قال اخلريج مرت�ضى بن حممود العجمي« :لقد كانت الدرا�سة يف
الكلية مزيجا بني اجلانبني النظري والعملي ،فقد كانت الور�ش التدريبية
مزودة مبعدات عاملية ذات كفاءةوجودة عالية ،وجاءت حلظة التخرج بعد
عناء وجهد طويل ،و�أ�شعر بالفخر وال�رشف الكبري بتخرجي من هذه الكلية
ال�شاخمة ،وكل ال�شكر �إىل جميع القائمني على الكلية الع�سكرية التقنية».
وقال اخلريج طه بن ح�سني الهاليل« :لقد كان يل ال�رشف العظيم �أن
�أكون �أحد خريجي هذا ال�رصح العلمي والع�سكري ال�شامخ  ،بعد �أن نهلنا من
في�ض علومه التي ت�ساعدنا على امل�ضي قدما خلدمة وطننا العزيز وقائده
املفدى ،وت�سلّحنا بالعلم واملعرفة لنتمكن من تقدمي كل ما اكت�سبناه من
مهارات فنية وعملية يف م�شوارنا العملي خدمة لوطننا الغايل وقائدنا
املفدى حفظه اهلل».
كما قال اخلريج حممد بن �صالح العزري« :التخرج من الكلية الع�سكرية
التقنية هو حلم حققته بكل جد واجتهاد ،والف�ضل هلل ،ثم للقائمني على
الكلية ،وما توفره الكلية من مرافق ومناهج مت تهيئتها لتواكب ما و�صل
�إليه العلم احلديث يف خمتلف التخ�ص�صات الهند�سية ،فكل ال�شكر والتقدير
ملن �أ�سهم يف و�صولنا �إىل هذا امل�ستوى امل�رشف».

اخلريج
�سامل بن مبارك املعمري

اخلريج
�أمين بن عامر البطراين

اخلريج
�سند بن �سامل العلوي

اخلريج
مرت�ضى بن حممود العجمي

اخلريج
طه بن ح�سني الهاليل

اخلريج
حممد بن �صالح العزري
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تغطية :النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحــــي  -مـدنــــي /مبارك بن �سويد ال�صبحــــــي

ت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهانـي

معـ ـالــي ال�سيـد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يرعــى حفل االف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح الر�سمي ملركـز تدريب طب الطريان ب�سالح اجلو ال�سلطانـي ال ُعمانــي
العماين
اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
«املركز يدار من ِق َب ِل كوادر وطنية ،و�سيعزز ال�سالمة اجلوية ،و�سريفع
من �أداء الأطقم يف ال�سالح واجلهات املعنية الأخرى ،وهو �أول م�ؤ�س�سة
تدريبية من نوعها يف ال�سلطنة»

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع والقادة وكبار املدعوين
يقومون بجولة يف �أق�سام ومرافق مبنى
مركز تدريب طب الطريان

احتف��ل �س�لاح اجل��و ال�سلط��اين
العم��اين ي��وم  12/23مبع�سك��ر
ُ
املرتفع��ة باالفتت��اح الر�سمي ملركز
تدري��ب ط��ب الط�يران ،وذل��ك حتت
رعاية معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش���ؤون الدفاع بح�ضور معايل الدكتور
�أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة.
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وقد قام معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع وال��ق��ادة وكبار املدعوين بجولة يف �أق�سام
ومرافق مبنى مركز تدريب طب الطريان ،حيث اطلع
معاليه واحل�ضور خاللها على �أق�سام املركز ومنها
غرفة ال�ضغط املنخف�ض ،وخمترب حماكاة ال��دوران،
وخمترب الر�ؤية الليلية ،وا�ستمع �إىل �رشح مف�صل عنها،
�إ�ضافة �إىل �رشح عن �أهمية هذا املركز يف تدريب
الأطقم اجلوية يف جمال طب الطريان ،ورفد امل�ؤ�س�سات
املعنية للطريان بالكوادر الوطنية املتخ�ص�صة يف هذا
املجال ،وما يحتويه املبنى من مرافق و�إمكانات تدعم
وتعزز ال�سالمة اجلوية.
وتكمن �أهمية هذا املركز يف كونه �أول م�ؤ�س�سة
تدريبية من نوعها يف ال�سلطنة ُتعنى بتدريب الطاقم
اجلوي يف جمال طب الطريان ،وتعزيز ال�سالمة اجلوية
من خالل تدريب الأطقم على اال�ستعداد الأمثل للتعامل
مع احلاالت الطارئة املتعددة ،التي ميكن �أن يتعر�ض
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امل���رك���ز ز ّود ب���أح��دث
الأجهزة واملعدات املتطورة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل نخبة من
الكوادر ال ُعمانية امل�ؤهلة
العقيد الركن طبيب
نا�صر بن �سيف اليحيائي

مركز تدريب طب الطريان �أول م�ؤ�س�سة
تدريبية من نوعها يف ال�سلطنة ُتعنى بتدريب
الطاقم اجلوي يف جمال طب الطريان

لها �أثناء الطريان ،حيث يكون �أكرث قدرة يف التعرف على
�أ�سباب و�أع��را���ض امل�شكلة واتخاذ الإج���راءات ال�صحيحة
لتفادي العواقب الوخيمة ال �سمح اهلل ،ك��ون ه��ذا املركز
الأول من نوعه يف ال�سلطنة ،ف�إن هذا �سي�ساعد يف ت�أ�سي�س
و�إدخال جمال جديد لعمل الفنيني ،وهو جمال نادر ومهم،
امل�صنعة على تدريبهم للقيام ب�أعمال
حيث �ستقوم ال�رشكة ّ
ال�صيانة والإ�صالح ،التي ميكن القيام بها دون تدخل خرباء
من خ��ارج ال�سلطنة ،وه��ذا حتما �سيزيد من تنوع خربات
الفنيني العاملني بال�سالح يف امل�ستقبل.
وي�سعى املركز �إىل القيام بدوره الأ�سا�سي على تدريب
الأط��ق��م اجل��وي��ة يف جم��ال ط��ب ال��ط�يران ،و���س��وف يتيح
للطاقم الطبي املتخ�ص�ص يف هذا املجال العمل ب�صورة
�أف�ضل و�سيعمل على ت�أ�سي�س �إدخ��ال خ�برات فنية جديدة
ملنت�سبي ال�سالح من الفئة الفنية� ،إال �أن الطموح يرقى �إىل
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�أبعد من ذلك ،وهو ت�أ�سي�س تدريب الطاقم الطبي يف جمال
طب الطريان ،وذلك بالتن�سيق مع اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة واملجل�س ال ُعماين لالخت�صا�صات الطبية ،و�إدخال
تخ�ص�ص طب الطريان كتخ�ص�ص م�ستقل� ،أو حتت تخ�ص�ص
الطب املهني ليكون من �ضمن تخ�ص�صات املجل�س ،وهذا
بدوره �سريفد امل�ؤ�س�سات املعنية للطريان بالكوادر الوطنية
املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
اجلدير بالذكر �أن مركز تدريب طب الطريان يعد من
املراكز املتخ�ص�صة وب�إمكانات متطورة وم�ؤهلة يف تدريب
زود املركز ب�أحدث
الأطقم اجلوية يف جمال طب الطريان ،وقد ّ
الأجهزة واملعدات املتطورة ،بالإ�ضافة �إىل نخبة من الكوادر
ال ُعمانية امل�ؤهلة.
ح�رض املنا�سبة الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء
الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن
قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة ،واللواء رئي�س الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة واجل��ه��ات الأمنية ،وجمع من �ضباط
و�ضباط �صف و�أفراد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين .

وبهذه املنا�سبة حتدث اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ملندوب التوجيه
املعنوي قائلاً « :نحتفل اليوم بافتتاح مركز تدريب طب
الطريان ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،والذي يعد ثـمرة من
ثـمـار نه�ضة ُعمان املباركة ،التي يقودها موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورع��اه  ،-ويعد هذا
ال�رصح الطبي هو الأول من نوعه يف ال�سلطنة ،و ُيعنى
بتدريب الأطقم اجلوية يف جمال طب الطريان ،وي�شتمل على
ثالثة �أق�سام رئي�سية :ق�سم م�شبه ال�ضغط املنخف�ض ونق�ص
الأوك�سجني ،وم�شبه الت�شوي�ش الذهني ،وم�شبه لتدريب
الطيارين على نظام الر�ؤية الليلية ،ويدار هذا الق�سم من طاقم
وطني م�ؤهل وم��درب لهذا املركز ،و�سيعزز هذا املركز من
دور ال�سالمة اجلوية ،و�سريفع من �أداء الأطقم اجلوية ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين واجلهات الأخرى امل�ستفيدة كالطريان
ال�سلطاين اخلا�ص ،وطريان ال�رشطة ،والطريان املدين املتمثل
يف الطريان ال ُعماين وطريان ال�سالم».

العقيد الركن طبيب
�صالح بن حمد ال�سابعي

الرقيب
رحاب بنت �أحمد الرحبية

وقال العقيد الركن طبيب نا�رص بن �سيف اليحيائي مدير
مركز تدريب طب الطريان« :يعمل مركز تدريب طب الطريان
على ت�أهيل وتدريب الأطقم اجلوية ،ودرا�سة امل�شاكل ال�صحية
التي تواجهها الأطقم اجلوية �أثناء الطريان ،وحتديد ال�رشوط
الالزمة للمرت�شحني لدرا�سة الطريان يف �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين».
كما قال العقيد الركن طبيب �صالح بن حمد ال�سابعي كبري
�أطباء �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين« :يعد مركز تدريب طب
الطريان �إ�ضافة ونقلة نوعية يف �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
حيث يوطن تدريب الطاقم اجلوي يف جمال طب الطريان،
ون�أمل �أن ي�أ�س�س تدريب الأطقم الطبية يف هذا املجال».
وقالت الرقيب رحاب بنت �أحمد الرحبية ممر�ضة مبركز
تدريب طب الطريان�« :إن الهدف من �إن�شاء هذا املركز هو
تدريب الطيارين والطاقم الطبي على �إدراك خطورة نق�ص
الأوك�سجني وكيفية التعامل معه ،ومتابعة امل�ؤ�رشات احليوية
�أثناء االرتفاعات اجلوية العالية مع الت�أكيد على ال�سالمة
اجلوية».
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تخليدً ا ومتجيدا للن�صر امل�ؤزر الذي حققته قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة يف هذا اليوم املاجد الذي بذل فيه رجال عُ مان الأ�شاو�س الغايل والنفي�س ،والعديد
من الت�ضحيات اجل�سام من �أجل احلفاظ على �أمن وا�ستقرار �أر�ض عُ مان العطاء ،احتفلت قوات ال�سلطان امل�سلحة بكافة �أ�سلحتها وت�شكيالتها ووحداتها مبنا�سبتي
يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم القوات امل�سلحة ،وال�سابع من دي�سمرب يوم املتقاعدين ،وذلك حتت رعاية عدد من �أ�صحاب املعايل.
ح�ضر فعاليات االحتفاالت عدد من �أ�صحاب املعايل ،وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد من �أ�صحاب
ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،و�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء واملحافظون والوالة،وعدد من كبار امل�س�ؤولني بالدولة ،وعدد من كبار ال�ضباط و�ضباط قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من القادة وكبار ال�ضباط املتقاعدين ،وعدد من مديري الدوائر احلكومية و�شيوخ و�أعيان
املحافظات ,وعدد من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وطلبة وطالبات املدار�س ،وفيما يلي تقرير عن هذه االحتفاالت.
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احتفـــاالت اجليــ�ش ال�سلطانــي ال ُعمانـــي

معايل الدكتور امل�ست�شار اخلا�ص جلاللة ال�سلطان
«�أمتنى املزيد من التقدم واالزدهار لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف
خمتلف املجاالت� ،سائال اهلل عزوجل �أن يوفق جنود ُعمان الأ�شاو�س
يف خدمة هذا الوطن املعطاء»

العماين
اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ُ
العماين الكثري من الإجنازات يف هذا العهد
«حتقق للجي�ش ال�سلطاين ُ
الزاهر امليمون حتت ظل قيادة موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،ويعد هذا اليوم و�سام فخر واعتزاز لنا يف القوات امل�سلحة»
 llاحتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 12/11مبنا�سبة
ذكرى يوم القوات امل�سلحة ،ويوم املتقاعدين الذي يوافق
ال�سابع من دي�سمرب من كل عام ،وذلك حتت رعاية معايل
الدكتور مبارك بن �صالح اخل�ضوري امل�ست�شار اخلا�ص
جلاللة ال�سلطان ،وقد عك�س االحتفال الذي �أقيم على ميادين
الرماية بكتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة بغال بفقراته
املتنوعة ما و�صل �إليه اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من تطور
وحتديث؛ من حيث التنظيم والتدريب والت�أهيل والت�سليح؛
بف�ضل الرعاية ال�سامية من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
وب��د�أ االحتفال بعزف ال�سالم ال�سلطاين ،و�أداء التحية
ملعايل الدكتور راعي احلفل ،بعد ذلك توالت فقرات االحتفال،
حيث �شاهد م��ع��ايل راع���ي احل��ف��ل واحل�ضور من���اذج من
التمارين التدريبية والعرو�ض الع�سكرية واملهارات امليدانية
املتنوعة والتي �أظهرت مدى الكفاءة القتالية والتدريبية
التي يتمتع بها منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وفق
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منهج ور�ؤية ع�سكرية متطورة ،كما �شاهد
احل�ضور عرو�ض الفرو�سية والتقاط الأوتاد
وال��ت��ي قدمتها خيالة م��درع��ات �سلطان
ُعمان ،وعر�ضا �آخر للقفز احلر قدمه فريق
القفز احلر مبظالت �سلطان ُعمان ،واحتفاء
بهاتني املنا�سبتني املجيدتني �شاركت
الفرقة احلما�سية بعدد من الو�صالت الفنية،
و�ألقيت الق�صائد ال�شعرية املمجدة ليوم
القوات امل�سلحة ،كما قدمت مو�سيقى اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ع��ددا م��ن املقطوعات
املو�سيقية الع�سكرية احتفاء بهذا اليوم
املاجد ،تال ذلك عر�ض لعدد من الآليات
الع�سكرية امل��ت��ط��ورة وامل��ع��دات احلديثة
امل�ستخدمة يف اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
للذود عن حيا�ض الوطن وحماية مكت�سباته
و�صون منجزاته.
وبهاتني املنا�سبتني املجيدتني ،قام
معايل الدكتور امل�ست�شار اخلا�ص جلاللة
ال�سلطان راعي احلفل بتقليد ميدالية اخلدمة
الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من منت�سبي
تقديرا جلهودهم
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين؛
ً
املختلفة ،وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني
املقد�س.

وبهذه املنا�سبة �أدىل اللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
بت�رصيح ملندوب التوجيه املعنوي قال فيه:
«يحتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف هذا اليوم
املبارك بجميع �ألويته وت�شكيالته ووحداته
وقوات الفرق البا�سلة بيوم احلادي ع�رش
من دي�سمرب ،وقد حتقق للجي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين الكثري من الإجنازات يف هذا العهد
ال��زاه��ر امليمون حت��ت ظ��ل ق��ي��ادة موالنا
ح�رضة �صاحب اجل�لال��ة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه -ويعد
هذا اليوم و�سام فخر واعتزاز لنا يف القوات
امل�سلحة ،وكذلك تخلي ًدا لذكرى عطرة للذين
�سبقونا من جنود ُعمان الأ�شاو�س».
ومن جانبه قال العميد الركن متقاعد
ن��ا��صر ب��ن م�سعود اجل��دي��دي« :ي��ع��د يوم
القوات امل�سلحة يوم مفخرة لقوات ال�سلطان
امل�سلحة ب�شكل خا�ص ،ويوم مفخرة للوطن
واملواطنني ،و�أمتنى لقوات ال�سلطان امل�سلحة
املزيد من التقدم واالزدهار يف ظل القيادة
احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل
ورعاه».
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معايل الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية:

«ت�شرفنا و�سعدنا برعاية االحتفال بيوم القوات امل�سلحة والذي ي�صادف احلادي
ع�شر من دي�سمرب من كل عام ،وهو يعد ً
م�ستقيما يف تاريخ ال�سلطنة وم�سرية
خطا
ً
العمانية التي قادها �صاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه -وهو يوم ماجد
النه�ضة ُ
العمانيون جميعا �أينما كانوا»
يف تاريخ ُعمان يفرح به ُ

 llكما احتفل ي��وم 12/11
مبحافظة ظفار كل من ل��واء امل�شاة
( )11وقوات الفرق باجلي�ش ال�سلطاين
ال��� ُع���م���اين ب��ه��ات�ين امل��ن��ا���س��ب��ت�ين
املجيدتني ،وذلـــــك حتــت رعايـــة
معــايل يو�سف بن علــــوي بن عبداهلل
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية.
ب��د�أ االحتفال ال��ذي �أقيم على
ميدان اال�ستعرا�ض  الع�سكري بقيادة
قوات الفرق بعزف ال�سالم ال�سلطاين
و�أداء التحية ملعايل راعي احلفل ،ثم
توالت فقرات االحتفال والتي ا�شتملت
على ع��دد من العرو�ض وامل��ه��ارات
الع�سكرية واملهنية التخ�ص�صية
والروح املعنوية العالية التي ج�سدت
امل�ستويات العالية التي يتمتع بها
منت�سبو  اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف
ظل التطوير والتحديث الذي تنتهجه
ق��ي��ادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
لإدام���ة م�ستوى اجلاهزية القتالية
والتدريبية ملنت�سبيه وف��ق منظور
ع�سكري و�إ�سرتاتيجي ،انطالقا من
الفكر ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
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املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
كما �شاهد راعي احلفل واحل�ضور عر�ضا البتكارات
النادي العلمي باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �أظهر امل�ستوى
العلمي املتطور ملنت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من
خالل عر�ضهم لعدد من االبتكارات العلمية الع�سكرية والتي
عك�ست مدى الرعاية التي توليها قيادة اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يف دعم البحث واالبتكار العلمي الع�سكري ،و�سعيها
الكت�شاف املواهب ودعم مهاراتها خدمة ملتطلبات الع�رص
احلديث.
واحتفاء بهاتني املنا�سبتني املجيدتني قلّد معايل
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية راعي احلفل ميدالية
اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من ال�ضباط و�ضباط
تقديرا
ال�صف والأف��راد بلواء امل�شاة ( )11وق��وات الفرق
ً
جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني.
وحتدث العميد الركن متقاعد عامر بن �سعيد املهري
قائال« :يوم املتقاعدين هو من �أيام التكرمي اخلا�صة
للأفراد الذين بذلوا وخدموا وطنهم و�سلطانهم يف القوات
امل�سلحة ،وي�رشفنا جميعا امل�شاركة فيه».
كما حتدث العقيد الركن �إبراهيم بن مبارك الكلباين
م�ساعد قائد لواء امل�شاه (« :)11االحتفال بيوم القوات
امل�سلحة يف احلادي ع�رش من دي�سمرب جت�سيد للبطوالت التي
قدمها رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة من ت�ضحيات ج�سيمة
للدفاع عن منجزات الوطن واحلفاظ على مكت�سباته».

العقيد الركن
�إبراهيم بن مبارك الكلباين

العميد الركن متقاعد
عامر بن �سعيد املهري

59

العــدد 516
دي�سمرب 2019

11

دي�سمبــــــــــــــــــــــــر
يوم القـــــــــــــــــوات
امل�سلـــــــــــــــــــحــة

معايل الدكتور وزير ال�ش�ؤون القانونية
«ما ر�أيناه يف هذا احلفل يعطي داللة قاطعة ملا و�صلت �إليه قوات ال�سلطان
امل�سلحة من ان�ضباط وتدريب وجتهيز ،كما �أن يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم
العمانيني ولي�س
ولعمان ،وهو يوم فخر واعتزاز جلميع ُ
م�شرف للقوات امل�سلحة ُ
للقوات امل�سلحة فقط»

 llواح��ت��ف��ل��ت ق���ي���ادة ق��ط��اع
م�سندم باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
ي��وم  ،12/11بهاتني املنا�سبتني
وذل��ك حت��ت رع��اي��ة معايل الدكتور
ع��ب��داهلل ب��ن حممد ال�سعيدي وزي��ر
ال�ش�ؤون القانونية.
بد�أ احلفل الذي �أقيم مبقر قيادة
ق��ط��اع م�سندم مبحافظة م�سندم
بال�سالم ال�سلطاين والتحية الع�سكرية
ملعايل الدكتور راعي احلفل ،بعدها
ق��دم طابور امل�شاركني على ميدان
اال�ستعرا�ض عر�ضا يف فنون امل�شاة
الع�سكرية ج�سد امل�ستوى العايل
والفني يف الت�أهيل والتدريب الذي
تنتهجه ق��ي��ادة اجلي�ش ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين ،كما ���ش��اه��دوا ا�ستعرا�ضا
لعدد من الآليات واملعدات والأ�سلحة
جم�سدة م�ستوى التطور والتحديث
ال���ذي ح��ظ��ي ب��ه اجل��ي�����ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،عقب ذل��ك عزفت مو�سيقى
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مقطوعات
مو�سيقية ع�سكرية متنوعة ،ثم �ألقيت
عدد من الق�صائد ال�شعرية التي تعرب
ع��ن امل���آث��ر اخل��ال��دة ل��ي��وم ال��ق��وات
امل�سلحة ،والفخر واالعتزاز مبا حتقق
من منجزات لقوات ال�سلطان امل�سلحة
ودوره���ا الوطني املقد�س ،وت�شيد
برجالها البوا�سل ،و�شاركت الفرقة
احلما�سية باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
بعدد من املقطوعات الفنية املتنوعة،
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وقدم فريق القفز احلر مبظالت �سلطان ُعمان
عر�ضا للقفز احلر احتفاء بهاتني املنا�سبتني
املجيدتني.
ويف �إطار االحتفال بيوم القوات امل�سلحة
وي��وم املتقاعدين ق��ام معايل الدكتور راعي
احلفل بتقليد ميداليات اخلدمة الطويلة وال�سلوك
تقديرا
احل�سن لعدد من منت�سبي قطاع م�سندم،
ً
جلهودهم امل�ضنية ،وتفانيهم املخل�ص يف �أداء
الواجب الوطني املقد�س.
وبهذه املنا�سبة حتدث ملجلة (جند عُ مان)
العقيد الركن �إبراهيم بن جمعة الكندي قائد
قطاع م�سندم بالإنابة قائلاً « :احلادي ع�رش من
دي�سمرب من الأيام اخلالدة يف تاريخ هذا الوطن
العزيز ،فهو يوم عز وافتخار للقوات امل�سلحة
عامة واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين خا�صة� ،إذ �إنه
يوم ن�رص �سطرت فيه القوات امل�سلحة �أروع
البطوالت والت�ضحيات ،ويعد اجلي�ش ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين رك��ي��زة �أ�سا�سية م��ن رك��ائ��ز الأم��ن
واال�ستقرار يف هذا البلد.
وي�أتي االحتفال بهذا اليوم متا�شيا مع
ما و�صل �إليه اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من
تطور ومناء يف خمتلف املجاالت مبا يتما�شى
مع ال��دور واملهام املنوطة به يف الدفاع عن
منجزات هذا الوطن ،و�إذ نعاهد اهلل والوطن
وال�سلطان �أن نبقى احل�صن احل�صني لهذا
الوطن».

العقيد الركن
�إبراهي��م ب��ن جمع��ة الكندي
قائد قطاع م�سندم بالإنابة
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احتفـــال �ســالح اجلــو ال�سلطانــي ال ُعمانـي
معايل ال�شيخ م�ست�شار الدولة

«قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�ؤكد من خالل االحتفال بهذه املنا�سبة
العظيمة عزمها و�إرادتها و�أ�صرارها على الدفاع عن هذا الوطن
العزيز ووحدة ترابه بكل قوة و�صالبة و�إقدام»

العماين
اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ

واحتفل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،يوم 12/10بيوم
القوات امل�سلحة الذي يوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل
عام ،وذلك حتت رعاية معايل ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن زاهر
الهنائي م�ست�شار الدولة.
وا�س ُتهل احلفل الذي �أقيم بقاعدة ال�سيب اجلوية بال�سالم
ال�سلطاين ،و�أداء التحية الع�سكرية ملعايل ال�شيخ راعي احلفل،
تال ذلك عر�ض ع�سكري بامل�شاة ال�صامتة قدمه امل�شاركون
يف االحتفال من منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،بعدها
عر�ضا
قدمت فرقة مو�سيقى �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
ً
مو�سيقيا ا�شتمل على عدد من املعزوفات املو�سيقية املتنوعة،
ًّ
مظليا يف �سماء االحتفال،
عر�ضا
كما �شاهد معاليه واحل�ضور ً
ًّ
قدمه فريق القفز احلر التابع ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
ومرور بع�ض الطائرات املقاتلة يف �سماء ميدان االحتفال ،وقد
عك�س االحتفال مدى القدرات العالية التي يتمتع بها منت�سبو
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين � ،إىل جانب التطوير والتحديث يف
املعدات والآالت والأنظمة احلديثة التي تواكب ما و�صلت �إليه
التقنيات املتقدمة يف ظل العهد الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات

«�سجل يف هذا اليوم رجال القوات امل�سلحة ،والفرق الوطنية
ال�شجاعة �أروع االنت�صارات والبطوالت ،للذود عن حيا�ض هذا
الوطن العزيز الغايل»

امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
ويف ختام االحتفال قام معايل ال�شيخ م�ست�شار
الدولة ،واحل�ضور ،بجولة يف املعر�ض الذي ا�شتمل
على عر�ض عدد من الطائرات والأ�سلحة واملعدات
احلديثة واملتقدمة التي تواكب متطلبات الع�رص
احلديث ،كما ا�شتمل املعر�ض على جمموعة من
املعرو�ضات التي متثل �أق�سام ال�سالح ومهامها.
وبهذه املنا�سبة �أدىل معايل ال�شيخ م�ست�شار
الدولة بت�رصيح خا�ص ملجلة (جند عُ مان) قال
فيه�« :أ�شعر بال�سعادة والفخر �أن �أكون بني هذه
النخبة من الرجال راعيا لالحتفال بهذا اليوم
الأغر ،يوم القوات امل�سلحة ،و�إنني �إذ �أ�شعر عظيم
هذا اليوم ف�إمنا �أ�ست�شعر عظمة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة وعظمة رجاله الذين �أ�سهموا يف
تر�سيخ الأم��ن واال�ستقرار يف ربوع ُعمان ،كما
�أ�ست�شعر عظمة مهمتهم وجهودهم و�إجنازاتهم
الرائعة وما يقومون به من عمل �رشيف وجاد
يف الدفاع عن ُعمان �أر�ضها و�سمائها ومقد�سات

�أمتها وحرمتها ،و�إذ حتتفل ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة بهذا اليوم املجيد ف�إنها بذلك ت�ستذكر
وتاريخا جمي ًدا ،وت�ؤكد والءها للقائد
ما�ض ًيا تلي ًدا
ً
الأعلى للقوات امل�سلحة ح�رضة �صاحب اجلاللة
عاهل البالد املفدى �-أي��ده اهلل -كما ت�ؤكد من
خالل االحتفال بهذه املنا�سبة العظيمة عزمها
و�إرادتها و�إ�رصارها على الدفاع عن هذا الوطن
العزيز ووحدة ترابه بكل قوة و�صالبة و�إقدام.
لقد زاد ه��ذه املنا�سبة ج�لاال وهيبة ما
�شاهدناه من تطور هائل يف الأجهزة واملعدات
الع�سكرية املعرو�ضة ،وما مل�سناه من تقدم كبري
يف �إع��داد وتدريب �أف��راد القوات امل�سلحة الذي
جتلى يف الأداء الرائع للعرو�ض التي قدموها،
وما مل�سناه فيهم من مقدرة عالية يف التعامل مع
خمتلف الأ�سلحة والأجهزة واملعدات الع�سكرية
املتطورة ،فهنيئا ب�سيد ُعمان بيوم قواته امل�سلحة
الظافرة ،وهنيئا لرجال القوات امل�سلحة يومهم
هذا ،وهنيئا لنا جميعا بهذا اليوم اخلالد»

العقيد الركن طيار
عبداملنعم بن خلفان الزكواين

املقدم الركن طيار
عبداهلل بن خمي�س الغيثي
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احتفـــال البحريــة ال�سلطانيــة ال ُعمانيــة
كما حت��دث ال��ل��واء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين قائال« :يحتفل �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين كباقي �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة بيوم
احلادي ع�رش من دي�سمرب املجيد ،الذي ي�أتي تكرميا من موالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه -لرجال
قواته امل�سلحة ،حيث �سجل يف هذا اليوم رجال القوات امل�سلحة،
والفرق الوطنية ال�شجاعة �أروع االنت�صارات والبطوالت ،للذود
عن حيا�ض هذا الوطن العزيز الغايل ،وت�أتي احتفالية ال�سالح
اليوم باحتفالية رمزية مل�شاركة امل�شاة الع�سكرية ال�صامتة،
والفرق املو�سيقية ،وقفز املظليني ،ومرور الطائرات املقاتلة
من �أمام من�صة العر�ض ،وي�أتي املعر�ض الداخلي امل�صاحب
لهذه االحتفالية لإب��راز منت�سبي ال�سالح لهذا احل��دث املهم
للقوات امل�سلحة».
وقال العقيد الركن طيار عبداملنعم بن خلفان الزكواين
قائد قاعدة ال�سيب اجلوية« :فعاليات هذا االحتفال عك�ست
امل�ستوى العايل الذي ظهر به منت�سبو �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،من التدريب والت�أهيل والتطوير ،الذي �شمل كافة
املجاالت والقواعد اجلوية للذود عن �سماء هذا الوطن ورفعة
�ش�أنه».
وحت��دث املقدم الركن طيار عبداهلل بن خمي�س الغيثي
رئي�س اللجنة املنظمة لالحتفال بيوم القوات امل�سلحة« :
يف هذا اليوم نحن ن�ستح�رض �شواهد خالدة للت�ضحيات التي
قدمها منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة ،والأنف�س الطاهرة
التي بذلوها ،حتى تبقى ُعمان �شاخمة ،كما �إننا �أي�ضا ن�ستلهم
قيم ومعاين ال�صمود والفداء لرفعة هذا الوطن الغايل ،و�شعبه
العزيز يف ظل القيادة احلكيمة للقائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل رعاه».
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احتفلت البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية يوم  12/12بيوم القوات
املُ�سلحة ال��ذي يوافق احل��ادي ع�رش
م��ن دي�سمرب م��ن ك��ل ع���ام ،وي��وم
املُتقاعدين الذي يوافق ال�سابع من
دي�سمرب م��ن ك��ل ع���ام ،وذل���ك حتت
رعاية معايل ال�شيخ خالد بن عمر
املرهون وزير اخلدمة املدنية.
بد�أ احلفل الذي �أقيم على ميدان
اال���س��ت��ع��را���ض ال��ع�����س��ك��ري بقاعدة
�سعيد ب��ن �سلطان البحرية بعزف
ال�سالم ال�سلطاين ،ثم ق��ام معاليه
با�ستعرا�ض ال�صف الأم��ام��ي من
طابور حر�س ال�رشف ،بعد ذلك قدمت
مو�سيقى البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ا�ستعرا�ضا مو�سيقيا بعزف جمموعة
من املقطوعات املو�سيقية املتنوعة
عك�ست امل�ستويات الفنية العالية
ملنت�سبيها ،والرعاية التي توليها
قيادة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
م��ن خ�لال دع��م مو�سيقى البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبختلف الآالت
واملعزوفات املو�سيقية املتطورة،
تال ذلك ا�ستعرا�ض ع�سكري حلر�س
ال����شرف م���رورا م��ن �أم���ام املن�صة
الرئي�سية.
بعد ذل��ك ق��دم ف��ري��ق احل��رك��ات
ال�����ص��ام��ت��ة من����اذج م��ن امل��ه��ارات
الفنية والتدريبية الع�سكرية ،ج�سدت
م�ستوى الكفاءة العالية التي يتميز
بها منت�سبو البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،كما ا�ستعر�ض ع��دد من
�أف��راد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
مهارة ت�سلق ال�سارية ،وقد �أظهروا
م���ن خ�لال��ه م�����س��ت��وى اجل��اه��زي��ة
والقدرات التدريبية التي يتمتعون
بها ،ومدى الرعاية واالهتمام الذي
توليه البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يف تدريب وت�أهيل و�إعداد منت�سبيها
لتحقيق ال��دور الوطني الرائد الذي
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معايل ال�شيخ وزير اخلدمة املدنية
«ي�شرفني يف هذا اليوم املجيد �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي
حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم �-أعزه اهلل ورعاه -بف�ضل
فخرا لكل عُ ماين»
الرعاية والعناية ال�سامية �أ�صبحت القوات امل�سلحة
ً

ت�ضطلع به ،يف ظل العهد الزاهر للقيادة
احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل
ورع���اه  -بعد ذل��ك ردد امل�شاركون
ن�شيد القوات امل�سلحة (فلت�سلمي ُعمان)،
بالتزامن مع ا�ستعرا�ض للقفز احلر قدمه
الفريق الوطني للقفز احلر ،كما رددوا نداء
الت�أييد.
��اء بهاتني املنا�سبتني قلّد
واح��ت��ف ً
معايل ال�شيخ وزير اخلدمة املدنية راعي
احلفل ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك
احل�����س��ن ل��ع��دد م��ن منت�سبي البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،تقديرا جلهودهم
امل�ضنية يف خدمة وطنهم ،وتفانيهم يف
�أداء الواجب الوطني.
وبهذه املنا�سبة �أدىل معايل ال�شيخ
وزير اخلدمة املدنية بت�رصيح ملجلة (جند
عُ مان) قال فيه« :يف هذا اليوم من كل عام
ي�ستح�رض الوطن �إجن���ازات وت�ضحيات

العميد الركن بحري
�سيف بن حممد احلب�سي

العقيد الركن بحري
ح�سن بن �أحمد تبوك
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قوات ال�سلطان امل�سلحة بف�ضل الرعاية
ال�سامية ملوالنا القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة �أع��زه اهلل ،حيث �أ�صبحت قوات
ال�سلطان امل�سلحة حقيقة م�رضب مثل يف
االن�ضباط ،واملثالية يف العمل ،وقدمت
الكثري للوطن ،وبف�ضل اهلل ما نراه اليوم
من �إجنازات مو�ضع فخر لكل ال ُعمانيني،
وما �شاهدناه اليوم من احتفالية البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية تدل على ما و�صلت
�إليه من �أعلى درجات الإجادة يف العمل».
وقد حتدث العميد الركن بحري �سيف بن
حممد احلب�سي قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية قائال« :حتتفل البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بهاتني املنا�سبتني مع بقية
�أ�سلحة ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،تكرميا
لرجالها البوا�سل الذين �سطروا البطوالت
واالنت�صارات ،وقد حظيت قوات ال�سلطان
امل�سلحة ب�شكل عام والبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ب�شكل خا�ص ،بالكثري من التطوير
والتحديث ،بف�ضل االهتمام ال��ذي يوليه

موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه».
كما حتدث العقيد الركن بحري ح�سن بن
�أحمد تبوك قائد قوة �أمن البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية قائلاً « :ي�رشفني بهذه املنا�سبة
العزيزة ،يوم القوات امل�سلحة �أن �أرفع �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام موالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورع���اه  -و�إىل
كافة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة،
مبنا�سبة يومهم ال�سنوي ،حيث جت�سد هذه
الذكرى العزيزة مالحم جميدة ،وبطوالت
م�رشفة يف تاريخ قوات ال�سلطان امل�سلحة،
ِّ
والتي قادها جاللته بحزم وعزم لتوفري
لعمان ،وحماية منجزات نه�ضتها
الأمن ُ
املباركة.
ويعد االحتفال بيوم القوات امل�سلحة
ويوم املتقاعدين م ًعا فر�صة للمتقاعدين
لي�شهدوا التطوير وال��ت��ح��دي��ث امل�ستمر
وليفخروا مبا و�صلت �إليه قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،من م�ستويات عالية يف الكم
والنوع واجلاهزية القتالية.
كذلك ف���إن هذه املنا�سبة تعد جتدي ًدا
للعهد وال����والء للقائد الأع��ل��ى للقوات
قدما يف
امل�سلحة ،وت�أكي ًدا على امل�ضي ً
ميادين الت�ضحية والفداء �صو ًنا حليا�ض
وتراب هذا الوطن الغايل».
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احتفال احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين (بيوم املتقاعدين)
هو انط�لاق �إىل �آفاق �أرح��ب و�أو�سع للإنتاج
وال�سع��ي ،لك�س��ب مهارات �أخ��رى يف ميادين
العمل الوطني.
بعدها ا�ستمع راع��ي املنا�سبة واحل�ضور
�إىل بع���ض املعزوف��ات املو�سيقي��ة ،الت��ي
قدمته��ا مو�سيقى احلر���س ال�سلطاين ال ُعماين،
ج�س��دت ما
كم��ا اطلع��وا عل��ى م��ادة مرئي��ة َّ
�شهده احلر���س ال�سلط��اين ال ُعم��اين من تطوير
وحتديث خالل �أعوام النه�ضة املباركة ،حتت
القي��ادة احلكيم��ة ملوالن��ا ح��ضرة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد املعظم
القائ��د الأعل��ى للق��وات امل�سلح��ة حفظه اهلل
ورعاه.

