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.. »Ñ````©°T
23 ≥aGƒŸG `g1390 ¤hC’G iOÉªL 18 Ωƒj …ódGh âØ∏N ¿CG ó©H ¿ÉªYh
o §≤°ùe ¿É£∏°ùc ºµ«dG çó–CG
. Ω1970 ƒ«dƒj
áë∏°ùŸG »JGƒbh »à∏FÉY ¿G .. QƒeC’G ΩÉeR ‹ƒJ øY …ódGh õéY ójó°T §î°Sh ójGõàe ±ƒîH ßM’BG âæc
¬°VôaCG Ée ∫hCG ºcóYCG ÊGh , áæ£∏°ùdG QOÉZ ób ≥HÉ°ùdG ¿É£∏°ùdG ¿G .. ¢UÓN’Gh áYÉ£dÉH ‹ Ghó¡©J ób
ájQhô°†dG ÒZ ôeGhC’G πjRCG ¿CG »`aóg ∫hCGh ájô°üY áeƒµ◊G π©LCG ¿CG øµÁ Ée ´ô°SCÉH CGóHCG ¿CG »°ùØf ≈∏Y
. É¡JCÉWh â– ¿ƒMRôJ ≈àdG

.. Ö```©``°ûdG É¡jCG
‘ IóYÉ°ùŸG ºµæe óMGh πc ≈∏Yh .. π°†aCG πÑ≤à°ùŸ AGó©°S ¿ƒ°û«©J ºµ∏©÷ øµÁ Ée ´ô°SCÉH πªYCÉ°S
iôNCG Iôe Éæ«°VÉe ó«©æ°ùa ¿hÉ©Jh OÉ–ÉH Éæ∏ªY ¿EGh Iƒbh Iô¡°T GP »°VÉŸG ‘ ÉææWh ¿Éc . ÖLGƒdG Gòg
∫hódG øe ±GÎY’G ≈≤∏àd á«fƒfÉ≤dG äGƒ£ÿG òîàe ÊGh , »Hô©dG ⁄É©dG ‘ ¥ƒeôŸG πëŸG Éæd ¿ƒµ«°Sh
™e É°Uƒ°üNh Üƒ©°ûdG ™«ªL ™e …OƒdG ¿hÉ©àdGh πLÉ©dG ó«jCÉàdG ¤G ™∏£JCG ÊGh , á≤jó°üdG á«LQÉÿG
. Éæà≤£æe πÑ≤à°ùŸ Éææ«H Éª«a QhÉ°ûàdGh πjƒW øeõd ¬dƒ©Øe ¿ƒµj ¿CGh ÉæfGÒL
.. »FÉbó°UCG
‘ógh áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN §≤°ùe ¤G π°UCÉ°S ÊGh , IOÉà©ŸG ºµà°û«©e ‘ QGôªà°S’G ºµãëà°SCG ÊG
. ¬H ºcÈNCÉ°S Ée »°ù«FôdG
.. »Ñ````©````°T
¿ƒ©H øµdh ΩÓX ¢ùeC’ÉH ¿Éc .. »JƒNGh »Ñ©°T .. ΩÉ©dG Éæaóg RÉ‚’ ±ó¡f . Iójó÷G »àeƒµMh ÊG
. É¡∏gCG ≈∏Yh ¿ÉªYh
o §≤°ùe ≈∏Y ôéØdG ¥ô°û«°S GóZ ˆG
. ≥«aƒàdGh ìÉéædÉH ÉfÉ©°ùe π∏ch ˆG Éæ¶ØM
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.ÊÉª©dG Ö©°ûdG º°SÉHh á∏FÉ©dG º°SÉH Éæd QÉ◊G ºµdÉÑ≤à°SG ≈∏Y ºcôµ°ûf
ÉæÑLGƒH Ωƒ≤æ°S ÉæfCÉH ºcógÉ©f ÉæfG .É©«ªL Éæd º«¶Y πÑ≤à°ùŸ ójóL ó¡Y á–Éa Ωƒ«dG Gòg ¿ƒµj ¿G πeCÉf ÉæfG
ôgOõŸG πÑ≤à°ùŸG AÉæH ≈∏Y ÉæJóYÉ°ùŸ ¬ÑLGƒH ºµæe Oôa πc Ωƒ≤j ¿G πeCÉf ÉæfCG Éªc .õjõ©dG ÉææWh Ö©°T √ÉŒ
»æÑf ¿G ™«£à°ùf ød Ö©°ûdGh áeƒµ◊G ÚH ¿hÉ©àdG ¿hóH ¬fG ¿ƒª∏©J Éªc ¬f’ .øWƒdG Gò¡d Oƒ°ûæŸG ó«©°ùdG
.á∏jƒ£dG IóŸG √òg ¬æe âfÉY …òdG ∞∏îàdG øe É¡H êhôî∏d ájQhô°†dG áYô°ùdÉH ÉfOÓH

.ó°ù÷G ∂dP ‘ AGõL’G á«≤H â∏àNG ¬ÑLGƒH ¬æe ƒ°†Y º≤j ⁄ GPG ,óMGƒdG ó°ù÷Éc Ö©°ûdGh áeƒµ◊G ¿EG
.ÉææX ø°ùM óæY GƒfƒµJ ¿G âbƒdG ¢ùØf ‘h ∂dòc πeCÉf Éªc ºµæX ø°ùM óæY ¿ƒµf ¿G πeCÉf ÉæfG
.ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh ,ìÓ°üdGh ÒÿG ¬«a ÉŸ Éæ≤aƒj ¿CG ˆG ∫CÉ°ùf
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..õjõ©dG ÉæÑ©°T
..¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG
¿ƒaô©J ºµfCG øe ócCÉàf ¿CG Éfó°übh ,á«fÉª©dG ÉæàYGPEG ÈY ,AÉ°ùŸG Gòg ºµ«dG çó–CG ¿CG …Qhô°S »YGhO øŸ ¬fG
QÉgOR’Gh ÉæÑ©°ûd Ωó≤àdGh ¿ÉæÄªW’G ≥«≤ëàd ÉgòîàJ »àdG äGƒ£ÿGh πÑ≤à°ùª∏d áeƒµ◊G §£N ,Öãc øY
åjOÉMCG ¬©Ñàà°Sh πÑ≤à°ùŸG √ÉŒG Oóëj ,á∏«∏dG ÉæãjóM ¿CÉH Gƒ≤ãJ ¿G ºµæµÁ ¢SÉ°S’G Gòg ≈∏Yh ,Éfó∏Ñd øe’Gh
.áeƒµ◊G ‘ QÉÑµdG ÚdhDƒ°ùŸG óMCG øe hCG É«°üî°T Éæe ÉeEG á∏KÉ‡
¤G IOƒ©dG ‘ ¬àYô°S ¿G ,AGQRƒ∏d É°ù«FQ Qƒª«J øH ¥QÉW ó«°ùdG ÉæªY Éæ«Y ó≤d ,áYGP’G øe ºà©ª°S Éªµa
ÉæfÉcÎ«°S Éª¡fG ..Ö«MÎdG πc Éæe ≈≤∏j ô¡a ó«°ùdG ¬«NCG ™e Éææ«H √OƒLhh ,ôjó≤àdG º«¶Y ÉgQó≤f OÓÑdG
πÑ≤à°ùe ∫ƒM ÉfAGQBG ¿G »gh ,á«°SÉ°SG á≤«≤M øe ÉfócCÉJ Éææµd ,á°UÉÿG Éª¡fhDƒ°T Ö«JÎd Iõ«Lh IÎØd
OÉæ°SG ¢SÉ°SG ≈∏Y áeƒµM π«µ°ûàd ájQƒØdG äGƒ£ÿG òîàj ¿G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉfôeG ó≤dh .á≤Øàe OÓÑdG
IÎØd âeôM ób ÉfOÓH ¿G å«Mh ,êQÉÿG ‘ hG πNGódG ‘ ,GhóLh Éªã«M Ú≤FÓdG ÚæWGƒª∏d Ö°UÉæŸG
QGôªà°S’G Öjô≤dG ióŸG ‘ Éæ«∏Y ÖLƒàj ,á«æØdGh ájQGO’G IAÉØµdG ¢SÉ°SG ƒg …òdG º«∏©àdG øe GóL á∏jƒW
ÖjQóàd ∂dPh ¢UÓN’Gh IAÉØµdG º¡«a ôaƒàJ ¿G Öéj øjòdG ,ÖfÉLG ÚØXƒÃ IQGO’G ‘ ¢ü≤ædG ó°S ‘
´ô°SCÉH CGóÑj ¿G Öéj ¬ÑjQóJh ÉæÑ©°T º«∏©J ¿CÉH ,á≤«≤◊G CÉ°ûæJ Éæg øeh .πÑ≤à°ùŸG ‘ ¬JÉ«dhDƒ°ùŸ ÉæÑ©°T OGóYEGh
.Ú«fÉª©∏d Ú«fÉª©dÉH OÓÑdG ºµM ,ó©H’G ióŸG ‘ ,¿Éµe’G ‘ íÑ°üj »µd ,øµ‡ âbh

¿B’G øªa ,OÓÑdG º°SG Ò«¨àH ÉfQGôb ƒgh ’G ,á«ªg’G ≠dÉH GôeCG ,á∏«∏dG É¡d ¢Vô©àæ°S »àdG Qƒe’G ÚH øeh
,Qƒæàe ójóL ó¡©d ájGóH Ò«¨àdG Gòg ¿CÉH ÉfOÉ≤àYG ¿G (¿ÉªY áæ£∏°S) º°SÉH Iõjõ©dG Éæ°VQG ±ô©à°S GóYÉ°Uh
πNGódGh πMÉ°ùdG ÚH ¿B’G ó©H ¥ôa Óa ,Ωó≤àdG ƒëf ÉæJÒ°ùe ‘ GóMƒe ÉæÑ©°T ¿ƒµj ¿CG Éæeõ©d õeQh
º«eÉ°üJ á°SGQO ‘ Ó©a ÉfCGóH ó≤dh ,GÒ°üeh ÓÑ≤à°ùe óMGh Ö©°T πµdÉa ,á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG ÚHh Éª¡æ«Hh
Ú©«£e ˆG ΩÉeG É©«ªL ∞≤æ∏a ,Éfó∏H ó«MƒJ ≈∏Y ÉæeõY ≈∏Y GOƒ¡°T ¬fGƒdGh √QÉ©°T ¿ƒµj »æWh º∏©d
ôØµdG ƒYój øe øjòHÉf ,ÉæaGógG ≥«≤ëàd ÉæàeƒµM øjóYÉ°ùeh É°†©H Éæ°†©H øjóYÉ°ùe øjó¡à› Ú°ü∏fl
ìhõædG ¤G ¢ù©àdG »°VÉŸG ±hôX º¡JÈLG øjòdG ÉæfGƒNG ¤G ¿B’G ÉfQÉµaG ¬éàJ ,Ióë∏ŸG á«Yƒ«°ûdG ¤Gh ˆÉH
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∫ƒ≤f êQÉÿG ‘ AÉ≤ÑdG GhQÉàNG º¡æµdh º¡æWƒd º¡F’h ≈∏Y Gƒ≤H øjòdG ∂ÄdhCÓa ,øWƒdG êQÉN ¤G
»°VÉŸG ‘ …ódGƒd ÚdGƒe Gƒfƒµj ⁄ øjòdG ÉeG ,ºµæWh áeóÿ ºµJƒYO øe Öjôb âbh ‘ øµªàæ°S
.∞∏°S ÉªY ˆG ÉØY ..∞∏°S ÉªY ˆG ÉØY :∫ƒbG
GôeCG ÉfQó°UCG ó≤d ,¿ÉªY áæ£∏°S ‘ IóMƒdG ±ƒØ°U ¤G Oƒ©j ¿G á«fÉª©dG ¬à«°ùæL ºµæe ó≤a øe ƒYófh
¬JÉ«°UƒJ Ωó≤j ¿CG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉfôeCG Éªc ,äGRGƒ÷Gh Iôé¡dG º«¶æJ ‘ GQƒa ô¶ædG OÉ©j ¿CG Oó°üdG Gòg ‘
,ájôëH ºµæWh ¤G IOƒ©dG øe É©jô°S GƒæµªàJ ¿CG πeCÉæa ,øjó©ÑŸG ÉæfGƒNE’ á«°ùæ÷G IOÉYG á«Ø«c ∫ƒM
.õjõ©dG ºcó∏Ñd A’h ‘h ΩÓ°S ‘ ºµFÉÑMCÉH Gƒ©ªàŒ ¿Gh
OÓÑdG ∫ÉLQ øe á∏«Ä°†dG ájô°ûÑdG ÉfOQGƒe ÖYƒà°ùà°S É¡ª«¶æJh áeƒµ◊G ôjƒ£J á£N ¿CÉH ºµª∏©f Éªc
¿G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉfôeG ó≤dh ,ºµæWh áeóÿ áª¶æe á≤jô£H IOƒ©∏d ÉÑjôb ºcƒYóæ°S Gòd ,Ú∏gDƒŸG
áæ£∏°ùdG ‘ πª©dG ‘ ÚÑZGôdG ∂ÄdhCG ™«£à°ù«d ó©H Éª«a Ú©à°S ,è«∏ÿG ¿Gó∏H ióMG ‘ ádÉch Å°ûæj
,ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ ¿ÉæÄªW’Gh È°üdÉH Gƒ∏ëàJ ¿G ºµ«∏Y øµdh ,IOƒLƒŸG ∞FÉXƒdG øY Ghô°ùØà°ùj ¿G
πX ‘ ¬fCÉH ºµ◊G Éæà«dƒJ óæY √ÉfQó°UCG …òdG ¿ÓYE’G ¿EG ,ºµæWh øY AÉHôZ GƒfƒµJ ød ºµfCG GhôcòJh
ôjƒ£àd ájQƒØdG §£ÿG ¿ÓYEG ‘h ájQhô°†dG ÒZ äÉYƒæªŸG ™aQ ‘ GQƒa CGóÑæ°S ádOÉYh ájƒb áeƒµM
á©bQ áMÉJEG ƒgh Éª¡e GQGôb ºµZÓHEG ¿B’G ™«£à°ùf §≤°ùe áª°UÉ©dG ¿Éµ°S º¡J »àdG Qƒe’G øeh ,OÓÑdG
»Øa ,áØ«ØN á«YÉæ°Uh ájQÉŒ ™jQÉ°ûe ¢ù«°SCÉàdh ,π°†aG ÉJƒ«H Ö©°ûdG É¡«∏Y »æÑ«d ,¢VQC’G øe IÒÑc
Ö°ùfCG ójóL ¿Éµe ¤EG äGƒæ°S çÓK ÉgGóe á£N ‘ è∏ØdG â«H …OGh øe áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ô≤e π≤f Éæà«f
áeÉ©dG IOÉ«≤∏d ójó÷G ô≤ŸG ¿ƒµj ¿CG πªàëjh ,á«µ«àµàdGh á«é«JGÎ°S’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG äÉLÉ«àM’
…ôéj »àdG ,áæWÉÑdGh ihõf ¤EG ¥ô£dG ≈≤à∏e óæY ájQGOE’G É¡JGóMhh É¡«WÉ«àMGh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d
»àdG äÓ«¡°ùàdG ájƒ÷G ÉæJGƒb º°SÉ≤àà°Sh ,∫hC’G ÊóŸG ÉfQÉ£e ¿ƒµ«°S áÑjò©dG ‘h ,É«dÉM É¡ë°ùe
AÉæÑ∏d á«dÉÿG »°VGQC’G ìÉàà°S QGô≤dG Gò¡d áé«àfh ,∂dP ≥«≤ëàd í°ùe AGôLEÉH ÉfôeCG óbh ,¬«a ôaƒàà°S
áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ÊÉÑe ∫ƒëàà°Sh ,πÑ≤à°ùŸG ‘ ìô£e áæjóŸ GÒÑc GOGóàeG ¬∏c …OGƒdG ¿ƒµ«°Sh ,GQƒa
,…QÉéŸGh AÉŸGh ¥ô£dG ™jQÉ°ûÃ áæ£∏°ùdG Ωƒ≤J ¿CG Éæà«f ‘h .π°†aC’G ÊóŸG ∫Éª©à°SÓd É«dÉM IOƒLƒŸG
¿CG Éæà«f ‘ Éªc ,∫É◊G ‘ π°†aCG ÉJƒ«H Ghóéj ¿G ∑Éæg Gƒæµ°ùj ¿CG Ö∏£àj øjòdG ∂ÄdhC’ øª°†f Gò¡Hh
.§«°ûf AÉæ«Ÿ A∞µdG IQGOE’G É¡LÉà– äÓ«¡°ùJh ,ájQÉŒ ÊÉÑe º°†J á≤£æe ìô£e á≤£æe ¿ƒµJ
OGôaGh ó∏ÑdG Gòg ƒæWGƒe ¿ƒµj ¿CG ÖZQCG »æfG ,É¡©aôH ÉfôeCG »àdG äÉYƒæªŸG ¤hG ºµ«dÉa ¿B’G ÉeG
™aôJ Ωƒ«dG Gòg øe GQÉÑàYÉa ,Oƒ«b ¿hóH êQÉÿG ¤G ôØ°ùdGh OÓÑdG πNGO ‘ π≤æàdG ‘ GQGôMG º¡JÓFÉY
º¶æH ó«≤àdG ‘ QGôªà°S’G øjôaÉ°ùŸG ≈∏Y ,∫É◊G á©«Ñ£H øµdh ,ôØ°ùdGh π≤æàdG ≈∏Y Oƒ«≤dG ™«ªL
¿EG .øeC’G äÉ«°†à≤e Ö°ùM ôNB’ âbh øe á°UÉN GOƒ«b ôe’G Ö∏£àj óbh .IOÉà©ŸG áë°üdGh äGRGƒ÷G
…Qhô°†dG øe ¬fCG ’EG ,GQÉ¡fh Ó«d ¿óŸG πNGOh OÓÑdG πNGO π≤æàdG ájôM Oôa πµd í«àj π≤æàdG Oƒ«b ™aQ
‘ π≤æàdÉH á≤∏©àŸG á«dÉ◊G áª¶f’ÉH ó«≤àdG ‘h ,¿Ó©Lh Qƒ°U ÚH äGQÉ«°ùdÉH π≤æàdG ™æe ‘ QGôªà°S’G
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§≤°ùe Qƒ°S πNGO ∫ƒéàdG ΩÉ¶f ÉeCG .∑Éæg ∑QÉªé∏d º«¶æJ ™°Vh ºàj ¿G ¤G Ohó◊G QƒÑYh »ÁÈdG á≤£æe
.ÉHƒ∏£e ¢ù«∏a πjóæ≤dG πªM ÉeCG .ΩÉ¶ædG Gòg §°ùÑj ¿CG ÉfôeG Éææµd ,∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ≈≤Ñ«°ùa
øe É¡«a ™°SƒàdG ≈∏Y IóYÉ°ùŸGh áYGQõdG ™«é°ûJh ,ÉfOÓH πÑ≤à°ùŸ á«°SÉ°SCG á«ªgCG äGP áYGQõdG ¿EG
™«ªL ∑ÓàeGh OGÒà°SG ≈∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ™aôJ Ωƒ«dG Gòg øe GQÉÑàYÉa .Éæàeƒµ◊ á«°ù«FôdG äÉjƒdhC’G
âbh ´ô°SCÉH QÉë°Uh ihõf ‘ Úà«ÑjôéàdG ÚàYQõŸG π«¨°ûJ OÉ©j ¿CG ÉfôeCG ó≤dh .á«YGQõdG ä’B’G ´GƒfCG
.áYGQõdG Ωó≤J ‘ ´Gô°SEÓd ÓeÉc ÉªgQhóH Éeƒ≤j »µd ,øµ‡
Éë°ùe ádÓ°U ‘ iôN’G á«ªæàdG èeGôH øª°†àà°Sh .ádÓ°U ‘ áãdÉK á«ÑjôŒ áYQõe CÉ°ûæJ ¿CG ÉfôeG Éªc
CÉ°ûæ«°S Éªc .áYGQõ∏d áMÉàŸG ¢VQ’G ‘ Gk ÒÑc Ék ©°SƒJh …ô∏d Ék Yhô°ûe ∂dP ™Ñàjh ,∫ƒ¡°ùdG ‘ √É«ŸG QOÉ°üŸ
.ájôµ°ù©dGh á«fóŸG äÉLÉ«àM’G ó°ùd øµ‡ âbh ´ô°SCÉH Ò¨°U CÉaôe
,QÉHB’G ôØ◊ GQƒa äGó©ŸG ôLCÉà°ùJ ¿G ÉfôeCG óbh ,õjõ©dG Éfó∏H AÉëfCG ‘ √É«ŸG ‘ É°ü≤f ∑Éæg ¿G º∏©f ÉæfG
ÓeÉc Éë°ùe πª°û«d ™°Sƒ«°S QÉHB’G ôØM èeÉfôH ¿EÉa .√É«ŸG øe ájQƒØdG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J ¤EG áaÉ°V’ÉHh
.OÓÑdG ‘ √É«ŸG QOÉ°üŸ
ôKCG ¿EG ,™FÉ°†ÑdG øe OÓÑdG äGOQGh ≈∏Y á«côª÷G Ωƒ°SôdG ájÉÑL ΩÉ¶f ‘ äGÒ«¨àdG øY ºà©ª°S ó≤d
AÉëfCG ™«ªL ‘ ™FÉ°†ÑdG ™«ªL QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ¿ƒµ«°S ,IQÉéàdG ™«é°ûJ ¤EG áaÉ°V’ÉH äGAGôL’G √òg
.IÉcõdG ájÉÑL ΩÉ¶f ‘ ô¶ædG OÉ©j ¿CG ÉfôeCG ∂dòc ,áæ£∏°ùdG
,º¡cƒ∏°S ø°ùMh º¡æeGh º¡JÉYÉªL ájÉYQ ‘ Éfó∏H ‘ πFÉÑ≤dG ñƒ«°T äÉ«dhDƒ°ùŸ ÓeÉc Gôjó≤J Qó≤f ÉæfEG
¢SQóJ ¿G ÉfôeCÉa ,äÉ«dhDƒ°ùŸGh äÉÑLGƒdG ∂∏àH º¡eÉ«b Ò¶f ÖJGhQ ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj º¡∏©‚ ¿G Éæà«f ‘h
.áæ£∏°ùdG »ØXƒŸ ™aóJ »àdG ÖJGhôdG ‘ ô¶ædG OÉ©j ¿CG ÉfôeCG Éªc .GQƒa ádCÉ°ùŸG √òg áeƒµ◊G
êÉà– É¡∏c ,¥ô£dGh äÓ°UGƒŸGh º«∏©àdGh áë°üdÉa .IÒãc ó∏ÑdG äÉLÉ«àMG ¿EÉa Qƒ£àdG ä’É› ‘h
á«ë°üdG äÉeóÿG ø°ù– ¿G ¢UÉN ¬LƒH ÉfôeCG ó≤dh ,ájÉæ©dG ∂∏J ≈≤∏à°S É¡∏ch ,á∏LÉY ájÉæY ¤EG
.º«∏©àdG §£ÿ á∏LÉY á°SGQóHh ,GQƒa á«dÉ◊G
AGôLEG ó°ü≤H ìô£e AÉæ«e ´hô°ûe ‘ ô¶ædG OÉ©j ¿CG ÉfôeCG Éªc ,QÉë°Uh ihõf »≤jôW í°ùe ôªà°ù«°Sh
.¬«a …Qƒa ™«°SƒJ
ó≤dh ,äÓ°UGƒª∏d …ô°üY ΩÉ¶f Éæjód ¿ƒµj ¿G Öéj ,á«≤«≤M IóMh óëàJ ¿CG Éfó∏H ≈∏Y ¿Éc GPGh
ΩÉ¶f OÉéjEG Éæà«f ‘ ∂dòc .áaÉc OÓÑdG AÉLQCG »£¨J ájôH äÓ°UGƒe áµÑ°ûd πeÉ°T í°ùe AGôLÉH ÉfôeCG
øµdh .OÓÑdG AÉëfG ™«ªL ¤EG ájójÈdGh ájÈdG ä’É°üJÓd øµ‡ âbh ´ô°SCÉH áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d
,Ò°ùdG ΩÉMORG ÖæéàH áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØ◊G …Qhô°†dG øªa ,áæ£∏°ùdG ‘ ¥ô£dG ádÉM ¤EG ô¶ædÉH
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ΩOÉ≤dG ÖLQ ô¡°T ∫hCG øe GQÉÑàYÉa .äGQÉ«°ùdG ¢üNQ QGó°UG ≈∏Y ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ áHÉbQ ¢VôØH ∂dPh
‘ ‹GƒdG ≥jôW øY ,áWô°ûdG IôFGóH äGQÉ«°ùdG ¢ü«NôJ º°ùb ¤G äGQÉ«°ùdG ¢ü«NôJ äÉÑ∏W Ωó≤J
,É¡àfÉ«°Uh äGQÉ«°ùdG ≈∏Y á¶aÉëŸG øe ócCÉàdG …Qhô°†dG øªa áeÉ©dG áeÓ°ùdG áë∏°üŸh .á≤£æe πc
º«¶æJ ™°Sƒ«°Sh ,áWô°ûdG IôFGO ‘ CÉ°ûæ«°S …òdG äGQÉ«°ùdG ¢û«àØJ º°ùb á£°SGƒH ÉjQhO É¡°û«àØàH ∂dPh
π«é°ùJ ΩÉ¶f ‘ ô¶ædG OÉ©«°S Éªc ,OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL ‘ á«dB’G π≤ædG πFÉ°Sh áÑbGôe øe ¬æ«µªàd QhôŸG
.É¡æY Ωƒ°SôdG AÉØ«à°SÉH äGQÉ«°ùdG
Éë°ùe …ôŒ ¿CG áeƒµ◊G ÉfôeCG óbh á∏«∏dG √òg É¡æe ºµ«dG çó–CG »àdG »gh á«YGPEG á£fi ¿B’G Éæjód ¿G
,Ö°ùëa áYhô°ûŸG á«¡«aÎdG äÉLÉ«àM’G á¡LGƒŸ ’ ,¿ƒjõØ«∏àdGh ƒjOGôdG äÉYGPE’ OÓÑdG äÉLÉ«àM’
.ΩÉ©dG º«∏©àdG óFGƒa ÉæÑ©°ûd Ö∏‚ ¿CG ƒgh ’CG ºgCG ƒg ÉŸ πH
‘ AÉHô¡µdG ácô°T IQGOG OƒLh Èà©f ÉæfGh ,á«ªæàdG èeGôH øe Òãµ∏d ájƒ«◊G äÉÑ∏£àŸG ióMEG AÉHô¡µdGh
áHÉbôdG Oƒ©J »µd ¬àeôH §≤°ùe AÉHô¡c ácô°ûd ‹ÉŸG ™°VƒdG ¢SQój ¿G ÉfôeCG ó≤dh ∫ƒÑ≤e ÒZ GôeCG êQÉÿG
,á°SGQO ¤G êÉà– IÒãc ä’É› ∑Éægh ,¤h’G Éæ££N »g √òg ,πÑ≤à°ùŸG ‘ áeƒµ◊G ¤G É¡«∏Y
.É¡«∏Y ¿ƒ©∏£à°S ºµfCÉH Gƒ≤K áª¡e äGQGôb É¡«a òîàJ ÉeóæYh
,óMGƒdG ó°ù÷Éc Ö©°ûdGh áeƒµ◊G ¿G .§≤°ùe ¤G Éædƒ°Uh óæY ºµd √Éæ∏b ÉÃ ºcôcòf ¿G ¿’G Oƒf
±ƒ°S ˆG ¿ƒ©Hh Éfó∏H πÑ≤à°ùŸ Éæ©e πª©dG ¤G ºcƒYOG ∂dòd .¬∏c ó°ù÷G πàNG ¬«a ƒ°†Y πàNG GPG
.íéæf
øjòdG , »Hô©dG øWƒdG ‘ ∫hódG AÉ°SDhQh ΩÉµM ÉæJƒNE’ ÉæfÉæàeG øY ºµd Üô©f ¿G Éæ«∏Y Öéj GÒNGh
∂∏e π°ü«a ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U º¡æe ôcòdÉH ¢üNGh ,áÑ«£dG º¡JÉ«æ“h º¡«fÉ¡J πFÉ°SôH Éfƒ©é°T
äGQÉeG ΩÉµM ÊGƒNGh ,¿OQ’G ∂∏e Ú`°ùM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°Uh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
Éæà«f ¿CÉH ºgóYCGh áÑ«£dG º¡JÉ«æ“ ≈∏Y ,»Ñ©°T º°SÉHh …OÓH º°SÉH É©«ªL ºgôµ°TG ÊG , »Hô©dG è«∏ÿG
.É¡∏c á«Hô©dG áe’G πÑ≤à°ùŸ Üô©dG ÉæfGƒNG ™«ªL ™e ÖæL ¤G ÉÑæL πª©f ¿G ÉfOÓHh ÉæàeƒµM á«fh

