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 ةـكلم
 الموقر  ميـعبدهللا بن محمد بن عبدهللا الســالمعالي الشیخ  

 وزیر األوقاف والشؤون الدینیة 

 بمناسبة
 تخریج الدورة الرابعة والعشرین لكلیة القیادة واألركان 

  م2011یولیــو 18ھـ الموافق 1432من شعبان  16 ناالثنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمُد ِ� على آ��ئِـِه وَنعمائـِه، والصـ��ُة والسـ��ُم علـى رسـلِه وأنبيائـِه، 
 وَمْن تبَعُهم ِمن أصِفيائِه،

 أيها الحفُل الكريمُ          أمَّا بعُد،.. 

��ُم عليُكم ورحمُة ِهللا وبركاُته،   السَّ

َع اســتِْه��ِل َهــذا اليــوِم ا�ــ�َغّرِ ِمــن أيــاِم ُعَمــاَن الماِجــدِة أْن أرفــَع إلــى َفُيســِعدني َمــ 
ـــاِمي  أعَظـــمَ التهـــاني  -َحفظـــُه ُهللا ورعـــاُه  -َمَقـــاِم َح�ـــ�ِة صـــاحِب الج��لـــِة السَّ

ــى  ــديمَ َعَل ــلَّ أن ُي ــاً َهللا عــزَّ وَج ــزِة، داعي ــِة العزي ــِذِه المناســبَِة الوطني وأخَلَصــها، به
وفوَر َخيرِِه َوَواِسَع َنعَمائِِه، َوُيمّتَعه بالصحِة وا��َمـاِن ، ويبقيَـه لهـَذا الـَوطِن َج��لتِِه مَ 

 المجيِد َوُهو يَرُفُل ِفي العزِة والرفعِة والتمكيِن.

وإنَّ غايَة الت�ـِ�يِف أْن أشـارِكَُكم ا��حتَفـاَء ِبهـِذه المَناَسـبَِة، َوأكـوَن بَـيَن يَـَدْي ُثلـِة 
َعــام ، ُمتمنيــاً لَهــم ولمــْن َســبَقهم َولمــْن ســيَأتي بعــَدُهم كــلَّ الخــريجيَن لهــذا ال

 -ألطاِف الَقـَدِر السـنيَِّة  َوهذا منْ  -التوفيِق والتَّسديِد، َهِذه المناسبُة التي تأتي 
َمْع ازِْد��ِف الب��ِد إلى ذكرَى الثالِث والع��يَن من ُيوليو، يَـوِم النَّهضـِة الُعمانيـِة، 

البَناِء والتعِميرِ، إلى أْن َوَصَلْت ب��ُدنا إلى َهذا ا��ُُفِق الكبيـِر ِمـَن وانط��ِق مسيرِة 
 الَخيِْر َوا��ماِن، َفالحْمُد ِ� َعَلى َخيْرِه العِميِْم وَفْضِلِه الشَّامِل، َوكََرِمِه الَواِسِع.

  أَيَُّها الَجمُع الكَِريُم: 
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ـاِريِخ، َلَقْد َظلْت َتْجِربـُة ُعَمـاَن الَعْسـكَريَة أنم وَذَجـاً َحَضـاِرياً َعَلـى َمـّرِ التَّ
ِفـي أَخ��ِقَهــا َوِقيَِمَهــا، َونبْــِل أْهـَداِفَها، َوُوضــوِح أََســاليِبَها َوَطريَقتَِهــا، َو�ــ�َ 
ِبـّيِ  َم َوطـُنهم إْحـَدى َرَسـائِِل النَّ َغْرَو ِفي َذلَك َفإنَّ الُعمانييَن الِذيَن َتَسـلَّ

َم َقْد َمَدَحُهُم هذا النبُي َوأثَنى َعَليْهم، ِحـيَْن ُمَحمٍد صلَّى ُهللا عليِه وسلَّ 
ــاِء الَعــرَِب َفَ�ــ�بُه أَهُلَهــا وَســبُّوُه  أَْوَفــَد أَحــَد أْصــَحاِبِه إلــى َحــّيٍ ِمــن أحيَ

ـ��ُم ِبِقصَّـتِِه َقـاَل لـُه:  ـا َعـاَد َوأَخبَـَر الرَُّسـوَل َعليْـِه السَّ "َلـْو  وَشَتُموُه؛ َفلمَّ
 َت َما َسبُّوَك َو��َ َ��ُبوَك".أَْهَل ُعَماَن أََتيْ 

ِة الَخْمَسـِة،  َوإنَّ ِخّصيَْصَة استِ��ِم أَْهِل ُعَماَن رَِسالًة ِمـن الرََّسـائِِل النبِويـَّ
يَْصـٍة ِفـي َهـذا الـَوَطِن؛ ِبُجْغرَافيتِـِه التِـي تبَْقـى  َلُهَو َدليٌْل آخُر َعَلـى ِخّصِ

وليـِة، وَ  ديُموغراِفيتِـِه التِـي ُعـرَف ِبهـا بـيَن ِمْحورَاً مهماً في التوازناِت الدَّ
ٌن ِفـي َتْوجيـِه المَسـاِر الَعْسـكَرّيِ  وِل، َوَقـْد كَـاَن ِلَهـذا أَثـٌر بَـيِّ َغيرِه ِمَن الدُّ