احتف��ل احلر���س ال�سلط��اين ال ُعم��اين يوم
 12/7بي��وم املتقاعدين الذي يوافق ال�سابع
م��ن دي�سمرب من كل عام ،وذل��ك حتت رعاية
العمي��د الركن �سامل بن علي بن بدر احلو�سني
مدي��ر ع��ام العملي��ات والتدري��ب باحلر���س
ال�سلطاين ال ُعماين.
ب��د�أ احلف��ل ال��ذي �أقي��م بقي��ادة احلر���س
ال�سلط��اين ال ُعماين ب�آيات م��ن الذكر احلكيم،
بعده��ا �ألق��ى مدي��ر اخلدم��ات االجتماعي��ة
و�ش���ؤون املتقاعدين كلم��ة �أعرب من خاللها
ع��ن �أهمية ه��ذه املنا�سب��ة ،التي ُتع��د �إحدى
مكرم��ات ح��ضرة �صاحب اجلالل��ة ال�سلطان
قابو���س ب��ن �سعي��د املعظ��م القائ��د الأعل��ى
للق��وات امل�سلح��ة  -حفظ��ه اهلل -لرجال��ه
تقدي��را لدوره��م اجللي��ل يف خدمة
البوا�س��ل،
ً
الوطن ،وجهودهم امل�ضنية التي بذلوها �أثناء
خدمته��م يف ال�سلك الع�سك��ري ،وت�ضحياتهم
اجل�سام التي قدموها من �أجل عزة هذا الوطن
وعلو مكانته و�سمو �ش�أنه .
وتعب�يرا ع��ن اعتزازهم به��ذه املنا�سبة
ً
�ألق��ى �أحد ال�ضب��اط املتقاعدين م��ن احلر�س
ال�سلط��اين ال ُعم��اين كلمة �أ�ش��اد فيها بحر�ص
قي��ادة احلر���س ال�سلط��اين ال ُعم��اين عل��ى
االحتف��اء به��ذه املنا�سبة ،والتوا�ص��ل الدائم
م��ع املتقاعدي��ن ،م�ؤك�� ًدا عل��ى �أن التقاعد ال
يعني االبتعاد عن ميادين العمل والعطاء ،بل
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يف �إطار الرعاية االجتماعية ..تنظيم زيارات لذوي الإعاقة
مبنا�سب��ة يوم الق��وات امل�سلحة ال��ذي يوافق احلادي
ع��شر م��ن دي�سمرب م��ن كل ع��ام ،وي��وم املتقاعدين الذي
يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل عام ،ويف �إطار االهتمام
والرعاية التي توليها قوات ال�سلطان امل�سلحة ملنت�سبيها،
قام العميد الركن را�شد بن حميد املقبايل رئي�س اخلدمات
االجتماعي��ة الع�سكري��ة برئا�س��ة �أركان ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلح��ة ي��وم  12/11بزي��ارة لع��دد م��ن ذوي الإعاقة
م��ن منت�سبي ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة مب�ست�شفى مع�سكر
املرتفع��ة ،حيث قدم له��م تهاين قوات ال�سلط��ان امل�سلحة
والهداي��ا الرمزي��ة بهات�ين املنا�سبت�ين ،واطم���أن عل��ى
�صحتهم و�أحوالهم.
من جان��ب �آخر نظم��ت البحرية ال�سلطاني��ة ال ُعمانية
ممثلة بق�سم اخلدم��ات االجتماعية زيارات لعدد من ذوي
الإعاقة من منت�سبيها ،ممن كانوا على ر�أ�س عملهم.
وق��د ع�بر الذين �شملته��م الزيارة ع��ن �رسورهم بهذه
اللفت��ة الطيبة ،مقدرين الرعاية واالهتمام اللذين يتلقونه
يف م�س�يرة عالجهم ،وم��ا يحظون به م��ن عناية خا�صة،
وم��ا تقدم��ه له��م ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة م��ن خدمات
جليلة ،ورعاية واهتمام يف خمتلف اخلدمات االجتماعية
وال�صحية.
وت�أت��ي هذه الزي��ارات يف �إط��ار االهتم��ام والرعاية
الت��ي تقدمه��ا وزارة الدف��اع وق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
ملنت�سبيه��ا ب�شكل عام ،وللمعاق�ين على وجه اخل�صو�ص،
به��دف رف��ع معنوياته��م ،وتلبي��ة ملتطلباته��م الأ�رسية،
واحتياجاته��م املادي��ة واملعنوي��ة ،وتق��دمي الرعاي��ة
واالهتمام لهم يف خمتلف اجلوانب ،ومتابعة ملتطلباتهم
الأ�رسية واالجتماعية.
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متابعة :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي  -املدين� /سليمان بن حمود املعمري -

ت�صوير  :ق�سم الت�صوير بالتوجيه املعنوي

اجليــ�ش ال�سلطانـي ُالعماين يحتفـل بتخريـج دورة ال�ضبــاط املر�شحيــــــــــــــــــــــــــــن ودورة ال�ضباط اجلامعيني التخ�ص�صيني ودورة �ضباط اخلدمة املحدودة

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  12/18بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحني،
ودورة ال�ضباط اجلامعيني التخ�ص�صيني ،ودورة �ضباط اخلدمة املحدودة من كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وذلك حتت رعاية معايل الفريق ح�سن بن حم�سن
ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك.
بد�أت مرا�سم االحتفال الذي �أقيم على
ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري مبع�سكر املرتفعة
بالتحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ،وعزفت
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فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ال�سالم
ال�سلطاين ،بعدها ا�ست�أذن قائد الطابور معايل
الفريق املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك راعي

املنا�سبة لتفتي�ش ال�صف الأمامي من طابور
ا�ستعرا�ضا
اخلريجني ،عقب ذلك قدم اخلريجون
ً
مرورا
ع�سكريا بامل�سري البطيء والعادي
ً
من �أمام املن�صة الرئي�سية مليدان االحتفال
تتقدمهم راية كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية،
ثم تقدم الطابور على هيئة اال�ستعرا�ض للأمام.
بعد ذلك �سلّم معايل الفريق املفت�ش العام
لل�رشطة واجلمارك راعي االحتفال �سيف
ال�رشف لل�ضابط املر�شح ماجد بن �سيف
العربي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين احلا�صل
على املركز الأول على م�ستوى دورة ال�ضباط
املر�شحني  ،ثم جرت مرا�سم ت�سليم وا�ستالم
راية كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية  ،حيث
قامت جمموعة حملة الراية بدورة ال�ضباط
املر�شحني املتخرجة بت�سليمها �إىل جمموعة
حملة الراية بالدورة احلالية ،والتي ال تزال

معايل الفريق املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك يرعى املنا�سبة
وي�سلم �سيف ال�شرف لل�ضابط
املر�شح ماجد بن �سيف العربي
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
احلا�صل على املركز الأول على
م�ستوى دورة ال�ضباط املر�شحني
تتلقى تدريباتها بالكلية  ،والذين �أق�سموا على
زف �سالم
�صونها و�إبقائها عالية خفاقة  ،ثم ُع َ
العلم وطاف حملة الراية بها بني �صفوف
دورتهم .
ثم ردد اخلريجون ن�شيد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين (نحن جند) و�أدوا ق�سم الوالء ونداء
الت�أييد ،وهتفوا ثالثًا بحياة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه-
بعدها �أدى طابور اخلريجني التحية الع�سكرية،
وعزفت املو�سيقى ال�سالم ال�سلطاين ،وتقدم
قائد الطابور م�ست�أذنا معاليه باالن�رصاف،
حيث مر الطابور من �أمام املن�صة الرئي�سية
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ال�ضباط املر�شحون منت�سبو الدورة
التي ما زالت تتلقى تدريباتها
بالكلية ا�ستلموا راية الكلية
و�أق�سموا على �صونها و�إبقائها
عالي ًة خ ّفاقة
�آمر كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية:

كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية تعد منارة تدريبية
دائمة العطاء يف رفد قوات
ال�سلطان امل�سلحة بالدما ء
ال�شابة ،والذين عاهدوا اهلل
والوطن وال�سلطان ب�أن يحملوا
على عاتقهم القيام بالدور
املقد�س الذي �سيناط بهم يف
ميادين العزة والإباء

م�ؤديا التحية الع�سكرية ملعايل الفريق املفت�ش
العام لل�رشطة واجلمارك راعي االحتفال.
بعد ذلك قدم فريق امل�شاة بالع�صا باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ا�ستعرا�ضات متنوعة يف
مهارات وفنون امل�سري بالع�صا ،كما قدمت فرقة
مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مقطوعات
وعر�ضا مو�سيق ًيا
ومعزوفات مو�سيقية متنوعة،
ً
ع�سكر ًيا ا�شتمل على العديد من الت�شكيالت التي
ج�سدت القدرات واملهارات العالية التي يتمتع
َّ
بها منت�سبو الفرقة ،وذلك با�ستخدام �أحدث
املعدات والآالت املو�سيقية التي زودت بها،
والتي تعك�س جان ًبا من التحديث والتطوير
الذي توليه قيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف
خمتلف املجاالت الع�سكرية.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب ال�سمو
واملعايل ،وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة
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واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من
املكرمني و�أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار
�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وعدد من
القادة وكبار ال�ضباط املتقاعدين من اجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى بالبالد ،وعدد من
امللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول ال�شقيقة
وال�صديقة بال�سلطنة ،وجمع من منت�سبي
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين و�أولياء �أمور ال�ضباط
اخلريجني.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه �شارك يف دورة
ال�ضباط املر�شحني املتخرجة �إىل جانب �ضباط
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين عدد من ال�ضباط
املر�شحني من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وقوة
ال�سلطان اخلا�صة ،واجلهات الأمنية الأخرى
بالبالد� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة �ضباط مر�شحني
من القوات امل�سلحة لعدد من دول جمل�س

التعاون لدول اخلليج العربية ،كما �شارك
يف دورتي ال�ضباط اجلامعيني التخ�ص�صيني
و�ضباط اخلدمة املحدودة عدد من املر�شحني
من اجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
ومبنا�سبة حفل تخريج دورة ال�ضباط
املر�شحني ودورة ال�ضباط اجلامعيني
التخ�ص�صيني ودورة �ضباط اخلدمة املحدودة
من كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية حتدث
العميد الركن حممد بن را�شد احلو�سني �آمر كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية قائلاً « :مع انق�ضاء
عام مزدهر من �أعوام نه�ضة ُعمان الغالية
وم�سريتها الوطنية الظافرة نحتفل ب�إجناز
ع�سكري �آخر ت�شهده كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية ،يتمثل يف تخريج كوكبة من حماة
الوطن مت �إعدادهم وت�أهيلهم ليكونوا �ضباطا
�أكفاء قادرين على الإيفاء مبهامهم الوطنية

اخلريجون قدموا ً
عر�ضا ع�سكريًا
بامل�سري البطيء والعادي �أظهروا
الكفاءة العالية والأداء الرفيع
يف الوحدات التي �سيتم توزيعهم بها ،حيث تعد
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �أحد ال�رصوح
التدريبية العتيدة باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
والتي لها مكانة مرموقة كمنارة تدريبية
دائمة العطاء يف رفد قوات ال�سلطان امل�سلحة
بالدماء ال�شابة ،والذين عاهدوا اهلل والوطن
وال�سلطان ب�أن يحملوا على عاتقهم القيام
بالدور املقد�س الذي �سيناط بهم يف ميادين
العزة والإباء بعد �أن نهلوا من معني الثقافة
الع�سكرية وتلقوا تدريبهم الأكادميي والتعليمي
ما ميكنهم من موا�صلة م�سرية العمل الع�سكري
الذي كلفوا به ك�ضباط �أوفياء خمل�صني لوطنهم
وقائدهم ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه».
وقال املقدم الركن حممد بن �سلطان
الري�سي قائد مدر�سة تدريب ال�ضباط
املر�شحني« :تتواىل �إجنازات كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية كل عام فهنيئا للخريجني
فرحتهم بهذا اليوم الذي انتظروه طويال
بجدهم واجتهادهم طيلة الفرتة التدريبية
املن�رصمة ،ليواكبوا امل�سرية التدريبية
وليلتحقوا بزمالئهم خلدمة الوطن وال�سهر
على �أمنه ومنجزاته ،فهنيئا لنيلهم الثقة
ال�سامية من لدن موالنا القائد الأعلى

للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه-
وعليهم حتمل امل�س�ؤولية يف �أداء الواجب
الوطني املنوط بهم بكل �إخال�ص و�أمانة،
واهلل ويل التوفيق».
املالزم ماجد بن �سيف العربي احلا�صل
على �سيف ال�رشف واملركز الأول على
م�ستوى دورة ال�ضباط املر�شحني قال�« :إن
النجاح والتفوق هما �أمل اجلميع ،وكل
منا ي�سعى لتحقيقهما ،و�إن الرغبة هي �رس
النجاح يف احلياة املهنية لكل �إن�سان ،و�إنه
ل�رشف عظيم �أن �أعبرّ اليوم عن فرحة التخرج
املقرتنة بح�صويل على املركز الأول ،حيث
�إن هذا التفوق مل ي�أت من العدم و�إمنا كان
ثـمرة للجد واالجتهاد واملثابرة واملناف�سة
ال�رشيفة بني زمالئي ال�ضباط املر�شحني،
و�إن هذا التفوق هو بداية امل�شوار خلدمة هذا
الوطن املعطاء والذود عن ترابه املقد�س ،و

ال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أتوجه بال�شكر
اجلزيل لل�ضباط و�ضباط ال�صف املدربني
واملعلمني الذين كر�سوا جهودهم وطاقاتهم
لن�صل �إىل الهدف املن�شود والغاية ال�سامية،
وفقنا اهلل و�إياكم خلدمة هذا الوطن وقائده
املفدى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة».
املالزم �إ�سماعيل بن �سامل ال�شبنوتي
احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى
دورة ال�ضباط اجلامعيني التخ�ص�صيني قال:
«�إنه ل�رشف عظيم وفخر كبري يل التخرج من
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،هذا ال�رصح
التدريبي ال�شامخ بعد عام من التدريب
والت�أهيل يف �شتى العلوم الع�سكرية ات�سمت
بال�ضبط والربط الع�سكري لتكوين و�صقل
�شخ�صية القائد القادر على حتمل امل�س�ؤولية
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املقدم الركن/
حممد بن �سلطان الري�سي

املالزم/
ماجد بن �سيف العربي

يف كافة الظروف ،و�إن املخرجات ال�سنوية
للكلية ت�ؤكد االهتمام الكبري الذي يوليه
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم �-أبقاه اهلل -لتخريج كوكبة من
ال�ضباط املجيدين والقادرين على �أداء مهامهم
بكل كفاءة واقتدار».
املالزم متكي بن م�سلم العمري احلا�صل
على املركز الأول يف دورة �ضباط اخلدمة
املحدودة قال« :اهتمت كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية بتدريب ال�ضباط املر�شحني
وت�أهيلهم والو�صول بهم �إىل �أعلى امل�ستويات،
وكر�ست كل اجلهود لتخريج �ضباط قادرين
على قيادة الرجال و�صنع القرار املنا�سب يف
جميع الظروف .وبحمد اهلل وتوفيقه وبعد جد
واجتهاد طيلة فرتة التدريب والت�أهيل بالكلية
حتقق ما كنت �أ�صبو �إليه وهو ح�صويل على
املركز الأول على امل�ستوى العام على دورة
ال�ضباط املر�شحني للخدمة املحدودة ،وهو
ت�رشيف يل بقدر ما هو تكليف لبذل مزيد من
العطاء وبداية م�شوار خلدمة هذا الوطن الغايل،
ونحن نعاهد اهلل والوطن وال�سلطان ب�أن نكون
جندا �أوفياء نذود عن مكت�سبات النه�ضة
املباركة حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم �أعزه اهلل».
املالزم �أحمد هيثم �أحمد بوعالي من
مملكة البحرين ال�شقيقة�« :إنه لفخر واعتزاز ب�أن
نكون ممثلي مملكة البحرين يف كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية التي تلقينا فيها املدى
الوا�سع وال�شامل للعلوم الع�سكرية التعبوية
والأكادميية طيلة عامني من االلتحاق ،وننقل
ما اكت�سبناه من علوم ع�سكرية و�أكادميية
تدعيما لروح التعاون اخلليجي الع�سكري
ً
يف تبادل اخلربات ،ونتقدم بال�شكر للكادر
التدريبي والقائمني على الكلية».
املالزم م�شل�ش جابر اخليارين من دولة
قطر ال�شقيقة قال« :بف�ضل من اهلل متكنت من
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املالزم/
�إ�سماعيل بن �سامل ال�شبنوتي

احل�صول على املركز الأول على م�ستوى دورة
ال�ضباط املر�شحني على م�ستوى دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وح�صلت على العديد من
اجلوائز الفردية يف خمتلف التمارين والتي
�أحيت بيني وبني زمالئي روح املناف�سة
ال�رشيفة ،وها �أنا اليوم �أح�صد ثـمار ما بذلته،
و�أ�سال اهلل التوفيق وال�سداد يل ولإخواين
اخلريجني يف حياتنا العلمية والعملية
القادمة».
املالزم حممد بن عبدالعزيز الزعبي من
دولة الكويت ال�شقيقة قال« :تعد كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية �رصحا تدريبيا �شاخما منذ
عقود طويلة يتلقى فيها ال�ضابط املر�شح العلوم
الع�سكرية ب�شقيها النظري والعملي ،فكل ال�شكر
والتقدير لكل من �أ�سهم يف �إجناح دورة ال�ضباط
املر�شحني ،لنقف اليوم بكل �شموخ وعز وفخر
قادرين على العمل والعطاء والبذل يف خمتلف
الظروف والأمكنة».
الوكيل �أحمد بن عبداهلل الربيعي وكيل
دورة ال�ضباط املر�شحني بكلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية« :لقد �أثبت ال�ضباط
املر�شحون خالل الدورة مهارة عالية يف
ممار�سة القيادة والكفاءة املتميزة يف القوة
والتحمل ،كما �أظهروا م�ستوى عال ًيا من ال�ضبط
والربط الع�سكري نتيجة تقيدهم بالتعليمات
والقوانني املن�صو�ص بها يف النظام الداخلي
للكلية ،وها هم اليوم يتخرجون بعد نيلهم
الثقة ال�سامية من لدن موالنا القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -ليكونوا
�ضباطا �أكفاء يف ت�شكيالت ووحدات اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�أي�ضا يف اجلهات الأخرى
امل�شاركة يف هذه الدورة».
اجلدير بالذكر �أن كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين تعد
�رصحا تعليميا وتدريب ًيا ُيعنى ب�إعداد ال�ضباط
املر�شحني ،وغريهم من امللتحقني بدورات
ال�ضباط لي�صبحوا �ضباطً ا قادرين على حتمل

املالزم/
متكي بن م�سلم العمري

م�س�ؤولياتهم اجل�سيمة يف �أداء واجبهم الوطني
بكل كفاءة واقتدار ،بعد �أن نهلوا من معني
علومها الع�سكرية والأكادميية� ،سواء النظرية
�أو العملية ،و�صقلهم بالعلوم الع�سكرية ،وتنفيذ
ليكونوا دائما قادرين على
التمارين امليدانية
ً
�أداء الواجب الوطني وبكل كفاءة واقتدار.
وقد مرت عملية تدريب املر�شحني باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بعدة مراحل من التطوير
والتحديث وفقا للمتطلبات واالحتياجات
املخطط لها ،و يعود تاريخ ت�شكيل �أول نواة
لتدريب ال�ضباط املر�شحني باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين �إىل عام 1971م ،وكانت تعرف با�سم
جناح تدريب املر�شحني يف كتيبة تدريب قوات
ال�سلطان امل�سلحة بغال ،ونظرا الزدياد حاجة
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لتغطية االحتياجات
من القوى الب�رشية فقد مت زيادة عدد اخلريجني
وزيادة اجلرعات التدريبية ،ويف عام 1981م
جناح تدريب ال�ضباط املر�شحني �إىل
ُنقِلَ
ُ
املوقع احلايل حتت م�سمى جناح ال�ضباط
املر�شحني ،ويف عام 1984م مت تغيري
امل�سمى �إىل وحدة تدريب املر�شحني ،ويف
يوليو 1986م تف�ضل موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورعاه -و�أ�صدر توجيهاته ال�سامية التي ق�ضت
بتغيري ا�سم الوحدة �إىل كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية ،ويف � 29أكتوبر 1987م تف�ضل
جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه
اهلل  -بت�سليم الراية �إىل كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية.
وتقوم كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
ب�إعداد ال�ضباط املر�شحني الإعداد الأمثل
وفق مقررات التدريب الع�سكري والدرا�سات
الأكادميية ،بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ املفاهيم
الع�سكرية لديهم ومبا ي�ؤهلهم وبكفاءة
للقيام بالدور الذي �سيناط بهم يف وحداتهم،
وتزويدهم بالعلم واملعرفة الع�سكرية.

املالزم /
�أحمد هيثم �أحمد بوعالي

املالزم/
م�شل�ش جابر اخليارين

املالزم/
حممد بن عبدالعزيز الزعبي

الوكيل/
�أحمد بن عبداهلل الربيعي

اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين العُماين ي�سلم �شهادات الدبلوم
يف العلوم الع�سكرية خلريجي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية

مبنا�سبة احتفال اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بتخريج دورة
ال�ضباط املر�شحني ,ودورة ال�ضباط اجلامعيني التخ�ص�صني,
ودورة �ضباط اخلدمة املحدودة� ،سلم اللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 12/18
�شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية خلريجي دورة ال�ضباط
املر�شحني بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،كما �سلم اجلوائز
التقديرية لأوائل ال�ضباط من الدورات املتخرجة.
وقد هن�أ قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ال�ضباط اخلريجني
على �أدائهم املتميز يف حفل تخرجهم والذي ترجم اجلهود
التي بذلت للو�صول بهم �إىل هذا امل�ستوى امل�رشف ,مباركً ا
لهم نيل الثقة ال�سامية الكرمية من لدن جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -وحا ًثا �إياهم على بذل
اجلهد واملثابرة والتفاين يف �أداء مهامهم والواجبات التي
�ستناط بهم ،متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح ،ومهن ًئا جناح
جهودهم وم�ساعيهم التي بذلوها خالل فرتة الدورة واجتياز
مقرراتها .
من جانبه هن�أ العميد الركن حممد بن را�شد احلو�سني �آمر

كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية اخلريجني مبنا�سبة تخرجهم،
داعيا اخلريجني �إىل اال�ستمرار يف بذل املزيد من اجلهد نحو
اكت�ساب املهارات والعلوم الع�سكرية لت�ضاف �إىل ما تعلموه يف
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية.
ح�رض املنا�سبة �آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية وعدد
من كبار ال�ضباط وال�ضباط باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
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قوات ال�سلطـان امل�سلحــة حتتفــي بذكـــــــــرى ال�سابع من دي�سمرب (يوم املتقاعدين )
مبنا�سبة يوم املتقاعدين
�أدىل الفري��ق الرك��ن �أحم��د بن
ح��ارث ب��ن نا��صر النبه��اين
رئي���س �أركان ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة بت�رصي��ح للتوجي��ه
املعن��وي قال فيه�« :إن ال�سابع
م��ن دي�سمرب من كل ع��ام يعد
�أحد الأي��ام املجيدة يف تاريخ
الفريق الركن/
قوات ال�سلط��ان امل�سلحة  ،فقد
�أحمد بن حارث بن نا�صر النبهاين مت تخ�صي�صه م��ن لدن موالنا
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة
ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعي��د
املعظ��م القائد الأعل��ى للقوات امل�سلحة  -حفظ��ه اهلل ورعاه -
يوم��ا للمتقاعدين م��ن منت�سبي قوات جاللت��ه البا�سلة،
ليك��ون ً
تقدي��را وعرفا ًن��ا للعط��اء املمي��ز ال��ذي قدموه خ�لال خدمتهم
ً
الع�سكري��ة ،ومتجي ًدا للأدوار الوطني��ة العظيمة التي �أخل�صوا يف
�أدائها واملتمثلة يف احلفاظ على مكت�سبات ومقدرات هذا الوطن
العزي��ز و�صون منجزاته الوطنية ،فحق لهم هذا التكرمي ال�سامي
من لدن موالنا املعظم».
و�أ�ضاف الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
قائال�« :إن م��ا قدمه ه���ؤالء املتقاعدون خدم��ة لوطنهم الغايل
ولقائده��م املف��دى �سيبق��ى �أثره �ساط ًع��ا م�رش ًق��ا ،و�إ�سهاماتهم
املتوا�صل��ة يف خدمة الوطن �ستظل منب ًع��ا ت�ستقي منه الأجيال
املع��اين اجلليل��ة يف العمل والعط��اء والإخال�ص ،فق��د امت َّد هذا
�سخ��روا خرباتهم الرتاكمية
العط��اء لي�شمل ف�ترة التقاعد ،حيث َّ
يف امل�ساهم��ة يف اجلوانب التنموية التي ت�شهدها البالد ،وبهذه
املنا�سبة ي�رسين �أن �أتقدم بالتهنئة اخلال�صة لأولئك املتقاعدين
الذين م��ا زالوا يدفع��ون بعجلة التنمية من خ�لال م�ساهماتهم
يف املج��االت االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،وعر���ض
جتاربه��م املختلف��ة الت��ي اكت�سبوه��ا �أثناء فرتة عمله��م بقوات
ال�سلط��ان امل�سلحة لأبنائهم م��ن هذا الوطن العزي��ز ،لي�ستفيدوا
م��ن جتاربهم وخرباتهم يف العم��ل والإبداع والإجناز يف كل ما
يحقق عزة الوطن ورفعة �ش�أنه ،وكل عام واجلميع بخري ».
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يع��د ي��وم املتقاعدين ال��ذي يوافق ال�س��ابع من
دي�سمرب من كل عام �إحدى مكرمات ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�س��لحة  -حفظه الله رع��اه -لرجال جاللته
البوا�سل ،حيث �أمر بتخ�صي�ص ال�سابع من دي�سمرب
تقديرا
من كل عام ليكون يوم��ا للمتقاعدين ،وذلك
ً
للعط��اء الذي قدموه واخلدم��ات اجلليلة خالل فرتة
عملهم بقوات ال�س��لطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعم��اين ،ومتجي��دً ا لأعماله��م الوطني��ة املجيدة،
وا�س��تذكا ًرا لعطاءاته��م اخل�يرة خ�لال خدمته��م،
ً
وحتفي��زا ملن هم عل��ى ر�أ�س عملهم باال�س��تمرار يف
البذل والعطاء خلدمة هذا الوطن العزيز ،وميثل هذا
الي��وم للمتقاعد نقطة انطالقة جديدة لنقل اخلربات
املرتاكم��ة �إىل جيل ال�ش��باب ،الأمر ال��ذي ينعك�س
�إيجا ًبا يف م�صلحة الوطن واملواطن.
وميث��ل ي��وم املتقاعدين ال��ذي حتتفل ب��ه ق��وات ال�سلطان
امل�سلَّح��ة �سنوي��ا يوما عظيما مل��ا ي�شكله من عرف��ان وامتنان
ملا قدموه من خدم��ات جليلة للوطن والت�ضحيات اجل�سيمة يف
ميادين الواجب الوطني ،وت�أكي�� ًدا على �أن املتقاعدين �سيبقون
دائما يف ذاكرة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وي�ستم��ر دور املتقاعدي��ن يف خدم��ة الوط��ن ،كتعزي��ز
االقت�ص��اد الوطن��ي من خ�لال دخول معظمهم مع ب��دء التقاعد
يف العم��ل املبا�رش ،وي�سهم��ون يف جه��ود التنمي��ة بالب�لاد
م��ن خالل امل�شارك��ة الفاعل��ة يف خمتل��ف املج��االت الثقافية
واالجتماعي��ة واالقت�صادي��ة ،والإداري��ة� ،إىل جان��ب املج��ال
الأكادميي ،واملجال الربملاين ،م�ستفيدين من خرباتهم العلمية
والعملية املرتاكمة التي اكت�سبوها خالل مرحلة عملهم ،ليكونوا
بذلك لبنة �أخرى من لبنات تقدم وازدهار الوطن .

ميثل يوم املتقاعدين الذي حتتفل به قوات
ال�سلطان امل�سلحة �سنويا يوما عظيما ملا ي�شكله من عرفان
وامتنان ملا قدموه من خدمات جليلة للوطن والت�ضحيات
اجل�سيمة يف ميادين الواجب الوطني
كم��ا �أن املتقاعدي��ن يحظ��ون باهتم��ام وزارة الدف��اع وق��وات
ال�سلطان امل�سلحة خالل فرتة التقاعد من خالل اخلدمات االجتماعية
الت��ي تقدم له��م ،واملتمثلة يف امل�ساع��دات املادية ،وبن��اء امل�ساكن،
وتن�سيبهم يف بعثة احلج الع�سكرية ،وت�سيري رحالت العمرة ،والرحالت
الرتفيهي��ة ،والرعاي��ة ال�صحية التي تقدمها اخلدم��ات الطبية للقوات
امل�سلحة ،وغريها من اخلدمات االجتماعية املختلفة.
ومبنا�س���بة يوم املتقاعدين �أج���رت جملة (جند عُ م��ان) عددًا من
اللقاءات الآتية:
حيث حتدث العميد الركن را�شد بن حميد املقبايل رئي�س اخلدمات
االجتماعي��ة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة قائال:
«حينم��ا نتكل��م عن ي��وم املتقاعدين نتكل��م عن يوم خال��د يف ذاكرة
منت�سب��ي ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة ،ي��وم ال�سابع م��ن دي�سمرب من كل
ع��ام ،هذا اليوم الذي تف�ضل ب��ه موالي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظ��ه اهلل ورع��اه  -و�أ�صدر �أوام��ره ال�سامية بجعل ه��ذا التاريخيوم��ا للمتقاعدين ،وهذا بحد ذاته يعد مكرم��ة �سامية كرمية من لدن
ً
وتقدي��را خلدماتهم اجلليلة الت��ي قدموها لهذا الوطن
ا
ن
إميا
�
جاللت��ه،
ً
ً
العزي��ز ُعمان ،و�إدراكً ا من جاللته ب�أهمية العن�رص الب�رشي ،وتقديره
ملنت�سب��ي ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة ب�صف��ة خا�صة ،وم��ن هنا تكمن
�أهمية يوم املتقاعدين.
ومم��ا ال�شك في��ه ب�أن اجلمي��ع يدرك ال��دور الب��ارز واملهم الذي
تقوم به رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة واملتمثلة يف اخلدمات
االجتماعي��ة الع�سكري��ة  ،كونه��ا م�ؤ�س�س��ة ع�سكري��ة خدمي��ة تخت�ص
باجلان��ب االجتماع��ي الع�سك��ري ،وذل��ك م��ن خ�لال توف�ير الرعاية
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العميد الركن
را�شد بن حميد املقبايل

العميد الركن (متقاعد)
را�شد بن �سعيد ال�سديري

االجتماعي��ة لكافة منت�سبي ق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة والدوائ��ر الأخرى ب��وزارة الدفاع،
�سواء كانوا يف
واحلر���س ال�سلطاين ال ُعم��اين،
َ
اخلدمة �أو خارجها ،وت�سهيل بع�ض الإجراءات
له��م  ،حي��ث تع��د اخلدم��ات االجتماعي��ة
الع�سكري��ة اجلهة التن�سيقي��ة ملنت�سبي وزارة
الدف��اع و�أ�رسهم م��ع امل�ؤ�س�س��ات احلكومية
واجلهات املدنية بالدولة ،وهناك الكثري من
اخلدمات االجتماعية الع�سكرية التي تقدمها
للمتقاعدي��ن ،كم��ا �أنه��ا اجله��ة الر�سمي��ة
امل�س�ؤول��ة ع��ن رعاي��ة �ش���ؤون املتقاعدي��ن
والنظ��ر يف مطالبه��م �ضم��ن ال�صالحي��ات
املمنوح��ة والإمكان��ات املتاح��ة ،حف��ظ اهلل
ُعم��ان وقائده��ا املف��دى ،و�أدام علينا نعمة
الأمن والأمان �إنه �سميع جميب».
كما ق��ال العمي��د الركن (متقاع��د) را�شد
ب��ن �سعي��د ال�سدي��ري م��ن اجلي���ش ال�سلطاين
ال ُعم��اين« :ي��سرين وي�سع��دين يف ه��ذا الي��وم
املب��ارك ،ال�سابع من دي�سم�بر يوم متقاعدي
ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة �أن �أرفع �إىل املقام
ال�سامي ملوالي جالل��ة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائ��د الأعلى للقوات امل�سلحة
ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه و�سدد عل��ى طريق اخلري
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العميد الركن (متقاعد)
�سعيد بن م�سلم املهري

خط��اه ـ �أ�سمى عب��ارات ال�شك��ر والتقدير على
خ���ص بها �أبناءه من
املكرم��ة ال�سامية التي ّ
متقاعدي قوات ال�سلطان امل�سلحة بتخ�صي�ص 
تقديرا وعرفا ًنا م��ن لدن جاللته
ه��ذا الي��وم،
ً
بخدماتهم الوطنية .
وبهذه املنا�سبة �أتوجه بالتهنئة اخلال�صة
�إىل املق��ام ال�سام��ي و�إىل كاف��ة الزم�لاء
املتقاعدي��ن م��ن ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة،
�سائلاً املوىل �أن يعيد هذا اليوم علينا جميعا
وعمان تنعم بالأم��ن واال�ستقرار ،كما �أتوجه
ُ
بالق��ول للأخ��وة املقبلني عل��ى التقاعد ،ب�أن
التقاع��د مرحلة وحمطة جديدة لتجديد الوالء
للوط��ن وال�سلطان من خالل خدمة الوطن يف
قطاعات �أخرى حتت��اج �إىل اخلربة الرتاكمية
التي اكت�سبتموها يف اخلدمة الع�سكرية».
العمي��د الركن (متقاع��د) �سعيد بن م�سلم
امله��ري م��ن اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعم��اين:
«االحتفال بيوم املتقاعدين هو من مكرمات
جالل��ة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه
اهلل ورع��اه ـ لرجال��ه املتقاعدي��ن م��ن ه��ذه
الق��وات ،لت�صبح بذلك منا�سبة �سنوية حتييها
قوات ال�سلطان امل�سلحة لإبقاء �أولئك الرجال
الأوفي��اء على توا�صل م��ع �إخوانهم و�أبنائهم

العميد الركن بحري (متقاعد)
حممد بن �سعيد الهنائي

الذي��ن ال يزال��ون يحمل��ون ��شرف الواج��ب
الوطن��ي يف كل التخ�ص�ص��ات وامليادي��ن
واملواقع،ومل تكن هذه اللفتة الكرمية ملجرد
منا�سبة �أو لقاءات عاب��رة ،و�إمنا ذات �أهداف
�سامي��ة ومعنوي��ة ،جتع��ل م��ن املتقاعدي��ن
يوا�صل��ون العط��اء وت�شعرهم ب���أن جهودهم
وخرباته��م مق�� ّدرة .وه��ي يف الوق��ت نف�س��ه
ر�سال��ة �إىل من هم يف اخلدم��ة ب�أنكم لن يتم
�إهمالكم وال جتاهلكم م�ستقبلاً ».
وق��ال العمي��د الرك��ن بح��ري (متقاعد)
حمم��د ب��ن �سعي��د الهنائ��ي م��ن البحري��ة
ال�سلطانية ال ُعماني��ة« :ي�رسين مبنا�سبة يوم
املتقاعدي��ن ال��ذي خ�ص�ص م��ن لدن جاللة
القائد الأعلى للق��وات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورعاه -ملنت�سبي قوات جاللته البوا�سل �أن
�أتقدم لهم بالتهنئة والتربيكات ،فهنيئا ملن
�أقبل على خدمة الوطن املعطاء وانخرط يف
وتقدي��را و�إجال ًال
و�شك��را
ال�سل��ك الع�سكري،
ً
ً
مل��ن �سب��ق وق��دم و�ضح��ى بروح��ه ونف�سه
خدمة لوطن��ه ووالء ل�سلطانه ،هني ًئا للقائد
الأعل��ى للق��وات امل�سلح��ة عل��ى الإجنازات
العظمى وعل��ى ال�سمعة العالي��ة التي ت�سمو
به��ا ُعم��انُ ،عمان بل��د الأمن والأم��ان ،بلد

العقيد الركن جوي (متقاعد)
عبداهلل بن �سليمان البندري

العقيد الركن (متقاعد)
حم�سن بن حممد ال�صبحي

الإخ��اء والت�سامح ،بلد املا�ض��ي واحلا�رض
وامل�ستقب��ل ،و�أدع��و اهلل تع��اىل �أن يحف��ظ
ُعم��ان وجالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م ،وت��دوم
�أي��ام الوطن خال��دة عرب الأزم��ان ،وعامرة
بامل�رسات».
العقيد الركن ج��وي (متقاعد) عبداهلل بن
�سليم��ان البن��دري من �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين�« :إن االحتفال يف ال�سابع من دي�سمرب
م��ن كل ع��ام بي��وم املتقاعدي��ن م��ن ق��وات
ال�سلط��ان امل�سلحة يعد �إح��دى مكارم موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائ��د الأعلى للقوات امل�سلحة
ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ لأولئ��ك الرج��ال الذين
وهب��وا �أنف�سهم لأم��ن الوطن ،و�سطَّ ��روا �أروع
الأمثل��ة يف العزة واملجد م��ن خالل ت�أديتهم
لواجبه��م املقد�س ،وما ميي��ز االحتفال بيوم
املتقاعدي��ن يف كل ع��ام هو التق��اء الأجيال
الذي��ن خدم��وا يف �أ�سلحتهم فيم��ا بينهم مع
�أبنائهم الذين �أكملوا م�سريتهم والذين حملوا
الأمانة فيم��ا بعدهم باحلديث عن ذكرياتهم
اجلميل��ة خ�لال ف�ترة التدري��ب والتماري��ن
الت��ي عاي�شوه��ا يف عملهم بق��وات ال�سلطان
امل�سلحة.

ال�ضابط املدين (متقاعد)
�إبراهيم بن حم�سن الزدجايل

�إن الدور الذي قدم��ه رجال قوات ال�سلطان
حمفورا يف
امل�سلحة يف حياتهم العملية �سيظل
ً
ذاكرتهم وذاك��رة الوطن بكل فخر و�إجالل ،فقد
حملوا الأمان��ة امللقاة عليه��م و�أدوها ب�أح�سن
ما يكون جمددين الوالء لل�سلطان والوطن»
وق��ال العقي��د الركن (متقاع��د) حم�سن بن
حمم��د ال�صبحي من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين:
«نت�رشف نحن �أبناء احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
جميع��ا ب�أن نتقدم �إىل املق��ام ال�سامي بجزيل
ال�شكر واالمتنان والعرفان على اللفتة الكرمية
لتخ�صي���ص ي��وم ال�سابع من دي�سم�بر من كل
ع��ام لالحتف��ال باملتقاعدي��ن ،وذل��ك �إن دل
ف�إن��ه يدل على �صل��ب الدعائ��م والقواعد التي
�أر�ساه��ا جاللت��ه -حفظ��ه اهلل -لبن��اء رجال
ُعمان الأ�شاو�س لي�صبحوا قادرين على العطاء
لآخر رمق من احلياة.
و�إن امل�شاركة يف االحتفاالت التي تقام يف
جميع قيادات ق��وات ال�سلطان امل�سلحة البا�سله
تتي��ح لن��ا الفر�ص لالط�لاع عن ق��رب على ما
هو حديث ومف ّعل ل��دى منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة البوا�س��ل الذي��ن ي�ضح��ون بالغ��ايل
والنفي���س يف �شتى �أرج��اء املعمورة ،وفوق كل
�أر�ض ،وحتت كل �سماء لهذا الوطن الغايل».

