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ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة  aفَا ْد ُخلِي يِف عِ َبادِي َ aوا ْد ُخلِي
} َيا �أَ َّي ُت َها ال َّنف ُْ�س مْالُطْ َم ِئ َّن ُة ْ aار ِجعِي �إِ ىَل َر ِّبكِ َر ِ
َج َّنتِي{ �صدق اهلل العظيم�( .سورة الفجر)30-27 :

{...
z

بقلوب م�ؤمنة مقرة بق�ضاء اهلل وقدره ،املعت�صمة بقدرة خالقها ،تلقى �أبناء ُعمان نب�أ انتقال املغفور
له -ب�إذن اهلل تعاىل� -إىل جوار ربه ،موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب
اهلل ثراه -كان َو ْق ُع النب أ� عظيما وحزي ًنا وم�ؤ ِّث ًرا ،وامل�صاب جلال ،ولكنه ق�ضاء اهلل يف خلقه ،و�سنته جل
يف عاله يف احلياة واملمات ما�ضية ،والرا َّد مل�شيئة املوىل �سبحانه وتعاىل ،فتل ُّقوه بال�صرب واحت�ساب
الأجر والثواب منه عز وجل ،مت�رضعني هلل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ،وي�سكنه ف�سيح جناته،
ويكون منزله يف الفردو�س الأعلى ،مع ال�شهداء وال�صديقني وال�صاحلني ،وح�سن �أولئك رفيقا� ،إنه �سميع
جميب« ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».
رحل قابو�س القائد ،قابو�س الأب ،قابو�س الإن�سان ،رحل احلكيم ،رمز ال�سالم ،باين نه�ضة ُعمان
�ضخما،
عظيما ،و�إر ًثا
أثرا
ً
ً
احلديثة ،وجم ِّدد �أجمادها التليدة ،وقائد م�سريتها املظفرة ،رحل خملِّفًا � ً
عمت خرياتها �أرجاء الوطن يف كافة املجاالت وعلى جميع الأ�صعدة ،البناء
ونه�ض ًة تنموي ًة �شامل ًة َّ
والتعمري والتقدم واالزدهار على ال�صعيد الداخلي ،وال�سالم والوئام واملحبة والتعاون مع �سائر الدول
وال�شعوب على ال�صعيد اخلارجي ،حمققا ر�سالته ال�سامية -طيب اهلل ثراه -و�أهدافه النبيلة التي قادها
منذ بداية النه�ضة املباركة �إىل �أن اختاره ربه �إىل جواره ،وكما قال موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -يف كلمته الأوىل
بعد �أدائه ق�سم اليمني �سلطا ًنا ل ُعمان «لقد �شاءت �إرادة اهلل �سبحانه �أن نفقد �أعز الرجال و�أنقاهم،
املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور  -رحمه
اهلل  -رجل ال ميكن خلطاب كهذا �أن يوفيه حقه ,و�أن يع ِّدد ما �أجنزه وما بناه».
و�شيعوا جثمانه الطاهر ،و�إن كان قد فارقهم بج�سده،
ودع ال ُعمانيون ال�سلطان قابو�س طيب اهلل ثراهَّ ،
منهمرا على فراقه� ،إال �أنه �سيبقى يف قلوبهم ،ويف وجدانهم ،و�ستبقى منجزاته
وذرفت �أعينهم دم ًعا
ً
العظيمة ال تفارقهم ،يحر�سونها ويحافظون عليها ،و�ستبقى و�صيته �أمينني عليها مبايعني َم ْن اختاره
جاللته ـ رحمه اهلل ـ خلفا له على الوالء والطاعة ،داعني اهلل عز وجل �أن يحفظ جاللة ال�سلطان هيثم
قدما يف قيادة
بن طارق املعظم بعني رعايته وعنايته ،و�أن يكتب جلاللته التوفيق وال�سداد يف امل�ضي ً
الوطن �إىل مزي ٍد من الرخاء واالزدهار ،و�أن يكون خري خلف خلري �سلف.
حفظ اهلل ُعمان وجاللة ال�سلطان
هيئة التحرير
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع

�صدرت عام 1974م

JUND OMAN
الإ�شراف العام

يف هذا العدد

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

فقيد عُ مان والأمة احلكيم رمز ال�سالم
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
يف ذمة اهلل

هيئة التحرير

�ص49-6

رئي�س التحرير

العميـــــد الركــــن /ح�ســـن بــن عـلـــي بــن عبــداهلل املجينـي
رئي�س التوجيه املعنوي
نائب رئي�س التحرير

العقيـد الركــن� /إبــراهيـــم بـــن �سعيــد بــن نـا�صـر املعمـــري
مدير التوجيه املعنوي

الدول ال�شقيقة وال�صديقة تعلن
احلداد وتنكي�س الأعالم

�ص57-54

مديــر التحــريـــر

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة
التحرير ال�صحفي

التدقيق اللغوي

املالزم �أول� /إ�سحــاق بـن عبداللــه بن هـــالل ال�سيابـــي

الرائـــد /هـوي�شــل بن خليـف بن هوي�شــل النا�صـــــري

�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -ينعم ب�أو�سمة
الإ�شادة ال�سلطانية على الفريق الطبي الذي
نال �شرف املتابعة ال�صحية والعالج للمغفور
له ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل

�ص63-62

الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقـــــي
النقيـــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــــدي
املــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شــــــــي

الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي
الرقيـب �أول� /ســامـي بن �ســعيـد بن �صالــح الزكوانـــــــي
العريـــــــف /عبداللـه بن عي�سـى بن حممـد الرم�ضانـــــي

مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عي�سـى البحـــــري
العنــــوان
مدير حترير جملة جند عُ مان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
 - ١٠٠م�سقط � -سلطنة عُ مان

الهواتف
٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣٣٣٣٦١
فاك�س ٢٤٣٣٨٠٦٩ :

املوقع الإلكرتوين

www.mod.gov.om

الإعالنات واال�شرتاكات
يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

الربيد الإلكرتوين

jundoman.mod@gmail.com
OMANـMODـTwitter : @MG

�صفحات من �إجنازات املغفور له -ب�إذن
اهلل تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد ط َّيب اهلل ثراه

�ص87-67

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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فقيد ُعمان والأمة احلكيم رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ال�س ـ ـالم جاللـ ــة ال�سلط ـ ـان قاب ــو�س بـن �سعيد فــي ذم َّــة الله
العمانية
الت�صوير - :وكالة الأنباء ُ

 -التوجيــــــه املعنـــــــوي

 -حممــــد م�صطفــــــــــى

�إميانًا بق�ضاء اهلل وقدره ،انتقل �إلى جوار ربه املغفور له ب�إذن اهلل تعالى
م�ساء يوم اجلمعة بتاريخ الرابع ع�رش من جمادى الأولى لعام 1441هـ املوافق
العا�رش من يناير لعام 2020م ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ط َّيب اهلل ثراه ،بعد قيادته للنه�ضة
ال ُعمانية احلديثة املباركة خلم�سة عقود حافلة باملنجزات العظيمة على

�إىل جنات
الفــردو�س
الأعلــــــى
ب�إذن اهلل تعاىل

ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
ديوان البالط ال�سلطاين ينعي فقيد الوطن ويعلن احلداد
} َيا �أَ َّيت َُها ال َن ّْف ُ�س مْالُ ْط َم ِئ َّن ُة ] ْار ِجعِي ِ�إ َلى َر ّب ِكِ َرا�ضِ َي ًة َم ْر�ضِ َّي ًة ] َفا ْدخُ ل ِي يِف ِع َبادِي ] َوا ْدخُ ل ِي َج َّنتِي{

�إلى �أبناء الوطن العزيز يف ّ
كل �أرجائه� ،إلى الأمتني العربية والإ�سالمية و�إلى العامل �أجمع.
بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره ،وببالغ احلزن وجليل الأ�سى ممزوجني بالر�ضا التام والت�سليم
املطلق لأمر اهلل ،ينعي ديوان البالط ال�سلطاين املغفور له – ب�إذن اهلل تعالى – موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور املعظم الذي اختاره اهلل �إلى جواره م�ساء يوم اجلمعة بتاريخ
الرابع ع�رش من جمادى الأولى لعام  1441هـ املوافق العا�رش من يناير لعام 2020م بعد نه�ضة �شاخمة
�أر�ساها خالل خم�سني عا ًما منذ �أن تق ّلد زمام احلكم يف الثالث والع�رشين من �شهر يوليو عام 1970م،
وبعد م�سري ٍة حكيم ٍة مظفر ٍة حافل ٍة بالعطاء �شملت ُعمان من �أق�صاها �إلى �أق�صاها ،وطالت العامل
العربي والإ�سالمي والدويل قاطبة  ،و�أ�سفرت عن �سيا�س ٍة متزن ٍة وقف لها العامل �أجمع � اً
إجالل واحرتا ًما.
علن ديوان البالط ال�سلطاين احلداد وتعطيل العمل الر�سمي للقطاعني العام واخلا�ص ملدة ثالثة
و�إذ ُي ُ
�أيام ،وتنكي�س الأعالم يف الأيام الأربعني القادمة ليدعو اهلل – جلت قدرته – �أن يجزي جاللته خري
اجلزاء ،و�أن يتغمده بالرحمة الوا�سعة واملغفرة احل�سنة  ،و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته مع ال�شهداء وال�صديقني
وح�سن العزاء ،وال نقول �إال ما ير�ضي ربنا،
وح ُ�س َن �أولئك رفيقا ،و�أن يلهمنا جمي ًعا ال�صرب وال�سلوان ُ
َ
ويوقن به عباده ال�صابرون املحت�سبون الرا�ضون بق�ضاء اهلل وقدره و�إرادته.
ُ
}�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون{
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ا�ستنا ًدا �إىل النظام الأ�سا�سي للدولة (جمل�س الدفــــــــــــــــاع) ينعقــــد وينعـــي الفقيــد طيَّب اهلل ثــراه

ن�ص البيان الأول ال�صادر من (جمل�س الدفاع)
ْ�س المْ ُطْ َم ِئ َ ّن ُة ا ْر ِجعِ ي
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم } َيا �أَ َ ّي ُت َها ال َ ّنف ُ
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َ ّي ًة فَا ْدخُ لِي يِف عِ َبادِي َوا ْدخُ لِي َج َ ّنتِي{
ِ�إلىَ َر ِ ّبكِ َر ِ
لقد ق�ضت م�شيئة اهلل عز وجل �أن تفقد ُعمان والأمة،احلكيم ،رمز
ال�سالم ،جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،تغمده اهلل بوا�سع رحمته
و�أدخله ف�سيح جناته� ،إنه �سميع قريب جميب الدعاء.
�أمام هذه اللحظة التاريخية من عمر ُعمان ،وعمق الأ�سى لهذا
احلدث اجلـلل ،وا�ستنـادا ملــا ن�صت عليه املـــادة ( )6ال�ساد�ســة
مـن النظـام الأ�سا�سي للدولة ،ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
( / 101  )96وتعديالته ،فقد انعقد جمل�س الدفاع برئا�سة معايل
الفريق �أول �سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين
رئي�س جمل�س الدفاع بالإنابة ،وبح�ضور جميع �أع�ضائه ،وهم:
معايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�رشيقي املفت�ش العام لل�رشطة
واجلمارك ،معايل الفريق �سعيد بن علي الهاليل رئي�س جهاز الأمن
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الداخلي ،الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،اللواء الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،اللواء الركن
خليفة بن عبداهلل اجلنيبي قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
وتنفيذًا للمادة (/ 2 �أ) من املر�سوم ال�سلطاين رقم (/ 105
 )96يف �ش�أن جمل�س الدفاع ،فقد قام جمل�س الدفاع بدعوة جمل�س
العائلة املالكة لالنعقاد لتحديد من تنقل �إليه والية احلكم،
و�سيظل جمل�س الدفاع يف حالة انعقاد ،معاهدين اهلل بالثبات
على الوالء والطاعة ملا فيه خري هذا الوطن العزيز ورفعته ،حفظ
اهلل ُعمان و�شعبها الويف».
�صدر يف يوم ال�سبت:
التاريخ  15 :جمادى الأوىل 1441هـ
املوافق  11 :يناير 2020م

جمل�س العائلة املالكة يقرر بقناعة را�سخة تثبيت من �أو�صى به جاللة ال�سلطان  -ط َّيب اهلل ثراه-
وتقديرا له ،وجمل�س العائلة املالكة يوكل ملجل�س الدفاع فتح الر�سالة
عرفا ًنا وامتنا ًنا
ً
ن�ص البيان الثاين ال�صادر من (جمل�س الدفاع)
«ي�سرتعي جمل�س الدفاع انتباه املواطنني الكرام ب�أنه وبالإ�شارة �إىل البيان الأول
الذي �أعلن فيه عن قيامه بدعوة جمل�س العائلة املالكة لالنعقاد لتحديد من تنقل �إليه
والية احلكم ،فقد ت�سلّم جمل�س الدفاع هذا اليوم ال�سبت بتاريخ  15جمادى الأوىل
1441هـ  ،املوافق  11يناير 2020م ،ردا كرميا من جمل�س العائلة املالكة مت ّثل يف
�أن جمل�س العائلة املالكة قد انعقد وقرر عرفانا وامتنانا وتقديرا للمغفور له ب�إذن اهلل
تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ رحمه اهلل ـ وبقناعة را�سخة تثبيت
من �أو�صى به جاللة ال�سلطان يف و�صيته� ،إميانا من جمل�س العائلة املالكة باحلكمة
طيب اهلل ثراه ـ وعليه
املعهودة والنظرة الوا�سعة جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ ّ
�أوكل جمل�س العائلة املالكة ملجل�س الدفاع القيام بفتح الو�صية وفقا ملا ن�صت عليه
املادة ( )6ال�ساد�سة من النظام الأ�سا�سي للدولة.
وبعون من اهلل وتوفيقه ،فقد عقدت جل�سة فتح الر�سالة وذلك يف يوم ال�سبت
امل�ؤرخ يف  15جمادى الأوىل 1441هـ  ،املوافق  11يناير 2020م ،وبح�ضور كل من:
معايل الفريق �أول �سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س جمل�س
الدفاع بالإنابة ،معايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�رشيقي املفت�ش العام لل�رشطة
واجلمارك ،معايل الفريق �سعيد بن علي الهاليل رئي�س جهاز الأمن الداخلي ،الفريق
الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،اللواء الركن خليفة بن عبداهلل اجلنيبي قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
كما ح�رض اجلل�سة كل من :معايل الدكتور يحيى بن حمفوظ املنذري رئي�س جمل�س
الدولة� ،سعادة خالد بن هالل املعويل رئي�س جمل�س ال�شورى ،ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
�إ�سحاق بن �أحمد البو�سعيدي رئي�س املحكمة العليا ،ف�ضيلة الدكتور �صالح بن حمد
الرا�شدي نائب رئي�س املحكمة العليا ،ف�ضيلة الدكتور خليفة بن حممد احل�رضمي نائب
رئي�س املحكمة العليا.
ويت�رشف جمل�س الدفاع بح�ضور �أ�صحاب ال�سمو �أفراد العائلة املالكة الكرمية
�شهودا كراما على الإجراءات ،عليه فقد نال جمل�س الدفاع �رشف فتح الر�سالة وقراءتها
ب�شكل مبا�رش على جميع احلا�رضين الكرام ،والإعالن ب�أن جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعـاه ـ هو �سلطان ُعمان .حفظ اهلل ُعمان
وجاللة ال�سلطان».

�صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد:

«تثبيت م َْن هو يف الو�صية التي ّ
تف�ضل بها جاللته،
�إكراما لهذا الرجل العظيم وتقديرا له ،وتعزيزا
ملكانته ،ول�سمعته ،و�سمعة عُ مان �أمام الغري»

وقد �ألقى �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء كلمة قبل فتح
الو�صية قال فيها« :ال �شكَّ �أن هذا امل�صاب جللٌ ،على
فقدان هذا الرجل العظيم ،الذي �أ�س�س هذه الدولة ،وبناها
على مدى ن�صف قرن من الزمان ،نحييه ،ونتمنى �إن �شاء
اهلل �أن يرزقه ربنا اجلنان ،و�أن يوفق هذا البلد وال�شعب
ال ُعماين ملا فيه اخلري وال�س�ؤدد .و�أ�ضاف �سموه :للعلم،
جمل�س العائلة قد اجتمع يف وقت �سابق ،وقد وافق على
إكراما
تثبيت من هو يف الو�صية التي ّ
تف�ضل بها جاللتهً � ،
وتقديرا له وتعزيزا ملكانته ول�سمعته و�سمعة
لهذا الرجل،
ً
ُعمان �أمام الغري ،فنحن كلنا هنا �أمام م�س�ؤوليات ج�سام،
وعلينا �أن نبذل كل جهد يف �سبيل هذا البلد ويف �سبيل
تقدمه ،وحفاظا على �أمنه و�سالمته».
9

العــدد 517
يناير 2020

ن�ص الو�صية جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ط َّيب اهلل ثراه

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ربنا عليك توكلنا و�إليك �أنبنا و�إليك امل�صري ..احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل،
وعلى �آله و�صحبه ومن وااله� ..أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء جمل�س العائلة الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
حملكم النظام الأ�سا�سي للدولة �أمانة عظيمة وك َّلفكم مبهمة ج�سيمة ،ب�إ�سناده �إىل
فقد َّ
جمل�سكم املوقر م�س�ؤولية حتديد من تنتقل �إليه والية احلكم ،وذلك خالل ثالثة �أيام من �شغور
من�صب ال�سلطان .وحيث �إن جمل�سكم املوقر ،مل يتفق على اختيار �سلطان للبالد يف املدة التي
حددها النظام الأ�سا�سي للدولة ،ف�إننا بعد التوكل على اهلل ورغبة منا يف �ضمان ا�ستقرار البالد،
تو�سمنا فيه من �صفات وقدرات ت�ؤ ِّهله
ن�شري ب�أن يتوىل احلكم ال�سيد
 ،وذلك ملا َّ
حلمل هذه الأمانة ،و�إننا �إذ ن�ضرع �إىل اهلل العلي القدير �أن يكون عند ح�سن الظن الذي دعانا �إىل
اختياره والثقة التي دفعتنا �إىل تقـدميه ،ف�إننا ندعوكم جميعا �إىل مبايعته على الطاعة يف الع�سر
والي�سر ،واملن�شط واملكـره ،و�أن تكونوا لـه ال�سنـد املتني ،والنا�صـح الأمني ،معت�صمني دائمــا
حتت قيادتــه بوحـدة ال�صف والكلمـة والهــدف وامل�صري ،متجنبني كـــل �أ�سبـــاب ال�شقـاق
والفرقـة والتنابـذ والتناحر ،عاملني بقوله تعاىل } :وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم {
�صدق اهلل العظيم.
وفقكم اهلل ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

								

(جملـــ�س الدفـــاع) يت�شــرَّف بـالإعـــالن عـــن تثبيت جاللـــــــــــــــــــــــــة ال�سلطان هيثـــم بـــن طـــارق �آل �سعيــد �سلطانـــا ل ُعمــــــــــان
وقد �ألقى معاىل الفريق �أول �سلطان بن حممد النعماين وزير
املكتب ال�سلطاين رئي�س جمل�س الدفاع بالإنابة كلمة �أمام جمل�س
ُعمان قال فيها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
«لقد �شاءت الأقدار �أن تفقد ُعمان �أ ًبا وقائ ًدا ملهما ومع هذا
احلدث اجللل لي�س لنا �إال الإميان بق�ضاء اهلل وقدره ،و�إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون) ،وتنفيذًا للمادة ال�ساد�سة من النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء
واملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )96/105يف �ش�أن جمل�س الدفاع،
ً
على اتفاق جمل�س العائلة املالكة الكرمية ب�أن يكون �سلطان البالد هو
من �أ�شار �إليه �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم يف
و�صيته ،فقد قام جمل�س الدفاع باال�شرتاك مع رئي�سي جمل�س الدولة
وال�شورى ورئي�س املحكمة العليا و�أقدم نائبني لرئي�س املحكمة العليا،
وبح�ضور العائلة املالكة الكرمية بفتح الو�صية هذا اليوم ال�سبت 15
وبناء عليه
جمادى الأوىل 1441هـ ،املوافق  11من يناير 2020م،
ً
يت�رشف جمل�س الدفاع الإعالن ب�أنه مت تثبيت جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق �آل �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه �سلطانا ل ُعمان ،حفظ اهلل
ُعمان وجاللة ال�سلطان».
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثـم بـن طــارق املعظــم  -حفظــه اللـه ورعـــــــــــــــــــــــــــــاه  -يـ�ؤدي ق�سـم اليمني �سلطانـا ل ُعمـان ويلقي كلمة �سامية كرمية بهذه املنا�سبـة

�أدى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل
ورعاه  -ق�سم اليمني �سلطانا للبالد ،وذلك لدى و�صول جاللته لقاعة ُعمان
يوم ال�سبت اخلام�س ع�شر من جمادى الأوىل لعام 1441هـ املوافق احلادي
ع�شر من يناير لعام ٢٠٢٠م يف جل�سة م�شرتكة ملجل�سي ُعمان والدفاع تنفيذا
لأحكام املادة ال�سابعة من النظام الأ�سا�سي للدولة.
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحرتم النظام الأ�سا�سي للدولة ،والقوانني ،و�أن �أرعى م�صالح املواطنني
وحرياتهم رعاية كاملة ،و�أن �أحافظ على ا�ستقالل الوطن و�سالمة �أرا�ضيه»
العــدد 517
يناير 2020
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لقد �شاءت �إرادة الله �سبحانه
�أن نفقد �أع ّز الرجال و�أنقاهم
املغفور له ـ ب�إذن الله ـ ح�ضرة
�صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور،
رحمــه اللـه
] ] ] ] ]

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور ،رحمه
الله بنى دولة ع�صرية �شهد لها
القا�صي قبل الداين ،و�ش َّيد نه�ضة
را�سخة
] ] ] ] ]

ن��ح��ن ع���ازم���ون ب�����إذن الله
وعونه وتوفيقه ال�سري على
نهج جاللة ال�سلطان قابو�س
ل�ترق��ى ُع��م��ان �إىل املكانة
املرموقة التى �أراد لها و�سهر
على حتقيقها ،فكتب الله له
النجاح والتوفيق
] ] ] ] ]

�إن عزاءنا الوحيد وخري ما نخلد
به �إجنازاته هو ال�سري على نهجه
القومي ،والت�أ�سي بخطاه النرية
التي خطاها بثبات وع��زم �إىل
امل�ستقبل ،واحلفاظ على ما �أجنزه
والبناء عليه
العــدد 517
يناير 2020
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ن�ص اليمني
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
«�أق� ��� �س ��م ب� ��اهلل ال �ع �ظ �ي��م �أن
�أح� �ت� ��رم ال� �ن� �ظ ��ام الأ�� �س ��ا�� �س ��ي
للدولة وال�ق��وان�ين ،و�أن �أرع��ى
م�صالح املواطنني وحرياتهم
رعاية كاملة ،و�أن �أحافظ على
ا� �س �ت �ق�ل�ال ال ��وط ��ن و� �س�لام��ة
�أرا�ضيه».
كما �ألقى جاللة ال�سلطان
امل�ع�ظ��م -ح�ف�ظ��ه اهلل ورع� ��اه-
كلمة فيما يلي ن�صها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احل �م ��د هلل احل �ك �ي��م امل �ت �ع��ال،
املحمود على ال�سراء وال�ضراء
على حد �سواء� ،سبحانه ،ال را ّد
ل�ق���ض��ائ��ه وال م�ع�ق��ب حلكمه،
يدبر الأم��ر ،ما من �شفيع �إال
ب�إذنه ،منه املبد�أ و�إليه الرجعى،
وله احلمد يف الآخرة والأوىل،
وال���ص�لاة وال���س�لام ع�ل��ى خري
�أن �ب �ي ��ائ ��ه ور�� �س� �ل ��ه وع� �ل ��ى �آل ��ه
و�صحبه �أويل ال�صدق والوفاء.
�أما بعد,،
ف ��إن �إرادة اهلل تعاىل جارية
يف خ �ل �ق��ه ،و�إن� � ��ا ج �م �ي � ًع��ا �إل �ي��ه
لراجعون .لقد �شاءت �إرادة اهلل

�سبحانه �أن نفقد �أع � ّز الرجال
و�أن� �ق ��اه ��م امل �غ �ف ��ور ل ��ه -ب� � ��إذن
اهلل -ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن
ت �ي �م��ور -رح �م ��ه اهلل -رج ��ل ال
ميكن خل�ط��اب ك�ه��ذا �أن يوفيه

حقه ،و�أن ي�ع�دِّد م��ا �أجن��زه وما
ب�ن��اه ،فلقد بنى دول��ة ع�صرية
�شهد لها القا�صي قبل الداين،
و� �ش � َّي��د ن�ه���ض��ة را� �س �خ��ة جت� َّل��ت
م�ع��امل�ه��ا يف م�ن�ظ��وم��ة ال�ق��وان�ين
وال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي �ستحفظ
15
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جاللـــة ال�سلطــان املعظـــم يتقبــــل التهانــي مـــن الأ�ســـــــــــــرة املالكــــــــة
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�سنوا�صل مع �أ�شقائنا قادة
دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية الإ�سهام يف
دفع م�سرية التعاون بني دولنا
لتحقيق �أماين �شعوبنا

�سنبقى داعني وم�ساهمني يف
حل اخلالفات بالطرق ال�سلمية
وباذلني اجلهد لإيجاد حلول
مر�ضية لها بروح من الوفاق
والتفاهم

ال�ب�لاد ،وتنظم م�سريتها نحو
م�ستقبل زاه��ر �أراده لها ،و�أق��ام
ب �ن �ي��ة �أ� �س��ا� �س �ي��ة غ � ��دت حم� ّ�ط
�أنظار العامل ،و�أ�س�س منظومة
اق�ت���ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة قائمة
على العدالة وحتقيق التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ،وزي � � ��ادة الإن� �ت ��اج،
وت �ن��وي��ع م �� �ص��ادر ال ��دخ ��ل ،مما
�أدى �إىل رف��ع م�ستوى معي�شة
املواطن ال ُعماين ،و�أق��ام هياكل
ثابتة ودائ �م��ة للتعليم بجميع
م�ستوياته وتخ�ص�صاته ،فنهلت
م�ن��ه الأج �ي ��ال ،وت���ش��رب��ت عل ًما
وم �ع��رف��ة وخ �ب��رة .ف �ج��زاه اهلل
خري ما جزى �سلطانا عن �شعبه
وب �ل��ده و�أم� �ت ��ه ،و�أن ��زل ��ه م�ن��ازل
ال �� �ص��احل�ين ،وج �ع��ل م �ث ��واه يف
ج�ن��ات النعيم ،يف مقعد �صدق
عند مليك مقتدر ،وهي�أ ل ُعمان
�أ�سباب العز واالزدهار والتمكني.

�أبناء ُعمان الأوفياء:
�إن ال� � �ك� � �ل� � �م � ��ات ل �ت �ع �ج ��ز
والعبارات لتق�صر عن �أن ت�ؤ ِّبن
�سلطا ًنا عظي ًما مثله ،و�أن ت�سرد
م�ن��اق�ب��ه ،وت �ع��دد �إجن ��ازات ��ه� .إن
عزاءنا الوحيد وخري ما نخلد
ب��ه �إجن ��ازات ��ه ه��و ال �� �س�ير على
نهجه القومي ،والت�أ�سي بخطاه
النرية التي خطاها بثبات وعزم
�إىل امل�ستقبل ،واحلفاظ على ما
�أجن��زه والبناء عليه .وه��ذا ما
نحن عازمون -ب�إذن اهلل وعونه
وت��وف �ي �ق��ه -ع �ل��ى ال �� �س�ير ف�ي��ه،
والبناء عليه لرتقى عُمان �إىل
املكانة املرموقة التي �أرادها لها،
و�سهر على حتقيقها ،فكتب اهلل
له النجاح والتوفيق.
وع� �ل ��ى ال �� �ص �ع �ي��د اخل ��ارج ��ي
ف � � � ��إن � � � �ن� � � ��ا � � � � �س� � � ��وف ن�ت��ر� � �س� ��م
ُخ � �ط� ��ى ال� ��� �س� �ل� �ط ��ان ال � ��راح � ��ل،
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جاللـــة ال�سلطــان هيثـــم بــن طـــارق املعظــم يتقبـــــــــــــــل التهــــاين مـــن (جمـلـــــــــ�س الــدفـــــــــــاع)
م��ؤك��دي��ن ع�ل��ى ال�ث��واب��ت التي
اخ �ت �ط �ه��ا ل �� �س �ي��ا� �س��ة ب�ل�ادن ��ا
اخل� ��ارج � �ي� ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ع �ل��ى
التعاي�ش ال�سلمي ب�ين الأمم
وال �� �ش �ع��وب وح �� �س��ن اجل � ��وار،
وع � ��دم ال �ت��دخ��ل يف ال �� �ش ��ؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �غ�ير ،واح �ت��رام
�سيادة ال ��دول ،وعلى التعاون
ال ��دويل يف خمتلف امل�ج��االت،
كما �سنبقى كما عهدنا العامل
يف ع �ه��د امل� �غ� �ف ��ور ل ��ه -ب � � ��إذن
اهلل ت �ع��اىل -ح���ض��رة �صاحب
اجل�ل�ال ��ة ال �� �س �ل �ط��ان ق��اب��و���س
ب��ن �سعيد ب��ن ت�ي�م��ور ،داع�ين
وم�ساهمني يف حل اخلالفات
ب��ال �ط��رق ال���س�ل�م�ي��ة ،وب��اذل�ين
اجلهد لإيجاد حلول مر�ضية
لها بروح من الوفاق والتفاهم.
و��س�ن��وا��ص��ل م��ع �أ��ش�ق��ائ�ن��ا
ق ��ادة دول جم�ل����س ال�ت�ع��اون
ل� � � ��دول اخل� �ل� �ي ��ج ال �ع ��رب �ي ��ة
الإ� � �س � �ه� ��ام يف دف � ��ع م �� �س�يرة
ال�ت�ع��اون ب�ين دول�ن��ا لتحقيق
�أم � � � ��اين � �ش �ع ��وب �ن ��ا ،ول ��دف ��ع
م �ن �ج��زات جم�ل����س ال �ت �ع��اون
قدما �إىل الأمام.
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ويف ال�ش�أن العربي� ،سوف ن�ستمر يف دعم جامعة الدول العربية،
و�سنتعاون مع �أ�شقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق �أهداف جامعة
الدول العربية ،والرقي بحياة مواطنينا ،والن�أي بهذه املنطقة عن
ال�صراعات واخلالفات
] ] ] ] ]

ولــوال ثبـات ور�ســـوخ الأمـن وانت�شــــار الأمــان يف ربـــــوع هـذه
البــالد الذي مــا كـان ليتحقق �إال بوجود قوات م�سلحة جاهزة وع�صرية
ومعدة �إعدا ًدا عاليًا بكــل فروعها وقطاعاتها ،و�أجهزة �أمنية �ضمنت
ا�ستقرار البالد واحرتام املواطنني
ويف ال� ��� �ش� ��أن ال �ع��رب��ي،
�� �س ��وف ن �� �س �ت �م��ر يف دع ��م
ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة،
و��س�ن�ت�ع��اون م��ع �أ��ش�ق��ائ�ن��ا
زع� �م ��اء ال� � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
لتحقيق �أه� ��داف جامعة
ال ��دول العربية ،وال��رق��ي
بحياة مواطنينا ،والن�أي
ب � � �ه � � ��ذه امل� � �ن� � �ط� � �ق � ��ة ع ��ن
ال �� �ص��راع��ات واخل�ل�اف��ات،
وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى حت �ق �ي��ق
ت�ك��ام��ل اق�ت���ص��ادي يخدم
تطلعات ال�شعوب العربية.
و��س�ت��وا��ص��ل ُع �م��ان دوره��ا
كع�ضو فاعل يف منظمة الأمم

امل �ت �ح ��دة حت�ت��رم م �ي �ث��اق �ه��ا،
وتعمل م��ع ال ��دول الأع���ض��اء
على حتقيق ال�سلم والأم��ن
ال ��دول� �ي�ي�ن ،ون �� �ش��ر ال ��رخ ��اء
االق �ت �� �ص��ادي يف ج�م�ي��ع دول
العامل .و�سنبني عالقاتنا مع
جميع دول العامل على تراث
ع�ظ�ي��م خ� َّل�ف��ه ل�ن��ا ال�سلطان
ال� ��راح� ��ل ،ع �ل �ي��ه رح �م ��ة اهلل
وم�غ�ف��رت��ه� ،أ��س��ا��س��ه االل �ت��زام
بعالقات ال�صداقة والتعاون
مع اجلميع ،واحرتام املواثيق
والقوانني واالتفاقيات التي
�أم�ضيناها مع خمتلف الدول
واملنظمات.
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جاللة ال�سلطان املعظم يتقبل التهاين من رئي�سي جمل�س الدولــــــــــــــة وجمل�س ال�شورى وعدد من �أ�صحاب املعايل والف�ضيلة والقادة
ما كان لبالدنا ُعمان �أن حتقق كل
ذلك لوال القيادة الفذة للمغفور
له  -ب ��إذن الله تعاىل -ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد بن تيمور -رحمه الله-
والأ�س�س الثابتة التي �أقام عليها
بنيان هذه الدولة الع�صرية
�أيها املواطنون:
م��ا ك ��ان ل�ب�لادن��ا ُع �م��ان �أن
حت�ق��ق ك��ل ذل��ك ل��وال ال�ق�ي��ادة
ال� �ف ��ذة ل �ل �م �غ �ف��ور ل ��ه  -ب � ��إذن
اهلل -ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان ق��اب��و���س ب��ن �سعيد
ب� ��ن ت� �ي� �م ��ور -رح � �م� ��ه اهلل-
والأ��س����س الثابتة ال�ت��ي �أق��ام
ع�ل�ي�ه��ا ب �ن �ي��ان ه ��ذه ال��دول��ة
الع�صرية ،والتفافكم حول
ق� �ي ��ادت ��ه واع� � �ت � ��زازك � ��م مب��ا
�أجنزناه جمي ًعا حتت قيادته
احلكيمة ،ولوال ثبات ور�سوخ
الأم� ��ن وان �ت �� �ش��ار الأم � ��ان يف
رب ��وع ه��ذه ال �ب�لاد ال ��ذي ما
كان ليتحقق �إال بوجود قوات
م���س�ل�ح��ة ج��اه��زة وع���ص��ري��ة
وم �ع��دة �إع � � ��دا ًدا ع��ال � ًي��ا بكل
فروعها وقطاعاتها ،و�أجهزة
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ينبغي لنا جمي ًعا �أن نعمل من
�أجل رفعة هذا البلد و�إعالء �ش�أنه،
و�أن ن�سري قدما نحو االرتقاء به
�إىل حياة �أف�ضل ،ولن يت�أتى ذلك
�إال مب�ساندتكم وتعاونكم ،وت�ضافر
كافة اجلهود للو�صول �إىل هذه
الغاية الوطنية العظمى
�أمنية �ضمنت ا�ستقرار البالد
واح�ت�رام امل��واط�ن�ين ،فنحن
ن � � ِّق� ��در دوره � � ��ا ال �ع �ظ �ي��م يف
�ضمان منجزات ومكت�سبات
ال �ب�لاد ،ون ��ؤك��د ع�ل��ى دعمنا
لها واعتزازنا بدورها.
�أبناء ُعمان الأوفياء:
�إن الأم ��ان ��ة امل �ل �ق��اة على
عاتقنا عظيمة ،وامل�س�ؤوليات
ج�سيمة ،فينبغي لنا جمي ًعا
�أن نعمل من �أجل رفعة هذا
ال�ب�ل��د و�إع �ل��اء � �ش ��أن��ه ،و�أن
ن�سري ق��دم��ا ن�ح��و االرت �ق��اء
ب��ه �إىل ح �ي��اة �أف �� �ض��ل ،ول��ن
يت�أتى ذل��ك �إال مب�ساندتكم
وت �ع��اون �ك��م ،وت���ض��اف��ر كافة
اجل�ه��ود للو�صول �إىل هذه
ال�غ��اي��ة ال��وط�ن�ي��ة العظمى،
21

العــدد 517
يناير 2020

عــــزف ال�ســــالم ال�سلطانـــي و�أطلقت املدفعيـــة �إحـــــــــــــــــــــــــــدى وع�شرين طلقة حت َّية جلاللته رعاه الله
و�أن ت�ق� ِّدم��وا ك��ل م��ا ي�سهم
يف �إث� � � ��راء ج� �ه ��ود ال �ت �ط��ور
وال �ت �ق��دم وال �ن �م��اء .وفقكم

اهلل ورعاكم ،و�أ�سبغ رحمته اجل�ل�ال��ة ق��اب��و���س ب��ن �سعيد
وغ �ف ��ران ��ه ع �ل��ى ال���س�ل�ط��ان ب��ن ت �ي �م��ور ،وج� ��زاه اهلل خري
ال� ��راح� ��ل ح �� �ض��رة ��ص��اح��ب اجل � ��زاء ،وج �ع��ل ك��ل م��ا �أجن��ز
وق �دَّم يف ميزان ح�سناته عند
رب كرمي ،و�أعاننا على ال�سري
ع�ل��ى ن�ه�ج��ه ،و�إك �م��ال م��ا �أراد
حتقيقه لهذا ال�شعب العظيم،
�إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته
عقب ذل��ك تق َّبل جاللته
تهاين �أ�صحاب ال�سمو �أف��راد
الأ� � �س� ��رة امل��ال �ك��ة و�أ� �ص �ح��اب
املعايل ال��وزراء وامل�ست�شارين
وال � � � � �ق� � � � ��ادة ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري�ي�ن
وامل �ك��رم�ين �أع �� �ض��اء جمل�س
ال��دول��ة و�أ� �ص �ح��اب ال���س�ع��ادة
�أع� ��� �ض ��اء جم �ل ����س ال �� �ش��ورى
مب�ن��ا��س�ب��ة تن�صيبه �سلطانا
للبالد.
و ُع �ز َِف ال�سالم ال�سلطاين،
ك�م��ا �أط �ل �ق��ت امل��دف�ع�ي��ة �إح ��دى
وع�شرين طلق ًة حت َّية جلاللته
رعاه اهلل.
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جاللــــــة ال�سلطـــــان هيثـــم بـــن طـــــارق و�أبنــــــــــــــــــاء ُعمــان ي�شي ِّـعون فقيـد الوطــن ط َّيب اهلل ثـــراه

�ش َّيع �أبناء ال�سلطنة فقيد الوطن والأمة املغفور له

وقد كان يف مقدمة امل�شيعني ح�رضة �صاحب اجلاللة

الع�سكريون ،واملكرمون �أع�ضاء جمل�س الدولة ،و�أ�صحاب

وخرج موكب اجلنازة من ق�رص بيت الربكة �إىل جامع

-ب�إذن اهلل تعاىل -موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه ،كما

ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،وكبار امل�س�ؤولني من ال�سلطان قابو�س الأكرب مرورا ب�شارع ال�سلطان قابو�س،

�سعيد -ط َّيب اهلل ثراه -مبقربة العائلة بوالية بو�رش ح�رض مبعية جاللته �أ�صحاب ال�سمو �أفراد الأ�رسة املالكة،
و�أ�صحاب املعايل ال���وزراء ،وامل�ست�شارون ،والقادة
مبحافظة م�سقط.

مدنيني وع�سكريني ،و�شيوخ و�أعيان البالد ،وجموع حيث ا�صطف املواطنون و�أفراد القوات امل�سلحة على
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غفرية من املواطنني.

جانبي الطريق.
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وقد �أقيمت �صالة اجلنازة
بجامع ال�سلطان قابو�س الأكرب،
حيث ل ُّف جثمان املغفور له
 ب�إذن اهلل  -جاللة ال�سلطانقابو�س بن �سعيد الطاهر بعلم
ال�سلطنة ،و�أ ّم امل�صلني �سماحة
ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العام لل�سلطنة.
وق��د ت����ضرع اجلميع �إىل
امل��وىل �سبحانه وتعاىل �أن

ف�سيح جناته ال ُ��ع��ل��ى مع
ال�صديقني والأب���رار وح�سن
�أولئك رفيقا.
وقد و َّدع �أبناء الوطن قائد
م�سريتهم املباركة التي امتدت
نحو خم�سة ع��ق��ود مليئة
بالإجنازات العظيمة يف �شتى
املجاالت ،مت خاللها تر�سيخ
دعائم الأمن واال�ستقرار وبناء
الدولة احلديثة.

ي��ج��زي جاللته خ�ير اجل��زاء
على ما ق َّدمه لوطنه و�شعبه
و�أمته من خري و�سالم ورخاء
وازده���ار ،و�أن ي�سكنه تعاىل
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جاللـة ال�سلطــان هيثم بن طـارق املعظم -حفظه الله ورعاه -يتلقى التعــــــــــــــــــــازي فـي فقيد الوطـن  -ط َّيب الله ثـراه -فـي ق�صــر العلـم العامــــر
�أقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل -والعائلة املالكة العزاء يف وفاة املغفور له -ب�إذن
اهلل تعاىل -قابو�س بن �سعيد -رحمه اهلل -بق�صر العلم العامر ملدة ثالثة �أيام ابتدا ًء من ال�ساد�س ع�شر من جمادى الأوىل
لعام 1441هـ املوافق الثاين ع�شر من يناير لعام 2020م ،وقد ا�ستقبل جاللته جموع املعزين من دول العامل و�أبناء الوطن،
حيث ا�ستقبل جاللته �-أبقاه اهلل -عد ًدا من �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو والفخامة واملعايل ،قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة
و�أولياء العهد ور�ؤ�ساء احلكومات وكبار امل�س�ؤولني من خمتلف الدول ال�شقيقة وال�صديقة الذين جا�ؤوا لتقدمي التعزية يف وفاة
املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س -ط َّيب اهلل ثراه -وقد �أعربوا خالل لقائهم بجاللة ال�سلطان املعظم عن
خال�ص تعازيهم و�صادق موا�ساتهم يف الفقيد ،داعني اهلل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن يلهم
جاللته والأ�سرة املالكة وال�شعب ال ُعماين ال�صرب وال�سلوان.
ومن جانبه عرب جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -عن خال�ص �شكره وتقديره لقادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة
و�أولياء العهد ور�ؤ�ساء احلكومات على تعازيهم اخلال�صة وموا�ساتهم ال�صادقة ،داع ًيا املوىل القدير �أن يجنبهم كل �سوء
ومكروه .ح�ضر مرا�سم العزاء مبعية جاللة ال�سلطان املعظم �أ�صحاب ال�سمو �أفراد الأ�سرة املالكة.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورع��اه -يوم � 1/12أخ��اه �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين ال�شقيقة والوفد
املرافق جلاللته.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -يوم � 1/13أخاه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة والوفد املرافق له.
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 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -يوم � 1/12أخاه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ث��اين �أم�ير دولة
قطر ال�شقيقة والوفد املرافق ل�سموه.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلـــــــاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه
اهلل ورعاه -يوم � 1/12أخاه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري
دولـــة الكـــــــــويت ال�شقيقة والوفد املرافق
ل�سموه.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورع���اه -ي��وم � 1/12صاحب اجلاللة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن احل�سني ملك
اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة والوفد
املرافق جلاللته.
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 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورع���اه -ي��وم  1/12فخامة الرئي�س
قي�س �سع ّيد رئي�س اجلمهورية التون�سية
ال�شقيقة والوفد املرافق لفخامته.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -يوم  1/12فخامة الرئي�س عبد
ربه من�صور هادي رئي�س اجلمهورية اليمنية
ال�شقيقة والوفد املرافق لفخامته.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورع��اه -يوم  1/12فخامة الرئي�س
�إ�سماعيل عمر غيله رئي�س جمهورية
جيبوتي والوفد املرافق لفخامته.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه  -يوم  1/12جاللة امللك �أويو
نيمبا كاباما ملك مملكة ت���رورو مبعوث
فخامة الرئي�س ي��وري مو�سيفيني رئي�س
جمهورية �أوغندا.

 nا���س��ت��ق��ب��ل ح�����ض��رة �صاحب
اجل�لال��ة ال�سلطان هيثم ب��ن ط��ارق
املعظم -حفظه اهلل ورع����اه -يوم
 1/14ف��خ��ام��ة حم��م��د ع��ب��داهلل
فرماجو رئي�س جمهورية ال�صومال
الفدرالية والوفد املرافق له .