ـِذيَن أمَتَطـوا الُمحـيَط الِهْنـِديَّ إِبَْحـاراً َوالسياِ�ّ�ِ ��َْهِل ُعَمـ اَن َوَقاَدتَِهـا، الَّ
ــٌة َعلــى ِضــَفاِف هــذا  ــمَّ بقَع ــا َث ــوه اكتَِشــاَفاً وانِِفَتاحــاً، َوَم وتَِجــارًة، َوَعرُف
ــ�يو  ــِل الم� ــي أرَخبي ــانيَون، ِف ــا الُعَم ــاَن أَو َعرَفه ــْت ُعَم ــ�َّ َعَرف ــيِط إ� المُح

الِهْنِد َوغيرَِها، ُثمَّ َوَصـلوا َعَلـى ِضـَفاِف الَعـاَلِم  َوكانتوِن الّصيِن وَمَوانئِ 
  ا��َخِر إَلى �َ�ِق إفريقيَا ُوصو��ً إِلى أمريكَا وأنَحائَِها.

 أَيَها الحفُل الكَريُم: 

ــاِر ِدَفاعــاً  إنَّ  ــاِلي الِبَح ــي أَع ــا ِف َه ــ�ل َمهاّمِ ــْن ِخ� ــَة ِم المْدرســَة العســكريَة الُعماني
ُس لِ  بِْط َوعْد��ً ُتؤسَّ تنظيٍْر ِقَتاليٍ اسـُتْخِلَص ِفـي َهـذا ال�َّـْ�ِح الـِذي َنحـُن فيـِه للـرَّ

ــاُت  ــُد والكلي ــْت المَعاه ــد َحِظي ــاِن، َولَق ــِة المكَ ــاريِخ َوُجْغرافي ــيَن ُخُصوصــيَِّة التَّ ِب
ـِم  اِمي لَح��ِة صـاحِب الج��لـِة المعظَّ  -العسكريُة ِفي الِب��ِد َعَلى ا��هتَِماِم السَّ

لْت َتْوِجيهـاُت َج��لَتـه  -ُهللا ورَعاُه َحِفظُه  أيَّـَده ُهللا  –َوبتوِفيٍْق ِمَن ِهللا ُسبحاَنه ظَّ
َمَنــارَاٍت للِعلــم َوَمعــاِلَم للمْعرَفــِة ُتــؤتِْي ُاكَلهــا المبــارَك كــلَّ حــيٍن بــإذِن ِهللا،  -

ــ ــِه ِم ــاُج إليْ ــا َتحَت ــِة ِبَم ــِب الَعســكريِة وا��َمني ــَة الَجوانِ ــُس كافَّ ــٍة َوَتلَم ن ُنُظــٍم َحِديَْث
ـاَء، َوأَســاِليَْب ُمَتَطـّوِرًة ، َتــْدفُع ِبجوانـِب التــدريِب َوالتأهيـِل ، وَترفــُع  َومـدربيَن أِكفَّ
ــوَم بتخــريِج  ــي َتحتفــي الي ــاِن هــِذه، َوالتِ ــاَدِة َوا��َركَ ــُة الِقيَ ــا كلي مســَتوياتِهَما، َوَم

ى ذلُكم ا��هتَِماِم، َوَما وَصلْت إليِه ِمـْن كوكبٍة ِمْن ُمْخَرجاتَِها، إ��َّ أنموَذٌج رفيٌع َعلَ 
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ــي  ــاِت الَعســكريِة ِف ــن الكليَّ ــا ِم ــيَن مثي��تَِه ــٍة ب ــٍة َمرُموق ــ�َداِء َوَمكان ــي ا� تطــوٍر ِف
 الَعالَم.ِ

 أَيها الخريجوَن: 

ريِق ِفـي َتَحمُّـِل المسـؤوليِّة وأَداِء الَواِجـِب، ِبَمـا  ُل الطَّ إّن َتَخرجُكم ُهو أوَّ
��نتمـاَء ل��وطـان، َوا�ِ�خ�ـ�َص َلهـا، َويحَفـُظ لهـا أَمَنهـا واسـتِْقراَرها، ُيعّزُِز ا

ــِة، َوِهــَي مســؤولياٌت دينيــٌة ووطنيــٌة  َوُيعّمــُق ِفــي تراِبِهــا ِغــرَاَس التنميَ
ــَد فيــِه ابتِكــاراً  ــه، َوالُمِجيْ ُكبــَرى، وإنَّ َهللا تعــاَلى ُيحــبُّ المــتِقَن فــي َعَمِل

 والتِزَاَماً َوأَداًء.

ــَر لِعمــاَن دَاعِ  ــّيِ، َوالَخيْ ــي ُمســتقبَلُكم الِعلمــّيِ والَعمَل ــقَ ِف ــم التوِفي ــاَلى لُك ــا َهللا َتَع يَ
ــِه الَواســَعِة،  ــاً بآ��ئِ ــم منَعَم ــ�ِد المعظَّ ــَظ عاِهــَل البِ� ــا، وأْن يَحَف وأَهِلَهــا َوالمقيِمــيَن ِفيَه

ـــٍة وُعْمـــرٍ َمديـــٍد. َوآِخـــرُ  ـــِة، َمـــَع َصـــَحٍة وَعافيَ دَعَوانـــا أِن الحمـــُد ِ� رَّبِ  ونعَمـــِه الَوافيَ
 الَعاَلِميَن.

 

��ُم عليُكم وَرْحَمُة ِهللا وبركاُته.  َوالسَّ

 
 