ي�ستمر دور املتقاعدين يف خدمة
الوطن ،كتعزيز االقت�صاد الوطني
من خالل دخول معظمهم مع بدء
التقاعد يف العمل املبا�شر ،وي�سهمون
يف جهود التنمية بالبالد
وحتدث ال�ضابط مدين (متقاعد) �إبراهيم
بن حم�سن الزدجايل من اخلدمات الهند�سية
ب��وزارة الدفاع قائ�ًل�اً « :حي��اة التقاعد لدى
املنت�س��ب متث��ل مرحل��ة مهم��ة بع��د ف�ترة
م��ن العم��ل والعط��اء ،ومن يرى نف�س��ه ب�أنه
ق��ادر عل��ى العط��اء يف م�ضم��ار �آخ��ر بعي ًدا
عن احلي��اة الع�سكرية ،والأه��م من ذلك دفع
عجلة التقدم يف البالد يف خمتلف الأ�صعدة
والقطاع��ات ،كما متثل هذه املرحلة بال �شك
رحلة �صف��اء و�سكون وراحة ول��و لقليل من
الوق��ت للمح��ارب ال��ذي �سعى وب��ذل وعمل
دون كل��ل وملل ،فاجلميع يعي ويعلم احلياة
الع�سكري��ة ،ومهامه��ا وم�شاقه��ا يف ال�سل��م
تكرميا
واحلرب ،ويع��د ال�سابع م��ن دي�سمرب
ً
ملتقاع��دي وزارة الدف��اع وق��وات ال�سلطان
امل�سلح��ة ،وق��د مت تخ�صي�ص��ه بن��اء عل��ى
الأوام��ر ال�سامي��ة م��ن لدن ح��ضرة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد املعظم
القائ��د الأعلى للق��وات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورع��اه  -وهو دلي��ل بال �شك عل��ى الرعاية
واالهتم��ام بعطاء وخدم��ة ه���ؤالء البوا�سل
وم��ا بذل��وه يف �سبي��ل حماية ت��راب الوطن
و�سمائه ومكت�سباته».
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�إعداد  :املالزم �أول� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي  -املدين� /سليمان بن حمود املعمري

ت�صوير  :الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي  -اجلندي� /أحمد بن غريب الها�شمي

رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحـــــــة تنظم الندوة الوطنية لعام 2019م

انطالق ًا م��ن �أهمية الربط
ب�ين خمرج��ات التعلي��م
ومتطلبات �سوق العمل ،ودور
الربامج التدريبية يف ت�أهيل
املخرجات ،ومدى ا�ستيعاب
�س��وق العم��ل وتنوع��ه،
وواق��ع االقت�ص��اد ال ُعم��اين
وتوجهاتــ��ه امل�س��تقبليـــة،
نظم��ت رئا�س��ة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة يومي (-23
 )12/24بنادي ال�ش��فق لقوات
ال�س��لطان امل�س��لحة الن��دوة
الوطنية «التعلي��م والتدريب
و�سوق العمل :الواقع احلايل
والتوجهــــــات امل�ستقبليــة»
مب�ش��اركة عدد م��ن املعنيني
واملخت�ص�ين من امل�ؤ�س�س��ات
احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص.
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التعليم والتدريب و�سوق العمل :الواقع احلايل والتوجهات
امل�ستقبلية
•• ••
الندوة ا�شتملت على ثـماين �أوراق عمل قدمها عدد من
امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة
•• ••
مناق�شات وخمرجات وتو�صيات �أظهرت �أهمية الندوة ودورها
يف حتقيق الأهداف الوطنية املن�شودة
رع��ى افتتاح الندوة الفريق الركن
�أح��م��د ب��ن ح���ارث ب��ن ن��ا��صر النبهاين
رئي�س �أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
حيث ت�ضمنت ال��ن��دوة تقدمي ع��دد من
�أوراق ال��ع��م��ل ،ج���اءت ال��ورق��ة الأوىل
ب��ع��ن��وان (ال�����س��ي��ا���س��ات وال��ت����شري��ع��ات
للتعليم والتدريب و�سوق العمل) تناولت
واقع ال�سيا�سات والت�رشيعات املنظمة
لعالقة التعليم والتدريب و�سوق العمل
يف ال�سلطنة ،وناق�شت الورقة الثانية
(واقع االقت�صاد العماين و�سوق العمل)
من خالل عر�ض وحتليل �أبرز البيانات
ال�صادرة عن البنك املركزي العماين،
واملركز الوطني للإح�صاء واملعلومات،
وموجز عن اخلطة اخلم�سية التا�سعة

(2016م2020-م) خ�ل�ال اخلم�س
ال�سنوات املا�ضية..
�أما الورقة الثالثة للندوة فقد تطرقت
�إىل (واقع التدريب وتوجهاته امل�ستقبلية)
مت فيها عر�ض جتربة ال�صندوق الوطني
ل��ل��ت��دري��ب ودوره يف مت��وي��ل ال�برام��ج
التدريبية املرتبطة ارتباطا مبا�رشا
باحتياجات �سوق العمل يف قطاعات
�شتى .و�أبرزت الورقة الرابعة (امل�رشوع
الوطني ملواءمة خمرجات التعليم مع
احتياجات �سوق العمل) والتي �أ�شارت
�إىل �أهمية درا�سة �سوق العمل ك�أحد �أهم
املجاالت الإ�سرتاتيجية للتطوير والتنمية
يف خمتلف الدول.
واختتم اليوم الأول للندوة بورقة

العمل اخلام�سة عن (التعليم والتوجهات
امل�ستقبلية يف ر�ؤي��ة عمان 2040م)
وال��ت��ي �أ���ش��ارت �إىل تطور التعليم يف
�سلطنة ع��م��ان خ�ل�ال ر�ؤي����ة عمان
2020م.
ويف ختام اليوم الأول للندوة مت فتح
باب املناق�شة للم�شاركني ،ومت طرح
عدد من الت�سا�ؤالت املرثية والنقا�شات
الهادفة ،كما �أكد امل�شاركون يف الندوة
على �أهمية �إقامة مثل هذه الندوات،
ملناق�شة �أب���رز التحديات يف الواقع
احلايل للتعليم والتدريب و�سوق العمل
وال��ت��وج��ه��ات امل�ستقبلية ،واخل���روج
مبرئيات وتو�صيات تعمل على تطوير
ومعاجلة �أهم التحديات.
وت�ضمن ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي للندوة
تقدمي ثالث �أوراق عمل ،حيث جاءت
الورقة الأوىل بعنوان (جتربة القطاع
اخل��ا���ص يف التعمني) عر�ضت فيها
جتربة بنك م�سقط كنموذج يف حتقيق
ال��ت��ع��م�ين يف خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات
الإدارية ،وعر�ضت الورقة الثانية جتربة
�إحدى امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
بال�سلطنة يف ريادة الأعمال ،كما قدمت
الورقة الثالثة (اجلامعة الأملانية �إحدى
التجارب العاملية يف مواءمة التعليم
مع �سوق العمل).
ك��م��ا ن��اق�����ش��ت ال���ن���دوة ع����د ًدا من

املو�ضوعات املتعلقة بالتعليم والتدريب
و�سوق العمل ،و�أب��رز التحديات و�آلية
معاجلتها ،و�إيجاد احللول املنا�سبة ،كما
تناولت عد ًدا من املو�ضوعات ذات ال�صلة،
وعر�ض التجارب املختلفة ،وتقدمي عدد
من التو�صيات التي من �ش�أنها تعزيز
التعليم وال��ت��دري��ب وت�أهيل خمرجات

التعليم لتتواكب مع متطلبات �سوق
العمل وتنوعه.
ح�رض فعاليات الندوة ع��دد من
ق��ادة الأ�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سعادة،
وك��ب��ار ال�����ض��ب��اط ،وع���دد م��ن كبار
امل��دع��وي��ن م��ن اجل��ه��ات الع�سكرية
والأمنية واملدنية.
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قالوا عن
دي�سمبــــــــــــــــــــــــر
يوم القـــــــــــــــــوات
امل�سلـــــــــــــــــــحــة

يوم عظيم ميل�ؤه الفخر واالعتزاز

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم يفتخر به كل عُ ماين
يوم احل��ادي ع�رش من دي�سمرب
يوم جميد يف تاريخ قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وهو يوم يفتخر به كل
ُعماين ملا تقدمه ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة من �أدوار جليلة يف خدمة
هذا الوطن الغايل ،و�إن ما �شهدته

معايل ال�سيد
�إبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي
وزير الدولة وحمافظ م�سندم

قوات ال�سلطان امل�سلحة من حتديث
وتطوير يف العدة والعتاد ،يعطي
ر�سالة وا�ضحة بامل�ستوى املرموق
الذي و�صلت �إليه قواتنا البا�سلة،
لتكون ال���درع احل�صني وال�سياج
املنيع ل ُعماننا الغالية.

�سعادة
يو�سف بن حممد املعمري
ع�ضو جمل�س ال�شورى
ممثل والية لوى

احلادي ع�شر من دي�سمرب
يوم الت�ضحيات اجل�سام

�أب�������ارك مل��ن��ت�����س��ب��ي ق���وات
ال�سلطان امل�سلحة ه��ذا اليوم
العظيم وال���ذي ل��ه ذك��رى طيبة
وعطرة يف التاريخ ال ُعماين ،حيث
�سطر فيه جنود ُعمان الأوفياء
معاين ال�صرب وال��وف��اء والعمل
اخلال�ص والت�ضحيات اجل�سام
يف �سبيل ع��زة الوطن واحلفاظ
على مكت�سباته ،واحلر�ص على

ا�ستقراره و�أمنه .
وي����شرف��ن��ي يف ه���ذا ال��ي��وم
املجيد �أن �أتقدم بالتهنئة ملوالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه
اهلل ورع����اه  -وق����وات جاللته
ال��ب��ا���س��ل��ة ،متمنيا امل��زي��د من
التقدم واالزدهار لقوات ال�سلطان
امل�سلحة.

�إنه ليوم من الأيام املجيدة يف ال�سلطنة ،ويوم عظيم ميل�ؤه الفخر واالعتزاز،
ونعتز مب�شاركتنا لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف هذا اليوم املبارك  ،يوم احلادي
ع�رش من دي�سمرب والذي حتتفل فيه قوات ال�سلطان امل�سلحة بيومها ال�سنوي،
وهو يوم الن�رص املبني ،ودائما نفتخر ويفتخر جميع املواطنني باالحتفاء
بهذا اليوم ،وما حتقق لقوات ال�سلطان امل�سلحة من عزة ومنعة ،ن�س�أل اهلل
تعاىل �أن يحفظ لنا ُعمان ويحفظنا ل ُعمان حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

يوم القوات امل�سلحة الذكرى الغالية على قلوبنا

املكرم
�سامل بن خويطر املقبايل
ع�ضو جمل�س الدولة

�إنه ملن ح�سن الطالع �أن نقف اليوم على هذه الرتبة الطاهرة ،لنحتفي
بيوم احلادي ع�رش من دي�سمرب املجيد ،يوم القوات امل�سلحة ،لنعيد ذكرى
غالية على قلوبنا جميعا ،و�إننا لفخورون بهذا اليوم ،الذي يعد �أحد
الأيام الوطنية ال ُعمانية اخلالدة ،التي خطط لها موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظه اهلل ورعاه  -لت�صبح قواته البا�سلة اليوم قوة �ضاربة ،قادرةعلى حماية و�صون منجزات وطننا الغايل.

�سعادة ال�شيخ
م�سلم بن �أحمد احل�ضري
وايل ثمريت

قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة الدرع احل�صني لهذا الوطن الغايل
قوات ال�سلطان امل�سلحة ال�سياج املنيع للوطن

�سعادة
عبداهلل بن ح�سن الكمزاري
ع�ضو جمل�س ال�شورى
ممثل والية خ�صب
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لقد �شهدت امل�سرية املباركة لقوات ال�سلطان امل�سلحة
نقلة نوعية يف كافة املجاالت ،ملا حظيت به من اهتمام
�سام ورعاية كرمية من باين نه�ضة عمان موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ مما جعلها
حتتل مكانة عالية� ،أو بالأحرى مرموقة ،و�أ�صبحت قوة
م�ؤثرة ت�شكل ال�سياج والدرع لهذا الوطن الغايل ،وحام ًيا
�أمي ًنا ملنجزاته يف كافة املجاالت.

�سعادة الدكتور
�سعيد بن حميد احلارثي
وايل خ�صب

يوما للقوات امل�سلحة ،وهو يوم فخر لكل ُعماين
يعد احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام ً
يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة ،لكونه اليوم الذي حتتفل به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف
وتفان يف احلفاظ على �أر�ض ُعماننا الغالية،
ذكراها املجيدة ،على ما حققته من انت�صارات
ٍ
والذود عن حماها ومنجزاتها العظيمة.
لدينا يف ُعمان �صمامان �أمان ،ال�صمام الأول فهو حنكة ال�سيا�سة ال ُعمانية ،التي ر�سخ
دعائمها موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ وفر�ض لها
هيبتها واحرتامها ،ومكانتها بني دول العامل ،و�أما ال�صمام الآخر فهو قوات ال�سلطان
كما
امل�سلحة البا�سلة ،وما و�صلت �إليه هذه القوات يف هذا العهد الزاهر من رقي وحتديث ً
ونوعا يف جميع قطاعاتها وت�شكيالتها الربية واجلوية والبحرية.
ً
فتحية �شكر و�إجالل ملوالنا القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ـ و�أمد يف عمره ،و�ألب�سه ثوب ال�صحة
والعافية ولقواته البا�سلة يف هذا اليوم املجيد ال�شامخ �شموخ اجلبال من �أر�ض م�سندم العتية
وعماننا يف رخاء وازدهار.
التي تنحني جبالها �إكبارا وعزة وافتخارا ،وكل عام ُ
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قالوا عن
دي�سمبــــــــــــــــــــــــر
يوم القـــــــــــــــــوات
امل�سلـــــــــــــــــــحــة

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم اعتزاز وفخر

يوم الن�صر املدون ب�أحرف من نور

الدكتور
حممد بن �سعيد بخيت ال�شع�شعي
مدير عام املديرية العامة
للإعالم مبحافظة ظفار

يف هذا اليوم امل�رشق من �أيام ُعمان الزاخرة بالعطاء ،ويف هذه املنا�سبة الوطنية الغالية علينا
جميعا ،نت�رشف ب�أن نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه .
وحتتفل ُعمان ال�سالم بيوم القوات امل�سلحة ملا لهذا اليوم من مكانة عظيمة يف نفو�سنا جميعا
ـ �إنه يوم الن�رص املدون ب�أحرف من نور يف �سجل ُعمان احلافل املمتد عرب الأزمنة والع�صور ،فمن
يقلب �صفحات التاريخ ال ُعماين �سوف يجد جملدات حافلة بالرفعة واالنت�صارات ،وما تلك القالع
واحل�صون �إال بع�ض ال�شواهد على �ش�أن ُعمان العظيم عرب القرون ،ويف ع�رص النه�ضة املباركه التي
�أر�سى دعائمها موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س املعظم حفظه اهلل ورعاه.
ونحتفل بيوم الن�رص ،تخليدا للأوفياء وال�رشفاء وال�شجعان ،الذين حملوا الأمانة و�صانوا العهد،
و�أخل�صوا الوالء هلل والوطن وال�سلطان ،فطوبى للعيون ال�ساهرة على ُعمان و�أمنها ،ورفعة جمدها،
وعلو �ش�أنها بني الأمم ،وثناء ما بعده ثناء لكل من لب�س بزته الع�سكرية ،دفاعا عن الوطن وحيا�ضه،
و�صونا ل ُعمان ومنجزاتها.

�أنتهز ه��ذه الفر�صة العظيمة من
خ�ل�ال م��ن�بر (ج��ن��د ُع��م��ان) و�أت��ق��دم
بالتهنئة اخلال�صة مل��والي ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه -وجلميع
منت�سبي ق���وات ال�سلطان امل�سلحة
مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة� ،أعاد
اهلل هذه املنا�سبة على جاللته وعلينا
�أعوام ًا عديدة.
ويف هذا اليوم العظيم �سطَّ رت قوات
ؤزرا ،ظلت
ال�سلطان امل�سلحة
ً
ن�رصا م�� ً

احل���������ادي ع�������ش���ر م�����ن دي�������س���م�ب�ر ي������وم ال��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ط��والت اخل����ال����دة

وامل��واق��ف النبيلة على �أر���ض ُعمان
الغالية ،فقد حملوا على عاتقهم لواء
احلق والواجب ،وت�سابقوا يف ميادين
الوغى جنوداً �أوفياء ،وحماة خمل�صني
��داء وخ��دم��ة للوطن الأب���ي ،وقائده
ف� ً
املفدى موالنا جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل رعاه .
�ستبقى ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
دائما و�أبدا درع ُعمان احل�صني وال�سياج
املنيع ،م�سخرة جميع الو�سائل والقدرات
املادية والب�رشية حلماية ثرى الوطن،

نبارك جلميع منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ومن امل�ؤكد �أننا �سعيدون للم�شاركة يف االحتفال مع
�إخواننا من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة يف هذا اليوم املجيد ،والذي يجعلنا فخورين ملا تو�صلت
�إليه خمتلف القطاعات من تقدم وتطور ،و�إجناز لرفعة هذا الوطن.
ونحن �سعداء مبا حققته قوات ال�سلطان امل�سلحة يف العديد من الإجن��ازات ،ويف خمتلف اجلوانب
التنظيمية والتدريبية والت�سليحية ،وهذا دليل وا�ضح على االهتمام ال�سامي والرعاية الكرمية من لدن
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
�إن ما نلم�سه من �إ�شادة دولية بامل�ستوى الرفيع الذي تتميز به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف وطننا
احلبيب ،يعزز الثقة لدى اجلميع يف هذا الوطن للدور الذي تقوم به ،لتحقيق املزيد من الأمن والأمان
واال�ستقرار� .إن تخ�صي�ص احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم للقوات امل�سلحة ،يعد دليال على اهتمام القيادة
احلكيمة لتجديد الثقة والوالء ملنت�سبي هذه القوات امل�سلحة ،وبرها ًنا ملا تو�صلت �إليه من تقدم ومناء
على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي.

�إن االحتفال بيوم القوات امل�سلحة
ه��و مكرمة �سامية م��ن ل��دن موالنا
ح����ضرة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ
وذل��ك جت�سي ًدا ليوم احل��ادي ع�رش من
دي�سمرب م��ن ك��ل ع��ام ل��ق��وات جاللته
وتقديرا من
امل�سلحة البا�سلة عرفا ًنا
ً
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يوم الن�صر امل�ؤزر
ذك��راه خالدة ل��دى منت�سبي القوات
و�ساما من لدن القائد
امل�سلحة ،ليكون
ً
الأعلى للقوات امل�سلحة يفخر به جميع
منت�سبي قواته البا�سلة ،التي و�ضعت
ن�صب عينيها ال��ذود عن حيا�ض هذا
الوطن العزيز ،ودح��ر كل من ت�سول
له نف�سه �أن ينال من ترابه الطاهر،
و�إنني كمنت�سب ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين �شهدت ومازلت �أ�شهد التطور
البالغ ،وال��ذي �أت��ى بال �شك مواك ًبا
لعجلة التقدم يف املجال الع�سكري،
�إن االحتفال بيوم القوات امل�سلحة هو

قوات ال�سلطان امل�سلحة  ...م�ستوى رفيع و�أدوار جليلة

املقدم الركن
حممد بن نا�صر ال�سعيدي
اجلي�ش ال�سلطاين العماين

املهند�س
حممد بن يو�سف ال�شحي
املدير الإقليمي ل�شركة تنوير
مبحافظة م�سندم

احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم اعتزاز وفخر ،لي�س فقط لأفراد ومنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�إمنا
لكل مواطن ينتمي �إىل ُعمان املعطاء ،وهو ميثل يوما جميدا يف ذاكرة التاريخ ال ُعماين ،جتلّت فيه �أ�سمى
معاين الت�ضحية والفداء والإخال�ص والوالء للوطن الغايل ،ولقائد نه�ضته املظفرة.
�إن الدور الكبري لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،والب�صمة الوا�ضحة وامل�ساهمة البناءة يف خدمة املجتمع
وا�ضحة وجلية للجميع ،من خالل ما نلم�سه من م�شاركة قوات ال�سلطان امل�سلحة يف جميع الأح��وال
والظروف اال�ستثنائية ،ومن خالل االن�سجام مع باقي م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة لتحقيق الأهداف التنموية
للبالد� .إن ما ت�شهده قوات ال�سلطان امل�سلحة من تطور وحتديث ،ليبعث فينا ال�شعور بالأمن واال�ستقرار،
والذي من �ش�أنه �أن يعزز بناء �رصح النه�ضة احلديثة ،وحماية منجزاتها.

الدكتور
عبد الرحمن بن �سليمان ال�شحي
مدير دائرة التنمية االجتماعية
مبحافظة م�سندم

جاللته  -حفظه اهلل  -بالدور البطويل
الذي قدمته ،ومن هذا املنطلق ي�رشفني
�أن �أرفع �أزكى �آيات التهاين والتربيكات،
مقرونة بتجديد العهد والوالء والطاعة
والوفاء ملقام جاللته حفظه اهلل ورعاه.
�إن ه��ذا ال��ي��وم امل��اج��د يحمل يف
معانيه خ�صو�صية ،ملا حققت فيه قوات
ال�سلطان امل�سلحة الكثري من ال�سجايا،

والتي ال يت�سع املجال لذكرها ،ويرمز
يف م�ضامينه امل�آثر اخلالدة للبطوالت
التي �سطرها رج��ال ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة  ،ال نخفي قو ًال يف رجال قوات
ال�سلطان امل�سلحة الأ���ش��او���س ،الذين
قدموا ظروب ًا من ال�شجاعة واال�ستب�سال
يف ميادين الواجب الوطني ،والتعامل
اجلريء املبا�رش مع املالحم البطولية،

الرائد طيار
عي�سى بن �سيف التوبي
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين

حم�ض تقدير لهذا ال�رصح ال�شامخ الذي
قام على يد قائد البالد املفدى ،فكان
مرتا�صا ال يقوى َولَن يقوى �أحد
بنيانه
ً
على تفكيكه �أو زعزعته.
حاملة ��شرف �أم��ان��ة ال��دف��اع عنه،
و�ضمان ا�ستقراره وحماية منجزاته
و�صون مكت�سباته ،منتهجة الر�ؤى
احلكيمة وال��ت��وج��ي��ه��ات ال�سديدة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ـ
حفظه اهلل ورع��اه ـ و �أي��ده بن�رصه
و�أم��ده بال�صحة والعافية والعمر
املديد ،وك�ل�أه بعنايته ورعايته،
لتحقيق املزيد من التقدم والرفعة
لهذا الوطن العزيز و�شعبه الأبي.
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قالوا يف
دي�سمبــــــــــــــــــــــــر
يوم القـــــــــــــــــوات
امل�سلـــــــــــــــــــحــة

�سلم الأقوياء

احلادي ع�شر من دي�سمرب ت�ضحيات ج�سام وانت�صارات م�ؤ َّزرة

يف البداية يطيب يل بكل فخر واعتزاز ب�أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي حل�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه اهلل ورعاه ـ و�إىل كافة منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،مبنا�سبة ذكرى احلادي ع�رش من دي�سمرب اخلالد.
لقد �سطرت قوات ال�سلطان امل�سلحة منجزات عظيمة ،ومفاخر خالدة ،م�سجلة بها �أجل �صورة للت�ضحية والفداء
والوطنية احلقة يف �أداء واجبها املقد�س ،يف الذود عن حيا�ض الوطن الطاهر ،والدفاع عما حتقق من مكت�سبات
و�إجنازات جليلة ،عرب �سنوات النه�ضة املباركة يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
حظيت قواتنا امل�سلحة بالرعاية ال�سامية والعناية من لدن القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،الأمر الذي جعلها يف
م�صاف �أرقى اجليو�ش ع ًدة وعتا ًدا ،وتدري ًبا مما جعلها تناف�س العديد من الدول يف امل�سابقات والتمارين الع�سكرية
�إذ ح�صلت على العديد من املراكز امل�رشفة ،واجلوائز العاملية يف العديد من املجاالت خارج حدود الوطن.

�ضابط مدين (مهند�س)
�إبراهيم بن حممد املعمري
اخلدمات الهند�سية

قوات ال�سلطان امل�سلحة و�أدوار رائدة فـي حماية الوطن

اال�ستاذ
حممد بن غاب�ش �آل جميل
�أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية مبدر�سة �صاللة
ال�شرقية للتعليم الأ�سا�سي (بنني)

لقد حققت قوات ال�سلطان امل�سلحة العديد من الإجنازات يف خمتلف املجاالت الع�سكرية
والعملية والأكادميية ،ملا حظيت به من اهتمام ورعاية كرمية من لدن ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائــد الأعــلى للقوات امل�سلحـة ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ متا�شيا مع املهام اجل�سام املنوطة �إليها ،يف الدفاع عن الوطن العزيز و�صون
منجزاته ومكت�سباته الغالية.
وي�أتي االحتفال بيوم القوات امل�سلحة املوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب ،اعتزازا مبا
و�صلت �إليه قوات ال�سلطان امل�سلحة من تقدم وتطور ،وتقديرا للدور الرائد الذي تقوم به،
واملتمثل يف حماية الوطن الغايل ،والدفاع عن منجزات ومكت�سبات النه�ضة العمانية
ال�شاملة.

يــومٌ عُ ــماين جميـــــد

الأي��ام اخلالدة يف تاريخ الأوط��ان دائما ما
تكون مرتبطة بالت�ضحيات والفداء ،لتدلل على �أن
الوطن ي�ستحق دائما من �أبنائه بذل الغايل والنفي�س،
والقوات امل�سلحة يف �أي دولة بالعامل هي عمودها
الفقري وع�صبها املتني ال��ذي يعتمد عليه اجل�سد
الوطني ،وهنا يف ُعمان �أر�ض اخلري واملحبة ،ميثل
ي��وم القوات امل�سلحة ،احل��ادي ع�رش من دي�سمرب
تاريخا خال ًدا حمفو ًرا يف ذاك��رة الوطن،
املجيد،
ً
يروي �سي ًال من الت�ضحيات والبطوالت التي �سطّ رتها
دماء ال�شهداء من �أبناء ُعمان الأوفياء ،تلك الدماء
الزكية التي ما �سالت على تراب الوطن الطاهر� ،إال
لكي يعي�ش الوطن ومواطنوه يف �أمن و�سالم ورخاء
واطمئنان.
احلادي ع�رش من دي�سمرب ،يوم حتتفل فيه ُعمان
ب�أ�رسها ،لي�س فقط منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة؛
�إذ �إنه ذكرى جميدة ت�ؤكد �أن ل ُعمان ُجن ًدا خمل�صني
لقائدهم ،م�ؤمنني بوطنهم ،عازمني على الذود عنه
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يف �أي حلظة ،حماي ًة حليا�ضه الطاهرة ،و�صونًا لكل
ذرة تراب وقطرة ماء جتري فيه.
وا ُ
�رشف عظيم لكل من ينتمي �إليها
جلندية
ٌ
�أو عاي�شها يف �إح��دى فرتات حياته ،ومنبع هذا
ال�رشف �أن الفرد �سواء كان مقاتال �أو غري ذلك،
ي��درك مت��ام الإدراك �أن��ه يقوم ب�أ�سمى املهام
الوطنية؛ �أال وهي حماية البالد و�صون منجزاتها.
والقوات امل�سلحة م�صنع الرجال وعرين الأبطال،
والتجارب الإن�سانية ت�ؤكد �أن ما ماتت فكرة �آمن
بها �صاحبها ،وفكرة �أن تكون جزءا من منظومة
ديدنها االن�ضباط ،حتمي وت�صون البالد ،ال ميكن
لها �أن متوت ،بل تظل خالدة �أبد الدهر ،تتجاوز
التحديات والعقبات ،وتواجه الأزم��ات وتطرح
احللول ،لكي تبني وطنا ي�سمو ب�أبنائه ،ويرفع
هامتهم �سامقة بني �شعوب العامل.
وال �شك �أن االحتفال مبنا�سبة احل��ادي ع�رش
من دي�سمرب املجيد ،يرتجم حجم االحتفاء بقوات

�أحمد عمر
مدير حترير جريدة الر�ؤية

ال�سلطان امل�سلحة ،فهم �أ�سود ال تهاب الربية ،ون�سور
يحلِّقون يف �أعلى ال�سماوات ،و�أ�سياد البحار ميخرون
عبابها دون خ�شية من �أعا�صري �أو ارتفاع موج.
�ري بكل جندي و�ضابط ،بل وك��ل مواطن
ح� ٌ
ومقيم على �أر�ض ُعمان الغالية� ،أن يفاخر العامل
ب ��أن ق��وات ال�سلطان امل�سلحة مبختلف �أ�سلحتها
و�إداراتها ،يقومون على حماية هذا البلد املحفوظ
بعناية الرحمن ،ما�ضون بكل والء وعرفان خلف
قائد حكيم ،م�ستعدون دوم ًا للت�ضحية والفداء.

الرقيب �أول
�سامل بن علي بن عامر قهور املهري
قـــــــــــوات الفـــــــــــرق
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين

ب �ن��ى م ��ن ق� � ّوت ��ه � �س �ل � ًم��ا و�أ� � ّ�س� �� ��س ل �ل ��� ّ�س�ل�ام ح ��دود
وم ��ن ج � ��اوز ح � ��دود ال ��� ِّ�س �ل��م ي �ل��زم ب ��اجل ��زاء ح� �دّه
ع�ط��ى وع ��ده وم ��ن ب �ع��ده وف ��ى ب��ال��وع��د ل�ل�م��وع��ود
ل �� �ش �ع��ب ظ � � � ّل ي� �ت� �ن� � ّع ��م ب �ف �� �ض��ل اهلل يف ع �ه��ده
ه� ��زم �� �ض� �دّه غ �ل��ب ن� � �دّه وج � ��اد وي �� �ش �ه��د امل ��وج ��ود
م ��ن �أع �م��ال��ه م ��ن �أف �ع ��ال ��ه �أب � ��د م ��ا ي �ن��وج��د ن �دّه
ب����سِ �ل��م الأق ��وي ��اء ج��اه��د وب��ال � ّت �ق��وى ب ��ذل جم�ه��ود
وب��احل �ك �م��ة غ ��ر� ��س وداً ل �ي �ح �� �ص��د خ�ي�ر م ��ا ودّه
م ��ن �أف � �ك � ��اره ت �ع � ّل �م �ن��ا وم � ��ن ع ��زم ��ه ب �ن �ي �ن��ا ط��ود
وم � � ّدي � �ن ��ا �إىل ال� � �ع � ��امل ج� ��� �س ��ور ال� � � ��و ّد مم �ت �دّه
ت �� �س��ام �ي �ن��ا ب� � ��أجم � ��اده وع � � ّدي � �ن ��ا الأمم ب� ��ال � � ّزود
ث �ق��اف �ت �ن��ا م� �ب ��ادي� �ن ��ا ع � �ل ��ى م� �ن� �ه ��اج م� ��ن زه� ��ده
مت � ّي ��زن ��ا وم� � ّي ��زن ��ا ال �� �س �ي��ا� �س��ة واحل � � ��دث م���ش�ه��ود
من� � � ّد ال� � � ��و ّد ل�ل ��آخ� ��ر ب�ل��ا �أن ن �� �ش�ت�رط ودّه
ث��واب �ت �ن��ا ك��رام �ت �ن��ا خم ��اب ��رن ��ا ال �ل �ي��ايل ال �� �س��ود
�� �ش ��واه ��دن ��ا م ��واق� �ف� �ن ��ا و�إن ط� ��ال� ��ت ب� �ن ��ا امل � � �دّة
ب �ع �ه��دك � �س � ّي��د احل �ك �م��ة وق ��ائ ��د ف �ك��ر ال حم ��دود
ت �غ� نّّن� ب ��ك ح �م ��ام ال ��� ِّ�س �ل��م لأن � ��ك � �ض �ي �غ��م ال �� �ش �دّة
ن �ع��م ق��اب��و� �س �ن��ا رج � ��ل ال� � � ّزم � ��ان ال� �ق ��ائ ��د امل �ف �ن��ود
ح�ك�ي��م ال�ع���ص��ر حت�ك�ي��م ال�ق���ض��اي��ا ال��ّ��ص�ع��ب يف ي �دّه
لأج� � ��ل ال ��� ّ�س �ل��م �أب � ��واب � ��ه � �س �م��اح وداره امل �ق �� �ص��ود
ب � ��وق � ��تٍ ي �� �ش �ه��د ال � �ع � ��امل غ� �ل ��و �أف� � �ك � ��ار م �� �ش �ت �دّه
ل �ن��ا ح � � ّق ال � ّت �ب��اه��ي ب ��ك ب�ف���ض��ل ال ��واح ��د امل �ع �ب��ود
ول ��ك ح � � ّق ال � ��والء ف�ي�ن��ا ب ��أم ��ر ال �ل��ي ن���ص��ر ع�ب��ده
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ال�سا ِبعُ َو َالحْ َ ْا ِدي عَ َ�ش َر ِم ْن ِدي َْ�س ْمبرَ َ َت ْك ِريمْ ٌ َو أ�َمجْ َ ْا ٌد
َّ

يحفل �شهر دي�سمرب من كل عام ب�أحداث ومنا�سبات ع�سكرية مهمة
عل��ى م�ستوى ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة مبختلف �أ�سلحته��ا و�أفرعها
وت�شكيالتها ،ولعل من �أهم املنا�سبات التي ُيحتفل
بها يف هذا ال�شهر ،يوم القوات امل�سلحة ،الذي يوافق
احل��ادي ع�رش من دي�سم�بر ،والذي يعد م��ن الأيام
املهم��ة يف التاري��خ الع�سك��ري ال ُعم��اين احلدي��ث؛
لأن��ه يحم��ل يف طيات��ه ،مواق��ف الرج��ال ومعاين
الت�ضحي��ة والوف��اء ،ت�ضحية �أبن��اء الوطن املخل�ص�ين ،ووفائهم
لوطنه��م العزيز ،وقائدهم املف��دى ،و�أهلهم الكرام ،واالحتفال بهذا
الي��وم مبثاب��ة تكرمي له���ؤالء الرجال الذي��ن �صدق��وا ماعاهدوا اهلل
علي��ه ،وهو كذل��ك احتفال ب�إجنازات كبرية تت��م ب�صفة م�ستمرة يف
خمتل��ف �أ�سلحة و�أفرع قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ،تتمثل يف الأ�سلحة
احلديثة التي تدخل اخلدم��ة ،والرجال الذين يتم �إعدادهم وت�أهيلهم
لت��ويل م�س�ؤولياته��م يف ركاب م�سرية اخلري ،ق��اد ًة و�ضباطً ا ،وجن ًدا
خمل�صني ،كل يف جمال تخ�ص�صه.
�إن احلادي ع�رش من دي�سمرب ( يوم القوات امل�سلحة ) هو اليوم الذي
�ساه��م وب�صورة كب�يرة يف تر�سيخ الأمن ،وتثبي��ت دعائم اال�ستقرار
عل��ى ه��ذه الأر�ض الأبي��ة ،لتوا�صل م�س�يرة البن��اء والتنمية �سريها
احلثي��ث ،لتحقي��ق الإجنازات عل��ى كل �شرب من �أر�ض ُعم��ان الأبية،
بقي��ادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد املعظم
 حفظه اهلل ورعاه  -وبهمم املخل�صني من �أبناء الوطن العزيز.وم��ن املنا�سب��ات املهمة التي ي�ضمها ه��ذا ال�شهر بني جنباته،
(ي��وم املتقاعدي��ن) ،الذي يواف��ق ال�سابع من دي�سم�بر ،وفيه يتم
االحتف��ال ب�أولئك الرجال من �أبناء الوط��ن الغايل الذين كانت
له��م �إ�سهامات �إيجابي��ة يف م�سرية ق��وات ال�سلطان امل�سلحة،
و�أدوار مقدرة يف امل�ستوى الذي و�صلت �إليه اليوم ،والرجال
املتقاعدون ه��م �أولئك الذين �أعط��وا يف ميدان الواجب،

*
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وحمل��وا �أمان��ة الدف��اع ع��ن الوط��ن وال��ذود
عن حيا�ضه ،ف���أدوا هذه الأمان��ة بكل �صدق
و�إخال���ص ،لذا ف�إن االحتف��ال بهم �إمنا يكون
تقدي��را لإخال�صهم يف حب الوطن ،وتفانيهم
ً
يف الدف��اع ع��ن مقدراته و�إجنازات��ه ،و�أر�ضه
العزي��زة ،وه��و اع�تراف م��ن الوط��ن العزي��ز
مبواقفه��م الرجولي��ة ،الت��ي تدل عل��ى انتماء
وطني وثيق ،وتعبرِّ ع��ن معنى كبري ،وهو �أن
كل جه��د ُيب��ذل يف �سبيل الوط��ن ،وكل قطرة
ع��رق تت�صبب من جبني عامل ،وكل قطرة دم
ت�سقط من مقاتل ،هي حمل اعتزاز و�إكبار من
الوطن العزيز وجاللة قائده املفدى �أعزه اهلل.
�إن الرج��ال املخل�ص�ين من �أبن��اء الوطن،
ه��م الذين تعتم��د عليهم الأوط��ان يف بنائها
ورقيها و�صون حرماتها ،وحماية مقدراتها،
ِّ
وه��م الذي��ن ُت�ش��اد به��م ال��صروح  ،ويرتفع
بجهودهم البنيان  ،وبت�ضحياتهم وبطوالتهم
حتقق الأمم انت�صاراتها ،وتبني �أجمادها ،لذا
ف���إن تكرميهم هو يف حد ذات��ه متجيد لأقدار
الرج��ال ،و�إع�لاء ل�ش�أن املخل�ص�ين من �أبناء
الوطن ،الذي��ن �أعطوا ومازالوا كل يف موقعه،
م��ن �أجل �أم��ن وا�ستق��رار ورخاء وتق��دم هذا
الوطن العزيز.
�إن يوم��ي الق��وات امل�سلح��ة واملتقاعدين
يعك�سان االهتمام ال�سامي الذي يوليه جاللة
ال�سلط��ان قابو���س بن �سعي��د املعظ��م القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة � -أبقاه اهلل – لقوات
جاللته امل�سلحة ورجالها البوا�سل ،وذلك من