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه -يوم  1/14جاللة امللك فيليبي
ال�ساد�س ملك مملكة �أ�سبانيا والوفد املرافق.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -يوم  1/12فخامة الرئي�س حممود
عبا�س رئي�س دولة فل�سطني رئي�س اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه
اهلل ورعاه – يوم  1/15جاللة امللك فيليب
ملك مملكة بلجيكا والوفد املرافق جلاللته.
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ِّ
املعزين من دولة الإمارات العربية املتحدة جلاللة �سلطان البالد املفدى رعاه اهلل
جانب من �صور

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه
اهلل ورعاه – يوم  1/12جاللة امللك فيليم
�ألك�ساندر ملك مملكة نيذرالندز والوفد
املرافق جلاللته.

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل نائب رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل حاكم �إمارة الفجرية يوم 1/12

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -يوم � 1/12صاحب ال�سمو امللكي
الأمري ت�شارلز �أمري ويلز.

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل حاكم �إمارة ال�شارقة يوم 1/12

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه -يوم � 1/12صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة
الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة مبعوث
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
والوفد املرافق له.

 nا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -بق�صر العلم العامر وفود
دولـة الإمارات العربية املتحدة:
حيث ا�ستقبل جاللته كل من� :صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لدولة الإمارات
العربية املتحدة حاكم ال�شارقة ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى لدولة الإمارات العربية
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املتحدة حاكم عجمان ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لدولة الإمارات العربية املتحدة
حاكم ر�أ�س اخليمة ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال
ع�ضو املجل�س الأعلى لدولة الإمارات العربية املتحدة حاكم �أم
القيوين ،و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي ،ومعايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،والوفود املرافقة لهم ،وكما
ا�ستقبل جاللته عددًا من الوزراء وكبار امل�س�ؤولني بدولة
الإمارات العربية املتحدة.

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل ال�شيخ زايد بن �سلطان بن
خليفة �آل نهيان يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل نائب حاكم �أم القيوين يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل ال�شيخ �سلطان بن
خليفة �آل نهيان يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �سمو ال�شيخ �سرور بن
حممد �آل نهيان يوم 1/14
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جاللــة ال�سلطــان هيثـم بن طـارق املعظـــم حفظه اهلل

ي�ستقبــل بق�صر العلــم العامــر مبعوثــي ر�ؤ�س ـاء الـ ــدول وعــددا ًمن �أ�صحـاب املعالـي مـن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال�شقيقـة وال�صديقـة املعزين فــي وفـاة جاللـة ال�سلط ـ ـ ـان قابـ ـ ـ ـ ـو�س ط َّيب ا ل ـ ــه ثـ ـ ـ ـراه

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الأمري حمد بن خليفة �آل ثاين
�أمري دولة قطر ال�سابق يوم 1/13

ا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -بق�صر العلم
العامر مبعوثي ر�ؤ�ساء الدول ال�شقيقة وال�صديقة
املعزين يف وفاة املغفور له  -ب�إذن اهلل تعالى  -جاللة
طيب اهلل ثراه.
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
وقد �أع��رب مبعوثو ر�ؤ�ساء ال��دول ال�شقيقة
وال�صديقة خالل لقائهم جلاللة ال�سلطان املعظم
عن خال�ص تعازيهم و�صادق موا�ساتهم يف الفقيد،
داع�ي�ن اهلل تعالى �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن يلهم جاللته والأ�سرة

املالكة وال�شعب العُ ماين ال�صرب وال�سلوان� ،سائلني اهلل
تعالى �أن ميُ د جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
بعونه وتوفيقه و�أن يُ �سدد ُخطاه ملوا�صلة امل�سرية
التي بد�أها املغفور له ب�إذن اهلل.
ومن جانبه عرب جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -عن خال�ص �شكره وتقديره ملبعوثي ر�ؤ�ساء
الدول والوفود املرافقـة لهـم علـى تعازيهـم اخلال�صـة
وموا�ساتهـم ال�صادقـة ،داعيًـا املولـى القديـر �أن
يجنبهـم كــل �ســوء ومكروه.

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين الأمني العام
ال�سابق ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية وعبداهلل يعقوب ب�شارة �أول
�أمني عام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل ثاين
نائب �أمري دولة قطر يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد مبملكة البحرين يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل الأمري موالي ر�شيد
مبعوث ملك اململكة املغربية يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل وليد املعلم نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
اخلارجية واملغرتبني مبعوث رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل �أحمد بن عبد اهلل �آل حممود
رئي�س جمل�س ال�شورى بدولة قطر يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل مرزوق علي الغامن
رئي�س جمل�س الأمة بدولة الكويت يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل ف�ؤاد حممد ح�سني نائب رئي�س الوزراء العراقي
مبعوث رئي�س جمهورية العراق يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل �سيد علي �شيخان وزير املالية وامليزانية
القمري مبعوث الرئي�س القمري يوم 1/14
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 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل �شاه حممود قري�شي وزير اخلارجية الباك�ستاين
مبعوث رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل �أدولف �أوجي رئي�س االحتاد ال�سوي�سري
ال�سابق مبعوث رئي�س االحتاد ال�سوي�سري يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل كري�ستيان وولف
مبعوث رئي�س جمهورية �أملانيا االحتادية يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل ف�ؤاد �أوقطاي نائب الرئي�س الرتكي
مبعوث رئي�س جمهورية تركيا يوم 1/12
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 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل فران�شي�سكو بوكيا وزير ال�ش�ؤون الإقليمية
الإيطايل مبعوث رئي�س اجلمهورية الإيطالية يوم 1/15

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل ما�ساجو�س ذو الكفلي وزير البيئة وموارد املياه
والوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبعوث رئي�سة جمهورية �سنغافورة يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل واجن ت�شي جاجن وزير العلوم والتكنولوجيا مبعوث
رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل جيونغ كيونغ دو وزير الدفاع الوطني الكوري
مبعوث رئي�س جمهورية كوريا يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل دون برامودويناي وزير اخلارجية التايلندي
مبعوث ملك مملكة تايالند يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل بورن بار�سمان وزير الطاقة واملوارد املائية النيبايل
مبعوث رئي�سة جمهورية نيبال الدميقراطية االحتادية يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �سعادة ال�سفري �ستانيمر
بوكي بك مبعوث رئي�س جمهورية �صربيا يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل حممد عبود حممد وزير الدولة التنزاين
مبعوث رئي�س جمهورية تنزانيا املتحدة يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل �إليا�س بو �صعب وزير الدفاع اللبناين
مبعوث رئي�س اجلمهورية اللبنانية يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �سعادة ال�سفري �ستيفن ديون
�سفري كندا مبعوث حاكم عام كندا يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل خمتار عبا�س نقوي
مبعوث الرئا�سة جلمهورية الهند يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل الدكتور م�صطفى مدبويل رئي�س جمل�س الوزراء
بجمهورية م�صر العربية ال�شقيقة يوم 1/12
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 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �سعد احلريري رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال
يف اجلمهورية اللبنانية يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل دولة عبدالعزيز جراد رئي�س الوزراء اجلزائري يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل الدكتور جواد ظريف وزير اخلارجية
الإيرانية مبعوث رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل حممد بن �سامل ولد الب�شري
الأمني العام لرئا�سة اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل دولة بوري�س جون�سون رئي�س الوزراء الربيطاين يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل بن واال�س وزير الدفاع الربيطاين يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل دولة �شينزو �آبي رئي�س وزراء اليابان يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام
جلامعة الدول العربية يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �إ�سماعيل هنية رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س الفل�سطينية يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل جنيب ميقاتي
رئي�س الوزراء الأ�سبق بجمهورية لبنان يوم 1/13

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل �سعادة الدكتور خالد �أرن مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ
والفنون الإ�سالمية ملنظمة التعاون الإ�سالمي يوم 1/13
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 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل ف�ضيلة الإمام الأكرب
الدكتور �أحمد الط َّيب �شيخ الأزهر ال�شريف يوم 1/14

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل معايل ح�سن حممد �إدري�س
ع�ضو جمل�س ال�سيادة االنتقايل ال�سوداين يوم 1/12

 nجاللة ال�سلطان ي�ستقبل الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق نيكوال �ساركوزي يوم 1/12
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جالل ــة ال�سلطان هيثم بن طـارق املعظ ــم  -حفظه اهلل ورعـ ــاه  -يتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبل الــتع ـ ــازي من �أ�صح ـ ــاب ال�سم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو و�أ�صحـ ـ ـ ـ ــاب املعالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
والق ــادة الع�سكريني و�أع�ضـ ـ ـ ــاء جمل�س ـ ــي الدول ـ ـ ـ ــة وال�شــورى وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد من امل�س�ؤوليـ ـ ــن الع�سكريي ـ ــن واملدنيي ـ ــن وجم ــوع من املواطنني
ا�ستقب���ل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط���ارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
جم���وع املعزين يف وفاة املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ثراه .من �أفراد الأ�رسة املالكة ،و�أ�صحاب املعايل الوزراء ،وامل�ست�شارين ،واملكرمني،
والقادة الع�سكريني ،و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،و�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء،
وكب���ار امل�س�ؤولني من ع�سكريني ومدنيني ،كما ا�ستقبل جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
ورعاه� -أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي املعتمدين لدى ال�سلطنة،
وال�شيوخ والأعيان واملواطنني.
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ختـام عزاء فقيد الوطن جاللـة الـ�سلطـان قاب ـ ـ ــو�س بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  -ط َّيب اهلل ثـ ــراه -بق�ص ـ ــر العلـ ــم العامـ ـ ــر

ويرحمه رحمة وا�سعة،
وي�سكنه ف�سيح جناته
مع ال�صديقني وال�شهداء
والأب����رار وح�سن �أولئك
رفيقا.

ت�ضرعا �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يغفر لفقيد الوطن جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيَّب اهلل ثراه -و�أن يدخله يف وا�سع رحمته ،و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته.
ح�ضر �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -بق�صر العلم العامر مب�سقط يوم  1 / 14ختام عزاء املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل .
وقد ح�رض مبعية جاللته -حفظه اهلل ورعاه -عدد من
وت�رضع اجلميع بالدعاء �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ،وجمع من املع ِّزين� .أن يغفر لفقيد ال��وط��ن جاللة ال�سلطان الراحل
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كما توجهوا بالدعاء
�إىل اهلل تعاىل �أن يوفق
ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق
امل��ع��ظ��م وي���ك�ل��أه بعني
حفظه ورعايته ،ويوفقه
مل����ا ف���ي���ه خ��ي�ر ب��ل�اده
و�شعبه و�أمته ،و�أن ي�سدد
املوىل على طريق اخلري
وال�س�ؤدد خطاه.
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -يتلقىبرقيات التعازي
واملوا�ساة من دول العامل
تلق��ى ح��ضرة �ص��احب اجلالل��ة
ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -العديد م��ن برقيات التعازي
واملوا�ساة من �أ�صحاب اجلاللة والفخامة
وال�س��مو قادة الدول ال�ش��قيقة وال�ص��ديقة
وعدد من الر�ؤ�س��اء وكبار امل�س���ؤولني يف
دول الع��امل ،يف وفاة املغف��ور له -ب�إذن
اهلل تع��اىل -جاللة ال�س��لطان قابو�س بن
طي��ب اهلل ثراه ،والذي��ن �أعربوا عن
�س��عيد َّ
بالغ احل��زن والأ�س��ى وخال���ص التعازي
و�ص��ادق املوا�س��اة جلاللت��ه والأ��سرة
العماين.
املالكة وال�شعب ُ

جاللة ال�سلطان يتلقى برقيات
التهاين من دول العامل
كم��ا تلق��ى ح��ضرة �ص��احب اجلاللة
ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورع��اه -برقي��ات الته��اين مبنا�س��بة
ت��وىل جاللت��ه مقالي��د احلك��م يف البالد،
م��ن عدد من �أ�ص��حاب اجلالل��ة والفخامة
وال�س��مو قادة الدول ال�ش��قيقة وال�ص��ديقة،
ومن �أولياء العهود وكبار امل�س���ؤولني يف
دول العامل.
�أعرب��وا فيه��ا ع��ن خال���ص تهانيه��م
و�ص��ادق متنياته��م جلاللت��ه مبوف��ور
ال�صحة وال�س��عادة ،والتوفيق يف موا�صلة
امل�س�يرة املبارك��ة الت��ي بد�أه��ا املغف��ور
له -ب���إذن اهلل تع��اىل -جاللة ال�س��لطان
قابو���س بن �س��عيد -رحم��ه اهلل -وقيادة
العماين للمزيد من التقدم والرقي
ال�ش��عب ُ
واالزدهار ،وقد رد جاللة ال�سلطان املعظم
حفظ��ه اهلل ورع��اه -عل��ى املهنئ�ينمعربا جاللته عن
جلاللته بهذه املنا�سبة،
ً
بالغ �ش��كره وتقدي��ره على ما ع�بروا عنه
طيبة وم�شاعر
من
ٍ
تهان خال�صة ومتنيات َّ
نبيل��ة ،داعيا اهلل عز وج��ل �أن يدمي عليهم
ال�صحة والعافية والعمر املديد.
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جاللة ال�سلطان يتلقى برقيات التهاين من كبار امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة
مبنا�سبة توليه مقاليد احلكم يف البالد
تلقى ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -برقيات التهاين من �أ�ص��حاب ال�س��مو و�أ�صحاب املعايل الوزراء
وامل�ست�شارين ،ومن قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية
والأجهزة الأمنية الأخرى ،ومن املكرمني �أع�ض��اء جمل�س الدولة ،و�أ�ص��حاب
العمانيني ومن ر�ؤ�ساء
ال�س��عادة �أع�ضاء جمل�س ال�ش��ورى والوكالء ،وال�سفراء ُ
البعثات الدبلوما�س��ية بال�س��لطنة وممثلي املنظمات والهيئات الدولية ،ومن
�شيوخ و�أعيان البالد ،ومن املواطنني.
�أعرب��وا فيه��ا عن خال���ص تهانيهم و�ص��ادق متنياته��م جلاللته مبوفور
ال�ص��حة وال�س��عادة والتوفي��ق يف موا�ص��لة امل�س�يرة املبارك��ة الت��ي بد�أها
طيب اهللاملغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -جاللة ال�س��لطان قابو�س بن �سعيد
َّ
العماين للمزيد من التقدم واالزدهار.
ثراه -وقيادة ال�شعب ُ

جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل -يتلقى ر�سالة خطية من فخامة رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
ت�سلم ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ر�سالة خطية من فخامة
الرئي���س دونالد ترامب رئي���س الواليات املتحدة الأمريكية ،وذلك خالل ا�س��تقبال جاللته بق�رص العلم العامر
يوم  1/15الوفد الرئا�سي الأمريكي برئا�سة معايل دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي الذي و�صل �إىل البالد
طيب اهلل ثراه.
لتقدمي التعزية يف وفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور ـ َّ
وقد �أعرب معايل ال�ض��يف الأمريكي والوفد املرافق له خالل لقائهم بجاللة ال�س��لطان املعظم عن خال�ص
التعازي واملوا�ساة با�سم القيادة واحلكومة وال�شعب الأمريكي ال�صديق يف الفقيد الكبري .
من جانبه عرب جاللة ال�سلطان املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ عن خال�ص �شكره وعظيم تقديره ملعايل ال�ضيف
تعاز وموا�ساة �صادقة.
والوفد املرافق له على ما عربوا عنه من ٍ
ح�رض اللقاء معايل ال�سيد خالد بن هالل البو�سعيدي وزير ديوان البالط ال�سلطاين ،ومعايل ن�رص بن حمود
الكندي �أمني عام �ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،ومعايل الدكتور حممد بن حمد الرحمي وزير النفط والغاز ،و�صاحب
ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم بن طارق �آل �سعيد.
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ّ
وتنك�س الأعالم
الدول ال�شقيقة وال�صديقة تعلن احلداد

العامل ينعي
(القائد احلكيم واملفكر العظيم)

���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
خليفه بن زايد:
�أعطــى الكثري ل�شعبه
و�أم��ـ��ت��ه ووه����ب حياته
دفاعا عــن ق�ضاياهــا
���ص��اح��ب اجل�لال��ة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة
ن��ع��ى ج�لال��ة ال�سلطان
قابو�س رحمه اهلل الذي
ان��ت��ق��ل �إىل ج����وار رب��ه
بعد عمر حافل بالعطاء
والإجنازات

نعى العديد من زعماء العامل املغفور له ب�إذن الله تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد طيب الله ثراه ،معربين عن حزنهم العميق جتاه رحيله كقائد حكيم.
و�أعلن كثري من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ويف خمتلف القارات احلداد وتنكي�س
الأعالم ،ونعى الزعماء ال�سلطان الراحل م�ستذكرين مكانته الكبرية كقائد حمب
لل�سالم وحكمته يف بذل اجلهود الهادفة حلل العديد من الق�ضايا بني الدول.
دولة الإمارات العربية املتحدة

بف�ضل اهلل وتوفيقه متكن ال�سلطان
قابو�س -طيب اهلل ثراه -من ت�أ�سي�س
نه�ضة ُعمان احلديثة على مدى ن�صف
ق���رن وو���ض��ع��ه��ا يف م�����ص��اف ال���دول
املتقدمة كقوة �سيا�سية بف�ضل النهج
احلكيم ،واكت�سب جاللته -طيب اهلل
ثراه -احرتام جميع الدول ،بف�ضل ما
قدمه للإن�سانية ،ونهجه املبني على
ال�سالم والت�سامح ،ودوره الكبري يف
الكثري من الق�ضايا الإقليمية والدولية،
فــي هــذا التقريــر املقت�ضب ر�صــدت
(جند عُ مان) العديد من مظاهر احلزن
والأ�سى يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة
فتناولت منها يف التقرير الآتي:
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�أع��ل��ن��ت دول���ة الإم����ارات العربية
امل��ت��ح��دة ال�شقيقة احل���داد مل��دة ()3
ابتداء من يوم  1/11وتنكي�س
�أي��ام
ً
الأعالم خاللها بجميع الدوائر الر�سمية
داخ��ل ال��دول��ة و�سفاراتها وبعثاتها
الدبلوما�سية يف اخلارج لوفاة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور .و�أقيم
يوم اجلمعة  1/17يف م�ساجد دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة
�صالة الغائب على روح الفقيد املغفور
له جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد،
تغمده اهلل بوا�سع رحمته.
وق����ال ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،يف بيان
�أ�صدرته وزارة �ش�ؤون الرئا�سة� « ،إننا
ننعي زعيما م��ن �أب���رز و�أخل�ص �أبناء
الأمتني العربية والإ�سالمية� ،أعطى الكثري
ل�شعبه و�أمته ،ووهب حياته دفاعا عن
ق�ضاياها ب�صدق و�إخال�ص وجترد ».

مملكة البحرين

ون��ع��ى ���ص��اح��ب اجل�ل�ال���ة امل��ل��ك
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة

البحرين ال�شقيقة ج�لال��ة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور -رحمه
اهلل -ال��ذي انتقل �إىل ج��وار رب��ه بعد
عمر حافل بالعطاء والإجن���ازات يف
خدمة �شعبه و�أمته العربية والإ�سالمية
ون�رصة ق�ضاياها ،وقد �أعلنت البحرين
ابتداء
احلداد الر�سمي ملدة ثالثة �أيام
ً
من يوم  1/11وتنكي�س الأعالم خاللها
بجميع الدوائر الر�سمية داخل اململكة
و�سفاراتها وبعثاتها الدبلوما�سية يف
اخلارج.

اململكة العربية ال�سعودية

نعى خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور.
وق����ال ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن ال��دي��وان
امللكي ن�رشته وكالة الأنباء ال�سعودية
الر�سمية« :ببالغ احل��زن والأ���س��ى تلقى
خ��ادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،والأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
نب�أ وفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن

تيمور ،معربني عن خال�ص التعازي و�صادق
املوا�ساة للعائلة املالكة ،ولل�شعب ال ُعماين
ال�شقيق ،وللأمة العربية والإ�سالمية يف وفاة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور م�ؤ�س�س
نه�ضة ُعمان احلديثة ،الذي رحل �إىل جوار
ربه بعد �أن �أمت م�سرية الإجن��ازات والعطاء
والبناء».

دولة قطر

وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر ال�شقيقة� :إن
املغفور له ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن
تيمور ك��ان قائدا عظيما ات�سم باحلكمة
وكر�س
واالع��ت��دال واالت��زان و ُبعد النظرّ ،
حياته وجهده خلدمة وطنه و�أمته.
وقد �أعلنت دولة قطر احلداد ملدة ثالثة
�أيام على �إثر وفاة املغفور له -ب�إذن اهلل
تعاىل -ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن
تيمور رحمه اهلل.

دولة الكويت

من جانبه �أك��د ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح �أم�ير الكويت �أن��ه بوفاة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور فقد
العامل �أحد رجاالته العظام.

وق��د �أع���رب ع��ن ب��ال��غ احل���زن والأ���س��ى
وخال�ص التعازي و�صادق املوا�ساة جلاللة
ال�سلطان هيثم ب��ن ط��ارق املعظم و�أف���راد
الأ��سرة املالكة الكرمية ولل�شعب ال ُعماين
ال�شقيق بوفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
رحمه اهلل تعاىل ،م�شريا �إىل �أن��ه فقد �أخا
عزيزا ورفيق درب تربطه بجاللته عالقة
�شخ�صية مميزة �سادها الود واملحبة وتقا�سم
معه الأعباء وامل�س�ؤوليات ،و�أمر �أمري الكويت
ب�إعالن احل��داد الر�سمي وتنكي�س الأع�لام
وتعطيل جميع الدوائر احلكومية ملدة ثالثة
ابتداء من يوم  ،1/11حداداً على وفاة
�أيام
ً
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل.

اململكة الأردنية الها�شمية

وق��ال جاللة امللك عبداهلل الثاين ملك
اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة�« :إنه
بوفاة جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد،
نكون قد فقدنا �أحد القادة احلكماء الذي كان
�أخا كبريا يل و�صديقا عزيزا لوالدي احل�سني،
وحليفا ل�ل��أردن يف ال��دف��اع ع��ن الق�ضايا

خ�������������ادم احل������رم���ي��ن
ال�شريفني:
رحل بعد �أن �أمت م�سرية
الإجن���������ازات وال��ع��ط��اء
والبناء
���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
متيم بن حمد:
ق���ـ���ائ���د ع��ظ��ي��م ات�����س��م
باحلـــكمــة واالع��ت��دال
واالتزان وبعد النظر
ال�شيخ �صباح الأحمد:
�أحــد الرجاالت العظام
و���س��دي��د ال�����ر�أي يف حل
اخلالفات
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جاللة امللكة �إليزابيث:
لقد كان �صديق ًا ُيعتز به لعائلتي وللمملكة املتحدة،
ون�شعر باالمتنان لكل م��ا فعله لتعزيز �أوا���ص��ر
ال�صداقة بني بلدينا
العربية والإ�سالمية بحكمة وتوازن ،م�ستندا
�إىل مبادئ را�سخة .ندعو اهلل له بالرحمة
ولل�شعب ال ُعماين ال�شقيق بال�صرب وال�سلوان».
و�أ�صدر الديوان امللكي الأردين بيانا ينعي
فيه ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور،
معربا عن حزن جاللة امللك عبداهلل الثاين،
و�شعب اململكة الأردن��ي��ة الها�شمية بهذا
امل�صاب اجللل ،والوقوف �إىل جانب �سلطنة
ُعمان وال�شعب ال ُعماين ال�شقيق ،وي�رضع
�إىل اهلل جلَّت قدرته �أن يتغمد الراحل الكبري
بوا�سع رحمته ،وي�سكنه ف�سيح جنانه.
وب�أمر من جاللة امللك عبداهلل الثاين،
�أع��ل��ن ال��دي��وان امللكي الها�شمي احل��داد
على فقيد الأم���ة الكبري ،جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ،يف البالط امللكي الها�شمي
ملدة ثالثة �أيام ابتدا ًء من يوم .1/11

اجلمهورية العراقية

وقال برهم �صالح رئي�س اجلمهورية
العراقية «:تلقينا ب�أ�سف بالغ نب�أ رحيل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور باين
نه�ضة ُعمان احلديثة ،و�إن العامل العربي
واملنطقة خ�رس برحيل ال�سلطان قابو�س بن
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�سعيد قائدا وعقال حكيما».

جمهورية م�صر العربية

ونعى رئي�س جمهورية م�رص العربية
عبد الفتاح ال�سي�سي ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد بن تيمور وق��ال�« :أت��ق��دم بخال�ص
التعازي للأمة العربية وال�شعب ال ُعماين
ال�شقيق يف وفاة املغفور له جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ،حيث كان داعم ًا دائم ًا
للق�ضايا العربية والإ�سالمية يف �شتى
امل��واق��ف ،ورائ���داً لنه�ضة �سلطنة ُعمان
ال�شقيقة» .وو�صفت رئا�سة اجلمهورية
امل�رصية يف نعيها لل�سلطان قابو�س بن
�سعيد -طيب اهلل ث��راه -ب�أنه ك��ان قائدا
حكيما منح عمره لوطنه ولأمته.
ووجه الرئي�س امل�رصي ب�إعالن حالة
احل���داد يف ب�ل�اده مل��دة (� )3أي���ام لرحيل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور رحمه
اهلل.

دولة فل�سطني

ن��ع��ى رئ��ي�����س دول���ة فل�سطني حممود
عبا�س ببالغ احل���زن والأ���س��ى ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ،وق��ال الرئي�س« ،فقدت

�أمتنا العربية والإ�سالمية ،قائدا وزعيما من
كر�س حياته خلدمة وطنه
خرية رجاالتهاّ ،
و�شعبه وق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية
بحكمة واتزان»
هذا ،وقد �أعلنت فل�سطني احلداد الر�سمي
وتنكي�س الأعالم ثالثة �أيام على روح الفقيد
الكبري.

اجلمهورية اللبنانية

�أعلن �سعد احلريري رئي�س حكومة ت�رصيف
الأعمال باجلمهورية اللبنانية احلداد الر�سمي
على املغفور له جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور ،و�أعلن عن تنكي�س الأعالم املرفوعة
على الإدارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والبلديات
كافة ملدة ثالثة �أيام ابتدا ًء من يوم .1/11

اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية

كما �أعلنت موريتانيا احلداد (� )3أيام
حزنا على وفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور ،وذلك ابتداء من يوم .1/11

اململكة املتحدة

ع� َّزت جاللة امللكة �إليزابيث ال�سلطنة
ب��وف��اة ال�سلطان قابو�س -رح��م��ه اهلل-
وذلك من خالل ما ذكرته وزارة اخلارجية
الربيطانية يف ح�سابها الر�سمي على
(تويرت).
وج��اء ن�ص الر�سالة امل�سجلة با�سم
امللكة كالآتي:

«لقد �أحزنني ج��دا �سماع خرب وفاة
�صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان ق��اب��و���س بن
�سعيد �آل �سعيد ،كان تفانيه ل�سلطنة ُعمان،
وتطويرها ورع��اي��ة �شعبه م�صدر �إلهام
للجميع� ،سوف نتذكره لقيادته احلكيمة
والتزامه بال�سالم والتفاهم بني الأمم وبني
الأديان ،لقد كان �صديق ًا ُيعتز به لعائلتي
وللمملكة املتحدة ،ون�شعر باالمتنان لكل
ما فعله لتعزيز �أوا�رص ال�صداقة بني بلدينا.
وتظل زيارتي الر�سمية �إىل �سلطنة ُعمان
يف عام 2010م ذكرى عزيزة على نف�سي،
�أق��دم خال�ص التعازي لل�شعب ال ُعماين،
و�أمتنى �أن ي�ستمر التاريخ الطويل لل�صداقة
املخل�صة بني بلدينا».
وق���د �أع��ل��ن��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة عن
حزنها ال�شديد لوفاة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد -رحمه اهلل و�أك��رم مثواه ,-وقالت
�سفارتها يف م�سقط �إنه مت تنكي�س الأعالم
يف امل��ن��ازل امللكية وامل��ب��اين احلكومية
باململكة املتحدة.

الواليات املتحدة الأمريكية

�أع��رب فخامة الرئي�س دونالد ترامب
رئي�س ال��والي��ات املتحدة الأمريكية عن
«حزنه ال�شديد» لوفاة املغفور له -ب�إذن
اهلل تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد بن تيمور م�شي ًدا بـه كـ«�رشيك حقيقي
و�صديق للواليات املتحدة».
وو���ص��ف ت��رام��ب يف ب��ي��ان ل��ه جاللة
ال�سلطان قابو�س -طيب اهلل ث��راه -ب�أنه
«�رشيك حقيقي و�صديق للواليات املتحدة،
عمل مع ت�سعة ر�ؤ�ساء �أمريكيني خمتلفني».

جمهورية الهند

وقامت جمهورية الهند ي��وم 1/13
بتنكي�س الأع�ل�ام يف جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية ويف البعثات الهندية ومنع
مظاهر االحتفاالت الرتفيهية يف جميع
�أنحاء الهند.

الأمم املتحدة

نعى معايل الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش ،املغفور له -ب�إذن اهلل
تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور طيب اهلل ثراه .
و�أ�شاد معاليه يف بيان له ،مب�ساهمات
جاللة ال�سلطان الراحل الكبرية يف جمال
الدبلوما�سية الإقليمية والدولية.
و�أ�ضاف �أن جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد بن تيمور – طيب اهلل ثراه  -قاد ال�سلطنة
ملدة ( )50عاما ،وقاد عملية حتويل ال�سلطنة
�إىل بلد مزدهر وم�ستقر.
و�أكد معايل الأمني العام للأمم املتحدة
�أن جاللة ال�سلطان -رحمه اهلل« -كان
ملتزما بن�رش ر�سائل ال�سالم والتفاهم
والتعاي�ش يف املنطقة وال��ع��امل ،ولقد
ك�سب احرتام �شعبه و�شعوب املنطقة ومن
يعي�شون خارجها».
وق��د ق��ام��ت الأمم املتحدة بتنكي�س
علمها حدادا على وفاة املغفور له جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور رحمه
اهلل.

جامعة الدول العربية

نعى �أحمد �أبو الغيط �أمني عام جامعة
الدول العربية ببالغ احلزن وعميق الأ�سى
املغفور له جاللة ال�سلطان قابو�س بن

�أحمد �أبو الغيط:
ل���ق���د ف����ق����دت الأم������ة
ن���ادرا،
��م��ا
ً
العربية ح��اك ً
د�أب خ�لال ف�ترة حكمه
على تبني خط م�ستقل
لبالده جنبها الكثري من
الأزمات وال�صراعات التي
اعت�صرت املنطقة
�أنطونيو غوتريي�ش:
ك������ان م���ل���ت���زم���ا ب��ن�����ش��ر
ر�سائل ال�سالم والتفاهم
وال��ت��ع��اي�����ش يف املنطقة
والعامل
�سعيد بن تيمور ..وقال «:لقد فقدت الأمة
��ادرا ،د�أب خ�لال فرتة
العربية
ً
حاكما ن� ً
حكمه على تبني خط م�ستقل لبالده جنبها
الكثري م��ن الأزم����ات وال����صراع��ات التي
اعت�رصت املنطقة ،كما انحاز انحيازا
وا�ضح ًا للتحديث والتنمية ،وجنح يف نقل
البالد نقلة نوعية هائلة حتى �صارت على
ما هي عليه الآن من ا�ستقرار وازده��ار
وانفتاح على العامل».
وق��د ق���ررت جامعة ال���دول العربية
تنكي�س علمها ملدة (� )3أي��ام حزنا على
فقيد الأمة العربية.
57

العــدد 517
يناير 2020

يب اهلل ثراه

ن قابو�س ط

دور ال�سلطا

�أفردت
ال��ع��دي��د من
ال�صحــــــف اخلليجيــة
والعربية والعاملية يف �صفحاتها
الأوىل �أخبار نعي وفاة املغفور له -ب�إذن الله
تعاىل -ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب الله ثراه،
وتقدمي التعازي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه الله ورعاه -وللأ�سرة املالكة وال�شعب العماين يف وفاة
املغفور له ب�إذن الله تعاىل.
و�سطرت ال�صحف يف �صفحاتها الأوىل بعبارات احلزن والأ�سى للفقد اجللل ،مربزة
مناقب ال�سلطان قابو�س طيب الله ثراه ،الذي قدم خدمات عظيمة للأمة العربية والعامل يف ف�ض
النزاعات واجلنوح لأبواب ال�سالم وحفظ املنطقة من ال�صراعات الإقليمية والدولية.
(جند عمان) التقطت النماذج الآتية والتي تربز ما ن�شرته بع�ض ال�صحف من خمتلف دول العامل:

يجية والعا

ملية ت�شيد ب

عربية واخلل

ال�صحف ال

�صحيفة (االحتاد ) الإماراتية
ن����شرت �صحيفة (االحت����اد) الإم��ارات��ي��ة
مو�ضوعا بعنوان :يف رحيل (�سلطان احلكمة)
قالت خ�لال��ه���« :س��اع��ات ع�صيبة �شهدناها
جميع ًا فجر ال�سبت املا�ضي منذ �أن ت�أهبت
القوات املُ�سلحة ال ُعمانية قبل �أن ُيعلن عن
النب�أ امل�ؤمل برحيل باين نه�ضة ُعمان جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب اهلل ثراه ،لتفقد
منطقتنا �أحد �أعمدة احلكمة وزعيم ًا وقائداً فذاً
ا�ستطاع على امتداد خم�سني عام ًا من حكمه
تر�سيخ مكانة ب�لاده والدفع بها قدم ًا نحو
التنمية والتقدم واالزدهار واال�ستقرار ،وحقق
لها مكانة رفيعة مرموقة ،وا�ضع ًا ب�صمة
تاريخية مميزة متيزت بها ال�سلطنة يف املنطقة
وعالقاتها الإقليمية والدولية ،ووظفها خلدمة
الأمن واال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة ولأجل
العامل».
�صحيفة (البيان) الإماراتية
ن����شرت �صحيفة (ال��ب��ي��ان) الإم��ارات��ي��ة
يف افتتاحيتها بعنوان( :قابو�س� ..سلطان
الوفاء) وقالت قامة تاريخية ترتجل ،ورمز
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كبري ي�ؤمل برحيله قلوب الإماراتيني كما �آمل قلوب
الأ�شقاء ال ُعمانيني ،فربحيل جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ،قائد نه�ضة �سلطنة ُعمان
ال�شقيقة ،الذي ُعرف بحكمته و�إخال�صه ومواقفه
التاريخية امل�رشفة يف خدمة ق�ضايا وطنه
و�أمته حتى �آخر يوم من حياته ،فقدت الأمتان
العربية والإ���س�لام��ي��ة وفقد ك��ل حمب ل ُعمان
و�شعبها رمزاً للوفاء واحلكمة واملحبة.
�صحيفة «اخلليج» الإماراتية
ون����شرت �صحيفة «اخل��ل��ي��ج» الإم��ارات��ي��ة
مو�ضوعا بعنوانُ :عمان  ..نهج م�ستمر وقالت..
�إذ تودع �سلطنة ُعمان ال�شقيقة جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ،وتختار جاللة ال�سلطان هيثم
بن ط��ارق �آل �سعيد خلفا له �إمن��ا ت�ؤكد ر�سوخ
النظام ال�سيا�سي الذي كر�سه جاللة ال�سلطان
قابو�س و�أر�سى دعائمه على مدى خم�سني عاما.
�صحيفة (�أخبار اخلليج) البحرينية
ن�رشت �صحيفة «�أخبار اخلليج» البحرينية
«عمان ال غاب قب�سك بهيثمك»
مو�ضوعا بعنوان ُ
جاء فيه :قالها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق بن تيمور �آل �سعيد املعظم يف
�أثناء ت�أديته اليمني الد�ستورية بعد تن�صيبه
حاكما � أن ُع��م��ان �ست�سري على نهج جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -رحمه اهلل -على
�صعيد ال�سيا�سة القائمة على التعاي�ش ال�سلمي
بني ال�شعوب وح�سن اجلوار.
�صحيفة (البالد) البحرينية
ون����شرت �صحيفة «ال��ب�لاد» البحرينية
مو�ضوعا بعنوان «رحم اهلل ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد ...القائد احلكيم» جاء فيه :فقدت الأمتان
العربية والإ�سالمية و�أهل اخلليج خ�صو�صا قائدا
ا�ستثنائيا ورجال حكيما بكل ما حتمله الكلمة
من معنى� ،صاحب مبادئ ومثل وقامة تاريخية
كبرية لن تتكرر ،جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد -رحمه اهلل -الذي رحل بعد م�سرية حافلة
يف خدمة الأمتني العربية والإ�سالمية ورفعة
�ش�أن �سلطنة ُعمان التي حتققت يف عهده ،رحمه
اهلل� ،إجنازات عظيمة يف خمتلف امليادين.
�صحيفة (الريا�ض) ال�سعودية
ن����شرت �صحيفة (ال��ري��ا���ض) ال�سعودية

مو�ضوعا حتت عنوان (ال�سلطان هيثم بن طارق
ً
بن تيمور) ،جاء فيه ما يلي« :مع مطلع العام
اجلديد 2020م رحل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور ،وبعد �أن حكم �سلطنة ُعمان ملدة
تقرب من ن�صف قرن لتنتهي معه فرتة ثالث
بقاء يف ال�سلطة (بعد ملكة
�أطول حكّام العامل ً
وي�سجل التاريخ
بريطانيا و�سلطان بروناي)،
ّ
احل��دي��ث لل�سلطان قابو�س (�صديق اجلميع)
مهارته يف العبور ببالده عرب �أمواج التقلّبات
ال�سيا�سية ،واتباع �سيا�سة عدم االنحياز املبا�رش
ّ
لأي طرف».
�صحيفة (عكاظ) ال�سعودية
ن�رشت �صحيفة (عكاظ) ال�سعودية مو�ضوعا
حتت عنوان النموذج ال ُعماين جاء فيه« :بهدوء
و�أناة وحكمة و�صرب حتولت ُعمان خالل ن�صف
قرن من حكم املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة
ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد ،طيب اهلل ث��راه،
�إىل دولة حديثة يف كل �شيء رغم �شح املوارد
و�صعوبة التحدي� ،أ�صبح النموذج التنموي
ال ُعماين مثا ًال ملفت ًا للأنظار ومثرياً للإعجاب،
وحتولت ُعمان خالل ور�شة عمل �شاملة �إىل دولة
م�ؤ�س�سات من�ضبطة وفاعلة ت�رشف على م�رشوع
حت��ويل ج���ذري ،مب�شاركة امل��واط��ن ال��ذي عاد
وا�ستقر يف وطنه منذ الأيام الأوىل حلكم جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،ثم انخرط يف البناء
لكل مكونات احلياة بحب و�صمت ومثابرة».
�صحيفة (ال�شرق الأو�سط)
مو�ضوعا
أو�سط)
ون�رشت �صحيفة (ال�رشق ال
ً
بعنوان (غياب رج��ل حكيم) وق��ال��ت« :رحيل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل ميثل �صدمة
لل�شعب ال ُعماين ال�شقيق ،فهناك �أجيال كاملة مل
تعرف حاكم ًا ل ُعمان غري ال�سلطان قابو�س الذي
حكم ُعمان ملدة خم�سني عام ًا تقريباً».
و�أ�ضافت ا�ستطاع املغفور له ب���إذن اهلل
تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س يف فرتة حكمه

�أن ينقل �سلطنة ُعمان من ع��امل القبائل وما
قبل احلداثة �إىل عامل احلداثة والتحديث ،فبنى
جمتمع ًا متكام ًال يف بنيته الأ�سا�سية من تعليم
و�صحة �إىل طرق ،وبنى جي�ش ًا حديث ًا على �أ�س�س
ع�رصية ،كما بنى ال�سلطان الراحل م�ؤ�س�سة �أمنية
وجهازاً �إداري ًا حديثاً”.
�صحيفة (العرب) القطرية
ن�رشت �صحيفة (العرب) القطرية مو�ضوعا بعنوان
«ال�سلطان قابو�س ..خلود يف ذاكرة التاريخ» ..
لكل حقبة زمنية يف م�سرية الأمة رجالها الذين
�سيذكرهم التاريخ ب�أحرف من نور� ،سيدونون
بني �صفحاته� أنهم بذلوا كل اجلهود لإر�ساء
مل ال�شمل) والوحدة ،لتبقى
مبادئ اال�ستقرار و( ّ
�سريتهم ن�برا���س� ًا تهتدي ب��ه الأج���ي���ال ،ومن
امل�ؤكد �أن يف مقدمة ه�ؤالء الرجال ،املغفور
له  -ب ��إذن اهلل  -جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد رحمه اهلل.
�صحيفة (الراية) القطرية
ن����شرت �صحيفة «ال���راي���ة» ال��ق��ط��ري��ة يف
افتتاحيتها بعنوان «ال�سلطان قابو�س فقيد
الأمتني العربية والإ�سالمية» ُ ..ي�شكل رحيل
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل ،فقداً
كبرياً لي�س لل�شعب ال ُعماين فقط ،و�إمنا للأمتني
العربية والإ�سالمية ،وللعامل �أجمع.
جريدة (الوطن) القطرية
�أ�شارت جريدة الوطن القطرية �إىل التعازي
التي قدمها �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد
�آل ث��اين جلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق �آل
�سعيد -حفظه اهلل ورعاه -مو�ضحة ب�أن البعثة
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الدبلوما�سية ب�سفارة ال�سلطنة يف قطر فتحت
�سجال للتعازي.
�صحيفة (ال�شرق) القطرية
كما ن�رشت �صحيفة «ال����شرق» القطرية
مو�ضوعا بعنوان «وترجل فار�س ُعمان»..
ورح��ل �آخ��ر زعماء الرعيل الأول لقادة دول
اخلليج العربية.
جريدة (القب�س) الكويتية
بعنوان «م��ا م��ات  ..اهلل يرحمه و�أنتم
موجودين» �سطرت جريدة القب�س الكويتية
�صفحاتها الأوىل بهذه العبارة مقتطفة من
ت�رصيح �سمو �أم�ير دول��ة الكويت عند تقدمي
التعزية ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه.
�صحيفة (الأنباء) الكويتية
�أ���ص��درت �صحيفة «الأن���ب���اء» الكويتية
ملحقا خا�صا عن جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد رحمه اهلل  ..وقالت «�إن �سلطنة ُعمان
من �أدناها� إىل �أق�صاها تنعى كبريها و�صانع
جمدها احلديث ..فاللهم اغفر لل�سلطان قابو�س
بن �سعيد بن تيمور ،وتقبله برحمتك الوا�سعة».
�صحيفة (ال�سيا�سة) الكويتية
حتت عنوان «رحيل ال�سلطان قابو�س رجل
القرارات الفاعلة» ن�رشت �صحيفة (ال�سيا�سة)
الكويتية مو�ضوع ًا ع��ن املغفور ل��ه جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،وقالت لل�سلطان
قابو�س بن �سعيد  -رحمه اهلل  -الكثري من
املحطات املهمة ،حيث كان دخول ال�سلطنة
�إىل عامل من احلداثة نقطة ارتكازه ،و�أو�ضحت
� َّأن جاللته طيب اهلل ثراه ،كان �رصحا �شاخما
متحليا دائما باحلكمة واحلنكة ،و�سداد الر�أي
يف ُمعاجلة الأزم��ات التي واجهتها الأمتان
العربية والإ�سالمية والدفاع عنها ،فلم تكن
جهوده قا�رصة على �أبناء وطنه ،ولكنه �سخرها
خلدمة اجلميع.
موقع (اليمن نت)
ن�رش موقع (اليمن ن��ت) بعنوان «اليمن
تعزي يف وفاة ال�سلطان قابو�س ،وتثني على
م�سريته احلافلة بالإن�سانية وح�سن اجلوار»
وقال« :ع َّزت اليمن بكامل �أطيافها وتوجهاتها
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ال�سيا�سية والر�سمية والقبلية ال�شعب ال ُعماين
يف وف��اة املغفور له ب ��إذن اهلل تعاىل جاللة
ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد رحمه اهلل بعد
�سنوات حافلة بالعطاء».
ال�صحف العراقية
�أب�����رزت ال�����ص��ح��ف ال��ع��راق��ي��ة وامل��واق��ع
الإلكرتونية يف �أع��داده��ا وعلى �صفحاتها
الرئي�سية خرب وفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ث���راه -وتعيني اب��ن عمه جاللةال�سلطان هيثم بن طارق -حفظه اهلل� -سلطانا
ل ُعمان ،فيما ا�ستعر�ضت �سرية ال�سلطان -طيب
اهلل ثراه -والنه�ضة التي �شهدتها ُعمان خالل
فرتة حكمه الذي قارب ( )50عاما من خدمة
بلده.
كما �ضجت مواقع التوا�صل االجتماعي
منذ �إعالن خرب وفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ثراه -ب�صور وفيديوهات خا�صةبالفقيد والتي تناقلها ال�شعب العراقي يف
ح�ساباتهم.
جريدة (الد�ستور) الأردنية
�أم��ا جريدة الد�ستور الأردن��ي��ة فعنونت
خربها الرئي�سي يف ال�صفحة الأوىل «امللك:
فقدت �أخا كبريا ..ونقف جلانب ُعمان و�شعبها»
م�شرية يف عددها �إىل �أن ملك الأردن ي�ستذكر
م��واق��ف ال��راح��ل بخدمة ب�لاده وال��دف��اع عن
الق�ضايا العربية والإ�سالمية ،و�أن الأمتني
العربية والإ���س�لام��ي��ة فقدتا ق��ائ��دا حكيما،
وال�سلطان قابو�س قاد م�سرية التقدم والبناء
يف بلده.
�صحيفة (الوفد) امل�صرية
ن�رشت �صحيفة (الوفد) امل�رصية مو�ضوعا
بعنوان (وداع مهيب لقائد مبدع) وقالت..
ودع �أهل ُعمان �صبيحة ال�سبت ( )11يناير يف
م�شهد جنائزي مهيب ،عظيم يف تنظيمه ودقة
يف ت�سيريه ،باين ُعمان احلديثة وقائد نه�ضتها
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل
بعد حياة حافلة بالإجنازات ا�ستمرت خم�سني
عاما ،وقد حتولت �سلطنة ُعمان خاللها �إىل
دولة قوية م�ستقرة تن�أى بنف�سها عن اخلالفات
والتناحر واالقتتال ،يف منطقة مل تخل من