.ìÓ°üdGh ÒÿG ¬«a Ée ¤G ÉfÉ£N Oó°ùjh Éæ≤aƒj ¿G ∫CÉ°ùf ˆGh
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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ô¡XGh ..É¡YÉÑJÉH ÉfôeGh OÉ°TôdG π«Ñ°S Éæd ÚHh
q Éª«≤à°ùe ÉWGô°U ÉfGógh º©ædG Éæ«∏Y ≠Ñ°SG …òdG ˆ óª◊G
¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi ió¡dG »Ñf ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ..É¡HÉæàLG ≈∏Y Éæ°†Mh OÉ°ùØdG …hÉ¡e
.º∏°Sh
..õjõ©dG ÊÉª©dG
o ÉæÑ©°T
√ô°SCÉH ÊÉª©dG Ö©°ûdG ¬∏HÉb …òdG ójó÷G ó¡©dG Gòg ≈∏Y á∏eÉc áæ°S QhôÃ É©e Ωƒ«dG πØàëf ¿G Éfó©°ùj
,¢UÓNE’Gh A’ƒdG ôgÉ¶Ã ËôµdG ÉæÑ©°T øe Éæ∏Hƒb õjõ©dG ÉææWh ‘ Éæ¡LƒJ ÉªæjCÉa ..≥∏£e ó«jCÉJh áMôØH
òN’Gh ÉæÑ©°T IÉ«M iƒà°ùe ™aôd ∫ÉZ πc ∫òHh Oƒ¡÷G á∏°UGƒe Éfhóëjh ,ôµ°ûdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡
õY ¤ƒŸG ¤G ÚYQÉ°V AÉëª°ùdG Éæà©jô°T QƒæH øjóà¡e ¬JÉ«M ≥aGôe ™«ªL ‘ ìÓ°U’G πFÉ°Sh ≈à°ûH
.™«ª÷G É¡H ™àªà°ùj ácôHh GÒN ¬H Ωƒ≤f Éª«a π©éj ¿G πLh

ΩÉ©dG ∫ÓN ≥jô©dG ó∏ÑdG Gògh Ö©°ûdG Gò¡d Ö°SÉµeh äGõéæe øe ” Ée Gƒ°ùŸ ób ™«ª÷G ¿G óH ’h Gòg
ó∏ÑdG Gò¡H Ò°ù∏d áÑ«£dG ÉjGƒædG É¡cô– á°ü∏îŸG Oƒ¡÷G ôaÉ°†àH ∂dP ≥≤– óbh »àØdG Éfó¡Y øe ∫h’G
.É¡H ôjóL ƒg »àdG á«eÉ°ùdG ¬àÑJôe πàë«d Éeób
¤G ≥jô£dG ƒg √óMh OÉ÷G πª©dG ¿CÉH ÉæfÉÁE’ Ö°SÉµŸG ∂∏Jh äGõéæŸG ∂∏J ¢Vô©à°ùf ¿G Oƒf ’ ÉæfG
,OƒYƒdG ¥GóZEGh ∫ƒ≤dG QGôµJh ájÉYódG Üƒ∏°SCG øY ºéëf Éæc GPGh ±Góg’G ≥«≤–h äÉjÉ¨dG Æƒ∏H
óH ’ øµdh ..∞«æ◊G »eÓ°S’G ÉææjO º«dÉ©J »g Éªc ∫h’G Éæ©HÉW ™°VGƒàdG ∫GR Ée ¿ÉªY ‘ Éæg ÉæfCÓa
.á«LQÉÿG Éæà°SÉ«°Sh á«∏NGódG á£î∏d á«°SÉ°S’G ÇOÉÑŸG ºµeÉeG ™°†f ¿G
øµÁ ’ ájÉZ √ògh ,ËôµdG ¢û«©dGh á¡aôŸG IÉ«◊G ¬∏gG ™«ª÷ ôaƒfh Éfó∏H »æÑf ¿G πNGódG ‘ Éæà£îa
ÉæHGƒHCG Éæëàa ó≤dh ,AÉæÑdG áª¡eh á«dhDƒ°ùŸG AÉÑYG πª– ‘ Ö©°ûdG AÉæHCG ácQÉ°ûe ≥jôW øY ’G É¡≤«≤–
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‘ ∫OÉY »WGô≤ÁO ºµM â«ÑãJ ≈∏Y øjOÉL πª©f ±ƒ°Sh ájÉ¨dG √òg ¤G ∫ƒ°UƒdG π«Ñ°S ‘ Éæ«æWGƒŸ
º«dÉ©J Éææ«YG Ö°üf Ú∏YÉL ,Éæ©ªà› äGOÉYh ó«dÉ≤J Ö°ùMh »Hô©dG ÊÉª©dG Éæ©bGh QÉWEG ‘ ÉfOÓH
.ÉªFGO π«Ñ°ùdG Éæd Òæj …òdG ΩÓ°S’G
äÉÑ≤©dGh ÖYÉ°üŸG ≈∏Y Ö∏¨à∏d äÉ«ë°†àdGh ó¡÷G øe ÒãµdG Ö∏£àJh ábÉ°T AÉæÑdG á«∏ªY ¿G ∂°T ’h
.ΩõMh óéH πª©dG ‘ »°†‰h È°üH AÖ©dG Gòg πªëæ°Sh
»æWh ÊÉªY πµdh Éæd øjôªà°ùe ôjóµJh ⁄CG Qó°üe ƒg ´ƒ°Vƒe ¤G ¥ô£àf ¿CG ’EG Éæ©°ùj ’ Éægh
πØàëf »àdG á¶ë∏dG √òg ‘ ¬fG Éæ°SƒØf ‘ õë«d ¬fGh ,QÉØX á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ´ƒ°Vƒe ¬H »æYGh .¢ü∏fl
AGôL øe ∂dÉ¡ŸGh ÜÉgQE’Gh ô¡≤dG ±ƒæ°üd ∑Éæg AÉæHCGh Éæd IƒNG ¢Vô©àj Éæg ó«éŸG Ωƒ«dG Gò¡H É¡«a
.øjóë∏ŸGh øjQƒLCÉŸGh ÚjRÉ¡àf’G øe º¡«∏Y á∏«NO áÑjôZ ô°UÉæY §∏°ùJ
ÊÉª©dG øWƒdG Gòg øe §≤°ùe ¿G Éªc ÉeÉ“ ¿ÉªY áæ£∏°S øe CGõéàj ’ AõL »g QÉØX ¿CÉH ìô°üf ÉæfGh
´ƒHQ ¤G áæ«fCÉª£dGh øe’G IOÉYEG π«Ñ°S ‘ ìGhQ’G Ωó≤fh ÚªK πc ∫òÑæ°S ÉæfCÉH ™«ª÷G º∏©«dh õjõ©dG
áaÉc ‘ Ú«fÉª©dG ™«ªL É¡°û«©j »àdG áÑ«£dG IÉ«◊G ∑Éæg ÉæÑ©°ûd ôaƒæd øWƒdG øe Ö«Ñ◊G Aõ÷G ∂dP
.Öjôb ˆG ¿ƒ©H ¬fGh äB’ Ωƒ«dG Gòg ¿Gh áæ£∏°ùdG AÉëfCG
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ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ,ÉædÉªYCG ™«ªL ‘ ≥«aƒàdG h ¿ƒ©dG ¬æe Ö∏£fh ,IÒãµdG ¬ª©f ≈∏Y ¤É©J √óªëfh
.Gôjòfh GÒ°ûH ≥∏ÿG áaÉc ¤EG ,çƒ©Ñe ÒN ≈∏Y
:ihõf ‘ ËôµdG ÉæÑ©°T
Éª∏c ÉªFGO Éfó©°ùj Éªc ,ihõf ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG πØM ºµcQÉ°ûf Ωƒ«dG ºµ©e ¿ƒµf ¿CG GÒãc Éfô°ùj
‘ ÚcQÉ°ûeh ∫ÉªYC’G Ò°S øjó≤Øàe ,áæ£∏°ùdG ÖfGƒL ¤G äGQÉjõH Ωƒ≤f ¿CG á°UôØdG Éæd âëæ°S
.ÚæWGƒŸG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j RÉ‚EG øe ºàj ÉÃ ä’ÉØàM’G
Ö«Ñ◊G øWƒdG øe ‹É¨dG Aõ÷G Gòg ‘ ÚæWGƒŸG ¤EG á«Ñ£dG äÉeóÿG Ωó≤j ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG ¿CG ∂°T ’h
Éªc ,É¡WÉ°ûf ‹GƒJ ÉgGôf ¿G ΩGhódG ≈∏Y Éfô°ùjh áë°üdG IQGRh É¡«∏Y ôµ°ûJ »àdG äGRÉ‚’G øe ƒ¡d
 وكذلك فان ختلف.ي�شرنا دائما ان نحتفل بثمار هذا الن�شاط مع امواطنن ي كافة اأرجاء ال�شلطنة
نواحي ن�شاط احكومة ي امرافق احيوية الأخرى ت�شر قدما لتحقيق ما ن�شبو اليه من تقدم ورفعة
.õjõ©dG ÉæÑ©°ûd