منطلق الأهمية التي متثلها هذه
القوات يف توفري الأمن واال�ستقرار،
ال��ذي ه��و القاع��دة والأ�سا���س الذي
تنه�ض علي��ه الأمم ،وتتقدم ال�شعوب،
فالبن��اء ال يرتف��ع ،والإجن��ازات ال
تتحق��ق ،واجله��ود ال ت�ؤت��ي ثماره��ا،
يف من��اخ يفتق��د الطم�أنين��ة ،ويفتق��ر
�إىل الأم��ن ،ويغي��ب عن��ه اال�ستق��رار،
و�إن الق��وات امل�سلح��ة مهم��ا بلغ��ت
درج��ة تقدمه��ا ،ومهم��ا امتلك��ت م��ن
�س�لاح حدي��ث ،ف�إنه ال ميك��ن االعتماد
عليه��ا ما مل ت�ضم ب�ين جنباتها رجالاً
خمل�صني ،م�ؤهلني للتعامل مع ال�سالح،
ويتمتعون ب��روح معنوية عالية ،ووالء
و�إخال�ص كبريي��ن لقيادتهم ووطنهم،
ومن ه��ذا املنطل��ق ف���إن الرعاية التي
يوليها جالل��ة القائد املف��دى لرجاله
الأوفياء ،و�صلت باجلندي ال ُعماين �إىل
م�ستوى رفيع من الت�أهيل واال�ستعداد،
والإتق��ان يف تعامله مع الآلة واملعدة
خمل�صا،
الع�سكرية ،وجعلت منه جند ًيا
ً
يتمت��ع ب��روح معنوي��ة عالي��ة ،ووالء
و�إخال�ص كبريين.
حفظ اهلل ُعمان عزيزة �آمنة م�ستقرة،
و�أط��ال يف عم��ر جالل��ة القائ��د الأعلى
املفدى ،وم َّتعه بال�صحة وال�سعادة ،واهلل
�سبحانه وتعاىل يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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يخ
م ِ
َالمــحٌ مـــن ال َّت ِار ِ
ال َع ْ�س َك ِر ِّي ال ُع َمانيِ ِّ

ُ
�إطالل ــة علــى ن�ش ـ�أة وتطــور الع�سكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العُمانيـ ـ ـ ــة احلديث ـ ـ ـ ـ ــة

لقد ا�ستعر�ضنا يف املقالة ال�سابقة ازدهار الع�سكرية ال ُعمانية ودورها يف ثبات وتو�سيع
الإمرباطورية ال ُعمانية خالل عهد ال�سيد �سعيد بن �سلطان البو�سعيدي ,و�سوف ن�ستعر�ض
يف هذه املقالة ن�ش�أة وتطور الع�سكرية ال ُعمانية خالل عهد ال�سيد ثويني وال�سيد تركي �أبناء
�سعيد بن �سلطان ,وال�سيد في�صل بن تركي ,وال�سيد تيمور بن في�صل ,وال�سيد �سعيد بن تيمور
خالل الفرتة من (1861م 1970 -م).
تق�سيم الإمرباطورية العُمانية
بعد وفاة ال�سيد �سعيد بن �سلطان يف عام 1856م ولأ�سباب
�سيا�سية واقت�صادية معقدة حالت دون اتفاق بني �أبنائه على حكم
الإمرباطورية ال ُعمانية ,ويف عام 1861م حتديدا مت تق�سيم الإمرباطورية
على �أن يكون �صاحب ال�سمو ال�سيد ماجد بن �سعيد �سلطانا على زجنبار
وممتلكاتها الأفريقية ,و�صاحب ال�سمو ال�سيد ثويني بن �سعيد �سلطانا
على م�سقط وممتلكاتها .ونتيجة لذلك ،وبالإ�ضافة �إىل انت�شار ال�رصاعات
الدولية يف املنطقة ،مل تتمكن احلكومتان ال ُعمانيتان املنف�صلتان من
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املحافظة على متا�سك الإمرباطورية ال ُعمانية كما كانت يف عهد ال�سيد
�سعيد بن �سلطان ,كما �أن القوة الع�سكرية املهابة التي كانت يف عهده
ت�شتت بني احلكومتني اجلديدتني ،وبني بع�ض من �أفراد الأ�رسة احلاكمة
يف ذلك الع�رص .وخالل هذه الفرتة يف عام 1868م مت تن�صيب الإمام
إماما على ُعمان وا�ستمر يف الإمامة حتى
عزان بن قي�س البو�سعيدي � ً
عام 1871م.
الأحداث الع�سكرية خالل الفرتة من (1856م 1913 -م)
مل ت�رش املراجع التي تناولت التاريخ ال ُعماين �إىل �أي �أحداث ع�سكرية

�شهدت القوات امل�سلحة يف عهد ال�سيد �سعيد بن
تيمور تطو ًرا ملحو ًظا يف ذلك الع�صر وفق الإمكانيات
املتاحة يف جماالت التنظيم والت�سليح والتدريب
والإدارة و�ش�ؤون اللوازم
عدا بع�ض الأحداث الع�سكرية الداخلية ,وحركات انف�صالية يف �أجزاء
خمتلفة من ُعمان تهدف �إىل االنفراد بال�سلطة� ,إال �أنه يف عهد الإمام
عزان بن قي�س البو�سعيدي تعر�ضت الربميي لغزو خارجي ,ويف عام
1869م �شكل الإمام عزان جي�شا قوامه ( )1500فر ًدا و�شن حملة
ع�سكرية ال�ستعادة الربميي وطرد القوة الغازية منها ,وبعد معارك
�شديدة ا�ستمرت ثالثة �أيام ا�ست�سلمت القوة الغازية ومتكن الإمام من
ا�ستعادة ال�سيادة ال ُعمانية على الربميي.
ن�ش�أة الع�سكرية العُمانية احلديثة
�إن البداية الفعلية لن�ش�أة الع�سكرية ال ُعمانية احلديثة كانت يف عهد
ال�سيد في�صل بن تركي بن �سعيد البو�سعيدي وذلك يف عام 1907م
عندما مت ت�أ�سي�س �أول قوة �شبه نظامية من القبائل ال ُعمانية حلرا�سة
الق�صور واملواقع احل�سا�سة الأخرى يف م�سقط ومطرح و�ضواحيهما ,ومل
تتوفر بيانات عن حجم تلك القوة �إال �أنها ا�ستمرت يف تنفيذ مهامها
بكفاءة حتى عهد ال�سيد تيمور بن في�صل الذي توىل احلكم خالل الفرتة
من (1913م – 1932م) .بعد ذلك �أعلن ال�سيد تيمور رغبته يف ت�أ�سي�س
قوات م�سلحة دائمة .حيث مت يف عام 1921م ,ت�أ�سي�س �أول قوة نظامية
�سميت �آنذاك بقوة (م�شاة م�سقط) تتمركز يف بيت الفلج ،وكانت تقدر
بحوايل ( )200جندي وزودت ب�أ�سلحة حديثة من البنادق والر�شا�شات,
ففي عام 1907م مت �إدخال البندقية (يل �إنفيلد مارك  )3عيار
(303ملم) ثم البندقية املطورة (مارك  )4عيار (303ملم) ،والر�شا�ش
(برن 303مارك  .)2وظلت البندقية (مارك  )4والر�شا�ش الآيل (برن)
ال�سالح الرئي�سي للفرد وحظرية امل�شاة يف القوات امل�سلحة ،كما مت
تزويد اجلي�ش ببع�ض من قطع املدفعية اخلفيفة من عيار( 3 75بو�صة).
ويف عهد ال�سيد تيمور مت �إدخال الأنظمة الع�سكرية احلديثة مثل نظام
التجنيد والرواتب والإدارة بكافة جوانبها بالإ�ضافة �إىل �ش�ؤون اللوازم.
وقد ظلت (م�شاة م�سقط) هي القوة الع�سكرية النظامية يف البالد
حتى عام 1951م .وعلى ما يبدو ف�إن ال�سيد تيمور بهذه القوة متكن
من حتقيق انت�صارات متتالية على كل حركات االنف�صال التي �شهدتها
البالد خالل تلك احلقبة من الزمن.
تطور ودور القوات امل�سلحة لتوحيد البالد
يف عهد ال�سيد �سعيد بن تيمور
توىل ال�سيد �سعيد بن تيمور بن في�صل بن تركي مقاليد احلكم يف
ُعمان خالل الفرتة من (1932م 1970 -م) ,ووجد ُعمان ترزح حتت

وط�أة اخلالفات وتعددها بني القبائل ال ُعمانية ،وظهور تنامي حركات
االنف�صال املتتالية عن الوحدة ال ُعمانية يف داخلية ُعمان بدعم خارجي
متعدد الأطراف ,بالإ�ضافة �إىل �أن جزءا من الوطن (واحة الربميي) ال
تزال خارج الوحدة ال ُعمانية بدعم خارجي �أي�ضا يف ظروف غام�ضة.
وبذلك �أ�صبحت وحدة و�أمن وا�ستقرار البلد يف خطر.
تطور القوات امل�سلحة والإ�سرتاتيجية
الع�سكرية لل�سيد �سعيد بن تيمور
من خالل قراءة الأحداث الع�سكرية يف عهده ,ف�إنه ميكن االعتقاد
ب�أن الغاية الوطنية النهائية لل�سيد �سعيد بن تيمور هي حتقيق ومتا�سك
الوحدة الوطنية ,ولتحقيق هذه الغاية كانت الإ�سرتاتيجية ال�شاملة
له هي �إعادة توحيد ُعمان كما كانت يف عهد الإمام �أحمد بن �سعيد
وال�سيد �سعيد بن �سلطان ولكن وفق معطيات الع�رص وظروفه .ولتحقيق
تلك الإ�سرتاتيجية ال�شاملة ,تبنى ال�سيد �سعيد عددا من الإ�سرتاتيجيات
ال�سيا�سية والع�سكرية ,ففي املجال ال�سيا�سي وقع عدة اتفاقيات مع
الدول ذات الت�أثري يف املنطقة و�أهمها اململكة املتحدة ل�ضمان ال�رشعية
ال�سيا�سية حلكومته واحلمالت الع�سكرية لتوحيد البالد� .أما الإ�سرتاتيجية
الع�سكرية التي اعتمدها فهي على مرحلتني ,الأوىل ا�ستعادة ال�سيادة
ال ُعمانية على الربميي ,والثانية توحيد كل املناطق ال ُعمانية الأخرى
والتي ال تزال يف �صورة كيانات متفرقة تهدد الوحدة ال ُعمانية.
لقد �شهدت القوات امل�سلحة يف عهد ال�سيد �سعيد بن تيمور تطورا
ملحوظا يف ذلك الع�رص وفق الإمكانيات املتاحة يف جماالت التنظيم
والت�سليح والتدريب والإدارة و�ش�ؤون اللوازم .ففي عام 1951م مت
ت�شكيل (قوة الباطنة) .حيث مت حتديد مهام (م�شاة م�سقط) التي ت�شكلت
يف عهد ال�سيد تيمور يف ت�أمني ال�ساحل من بركاء �إىل ر�أ�س احلد باملنطقة
ال�رشقية �إىل جانب مهامها الأ�سا�سية يف ت�أمني م�سقط ومطرح ,يف حني
�أوكل �إىل (قوة الباطنة) ت�أمني بقية مناطق الباطنة وما وراءها حتى
الربميي ,و�أجزاء من منطقة الظاهرة .ويف عام 1953م مت �إن�شاء قوة
وعمان امليدانية) تكونت من ( )786فردا
جديدة مب�سمى (قوة م�سقط ُ
�أوكل �إليها مهمة ت�أمني باقي مناطق ال�سلطنة .وقد �صاحب ذلك ت�شكيل
(قوة ظفار) يف عام 1955م �أوكل �إليها مهمة ت�أمني (مقاطعة ظفار),
ويف العام نف�سه �أ�صبحت القوات املتمركزة يف �شمال ُعمان ت�سمى
قوات م�سقط امل�سلحة .ثم تطورت القوات الربية لت�صبح وحدات مقاتلة
مكتملة الت�سليح بالإ�ضافة �إىل �أ�سلحة الإ�سناد التي يف الغالب كانت
مدفعية خفيفة من عيار (75و 3بو�صة) و(75و 2بو�صه) و(5و 5بو�صة)
وخدمات الإ�سناد الإداري.
ويف �أبريل 1958م مت ت�سمية القوات امل�سلحة با�سم (قوات ال�سلطان
امل�سلحة) .وقد كانت تتمركز يف عدة مع�سكرات يف �شمال وجنوب ُعمان.
ويف الأول من مار�س 1959م مت �إن�شاء �سالح اجلو مب�سمى (ال�سالح
اجلوي) ،ت�شكل من خم�س طائرات مقاتلة ،وطائرة نقل خفيفة ذات
حمرك واحد من نوع (بايونري) ,ويف  6يونيو 1961م �أدخل يف اخلدمة
عدد �آخر من الطائرات من نوع (بيفر) ,وهي قوة جوية متوا�ضعة ولكنها
قادرة على توفري الإ�سناد اجلوي القتايل والإداري للقوات الربية �أنداك.
وقد كان للقوة اجلوية دور مهم يف حملة اجلبل الأخ�رض التي �سي�أتي
ذكرها الحقا ,وما بعد احلملة لإمداد املواطنني باملواد الغذائية وغريها
من االحتياجات نتيجة تعذر الو�صول �إىل اجلبل عن طريق الرب .وقد
كانت القوة اجلوية تتمركز يف املطار الوحيد ببيت الفلج الذي كان
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ال�سيد �سعيد بن �سلطان �أ�س�س ً
ع�سكرية
قوة
ً
ً
ُ
أ�سالفه حُ كام
وبحرية تفوق �أيَّ قوة �ش ّكلها �
برية
عُ مان تقريبًا ح�سب ما ّ
توفر من مراجع

ال�سيد ماجد بن �سعيد

ال�سيد في�صل بن تركي

ي�ستخدم كمطار مدين وقاعدة جوية يف �آن واحد.
ولتنفيذ الإ�سرتاتيجية الع�سكرية التي تبناها ال�سيد �سعيد ,والتي
كانت تهدف �إىل حتقيق الإ�سرتاتيجية ال�شاملة وهي �إعادة توحيد ُعمان,
عليه مت التخطيط لتنفيذ املرحلة الأوىل من الإ�سرتاتيجية الع�سكرية,
وهي ا�ستعادة ال�سيادة ال ُعمانية على الربميي وفق الأ�ساليب احلديثة
للعمليات الع�سكرية .
حملة الربميي
�إن اخللفية التاريخية لأزمة الربميي تعود �إىل عهد الإمام عزان بن
قي�س البو�سعيدي يف عام 1869م كما �أ�سلفنا �سابقا عندما �شن الإمام
عزان حملة ع�سكرية بالتحالف مع القبائل ال ُعمانية التي تقطن واحة
الربميي واملناطق املجاورة لها ،حيث متكن من حترير الربميي من
االحتالل اخلارجي� ,إال �إنه يف عام 1951م وبظهور اكت�شافات النفط
يف اخلليج بد�أت اخلالفات احلدودية بني دول اخلليج تظهر على ال�سطح,
ومن �ضمنها اخلالف على �سيادة واحات الربميي الغنية بالنفط ,وعليه
تعر�ضت الربميي لالحتالل اخلارجي مرة �أخرى .ويف �أعقاب ذلك وجه
ال�سيد �سعيد بن تيمور ر�سالة �إىل ال�شعب ال ُعماين �أو�ضح فيها تطورات
املوقف و�أبعاده ,وكانت اال�ستجابة املبا�رشة من قبل ال�شعب ال ُعماين
ب�أ�رسه مثاال حيا للروح ال ُعمانية الأ�صيلة لتلبية نداء الواجب دفاعا عن
الوطن العزيز ,و�صونا لرتابه وحرماته ,فالتف رجال القبائل حول ال�سيد
�سعيد وت�شكلت قوة م�ؤلفة من ( )8000ثمانية �آالف رجل ويف طليعتها
قوة ع�سكرية نظامية جتمعت يف منطقة احل�شد ب�صحار ,متهيدا للزحف
�إىل واحة الربميي واملناطق املجاورة لها� ,إال �إنه مبوجب و�ساطة جادة
�أفلحت يف تطويق الأزمة حقنا للدماء و�أقنعت ال�سيد �سعيد بن تيمور
بحلها �سلميا من خالل اتفاقية بني الأطراف املتنازعة ,لذلك مل تنفذ
هذه احلملة كما خطط لها.
وقد كانت اململكة املتحدة وفقا مل�صاحلها العليا طرفا رئي�سيا يف
هذا اخلالف ,وعلى الرغم من االتفاقيات املتعددة التي �أ�رشفت عليها
اململكة املتحدة حول هذه الواحات وتق�سيمها بني الأطراف املتنازعة,

ال�سيد تيمور بن في�صل

�إال �أن تلك االتفاقيات مل تطبق على �أر�ض الواقع ,لي�س لأهمية الربميي
من الناحية اجلغرافية وال�سيا�سية فح�سب ,ولكن باعتبارها املفتاح
للو�صول �إىل منطقة فهود الغنية بالنفط واملناطق املجاورة لها .وكانت
هناك حماوالت عديدة حلل م�شكلة الربميي كانت تقودها اململكة
املتحدة� ,إال �أن تلك املحاوالت باءت بالف�شل �أي�ضا ,وعليه وبعد حتالف
ع�سكري فر�ضته امل�صالح امل�شرتكة بني (�سلطنة م�سقط) �آنذاك والقوات
الربيطانية يف اخلليج ,وحتديدا بتاريخ � 27أكتوبر 1955م ,قرر ال�سيد
جزءا ال
�سعيد بن تيمور �شن حملة ع�سكرية ال�ستعادة الربميي التي هي ً
يتجز�أ من ُعمان ,نفذتها قوة ع�سكرية نظامية م�شرتكة وب�أ�ساليب قتالية
حديثة متكنت من خاللها قوات ال�سلطان امل�سلحة من تنفيذ احلملة
الع�سكرية بنجاح ومت طرد الغزاة منها وا�ستتباب الأمن فيها بحمد اهلل
وتوفيقه.
ظهور حركة التمرد يف داخلية عُ مان
�أما فيما يتعلق بتنفيذ املرحلة الثانية من الإ�سرتاتيجية الع�سكرية
التي تبناها ال�سيد �سعيد بن تيمور ,ف�إنه يف الوقت الذي ينفذ فيه
املرحلة الأوىل ,وحتديدا يف �سبتمرب عام 1954م ت�أكد له ب�أن هناك
قوى خارجية بد�أت تتدخل يف �ش�ؤون البالد ,وذلك من خالل دعمها
لقبائل رئي�سية يف داخلية ُعمان بال�سالح والأموال �شكلت حركة
انف�صال عن (�سلطنة م�سقط �آنذاك) تهدد وحدة الوطن ,وهو ما يعد نق�ضا
ملعاهدة ال�سيب املوقعة بني ال�سيد تيمور بن في�صل وبع�ض القبائل
ال ُعمانية بتاريخ � 25سبتمرب 1920م .بالإ�ضافة �إىل ظهور وات�ساع
وتنامي الوالء والطاعة لتلك القبائل من قبل بع�ض القبائل ال ُعمانية من
جهة ,واخلالفات احلادة بني زعماء القبائل الرئي�سية باملناطق الداخلية
وال�رشقية والظاهرة من ُعمان من جهة �أخرى.
تهديد الوحدة العُمانية
�أدرك ال�سيد �سعيد بن تيمور وكما كان يتوقع عند و�ضعه
لإ�سرتاتيجيته الع�سكرية ب�أن هذا الو�ضع يهدد الوحدة ال ُعمانية ,وكذلك
قد ي�ؤدي �إىل تق�سيم البالد وبالتايل التحول �إىل حروب �أهلية يف كل
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�أرجاء ُعمان ,والأخطر من ذلك هو �أن البالد مهددة باالحتالل من قبل
قوى خارجية .وحيث �إن حركة االنف�صال بد�أت يف بع�ض من �أجزاء
ُعمان ,قرر معاجلة املوقف �سيا�سيا وع�سكريا ب�إعالنه �إلغاء معاهدة
ال�سيب و�إعالن احلرب ,حيث قام بحملة ع�سكرية على نزوى ,و�أعلن
وعمان) ,ومتكنت قوات ال�سلطان امل�سلحة
ت�سمية البالد (ب�سلطنة م�سقط ُ
من ال�سيطرة على نزوى يف نهاية عام 1955م.
�إال �أن �سيطرة ال�سيد �سعيد بن تيمور على داخلية ُعمان مل تدم
طويال ,حيث �إن حركة االنف�صال تلقت م�ساعدات ع�سكرية كبرية من
قوى �إقليمية مكنتها من �إعادة ن�شاطها امل�سلح بالتحالف مع عدد من
القبائل ال ُعمانية .وقد بد�أت عملياتها الع�سكرية يف عام 1957م يف
مواقع خمتلفة من الداخلية والظاهرة و�أ�صبحت تهدد الأمن واال�ستقرار
مرة �أخرى ,بالإ�ضافة �إىل تهديد عمليات التنقيب عن النفط يف فهود.
ال�سيطرة على نزوى
ونتيجة لتفوق قوة حركة االنف�صال بامتالك �أ�سلحة حديثة يف تلك
الفرتة ,متثلت يف الأ�سلحة اخلفيفة من البنادق والر�شا�شات ومدافع
الهاون واملدافع امل�ضادة للطائرات وقنابل يدوية و�ألغام م�ضادة
للأفراد والآليات� ,أحرزت هذه احلركة االنف�صالية جناحات �ضد قوات
ال�سلطان امل�سلحة متثلت يف ا�سرتداد نزوى ,ويف �شهر يوليو 1957م
كانت معظم املدن ال ُعمانية يف املنطقة الداخلية حتت �سيطرة حركة
االنف�صال .علما ب�أن قيادة حركة االنف�صال كانت يف اجلبل الأخ�رض
وهو موقع يوفر لها مواقع حم�صنة �ضد �أي هجمات برية من كافة
االجتاهات ,واجلدير بالذكر ب�أن عمليات حركة االنف�صال و�صلت �إىل
منطقة الظاهرة حيث متكنت من قطع الطرق امل�ؤدية �إىل منطقة التنقيب
عن النفط يف فهود ،وكذلك يف �أجزاء من املنطقة ال�رشقية ,وبد�أت
وعمان.
بالزحف على م�سقط عا�صمة �سلطنة م�سقط ُ
ويف �إطار هذا التدهور اخلطري للو�ضع الأمني الذي بات يهدد
وحدة ُعمان وا�ستقرارها اجتماعيا وجغرافيا و�سيا�س ًيا ,واحتمال تفوق
االنف�صالني ,وبالتايل وقوع ُعمان حتت و�صاية القوى اخلارجية ,حيث
�إن بع�ضا من زعماء احلركة طلب امل�ساعدة من قوى خارجية على
�أن تعد تلك القوى �أرا�ضي ُعمان جزءا من �أرا�ضيها مقابل امل�ساعدة
املطلوبة .ولكل تلك الأ�سباب جمتمعة ونظرا لوجود امل�صالح امل�شرتكة
بني ال�سلطنة وبريطانيا منذ زمن بعيد ,قرر ال�سيد �سعيد بن تيمور
تطوير قواته امل�سلحة وجتهيزها ب�أ�سلحة حديثة ،وذلك من خالل توقيع
اتفاقية ع�سكرية مع بريطانيا ,وقد ن�ص هذا االتفاق الذي عقد يف يوليو
1957م ,على تقدمي بريطانيا امل�ساعدات الع�سكرية الالزمة لتطوير
قوات ال�سلطان امل�سلحة ,وتنفيذا لهذه االتفاقية وما تقت�ضيه امل�صالح
امل�شرتكة بني البلدين ,تقرر �شن حملة ع�سكرية م�شرتكة لإعادة الأو�ضاع
�إىل ما كانت عليه قبل يوليو1957م ,وبالتايل البدء يف تنفيذ املرحلة
الثانية من الإ�سرتاتيجية الع�سكرية لإعادة توحيد ُعمان ,و�سميت هذه
احلملة بحملة اجلبل الأخ�رض.

ال�سيد تيمور بن في�صل �آل �سعيد مع قائد قوة م�شاة م�سقط 1929م

�أحداث اجلبل الأخ�ضر
مبا �أن حركة االنف�صال تلقت م�ساعدات مالية وع�سكرية كبرية من
قوى �إقليمية مكنتها من �إعادة ن�شاطها امل�سلح بالتحالف مع عدد من
القبائل ال ُعمانية وتو�سيع عملياتها التي �شملت مناطق خمتلفة من
ُعمان �أ�صبحت تهدد الأمن واال�ستقرار �سيا�سيا واقت�صاديا وع�سكريا
واجتماعيا ,ف�إنه على ما يبدو ف�إن ال�سيد �سعيد بن تيمور وم�ست�شاريه
الع�سكريني در�سوا هذا املوقف بعناية تامة .ومت حتديد الغاية الوطنية
النهائية ومراكز الثقل الإ�سرتاتيجي ال�سيا�سي والعملياتي الع�سكري
حلركات االنف�صال؟ .وعادة ما تكون الغاية النهائية للثورات �أو حركات
االنف�صال �أو التمرد هي� ,إما حترير �أر�ض حمتلة �أو اال�ستيالء على
احلكم �أو ت�صحيح و�ضع �سيا�سي واقت�صادي واجتماعي قائم .ويف هذا
ال�صدد يعتقد ب�أن الغاية النهائية حلركة االنف�صال بداخلية ُعمان كانت
اال�ستيالء على احلكم يف ُعمان .لأن م�سمى قوة حركة االنف�صال بحركة
التحرير ال ُعماين ,يعني حترير �أر�ض �أو بلد حمتل وهذا ال ينطبق على
الو�ضع يف ُعمان �آنذاك.
�أما فيما يتعلق مبراكز الثقل الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية للثورات
�أو حركات االنف�صال �أو التمرد فعادة ما تكون ,ك�سب الر�أي املحلي
والإقليمي والعاملي املحيط ذي العالقة بالأزمة لت�أييد �رشعيتها ,وعلى
الرغم من املحاوالت العديدة حلركة االنف�صال باملنطقة الداخلية� ,إال
�أنها مل حتظ بت�أييد حملي و�إقليمي وعاملي كاف ل�رشعيتها ,عدا بع�ض
فعال يف ذلك الوقت ,وقد
الدول الإقليمية التي مل تكن ذات ت�أثري �سيا�سي ّ
كان ذلك نتيجة للجهود الدبلوما�سية التي بذلها ال�سيد �سعيد بن تيمور
و�إن كانت حمدودة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي الحتواء
حماوالت حركات االنف�صال لتكوين مركز ثقل �إ�سرتاتيجي لها �إال �أنها
جنحت يف حرمان حركة االنف�صال من حتقيق هذا املركز املهم الذي يعد
من �أهم عنا�رص الن�رص يف �أي حرب.
�أما فيما يتعلق مبراكز الثقل العملياتي الع�سكري للثورات �أو حركات
االنف�صال �أو التمرد ,فعادة ما تتمثل يف قدرتها على تنفيذ العمليات ذات
الطابع الثوري �أو الع�صابات و�إدامتها يف امليدان ,وهي عمليات ع�سكرية
خا�صة تتطلب مهارات قيادية و�إدارية عالية لتنفيذها و�إدامتها ,ومبا
�أن قوة حركة االنف�صال تتمركز ب�صفة رئي�سية يف اجلبل الأخ�رض,
وتعتمد على الإ�سناد اللوج�ستي من اخلارج ,ف�إن و�صول الإمدادات بكافة
93

العــدد 516
دي�سمرب 2019

خالل العمليات يف اجلبل الأخ�ضر

خالل العمليات يف ظفار

�صنوفها وان�سياب تدفقها �إىل ميدان القتال كان �صعبا للغاية ,وذلك
نتيجة عدم قدرة القوة املذكورة على ت�أمني طرق الإمداد والتي متتد من
احلدود ال ُعمانية مع الدول املجاورة �إىل اجلبل الأخ�رض .وعليه ف�إن قادة
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ذلك الوقت على ما يبدو تو�صلوا �إىل �أن مركز
الثقل العملياتي الع�سكري لقوة حركة االنف�صال هو القدرة على �إدامة
القوة يف ميدان القتال .ومن �أهم نقاط ال�ضعف يف م�صادر قوة مركز
الثقل العملياتي هذا ,هو طول طرق الإمداد وعدم القدرة على حمايتها
وبالتايل �صعوبة �إمداد قوة االنف�صال يف ميدان القتال.
لذلك ف�إنه كان ال بد من اتخاذ الإجراءات احلا�سمة ملنع و�صول
الإمدادات �إىل اجلبل الأخ�رض �أوال ,ثم تنفيذ العمليات الهجومية على
معاقل قوة حركة االنف�صال .ومن خالل ا�ستعرا�ض وحتليل الوثائق
(غري املن�شورة) وروايات ملن �شاركوا يف احلملة ,ف�إنه مت تنفيذ احلملة
امل�شرتكة من قبل قوات ال�سلطان امل�سلحة والقوات الربيطانية يف اجلبل
الأخ�رض على ثالث مراحل:
• مرحلة التح�ضري واال�ستعداد التي متت بنجاح.
• مرحلة ت�أمني القرى املجاورة للجبل الأخ�رض وقطع طرق الإمداد عن
قوة حركة االنف�صال التي متت بنجاح من خالل �إعادة متركز وحدات
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف مواقع حتقق جناح هذه املرحلة.
• مرحلة الهجوم الرئي�سي وت�أمني اجلبل الأخ�رض .وتنفيذا لهذه املرحلة
احلا�سمة من احلملة ,مت �إعادة التنظيم القتايل للقوات امل�شرتكة وجتهيز
و�سائل الدعم اجلوي الالزم لتنفيذ الهجوم بنجاح .وقد وجه ال�سيد �سعيد
بن تيمور بالغا �إىل املواطنني يف اجلبل الأخ�رض والقرى املجاورة قال
فيه:
وعمان «�أما بعد ف�إننا نعلمكم
م�سقط
�سلطان
تيمور
بن
�سعيد
من
ُ
ب�أن �آخر مرحلة من مراحل عملياتنا الع�سكرية تبد�أ الآن ,ويف هذه الأثناء
بقي كثري من القبائل يف داخلية البالد على طاعتهم لنا .و�آخرون �أر�سلوا
م�ؤكدين طاعتهم منذ ابتداء هذه العمليات .ولكن هناك القليل من الرجال
يتبعون اخلونة� .إنهم الآن قد انف�صلوا و�أحيط بهم� .إن القوات الربية
ابتد�أت تقدمها �ضدهم ,وكلما قدم ال�سكان زيادة يف امل�ساعدة لع�ساكرنا,
يكون من �ش�أنها تعجيل �إنهاء هذه ال�ش�ؤون و�إعادة احلياة العادية على
ما كانت عليه .و�إذا فر �أحد اخلائنني فعلى ال�سكان عدم �إيوائهم بل عليهم
�أن ي�أتوا بهم �إىل ال�سلطات �أو يقدموا لنا املعلومات الالزمة ب�ش�أنهم� .إن
اجلي�ش �آت ومعه الأمن وال�سالم جلميع ال�سكان املطيعني ولكي يحررهم

من الت�سلط الأجنبي».
هكذا كانت كلمة ال�سيد �سعيد بن تيمور املعنوية التي �أدت �إىل تكاتف
املواطنني معه ،وبالتايل حتقيق الوحدة الوطنية يف �شمال ُعمان.
ظهور حركة التمرد يف ظفار
يف الوقت الذي فيه اليزال ال�سيد �سعيد بن تيمور ينفذ املراحل
النهائية للوحدة والتما�سك الوطني يف �شمال ُعمان ,ا�ستمرت عملية
تطوير قوات ال�سلطان امل�سلحة خالل الفرتة من 1959م �إىل 1964م,
�إال �أن الو�ضع الأمني يف املنطقة اجلنوبية من ُعمان مل يكن م�ستتبا,
حيث بد�أت ظهور بوادر التمرد يف ظفار وبدعم خارجي قوي �أ�صبح
يهدد الوحدة ال ُعمانية ب�أكملها .وميكن القول ب�أن �أ�صول بداية احلرب يف
ظفار كانت نتيجة لعدة �أ�سباب �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية �أهمها:
• ات�ساع ال�رصاع �إبان احلرب الباردة بني املع�سكرين الغربي وال�رشقي
لي�صل �إىل اخلليج عرب ُعمان .ويف هذا الإطار كان لالحتاد ال�سوفيتي
(ال�سابق) خمططً ا �إ�سرتاتيج ًيا لل�سيطرة على منطقة اخلليج والهيمنة
على مقدراتها االقت�صادية والإ�سرتاتيجية و�سلب مواطنيها حريتهم
وا�ستقاللهم.
• ظهور الن�شاطات القومية العربية املت�سارعة لتحرير الدول العربية
من اال�ستعمار الأجنبي ،حيث و�صلت تلك الن�شاطات �إىل جنوب �شبه
اجلزيرة العربية وحتديدا يف اليمن ,وبالتايل امتدت تلك الن�شاطات �إىل
ُعمان متهيدا لت�أ�سي�س حركات ثورية لتحرير ُعمان واخلليج العربي
انطالقا من ظفار.
• الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ال�صعبة التي كانت تعي�شها
البالد �آنذاك حيث �أ�صبح من ال�صعوبة حتملها  ،وبالتايل �أدت �إىل قيام
حركات التمرد امل�ضادة للحكومة وخ�صو�صا يف ظفار.
لقد �أدت تلك الأ�سباب جمتمعة وب�إدارة االحتاد ال�سوفيتي �سابقا
وحلفائه يف الوطن العربي �آنذاك �إىل �إيجاد بيئة منا�سبة لت�صدير الأفكار
واملذاهب ال�شيوعية انطالقا من ُعمان ثم �إىل بقية منطقة اخلليج العربي,
وذلك من خالل �إطالق �شعارات براقة ووعود زائفة خادعة لزعزعة
الأمن واال�ستقرار يف النفو�س وبث روح الفرقة والتمرد .وقد بد�أ الع�صيان
امل�سلح �ضد الدولة يف ظفار فعليا يف �أبريل 1963م وذلك من خالل
قيام جمموعات �صغرية مدعومة من عدة قوى خارجية مبهاجمة بع�ض
من�ش�آت التنقيب عن النفط .ثم منت هذه املجموعات منوا مطردا خالل
عامي 1963م 1964/م من خالل تو�سيع نطاق ن�شاطاتها ال�سيا�سية
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لك�سب املزيد من الدعم اخلارجي لتطوير تنظيمها وقدراتها الع�سكرية,
ولكي تك�سب مزيدا من ت�أييد الر�أي العام اخلارجي �أعلنت يف  9يونيو
1964م ت�شكيل ما ي�سمى (بجبهة حترير ظفار) .ويف �سبتمرب 1968م
غريت احلركة م�سماها �إىل (اجلبهة ال�شعبية لتحرير اخلليج العربي
َّ
املحتل) ,ثم ظهرت �أربع حركات مترد ,ويف يونيو1970م “ اندجمت
تلك احلركات لتكوين اجلبهة ال�شعبية الدميقراطية لتحرير ُعمان واخلليج
العربي ,وهذه احلركات هي( ,احلركة ال�شعبية الثورية ل ُعمان واخلليج
العربي) و(الطالئع الثورية لتحرير ُعمان واخلليج العربي) و(املنظمة
الدميقراطية جلنود ُعمان) و(املنظمات القبلية ال ُعمانية).
وخالل الفرتة من 1964م �إىل 1970م نفذت قوات ال�سلطان
امل�سلحة عمليات ع�سكرية دفاعية متفرقة يف كل �أنحاء ظفار وخ�صو�صا
حول املدن والقرى ال�ساحلية�( :صاللة ,وطاقة ,ومرباط ,و�سدح,
و�ضلكوت ,ورخيوت) كللت جميعها بالنجاح� .إال �أنها ظلت غري قادرة
لتنفيذ عمليات هجومية لأ�سباب عدة� ,أهمها عدم توفر القوة الكافية
لالنت�شار يف كل املناطق التي ت�سيطر عليها حركة التمرد ,وكذلك عدم
�إملام منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة بطبيعة الأر�ض يف تلك املناطق،
وعدم توفر اخلربة الكافية لديها لتنفيذ عمليات مببادئ احلرب اجلبلية
ومواجهة حرب الع�صابات بنجاح .بالإ�ضافة �إىل ذلك كانت املقارنة يف
الت�سليح ل�صالح حركة التمرد.
يف يوم  23يوليو 1970م كان فجر النه�ضة املباركة بقيادة
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ,ون�ش�أت
الإ�سرتاتيجيات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والع�سكرية وفق
ر�ؤية جاللته ملتطلبات الع�رص احلديث ,ففي املجال ال�سيا�سي على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي ,كانت الن�شاطات الدبلوما�سية مكثفة حتى
متكنت ال�سلطنة من ك�سب الت�أييد الإقليمي والعاملي من خالل ان�ضمامها
�إىل جامعة الدول العربية والأمم املتحدة ,وهو انت�صار �سيا�سي عظيم
�ضد حركة التمرد ودعم للإ�سرتاتيجية الع�سكرية التي تبنتها قوات
ال�سلطان امل�سلحة الحقا ,كما �أن جاللة ال�سلطان قابو�س املعظم حفظه
اهلل ورعاه� ,إىل جانب �صفته ك�سلطان ل ُعمان ,ف�إنه قائد ع�سكري فذ يف
العلوم الع�سكرية وجميد لأبعادها الإ�سرتاتيجية ,ومل تكن نظرته مقت�رصة
على الإ�سرتاتيجية الع�سكرية يف م�ستوى قواته امل�سلحة فح�سب ,بل كان
يدرك ب�أن حتقيق الن�رص على حركة التمرد يف ظفار التي كانت �أهدافها
املعلنة هي حترير ُعمان واخلليج العربي ,ال ميكن حتقيقه بالإمكانيات
الذاتية .وعليه كان ال بد من ال�سعي لإيجاد تعاون �سيا�سي وع�سكري على
امل�ستوى الإقليمي والعربي والدويل لتحقيق الغاية املن�شودة .ويف هذا
ال�صدد ن�ش�أ التعاون ال�سيا�سي والع�سكري بني ال�سلطنة وكل من اململكة
املتحدة واململكة الأردنية الها�شمية والإمرباطورية الإيرانية (�آنذاك).
ففي املجال الع�سكري مت تطوير قوات ال�سلطان امل�سلحة يف جماالت
التنظيم والت�سليح والتدريب ،حيث مت ت�شكيل وحدات م�شاة جديدة وقوة
جوية �ضاربة .وقد مت تنفيذ �إ�سرتاتيجية ع�سكرية حمكمة مدعومة
ب�إ�سرتاتيجية �سيا�سية حكيمة لهزمية حركة التمرد يف ظفار على ثالث
مراحل:
املرحلة الأوىل من فرباير 1971م �إىل دي�سمرب 1972م ,حيث تبنت
قوات ال�سلطان امل�سلحة العمليات الهجومية واالنت�شار يف كل �أرجاء
جبال ظفار واحتالل املواقع ذات الأهمية التعبوية ,ويف هذه املرحلة