ال�رصاعات واالنقالبات.
�صحيفة (القد�س العربي)
ن����شرت �صحيفة «ال��ق��د���س ال��ع��رب��ي» يف
مو�ضوعا ع��ن وف��اة ال�سلطان
افتتاحيتها
ً
قابو�س -رحمه اهلل -وانتقال ال�سلطة ال�سل�س
يف ُعمان  ..وقالت« :ميكن ا�ستخدام االنتقال
ال�سل�س لل�سلطة بعد وف��اة جاللة ال�سلطان
عمه ح�رضة �صاحب
قابو�س بن �سعيد �إىل ابن ّ
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق بن تيمور
املعظم- ،حفظه اهلل ورعاه -كواحد من الأمثلة
الكثرية لي�س على طبيعة النظام ال�سيا�سي
ل ُعمان فح�سب ،بل كذلك على تاريخها احلديث
مبجمله ،وال��ذي �أعطاها طابع البلد الو�سطي
املعتدل �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعياً».
�صحيفة (اجلارديان) الربيطانية
ن�رشت �صحيفة اجل��اردي��ان الربيطانية
مقاال حول وفاة جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد بن تيمور -طيب اهلل ثراه -وقد �سلطت
خالله ال�ضوء على منجزات القائد الراحل التي
�ساهمت يف حتويل ال�سلطنة �إىل دولة مزدهرة
وحديثة وموحدة ذات دور فاعل يف املنطقة
العربية والعامل ب�أ�رسه.
�صحيفة (مرتو) الربيطانية
وكتب �صحيفة «مرتو» الربيطانية ق�صة
خربية حملت عنوان «امللكة حزينة للغاية
لوفاة �صديقها املقرب ال�سلطان قابو�س» نقلت
بني �سطورها ت�رصيحات للملكة �إليزابيث .
�صحيفة (فاينن�شال تاميز) الربيطانية
ق��ال��ت �صحيفة (فاينن�شال ت��امي��ز) �إن
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور بنى نه�ضة
ُعمان احلديثة ،حموال بذلك ثالث �أكرب دولة
يف �شبه اجلزيرة العربية �إىل ج�رس دبلوما�سي
م�سارا حماي ًدا عرب متاعب املنطقة.
اجتاز
ً
وذكرت ال�صحيفة �أنه يف منطقة تعاين من
ال�رصاع الطائفي ،ف�إن �إرث جاللة ال�سلطان
الراحل يتمثل يف التما�سك الوطني القائم على
االلتزام بالتعاليم الدينية والتقاليد ال ُعمانية
الأ�صيلة.
جملة (ذي �إيكومون�ست)
و�صفت جملة «ذي �إيكومون�ست» جاللة

طيبال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور
َّ
اهلل ثراه -ب�أنه �سلطان النه�ضة ،كانت مهمته
الأ�سا�سية حتديث �سلطنة ُعمان ،كما لعب دورا
كبريا يف بناء م�سار دبلوما�سي ُعماين حمايد
على م�ستوى العامل ،وقالت �إن وفاته �أحزنت
العامل.
موقع «�سكاي نيوز»
كما نقل موقع «�سكاي نيوز» الإخباري
ما قالته امللكة �إليزابيث الثانية عن جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور -طيب اهلل
ثراه -وو�صفها �إياه بال�صديق املقرب.
هيئة الإذاعة الربيطانية (بي.بي�.سي)
و�صفت هيئة الإذاع���ة الربيطانية «بي.
بي�.سي» جاللة ال�سلطان قابو�س ب�أنه �شخ�ص
ميلك كاريزما �سامية ور�ؤية ثاقبة ،فقد �سلك
طريقا حمايدا يف ال�ش�ؤون اخلارجية.
وكالة الأنباء (رويرتز)
�سلطت وكالة الأنباء (رويرتز) ال�ضوء على
الوفود التي زارت ُعمان للقيام بواجب العزاء
حيث قالت يف الق�صة اخلربية التي حملت
عنوان «�أ�صدقاء و�أع��داء يجتمعون يف ُعمان
ح��دادا على قابو�س» التقى زعماء عامليون
و�إقليميون ،كثريون منهم على خ�لاف مع
بع�ضهم البع�ض حاكم ُعمان اجلديد يوم الأحد
لتقدمي تعازيهم يف وفاة ال�سلطان قابو�س الذي
�ساعدت دبلوما�سيته الهادئة خالل حكمه على
تهدئة اال�ضطرابات الإقليمية.
�صحيفة (بلومبريغ) الأمريكية
�صحيفة بلومبريغ الأمريكية ،تناولت
خرب وفاته بعنوان يحزن القلب لفراقه «تويف
ال�سلطان قابو�س ،العاهل العربي الأط��ول
عاما» .وقد �سلطت
حكما ،عن عمر يناهز ً 79
ً
ال�صحيفة ال�ضوء على �سيا�سته احلكيمة ،حيث
ذكرت :مت َّيز ال�سلطان قابو�س عن نظرائه يف
اخلليج ب�سيا�سة �إقليمية غري تقليدية
�صحيفة (نيويورك تاميز)
وو�صفت �صحيفة نيويورك تاميز ال�سلطان
قابو�س ب�أنه جعل ُعمان واحة مزدهرة ل�صنع
ال�سالم ،و�أخ���رج �أمته من الفقر ،ولعب دور
الو�سيط يف حم��ادث��ات ه��ادئ��ة ب�ين الأع���داء

الدوليني .وقالت ال�صحيفة �إنه يف منطقة تعج
بالطائفية واالنق�سامات ال�سيا�سية والتدخل
الأجنبي ،حر�ص ال�سلطان قابو�س على تب ِّني
نهج دبلوما�سي يرتكز على اال�ستقاللية وعدم
��ادرا حافظ على
االن��ح��ي��از ،و�أ�صبح ق��ائ� ًدا ن� ً
عالقاته مبجموعة وا�سعة من القوى العاملية،
وق��د منح ذل��ك ُع��م��ان لقب «�سوي�رسا ال�رشق
الأو�سط».
�صحيفة (وا�شنطن بو�ست)
ن�رشت �صحيفة (وا�شنطن بو�ست) يف عددها
تقريرا ت�أبين ًيا جلاللة ال�سلطان قابو�س
الورقي
ً
بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -بقلم الكاتب بريان
مرييف حمل عنوان «وف��اة ال�سلطان قابو�س
حول ُعمان �إىل قوة �سيا�سية �إقليمية».
الذي ّ
�شبكة ()CNN
وو�صفت �شبكة «���س��ي�.إن�.إن» الأمريكية
ال�سلطان قابو�س ب�أنه قائد كبري ،كان يلعب
دورا رئي�سيا يف الدبلوما�سية وال�رشق الأو�سط،
وحافظ على عالقات قوية مع الدول الغربية.
كما تناولت و�صف الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
جوج بو�ش لل�سلطان قابو�س ب�أنه «قوة م�ستقرة
يف ال�رشق الأو���س��ط ،وحليف ق��وي للواليات
املتحدة» .و�أ���ض��اف «ك��ان ل�صاحب اجلاللة
ر�ؤية ل ُعمان حديثة ومزدهرة و�سلمية ،و�أراد �أن
ت�صبح هذه الر�ؤية حقيقة».
موقع (الإذاعة الوطنية العامة) الأمريكي
ن�رش م��وق��ع (الإذاع�����ة الوطنية العامة)
الأمريكي مقا ًال حتت عنوان «وف��اة ال�سلطان
قابو�س ..الذي حكم ُعمان ملا يقرب من ن�صف
عاما» � ..ألقى املقال
قرن ..عن عمر يناهز ً 79
ال�ضوء على الكلمة التي �ألقاها ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق بن تيمور
املعظم حفظه اهلل ورعاه.
وقال املوقع �إ ِّنه �سريكز على احلفاظ بدور
ُعمان الطويل كطرف حمايد من �أجل ال�سالم يف
املنطقة امل�ضطربة ،و�أكد �أنه �سوف يتبع «نف�س
خطى ال�سلطان الراحل» ،واملبادئ التي �أكدها
لل�سيا�سة اخلارجية ل ُعمان ،والتعاي�ش ال�سلمي
بني الأمم وال�شعوب ،وح�سن �سلوك اجلوار من

عدم التدخل يف �ش�ؤون الآخرين.
 lحت��دث ال��ع��دي��د م��ن و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
الرو�سية عن م�آثر املغفور له -ب����إذن اهلل
تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور -طيب اهلل ثراه -و�إجنازاته ل ُعمان
وللمنطقة والأم��ة على مدى العقود اخلم�سة
املا�ضية يف �إطار تغطيتها لوفاته وتعزيتها
لل�شعب ال ُعماين .
وكالة �أنباء (انرتتا�س) الرو�سية
وقالت وكالة �أنباء (انرتتا�س) الرو�سية
«ع��م��ان يف عهد ال�سلطان قابو�س،
بعنوان ُ
ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية» يف العا�رش
م��ن يناير 2020م ،ت����ويف جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد �آل �سعيد عن عمر ناهز ()79
عاما -طيب اهلل ثراه -الذي حكم البالد منذ
عام 1970م وحتولت ُعمان نتيجة لذلك� إىل
دولة ع�رصية مب�ستوى معي�شي مرتفع.
قناة ( مري  )٢٤الرو�سية
من جانب �آخر �أفاد تقرير بثته قناة «مري
 ٢٤الرو�سية» �أن جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد -رحمه اهلل -الذي تويف عن عمر ناهز
التا�سعة وال�سبعني ,ودع جنازته �إىل مثواه
الأخري �آالف النا�س.
جريدة (�آر رج) الرو�سية
قالت جريدة (�آر رج) الرو�سية يف �أخبار
العامل �إن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق بن تيمور املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -عني �سلطا ًنا جدي ًدا ل�سلطنة ُعمان بعد
وفاة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد بن
تيمور -رحمه اهلل -وقد �أدى جاللته �-أعزه
اهلل -اليمني القانونية يف جمل�س ُعمان
(جمل�سي الدولة وال�شورى) .
جريدة (كوم�سومول�سكايا برافدا)
كما حتدثت جريدة «كوم�سومول�سكايا
ب��راف��دا» عن وف��اة جاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد بن تيمور -رحمه اهلل -و�إع�لان
احلداد الر�سمي يف ال�سلطنة واختيار ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن
تيمور املعظم -حفظه اهلل ورع��اه� -سلطا ًنا
للبالد وت�أديته الق�سم �أمام جمل�س ُعمان.
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�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه:

ت�صوير  :حممد م�صطفى

ينعم ب�أو�سمة الإ�شادة ال�سلطانية على الفريق الطبي ال ــذي نال �شرف املتابعة ال�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية والعالج للمغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيَّب اهلل ثراه
تف�ض��ل ح��ضرة �ص��احب اجلالل��ة
ال�س��لطان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م
حفظ��ه اهلل ورعاه -ف�أنع��م بعدد منالأو�س��مة على الفري��ق الطبي الذي نال
��شرف م�س���ؤولية املتابع��ة ال�ص��حية
والع�لاج للمغف��ور ل��ه -ب���إذن اهلل
تع��اىل -جالل��ة ال�س��لطان قابو�س بن
طيب اهلل ثراه-وذلك�سعيد بن تيمور َّ
بق�رص العلم العامر يوم . 1/22
العميد طبيب� /سيف بن زاهر بن �سيف ال�ساملي

الربوفي�سور  /من�صور بن �سيف بن خمي�س املنذري

العقيد طبيب  /مو�سى بن من�صور بن علي �أوالد ثاين
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فق��د �أنع��م جاللت��ه – �أي��ده اهلل -
بو�سام الإ�ش��ادة ال�سلطانية من الدرجة
الأوىل عل��ى كل م��ن العمي��د طبي��ب
�س��يف ب��ن زاهر ب��ن �س��يف ال�س��املي,
والربوفي�س��ور من�ص��ور ب��ن �س��يف بن
خمي�س املنذري ,والعقيد طبيب مو�سى
بن من�صور بن علي �أوالد ثاين ,والعقيد
طبيب �صالح بن �سعود بن حمد العربي,
والعقي��د طبيب �إبراهي��م بن خمي�س بن
علي العلوي.
كم��ا �أنع��م جالل��ة ال�س��لطان
املعظم �-أعزه اهلل -بو�س��ام الإ�ش��ادة
ال�س��لطانية م��ن الدرج��ة الثاني��ة على
كل م��ن املمر�ض �س��عود ب��ن حميد بن
عب��داهلل الالهوري ,واملمر�ض خالد بن
نا��صر بن �س��يف احلب�س��ي ,واملمر�ض
في�صل بن خمي�س بن حمود اليحيائي,
واملمر�ض قا�س��م بن يعقوب بن �س��يف
القا�سمي.
ح��ضر مرا�س��م ت�س��ليم الأو�س��مة
معايل ال�سيد خالد بن هالل بن �سعود
البو�س��عيدي وزي��ر دي��وان الب�لاط
ال�سلطاين.

العقيد طبيب � /صالح بن �سعود بن حمد العربي

املمر�ض � /سعود بن حميد بن عبداهلل الالهوري

املمر�ض  /في�صل بن خمي�س بن حمود اليحيائي

العقيد طبيب � /إبراهيم بن خمي�س بن علي العلوي

املمر�ض  /خالد بن نا�صر بن �سيف احلب�سي

املمر�ض  /قا�سم بن يعقوب بن �سيف القا�سمي
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جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ير ُّد على تهنئة قواته امل�سلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البا�سلة مبنا�سبة تويل جاللته مقاليد احلكم فـي البالد
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -فبعث برقية
�شكر �إىل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ر ًدا على برقية التهنئة املرفوعة جلاللته
من قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة تويل جاللته مقاليد احلكم
فـي البالد فيما يلي ن�صها :

معايل ال�سيد  /بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
ن�شكركم على تهنئتكم لنا مبنا�سبة تولينا مقاليد احلكم يف البالد وما
ت�ضمنته من م�شاعر نبيلة ،داعني اهلل تعاىل �أن يكتب لكم على الدوام
موفور ال�صحة والعافية ومديد العمر.

						

هيثم بن طارق بن تيمور

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يتلقى تهنئة قواته امل�سلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البا�سلة مبنا�سبة تويل جاللته مقاليد احلكم فـي البالد
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورع��اه -برقية تهنئة من معايل
ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع مبنا�سبة تويل جاللته مقاليد احلكم فـي البالد فيما يلي ن�صها:
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور املعظم
حفظكم اهلل ورعاكم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته,،
وي�شرف قواتكم امل�سلحة البا�سلة وجميع منت�سبي
ي�شرفني يا موالي،
ِّ
ِّ
ه��ذه ال���وزارة� ،أن نرفع �إىل مقام جاللتكم ال�سامي �أ�سمى �آي��ات التهاين
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والتربيكات مبنا�سبة توليكم مقاليد احلكم يف هذا الوطن العزيز ،متوجهني
مين على
بخال�ص الدعاء �إىل البارئ جل �ش�أنه �أن يحفَّكم بعني عنايته ،و�أن َّ
مقامكم ال�سامي بالعمر املديد يف رداء ال�صحة والعافية ،و�ضارعني للموىل
ت�شع بالنه�ضة
جلَّت قدرته �أن تكون ُعمان يف كنف قيادة جاللتكم منارة ُّ
ي�سدد
والتقدم واالزده��ار ،وتنعم بالأمن والأمان ،والرخاء وال�سالم ،و�أن ِّ
اهلل على طريق اخلري خطاكم ،ملوا�صلة امل�سرية املباركة التي بد�أها املغفور
له -ب�إذن اهلل تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور -رحمه
اهلل -لتحقيق كل ما ين�شده الوطن العزيز من تقدم ومنو وازدهار ،وكل ما
فيه رفعة وعزة ُعمان ،جمددين جلاللتكم العهد والوالء وال�سمع والطاعة،
ما�ضني خلف قيادتكم جندا �أوفياء وح َّرا�سا �أمناء ،رافعني �أكف الدعاء �إىل
اهلل تعاىل ب�أن يحفظ جاللتكم ذخرا للوطن ،وراعيا لهذه امل�سرية املباركة،
ويحيطكم برعايته ولطفه� ،إنهُ تعاىل �سميع مجُ يب.
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َ
ــــ��روْحٌ َو َريْحَ ٌ
ــ��ان
}ف َ
وَجَ ــ َّن ُ
ـيـــم{
ـــة َن ِع ٍ

طيب
رحل املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �سعيد َّ -
الطيبة
اهلل ثراه  -عن الدنيا ،ولكن �ستبقى ذكراه احل�سنة ،و�سريته العطرة ،وم�آثره النبيلة ،و�سمعته َّ
التي طالت جميع بلدان العامل ،رحل قابو�س الأب ،قابو�س الإن�سان ،قابو�س القائد ،خملِّفا م�آثر جمة
�س��تبقى خالدة مغرو�س��ة يف قلوب جميع ال ُعمانيني الكرام الأوفياء خا�ص��ة ،وحمفوظة لدى �شعوب
الع��امل ودوله قاطبة ،و�س��يبقى ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد  -رحمه اهلل  -ك�أحد �أه��م و�أبرز القادة
ال ُعمانيني العظماء الذين خلدهم التاريخ ال ُعماين عرب الزمان ،بل �س��يبقى من قادة العامل امل�ش��هود
طيب اهلل ثراه  -بعد �أن قاد نه�ضة ُعمان
له مبواقفه البناءة خدمة لل�سالم والب�رشية جمعاء ،رحل َّ -
عمت �أرجاء البالد من �أق�ص��ى ال�ش��مال حيث م�س��ندم ال�ش��موخ والإباء و�إىل
املبارك��ة احلديث��ة التي َّ
م��رورا بكافة حوا�رض ُعمان وقراها وجبالها و�ص��حاريها لت�ص��بح ُعمان
ظف��ار املج��د والعنفوان،
ً
دولة ع�رصية متما�سكة الأركان ،املتم�سكة بالقيم العربية الأ�صيلة والأخالق النبيلة ،وقد �سطر ا�سم
طيب اهلل ثراه  -ب�أحرف من نور يف �ص��فحات تاريخ ُعمان املعا�رص ،ي�ض��اف �إىل �أجماد
جاللته َّ -
العــدد 517
�أعالم ُعمان الأفذاذ الأماجد وقادتها العظماء.
67
يناير 2020

ك�ض��ابط مر�ش��ح ،حيث �أم�ض��ى فيهـا عـامني ،در�س خـاللها العلوم الع�سكرية ،وتخرج
منها برتبة مالزم  ،ثم ان�ض��م جاللته �إىل كتيب��ة (الكاالمريدنيانز) الأوىل يف �أملانيا
الغربي��ة (�آنذاك)حي��ث �أم�ض��ى �س��تة �أ�ش��هر كمت��درب يف فن القي��ادة الع�س��كرية� ,أدى
خاللها واجباته الع�سكرية ،وتلقى التدريب يف قيادة الأركان .بعدها عاد جاللته �إىل
بريطانيا ،فدر�س ملدة عام يف جمال نظم احلكم املحلي ،و�أكمل دورات تخ�ص�صية يف
�ش���ؤون الإدارة .ثم هي�أ له والده الفر�ص��ة ملزيد من التعرف على عدد من الدول ،فقام
بجولة حول العامل ا�ستغرقت ثالثة �أ�شهر ،عاد بعدها �إىل البالد عام 1383هـ املوافق
عام 1964م ،حيث �أقام يف مدينة �ص�لالة م�س��قط ر�أ�سه ،وعلـى امتداد ال�سنـوات ال�ست
التـالـيـ��ة تعمق جـاللتـه يف درا�س��ة الدين الإ�س�لامي ،واللغة العربية ،وقراءة ال�س�يرة
النبوية ،و�س�ير اخللفاء الرا�ش��دين واخللفاء يف الع�رصين الأموي والعبا�س��ي ،وكـل ما
يت�صل بتـاريـخ وح�ضارة ُعمان دولة و�شعب ًا على مر الع�صور.

تويل جاللته مقاليد احلكم

امليالد والن�ش�أة

طيب اهلل ثراه
املغفور له ب�إذن اهلل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور بن في�صل بن تركي بن �سعيد بن �سلطان بن
�أحمد بن �س��عيد بن �أحمد البو�س��عيدي ،ولد جاللته يف مدينة �صاللة مبحـافظة ظفار
يف � 18ش��وال 1359هـ املوافق 18نوفمرب 1940م ،ويعد ال�س��لطان الثامن املنحدر
ر�أ�سا من امل�ؤ�س�س الأول لدولة �آلبو�سعيد عام 1744م (الإمام �أحمد بن �سعيد).
يف �س��نواته املبكرة تلقى جاللته  -رحمه اهلل  -التعليم يف ُعمان ,فحفظ القر�آن
الكرمي ،وقر�أ ال�سنة النبوية ال�رشيفة ،وتعلم قواعد اللغة والنحو و�أ�صول الدين والفقه
مل به��ا ,وقر�أ الدواوين
والفرائ���ض ,وقر�أ ال�س�ير و�أيام العرب و�أخبارها و�أ�ش��عارها و�أ َّ
ال�شعرية ،وحفظ الكثري من الأ�شعار ,على �أيدي �أ�ساتذة خمت�صني ،كما در�س املرحلة
االبتدائية يف املدر�سة ال�سعيدية ب�صاللة.
ويف �سبتمرب 1958م �أر�سله والده ال�سلطان �سعيد بن تيمور �إىل اململكة املتحدة،
حيث وا�ص��ل تعليمه ملدة عامني يف م�ؤ�س�س��ة تعليمية خا�ص��ة (�س��افوك) ،ويف عام
1379ه��ـ املواف��ق1960م التح��ق بالأكادميية الع�س��كرية امللكية (�ساندهري�س��ت)
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ت��وىل ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد
املعظ��م  -رحم��ه اهلل  -مقالي��د احلكم يف الب�لاد يف  23يوليو
1970م .ويف ه��ذا الي��وم انبث��ق فجر جديد على ُعم��ان و�أهلها،
وانطل��ق نور الأمل ي�ض��يء �أرجاء الوطن ،و�أ�ش��عل جذوة العمل،
والت�ش��مري ع��ن �س��واعد اجل��د واالجته��اد لبن��اء ُعم��ان احلديثة
وحتقيق م�س��تقبل �أف�ض��ل لها ،فما �أن توىل جاللته مقاليد احلكم
حت��ى �أخذ يعمل ب�رسعة متناهية من �أجل االرتقاء ب ُعمان لأعلى
املرات��ب ،وج��اء خطابه الأول م�ؤكدا له��ذا يف الثالث والع�رشين
م��ن يوليو 1970م والذي جاء فيه النطق ال�س��امي�...(( :س���أعمل
ب�أ�رسع ما ميكن جلعلكم تعي�ش��ون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل ،وعلى
كل واحد منكم امل�ساعدة يف هذا الواجب .كان وطننا يف املا�ضي
ذَا �ش��هرة وقوة ،و�إن عملنا باحتاد وتعاون ف�سنعيد ما�ضينا مرة

�أخ��رى ،و�س��يكون لن��ا املح��ل املرم��وق يف العامل العرب��ي ،و�إين
متخذ اخلط��وات القانونية لتلقي االعرتاف م��ن الدول اخلارجية
ال�ص��ديقة ،و�إين �أتطل��ع �إىل الت�أيي��د العاجل والتع��اون الودي مع
جميع ال�ش��عوب وخ�صو�صا مع جرياننا ،و�أن يكون مفعوله لزمن
طويل ،والت�شاور فيما بيننا مل�ستقبل منطقتنا.))...
كلمات جاللته ـ رحمه اهلل ـ كانت الوهج الذي �أ�شعل الطاقات
اخلام��دة ،واملحركات اجلامدة ،ال��كل تفاءل وتفاعل يف الوقوف
مع قائده ،فكانت كلماته امل�ض��يئة نربا�سا ي�ضيء طريق التنمية
التي كانت �أمامها ال�ص��عاب واملنغ�ص��ات ،والتي يجب تخطيها
�أو ًال (�أمن البالد وا�س��تقرارها) ولكن مع ذلك كان �إ�سعاد املواطن
ال ُعماين وتوفري �س��بل العي�ش الك��رمي له هو يف مقدمة اهتمامات
طيب اهلل ثراه.
و�أولويات جاللته َّ
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حر�ص جاللته  -رحمه اهلل  -منذ بداية توليه احلكم

دولة امل�ؤ�س�سات

على ال��وق��وف على احتياجات �شعبه ،واال�ستماع
لهم خالل زيارته لهم يف خمتلف الواليات

�إن الأعوام اخلم�س�ين املا�ض��ية قد �ش��هدت نقلة نوعية وكمية هائلة ،و�أر�ست دعائم تنموية
وح�ض��ارية ل ُعمان يف كل جماالت احلياة على امتداد �أر�ضها الط َّيبة ،وعلى نحو يحقق ما متناه
وخطط له جاللة ال�س��لطان قابو�س بن �سعيد  -رحمه اهلل  -وتوالت مراحل بناء الدولة ال ُعمانية
الع�رصية التي تقوم على مبادئ وقيم امل�س��اواة واملواطنة ،و�س��يادة القانون ،وعلى بناء دولة
امل�ؤ�س�س��ات ،وم�ش��اركة املواطن�ين يف �ص��ياغة �أه��داف التنمي��ة الوطنية ،وتنفي��ذ براجمها يف
كافة املجاالت ،كما كان للجوالت ال�س��لطانية ال�س��امية يف �أرجاء الوطن والتي �شهدت اللقاءات
املتوا�ص��لة ب�ين القائد واملواطن ،حيث كان جاللته  -رحم��ه اهلل  -يلتقي مبا�رشة باملواطنني
للتعبري عن عمق االهتمام من جانب جاللته باملواطن ال ُعماين واال�س��تماع �إليه ب�ش��كل مبا�رش،
واالطالع على حياته ومالم�سة اهتماماته واحتياجاته ،وموجـ ًها كذلك نحـو الأولويات الوطنية
اقت�ص��اد ًيا واجتماع ًي��ا ويف خمتلف املجـاالت ،وهو ما عزز م�س�يرة التنمي��ة الوطنية ومنحـها
دوم ًا املزيد من و�ضوح الر�ؤية والفعالية واال�ستجابة لكل ما يحقق تقدم الوطن وازدهاره.

��ع���م���ان���ي���ة
ال���ن���ه�������ض���ة ال� ُ
�شكلت
املباركة احلديثة
َّ
ع�ل�ام���ة ت��اري��خ��ي��ة ف���ارق���ة،
ان��ط��ل��ق��ت م��ع��ه��ا ُع��م��ان
دول����ة و���ش��ع��ب��ا وجمتمعا
�إىل �آف���اق ال��ع��زة وال�شموخ
لبناء دول��ة ع�صرية تواكب
التطور الإن�ساين الدويل

وم��ن �أج��ل حتقي��ق غاي��ات و�أه��داف النه�ض��ة
املبارك��ة ،عمل جاللته -ط َّي��ب اهلل ثراه -على بناء
ُعم��ان احلديث��ة ،بناء دول��ة امل�ؤ�س�س��ات التي جتمع
كاف��ة ال�س��لطات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ض��ائية
واملع��ززة ب��كل امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة املرتابط��ة
واملتكامل��ة الت��ي حتق��ق للب�لاد التق��دم والبن��اء
والتطوي��ر واالزده��ار يف كاف��ة القطاع��ات وعل��ى
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
ويع��د منهج ال�ش��ورى الذي �س��ارت علي��ه البالد
خالل م�سرية النه�ضة املباركة وتدرجه يف التحديث
والتطوي��ر بقيادة جاللته -ط َّي��ب اهلل ثراه -منهجا
ُعماني��ا �أ�ص��يال وعريق��ا ل ُعم��ان املج��د والتاري��خ،
فق��د حر�ص  -رحم��ه اهلل  -منذ بداي��ة توليه احلكم
عل��ى الوقوف عل��ى احتياجات �ش��عبه ،واال�س��تماع
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له��م خ�لال زيارته له��م يف خمتل��ف الوالي��ات ،والتي تط��ورت من خالل
اجلوالت ال�س��نوية ال�سامية الكرمية ،حيث يلتقي بهم -ط َّيب اهلل ثراه -من
خالل(برملان ُعمان املفتوح) ،وقد حفلت م�سرية ال�شورى يف البالد بالعديد
من املراحل والتدرج والذي هو �س��مة من �سمات العمل الوطني ،وبعيدا عن
تقلي��د الغري ومراعاة م�ص��لحة الوط��ن ،حتى توجت ب�إن�ش��اء جمل�س ُعمان
الذي ي�ض��م جمل���س الدولة ،ويت��م تعيني �أع�ض��ائه من احلكوم��ة ،وجمل�س
ال�ش��ورى ويت��م انتخاب �أع�ض��ائه من قب��ل املواطنني ،ب��كل حرية ونزاهه
من اجلن�س�ين (الرجل واملر�أة) يف الرت�ش��ح والرت�ش��يح ،كما عمل جاللته –
رحمه اهلل -على تعزيز مكا�س��ب النه�ض��ة املباركة ومتكني �س��لطاتها من
القيام ب�أدوارها خري قيام من خالل م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة القائمة على
الأنظم��ة والقوان�ين التي توجت ب�إن�ش��اء النظام الأ�سا�س��ي للدولة يف عام
1996م.
لقد جنح ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد -رحمه
اهلل� -أن يق��ود النه�ض��ة املبارك��ة ال ُعماني��ة احلديث��ة التي �ش��كلت عالمة
تاريخية فارقة ،انطلقت معها ُعمان دول ًة و�شع ًبا وجمتم ًعا �إىل �آفاق العزة
وال�ش��موخ ،و�إىل بناء دولة ع�رصية مواكبة للتطور الإن�س��اين والدويل .فقد
عمت املنجزات االقت�ص��ادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية وال�صحية
َّ
والدينية وال�سيا�سية وغريها من املجاالت جميع ربوع ُعمان.

العمانية بقيادة املغفور له -ب��إذن اهلل تعاىل -ح�ضرة �صاحب اجلاللة
وقامت النه�ضة ُ
طيب اهلل ثراه  -على فل�سفة وا�ضحة ،وهي �أن الإن�سان
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -
َّ

هو الغاية من التنمية والنه�ضة ،وهو �أداتها ،ولذلك ا�ستثمرت ال�سلطنة جل مواردها
العماين باعتباره �أه��م ث��روة وم��ورد متتلكها البالد ،ولذلك كان االهتمام
يف املواطن ُ
العماين يف كل املجاالت والقطاعات ،و�إن الكلمات تعجز عن و�صف ما حتقق
بالإن�سان ُ

طيب اهلل ث��راه – وال يت�سع املقال ليلَّم بها وي�ستعر�ضها
لعمان على ي��دي قائدها –
َّ
ُ
بع�ض منها ،وب�شكل موج ٍز
ب�شكل ت��ام� ،إال �أننا يف (جند عُ ��م��ان) ي�شرفنا �أن نقف على
ٍ
و�سريع ،متناولني بع�ض اجلوانب الرئي�سية منها ،و�أه��م القطاعات التنموية يف م�سرية
ٍ
النه�ضة املباركة.
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قطاع التعليم
امل��ق��ول��ة ال�����ش��ه�يرة جل�لال��ت��ه  -رح��م��ه اهلل -
«�سنعلم �أبناءنا ول��و حتت ظل ال�شجر» كانت
املحفز وال��داف��ع الن��ط�لاق م�سرية التعليم
يف طريقها الظافر منذ الأي��ام الأوىل مليالد
العمانية احلديثة.
النه�ضة ُ

قبل بزوغ فجر النه�ضة املباركة ،كان التعليم (يف البالد)
يف معظم��ه عب��ارة ع��ن كتاتيب لتحفي��ظ الق��ر�آن ،واحللقات
العلمية اخلا�صة ،وال يتوفر التعليم احلديث �إال من خالل ثالث
مدار���س ابتدائية فق��ط ،ومل يكن للإناث حظ م��ن التعليم� ،إىل
�أن جاء ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد
 رحم��ه اهلل  -ال��ذي �آم��ن ب�أن التعلي��م هو اللُّبنة الأ�سا�س��يةيف رق��ي الأمم واملجتمعات وتقدمه��ا ،وكانت مقولة جاللته
ال�شهرية " �سنعلم �أبناءنا ولو حتت ظل ال�شجر "املحفز والدافع
النطالق م�س�يرة التعليم يف طريقها الظافر منذ الأيام الأوىل
طيب
ملي�لاد النه�ض��ة ال ُعمانية احلديث��ة ،وقد �أك��د جاللته َّ -
اهلل ث��راه  -يف خطاب��ه ال�س��امي يف 1975/11/26م عل��ى
ذل��ك يف النط��ق ال�س��امي "�...إننا نهدف �إىل ن��شر التعليم يف
جمي��ع �أنح��اء ال�س��لطنة ،لك��ي ين��ال كل ن�ص��يبه يف التعلي��م
وفق قدراته ،كما نعمل على و�ض��ع خطة للق�ضاء على الأمية،
ونركز ب�ص��ورة خا�ص��ة على التعليم املهن��ي والتعليم العايل
حت��ى نلبي حاجة البالد من القوى الب�رشية ال ُعمانية املدربة
 "...ف�أن�شئت املدار�س واجلامعات يف كل �أنحاء ال�سلطنة لكي
يت�س��لح املواطن ال ُعماين ب�أحدث �أ�س��لحة الع��صر احلديث من
املهارات التعليمية والفنية التي جتعله مواطنا فاعال وقادرا
على اخرتاق جماالت العمل احلديثة ،كما ا�س��تعانت ال�س��لطنة
باخل�برات العاملي��ة يف جم��ال التعليم ،وا�س��تعانت ب�أف�ض��ل
الك��وادر الأجنبي��ة لتب��ادل اخل�برات م��ع الك��وادر ال ُعمانية،
كما �أر�س��لت املبتعثني ال ُعمانيني �إىل خارج ال�س��لطنة ليتلقوا
املع��ارف احلديثة والتخ�ص�ص��ات الن��ادرة يف �أرقى املعاهد
واجلــامعات العاملية.
وق��د بل��غ ع��دد املدار���س يف ال�س��لطنة ( )1927مدر�س��ة
حكومي��ة وخا�ص��ة ،وبل��غ ع��دد الط�لاب ( )805329طالب��ا
وطالب��ة ،وكم��ا بل��غ ع��دد اجلامع��ات والكلي��ات احلكومي��ة
واخلا�ص��ة قراب��ة ال ( )20جامع��ة وكلي��ة الت��ي ت�ض��م ب�ين
جنباته��ا قراب��ة (� )50أل��ف طال��ب وطالب��ة ،وذلك وف��ق �آخر
الإح�صاءات لعام 2019م .وتعد جامعة ال�سلطان قابو�س �أحد
ال�رصوح العلمية ال�شاخمة التي مت افتتاحها عام 1986م.
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قطاع ال�صحة
يعد قطاع ال�ص��حة �أح��د القطاعات الأ�سا�س��ية التي حازت
عل��ى �أولوية االهتمام من قبل جاللته ـ رحمه اهلل ـ منذ بدايات
ع�رص النه�ضة املباركة� ،إذ �أكد جاللته �أن ال�صحة حق للجميع،
و�س��عى لتج�س��يد هذا ال�ش��عار من خالل اال�س��تمرار يف تو�س��يع
املظل��ة ال�ص��حية يف الب�لاد ،عرب جمموع��ة من امل�ست�ش��فيات
واملراك��ز ال�ص��حية التي تغطي كاف��ة ربوع ال�س��لطنة ،وتطوير
الأداء العالج��ي وفق��ا لأح��دث امل�س��تويات العاملي��ة والكوادر
الطبية امل�ؤهلة ،وتهيئة كافة ال�س��بل لن�رش امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ال�ش��املة لك��ي يتمتع املواطن بال�ص��حة والعافي��ة التي جتعله
ع�ضوا فاعلاً يف بناء املجتمع،
ي�ستمتع باحلياة ال�سعيدة ويكون
ً
وقيم��ة م�ض��افة فيه ،ولي�س��اهم يف التنمية ب�ش��كل فع��ال .فقد
بلغ عدد امل�ست�ش��فيات يف ال�س��لطنة ما يق��ارب من ( ،)85منها
( )49تابع��ة ل��وزارة ال�ص��حة ،و( )242مرك ًزا �ص��ح ًيا وعياد ًة
وم�ستو�ص��فًا ،ومن �أهم هذه امل�ست�شفيات :امل�ست�شفى ال�سلطاين،
وم�ست�ش��فى خول��ة ،وم�ست�ش��فى جامع��ة ال�س��لطان قابو���س،
وم�ست�ش��فى النه�ضة ،وم�ست�ش��فى القوات امل�س��لحة ،وم�ست�شفى
ال�س��لطان قابو���س ب�ص�لالة ،وم�ست�ش��فى �ص��حار ،وم�ست�ش��فى
ن��زوى� ،إ�ض��افة �إىل الع��شرات م��ن امل�ست�ش��فيات واملجمع��ات
واملراكز ال�صحية املنت�رشة يف كافة واليات ال�سلطنة.

قطاع الكهرباء واملياه
لقد �س��عت النه�ض��ة ال ُعماني��ة احلديثة عل��ى توفري كافة
�س��بل العي�ش الكرمي والراحة االجتماعية والنف�س��ية للإن�سان
ال ُعماين ،وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية املختلفة له ،ولعل �أهمها
خدم��ات املياه ال�ص��احلة لل�رشب والكهرب��اء ،والتي تعد من
اخلدمات الأ�سا�س��ية يف عملية التنمية التي �شهدتها ال�سلطنة
خالل م�س�يرة النه�ض��ة املباركة ،فقد حر�صت احلكومة على
توفري خدمات موثوقة وم�س��تدامة وذات جودة عالية للمياه
وجهات
ال�ص��احلة لل��شرب .وتعد حتلية مي��اه البحر �أح��د ال َّت ُّ
الإ�س�تراتيجية لتوفري املياه و�ضمان الأمن املائي لل�سلطنة،
فتم �إن�ش��اء حمطات التحلية يف عدد من حمافظات ال�س��لطنة
وربطه��ا مع بع�ض��ها البع�ض عرب �ش��بكة متكامل��ة ،وقد بلغ
ع��دد حمط��ات حتلية مياه البحر ( )10حمط��ات موزعة على
خمتل��ف حمافظات ال�س��لطنة ،وقد بلغ �إجم��ايل �إنتاج املياه
خ�لال عام 2018م ح��وايل ( )364.5مليون مرت مكعب من
بينه��ا ( )315.1مليون م�تر مكعب �إجم��ايل �إنتاج حمطات
التحلي��ة ،كم��ا انت��شرت حمط��ات توليد الكهرب��اء يف جميع
حمافظات ال�س��لطنة ووالياتها ،مبا فيها املناطق ال�س��كنية
ال�ص��عبة ،وعلى قمم اجلبال ،ويف ال�ص��حارى ،ويف كل بقعة
الطيبة.
من هذه الأر�ض َّ
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قطاع الطرق

احلكومة حر�صت على �إن�شاء

�شبكة وا�سعة من الطرق احلديثة

وفق �أحدث املوا�صفات الهند�سية
والفنية املعتمدة دوليا

�إن التنمي��ة ال�ش��املة ال تت�أتى �إال بوجود بنى �أ�سا�س��ية
متكاملة وحديثة تواك��ب تطورات الع�رص احلديث ،و�إميانا
طي��ب اهلل ثراه – ب�أهمي��ة الرتابط بني
م��ن ل��دن جاللته – َّ
م��دن ُعم��ان وقراه��ا ،والتوا�ص��ل االجتماع��ي ،وت�س��هيل
حرك��ة املواطنني وتنقلهم وتوا�ص��لهم يف البالد ومع دول
اجلوار ،فقد حر�ص��ت حكومة جاللته  -رحمه اهلل  -خالل
م�س�يرة النه�ض��ة املباركة على �إن�ش��اء �ش��بكة وا�س��عة من
الطرق احلديثة وفق �أحدث املوا�ص��فات الهند�س��ية والفنية
املعتم��دة دوليا ،ملواكبة التقدم االقت�ص��ادي واحل�ض��اري
الذي ت�شهده ال�سلطنة ،فقد بلغت �أطوال الطرق املعبدة التي
ت��شرف عليه��ا وزارة النق��ل بنهاي��ة ع��ام 2018م حوايل
ترا ،وم��ن �أب��رز هذه الطرق التي �أن�ش��ئت
( )15646كيلوم� ً
م�ؤخرا :طريق (م�س��قط /الباطنة) ال�رسيع ،وطريق ال�رشقية
ال�رسي��ع ،وطري��ق (�أدم  /ثـمري��ت املزدوج) وامل���ؤدي �إىل
حمافظ��ة ظف��ار ،وم�رشوع املنف��ذ احلدودي بني ال�س��لطنة
واململكة العربية ال�س��عودية طريق (البطحاء � -شيبة � -أم
الزمول) ،ي�ض��اف �إليها �سل�س��لة وا�س��عة من �شبكات الطرق
يف الواليات والتي تربط كافة حمافظات ال�سلطنة ،وهناك
رتا.
�أي�ضا طرق ترابية بلغت �أطوالها ( )17135كليوم ً

قطاع املوانئ

ال�سلطنة احتلت املركز ( )22عامليا

م��ن �أ���ص��ل ( )141دول��ة �شملها تقرير
التناف�سية العاملي لعام  2018م
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مهما يف ت�س��هيل حركة الب�ض��ائع،
دورا ً
تلع��ب املوان��ئ ً
وقيادة قاطرة التطور االقت�ص��ادي ،وتنويع م�صادر الدخل،
و�إتاح��ة فر���ص التوظي��ف للأي��دي العاملة الوطني��ة ،وبناء
وازدهار املدن التي تقع على البحار.
و�ش��هدت املوان��ئ ال ُعماني��ة خ�لال م�س�يرة النه�ض��ة
املبارك��ة بقي��ادة جاللته  -رحمه اهلل -نقل��ة نوعية كبرية
لرف��ع طاقته��ا اال�س��تيعابيـة مـن �أجـ��ل رفـ��ع قدرتهـا علـى
مناولـة الب�ضائـع مبختلـف �أ�شكالهـا و�أحجامهـا مب�ستويـات
عاملية ،والقدرة على ا�س��تقبال خمتلف �أنواع ال�سفن ،وتعزيز
قدرتها التناف�س��ية يف املنطقة ،وقد احتلت ال�س��لطنة املركز
( )22عامليا من �أ�ص��ل ( )141دولة �شملها تقرير التناف�سية
العامل��ي لع��ام  2018م ،وم��ن �أه��م ه��ذه املوان��ئ مين��اء
ال�س��لطان قابو�س مبط��رح ،ومين��اء الدقم ،وميناء �ص�لالة،
وميناء �ص��حار� ،إ�ض��افة �إىل انت�ش��ار موانئ ال�ص��يد البحري
يف والي��ات ال�س��لطنة ال�س��احلية والتي بلغ عدده��ا �أكرث من
( )20ميناء ،والتي بدورها توفر املكان الآمن واملهي�أ لر�سو
قوارب و�س��فن ال�صيد� ،إ�ض��افة �إىل �إمكانية نقل الب�ضائع من
خاللها عرب ال�سفن ال�صغرية.