:ihõf ‘ ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
±ƒ°Sh ,á≤£æŸG √òg ‘ êÓ©dG ¤G áë∏ŸG áLÉ◊G á«Ñ∏J øe ÌcCG »æ©j ’ Ωƒ«dG ≈Ø°ûà°ùŸG Gòg ìÉààaG ¿G
.Éæg ¬FÉæÑd »°SÉ°S’G ôé◊G ™°Vh ” …òdG ÒÑµdG ≈Ø°ûà°ùŸG íàØj ≈àM ¬JÉÑLGh AGOCÉH Ωƒ≤j
øe ƒLôfh ÉfOÓH ¿CÉ°T á©aQh ÉæÑ©°T iƒà°ùÃ ¢Vƒ¡ædG ÉæàjÉZ ,ø°ùMG ¤G ø°ùM øe Ò°ùf ˆG ¿ƒ©H Gòch
.É©«ªL Éæd ≥«aƒàdG ˆG
.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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,AGO πc øe ‘É°ûdG ˆ óª◊G
.(AGhódG ≥∏N AGódG ≥∏N …òdG ¿EÉa GhhGóJ) :πFÉ≤dG ¬«Ñf ≈∏Y IÓ°üdGh
..õjõ©dG ÉæÑ©°T
Ò°ù«J ‘ ™°Sƒà∏d á«eGôdG Éæà£N ™e É«°û“ ÒÑµdG ≈Ø°ûà°ùŸG Gòg ìÉààaÉH Ωƒ«dG Ωƒ≤f ¿CG Qhô°ùdG ájÉZ Éfô°ùj
¬eÉ°ùbG Iõ¡› á°†¡ædG ≈Ø°ûà°ùe º°SG ¬«∏Y Éæ≤∏WG …òdG ÒÑµdG ≈Ø°ûà°ùŸG Gòg ¿G ,ÚæWGƒª∏d êÓ©dG
ÒÑµdG ≈Ø°ûà°ùŸG Gò¡d ¿ƒµj ±ƒ°Sh äGhOCGh á«æHCG øe êÓ©dG äÉÑ∏£àe çóMCÉH áØ∏àîŸG IÒÑµdG
äÉ«fÉµe’G ÖÑ°ùH OÓÑdG ‘ êÓ©dG øcÉeCG ôFÉ°S ‘ ÉgDhÉØ°T Ö©°üj »àdG ä’É◊G êÓY ‘ ¬à«dÉ©a
â∏ª– …òdG Ò°üb øeR ∫ÓN áë°üdG IQGRh â“CG ó≤d ,IQÉ¡ŸGh IÈÿG …hP AÉÑWC’Gh äGOGó©à°S’Gh
∞∏àfl ‘ Gk OƒLh É¡d íÑ°UG ` äGOÉ«©dG ` á«ë°üdG õcGôŸÉa .ôjó≤àdG ≥ëà°ùJ äGRÉ‚G á«dhDƒ°ùŸG ¬«a
á°SÉ«°ùdG QÉWG ‘ ∂dPh áæ£∏°ùdG AÉëfCG øe Òãc ‘ áMƒàØŸG Iójó©dG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ÒZ OÓÑdG AÉëfCG
øe IójóL á∏Môe CGóÑf ¿B’G ÉæfG ™«ª÷G ∫hÉæàe ‘ AGhódG ¿ƒµj ¿G ±ó¡à°ùJ »àdG áeƒµë∏d áeÉ©dG
Ée ¢Vƒ©fh øeõdG ≥HÉ°ùf ¿G Éæ«∏Y ¿CG ∑GQO’G ΩÉ“ ∑Qóf øëfh ÉgÉfCGóH ,Òª©àdGh AÉæÑdG á∏Môe ,ÉæJÉ«M
âfÉc äGƒ£N Éfƒ£N óbh AÉ©ªL á«Hô©dG áe’G Üƒ©°T ƒëfh ÉæÑ©°T ƒëf ÓeÉc ÉæÑLGƒH ‘ƒfh äÉa
ÉæbÓ£fG ‹Gƒf ∫Gõf ’h ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ OÓÑdÉH ¢Vƒ¡æ∏d √Éæª°SQ »YGƒdG ¥Ó£fÓd á«°SÉ°S’G Iõ«côdG
.¬≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H ÉæÑ©°ûd Ö°SÉµŸG ÈcCG ≥«≤ëàd ÉæJÒ°ùe ‘ ó°ûfh ΩÉeC’G ¤G
..ËôµdG ÉæÑ©°T
êÓ©dG ∫É› Éæ©°Sh ÉæfCG Éfô°ùj ,ÒÑµdG á°†¡ædG ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaÉH Ωƒ«dG πØàëf å«M …hôH ¿ÉµŸG Gòg ¿G
≈°VôŸG áeóN ‘ Gƒfƒc :≈Ø°ûà°ùŸG ‘ Ú∏eÉ©dG ôFÉ°Sh Ú°VôªŸGh AÉÑWCÓd ∫ƒ≤f ¿G GóL Éæª¡jh ÉæÑ©°ûd
ÚYh , º¡gÉŒ ºµÑLGh ƒg ∂dPh á°Só≤ŸG ºµàdÉ°SQ »g ∂∏àa º¡H ájÉæ©∏d ºµ©°Sh ‘ Ée ≈°übCG GƒdòHGh
.É©«ªL Éæ≤aƒjh ºµ≤aƒj ˆGh ºcOƒ¡L ÖbGôJ IôgÉ°S áeƒµ◊G
,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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..õjõ©dG »Ñ©°T
.≥«aƒàdGh ¿ƒ©dG ¬Ñ∏£fh √ôµ°ûfh ˆG óªëf É©«ªL øëfh ÒîH ºàfCGh ΩÉY πc
..¿ÉªYo AÉæHCG Éj ..¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jG
áØbhh .áeGôch IõYh õeQ ·Ód á«æWƒdG OÉ«YC’Gh .ÉfOÓÑd »æWƒdG ó«©dG ƒg Èªaƒf øe ô°ûY øeÉãdG Ωƒ«dG
ìGôa’Gh ä’ÉØàM’Gh äÉfÉLô¡ŸG â°ù«dh ?π©Øæ°S GPÉeh ?Éæ∏©a GPÉe πÑ≤à°ùŸGh »°VÉª∏d πeCGh πeCÉJ
�شوى نقطة ا�شراحة والتقاط الأنفا�س موا�شلة رحلة البناء ال�شاقة والنطاق بالباد نحو الهدف
.Oƒ°ûæŸG
á∏aB’G É¡JQÉ°†M äOÉ©à°SG óbh ¿ÉªYo iôf ¿G Éæaóg,áØdÉ°ùdG ÉfOÓH OÉ›CG IOÉYEG ƒg »eÉ°ùdG Éæaóg ¿EG
øjô°û©dG ¿ô≤dG øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ äÉ«Hô©dG É¡JÉ≤«≤°T ÚH áª«¶©dG É¡àfÉµe â∏àMGh ójóL øe âeÉbh
.ÉÁôch Gó«©°S ¬°VQCG ≈∏Y ¢û«©j ÊÉª©dG iôf ¿Gh

..IƒN’G É¡jCG
.ˆG ¿PEÉHh âbh ´ô°SCÉH Éæaóg ¤G π°üf ±ƒ°S IôHÉãŸGh ó¡÷ÉH øµdh πjƒWh ¥É°T ÜQódG .»æWh AÉæHCG Éj
GQƒ°ù«e ÉÄ«°T ¬«dG Éæ∏°Uh Ée Æƒ∏H øµj ⁄h Úeô°üæŸG ÚeÉ©dG ∫ÓN ÉfOÓÑd √Éæ≤≤M ÉÃ õà©fh »gÉÑf ÉæfG
áØbh øe óH ’ ¬fG Ωƒ«dG Gòg ‘ ôcòf ¿G ó«ØŸG øe ¬∏©dh .GRÉ‚EGh É£«£îJh GQÉÑàNGh GôµØJ ≈°†àbG ó≤a
…òdG πÑ≤à°ùŸG ∫ÉeBG ¤G áfQÉ≤ŸÉH áYƒ£≤ŸG áaÉ°ùŸG ióe iÔd QƒeC’G É¡«a ™LGôfh ¢SƒØædG É¡«a Ö°SÉëf
.ÉæJÉjÉZ ¤G √ÈY ∫ƒ°UƒdG ¤G íª£f
33

≈∏Y áëàØæeh Éæ©bGh º«ª°U øe á©HÉf ÉædÉªYCG èeGôH ¿ƒµJ ¿G OÓÑdÉH á°Só≤ŸG ÉæJÒ°ùe AÉæKCG Éæ«NƒJ óbh
Éæ©bGh øeh ¢SÉ°S’G øe ÇóàÑf ¿G Éæ«∏Y ÉeGõd ¿Éc .¬æe CGõéàj ’ GAõL ¿ƒµf …òdG ⁄É©dG Gòg IQÉ°†M
√ó«H òNCÉfh ¬àdõY øe ¬H êôîæd πÑ°ùdG Ö©°UCG øjQÉàfl Éæµ∏°S óbh ¿ÉªY ‘ Ö©°ûdG ƒg ¢SÉ°SC’G Gògh
¬JQÉ°†M AÉ«MEGh ´É«°†dGh ¥õªàdG øe ¬àjÉªM á«dhDƒ°ùe Éæ∏ª– âbƒdG ¢ùØf ‘h áeGôµdGh Iõ©dG ≥jôW ¤G
ÊÉª©dG ¿É°ùf’G ÚH ÜPÉéàdG ióeh á«æWƒdG ≥ª©H ô©°û«d ¢VQ’ÉH É≤«Kh É£HQ ¬£HQh √OÉ›G IOÉ©à°SGh
.áÑ«£dG ¿ÉªY ¢VQCG ÚHh
»àdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ¿CÉH ôîØdG Qƒ©°T ºµdOÉÑf »æWƒdG Éfó«Y ‘ ¿ÉµŸG Gòg øe ºµ«dG çóëàf PEG ÉæfEGh
òÑMCG ’ ÊGh É¡JOÉ«b Éæ«dƒJ òæe ΩÉeC’G ¤EG á©°SGh äGƒ£N â£N ób É¡°VGô©à°SÉH IOÉY ÉæJ’ÉØàMG CGóÑJ
øWƒdG ÜGôJ ájÉªM ‘ É¡à«∏YÉa øY È©àd ∫ÉéŸG É¡d ∑ôJG »æµdh ájôµ°ù©dG QGô°SC’G π«°UÉØJ ‘ ¢VƒÿG
Éj ºµd á«ëàa AGóYC’G ó°V ÉæJGƒb ∫ÉLQ áHÓ°Uh Iƒb çGóM’G âàÑKG ób Éªc ,¬°VÉ«M øY OhòdGh
.QƒîØd ºµH ÊG h AGƒ¡dGh ôëÑdGh ÈdG ‘ π°SGƒÑdG ÉfOƒæL
:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
âjCGQh ádÓ°U ‘ Ò¨°üdG »à«H πNGO øe Qƒe’G QƒgóJ ÖbGQCG ÉfCGh ‹ÉH π¨°ûj Ée ºgCG º«∏©àdG ¿Éc ó≤d
ÜÉÑdG) á°SÉ«°S øe ¢UÓÿÉH ˆG ¿PG Éª∏a .º«∏©àdG ô°ûf ¤G ¤hC’G áLQódG ‘ Oƒ¡÷G ¬«LƒJ øe óH ’ ¬fG
≈∏Y ¿BÉª¶dG âaÉ¡J É¡fCÉch ¤hC’G á∏gƒ∏d äCGóH á∏ªM º«∏©àdG ¿Gó«e ‘ Éæd ¿Éch OÉ¡L Éæd ¿Éc (≥∏¨ŸG
.AÉŸG
º«£ëàd ÉæJÉ«fÉµeEG ‘ ÉÃ ÉgÉfOhRh ±QÉ©ŸG IQGRƒd ∫ÉéŸG Éæë°ùaCG ÉfQhóH øëfh ∂dòc âfÉc Ó©a É¡fEG
ÜÉ°ùM …CG ¿hO íàØJ ¢SQGóŸG âfÉc IQGRƒdG ∂∏J ¬à≤≤M …òdG Ωó≤àdG ióe ¿ƒª∏©Jh .π¡÷G Oƒ«b
™ªàéŸG ∞°üf »gh IÉàØdG º«∏©J ÉædÉH øY Ö¨j ⁄h ôé°ûdG πX â– ≈àM º«∏©àdG ƒg º¡ŸÉa äÉÑ∏£àª∏d
πc ‘ ¢SQGóe .á°SQóŸG ô£°T ºª«Jh É¡àÑ«≤M πª– º∏©dG ¤G á°û£©àŸG á«fÉª©dG IÉàØdG âLôN ¿CG ¿Éµa
.øWƒdG º¡H ó©°ù«d ™«ª÷G º∏©àj ¿CG óH ’h áeR’ IQhô°V º∏©dÉa äÉæÑ∏dh ÚæÑ∏d áæ£∏°ùdG AGõLCG øe AõL
?π«ëà°ùŸG π©Øf ¿CG Éæ©°SƒH ¿Éc πg øµdh
1970 ΩÉY ‘ :»∏j Ée Ú«°VÉŸG ÚeÉ©dG ∫ÓN â≤≤Mh É¡àbÉW πµH º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh â∏ªY ó≤d
7000 º°†J á°SQóe 16 OÓÑdG ‘ íÑ°UCG 1971 ΩÉY ‘ .Gk ò«ª∏J 900 º°†J ¢SQGóe 3 OÓÑdG ‘ ¿Éc
.Gk ò«ª∏J 15000 º°†J á°SQóe 45 Éæjód QÉ°U 1972 ΩÉY ‘ .Gk ò«ª∏J
.ˆG AÉ°T ¿EG ΩOÉ≤dG »°SGQódG ΩÉ©∏d ó©ŸG …QGRƒdG §£îŸG Ö°ùM Oó©dG Gòg ∞YÉ°†àj ±ƒ°Sh
É¡«∏Y Ö∏¨àf ±ƒ°S ÉæfÉa ,º«∏©àdG ¿Gó«e ‘ ™jô°ùdG Qƒ£àdG áé«àf πcÉ°ûŸG ¢†©H ™bƒJ øe ºZôdÉHh
√ÉÑàfG ¬«dG âØdCG ¿G »æª¡j Ée ºgCG øµdh .ΩÉeC’G ¤G IôaÉ¶dG ÉæJÒ°ùe á©HÉàe øY ˆG áfƒ©Ã Éæbƒ©j ødh
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º«dÉ©J A¢ûædG ¢SƒØf ‘ Gƒ°Sô¨j ¿Gh ºgò«eÓàd Ö«£dG ∫ÉãŸGh Ihó≤dG ºg Gƒfƒµj ¿G ƒg º«∏©àdÉH ÚªFÉ≤dG
øe ’É«LCG Gƒfƒµ«d á«æWƒdG ìhôdG º¡°SƒØf ‘ Gƒ¶bƒjh á∏°VÉØdG ¥ÓN’G ≈∏Y ºgƒHôjh ,∞«æ◊G øjódG
ÚbÉÑ°S π°†aC’G ¤G ÉehO ÚbGƒJ GƒfÉc π©°ûŸG Gƒ∏ªM GPÉa º¡JÉ«dhDƒ°ùÃ ´Ó£°V’G ≈∏Y øjQOÉb ÜÉÑ°ûdG
.πª©dG ‘ êÉàf’Gh IQOÉÑŸG ¤G
∫É°üjEG ≈∏Y â°UôMh (øWGƒe πµd ≥M áë°üdG) QÉ©°T áë°üdG IQGRh â©aQ ó≤a áë°üdG ¿Gó«e ‘ ÉeCG
∫hó÷G øe á«ë°üdG äÉeóÿG ‘ Qƒ£àdG ióe ∑Qóf ¿G øµÁh ¿Éµe πc ‘ ÚæWGƒª∏d á«Ñ£dG äÉeóÿG
:‹ÉàdG
.á«ë°U õcGôe á©°ùJh äÉØ°Uƒà°ùe (10) ÉfóæY ¿Éc 1970 ΩÉY ‘
.äÉ«Ø°ûà°ùe áà°Sh É«ë°U Gõcôe (15)h ÉØ°Uƒà°ùe (15) Éæjód QÉ°U 1971 ΩÉY ‘h
É¡fÉµe äÉ«Ø°ûà°ùe áKÓK ΩÉ«≤d á«ë°U õcGôe áKÓK â«¨dCGh ÉØ°Uƒà°ùe (25) Éæjód íÑ°UCG ΩÉ©dG Gòg ‘h
ΩÉY ‘ ÉÑ«ÑW (12) øe áæ£∏°ùdG ‘ Ú∏eÉ©dG AÉÑW’G OóY ™ØJQGh .≈Ø°ûà°ùe ô°ûY ≈æKG Éæjód íÑ°UGh
.ΩÉ©dG Gòg ‘ ÉÑ«ÑW (54) ¤G 1970
ÉjÒàaódGh ∫ÉØW’G π∏°Th ¿QódGh …Qó÷Gh GÒdƒµdG ó°V áeÉY äÉæ«°ü– AGôLÉH áë°üdG IQGRh âeÉb Éªc
.ΩÉ©dG Gòg ‘ ÉØdCG 312 ¤G äÉæ«°üëàdG √òg OóY ™ØJQGh »µjódG ∫É©°ùdGh ¢SƒfÉà«àdGh
á«ë°üdG äÉeóÿG ≈∏Y Ú«fÉª©dG ÚæWGƒŸG ÖjQóJh »ë°üdG ∞«≤ãàdG èeGôH ∫ÉNOG ¤G áaÉ°V’ÉH Gòg
á«ÑjQóJ IQhO ∫hG äCGóH π©ØdÉHh á«dhódG äÉÄ«¡dGh á≤jó°üdG ∫hódG ¤G á«ë°U äÉã©H ∫É°SQEG Ö«JôJh
¤G äÉØ°Uƒà°ùŸG OóY ™ØJôj ±ƒ°S ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘ ˆG ¿PEÉHh .Ú«ë°U Ú¶MÓªc º¡∏«gCÉàd Ú«fÉª©∏d
Ú«ë°üdG Ú¶MÓŸGh äÉ°VôªŸG ÖjQóàd á°SQóe AÉ°ûfEG ‘ πª©dG CGóÑj Éªc ÉÑ«ÑW (85) Éæjód ¿ƒµjh 32
.πeÉ©ŸG ‘ Ú∏eÉ©dGh
≥«≤ëàd ÉfOƒ¡L π°UGƒf ±ƒ°Sh .á∏eÉµdG á«ë°üdG ájÉYôdÉH É©àªàe ÊÉª©dG øWGƒŸG iôf ¿CG Éfó©°ù«d ¬fG
.ˆG AÉ°T ¿EG á∏«ÑædG ájÉ¨dG √òg
,á«MÉædG √ò¡d IÒÑc á«ªgCG Éæ«£YEG ób ÉæfÉa ,OÓÑdG ¬«∏Y Ωƒ≤J …òdG …ô≤ØdG Oƒª©dG ƒg OÉ°üàb’G ¿Éc GPGh
§ØædG ¿hDƒ°T ,á«æØdG ¿hDƒ°ûdG ,∑QÉª÷G ,áYGQõdG ,IQÉéàdG :É¡JGQGOG ∞∏àîÃ OÉ°üàb’G IQGRh âfÉµa
ºZôdÉHh .á«æWƒdG ±ô◊G AÉ«MEGh ,π«FGô°SG á©WÉ≤e ,á«YÉæ°üdG á°SQóŸG ,á«eƒµ◊G á©Ñ£ŸG ,¿OÉ©ŸGh
≈∏YG É°ù∏› πµ°ûf ¿G á«ªgCÓd Gô¶f ÉæjCGQ ÉæfÉa ÉXƒë∏e Éeó≤J äRôMGh ÒãµdG äõ‚G IQGRƒdG ¿G øe
¢ù∏éŸG ™°Vh óbh ¬JÉ«dhDƒ°ùe Éæ∏ª–h ¬à°SÉFQ Éæ«dƒJ óbh ,OÉ°üàb’G IQGRƒd ÓjóH ¿ƒµj AÉ‰’Gh OÉ°üàbÓd
ihõf ‘ õcôe Ωƒ≤«°S Éªc .ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘ áMÓe áª£N ¤G QÉë°U øe ≥jô£dG ‘ πª©dG AóÑd É££fl
35