نفذت قوات ال�سلطان امل�سلحة عدة عمليات حا�سمة �شبه متزامنة يف كل
�أرجاء اجلبل بهدف احتالل املواقع ذات الأهمية التعبوية من الناحية
الع�سكرية لإحكام الدفاع عن املدن ال�ساحلية وال�سيطرة على حتركات
قوات حركة التمرد يف املناطق الغربية والو�سطى وال�رشقية.
واملرحلة الثانية من دي�سمرب 1972م �إىل �أكتوبر 1974م ,حيث مت
يف هذه املرحلة اكتمال �إقامة املواقع الدفاعية على طول طريق �صاللة
ـ ثمريت (اخلط الأخ�رض) واملواقع الدفاعية على طول خط املغ�سيل
وخط العمليات والدوريات يف �رصفيت ,والقيام بعمليات هجومية
مكثفة من�سقة يف املناطق الغربية والو�سطى وال�رشقية لتطهري الأودية
والكهوف التي كانت فرق حركة التمرد ت�ستخدمها كمواقع حم�صنة
تنطلق منها ملهاجمة مواقع وحدات قوات ال�سلطان امل�سلحة ,ومتهيدا
لإحلاق الهزمية النهائية للحركة ,ومن خالل �إقامة هذه ال�سل�سلة من
املواقع الدفاعية ,مت قطع طرق الإمداد لتعزيز الفرق املوجودة يف
املنطقة الو�سطى واملنطقة ال�رشقية ,الأمر الذي �أدى �إىل �إ�ضعاف
عملياتها يف تلك املناطق.
واملرحلة الثالثة من �أكتوبر 1974م �إىل دي�سمرب 1975م .حيث مت
يف هذه املرحلة تنفيذ عمليات هجومية من�سقة ومتزامنة يف املناطق
ال�رشقية والو�سطى والغربية ,ويف يوم  11دي�سمرب عام 1975م
مت اكتمال هزمية حركة التمرد يف ظفار .وقد �أ�شاد جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه اهلل
ورعاه ,يف خطابه ال�سامي مبنا�سبة العيد الوطني اخلام�س املجيد بهذا
احلدث الوطني الع�سكري الهام قائال:
«�إن �أبناءنا البوا�سل من رجال القوات امل�سلحة البا�سلة والفرق
الوطنية ال�شجاعة ت�ساندها القوات ال�صديقة لقادرة �أن حتمي العقيدة؛
لأنها حتتمي بنورها الذي ي�ضئ �أمامها الطريق ،وحتقق يف معاركها
�ضد �أعداء اهلل انت�صارا؛ لأن اهلل قطع وعدا بن�رص من ين�رصه »..كما قال
جاللته حفظه اهلل« ,لذلك فانت�صارنا هذا بحمد اهلل هو �أول انت�صار على
ال�شيوعية العاملية تقوم به دولة عربية يف ميدان القتال ،يف حرب دامت
�سنني طويلة ,وثاين انت�صار تقوم به دولة عاملية .و�إنه خلري عميم �أيها
الأبناء �أن تطهر البالد من الف�ساد ال�شيوعي� ,إنه خلري لنا ولعله خري
جلرياننا �أي�ضا» .وتخليدا لهذا اليوم التاريخي العظيم مت حتديد يوم 11
دي�سمرب ،يوم الن�رص ليكون (يوم القوات امل�سلحة).
املراجع:
• الدكتور جمال زكريا قا�سم  ،تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�رص.
• طارق بن خمي�س ال�رساي ,العالقة بني الإمامة وال�سلطنة يف ُعمان.
• �سامل بن حمد النبهاين ,اتفاقية ال�سيب1920م ,ملحق كتاب ُعمان
يف عهد ال�سلطان تيمور بن في�صل.
• معرو�ضات متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة.
• املو�سوعة ال ُعمانية ,املجلدات الثاين ,واخلام�س ,وال�ساد�س ,والثامن.
• ريا�ض جنيب الري�س  ،ظفار ال�رصاع ال�سيا�سي والع�سكري يف اخلليج
العربي.
• �إيان جاردنري ,يف خدمة ال�سلطان.
• مراجع �شخ�صية غري من�شورة.
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االنتم��اء وال��والء للوط��ن
من منظور �إ�سالمي
الدكتور/
يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني
وزارة التعليم العايل

الكثري هي امل�صطلحات التي ذاعت و�شاعت عامل ًيا يف هذا الع�صر؛ حيث يكرث ترددها على �أل�سنة النا�س،
وعرب و�سائل الإعالم ،ويف املحافل ال�سيا�سية والثقافية والرتبوية ،ومن على منابر امل�ؤمترات والندوات ،ويف
مقاعد الدرو�س واملحا�ضرات ،ومن خالل من�صات التوا�صل االجتماعي ،وي�أتي يف مقدمة هذه امل�صطلحات؛
ً
درا�سة وت�أ�صيلاً
وتو�ضيحا.
م�صطلحا االنتماء والوالء للوطن ،مما دفع الباحثني �إىل االعتناء بهما؛
ً
جمي ٌل �أن يردد الإن�سان ما ا�ستقر يف وجدانه من حبه لوطنه،
عما يف اجلنان ،لكن الأهم من ذلك هو جت�سيد م�ضمون
فذلك تعبري َّ
م��ا ُيردد بالل�سان من االنتم��اء والوالء للوطن على �أر�ض الواقع؛
لي�سع��د الوطن ،وينع��م املواطن ،وتتقدم عجل��ة التنمية ،فهذا هو
جيا�شة
جوه��ر امل�س�أل��ة ول ُبها ،و�إال ف�سيظل الأمر جم��رد عواطف ّ
ُ
و�شعارات رنانة ،لي�س لها �أثر ملمو�س ،وقد يكون هناك من يردد
هذي��ن امل�صطلحني حلاجة يف نف�سه ،فه���ؤالء ينطبق عليهم قول
���س فيِ ُقلُوب ِِه ْم{ �سورة
اهلل ع�� َّز وجلََّ }:ي ُقول َ
ُ��ون ِب�أَلْ�سِ َنت ِِه��م َّما ل َْي َ
ُ
الفت��ح الآية ( ،)11وقوله تع��اىلَ } :ف�إِ ْن �أ ْعطُ وا مِ ْن َه��ا َر ُ�ضوا َو�إِن
ون{ �سورة التوبة الآية ( ،)58يقول
لمَّ ْ ُي ْعطَ ْوا مِ ْن َها ِ�إذَا ُه ْم َي ْ�س َخطُ َ
ال�شي��خ حممد مت��ويل ال�شع��راوي يف معر�ض تف�س�يره لهذه الآية
الكرمي��ة ع��ن ه���ؤالء النا�س« :ه���ؤالء النا�س تختل��ف انفعاالتهم
باختالف م�صلحتهم».
ويف ه��ذا املقال �أتناول هذا املو�ض��وع من منظور �إ�سالمي؛
حماولاً و�ضع النقاط على احلروف؛ مبتد ًئا بتحديد امل�صطلحات
و�ضب��ط املفاهي��م؛ لغو ًي��ا وا�صطالح ًيا ،فه��ذا ير�س��م للمو�ضوع
فهما
�ص��ورة �أو�ضح ،ويق��دم له دالل��ة �أو�سع ،و ُيعني عل��ى فهمه ً
�صحيحا.
ت�صورا
دقي ًقا ،وت�صوره
ً
ً
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معنى االنتماء والوالء ً
لغة
وا�صطالحً ا والفرق بينهما
فالن �إىل فـالن �إذا ارتفع
االنتماء لغةً :هو االنت�ساب ،يقال :انتمى ٌ
ُ
الن�سب،
�إليه يف
وا�صطالحا :يعني االرتباط احلقيقي ب�شيء ما،
ً
والتعلق به؛ وجدان ًيا ،وعاطف ًيا ،وفكر ًيا ،ومعنو ًيا ،وج�سد ًيا،
وواقع ًيا؛ مما يدلّ على قوة ال�صلة التي تربط بني الإن�سان
وال�شيء الذي ينتمي له ،ومما يربهن على �شدة مت�سك الإن�سان
بال�شيء الذي ارتبط به وعمق ثقته به ،ومدى حر�صه عليه.
ال��والء لغ��ةً :فيطل��ق عل��ى ع��دة مع��ان منه��ا؛ ال ُن��صرة
� َّأم��ا
ُ
ف�لان فال ًنا �إذا �أحبه
واملحب��ة واالتب��اع واملوافقة ،فيقال :واىل
ٌ
��ي �أَ ْح َ�س ُن َف�إِذَا
ونا��صره ،ومنه قول اهلل تع��اىل�} :أ ْدف َْع بِا َّلتِي هِ َ
يم{ �س��ورة ف�صلت الآية
الَّ��ذِي َب ْي َنكَ َو َب ْي َن ُه َع�� َد َاو ٌة كَ �أَ َّن ُه وَليِ ٌّ َحمِ ٌ
وا�صطالح��ا :يعن��ي م�شاع��ر الإن�سان املرهف��ة ال�صادقة،
(،)34
ً
و�أحا�سي�س��ه الرقيق��ة الإيجابية جتاه ال�شيء ال��ذي ينتمي لهَّ � .أما
أخ�ص من االنتم��اء؛ �إذ قد
الف��رق ب�ين امل�صطلحني؛ ف�إن
َ
ال��والء � ُ
ينتم��ي الإن�س��ان ل�ش��يء ما لكن��ه ال يوالي��ه؛ �أي ال يحب��ه ،وعليه
فالوالء هو الرتجمة العملية والت�أكيد الفعلي لالنتماء.

� ُ
أنواع االنتماء ومعنى الوطن
ُ
و�شدة التعلق به
تتع��دد االنتماءات بتع��دد الأ�شياء التي ينت�س��ب لها الإن�سان
ويرتب��ط به��ا؛ فهن��اك االنتم��اء الأ��سري ،واالنتم��اء الدين��ي،
واالنتماء الوطن��ي ،واالنتماء الفكري ،واالنتماء العرقي وغريها
الكثري ،وحديثي يف هذا املقال عن االنتماء والوالء للوطن.
ُي��راد بالوطن كما جاء يف ل�سان العرب البن منظور« :املَنزل
وجمع وطن
قي��م الفرد به ،وهو حم��ل الإن�سان وموطن��ه،
ُ
ال��ذي ُي ُ
فالن �أر�ض كذا
�أوطان ...و ُيقال َوطَ َن باملكان �أي �أقام فيه ،و�أوطن ٌ
ومقاما» ،وجاء يف خمتار ال�صحاح:
وكذا �أي اتخذ منه��ا م�سك ًنا
ً
«الوطن هو حمل الإن�سان» ،وجاء يف املعجم الو�سيط :الوطن هو
املكان ،و ُيقال (يطن) وط ًنا� :أي �أقام ِبهِ ،و�أوطن املكان �أي ا ّتخذ ُه
وط ًن��اَ ،وطّ َن بالبلد اتخذها م�سك ًنا وحم�ًلااً  ،والوطن مكان �إقامة
ن�س ُب انتم��ا�ؤه �إىل وطنه �س��واء ُولد فيه �أم مل
امل��رء ُ
وم�ستق��ره ،و ُي َ
ُيولد فيه.
موح�ش��ا �إال �أن �ساكن��ه يجد
قف��را
ً
فالوط��ن ول��و كان مكا ًن��ا ً
في��ه من الراحة وال�سع��ادة والطم�أنينة م��ا ال يجده يف غريه من
الأوط��ان مهما كانت عام��ر ًة مزدهر ًة ،تتوفر فيه��ا �سبل الراحة
والعي���ش الكرمي ،يق��ول حجة الإ�س�لام الإمام �أب��و حامد الغزايل
كم��ا ُيذكر عنه“ :والب�رش ي�ألف��ون �أر�ضهم على ما بها ،ولو كانت
م�ستوح�شا ،وحب الوطن غريزة مت�أ�صلة يف النفو�س ،جتعل
قف��را
ً
ً
الإن�سان ي�سرتيح �إىل البقاء فيه ،ويحن �إليه �إذا غاب عنه ،ويدافع
عن��ه �إذا ُهوج��م ،و َيغ�ضب ل��ه �إذا انتق�ص ويق��ول الأ�صمعي فيما
حت��ن �إىل
ي��روى عن��ه :ثالث خ�ص��ال يف ثالث��ة �أ�صن��اف :الإبل
ُّ
�أوطانه��ا و�إن كان عه ُده��ا بها بعي ًدا ،والط�ير �إىل وكره و�إن كان
مو�ضعه جمد ًب��ا ،والإن�سان �إىل وطنه ،و�إن كان غريه �أكرث نف ًعا”
امل�ص��در :املواطن��ة من منظ��ور �إ�سالمي ���ص ،29وذكر اجلاحظ
يف كتاب��ه (ر�سالة احلنني) ���ص(« :)8لقد قالت العجم :من عالمة
الر�ش��د �أن تك��ون النف�س �إىل مولدها م�شتاق��ة ،و�إىل م�سقط ر�أ�سها
تواق��ة ،وقالت الهند :حرمة بلدك عليك كحرمة �أبويك؛ لأن غذاءك
«ما
منهم��ا و�أنت جنني وغذاءهما منه» َو َيقُولُ ِ�إ ْب َراهِ ُ
يم ْب ُن �أَ ْد َه َمَ :
ان»
َار َق�� ِة الأَ ْوطَ ِ
ا�س ْي ُ
��ت فِ َ
َق َ
يم��ا َت َركْ ُت من ال ُّد ْن َيا َ�أ َ�ش�� َّد َعل ََّي من ُمف َ
امل�صدر� :إبراهيم بن �أدهم؛ الأمري الزاهد �صفحة(.)154
وم��ن هن��ا ف�لا عج��ب �أن يع��اين الإن�سان م��ن وط���أة ال ُغربة
ومرارته��ا ،و�أن ي�شع��ر باحلن�ين اجل��ارف ،وال�ش��وق امل�ضط��رم،
واالجن��ذاب التلقائ��ي �إىل وطن��ه عندما يغادره وينتق��ل منه �إىل
م��كان �آخر ،وهذا خري دليل على ق��وة االرتباط بالوطن ،و�أ�صدق
برهان على التعلق به ،و�أ�صح �شاهد على حرارة االنتماء له.
فح��ب الوطن من الغرائز املودع��ة يف داخل نف�س كل �إن�سان،

حب الوطن من الغرائز املودعة يف داخل نف�س
كل �إن�سان ،فهو �أمر فطري؛ ينب�ض به القلب،
وتلهج به الل�سان ،ويجري يف اجل�سم جريان
الدم يف العروق
فه��و �أمر فطري؛ ينب�ض به القل��ب ،وتلهج به الل�سان ،ويجري يف
اجل�س��م جريان ال��دم يف العروق ،فال غرو �أن ي�ؤك��د الإ�سالم على
ح��ب الوطن ،فهو دين الفطرة ،وم��ن هنا جند �أن الإ�سالم �أول من
ور�سخ دعائم الوالء له ،فهذا ر�سول
�أر�سى قواعد االنتماء للوطن،
َّ
اهلل �-صل��ى اهلل عليه و�سل��م -و�أ�صحابه املهاجرون -ر�ضي اهلل
عنه��م -يحبون وطنهم مك��ة املكرمة ،ويكره��ون اخلروج منها،
ل��وال � َّأن �أهله��ا �أخرجوه��م منها م��ا خرجوا ،وما �سكن��وا غريها،
كم��ا �أخ�بر بذل��ك القر�آن الك��رمي يف �أكرث م��ن �آية ،و��صرح بذلك
النب��ي �-صلى اهلل علي��ه و�سلم -يف عدة رواي��ات؛ حيث هاجروا
�إىل املدين��ة املن��ورة؛ تاركني يف مكة كل ما ميلك��ون من �أموال
ف��رارا بدينهم ون��صر ًة لإ�سالمهم ،يق��ول اهلل تعاىل} :
وث��روات؛
ً
َ
َ��روا ثَانيِ َ ا ْث َنينْ ِ
�إِلاَّ َت ْن��ُصُرُ ُ و ُه َف َق�� ْد َن��َصهرَ َ ُه اللهَّ ُ ِ�إ ْذ �أ ْخ َر َج ُه ا َّلذ َ
ِين كَ ف ُ
�إِ ْذ ُه َم��ا فيِ ا ْل َغ��ا ِر �إِ ْذ َيقُولُ ل َِ�صاحِ ِب ِه لاَ تحَ ْ َز ْن ِ�إ َّن اللهَّ َ َم َع َنا{ �سورة
ِين
التوب��ة الآية ( ،)40ويقول اهلل تعاىلِ } :ل ْل ُف َق َرا ِء المْ ُ َه ِ
ين ا َّلذ َ
اج ِر َ
َ�ض اًل مِّ َن اللَّـ ِه َو ِر ْ�ض َوا ًنا
��ون ف ْ
�أُ ْخ ِر ُج��وا مِ ن ِد َيا ِرهِ ْم َو�أَ ْم َوال ِِه ْم َي ْب َت ُغ َ
ون{ �سورة احل�رش
ال�صا ِد ُق َ
َو َين��ُصررُ ُ َ
ون اللَّـ�� َه َو َر ُ�سو َل ُه ُ�أولَـئِكَ ُه ُ
��م َّ
الآي��ة ( ،)8وهذا ر�سول اهلل �-صل��ى اهلل عليه و�سلم -يقول قولته
اخلال��دة امل�شه��ورة امل�ؤث��رة ي��وم هجرت��ه ،وه��و ينظ��ر �إىل مكة
مودع��ا لها ،وقد تعلق قلبه بها�« :أَ َما َواللهَّ ِ لأَ ْخ ُر ُج مِ ْنكِ ،
املكرمة؛
ً
��ب بِ�لا ِد اللهَّ ِ ِ �إليَ َّ َو�أَكْ َر ُم�� ُه َعلَ��ى اللهَّ َِ ،ول َْوال َ�أ َّن
َو�إِنيِّ لأَ ْعل ُ
َ��م �أَ َّن��كِ �أَ َح ُّ
�أَ ْهلَكِ �أَ ْخ َر ُج��ونيِ َما َخ َر ْج ُت» رواه احلاكم يف م�ستدركه يف كتاب
الهج��رة وق��ال �صحيح على ��شرط ال�شيخني ،كم��ا رواه الرتمذي
(رق��م )3925وابن ماجه (رقم )3108واب��ن حبان (رقم)3708
وق��د روى الرتمذي عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -أن النبي
�صل��ى اهلل علي��ه و�سلم -قال« :م��ا �أطيبك من بل��د ،و�أحبك �إيلَّ،�سكنت غ�يرك» (رقم)3926
ول��وال �أن قوم��ي �أخرجوين منكِ م��ا
ُ
ويف طري��ق هجرت��ه �-صل��ى اهلل علي��ه و�سلم -وه��و يف منطقة
ُت�سم��ى اجلُحفة؛ ا�شتد به ال�شوقُ وتعاظم حنينه �إىل مكة؛ حا�ضنة
البي��ت العتي��ق ،ومهب��ط الوح��ي ،وم�سق��ط ر�أ�سه ومرت��ع طفولته
و�صب��اه ،ومربع �شباب��ه ورجولت��ه ،وم�رسح ذكريات��ه و�أ�شواقه،
موط��ن �آبائه و�أجداده ،ف�أنزل اهلل تع��اىل عليه هذه الآية الكرمية
���ض َعل َْيكَ
ت�سلي��ة ل��ه ،ووع�� ًدا بالرجوع �إىل مك��ة�} :إِ َّن ا َلّ��ذِي ف ََر َ
َ��را ُّدكَ ِ�إلىَ َم َعادٍ { �سورة الق�ص���ص الآية ( )85على قول
��ر� َآن ل َ
ا ْل ُق ْ
بع���ض �أهل التف�سري ،ق��ال مقاتل« :خرج النب��ي �-صلى اهلل عليه
اجرا �إىل املدينة يف غري طريقٍ خما َف َة
و�سلم -من الغار لي�ًلااً ُم َه ً
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ع��رف الطريق �إىل
َ��ب ،فلم��ا رجع �إىل الطري��ق ونزل اجل ُْح َف َة
َّ
َ
الطل ِ
مك َة فا�شتاق �إليها ،فتال جربيل -عليه ال�سالم -هذه الآية» يقول
الإمام القرطبي يف معر�ض تف�سريه لهذه الآية الكرمية« :ختم اهلل
نبيه حمم ٍد -عليه ال�صالة وال�سالم -بر ّده
تعاىل ال�سورة بب�شارة ّ
قاهرا لأعدائه ،وقيل :هو ب�شار ٌة له باجل ّنة ،وال ّأول �أكرث،
�إىل مكّة ً
عبا�س وجماهد وغريهم»
وهو قول جاب ٍر بن عبد اهلل ،وابن ّ
لق��د كان ل�س��ان حال النبي –�صلى اهلل علي��ه و�سلم -ول�سان
حال �أ�صحابه املهاجرين ما قاله ال�شاعر:
علي عزيز ٌة
بالدي و�إن
ْ
جارت َّ
علي كرا ُم
و�أهلي و�إن �ضنّوا َّ
أمرا �صع ًبا و�شا ًقا على النبي �-صلى اهلل
نعم؛ كان��ت الهجرة � ً
علي��ه و�سلم -وعلى �أ�صحابه املهاجري��ن -ر�ضوان اهلل عليهم-
لذل��ك كان النب��ي �-صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م -يدع��و رب��ه تبارك
حبا يفوق
ح��ب املدينة املنورة ًّ
وتع��اىل �أن يرزقه هو و�أ�صحابه َّ
حبه��م ملك��ة املكرمة ،فع��ن ال�سي��دة عائ�شة -ر�ض��ي اهلل عنها-
َّ
حب ْب �إلينا
قالت :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-اللهم ِّ
دهاَ ،وان ُقل
كح ِّبنا مك َة �أو �أ�ش�� َّد َو َبا ِرك َل َنا فيِ َ�صاعِ َها َو ُم َ
املدين�� َة ُ
ماه��ا فَاج َعل َه��ا بِاجلُحف��ة» رواه البخاري (رق��م )3926ومن
ُح َ
دعائ��ه �-صل��ى اهلل عليه و�سلم -م��ا رواه �أن�س بن مالك -ر�ضي
اهلل عن��ه -ق��ال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل علي��ه و�سلم« :-اللهم
جعلت مبكة من الربكة» رواه البخاري
اجعل باملدينة ِ�ض ْعفَي ما
َ
(رقم )1885ومن دعائه �-صلى اهلل عليه و�سلم -ما رواه الإمام
الربيع بن حبيب -رحمه اهلل تعاىل -عن ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي
اهلل عنه��ا -قال��ت :ق��ال ر�س��ول اهلل �-صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م:-
«الله��م حب��ب �إلينا املدينة كحبنا مك��ة و�صححها وبارك لنا يف
ومدها وانقل ًحماها واجعله��ا يف اجلحفة» (رقم)645
�صاعه��ا ُ
وعندم��ا ع��اد النب��ي –�صل��ى اهلل علي��ه و�سلم -من غ��زوة تبوك
و�ش��ارف �إىل املدين��ة املن��ورة ،وت��راءى له جبل �أح��د� ،أ�رسع يف
ال�س�ير ،حيث ابتهج��ت نف�سه ،وظهر على وجه��ه ال�رشيف ال�رسور
وال ُب��شر ،وقال« :هذه طابة ،وه��ذا �أحد ،جب ٌل يحبنا ونحبه» رواه
�صادق
تعب�ير
م�سل��م (رق��م ،)1392وال ري��ب �أن الدع��اء �إمنا هو
ٌ
ٌ
خال���ص عن مكن��ون الف�ؤاد ،فه��ذا خليل الرحمن �سيدن��ا �إبراهيم
ٌ
وال��رزق ،وهما �أهم
أمن
ل
با
أهلها
�
و
ملك��ة
يدعو
ال�سالم-
علي��هِّ
تعاىل:
عوام��ل البقاء واال�ستقرار واالزهار ،يق��ول اهلل
}و ِ�إ ْذ قَالَ
َ
ات َم ْن � َآم َن
اج َع ْل َهذَا َب َل ًدا �آمِ ًنا َو ْار ُز ْق �أَ ْه َل ُه مِ َن ال َّث َم َر ِ
�إِ ْب َراهِ ُ
ي��م َر ِّب ْ
ُ
َ
ِيل ث َُّم �أ ْ�ضطَ ُّر ُه
��ن كَ ف ََر َف�أ َم ِّت ُع ُه َقل اً
��م ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر قَالَ َو َم ْ
مِ ْن ُه ْ
ري{ �سورة البقرة االية ( ،)26ويقول
�إِلىَ َعذ ِ
َاب ال َّنا ِر َو ِب ْئ َ�س المْ َِ�ص ُ
اج ُن ْبنِي
}و ِ�إ ْذ قَالَ ِ�إ ْب َراهِ ُ
اج َع ْل َهذَا ا ْل َب َل َد �آمِ ًنا َو ْ
ي��م َر ِّب ْ
اهلل تع��اىلَ :
ِ��ي �أَن َّن ْع ُب َد َْ أ
ِريا ِّم َن ال َّن ِ
��ام (َ )35ر ِّب ِ�إ َّن ُه َّن َ�أ ْ�ض َلل َْن كَ ث ً
ال ْ�ص َن َ
ا�س ۖ
َو َبن َّ
العــدد 516
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االنتماء للوطن يقت�ضي احلر�ص على مد ج�سور
املحبة والألفة ،وتقوية الروابط ،ومتتني ال�صالت
بني �أبنائه؛ ليكونوا كاجل�سد الواحد
يم (َّ )36ر َّب َنا
ُور َّرحِ ٌ
ف ََمن َت ِب َعنِي َف�إِ َّن ُه مِ ِّني ۖ َو َم ْن َع َ�صانيِ َف�إِ َّنكَ غَ ف ٌ
َن��ت مِ ن ذ ُِّر َّيتِي ب َِوادٍ غَ �ْيِرْ ِ ذِي َز ْر ٍع عِ ن َد َب ْيتِكَ المْ َُح َّر ِم َر َّب َنا
ِ�إنيِّ �أَ ْ�سك ُ
ا�س َت ْه�� ِوي �إِل َْي ِه ْم َو ْار ُز ْق ُهم
َاج َع�� ْل �أَ ْف ِئ َد ًة ِّم َن ال َّن ِ
ِل ُيق ُ
ال�ص اَل َة ف ْ
ِيم��وا َّ
ون{ �سورة �إبراهيم الآيات (،)37-35
ِّم َن ال َّث َم َر ِ
��م َي ْ�شك ُُر َ
ات َل َع َّل ُه ْ
يق��ول ال�شي��خ القا�ض��ي �سامل ب��ن خلف��ان الرا�ش��دي -رحمه اهلل
تعاىل -يف معر�ض تف�س�يره لهذه الآية الكرمية ،معنى الآية� :أي
قال �إبراهيم يا رب اجعل هذا املكان القفر بل ًدا ذا �أمن ي�أمن �أهله
عل��ى �أنف�سهم ،وارزقهم م��ن �أنواع الثمرات ليقبل��وا على طاعتك،
ويتفرغ��وا لعبادتك من �آمن منهم خا�ص��ةً .امل�صدر :املرجان يف
�أحكام القر�آن ج(� )1ص(.)155
ويق��ول اهلل ع�� َّز وج َّل ع��ن �سيدنا مو�سى -علي��ه ال�سالم} :-
الطو ِر
و�سى ْ َ أ
ِ��ب ُّ
��ار ِب َ�أ ْهلِ�� ِه �آَ َن َ�س مِ ْن َجان ِ
َفل ََّم��ا َق َ�ض��ى ُم َ
ال َجلَ َو َ�س َ
ُ��م مِ ْن َها ب َِخبرَ ٍ �أَ ْو
ارا َل َع ِلّي َ�آتِيك ْ
��ارا قَالَ ِ ألَ ْه ِل ِه ْام ُكثُ��وا �إِ ِيّن �آَ َن ْ�س ُت َن ً
َن ً
ُون{�سورة الق�ص���ص الآية (،)29
ُ��م َت ْ�صطَ ل َ
َج�� ْذ َوةٍ مِ َن ال َّن��ا ِر َل َع َّلك ْ
يق��ول الإم��ام ابن كث�ير يف معر�ض تف�سريه له��ذه الآية الكرمية:
(قال��وا :كان مو�سى -عليه ال�سالم -ق��د ا�شتاق �إىل بالده و�أهله،
فتحم َل ب�أهله
فع��زم على زيارتهم يف خفيةٍ من فرع��ون وقومه،
َّ
وما كان معه من الغنم التي وهبها له �صهره ف�سلك بهم يف ليلة
مط�يرةٍ مظلمةٍ باردةٍ ) ،ويقول اهلل ع�� َّز وج َّل عن بني �إ�رسائيل} :
و�س��ى ِ�إ ْذ َقالُوا ِل َنب ٍ ِّي
��ر ِ�إلىَ المْ َ إِ
َ�َلِ مِ ن َبنِ��ي ِ�إ�سرْ َ ائِي َل مِ ن َب ْع ِد ُم َ
�أَلمَ ْ َت َ
��ث َل َنا َملِ��كًا ُّن َقاتِ�� ْل فيِ َ�سبِيلِ اللَّـ�� ِه ۖ قَالَ َه�� ْل َع َ�س ْي ُت ْم �إِن
��م ْاب َع ْ
َّل ُه ُ
ِ��ب َعل َْيك ُُم ا ْل ِق َتالُ َ�ألاَّ ُت َقا ِتلُوا ۖ َقالُوا َو َم��ا َل َنا َ�ألاَّ ُن َقا ِت َل فيِ َ�سبِيلِ
كُ ت َ
ِ��ب َعل َْي ِه ُم ا ْل ِق َتالُ
اللَّـ�� ِه َو َق ْد �أُ ْخ ِر ْج َنا مِ ��ن ِد َيا ِر َنا َو�أَ ْب َنا ِئ َنا ۖ َفل ََّما كُ ت َ
ني{ �سورة البقرة الآية
َّ��وا �إِلاَّ َقل اً
ِيم بِالظَّ المِ ِ َ
ِيل مِّ ْن ُه ْم َواللَّـ ُه َعل ٌ
َت َول ْ
( ،)246ف��كل ه��ذه الأدل��ة ال�رشعية تدل دالل��ة قاطعة على مدى
انتم��اء الإن�سان لوطن��ه ووالئه له ،وحبه له و�شوق��ه �إليه ،وعلى
م��دى ارتباطه الوثيق باملكان الذي ن�ش���أ فيه ،و�شب على �أر�ضه،
وترع��رع بني جنباته ،فاالنتم��اء للوطن والوالء له بهذا املفهوم
هو ارتباط حميمي؛ روحي وج�سدي ،يدفع �إىل الإخال�ص والوفاء
للوط��ن والذود عن حيا�ضه ،واالعتزاز بكل ما يرمز �إليه من دين
وقي��م ومبادئ وخ�صو�صي��ات و�أجماد وح�ض��ارة ولغة وتاريخ،
واح�ترام ما في��ه من ت�رشيع��ات ونظم وقوان�ين ،واحلر�ص على
�سالمته و�صونه و�سيادته ،وحماي��ة ا�ستقالله و�شموخه و�سموه،
واملحافظ��ة على منجزاته و�إجنازات��ه وم�صاحله ،وال�سعي اجلاد

االنتماء للوطن هو االعتزاز به واملحافظة على �أمنه
االنتم��اء للوط��ن يقت�ض��ي احلر���ص عل��ى مد ج�س��ور املحبة
وا�ستقراره ،وخرياته وثرواته ،ومرافقه ومكت�سباته ،والألف��ة ،وتقوي��ة الروابط ،ومتتني ال�صالت ب�ين �أبنائه؛ ليكونوا
وحمايته والدفاع عنه بالأنف�س والأرواح ،والذود عن كاجل�س��د الواحد ،وحتقيق الرتاب��ط والتما�سك والتالحم بني �أبناء
الوط��ن �أمر ��ضروري ،فهو يزيد اللحمة الوطني��ة ،ويقوى الت�آزر،
ترابه وحيا�ضه بالغايل والنفي�س
ويع��زز التعاون بني �أبناء املجتمع ويدع��م التكامل فيما بينهم؛
من �أجل �أن يكون الوطن ً
مزده��را يف جمي��ع جوانبه و�شت��ى جماالته؛
دائما يف ذروة املجد وقمة ال�س�ؤدد ،و�أن مم��ا يجع��ل الوطن
ً
دوما �شامة بني �أوطان النا�س.
يبقى ً
فالتن��وع يف اجله��ود والأدوار ،والتباي��ن يف التخ�ص�ص��ات
ما يقت�ضيه االنتماء للوطن
وامله��ارات ،والتكات��ف يف حتم��ل امل�س�ؤولي��ة ،والتعا�ض��د على
�إن االنتم��اء للوطن يقت�ضي حتقي��ق امل�صالح الوطنية العليا القي��ام بالواج��ب ،كل ذلك ل��ه نتائج��ه العظيم��ة امللمو�سة ،وله
وتقدميها ،وه��ذا ي�ستوجب تعاون �أبناء الوط��ن جمي ًعا؛ بت�ضافر ثماره امل�شكورة املقدرة.
إخال�صا،
وف��اء و�
اجله��ود ،وتكات��ف الق��درات ،وتكام��ل الأدوار؛
ً
ً
ومم��ا يقت�ضي��ه االنتم��اء للوط��ن اال�ستف��ادة الق�ص��وى م��ن
وتقييم��ا
وعط��اء ،و�إ�رشافً��ا ومتابع��ةً،
إ�سهام��ا
ً
ً
ً
و� ً
وتقوميا ،ويف �أ�صح��اب الكفاءات ،وم��ن ذوي اخلربات ،وذل��ك بو�ضع ال�شخ�ص
مقدم��ة ما يقت�ضي��ه االنتماء للوطن هو االعت��زاز به واملحافظة املنا�س��ب يف املكان املنا�سب ،من غري حماب��اة وال جماملة وال
عل��ى �أمنه وا�ستق��راره ،وخرياته وثرواته ،ومرافق��ه ومكت�سباته ،حم�سوبي��ة ،ليتحقق ال�شع��ور بامل�س�ؤولية ،وتقدي��ر حمل الأمانة،
وحمايت��ه والدف��اع عن��ه بالأنف���س والأرواح ،والذود ع��ن ترابه والكف��اءة يف �أداء الوظيف��ة على �أكمل وج��ه ،ويف اخلتام ف�إنني
وحيا�ضه بالغايل والنفي�س.
�أجمل خال�صة ما تقدم ذكره؛ �أن الوطن يحتاج �إىل انتما ٍء �صادقٍ
تنظريا وتطبي ًقا ،وقولاً
وفعل ،وتردي ًدا وممار�سةً،
خال�ص؛
ويقت�ض��ي االنتم��اء للوط��ن التخطي��ط والإتق��ان والإج��ادة ،ووال ٍء
اً
ٍ
ً
فالتخطيط يف احلياة له �أهمية كربى ،فهو �أمر �رضوري ،وعن�رص واهلل تعاىل املوفق واملعني.
جوه��ري يف بناء الوط��ن ،والإ�سالم دين نظ��ام وتخطيط يف كل
�ش��يء ،يق��ول النب��ي �-صلى اهلل علي��ه و�سل��م�« :-إن اهلل يحب �إذا
املراجع:
عم��ل �أحدكم عم�ًلااً �أن يتقنه» رواه الط�براين يف املعجم الأو�سط  qكت��ب احلدي��ث ال�رشي��ف؛ �صحي��ح الإم��ام الربيع ب��ن حبيب،
(رق��م )891والإتقان معناه الإحكام� ،أي �إتيان ال�شيء على �أكمل و�صحيح البخ��اري ،و�صحيح م�سلم ،و�س�نن الرتمذي ،و�سنن ابن
وج��ه ،و�إجنازه عل��ى �أمت �صورة ،وه��ذا ال يتحق��ق �إال بالتخطيط ماجه ،وم�ست��درك احلاكم ،و�صحيح ابن حبان ،واملعجم الأو�سط
ال�سلي��م؛ الذي يدفع �إىل املبادرة ،ويقود �إىل الإ�رساع يف الإ�سهام للطرباين.
وال�ص َحاح يف
الإيجاب��ي الفاع��ل يف دف��ع عجل��ة التنمي��ة والتق��دم والتط��ور  qاملعاج��م اللغوية؛ ل�س��ان العرب البن منظ��ورَ ،
ال�ص َحاح لل��رازي ،والقامو�س املحيط
واالزده��ار ،وم��ن �أه��م الق�ضاي��ا املتعلق��ة بالتخطي��ط ق�ضي��ة اللغ��ة للجوهري ،وخمت��ار َ
االرتق��اء باملنظوم��ة التعليمي��ة يف جميع مراحله��ا ودرجاتها؛ للفريوز �آبادي ،واملعجم الو�سيط.
ً
ارتق��اء ب�رش ًيا ومناهج علمية مع ما تتطلبه من برامج م�ساعدة q ،كت��ب التف�س�ير وال�س�ير :تف�س�ير الإم��ام اب��ن كث�ير ،وجام��ع
وتقني��ات متط��ورة ،و�أن�شط��ة م�صاحب��ة ،وكذلك تهيئ��ة املرافق الأح��كام للإم��ام القرطب��ي ،واملرجان يف �أحكام الق��ر�آن لل�شيخ
احلا�ضن��ة وتوفري التجهيزات املالئم��ة ،والق�ضية الثانية ق�ضية القا�ض��ي �سامل ب��ن خلفان الرا�ش��دي .ط1438( 1ه��ـ2017/م)
يتحمله��ا القط��اع الع��ام والقط��اع اخلا���ص م ًع��ا ،وه��ي ق�ضية مكتبة اجليل الواعد ،و�سرية ابن ه�شام ،وفقه ال�سرية لل�شيخ حممد
الباحث�ين عن العم��ل ،والتي ت�ستلزم و�ضع حل��ول جذرية طويلة الغ��زايل .وتف�سري ال�شعراوي (خواطر �إميانية) لل�شيخ حممد متويل
الأجل ،وحمددة املعامل والأطر ،وهذا يتحقق بفتح نوافذ ت�شغيلية ال�شعراوي.
حا��ضرا
متنوعة ،وتوف�ير فر�ص عمل متعددة؛
اً
ً
وم�ستقبل ،الأمر  qكتب �أخرى� :أعالم الفقهاء واملحدثني؛ �إبراهيم بن �أدهم الأمري
ال��ذي ي�ستوج��ب اتخ��اذ خط��وات رائدة ،ور�س��م �سيا�س��ات بعيدة الزاه��د ،ت�ألي��ف ال�شي��خ كامل حممد حمم��د عوي�ض��ة ،دار الكتب
امل��دى ،وفت��ح �آف��اق رحب��ة واع��دة؛ تتمث��ل يف �إيج��اد م�شاريع العلمي��ة بريوت ،لبنان ،ور�سال��ة احلنني للجاحظ ،واملواطنة من
اقت�صادية كب�يرة ،وت�شجيع �أ�صحاب امل�شاري��ع واملبادرات من منظور �إ�سالمي ،للدكتور �سيد حممود عمر يو�سف ،دار املعارف.
خ�لال ت�سهيل القوان�ين وتب�سيط الإج��راءات� ،إ�ضاف��ة �إىل تقدمي
الدعم املادي لهم ،واملتابعة والتوجيه.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
اخ ُر ُجوا مِ ن ِد َيا ِركُ م َّما
قال اهلل تعاىلَ } :ول َْو �أَ َّنا كَ َت ْب َنا َعل َْي ِه ْم �أَ ِن ا ْق ُتلُوا �أَنف َُ�سك ُْم �أَ ِو ْ
َان َخيرْ ً ا َّل ُه ْم َو�أَ َ�ش َّد َت ْثبِي ًتا ()66
ون ِب ِه َلك َ
وعظُ َ
َف َعلُو ُه �إِلاَّ َقلِي ٌل ِّم ْن ُه ْم ۖ َول َْو �أَ َّن ُه ْم َف َعلُوا َما ُي َ
ِيما (َ )68و َمن ُيطِ ِع اللهَّ َ
يما (َ )67و َل َه َد ْي َن ُ
َو�إِ ًذا َّ آل َت ْي َن ُ
اه ْم �صرِ َ اطً ا ُّم ْ�س َتق ً
اهم ِّمن َّل ُد َّنا �أَ ْج ًرا َعظِ ً
ُ
َ
ني
ني َو ُّ
ال�صالحِ ِ َ
ال�ص ِّدي ِق َ
ِين �أ ْن َع َم اللهَّ ُ َعل َْي ِهم ِّم َن ال َّنب ِِّي َ
الر ُ�سولَ َف�أو َلئِكَ َم َع ا َّلذ َ
ني َو ِّ
ال�ش َه َدا ِء َو َّ
َو َّ
ِيما (.{)70
َو َح ُ�س َن �أُو َلئِكَ َرفِ ي ًقا (َ )69ذلِكَ ا ْلف ْ
َ�ضلُ مِ َن اللهَّ ِ َوكَ فَى ِباللهَّ ِ َعل ً