قطاع املطارات
من��ذ بداي��ة م�س�يرة النه�ض��ة املبارك��ة ،كان جالل��ة
ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد  -رحم��ه اهلل  -ي��درك �أن
املطارات تعد واجهة ح�ضارية للبالد ،و�أنها من حمركات
االقت�ص��اد الوطني ،من حيث �إ�سهامها يف الناجت املحلي،
وتن�ش��يط حركة التجارة وال�س��ياحة واال�س��تثمار ،وتوفري
فر���ص العم��ل ،فقب��ل ت��ويل جاللت��ه  -ط َّيب اهلل ث��راه -
مقاليد احلكم مل يكن هناك �س��وى مطار بيت الفلج والذي
كان ي�س��تخدم ب�ش��كل �أ�سا�سي لأهداف ع�س��كرية� ،أما الآن
فقد �أ�صبح ل ُعمان مطار دويل مبوا�صفات متقدمة وحديثة
ي�ض��اهي املطارات العاملية (مطار م�س��قط الدويل) ،الذي
ميث��ل واح�� ًدا من �أعظ��م م�رشوع��ات البنية الأ�سا�س��ية يف
يت�ضمنه من مرافق متطورة وحديثة،
ال�س��لطنة ،بف�ضل ما
َّ
حيث تبلغ طاقته اال�س��تيعابية ( )20مليون م�سافر �سنو ًيا
خ�لال مرحلت��ه الأوىل ،واجلدي��ر بالذكر �أن مطار م�س��قط
ال��دويل قد حقق املرك��ز ( )14دوليا يف جم��ال املطارات
الأكرث جودة يف خدمة الزبائن.
كم��ا �أن هناك العديد م��ن املطارات الأخ��رى التي مت
�إن�ش��ا�ؤها كمطار �ص�لالة ،ومطار الدقم ،ومطار �ص��حار،
والتي من �ش�أنها �أن تعزز الإمكانات اللوج�ستية لل�سلطنة.

جاللته  -رحمه اهلل � -أدرك �أن املطارات
تعد واجهة ح�ضارية للبالد ،و�أنها من
حمركات االقت�صاد الوطني ،من حيث

�إ�سهامها يف الناجت املحلي

املناطق ال�صناعية واحلرة
د�أب��ت حكوم��ة ال�س��لطنة خ�لال م�س�يرة النه�ض��ة
طيب اهلل ثراه -على �إن�ش��اءاملبارك��ة بقي��ادة جاللته َّ
املناطق ال�صناعية واملناطق االقت�صادية احلرة بها من
منطل��ق �إميانها ب�أهمية تنويع م�ص��ادر الدخل الوطني،
وتنمية بيئة الأعمال يف البالد ،ولقد �شهد عام 1983م
�إن�ش��اء �أول منطق��ة �ص��ناعية متثلت يف منطقة الر�س��يل
مبحافظ��ة م�س��قط ،ليتواىل بعد ذل��ك �إن�ش��اء العديد من
املناطق ال�ص��ناعية التي توزعت يف عدد من حمافظات
ال�سلطنة ووالياتها ،بالإ�ضافة �إىل املناطق االقت�صادية
احل��رة كهيئ��ة املنطق��ة االقت�ص��ادية اخلا�ص��ة بالدقم،
واملناطق احلرة :ب�صاللة ،و�صحار ،واملزيونة.
وتع��د املناط��ق احل��رة بواب��ة مفتوح��ة جل��ذب
اال�س��تثمارات وا�س��تقطاب ر�ؤو���س الأم��وال املحلي��ة
والأجنبية ،عرب ما تقدمه من مزايا وحوافز وت�س��هيالت
للم�ش��اريع املقامة بها .وتلع��ب املناطق احلرة دوراً يف
زيادة حجم التبادل التجاري واال�ستثماري يف خمتلف
القطاعات االقت�ص��ادية ،وا�س��تثمار الطاق��ات واملوارد
الطبيعي��ة والب�رشي��ة ،وامل�س��اهمة يف تنمي��ة املناط��ق
املحيطة بها من خالل توفري البنية الأ�سا�سية.

املناطق احل��رة تعد بوابة مفتوحة

جل���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات وا�ستقطاب
ر�ؤو�س الأموال املحلية والأجنبية
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قطاع االت�صاالت

ق���ط���اع االت�������ص���االت
ي��ع��د �إح����دى ال��رك��ائ��ز
الأ����س���ا����س���ي���ة ال��ت��ي
ي������ق������وم ع���ل���ي���ه���ا
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي
يف ال�������س���ل���ط���ن���ة،
وي�شكل �أح��د امل��وارد
ال��وط��ن��ي��ة

الثمينة

التي ت�ساهم ب�شكل
ف���اع���ل يف ت��ن��م��ي��ة
الأع��م��ال احلكومية،
واخل�����دم�����ات ال��ت��ي
ت��ق��دم��ه��ا وت��ن��م��ي��ة
القطاعات الأخرى
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يع��د قطاع االت�ص��االت �أحد الركائز الأ�سا�س��ية
الت��ي يقوم عليها االقت�ص��اد الوطني يف ال�س��لطنة،
وي�ش��كل �أحد امل��وارد الوطنية الثمينة التي ت�س��اهم
ب�شكل فاعل يف تنمية الأعمال احلكومية ،واخلدمات
الت��ي تقدمها للمواطنني وتنمية القطاعات الأخرى
املجتمعية والتجارية واالقت�ص��ادية ،وقد �شهد هذا
القط��اع تطورا ومن��وا هائالً ،وذلك من��ذ بزوغ فجر
النه�ض��ة املباركة يف عام 1970م ،حيث جاء منو
ه��ذا القط��اع متوائما م��ع الر�ؤية الوطني��ة للتنمية
التي و�ض��عها �ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان قابو�س
بن �س��عيد  -رحمه اهلل  -والتي مت تنفيذها يف ظل
قيادته احلكيمة.
وبهدف حترير وترويج خدمات االت�ص��االت يف
ال�س��لطنة ،ولت�شجيع الأن�ش��طة التجارية ذات ال�صلة
بقط��اع خدم��ات و�أجه��زة االت�ص��االت ،وذل��ك من
خالل توفري كافة ال�سبل والإمكانات املالئمة التي
تمُ كِّ��ن اجله��ات املرخ�ص له��ا من مزاولة الن�ش��اط
بطريق��ة حتقق الغاي��ات والأه��داف الوطنية ،الأمر
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ال��ذي ي�س��هم يف توفري بيئ��ة تناف�س��ية ذات كفاءة
عالي��ة� ،أن�ش��ئت هيئة تنظي��م االت�ص��االت ال ُعمانية
يف عام 2002م مبوجب قانون تنظيم االت�ص��االت
ال�ص��ادر باملر�س��وم ال�س��لطاين رقم (،)2002/30
والت��ي بدوره��ا �أ�ص��درت العدي��د م��ن الرتاخي���ص
لل��شركات املحلي��ة والأجنبي��ة م��ن �أج��ل تغطي��ة
خدمات االت�ص��االت يف جميع حمافظات ال�س��لطنة
ووالياتها.
وت�ش�ير �آخ��ر الإح�ص��اءات حت��ى نهاي��ة يونيو
2019م �إىل �أن �إجم��ايل خط��وط الهات��ف الثاب��ت
بلغ��ت (� )576أل��ف خ��ط ،و�إجمايل امل�ش�تركني يف
الهوات��ف املتنقل��ة بلغ��ت ( ) 6.5ملي��ون م�ش�ترك،
وعدد اال�ش�تراكات الن�ش��طة للإنرتن��ت ذي النطاق
العري���ض بالهات��ف املتنق��ل بلغ��ت ( )4.1ملي��ون
م�ش�ترك ،وفيما بلغت عدد ا�شرتاكات خدمة النطاق
العري���ض الثابت��ة (� )448أل��ف م�ش�ترك ،وم��ع هذا
النمو املت�س��ارع تطورت اخلدم��ات الإلكرتونية يف
بالد ،ومبا يحقق التحول للحكومة الإلكرتونية.

قطاع النفط والغاز

طيب اهلل ثراه–
احلكومة بقيادة جاللته –
َّ

عملت على تنمية قطاعي النفط والغاز
اللذين �شكال امل�صدر الأهم ملوارد الدولة

�إن التنمية ال�شاملة وت�سيري م�ؤ�س�سات الدولة وتقدمي اخلدمات
للمواط��ن والتق��دم واالزدهار للوطن ال ميك��ن حتقيقه ما مل ُتبذل
الطيب،
اجلهود يف ا�س��تغالل امل��وارد التي حبا اهلل بها ه��ذا البلد َّ
�إ�ض��افة �إىل اال�س��تثمار الأمث��ل يف الإن�س��ان ،وبالت��ايل عمل��ت
طيب اهلل ثراه – عل��ى تنمية قطاعي
احلكوم��ة بقيادة جاللت��ه – َّ
النف��ط والغ��از اللذين �ش��كال امل�ص��در الأه��م مل��وارد الدولة طوال
ال�س��نوات املا�ض��ية ،ولقد حظيا على مدى ( )50عاما من م�س�يرة
النه�ض��ة املباركة بالرعاية واالهتمام م��ن لدن جاللته  -رحمه
اهلل  -الذي وفر جميع �س��بل الدعم من �أجل اال�س��تفادة الق�ص��وى
من هذين القطاعني ،ولتحقيق ذلك �ض��خت احلكومة �أموا ًال طائلة
لال�س��تثمار بهما ،كما عملت على ت�شجيع القطاع اخلا�ص املحلي
والأجنب��ي لال�س��تثمار امل�ش�ترك يف قطاع��ي النف��ط والغ��از يف
جميع امل�ش��اريع البرتولي��ة مبجاالتها املختلفة ،من ا�ستك�ش��اف
و�إنتاج وتطوير ،و�إقامة امل�ش��اريع املعتمدة على الغاز ،وم�شاريع
اخلدمات امل�ساندة لل�صناعة البرتولية.
وم��ن �أهم امل�ش��اريع العمالقة يف قطاع النف��ط والغاز والتي
حتقق��ت خالل عهد جاللت��ه  -رحمه اهلل  -افتتاح م�ص��فاة نفط
ُعمان يف  14نوفمرب1982م ،وم�رشوع م�ص��فاة �ص��حار التي مت

افتتاحها يف عام 2002م ،وم�رشوع حمطة الغاز الطبيعي امل�سال
بقلهات بوالية �ص��ور التي بد�أ ت�ش��غيلها يف عام 2000م ،وتوالت
املنجزات خالل الـ ( )5عقود� ،إذ �ش��هد العام املن�رصم 2019م بدء
الت�ش��غيل الفعلي مل��شروع (رباب ـ هرويل) �أكرب امل�ش��اريع ل�رشكة
تنمي��ة نفط ُعمان ،وميثل م�رشوع �ص�لالة للغاز البرتويل امل�س��ال
وم�رشوع �ص�لالة للأمونيا اللذين مت و�ضع حجر �أ�سا�سهما يف عام
2018م �أهمية وطنية �إ�س�تراتيجية ،ومن املنتظر �أن ي�سهما ب�شكل
كبري يف تطوير القطاع ال�ص��ناعي مبحافظة ظفار� ،إىل جانب دعم
خطط التنويع االقت�ص��ادي يف ال�س��لطنة .كما يعد م�رشوع م�ص��فاة
الدقم من �أهم م�ش��اريع ال�س��لطنة الواعدة والتي بلغت ن�سبة الإجناز
فيها (.)%45
وجميع هذه امل�شاريع التي �أولتها حكومة ال�سلطنة خالل عهد
طيب اهلل ثراه � -أدت �إىل ارتفاع احتياطي البالد من النفط
جاللته َّ -
�إىل ( )4791مليون برمي��ل ،والغاز ( )24.65تريليون قدم مكعب،
حيث بلغ متو�سط الإنتاج اليومي من النفط (� )978ألف برميل ،يف
حني يبلغ متو�سط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي( )199مليون
مرت مكعب ،ومما ال�ش��ك فيه �أن هذه امل�ش��اريع �سوف ت�ساهم ب�شكل
�أكرب خالل ال�سنوات القادمة يف زيادة �إيرادات ال�سلطنة.
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املجاالت الرتاثية والدينية والثقافية
�إن االهتمام بالرتاث والثقافة والعادات والتقاليد ال ُعمانية الأ�ص��يلة -
�س��مة مميزة مل�س�يرة النه�ضة املباركة منذ بزوغ �شم�س��ها على هذه الأر�ض
الط َّيبة ،لذلك ركز جاللة ال�سلطان  -رحمه اهلل  -على �إيجاد نه�ضة ثقافية،
متثل��ت يف �إحي��اء املوروث احل�ض��اري ال ُعم��اين فكر ًيا وثقاف ًي��ا ومعمار ًيا
واحلف��اظ علي��ه ،وتزخ��ر ُعم��ان بالعدي��د م��ن ال�ش��واهد احل�ض��ارية ،وتعد
القالع واحل�ص��ون �أحد املعامل التاريخية ،وقد �أولت ال�س��لطنة جهوداً حثيثة
للمحافظ��ة عليه��ا من خالل ترميمها و�ص��يانتها ،كم��ا مت �إدراج عدد منها
�ض��من قائم��ة الرتاث العامل��ي مبنظمة اليون�س��كو لأهميتها على امل�س��توى
العامل��ي كقلعة بهالء الواقعة يف حمافظ��ة الداخلية ،كما مت �إدراج عدد من
املواق��ع الأثرية واملعامل احل�ض��ارية الأخ��رى كمدافن ب��ات بوالية عربي،
وطريق اللبان (خ��ور روري ،البليد) يف حمافظة
ظفار وغريها.
ن�ص��يبا
كم��ا نال��ت العم��ارة الإ�س�لامية
ً
واف��را م��ن التعمري والتطوير ،فق��د �أمر جاللته
ً
 رحم��ه اهلل  -ببن��اء �أكرث من ( )100م�س��جدعلى نفقت��ه اخلا�ص��ة ،ويقف جامع ال�س��لطان
قابو���س الأكرب بوالية بو�رش مبحافظة م�س��قط
حيا جمع ب�ين جنباته معظ��م الفنون
�ش��اه ًدا ًّ
الإ�سالمية ،بالإ�ض��افة �إىل العديد من اجلوامع
طي��ب اهلل ثراه -
الت��ي حتمل ا�س��م جاللت��ه َّ -
كجام��ع ال�س��لطان قابو���س ب�ص��حار ،وجامع
ال�س��لطان قابو���س بن��زوى ،وجامع ال�س��لطان
قابو���س ب�ص�لالة ،وجام��ع ال�س��لطان قابو�س
ب��روي وغريه��ا م��ن اجلوام��ع الت��ي حتم��ل
ا�س��م جاللت��ه رحم��ه اهلل� ،إىل جان��ب اجلوامع
وامل�ساجد املنت�رشة يف واليات ال�سلطنة.
وي�س��هم مرك��ز ال�س��لطان قابو���س الع��ايل
للثقاف��ة والعل��وم ب��دور كب�ير يف �إث��راء احلراك
الثقايف والأدبي والفني الذي ت�ش��هده ال�س��لطنة،
حي��ث يه��دف املرك��ز �إىل التعري��ف بالثقاف��ة
ال ُعماني��ة ،وتوثي��ق الروابط و�أوج��ه التعاون مع
االهتمام ب��ال�تراث والثقافة
العمانية
والعادات والتقاليد
ُ

الأ���ص��ي��ل��ة ��� -س��م��ة مم��ي��زة
مل�سرية

النه�ضة

املباركة

منذ بزوغ �شم�سها على هذه
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الطيبة
الأر�ض
َّ
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وافرا
ن�صيبا
العمارة الإ�سالمية نالت
ً
ً
م��ن

التعمري والتطوير ،فقد �أم��ر

جاللته  -رحمه اهلل  -ببناء �أكرث من
( )100م�سجد على نفقته اخلا�صة

امل�ؤ�س�س��ات الثقافي��ة يف ال��دول الأخ��رى ،كم��ا
يتوىل املركز الإ�رشاف على �ش���ؤون امل�ساجد التي
ي��شرف عليها دي��وان البالط ال�س��لطاين ،ومعاهد
العلوم الإ�سالمية ،ومدار�س القر�آن الكرمي ،بجانب
م�س���ؤوليته عن جممع ال�س��لطان قابو���س للثقافة
والرتفي��ه ب�ص�لالة ،وكلي��ة ال�س��لطان قابو���س
لتعلي��م اللغة العربي��ة للناطقني بغريها يف والية
منح ،وجائزة ال�س��لطان قابو���س للثقافة والفنون
والآداب.
وللحف��اظ عل��ى ه��ذا املخ��زون الثق��ايف
والتاريخي ،فقد حر�صت ال�سلطنة يف عهد جاللته
رحم��ه اهلل  -عل��ى �إن�ش��اء العديد م��ن املتاحفيف الب�لاد من �أبرزه��ا :متحف الطف��ل ،واملتحف
ال ُعم��اين الفرن�س��ي ،ومتح��ف التاري��خ الطبيع��ي،
ومتحف �أر�ض اللبان ،ومتحف ُعمان عرب الزمان
(قيد الإن�شاء) ،ومتحف قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وتع��د دار الأوب��را ال�س��لطانية والت��ي مت
رسا وطي ًدا للثقافات
افتتاحها يف عام 2011م ،ج� ً
واملجتمع��ات املتعددة بني ال�س��لطنة وباقي دول
الع��امل ،وجت�س��ي ًدا لر�ؤي��ة جاللت��ه  -رحمه اهلل -
من �أجل �إر�س��اء القيم ال ُعمانية الأ�ص��يلة والهوية
العربي��ة ل ُعم��ان ،وم��ا تزخ��ر ب��ه م��ن موروثات
تقليدية وفنون متنوعة.
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ال��زي��ارات امليدانية جلاللته

القطاع الع�سكري والأمني

رح��م��ه اهلل� -إىل ال��وح��داتوال��ت�����ش��ك��ي�لات وال��ق��واع��د

من �أقول جاللة القائد الأعلى رحمه اهلل
« ...ي�سرنا �أن نحيي قواتنا امل�سلحة البا�سلة

بكل قطاعاتها يف جميع ثغور الوطن العزيز

للوقوف على احتياجاتها،
ً
أ�سا�سيا لبناء
منطلقا �
كانت
ً
القوات امل�سلحة

على دوره��ا الوطني اجلليل الذي يلقى منا
كل التقدير على ال���دوام ،م�ؤكدين �سعينا
امل�ستمر بعون اهلل يف مدها بكل م��ا هو

���ض��روري من امل��ع��دات للقيام ب����أداء واجبها
ور�سالتها النبيلة يف حماية ت��راب الوطن

والذود عن مكت�سباته»
�أيها املواطنون،

«�إن��ن��ي �أح��ي��ي با�سمي وا�سمكم م��ن هذا

املكان  -حتية الوفاء والت�ضحية ،حتية الفداء

والبطولة -قواتنا امل�سلحة من �أب��ن��اء هذا

الوطن العزيز وهم يدافعون عن راية احلق،

ورفع راية اال�سالم يحملون ال�سالح ويرت�صدون
بيقظة و�شجاعة لأعداء الدين ،و�أعداء الوطن»

قوات ال�سلطان امل�سلحة �شهدت خالل �سنوات
النه�ضة املباركة نقلة نوعية وكمية عظيمة
يف العدة والعتاد ،ويف كافة امل��ج��االت التي
ُتعنى بها خدمة لهذا الوطن الغايل

القطاع الع�سكري يعد مكو ًنا �أ�سا�س ًيا من مكونات الدولة احلديثة التي
�أر�س��ى دعائمها جالل��ة القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة -ط َّيب اهلل ثراه-
فقد �شهدت قوات ال�س��لطان امل�سلحة خالل �سنوات النه�ضة املباركة نقلة
نوعي��ة وكمية عظيمة يف العدة والعت��اد ،ويف كافة املجاالت التي ُتعنى
به��ا خدمة له��ذا الوطن الغايل ،حتى غدت �ش��اه ًدا من �ش��واهد املنجزات
العظيمة للنه�ضة ال ُعمانية ،بف�ض��ل الر�ؤى احلكيمة والتوجيهات ال�سديدة
م��ن لدن املغفور ل��ه ب�إذن اهلل تعاىل ،وذلك انطالقًا من مهامها اجل�س��ام
الت��ي ت�ض��طلع به��ا واملتمثلة يف حم��ل �أمانة الدفاع عن الوطن و�ص��ون
منجزاته ومكت�س��باته ،وامل�س��اهمة بفاعلي��ة يف جهود التنمية ال�ش��املة
امل�س��تدامة ،حيث ح َّققت قوات ال�س��لطان امل�سلحة منجزات وطنية عظيمة
ال ميك��ن عدها يف مق��ال كهذا� ،إال �أن هناك حمطات مف�ص��لية ملنجزاتها
ولتطويرها والتي ي�أتي على ر�أ�سها � اً
أول وقبل كل �شيء متكنها من الدفاع
عن الوطن وب�سط مظلة الأمن واال�ستقرار ،حم ِّققة الن�رص املبني على قوى
الع��دوان يف ع��ام 1975م ،لي�ص��بح ه��ذا التاريخ يوما للقوات امل�س��لحة
حتتفي به �سنويا ،هذا اليوم اخلالد املجيد �أ�س�س ملرحلة التقدم واالزدهار
وانطالق م�س�يرة التنمية ال�شاملة امل�ستدامة يف البالد ،كما انطلقت قوات
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ال�س��لطان امل�س��لحة من خالل هذا اليوم املاجد للأخذ بالأ�س��باب التي
دفاعا عن الوطن ،و�صون
متكنها من اال�ستمرار يف حمل �رشف الأمانة ً
منجزات��ه اخلالدة ،و�س��يظل هذا اليوم املجيد م�ص��در الدافعية والإلهام
لأبناء ُعمان الأوفياء� ،أبناء قوات ال�س��لطان امل�س��لحة لال�س��تمرار على
العطاء خدمة للوطن الغايل ،متم�سكني ب�شعارهم الأبدي (الإميان باهلل،
الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن).
وقد �شكلت الزيارات امليدانية جلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
رحمه اهلل -التي قام بها �إىل الوحدات والت�شكيالت والقواعد للوقوفعلى احتياجاتها ،منطلقًا �أ�سا�سيا لبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة و�إعادة
هيكلته��ا با�س��تمرار مب��ا يحق��ق التطوي��ر والتحدي��ث ،ويلب��ي مهامها
وواجباته��ا الوطني��ة ،ولإدام��ة اجلاهزي��ة ُز ِّودت بالأ�س��لحة واملعدات
والأجهزة املتط��ورة ،والقوى الب�رشية امل�ؤهل��ة واملدربة تدريبا علميا
وعمل ًيا ،و�إقامة التمارين الع�س��كرية امل�ش�تركة الكربى على امل�س��توى
الوطن��ي ،و�أي�ض��ا م��ع القوات امل�س��لحة يف الدول ال�ش��قيقة وال�ص��ديقة
الهادف��ة �إىل تب��ادل اخلربات واملعارف الع�س��كرية ،وك�س��ب املزيد من
امله��ارات ،واملمار�س��ة العملية ملا فرزته العلوم الع�س��كرية والتقنيات
احلديثة ،كما ُه ِّيئت يف قوات ال�س��لطان امل�س��لحة جميع ال�سبل الهادفة
للت�أهيل من خالل �إقامة امل�ؤ�س�س��ات العلمية والأكادميية املنت�رشة يف
كافة الأ�س��لحة ،ومنه��ا :كلية ال�س��لطان قابو�س الع�س��كرية ،و�أكادميية
ال�س��لطان قابو�س اجلوية ،و�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية� ،إ�ضافة
�إىل كلية القيادة والأركان ،وكلية الدفاع الوطني التي تعد �أعلى �رصح
علمي �أكادميي للدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية يف جمايل الأمن والدفاع يف
ال�سلطنة.
كم��ا اهت��م جالل��ة القائد الأعل��ى للق��وات امل�س��لحة -رحمه اهلل-
بتطوي��ر �ش��امل جلمي��ع �أ�س��لحة الق��وات امل�س��لحة ،وحتدي��ث للأجهزة
واملعدات وو�س��ائل النق��ل والقوى الب�رشية مبا ي�ض��من حتقيق الكفاءة
واجلاهزية القتالية ،هذا ف�ض ًال عن الدور الإن�ساين امل�ستمر الذي ت�ضطلع
به قوات ال�س��لطان امل�س��لحة يف تقدمي العون وامل�ساعدة للمواطنني يف
الأنواء املناخية من عمليات البحث والإنقاذ والنقل ،وخدمات �إ�س��ناد
املواطنني يف املناطق اجلبلية من خالل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
كم��ا اهتم جاللت��ه  -رحمه اهلل -باخلدم��ات االجتماعية والطبية
والهند�س��ية ملنت�س��بي القوات امل�س��لحة ،ومن �ض��من جم��االت الرعاية
االجتماعية تقوم اخلدمات االجتماعية الع�سكرية برئا�سة �أركان القوات
امل�س��لحة بتق��دمي الرعاية االجتماعية ل�ض��باط و�أفراد قوات ال�س��لطان
امل�سلحة ،كالعناية بفئة ذوي الإعاقة ،وتقدمي اخلدمات العالجية ،هذا
�إىل جانب دورها الكبري يف الإ�سناد الطبي وعمليات الإخالء.
كما تعد مدر�س��ة اخلدم��ات الطبية للقوات امل�س��لحة �أحد ال�رصوح
التدريبية التي ترفد قوات ال�س��لطان امل�س��لحة بالكوادر الطبية والفنية
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ج�لال��ة القائد الأع��ل��ى للقوات

امل�سلحة -رح��م��ه اهلل -اهتم
بتطوير �شامل جلميع �أ�سلحة
ال��ق��وات امل�سلحة ،وحت��دي��ث

ل�ل�أج��ه��زة وامل��ع��دات وو�سائل

ال��ن��ق��ل وال��ق��وى الب�شرية مبا
ي�����ض��م��ن حت��ق��ي��ق ال���ك���ف���اءة
واجلاهزية القتالية

ؤخرا �إ�ضافة �أق�سام ومرافق حديثة
امل�ؤهلة ت�أهي ًال عمل ًيا وفن ًيا ،كما مت م� ً
�إىل م�ست�ش��فى الق��وات امل�س��لحة باخلو�ض ،والذي يعد �أح��د �أوجه اهتمام
قوات ال�سلطان امل�سلحة ملنت�سبيها و�أ�رسهم.
كم��ا اهتم جاللته -رحمه اهلل -باخلدمات الهند�س��ية بوزارة الدفاع
والت��ي تقوم ب��دور حيوي كبري من خ�لال توفري الدعم الفني والهند�س��ي
يف التمارين الع�س��كرية ،وتوفري و�إدام��ة اخلدمات ال�رضورية مثل املياه،
والطاق��ة الكهربائية ،ومرافق البنية الأ�سا�س��ية يف املع�س��كرات والقواعد
واملن�ش�آت الع�سكرية.
وتقديرا من لدن جاللته -رحمه اهلل -لرجال قواته امل�سلحة البا�سلة
ً
ولدورهم الوطني اجل�سيم فقد حر�ص جاللته -ط َّيب اهلل ثراه -على �إقامة
العدي��د من االحتف��االت بالعيد الوطني املجي��د يف جنباتها موزعة على
عدد من مع�س��كراتها ،كما �أن جاللته ط َّيب اهلل ثراه دائما ي�ش��يد ب�أدوارها
الوطنية وت�أكيد دعمه ورعايته لها ،وتقدمي كل الرعاية والإهتمام بها.
ف��كل ما متتلكة قوات ال�س��لطان امل�س��لحة م��ن �إجن��ازات خالدة عدة
وعت��ا ًدا ،جاءت بف�ض��ل من اهلل والر�ؤية احلكيمة ،واالهتمام ال�س��امي من
ل��دن املغفور له جاللة ال�س��لطان قابو�س القائد الأعلى للقوات ال�س��لطان
امل�سلحة رحمه اهلل.
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كما �ش��هدت �رشطة ُعمان ال�س��لطانية خالل م�سرية النه�ضة املباركة
بقيادة ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد  -رحمه اهلل
 نقل��ة نوعي��ة يف �ش��تى املج��االت ،حتى غ��دت �رشطة ع�رصي��ة تواكبالتطورات واملتغريات والظواهر الأمنية امل�س��تجدة التي ي�ش��هدها عاملنا
املعا��صر ،مكّنه��ا م��ن الت�ص��دي بكف��اءة للجرمي��ة ب�أ�ش��كالها املختلفة
وحماية �أفراد املجتمع من ت�أثرياتها ال�سلبية.
وبف�ض��ل الرعاي��ة ال�س��امية م��ن ل��دن املغف��ور ل��ه جاللة ال�س��لطان
قابو���س بن �س��عيد -ط َّي��ب اهلل ثراه -ت�ض��طلع �رشطة ُعمان ال�س��لطانية
مبه��ام عديدة من بينه��ا :حفظ النظام والأم��ن والآداب ،وحماية الأرواح
والأم��وال والأعرا���ض ،وكفال��ة الطم�أنينة وال�س��كينة ،والعم��ل على منع
ارتكاب اجلرائم ،من خالل حتفيز الر�أي العام ومن خالل برامج التوعية،
ومن��ع وقوع اجلرائم� ،إ�ض��افة �إىل تنظيم املرور ،و�إدارة ال�س��جون وقطاع
اجلمارك ،واحلفاظ على �أمن املطارات.
كم��ا ع��ززت �رشطة ُعمان ال�س��لطانية يف عهد جاللت��ه -رحمه اهلل-
منظومتها الأمنية واخلدمية بافتتاح العديد من املن�ش���آت �شملت قيادات
جغرافي��ة باملحافظ��ات ،ومراك��ز �رشط��ة بالواليات ،ومب��اين للخدمات
ووحدات للمهام اخلا�صة ومنافذ حدودية.

كم��ا حظي��ت �رشط��ة امله��ام اخلا�ص��ة يف
عه��د جاللت��ه -رحم��ه اهلل -باهتم��ام بال��غ،
نظ��را لدوره��ا الكب�ير يف حفظ الأمن ،وت�س��يري
الدوريات على مدار ال�س��اعة ،وحرا�سة املن�ش�آت
احليوي��ة ،وت�أم�ين احلف�لات الت��ي تق��وم به��ا
الوح��دات احلكومي��ة والبعث��ات الدبلوما�س��ية
والفن��ادق ،وحماية كبار ال�شخ�ص��يات ،وتقدمي
العون وامل�ساعدة للمواطنني واملقيمني.
وحر�ص��ا م��ن جاللته -رحم��ه اهلل -على
ً
مواكبة التط��ورات االقت�ص��ادية واالجتماعية
يف عه��ده ،مت �إن�ش��اء �إدارات عام��ة ،ووح��دات
�رشطي��ة متخ�ص�ص��ة للقي��ام مبه��ام حم��ددة
ومتخ�ص�ص��ة ،وم��ن �أمثلة ذلك :قي��ادة �رشطة
خف��ر ال�س��واحل التي ُتعن��ى بت�أمني ال�س��واحل
والت�ص��دي لعملي��ات الت�س��لل والتهري��ب ع�بر
البح��ار ال ُعماني��ة ،كما زودت ب��زوارق حديثة
تق��وم بعملي��ات البح��ث والإنق��اذ وم�س��اعدة
ال�ص��يادين الذين تنقطع بهم ال�سبل يف عر�ض
البح��ر ،كما �أن�ش���أت �رشط��ة ُعمان ال�س��لطانية
�إدارة ُتعن��ى ب�أم��ن املوان��ئ البحري��ة تخت�ص
بحف��ظ و�س�لامة املوان��ئ وت�أم�ين املن�ش���آت
واملرافق املهمة ،وللت�صدي مل�شكلة املخدرات
�أن�شئت فروع للإدارة العامة ملكافحة املخدات
وامل�ؤث��رات العقلي��ة يف جمي��ع حمافظ��ات
ال�س��لطنة ،والت��ي ُتعن��ى ب�ض��بط كل م��ن يقوم
بتهريبها �أو ترويجها �أو تعاطيها.
فكل ما �شهدته �رشطة ُعمان ال�سلطانية من
�س��ام من جاللت��ه -رحمه اهلل -جعلها
اهتمام ٍ
مواكب��ة للتط��ورات واملتغريات التي ي�ش��هدها
عاملن��ا املعا��صر ،حمقق��ه الأم��ن والطم�أنينة
واال�س��تقرار التي كانت غاي��ة جاللته  -رحمه
اهلل -ل ُعمان و�شعبها.

ك��ل م��ا متتلكه ق��وات
ال�����س��ل��ط��ان

امل�سلحة

من �إجنازات خالدة عدة
وعتادا ،جاءت بف�ضل من
ً

اهلل وال��ر�ؤي��ة احلكيمة،
وااله���ت���م���ام ال�����س��ام��ي
م��ن ل���دن امل��غ��ف��ور له

جاللة ال�سلطان قابو�س

القائد الأع��ل��ى للقوات
امل�سلحة رحمه اهلل
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ال�سيا�سة اخلارجية

ج�لال��ة ال�����س��ل��ط��ان -رح��م��ه
اهلل -ح�����ص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة
ال�سالم الدولية ع��ام 1998م

وعل��ى غرار م��ا بناه جاللته  -رحمه اهلل – وما اتبعه
من نهج مكني ورا�س��خ يف ال�ش���أن الداخلي ،و�ضع ال�سيا�سة
اخلارجي��ة وم��ا ت�س�ير عليه ال�س��لطنة يف ال�ش���أن اخلارجي
لفت انتباه �أنظار العامل ب�سيا�س��ته اخلارجية الفذة وحكمته
الن�يرة ،فمن��ذ انطالق م�س�يرة النه�ض��ة ال ُعماني��ة احلديثة
بقيادت��ه ،وعل��ى امتداد العقود والأعوام املا�ض��ية� ،أر�س��ى
طي��ب اهلل ثراه � -سيا�س��ات ال�س��لطنة ومواقفها
جاللت��ه َّ -
حي��ال خمتل��ف الق�ض��ايا اخلليجي��ة والعربي��ة والإقليمية
والدولي��ة على �أ�س���س ومبادئ وقيم حم�� ّددة ،ثابتة ومعلنة
ويف مقدمتها الإميان العميق بال�سالم والعمل على حتقيقه
ع�بر ح�� ّل خمتل��ف الق�ض��ايا والنزاع��ات باحل��وار والطرق
ال�س��لمية �إدراكا ويقينا ب�أن ال�س�لام والأمن واال�ستقرار هي
ركائز �رضوري��ة وال غنى عنها لتحقي��ق التقدم واالزدهار
لل�شعوب والدول.
طيب اهلل ثراه -يف خطابه مبنا�س��بةوقد �أكد جاللته َّ
العي��د الوطن��ي املجي��د  18من نوفم�بر 1972م يف النطق
ال�س��اميّ �..." :أن �سيا�س��تنا اخلارجي��ة تق��وم عل��ى اخلطوط
العري�ض��ة الآتية :انتهاج �سيا�سة ح�س��ن اجلوار مع جرياننا
وع��دم التدخ��ل يف ال�ش���ؤون الداخلي��ة لأي دول��ة؛ تدعي��م
عالقتنا م��ع الدول العربية و�إقامة عالق��ات ودية مع دول
الع��امل ،والوق��وف بجانب الق�ض��ايا العربي��ة يف املجاالت
الدولية" ...
وعلى نهج النطق ال�سامي جلاللته �أر�ست ال�سلطنة خالل
م�س�يرة النه�ض��ة املباركة ر�ؤية �سيا�س��ية متفردة بني دول
الع��امل قائم��ة على ثواب��ت �أعطت منوذجا غري م�س��بوق يف
بن��اء عالقات ناجحة م��ع جميع دول اجل��وار ودول العامل
كاف��ة قائمة على االحرتام املتب��ادل دون �إخالل بالثوابت
الوطني��ة ال ُعماني��ة .وكان م��ن �أه��م مرتك��زات ال�سيا�س��ة
اخلارجية ال ُعمانية عدم الزج بنف�س��ها يف ال�ش�ؤون الداخلية
لل��دول .وقد مكن هذا النهج ال�س��لطنة من القيام بدور فاعل
يف جه��ود ح��ل كثري م��ن الق�ض��ايا واخلالف��ات يف العامل
العرب��ي و�أي�ض��ا يف دول الع��امل الأخ��رى ،وهن��اك مواقف
و�ش��واهد كثرية يف هذا ال�ش���أن ومنها على �س��بيل املثال ال
للح�رص:
• يف ع��ام 1978م اتخ��ذ جاللت��ه ق��رارا �أن تك��ون
ال�س��لطنة واحدة م��ن الدول العربية الت��ي مل تقطع عالقتها
الدبلوما�س��ية مع م��صر يف �أعقاب توقيع معاهدة ال�س�لام
بني م�رص و�إ�رسائيل.
• بعد عام 1988م قامت ال�س��لطنة بدور الو�س��يط يف
ا�س��تعادة العالق��ات الدبلوما�س��ية ب�ين �إي��ران وبريطانيا،
وبني �إيران واململكة العربية ال�سعودية.
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تقديرا ل���دوره ال��ب��ارز للحفاظ
على العالقات الدبلوما�سية
والقيام ب��دور الو�ساطة يف
ال�صراعات الإقليمية والدولية

• يف عام 1981م قام جاللته بدور بارز يف �إن�ش��اء جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية وبذل جهودا مقدرة للمحافظة على
م�سرية هذا املجل�س.
• خ�لال فرتة االحتالل ال�س��وفيتي لأفغان�س��تان (1979م-
)1988م قامت �س��لطنة ُعمان بدور رئي�س��ي يف م�س��اعدة الأفغان
على التخل�ص من هذا االحتالل يف املحافل الدولية.
• يف عام��ي 1995م1996-م عندم��ا كانت ال�س��لطنة على
رئا�سة جمل�س الأمن الدويل� ،ساعد �صاحب اجلاللة – رحمه اهلل –
على قي��ام الأمم املتحدة واملنظمات الأخ��رى مبهام توفري الغداء
وامل�س��اعدات الطبية لل�شعب العراقي ال�شقيق ،بعد فر�ض العقوبات
الأممية على العراق نتيجة احتالله لدولة الكويت ال�شقيقة.
• يف عامي 2014م  2015-م قام جاللته بدور رئي�سي يف
التو�س��ط لإمتام املفاو�ضات النووية بني �إيران والواليات املتحدة
والدول الغربية.
�إن ه��ذه ال�سيا�س��ة اخلارجية التي �أر�س��ى قواعده��ا املغفور له
ب�إذن اهلل -ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل � -أك�س��بت ُعمان مكانة متميزة يف كل من ال�ساحتنيالإقليمي��ة والدولي��ة و�أعطته��ا مكان��ة ب��ارزة يف م�س��اعي �إحالل
ال�س�لام واال�س��تقرار يف املنطقة ،وحم��ل ثقة العديد م��ن الأطراف
املت�صارعة ،وكانت م�سقط حمطة جلميع الفرقاء وتقريب وجهات
النظر ،وعملت دور الو�س��يط �أي�ض��ا يف اجلوانب الإن�س��انية لإطالق
��سراح الرهائ��ن ج��راء ال�رصاعات واحل��روب يف العدي��د من دول
العامل.
وتقديرا من املجتمع الدويل جلاللته – فقد ح�صل على العديد
ً
م��ن اجلوائ��ز ومن �أهمه��ا :جائ��زة ال�س�لام الدولية ع��ام 1998م
تقدي��را لدوره البارز للحفاظ على العالقات الدبلوما�س��ية والقيام
بدور الو�ساطة يف ال�رصاعات الإقليمية والدولية ،وجاءت اجلائزة
باجتم��اع ثالث وثالثني جـامعة ومركز �أبحاث ومنظمة �أمريكية.
كما ح�صل جاللته يف عام  2005م على جائزة «جواهر الل نهرو
للتفاه��م ال��دويل» املرموق��ة ،وذلك نظري ما قدم��ه جاللته لتعزيز
�أوا�رص املودة وال�صداقة بني ال�شعوب .كما منحت اجلمعية الدولية
طي��ب اهلل
الرو�س��ية يف ع��ام 2007م جائ��زة ال�س�لام جلاللت��ه – َّ
ث��راه -اعرتافا وتقديرا جله��وده يف خدمة ال�س��لم والتعاون وفعل
اخلري على امل�ستوى الدويل وال�سمعة النا�صعة التي يحظى بها يف
جميع بلدان العامل.
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الإ�سهامات الدولية
اهتماما بال ًغا بن�رش املعرفة ،وبالبحث
ويف املقابل كان جاللته يب��دي
ً
العلمي من خالل �إقامة العديد من امل�شاريع الثقافية والعلمية حمل ًيا وعرب ًيا
ودول ًيا ،لذلك قام جاللته ب�إن�ش��اء عدد من الكرا�سي والأُ�ستاذيات والزماالت
العلمي��ة حتم��ل ا�س��م جاللت��ه يف العديد م��ن اجلامع��ات العلمي��ة املرموقة.
وته��دف كرا�س��ي ال�س��لطان قابو���س العلمية ب�ش��كل ع��ام �إىل تعري��ف العامل
قدميا وحديثًا على تطوير درا�س��ات اللغة العربية
بنه�ض��ة ُعمان وحر�ص��ها ً
والرتاث والثقافة والدرا�سات العلمية ،والقيام بدور ح�ضاري يف تنمية ون�رش
املعرفة الإن�س��انية والعلمية عامليا ،ويبلغ عدد الكرا�س��ي التي مت ت�أ�سي�س��ها
با�س��ــم جاللته –رحمه اهلل )16( -كر�س��يا موزعة على ثالث ع�رشة جامعة
عاملية ،وهي كالآتي:
• كر�س��ي ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد يف الأدب العربي والإ�سالمي
يف جامعة (جورج تاون) بالواليات املتحدة الأمريكية عام (1980م).
• كر�سي ال�سلطان قابو�س بن �سعيد للغة العربية يف جامعة (جورج
تاون) بالواليات املتحدة الأمريكية عام (1993م).
• كر�س��ي �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد لال�س��تزراع
ال�صحراوي يف جامعة (اخلليج العربي) مبملكة البحرين عام (1994م).
• كر�سي �سلطنة ُعمان جامعة �آل البيت الأردن عام (1997م).
• كر�س��ي �س��لطان ُعم��ان للدرا�س��ات العربي��ة والإ�س�لامية بجامعة
(ملبورن) عام (2003م).
• زمال��ة ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد الدولي��ة يف جم��ال الأدب
والدرا�س��ات الإ�س�لامية واالجتماعي��ة يف جامع��ة (�أك�س��فورد) ع��ام
(2004م).
• كر�س��ي ال�س��لطان قابو�س لتقنية املعلومات يف جامعة الهند�س��ة
والتكنولوجيا (بالهور) عام (2004م).
• كر�س��ي ال�س��لطان قابو���س لتقني��ة املعلوم��ات يف جامع��ة (نيد)
للهند�سة والتكنولوجيا (بكرات�شي) عام (2005م).
• كر�س��ي �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد للدرا�س��ات
العربية املعا�رصة يف جامعة (كامربدج) عام (2005م).
ُ
• كر�سي ال�سلطان قابو�س للإدارة الكمية للمياه يف جامعة (�أترخت)
الهولندية عام (2005م).
• كر�سي ال�سلطان قابو�س لدرا�سات اللغة العربية يف جامعة (بكني)
عام (2007م).
• كر�س��ي �س��لطان ُعم��ان للدرا�س��ات ال�رشقي��ة بجامع��ة (الي��دن)
الهولندية عام (2008م).
•كر�س��ي ال�س��لطان قابو���س للدرا�س��ات ال��شرق �أو�س��طية بجامع��ة
(طوكيو) اليابانية عام (2010م).
• كر�س��ي جالل��ة ال�س��لطان قابو���س للديان��ات الإبراهيمي��ة والقيم
امل�شرتكة يف جامعة (كامربدج) باململكة املتحدة عام (2011م).
• كر�سي ال�سلطان قابو�س لدرا�سات ال�رشق الأو�سط يف كلية (وليام
وماري) بالواليات املتحدة الأمريكية عام (2011م).
• زمالة ال�س��لطان قابو�س للريا�ض��يات بكلية (كوربو�س كري�س��تي)
يف (جامعة كامربدج) باململكة املتحدة عام (2014م).
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اجلوائز الدولية
كان جلالل��ة ال�س��لطان قابو���س
ب��ن �س��عيد  -رحم��ه اهلل  -الكث�ير م��ن
الإ�س��هامات الثقافية واحل�ضارية  ،ولعل
�أبرزها جائزة ال�س��لطان قابو�س ل�ص��ون
وحماي��ة البيئة ،وهي �أرفع جائزة دولية
يف جم��ال �ص��ون البيئة ،وب��د�أت منظمة
اليون�س��كو ،يف منحها م��ن خالل برنامج
الإن�س��ان واملحي��ط احلي��وي التاب��ع لها،
ابتداء من عام 1991م.
وذلك كل عامني
ً
وتع��د جائ��زة ال�س��لطـان قابـو���س
للإبح��ار ال�رشاعي �أح��دث و�أرقى جائزة
متن��ح يف جمال الإبح��ار ال�رشاعي ،وهي
متثل دعم ًا وتعزيزاً كبريين للتدريب على
الإبح��ار ال�رشاع��ي على م�س��توى العامل.
وت��شرف على جائ��زة ال�س��لطان قابو�س
للإبحار ال�رشاعي وزارة الدفاع ممثلة يف
ال�س��لطانية ال ُعماني��ة بالتعاون
البحرية ُّ
مع اجلمعية الدولية للتدريب على الإبحار
مت تد�شينها للمرة الأوىل
ال�رشاعي ،والتي َّ
يف مملك��ة الرنويج ع��ام 2011م ،والتي
متنح ب�شكل �سنوي.