/äÉaÉ¨dG ≥jôWh .»ÁÈdG /…ÈY /Ó¡H ≥jôW GóY Gòg .áæWÉÑdG ¤G ihõf øe ≥jô£dG ∫É°üjG ¬àª¡e
,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘ ¬∏ªY âæª°S’G ™æ°üe CGóÑ«°S ¿ÉªY ¢VQCG ‘ âæª°SCÓd ΩÉÿG OGƒŸG OƒLƒdh ,AGôª◊G
áYGQõdG Éæ«£©J ¿CG ≈∏Y πª©dÉH á«©«Ñ£dG ÉfOQGƒe á«ªæJ ≈∏Y πª©æ°Sh .á«æWh º¡°SCG ¬«a ¿ƒµJ ±ƒ°Sh
á«µª°ùdG IhÌdG QÉªãà°SG ácô°T ¿G Éªc .∂dP ó©H êQÉÿG ¤G √Qó°üf É°†FÉah É«JGP AÉØàcG πÑ≤à°ùŸG ‘
ô©°ùdG ¢VÉØîfG ≈∏Y πª©∏d πH §≤a ∂ª°ùdG øe OÓÑdG áLÉM ó°ùd ¢ù«d πª©∏d OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y
≥aGôŸG πµH ÉgójhõJh ôjƒÿG ‘ ¢SƒHÉb áæjóe AÉæH ´hô°ûe Éæjódh .êQÉÿG ¤G √ôjó°üJh ¢†FÉØdG Ö«∏©Jh
AÉæÑd äÉcô°ûdG ióMEG ™e Ó©a ¥ÉØJ’G ” óbh .AÉæÑdGh §«£îàdG áª¶fG çóMCG ≥ah áãjó◊G äÉÑ∏£àŸGh
ÉŸ Éæ≤aƒj ¿G ˆG ∫CÉ°ùf .º¡d øcÉ°ùe ≈∏Y πªà°ûJh äGQÉØ°ùdG É¡«dG π≤àæJ Ωô≤dG ‘ Ú«°SÉeƒ∏Hó∏d áæjóe
.ìÓ°üdG ¬«a
:á«dÉàdG äGQGO’G º°†àa äÓ°UGƒŸG IQGRh ÉeG
√òg Oƒ¡L äôaÉ°†J ó≤a ,∞JÉ¡dGh ¥ÈdGh ójÈdG ,áeÉ©dG ∫É¨°T’G ,ÊGƒŸG ,äÉ«∏≤ædG ,ÊóŸG ¿GÒ£dG
¬Jõ‚CG Ée RôHCG π©dh É¡JÉ°UÉ°üàNG OhóM ‘ IôFGO πc ÚæWGƒª∏d á∏«∏L äÉeóN âeóbh äGQGO’G
.Ö«°ùdG QÉ£eh ¢SƒHÉb AÉæ«e äÓ°UGƒŸG
ΩÉ©dG Gòg ∞°üàæe ‘h …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫hG ‘ ¢SƒHÉb AÉæ«e øe ∞«°UQ ∫hG ÅfGƒŸG IôFGO âª∏°ùJ ó≤a
’ »àdG øØ°ùdG ∫ÉÑ≤à°S’ OGó©à°SG ≈∏Y ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ AÉæ«ŸGh .ÊÉãdG ∞«°UôdG âª∏°ùJ É°†jG
äÓ«¡°ùàdG π°†ØHh âæª°SC’G øe É¡JÉæë°T IôNÉH 27 ¬«a âZôaG óbh øW 800 ≈∏Y É¡àdƒªM ójõJ
.óMGƒdG ¢ù«µ∏d á°ù«H 800 ¤G á°ù«H 100h ∫ÉjQ øe âæª°S’G áª«b â°†ØîfG
øµJ ⁄ ¬∏Ñbh ´ƒÑ°S’G ‘ á∏MQ 28 ìÉJCG ó≤a ô¡°TG áKÓK iƒ°S ¬MÉààaG ≈∏Y ¢†Á ⁄ Ö«°ùdG QÉ£e ÉeG
.ô¡°ûdG ‘ á«fóe IôFÉW 52 øe ÌcG πÑ≤à°ùj ’ è∏ØdG â«H QÉ£e ¿Éc ¿CG ó©Hh É«YƒÑ°SCG á∏MQ 11 iƒ°S
ÉeóæY ÌcCG QÉ£ŸG äÉeóN ™°SƒàJ ±ƒ°Sh ,á«fóe IôFÉW 195 »°VÉŸG ô¡°ûdG ‘ Ö«°ùdG QÉ£e πÑ≤à°SG
ôjÉæj ∫hG øe AGóàHG áYÉ°S 24 ∫GƒW QÉ£ŸG ‘ πª©dG äÉYÉ°S ójó“ Qô≤J ób ¬fCG Éªc ¬eÉ°ùbCG πc πªµJ
á«FÉæK äÉ«bÉØJG äó≤Y óbh ,…õcôe ∞««µJ RÉ¡éH øjôaÉ°ùŸG äÉYÉb ójhõJ ≈∏Y Éæ≤aGh óbh ,ΩOÉ≤dG
,á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷Gh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh IóëàŸG áµ∏ªŸG :øe πch áæ£∏°ùdG ÚH …ƒ÷G π≤æ∏d
 و�شوف يتم قريبا ت�شير رحلتن ي ال�شبوع موؤ�ش�شة عالية للخطوط اجوية،وامملكة الردنية الها�شمية
. ورحلتن ي ال�شبوع ل�شركة اخطوط اجوية ال�شعودية،املكية الردنية
Ée .ˆG AÉ°T ¿EG ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ‘ á«dhódG ÊóŸG ¿GÒ£dG áª¶æe ‘ Gƒ°†Y ¿ÉªY áæ£∏°S íÑ°üJ ±ƒ°Sh
á£ÑJôe ¥ô£dG øe áµÑ°T áæ£∏°ùdG ‘ âëÑ°UCG ób ¬fCG ¤G Ò°ûæa ,¥ô£dGh äÓ°UGƒŸG øY çóëàf ÉæeO
≈∏Y πª©dG ∂°ThCG óbh .áÑbGôŸGh ó«¡ªàdGh ≥°û∏d â°ü°üN õcGôe Iô°ûY áÑbGôŸ ™°†îJ ,¢†©ÑH É¡°†©H
.á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG ‘ GÎeƒ∏«c 30 ó«¡“ øeh QÉë°U /ìô£e ≥jôW øe AÉ¡àf’G
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iôNCGh óéædG ‘ á«eƒµM õcGôe AÉ°ûf’ É›ÉfôH á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG ‘ äÉæ«°ùëàdG IôFGO â©°Vh óbh
π«LQÉædG âjR êGôîà°SGh ∫ƒ¡°ùdGh ∫ÉÑ÷G ‘ √É«ŸG QOÉ°üe í°ùe ‘ ™°SƒàdGh ∫ÉÑ÷G ‘ ≥WÉæe IóY ‘
…õcôŸG ¥ƒ°ù∏dh áeƒµ◊G ôFGhód ™ª› AÉæÑd É££fl IôFGódG â©°Vh Éªc iôNC’G á«JÉÑædG äƒjõdGh
.Ö«dÉ°SC’G çóMG ≈∏Y ójó÷G
,áWô°ûdG á«dhDƒ°ùe πªëàJ á«∏NGódG IQGRh ¿G iôf áeƒµ◊G äGõéæe RÉéjEÉH ¢Vô©à°ùf PEG øëfh
≥«≤ëàdG IôFGOh QhôŸG IôFGOh á«fóŸG áWô°ûdG º°†J É¡JGP áWô°ûdGh ,äÉjó∏ÑdGh ,äÉj’ƒdGh ,äGRGƒ÷Gh
äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh §¨°V â– áÑ©°U ±hôX ‘ É¡ÑLGh …ODƒJ ΩÉ°ùb’G √òg ™«ªLh Iôé¡dG IôFGOh
äÉã©H ∫É°SQEGh º¡ÑjQóJh ÚæWGƒŸG ¥É◊E’ ìƒàØe áWô°ûdG ÜÉH ¿Éa ∂dòdh .Ωƒj ó©H Éeƒj OGOõJ »àdG
.áæ£∏°ùdG πNGO áWô°û∏d ÖjQóJ ¢SQGóe AÉæÑd ¢ù°S’G ™°Vh ¿B’G …ôéjh .êQÉÿG ‘ ÖjQóà∏d
»àdG ôØ°ùdG ájôM π«¡°ùàd êQÉÿGh πNGódG ‘ ÚæWGƒª∏d äGRGƒ÷G ±ƒdCG äGRGƒ÷G IôFGO â£YCG óbh
.øWGƒe πµd É≤M ÉgÉæ∏©Lh ÉgÉæ≤∏WG
º¡ahôX íª°ùJ ’h πª©∏d ¿ƒ«fÉª©dG É¡«a óLGƒàj »àdG ¿Gó∏ÑdG ‘ IôFGódG √ò¡d ´hôa íàØH ÉfôeCG πH
.áæ£∏°ùdG ¤G ôØ°ùdÉH
äGQGRƒdG ™e á«∏NGódG IQGRh ¿hÉ©Jh º¡HGƒfh I’ƒ∏d õcGôŸGh øcÉ°ùŸG AÉæHh äÉj’ƒdG IQGOEG º«¶æJ ÉeG
πcÉ°ûŸG πMh .Ohó◊G êQÉN øe π∏°ùàdG áëaÉµe ¤G áaÉ°VE’ÉH IQGRƒdG ¬H âeÉb ÖLGh ∂dòa iôNC’G
∂dP ≈£YCG óbh áYRÉæàŸG ±GôWC’G áaÉc AÉ°VQE’ ∫ƒ°UƒdGh ºgÉØàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QƒeC’G ájƒ°ùJh á«∏Ñ≤dG
Gòg ‘ IƒNCG ™«ª÷G ¿CGh QÉÑàYG πc ¥ƒa á«æWƒdG áë∏°üŸG ¿CÉH Ú«fÉª©dG ÚæWGƒŸG iód É«Yhh áYÉæb
.Ö«Ñ◊G øWƒdG
∫ó©dÉH IÒãc πcÉ°ûe â∏M ób äGƒcõdGh ∫ÉŸG â«Hh á«Yô°ûdG ºcÉëŸG »g »àdG ∫ó©dG IQGRhh
ÉjÉ°†b ¿ƒ©HÉàj É¡JÉ°†b ¿G á«dó©dG äócCGh ÚæWGƒŸGh OÓÑdG ‘ πª©J »àdG äÉcô°ûdG ÚH ¢SÉ£°ù≤dGh
∫Éf ó≤a âbƒdG ¢ùØf ‘h ,∞«æ◊G »eÓ°S’G øjódG º«dÉ©J ÖLƒÃh ´ô°ûdG Qƒf ≈∏Y É¡∏°üah ÚæWGƒŸG
.∫ó©dG ôjRh ¤G Éæe ôeCG ÖLƒÃ ∂dPh %40 ¤G ΩÉ©dG Gòg â©ØJQG »àdG äÉ°Shô¨ŸG á∏Z AGô≤ØdG
ójõe çGóëà°SGh áeRÓdG äÉª«eÎdG AGôLEGh áeƒµ◊G õcGôe AÉæH ‘ ™°SƒàdG ºàj ±ƒ°S ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘h
º°†d Gó«¡“ äÉj’ƒdG IQGOEG º«¶æJh Ohó◊G ≈∏Y äGRGƒ÷G õcGôe IQGOEG º«¶æJh I’ƒ∏d øµ°ùdG äƒ«H øe
‘ π°üf ≈àM ¿óŸG äÉ¡eCG ‘ äÉjó∏H CÉ°ûæà°S Éªc áæ£∏°ùdG πNGO äÓeÉ©ª∏d Ó«¡°ùJ ¢†©H ¤G É¡°†©H
.Éæ©e ˆGh ájôb πc ‘h áæjóe πc ‘ äÉjó∏ÑdG º«ª©J ¤G ájÉ¡ædG
óbh ¬°ùØf ¿É°ùf’G ¤G Oƒ©j GôeG Ωƒ«dG íÑ°UCG »°VÉŸG ‘ äGó«≤©àdGh Oƒ«≤∏d ™°†îj è◊G ¿Éc ¿CG ó©Hh
âeóbh .I’ƒdG ¿hDƒ°T ôjóe á°SÉFQ â– è◊G ¿hDƒ°ûd á°UÉN áã©H π«µ°ûàH ÉfôeCÉa è◊G ácôM Éæ©é°T
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ΩÉ©dG ‘ IQƒæŸG áæjóŸGh áeôµŸG áµe ‘ è◊G º°Sƒe ‘ ºgOƒLh AÉæKCG Ú«fÉª©∏d áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG áã©ÑdG
.ˆG AÉ°T ¿EG ΩOÉ≤dG è◊G º°Sƒe ‘ iôNCG áã©H πµ°ûàJ ±ƒ°Sh »°VÉŸG
¬æY ™aGójh ¬JGÒîH ™àªàjh ¬«∏Y ¢û«©j ÊÉªY πµd ∂∏e ƒg ¢Só≤ŸG ¬HGôJh Ö«Ñ◊G ÉæfÉªY ¢VQCG ¿EG
âeÉb ΩÉªàg’G Gòg ™aGóHh ÚæWGƒª∏d É¡FÉ£YEGh ¢VQ’G ™jRƒJ º«¶æàH ΩÉªàg’G ¿Éc Éæg øeh ¬MhôH
Ée ∑Qóf ÉæfEG .áMÉ°ùŸG º°ùbh …QÉ≤©dG πé°ùdG º°ùbh »°VGQ’G º°ùb øe ¿ƒµààd »°VGQ’G ¿hDƒ°T IQGRh
øe GÒÑc É≤aóJ â¡LGhh .ôØ°üdG øe äCGóH É¡fG ¤G Oƒ©j Gòg ¿G ∑Qófh ÜÉ©°U øe IQGRƒdG √òg ¬«fÉ©J
.áæ£∏°ùdG AÉLQCG πc ‘ ÚæWGƒŸG äÉÑ∏W
Éª«°S ’ .iÈµdG ¿óŸG ‘ §«£îàdG ™e ™jRƒàdG ¢VQÉ©àj ’ ≈àM äÉÑ∏£dG ¢SQóJ ¿G IQGRƒdG ≈∏Y ¿Éch
á«æµ°S ¤G ¢VQ’G º°ù≤j …òdG »°VGQC’G º«¶æJ ¿ƒfÉb Ö°ùM áãjó◊G ádhódG AÉæÑd Éæ°ùØfCG ó©f øëfh
á©£b 760 º«∏°ùJ ≈∏Y âbó°Uh IQGRƒdG äõ‚G óbh ,º«∏°ùdG §«£îàdG ¢ù°SCG QÉWEG ‘ ájQÉŒh á«YÉæ°Uh
.iÈµdG ìô£e ¥É£f πNGO Gògh ájQÉŒ ¢VQCG á©£b 35h á«YÉæ°U ¢VQCG á©£b 411h á«æµ°S ¢VQCG
âYRh »àdG á«YGQõdG »°VGQ’G ¤G áaÉ°V’ÉH áØ∏àîŸG äÉj’ƒdG ‘ âYRƒJ ¢VGQCG ™£b 606 ¿G Éªc
AÉæÑdG ¿ƒ©«£à°ùj ’ øjòdG ÚæWGƒŸG ≈∏Y âYRh á©HGôdG áLQódG øe ¢VGQCG ∑Éægh .äÉj’ƒdG ¢†©H ‘
≈∏Y IQGRƒdG É¡«∏Y âbó°U ÉYhô°ûe 55 ¿Éa É°†jGh ájôª◊G ‘ 260h …óY …OGƒH 383 áàHÉãdG OGƒŸÉH
…QÉ≤©dG πé°ùdG ‘ πé°ùà°S »°VGQÓd äÉ«µ∏ŸG √òg πch .É©Hôe ÉfGóa 160 ≠∏ÑJ ¢VQC’G øe áMÉ°ùe
.á«eƒµM IQGRh ‘ ÉXƒØfi øWGƒª∏d πé°ùe ≥Mh »ª°SQ äÉÑKEÉc É¡JÉMÉ°ùÃ IOófi
á«JÉ«◊G ¬JÉÑ∏£àe ÒaƒJh ójóL øe ÊÉª©dG ¿É°ùf’G ≥∏N ¤G ÉæaGógCG ƒëf IOÉ÷G ÉæJÒ°ùŸ Gó«cCÉJh
á«YÉªàL’G ájÉYôdG Òaƒàd πª©dGh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ÉfCÉ°ûfCG á«YÉªàL’G ¬dGƒMCG Ú°ù–h
Qó°üe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¬∏«gCÉJ øµÁ øe π«gCÉJh á«æ«©dGh á«dÉŸG äGóYÉ°ùŸÉH ºgóeh øjó©≤ŸGh Iõé©∏d
.çQGƒµdG øe øjQô°†àª∏d äÉfƒ©ŸG Ëó≤Jh .Ö°SÉæe ¥RQ
.á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷Gh ájófC’Gh ájÒÿG äÉ«©ª÷G ™«é°ûJh »YÉªàL’G »YƒdG ô°ûf ¤G áaÉ°VG Gòg
Ó©a äCGóH óbh º¡d äƒ«H AÉ°ûfÉH OhóëŸG πNódG …hòd äGóYÉ°ùŸG Ëó≤àH IQGRƒdG ºà¡J Gòg ÖfÉL ¤Gh
.á∏jƒW Oóe ≈∏Y É¡Ø«dÉµJ OÎ°ùJ Éà«H (280) AÉæÑH
á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒŸG ‘h áeƒµ◊G ôFGhO ‘ πª©∏d É¡©jRƒàd á∏eÉ©dG iƒ≤dG ô°üMh ∫Éª©dGh πª©dG ¿hDƒ°Th
äÉaÓÿG π– »àdG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ∫ÉªYCG º«ª°U øe ƒg .OÓÑdG äÉLÉ«àM’ É≤ÑW á«ÑæLC’Gh
.áeƒµ◊G ÚHh Éª¡æ«Hh πª©dG ÜÉHQCGh ∫Éª©dG ÚH ábÓ©dG º«¶æJh πª©dG ±GôWCG ÚH CÉ°ûæJ ób »àdG
ójóL π«L OGóYEG π«Ñ°S ‘ áØ∏àfl ±ôM ≈∏Y á«ÑjQóJ á«æ¡e äÉã©H ‘ ÉHQóàe 70 IQGRƒdG â∏°SQG óbh
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äCÉ°ûfCG ó≤∏a iÈc á«ªgCG IQGRƒdG É¡«dƒJ πÑ≤à°ùŸG ∫ÉLQ .ÜÉÑ°ûdG ájÉYQ ∫É›h Ú«fÉª©dG Ú«aô◊G øe
.á«æØdGh á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh á«°VÉjôdG ¬JÉWÉ°ûf º«¶æJh ájÉYQh ÜÉÑ°ûdG äÉeóÿ á°UÉN IôFGO
äÉã©H ‘ äÉæHh Éæ«æH ÉæHÉÑ°T øe áÑîf IQGRƒdG â∏°SQCG áª«°ù÷G äÉ«dhDƒ°ùŸG √ò¡H ¢Vƒ¡ædG πLG øeh
AÉ¡àfG ó©H iôNCG äÉã©H áã©ÑdG √òg ™ÑàJ ±ƒ°Sh .á«YÉªàL’G áeóÿG ∫ÉªYG ≈∏Y ÖjQóà∏d êQÉÿG ¤G
á«æØdG áæé∏dG äÉYÉªàLG ‘ IQGRƒdG âcÎ°TG »Hô©dG ¿hÉ©àdG ¿Gó«e ‘h .É¡ÑjQóJ øe ¤hC’G á©aódG
.á«Hô©dG á©eÉé∏d á©HÉàdG ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd
ôFGõ÷G ‘ »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d ∫h’G ¿ÉLô¡ŸGh »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG AGQRƒd ÊÉãdG ô“DƒŸG ‘ âcÎ°TG Éªc
ájÉYôd á«°ùªN á£N ™°Vƒd á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL øe ÜÉÑ°ûdG ájÉYQ ‘ ÒÑN ¿ÉªY áæ£∏°S Qhõj ±ƒ°Sh
.ˆG AÉ°T ¿EG ΩOÉ≤dG ôjÉæj ‘ ÜÉÑ°ûdG
¢ù«°SCÉJ ∑Éæg 74 h 73 »eÉY ‘ É¡∏Ñ≤à°ùe ≥jôW âª°SQ ó≤a IQGRƒdG √òg ôªY áKGóM øe ºZôdÉHh
¿Éµ°ùdG ™ªŒ øcÉeCG ‘ á«fhÉ©Jh ájÒN äÉ«©ªLh ,AÉæé°ùdG ,Iõé©dG .Iô°SC’G π«gCÉJh ájÉYôd õcGôe
¢ùªN ´hô°ûe ∑Éægh áª°UÉ©dG ‘ OhóëŸG πNódG …hòd á«Ñ©°T äƒ«H ™jRƒJh OGóYG ∑Éægh .á«°ù«FôdG
ÖJÉµe AÉ°ûfE’ IQGRƒdG â££N ∂dòc .á«°ù«FôdG áæ£∏°ùdG ¿óe ióMG ‘ ΩÉY πc Éà«H 50 AÉæÑd äGƒæ°S
.لها لا�شراف على الن�شاط العماي ون�شاط ال�شباب واخدمات الجتماعية ي امدن الكرى
¿ƒfÉb øY á≤ãÑæe º«µ– áæ÷ OGóYG ≈∏Y πª©J ±ƒ°S á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¿Éa GôNBG ’ GÒNGh
.äGƒæ°S ¢ùªN ióe ≈∏Y ájófCÓd äÉfÉYÓd É›ÉfôH ™°†Jh .á«dÉª©dG äÉYRÉæŸÉH º«µëàdG