						

حب الأوطان من الإميان
م�سلم معناه لر�أينا حب الوطن يتجلّى يف �أجمل �صوره
إن�سان
كلُ � ٍ
ٍ
و�أ�صدق معانيه ،ولأ�صبح الوطن لفظً ا حتبه القلوب ،وتهواه الأفئدة،
وتتحرك لذكره امل�شاعر .و�إذا كان الإن�سان يت�أ ّثر بالبيئة التي ولد
فيها ،ون�ش�أ على ترابها ،وعا�ش من خرياتها ،ف�إن لهذه البيئة عليه
خوة ،وحقوق اجلوار،
حقو ًقا
ٍ
وواجبات كثري ًة تتمثل يف حقوق الأُ ّ
ُ
وحقوق القرابة ،وغريها من احلقوق الأخ��رى التي على الإن�سان
زمان ومكان �أن ُيراعيها و�أن ي�ؤديها على الوجه املطلوب؛
يف �أي
ٍ
وفاء وح ًبا منه لوطنه ،و�إذا كانت حكمة اهلل تعاىل قد ق�ضت �أن
ً
ُي�ستخلف الإن�سان يف هذه الأر���ض ليعمرها على هدى وب�صرية،
و�أن ي�ستمتع مبا فيها من الطيبات والزينة ،ال�سيما �أنها ُم�سخر ٌة
خريات ومعطيات؛ ف�إن ُحب الإن�سان لوطنه،
له بكل ما فيها من
ٍ
حتقيق
وحر�صه على املحافظة عليه واغتنام خرياته� ،إمنا هو
ٌ
َ
ن�ش�أكُ ْم مِّ َن
}ه َو �أَ َ
ملعنى اال�ستخالف الذي قال فيه �سبحانه وتعاىلُ :
ا�س َت ْع َم َركُ ْم فِ ي َها{ �سورة هود الآية (.)61
الأَ ْر ِ
�ض َو ْ

تنمية ال�شعور بحب الوطن عند النا�شئة
هناك عدة �أ�ساليب يف دور الرتبية الإ�سالمية يف تنمية ال�شعور بحب
الوطن لدى الأجيال القادمة من �أهمها :تربية الإن�سان على ا�ست�شعار
ما للوطن من �أف�ضالٍ �سابقةٍ والحقة عليه -بعد ف�ضل اهلل �سبحانه
ثم تربيته على رد اجلميل ،وجمازاة
وتعاىل -منذ نعومة �أظفاره ،ومن ّ
الإح�سان بالإح�سان ،ال�سيما �أن تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف حتث
ان �إِ َّال
}ه ْل َج� َز� ُآء الإِ ْح َ�س ِ
على ذلك وتر�شد �إليه كما يف قوله تعاىلَ :
ان{ �سورة الرحمن الآية ( .)60احلر�ص على م ّد ج�سور املحبة
الإِ ْح َ�س ُ
مكان منه ،لإيجاد ج ٍو من الت�آلف
وامل��ودة مع �أبناء الوطن يف �أي
ٍ
والت�آخي والت�آزر بني �أع�ضائه ،الذين ميثلون يف جمموعهم ج�س ًدا واح ًدا
ُمتما�سكًا يف مواجهة الظروف املختلفة .غر�س حب االنتماء الإيجابي
للوطن ،وتو�ضيح معنى ذلك احلب ،وبيان كيفيته املُثلى من خالل
خمتلف امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف املجتمع كالبيت ،واملدر�سة ،وامل�سجد،
والنادي ،ومكان العمل ،وعرب و�سائل الإع�لام املختلفة مقروء ًة �أو
م�سموع ًة �أو مرئية ،والعمل على �أن تكون حياة الإن�سان بخا�صة
واملجتمع بعامة كرمي ًة على �أر�ض الوطن ،وال يمُ كن حتقيق ذلك �إال
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ثب��ت يف احلدي��ث ال�صحي��ح
ع��ن عائ�شة  -ر�ض��ي اهلل عنها -
�أن النبي � -صل��ى اهلل عليه و�سلم
 كان يق��ول يف الرقي��ة« :با�س��ماهللُ ،ت ْر َب ُة �أَ ْر ِ�ضن��ا ،و ِري َق ُة َب ْع ِ�ضنا،
�سقيمنا ب�إذن ربنا».
َي ْ�شفَى
ُ

قوة ،واحلفاظ عليه لعظيم ما
وفخرا ،واعتزا ًزا؛
حب الوطن رم ًزا،
ٌ
واجب علينا الدفاع عنه وحمايته بك ّل ّ
ً
يعد ّ
حقوق كما للأم حقوق يجب على ك ّل فرد �أن يلتزم بها ما
يقدمه لنا من الأمن واحلماية واال�ستقرار ،والوطن له
ٌ
�رش ،واالرتقاء به �إىل �أعلى
دام يعي�ش فيه ،وي�أكل وي�رشب من خرياته ،من خالل املحافظة عليه ،وحمايته من ك ّل ّ
القوي
العامة ،و�أن نفديه ب�أرواحنا ،وعلينا �أن نع ّد له اجليل
املراتب ،واملحافظة على نظافته ،وحماية ممتلكاته
ّ
ّ
املتني ،املتمثل بزمرة ال�شباب الأبطال وما ي�سكن يف �أخالدهم من احلب الكبري بتقدمي كل ما ي�ساعدهم على
حماية الوطن واحلفاظ عليه بتدريبهم وتعليمهم واحلفاظ على عقولهم ،وللوطن حقوق على الآباء وال ّأمهات؛
حب الوطن ،و�أن يغر�سوا يف قلوبهم القيم واملبادئ التي عليهم ا ّتباعها،
حيث يجب عليهم �أن يعلّموا �أبناءهم ّ
متثل ملا قاله ر�سولنا
أ�صحاء ،م�ستعدين خلدمة الوطن يف � ّأي وقتٍ كان اً
ويجب �أن يحر�صوا على بناء �أوالدٍ �أقويا ٍء � ّ
النار
الكرمي يف حديثه عن �أن�س ابن مالك حيث قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم:-
ِ
مت�سهما ُ
«عينان ال ُّ
حتر�س يف �سبيلِ اهللِ» (حديث �صحيح).
باتت
بكت يف ِ
جوف الليلِ من خ�شي ِة اهللِ ،وع ٌ
ع ٌ
ني ْ
ني ْ
ُ

�صدق اهلل العظيم

�سورة الن�ساء الآيات ( 66ـ )70

ال�شك �أن حب الوطن من الأمور الفطرية التي ُجبِل الإن�سان
عليها ،فلي�س غري ًبا �أب� ًدا �أن ُيحب الإن�سان وطنه الذي ن�ش�أ على
و�شب على ثراه ،وترعرع بني جنباته ،كما �أنه لي�س غري ًبا
�أر�ضهَّ ،
مكان
�أن ي�شعر الإن�سان باحلنني ال�صادق لوطنه عندما ُيغادره �إىل
ٍ
�آخر ،فما ذلك �إال دلي ٌل على قوة االرتباط و�صدق االنتماء؟ وحتى
يتحقق حب الوطن عند الإن�سان ال ُبد من حتقق �صدق االنتماء �إىل
الدين �أولاً  ،ثم الوطن ثان ًيا؛ �إذ �إن تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف
حتث الإن�سان على حب الوطن؛ ولعل خري دليلٍ على ذلك ما �صح عن
ُ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه وقف ُيخاطب مكة املكرمة مو ّد ًعا لها
عبا�س ر�ضي
وهي وطنه الذي �أُخرج منه ،فقد روي عن عبد اهلل بن
ٍ
اهلل عنهما �أنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ملكة( :ما
�أطيبكِ من بلد ،و�أح َّبكِ �إ َ
�سكنت
يلّ ،ولوال �أن قومي �أخرجوين منكِ ما
ُ
غريكِ ) .رواه الرتمذي . ،ولوال �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وهو ُمعلم الب�رشيةُ ،يحب وطنه ملا قال هذا القول الذي لو �أدرك

احلديث ال�شريف

احلفاظ على الوطن

عندما ُيدرك كل فردٍ فيه ما عليه من الواجبات فيقوم بها خري قيام،
وتربية �أبناء الوطن على تقدير خريات الوطن ومعطياته واملحافظة
ومكت�سباته ،التي من حق اجلميع �أن ين ُعم بها و�أن يتمتع
على مرافقه ُ
كامل غري منقو�ص ،فالإ�سهام الفاعل والإيجابي يف كل ما
بحظه منها اً
�سواء كان ذلك الإ�سهام قول ًيا �أو عمل ًيا
من �ش�أنه خدمة الوطن ورفعتهٌ ،
أمر يعود
�أو فكر ًيا ،ويف �أي جمالٍ �أو ميدان؛ لأن ذلك واجب اجلميع ،وهو � ٌ
عليهم بالنفع والفائدة على امل�ستوى الفردي واالجتماعي ،والت�ص ّدي
لكل �أمر يرتتب عليه الإخالل ب�أمن و�سالمة الوطن ،والعمل على رد ذلك
مبختلف الو�سائل والإمكانات املمكنة واملُتاحة ،والدفاع عن الوطن
حر
عند احلاجة �إىل ذلك بالقول �أو العمل ،فمن الطبيعي �أن �أي �إن�سان ّ
غيورا عليه بغ�ض النظر عن ديانته �أو
خمل�صا له،
يكون حم ًبا لوطنه،
ً
ً
جن�سيته ،وهذه �صفة ح�سنة عند بني الب�رش جميعهم؛ فالوطن هو م�صدر
ع ّزة وفخر لكل فرد ينتمي �إليه ،والبد للجميع �أن ي�سعوا ويج ّدوا لرفع
ا�سم الوطن عال ًيا خ ّفا ًقا ،وهذه ال�صفة احل�سنة (حب الوطن) جندها عند
كل �إن�سان ويف كل الأديان فالكل ي�سعى لأجل وطنه.

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

(رواه البخاري وم�سلم)

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
}خ � َت� َ�م اللهَّ ُ َعلَى ُقلُوب ِِه ْم َو َعلَى
َ
َ
َ�س ْمع ِِه ْم ۖ َو َعلَى �أ ْب َ�صارِهِ ْم غِ َ�ش َ
او ٌة ۖ
يم{.
َاب َعظِ ٌ
َو َل ُه ْم َعذ ٌ
َخ َت َم :طَ َب َع.
او ٌة :غِ طَ اء.
غِ َ�ش َ
�سورة البقرة الآية ()7
�ض َف� َزا َد ُه� ُ�م اللهَّ ُ
}فيِ ُقلُوب ِِهم َّم َر ٌ
ِيم بمِ َ ا كَ ا ُنوا
َاب �أَل ٌ
َم َر ً�ضا ۖ َو َل ُه ْم َعذ ٌ
ون{.
َي ْك ِذ ُب َ
�ض�َ :شكّ َو ِنفَاق.
َّم َر ٌ
�سورة البقرة الآية ()10
}اللهَّ ُ َي ْ�س َت ْه ِز ُئ ب ِِه ْم وَيمَ ُ � ُّد ُه� ْ�م فيِ
ون{.
طُ ْغ َيان ِِه ْم َي ْع َم ُه َ
ِا�س ِت ْه َزائ ِِه ْم.
َي ْ�س َت ْه ِز ُئُ :ي َجا ِز ِ
يه ْم ب ْ
وَيمَ ُ ُّد ُه ْم فيِ طُ ْغ َيان ِِه ْم :يمُ ْ ِهل ُه ْم.
�سورة البقرة الآية ()15
ا�شا
}ا َّل �ذِي َج َعلَ َلك ُُم َْ أ
ال ْر�� َ��ض فِ َر ً
ال�س َما ِء َم ًاء
ال�س َم َاء ِب َن ًاء َو�أَن َزلَ مِ َن َّ
َو َّ
ات ِر ْز ًقا َّلك ُْم ۖ ف اََل
َف�أَ ْخ َر َج ِب ِه مِ َن ال َّث َم َر ِ
ون{.
تجَ ْ َعلُوا للِهَّ ِ �أَن َدا ًدا َو�أَن ُت ْم َت ْعل َُم َ
َج َعلََ :خلَقَ .
�أَن َدا ًدا� :شرُ َ كَ اء.
�سورة البقرة الآية ()22
امل�صدر :تف�سري اجلاللني ـ �سورة البقرة

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rكيف كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته الكرام يعربون عن
حبهم للوطن؟ وكيف نقتدي بهم؟
 rrالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان �شديد احلب للوطن الذي هو فيه،
ومن ذلك �أنه كانت م�شاعره ترتبط حتى باجلبال ،فعندما ر�أى جبل �أحد
قال :هذا جبل يحبنا ونحبه ،وهذا من التعبري عن حب الوطن ،وهكذا
كان �أ�صحابه �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولكن هذا مل مينعهم عن اخلروج يف الأر�ض لن�رش احلق فيها ،وبث اخلري
بني �أهلها ،ودعوة النا�س للخروج من ال�ضاللة واتباع الهدى ،فقد �ساحوا يف الأر�ض الف�سيحة ،وعلى امل�سلم
مهما كان �أن يحر�ص على �أن يتخذ جميع الأر�ض التي ميكن �أن تقام فيها �شعائر الإ�سالم وتعلو فيها كلمة
التوحيد ويظهر فيها احلق �أن يتخذ هذه الديار كلها وطنا له من حيث ارتباط م�شاعره بها ،وحبه اخلري
لأهلها ،ف�إن امل�ؤمن يحب اخلري جلميع النا�س ،ويحب اخلري جلميع الديار ،فجدير ب�أن يحر�ص امل�سلم على
هذا اخلري وعلى هذا العطاء الطيب ف�إن يف ذلك اخلري والرب واملرحمة �إن �شاء اهلل.
 rرمبا يطرح يف ال�ساحات الإعالمية والعلمية جدلية الوالء للوطن �أو للأمة ،وقد ت�سببت �أفكار كثرية من
هذا النوع يف حدوث م�شكالت على م�ستوى الوالء واملواطنة ،هل هناك تعار�ض بني الوالء للوطن ،والوالء
للأمة يف الفكر الإ�سالمي؟
 rrالوطن جزء من الأمة ،بل م�ستقر الأمة هو وطن للجميع ،الأمة يجب �أن تكون �أمة واحدة يف م�شاعرها
ويف �أحا�سي�سها ويف جميع �ش�ؤون حياتها ،ولذلك على امل�سلمني جميعا �أن يهبوا من �أجل �أن يدافعوا عن
�أي جزء من الوطن الإ�سالمي الكبري ،فالوطن الإ�سالمي الكبري هو وطن جلميع امل�سلمني ،هذا مع مراعاة
خ�صو�صيات ال�شعوب وخ�صو�صيات بع�ض النا�س ب�أوطانهم ،ومع هذا على النا�س جميعا �أن ي�شعروا باحلق
لهذا الوطن الإ�سالمي الكبري.
 rما هي عالقة حب الوطن باجلانب الإمياين..؟ وهل هناك ارتباط؟ وكيف ي�صنع الإن�سان من حبه لوطنه
عقيدة �صحيحة؟
 rrال ريب �أن الوطن هو من هبات اهلل تبارك وتعاىل للإن�سان ،وكل هبة من هبات اهلل �سبحانه وتعاىل
تذكر باهلل وتدعو �إىل طاعته ،وتدعو �إىل الإخال�ص له ،وتدعو �إىل الت�ضحية من �أجل دينه ،وتدعو �إىل
احلر�ص على نفع عباده ،ف�إن العباد �إمنا هم عباد اهلل ،وعلى الإن�سان �أن ينفعهم بكل ما يقدر عليه ،ليكون
بذلك ع�ضوا بناء يف جمتمعه ويف �أمته ،ويف بني جن�سه عموما ،ويف �أهل وطنه �أي�ضا ،فلذلك يرتبط حب
(و َما ِبك ُْم مِ ْن ِن ْع َمةٍ فَمِ َن اللهَّ ِ) ،فالوطن هي�أه اهلل
الوطن بالعقيدة من حيث ا�ست�شعار هذه النعم العظيمةَ ..
�سبحانه وتعاىل وجعله م�ستقرا لأهله يح�سون فيه بالطم�أنينة وترتبط به م�شاعرهم ،وهذا �أي�ضا مما يذكر
ات َو ْ أَ
ال ْر� ُ��ض �أُعِ َّد ْت
ال�س َم َو ُ
بالوطن الذي يحر�ص امل�سلم على �أن ينقلب �إليه وهو اجلنةَ ..
(وجنَّةٍ َع ْر ُ�ض َها َّ
ني) فعلى الإن�سان �أن يحر�ص على االرتباط بالعمل ال�صالح الذي يهيئه لهذا اجلزاء العظيم من عند
ِلل ُْم َّت ِق َ
اهلل �سبحانه وتعاىل.
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االحتفـال بت�سليم جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحـــــــــــــــــار ال�رشاعي التا�سعة مبملكـة بلجيكــا ال�صديقــة
تغطية :النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي

ت�صوير :الوكيل بحري /حممود بن �سليمان البلو�شي

ج��ائ��زة ال�سلطان ق��اب��و���س للإبحار
ً
وتعزيزا كبريين
ال�شراعي متثل دع ًما
للتدريب على الإبحار ال�شراعي على
م�ستوى العامل ،ف�ضال عما متثله من
�أدوار �إن�سانية �سامية تدعو �إىل الإخاء
والتعاون ومد ج�سور املحبة وال�سالم

تزام ًنا مع احتفاالت ال�سلطنة بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،احتفلت وزارة الدفاع
ممثلة يف البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  12/7بت�سليم جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار ال�شراعي
يف ن�سختها التا�سعة ،وذلك مبدينة (انتويرب) مبملكة بلجيكا ال�صديقة ،حتت رعاية �سعادة جنيم بن
�سليمان العربي �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى مملكة بلجيكا وممثلها لدى االحتاد الأوروبي.
وق��د ف���ازت ب��ج��ائ��زة ال�سلطان قابو�س
للإبحار ال�رشاعي يف ن�سختها التا�سعة لهذا
العام ال�سفينة ال�رشاعية البلجيكية (رووب��ل)
ل�صاحبها (ج��ان ف��ان��دن��ب��ورن) ،وذل��ك نظري
�أعماله التطوعية يف خدمة الإبحار ال�رشاعي،
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وق��د ج��رت مرا�سم ت�سليم اجل��ائ��زة يف احلفل
اخلتامي للم�ؤمتر ال�سنوي للإبحار ال�رشاعي
ال��ذي تنظمه اجلمعية الدولية للتدريب على
الإبحار ال�رشاعي.
ح�رض حفل مرا�سم ت�سليم اجلائزة العميد

الركن بحري �سامل بن نا�رص القا�سمي كبري
�ضباط الأركان بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
وعدد من �ضباط البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
ورئي�س اجلمعية الدولية للتدريب على الإبحار
ال�رشاعي ،وعدد من امل�س�ؤولني يف اجلمعية،

وجمع من املُهتمني يف جمال الإبحار ال�رشاعي.
وت�رشف على جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار
ال�سلطانية
ال�رشاعي وزارة الدفاع ،ممثلة يف البحرية ُّ
ال ُعمانية بالتعاون مع اجلمعية الدولية للتدريب على
مت تد�شينها للمرة
الإبحار ال�رشاعي ،وهذه اجلائزة التي َّ
الأوىل يف مملكة الرنويج عام 2011م ب�أوامر �سامية
من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ ُتعد �أحدث و�أرقى جائزة متنح يف جمال الإبحار
دعما وتعزي ًزا كبريين للتدريب على
ال�رشاعي ،وهي متثل ً
الإبحار ال�رشاعي على م�ستوى العامل ،ف�ضال عما متثله
من �أدوار �إن�سانية �سامية تدعو �إىل الإخاء والتعاون ومد
ج�سور املحبة وال�سالم.
ومبنا�سبة ت�سليم جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار
ال�رشاعي قال �سعادة جنيم بن �سليمان العربي �سفري
ال�سلطنة املعتمد ل��دى مملكة بلجيكا وممثلها لدى
االحتاد الأوروبي« :تنم اجلائزة عن االهتمام ال�سامي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – بالإبحار ال�رشاعي،
وتهدف �إىل دعم الفئات ال�شبابية وذوي االحتياجات
اخلا�صة الذين ميار�سون هذه الريا�ضة ب�شكل خا�ص،
كما �أنها ر�سالة لن�رش ال�سالم والتعاي�ش بني �شعوب
العامل ،بالإ�ضافة �إىل �إحياء املوروث احل�ضاري والرتاث
البحري ال ُعماين ،وهي ت�أكيد للدور الريادي لل�سلطنة
على مر الع�صور فيما يتعلق بتاريخها البحري العريق».
وقال العميد الركن بحري �سامل بن نا�رص القا�سمي
كبري �ضباط الأرك��ان بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية:
«ت�أتي هذه اجلائزة يف ن�سختها التا�سعة �شاهدا على
التاريخ ال ُعماين البحري املجيد ،والإجن��ازات البحرية
التي حققتها البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على مدى

( )٤٩عاما املا�ضية من عمر النه�ضة املباركة بقيادة
م��والن��ا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ و�إن جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار
ال�رشاعي حتمل يف طياتها ر�سائل �سامية عظيمة
تتمثل يف ر�سالة للتعاي�ش الإن�ساين ،ور�سالة عاملية
لل�سالم ،وت��ب��ادل الثقافات بني الأمم وال�شعوب من
خالل الإبحار ال�رشاعي ،كما �أن الفكر ال�سامي كان وال
يزال م�ؤمنا ب�أهمية التاريخ البحري ال ُعماين ،و�سفينتا
(�شباب ُعمان) الأوىل والثانية خري برهان لذلك ،حيث
متثالن امتدادا لتاريخ ُعمان البحري احلافل بالأجماد
والإجنازات البحرية العريقة».
وق���ال العقيد ال��رك��ن ب��ح��ري �سليمان ب��ن خلف
احلو�سني قائد ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) والذي
�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر ال��دويل ال�سنوي للجمعية
الدولية للتدريب على الإبحار ال�رشاعي�« :إن الإجنازات
التي حققتها �سفينتا البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(�شباب ُعمان) الأوىل والثانية طوال تاريخهما البحري
امل�رشف ،هي ثـمرة من ثـمار النهج ال�سامي الذي ر�سمه
ِّ
جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل
ورعاه  -ومنذ الوهلة الأوىل الن�ضمام ال�سفينة (�شباب
ُعمان) لأ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وطاقم
ال�سفينة ال يزال نربا�سا ي�ضيء الطريق لرت�سيخ ال�صداقة
وال�سالم بني ال�شعوب التي تزورها ال�سفينة يف رحالتها
الطويلة».
وعرب جان فاندنبورن �صاحب ال�سفينة (رووب��ل)
احلا�صلة على جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار ال�رشاعي
لهذا العام عن �سعادته قائال�« :سعيد جدا حل�صويل على
جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار ال�رشاعي لهذا العام
والتي تعد �أرقى اجلوائز على م�ستوى العامل يف جمال
الإبحار ال�رشاعي العاملي».
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�سعادة
جنيم بن �سليمان العربي

العميد الركن بحري
�سامل بن نا�صر القا�سمي

العقيد الركن بحري
�سليمان بن خلف احلو�سني

جان فاندنبورن
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يوم القوات امل�سلحة  ..انت�صار للأمل والإرادة ال ُعمانية
�إذ كان لل�شعوب �أن تفتخر مبا �صنعته �أي��ادي العظماء من حتوالت ،وما �أ�س�سته من فر�ص للنجاح
والتميز ،وما تعنيه املواقف احلا�سمة من دالالت على حياة الأمم ونه�ضة املجتمعات؛ ف�إن احلادي ع�رش
من دي�سمرب (يوم القوات امل�سلحة) مرحلة حتول حا�سمة وانطالقة �أمل مظفرة �شاخمة يف م�سرية البناء
الوطني ،كانت بحق �أبلغ �أثر و�أ�صدق �إجناز و�أعظم والء و�أ�سمى حب �سطرته ت�ضحيات �أبناء ُعمان
الأماجد وجنودها الأ�شاو�س يف تطهري الأر�ض العُمانية املباركة من كيد قوى التمرد ،والتي اجتهت
بعد �أن حتققت لها الأولويات على الأر�ض �إىل تر�سيخ الأمن وال�سالم وحتقيق النظام وت�أ�سي�س دولة
القانون ،و�إعادة هيكلة بناء الدولة ،ليف�صح هذا الت�أريخ عن امل�سار القادم الذي ر�سم ر�ؤية النه�ضة
وم�سرية التنمية ،لذلك مل يكن احلادي ع�رش من دي�سمرب املاجد يوما عابرا يف حياة الأمة العُمانية؛ بل
كان انت�صا ًرا للإرادة العُمانية و�صناعة الأمل يف العُمانيني بقادم �أف�ضل وحياة م�رشقة ،فقد كانت �آمال
العُمانيني �أكرب من �أن تكبحها امل�آ�سي وتق�ضي عليها التحديات والظروف ،وتطفئ ملعانها �سنوات الفنت
الداخلية واالنق�سام ،فكان التطلع ببزوغ فجر جديد يلوح يف الأفق ،والأنف�س املت�شوقة للحياة ال�سعيدة
واملتعط�شة للرخاء والتقدم ور�ؤية ُعمان ب�صورة �أف�ضل ووجه �أجمل ،كما كانت الإرادة موجودة يف �صرب
�أبناء هذا الوطن وتكاتفهم وتعاونهم يف مواجهة التحديات اخلارجية ومقارعة �أعداء الوطن من �أر�ض
ظفار الع�صماء وجبالها ال�شماء.

لقد كان��ت ال�سنوات اخلم���س الأوىل التي
�أعقبت تويل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه ،-فاحتة لقراءة
ُعم��ان يف ظ��ل انت�صار الأمل بع��د انح�ساره،
و�ضياء احلق بعد انبالجه ،وظهور الفجر بعد
�أن زال الظالم الدام���س من على هذه الأر�ض
الطيبة ،وبعد �أن �ضمنت تلكم ال�سنوات اخلم�س
حتق��ق الوح��دة واالن�ضم��ام �إىل ل��واء الدولة
وال��والء للوط��ن وال�سلطان املعظ��م ،ك�رست
خاللها حالة العزل��ة التي عا�شتها ُعمان يف
تل��ك احلقبة من الزمن ،ويف ظ��ل هذه الأثناء
كان هن��اك م��ا ي�شغ��ل ال ُعماني�ين ،فتحقيق
التنمي��ة والتق��دم واالزدهار مرتب��ط بوجود
الأم��ن واال�ستق��رار وال�سالم ،ف��كان احلادي
ع�رش من دي�سمرب من عام 1975م على موعد
مع ن�رص م�ؤ َّزر ،وانت�صار حا�سم ،يدحر قوى
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البغي والعدوان ،و�أ�شكال الظلم والقهر ،لبناء
معادل��ة ال�سالم ،لت��شرق عل��ى �أر�ض بالدي
حي��اة ال�سالم والتنمي��ة واالزده��ار؛ ف�إن ما
تعي�ش��ه نه�ضة ُعمان املاجدة من �أمن و�سالم
وا�ستقرار وتطور؛ �إمنا يقف خلفه تلكم الروح
ال ُعماني��ة املعط��اءة الت��ي �أب��ت �إال االنت�صار
على كل من يح��اول �سلب �سيادتها و�أر�ضها،
الدكتور /رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
جمل�س الدولة

وهو انت�ص��ار للحق والعدل وامل�ساواة ،للعلم
والعم��ل والتنمي��ة ،والأخ�لاق والف�ضيل��ة،
و�إنت��اج للق��وة ولكل ما حتمله ه��ذه النه�ضة
من طموحات و�إ�سرتاتيجيات على الأر�ض.
علي��ه كان للح��ادي ع��شر م��ن دي�سم�بر
خ�صو�صيت��ه وموقع��ه املتف��رد يف قل��ب كل
مواط��ن ُعم��اين عاي�ش ي��وم الن��صر ويعي�ش
وهن��اء ،وذكرى
و�سالما
الي��وم نتائج��ه �أم ًنا
ً
ً
�أف�صح��ت ع��ن احلب العمي��ق ل ُعم��ان الغالية
وقائ��د م�سريته��ا املظف��رة ،فلق��د ح�سم��ت
قوات ال�سلط��ان امل�سلحة املعرك��ة ل�صاحلها
عل��ى �أر�ض املي��دان ،مبا �سط��ره �أبنا�ؤها من
مالم��ح البطول��ة والت�ضحيات ،وم��ا �أنتجته
من م�ساح��ات �أم��ل لأجيال ُعم��ان القادمة،
فيفخ��روا ب�صنيع الآباء «ي��د تبني ويد حتمل
ال�س�لاح» ،فقد �صنعوا للوط��ن قوة وللإن�سان
جم��دا ،لذل��ك لي���س غريب��ا �أن يحتف��ي كل
ُعم��اين به��ذا الي��وم العظيم ،وي�ص��دح ب�أعلى
فخ��را و�إجاللاً
و�شكرا لقوات ال�سلطان
�صوته
ً
ً
امل�سلح��ة ،حت��ى مك��ث ح�ضوره��ا يف القلب
وا�ستق��ر ذكره��ا يف النف���س ،وتعاي�ش��ت
مالحمه��ا وجتلياته��ا يف فق��ه الإن�س��ان
ال ُعم��اين وقناعات��ه ،ف���إن م��ا �أنتجت��ه قوات
ال�سلط��ان امل�سلحة م��ن �أثر ،وم��ا حققته من
�إجنازات يف خمتلف املجاالت� ،شواهد �إثبات
وب�صمة لن تن�سيها الأيام �أو تخفيها ال�سنون،
ولعل النطق ال�سامي جلاللة ال�سلطان املعظم

القائ��د الأعل��ى للقوات امل�سلح��ة -حفظه اهلل
ورع��اه -يف كل املحافل الوطني��ة و�إ�شادته
ال�سامي��ة بدور ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة يف
حماية منجزات الوط��ن؛ خري مبعث للإلهام
و�أ�ص��دق دلي��ل على عظم��ة هذا الت�أري��خ� ،إذ
ارتب��ط مبح��ددات وا�ضح��ة ،و�آم��ال معقودة،
وتوجه��ات �سامي��ة ،م��ا ي�ؤك��د ه��ذه املعاين
العظيم��ة وال��دالالت التي �أف�صح��ت عن دور
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة يف بن��اء حا��ضر
مزده��ر وم�ستقب��ل م��شرق ،وهو م��ا انعك�س
�أي�ضا عل��ى دور قوات ال�سلط��ان امل�سلحة يف
تفاعلها مع معطي��ات الواقع االجتماعي يف
كل مراح��ل التنمي��ة ،ف���إن ما قدمت��ه قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة يف م�س�يرة تطورها على
خمتل��ف اجلوان��ب االجتماعي��ة والإن�ساني��ة
والهند�سي��ة واللوج�ستي��ة وتهيئ��ة البني��ة
الأ�سا�سي��ة و�إدارة احل��االت الطارئة وغريها،
مب��ا ت�ستهدف��ه م��ن حي��اة الأم��ن والتنمي��ة
وال�سالم والتطور واالزده��ار والقوة واملنعة
وال�س�ؤدد ،وحماي��ة الإن�سان واملحافظة على
حقوق��ه وثروات��ه الوطني��ة و�إع��ادة هند�سة
وجوده ،يعد منطلقا �إ�سرتاتيجيا ر�سم مالمح
الن��صر و�أنت��ج م�س�يرة الق��وة ،و�أط��ر فر�ص
الأم��ل ،وع��زز م��ن م�س�يرة النم��و والتق��دم،
فقد حم��ل معه الكث�ير من الآم��ال والأحالم
والفر���ص الت��ي ظلت ماثل��ة للعي��ان يف كل
برامج التنمية الوطنية� ،شاهدة على ما حتقق
يف وطنن��ا م��ن �إجنازات وم��ا �أنتجته م�سرية

اخلري من �أجل ُعمان :الدولة والإن�سان.
لق��د انعك�ست هذه ال��روح الإيجابية التي
�أ�س�سته��ا �أجم��اد احل��ادي ع�رش م��ن دي�سمرب
عل��ى م�س��ارات التقدير والإج�لال والإعجاب
ب��دور ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة البط��ويل
منوذج��ا وطن ًيا
وكفاءته��ا القتالي��ة ،فكانت
ً
م�رشفًا يف الوف��اء ل ُعمان وال��والء لل�سلطان،
ّ
ارتب��ط بدوره��ا الوطني الفاع��ل وما حققته
من �إجن��ازات م�شه��ودة ل ُعم��ان يف ال�ساحة
وتنظيما وتخطيطً ��ا ومتي ًزا،
الدولي��ة كف��اء ًة
ً
مدرو�سا،
ونهجا
ملمو�سا،
فج�سدت ذلك واق ًعا
ً
ً
ً
َّ
وخططً ��ا واعد ًة ،و�إ�سرتاتيجي��ات عمل نافذة،
وجناحات باه��رة ،عني �ساه��رة على الوطن
وتراب��ه ،وناف��ذة �أم��ل لتنميت��ه وتط��وره
وتقدمه ،تقا�سمت م�س�ؤولية هذا الدور الأمني
م��ع م�ؤ�س�س��ات الأم��ن ال�شاخم��ة وح�صون��ه
املاج��دة ،وكان لهذا التناغ��م واالن�سجام يف
دور ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة بت�شكيالته��ا
املختلفة الربية والبحرية واجلوية ودخولها
يف كل مفا�ص��ل العم��ل الوطن��ي وم�شاركتها
عملي��ات البن��اء والتطوي��ر يف ر�س��م حا�رض
ُعمان امل�رشق وم�ستقبلها الزاهر� ،أثر �إيجابي
انعك���س عل��ى �شخ�صي��ة الإن�س��ان ال ُعم��اين
وثقته يف قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ،وت�رشفه
باالنتم��اء �إليه��ا وم�سارعت��ه يف اال�ستجابة
لن��داء الواج��ب الوطني املقد���س ،فهو يلم�س
جهودها ماثلة للعيان ،ظاهرة لكل ذي بيان،
وا�ضح��ة و�ض��وح ال�شم���س يف رابع��ة النهار،
فم��ع ما تق��وم به م��ن دور �إ�سرتاتيجي فاعل
يف املحافظ��ة عل��ى ثغ��ور الوطن وح��دوده،
ف�إنه��ا ع��ززت يف املقاب��ل م��ن ح�ضوره��ا

للحادي ع�شر من دي�سمرب خ�صو�صيته وموقعه املتفرد يف قلب
كل مواطن عُ ماين عاي�ش يوم الن�صر ويعي�ش اليوم نتائجه
�أمنا و�سالما وهناء
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االجتماعي والإن�ساين ،منطلقة من قيم املجتمع ومبادئه و�أخالقياته،
م�ؤ�صل��ة ملعامل التوازن والتكامل والت�سام��ح والوئام ،وا�ضعة �إن�سان
ه��ذا الوطن وكل من يعي�ش عل��ى �أرا�ضيه �أولوية اهتمامها مبا �أ�سهمت
ب��ه م��ن جهود نوعية �أكرب م��ن اخت�صارها يف مق��ال ،ومن ذلك� :شق
الط��رق ومتهيده��ا ،وتقدمي اخلدم��ات الهند�سي��ة واللوج�ستي��ة و�إدارة
احل��االت الطارئ��ة والإيواء بالتع��اون والتن�سيق مع اجله��ات الأمنية
املعني��ة ،ويف التعام��ل مع احل��االت املدارية وعرب اللجن��ة الع�سكرية
للح��االت الطارئة� ،أو عرب عملي��ات نقل امل�ؤن والإغاثة التي تقوم بها
يف املناط��ق اجلبلي��ة والأودي��ة وتعاملها مع حاالت الغ��رق والإنقاذ
والإي��واء ،لتقرتب �أكرث ف�أكرث م��ن اهتمامات الإن�س��ان ال ُعماين ،ت�أخذ
بي��ده ،وت�سري به يف طريق التميز والنجاح ،وت�صنع له حا�رضا مزهرا
وم�ستقبال م�رشقا.
لق��د �صنعت قوات ال�سلطان امل�سلحة الأمل يف نفو�س املتعط�شني
من �أبناء ُعمان وهم يودعون �سنوات العزلة وحالة اخلوف والقلق بال
رجعة ،وعززت من ح�ضور الإيجابية والتفا�ؤل مبا بنته فيهم من ثقة،
و�أطرت��ه من م�س��ارات القوة يف عملي��ات �إدارة روح التطوي��ر وفل�سفة
البن��اء الوطني ،لذلك كانت الرعاية احلكيم��ة جلاللة ال�سلطان املعظم
القائ��د الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه ،-وتكرميه ال�سنوي
لقوات��ه البا�سل��ة يف ميادين اال�ستعرا�ض بالعي��د الوطني املجيد ،وما
تلقاه من كلمات الثناء والتحية وال�شكر من جاللة القائد الأعلى �-أعزه
مهما عزز يف
إطارا ً
اهلل -منذ بدايات النه�ضة ال ُعمانية احلديثة� ،شكّلت � ً
�إن�س��ان هذا الوطن قيم التقدير والإج�لال والإعجاب بدورها البطويل
وكفاءته��ا القتالية ،وفاء ل ُعمان ووالء للقائ��د الأعلى ،ف�إن التحديات
الت��ي تواجهها املنطقة وال�رصاع��ات احلا�صلة يف العامل ت�صنع اليوم
يف دور ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة مرحلة متقدمة يف م�سرية العمل من
�أج��ل الوطن ،نه�ضته وتقدمه وازدهاره؛ ف�شكرا �أيها ال�سابقون للف�ضل،
ال�سامق��ون للمج��د ،املرابط��ون يف ثغور الوط��ن احلافظون حلدوده،
احلامل��ون بنه�ضت��ه ،احلاملون لر�سال��ة ال�سالم والأم��ن �-أبناء قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة -ملا �صنعتم من �أجل ُعم��ان ال�شموخ والإباء ف�إن
الذي حتقق �أبلغ من �أي مقال و�أعظم من �أي تقدير و�أدق من �أي و�صف
و�أف�صح من �أي كالم...وكل عام واجلميع بخري.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة �صنعت الأمل يف نفو�س املتعط�شني
من �أبناء عُ مان وهم يودعون �سنوات العزلة وحالة اخلوف
والقلق بال رجعة
كلمات الثناء والتحية وال�شكر من جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة منذ بدايات النه�ضة ال ُعمانية احلديثة،
�ش ّكلت �إطا ًرا مهما عزز يف �إن�سان هذا الوطن قيم التقدير
والإجالل والإعجاب