� َّإن املتتبع لفل�س��فة بناء الدولة الع�رصية
التي قادها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �س��عيد -رحمه اهلل ُ -يدرك يقينا
� َّأن التحوالت النوعية التي �ش��هدتها ال�سلطنة
خالل العقود املا�ض��ية يف جميع املجاالت،
وعل��ى امل�س��تويني الداخل��ي واخلارج��ي،
و�ص��لت �إىل ما و�ص��لت �إليه بف�ض��ل اهلل و ُبعد
النظ��ر واحلكم��ة الثاقب��ة والعبقري��ة الف��ذة
جت�س��دت يف �شخ�ص��ية جاللت��ه كرجل
الت��ي َّ
دولة ،و�ص��احب ر�سالة �سامية ،وقائد حكيم،
و�شخ�صية �إن�سانية حمبة للخري ون�رش املحبة
وال�س�لام والوئ��ام للب�رشية جمعاء ،و�س��يظل
وعلم��ا عامل ًي��ا ،ورايته
ا�س��مه رم�� ًزا وطن ًياً ،
طيب اهلل ثراه وجعل مثواه الفردو�س
بي�ضاءَّ ،
الأعلى.

ح�����ص��ل ح�����ض��رة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة

ال�سلطــــان قابــو�س بن �سعيد
طيب اهلل ث��راه  -على العديد
َّ

1985م
• و�سام �إيزابيال الكاثوليكية
(�أ�سبانيا).
1986م
• اال�ستحقاق اللبناين الدرجة
اال�ستثنائية (اجلمهورية
اللبنانية).
1989م
• و�سام جوقة ال�شرف (فرن�سا).
1990م
• امل�ؤرخ العربي (احتاد الكتاب
العرب).
1993م
• النداء العاملي حلقوق الإن�سان
(منظمة اليون�سكو).
1999م
• و�سام الرجاء ال�صالح (جنوب
�أفريقيا).
2001م
• الو�سام الأوملبي الذهبي (اللجنة
الأوملبية الدولية).
2001م
• النجم الأعظم (جمهورية
النم�سا االحتادية).
2002م
• الأرز الوطني رتبة الو�شاح
الأكرب (اجلمهورية اللبنانية).
2004م
• جائزة جواهر الل نهرو
للتفاهم الدويل (الهند).
2006م
• قالدة امللك عبد العزيز
�آل �سعود (اململكة العربية
ال�سعودية).
2006م
• و�سام ال�صليب من الدرجة
املمتازة (جمهورية اليونان).
2009م
• قالدة مبارك الكبري (الكويت).
2009م
• و�سام تيما�سيك من الدرجة
الأوىل (�سنغافورة).
2010م
• �سل�سلة فيكتوريا امللكية (اململكة
املتحدة).
2012م
• و�سام �أ�سد هولندا (هولندا).

من ال��درج��ات والأو�سمة الفخرية
على م��دى امل�سرية املباركة ،ما

ي�ضعه يف مقدمة القادة يف �أنحاء

العامل ،ومنها:

1971م
• و�سام من الطبقة الأوىل
(اململكة العربية ال�سعودية).
1971م
• ميدالية تذكارية يف ذكرى
الـ  2500لت�أ�سي�س االمرباطورية
الفار�سية (�إيران).
1974م
• و�سام اال�ستحقاق الأكرب
(�إيران).
1974م
• و�سام اال�ستحقاق للجمهورية
الإيطالية (فار�س ال�صليب
الأعظم).
1976م
• و�سام الفار�س للقدي�س
يوحنا (اململكة املتحدة).
1976م
• و�شاح الفار�س للقدي�س
جورج (اململكة املتحدة).
1976م
• قالدة النيل العظمى (م�صر).
1979م
• امللكي الفكتوري الأعظم
(اململكة املتحدة).
1982م
• القالدة اخلليفية
(مملكة البحرين).
1982م
• و�سام القائد ال�شرقي
(اململكة املتحدة).
1982م
• الأ�سد الوطني ال�سنغايل
(جمهورية ال�سنغال).
1984م
• و�سام ال�صليب الأكرب
للقدي�س جون (اململكة
املتحدة).
1984م
• و�سام العائلة املالكة
تاج بروناي (بروناي).

87

العــدد 517
يناير 2020

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
!• ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ال��ف��ري��ق �أول
�سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب
ال�سلطاين مبكتبه يوم  1/5الفريق �أول
ال�سري نيكوال�س كارتر رئي�س �أركان الدفاع
الربيطاين.
رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي
عرب عن �سعادته ل��زي��ارة ال�سلطنة ،ومت
خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية ،
وبحث عدد من املوا�ضيع التي تهم البلدين
ال�صديقني ،وك��ذل��ك ا�ستعرا�ض م�سرية
ال��ع�لاق��ات الثنائية الطيبة التي تربط
ال�سلطنة باململكة املتحدة ال�صديقة  ،ومبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة.
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري اململكة
املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة.
• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه ي��وم 1/28
معايل بنكاج �ساران نائب م�ست�شار الأمن
الوطني الهندي والوفد املرافق له .
رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزي��ر املكتب ال�سلطاين بال�ضيف
والوفد املرافق له ،من جانبه قدم نائب

م�ست�شار الأم��ن الوطني الهندي �شكره
وتقديره ملعاليه ،م�ؤكداً حر�ص بالده على
تعزيز �أطر التعاون القائم بني ال�سلطنة
وجمهورية الهند ال�صديقة  ،كما مت تبادل
الأح��ادي��ث ال��ودي��ة وا�ستعرا�ض م�سرية

العالقات التاريخية الطيبة التي تربط
البلدين ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق �إىل
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري جمهورية
الهند املعتمد لدى ال�سلطنة.

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل معايل نائب م�ست�شار الأمن الوطني الهندي
!• ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ال�����س��ي��د ب���در بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول
عن ���ش���ؤون ال��دف��اع مبكتبه مبع�سكر بيت
الفلج يوم  1/29معايل بنكاج �ساران نائب
م�ست�شار الأمن الوطني الهندي.
مت خ�لال اللقاء تبادل الأحاديث الودية
وا�س��تعرا�ض جماالت التع��اون القائمة بني
البلدي��ن ال�ص��ديقني وبحث عدد م��ن الأمور
ذات االهتم��ام امل�ش�ترك ،و�أ�ش��اد مع��ايل
ال�ض��يف مب�س��توى العالق��ات الطيب��ة ب�ين
البلدي��ن ال�ص��ديقني وجه��ود ال�س��لطنة يف
حتقيق الأمن وال�سالم يف املنطقة.
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معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يت�س َّلم ر�سالة خطية من معايل وزير الدفاع بالواليات املتحدة الأمريكية
ت�سلَّم معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
ر�سالة خطية م��ن معايل م��ارك �أ���س�بر وزي��ر
�ضمنها
الدفاع بالواليات املتحدة الأمريكيةَّ ،
�أ�صدق تعازيه وجميع منت�سبي وزارة الدفاع
الأمريكية يف وف��اة فقيد ال��وط��ن املغفور له
ب�إذن اهلل تعاىل -جاللة ال�سلطان قابو�س بن�سعيد -طيب اهلل ثراه -م�ضيفًا ب�أن الواليات
تكن عظيم التقدير واالحرتام
املتحدة الأمريكية ُّ
ل�سيا�سة اال�ستقرار التي خطَّ ها جاللة ال�سلطان
عاما.
الراحل ل�سلطنة ُعمان ملا يقارب اخلم�سني ً
تنب�أ يف
لقد كان قائ ًدا ذا ر�ؤي��ة ثاقبة عندما َّ
ال�سبعينيات ب�أن التعاون الوثيق بني البلدين
َّ
ال�صديقني �سوف تكون له فوائد �إ�سرتاتيجية
للعالقات الع�سكرية ال ُعمانية الأمريكية.
وق��د ا�ست�شهد وزي��ر الدفاع الأمريكي يف
ر�سالته بحديث جاللة ال�سلطان قابو�س ـ رحمه
اهلل ـ عند زيارته للواليات املتحدة الأمريكية يف
عام 1983م للرئي�س الأمريكي رونالد ريجان
قائلاً « :نحن ندرك ب�أنه يف الو�ضع ال�سائد يف
العامل ال ت�ستطيع �أي دولة �أن تت�رصف مبعزل

عن الدول الأخرى ،ويجب �أن يبذل العامل احلر
جه ًدا من�س ًقا �إذا ما �أريد للحرية �أن ال تنطفئ
�شعلتها .لذلك ف�إننا نتطلع �إىل ت�أييد �أ�صدقائنا
متاما كما نق ِّدم ت�أييدنا لهم»� .إن كلمات جاللة
ال�سلطان تلك ال تزال جتد �صداها يف العالقات
ال ُعمانية الأمريكية �إىل يومنا هذا.
كما نقلت الر�سالة متنيات وزير الدفاع
الأمريكي جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
حفظه اهلل ورع��اه -بالتوفيق والنجاح،م�ؤك ًدا على ثقة الإدارة الأمريكية ب�أن �إرث

ال�صداقة الذي خلَّفه جاللة ال�سلطان قابو�س
ط��ي��ب اهلل ث���راه -م��ع ال��والي��ات املتحدةوج��ه��وده املخل�صة يف تر�سيخ اال�ستقرار
الإقليمي و�صوت جاللته ال��داع��ي لل�سالم
واالعتدال �سوف ي�ستمر حتت قيادة جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق.
جاء ت�سليم الر�سالة عند ا�ستقبال معايل
ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يوم
 1/29مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج ملحق الدفاع
الع�سكري الأمريكي مب�سقط.

الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�ستقبل رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين
ويوقع على مذكرة الأوامر التنفيذية ملذكرة التفاهم بني ال�سلطنة واململكة املتحدة
• ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  1/5الفريق �أول
ال�سري نيكوال�س كارتر رئي�س �أرك��ان الدفاع
باململكة املتحدة والوفد املرافق له.
يف بداية اللقاء رحب رئي�س �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف الربيطاين متمني ًا
له زي��ارة موفقة ،كما مت خالل اللقاء تبادل
الأحاديث الودية وبحث عدد من الأم��ور ذات
االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ،وا�ستعرا�ض العالقات
الع�سكرية ال��وط��ي��دة القائمة ب�ين ال�سلطنة
واململكة املتحدة ال�صديقة و�سبل تعزيزها.
• ويف �إطار التعاون الع�سكري القائم بني
ال�سلطنة واململكة املتحدة ال�صديقة مت مبقر
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة التوقيع
على مذكرة الأوامر التنفيذية ملذكرة التفاهم
بني البلدين ال�صديقني ،وقد وقع على املذكرة
من اجلانب ال ُعماين الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ومن اجلانب الربيطاين
الفريق �أول رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين.
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اليــوم ال�سنــوي لكليــة الدفــاع الوطنــي
�أحيت كلية الدفاع الوطني يومها
ال�سنوي ال��ذي يوافق الثامن من يناير
من كل عام ،النطالق م�سريتها التعليمية
ال��ه��ادف��ة �إىل �إي��ج��اد ج��ي��ل م��ن �أب��ن��اء
الوطن القادرين على الدرا�سة والتحليل
والتخطيط على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي يف
جمايل الأم��ن والدفاع ،بعد تخريج �ست
دورات دفاع وطني ،وا�ست�ضافة الدورة
ال�سابعة ،م���ؤك��دة ال��ع��زم على ا�ستمرار
ر�سالتها الوطنية يف رفد الوطن بقطاعاته
الع�سكرية والأمنية واملدنية بكوكبة من
ُ�صناع القرارات الإ�سرتاتيجية.
وبهذه املنا�سبة التي �أقيمت حتت
رع��اي��ة الفريق ال��رك��ن �أح��م��د ب��ن ح��ارث
النبهاين رئي�س �أرك��ان ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة بنادي ال�شفق يوم � ،1/8ألقى
اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية
الدفاع الوطني كلمة �أكد خاللها �أن كلية
الدفاع الوطني تعد �أعلى �رصح �أكادميي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جمايل الأمن
والدفاع يف ال�سلطنة ،كما �أ�شار �إىل �أهمية
وجود م�ؤ�س�سة تعليمية عليا تعمل على

• ا�ستقبـل ال��ل��ـ��واء الركـن بحـري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  1/20العميد الركن بحري
عيد عبداهلل الكعبي قائد مركز العمليات
البحري املوحد مبجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية والوفد املرافق له.

�إع���داد وت�أهيل ك��ف��اءات وطنية ع�سكرية
ومدنية على �أ�س�س علمية معا�رصة تت�سم يف
م�ضمونها مع ال�سيا�سات الوطنية يف تنمية
الكوادر الب�رشية وت�أهيلها لتويل الوظائف
القيادية العليا ،كما �أن الكلية مت�ضي قدما
نحو حتقيق و�أداء ر�سالتها ال�سامية بكل ثقة
وجناح ومتيز.
ح�رض املنا�سبة ال��ل��واء ال��رك��ن قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن
�أم�ين ع��ام ال�����ش���ؤون الع�سكرية باملكتب
ال�سلطاين  ،واللواء �أمني عام جمل�س الأمن

ال��وط��ن��ي باملكتب ال�سلطاين ،وال��ل��واء
م�ساعد رئي�س ج��ه��از الأم���ن الداخلي
للعمليات ،واللواء م�ساعد املفت�ش العام
لل�رشطة واجل��م��ارك لل�ش�ؤون الإداري���ة
وامل��ال��ي��ة ،وع��دد م��ن املكرمني �أع�ضاء
جمل�س الدولة ،و�أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد
من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة
واجلهات الع�سكرية والأمنية ،وعدد من
كبار ال�ضباط املتقاعدين ،بالإ�ضافة
�إىل �أع�ضاء جمل�س الكلية والأكادمييني
واملوجهني الإ�سرتاتيجيني.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يكرم عددا من املت�سابقني امل�شاركني يف البطوالت العاملية والدولية
ك������رم ال����ل����واء ال����رك����ن م���ط���ر ب��ن
ّ
�سامل بن را�شد البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين مبع�سكر املرتفعة يوم  1/1فريق
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للدراجات الهوائية
امل�شارك يف �سباقات «بايكنج مان» ،كما
كرم فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين امل�شارك
ّ
يف �سباق حتدي اجلري اجلبلي العاملي .
حيث تعد م�شاركة فريق ال��دراج��ات
الهوائية يف بطولة «بايكنج مان» امل�شاركة
الثالثة التي �أقيمت يف الربتغال ،وتوج
الفريق بطال لها للمرة الثانية على التوايل،
أي�ضا تعد الن�سخة الثالثة للبطولة.
وهي � ً
كما يعد �سباق حت��دي اجل��ري اجلبلي
بطولة عاملية� ،أقيمت ن�سختها الثانية
خالل العام املن�رصم 2019م يف ال�سلطنة
مب�شاركة مت�سابقني عامليني من خمتلف
�أن��ح��اء ال��ع��امل ،حيث حققوا املركز الأول
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ا�ستقباالت قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

عامليا يف ال�سباق الأول ،والثالث واخلام�س
عامليا يف ال�سباق الثاين ،والثالث والرابع
وال�����س��اد���س عامليا يف ال�سباق الثالث،
وح�صولهم على املركز الأول يف كافة
�أق�سام البطولة حمليا.
وق��د �أ���ش��اد ال��ل��واء الركن قائد اجلي�ش

ال�سلطاين ال ُعماين بامل�ستوى العايل للياقة
البدنية وقوة التحمل التى يتمتع بها �ضباط
و�أفراد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف خمتلف
املجاالت الريا�ضية ,حا ًثا �إياهم على بذل
املزيد من �أوج��ه العطاء والتفاين ،خدمة
للوطن العزيز.

• وا�ستقبـل الـلواء الركـن بحـري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  1/26العميد بحري دين
با�سيت قائد العن�رص البحري للقوات امللكية
البحرية الربيطانية.
ومت خ�لال املقابلتني بحث وجهات
ال��ن��ظ��ر يف ع���دد م��ن الأم�����ور املتعلقة
باملجاالت البحرية.

تخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
مت يوم  12/31باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين تخريج دفعة جديدة من اجلنود
امل�ستجدين على ميدان كتيبة تدريب
قوات ال�سلطان امل�سلحة حتت رعاية اللواء
حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش
العام لل�رشطة واجلمارك للعمليات.
وقد بد�أت فعاليات املنا�سبة بالتحية
الع�سكرية لراعي املنا�سبة ال��ذي قام
بتفتي�ش ال�صف الأم��ام��ي م��ن طابور
اخلريجني ،بعدها قدم اخلريجون عر�ضا
ع�سكري ًا بامل�سري البطيء مب�صاحبة فرقة
مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
ثم قام اللواء م�ساعد املفت�ش العام
لل�رشطة واجل��م��ارك للعمليات راع��ي
املنا�سبة بت�سليم اجل��وائ��ز التقديرية
للحا�صلني على امل��راك��ز الأوىل ،ويف
اخل��ت��ام ردد اخل��ري��ج��ون ن�شيد اجلي�ش
ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين ،و�أدوا ق�سم ال��والء
وال��ه��ت��اف ،ث��م ع��زف��ت ف��رق��ة مو�سيقى

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
�سالم ال�رشف ،بعدها تقدم
قائد الطابور م�ست�أذنا راعي
املنا�سبة باالن�رصاف من
�أر�����ض امل���ي���دان ،ح��ي��ث م َّ��ر
طابور اخلريجني من �أمام
املن�صة بامل�سري العادي.
91

العــدد 517
يناير 2020

زيارات مركز الأمن البحري
• قام يوم  1/9معايل ال�سيد بدر
بن حمد بن حمود البو�سعيدي �أمني
ع���ام وزارة اخل��ارج��ي��ة ب��زي��ارة �إىل
مركز الأم��ن البحري ،حيث ك��ان يف
ا�ستقباله العميد الركن بحري �سامل بن
نا�رص القا�سمي كبري �ضباط الأركان
بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
• و قام يوم  1/28معايل بنكاج
�ساران نائب م�ست�شار الأم��ن الوطني
بجمهورية الهند ال�صديقة والوفد
امل��راف��ق له ب��زي��ارة �إىل مركز الأم��ن
البحري ،حيث ك��ان يف ا�ستقبالهم
اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية.

وقد كان يف ا�ستقبال ال�ضيوف الزائرة العميد الركن البحري �ضد املخاطر البحرية ،ومن بينها عمليات البحث
والإنقاذ ،واحلفاظ على البيئة البحرية من خمتلف املخاطر،
من�صور بن حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري.
وقد ا�ستمعت الوفود خالل الزيارات �إىل �إيجاز عن مهام كما اطلعوا على الأجهزة واملعدات احلديثة امل�ستخدمة يف
و�أدوار املركز املتمثلة يف �إدارة وقيادة عمليات الأمن �إ�سناد عمليات الأمن البحري.

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بالإنابة
ي�ستقبل مدير عام العمليات الع�سكرية املدنية برئا�سة الأركان امل�شرتكة الكورية
ا�ستقبل العميد الركن بحري �سامل بن
نا�رص القا�سمي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بالإنابة مبع�سكر املرتفعة يوم
 1/2ال��ل��واء جيوجن ت�شول ج��اي مدير
عام العمليات الع�سكرية املدنية برئا�سة
الأرك���ان امل�شرتكة بجمهورية كوريا
والوفد املرافق له.
ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية وبحث وجهات النظر يف عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

• كما قام يوم  1/2اللواء جيوجن
ت�����ش��ول ج���اي م��دي��ر ع���ام العمليات
الع�سكرية املدنية برئا�سة الأركان امل�شرتكة بجمهورية
كوريا والوفد املرافق له بزيارة ملركز الأمن البحري.
• وقام يوم  1/20العميد الركن بحري عيد عبداهلل
الكعبي قائد مركز العمليات البحري املوحد مبجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والوفداملرافق له بزيارة �إىل
مركز الأمن البحري.
• وقام يوم  1/19وفد من دورة احلرب ( )11بكلية
القيادة والأرك��ان للقوات امل�سلحة ال�سعودية باململكة
العربية ال�سعودية برئا�سة العميد الركن �سعيد بن �سعد
القرين بزيارة �إىل مركز الأمن البحري.
• كما قام يوم  1/8العقيد خالد بن ح�سن الكندري
قائد قوة الواجب املختلطة ( )151والوفد املرافق له
بزيارة ملركز الأمن البحري.
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�آمر كلية الدفاع الوطني بالإنابة ي�ستقبل وفد دورة احلرب ()11
بكلية القيادة والأركان باململكة العربية ال�سعودية
ا�ستقبل العميد الركن حممد بن يعرب
ال�سيفي �آمر كلية الدفاع الوطني بالإنابة
مببنى الكلية مبع�سكر بيت الفلج يوم
 1/19وفد دورة احلرب ( )11بكلية القيادة
والأرك����ان للقوات امل�سلحة ال�سعودية
باململكة العربية ال�سعودية برئا�سة العميد
الركن �سعيد بن �سعد القرين .
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،والتعريف بكلية الدفاع الوطني
للوفد الزائر.
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ختام م�سابقة اخرتاق ال�ضاحية مبدرعات �سلطان عُ مان
اختتمت مدرعات �سلطان ُعمان يوم
 12/30م�سابقة اخ�تراق ال�ضاحية بني
وحدات مدرعات �سلطان ُعمان حتت رعاية
العميد الركن يو�سف بن �سالم ال�صقري قائد
مدرعات �سلطان ُعمان الذي قام بتوزيع
الك�ؤو�س واجلوائز التقديرية على الوحدات
وامل�شاركني يف امل�سابقة ،حيث ح�صلت
كتيبة الدبابات الثانية على املركز الأول
يف ال�سباق ،وج���اءت كتيبة اال�ستطالع
املدرع يف املركز الثاين.

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وامل�ست�شفى ال�سلطاين ينفذان مترينا تدريبيا للإخالء الطبي
يف �إطار التعاون القائم بني وزارة الدفاع
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية بال�سلطنة نفذ كل من
�سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين وامل�ست�شفى

ال�سلطاين يوم  1/29مترينا تدريبيا لت�أهيل
الكادر الطبي بامل�ست�شفى ال�سلطاين يف عملية
نقل املر�ضى وامل�صابني وامل�سعفني من

تخريج دورة طب الطريان الأوىل مبركز تدريب طب الطريان ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
مت مبركز تدريب طب الطريان ب�سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُ��ع��م��اين ي��وم 1/29
تخريج دورة طب الطريان الأوىل ،وذلك
حتت رعاية العميد الركن جوي عامر بن
علي �آل خليفني مدير عام الإدارة والقوى
الب�رشية بقيادة �سالح اجل��و ال�سلطاين
العماين .
ُ

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ت�شارك يف التمرين البحري امل�شرتك (ن�سيم البحر) يف الهند مع عدد من ال�سفن الع�سكرية الهندية
نفذت يوم  1/7كل من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ممثلة يف عدد من
�سفن �أ�سطولها وجمموعة من ال�سفن الع�سكرية التابعة لبحرية جمهورية
الهند ال�صديقة التمرين البحري امل�شرتك (ن�سيم البحر) ب�إ�سناد من �إحدى
طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين  ،وذلك يف املنطقة البحرية ملدينة
(جاوا) الهندية.
وج��اء تنفيذ ه��ذا التمرين ال��ذي ا�ستمر حتى العا�رش من يناير
2020م ،يف �إط��ار اخلطط التدريبية ال�سنوية التي تنتهجها قيادة
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وخطط تبادل اخلربات مع بحريات الدول
ال�صديقة يف كل ما من �ش�أنه �إدامة م�ستويات اجلاهزية لأ�سطول البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ومنت�سبيها يف خمتلف التخ�ص�صات البحرية  ،ومبا
يتما�شى واملهام الوطنية املنوطة بها.

وقد ا�شتمل برنامج تخريج الدورة والذي
�أقيم مبقر املركز على �إيجاز عن جمريات
الدورة وت�سليم ال�شهادات للخريجني.

الهيئة الوطنية للم�ساحة تنظم ندوة التعاون مع �شركة (�أزري) العاملية

نظمت الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة
الدفاع يوم  1/6يف فندق جراند حياة م�سقط
بالتعاون مع اجلهات املعنية ندوة تعاون
بينها وبني �رشكة (�أزري العاملية) املعنية
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الطائرات العمودية مبا ي�ضمن لهم احل�صول
على العالج يف �أ��سرع وق��ت ممكن ،و�ضمان
�سالمتهم و�سالمة الطاقم الطبي.
وقد �ش��مل التمري��ن على حما��ضرة نظرية
�أقيم��ت بقاع��ة املحا��ضرات مبرك��ز التدري��ب
بامل�ست�ش��فى ال�سلطاين ،وتطبيقات عملية نفذت
يف مهبط الطائرة العمودية التابع للم�ست�ش��فى،
وت�ض��من التمري��ن �آلي��ة �إ�س��عاف املر�ض��ى
و�إج��راءات ال�س�لامة للطاقم الطب��ي بالطائرة ,
وعملية الإخالء الطبي.
اجلدير بالذكر �أن هذا التمرين ي�أتي �ضمن
خطة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يف ا�ستعداده
���س��واء للم�ؤ�س�سات
لتقدمي خدماته اجل��وي��ة
ً
ال�صحية احلكومية �أو للم�ؤ�س�سات احلكومية
الأخــرى �أو للمواطنني واملقيمني يف ال�سلطنة.

بتقدمي التطبيقات وامل��خ��رج��ات اخلا�صة
باملعلومات اجلغرافية.
وت�أتي هذه الندوة التي ح�رضها العميد
الركن جوي �أحمد بن �سيف البادي رئي�س

الهيئة الوطنية للم�ساحة ،وعدد من املعنيني
باجلهات الأخرى ،حر�صا من الهيئة الوطنية
للم�ساحة على تعزيز التعاون الدائم بينها
وبني ال�رشكات املعنية  ،ون�رش الوعي ،و�إبراز
التقنيات احلديثة يف هذا املجال� ،إ�ضافة
�إىل التعريف بالتطبيقات احلديثة اخلا�صة
بال�رشكة والتي ميكن للجهات وامل�ؤ�س�سات
املختلفة اال�ستفادة منها واالطالع على ما
هو جديد يف �ساحة العلوم اجليومكانية.
وتعد التطبيقات التي تنتجها �رشكة
(�أزري) م��ن التطبيقات التي ت�ستخدمها
الهيئة الوطنية للم�ساحة يف �إنتاج البيانات
اجليومكانية ،بالإ�ضافة �إىل امتالك الهيئة
لأك�ثر من ع�رشين رخ�صة مقدمة من قبل
هذه ال�رشكة والتي ت�ستخدم يف معهد العلوم
الطبوغرافية لأغرا�ض التدريب .

�صدور الطبعة اجلديدة من كتاب عُ مان البحري ال�سنوي  2020م
�صدر عن املكتب الهيدروغرايف
الوطني ال ُعماين بالبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية م���ؤخ��را الطبعة اجلديدة
من كتاب ُعمان البحري ال�سنوي
2020م ،حيث يحوي ه��ذا الكتاب
يف طبعته ل��ه��ذا ال��ع��ام العديد من
املعلومات املهمة التي تخدم كافة
م��رت��ادي ال��ب��ح��ار وامل��ه��ت��م�ين يف
ه��ذا اجلانب ك��ج��داول امل��د واجل��زر،
و��شروق وغ��روب ال�شم�س ،وقائمة

الإ�شارات الال�سلكية ،وقائمة الأ�ضواء
املالحية ،وفهر�س اخلرائط املالحية
ال ُعمانية ،والقائمة الوطنية حلطام
ال�سفن الغارقة ،وج��دول امل�سافات
بني املوانئ ال ُعمانية وبع�ض املوانئ
القريبة للدول املجاورة .ويغطي هذا
الكتاب كافة مياه ال�سلطنة مبا فيها
املوانئ التجارية ،وموانئ ال�صيد،
و�أج���زاء خمتارة من �سواحل ال��دول
املجاورة.
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نبقــى علـى عهــدك
للم�شاركة يف البطولة العربية والبطولة الدولية الكربى لرماية الأهداف الطائرة
الفريق الوطني للرماية يتوجه �إىل اململكة املغربية
غــادر البـــالد ي��وم  1/28الفريــق الوطنـي
للرمايــة متوجه ًا �إىل اململكة املغربية ال�شقيقة
للم�شاركة يف البطولة العربية والبطولة الدولية الكربى
لرماية الأهداف الطائرة ،والتي �ستقام يف العا�صمة
(الرباط) وت�ستمـر فعالياتهــا حتــى العا�شــر مـن �شهــر
فربايــر 2020م.

وت�أتي امل�شاركات اخلارجية للفريق الوطني للرماية
وباقي الفرق الريا�ضية الع�سكرية يف �إط��ار اخلطط
التدريبية التي تنتهجها قوات ال�سلطان امل�سلحة لرفع
م�ستوى الأداء الريا�ضي و�إدامة الفرق الوطنية التي متثل
ال�سلطنة يف املحافل الإقليمية والدولية ومبا يحقق
الأهداف الع�سكرية والوطنية املن�شودة.

اجلهود والأدوار الإن�سانية والتنموية
ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يف �إط��ار اخلدمات االجتماعية
والإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي تقدمها ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
يف وزارة ال���دف���اع للمواطنني
واملقيمني على �أر���ض الوطن جنب ًا
�إىل جنب وم��ع ب��اق��ي امل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى.
نقل مواد
• قامت يوم � 1/2إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو خ�صب �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية نقل املواد الأ�سا�سية الالزمة ل�صيانة الالزم.
و�إدامة املن�ش�آت املائية بنيابة غدو مبحافظة ظفار.
• كما قامت يوم � 1/16إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
• كما قامت �إحدى الطائرات التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة تعاين من مر�ض
ال ُعماين يوم  1/29بنقل م�ساعدات لأهايل بلدة �صيا باجلبل ال�رسطان ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل
امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
الأ�سود بوالية قريات مبحافظة م�سقط.
�إخالء طبي
• قامت يوم � 12/31إحدى الطائرات العمودية ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ل�سائح من اجلن�سية
النم�ساوية تعر�ض لإ�صابة �إثر تدهور مركبته ،وقد مت نقله من
رملة احل�شمان بوالية ثـمريت �إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س
بوالية �صاللة مبحافظة ظفار لتلقي العالج الالزم.
• وقامت يوم � 1/15إحدى الطائرات العمودية ب�سالح
العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة م�سنة
اجلو ال�سلطاين ُ
تعر�ضت لك�رس بليغ ،وقد مت نقلها من منطقة قبة بوالية
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• وقامت يوم � 1/16إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة تعاين من حالة
�صحية حرجة ،وقد مت نقلها من نيابة جزر احلالنيات بوالية
�شليم وجزر احلالنيات �إىل امل�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة
لتلقي العالج الالزم.
• وقامت يوم � 1/20إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطنني ُعمانيني يعانيان
من م�شاكل �صحية حرجة ،وقد مت نقلهما من م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي
العالج الالزم.

الفقد م�ؤمل واحلــــزن لـه عالمــات
يظهــــر لهــــا معنى وواقــع وت�أثيـر
نخفي الأ�سـى ونطيع رب ال�سماوات
يف قدرته ما نعـرت�ض بالـذي ي�صيــر
قابو�س باقي حي فـ القلب مــــا مات
ذكره خملد فـي قلـــوب املغاويــــر
نحنا رجــــــال ُعمان عــزم ومروات
نحفظ وطنا ونح�ســن فكــل تدبيــر
يا �ســــــيدي لك عهد جند وقيادات
و�شعب �أبـي  ،نكــن لك كـل تقديـــر
نبقى على عهـــــدك ن�أدي املهمات
ونورد على حــــــو�ض املنية طوابري
تتخلد �أفعالك وتبقى �شـــــــهادات
يكتب لها التـــــاريخ واملجد تعبري
حبك وحب ُعمان يرتبع الذات
كاملعجزة لـي مالها �أي تف�ســـــــري
غري الوفاء وقلوب تن�ســـــج عبارات
وت�ســـــطر الواقع عن احلال ت�سطري
عمرت ل ُعمان الأبية ح�ضارات
ّ
�إىل العال بال�ســــــــلم والعزة ت�سري
من حكمتك جنبت عنا ال�صعوبات
ر�ؤية وال تقبل بال �شــــــــك تغييــر
(� ّإنـا نرى للحكـــــم نظــرة وقدرات
هيثم ابن طارق وح ّنا له ن�شـــــــري)
و�صي ٍة ما �شــــــــيء بعدها خالفات
وهذي لأهل ُعمان �أجمل تبا�شـــــري
يبقى ا�سم قابو�س يف القلب مـا مات
ونبايع ال�ســـلطان هيثم علـى اخليــر
الوكيل � /سامل بن �سعيد الري�سي
مدر�سة تدريب ال�ضباط
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ِ�إ َ�ض َاء ٌ
ال�س ْل َط ِان َا ْلـ ُم َف َّدى
ل�س ِامي َا ْ أل َّو ِل لجِ َ ال َل ِة ُّ
ل َط ْا ِب ِا َّ
ات ِم َن َا خْ ِ

يف ي��وم ال�س��بت املوافق احلادي ع��شر من يناي��ر 2020م كانت ُعمان
عل��ى موعد م��ع القدر ،لت��و ّدع قائ ًدا من �أعظ��م قادتها ،و�س��لطا ًنا من �أبرز
وحكيما عرف كي��ف يقود بالده نحو �آفاق
�س�لاطينها،
ً
الع��زة واملج��د والرق��ي ،ويبن��ي ح�ض��ارة ع�رصية يف
زم��ن قيا�س��ي ،وينه���ض ب�أمة م��ن مرحلة ال�ص��فر �إىل
ٍ
م�ص��اف الأمم الراقية احلديثة� ،إن��ه املغفور له -ب�إذن
ِّ
اهلل تعاىل� -صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
رحم��ه اهلل ،وجزاه خري اجلزاء ،وهو كذلك الي��وم الذي توىل فيه مقاليد
احلك��م يف الب�لاد �ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه – و�سدد على طريق اخلري خطاه ،والذي �أوجز يف �أولخطاب جلاللته �أمام جمل�س ُعمان الإجنازات التي حققها �صاحب اجلاللة
قدما
ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد رحمه اهلل ،و�أك��د جاللته على امل�ض��ي ً
ب ُعم��ان بنف�س النهج ال��ذي اختطه جاللة ال�س��لطان قابو�س -رحمه اهلل-
لتحقيق املزيد من الإجنازات لهذا الوطن العزيز و�أهله الأوفياء ،حيث قال
جاللة ال�س��لطان املفدى�« :إن �إرادة اهلل تعاىل جارية يف خلقه ،و�إنا جميعا
�إليه لراجعون ،لقد �ش��اءت �إرادة اهلل �س��بحانه �أن نفقد �أعز الرجال و�أنقاهم
املغفور له -ب�إذن اهلل -ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ب��ن تيمور رحمه اهلل ،رج��ل ال ميكن خلطاب كهذا �أن يوفيه حقه ،و�أن يعدد
م��ا �أجنزه وما بناه ،فلقد بنى دولة ع�رصية �ش��هد لها القا�ص��ي قبل الداين
و�شيد نه�ضة را�سخة جتلت معاملها يف منظومة القوانني والت�رشيعات التي
�س��تحفظ البالد وتنظم م�سريتها نحو م�س��تقبل زاهر �أراده لها ،و�أقام بنية
�أ�سا�سية غدت حمطة �أنظار العامل ،و�أ�س�س منظومة اقت�صادية واجتماعية
قائمة عل��ى العدالة وحتقيق التنمية امل�س��تدامة وزيادة الإنتاج وتنويع
م�ص��ادر الدخ��ل ،مم��ا �أدى �إىل رف��ع معي�ش��ة املواط��ن ال ُعم��اين ،و�أقام
هياكل ثابتة ودائمة للتعليم بجميع م�س��توياته وتخ�ص�ص��اته ،فنهلت
من��ه الأجيال وت�رشبت علما ومعرفة وخربة» .و�أ�ض��اف جاللته�« :إن
عظيما
الكلم��ات لتعج��ز والعب��ارات لتق�رص ع��ن �أن ت� ِّؤبن �س��لطا ًنا
ً
مثله ،و�أن ت�رسد مناقبه وتعدد �إجنازاته� ،إن عزاءنا الوحيد وخري
م��ا نخلد به �إجنازاته هو ال�س�ير على نهجه القومي ،والت�أ�س��ي
بخط��اه النرية الت��ي خطاها بثبات وعزم �إىل امل�س��تقبل،
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واحلفاظ على ما �أجنزه والبناء عليه ،وهذا ما نحن
عازمون ب�إذن اهلل وعونه وتوفيقه على ال�سري فيه
والبن��اء عليه لرتقى ُعم��ان �إىل املكانة املرموقة
التي �أرادها لها و�س��هر على حتقيقها فكتب اهلل له
النجاح والتوفيق».
وح��ول الثواب��ت والأ�س���س الت��ي قام��ت عليها
الدولة الع�رصية يف ُعمان يف عهد جاللة ال�سلطان
قابو���س ب��ن �س��عيد – رحم��ه اهلل – ق��ال جالل��ة
ال�سلطان املعظم – �أيده اهلل« :ما كان لبالدنا ُعمان
�أن حتق��ق كل ذلك ل��وال القيادة الف��ذة للمغفور له
ب�إذن اهلل تعاىل ح�رضة �ص��احب اجلاللة ال�سلطان
قابو���س ب��ن �س��عيد ب��ن تيم��ور  -رحم��ه اهلل –
والأ�س�س الثابتة التي �أقام عليها بنيان هذه الدولة
الع�رصية ،والتفافكم حول قيادته ،واعتزازكم مبا
�أجنزناه جميعا حتت قيادته احلكيمة ،ولوال ثبات
ور�سوخ الأمن وانت�شار الأمان يف ربوع هذه البالد
ال��ذي م��ا كان ليتحق��ق �إال بوجود قوات م�س��لحة
جاهزة وع�رصية ومعدة �إعدادا عال ًيا بكل فروعها
وقطاعاتها ،و�أجهزة �أمنية �ضمنت ا�ستقرار البالد
واحرتام املواطنني فنحن نقدر دورها العظيم يف
�ض��مان منجزات ومكت�س��بات الب�لاد ،ون�ؤكد على
دعمنا لها واعتزازنا بدورها».
وع��ن امل�س���ؤولية امللق��اة على عات��ق كل فرد
م��ن �أبناء هذا الوط��ن العزيز وما يج��ب القيام به
ملوا�ص��لة النهو�ض بالوطن والرقي مب�ستواه ،قال
جاللة ال�س��لطان املعظم�« :إن الأمانة امللقاة على
عاتقنا عظيمة وامل�س�ؤوليات ج�سيمة ،فينبغي لنا
جميع��ا �أن نعمل م��ن �أجل رفعة ه��ذا البلد و�إعالء
قدما نحو االرتقاء به �إىل حياة
�ش���أنه ،و�أن ن�س�ير ً
�أف�ض��ل ،ولن يت�أتى ذلك �إال مب�س��اندتكم وتعاونكم