..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jG
ΩÓYÓd áeÉ©dG ájôjóŸÉH ô‰ ¿CG óH ’ Ohó◊G êQÉN ÉæJGõéæe ¢Vô©à°ùfh πNGódG øe êôîf ¿G πÑb
IBGôŸG »g ΩÓY’G Iõ¡LCG ¿G ∑Qófh ·’G IÉ«M ‘ ¬Ñ©∏j …òdG QhódGh ΩÓY’G á«ªgCG Qó≤f ÉæfC’ áMÉ«°ùdGh
øjôNB’G ™eh É¡°ùØf ™e ábOÉ°U á«≤f á«aÉ°U ¿ƒµJ ¿CG Öéj IBGôŸG √ògh OÓÑdG ‘ Qhój Ée ¢ùµ©J »àdG
áYGP’G ¿EG ∫ƒ≤f ¿G ™«£à°ùfh .¬«dG π°üJ ¿G øµÁ Ée ájÉZ ¿Éc ájôjóŸG √òg ¬àdòH Ée ¿G ∫ƒ≤dÉH »Øàµfh
.¿Éµe’G Qób É¡ÑLGh …ODƒJ ¿G åÑdG IôFGO ô¨°U øY ÉªZQ âYÉ£à°SG ádÓ°Uh §≤°ùe øe πc ‘ á«fÉª©dG
.ˆG áfƒ©Ã ΩÉeC’G ¤G áã«ãM ≈£îH Ò°ùJh .á«eÓY’G ÉæfhDƒ°T ø°ùëàJ ±ƒ°Sh
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πµdG ¿Éa .∫ÉéŸG Gòg ‘ √Éæ©£b …òdG ióŸGh .á«LQÉÿG Éæà°SÉ«°S íeÓe øY çóëàf ¿G IƒN’G É¡jG »≤H
ó¡÷G ÉædòH óbh .á«LQÉN á°SÉ«°S ⁄É©Ÿ QÉÑàYG …CG ¿hO âdÉM ¿ÉªY ≈∏Y â°Vôa »àdG ádõ©dG ¿G º∏©j
ΩÉY òæe ∂dPh IóëàŸG ·C’G áÄ«gh á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ¤G ¿ÉªY ΩÉª°†fG Éæ≤≤Mh ádõ©dG ¥GƒWCG ∂Ød
º«¶æàd á«LQÉÿG IQGRh ΩÉ«b ∂dP ÓJh á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ∫hódG ™e ÉæJÉbÓY IôFGO â©°ùJG ∂dòHh ,≈°†e
º°ùb É¡H á«°SÉ«°ùdG IQGO’Éa Iôªà°ùŸGh IójGõàŸG É¡dÉªYCG á¡LGƒŸ …QGO’G QOÉµdG ≥∏Nh »∏NGódG ÉgRÉ¡L
.Úàµjôe’G º°ùbh ÉHhQhCG º°ùbh ,É«≤jôaGh É«°SBG ¿hDƒ°T º°ùbh á«Hô©dG ∫hódG á©eÉLh á«Hô©dG ∫hódG
.áÑ°SÉëŸGh ÚØXƒŸGh ∞«°TQ’G º°ùbh »∏°üæ≤dG º°ù≤dGh º°SGôŸG º°ùb É¡©Ñà«a áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ÉeG
.IóëàŸG ·C’G øY á≤ãÑæŸG á«dhódG äÉª¶æŸÉH ¢üàîJ á«dhódG IQGO’G É°†jG ∑Éægh
,IôgÉ≤dG ,¢ùfƒJ ,âjƒµdG :á«JB’G ∫hódG ‘ á«°SÉeƒ∏HO äÉã©H ™Ñ°S á«LQÉÿG âëààaG ΩÉ©dG Gòg ‘h
áµ∏ªŸG :§≤°ùe áª°UÉ©dG ‘ É¡d äGQÉØ°S á«dÉàdG ∫hódG âëààaG Éªc óæ¡dG ,¿GôjEG ,∑Qƒjƒ«f ,¿óæd
á«Hô©dG áµ∏ªŸGh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ,¿OQC’G ,¿GôjEG ,¿Éà°ùcÉH ,óæ¡dG ,IóëàŸG
¿G ÉÑjôb ô¶àæjh .Úª«≤e ÒZ AGôØ°ùH Éæ©e á«°SÉeƒ∏HódG Éª¡JÉbÓY ÉàeÉbCG Góædƒgh É°ùfôa ÉeG .ájOƒ©°ùdG
É«dÉ£jG øe πch ¿ÉªY ÚH »°SÉeƒ∏HódG π«ãªàdG ¿ÓYEG ” ∂dòch √OÉªàYG ¥GQhG ¢ùfƒJ ÒØ°S Ωó≤j
.á«Hô¨dG É«fÉŸGh ¿ÉHÉ«dGh
:ان �شيا�شتنا اخارجية تقوم على اخطوط العري�شة الآتية
.ádhO ájC’ á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG ‘ πNóàdG ΩóYh ÉæfGÒL ™e QGƒ÷G ø°ùM á°SÉ«°S êÉ¡àfG (1)
.⁄É©dG ∫hO ™e ájOh äÉbÓY áeÉbEGh á«Hô©dG ∫hódG ™e ÉæJÉbÓY º«YóJ (2)
.á«dhódG ä’ÉéŸG ‘ á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG ÖfÉéH ±ƒbƒdG (3)
¿ÉªY äòîJG óbh ∫Ó≤à°S’Gh ájô◊G πLCG øe É¡dÉ°†f ó«jCÉJh á«≤jôa’G ÉjÉ°†≤dG ÖfÉéH ±ƒbƒdG (4)
.É«°ùjOhQ áeƒµMh É«≤jôaG ÜƒæL áeƒµM É¡°SQÉ“ »àdG ájô°üæ©dG ábôØàdG á°SÉ«°ùd ÉjOÉ©e ÉØbƒe
.ådÉãdG ⁄É©dG ∫hO ¬«∏Y Ò°ùJ …òdG §ÿG Ωõà∏f ÉæfEÉa á«eÉædG ∫hódG øe ÉæàØ°üHh (5)
,á«Hô©dG Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdG áª¶æe :á«dÉàdG á«dhódGh á«Hô©dG äÉª¶æŸG ‘ ÓeÉc Gƒ°†Y ¿ÉªY âëÑ°UCG óbh
·’G áª¶æe ,»eÓ°S’G ô“DƒŸG ,»Hô©dG á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG äÓ°UGƒŸG OÉ–Gh ,»Hô©dG ójÈdG OÉ–Gh
OÉ–G ,á«dhódG ájò¨àdGh áYGQõdG áª¶æe ,á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æeh (ƒµ°ùfƒ«dG) Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ã∏d IóëàŸG
á«dhódG äGô“DƒŸG ‘ ÉæcQÉ°T ó≤dh (∞«°ùfƒ«dG) ádƒØ£dG ájÉYôd IóëàŸG ·C’G áª¶æeh ,»ŸÉ©dG ójÈdG
AÉªædGh Qƒ£àdG ≥jôW ≈∏Y Éeób IôFÉ°ùdG á«àØdG ádhódG √òg ¿É«c ÉfRôHCGh ÉfOÓH á°SÉ«°S ÉfócCGh áØ∏àîŸG
.ô◊G ⁄É©dG ∫hO ÚH »©«Ñ£dG É¡fÉµe òNCÉJ »c áeó≤àŸG ∫hódG ±É°üe ¤G ∫ƒ°UƒdG á«¨H
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..Iƒ````NE’G É```¡``jCG
¿G Öéjh .Ö«Ñ◊G ÉæfÉª©d ÉgGOCG »àdG äÉeóÿGh ÉæàeƒµM RÉ¡L Ö«côJ øY á©jô°Sh IôHÉY áëŸ √òg
ó¡÷G øe Òãc ¤G êÉàëj ¬FÉLQCG πc ¤G äÉeóÿG ∫É°üjEGh ™°SÉ°T ÒÑc øWƒdG ¿G ∫ÉÑdG øY Ö«¨j ’
óª◊Gh ÉæfÉa ÉfOÓH ±hôXh ÉæJÉLÉ«àM’ áÑ°ùædÉH É©°VGƒàe ∫hÎÑdG øe Éæ∏NO ¿Éc GPGh .IÉfÉ©ŸGh È°üdGh
.πª©dÉHh ˆÉH ÉæfÉÁEÉH AÉjƒbCG iôN’G ÉfOQGƒÃ AÉ«æZG ˆ

..ΩGô``µdG ¿ƒ``æWGƒŸG É```¡jCG
á°Só≤e ácô©e ∂dP ÖfÉL ¤G ¢Vƒîf ôjƒ£àdG øjOÉ«e ≈à°T ‘ ÉfOÓH AÉæH ácô©e ¢Vƒîf øëfh ÉæfEG
IóYÉb É¡«°VGQCG øe π©Œh á«°ùcQÉŸG ¿óY áeƒµM ºgójDƒJh ,øWƒdGh øjódG AGóYCG øe áÄa ó°V ìÓ°ùdÉH
.º¡d á«Ø∏N
á«dhódG á«Yƒ«°ûdG ¬«a º¡©aóJ …òdG §ÿGh ¿óY ‘ ´É°VhC’G á≤«≤M É¡d âë°†JG á«Hô©dG ∫hódG ¿G ∂°T ’
ÒÑc »Yƒ«°T ôµ°ù©e ¤G É¡∏jƒ–h É¡«a äÉ°Só≤ŸG ≈∏Y AÉ°†≤dGh á«Hô©dG Iôjõ÷G ‘ É¡YÉªWCG ≥«≤ëàd
Ée äÉëjô°üJh äÉfÉ«H ∫ÓN øe í°†JG óbh Ióë∏ŸG ájhÉŸGh á«æ«æ«∏dGh á«°ùcQÉŸG äÉjô¶ædG ¬«a ´QÉ°üàJ
ÜÉÑdG »g É‰Gh É¡JGP óM ‘ Éaóg â°ù«d ¿ÉªYo ¿G .»Hô©dG è«∏ÿGh ¿ÉªY ôjôëàd á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷ÉH ≈ª°ùj
ÖjôîàdGh AÉeódG øe ôëH ‘ É¡bGôZE’ á≤£æŸG ∫hO ôFÉ°S ¤G ¬eÉëàbG º¡eÉghCG º¡d Qƒ°üJ …òdG òØæŸG hCG
ÜƒæL Ö©°ûH á«eƒ≤dG á¡Ñ÷G â∏©a Éªc ¢VGôY’G ∑É¡àfGh Ö¡ædGh Ö∏°ùdGh OÉ◊E’Gh ô≤ØdGh ≈°VƒØdGh
GƒÑ¡fh Gƒ∏àb Ú«Yƒ«°T øjóë∏e QGô°TG áeƒµëH ˆG √ÓàHG …òdG º∏°ùŸG »Hô©dG Ö©°ûdG ∂dP .øª«dG
ºgh `` ¿hójôjh QÉædGh ójó◊ÉH ójó¡àdG â– IQhÉéŸG ∫hódG ¤G øª«dG ÜƒæL AÉæHCG øe ±ƒdC’G GhOô°Th
ájóFÉ≤©dG ΩPGô°ûdG ≥jôW øY ¿ÉªYo ¤G GhÈ©j ¿G `` ºgó°SÉØe ≈∏Y ôFÉãdG º¡Ñ©°T Gƒ¡LGƒj ¿G øe ∞©°VG
.É¡H Qô¨ŸG
¤G Gƒª°†fÉa áeôéŸG á«Yƒ«°ûdG áHÉ°ü©dG ºFGôL øe øjôe’G GƒbGP á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG ‘ ºµfGƒNCG ¿EG
á«HÉgQ’G ΩPGô°ûdÉH ¿ƒ≤ë∏jh º¡àeGôch º¡æWhh º¡æjO πLCG øe ¿ƒHQÉëj áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ∫ÉLQ º¡fGƒNG
¬H Ωƒ≤j Ée Üô¨à°ùf ’ øëf .øWƒdGh øjódG ≥M ‘ ΩÉKBG øe âaÎbG Ée ≈∏Y AGõL øe ¬≤ëà°ùJ Ée
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ΩóYh ¿É°ùf’G OƒLh AÉ¨dG ‘ º¡àjô¶æd ≥«Ñ£J ∂dP ¿’ äÉYÉæ°Th ºFGôL øe ¿ƒÑµJôj Éeh ¿ƒ«Yƒ«°ûdG
.¬H á≤ãdG
äGQÉ©°ûdG º¡YóîJ øjòdG ÚfhÉ¡àª∏dh Ú«Yƒ«°ûdÉH ø¶dG ¿ƒæ°ùëj øjòdG ∂ÄdDh’ Öé©f Éææµd
ÚYhóîª∏dh ÜGô£°V’Gh á∏Ñ∏ÑdG áYÉ°TE’ É¡dÓ¨à°SGh É¡H IOÉØà°SÓd ¢UôØdG º¡d ¿ƒë«à«a á«Yƒ«°ûdG
:∫ƒ≤f A’Dƒ¡d º¡æe ó«©H ¬fGh »Yƒ«°ûdG ô£ÿG øe ¿ƒ∏∏≤j øjòdG
?Ú«Yƒ«°ûdG øe ¿hô¶àæJ GPÉe
ºgh ?AÉaƒdG º¡æe ô¶àæj πg ?AÉeódÉH ÉgƒbôZCGh ÉããL É«fódG GhCÓe øjòdG ºgh ΩÓ°ùdG º¡æe ¿hô¶àæJG
GƒYÉHh º¡fÉWhCÉH GhôØc øjòdG ºgh ?¢UÓN’G º¡æe ô¶àæj πg ?Gô¡Lh Gô°S Qó¨dG ¿ÉÑd Gƒ©°VQ øjòdG
GPG á«Yƒ«°ûdG ¿G .É¡◊É°üe ¿ƒªëjh É¡fƒeóîj É¡d á∏¡°S á«£e GƒëÑ°UGh iôNG ¿ÉWhC’ ºgôFÉª°V
:Éª¡d ådÉK ’ Ú≤jôW ∂∏°ùJ É¡fÉa äô£«°S
Ghô¡¶j ¿G º¡fG{ :¤É©J ¬dƒb ¥Gó°üe Gògh …OÉ◊’G ÖgòŸG ¥ÉæàYG ≈∏Y √Gôc’G hG ájó°ù÷G á«Ø°üàdG ÉeG
.º«¶©dG ˆG ¥ó°U `` zGóHCG GPEG Gƒë∏ØJ ødh º¡à∏e ‘ ºchó«©j hG ºcƒªLôj ºµ«∏Y
ˆÉH ¿ƒæeDƒj Éeƒb óŒ ’{ :¤É©J ¬dƒb ‘ áÁôµdG á¶YƒŸG Ghóéjh á«ªgG ôeCÓd GhòNCÉj ¿G Öéj A’Dƒg ¿G
¥ó°U `` zº¡JÒ°ûY hG º¡fGƒNEG hG ºgAÉæHCG hCG ºgAÉHBG GƒfÉc ƒdh ¬dƒ°SQh ˆG OÉM øe ¿hOGƒj ôNB’G Ωƒ«dGh
.º«¶©dG ˆG
.Ék ©«ªL Éæ≤aƒj ˆGh ºcôµ°TG .ÒîH ºàfGh ΩÉY πc
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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:ó©Hh Ú∏°SôŸGh AÉ«ÑfC’G ±ô°TCG ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ óª◊G
‘ äGQGRƒdG ™ªéŸ »ª°SôdG ìÉààa’ÉH Ωƒ≤f å«M Ωƒ«dG Gòg ‘ Éæg ¿ƒcCG ¿CG …Qhô°S »YGhO øŸ ¬fEG
,ÊÉª©dG øWGƒŸG áeóN ‘ Ió«cC’G áeƒµ◊G áÑZQ øY ÒÑ©J ™bGƒdG ‘ ƒg º¡ŸG RÉ‚E’G Gòg ¿G ,áª°UÉ©dG
¬àeóN ‘ áeƒµ◊G É¡©°†J »àdG äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øWGƒŸG ≈∏Y π¡°ùj ™ªéŸG Gòg ≥jôW ø©a
∂°T ’h óMGh ™ª› ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G OƒLƒd Gk ô¶f øµ‡ âbh ô°übCG ‘ áØ∏àîŸG äÓeÉ©ŸG AÉ¡fEGh
k Ñ≤à°ùe Èµj ±ƒ°S áeƒµ◊G RÉ¡L ¿CG
áÑcGƒŸ IójGõàŸG áLÉ◊ÉH »Øæd AÉæÑdG ™°Sƒf ¿CG òÄæ«M Éæe Ö∏£àjh Ó
≥jôW ‘ Ωƒj ó©H Ék eƒj IOÉL πª©Jh ÉgOƒ¡L iQÉ°üb ∫òÑJ áeƒµ◊G ¿CG ∫ƒ≤dG ¤EG áLÉëH â°ùdh ÉfQƒ£J
Ö©∏Jh Ió«éŸG É¡àfÉµe CGƒÑàJ å«M ·C’G ÚH ™«aôdG iƒà°ùŸG ¤EG Ö«Ñ◊G ÉææWƒH ∫ƒ°UƒdG ƒg ≈ª°SCG ±óg
.øjô°û©dG ¿ô≤dG á«fóe ‘ …QÉ°†◊G ÉgQhO
áeGôµdG Qƒaƒe ¢SCGôdG ™aGQ ¬°VQCG ÜGôJ ≈∏Y ËôµdG ¢û«©dG ≥ëH Oƒ°ü≤ŸG ƒg ÊÉª©dG øWGƒŸG ¿EÉa ‹ÉàdÉHh
.AÉëª°ùdG á«eÓ°SE’G º«dÉ©àdG øe á≤ãÑæŸG á«YÉªàL’G ádGó©dG πX ‘