تهانينا

بمناسبة يوم القوات المسلحة يسرنا ويشرفنا تهنئة منتسبي وزارة الدفاع
وقوات السلطان المسلحة بيومهم المجيد تحت ظل القيادة الحكيمة لجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة.
نحن فخورون بمواصلتنا خدمة ودعم قوات السلطان المسلحة ،حيث كان
لنا شرف القيام بذلك ألكثر من  50عام.
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 Qaboos bin Said,
Supreme commander of the Armed Forces.
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.

www.baesystems.com

يوم القوات امل�سلحة املجيد
رائد (طبيب)
في�صل بن مبارك البدري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
نحن جند يف القتال  ..لك يـــا قــابو�س درعـًا
نهب الـروح ومن�ضـــي  ..حلمــى الأوطــان �رسعــا
ولنــا يف الأر�ض وثب  ..ومــلأنـــا الأر�ض وقعــا
نحن جند نحن جند  ..نحـن جنــد يف القتـال
�رسيعة هي الأيام مت�ضي بنا دون �أن ن�شعر بعامها الذي �أ�صبح
ك�شهرها ،و�شهرها الذي �أ�صبح كيومها ،بالأم�س القريب كنت �أردد هذا
الن�شيد على امليدان املجيد يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية العريقة
بـ(عيدم) ،حينما كنت �ضمن دورة ال�ضباط اجلامعيني رقم ( )1قبل
(� )9سنوات ،و�أ�ستذكر حالوة وروعة تلك الأيام حينما ترددت كلمات
هذا الن�شيد على م�سامعي من جديد و�أنا �أ�شاهد حفل تخريج دورة
ال�ضباط املر�شحني يف هذا ال�شهر على �أر�ض ميدان مع�سكر املرتفعة
ال�شامخ ،وال��ذي ي�أتي تزام ًنا مع احتفاالت ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة بيومها املجيد ،باعثًا م�شاعر الفخر واالعتزاز لكل
من ح�رض امليدان� ،أو �شاهد احلفل من خلف �شا�شات التلفاز،
حيث �أ ّدى اخلريجون عر�ضا متميزا متقنا من�ضبطا يوازي
العر�ض الع�سكري املبهر الآخر ،والذي �أقيم حتت رعاية موالي
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه اهلل ورعاه ـ مبنا�سبة العيد
الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،ويف احلقيقة �أ�ستوقفني هذا الأمر،
ونحن ال زلنا نعي�ش �أفراح يوم القوات امل�سلحة املجيد ،وبت �أت�ساءل
ملاذا تنح�رص عرو�ض قوات ال�سلطان امل�سلحة يف منا�سباتها اخلا�صة
كثريا من الدول
�أويف املنا�سبات الوطنية بعرو�ض امل�شاة فقط ،بينما نرى ً
يف املنطقة ت�ستعر�ض تر�ساناتها الع�سكرية و�أ�سلحتها الربية واجلوية والبحرية يف كل عر�ض ع�سكري يظهر
يف الإعالم ،رغم �أننا منلك �أ�سلحة ومعدات ع�سكرية عالية ومتميزة وحديثة؟ .وبعد حلظات ب�سيطة من التفكري،
وجدت الإجابة يف م�ضمون ال�س�ؤال نف�سه!
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يقول القائد الع�سكري الأمريكي (جورج باتون) ،والذي قاد
القوات الأمريكية يف �أفريقيا خ�لال احل��رب العاملية الثانية:
(اجلي�ش هو اجلندي) ويقول القائد الع�سكري الأمريكي الآخر
(جورج مار�شال)( :القدرة الع�سكرية قد تنت�رص يف معركة ،ولكن
الن�رص يف احلرب يتطلب القوة املعنوية للرجال) ،من هنا يتبني
لنا �أن الن�رص يف �أي حرب ،وخ�صو�صا حروب الدفاع عن الأر�ض،
ال يرتكز على ما متتلكه اجليو�ش من �أ�سلحة وعتاد مهما كرث
عددها ،ومهما بلغت من تطور ،ومهما امتلكت من قوة تدمريية،
و�إمنا نواة الن�رص يف �أي حرب هي كفاءة ال�ضباط واجلنود والتي
ُيبنى عليها �أي م�سبب �آخر للن�رص ،وللت�أكيد على ذلك ،هناك �شواهد
كثرية عرب تاريخنا الإ�سالمي والتاريخ العاملي احلديث �أي�ضا على
�صحة هذه النظرية ،حيث متكنت تنظيمات ع�سكرية ب�سيطة قد ال
ت�صل مل�ستوى جي�ش من هزمية جيو�ش عظمى ،تفوقها �أ�ضعافا
من حيث عدد �أفرادها وحجم الأ�سلحة التي متتلكها ،لكن الكفاءة
اجل�سدية واملعنوية واخلططية جلنود تلك التنظيمات هي من
ح�سمت احلروب ل�صاحلها ،ومل ي�شفع للجيو�ش العظمى ال عددها
وال عتادها ،فلم ت�شفع جمانيق الروم وجموعها ،وال �أفيال فار�س
وجيو�شها غداة الفتوحات الإ�سالمية يف القاد�سية والريموك،
وانهزمت من جيو�ش �إ�سالمية تقل عنها بكثري من ناحية عدد
املقاتلني وحجم ت�سليحهم ،كما �أن هزمية الواليات املتحدة يف
فيتنام رغم الفرق ال�شا�سع بني م�ستوى اجلي�شني �ستبقى دائما
أخريا
حا�رضة يف الذهن ،عندما نتحدث يف مثل هذا ال�سياق ،و� ً
ولي�س �آخ ً��را هزمية القوات الإ�رسائيلية يف حرب لبنان يف عام
2006م.
}و َ�أعِ ُّدوا َل ُهم َّما
رغم �أن ال�سلطنة مل تهمل مبد�أ الآية الكرمية َ
ون ِب ِه َع ُد َّو اللهَّ ِ َو َع ُد َّوكُ ْم{
ا�س َتطَ ْع ُتم ِّمن ُق َّوةٍ َومِ ن ِّر َب ِ
اط الخْ َْيلِ ُت ْرهِ ُب َ
ْ
وقامت بتجهيز خمتلف ت�شكيالت قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�أحدث
تطورا ،والتي تتطلبها العقيدة القتالية لهذه
الأ�سلحة و�أكرثها
ً
القوات ،واملتمثلة يف الدفاع عن الوطن ،وحماية مكت�سباته
ومنجزات النه�ضة املباركة� ،إال �أن موالنا جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ـ حفظه اهلل ورعاه ـ �أوىل اهتماما بالغا باملقاتل
العماين وبتدريبه وتهيئته التهيئة املثلى للدفاع عن وطنه
و�إك�سابه املهارات الع�سكرية اجل�سدية واملعنوية والفكرية الالزمة
للقيام مبا ُيناط �إليه من �أعمال حتت �أق�سى الظروف و�أ�صعبها.
ومن هذا املنطلق ،فقد �أن�شئت معاهد تدريبية على م�ستوى عال
من ناحية التجهيز الفني ،وجودة املناهج والطاقم التدريبي،
لتجهيز منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�إن كنت ذاكرا مثاال،
فمن الواجب علي �أن �أذكر يف هذا املقام كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية ،والتي ت�رشفت بالتدرب على ميادينها ،فرغم �صعوبة
منهاجها وازدحامه و�شدته� ،إال �أين �أفتخر بكل حلظة ع�شتها يف
ميادين تلك الكلية ال�شاخمة ،والتي تعد من وجهة نظري ال�شخ�صية،
من �أعرق و�أف�ضل الكليات الع�سكرية يف املنطقة ،كيف ال وهي
تخرج لنا يف كل عام �ضباطً ا على �أعلى م�ستوى من االن�ضباط

الع�سكري ،واحلرفية القتالية واملهارات القيادية ب�شهادة اجلميع.
هذه ال�صفات توجد �أي�ضا يف جنودنا البوا�سل من كافة �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والذين ُي�رضب بهم املثل يف االن�ضباط،
والت�ضحية ،والكفاءة ،واملهارة ،وبوجود ه�ؤالء الرجال الوطنيون
الأبطال املغاوير من �ضباط وجنود ،فال عجب �أن ُتعد قوات
ال�سلطان امل�سلحة �ضمن �أف�ضل اجليو�ش يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
على ر�أي كثري من اخلرباء الع�سكريني.
بعد هذا كله ،ال تعجب �أخي الكرمي من ارتباط منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة الوثيق بوطنهم ،وال تعجب من �إ�ستعدادهم
للت�ضحية ب�أرواحهم للذود عن �أر�ض عمان وقائدها ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ لأنهم (رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه)،نعهم �إنهم رجال
على قدر الوعد الذي �ألزموا �أنف�سهم به طواعية حني �أق�سموا «�أق�سم
باهلل العظيم �أن �أكون جنديا �صادق الإميان للخالق جلت قدرته،
م�ؤمنا بكتابه العزيز ،خمل�صا لوطني� ،أذود عنه بكل ما ملكت يداي،
وفيا ل�سلطاين ،حار�سا �أمينا له ،مطيعا ومنفذا لكل �أوامره �سواء
يف ال�سلم �أو يف احلرب ،واهلل على ما �أقول �شهيد» ،وعندما ميتلك
�أي جي�ش ه�ؤالء الأبطال املغاوير ،ف�إن عر�ضهم للم�شاة الع�سكرية
والذي يعك�س مدى ان�ضباطهم وكفاءتهم ،ل ُيغني عن عر�ض �أي
�سالح يف �أي منا�سبة ع�سكرية كانت �أو وطنية ،ووجودهم بتلك
ال�صورة اجلميلة من االن�ضباط ،لهو �أقوى ر�سالة لكل من ت�سول له
نف�سه امل�سا�س ب�أمن هذا الوطن ،فرجال الوطن ال يردعهم املوت،
بل يتمنونه يف �سبيل الدفاع عن وطنهم وحمايته.
يف الأخري  ،ي�رشفني �أن �أبارك ملوالي القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة مبنا�سبة اليوم املجيد للقوات امل�سلحة ،و�أن �أنقل عن جميع
ال�شعب العماين �أي�ضا حتية �شكر و�إجالل و�إكبار لكل �ضابط وجندي
يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،على كل ما بذلوه ويبذلونه من جهود،
لكل من �ضحى ،وي�ضحي بحياته من �أجل �أمن الوطن و�أهله ،لكل
من �سهر يف خندقه ،ونحن نائمون بني �أهلينا وذوينا ،لكل الذين
يواجهون امل�صاعب بجهد ون�شاط ،رغم ما يف عملهم من �أخطار
وت�ضحية ب�����الأرواح،
الذين ال يرتاحون حتى ي ��ا ح ��ي ي ��ا قي ��وم  ...احف ��ظ لن ��ا عمان
ن���رت���اح ،وال ي���أم��ن��ون �أبيـــــــــ ��ة تـــــــ ��دوم  ...وبالعـــــ�ل�ا تـــــ ��زان
ح��ق لهم يظلها الرخـــــــــاء  ...من خريك العميم
حتى ن���أم��نٌ ،
علينا �أن ن�شكرهم ،وحق ف� �ـ لت�سلمي عمان  ...يـــــــــا حـــــــرة املــــــرام
لهم علينا �أن ندعو لهم ح�صونك الأم ��ان  ...رايــــــــاتــك ال�سالم
بالت�أييد والتوفيق يف عهدا لك الـــوالء  ...يا موطني الكرمي
مهامهم و�أن يحفظهم �شعارنــــــ ��ا امل�ص ��ان  ...على مدى الزمان
املوىل عز وجل من كل اهلل والأوطــ ��ان  ...والعــ ��ز لل�سلط ��ان
مكروه ،و�أن يحفظ لنا بع ��زة الرحم ��ن  ...وهـــدي ��ه الق ��ومي
ع��م��ان و�سلطانها من ي ��ا حي ي ��ا قي ��وم  ...احف ��ظ لنـــ ��ا عمان
ك��ل ���س��وء وك��اف��ة بالد �أبيـــــــــ ��ة تـــــــــــــــــدوم  ...على مدى الزمان
امل�سلمني.
يظلها الرخــــــــــاء  ...من خريك العميم
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الفريق الوطني للرماية يحقق املراكز الأوىل يف البطــــــــــــولة العربية للرماية بدولة الإمارات العربية املتحدة

( )٥ميداليات ذهبيات حققها الفريق الوطني للرماية خالل م�شاركته
�ضمن ( )١٥ميدالية ملونة
حقق الفريق الوطني للرماية عدداً من امليداليات املتنوعة واملراكز املتقدمة خالل مشاركته يف البطولة العربية
للرماية باألسلحة الهوائية (10أمتار) ،والتي أقيمت فعالياتها خالل الفرتة ( )12/27-20بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة  ،حيث شارك الفريق الوطني للرماية يف البطولة بثالث فئات من عنارصه :فئة الرجال ،وفئة النساء ،وفئة
الناشئني ،وذلك يف مسابقة الرماية (بندقية هوائية  10أمتار)  ،ومسابقة املسدس الهوايئ (  10أمتار).
وقد ا�ستطاع رماة الفريق احل�صول
يف ه��ذه البطولة على ( )5ميداليات
ذه��ب��ي��ات و( )5م��ي��دال��ي��ات ف�ضيات
و( )5ميداليات برونزيات يف خمتلف
م�سابقاتها ،وجاءت نتائج الفريق على
النحو الآتي:
على امل�ستوى ال��ف��ردي ،ا�ستطاعت
الرامية ر�ؤى بنت حمد احلو�سنية حتقيق
امل��رك��ز الأول وامليدالية الذهبية يف
م�سابقة رم��اي��ة البندقية (نا�شئات)،
كما جن��ح ال��رام��ي م�صطفى ب��ن علي
الرحبي يف احل�صول على املركز الأول
وامليدالية الذهبية يف م�سابقة رماية
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امل�سد�س( نا�شئني) ،ومتكنت الرامية
�شهد بنت يون�س البلو�شية من احل�صول
على املركز الثاين وامليدالية الف�ضية يف
م�سابقة رماية البندقية (نا�شئات) ،ويف
امل�سابقة نف�سها نالت الرامية هديل بنت
�أحمد احلربية املركز الثالث وامليدالية
الربونزية ،كما جاء يف املركز الثالث
مكرر فهم بن جمال البادي يف م�سابقة
رماية البندقية( نا�شئني) ،ويف م�سابقة
رماية امل�سد�س (نا�شئني) حقق الرامي
حممود بن �سليمان الدرعي امليدالية
الربونزية واملركز الثالث.
وعلى م�ستوى ال��ف��رق ،حقق فريق

رم��اي��ة البندقية (نا�شئات) امليدالية
الذهبية واملركز الأول ،وقد متكن فريق
رماية امل�سد�س (نا�شئات) من الظفر
بامليدالية الذهبية وامل��رك��ز الأول،
وخطف فريق رماية البندقية ( خمتلط)
املركز الأول وظفر بامليدالية الذهبية،
و�أحرز فريق رماية البندقية (نا�شئات)
امليدالية الف�ضية واملركز الثاين ،وجاء
فريق رماية امل�سد�س (نا�شئني) يف املركز
الثاين وح�صل على امليدالية الف�ضية،
وح�صل فريق رماية البندقية (خمتلط)
على املركز الثاين وامليدالية الف�ضية،
وا�ستطاع فريق رماية امل�سد�س (خمتلط)

امل�شاركات اخلارجية للفرق
الع�سكرية ت�أتي يف �إطار اخلطط
التدريبية التي تنتهجها قوات
ال�سلطان امل�سلحة لرفع م�ستوى
الأداء الريا�ضي ،و�إدامة الفرق
الوطنية التي متثل ال�سلطنة
احل�صول على امليدالية الف�ضية واملركز
الثاين ،وح�صل فريق رماية امل�سد�س
(رجال) على امليدالية الربونزية واملركز
الثالث ،كما جنح فريق رماية امل�سد�س
(ن�ساء) يف احل�صول على املركز نف�سه.
وت�أتي امل�شاركات اخلارجية للفريق
الوطني للرماية وباقي الفرق الريا�ضية
الع�سكرية يف �إطار اخلطط التدريبية التي
تنتهجها قوات ال�سلطان امل�سلحة لرفع
م�ستوى الأداء الريا�ضي ،و�إدام��ة الفرق
الوطنية التي متثل ال�سلطنة يف املحافل
الإقليمية والدولية مبا يحقق الأهداف
الع�سكرية والوطنية املن�شودة.
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� -إعداد :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

 -ت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�ساهم يف تنفيذ فعاليـــــــــات �سباق حتدي اجلري اجلبلي الدويل 2019م

م�ساهمة منها لكافة اجلهات احلكومية يف العديد
من اجلوانب ،قدمت قوات ال�سلطان امل�سلحة الدعم
والإ�سناد ل�سباق حتدي اجلري اجلبلي العاملي خالل الفرتة
من ( ،)11/30-28فقد هي�أت قوات ال�سلطان امل�سلحة
كافة الإمكانيات املطلوبة واملتمثلة يف اخلدمات الطبية
وو�سائل النقل املختلفة لإظهار هذا احلدث الريا�ضي
الدويل بامل�ستوى املعهود بال�سلطنة.
وقد �ساهمت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف �إجناح هذا ال�سباق العاملي،
�إميانا منها ب�أهمية العمل الوطني التكاملي امل�شرتك بني خمتلف
م�ؤ�س�سات الدولة احلكومية منها واخلا�صة ،من خالل تقدميها العديد
من امل�ساهمات واملتمثلة يف تقدمي الدعم الطبي وو�سائل النقل الربية
واجلوية ،هذا وقد اختتمت يوم  11/30فعاليات الن�سخة الثانية من
�سباق حتدي اجلري اجلبلي العاملي 2019م بتتويج الع َّداء الإيرلندي
�أيون كيث بلقب الن�سخة الثانية ،وذلك بعدما متكن من قطع امل�سافة
الأطول يف ال�سباق بطول ( )170كيلومرتاً بدون توقف حمقق ًا زمن ًا
وقدره (� )36ساعة و ( )56دقيقة و ( )29ثانية ،فيما حل الع َّداء العماين
حمدان بن حمود اخلاطري يف املركز الثاين يف الرتتيب العام للبطولة
بزمن وقدره (� )38ساعة و ( )56دقيقة و ( )48ثانية ،والذي يعد �إجنازاً
جديداً با�سم ال�سلطنة ،وي�ضاف �إىل �سل�سلة النجاحات والإجنازات
امل�رشفة يف واحدة من �أقوى و�أبرز البطوالت العاملية للجري اجلبلي.
وحول هذه امل�ساهمات �أجرت (جند عمان) عدداً من اللقاءات حيث
حتدث ممثال عن رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة املقدم الركن
خالد بن هالل ال�رشياين« :قوات ال�سلطان امل�سلحة وكما عهدها اجلميع
حا�رضة يف جميع املحافل واملنا�سبات والواجبات الوطنية ،ويف هذه
املنا�سبة حتديدا ،قامت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة بالتن�سيق
مع �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،لتقدمي الدعم والإ�سناد لهذا ال�سباق
الدويل ،حيث قدمت قوات ال�سلطان امل�سلحة خمتلف �أنواع الدعم،
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واملتمثل يف جماالت النقل والإ�سناد الطبي ،وتوفري الأدالء لإر�شاد
املت�سابقني بخط �سري ال�سباق».
وقال املقدم الركن� :سعيد بن زاهر ال�صبحي ،من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين�« :ساهم اجلي�ش ال�سلطاين العماين يف دعم �سباق التحدي اجلبلي،
من خالل تقدمي الدعم الطبي ،بتوفري عدد من �سيارات الإ�سعاف ب�أطقمها
كاملة ،وتوفري عدد من الأطباء واملمر�ضني ،كما وفرت نقليات قوات
ال�سلطان امل�سلحة جمموعة من و�سائل النقل املختلفة ،وذلك لنقل
و�إي�صال امل�ؤن والتعزيزات واملت�سابقني �إىل النقاط املوجودة على
امل�سار يف خمتلف مراحل ال�سباق ،كما �شارك فريق اجلي�ش ال�سلطاين
العماين يف كل من م�سابقة ( )170كم ،و( )130كم ،و()50كم ،و()10
كم».
كما قال الرائد جوي حممد بن عبداهلل الريامي من �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين« :قام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين بتقدمي الدعم
والإ�سناد ل�سباق التحدي اجلبلي ،وذلك بتخ�صي�ص عدد من الأطقم

الرائد جوي/
املقدم الركن/
املقدم الركن/
حممد بن عبدالله الريامي
�سعيد بن زاهر ال�صبحي
خالد بن هالل ال�شرياين
اجلوية ,والطائرات املجهزة باملعدات الالزمة ,لتقدمي خدمات البحث والإنقاذ
يف حالة وقوع �أي �إ�صابات ال �سمح اهلل يف املناطق التي ي�صعب الو�صول
�إليها من قبل الأطقم الطبية املوجودة على �أر�ض احلدث ،كما قام ال�سالح
�أي�ضا بتقدمي الإ�سناد الفني من خالل توفري عدد من املهند�سني والفنيني,
لإ�سناد تركيب مقويات لالت�صاالت الال�سلكية و�إمدادها بالطاقة الالزمة يف
جبل �شم�س».
وت�أتي هذه الأدوار يف �إطار الواجبات الوطنية التي تقدمها وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة ,لدعم و�إ�سناد خمتلف الأن�شطة والفعاليات الوطنية,
جنبا �إىل جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
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ـنالع ـ ـ ـ ـ ـ ــازي
فــنال
حظي الرتاث الثقايف غري املادي لل�س��لطنة منذ فجر النه�ض��ة املباركة باهتمام
كبري ،و�ص��ون متوا�صل باعتباره رك ًنا �أ�سا�س ًيا من ال ُهوية الوطنية العُمانية ،وي�سهم
يف تر�سيخ االحرتام ،والتفاهم وال�سالم بني ال�شعوب ،وي�ساعد على حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،ونقل املعارف واملهارات من جيل لآخر.
ومتثل الفن��ون التقليدية ً
رمزا بال��غ الأهمية ،عرب
املُ��دَ د الزمني��ة املا�ض��ية .ومن ه��ذا املنطل��ق �أكد
امل�ؤرخون وال�ش��عراء ب���أن فن الع��ازي يعد �أحد
الفن��ون العُماني��ة العريق��ة ،وهناك ق�ص��ائد
ل�ش��عراء عُ مانيني يف هذا الفن تعود �إىل
�أكرث من ( )150عامً ا .جملة (جند
عُ مان) يف هذا العدد تتناول
هذا املوروث التقليدي.
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�إعداد:
املالزم �أول /متعب بن �سهيل املعمري

الوكيل /وليد بن را�شد املجرفـي
ت�صوير:
العريف� /سيف بن �سعيد الها�شمي

« ...لقد كان وا�ضحً ا لدينا �أن مفهوم الرتاث ال يتمثل فح�سب يف
القالع واحل�ص��ون والبيوت الأثرية وغريها من الأ�ش��ياء املادية ،و�إمنا
أ�سا�س��ا املوروث املعنوي من عادات وتقاليد ،وعلوم و�آداب
هو يتناول � ً
وفنون ،ونحوها مما ينتقل من جيل �إىل جيل ،و�أن املحافظة احلقيقية
على الرتاث ل��ن تتم ولن تكتمل �إال ب�إعط��اء كل مفردات هذا املفهوم
حقها م��ن العناية والرعاي��ة .وقد جنحنا بحمد الله خالل ال�س��نوات
املا�ضية يفحتقيق جانب كبري من هذا الهدف الوطني النبيل »...
من خطاب ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم مبنا�سبة العيد الوطني الرابع والع�شرين املجيد
يعد فن «العازي» �أحد الفن��ون ال ُعمانية التقليدية
ال�شه�يرة ،كم��ا �أن��ه يعد �أح��د �أوج��ه الفن��ون الثقافية
ال ُعمانية التي تتمت��ع ب�شعبية كبرية وممار�سة وا�سعة
ب�ين فئات املجتمع ال ُعم��اين ،وكذلك يعد �أحد الأمناط
املو�سيقي��ة التقليدي��ة ال ُعمانية الت��ي ت�ستخدم للفخر
أي�ضا فن من
واملدح والعزوة بالوطن واملجتمع ،وهو � ً
فنون ال�شع��ر التقليدية العريقة التي ينت�رش �أدا�ؤها يف
معظم حمافظات ال�سلطنة.
ويعد ال�شيخ العالم��ة عامر بن �سليمان بن خلفان
ال�شعيب��ي (امللقب املطوع الأزدي ) ب��وادي بني خالد
()1908-1844واح�� ًدا م��ن الأوائل ال�شع��راء يف فن
العازي ،فه��و �شاعر اجتماع��ي بالفط��رة� ،أن�شد ال�شعر
يف خمتل��ف �أغرا�ض��ه (احلكمة والن�صيح��ة واملوعظة
والفخر واملواطنة).
ويعد فن العازي ثقاف��ة اجتماعية ُعمانية جادة،

تكف��ل بحف��ظ الكث�ير م��ن الوقائ��ع التاريخي��ة ذات
الطابع ال�سيا�س��ي واالجتماعي ،وكانت ق�صائده ذات
الطاب��ع امللحمي  ،حتمل يف طيها ��سر ًدا مف�صلاً عن
احلادثة ،وذل��ك لنقلها �إىل الأجي��ال القادمة ،وعليه
ميك��ن اعتب��ار ف��ن ال َع��ا ِزي من الفن��ون الت��ي تت�سم
بال�شجاع��ة والإقدام ،و�أي�ضا يعد من الفنون اخلالية
من م�صاحبه �إي �آلة مو�سيقية.
و�صن��ف مركز ُعم��ان للمو�سيق��ى التقليدية فن
الع��ازي �ضمن (فن��ون ال�سيف) ،ك��ون ال�سيف �أداة
�أ�سا�سي��ة في��ه ،وهن��اك ارتب��اط بني ف��ن العازي
جزءا
والرزحة ،بل يعده البع���ض من املمار�سني ً
منها.
ويق�صد بفن ال َعا ِزي (منط مو�سيقي) :هو فن
الفخ��ر واملدح والإلقاء ال�شع��ري ،وفن احلكمة
والدع��وة �إىل م��كارم الأخالق ،يت��واله �شاعر
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فن العازي هو فن الفخر واملدح والإلقاء
ال�شعري،وفن احلكمة والدعوة �إىل مكارم الأخالق،
يتواله �شاعر مبدع جميد لأ�صول الإلقاء ال�شعري،
وميتلك ً
�صوتا جميلاً وقدرة على الأداء امل�ؤثر
mm mm

يعد فن العازي م�سرحً ا رحبًا لل�شعر ،وحيث وجد
ال�شعراء �أف ًقا وا�سعًا لإبداعاتهم الفنية يف ال�شعر،
عملوا على تدوين العديد من جوانب وتفا�صيل
حياة املجتمع ال ُعماين
mm mm

مت ت�سجيل فن العازي يف القائمة الدولية يف
اجتماع الدورة ال�سابعة للجنة الدولية احلكومية
ل�صون الرتاث الثقايف غري املادي الذي عقد يف مقر
(اليون�سكو) بباري�س يف  5دي�سمرب عام 2012م
كملف منفرد لل�سلطنة

مب��دع جميد لأ�صول الإلقاء ال�شعري ،وميتلك �صو ًتا جميلاً وقدرة
على الأداء امل�ؤثر ،ويفخر بنف�سه وبقبيلته وب�أهله ووطنه.
ال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها ال�شاعر
الذي ي�ؤدي فن الع َِازي
 vح�سن اخللق ،واملظهر والهندام ،ويتمتع ب�شخ�صية متزنة.
 vمتمكن من حفظ الق�صيدة التي ي�ؤديها  ،وح�سن الأداء .
 vالإتقان يف حمل ال�سيف والرت�س .
 vاحرتام ما هو متعارف عليه من قواعد فن ال َعا ِزي.
املنا�سبات التي ي�ؤدى فيها فن الع َِازي
 uاالحتفاالت الر�سمية واملنا�سبات الوطنية.
   uالأعياد الدينية (عيد الفطر وعيد الأ�ضحى).
   uا�ستقب��ال الأبط��ال وكب��ار ال�ضي��وف وامل�س�ؤول�ين الذي��ن
يزورون البالد.
 uعقد ال�صلح  ،ولتعزيز قيم الكرم وال�شهامة واحلما�سة.
�أغرا�ض فن العازي
• احلث على التقوى وعبادة اهلل �سبحانه وتعاىل.
• مكارم الأخالق.
• م��دح (ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد
املعظم) ،ومنجزات النه�ضة املباركة.
• الفخر بالأجداد وحروبهم وغزواتهم.
• فخر ال�شاعر بنف�سه و�أهله ،ومدح الأ�صدقاء واحللفاء.
طريقة �أداء فن العازي
يعتم��د ف��ن العازي ب�ش��كل �أ�سا�سي عل��ى ال�شعر ،فالب��د من �أن
عارف ب�أ�صول الإن�شاد وحركة العازي،
يكون له ُمن�ش ٌد( الع��ازي)
ٌ
يتميز ب�ص��وت قوي ويلفت
انتباه احلا�رضين �إليه.
ومن �أمثلة ما يقال من هتافات على
ويت�صدر �شاعر العازي
ل�سان �شاعر �أو من�شد العازي قوله:
جماعته مم�سكًا ب�سيفه يف
العازي
املجموعة
�أ�ســــود
ي��ده اليمنى وتر�سه يف يده �أ�سـود والد الـعــم
�أ�ســــود
الي��سرى ،ومي�ض��ي �سائ��را �سيــــــــل عـــــــم
�أ�ســــود
وهو يلقي ق�صيدة الفخر �أو بحـــــــ ٍر طــــــــم
�أ�ســــود
امل��دح ،ويكون امل�شاركون م�شــهـــــوريــــــن
�أ�ســــود
يف دائ��رة كب�يرة مغلق��ة منـــــ�صــــــــورين
�أ�ســــود
وجوه��م �إىل الداخل ،بينما �أهـــــــل ال�سبيـــــل
�أ�ســــود
�شاع��ر الع��ازي يك��ون يف �أهــــــــل النــ�صــل
داخل هذه الدائرة ،ويحمل
�أ�ســــود
�أهــــــــل ال�صـوالت
بع�ضهم ال�سيوف والرتو�س،
�أ�ســــود
�أمـــــــان اخلـــايف
وبع�ضهم يحملون البنادق،
�أ�ســــود
ذرى الأيتـــــــام
وقلي��ل منه��م يحمل��ون
وامل�سـلـمني تكبــّر ..اهلل و�أكرب
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الطبول ي�رضبونها يف وقفات العازي .وهم يرددون عدة هتافات
حمددة يف منط موروث ،وهذه الهتافات هي:
( mوا�سلم��ت) :تق��ال يف هت��اف ق�صري نف��اذ كان ي�صاحبه
فيم��ا م�ضى �إط�لاق الر�صا�ص من البن��ادق ،وال يزال امل�شاركون
حت��ى الآن ي�شحذون بنادقهم يف �صوت م�سم��وع مع هذا الهتاف
الذي يلي البيت الأول من �شعر املقطع الذي يلقيه ال�شاعر.
�( mشجع��ان يا كبار ال�شيم) :جملة ينه��ي بها �شاعر العازي
املقطع ال�شعري يف مدح �أو فخر �أهله وع�شريته ووطنه.
ويعم��ل �شاع��ر الع��ازي عل��ى �إ�شه��ار �سيف��ه بهزه ب�ين احلني
والآخ��ر ،ومن خلف��ه جمموعته م��ن حملة ال�سي��وف والبنادق يف
م�شية �رسيع��ة �أمام امل�شاركني يف الدائرة ال يتوقفون �إال بانتهاء
الهتاف��ات .وبعدها يدخ��ل من�شد العازي يف ق�صيدت��ه ،وعند ذلك
ت�أخ��ذ م�شيت��ه يف الب��طء قلي�لا :فين�ش��د البي��ت الأول م��ن مطل��ع
التح��رك عندما ين�ش��د البيت الثاين
الق�صي��دة وه��و واقف ث��م يبد�أ
ّ
يتوقف بانتهائه ،وهكذا حتى تنتهي الق�صيدة.
�أن�ساق ق�صائد فن العازي
م�رسح��ا رح ًبا لل�شع��ر ،وحيث وج��د ال�شعراء
يع��د ف��ن العازي
ً
�أف ًق��ا وا�س ًعا لإبداعاتهم الفنية يف ال�شعر ،عملوا على تدوين العديد
م��ن جوانب وتفا�صيل حياة املجتم��ع ال ُعماين ،واملمتدة للع�صور
القدمية .النقاط الآتية تو�ضح �أن�ساق الهيكلية لق�صائد فن العازي.
 rالق�صائ��د الألفية :تبد�أ الدورة اللحنية يف الق�صيدة الألفية
من �صدر البيت الأول ،ب�أول حرف هجائي ( الألف) وتنتهي ب�آخر
ح��رف هجائي (الياء) ،لذل��ك �سميت بالألفية ن�سب��ة حلرف الألف
ال��ذي تبد�أ ب��ه احل��روف الهجائية يف اللغ��ة العربية ،وم��ن �أمثلة
الق�صائد الألفية هذه الق�صيدة .وهي:

�شبـــــان والم
الألف� :ألفــــت الكـــــالم ومدحــــت
ٍ
يل �صادموا حل الزحام �شــب الفخـر والطايــالت
فـــروخ عيـــــــال
الباء :بدينــا بالرجـــال كلهــــم
ٍ
ماهمهم حـرب وجتــال باعـوا العمـر ع التالفات
 rالق�صي��دة العددية� :سميت بالعددية لأنه��ا ت�أخذ الت�سل�سل
الرقم��ي الت�صاع��دي م��ن الرقم واح��د �إىل الرقم ع��شرة ولكن مع
اخت�لاف يف النط��ق والكتابة .وم��ن �أمثلة الق�صائ��د العددية هذه
الق�صيدة .وهي:
الواحدة :حـد ال�ســــالح يل من تبادوا َع اخل�صيم
ي�سجيك من بري املالح وتـذوج مـن نار اجلحيــم
الثانية  :حــ ّد ثنـــــــــاه �سبــع ورد فـي الأوليـــن
ما دار يف حايــب ذراه بــاع العمـر بيـع اليجيـن
 rالق�صي��دة املُطْ لَق��ة :فه��ي ق�صي��دة مطلق��ة ،قافيته��ا على
غ��رار �أي ق�صيدة يف ال�شع��ر العربي ،غري مرتبطة برتتيب احلروف
�أو الأع��داد ،و�إمن��ا تت��واىل �أبياتها على �سجي��ة �شاعرها ومبدعها
وح�س��ب املو�ضوع ،و�أي�ضا تت�ضمن يف حمتوياتها احلكم والن�صح
واملواعظ.
 rالق�صي��دة املو�صول��ة :وه��ي �أن مقاطعه��ا ال�شعرية تكون
مو�صول��ة بع�ضها ببع�ض بحيث تتواف��ق كلمات البيت الأخري مع
كلمات البيت الذي يليه ،مبعنى �أن البيت ال�شعري الذي ينتهي به
يف املقطع يبد�أ به وبنف�س كلماته.
دور ال�سلطنة يف احلفاظ على الرتاث الثقايف غري املادي
ان�ضم��ت ال�سلطن��ة �إىل منظمة الأمم املتح��دة للرتبية والعلوم
والثقاف��ة (اليون�سك��و) يف فرباي��ر ع��ام 1972م.وق��د �صادق��ت
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ال�سيد/
�سعيد بن �سلطان البو�سعيدي

ال�سلطن��ة على العديد من االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالرتاث
الثق��ايف غري املادي كاتفاقية حماية و�صون الرتاث الثقايف غري
امل��ادي يف 2003م ،واتفاقية تعزيز �أ�ش��كال التعبري الثقايف يف
عام 2005م.وعليه مت ت�سجيل فن العازي يف القائمة الدولية يف
اجتم��اع ال��دورة ال�سابعة للجنة الدولي��ة احلكومية ل�صون الرتاث
الثق��ايف غري املادي الذي عق��د يف مقر (اليون�سكو) بباري�س يف 5
دي�سمرب عام 2012م  .كملف منفرد لل�سلطنة.
وح�صل��ت ال�سلطن��ة خ�لال العام احل��ايل عل��ى ع�ضوية جلنة
ال�تراث العاملي خالل انتخاب �أع�ضاء اللجنة �ضمن �أعمال الدورة
الثاني��ة والع�رشي��ن اخلا�ص��ة بحماي��ة ال�تراث العامل��ي الثقايف
والطبيعي ،واملنعقدة يف مقر اليون�سكو.
وتتويج��ا جلهود د�ؤوبة،
وه��ذا يعد �إجن��ا ًزا تفتخر به ال�سلطنة
ً
وم��ن �ش�أن��ه �أن ي�سه��م يف تعزي��ز ا�ستمراري��ة ه��ذا الفن،وي�شج��ع
عل��ى التنوع الثقايف والإب��داع الب�رشي واحلوار ب�ين احل�ضارات.
ومم��ا ي�ؤكد ما حظي ب��ه هذا الفن من اهتم��ام ورعاية على كافة
مهما من الذاكرة التاريخية والوطنية
امل�ستوي��ات باعتباره ً
جزءا ً
والإن�ساني��ة ودلي��ل وع��ي املجتمع ال ُعم��اين باتفاقي��ة اليون�سكو
حلماية و�صون الرتاث غري املادي.
وللوق��وف على هذا الفن ال ُعماين العريق ،والتفا�صيل املتعلقة
به ي�رس جملة (جند عُ مان) �أن تلتقي عد ًدا من امل�س�ؤولني واملعنيني
واملهتمني بفن العازي ،حيث �أجرت اللقاءات الآتية:
ق��ال ال�سيد �سعيد ب��ن �سلطان البو�سعيدي (مدي��ر عام الفنون)
ب��وزارة �ش���ؤون الفن��ون« :قام��ت ال��وزارة عل��ى ر�ص��د ومتابع��ة
وتوثيق الفنون التقليدية املنت�رشة يف جميع حمافظات ال�سلطنة،
وامل�شارك��ة يف املحاف��ل الدولي��ة م��ن �أج��ل �إبرازها ،والتوعي��ة
ب�أهميتها يف ظل التنوع الثقايف احل�ضاري».
والرتاث الثقايف غري املادي يق�صد به املمار�سات والت�صورات
و�أ�ش��كال التعب�ير واملعارف واملهارات ،وم��ا يرتبط بها من �آالت
وقط��ع وم�صنوعات و�أماك��ن ثقافية  ،والت��ي تعربها اجلماعات،
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الدكتور/
ماجد بن حمدون احلارثي