وت�ض��افر جمي��ع اجله��ود للو�ص��ول
�إىل هذه الغاي��ة الوطنية العظمى ،و�أن
تقدم��وا كل م��ا ي�س��هم يف �إث��راء جهود
التطور والتقدم والنماء».
�إن �إ�ش��ادة �ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان
هيثم بن طارق املفدى بالقوات امل�س��لحة
والأجه��زة الأمنية ،وتقدير جاللته لدورها
يف �ض��مان منج��زات ومكت�س��بات الب�لاد،
وت�أكيده على دعمه��ا واالعتزاز بها ،لي�ؤكد
– دون �شك – امل�ستوى الراقي الذي و�صلت
�إلي��ه ،وال��دور امله��م ال��ذي تق��وم ب��ه ،ويف
الوقت نف�س��ه يع��د تعزي ًزا للأمان��ة العظمى
الت��ي يحمله��ا الرج��ال الأوفياء م��ن �أبناء
ُعمان املنت�سبني للقوات امل�سلحة والأجهزة
الأمنية والع�س��كرية الأخ��رى ،للحفاظ على
�أمن و�س�لامة ه��ذا الوطن العزيز ،لتوا�ص��ل
عجلة البناء والتطور �سريها نحو مزيد من
الإجن��ازات والتقدم والرخ��اء ،بهمم جميع
�أبن��اء ُعم��ان الأوفياء ،يف ظ��ل الطم�أنينة
واال�س��تقرار بقي��ادة �ص��احب اجلالل��ة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم �أيده اهلل.
تغم��د اهلل الفقي��د العزي��ز �ص��احب
اجلالل��ة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد بن
تيمور بوا�س��ع رحمته ور�ض��وانه ،و�أ�سكنه
ف�س��يح جنات��ه ،واهلل �س��بحانه وتع��اىل
ن�س���أل �أن يحفظ �ص��احب اجلاللة ال�سلطان
هيثم ب��ن طارق املعظ��م ,ويوفق��ه لتحقيق
املزيد م��ن التق��دم والنماء والرخ��اء ل ُعمان
الغالية و�أهلها الأعزاء ،واهلل �سبحانه وتعاىل
يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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�شكل املر�سوم ال�سلطاين ب�ش�أن جمل�س الدفاع رقم ( )96/105وقبله �إ�صدار
النظام الأ�سا�سي للدولة باملر�سوم ال�سلطاين ( )96 /101وما ورد فيه يف املادة
( )6من �إ�شارة وا�ضحة �إىل دور (جمل�س الدفاع) يف قراءة تفا�صيل عُ مان
وف�صولها املتعاقبة و�صفحتها اجلديدة مع امل�ستقبل ،حتوال يف م�سرية الدولة
ال ُعمانية احلديثة ،و�إميانا �صادقا ب�أن �إرادة الله نافذة يف اخللق ،واحلياة واملوت
�سنة كونية وحكمة الله يف خلقه ،وملا �شاءت �إرادة الله �أن يرحل عن دنيانا
موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رحمه الله ،فقد ح�سمت القيادة
احلكيمة جلاللة ال�سلطان الراحل م�س�ألة انتقال احلكم بعد �شغور من�صب
ال�سلطان وفق موجهات وا�ضحة و�آليات مقننة و�أدوات دقيقة ،لت�ستمر
م�سرية العطاء ل ُعمان يف تقدم وازدهار وتطور ومناء للأجيال القادمة ومن
بعدهم ،لتتجلى احلكمة القابو�سية ب�ش�أن (جمل�س الدفاع) يف �صناعة الأمل
ومتكني الإرادة ،وبناء احللم واحلفاظ على عُ مان الأمانة التي �أودعها جاللة
القائد الأعلى -رحمه الله -يف م�س�ؤولية كل عُ ماين وكانت و�صيته بها خريا.
على �أن حديثنا عن جمل�س الدفاع وما �أثبته من ب�صمة ح�ضور
�أبهرت العامل �أجمع ،وعززت من ثقة املواطن ال ُعماين يف قيادته ،و�أكدت
الثقة ال�سامية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية والع�سكرية
يف احلفاظ على ُعمان وبناء الدولة ال ُعمانية ،لن يويف هذا العطاء
واالجناز حقه ،ويبقى قليل فيه مهما حتدثنا عنه و�أ�رشنا �إىل مناقبة،
وقدمه من ا�ستحقاقات� ،إذ مل يكن م�شهد الوالء العظيم الذي قدمه جمل�س
الدفاع يف وداع �سلطان ُعمان الراحل والقائد الأعلى للقوات امل�سلحة
رحمه اهلل -حالة طارئة �أو �سلوكً ا وقت ًيا ،ارتبط بفرتة دون �أخرى� ،أو�أظهر ب�سالته يف مرحلة دون غريها� ،إذ �إن عطاء قوات ال�سلطان امل�سلحة
عاما من احلب
وجناحها وب�سالتها و�إجنازاتها ت�رسد لنا ق�صة خم�سني ً
والعطاء والت�ضحية ل ُعمان و�شعبها الويف و�سلطانها املعظم رحمه اهلل،
لت�سطر مواقفها البطولية يف جبال ظفار ،وعلى مدى خم�سة عقود ت�سطر
عطاءات لنه�ضة �آمنت بالإن�سان و�أك��دت على موقعه املتقدم وبنائه
املتميز ،وو�ضعت ُعمان يف موقع ال�صدارة و�ألب�ستها لبا�س القوة والتميز
حمافظة على هويتها و�أ�صالتها م�ستفيدة من املدنية احل�ضارية مبا
ي�صنع لها �أجماد امل�ستقبل ويبني يف �إن�سانها نهج العطاء والتفاين من
�أجل ُعمان ،ليثمرها الإجناز البطويل لقوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الأمنية والع�سكرية ويرتك ب�صماته يف كل جهود التنمية والتطوير
والتحديث التي �شهدتها خمتلف مراحل التطور يف ُعمان ،و�أثبتت
كفاءتها يف التعاطي الواعي واملخطط واملمنهج وفق ر�ؤي��ة �سديدة
وتخطيط �سليم وتنفيذ �أمني ومنهج م�رشق يف التعاطي مع كل الأحداث
والتحديات واملواقف والفر�ص التي عا�شتها ُعمان يف الفرتة ال�سابقة،
لي�أتي اليوم الذي مل يكن يف ح�سبان �أحد بيد �أنه قد و�ضع له القائد
املفدى عليه -رحمة اهلل -قواعده و�أ�صوله وحدد �آليات العمل ومنهج
التعامل وطريقة الأداء ،ومع م��رارة الفقد وق�ساوة الفراق و�صعوبة
الوداع على النف�س والوجدان ،هب جمل�س الدفاع للمهمة التي كلف بها،

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

والغاية التي �أن�شئ من �أجلها ،واحلكمة التي جتلت من وجوده ،ف�أح�سن
ال�صنع ،وح��دد الهدف ،ور�سم خريطة العمل ،وخطط ل�سيناريوهات
التنفيذ ،وعزز من تواجد بدائل احلل ،و�أدى الأمانة كما ينبغي ،وحقق
ر�ؤية ال�سلطان الراحل يف و�ضع ُعمان يف �أي ٍد �أمينة من بعده ،فكان
قدر امل�س�ؤولية و�أكرث ،نتج عنه انتقال �سل�س للحكم ،وتن�صيب من �أ�شار
�إليه ال�سلطان يف ر�سالته ،مبا تو�سمه فيه ال�سلطان الراحل من �صفات
وقدرات ت�ؤهله حلمل هذه الأمانة ،وح�سن الظن الذي دعاه �إىل اختياره
والثقة التي دفعته �إىل تقدميه ،فحفظ اهلل ب�أمانتهم و�إخال�صهمُ ،عمان
و�شعبها و�أر�ضها ،و�صان رايتها عالية املقام �شاخمة يف العاملني.
م�رشفا يف م�سرية بناء ُعمان
لقد قدم جمل�س الدفاع �أمنوذجا عمليا ّ
امل�ستقبل فنال بذلك ا�ستحقاقات الثقة ال�سامية فيه ،وما �أ�س�سه من
�سال�سة ومرونة يف عملية انتقال احلكم �إىل �سلطان ُعمان اجلديد تعبري
�صادق عن حب ُعمان الدولة والإن�سان والقيادة والنه�ضة واملبادئ
جت�سدت فيها �أخالق القيادة ومناذجها الراقية و�أ�ساليبها
واملنهجَّ ،
املبتكرة وروحها العطرة التي تتدفق والء وانتماء وحبا ل ُعمان ،ولعل
�رس الوالء املتفرد الذي قدمه جمل�س الدفاع �إمنا هو عربون وفاء للقائد
الأعلى -رحمه اهلل -وللأمة ال ُعمانية التي �أق�سم �أبناء ُعمان البوا�سل
على حمايتها واحلفاظ عليها ورعاية مواطنيها ،فتج�سدت يف ت�ألقهم
وحكمتهم و�إجنازهم و�صالبة �أمرهم و�سمو ق�صدهم ورقي فعلهم وهدوء
منهجهم ،حكمة ال�شخ�صية الع�سكرية املهابة وما حتمله يف �سبيل
هذا الوطن املعطاء وما قدمته من ت�ضحيات و�أ�س�سته من �أمن و�أمان
و�سالم وا�ستقرار وتقدم وازدهار لينعم به �أبناء ُعمان ويجده كل من
زاره��ا منجزات �شاخمة يف �صورة معجزات كان للع�سكرية ال ُعمانية
لها ح�ضورا فريدا يف ت�شييدها وبناء �أطرها و�شق طرقها والو�صول �إىل
�أبناء هذا الوطن الغايل وقاطنيه مهما بعدت امل�سافة �أو ن�أت بهم الديار
�أو طال بهم ال�سفر ،لذلك حمل جمل�س الدفاع يف �أجندة عمله الكثري من
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الدالالت واملعاين واملفاهيم العميقة املعربة عن ال�شخ�صية الع�سكرية
ال ُعمانية املخل�صة لوطنها و�سلطانها ،واملحافظة على قوانني الوطن
وت�رشيعاته الراعية لها ،فعربت جهوده عن �صدق املواطنة املخل�صة،
و�أمنوذج الوالء املتفرد الذي متاهت فيه كل �أنانيات النف�س وان�صهرت
يف روح الوطن ور�ؤيته ،و�أبرزت الثقة التي �أوالها القائد الأعلى رحمه
اهلل يف �أبنائه قوات ال�سلطان امل�سلحة يف حماية هذا الوطن العزيز
وال�سهر على ترابه واملحافظة على م��وارده واحلفاظ على �إن�سانه،
و�أبرزت احل�س الوطني الذي الزم ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية وارتبط
بها ،وان�صهر يف حب ُعمان وقيادتها احلكيمة ،ومل يعد امل�شهد العظيم
الذي ج�سده جمل�س الدفاع حدثا عابرا بل هو ا�ستثنائي بكل املقايي�س
وفريد مبا حتويه الكلمة من معنى ،فقد ر�سم عالمة فارقة يف التاريخ
الع�سكري ال ُعماين من جهة وبناء الدولة ال ُعمانية املعا�رصة من جهة
�أخ��رى ،ويعك�س �سمات ال��والء واملواطنة الإيجابية املخل�صة التي
تتمتع بها ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية يف �إدارة الأزمات والتعامل
مع املعطيات وروح التجديد ،بال�شكل ال��ذي �صنع منها م�صدر قوة
�إيجابية لإع��ادة �إنتاج �سلوك املواطن وتغيري قناعاته ور�سم مالمح
القوة ومنهج الر�ضا يف ذاته ،لذلك ف�إن احلديث عن دور جمل�س الدفاع
يفوق كل و�صف وتخت�رص �أمامه كل تفا�صيل الكالم املرتبطة بهول
الفاجعة التي عاي�شها ال ُعمانيون ليلة ال�سبت و�صباحه� ،أثبت فيها جمل�س
الدفاع قدرته على �إدارة احلالة اال�ستثنائية والتعامل معها بكل ر�ؤية
ومهنية وكفاءة ومعيارية و�ضمان ان�سيابية ومرونة �أكرب يف التعاطي
مع خطوط الت�أثري ،فح�سم الأمر ب�صدق عزمية ،و�إخال�ص مبد�أ ،و�صالبة
ر�أي ،وقوامة منهج ،وم�صداقية �أداء ،وثبات م�سار ،وعدالة فكر ،واتزان
خلق ،والتزام بالنهج الذي �أراده �سلطان ُعمان الراحل ور�ضي عنه ،ويف
ظل ما يتمتع به �أع�ضاء املجل�س من بناء فكري ر�صني ،وقيادات متتلك
ح�س امل�س�ؤولية نحو اهلل والوطن وال�سلطان ،نتاج للمدر�سة القابو�سية
يف عليائها وعطائها ومنهجها و�شموخها و�سموقها وكفاءتها ،فمجل�س
الدفاع وجميع منت�سبي ق��وات ال�سلطان امل�سلحة والأج��ه��زة الأمنية
والع�سكرية الأخرى جنود املدر�سة الع�سكرية القابو�سية ،وح�صن الوطن
ودرعه املتني ،فلقد �أثبت جمل�س الدفاع كفاءته يف �إدارة حماور العمل،
و�إعادة هند�سة الواقع والتجديد فيه والتحديث يف متطلباته ،بل امتد
لي�سهم يف خلق م�ساحة ت�أثري �إيجابي يف ظل تلك الظروف ال�صعبة ،فعزز
من وحدة ال ُعمانيني و�صربهم على فراق �سلطانهم الراحل ،ور�سم معامل
الأمل والإيجابية والتفا�ؤل والإرادة والعزمية لديهم ،فعلى الرغم من
�صعوبة الفقد وق�ساوة الأمل الذي يعت�رص قلوبهم بفقيد ُعمان� ،إال �أنهم
كانوا يبثون للمواطنني ر�سالة ال�صرب والتحمل والإيجابية وقوة الإرادة
وعزمية الفكر و�سالمة املنهج وح�س الأداء وروح املواطنة والوالء للوطن
وال�سلطان مهما تعقدت الظروف و�صعب املوقف وتعالت �صيحات احلزن
ومفارقة حبيب ال�شعب ،تبقى ُعمان �صامدة �سريا على النهج الذي ر�سمه
�سلطان ُعمان الراحل ،والذي ظل دوما موجها لأبناء �شعبه باملحافظة
على هذا الوطن الغايل وترابه الطاهر وحماية مقد�ساته و�صون مبادئه
وقيمه وت�رشيعاته والوقوف �صفا واح ًدا خلف قيادته احلكيمة يف كل
الظروف والأحوال؛ ف�إن املتابع للم�شهد الوطني منذ بداية نه�ضة ُعمان
احلديثة التي �أر�سى دعائمها موالنا الراحل قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل
ثراه -يجد هذا االن�سجام والتناغم والتفاعل والتكامل والروح املعنوية
العالية التي �سايرت �أبناء ُعمان وجنودها يف التعاطي مع كل التحديات،
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(جمل���س الدف��اع) �أدى الأمانة كم��ا ينبغي،
وحق��ق ر�ؤية ال�سلطان الراح��ل يف و�ضع عُ مان
أي��د �أمينة م��ن بعده ،فكان ق��در امل�س�ؤولية
يف � ٍ
و�أكرث ،نتج عنه انتقال �سل�س للحكم ،وتن�صيب
من �أ�شار �إليه ال�سلطان يف ر�سالته
والت�ضحيات الكبرية التي قدمها منت�سبو ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنية والع�سكرية الأخرى يف خندق الوطن الكبري و�صون
مقد�ساته واملحافظة على مكت�سباته ،معاهدين اهلل جل جالله و�سلطان
البالد على احلفاظ على الراية و�صون الأمانة ُعمان ،فكانوا بحق �شموخ
وطن ،و�سموق جمد ،ومنهج �إباء ،وروح وثابة للعطاء من �أجل ُعمان،
�أق�سمت بوفائها للوطن ووالئها للقائد الأعلى للقوات امل�سلحة رحمه اهلل،
ب�أن حتمي كل �شرب يف ُعمان وت�سهر على حدوده ،ترعى حقوق املواطنني
وحتفظ املنجز الوطني احل�ضاري ،وتعمل مع الأجهزة الأمنية الأخرى
على حتقيق الأمن والأمان ،والتقدم واالزدهار ،موا�صلة م�سرية اخلري،
ما�ضية يف �سبيل رفعة الوطن وعزة �أجماده فانت�رص بها الوطن وقويت
ب�صمودها �إرادة املواطن ،مناذج رائعة يف الوفاء للوطن والإ�سهام يف
التنمية وامل�شاركة يف بناء لبنات التطوير ،يد تبني ويد حتمل ال�سالح،
فكان لها يف م�ضمار العطاء خري �شاهد ،ويف حمطات الإجناز �أ�صدق
دليل؛ وجدت يف رعاية موالنا املعظم ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -ط َّيب اهلل ثراه -معينها الذي
ت�ستنطق به م�سار العمل وت�سابق به خطوات العطاء وتنه�ض فيه ب�سواعد
التنمية ،وترتقي فيه مبيدان املناف�سة لتح�سم كل ذلك ل�صالح ُعمان
ورفعتها وتقدمها ،وليغادر �سلطان البالد الدنيا وهو را�ض عن �أدائها،
فخور مبا قدمته يف اخلم�سني �سنة ما�ضية ،داعما لها ومعربا عن اعتزازه
بعطائها من �أجل ُعمان ،و�إن كان من م�شهد عظيم ي�ؤكد ذلك ف�إن الوقفة
ال�شماء والطلة املهيبة ملوالنا -رحمه اهلل -يف العر�ض الع�سكري للعيد
الوطني التا�سع والأربعني املجيد يف قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية
خري �شاهد لهذه الرعاية واالهتمام ال�سامي من جاللته لقوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الأمنية والع�سكرية على ال�سواء ،فكان لها ح�ضورها
الفاعل يف التعامل مع كل الظروف التي عاي�شتها ُعمان يف تعزيز اللحمة
الوطنية وتر�سيخ معاين الوحدة ال ُعمانية ،وتعميق ال�شعور الإيجابي لدى
املواطن ،لإميانها بقد�سية الوطن والت�ضحية من �أجله ،وردا جلميل م�آثره
لبناء الإن�سان ونه�ضته وترقيته وحتقيق �أمنه و�سعادته وا�ستقراره.
ومع �أن فل�سفة الدور الذي يقوم به جمل�س الدفاع قد حددها املر�سوم
ال�سلطاين رقم ( ،)96/105والذي �أ�شار �إليه النظام الأ�سا�سي للدولة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين ( )96/101يف امل��ادة رقم ()6؛ ف�إن
املادة ( )1من مر�سوم �إ�صدار جمل�س الدفاع حددت الوظائف الع�سكرية
والأمنية التي يت�شكل منها جمل�س الدفاع ،حيث �أ�شارت :ي�شكل جمل�س
الدفاع برئا�سة ال�سلطان ،وع�ضوية كل من :وزير املكتب ال�سلطاين ،
املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك ،رئي�س جهاز الأمن الداخلي ،رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،قائد
وزير مكتب الق�رص رئي�س مكتب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �سابقًا وذلك بعد تعديل امل�سمى مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم ( )2000/103ال�صادر يف الأول من نوفمرب عام 2000م).

م�شرف��ا يف م�سرية بناء عُ م��ان امل�ستقبل فنال بذلك
ق��دم (جمل�س الدف��اع) �أمنوذجا عمليا ّ
ا�ستحقاقات الثقة ال�سامية فيه ،وما �أ�س�سه من �سال�سة ومرونة يف عملية انتقال احلكم �إىل �سلطان
عُ مان اجلديد تعبري �صادق عن حب عُ مان الدولة والإن�سان والقيادة والنه�ضة واملبادئ واملنهج
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
يف حني �أن املادة ( )2قد �أ�شارت �إىل م�سارين يف عمل املجل�س
وكالهما ي�ستهدفان املحافظة على �سالمة ُعمان والدفاع عنها ،ولعل
ما يعنينا يف ظل هذه املرحلة امل�سار الثاين من امل��ادة املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )6من النظام الأ�سا�سي للدولة ،والتي �أ�شارت �إىل
ما ن�صه� :أما يف احلالة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )6امل�شار �إليها
فينعقد املجل�س بقوة القانون برئا�سة �أعلى �أع�ضائه رتبة وبح�ضور
ثلثي �أع�ضائه على الأقل ،ف�إذا ت�ساوى �أكرث من ع�ضو يف هذه الرتبة
تكون الرئا�سة لأقدمهم فيها ،وذلك للقيام مبا ي�أتي:
 uدعوة جمل�س العائلة املالكة لالنعقاد لتحديد من تنتقل �إليه
والية احلكم ،ف�إذا مل يبادر جمل�س الدفاع بتوجيه الدعوة اعترب جمل�س
العائلة منعق ًدا بقوة القانون.
 uتثبيت من �أ�شار به ال�سلطان يف ر�سالته �إىل جمل�س العائلة،
واتخاذ الإج��راءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن ،وذلك �إذا مل يتفق جمل�س
العائلة على اختيار �سلطان للبالد خالل املدة املحددة قانو ًنا.
ويظل جمل�س الدفاع يف حالة انعقاد �إىل حني �أداء ال�سلطان اليمني

املن�صو�ص عليها يف املادة ( )7من النظام الأ�سا�سي للدولة ،ومل يقت�رص
دور جمل�س الدفاع على تنفيذ تلك اخلطوات التي حددها املر�سوم
ال�سلطاين امل�شار �إليه �سلفا ب�ش�أن اخت�صا�صاته يف حالة �شغور من�صب
ال�سلطان ،بل رافق ذلك �أدوار �أعظم وم�س�ؤوليات �أعمق ،فت�أمني خروج
موكب جنازة املغفور له موالنا ال�سلطان قابو�س املعظم �إىل اجلامع
الأكرب لل�صالة عليه ثم �إىل املقربة ،وما قبلها من �سيناريوهات الطوارئ
واتخاذ املواقع واالنت�شار للقوات امل�سلحة و�رشطة ُعمان ال�سلطانية،
والإجراءات املرتبطة بتهيئة املواطنني ،والتي متت بكل �أريحية ووفق
تخطيط �سليم وتنفيذ �أم�ين و�سيناريوهات وا�ضحة و�أدوات و�آليات
حتمله
معلومة وتعليمات مدركة وم�ستوعبة من اجلميع ،يخربنا عما
ّ
جمل�س الدفاع من م�س�ؤوليات ،وما �أثبته من ح�س وطني رفيع ،ونهج
واع ا�ستطاع �أن ي�ضع ُعمان يف الطريق ال�صحيح ،وي�صنع من هذا احلدث
ٍ
تفر ًدا ُعمان ًيا �آخر ي�ضيف �إىل �إجنازات ُعمان وتفرداتها وخ�صو�صيتها
الطيب يف توجيه ال ُعمانيني لوطنهم،
ا�ستحقاقات قادمة ،كان لها الأثر َّ
وحر�صهم على اتباع التعليمات الواردة من اجلهات املخت�صة ،و�أخذ
املعلومات من م�صادرها الأ�سا�سية لي�شكل امل�صدر الإعالمي الوطني
الذي �أداره جمل�س الدفاع يف التعاطي مع الو�ضع ،والتفهم الدقيق لكل
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(جمل���س الدفاع) وجمي��ع منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية والع�سكرية
الأخرى جن��ود املدر�سة الع�سكرية القابو�سية،
وح�صن الوطن ودرعه املتني
حمطات العمل القادمة ،منطلقا عزز من ثقة �أبناء هذا الوطن العزيز
يف تعليماته ،ف�أثبت جمل�س الدفاع ذلك �شاهدا حيا وواقعا عمليا
وجتربة ا�ستثنائية بكل املقايي�س ،فكان رحيل �سلطان ُعمان املعظم
طيب اهللموالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
َّ
ثراه -اختبارا �صعبا ل ُعمان الدولة والإن�سان ،واختبارا �أ�صعب ملجل�س
الدفاع مبا ي�ضمه يف مكونه الر�سمي ،وزير مكتب ال�سلطاين ،و�رشطة
عمان ال�سلطانية ،وجهاز الأمن الداخلي ،ورئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،يف قدرته
على ا�ست�شعار املوقف واحلد�س بتوقعاته و�إدراك متطلبات املرحلة
والإع��داد الذاتي لها وتهيئتها ،قادة و�ضباطً ا و�ضباط �صف و�أفرادا
على التعاطي الواعي الفطن مع معطيات احلالة اال�ستثنائية و�إظهار
جانب الثقة وال�رسية والقوة يف التكيف مع احلدث ،حتى يعطي املواطن
امل�شاهد للحدث بعد الإعالن عن وفاة موالنا املعظم -رحمه اهلل -قدرة
على امت�صا�ص ال�صدمة والتعاطي مع حجم الفاجعة والثبات على املبد�أ
والر�ضا بق�ضاء اهلل الغالب وقدره الذي ال يرد ،وتعميق الن�ضوج الفكري
والنف�سي ،والقدرة على حتمل ال�صدمة� ،إذ مع هول الفاجعة ومرارة
احلدث وق�ساوة الفقد وامل�صاب اجللل ،ومع مرور جنازة ال�سلطان الراحل
يف طريقها من بيت الربكة العامر �إىل جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب
لل�صالة عليه ثم �إىل املقربة ومواراة ج�سده الطاهر ،ف�إن التعاطي مع
جموع املواطنني واملقيمني الذين جاءوا من خمتلف حمافظات ُعمان
ووالياتهم لي�شهدوا توديع �سلطانهم املعظم ،بحاجة �إىل �أن ميتلك رجال
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�أعطى (جمل�س الدفاع) �أمنوذجا يف الوالء
املتف��رد الذي امتزج فيه ح��ب عمان مبرارة
ِّ
الفق��د وغ�صته وق�ساوته ليبق��ي الوطن خطا
�أحمر وروحا تنب�ض بالعطاء من �أجله
ُعمان البوا�سل ،هذه الروح املعنوية واجللد وال�صرب والتحمل لي�صنع
املواطنون مدد القدرة على التحمل والر�ضا بالأمر ،حفظ ل ُعمان قدرتها
على رفع �سقف الوعي واملهنية واحلكمة والقوة واملواطنة الإيجابية
يف تعاطيها مع هول الفاجعة ،واختبار يف الداخل ير�صد م�ستويات
الوعي والإدراك والفهم واال�ستفادة من حجم الر�صيد الأخالقي والقيمي
والوطني الذي اكت�سبه الإن�سان ال ُعماين من املدر�سة القابو�سية يف �إدارة
الأزم��ات� ،إنه اختبار عالٍ يف امل�ستوى ومعقد وعميق يف تفا�صيله،
غزير يف تفاعالته وحجم الت�أثري الذي تركه على واقع الأمة ال ُعمانية ،لو
مل يقر�أ فيه جمل�س الدفاع الأحداث بعناية والتفا�صيل بدقة ،وت�ستوعب
كل خطواته مبهنية� ،أو مت التعامل معها ب�شيء من عدم الثقة واالندفاع
والتهور ومزيد من االرتباك والقلق و�إثارة الر�أي العام وتخويفه ،ولكن
ذلك مل يحدث� ،إذ اجلميع عني على الوطن ،و�رس على مقد�ساته ،لقد و�ضع
جمل�س الدفاع كل االحتماالت يف �أجندته ،ور�سم معايري الأداء خطوة
بخطوة ،موازن بني التحديات والفر�ص ،واالنفعاالت والقبول بالأمر،
يف حكمة �سديدة ور�ؤية حكيمة ونهج عزز من مكانة ُعمان ،وحتدث بكل
فخر عن الإن�سان ال ُعماين وحكايته مع وطنه و�سلطانه .و�صنيع ه�ؤالء
املخل�صني من �أبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة و�أجهزة الأمن �أمنوذج حي
للمواطن الذي حتتاجه ُعمان ،وهو ا�ستمرار لنهج الثقة ال�سامية التي
�أوالها القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -رحمه اهلل -يف قواته امل�سلحة
والأجهزة الأمنية والع�سكرية يف احلفاظ على منجزات هذا الوطن الغايل،
ورعاية مواطنيه ،و�صون مقد�ساته وترابه والذود عن حيا�ضه و�صون
مكت�سبات الوطن للأجيال القادمة ،وهي الثقة التي ترجمها �أبناء ُعمان

البوا�سل مع بداية النه�ضة يف جبال ظفار وا�ستمرت يف البناء والتعمري
يف كل عقود التنمية و�أثبتت جاهزيتها يف التعامل مع احلاالت املدارية
التي تعر�ضت لها ُعمان ،وها هي اليوم تثبت ذلك حقيقة ماثلة لكل ذي
عني ،وا�ضحة لكل ذي لب� ،شاخمة �شموخ جبال ُعمان الروا�سي ،ليتجلى
�رس هذا االهتمام ويتج�سد هذا الوالء فيما قدمه �أبناء ُعمان من �أمنوذج
ح�ضاري �أبهر العامل بثباته وا�ستقراره وكفاءته ،ور�سم معامل القوة التي
يحتفظ بها �أبناء ُعمان يف احلفاظ على وحدة ال�صف وال�سهر على تراب
هذا الوطن واحلفاظ على مقد�ساته ،وهم يف هذا املوقف العظيم واحلدث
اجللل والفقد ال�صعب يزرعون يف �أبناء ُعمان الأمل وي�صنعون الإرادة
والعزم يف �صربهم وحتملهم وجاهزيتهم ،فكانوا النموذج القدوة الذي
ي�رس الطريق وحقق الهدف ور�سم النهج وعزز من املواطنة الإيجابية ،
وهم يودعون ابن ُعمان البار ،ويحملون اجلنازة امل�صغرة بقلب واحد
وروح تعلوها قوة الإميان وال�صرب على امل�صيبة والر�ضا بق�ضاء اهلل
الغالب� ،سائلني اهلل ل�سلطان ُعمان الراحل املغفرة والرحمة وال�سلوان،
حمطات خالدة لل�سرية العطرة والت�ضحيات التي قدمها جند ُعمان والء
للوطن وجاللة ال�سلطان.
درو�سا تطبيقية يف �أخالق املواطن ونهج
لقد �أعطى جمل�س الدفاع
ً
املواطنة والوالء واالنتماء ،ومناذج عملية يف القيادة و�إدارة الأزمات،
و�صون الأمانة واحرتام امل�س�ؤوليات ،بل �صنع �أخالق الأزمات ور�سم
طريق النجاح للوطن عندما ي�صاب مبثل هذا الأمل ،وهل من م�صاب
على ُعمان �أعظم من رحيل �سلطانها املعظم قابو�س بن �سعيد بن تيمور،
وهل من فقد �أ�صعب من فقد الوالد والأب �صانع النه�ضة وباين ُعمان
وحكيم الأم��ة� ،سلطان ال�سالم والإن�سانية ،و�إذا كان لنا من و�صف
ملجل�س الدفاع فهو ذلكم احل�صن احل�صني ،ال�شامخ الأبي الذي جتلى
بقوة يف �أزم��ة رحيل �سلطان ُعمان  ،ف��أدى الأمانة ب�صدق ،و�صان
الراية بوعي ،و�أدار امل�س�ؤولية بحكمة ،و�أجنز القيادة مبهارة ،فحقق

اهلل على يد قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية والع�سكرية ،ن�رص
ُعمان :املبادئ والقيم والأخ�لاق والقيادة ،وانت�صار املنهج والوالء
واالنتماء واحلب ل ُعمان ،فا�ستطاع جمل�س الدفاع ترجمة هذا املفهوم
يف �إط��ار عملي وا�ضح عبرّ عن �صور التالحم والتكامل واالن�سجام
والروح املعنوية التي جمعت قيادات قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الأمنية والع�سكرية و�رشطة ُعمان ال�سلطانية يف خندق الوطن ،و�صور
القوة واملنعة ،فلم تثن الأحزان �أبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الأمنية والع�سكرية عن �أداء دورها واحلفاظ على و�صية ال�سلطان الراحل
لها ب�أن ت�ضع ُعمان يف عني رعايتها ومقلة اهتمامها ونب�ض وجدانها،
قوة يف بناء ُعمان امل�ستقبل واملحافظة على املنجز ،وحب ال�سلطان
طيب اهلل ثراه� -إمنا يكون كما �أ�شار جاللة ال�سلطانقابو�س بن �سعيد َّ
هيثم بن طارق حفظه اهلل بال�سري على نهجه واملحافظة على ما �أجنزه
وما حتقق على �أر�ض ُعمان من رعاية كرمية �سامية من لدن املقام
ال�سامي للمغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -لقوات ال�سلطان امل�سلحة عدة
وعتادا ،فهي الأ�سا�سيات التي ينطلق منها حب ُعمان وقائدها الراحل،
لقد �أعطى جمل�س الدفاع �أمنوذجا يف الوالء املتفرد الذي امتزج فيه
حب ُعمان مبرارة الفقد وغ�صته وق�ساوته ليبقي الوطن خطا �أحمر
وروحا تنب�ض بالعطاء من �أجله ،فال تفرت عن حبه حلظة �أو تتهاون
يف الدفاع عنه غم�ضة� ،أو تتقاع�س يف تلبية ن��داء الواجب الوطني
املقد�س عنه قيد �أمنله ،فكان جمل�س الدفاع فخر الع�سكرية ال ُعمانية
و�شموخها و�صمودها وطريقها لنيل ا�ستحقاقات حب ُعمان ،ف�أثبتوا
رغم ق�ساوة الأمر عليهم قوة ال مثيل لها ،و�إرادة تفوق التفا�صيل،
وعزما ال يلني ،ونهجا �سليما ال ي�ستكني ،روحا واحدة و�أخالقا فاعلة،
و�صمودا كاجلبال ،وثقة ب ُعمان ،وهو ما جعل التفاف املواطن نحو
ُعمان وقيادته احلكيمة �أق��وى و�أن�ضج ،ا�ستمرارا ملا �سبق من حب
و�سمو وترفع عن كل ما ي�ؤدي �إىل الت�أخر عن خدمة الوطن وتلبية نداء

املتفرد الذي قدمه (جمل�س الدفاع) هو عربون وفاء للقائد الأعلى -رحمه الله-
�سر الوالء ِّ
وللأمة ال ُعمانية التي �أق�سم �أبناء عُ مان البوا�سل على حمايتها واحلفاظ عليها ورعاية مواطنيها
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�أخذت الع�سكرية ال ُعمانية من نهج قائدها
املعظم م�سار العمل و�أمن��وذج القيادة ،لتنقل
هذه املع��اين النبيلة والأخالق العالية وال�سلوك
الع�سك��ري الواعي وتطبقه��ا يف واقع املهام
والر�سالة التي حملتها ل ُعمان امل�ستقبل
الواجب الوطني ،فهب اجلميع بقوة و�إرادة ونه�ضة نف�س و�شموخ فكر،
يعت�رصهم احلزن ويختلجهم الأمل ،وي�أكل يف �أح�شائهم الفقد العظيم،
حتى �ضاقت عليهم �أنف�سهم� ،إال �أن ثباتهم على املبد�أ وما ولدته فيهم
الع�سكرية القابو�سية من قيم الوالء واالنتماء وال�شموخ؛ �أبت �إال ال�صرب
والتحمل ،لقد انعك�س �صربهم على املواطن لي�ستمر يف العمل نحو ُعمان
وقيادتها اجلديدة بحما�س و�إخال�ص لالرتقاء بوطنه والدفاع عنه ،فهو
�إح�سا�س اجتاه تلك الإجنازات العظيمة التي حتققت على هذه الأر�ض
الطيبة يف جماالت احلياة املختلفة ل�صالح الوطن واملواطن واالرتقاء
َّ
به و�إ�سعاد �إن�سانه ،مبا يبعث على ا�ست�شعار الف�ضل له ،وال�سعي نحو بذل
الغايل والنفي�س من �أجل االرتقاء به  ،وال�سري به نحو التقدم والتطور،
وحب قيادته والوالء والعرفان لها من خالل �سلوك عملي متزن ،و�سطّ ر
�أبناء ق��وات ال�سلطان امل�سلحة و�أجهزتها الأمنية والع�سكرية �أعظم
م�شاعر الوفاء وال��والء واالنتماء لأر�ضهم ،فهم املخل�صون لوطنهم،
القائمون على مبادئه ،احلافظون حلدوده ،ال�سائرون يف طريق الن�رص
والقوة؛ �أروع مالمح الت�ضحية ،و�أنبل �رشف اجلندية ،و�أ�سمى معاين
الوفاء للمنجز ،و�أعظم تعابري الوالء للوطن ،لن يغيب عن �أبناء قابو�س،
ما قدمتموه يا �أبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة وجميع منت�سبي الأجهزة
مت�سام يف العمل والإخال�ص
الأمنية والع�سكرية ،من دور بطويل ،ونهج
ٍ
من �أجل الوطن ،والدفاع عن املبادئ ،والرقي مبنهج الت�سامح من �أجل
�سعادة الإن�سان و�أمنه و�أمانه ،حتى نلتم �رشف الن�رص ،وخدمة الوطن،
وحماية مقد�ساته  ،فارتفع بكم املجد ،وعانق بكم الرثيا ،وحقق اهلل
على �أيديكم ن�رصا مبينا ،انت�رصت فيه الإرادة ال ُعمانية الكربى وعزمية
�أبنائها املاجدة نحو ا�ستمرار النهج القابو�سي ال�شامخ ،انت�رصت قوة
الإن�سان و�إرادته نحو اال�ستمرار يف بناء ُعمان ،انت�رصت القيم والأخالق
احل�ضارية املاجدة فوق كل �صيحات االندفاع والتهور واجلزع والتذمر
والع�شوائية والتخبط واالختالف واخلالف وال�شقاق ،وانت�رصت قوة
الوطن على كل املغر�ضني احلاقدين ،ون�سجت خيوط الأمل ،و�أعطى
ال ُعمانيني ثقة �أك�بر يف ق��وات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية
والع�سكرية ،فكانت مثاال ل�سال�سة انتقال احلكم واملرونة التي تعامل
بها جمل�س الدفاع مع ح�ضور ال�ضبط والربط وجر�أة القرار وجاهزية
التعامل مع ال�سيناريوهات واالحتماالت الأخرى� ،أعطى هذا الدور قوة
ومهابة ،و�شموخا ون�رصا ،حفاظا على ُعمان يف وحدة ال�صف وكفاءة
املنجز �صونا لإن�سانية الإن�سان وحفاظا لذاكرة الوطن احل�ضارية
املفعمة �أمال وحلما ،وعلما وعمال ،فحفظتم حدود الوطن كما حفظتم
مبادئه و�أخالقه ،وذُدمت عن حيا�ضه وقد�سية ترابه ،وحملتم م�شعل
النور ،وراية الوطن وهويته ترفرف على جبال ُعمان ال�سامقة ك�سموقكم
و�شموخكم ونبلكم وحلمكم ،فكنتم للأر�ض منارا ،وللعطاء �أنهارا،
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وللتقدم م�سارا� ،صنعتم للأمن ح�ضارة ،وبنيتم لل�سالم قالعه ،وحملتهم
للأجيال م�شاعل نور وهداية ،و�أنتم تنظرون مل�ستقبل ُعمان املاجد يف
ت�ضحياتكم العظيمة� ،شموخ عطاء ومنهج والء هلل والوطن وال�سلطان،
ر�سوخ يف املبد�أ وعظمة يف املنجز ،وم�سار انتهجه جمل�س الدفاع يف
عمله �إميانا باملبادئ والتزاما بالقوانني التي حفظت للدولة ال ُعمانية
قوتها و�شموخها ونه�ضتها ،فكان هذا نتاج عمل م�ضن �شاق ،وم�سار
تدرب فيه �أبناء ُعمان الأ�شاو�س على احرتام امل�س�ؤولية واحلفاظ على
املبادئ وااللتزام بالقوانني والعمل الد�ؤوب املخل�ص والوالء للوطن
وجاللة ال�سلطان� ،إنه ر�صيد التجارب واخل�برات ومواقف املحاكاة
التي خا�ضها ال ُعمانيون ،والت�ضحيات التي �أثبتوا فيها قيمة الع�سكرية
ال ُعمانية حتى ظهرت بكفاءتها واجنازاتها لت�ضعنا �أمام �أمنوذج من
التالحم والتكامل الوطني ،وقيمة م�ضافة ل�صالح وحدة العمل اجلمعي
الوطني امل�شرتك وبناء اخل�برة الع�سكرية النوعية لقوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الأمنية والع�سكرية على حد �سواء ،فقد �صنعوا من
عطائهم �إبهارا يخلد الت�أريخ ر�سمه ،وي�سمو مبفاخرهم ذكره يف �أروع
�أمثلة البذل والت�ضحيات ،و�أعظم مواقف البطولة والفخر ،ف�إن ال�شخ�صية
الع�سكرية التي �صنعت �سيد ُعمان الراحل و�أنتجت منه ن��ورا فاق
الأر�ض �ضو�ؤه ،ونهرا ارتوت الأر�ض في�ضه ،كانت وراءها �إرادة خالدة
قبلت التحدي وعاي�شته فتك�رست �أمام �إرادتها املحن وان�صهرت �أمام
�إخال�صها العقبات ،ف�أخذت الع�سكرية ال ُعمانية من نهج قائدها املعظم
م�سار العمل و�أمن��وذج القيادة ،لتنقل هذه املعاين النبيلة والأخ�لاق
العالية وال�سلوك الع�سكري الواعي وتطبقها يف واقع املهام والر�سالة
التي حملتها ل ُعمان امل�ستقبل ،التزاما مي�شي على الأر�ض ،ومنهجا ي�سري
�إىل حيث الغد امل�رشق ،ومنهال عذبا يف القيم والأخالق ليقف العامل
�إجالال واحرتاما للع�سكرية ال ُعمانية يف والئها للوطن وجاللة ال�سلطان.
�شكرا ملجل�س الدفاع وقيادته ال�شاخمة وقادته فردا فردا� ،شكرا لكم
�أيها املخل�صون ل ُعمان ،امل�ؤمنون بر�سالتهم ،العاملون مب�س�ؤولياتهم،
لقد �سطرمت ل ُعمان جمدا ،وبنيتم لوطنكم فخرا ،وقدمتم لإن�سانيتكم
م�رشفا ،بت�ضحياتكم العظيمة ومواقفكم ال�شاخمة ،ووالئكم
�أمنوذجا
ّ
لوطنكم ،فكان لكم يف كل ذلك �رشف الوفاء وال��والء ل�سلطان ُعمان
الراحل ،و�أنتم حتملون اجلثمان الطاهر يف جنازة ع�سكرية مهيبة على
�أكتافكم ،يتقدمها قادة الأجهزة الع�سكرية والأمنية �أع�ضاء جمل�س
الدفاع ،وحتملون اليوم و�صيته فيكم لتحفظون ُعمان يف عقيدتكم
وت�صنعونها يف �أعينكم ،فنلتم بذلك ا�ستحقاقات املجد ،وفزمت ب�سبقكم
يف خدمة الوطن� ،إننا اليوم جند فيكم م�سرية اخلري �صفاء ،وروح
الت�ضحية وفاء ،وم�سار التطوير منهجا ،و�سبيل الر�شاد مغنما ،منحتم
بربكم ب�أر�ض ُعمان ،و�صونكم مقد�سات وطنكم،
الأر�ض خريا و�سالما ِّ
فكنتم القدوة واملثال للمخل�صني الأوفياء لأوطانهم ،تعلمنا منكم
كيف نتعامل مع ال�شدائد واملحن ،ون�ؤمن باملبد�أ وامل�صري ،ونتعاي�ش
مع الع�رس والي�رس ،ونتفاعل مع الأر�ض والإن�سان عندما يكون الهدف
(عمان)� ،إننا نفخر بكم يف كل حمفل ،ونفاخر بنجاحاتكم يف كل
ُ
موقف ،رحم اهلل موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد ،و�أ�سكنه ف�سيج جناته  ،و�أيد اهلل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق� ،سلطان ُعمان القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

م ـا للقلــوب
بن ـار حــزن
ت�سع ـ ـ ـ ُـر

ال�شاعر /
نا�صر بن �سليمان بن را�شد اجله�ضمي
�سمد ال�ش�أن والية امل�ضيبي

م ��ا للعي ��ون ودمعـه ��ا يتفجــــــــــــــــ ُر
مايل �أرى �شم�س النهــار تلعثمـــــت
فالكون يرجف وال�سمــاء حتيـــــرت
هلل ك ��م من ع�ب�رة ذرفـ ��ت وكـــــــــــــم
هلل ك ��م كه ��ل وطف ��ل اعولــــــــــــ ��ت
هلل ك ��م م ��ن طفل ��ة مذعـــــــــــــــــ ��ورة
كم ن�س� �ــوة �ش ��هقت تولول بالبكــــــا
يا من حملتم نع�ش قابو�س الــــــذي
�أو م ��ا علمتم �أن م ��ن غيبتمـــــــــوا؟
�أو م ��ا علمتم �أن م ��ن غيبتمـــــــــوا؟
لب�س ��ت عم ��ان بفق ��ده ومبوتـــــــــــــه
لهفيوهليجديالتلهفوالبكــــا؟
ك ��م وك ��م م ��ن نعم ��ة �أ�س ��ديتهــــــــــا
تبكي امل�ساجد حيث �شدّت بناءهـــا
�سهرتعيونكحيث�شعبك�آمــن!!
تبكيك �أحالم ال�شباب وعزمهـــــــــم
�ص ��عقت ملوت ��ك كل �أمي حــــــــــــــ ��رة
تبك ��ي املدار�س يف طواب�ي�ر بــــــدت
ي ��وم علين ��ا �أظلم ��ت �أنـــــــــــــــــ ��واره
�س ��ار اجلموع وراء نع�ش ��ك باكيـــــــا
ي ��ا ُرب باكي ��ة وكه ��ل نا�ش� �ــــــــــــــــج
يبكي �أبي قابو�س من قد �أ�صبحــــت
تبكي لذكراك الورى و�شعوبهــــــــا
ح�سن اجلوار بك الأنـام حتدثـــــــوا
عجزت قوايف ال�شعر ح�صر نوالكـم
ي�سقي �ضريحك كل غيث هاطــــــــل
ي ��ا رب ج ��اء �إىل حم ��اك ملبيـــــــــــــا
ي ��ا رب جتزيه املثوب ��ة والر�ض� �ــــــــا
ثم ال�صالة على النبي حممــــــــــــد

م ��ا للقلوب بن ��ار حزن ت�س� �عــــــــــــــــ ُر
ب�ض ��يائها والبدر �ض ��وء مكــــــــــــــد ُر
وك ��ذا النج ��وم �أخاله ��ا تتغـــــــــــــــــو ُر
من لوعة حب�س ��ت �أنينا تزجــــــــــــــ ُر
�أ�ص ��واتهم ببكاء حزن ي�ص� �ـــــــــــــــد ُر
بنحيبه ��ا ملتاع ��ة ت�ست�س� �عـــــــــــــــــــ ُر
مل ��ا �أتاه ��ا نع ��ي فج ��ع يخــــــــــــــــــــ�ب ُ�ر
مب�ص ��ابه �أدم ��ى قل ��وب جتــــــــــــــــــ�أ ُر
ـــــــــــرب
حتت الرثى ذاك الهمام الأك ُ
روح الب�شا�ش ��ة والثن ��اء املمطـــــــــــ ُر
ثوب احلداد فال �س ��رور يذكــــــــــــــ ُر
�أم كيف �أن�س ��ى ذكره �إذ يخطـــــــــــــ ُر
ل ُعمانوالأق�صىالبعيدالأع�ســــــــــ ُر
وعيون م�سقط دمعها يتحــــــــــــــد ُر
ب�س ��عادة يف نوم ��ه يتدثــــــــــــــــــــــ� � ُر
وطموحهم يف كل �أمر ي�ص� �ـــــــــــــد ُر
تلتاع من ح ��زن عليه ��ا يذعـــــــــــــــ ُر
�أبنا�ؤه ��ا مبدام ��ع تتعـــــــــــــــــــــــــ�ث ُ�ر
بحت به �أ�ص ��وات �ش ��عب توغـــــــــــــ ُر
بنحيب �ص ��وت دمع ��ه يتحـــــــــــــــــد ُر
خ ��ارت ق ��واه بخط ��وه يتعثـــــــــــــــــــ ُر
ُ
ـــــــــــــــــرت
بلدي ُعمان بج ��وده تتبخ
ك ��م نعم ��ة �أ�س ��ديتها ال تنكــــــــــــــــــــ ُر
والعون كنت ل ��كل �أمر يع�س� �ــــــــــــــ ُر
ـــــــــــــــــــرب
والنرث ب ��اك عاجز ي�س ��تع
ُ
كهطول كفك بالنوال يب�ش� �ـــــــــــــــــ ُر
ــــــــــــرب
فاجعله من �أهل ال�سعادة يح ُ
وبرحمة من جود ف�ضلك تخفــــــــــ ُر
ـــــــــــــــرب
خري الربية وال�شفيع الأك ُ
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ال�سلطان قابو�س  . .ن�صف قــــــــــــرن يف خدمة وطنه و�شعبه ! . .