π°ûØ∏d ¢Vô©e πªY ƒg á°ShQóe á£N ≈∏Y Ék °SÉ°SCG Ωƒ≤j ’h áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬H ó°ü≤j ’ πªY …CG ¿EG
øjOÉ«e ≈à°T ‘ ÜQÉéàdÉH ΩÉ«≤dGh §£ÿG ™°Vh ≈∏Y Éfõ«côJ ¿Éc Éæg øeh Oƒ¡÷Gh âbƒdG ´É«°Vh
⁄É©e ÚÑàf ¿CG Éæd óH ’ ¬fEÉa ájƒb øeõdG á≤HÉ°ùeh ¥Ó£f’G ‘ ÉæàÑZQ âfÉc Éª¡eh ÉfOÓH πLCG øe πª©dG
áî°SGQ ΩÉeC’G ¤EG ÉæJÒ°ùe ¿ƒµJ ≈àM QòMh áªµëH ÉæJGƒ£N ™bGƒe ôHóàfh ¬«∏Y Ò°ùf …òdG π«Ñ°ùdG
.ˆG ¿ƒ©H
.ídÉ°üdG πª©dG ¤EG Éæ≤ahh ≥◊G ≈∏Y ÉæeGóbCG âÑKh Ék ©«ªL ˆG Éæ≤ah
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi ió¡dG »Ñf ≈∏Y IÓ°üdGh ,π«Ñ°ùdG AGƒ°S ¤EG …OÉ¡dG ,ôjó≤dG »∏©dG ˆ óª◊G
.º∏°Sh
á«HC’G ¿ÉªY AÉæHCG Éj ,Ö«Ñ◊G ÉææWh ´ƒHQ áaÉc ‘ ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG .á«Hô©dG áe’G √òg AÉæHG Éj :õjõ©dG »Ñ©°T
.⁄É©dG Gòg øe á©≤H …CG ≈∏Yh ºàæc ÉªæjCG
ºµæWh AÉæÑd ºcOƒ¡Lh Gk OÉ«YCG ºµeÉjCG ˆG π©L .áeGôch IõYh ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch ºµ«∏Y ΩÓ°S
.GOÉ›CG
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
.ódÉÿG Ωƒ«dG Gòg ‘ »îjQÉàdG AÉ≤∏dG Gò¡H Éæ«∏Y º©fCG ¿CG ˆ Gôµ°T ,áæWÉÑdGh IôgÉ¶dG ¬ª©f ≈∏Y ˆ Gôµ°T
πª©dG á∏°UGƒe ¤EG ÉæjójCÉH ˆG òNCÉj ¿CG AÉLQ Éæ∏ch Ωƒ«dG ¬H πØàëf …òdG ådÉãdG »æWƒdG Éfó«Y Ωƒj
.ídÉ°üdG
‘ Èà©J Ö°SÉµe ÉæàbÓ£fG â≤≤M øeõdG Gòg ∫ÓNh äGƒæ°S çÓK òæe â≤∏£fG áeCG `` IƒNE’G É¡jCG ÉæfEG
É©«ªL ¿ƒdhDƒ°ùe øëfh ÉæaGógCG ƒëf πÑ≤à°ùŸG ≥jôW Éæd ÒæJ áÄ«°†e äGQÉ°Th ábQÉa äÉeÓY ¿ÉªY ïjQÉJ
IhQP ¤EG ÉfOÓÑH ’ƒ°Uh Ö°SÉµŸG øe ójõe ≥«≤– øY É°†jCG ¿ƒdhDƒ°ùeh Ö°SÉµŸG ∂∏J ≈∏Y ®ÉØ◊G øY
ÉæJÒ°ùŸ ∑ôëŸG õaÉ◊G »g ºcOÓÑH ¢Vƒ¡æ∏d á∏«°UC’G ºµàYÉaófGh ájƒ≤dG ºµªFGõY ¿EG .áeGôµdGh óéŸG
.¿ÉcQC’G áî°SGQ ájô°üY IQÉ°†M ¿Éª©d ó«°ûfh .ÉflÉ°T ¿Gôª©dG ìô°U ™aôf .ôª©fh »æÑf .ácQÉÑŸG
’h É¡«fÉÑe ƒ∏Y ‘ ¢ù«d ·’G »bQ ¿EÉa .™aÉædG º∏©dGh ,¥ÓN’G øeh øjódG øe Ö∏°U ¢SÉ°SG ≈∏Y
¢Uô◊Gh øWƒdG ÖMh ¥ÓNC’G ΩQÉµeh .ˆÉH É¡FÉæHEG ¿ÉÁEG Iƒb øe óªà°ùj É¡«bQ É‰EG É¡JGhôK Iôah ‘
.äÉ°Só≤ŸG π«Ñ°S ‘ AGóØdGh ∫òÑ∏d OGó©à°S’Gh
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..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
.ÉHGõMCGh É©«°T É¡H ¿hOÉæj ø‡ â∏©L Éæ«∏Y á∏«NO ,áÑ«éY º«gÉØeh áÑjôZ ìÉjQ Éæà≤£æe ≈∏Y Ö¡J
êhQ á∏«NódG º«gÉØŸG ∂∏J Iô°SC’G ÜCG πª°T âà°Th .ódƒdGh ódGƒdG ÚH âbôah ¬«NCGh ñC’G ÚH äóYÉH
…hPh AÉ£°ùÑdG ≈∏Y E’G »∏£æJ ’ »àdG á∏∏°†ŸG äGQÉ©°ûdG â–h ,πWÉÑdG ÜƒK ≥◊G Gƒ°ùÑdG ¢SÉfCG É¡d
º¡YóNh ¿É£«°û∏d º¡°ùØfCG GƒYÉH ó≤d .GOÉ°ùa ¢VQC’G ‘ GƒKÉYh .ºFGô÷G ™°ûHCG GƒÑµJQG .IÒ¨°üdG ∫ƒ≤©dG
ÒÿG ´Gô°U ¿EG .ájhÉ¡dG ¤EG ájÉ¡ædG ‘ ºgOƒ≤j AÉ≤°ûdÉH ±ƒØfi ≥jôW ‘ ¿hÒ°ùj ºgh ΩÉghC’G ≥jôH
¿É£«°ûdG ÜõM ¿CG øeDƒf øëfh .´Gô°üdG ∂dòd á«ªàM ájÉ¡f ô°ûdG ≈∏Y ÒÿG QÉ°üàfGh ‹RCG ´Gô°U ô°ûdGh
.Qƒ°üæe ÖdÉZ ˆG ÜõMh QƒMóe
ÉæJGƒb ∫ÉLQ .∫É£HC’G ∂ÄdhCG ¤G ôjó≤àdGh á«ëàdÉH ¬Lƒàf .»æWƒdG Éfó«Y Ωƒj .ó«éŸG Ωƒ«dG Gòg ‘h
Éªc .QÉ°üàfGh Ωó≤Jh Iƒb ‘ ºàfCGh ΩÉY πc ÒîH ºàfCGh ΩÉY πc :º¡d ∫ƒ≤fh ƒ÷Gh ôëÑdGh ÈdG ‘ áë∏°ùŸG
¤EG ÉÑæL ÜQÉëàd .É¡à«æWh øe ™aGóH â∏µ°ûJ »àdG ,á«æWƒdG Éæbôa øe ∫ÉLôdG ∂ÄdhCG áYÉé°T »«ëf
.ÉææWh øe á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG QÉØX ∫ÉÑL ‘ á«Yƒ«°ûdG äÉHÉ°ü©dG ÜÉgQEG π°SÉÑdG Éæ°û«L ∫ÉLQ ™e ÖæL
√ócDƒJh Éæà«æWh ¬ªà–h ÉææjO Éæ«∏Y ¬°VôØj ¢Só≤e ÖLGh ƒg OÉ◊E’G ó°V ¬°Vƒîf …òdG ìÉØµdG ¿EG
.ÉæàHhôY
Éfó¡Y ¬H ÉfCGóH …òdG ∞bƒŸG ¢ùØf ‘ ƒg »Hô©dG è«∏ÿGh ¿ÉªYo ôjô– á¡ÑL ≈ª°ùj ÉŸ áÑ°ùædÉH ÉæØbƒeh
ΩÓX ¿EÉa Òª©àdGh AÉæÑdG IÉ«M GƒØfCÉà°SGh ºµæWh ¤EG GhOƒY .∞∏°S ÉªY ˆG ÉØY ∑GòfBG Éæ∏b ó≤a .ójó÷G
∞JÉµàdG ÖLGh Éæ«∏Yh .øWƒdG Gòg ΩÉeCG á«îjQÉJ á«dhDƒ°ùe ¬LGƒf É©«ªL ÉæfEGh Qƒf ¤EG ∫ƒëà«°S ¢ùeC’G
πc ,Üƒ°Uh ÜóM πc øe Éæ«dEG GƒYô¡a ,øWƒdG Gò¡d ¿ƒ°ü∏îŸG ÜÉéà°SG óbh .áãjó◊G ádhódG AÉæÑd
πÑ≤à°ùf ∫Gõf’ Ωƒ«dG ¤EGh .√OÓH áeóN ‘ áªgÉ°ùŸG ±ô°T ∫Éæ«d ¬à«dhDƒ°ùe πªëàjh √Oƒ¡éH ∑QÉ°ûj
…òdG π«∏°†àdG ióeh É¡«dEG ¿hOÉ≤j »àdG ájhÉ¡dG ≥ªY ¿ƒØ°ûàµj äÉYÉªLh GOGôaCG ôNBGh âbh ÚH
øjòdG ∂ÄdhCG ÉeG .º¡àeƒµM πX â– ájOÉ©dG º¡JÉ«M ¿hô°TÉÑjh ≥◊G IÒ¶M ¤EG ¿hOƒ©«a ¬«a Gƒ©bh
Iƒ≤H º¡Hô°†æ°S ÉæfEÉa ,ôµ©dG AÉŸG ‘ ó«°üdGh øeC’ÉH åÑ©dG ¿ƒdhÉëj hCG ,ÖjôîàdGh OôªàdG ≈∏Y ¿hô°üj
.¿ƒ∏©Øj Ée áÑ¨e ¿ƒ∏ªëà«°Sh
ÉæfÉ«c ±ô°T ≈∏Y ÉXÉØM ,á«Yƒ«°ûdG QÉµaC’Gh OÉ◊E’Gh ÖjôîàdG äÉ«∏ªY á¡LGƒe ‘ ΩõëH ∞≤f ÉæfEG
.äÉjóëàdGh π«bGô©dG πc ≈∏Y AÉ°†≤dGh ,Éeób AÉæÑdG á∏éY ™aO ≈∏Y Éæe GQGô°UEGh ÉæJÉ°Só≤e áeôMh
Éæ«°SÉb ¿CG ó©H .áMƒàØe Üƒ∏≤H Éfó¡Y ÉfCGóH ¿PEG øëæa .¬FÉæHCG IOÉ©°Sh øWƒdG Gòg ÒN √ƒLôf Ée πch
.Oƒ¡÷G πc ¤EG áLÉëHh πjƒW ¥É°T Éæ≤jôW ¿C’h ,äÉa Ée ¢†jƒ©J ójôf ÉæfC’ »°VÉŸG πcÉ°ûe
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.. ¿ƒæ````WGƒŸG É```¡jCG
ô©°ûf øëfh ..ˆ óª◊G ∫ƒ≤f AÉæ©dGh ó¡÷G øeh »æ°†ŸG πª©dG øe ΩGƒYCG áKÓK ó©Hh .. Ωƒ«dGh
¿Éch .. óMG ∫ÉH ≈∏Y ô£îj ’ ’É«N Ωƒj äGP âfÉc .Ö°SÉµeh äGõéæe øe Éæd ≥≤– ÉÃ ìÉ«JQ’ÉH
∂∏Jh äGôéæŸG √ògh .É©«ªL ÉfOhGôJ âfÉc »àdG á¶≤«dG ΩÓMCG øe ÉHô°V ƒëædG Gòg ≈∏Y É¡≤«≤–
.ÉfOÓH ´ƒHQ ∞∏àîŸ ôFGR πc É¡°ùª∏jh Ωƒ«dG øWGƒŸG É¡°û«©j Ö°SÉµŸG
â– ” …òdG Qƒ£àdG ¢SÉ«b ¿CG ’EG .IÒÑc äGõéæe ≈∏Y ∫óJ ΩÉéMC’Gh ΩÉbQC’ÉH áfQÉ≤ŸG âfÉc øÄdh
™e .IÒ°ùYh áÑ©°U áfQÉ≤ŸG π©éj IÒ°üb IÎa ∫ÓNh .á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ±hô¶dG
ÉÃ IQƒ£àŸG èFÉàædG ¿G Éªc .AÉ£©dGh ∫òÑdG ≈∏Y á≤FÉØdG Ö©°ûdG Gòg IQób ≈∏Y ìƒ°VƒH ∫óJ É¡éFÉàf ¿CG
.GóZ ÉgÒZ Ωƒ«dG ΩÉbQCG π©Œ ¢ù«jÉ≤ŸGh ΩÉbQC’G ¥ƒa õØ≤dGh ácô◊G ΩGhO øe É¡d
áFÉªKÓKh ∞dCGh .á°SQóe áFÉe øe ÌcCG »°SGQódG ΩÉ©dG Gòg ‘ Éæjód º«∏©àdG ¿Gó«e ‘ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a
AÉæHCG º«∏©àd á«∏NGO á°SQóe AÉ°ûfEÉH ÉfôeCG óbh .áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG 38 ƒëfh .á°SQóeh É°SQóe Ú°ùªNh
.á«Yƒ«°ûdG º«dÉ©àdGh ÜÉgQE’G øe ºgAÉæHCGh º¡°ùØfCG Ghò≤fCG øjòdGh (ádÓ°U) QÉØX ∫ÉÑL øe ÚMRÉædG
.AGò¨dGh øµ°ùdGh º«∏©àdG º¡d Éfôah å«M
.á«ë°U õcGôeh á«LQÉN äGOÉ«Yh IÒÑc äÉ«Ø°ûà°ùe áæ£∏°ùdG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ Ωƒ≤J áë°üdG ¿Gó«e ‘h
55 óLƒJ ô°ûY áà°ùdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉÑa .ÚæWGƒª∏d á«ë°üdG á«YƒàdGh º∏©dGh ájÉbƒdG Ωó≤J
.Ú«FÉ°üNG Iô°ûYh ÉÑ«ÑW 67 É¡«a πª©j á«LQÉN IOÉ«Y
. فاإن العمل يجري ي تعبيد الطرق بهمة ون�شاط،ولربط اأجزاء الباد ببع�شها وت�شهيل اموا�شات
áMÓe áª£N - QÉë°U ≥jôW ‘ πª©dG CGóH QÉë°U ¤EG áª°UÉ©dG øe ¥ô£dG ‘ πª©dG ≈¡àfG ¿CG ó©Ña
Ú°ù– ” âbƒdG ¢ùØf ‘h .ÚeÉY ∫ÓN »¡àæj ¿G πeDƒjh Ö«°ùdG -ihõf ≥jôW ‘ É°†jCG πª©dG CGóH Éªc
øe óàÁ …ôëH ≥jôW ´hô°ûe ≈∏Y ¥ÉØJ’G ” Éªc ,∫Éª°ûdÉH á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG §Hôj …òdG …ÈdG ≥jô£dG
.Ω1975 ΩÉY ‘ ´hô°ûŸG πªµj ¿G πeDƒjh ÚàæjóŸG ÚH π≤ædG ácôM π¡°ù«d ìô£e ¤EG §≤°ùe
‘ πª©dG Ó©a ” Éªc AÉ¡àf’G âHQÉb ¢SƒHÉb AÉæ«e AÉæH ‘ IÒNC’G á∏MôŸG ¿EÉa …ôëÑdG π≤ædG á¡L øeh
Qƒ°U AÉæ«e Ú°ù– iôLh IÒÑµdG ôNGƒÑdG πÑ≤à°ùj ¿CG ¬fÉµeEÉH QÉ°Uh á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸÉH äƒ°ùjQ AÉæ«e
.øØ°ùdG ∫ÉÑ≤à°S’ É◊É°U ¿ƒµ«d
∫ÉÑ≤à°SG ‘ IÒÑµdG ⁄É©dG äGQÉ£e πKÉÁ ‹hódG Ö«°ùdG QÉ£e ¿EÉa ⁄É©dG ™e …ƒ÷G ∫É°üJ’G ¿Gó«e ‘ ÉeCG
.Ωƒ«dG äÉYÉ°S ∫GƒW º¡d áeRÓdG äÉeóÿG ôFÉ°S ôaƒjh øjôaÉ°ùŸG áMGQ ≈∏Y ¢Uôëjh äGôFÉ£dG
´hô°ûŸ ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vƒjh Éªc ,áeÉ©dG á«ªæàdG áÄ«¡d ™HÉàdG …õcôŸG ÈàîŸG ´ƒÑ°S’G Gòg ‘ íàØjh
.¢SƒHÉb áæjóe
™æ°üe ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ¥ÉØJE’G ” ¿CG ¿Éµa AÉæÑ∏d á«°SÉ°S’G IOÉŸG ÒaƒJ ¤EG ÉæeÉªàgG Éæ¡Lh iôNCG á¡L øeh
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.Éjƒæ°S øW Êƒ«∏e á«LÉàfE’G ¬àbÉW ≠∏ÑJ âæª°SCÓd
.. Iƒ````NE’G É```¡``jCG
Iƒb øe ÓYh πL ¬JQób øe √óªà°ùf Éeh ¿ƒY øe Éæ«∏Y ˆG ¬¨Ñ°ùj Ée ’ƒd ≥≤– Ée Éæd ≥≤ëà«d øµj ⁄ ¬fEG
Ωõ©dG øjóbÉY ˆG ÜÉàc ‘ AÉL ÉÃ ∂°ùªàdGh ËôµdG ¬dƒ°SQ º«dÉ©àHh ˆÉH ¿ÉÁE’G ÜQO á∏°UGƒe ¤EG Éæ©aóJ
l øWƒdG Gòg √ÉŒ ÉæFÉÑYCÉH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y
.¬à«dhDƒ°ùe ¥É£f ‘ πc
πµdG ¿ƒµj ¿CG ¢VôØJ IGhÉ°ùŸÉa Ò≤ah »æZh ÒÑch Ò¨°U ÚH ¥ôa ’ á«°SGƒ°S øWƒdG Gòg ‘ ™«ª÷G ¿EG
πª©dG ‘ IAÉØµdGh ¢UÓNE’G QGó≤Ã π°VÉØàdGh Iõ«ŸGh á«eÓ°SE’G á«YÉªàL’G ádGó©dG πX ‘ IƒNCG
.õjõ©dG øWƒdG Gòg áeóN ‘ ∞jô°ûdG ¢ùaÉæàdG ¤EG ¿hƒYóe πµdGh AÉæÑdG ôªãŸG
..¿ƒæ````WGƒŸG É```¡jCG
Éæà°SQÉ‡ ÉfócCGh áØ∏àfl äÉÑ°SÉæe ‘ á°SÉ«°ùdG ∂∏J íeÓe øY ÉfÈY ó≤a á«LQÉÿG Éæà°SÉ«°S øY ÉeCG
.‹hódGh »Hô©dG øjó«©°üdG ≈∏Y á°SÉ«°ùdG ∂∏àd á«∏©ØdG
ÉæØbƒeh ,á«Hô©dG á©eÉ÷G ¥Éã«e Éæ©ªéj ¿CG πÑb Ò°üŸGh ±ó¡dG IóMh Éæ£HôJ á«Hô©dG áeC’G øe AõL ÉæfEG
.¢VƒªZ ’h ¬«a ¢ùÑd ’ íjô°Uh í°VGh á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG øe
‘ á∏«°UCG ÉMhQ ÊÉª©dG Ö©°ûdG ióHCGh ™«£à°ùf Ée πµH Üô©dG ÉæJƒNEG ™e ÉææeÉ°†J øY ÉæHôYCG óbh
É¡Ñ°üàZG »àdG á«Hô©dG »°VGQC’G ™«ªL IOÉ©à°SG ‘ »Hô©dG ≥◊G ó«jCÉJh .Êƒ«¡°üdG ¿Ghó©dG ó°V ±ƒbƒdG
πµH √ófÉ°ùfh ∫ÉŸGh ΩódÉH ¬ªYóf »Hô©dG ≥ë∏d øjójDƒe ÉªFGO ≈≤Ñæ°Sh .ÜÉgQE’Gh Qó¨dGh Iƒ≤dÉH hó©dG
.ˆG ¿ƒ©H ¢ShDhôdG ≈∏Y ô°üædG ΩÓYCG ™ØJôJh ¬HÉ°üf ¤G ≥◊G Oƒ©j ≈àM ÉæJÉbÉW
πM ‘ É¡Ñ«°üæH º¡°ùJh á«dhódG Iô°SC’G ‘ á∏°SÉÑdG É¡JÉWÉ°ûfh á∏°UGƒàŸG ÉgOƒ¡L ‘ ¿ÉªYo ôªà°ùJ Éªc
‘ Ió«cC’G É¡àÑZQ øY ÉHGôYEGh IóëàŸG ·C’G áÄ«g ‘ ƒ°†©c ÉgOƒLƒd ÉJÉÑKG á«ŸÉ©dG ÉjÉ°†≤dGh πcÉ°ûŸG
ój ó“ ádhO πc ™e ábGó°üdGh OƒdG äÉbÓY áeÉbEGh áØ∏àîŸG ⁄É©dG ∫hO ÚH ΩÓ°ùdGh øeC’G QGô≤à°SG
.óæ∏d óædG äÉbÓYh ∫OÉÑàŸG ΩGÎME’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y Éæd ábGó°üdG
º¡©e ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJh IƒNC’G iôY ≥«Kƒàd á«Hô©dG ∫hódG ‘ ÉæFÉ≤°TC’ IOó©àe äGQÉjõH Éæªb ó≤dh
»°VÉŸG ÈªàÑ°S ô¡°T ‘ ôFGõ÷G ‘ ó≤©fG …òdG ô“DƒŸG GÒNCG Éfô°†M Éªc .É©«ªL Éæª¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG ‘
 تلك ال�شيا�شة التي تتمثل ي.و�شاركنا ي مناق�شاته وتو�شياته ور�شمنا اخطوط العري�شة ل�شيا�شة بادنا
™e ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY áeÉbEGh .ÉfOÓH ¿hDƒ°T ‘ πNóJ …CG ¢†aQh .Ò¨dG ¿hDƒ°T ‘ πNóàdG ΩóY
.∫Ó≤à°S’Gh ájô◊G π«æd É¡«©°S ‘ Üƒ©°ûdG ∫É°†f ó«jCÉJh .ΩÓ°ù∏d áÑëŸG ∫hódG πc
.ºµ≤aƒj ˆGh ÒîH ºàfCGh ΩÉY πc ..IƒNE’G É¡jCG
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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.º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi ió¡dG »Ñf ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ,ôjó≤dG »∏©dG ˆ óª◊G
.. ¿ƒæ```WGƒŸG Iƒ````NC’G É```¡jCG
,õjõ©dG ÉææWh ïjQÉJ ‘ ódÉÿG Ωƒ«dG Gòg øe á«îjQÉàdG äÉ¶ë∏dG √òg ‘ ºµæ«H ¿ƒcCG ¿CG Gk Òãc Êó©°ùj
⁄É©e øeõdG ÜÉ°ùM ‘ ™°†f øëfh ÉgÉfô¶àfG ÉŸÉW Éæ°SƒØf ‘ IõjõY ..ÉæHƒ∏b ¤EG áÑ«ÑM áÑ°SÉæe √òg
.ÉfOÉ«YCG ΩÉjCG êƒàæd Ωƒ«dG »JCÉjh IAÉæÑdG ÉæJÒ°ùe
ádÓWEG ⁄É©dG ≈∏Y π£æa ,iÈµdG ÉæJòaÉf Ék «ª°SQ íààØf Ωƒ«dG Gòg »Øa ,ÒÑc áÑ°SÉæŸG √òg ∫ƒdóe ¿EG
.¬«a ¢û«©f …òdG ô°ü©dG IQÉ°†M ÉfOÓÑH ’k ƒNO ,πeCGh ∫DhÉØJ É¡∏c
…òdG ìÉàØf’G ócDƒj Gk ô°ùL ¿ƒµ«dh ,⁄É©dG ¿Gó∏ÑH Éfó∏H §HÒd ‹hódG Ö«°ùdG QÉ£e íààØf Ωƒ«dG Gòg ‘
.Éfó∏H ïjQÉJ øe á∏MôŸG √òg ¬H äõ«“
Ö«dÉ°SCGh äÉeGóîà°S’G çóMC’ ¿ÉªY áÑcGƒe ócDƒj Iõ¡LC’G çóMCÉH Ohq R …òdG ‹hódG Ö«°ùdG QÉ£e ¿EG
.Üƒ©°ûdG áeÓ°S ≈∏Y Éæ°Uôëc Ék eÉ“ ô°ûÑdG áeÓ°S ≈∏Y Éæe Ék °UôM ¿GÒ£dG ⁄ÉY ‘ Qƒ£àdG
¿CÉH á«aÉµd ,Ωƒ«dG ¬ëààØf …òdG QÉ£ŸG Gòg ¤EG Iô¶fh ,Ëó≤dG è∏ØdG â«H QÉ£e ¬«∏Y ¿Éc Ée ¤EG áàØd ¿EG
.Ò°üb Éª¡æ«H âbƒdGh ÒÑc Éª¡æ«H ¥ôØdG ,ÚÑbÉ©àe øjó¡Y á°üb âª°U ‘ »µ–
..Iƒ`````NC’G É`````¡jCG
,IõYh AÉHEG ÉgAÉª°S ≥fÉ©jh É¡JOÉ«°S øY ø∏©j Ék bÉØN É¡ª∏Y …ƒ÷G AÉæ«ŸG Gòg ¥ƒa ™aôJ »gh ¿ÉªY ¿EG
ájQÉ°†◊G É¡àfÉµe øY Gk ÒÑ©J IÒÑµdG äGRÉ‚E’G øe ójõŸG ¤EG ™∏£àJ ,Ék eÓ°Sh Ék æeCG É¡JÉ«M π∏¶jh
.á«Hô©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y á«HÉéjE’G É¡à«dÉ©ah
Ú∏eÉ©dG ™«ªL »°Uƒf ,ΩÉ¡dG …ƒ«◊G ≥aôŸG Gòg RÉ‚EG ‘ Gƒª¡°SCG øjòdG Ú∏eÉ©dG ™«ªL ôµ°ûf PEG ÉæfEGh
ájÉæY ΩGhO ¤EG ≥∏N Ëôch á∏eÉ©e ø°ùM øe ó∏ÑdG Gòg ™bGh ¢ùµ©J »àdG ábOÉ°üdG á¡LGƒdG Gƒfƒµj ¿CG ¬«a
.áfÉeC’G »g ∂∏Jh ÖLGƒdG ƒg ∂dòa ,áfÉ«°U ΩÉ“h
¬«a ÉŸ πª©dG ≈∏Y ÉæYCÉa ,‹hódG Ö«°ùdG QÉ£e íààØf ∂ª°SÉHh ,Éfô°S ∂jóg ≈∏Yh ,Éæ∏ªY ∂≤«aƒàH ÉæHQ
..Ék ©«ªL ˆG ºµ≤ah .Ú–ÉØdG ÒN âfCGh ÉæàeCGh ÉfOÓH ÒN
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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.Gôjòfh Gô°ûÑeh GógÉ°T ˆG ¬∏°SQCG …òdG ió¡dG »Ñf ≈∏Y IÓ°üdGh ,GÒãc GóªM ˆ óª◊G
:áÑ«Ñ◊G ¿ÉªYo AÉæHCG Éj :¿ƒæWGƒŸG IƒN’G É¡jCG
iôcòdGh ,á∏«∏÷G áÑ°SÉæŸG √òg ‘ ºµ«dG çó–CGh º«¶©dG »îjQÉàdG Ωƒ«dG Gòg ‘ ºµH »≤àdG ¿CG Êó©°ùj
ºµ©e »ãjóM CGóHCGh ,á©HGôdG √GôcP ‘ »æWƒdG Éfó«Y Èªaƒf øe ô°ûY øeÉãdG iôcP ,Ió«éŸG á«îjQÉàdG
.ÒîH ºàfCGh ΩÉY πc ∫ƒbCGh
çOGƒMh ,ábô°ûe É¡îjQÉJ ‘ ΩÉjC’ Gk ó«é“ ∂dP π©ØJ É‰EG ,á«æWƒdG ÉgOÉ«YCÉH πØà– Éªæ«M Üƒ©°ûdG ¿G
Éeh ,¥ÉaBG øe ¬ëàØJ Ée ¿RƒH É‰EGh ,øeõdG äGóMƒH ¢SÉ≤J ’ ÉæÑ©°T IÉ«M ‘ ΩÉj’G ¿EG .IQOÉf ¿ÉeõdG øe
πLCG øe IôFÉ°ùdG Üƒ©°ûdG ™FÓW ÚH É¡fÉµe òNCÉàd »M ™bGh ¤EG ∫ÉeB’G øe ¬àdƒM Éeh ,QÉµaCG øe ¬ª¡∏J
IójóL ¢ùª°T áÑ«£dG Éæ°VQCG ≈∏Y âbô°TCG äGƒæ°S ™HQCG òæe ódÉÿG Ωƒ«dG Gòg ‘ ,AÉNôdGh ΩÓ°ùdGh Ωó≤àdG
»°VÉŸG OÉ›CG ¿hó«©à°ùjh á°†¡ædG ¿hó«°ûj GƒÑ¡a ,ÚæWGƒŸG ¢SÉªM âÑ¡dCGh ,á«æWƒdG ìhQ äóbhCG
≈∏Y É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’ÉH ≈°ü– É‰EGh ,Úæ°ùdÉH Ö°ùà– ’ Üƒ©°ûdG IÉ«M ¿G ⁄É©∏d ¿hócDƒjh ≥jô©dG
ÉgôKCÉJh ,⁄É©dG ÉjÉ°†b ‘ ÉgÒKCÉJ ióeh ,áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG ‘ πeÉ°ûdG ƒªædGh ,…QÉ°†◊G Qƒ£àdG ≥jôW
§°Sh ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ á«HÉéjEG èFÉàf ≥«≤– øe õjõ©dG øWƒdG Gòg AÉæHCG øµ“ ó≤d .IOóéàŸG ¬JÓYÉØàH
.¬æWƒHh ¬HôH ¬fÉÁEGh ,¬°ùØf ™e ¬bó°U É¡«∏Y Ö∏¨àdG ‘ ÉæÑ©°T óYÉ°S ,á«°SÉb áÑ©°U ±hôX

: ¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jCG
¿Éc ¢SÉª◊G ¿EGh ,≥∏£æàd AóÑdG IQÉ°TEG ô¶àæJ ,IõØëàe áæeÉc âfÉc Qƒ£àdG ™aGhO ¿EGh Ò«¨àdG ábÉW ¿G
â∏YÉØJh äójCGh âHhÉŒ ó≤a Gò¡d ,AÉ«°T’G ≥£æeh ≥Øàj ÉÃ õjõ©dG ÉææWh ‘ QƒeC’G ™°Vh ¤EG Gójó°T
π°†ØH Éæ°VQCG ≈∏Y ≥≤– ó≤d .á©HGôdG Iôª∏d Ωƒ«dG É¡H πØàëf »àdG áÑ«Ñ◊G iôcòdG √òg πLCG øe äõ‚CGh
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ábQÉØdG äÉeÓ©dGh ,iÈµdG äGRÉ‚E’G øe ójó©dG áÑ∏°üdG ºµàÁõYh ájƒ≤dG ºµJOGQEGh ,¬≤«aƒJh ˆG
.‹hódG ™ªàéŸG ‘ ó∏H É¡H ôe ¿G Qóf ,áÑ©°U ±hô¶H äôe ÉfOÓH ¿CG øe ºZôdÉH ô°VÉ◊Gh »°VÉŸG ÚH
¬≤«aƒJh ˆG π°†ØH Éæ©£à°SGh ,É¡∏MGôe â∏NGóJh É¡cQÉ©e âµHÉ°ûJ IÒãc äÉjó– QÉªZ Éæ°†N ó≤∏a
¤EG ÉgGó©àfh ,É¡dƒ∏a ≥ë°ùæd ójGõàe ´ÉaófG Iƒ≤H êôîfh ,∑QÉ©ŸG √òg πc ‘ GQRDƒe ÉMÉ‚ ≥≤ëf ¿CG
.äGQÉ°üàf’G øe ójõŸG ≥«≤– ‘ »°†ªæd Ék fÉÁEG ï°SQCGh Ék eõY iƒbCG øëfh ,Ωó≤àdG πMGôe

:IƒNE’G É¡jCG
hó©dG ó°V ÒÑµdG »Hô©dG øWƒdG ‘ ¬FÉ≤°TCG ™e á«Hô©dG áeC’G ácô©e ‘ ¬àYÉ£à°SG Qó≤H ÉæÑ©°T ∑QÉ°T ó≤d
ôîØfh ,É¡«dG AÉªàf’ÉH õà©f ,á«Hô©dG áe’G øe CGõéàj ’ AõL ÉæfCÉH ¿ÉÁE’G ™aGóH ∂dP ¿Éch ,Êƒ«¡°üdG
…CGQh πªY ≈∏Y É¡YÉªLG á«ªgC’ Gôjó≤J ,É¡∏cÉ°ûeh ÉgÉjÉ°†b πM ‘ ΩÉ¡°SE’Gh ,É¡cQÉ©e ‘ ácQÉ°ûŸÉH
á«Hô©dG ÉæJGƒb äô°ùc ¿CG Ωƒj (73 ΩÉY ôHƒàcG 6) ¿É°†eQ øe ô°TÉ©dG ‘ Éë°VGh ∂dP ≈∏Œ óbh .áª∏ch
â∏≤àfG ó≤d AGóYC’G ≈∏Y ô°üædGh ,QƒÑ©dG Éæd ≥≤– óbh Êƒ«¡°üdG ∞∏°üdGh Qhô¨dG ¥ƒW áë∏°ùŸG
∫ÉeBG âÑ«îa ,á«Hô©dG IóMƒdG äó°ùŒh »HÉéjE’G πª©dG á∏Môe ¤EG äGQÉ©°ûdG á∏Môe øe ácQÉ°ûŸG
.zº«¶©dG ˆG ¥ó°U |ºµeGóbCG âÑãjh ºcô°üæj ˆG Ghô°üæJ ¿G}ô°üædG ≥≤–h Úµµ°ûŸG

:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ácô©e ¢Vƒîf äÉ¶ë∏dG ¢ùØf ‘ Éæc ,á«Hô©dG áeC’G ácô©e ‘ ∑QÉ°ûf Éæc …òdG âbƒdG ¢ùØf ‘h
™bƒe ‘ hó©dG ¢ùØf ƒg ácô©ŸG √òg ‘ ÉfhóYh ,á«eÓ°SE’G áeC’G ≈∏Y Égô£NCGh ,∑QÉ©ŸG ¢Sô°TCG øe
ácôM á¡HÉ› ‘ ∞≤fh ,»Yƒ«°ûdG π¨∏¨à∏d ió°üàf ÉæfEG .á°SGô°Th IhGô°V ÌcCG Üƒ∏°SCÉH øµdh ,ôNBG
¥Ó£fG §≤fh õcGôe Ωƒ≤J á«Hƒæ÷G ÉfOhóM ≈∏Y ∑Éæ¡a .ÉæàeGôch ,ÉæJhôKh ÉææjO ±ó¡à°ùJ áeGóg á«‡G
.á≤£æŸG ¿Gó∏H ≈à°T ‘ ¢û©°û©J äÉHÉ°ü©dG √ò¡d á©HÉJ ájô°S äÉª«¶æJ ∑Éægh á«Yƒ«°T ÖjôîJ äÉHÉ°ü©d
øeC’G Éfôahh º¡àcƒ°T ô°ùc Éæ©£à°SG óbh ,ΩõMh áHÓ°üH ∞≤f Éææµd .ÉgQÉµfEG øµÁ ’ á≤«≤M √òg
ó©H ºgOÉ«°SG ‘ πe’G ¿hó≤Øj GhòNG º¡fG πH .º¡HÉgQEG ó°V á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG ‘ ∫ÉÑ÷G ¿Éµ°ùd ájÉª◊Gh
⁄ ¿G É¡°†©H πcCÉJ QÉædÉc ,ºgCGóÑe ƒg …òdG ,…QƒãdG ∞æ©dG ‘ ÉfÉ©eEG ,ôNB’G ≈∏Y ¢†©ÑdG ºgƒ£∏°S ¿G
¢†©ÑdG øÄª£jh ,äÉ«ª°ùŸG ‘ Ò«¨J äGQGôb Qó°üJh ,IójóL áª¨f ΩÉj’G √òg OOÎJh .¬∏cCÉJ Ée óŒ
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πc á«dhDƒ°ùe ÉgQGô≤à°SGh CGõéàj ’ πc á≤£æŸG øeCG ¿CÉH QòMCGh ∫ƒbCG ÉfCGh ,¬«æ©j ’ ¬fCÉch ,Ò«¨àdG Gòg ¤EG
GPGh ,¢†«¨ÑdG É¡FóÑe iƒ°S CGóÑÃ ±Î©J ’h QGô≤H Ωõà∏J ’ á«Yƒ«°ûdG ¿EG .á≤£æŸG Üƒ©°Th äÉeƒµM
,AGQƒdG ¤EG Iƒ£N ™LGôJ) º¡FOÉÑe øe ¿G .É¡àë∏°üŸ ∂dP π©ØJ É‰Éa .ôNB’ hG ÖÑ°ùd Ωƒ«dG â©LGôJ
,áª«Nh ÖbGƒY ¬d ,ˆG øjO ájÉªM ‘ ¿hÉ¡àdG ¿G ,áëjô°U É¡dƒbG »æfG (ΩÉe’G ¤EG ÚJƒ£N õØ≤àd
≈∏Y ¿ƒªª°üe øëfh äÉ°Só≤ŸG πc ≈∏Yh ,øjódG ≈∏Y ÜôM á«Yƒ«°ûdG ¿G ≈∏Y ∞∏àîj óMCG ¢ù«dh
ÉæJó«≤Y ¢ù“h ,∞«æ◊G »eÓ°SE’G ÉææjO º«dÉ©Jh ≈aÉæàJ »àdG ¬JGQÉ©°Th ΩGó¡dG CGóÑŸG Gò¡d í∏°ùŸG …ó°üàdG
.ÉæàeGh Éfó∏H áeGôch ájôMh ÉææjOh
:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ,ádƒ£ÑdGh AGóØdG á«– á«ë°†àdGh AÉaƒdG á«– ,¿ÉµŸG Gòg øe ºµª°SGh »ª°SÉH »«MG »æfEG
¿hó°UÎjh ìÓ°ùdG ¿ƒ∏ªëj ΩÓ°SE’G ájGQ ™aQh ,≥◊G ájGQ øY ¿ƒ©aGój ºgh õjõ©dG øWƒdG Gòg AÉæHCG øe
πªYCG ,ºµ©e ôª©dG äÉ¶◊ ¢û«YCG ∫É£HC’G É¡jCG »æfG ,øWƒdG AGóYGh ,øjódG AGóYC’ áYÉé°Th á¶≤«H
¢Tƒ«L ÚH áYOGQ Iƒbh ,‹É¨dG ÜGÎdG Gò¡d ¢UÓNE’Gh »YƒdÉH Éë∏°ùe Éjƒb É°û«L GƒfƒµJ ¿CG ≈∏Y
¥ôØdG ∫ÉLQ øe ÉæHÉÑ°T ¤EG ôjó≤àdG á«– ¬LhG Éªc ,πWÉÑdG ∫ƒ∏a ôMOh ≥◊G áª∏c AÓYE’ á«Hô©dG ÉæàeG
ˆG ¿CÉH ∂dP} á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ™e ÖæL ¤EG ÉÑæL áHôîŸG á«Yƒ«°ûdG äÉHÉ°üY ÜQÉ– »àdG á«æWƒdG
..º«¶©dG ˆG ¥ó°U |ÒÑµdG »∏©dG ƒg ˆG ¿Gh ,πWÉÑdG ¬fhO øe ¿ƒYój Ée ¿Gh ,≥◊G ƒg