و�أحيانا الأفراد كجزء من تراثهم الثقايف.
وحظيت الفنون التقليدية �شكلاً وم�ضمو ًنا باهتمام وا�سع من
قب��ل وزارة �ش���ؤون الفنون ،م��ن �أج��ل املحافظةوالعناية بالرتاث
الثقايف غري املادي للمجتم��ع ال ُعماين ،حيث �أدرجت لدى منظمة
الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم والثقافة (اليون�سك��و) العديد من
الفن��ون ال ُعماني��ة التقليدية( :الربع��ة ،العازي ،التغ��رود ،العيالة،
الف�ضاءات الثقافية (للمجال���س) ،القهوة العربية ،الرزحة ،عر�ضة
اخليل والإبل)�،ضمن قائمة الرتاث الثقايف غرياملادي .
و�أ�ض��اف مدير عام الفنون« :توجد حال ًي��ا العديد من امللفات
اجلاه��زة ل��دى اليون�سك��و من �أج��ل �أدراجها �ضم��ن قائمة الرتاث
الثق��ايف غ�ير املادي ،وم��ن �أبرزه��ا املل��ف املتعل��ق ب(اخلنجر
ال ُعماين)،وتعم��ل ال��وزارة عل��ى ت�شجيع معظ��م الأدب��اء والكتاب
وال�شعراء يف ال�سلطنة على الإنتاج العلمي حول الفنون التقليدية».
وق��ال الدكت��ور ماج��د ب��ن حم��دون احلارث��ي رئي���س ق�س��م
املو�سيق��ى والعلوم املو�سيقية بكلي��ة الآداب والعلوم االجتماعية
(جامع��ة ال�سلط��ان قابو���س)« :ي�سع��ى ق�س��م املو�سيق��ي والعلوم
املو�سيقي��ة �إىل تر�سيخ املو�سيقى ب�أنواعها املختلفة يف املجتمع
ال ُعم��اين ،والإ�سهام يف تنمية التفاعالت ب�ين املكونات الثقافية
اً
فعال يجمع
املتع��ددة،
و�ص��ول �إىل تكوين جيل مو�سيق��ي ذي �أثر ّ
ب�ين العلم واملهارات الفنية ،و ُيع ُّد تدري�س املو�سيقى يف اجلامعة
�رضورة ملحة لأنه ركيزة مهمة من ركائز الثقافة ،ملا يقدمه من
قيم ت�ساهم يف تنمية �شخ�صية الفرد».
و�أ�ض��اف الدكتور رئي���س ق�سم املو�سيقى والعل��وم املو�سيقية
قائلاً « :تعتمد الفنون ال ُعمانية التقليدية يف انتقالها بني الأجيال
عل��ى املمار�س��ة والتناق��ل العلمي ،و ُيع�� ُّد فن العازي م��ن الفنون
التقليدي��ة القدمي��ة باملجتم��ع ال ُعم��اين ،والذي ع��رف ب�أنه نظام
متكام��ل يجمع بني �إتقان الأداء واخل�صائ�ص ال�صوتية لدى من�شد
العازي ،وقائم على احلما�س وال�شجاعة لدى امل�شاركني مما يلفت
انتب��اه احل�ض��ور .و�أ�ش��ار �إىل �أن درا�سة فن الع��ازي البد �أن ترتكز
عل��ى الدرا�س��ات الأنرثوبولوجي��ة .و�أي�ضا يعم��ل الق�سم يف الوقت
احلايل علىتدري�س بع�ض املقررات التي تعنى بالفنون التقليدية
ال ُعمانية».
وحت��دث ال�شاعر حممد بن حمد امل�رسوري قائلاً « :فن العازي

ال�شاعر/
حممد بن حمد امل�سروري

املقدم الركن متقاعد/
ربيع بن مالح الهديفي

هو فن ،و�شعر ،و�أداء ،وي�ؤدى يف املنا�سبات الوطنية واالحتفاالت
الر�سمي��ة ،وقدمي��ا كان ي�ؤدى عند تعيني ال��والة اجلدد وا�ستقبال
الأبط��ال ،وال ت�صاحب��ه �إي �آل��ة مو�سيقي��ة �إال يف بع���ض والي��ات
ال�سلطن��ة يعتمدون على الطب��ول خا�صة والية نزوى ،وحافظ فن
الع��ازي يف الوقت احلايل على الأ�صال��ة يف الأداء ،والتجديد يف
الكلمة واملعنى.
وينت��شر فن العازي يف املدن فقط ،ولي�س يف البادية حلاجته
�إىل جمموع��ات كب�يرة الع��دد ،وه��و مق�ص��ور على الرج��ال دون
الن�ساء».
وحتدث ال�شاعر (املقدم الركن متقاعد) :ربيع بن مالح الهديفي
م��ن احلر���س ال�سلط��اين ال ُعم��اين قائال« :ف��ن العازي هو ف��ن ُعماين
�أ�صي��ل بامتي��از ومت��وارث منذ مئ��ات ال�سنني ،وميار���س يف الكثري
م��ن املنا�سب��ات ال�سعيدة مثل الأعي��اد الدينية والوطني��ة والأعرا�س
واالحتفاالت املختلفة الأخرى ،و�أي�ضا فن حما�سي يخت�ص بالرجال
فق��ط دون الن�س��اء ،وي�ستخ��دم �أي�ض��ا لتمجي��د �شخ�صية م��ا �أو قبيلة
م��ا �أو موق��ف معني من املواق��ف التي تت�صف بال�شجاع��ة والب�سالة
واالنت�ص��ار واملكان��ة االجتماعية ،وت�سبق كلم��ات العازي ترديدات
مهمة للغاية م��ن �ش�أنها �إلهام احل�ض��ور وامل�ستمعني وامل�شاهدين،
وجله��ا متجيد وحما�س وعزة وما �أن تنتهي تب��د�أ على الفور كلمات
ُ
الع��ازي .وتب��د�أ كل �أنواع الع��ازي (الألفية -العددي��ة -املو�صولة-
املطلق��ة) بالب�سملة ثم ال�صالة على الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم
�رسد املو�ضوع اخلا�ص بتلك املنا�سبة فاخلامتة».
و�أ�ضاف« :ويجب على امل�ؤدين �أن ميتازوا باحلفظ للكلمات ،وذوي
�ص��وت جه��وري  ،ويتقن��ون قب�ض��ة ال�سي��ف ،ويكونوا يف حال��ة �شموخ
وح�ضور ذهني قوي ،ويوزعون نظراتهم �إىل احل�ضور خالل الأداء».
وق��د �ش��ارك الهديفي يف العديد م��ن االحتفاالت الوطنية التي مت
�إقامتها يف حمافظات ال�سلطنة ،وامل�شاركة يف املنا�سبات اخلارجية».
م��ن جانبه حت��دث الباحث نا�رص بن حمم��د الناعبي م�ساعد
مديرمرك��ز ُعمان للمو�سيقي التقليدية قائال« :ت�أ�س�س مركز ُعمان
للمو�سيقي التقليدية يف عام 1984م .والذي يهتم بجوانب اجلمع
والتوثيق ،و�إجراء البحوث والدرا�سات امليدانية ،و�إقامة الأن�شطة
والفعالي��ات ،وعقد الربامج التدريبية لتنمي��ة القدرات واملهارات
املو�سيقي��ة ،ويع��د فن العازي :ف ًن��ا ُعمان ًيا �أ�صيلاً ل��ه �صيغ فنية

الباحث/
نا�صر بن حممد الناعبي

الباحث/
خمي�س بن جمعة املويتي

�شعري��ة خا�صة ،و�أبع��اد ووظائف �أدبي��ة واجتماعية ذات ارتباط
باحلي��اة االجتماعية ال ُعمانية ،وما ي�سوده��ا من �أعراف وعادات
وتقالي��د ،وما زال ي�ؤدي ر�سالته حتى الي��وم .ويجمع بني الإلقاء
والغن��اء وال ترافقه �آالت مو�سيقية �إال فقط الطبول �أبرزها  :الطبل
(الرحماين  ،والكا�رس)».
و�أ�ض��اف م�ساعد مدير مركز ُعم��ان للمو�سيقي التقليدية« :فن
العازي له عمق تاريخي تناول العديد من الوقائع التاريخية ذات
الطابع ال�سيا�سي واالجتماعي ،بل حتى ت�أثريات الأنواء املناخية
قدمي��ا ,و�أي�ضا يعد من
التي تعر�ض��ت لها الإمرباطورية ال ُعمانية ً
الفن��ون التي تت�سم بال�شجاع��ة والإقدام ،ولذلك �سمي املكان الذي
يقام فيه بالعزوة».
(الباح��ث) :خمي���س ب��ن جمع��ة املويت��ي« :يع��د م��ن ال�شع��راء
ال ُعماني�ين التقليدي�ين ال��ذي انغم�س يف �أجوائه ع�بر امل�شاركات
ال�شعري��ة ،وامل�ساجالت احلما�سية ،واملنا�سب��ات االجتماعية ،مما
تكون��ت لديه القناعة نحو توثيق هذه الفنون التقليدية ،وقد �أ�صدر
جمموعة من الكتب حول (فن الرزحة ،وفن الريحاين ،وفن العازي)
وغريها من الفنون ،وقد حتدث قائلاً « :التعويطة �صورة من الفخر
بكلمة (�أ�سود) يتبعها املعيط با�سم من يريد �أن ميدحه � :سوا ًء كانت
واليته �أو وطن��ه� ،أو القبائل والقالع وكبار ال�شخ�صيات يف تاريخ
واليت��ه قدمي��ا وحديث��ا .وامل�شارك��ون يف التعويطة ي��رددون يف
�ص��وت واحد كلمة (�أ�سود) بينما يع��دد املعيط �أ�سماء من يق�صدهم
باملدح �أو يتفاخر بهم ،وتنتهي التعويطة بقول املعيط (وامل�سلمني
ك�بر) فريد عليه امل�شاركون جميعا (اهلل �أك�بر) .وقد ي�سبق العازي
�أو يتل��وه :التعويطة وخا�صة يف واليات احلمراء وبهالء مبحافظة
الداخلي��ة وينقل وع�بري مبحافظة الظاه��رة والر�ستاق مبحافظة
جنوب الباطنة».
وتنقل (املويتي) ب�ين واليات ال�سلطنة يف �سبيل الك�شف عما
حتوي��ة الفنون التقليدية ،وبد�أ يف الثمانينيات من القرن املا�ضي
ب�إج��راء العديد من الدرا�س��ات امليدانيةحول امل��وروث التقليدي،
خا�ص��ة ف��ن العازي ال��ذي �أ�شار ل��ه يف كتاب��ه بعن��وان�( :إي�ضاح
الطريق��ة للفنون العريقة) اجل��زء الأول ،و�أي�ضا �شارك املويتي يف
مهرجان��ات عديدة ،وعمل ُمع ًّدا ومق��دم برامج �إذاعية وتلفزيونية
عن الفنون التقليدية بتلفزيون �سلطنة ُعمان.
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

�إن�شاء م�صنع للمن�سوجات يف املنطقة احلرة ب�صاللة بتكلفة ( )100مليون دوالر
 rrوقعت يوم  12/16املنطقة احلرة
ب�صاللة اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع
جمموعة «�أ�س يف بيتي» لإقامة م�صنع للمن�سوجات
على م�ساحة (� )100ألف مرت مربع بقيمة ا�ستثمارية
تتجاوز ( )100مليون دوالر �أمريكي ،وذلك بح�ضور معايل رئي�س
جمل�س �إدارة املنطقة احلرة ب�صاللة .ووقع االتفاقية من جانب
املنطقة احلرة ب�صاللة الرئي�س التنفيذي للمنطقة ،بينما وقعها من
جانب جمموعة (�أ�س يف بيتي) ممثل املجموعة امل�ستثمرة.
حيث ت�سعى املنطقة احل���رة �إىل ات��خ��اذ خ��ط��وات لتوطني
ا�ستثمارات حيوية ذات ن�شاط ت�صديري تعود مبنافع تنموية
لالقت�صاد الوطني متا�شيا مع �سيا�سة احلكومة يف تنويع م�صادر
الدخل ودعم املنتجات غري النفطية.
و�سيوفر م�صنع املن�سوجات باملنطقة احلرة ب�صاللة ()2500
فر�صة عمل للمواطنني ،حيث يهدف �إىل ت�صدير ( )%100من

منتجات املن�سوجات امل�صنعة باملنطقة احلرة ب�صاللة �إىل الأ�سواق
الآ�سيوية والأمريكية ،ومن املتوقع �أن يوفر امل�صنع فر�صا للأعمال
التجارية املحلية والأعمال ال�صغرية واملتو�سطة.

بيع ( )%49من ال ُعمانية لنقل الكهرباء ل�شركة �ستيت جريد ال�صينية
 rrوقعت يوم  12/14جمموعة مناء القاب�ضة على اتفاقية التخ�صي�ص
اجلزئي لل�رشكة ال ُعمانية لنقل الكهرباء ،مت مبوجبها بيع ( )٪٤٩من ال�رشكة
ال ُعمانية لنقل الكهرباء ل�رشكة (�ستيت جريد) ال�صينية.
و�أك��د معايل الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية �أن تخ�صي�ص ال�رشكة
ال ُعمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من الربنامج املعد لتخ�صي�ص بع�ض ال�رشكات
احلكومية بهدف تعزيز دور القطاع اخلا�ص وتو�سيع قاعدة امللكية وحت�سني
الكفاءة الت�شغيلية والنتائج املالية وجتويد اخلدمة من قبل هذه ال�رشكات.
و�أ�شار معاليه �إىل �أنه �ستكون هناك �رشكات حكومية �أخرى قابلة للتخ�صي�ص
كجزء من الربنامج املعد للتخ�صي�ص ،و�سيتم تنفيذه يف ال�سنوات القادمة ،مبي ًنا
�أن القطاعات التي �سيتم تخ�صي�صها تت�ضمن قطاع الكهرباء وقطاع النفط وعد ًدا
من القطاعات الأخرى التي �سيتم الإعالن عنها بعد االنتهاء من برنامج التقييم
وو�ضع الربنامج النهائي وو�ضع الأولويات.

وقع االتفاقية من جانب جمموعة مناء رئي�س جمل�س
�إدارة املجموعة فيما وقعها من جانب �رشكة (�ستيت جريد)
ال�صينية رئي�س ال�رشكة.

 rrافتتح يوم  12/10يف منطقة ن��زوى ال�صناعية مركز ُعمان للتجميع
والإ�صالح والفح�ص بتكلفة ا�ستثمارية قدرها ( )26مليون دوالر �أمريكي بالتعاون بني
�رشكة تنمية نفط ُعمان مع (�رشكة �شلمربجري ُعمان و�رشكاه) ،حيث رعى حفل افتتاح
املركز معايل الدكتور وزير النفط والغاز.
ويخت�ص مركز ُعمان للتجميع والإ���ص�لاح والفح�ص ب�إنتاج معدات الرفع
اال�صطناعي ل�صناعة النفط والغاز ،مبا فيها امل�ضخات االنغمارية الكهربائية ،و�أجهزة
القيا�س وامللحقات ،كما �سيوفر امل�صنع خدمات ال�صيانة لأجزاء امل�ضخات االنغمارية
الكهربائية ،و�أدواتها ،و�أ�سالك الطاقة.
و�سيوفر امل�صنع املتطور ( )20وظيفة لل�شباب ال ُعمانيني مما ميثل ن�سبة تبلغ
حوايل ( )٪ 80من �إجمايل عدد املوظفني خالل ال�سنة الت�شغيلية الأوىل ،ومن املتوقع
�أن ترتفع ن�سبة ال ُعمانيني يف ال�سنوات القادمة.
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� rrأكد يوم � 12/16سعادة رئي�س اللجنة الت�أ�سي�سية مل�رشوع
اللقاحات البيطرية ونائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ال ُعمانية
لال�ستثمار الغذائي القاب�ضة �أن فكرة م�رشوع اللقاحات البيطرية
تتمثل يف �إن�شاء م�صنع لتعبئة و�إنتاج اللقاحات البيطرية ،و�أو�ضح �أن
امل�رشوع يقوم على مرحلتني املرحلة الأوىل تتمثل يف تعبئة اللقاحات
البيطرية يف عبوات معقمة ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر هذه املرحلة ملدة
خم�س �سنوات الأوىل من عمر امل�رشوع� ،أما املرحلة الثانية فتتمثل
يف �إنتاج امل�ضادات ( )antigenوتعبئة اللقاحات البيطرية داخل
امل�رشوع ،و�سيتم ذلك على �ضوء جناح وت�سويق منتجات املرحلة
الأوىل خالل الفرتة الزمنية املُقدرة لها ،وتقدر التكلفة اال�ستثمارية
للم�رشوع بحوايل ( )20مليون ريال ُعماين.
و�سوف ي�ساعد هذا امل�رشوع يف �إحالل ا�سترياد بع�ض اللقاحات
مبنتجات حملية يف الدول العربية وخا�صة يف ال�سلطنة ودول جمل�س
التعاون اخلليجي الأخ��رى ،مما ي�ساعد يف احل�صول على اللقاحات
بتكلفة معقولة ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل تنامي احلاجة �إىل الأم�صال
البيطرية يف ظل حت�سن الوعي ب�أهمية تطعيم القطعان و�إنتاج حلوم
خالية من الأمرا�ض.

من املتوقع �أن ي�ساهم امل�رشوع يف �إيجاد فر�ص عمل
لل�شباب ال ُعماين و�إح�لال ال��واردات حمل ال�صادرات وتنمية
املنطقة التي يقام عليها امل�رشوع.

منح «ال ُعمانية لإنتاج وتعبئة التمور» (� )100ألف مرت مربع لإن�شاء م�صنع

افتتاح مرفق جديد للم�ضخات االنغمارية الكهربائية يف نزوى
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( )20مليون ريال تكلفة ا�ستثمارية مل�شروع �إنتاج اللقاحات البيطرية

 rrوقعت وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية مع
ال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج وتعبئة التمور يوم 12/2
عقدا يتم مبوجبه منح ال�رشكة قطعة �أر�ض مب�ساحة
تتجاوز (� )100ألف مرت مربع يف «الروي�س» بوالية
بركاء.
وقع االتفاقية عن وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
�سعادة الدكتور وكيل الوزارة ،فيما وقعها عن ال�رشكة
ال ُعمانية لإنتاج وتعبئة التمور رئي�س جمل�س الإدارة.
و�أو���ض��ح �سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية للزراعة �أن موقع الروي�س يف والية
بركاء يعد حيويا ورئي�سيا ومن املواقع اللوج�ستية,
وقد خ�ص�صته وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ليكون
مقرا للم�صنع الرئي�سي لإنتاج وتعبئة التمور.
ً
من جانبه �أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة
ال ُعمانية لإنتاج وتعبئة التمور �أن ال�رشكة �ستكون من
ال�رشكات الرائدة يف جمال �إنتاج التمور ب�سعة ت�صل �إىل
(� )30ألف طن �سنو ًيا خالل املرحلة الأولية ,و�ست�صل

يف املرحلة النهائية �إىل (� )80أل��ف طن �سنو ًيا ,مبي ًنا �أن
ال�رشكة �ستوظف ح�سب اخلطة املو�ضوعة يف املرحلة الأوىل
( )480موظفًا و�أن لديها ( )6مراكز للتجميع تغطي ( )٪95من
امل�ساحات الزراعية املزروعة بالنخيل يف ال�سلطنة.
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�إعداد :املالزم �أول  /حميد بن �سعيد ال�صوافـي

معركة �سلوت
�أيام وطنية ع�سكرية

 11( qدي�سمرب) يوم القوات امل�سلحة من كل عام.
 7( qدي�سمرب) يوم املتقاعدين من كل عام.
العمانية من كل عام.
 3( qنوفمرب) يوم البحرية ال�سلطانية ُ
العماين من كل عام.
 1( qنوفمرب) يوم احلر�س ال�سلطاين ُ
 15( qمار�س) يوم قوة ال�سلطان اخلا�صة من كل عام.
 5( qيناير) يوم �رشطة ُعمان ال�سلطانية من كل عام.
 8( qيناير) يوم كلية الدفاع الوطني من كل عام.
 15( qفرباير) يوم اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع من كل عام.

ُتعد معركة �سلّوت مفخره من مفاخر التاريخ
الع�سكري العربي قادها القائد ال ُعماين مالك بن فهم
مهما يف التاريخ ال ُعماين،
الأزدي ،و�شكلت منعطفًا ً
ذلك �أن الن�رص الذي حتقق يف هذه املعركة احلا�سمة
�أ�سفر عن حترير �سواحل جزيرة العرب ,و�أعطى هويتها
العربية بع ًدا جدي ًدا.

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
قلعة بيت الفلج �إحدى القالع ال ُعمانية ال�شهرية كتح�صني ع�سكري
�شامخ ،بناها ال�سيد �سعيد بن �سلطان عام1261هـ 1845 /م ،ويف
عهد النه�ضة املباركة �صدر الأمر ال�سامي ملوالنا جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل-
بتحويل قلعة بيت الفلج �إىل متحف لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،ليكون
�شاهدا حيا يحكي ق�صة وم�سرية التاريخ الع�سكري ال ُعماين و�أحداثه
املتعاقبة عرب خمتلف الع�صور وحتى عهد النه�ضة املباركة.
وقد تف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
-حفظة اهلل ورعاه -بافتتاح املتحف يف  11دي�سمرب عام 1988م.

خدعة حربية

اخل��دع��ة احلربية ه��ي م�صطلح ع�سكري ويق�صد ب��ه جميع
الإجراءات والتدابري املتخذة لإخفاء املواقع والن�شاطات والنوايا
احلقيقية ،ودفع العدو لالعتقاد بوجود مواقع ون�شاطات ونوايا
موهومة ،وذلك بق�صد ت�شتيته وخلق الظروف املواتية لتحقيق
املفاج�أة و�إحراز الن�رص عليه.

هو املهلب بن �أبي �صفرة الأزدي ال ُعماين ،قائد ع�سكري ُعماين يف �صدر العهد الأموي:
 mيف عهد معاوية بن �أبي �سفيان ا�ستمر يف الفتوحات الإ�سالمية وتوىل قيادة اجلي�ش وفتح خرا�سان
وما جاورها ك�سمرقند و�سج�ستان وغريها.
� mأجند �أهل الب�رصة وخل�صهم من الأزارقة.
عينه عبدامللك بن مروان واليا على خرا�سان وما جاورها من البلدان ،وعهد �إليه فتح مدن منطقة
َّ m
ما وراء النهر بو�سط �آ�سيا.
 mتويف املهلب -رحمه اهلل -بخرا�سان عام ( )83هجري.
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جوا عرب
ُتعد حمافظة م�سقط قلب ُعمان الناب�ض ،ويربطها ً
وبحرا عرب ميناء ال�سلطان قابو�س� ،إ�ضافة
مطار م�سقط الدويل
ً
�إىل العديد من الطرق الربية احلديثة ،ويوجد بها العديد من املعامل
احلديثة كامل�ساجد وامل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واملراكز
تنوعا
التجارية واملتاحف املتنوعة وغريها ،ويرى الزائر مل�سقط ً
طبيع ًيا رائ ًعا ،حيث جتد ال�شواطئ الذهبية واملرتفعات اجلبلية
�إ�ضافة �إىل تالل رملية ذهبية (رمال بو�رش).
ولعل الالفت يف حمافظة م�سقط ووالياتها ذل��ك التمازج
الرائع بني ال�تراث احل�ضاري القدمي والطابع الع�رصي احلديث،
ف�ترى فيها امل��ن��ازل والبوابات والأ���س��واق القدمية والدكاكني
ال�صغرية والطرق املتعرجة ،التي تفوح بعبق التاريخ الأ�صيل ،هذا
بالإ�ضافة �إىل الأ�سواق احلديثة ،واملحالت واملباين وال�شوارع ذات
التخطيط العمراين احلديث ،مما يحفظ ل ُعمان �شخ�صيتها التاريخية
واحل�ضارية ،وي�ضفي عليها يف الوقت ذات��ه روح احلداثة ،وقد
ا�شتهرت م�سقط ك�أحد �أنظف العوا�صم العربية ،ونالت بذلك �رشف
الفوز يف م�سابقة �أنظف مدينة عربية عدة مرات متتالية.
نظرا ملوقعها الإ�سرتاتيجي.
دورا تاريخ ًيا بار ًزا ً
وم�سقط لعبت ً
والي��ات حمافظة م�سقط هي :م�سقط ،مطرح ،بو�رش ،ال�سيب،
قريات ،العامرات.

الأيديولوجية هي م�صطلح يطلق على العقيدة والفكر ال�سيا�سي،
وهي ناجت عملية تكوين ن�سق فكري عام ،يف�رس الطبيعة واملجتمع
والفرد ،ويحدد موقفًا فكر ًيا معي ًنا يربط الأفكار يف خمتلف امليادين
الفكرية وال�سيا�سية والأخالقية والفل�سفية.

�أفقي:
� -1أديب لبناين راحل.
 -2عك�سها من لوازم اخلياطة ،حجر الطاحون.
 -3اال�س��م الأول لرئي���س وزراء بريطاين راحل،
ا�ستن�شق.
 -4من دول �أمريكا الو�سطى.
 -5للتعريف( ،كاتدرائية) �إنكليزية �شهرية.
� -6أ�ش��ار من بعي��د� ،أوب��را للمو�سيقي الإيطايل
(بوت�شيني).
 -7من الأطراف ،عك�سها رقيق.
 -8ه ّدت ،حيوان قطبي.
 -9فريق كرة قدم يف الأورغواي.

عمودي :
 -1كتاب للم�سعودي.
 -2عامل و�أديب و�شاعر عربي قدمي.
 -3اال�س��م الث��اين لرائ��د الفن��ون الت�شكيلي��ة

الكلمـــات املتقاطعـــة

املهلب بن �أبي �صفرة

حمافظة م�سقط

�أيديولوجية

باجلزائر ،حبلى.
 -4عك�سها �س�أقر�أ ،ا�ستكرب وجاوز احلد.
 -5عك�سها اال�سم اجلديد لـ (فرموزا).
 -6ممثل �أجنبي �صاعد.

� -7إح�سان ،عك�سها ع ّدا.
 -8حيوان بري ،و�أو�شكت.
 -9عك�سها وزي��ر وكاتب و�شاعر قدمي لقب
بـ (اجلاحظ الثاين).
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وج ِ�إىل َما ُي ِر ْي ُد ،ف ََم َن َع ُه
وي ُة ِ�إلىَ �أَ َّن (� ْأحك ََم ا ْ أََل ْم َر) �أَ ْي �أَ َّن ُه َق ْد َعمِ �� َل َعلَى ِ�إ ْي َقاْفِ ِه َع ْن اَلخْ ُُر ِ
��م اَ ْل ُّل َغ َّ
َذ َه َب��ت المْ َ َعا ِْج ُ
الحا ف َِه َي ِ�إ ْح�� َكا ُْم َو ْ�ض ِع ََّ
َع ْ
ال�شي ِء فيِ
َا�س َت ْحك ََم ،و َ�أ َّما َم ْع َن��ى (اَلحْ ِ ك َْمةِ) ا ِْ�صطِ ً
��ن َذلِ��كَ  ،و(�أَ ْحك ََم ُه) َ�أ ْي �أَ ْت َق َن�� ُه ف ْ
��ار (ا ِْب ُن اَ ْل َق ِّي ِم) فيِ َذلِ��كَ �إِلىَ �أَ َّن اَلحْ ِ ك َْم َة هِ َي فِ ْعلُ َما َي ْن َبغِيَ ،علَ��ى اَل َْو ْج ِه اَ َّلذِي َي ْن َبغِي،
َم ْو ِ�ضعِ��هِ ،كَ َم��ا َ�أ َ�ش َ
وَفيِ اَل َْو ْقتِ اَ َّلذِي َي ْن َبغِي .
ِالف ُ�ص َو ِر َهاَ ،وبمِ َ ا َي ْحمِ ُل ُه
�ْل�أى ب ِامل ََواقِ ِفِ ،ب َت َع ُّد ِد َماهِ َّي ِت َهاَ ،و َت َن ُّو ِع �أَ ْ�شكَا ِل َه��اَ ،وا ِْخت ِ
َواَلحْ َ َي��ا ُة َم ْ
اح َو َما َت ْن ُق ُل ُه
َب ْع ُ�ض َه��ا مِ َ
مب��ا َي ْح َت ِو ْي ِه مِ َن ا ْ أََل ْت َر ِ
��ن الأ ْف َر ِ
اح َو َما َل َها مِ َن اَ ْل َب ْه َج ِة َوال�سرُّ ُ و ِرَ ،وال َآخ ُر َ
ات
��ب َوال َّت َح ِّد َي ِ
��ن فيِ طَ ََّي ِ
��ن ا ْ أَلَ ْح�� َز ِان َواَ ْل ُه ُم ْو ِمَ ،و َما تك ُْم ُ
مِ َ
ات ال َآخ ِر مِ ْن َه��ا مِ ْن � ْأوج ِه امل ََ�صاعِ ِ
ات.
واَلمْ ُ َن ِّغ َ�ص ِ
َاج أُ� ِب َها َعلَى حِ ينْ ِ غِ ََّرةٍ َ ،و َت َتطَ ل َُّب
َفك َْم مِ َن اَلمْ ََواقِ ِف ِتلْكَ ا َّلتِي َي َت َع ََّر ُ
�ض َل َها ا ْ ِإَل ْن َ�س ُ
ان� ،أَ ْو َي َتف َ
مِ ْن ُه ُح ْ�س َن ال َّت ْد ِبيرْ ِ َم َع َهاَ ،و ُدونمَ َ ا َت َع ُرّث � ،أَ ْو ُ�س ْوء َت�صرَ ُّ ٍفَ ،و ُب ْع ًدا َع ْن كُ ِّل َما ُي ْحد ُِث ا ِْر ِت َباكً ا
َمن َذلِكَ اَ ْل َقاد ُِر
� ْأو َب ْل َبلَ�� ًة فيِ َنفْ�سِ هِ�َ ،أ ْو ُيثِ�ْي رْ ُ َج َل َب ًة َم َع ال َآخ ِر ْي َن مِ ْن َح ْو ِل ِه �أَ ْو محُ ِ ْيطِ ِه  ..ف ْ
وف؟!َ ،و َذلِكَ اَ ْل َقاد ُِر َعلَى ال َّت ْميي ِز َبينْ َ كُ ِّل َما هو
الظ ُر ِ
اب ُّ
املِ ا ْ أَلَ ْمثَلِ َم َع ِ�ص َع ِ
َعلَى ال َّت َع ُ
اج ًعا َذلِكَ ِ�إلىََ  ب ِ�صيرْ َ ِت ِه َوا ِْع ِت َدا ِل ِه فيِ اَلحْ ُ ْك ِمَ ،وال َّت�صرَ ُّ ِف ب َِح َ�صاف ٍَة
َم ْق ُب��ولٌ َو َنق ِْي ُ�ض ُهَ ،ر ِ
ات ِتلْكَ اَلمْ َ َع ْا ِر ِف اَ َّلتِي اَكْ َت َ�س َب َها كَ ِن َتا ٍْج
فيِ ِ�إطَ ا ِر �أَنمْ َ ا ِْط ُ�سلُوكِ ِه اَ ْل َق ِويمْ ِ َ ،و ِو ْف ًقا لمِ ُْ�س َت َو َي ِ
�ض �إِل َْي َها ؟! ال َ�ش ََّك �أ ََّن ُه اَلحْ َ ك ِْي ُم اَلمْ ُ ْع َتدِلُ .
ار ِبَ ،و َت َع ُّد ِد اَلخْ ِ برْ َ ِ
ات اَ َّلتِي َت َع ََّر َ
لحِ َْج ِم اَ ْل َّت َج ُ
ِ��ر ْ�أ ِي اَل َْو َ�سطِ َّي ِة َواَلاْ ِْع ِت َدالِ َذلِكَ اَ ْل َّت َن ُ
��م اَلحْ ِِّ�س َي َل َد ْيهِ ،فِ ْي َما َبينْ َ
اغ َ
وَيمَ ْ َتلِ��كُ اَلمْ ُ َغل ُِّب ل َ
ال�شامِ لِ ِل ُلأ ُمو ِرَ ،م َع ُع ْمقِ
اجا ِْت خِ برْ َ اتِ�� ِه اَل َْوا�سِ َعةَِ ،واَ ْل َف ْه ِم َّ
َم ْك ُنو َناتِ�� ِه اَلمْ َ ْع ِرفِ َّيةَِ ،و ِن َت َ
املِ
اَ ْل ِف ْك ِرَ ،وبمِ َ ا ُت�ؤ ِّدي ِه ِ�إلىَ تحَ ْ ق ِْيقِ َع َوامِ لِ اَلاْ ِ ِّت َز ِان َو َع َنا�صرِ ِ اَلاْ ِْع ِت َدالِ �َ ،س ً
واء فيِ ال َّت َع ُ
اف َوقِ َر َاء ِة
��ع اَلمْ ََواقِ ِف اَلحْ َ َيات َِّي��ةِ� ،أَ ْو َم َع اَلمْ ُ َت َغيرِّ َ ِ
ات ا ْ آَلن َِّي��ةَِ ،واَ ْل ُق ْد َر ِة َعلَى ا ِْ�ستِ��ْشارْ َ ِ
َم َ
اَلاْ ِْحت َِم ِ
االت اَلمْ ُْ�س َت ْق َبل َِّيةَِ ،م َع اَلاْ ِْ�س ِت ْع َدا ِد لل َّتك َُّي ِف َم َع َها فيِ َح ْي ِنهَِ ،واَ ْل َع َملِ َعلَى تحَ ْ ق ِْيقِ
ال�ش ْخ ِ�ص َّيةَِ ،م َع اَلمْ َ ْقد َِر ِة َعلَى ال َّت َعا ُي ِ�ش َوال َّتك َُّي ِف َم َع
اَلاْ ِْعتِ�� َدالِ َما َبينْ َ َذا ِت ِه َو َعال َقا ِت ِه َّ
العميد الركن
��ب َذلِكَ يف ِ�إحلْاقِ
ب ِْي َئتِ�� ِه اَلمْ ُحِ ْيطَ �� ِة فيِ ِ �إطَ ا ِر َه��اَ ،وبمِ َ ا ُي َح ِّق ُ
��ق �أَ ْه َدا َف ُهَ ،و ُد َ
ون �أَ ْن َي َت َ�س َّب َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
رين.
ذى لل َآخ ِ
الأَ َ
َامَ ،وبمِ َ ا
ُ��ون َ�صاحِ ُب اَلحْ ِ ك َْم ِة ُه��و َذلِكَ اَلحْ ِ
َ�ص ُ
َو ِب َذلِ��كَ َيك ُ
ِ��م ِب ْا َلأ ْحك ِ
ي��ف اَلمْ ُ ْع َتدِلُ  ،اَلمْ ُ ل ُّ
اع
َل َد ْي�� ِه مِ ��ن َنفَا ِذ اَ ْل َب ِ�صيرْ َ ةَِ ،و َت ْهذ ِْي ِب ال ََّن ْف ِ
ال�ص ِّد َع ْن ا ِّت َب ِ
���سَ ،وتحَ ْ ق ِْيقِ اَلحْ َِّقَ ،واَ ْل َع َملِ بِ��هَِ ،و َّ
اب وال َّت َع ُّل ِم َوال َّت َزو ِد
ِّ
كل َباطِ ٍ
الم ِة االكْ ت َِ�س ِ
��ل َ�أ ْو َه َو ًىَ ،و َي ْ�سب ُِق كُ َّل َذلِكَ ُق ْد َر ُت ُه َعلَ��ى ُح ْ�س ِن َو َ�س َ
ب ِاحل َِج ِج َواال ِْ�س ِت ْداللِ .
ُ��و ُن َم ْرئ َِّي ًة
َول َِ�صاحِ ِ
ال�صف ُ
��ب اَلحْ ِ ك َْم�� ِة َم��ا يمُ ِّي ُز ُه َع ْن َ�أ ْق َرانِ��هِ ،مِ ْن َح ْي ُث ِتلْ��كَ ِّ
َات اَ َّلتِي َق ْد ال َتك ْ
لل َّن ِ
امال ِتهِ ،باِمتِالكِ �� ِه الَّتفَا�ؤلَ َوا َْلِإ ْي َجاب َِّيةََ ،وال َّتفْ�سِ يرْ َ
ا���سَ ،ولَك َّن َها َتظْ َه ُر مِ ْن خِ اللِ َت�صرَ ُّ َف ِا ِت ِه َو َت َع ُ
اج َه ِة ا ُ
الت
مل ْع ِ�ض ِ
ور مِ ْن َح ْولِهَ ،وال َّت َحلِّي ب ِا ْل ُه ُدو ِء َواَلحْ ِْر ِ
اَلمْ ُ
�ص َعلَ��ى ا َْلِإ ْت َقا ِْن فيِ ُم َو َ
��ي لمِ َ��ا َي ُد ُ
َو�ضوعِ َّ
ِالت
�ص اَلمْ ُْ�شك ِ
ال�ص ْع َب�� ِة وامل َِ�ص ْ ِري َّيةَِ ،واَ ْل ُق ْد َرة َعل��ى اَ ْل َغ ِ
و�ص فيِ َح ْيث َِّيا ِت َها َوال َّت َع ْمقِ فيِ قِ َر َاءتِه��اَ ،وتمَ ْ حِ ْي ِ
َّ
َ�ص ْي ُف اَلمْ ُ ْع َتدِلُ .
اج ِع حلُولِها َ ..ذلِكَ ُهو َ�صاحِ ُب اَلحْ ِ ك َْم ِة  ،اَلحْ ِ
َو َت ْفك ِْيكِ طَ ال�سِ مِ َهاَ ،و ْالإِ ْت َي ِ
ان ِب َن َو ِ
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