جالل��ة ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل ،هو ال�سلط��ان التا�سع من �سالطني �آل بو�سعيد يف �سل�سة حكام ُعم��ان ،وقد دام حكمه لل�سلطنة
( )50عام��ا ،ث��م غادر الدنيا يف العا�رش من �شه��ر يناير 2020م ،تاركا خلفه �إرثا عظيما� ،ستذكره الأجي��ال الالحقة بكل فخر واعتزاز .فقد ُولد
قابو���س يف �أواخ��ر عام 1940م يف مدينة �صالل��ه ،وتلقى تعليمه فيها .ثم �أم�ضى عامني يف م�ؤ�س�سة تعليمي��ة بريطانية خا�صة ،التحق بعدها يف عام
1958م بكلية (�ساندهري�ست) الع�سكرية ال�شهرية ،وتخرج منها عام 1960م برتبة مالزم.
بع��د ذل��ك انظم �إىل �إحدى الكتائ��ب الربيطانية يف �أملانيا ملدة �ستة �أ�شهر ملمار�سة العمل الع�سكري عمليا يف امليدان .ويف اجلانب املدين فقد عاد
جاللت��ه �إىل بريطاني��ا ودر�س �أنظمة احلكم املحلي و�إدارة �ش�ؤون الدولة .ثم �أر�سل يف جولة لدول عاملية ملدة ثالثة �أ�شهر ،لي ّطلع على �أ�ساليب �إدارة
تلك الدول ،وعاد بعدها �إىل بالده عام 1964م ،مزودا بالعلم واملعرفة ،ومهي�أ ملمار�سة احلكم يف امل�ستقبل من الناحيتني املدنية والع�سكرية.
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توىل جاللة ال�سلطان قابو�س احلكم يف
�سلطنة ُعمان بتاريخ  23يوليو 1970م
(يوم النه�ضة املباركة) لتبد�أ بعده �صفحة
ج��دي��دة يف ال��ب�لاد .وق��د واج���ه جاللته
يف بداية حكمه حتديان ،الأول �أح��داث
ظفار ،التي كانت قد بد�أت عام 1965م
بتحري�ض من التيار املارك�سي ،والتحدي
الثاين الذي كان يتمثل يف تقدم وتطوير
البالد ،واللحاق بالدول املتح�ضرّ ة.
وبجهوده احلثيثة وحكمته ا�ستطاع
جاللته �أن يخمد ال��ث��ورة ،خ�لال خم�س
�سنوات من حكمه ،حتول بعدها ملواجهة
التحدي الثاين الذي يواجه البالد .ولكي
ينفذ ال�سلطان �إ�سرتاتيجيته يف تطوير
بالده �أ�ضطر بداية التباع �سلطة مركزية
يف ممار�سة احل��ك��م ،ليتمكن م��ن خالله
ق��ي��ادة ال��دول��ة �إىل ال��ه��دف ال��ذي و�ضعه
ن�صب عينيه .لكنه يف وقت الحق متكن
من نقل احلكم القبلي� ،إىل احلكم النظامي
الدميقراطي مبختلف جوانبه.
ون��ظ��را مل��ع��رف��ت��ه ب��أه��م��ي��ة التعليم
وال�صحة يف نه�ضة البالد ،فقد �أن�ش�أ العديد
من امل��دار���س للجن�سني الذكور والإن��اث
يف كافة �أنحاء البالد .ثم �أن�ش�أ جامعة
ال�سلطان قابو�س ،وجعل التعليم يف كافة
املراحل االبتدائية والإعدادية والثانوية
واجلامعية جمانا للمواطنني ال ُعمانيني.
ويف املجال ال�صحي فقد �أمر ب�إن�شاء عدد
كبري من امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية،
ومت تزويدها بالأطباء واملعدات الطبية
الالزمة والأدوي���ة ،وجعل العالج جما ًنا
للمواطنني يف خمتلف امل���دن وال��ق��رى
والأرياف.
ويف املجال ال�صناعي فقد تو�سعت
البالد يف �إنتاج النفط ،وانت�رشت مراكز
التكرير� ،إ�ضافة مل�صانع الإ�سمنت وتعليب

الأ�سماك والتمور .ويف املجال الزراعي
فقد �شجع املزارعني على ا�ستغالل الأر�ض
والإن��ت��اج ال��زراع��ي با�ستخدام املعدات
احل��دي��ث��ة ،وت�صدير الفائ�ض منها �إىل
اخلارج ،وبذلك حققت البالد بذلك �أمنها
الغذائي .ويف جم��ال النقل فقد تو�سعت
�شبكات املوا�صالت داخل البالد وخارجها
�إىل الدول املجاورة ،ومن بينها الطريق
ال�رسيع �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومت �إن�����ش��اء امل��وان��ئ البحرية واجل��وي��ة
لت�سهيل االت�صال بالعامل اخلارجي� ،شامال
الدول الآ�سيوية والأفريقية والغربية .وبهذا
ازده��رت التجارة الداخلية واخلارجية،
و�شهدت البالد انتعا�شا اقت�صاديا من
خ�لال اخل��ط��ط اخلم�سية ال�شاملة التي
اتبعتها الدولة.
وعلى ال�صعيد اخل��ارج��ي ،فقد �أ�س�س
جاللته فور توليه احلكم وزارة اخلارجية
لإدام��ة العالقات الدبلوما�سية مع دول
العامل على �أ�س�س مدرو�سة .وفتح �أبواب
ُعمان لل�سفارات والهيئات الدبلوما�سية
العربية والأج��ن��ب��ي��ة ،و�أق����ام �سفاراته
وبعثاته الدبلوما�سية يف معظم دول
العامل .لقد بنى جاللته �سيا�سة بالده مع
ال��دول العربية على عالقة ح�سن اجلوار
وال�صداقة وال�صالت الأخوية ،والوقوف
مع الق�ضايا العربية والإ�سالمية ،والإميان
باحلياد الإيجابي ،وعدم التدخل بال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأخرى.
لقد �شهدت ُعمان يف عهد ال�سلطان
قابو�س نه�ضة اقت�صادية عظيمة ،واتبعت
�سيا�سة حيادية م�ستقلة حققت م�صالح
البالد وازدهارها .ورغم �أن نظام احلكم
كان مركزيا بيد ال�سلطان �إ ّال �أنه كان ميثل
(القيادة بالقدوة) ومبا يتنا�سب مع طبيعة
ال�شعب ال ُعماين ال��ذي اقتنع بها ،ووقف

الفريق الركن (متقاعد)
مـو�ســـى الـعـــــــــدوان
اململكة الأردنية الها�شمية

لقد �شهدت عُ مان يف عهد ال�سلطان
قابو�س نه�ضة اقت�صادية عظيمة،
واتبعت �سيا�سة حيادية م�ستقلة حققت
م�صالح البالد وازدهارها
لقد ك ّر�س جاللة ال�سلطان قابو�س
حياته خالل  50عاما خلدمة �أبناء
�شعبه واالهتمام ب�سعادتهم
خلف حاملها بكل �إخال�ص و�أمانة .لقد
كان جاللته قريبا من �شعبه ،وفيا ملن
يتحمل ثقل امل�س�ؤولية وي�ؤديها بكفاءة
فيكرمه.
وكان جاللته يعاقب من يخطئ بر�أفة
ويعفي عن املحكومني بني فرتة و�أخرى،
باعتبارهم �أب��ن��اء وط��ن �أخ��ط ��أوا وميكن
�إ�صالحهم يف امل�ستقبل .وعندما حدثت
بع�ض من املطالبات يف 2011م� ،أر�سل
جاللته رئي�س دي��وان��ه وبع�ض وزرائ��ه
ملقابلة املتظاهرين واال���س��ت��م��اع �إىل
مطالبهم ،ومتت اال�ستجابة لها بتوفري
(� )50ألف فر�صة عمل.
لقد ك� ّ�ر���س جاللة ال�سلطان قابو�س
حياته خ�لال ( )50عاما خلدمة �أبناء
�شعبه واالهتمام ب�سعادتهم .فلم ي ْعتد
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كان جاللته -رحمه اهلل -يزور �أبناء
�شعبه يف مدنهم وقراهم و�صحاريهم،
وي�سكن يف خميمات �صحراوية متنقلة
كمخيماتهم ،ويفتح ديوانه ملجال�ستهم
بحميمية ومودة

على م��غ��ادرة ب�لاده راكبا الطائرة بني
ح�ين و�آخ����ر ،ل��ي��ج��ول يف ال��ع��امل بحجة
توطيد العالقات مع دول العامل الأخرى،
�أو لق�ضاء �إجازاته اخلا�صة خارج البالد.
ومل نلم�س مظاهر البذخ وال�ترف عليه
�أو على من حوله ،رغم الرثاء الذي وفره
لبالده بجهوده الوطنية املخل�صة .بل كان
من�شغال بق�ضايا �شعبه وتعميق الروابط
بني خمتلف طبقاته.
وعالوة على ذلك فقد كان يزور �أبناء
�شعبه يف مدنهم وق��راه��م و�صحاريهم،
وي�سكن يف خميمات �صحراوية متنقلة
كمخيماتهم ،ويفتح ديوانه ملجال�ستهم
بحميمية وم��ودة ،ي�ستمع �إىل ق�ضاياهم
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و�شكاواهم وي�أمر املعنيني بحلها .وكان
�أي�ضا يخرج متخفيا يف الليل والنهار
دون ح��را���س��ة �شخ�صية ،ل��ي��طّ ��ل��ع على
�أح��وال املواطنني ،ويتفقد على الطبيعة
امل�شاريع التي حتت الإن�شاء ،دون مرا�سم
�أو حت�ضريات م�سبقة .وهو بهذا الت�رصف
كان قد �سار على خطى اخلليفة عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
جاللة ال�سلطان قابو�س بنى نه�ضة
ُعمان احلديثة ،وقدم ل�شعبه ما مل يقدمه
زعيم عربي ل��ب�لاده .كما �أن��ه مل يعرف
الف�ساد ومل ي�سمح به يف بالده ،ومل ميار�س
ا�ستغالل ال�سلطة ،ومل يكنز الأم���وال يف
اخلارج ،بل حافظ على بالده كرمية عزيزة

نظيفة ،حتظى ب��اح�ترام خمتلف ق��ادة
العامل.
طيب اهلل ثراه-وقد اختار جاللته
ّ
من هو ملء الثقة ،عندما و�ضع و�صيته
ملن يخلفه يف احلكم ،والتي احرتمها
وتقيد بها جميع �أف��راد العائلة .فكان
خ��ي��اره ق��د وق��ع على اب��ن عمه الرجل
احلكيم ،ال�سلطان هيثم بن طارق حفظه
اهلل ،والذي يحظى باحرتام اجلميع داخل
البالد وخارجها .وقد وعد ال�سلطان هيثم
بال�سري على نهج �سلفه الراحل العظيم
ال�سلطان قابو�س.
وب��ه��ذه املنا�سبة فقد �إط��ل��ع��ت على
الر�سالة التالية �أعدها حمبوه يوا�سون
بها �أنف�سهم للم�صاب اجللل ،التي تفي�ض
حلك َْم وكان حمتواها الآتي:
با ِ
 mلقد �أم�ضيت على كر�سي احلكم
ن�صف ق��رن ( )٥٠ع��ام��ا وخ��رج��ت كما
ولدتني �أمي ،وو�ضعت يف قرب متوا�ضع،
اخرتته لنف�سي بني الرتب ،كما ر�أيتم.
 mعلى م��دى ( )٥٠عاما ك�سلطان،

جاللة ال�سلطان قابو�س بنى نه�ضة
عُ مان احلديثة ،وقدم ل�شعبه ما مل
يقدمه زعيم عربي لبالده
مل ي�شغلني �سوى �شعبي و�سالمته ،و�أمنه
وراحته و�سكينته و�سعادته ورفاهيته،
واجتهدت قدر ما ا�ستطعت !
عاما مل �أتدخل
 mعلى م��دى (ً )٥٠
يف �ش�ؤون الآخرين ،ومل �أخطط ومل �أت�آمر
على �أحد� ،إمنا ركزت على مهام وظيفتي،
خادما ل�شعبي ،ال
واجتهدت لأكون بحق
ً
متعال ًيا عليه.
 mك��ان �شغلي ال�شاغل ط��وال تلك
ال�سنوات تر�سيخ منظومة القيم وتقدمي
القدوة ،لبناء جمتمع ُعماين مت�صالح مع
نف�سه ومع من حوله ،لدرجة �أن كل مواطن
ُعماين �صار يت�رصف كما كنت �أت�رصف،
فاحرتم العامل ب�أثره ال ُعمانيني �أينما
حلوا.
 mخم�سون عاما وحت��ت حكمي مل
يرق دم ملواطن ُعماين يف الداخل �أو يف
اخل���ارج ،ولهذا مل يعرف بلدي التطرف
و�أهله ،بعد �أن جتنبت �أ�سبابه ،فظلت بالدي
لع�رشات ال�سنني واحة لل�سالم ،ي�شهد بذلك
رشفنا به بيننا من العرب والعجم.
من � ُ

 mخم�سون عاما �أم�ضيتها دون �صخب
�أو مواكب فارغة ال تزيد �إال الناق�صني،
حتى حلظة وفاتي ومرا�سم دفني ،فكما
ر�أيتم ،مل ي�شغلني �أن يح�رضها ملك �أو
رئي�س ،بل حر�صت على �أن يودعني �شعبي.
 mونظرا ل�سالمة الزرع الذي زرعته
على مدى ( )٥٠عاما ،يف ذات يوم رحيلي،
ُعني ال�سلطان اجلديد ،ودون انتظار ثالثة
�أيام كما يقول القانون ،بل بادر �أوالدي
بفتح و�صيتي ،وعينوا من �أو�صيت بتعيينه،
هذا هو زرعي الذي زرعت ...ربح الزرع.
 mوعليه ،اجعلوا من �شعوبكم ال�سند
والعون والظهري ،فال ت�ستعدوهم ،راعوا اهلل
فيهم .كما ر�أيتم ،مبوتي خيم احلزن على

كل بيت يف ُعمان ( ر�أيت ُعمان حزينة )
فاحل�صاد يكون دائما من جن�س العمل.
� mأ�ستطيع �أن �أق��ول ب�أنني حافظت
ع��ل��ى �شعبي ف��ل��م �أه���ن���ه ،وع��ل��ى بلدي
فاجتهدت لتطويره اقت�صاديا و�صحيا
وتعليميا وقبل كل �شيء قيميا و�أخالقيا،
وذلك انطالقا من قول حديث ر�سول اهلل
«كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».
�صدق ر�سول اهلل �صلى عليه و�سلّم.
يف اخلتام �أدعو اهلل باملغفرة والرحمة
لل�سلطان قابو�س بن �سعيد باين نه�ضة
ُعمان احلديثة ،راجيا اهلل تعاىل �أن يوفق
خليفته ال�سلطان هيثم ب��ن ط���ارق ،يف
قيادة ُعمان �إىل التقدم واملنعة واالزدهار.
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مرثي ـ ـ ــة وط ـ ـ ــن..
ال الدّمع ُيجدي وال الأبيات واجلم ُل
ك ��م راح ��لٍ يف حناي ��ا القل � ِ�ب منزل� � ُه
(قابو�س ��نا) جل � ٌ�ل
لك ��ن فقدك� � ُم
َ

وال املراث ��ي وال الأح ��زان ي ��ا رج� � ُل
هل ر ّد ُه الدمع � ..أم هل فاته الأج ُل ؟
و�أي قل � ٍ�ب كه ��ذا ْ
اخلط ��ب يحتم� � ُل !

iii

�إين فجع ��ت ب ��ذاك الفج ��ر فاجع� � ًة
فالأر�ض تبكيك ح ّتى اخ�ض ّر مدم ُعها
تبكي ��ك كل ُعم ��ان الي ��وم ي ��ا رج�ل ً�ا
والدفء �أنت  ..و�أنت النب�ض يف دمها
(قابو� ��س) ت�س ��توطن الأت ��راح عاملن ��ا
(قابو� ��س) فقدك� � ُم يدم ��ي خواطرنا

مل ّ��ا وجدت ��ك ع ��ن عين ��اي ترحت� � ُل
وم ��ن ال�س ��ماء �أُج ��اج الدم ��ع ينهم� � ُل
ف�أن ��ت والده ��ا  ..والقائ ��د البط� � ُل
واحل � ُّ�ب �أن ��ت  ..و�أن ��ت الب ��در يكتم ُل
�إ ْذ بف ْق ��دك ن ��ور الك ��ون ين�س � ُ
�دل
ال�ص ��ني ُع لك ��ي ت�ْب�رْ ا ويندم� � ُل !
فم ��ا ّ

iii

(نوفم�ب�ر املج ��د) �آتٍ دون ط ّلتك ��م
ت�س� � ٌع و�س ��بعون م � ّ
�رت � ..آ ِه م�س ��رع ًة
احلب..لوغابتمالحمكم
لن ينتهي ُّ
ن�س ��تودع اللهّ نف�س ��ا م ��ن طهارته ��ا !
من ي ��ا حبي ��ب ُعم ��ان الي ��وم يف دع� � ٍة

�أ ّواه كي ��ف ب ��دون (الأب) نحتف� � ُل ؟
لو ُيفتدى العمر  ..بالأعمار ما بخلوا
فاحل � ُّ�ب يبق ��ى ل ْأن بال ��روح يت�ص� � ُل
ال�س ��ماء بك ْتها ماءها الو�شِ � � ُل !
حت ��ى ّ
�إىل اجلن ��ان قل ��وب ال�ش ��عب تبته� � ُل

النقيب /
منذر بن حمدان الفزاري
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
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ٌ
ُ
مـنـ�صـدع والـدمـ ُع مـنـهـمـ ٌُر
الـقـلـب
ٌ
مـنـ�صـدع
الـقـلـب

مـنـهـمـر
وال��ـ��دم��ـ��ع
ُ
ُ

ُ
ـنـكـ�سـر
والـبـال ُم
ُ

�ضـطـرب
والـفـكـر ُم
ٌ

ُ
بـمـارحـ َبـت
واالر���ض مــن حـولـنـا �ضـاقـت
ُ

ُّ
ُ
ـتــثــر
ــر يـ َ ْن
الـنـجـوم
عـقـد
وكـاد
ُ
الــزهْ ِ
ِ

أ�ســـف
وكــل �أج��ـ��زاء ه��ـ��ذا الـكـون فـي �
ٍ

ُ
ـر
أفــالك
والــنـجـم وال
والـ�شـمـ�س
ُ
ُ
والـقـم ُ
َ

لـفـقـد �سـلـطـانـنـا قـابــو�س حـيـث غـدا

جــنـة
ف��ـ��ي
��م وال كــدَ ُر
الـخـلـد ال هَ ��ـ��ـ ٌّ
ِ
ِ

بـحـكـمــتـه
مـن بـعـد مـا �أبـهـر الــدّ نـيـا
ِ

ّ
ــح ُ
ــفــر
ـــب ويـزهــو فـوقــه
ـــدو ُه ُح ٌّ
َي ْ
الــظ ُ

بـمـوتـه ال ُ
أر���ض قـد �ضـاقــت بـمـا رحـبــت
ِ

والأف��ـ��ـ��ـ ُ
��ق

ــع ُ
الـ�شـعـر مـن فـي قـلـبـه حــزنٌ
ــف
ُـ�س ِ
ُ
ال ي ْ

والـبـ�صـر
الـ�سـمـع
غــاب عـنـه
فـكـيـف َمــن
ُ
َ
ُ

أعــظــم الــ ّل ُ
ــر الـمـ�سـلـمـيـن بـمــا
فـــ�
َ
ــه � ْأج َ

أ�صـابـهـم م��ـ��ن
�
ْ

يـنـجـبـر
مـ�صـاب لـيـ�س
ُ
ٍ

ب���ـ���روح كـلـهـا �أم��ـ��ـ ٌ
��ل
ق��ـ��د ك��ـ��ـ��ان يـحـيـا
ٍ

ُ
ووجــهــه لـلـبـرايــا

يـخــط لــه ال��ـ��ـ��ت��ـ��اري��ـ��ـ ُ
ّ
ُ
��خ �إنّ
لــه
م���ـ���اذا

ٌ
ــر
فــ�ضــائــل فــي بــالدي لــيــ�س
َ
تــنــح ِ
ــ�ص ُ

ٌ
نـهـ�ضــة �ســطـ َعــت
فـي نـ�صـف قــرن تـجـ ّلــت

ُ
ــمــان
بـهـا عُ

أنـحــاء بـلـدتـنـا
ـا�س فـي �
ِ
تــدعــو لـه الـ ّن ُ

والـخـيـر يـدعــو
ُ

ــم ُ
ـــزن
ــان ّ
عُ َ
لـمـا مـ�ضـى بـاتــت عـلـى َح ٍ

ّ
ـنـفـطـر
قــلــب بــهــا قــد كـــا َد َي
وكــل
ُ
ٍ

بـرمـتـهـا
ف��ـ��ـ��راق��ـ��ـ��ه �أح��ـ��ـ��زنَ ال��ـ��دّ ن��ـ��ي��ـ��ا
ّ

والـقـدر
قـ�ضــاء ال��ـ�� ّل��ـ ِ��ه
ُ
ُ

تـغـ�شـاك رح��ـ��م��ـ ُ
َ
��ة

ربــي بـيـن جـنـتـه

ً
خ��ل��ف��ا
ول�����س��ت �أن�������س���ى ه��ن��ا م���ن ج���اءن���ا

الـخـبـر
�أظــلــم لـمـا جـاءنــا
ُ

فـقـد دهــاهــا

ٌ
ــ�شــرق
ُم

ـــر
َن ِ
ـــ�ض ُ

تــزدهــر
الـبـلــدان
عـلـى
ُ
ِ
أثـــر
لــه
ــر وال ُ
والــب ُّ
ِ

تــنـتــظــر
ــور
ــلــد هــنـاك
ُ
الــح ُ
فـي دار ُخ ٍ
ُ
ُ
لــه

والـظـفــر
الــنـور
وفــي مـقـلـتـيـه
ُ
ُ

مـ ّنـا الـدعــاء لــه

ونــفــتــخــر
نـفــديــه
هــو بــن طــارق
ِ
ُ

ٌ
َ
ُ
ـــر�ض ْ
ـــت
طــاعــة ُف
لــه بـل
الــوالء
مــ ّنــا
ُ

ــر
نـ� ِ
أتــم ُ

�سـلـطـانـنـا

هـيــثــم
ٌ

ال��ـ�� ّل��ـ��ـ ُ
��ه �سـلـطـانــ ًا

أم��ـ��ـ��ـ��ر ُه
و�
ُ

�إن

�أتــانــا

مــنــه

لـدولـتـنـا

بــه ال ُ
أر����ض وال ُ
ــ�شــر
آفــاق والـ َب
تــزهــو
ِ
ُ

ثــم الـ�صــالة عـلـى الـمـخـتـار �سـيــدنــا
ّ

تــنـهــمــر
ــزن
ُ
ُ
الــم ِ

�أدام��ـ��ـ��ـ��ه

��ه
و�آل��ـ��ـ��ـ ِ

مــا مــيــا ُه

الوكيل �أول
مــاجــد بــن خــمــيــ�س الــ�صــبــحــي
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
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ر�س��الة ال�س��لطان ب�ين مرتك��ز اال�س��تقـــــــــــــرار وا لأ م��ن ،وحف��ظ الو ح��دة للكي��ان
لي���س غريب��ا �أن يفق��د
العماني��ون ب��ل الع��امل ب�أ�سره
اً
ودول
ؤ�س�س��ات
�أف��رادًا وم�
ٍ
ال�س ِلم وال�س�لام ،وقامة
م��ورد ِّ
املناقب والوج��دان ،ال�سلطان
الراحل قابو�س بن �سعيد -طيب
اهلل ث��راه -الذي تك�� َّون فك ّون،
وحفظ املبادئ بتمعُّ ن� ،إذ نذر
ماله وحاله مللته و�أمته ،و�أفنى
لتحقيق ذل��ك �شباب��ه و�شيبته،
فكان ق��دوة يحت��ذى ،و�سرية
تنتقى ،وت�أريخا يُ ّ
�سط ُر ويُ�ستقى،
وتتَ��ذَ ى ،ويف
ومدر�سة تُق�� ُّر حُ ْ
ه��ذه الكتاب��ة املتوا�ضع��ة
نتع ّر���ض �إىل مقا�ص��د و�صي��ة
ه��ذا القائ��د الف��ذّ و�أبعادها
ومبادئه��ا ال�سيا�سي��ة والأمنية
والثقافي��ة وغريها ع�بر ر�سالته
ال�سلطاني��ة للعائل��ة املالك��ة
التي ت�ض َّمنت تولية خلفه جاللة
�سلطاننا هيث��م بن طارق لقيادة
امل�س�يرة الظافرة م��ن بعده،
وم��ا ا�شتملته تل��ك الر�سالة من
املقا�صد واملبادئ الرامية �إىل حفظ الأمن
والأم��ان ،والأركان الوطنية لعُ م��ان .ويقينا مني يف عدم
ا�ستيف��اء املو�ضوع ح ّقه مبثل هذه املقال��ة ال�سريعة واملقت�ضبة �إال
درك ُك ُّله ال يُ ُ
�أن��ه ووفق��ا للقاعدة الأ�صولية ف�إن} :ما ال يُ ُ
رتك ُج ُّله{ ،ووفاء حل��ق هذا القائد امللهم حيّا وميّتا على
ت ِل َي ًة
قدم لنا وللأمة من �أفعال خيرِّ ة ،وم�سال��ك نيرِّ ة ،ت�أتي هذه ال�سطور املتوا�ضع��ة ،والكلمات املرتادفة ،جَ ْ
م��ا ّ
وتعبريًا ل�شكرنا اخلال�ص له ،فمن ال ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل.
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حممد بن �سيف بن مّ
دوي ال�شعيلي

�إن حكمة جاللة ال�سلطان قابو�س -طيَّب اهلل ثراه-تتج�سد
املحكمة العليا
يف حتقيق الوحدة الوطنية بني الدولة وال�شعب على خمتلف
�إن ال�شخ�ص��ية القيادي��ة جلالل��ة ال�س��لطان قابو���س كتب الأ�صعدة وامل�ستويات وامل�س�ؤوليات يف �إدارة �ش�ؤون البالد

ب�ش���أنها العديد من الك ّتاب وامل�ؤلفني واملفكرين؛ لأن �سماقة
مناقبه��ا ،ومنجزاته��ا و�أفعاله��ا �س��ابقت ميع��اد ت�أليفه��ا
وذكره��ا ،كما هو ظاهر للعيان ،م�ش��هود ب��ه يف كل الأقطار
والبل��دان ،فبح��ق ه��ي �شخ�ص��ية ذات رم��وز عدي��دة ،و�أقوال
�سديدة ،ومقا�صد فريدة ،واملفيد من ذلك كله ح�سن اال�ستفادة
من تلك ال�شخ�صية قوال وفعال وفكرا.
ت�ض��منته م��ن �أبعاد
�إن ال َّنظ��ر �إىل ر�س��الة جاللت��ه وم��ا
ّ
ونظرات ،و�إر�شادات وتوجيهات ،ت�سرتعي منا الوقوف عليها
من عدة مبادئ وحماور �سامية كالآتي:
عمق التكوين الديني والثقافـي فـي �شخ�صية القائد
�إذ �إن جـاللتـ��ه ا�س��تفتـح ر�س��ـالتـه بقـولــ��ه اهلل تبـــ��ارك
}ر َّب َنا َعل َْيكَ َت َوكَّ ْل َنا َو�إِل َْيكَ �أَ َن ْب َنا َو�إِل َْيكَ المْ َِ�ص�ير{
وتعالــــىَّ :
املمتحنة ( .)4يقول ابن كثري يف تف�سري هذه الآية�« :أي :توكلنا
علي��ك يف جميع الأم��ور ،و�س��لمنا �أمورنا �إليك ،وفو�ض��ناها
�إليك (و�إليك امل�ص�ير) �أي :املعاد يف الدار الآخرة» .ومقت�ضى
مق�ص��د الآية يفيد طلب املعونة من امل��وىل الكرمي بالتوفيق
امل�ض��من بالر�س��الة ،وهو دلي��ل على ثبات
والت�س��ديد للأم��ر
ّ
املعتقد با�س��تمطار العناي��ة الربانية وحدها م��ن اهلل تعاىل
دون غريه ،وهو نهج نقتدي به من فعل �سيدنا �إبراهيم -عليه
وم ْن معه مع قومهم حني تربءوا منهم ،ولي�س هذا
ال�س�لامَ -
بغري��ب يف تكوين �شخ�ص��ية جاللت��ه؛ �إذ امل�س��تقرئ لتكوين
�شخ�ص��يته ي�ص��ل �إىل �إنه تلقى تعليم اللغة العربية واملبادئ
الدينية على �أيدي �أ�س��اتذة متخ�ص�صني اختارهم والده له يف
�سنواته املبكرة من عمره.
كم��ا � ّأن هن��اك م�ؤ��شرات تدل��ل عل��ى مالزم��ة املعتق��د
الإ�س�لامي ل�شخ�ص��ية ال�س��لطان قابو���س ،ويتجل��ى ذلك من
خ�لال ر�ص��د مقتطف��ات م��ن ر�س��الته ال�س��لطانية ،ومن تلك
العب��ارات والن�ص��و�ص بجانب الآية الكرمية ال�س��ابقة :حمده
اهلل تع��اىل �أوال ،ث��م ال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى ر�س��وله الكرمي،
و�إيراده عب��ارة (ف�إننا وبعد التوكّ ل على اهلل) ،وتذكري جمل�س
العائل��ة مب�ض��امني النظ��ام الأ�سا�س��ي ومبادئ��ه الت��ي منها
الت�أكي��د عل��ى االنتم��اء الإ�س�لامي ل ُعم��ان بقول��ه يف املادة
الأوىل�« :س��لطنة ُعمان دولــة عربيـة �إ�س�لامية م�س��تـقلة ذات
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�س��يـادة تامـة عا�صمتها م�سقط .املادة الثانية« :ديـن الدولة
الإ�سالم وال�رشيعـة الإ�سالمية هي �أ�سا�س التـ�رشيع».
كما ينحدر تكوين �شخ�ص��ية جاللت��ه الدينية كقائد ملهم
ذي عقيدة را�س��خة يف ع��دة خطابات له منه��ا :قوله يف 18
رق��ي الأمم لي���س يف عل��و مبانيها وال
نوفم�بر 1973م�« :إن ّ
رقيها ُي�س��تمد من قوة �إميان �أبنائها
يف وفرة ثرواتها ،و�إمنا ّ
وح��ب الوطن واحلر�ص واال�س��تعداد
ب��اهلل ،ومكارم الأخالق
ّ
للب��ذل والف��داء يف �س��بيل املقد�س��ات» ،وقوله يف املنا�س��بة
نف�س��ها لع��ام 1974م�« :إن الته��اون يف حماي��ة دين اهلل له
عواقب وخيمة» ،وقوله يف  26نوفمرب 1975م�« :إننا �ش��عب
م�س��لم يعت ّز ب�إ�س�لامه و�إميانه؛ ولذا ن�ض��ع تعاليم ديننا فوق
كل اعتبار ،ون�ستلهم من ر�سالة امل�سجد ما ُينري طريق حياتنا
درب تق ُّدمِ نا».
و ُي�ضيء َ
�إن امل�ض��امني ال�س��ابقة الدال��ة عل��ى التكوي��ن الدين��ي
واملتابع
ل��ع
َ
والثق��ايف ل�شخ�ص��ية وفك��ر جاللته ته��دي املطَّ َ
هوية �سلطنة
َ
والقارئ �إىل مق�صدين اثنني؛ الأول :الت�أكيد على َّ
ُعمان الإ�س�لامية وت�أ�صيل ذلك عرب د�س��تور الدولة ،والثاين:
وجوب ت�أكيد تلك الهوية يف �شخ�ص احلاكم اجلديد ،والأ�رسة
��ن هم عل��ى الرتب��ة ال ُعمانية
وم ْ
املالك��ة ،وجمل���س الدف��اعَ ،
الطاهرة �سواء كان مواطنا �أو مقيما� ،أو عابرا �أو زائرا ،فيجب
عل��ى اجلميع الر�س��وخ عل��ى الثواب��ت الوطنية املت� ِّأ�ص��لة يف
كيان هذا املجتمع العريق.

ت�أكيد حفظ الأمن الداخلي
واخلارجي ل ُعمان وا�ستقرارها

حيث �أورد جاللته يف ر�س��الته �إىل جمل�س العائلة املالكة
وجمل���س الدف��اع رغبت��ه وت�أكي��ده عل��ى ه��ذا املب��د�أ بقوله:
«ورغب��ة مِ ّن��ا يف �ض��مان ا�س��تقرار البالد» .ويتج��ذر حر�ص
جاللته يف حفظ مق�صد الأمن الداخلي واخلارجي ل ُعمان عرب
اعتقادٍ داخلي ممُ تزج باملحور ال�س��ابق املتمثل يف ال�صياغة
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الإ�سالمية ل�شخ�صية جاللته؛ �إذ �إدراكه العميق مل�آالت الإخفاق
يف ت��رك عمومي��ة انتق��ال احلك��م ب��دون �ض��بط وربط ،وح�س��م
وعزم ،ت�رشيعيا وواقعيا وتطبيقيا ،ولذلك ختم ر�س��الته بعبارة
(عاملني بقوله تعاىل« :وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم».
كم��ا يتجل��ى حر�ص جاللت��ه يف حف��ظ الأمن واال�س��تقرار
لعم��ان ونه�ض��تها الت��ي �أفن��ى لأجلها �ش��يبه و�ش��بابه ،وماله
وحال��ه ،يف عدم �إطالة فرتة �ش��غور من�ص��ب ال�س��لطان وانتقال
والية احلكم لل�س��لطان اجلديد؛ �إذ جعل ذل��ك يف مدة ثالثة �أيام
بالن�س��بة لت�ش��اور العائل��ة املالك��ة الختي��ار من يرون��ه بينهم
دون ت��رك الدول��ة يف ف��راغ ت�رشيع��ي و�إداري ،ولتحقي��ق ه��ذا
تو�سم
التوجه و�ض��مان �س�لامته تبنى جاللته الإ�ش��ارة �إىل َم ْن ّ
في��ه الكف��اءة والكفاي��ة م��ن ذات العائل��ة املالكة وه��و جاللة
ال�س��لطان هيث��م بن طارق �-أي��ده اهلل -يف قي��ادة ُعمان ،ويعد
هذا امل�س��لك وقوفا ح�ضاريا و�سيا�س��يا بارزا ل ُعمان و�أهلها من
قِ َب��لِ جاللته وه��و يف مثواه الأخري ،كما �أن جاللته �أ�ص��بغ هذا
امل�س��لك بالطابع القان��وين والت�رشيعي يف �أعل��ى و�أقوى قواعد
الت�رشي��ع ال ُعم��اين ،وهو النظ��ام الأ�سا�س��ي للدولة ع�بر مادته
ال�ساد�س��ة القائل��ة« :يقوم جملـ�س العائل��ة املالكة ،خالل ثالثة
�أيام من �ش��غور من�صب ال�سلطان ،بتحديد من تـنتـقل �إليه والية
احلكم .ف�إذا مل يتـفق جمل�س العائلة املالكة على اختيار �سلطـان
للبالد قام جمل�س الدفاع باال�ش�تراك مع رئي�سي جمل�س الدولة
وجمل�س ال�ش��ورى ورئي�س املحكمة العليا و�أقدم اثنني من نوابه
بتثبيت من �أ�شار به ال�سلطان فـي ر�سالته �إىل جمل�س العائلة».
�إن من �أهم املرتكزات التي �أر�س��اها جاللة ال�سلطان قابو�س
�ض��من تعدي�لات النظ��ام الأ�سا�س��ي للدول��ة مبوجب املر�س��وم
ال�س��لطاين (2011/99م) ال�رشاك��ة الوطني��ة وامل�ؤ�س�س��ية يف
اختيار �س��لطان البالد وتن�صيبه؛ يتجلى ذلك من خالل م�ساندة
رئي�س��ي جمل�سي ال�شورى والدولة ورئي�س املحكمة العليا و�أقدم
نائب�ين لرئي���س املحكمة العلي��ا ملجل�س الدف��اع يف �إدارة هذه
العملي��ة ،ولذل��ك العدي�� ُد م��ن ال��دالالت ال�سيا�س��ية والت�رشيعية
واالجتماعية؛ كون جمل�سي ال�شورى والدولة ُيناط بهما اجلانب
الت�رشيعي يف البالد وا�ش�تراك رئي�سيهما ي�ضفي �صبغة �رشعية
�أقوى للحاكم امل�ش��ار �إليه ،ومن جانب �آخر ف�إن �أع�ض��اء هذين
ذات اخلربات العلمية
ال�شعب وال ُّن َخ َب
املجل�سني يمُ ِّثالن
الوطنية َ
َّ
َ
والعملي��ة م��ن موظف��ي الدول��ة املدني�ين والع�س��كريني ،فكان
ح�ض��ور رئي�س��ي املجل�سني هو �شهادة حل�ض��ور ه�ؤالء الأع�ضاء
الذي��ن هم بدورهم ح�ض��ور ع��ن املواطنني وم�ؤ�س�س��ات الدولة،
ح�ضور �شاه ٍد ملمثلي ال�سلطتني الت�رشيعية
أمام
وبالتايل
ٍ
ُ
فنحن � َ
والتنفيذي��ة يف الدول��ة .كما �أن ح�ض��ور رئي���س املحكمة العليا
و�أقدم نائبيه مبثابة �ش��هو ِد ال�س��لطة الثالثة يف الدولة (ال�سلطة
الق�ض��ائية) عل��ى �إدارة عملي��ة تن�ص��يب احلاك��م ،ورئي���س هذه
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جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -رحمه اهلل-
قدوة يحتذى ،و�سرية تنتقى ،وتاريخ ي�سطر
قر وتحُْ َت َذى
وي�ستقى ،ومدر�سة ُت ُّ
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ال�س��لطة يف الت�رشيع ال ُعماين هو رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
جالل��ة ال�س��لطان ونائبه ه��و رئي�س املحكمة العلي��ا حال تعذر
وجوده ،فكان ح�ضور الأخري مبثابة ح�ضور رئي�س هذه ال�سلطة،
كما �أن املحكمة العليا تعد �أعلى �س��لّم ق�ض��ائي يب�س��ط يده على
لع -كذل��ك -مبهم��ة مراقب��ة م��دى انطب��اق
الق�ض��اء ،وت�ض��طَّ ُ
القوانني مع النظام الأ�سا�سي للدولة.
�إن حكمة جاللة ال�س��لطان قابو�س -طيب اهلل ثراه -تتج�سد
يف حتقي��ق الوح��دة الوطنية ب�ين الدولة وال�ش��عب على خمتلف
الأ�ص��عدة وامل�س��تويات وامل�س���ؤوليات يف �إدارة �ش���ؤون البالد،
جت�س�� ُد مبد�أَ التكامل ال�سيا�سي والأمني بني
وال�ص��ورة ال�س��ابقة ِّ
هذي��ن الطرفني مهما كانت الظروف والأحوال .كما �أن تر�س��يخ
مبد�أ التكامل بني القائد واحلكومة وال�ش��عب لل�سعي نحو حتقيق
الأهداف ال�س��امية التي ين�شدها اجلميع للحفاظ على �أمن البالد
وطم�آنينة العباد تعد من �أهم ركائز �إ�سرتاتيجية ال�سالم الداخلي
يف فك��ر جاللت��ه حيث يق��ول�« :إن احلكومة وال�ش��عب كاجل�س��د
الواح��د� ،إذا مل يقم ع�ض��و من��ه بواجبه اختلت بقي��ة الأجزاء يف
ذلك اجل�س��د» .وه��ذا املعنى هو الذي ي�ؤكده (جان جاك رو�س��و)
يف كتابه ال�ش��هري (العق��د االجتماعي) بقوله« :لي�س��ت الدولة �أو
املدينة �سوى �شخ�ص معنوي تقوم حياته على وحدة �أع�ضائه».

ب�سط �سيادة دولة القانون
والنهو�ض بواجب الأمانة الوطنية

�سيا�سي
اهتمام جاللتِه ُم ْن ُذ وقت ُمبكّر ب�إيجاد نظام
لقد ُعن َِي
ُ
ّ
أركان يف
وت�رشيعي محُ َك ِم ال ُبنيان،
ع�رصي الو�سيل ِة وال ِ
ِّ
ّ
�سن الت�رشيعات القانونية املختلفة
يف
يتمثل
مان،
ع
ّ
�سلطنة ُ
لإدارة �ش�ؤون بلده و�شعبه مبا يتفق وال�سيا�سات الت�رشيعية
العاملية الع�رصية ،ويتما�شى مع الثوابت الوطنية ال ُعمانية،
وهذه التدابري القانونية تعد �صمام الأمان لإدارة زمام الأمور
ي�ضمن دميومة ا�ستقرارها وم�سريتها.
واحلُكم يف الدول مبا
ُ
يقول البليك« :فالنظام ال�سيا�سي بتعبري مب�سط يعبرِّ عن فل�سفة
احلكم والعوامل التي حتفظ دميومة الدولة ،ف�إذا ا�ستطاعت
الدولة �أن تبني نظاما �سيا�سيا م�ؤ�س�سيا وتفاعليا مكّن ذلك من
ا�ستمرارية �أكرب ،وعمل على جتاوز العقبات ،واالنطالق نحو
تخوف ،والعك�س متاما يجعل الدولة تتجه نحو
امل�ستقبل دون ّ
االنحدار �سواء متت هذه العملية ب�شكل وا�ضح �أم مبوت بطيء».

�إن �سيادة القانون وقواعده يجب �أن تكون وفق الأ�صول املعتربة التي ت�سري على الفرد والكيان
وامل�ؤ�س�سة يف الدولة ،وكون اليمني الد�ستورية لل�سلطان يف عُ مان يتم ت�أديتها يف جل�سة م�شرتكة بني
جمل�س عُ مان وجمل�س الدفاع ف�إن ذلك ير�سخ مبد�أ �سيادة القانون ت�شريعا وتطبيقا
�إن �إ�ش��ارة جاللت��ه لهذا املب��د�أ تتجلى يف و�ص��يته ملجل�س
حملك��م النظام
العائل��ة املالك��ة عرب ر�س��الته له بقول��ه« :فقد ّ
الأ�سا�سي للدولة �أمانة عظيمة ،وكلّفكم مهمة ج�سيمة ،ب�إ�سناده
��ن تنتقل �إلي��ه والية
�إىل جمل�س��كم املو ّق��ر م�س���ؤولية حتدي��د َم ْ
احلك��م ،وذلك خالل ثالثة �أيام من �ش��غور من�ص��ب ال�س��لطان».
لن�ص جاللته يدرك مق�ص��دين
�إن
ّ
املتمع��ن �إىل دالالت الألفاظ ّ
رئي�س��يني �أُن ِْيطَ ملجل�س العائلة املالكة القيام بهما وهما� :أوال:
حتم��ل �أمانة رعاية م�ص��الح الوط��ن واملواطن�ين باملحافظة
ّ
باالتفاق على اختيار احلاكم مبوجب النظام الأ�سا�سي املر�سى
ب��ه حك��م البالد ،وثانيا� :س��يادة ذلك النظام وو�ض��عه فوق ك ّل
ين�ص��به
اعتب��ار لتحقي��ق املق�ص��د ال�س��ابق ع�بر ال ّت�س��ليم َ
مب ْن ّ
جمل�س الدفاع وفق امل�ش��ار �إليه يف الر�س��الة حال عدم االتفاق
بني �أفراد العائلة املالكة .وينحدر هذان املق�صدان وي�ست�شفان
ب�إمعان النظر �إىل ما ي�ؤديه ال�سلطان اجلديد من ميني د�ستورية
مبوجب املادة ال�س��ابعة م��ن النظام الأ�سا�س��ي للدولة القائلة:
«يـ�ؤدي ال�سلطان قبـل ممار�سـة �صالحياتـه ،يف جل�سـة م�شرتكة
ملجل�س��ـي ُعمـان والدفاع ،اليمني الآتية�( :أق�سم باللهّ العظيم �أن
�أحرتم النظام الأ�سا�س��ي للـدولـة والقوانني ،و�أن �أرعى م�صالح
املواطنني وحـرياتهم رعـاية كاملة ،و�أن �أحافظ على ا�ستقالل
الوطن و�سالمة �أرا�ضيه)».
�إن �سيادة القانون وقواعده يف �أي حال وب�أي مو�ضع يجب
�أن يكون وفق الأ�صول املعتربة التي ت�رسي على الفرد والكيان

وامل�ؤ�س�س��ة يف الدولة ،وكون اليمني الد�س��تورية لل�س��لطان يف
ُعمان يتم ت�أديتها يف جل�سة م�شرتكة بني جمل�س ُعمان وجمل�س
الدفاع ف�إن ذلك ير�س��خ مبد�أ �سيادة القانون ت�رشيعا وتطبيقا؛
بحيث اجتماع �أع�ضاء املجال�س الت�رشيعية يف �سلطنة ُعمان مع
جمل�س الدفاع الذي هو �ص��مام التدابري الوقائية ،وال�ضمانات
الأمنية ،لإنزال الن�صو�ص القانونية وقواعدها مبو�ضعها زمانا
ومكانا ،ولذلك كان هذا املجل�س هو امل�س���ؤول عن حفظ الدولة
وكيانها ،وا�س��تمرار �أعمالها مب�ؤ�س�ساتها ،فرتة تن�صيب احلاكم
والإعالن عنه كما ن�ص��ت املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين
رقم (1996/105م) يف �ش���أن جمل�س الدفاع وذلك يف مادته
الثانية/ب القائلة« :تثبيت من �أ�ش��ار �إليه ال�سلطان يف ر�سالته
�إىل جمل���س العائلة ،واتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش���أن،
وذل��ك �إذا مل يتف��ق جمل�س العائل��ة على اختيار �س��لطان للبالد
خ�لال املدة املحددة قانونا» .والإج��راءات التي تتخذ يف مثل
ه��ذه الأح��وال �إعالن حالة الطوارئ و�ض��بط الأمن وا�س��تقراره
على كل �ش�بر من �أرا�ضي ومرافق ال�سلطنة .كما �أنه يف غري هذا
احلال �أ�س��ند هذا ال�ش�أن �-أي�ض��ا -ملجل�س الدفاع بن�ص املادة
الثانية بالق��ول« :يف غري احلالة املن�ص��و�ص عليها يف املادة
( )6من النظام الأ�سا�س��ي للدولة يجتم��ع جمل�س الدفاع بدعوة
من ال�س��لطان .ويتوىل املجل�س النظر يف املو�ضوعات املتعلقة
باملحافظة على �س�لامة ال�سلطنة والدفاع عنها» .ومراد الن�ص
ومق�ص��ده يف �أي وقت تتعر�ض ال�س��لطنة لأحوال احلرب �أو عدم
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االن�ض��باط الأمن��ي و�أمثاله��ا ،فللمجل�س حينه��ا �إعالن حالة
الطوارئ والتعبئة العامة.
يقول عا�ص��م ر�شوان يف �س��يادة نظام احلكم يف ال�سلطنة:
«�إن النظام الأ�سا�سي للدولة مل ي�أخذ يف اعتباره فقط متغريات
الع�رص احلديث و�إمنا جتاوزها للت�أثيث مل�س��تقبل �آمن وم�ستقر
�سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا ،حيث �أوجد «معايري مبدئية»
تخ�ض��ع لها �س��لوكيات الت�رشيع الذي ينظم احلياة املجتمعية
يف الداخ��ل وتعام�لات �س��لطنة ُعم��ان اخلارجية ،و�أ�ص��بحت
هن��اك مرجعي��ة ميك��ن االحت��كام �إليها عن��د بروز �أي ق�ض��ية
خالفية �أو مو�ضع للجدل».

معيار الكفاءة والكفاية فـي
ال�صفات والقدرات لتويل القيادة

يتجلى ذلك يف ت�س��بيب جاللته الذي دعاه للإ�ش��ارة فيمن
يتوىل حكم ُعمان وهو جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق �-أعانه
اهلل و�أي��ده ون�رصه -حيث �إن جاللة ال�س��لطان الراحل قابو�س
تو�سم يف �شخ�ص��ه القدرات التي
بن �س��عيد باين نه�ض��ة ُعمان ّ
ت�ؤهل��ه حلمل الأمان��ة بقوله« :ن�ش�ير ب�أن يتوىل احلكم ال�س��يد
هيث��م بن ط��ارق؛ وذلك ملا تو�س��منا فيه من �ص��فات وقدرات

ت�ؤهل��ه حلمل ه��ذه الأمانة ،و�إننا ن��ضرع �إىل اهلل العلي القدير
�أن يك��ون عند ح�س��ن الظ��ن الذي دعان��ا �إىل اختي��اره ،والثقة
الت��ي دفعتن��ا �إىل تقدمي��ه»� .إن ه��ذا االختيار والتق��دمي فيمن
تو�سم فيه ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد الكفاءة والكفاية
ّ
من ال�ص��فات والق��درات القى قب��وال وا�ستح�س��انا وت�أييدا من
قب��ل جمل�س العائل��ة املالك��ة؛ �إميانا من��ه واعتق��ا ًدا بحر�ص
جاللته على خمتلف املقايي�س للحفاظ على منجزات النه�ض��ة
و�ضمان ا�ستمرارية العطاء واال�ستقرار واالن�سجام ب ُعمان ،كما
�أن جمل�س العائلة املالكة كان حري�صا على حفظ �سمعة ُعمان
و�ش��عبها ووالة �أمره��ا يف ظل التي��ارات ال�سيا�س��ية املختلفة
تخيم عل��ى املنطقة والعامل ،وهو ما �أ�ش��ار
واملتجاذب��ة الت��ي ّ
�إليه �ص��احب ال�سمو ال�س��يد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون
جمل���س ال��وزراء يف حديث��ه باالجتماع امل�ش�ترك بني جمل�س
العائلة املالكة وجمل�س الدفاع لفتح ر�س��الة ال�س��لطان الراحل
بقول��ه« :للعلم ،جمل���س العائلة قد اجتمع يف وقت �س��ابق وقد
تف�ضل بها جاللته؛
وافق على تثبيت َم ْن هو يف الو�ص��ية التي ّ
�إكرام��ا لهذا الرج��ل ،وتقديرا ل��ه ،وتعزيزا ملكانته ،ول�س��معته
و�س��معة ُعم��ان �أمام الغري ،فنح��ن كلنا هنا �أمام م�س���ؤوليات
ج�سام ،وعلينا �أن نبذل كل جهد يف �سبيل هذا البلد ،ويف �سبيل

�إن تر�سيخ مبد�أ التكامل بني القائد واحلكومة وال�شعب لل�سعي نحو حتقيق
الأهداف ال�سامية التي ين�شدها اجلميع للحفاظ على �أمن البالد وطم�أنينة
العباد تعد من �أهم ركائز �إ�سرتاتيجية ال�سالم الداخلي يف فكر جاللته
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�إن �سال�سة انتقال احلكم يف �سلطنة عُ مان يدلل
على مقا�صد ومبادئ را�سخة يف هذا القطر
العريق ومن ذلك :رقي وبالغة الوعي الثقايف
واالجتماعي يف ال�شعب ال ُعماين العريق الذي
ي�ؤمن بتالحم العالقة ومتانتها بني احلاكم وال�شعب
a a a a

تقدمه ،وحفاظا على �أمنه و�سالمته»� .إن هذا احلديث الذي عبرّ
من خالله �صاحب ال�سمو يف حديثه عن جمل�س العائلة املالكة
ين��م ع��ن م��دى الوع��ي العمي��ق ،و ُب ْعد النظ��ر الدقي��ق ،ملجل�س
ُّ
العائلة املالكة ل ُعمان عن �أهمية الأمانة العظيمة ،وامل�س�ؤولية
اجل�س��يمة ،املتمثلة يف الوحدة الوطنية اجلماعية التي ذكّ ر بها
جالل��ة ال�س��لطان الراحل هذا املجل���س يف ر�س��الته لهم والتي
�أ�شار �إليها نظام احلكم يف البالد لهم يف املادة ال�ساد�سة.
الدعوة للوحدة واالئتالف

وترك الفرقة واالختالف

تدل عبارة «ف�إننا ندعوكم جميعا �إىل مبايعته على الطاعة
يف الع��سر والي��سر ،واملن�ش��ط واملك��ره ،و�أن تكونوا له ال�س��ند
املتني ،والنا�صح الأمني ،معت�صمني دائما حتت قيادته بوحدة
ال�صف والكلمة والهدف وامل�صري ،متجنبني كل �أ�سباب ال�شقاق
والفرقة والتنابذ والتناحر» الواردة يف ر�سالته ملجل�س العائلة
املالك��ة عل��ى مب��ادئ را�س��خة يف فك��ر جاللت��ه املتمثل��ة يف
االجتماع على الكلمة بني جميع �أفراد العائلة وال�شعب ال ُعماين
الويف ،وقد و�ض��ح ذلك جاللته �-أي�ض��ا -يف �أكرث من مو�ض��ع
م��ن خطاباته منها قوله�« :إن ال�سيا�س��ة الت��ي اخرتناها و�آم ّنا
التقرب والتفاهم ب�ين احلاكم واملحكوم،
بها هي ً
دائم��ا و�أب ًدا ّ
تر�س��يخا للوح��دة الوطنية,
وب�ين الرئي���س واملر�ؤو���س ،وذلك
ً
و�إ�ش��اعة لروح التعاون بني اجلميع» ،و�أي�ض��ا قوله يف مو�ضع
�آخر« :لي�س لدينا بذور �ش��قاق وال فرق��ة ،بل نتفي�أ ظالل وحدة
أح�سن عملَه و�أحب
وطنية ال �شقاق فيها وال تنابز�...أَ ْخيرَ ُ نا َم ْن � َ
وطن��ه...ال والء �إال هلل والعقي��دة والوط��ن ،واحلم��د هلل ،بلدنا ال
يحدث فيه ما يجري يف املجتمعات الأخرى ،فالأمن م�س��تتب،
وم�س���ؤولو الأمن وال�ؤهم لويل الأم��ر و�أوامره ،ولي�س ملذهب �أو
طائف��ة �أو عائل��ة �أو فرق��ة من الف��رق ،فاجلميع �سوا�س��ية �أمام
العمل على �أمن الوطن و�أهله وازدهاره وا�ستقراره».
�إن �سال�س��ة انتق��ال احلك��م يف �س��لطنة ُعم��ان يدل��ل عل��ى
مقا�ص��د ومبادئ را�س��خة يف هذا القطر العريق ومن ذلك :رقي

وبالغة الوعي الثقايف واالجتماعي يف ال�شعب ال ُعماين العريق
ال��ذي ي�ؤم��ن بتالح��م العالق��ة ومتانتها بني احلاكم وال�ش��عب
مت�أث��را ب�أ�ص��الة و�س�لامة معتق��ده و�إميان��ه ويقين��ه الثاب��ت
بهويته الإ�س�لامية والت�أريخية التي �أ�صبحت �أمنوذجا ل�شعوب
العامل املختلفة وكل ُقط��ره و�أطيافه .كما يدلّ على مبد�أ الوالء
اخلال�ص لرتاب الوطن ومقد�ساته من قبل اجلهات وامل�ؤ�س�سات
الع�س��كرية والأمنية خا�ص��ة وباقي امل�ؤ�س�س��ات املدنية عامة؛
فهنيئ��ا لعمان قادتها الع�س��كريني والأمني�ين ممثلني مبجل�س
الدفاع الذي ا�ض��طلع ب�أداء الواج��ب ،والقيام باملهام ،والوفاء
لباين النه�ضة جاللة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد -طيب
اهلل ث��راه -ال��ذي ما فتئ يرفع �ش���أنها وجمدها وعزتها يف �أي
حمفل م��ن املحافل ،وهو م��ا نهجه جاللة �س��لطاننا هيثم بن
طارق املعظم الذي كان و�س��يكون عند ح�س��ن الظن يف اختيار
��ن �أ�ش��ار �إليه وق ّدم��ه �س��لطاننا الراحل قابو�س بن �س��عيد؛ �إذ
َم ْ
ت�أكيد جاللته على موا�ص��لة نف�س النهج واخلطى الذي ر�س��مت
ل ُعم��ان داخلي��ا وخارجي��ا منذ ب��زوغ فجر النه�ض��ة الع�رصية
احلديثة ل ُعمان ت�رشيعا وتطبيقا وفكرا.
املراجع:
• القر�آن الكرمي.
• تف�سري ابن كثري.
• النظام الأ�سا�س��ي للدولة ال�ص��ادر باملر�س��وم ال�سلطاين رقم
(1996/101م) ،وتعديالت��ه ال�ص��ادرة باملر�س��وم ال�س��لطاين
رقم (2011/99م).
• املر�س��وم ال�س��لطاين رق��م (1996/105م) ب�ش���أن جمل���س
الدفاع ،اجلريدة الر�سمية رقم (.)590
• �إبراهي��م �أحم��د زه��ران و�آخ��رون ،زعم��اء �ص��نعوا الت�أريخ
ح��ضرة �ص��احب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد املعظّ م،
�ص (.)37
• عم��اد البلي��ك� ،ص��احب اجلالل��ة قابو���س بن �س��عيد الأمل
املتحقق� ،ص (.)139
• �س��يف ب��ن نا��صر املعم��ري و�آخ��رون ،املب��ادئ ال�س��امية
�أربعون مبد�أ �سام ًيا يف التنمية وبناء الإن�سان.
• خال��د ب��ن �س��عيد اجل��رادي وح��ارث ب��ن جمع��ة احلارثي،
روائع احلِكم ال�س��لطانية� ،ش���ؤون الب�لاط ال�س��لطاين ،املديرية
العامة للتخطيط وتنمية املوارد الب�رشية.
• عا�ص��م ر�ش��وان ،قابو�س �س��لطان �أم �ص��احب ر�س��الة� ،ص
(.)40
موحد ُعمان ال�س��لطان قابو�س
• ُعم��ان بن جا�س��م البحراينّ ،
بن �سعيد� ،ص (.)98
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قابـو�س القائـد الـذي احرتمـه العالــم
ود َّع��ت ُعمان من �أق�ص��اها �إىل �أق�ص��اها
يف احل��ادي ع�ش��ر م��ن يناي��ر الأب القائد
املغفور له باذن اهلل تعاىل جاللة ال�س��لطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور ـ طيب اهلل ثراه
ـ يف يوم وقفت فيه ُعمان لت�ش��يع اجلثمان
الطاه��ر لفقيده��ا الغ��ايل م�ؤ�س���س ُعم��ان
احلديثة ،وباين نه�ضة جبارة ب�صروح قوية
و�إمكاني��ات عظيمة ،حتققت خاللها ل ُعمان
الوط��ن والإن�س��ان الأم��اين والطموحات،
يف م�س�يرة كف��اح وطني��ة ناهزت ن�ص��ف
وعمت رب��وع ُعمان من
قرن م��ن الزمانَّ ،
م�سندم �شماال �إىل ظفار جنوبا ،لريحل عن
�إرث تاريخي عظيم حققه ل ُعمان ،لتم�ض��ي
ُعم��ان من بع��ده بعزمية وق��وة وثبات نحو
امل�س��تقبل بع��ون اهلل ،و بف�ض��ل ما �ش��يده
من �أ�س���س متين��ة لدولة ع�ص��رية حديثة،
وبقيادة ح�ضرة �ص��احب اجلاللة ال�سلطان
هيث��م بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعـاه ـ
الذي ت�سلم مقاليد احلكم يف البالد ليكون
�س��لطان ُعمان ،والذي جاء ليكمل م�سرية
ال�س��لطان قابو���س طي��ب اهلل ث��راه ال��ذي
�أو�ص��ى به و�أو�ص��ى �أبناء ال�ش��عب الأوفياء
ب�أن يقفوا معه ،ملتفني حول قيادتهم ب�صف
واح��د كم��ا عهدهم دائما ،وه��م بعون اهلل
على النهج ما�ضون ل ُعمان الغد وامل�ستقبل.
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عظمة الإجنازات التي َّ
حتققت يف عهد ال�سلطان قابو�س ـ طيب اهلل ثراه ـ والثقة
املطلقة يف ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ ت�ؤكد على �أن ال�سلطنة تتمتع مب�ؤ�س�سات را�سخة ،و�ستوا�صل النهج الذي
�سار عليه م�ؤ�س�س عُ مان احلديثة
�إن املتمعن يف م�سرية املغفور له باذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور ـ طيب اهلل ثراه ـ يجد �أن كل ما حققه على
امل�ستوى الداخلي و اخلارجي ،والعزمية القوية التي ات�صف بها ليبني
ُعمان وي�شيد فيها كل هذه ال�رصوح وامل�ؤ�س�سات القوية الرا�سخة
ويهتم بالإن�سان ال ُعماين ليكون قادرا على امل�ساهمة يف بناء ُعمان،
وال�سيا�سة احلكيمة يف التعاطي مع ال�ش�أن اخلارجي ،يجد �أن جاللة
ال�سلطان قابو�س قد ت�أ�س�س منذ طفولته على �أن يكون قائدا عظيما
ي�سجله التاريخ كواحد من القادة العظماء الذين ا�ستطاعوا �أن ي�ؤ ِّثروا
ب�شكل �إيجابي على م�ستوى العامل ،ويحافظون على دولة يكن لها
العامل االحرتام والتقدير.
وبرحيل القائد الأب الذي �أحبته ُعمان بكل �إخال�ص ،وقف العامل
ليحلل ذلك امل�شهد الوطني اخلالد الذي جتلت �صوره عرب احلب الذي
ج�سد ال�شعب ال ُعماين
يكنه ال�شعب ال ُعماين جتاه �سلطانه الراحل ،فقد َّ
ذلك منذ بداية عهد النه�ضة املباركة و�إىل اليوم الأخري عندما �شيع
�أبناء ال�شعب ال ُعماين �سلطانهم املغفور له �إىل مثواه الأخري ،فمنذ
بداية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،ومنذ �أن توىل املغفور له مقاليد
احلكم يف البالد ،كان �أبناء �شعبه الويف يلتفون حوله وحول املواكب
ال�سلطانية ال�سامية لي�ستقبلون �سلطانهم يف تلك الأي��ام بالورد
واليا�سمني والهتاف له بالوالء والطاعة ،يف م�شاهد تكررت مرات
عديدة ،و�أ�صبحت �سمة من �سمات ال�شعب ال ُعماين الويف التي تدل على
مدى حب هذا ال�شعب لقائده ،ويف يوم الوداع عندما كان املوكب
الذي يحمل جثمان الفقيد الطاهر من بيت الربكة بوالية ال�سيب و�إىل
جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب بوالية بو�رش لل�صالة على جثمانه قبل
الدفن ،ا�صطف �أبناء ال�شعب مرة �أخرى على جانبي الطريق يذرفون
هذه املرة الدموع بدل الورود والرياحني ،وبدل الهتاف بحياة القائد
كانوا يدعون اهلل ب�أن يدخل فقيدهم جنات اخللد ،وي�سكنه مع الأنبياء
وال�صاحلني ،تلك كانت م�شاهد �صادقة بال تكلف وال رياء ،جعلت
العامل �أم��ام موقف ُعماين بامتياز ،فيه عالقة خمتلفة بني �شعب
و�سلطان ،حيث مل تكن تلك العالقة جمرد عالقة �سلطان �أو قائد �أو
رئي�س ب�شعبه ،بل كان �أعمق بذلك بكثري ،وقد عرفها العامل كله ووقف
لها احرتاما وتقديرا.
رحل جـاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور -طيب اهلل ثراه-
وهو ال�سلطان الثامن من �ساللة الإمام �أحمد بن �سعيد امل�ؤ�س�س الأول
لأ�رسة �آل بو�سعيد عام 1744م ،ليفقده العامل �أجمع كرجل �سالم م�ؤثر
ب�سيا�سته احلكيمة يف العديد من املواقف الدولية ،حيث �شهد العامل
على تلك املواقف التي �ساهمت ب�شكل كبري يف التخفيف من التوترات
يف املنطقة والعامل ،والتي كان لها الأثر والتقدير من الأمم املتحدة
وكافة دول العامل ،وبوفاته و�صفه العديد من قادة العامل برجل
ال�سيا�سة احلكيمة امل�ساهم دائما يف حل الق�ضايا الدولية ال�شائكة،

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

معربني عن حزنهم كون العامل فقد مثل هذه ال�شخ�صية الف ّذه ،التي
و�ضعت ب�صمة �سالم وا�ضحة جعلت منه قائ ًدا حمنكًا يجيد التعامل
مع �أ�صعب الأمور ،ويجد لها املخرج املنا�سب دائما ،حيث �أ�صبحت
ُعمان يف عهده منارة لل�سالم مبواقفها الوا�ضحة الداعمة لل�سالم
واحلوار دائما .
وقد جتلَّت ال�سيا�سة احلكيمة التي كان ينتهجها جاللة القائد
الراحل ـ طيب اهلل ثراه ـ يف مواقف دول العامل وقادتها عندما قدموا
لتقدمي واج��ب العزاء يف املغفور له ،وم�شاركة العديد من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة و املنظمات الدولية حول العامل العزاء عرب احلداد
وتنكي�س الأعالم يف الكثري من الدول وامل�ؤ�س�سات الدولية ،الأمر الذي
ي�ؤكد مكانة ال�سلطنة و مكانة القائد طيب اهلل ثراه.
�إن عظمة الإجن��ازات التي حتققت يف عهد ال�سلطان قابو�س ـ
طيب اهلل ثراه ـ والثقة املطلقة يف ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ت�ؤكد على �أن ال�سلطنة
تتمتع مب�ؤ�س�سات را�سخة ،و�ستوا�صل النهج الذي �سار عليه م�ؤ�س�س
ُعمان احلديثة ـ طيب اهلل ثراه ـ حيث �أكدت الكلمة الأوىل التي تف�ضل
و�ألقاها جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم بعد توليه احلكم يف
البالد ،حيث قال جاللته �أبقاه اهلل «�إن عزاءنا الوحيد وخري ما نخلد
به �إجنازاته هو ال�سري على نهجه القومي والت�أ�سي بخطاه النرية التي
خطاها بثبات وعزم �إىل امل�ستقبل ،واحلفاظ على ما �أجنزه ،والبناء
عليه ،هذا ما نحن عازمون ـ ب�إذن اهلل وعونه وتوفيقه ـ على ال�سري
فيه والبناء عليه لرتقى ُعمان �إىل املكانة املرموقة التي �أرادها لها
و�سهر على حتقيقها فكتب اهلل له النجاح والتوفيق».
فهذه الكلمة التاريخية التي تلقاها �أبناء الوطن الأوفياء بكل
ترحيب وثقه و�شكر وامتنان وعرفان� ،ستكون بال �شك املنارة التي
�سيهتدي بها �أبناء الوطن ل�شق طريق امل�ستقبل ،ولتكون لهم �صمام
�أمان يحافظ على وحدتهم ومتا�سكهم والتفافهم حول قيادتهم.
�إن الدول والبلدان متر مبواقف تاريخية ،وما مر بال�سلطنة هو
موقف تاريخي ،وعلى الرغم من �أن موقف الفقد موجع� ،إال �أن �أبناء
ُعمان الأوفياء م�ؤمنون بق�ضاء اهلل وقدره ،وبقدر ما هم عازمني على
ال�سري خلف قيادتهم احلكيمة بثبات ووحده ،ف�إنهم على العهد والوعد
ب�أن تكون ُعمان هي قرة العني مكانها يف القلوب والنفو�س ،و�أمنها
و�أمانها ووحدة ترابها ووحدة �صفها �أمانة يف �أعناق كل �أبناء ُعمان
الأوفياء.
اللهم احفظ ُعمان و�سلطانها و�شعبها الربرة الأوفياء ،اللهم �أ�سكن
فقيدنا ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور جنات النعيم.
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ال َواق ِِف َ ..و َه ِذ ِه ُ�س�� َّن ُة اَلخْ َ ْالِقِ يِف كَ ْو ِن ِه َو َخ ْل ِقهِِ ،تلْكَ ا مْ َ
اَلحْ َ َي ْا ُة َم ْلأى ِب مْ َ
ِف ِبظُ ُرو ِف َها َو�أَ ْح َدا ِث َها ،مِ ْن َها َما َي�سرُ ُّ َ ،وا َْل َآخ ُر
َل َواق ُ
ات ُم َت َع ِّد َدةٍ � ،شَ �� ْك ًال َو َن ْو ًعا ،كَ ًَّّما َوكَ ْيفًاَ ،ت َت َع ْاق َُب َواَ ْل َّز َمنِ ،ب ُع�سرْ ِ ِه ِو ُي�سرْ ِ هَِ ،و َت َت َفا َْعلُ وَمحُ ِ ْيطَ َها ،بمِ َ نْ�ش��طِ ِه
َن ِق ْي ُ�ض�� ُه ،يِف ُم َت َغيرِّ َ ٍ
وال�س�ؤ َِال ِباللُّطْ ِف
َو َمك َْرهِ هَِ ،ت َت َوا ىَْل َعلَى َبنِي اَ ْل َب�شرَ ِ  ،يِف ق َ
َ�ض ْا ٍء َل ْي َ�س َل ُهم يِف َر ِّد ِه بِ�شَ يءٍَ ،م َع ا ْ إَِليمْ َ ا ِْن بمِ َ َا َق ََّد َر ُه ُ�س ْب َحا َن ُهُّ ،
ِف ْيهِ.
ان�ِ ،إ ْر ٌث َت ْا ِر ْيخِ ٌّي
ان اَلجْ ََ�س��ا َْر ُة َو ُّ
��ر ِل ْل َع َي ِ
َو َه��ذَا اَ ْل َوطَ ُن ُ ..ع َم ُ
ال�ش�� ُم ْو ُخَ ،ح ْي ُث اَ ْل َعطَ ْا ُء َواَ ْل ِب َن ْا ُءَ ،ه َذاَ ا ْ أَلَنمْ ُ ْوذ َُج الظَّ اْهِ ُ
ات
َما ِْج ٌد�َ ،ص ْاغَ ُه اَ ْل ُع َما ِن ُّي َ
ال�س ِنينْ َ َوا َْلأَ ْع َو ِام َق ْد َخل َْتَ ،و َعبرْ َ َت َع ْاق ُِب ا ْ أََل ْزمِ َنةِ؛ َح َ�ضا َْر ٌ
ون �أَ ًبا َع ْن َج ٍّدَ ،و ُم ْن ُذ �آَلاَ ٍف مِ َن ِّ
ُم�شرْ ِ قَ�� ٌة مِ َن اَ ْل ِف ْك ِر َوا مْ َ
ونَ ،ب ْل َو�أَ ْب َد ُعوا ِف ْي َها �أَيمَّ َ ا �إِ ْب َد ٍاع،
َل ْع ِر َفةِ ،يِف مجَ َ ا ٍ
ُ��وم ُم َت َع ِّد َدةٍ َ ،ب َر َز ِف ْي َها اَ ْل ُع َما ِن ُّي َ
ْالت َو ُعل ٍ
ال�س�ْي رْ ِ َواَلاْ ِْ�س��ت ِْم َرا ِرَ ،ن َح َو ا مْ َ
امل اَلحْ ََ�س ِنَ ،م َع ُج ْم َل ِة
َل َعاليِ َوا ْ إَلِ ْع َما ِرِ ،بال َّت َع ِ
ممِ َّ ا �أَكْ َ�س�� َب ُهم كُ ُّل َذ ِلكَ  ،اَ ْل ُق ْد َر َة َعلَى َّ
ا مْ َ
ون �أُ َبا ًة َ�ص�� َن ْا ِد ْي َدَ ،و�أَطْ َواْ ًدا َذ ِوي
َل َواق ِِف َوا مَْل َِح ِن� ،أ ًّيا كَ ْا َن ْت يِف َ�ص�لا َب ِت َهاَ ،و�شِ �� َّد ِت َها ،كَ ا َْن َم َع َها اَ ْل ُع َما ِن ُّي َ
اح�َ ،أ ْو
الر َي ُ
َث َب��ا ٍْت ،لاَ َي َت َز ْع َز ُع ْو َن �أَ ْو َت ْن َثنِ��ي ِ�إ َراْ َد ُت ُهم َ�أ َم ْا َم ا ْ َ أَل ْن َوا ِء َو َع َوامِ ِل ال َّت ْع ِر َيةَِ ،ولاَ َت ْن َح ُت �شَ �� ِك ْي َم ُته ُم ِّ
ُوان.
ُت َه ِّ�ش ُم طَ ْا َق ْات ِِه ُم كَ َواْ�سرِ ُ ا َْ أَل ْم َو ِاجَ ،ب ْل َي ْن َك�سرِ ُ ُع ُت ُّو َها �أَ َم ْا َم َذ ِلكَ ُّ
وخ َواَ ْل ُع ْنف ِ
ال�ش ُم ِ
��ات اَ ْل َع�صرْ ِ َ ،ب�ْيننْ َ ا مْ َ
ات اَلحْ َ َي��ا ِة َو َد َو َرا ِن َها ،اَ َّلتِي
َل ِّد َواَلجْ َ�� ْز ِرَ ،و َو َ�س��طَ َت َداْعِ َيا ِْت ُم َت َغ�ِّيرِرِّ َ ِ
َو َم�� َع ُم َت َق َّل َب ِ
���ض َبنِ��ي اَ ْل َب��َشِرَ ِ َب�ْيَنْ َ اَلحْ ِ ينْ ِ َوا ْ َ آَل َخ�� ِرَ ،بينْ َ ُه َنا َو ُه َن��اْكَ َ ،ورغْ َم َما تمَ ُ ُّر ِب َا ْل َب�سِ �� ْيطَ ِة مِ ��ن َ�أ ْح َو ٍال
َت ْعترَ ِ ُ
ال�شا�سِ َعةِ،
��ت ِب َا ْل َه ِّي َنةَِ ،ت ْن َت�شرِ ُ َت�أْ ِثيرْ َ ا ُت َها َعبرْ َ َ�س��ا َْح ْا ِت َها اَ ْل َوا�سِ َعةَِ ،و�أَ َرا ِْ�ض ْي َها َّ
ُم َت َب ْا ِي َن ٍةَ ،م ْن َها َما َل ْي َ�س ْ
ات
ات مِ ن اَ ْل َع َو ِز َواَلحْ َ ا َْجةَِ ،وا َْل ْأخ َرى يِف َم�سرَ َّ ٍ
ات مِ َن ال َّز َم ِن ،يِف ُم ِل ََّم ٍ
َو َن َواحِ ْي َها ا مَْل ُْم َت َّدةَِ ،خاللَ َفترَ َ ٍ
ان
ات مِ َن َع َد ِم اَل َّْ�س ِك ْي َنةَِ ،و�أُ ْخ َرى مجَ َ الاً َر ْح ًبا مِ ْن �أَ ْو ِج ِه اَلاْ ِ طْ ِم ْئ َن ِ
مِ َن اَل َّْرفَا ِه َواَل َّْ�س َعا َدةَِ ،ومِ ْن َها َفترَ َ ٌ
احا ،يِف َج ْم ٍع مِ َن
َو ُ�ص�� َو ِر ا ْ أَلَ َم ِ
احاَ ،و ُ�سكُو ِن َها َب ْه َج ًة َوَ�أف َْر ً
ان َ -ف َه ِذ ِه هِ َي اَلحْ َ َيا ُة؛ بمِ ُ َن ّغ َ�ص��ا ِت َها �أَ ْت َر ً
ات ،ا مْ ُ
ا مْ ُ
ان رغْ َم َذ ِلكَ كُ لِّهَِ ،ورغْ َم �أَ َّن َها َل ْي َ�س ْت بمِ َ ْن�أَ ًى
ِ�ض ِ
َل َت َناق َ
ال�ست ِْم َرا ِر َّي ِة اَ ْلك َْو ِن � -إِ َّال �أَ َّن َُع َم َ
َل ْد َعا ِة ْ
الل َج ٍّم مِ َن ا ْ أَلَ ْم ِث َلةَِ ،ت ْبقَى َه َكذَا َ�ص�� ْامِ َد ًة� ،شَ �� ْع ًبا َو ِق َي ْا َد ًة � ،إِ ْن َ�س�� ْا ًنا
عِ ْن ُم ْعترَ َ كَ ِ
ات اَلحْ َ َياةَِ ،ومِ ْن خِ ِ
الر ْح َم ِن َعلَى عِ َبا ِدهِ.
َو ِر َي ْا َد ًة َ ..و َهذَا ِب َح ٍق َل ُه َو لُطْ ٌف مِ َن َّ
��اها ِ�إ ىَل
��ب ُم� َّؤخ ًرا َهذَا اَ َّلذِي �أَلمَ َّ ِب َن��ا ؟!! َو�أَ ُّي ُمل َِّم ٍة َه ِذ ِه اَ َّلتِي َم َّر ْت ِب ُع َم َ
َف���أَ ُّي َخطْ ٍ
ان ،مِ ن َ�أ ْق َ�ص َ
�ض َل ُه اَ ْل ُع َمانيِ ُّ ؟!! ب َهذَا اَ ْل َف ْق�� ِد اَ ْل َعظِ ْي ِمُ ،ف ْق َد ُان ال َّزعِ ْي ِم اَلحْ َ ِك ْي ِم،
��ار ِ�إيمْ َ انيِ ٍ ّ َت َع ََّر َ
�أَ ْق َ�ص��ا َْها؟!! َو�أَ ُّي ا ِْخ ِت َب ٍ
َات ،وَمحُ ْ ِيي
الر َجا ِْل َو�أَ ْن َقا ُْهم» َو ُمف َِّج ِر الطَّ اق ِ
ا ْ إَِل ْن َ�س ِ
الر�شِ �� ْي ِد ُ ..ف ْق َد ُان «�أَ َع ِّز ِّ
الرحِ ْي ِم ،اَ ْلقَا ِئ ِد اَ ْل َف ِّذ َّ
��ان َّ
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ان َج ْامِ ٌح،
��اب َج َللٌَ ،و َخطْ ٌب َز َللٌَ ،ب ْل َوكَ �أَ َّن ُه ُب ْركَ ٌ
اَلحْ َ َيا ِة اَل َّْ�س�� ِع ْي َدةِ ،كَ َما َو َع َد َنا ِب َها  ..ال �شَ ��كَّ َ�أ ََّن ُه َ
م�ص ٌ
ِالع ا ْ أََلكْ َب ْا ِد مِ ن
�ض حِ َم ًما َوغُ َبا ًْراَ ،ت َن ْاث ََر ْت َو َ�سطَ الذ ُُّهول َِواَلاْ ْند َِه ِ
َنف ََث ِب ُر َف ْا ِث ِه ا ْ أََل ْر َ
ا�ش ،تحَ ْ مِلُ �أَلمَ َ ِا ْقت ِ
ُوعَ ،و َتذ ُْر ُف اَ ْل ُع ُي ْو ُن ال ُّد ُم ْو َع.
َبينْ ِ ُّ
ال�ضل ِ
َ�ض حِ ْي َن َه��ا ِل ُع َما ِن َّي ِتهِ ،مجُ َ ِّ�س�� ًدا َوطَ ِن َّي َت ُهُ ،مظْ ِه ًرا َج َل َد ُه َو َ�ص�لا َب َت ُه ،م ُ�ؤ َِّد ًيا
َل ِك َّن�� ُه اَ ْل ُع َم��انيِ ّ  ..اَ ْلذِي اَ ْن َتف َ
هلل َو َق َد ِر ِه َ ..ف َكا َْن َو ِب َح ٍ ّق َ�ص�� ِن ْي َع
ان َي ِق ْين ٍِّي ِبق ََ�ض��ا ِء ا ِ
�أَ َم ْا َن َت ُهَ ،و ُم َب َلِّ ًغا ِر َ�س�� ْا َل َت ُهِ ،بك ُِّل َتـ َفا ٍْن َو�إِ ْخ ٍ
ال�صَ ،و�إِيمْ َ ٍ
َ�ض��ا َْرةَِ ،وكَ َما �أَ َراْ َد ُه َ�أ ْن َيك ُْو َن َ -رحِ َم ُه ا ُ
��واْعِ ِد
ا مَْل َْجدَِ ،و ِن َتا َْج اَلحْ َ
هلل َ -ف َ�أ َز َ
ار َع ْن كَ َت َف ْيهُِ ،م�شَ �� ِّم ًرا عِ ْن َ�س َ
اح اَ ْل ُغ َب َ
َ�ض��ا َْع ِتهُِ ،م ْب ِد ًئا َج َ�سا َْر َت ُهُ ،م ْ�س َت ْن ِه ً�ض��ا �شَ َها َْم َت ُه ،محُ ْ �سِ ًنا
��خا َْم ِتهَِ ،وف َ
اَلجْ ِ ِّد َ ..ف َكا َْن عِ ْن َد ُم ْ�س�� َت َوى َهذَا اَلحْ َ َد ِث ِب َ�ض َ
ال َّت َعا ُْم َل َم َع ا مَْل َْوق ِِفُ ،م ْبد ًِعا يِف �إِ َدا َْر ِت ِه ِل َه َذاَ ا مْ ُ
َل ْن َعطَ ِف اَ ْل َوطَ ن ِِّي ،يِف َمل َْح َم ٍة ُع َما ِن َّي ٍة َخ ْال َِ�ص ٍة� ،أَ َخذ َْت باِل َوطَ ِن �إِ ىَل َب ِّر
انَ ،وكَ َما َر َ�س َم ُه َف ِق ْي ُد اَل َْوطَ ِن
ا ْ أَلَ َم ِ
��ي ال َي َت َ�ص َّو ُر ُه �إِ ْن ٌ�س َوال َج ٌ
ان ،يِف َ�ص�� ِن ْي ٍع ُم ْتق ٍَن ،بمِ َ َق ْا ِي ْي َ�س َومِ ْي َز ٍانَ ،و يِف َوقْتٍ ِق َيا�سِ ٍ ّ
ان َق ْا ُبو�س ْبن َ�س ِع ْيدٍَ ،رحِ َم ُه ا ُ
ات ال ُّتقَاةِ.
هللَ ،وطَ ََّي َب ث ََرا ُهَ ،و�أَ ْ�س َك َن ُه َج ََّن ِ
ال�سلْطَ ِ
َوا ْ أَلُ َّمةَِ ،جال َل ُة ُّ
َل َف َّدى َ ..وا ُ
َح ِفظَ ا ُ
ال�سلْطَ ان َه ْيثَم ْبن طَ ا َْرق�ُ ،سلْطَ ان اَ ْل ِبال ِد ا مْ ُ
هلل َت َع ىَ
ال ُي َب ْا ِركُ
هلل ُع َم َ
انَ ،و َم ْوال َنا َح�ضرْ َ َة َ�ص ْاحِ ِب اَلجْ َال َل ِة ُّ
اَلخْ ُطَ ىَ ،و َي ْر َعى ا مْ َ
َل�سِ يرْ َ َةَ ،ن ْح َو ا مْ َ
هلل ال َّت ْو ِف ْيق.
ال�س�ؤْ َددَِ ،و ِبا ِ
َل ِز ْي ِد مِ ن �أَ ْو ُج ِه اَ ْل ِع ِّز َو ُّ
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ِح ْي َن َما َي ْن َت ِف ُ
�ض َا ْل ُع َمانيِ ُّ ِل ُع َم ْا ِن َّيتِهِ
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