..IƒNE’G É¡jCG
AÉæÑdG ácô©e É¡fEG á«ªgCG É¡à≤HÉ°S øY π≤J ’ ácô©e »¡a ÉædR’h ,É¡°Vƒîf »àdG äÉjóëàdG √òg ådÉK ÉeG
Ée ¬°†jƒ©Jh ÊÉª©dG ¿É°ùfE’G ±ó¡à°ùJ ,áMƒªW ∫ÉéŸG Gòg ‘ Éæà£N âfÉc ó≤d ,Qƒ£àdGh á«ªæàdGh
,√OÉ©°SEG É¡aóg ¿ƒµj ¿EG Öé«a ,á«ªæàdG ™fÉ°U ƒg ¿É°ùfE’Éa ¿É°ùfE’G Égò«ØæJ ‘ ÉfOÉªY ¿Éch äÉa
Éæ≤∏£fÉa ,á«YÉªàL’G á«ªæàdÉH ÉæeÉªàgG ¿Éc Éæg øeh .êÉàfEG øe √óæY Ée ø°ùMCG √OÓH »£©«d ,√OGóYEGh
»°SÉ°S’G Éfó«°UQ ,ÊÉª©dG ¿É°ùfE’G πLCG øe ,øµ°ùdGh AGò¨dG ôaƒfh ,êÓ©dG Ωó≤fh º∏©f AóH A…OÉH
≈∏Y ˆ óª◊Gh Éæc óbh .áeó≤àŸG ·’G ±É°üe É¡H Æƒ∏ÑdGh ,¿ÉªYo π«Ñ°S ‘ áØ∏àîŸG ÉæcQÉ©e ‘
Qƒ£àdG øe áLQO ¤EG ÉfOÓÑH Éæ∏°Uh ≈àM ÉÑ©°Th áeƒµM ÉfhÉ©Jh .äôe »àdG áÑ©°üdG á∏MôŸG iƒà°ùe
äÉ«HÉéjEG ‘ á«∏©ØdG áªgÉ°ùŸG ‹ÉàdÉHh ,≥∏ÿGh ´GóHE’Gh ÜÉ©«à°S’G ≈∏Y øjQOÉb Éæà∏©L ,»YÉªàL’G
.ˆ óª◊Gh ™°SGƒdG √Éæ©Ã ™ªàéŸG
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:IƒNE’G É¡jCG
ó©H Ωƒ«dG ÉædÉM ƒg Éeh ÉfCGóH ∞«c iÔd 1970 ΩÉY ƒ«dƒj ‘ ájGóÑdG á£≤f ¤EG Iô¶f »≤∏fh ,Ó«∏b ∞≤∏æa
.ácQÉÑŸG Éæà°†¡f øe äGƒæ°S ™HQCG Qhôe
ÉæfEG ¿ÉæÄªWÉH ¿B’G ∫ƒ≤f ¿G ™«£à°ùfh ¿ƒaô©J ºµ∏ch 1970 ΩÉY ‘ ôØ°üdG øe ÉfCGóH :º«∏©àdG ∫É› »Øa
.¤h’G πMGôŸG iƒà°ùe ≈∏Y ÉØ«ch Éªc É¡aóg º«∏©àdG á£N â≤≤Mh ≥jô£dG ¢SCGQ ≈∏Y Éfó∏H Éæ©°Vh
¤h’G á∏MôŸG äÉÑ∏£àÃ Éæ«ahCG ¿G ó©H ,»æ¡ŸGh ‹É©dG º«∏©àdG ≈∏Y ÉfOƒ¡L õcôfh ÉæeÉªàgG ¬Lƒf Ωƒ«dGh
.1970 ΩÉY §≤a ÚæÑ∏d á«FGóàHG ¢SQGóe çÓK iƒ°S ¬æe Éæjód Gôaƒàe øµj ⁄ …òdG »FGóàH’G º«∏©àdG ‘
πMGôe ≈à°T ‘ º∏©dG »≤∏àd ÉæFÉæH’ á°UôØdG áMÉJEÉH ÉeÉªàgG »JCÉj ‹É©dGh »æ¡ŸG º«∏©àdG ≈∏Y õ«cÎdGh
¤EG º¡¡Ñæf .á«ª«∏©J äÉã©H ‘ øjóaƒŸG áÑ∏£dG ÉfAÉæHCG ¬Ñæf ¿CG ójôf Éægh .Ö«Ñ◊G º¡æWh ‘ á°SGQódG
Ú≤KGh ÉæFÉæH’ ∫ƒ≤f øëfh ,º¡à°SGQO øY ºgAÉ¡dGh ,ºgQÉµaG â«à°ûJ ±ó¡à°ùJ äÉ££fl øe Qò◊G
IÒ°ùŸG á∏bôY ¿hójôj ,ÉfQƒ£Jh ÉæÑ°SÉµe ≈∏Y ¿hóbÉM A’Dƒg ¿EG ,º¡æWƒd º¡F’hh º¡«Yhh ºgQòM øe
 وانكم ابنائي الطلبة تعرفون ال�شوط الذي قطعه التعليم ي بادنا،ولكن اه متم نوره ولو كره الكافرون
Gòg Éæà«fGõ«e ¤EG Ò°ûf ¿G »Øµjh äÉã©ÑdGh Ú°SQóŸGh ¢SQGóŸGh ò«eÓàdG OóY ‘ ™°SƒàdG ¿ƒcQóJh
≈∏Y Ó«dO Gòg »Øµj ,71/70 ΩÉY 1,031,879 πHÉ≤e ’ÉjQ 9,458,368 â¨∏H »àdG º«∏©à∏d ΩÉ©dG
.øeõdG QÉ°üàNG ≈∏Y ÉfQGô°UEGh Éfó∏Hh ÉæFÉæHCÉH ÉæeÉªàgG QGó≤e
Iô°ûàæŸG .êQÉÿG ‘ á«HÓ£dG ÉæJÉã©H πÑ≤à°ùe ≈∏Y Éæe É°UôMh ,ÉæFÉæHC’ ÉæJÉbÉWh ,ÉæJÉ«fÉµeEG πc »£©f ÉæfEG
,º¡ÑdÉ£Ã ΩÉªàg’Gh áØ∏àîŸG º¡fhDƒ°T ‘ ô¶æ∏d áªFGO áæ÷ π«µ°ûJ ÉfQôb ó≤a .áØ∏àîŸG º°UGƒ©dG ‘
,É¡«a ¿ƒ°SQój »àdG ∫hó∏d äGQÉjõH áHQÉ≤àe äGÎa ≈∏Yh ,ôNBGh âbh ÚH áæé∏dG √òg Ωƒ≤J ±ƒ°Sh
¿CGh º¡≤aƒj ¿G ¤É©J ˆG ƒYófh .º¡à°SGQO Ò°ùe ¥ƒ©J ób äÉÑ≤Y hG πcÉ°ûe …G º¡°VÎ©J ’ ≈àM
.º¡H ø¶dG ø°ùM óæY Gƒfƒµj
IOÉL πª©Jh ÚæWGƒª∏d á«ë°üdG ájÉYôdG ,É¡JÉeÉªàgG ∫hG ‘ ™°†J ádhódG ¿EÉa :áë°üdG ∫É› ‘ ÉeCG
≈àM (øWGƒe πµd ≥M áë°üdG) QÉ©°T øe ÉbÓ£fG äÉ«Ø°ûà°ùŸG AÉ°ûfEG ‘ Éæ©°Sƒàa ,º¡d ÉgÒaƒJ ≈∏Y
.1970 ΩÉY Gôjô°S 12 πHÉ≤e ôjô°S 1200 º°†J IOÉ«Yh ≈Ø°ûà°ùe 79 ¤EG â∏°Uh
øe ójó©dG ò«ØæJh ,óbÉ©àdÉH âeÉb ób ádhódG ¿EÉa :áeÉ©dG äÉeóÿGh äÓ°UGƒŸG ∫É› ‘h
™°SƒàdGh Ωó≤àdG á¡LGƒŸ ,ä’ÉéŸG ™«ª÷ áÑ°ùædÉH á¨dÉH á«ªgG øe ≥aGôŸG √ò¡d ÉŸ IÒÑµdG É¡JÉYhô°ûe
iô≤dG §Hôd ójó÷G ∞JÉ¡dG áµÑ°T ´hô°ûe ò«ØæJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ” óbh ,áæ£∏°ùdG √ó¡°ûJ …òdG ÊGôª©dG
á«YÉæ°üdG QÉªb’G á∏Môe ádhódG â∏NO ó≤a ⁄É©dG ™e á«LQÉÿG ä’É°üJ’G iƒà°ùe ≈∏Y ÉeG ,¿óŸÉH
∫É› ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©dG Ö«dÉ°SG çóM’ ÉeGóîà°SG .áæ£∏°ùdÉH É¡d á£fi ∫hCG AÉ°ûfEG ≈∏Y πª©dÉH
¿ô≤dG á«fóe ¤EG ⁄É©dG ∫hO ™e ä’É°üJ’G iƒà°ùe ™ØJôj á£ëŸG √òg AÉ°ûfÉHh á«µ∏°SÓdG äÓ°UGƒŸG
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.øjô°û©dG
ó«Ñ©Jh ∫ÉÑ÷G ô¡bh ,ÜÉ©°üdG π«dòJ ‘ É¡JÒ°ùe π°UGƒJ ádhódG ¿EÉa :¥ô£dG iƒà°ùe ≈∏Y ÉeCG
¥Éà°SôdG /á©æ°üŸG ≥jôWh Qƒ°U /óHóH ≥jôW ∫ÉéŸG Gòg ‘ ádhódG äÉYhô°ûe çóMCG øeh ,¥ô£dG
áæjóe 26 ¿Éµ°S ™àªà«dh ,¥ô£dG A»°†àd AÉHô¡µdG äÉµÑ°T óà“h ihõf ≥jôWh »ÁÈdG /QÉë°U ≥jôWh
É‰EGh IQÉfEG Oô› â°ù«d AÉHô¡µdG ¿G ±hô©ŸG øeh ,ÓÑ≤à°ùe ¿óŸG √ò¡H á∏eÉc áHô¡µH áæ£∏°ùdÉH iôNG
.ábÉ£dG äÉeGóîà°SG ™«ªL ¤EG ÉgGó©àJ
á«fÉµ°ùdG áaÉãµdGh πFÉ¡dG ÊGôª©dG Ωó≤àdG á¡LGƒŸ ôëÑdG √É«e á«∏– ‘ ádhódG äÉYhô°ûe ≈∏Y IhÓY
ä’ÉØàM’G èeGôH øª°V ΩÉjC’G √òg ¬ëààØf …òdG ¢SƒHÉb AÉæ«e RÉ‚G ∫ÉéŸG Gòg ‘ ” ó≤a ,IÒÑµdG
AÉ¨dEG ÉfQôb ó≤d AÉNôdG ≥jôW ≈∏Y IóFGQ Iƒ£N ƒgh ,á©HGôdG ÉgGôcP ‘ ácQÉÑŸG á«æWƒdG OÉ«Y’ÉH
øY âÑÑ°ùJ »àdG á«ŸÉ©dG QÉ©°S’G ´ÉØJQG IóM øe ∞«Øîà∏d á«cÓ¡à°S’G OGƒŸG ≈∏Y á«côª÷G Ωƒ°SôdG
AÉ¨dEG ÉgôjQÉ≤J á°SGQO ó©H ÉfQôb Éªc á∏µ°ûŸG √òg á°SGQód áæ÷ π«µ°ûJ ÉfQôb ób Éæch ,IÒ¨àŸG ±hô¶dG
É¡MôWh á«FGò¨dG OGƒŸG äÉ≤Øf πªëàH áeƒµ◊G Ωƒ≤J ¿Gh ,á«cÓ¡à°S’G OGƒŸG ≈∏Y á«côª÷G Ωƒ°SôdG
ΩGôµdG ÚæWGƒŸG ≈∏Y ÉØ«ØîJ `QÉ©°S’G ¥QÉa ∂dP ‘ á∏ªëàe áØ∏µàdG ô©°S øe πbG ô©°ùH ∂∏¡à°ùª∏d
¢†©H ¬«a â°Vôa ÚM ‘ √ÉfòîJG QGôb ƒgh .ÉgÒZh Ωƒë∏dGh ≥«bódÉc ,QÉ©°S’G ´ÉØJQGh á°û«©ŸG AÉÑYG
.äÉéàæŸGh ™∏°ùdG ≈∏Y IójóL AÉÑYCGh ÖFGô°V ∫hódG
√ÒZ ™e ihÉ°ùàj …òdG ÊÉª©dG OôØdG iƒà°ùe ™aQ ≈∏Y πª©dG ‘ É©°Sh ôNóf ’h ,Gó¡L ƒdCÉf ’ ÉæfG
AÉahh ¢UÓNEGh ,¥ôYh ó¡L øe Ωó≤j Ée Qó≤H òNCÉj …òdGh ,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G áaÉc ‘ Ú«fÉª©dG øe
É©«ªL ºgójôJ ,¿ƒæ◊G Ω’G √ò¡d AÉæHG º¡∏c ¿ƒ«fÉª©dGh ..É¡FÉæHCG πc Ö– ΩCG ¿ÉªYh ,ËôµdG ó∏ÑdG Gò¡d
CGóÑe .∞∏°S ÉªY ˆG ÉØY .™«ª÷G Ö– É¡æµd øHG ¤EG øHG øe ähÉØàj Égôjó≤Jh É¡Ñëa Gòd AÉ«ahG IQôH
.Éfó¡Yh ÉfóYh ≈∏Y π¶æ°Sh √Éæ∏YCG
,OhOƒdG »YÉªàL’G §HGÎdG iôYh ,áî°SGôdG á«eÓ°SE’G Ió«≤©dÉH ∂°ùªàdG ô°UGhG º¡£HôJ Ú«fÉª©dG ¿G
√OQGƒe á«ªæJh OôØdG iƒà°ùÃ ¢Vƒ¡ædG πLG øe äÉbÉ£dG πc óæ‚ ÉæfG .Ö«Ñ◊G øWƒdG Gòg áë∏°üeh
‘ ÉeÉg ÓeÉY πµ°ûj ÉfOÓH ‘ ájOÉ°üàb’G OQGƒŸG áaÉc ∫Ó¨à°SG ¿EÉa QÉª°†ŸG Gòg ‘h ,ÉjOÉ°üàbG ¬«Yhh
±ó¡J áMƒªW á£N Gòg ‘ Éædh .…OÉ°üàb’G √Gƒà°ùe ´ÉØJQGh OôØdG πNO Ú°ù– πLG øe á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG
äÉbÉ£dGh OQGƒŸG ô°üM ≈∏Y Ωƒ≤j ¢ShQóe èeÉfôH ≥ah áYƒ°Vƒe áfRGƒàeh ádÉ©a ,á∏eÉ°T á«ªæJ ≥«≤– ¤EG
á«ªæàdG øe IƒLôŸG ±Góg’G ≥«≤– ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«¨H πãe’G ∫Ó¨à°S’ÉH É¡¡«LƒJh ™ªàéª∏d áØ∏àîŸG
OQGƒe á°SGQOh ,™ªàéŸG á«ªæJ ≈∏Y IQOÉ≤dG á«ª∏©dG äGAÉØµdG QÉ«àNGh ,äÉfÉµe’G Aƒ°V ‘ ájOÉ°üàb’G
áØ∏àîŸG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á£°ûf’G øY á«°SÉ°S’G äÉ«FÉ°üM’G πªYh ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG IhÌdG
 بدرا�شة م�شتفي�شة ل ترك التطور، وتكاليف امعي�شة والتجارة اخارجية، والن�شاط الزراعي،لل�شكان
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ò«ØæJ π«Ñ°S ‘h ,ájÉ¨dG √òg ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏dh á∏ŒôŸG ±hô¶dG áªMQ â– »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G
ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d ≈∏YG ¢ù∏› π«µ°ûJ ÉfQôb ,OôØdG iƒà°ùÃ ¢Vƒ¡æ∏d …OÉ°üàb’G AÉ‰’G ‘ Éæà£N
áMÉ«°ùdGh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh πãe ádhódG äGQGRh ‘ ábÓ©dG ÜÉë°UG ájƒ°†Yh ,Éæà°SÉFQ â–
‘ ÉªgQhO ÉjODƒàd GÒNG Éª¡KGóëà°SÉH ÉfôeG Úà∏dG ,¿OÉ©ŸGh §ØædGh ,á«µª°ùdG IhÌdGh áYGQõdG IQGRhh
.áeƒµ◊G äGQGRh øe ÉªgÒZ ™e á£ÿG √òg RÉ‚EG

..¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jCG
.⁄É©dG ‘ »°SÉ°SC’G ábÉ£dG Qó°üe ,§ØædG ƒg ,∫ó÷Gh åjó◊G ¬dƒM Ìc …òdG áYÉ°ùdG ´ƒ°Vƒe ¿EG
¿G Éªch ,ÉæJGõéæe ≥≤ëfh ÉfOÓH Qƒ£f ¿G ¬JGóFÉ©H Éæ©£à°SG …òdG ,∫h’G ÉæJhôK Qó°üe ¬fÉa Éæd áÑ°ùædÉHh
áLÉëH øëf Éªc ,ÉeÉ“ ,É«∏NGO ¬©«æ°üJ ¤EG áLÉëH É°†jCG øëf ÉæfÉa ,§ØædG AGô°T ¤EG ≈©°ùj ∂∏¡à°ùŸG
.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG èeÉfÈd Gò«ØæJ ,É«LQÉN ¬©«H ¤EG
، انطاقا من موقف عربي موحد ووعي قوي،لذلك ل بد من اتباع �شيا�شة برولية ت�شون ول تفرط
OQƒªch ábÉ£∏d Qó°üªc ÉgQhO IhÌdG √òg …ODƒJ ¿G ≈∏Y ¢Uôëjh ,É¡eGóîà°SG ø°ùëjh ¬JGhôK Qó≤j
.¬à«gÉaQ ™æ°Uh ¿É°ùfE’G πcÉ°ûe πM ‘ ÉeÉ¡°SG ,ΩÉg …OÉ°üàbG
∫É©àaGh AÓZ IÉYO Éæ°ùd ÉæfG ⁄É©dG ±ô©j ¿Gh áéàæŸG ∫hódG äÉÑZQ áµ∏¡à°ùŸG ∫hódG º¡Øf ¿CG ójôf ÉæfEG
.ΩÓ°Sh ,¥Éahh ,AÉNQ IÉYO πH ,äÉeRG
,á∏eÉ°ûdG á°†¡ædÉH ±ô©jh
q á£°ûf’G √òg πc ¢ùµ©jh ,á«≤«≤◊G IBGôŸG Èà©j …òdG :ΩÓY’G iƒà°ùe ≈∏Yh
â©£bh äÉYhô°ûŸG øe ÒãµdG ádhódG äCÉ°ûfG ∫ÉéŸG Gòg ‘ åjó◊G Égô°üY ‘ ÉfOÓH Égó¡°ûJ »àdG
â∏ªà°TG »àdG ΩÓY’G áæjóe âeÉb πÑ÷G áªb ≈∏©a ..¬H ¿É¡à°ùj ’ ÉWƒ°T »eÓY’G Qƒ£àdG ≥jôW ≈∏Y
IÉ«M πNójh .¥É£f ™°ShG ¤EG ¿ÉªYo äƒ°U ≥∏£æ«d ,É¡àjƒ≤J ó©H á©°SƒŸG Iójó÷G áYGP’G á£fi ≈∏Y
,äÉYhô°ûŸGh ≥aGôŸG á∏eÉµàŸG á«eÓY’G áæjóŸG ‘ √ÉæëààaG …òdG ¿ƒ∏ŸG ¿ƒjõØ∏àdG á«fÉª©dG Iô°S’G
.¥OÉ°üdG ÈÿGh ,ô◊G …CGôdGh áØjô°ûdG áª∏µdÉH ÉæeÉªàgG ióe ¢ùµ©j Éaô°ûe ÉLPƒ‰
,√OGóLCG çGôJ øWGƒŸG ¬«a óé«a ÊÉª©dG ∞ëàŸG ÉeCG .øWƒdG áeóN ‘ ÉgQhO …ODƒJ ÉæàaÉë°Uh
.Éª¡H õà©j Úà∏dG áflÉ°ûdG º¡JQÉ°†Mh
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ÉæªbGh ,»°VÉjôdG áWô°ûdG Ö©∏e ÉæëààaG ΩÉe’G ¤EG ÉæJÒ°ùe ‘h á∏eÉ°T á°†¡f ôéa ¢û«©J Ωƒ«dG ÉæfÉªY ¿EG
áæjóŸG AÉæH ºàj ≈àM ,á∏MôŸG √ò¡d ÉæJÉLÉ«àMÉH »Ø«°Sh ¬°VQG ≈∏Y »æWƒdG ó«©dÉH á©HGôdG ÉæJ’ÉØàMG
¤EG ájóg á«LPƒ‰ äGhOCÉH IOhõe ,ÖYÓŸG çóMG º°†Jh á£°ûf’G áaÉc ≈∏Y …ƒà– »àdG á«°VÉjôdG
.ˆG AÉ°T ¿G ¥ô°ûŸG √óZ ‘ ,øWƒdG IóYh πÑ≤à°ùŸG πeG ÉæHÉÑ°T
äGQGRƒdG ∞∏àfl á«dhDƒ°ùe äÓ«°üØàdGh á«∏NGódG ÉæJGõéæe øY §≤a á∏ãeG ¢†©H ,IƒNE’G É¡jCG »g √òg
.áeƒµ◊G ‘
É¡æ∏©f π¶æ°Sh á«dhO äGô“Dƒe ‘h áØ∏àfl äÉÑ°SÉæe ‘ GÒãc ÉgÉæ∏YG ó≤a ,á«LQÉÿG Éæà°SÉ«°S øY ÉeG
ÉeÉ“ ÉæeÉeCG IQƒ°üdG âë°Vh óbh ,É«∏©dG Éæàë∏°üe ≥∏£æe øe ™ÑæJ Éæà°SÉ«°Sh á«Hô©dG áe’G øe AõL ÉæfEG
øe á©HÉf á¡Lh ÉgÉæ¡Lhh ÉgÉæ©°Vh óbh Éæeób ™bƒe ,™HQG äGƒæ°S ‘ π°UGƒàe πªY ∫ÓN øe ÉæaôYh
’ »àdG ÉæJOÉ«°S ΩGÎMGh á«æWƒdG ÉfÉjÉ°†b øe É¡Øbƒe Aƒ°V ≈∏Y Oóëàj ádhO …G øe ÉæØbƒe ÉæJOGQEG º«ª°U
.ÉgQó°üe ¿Éc Éª¡e É¡¡«LƒJ hG Éæà°SÉ«°S ≈∏Y ÒKCÉà∏d ádhÉfi …G ¢†aQh ÉæfhDƒ°T ‘ πNóJ …CÉH íª°ùf
áeCÉc øëfh ádOÉ©dG ÉjÉ°†≤dG πM ‘ ∑QÉ°ûfh á«dÉ©ah á«HÉéjEÉH ¬∏aÉfih ,‹hódG ™ªàéŸG ‘ ÉfQhO …ODƒf ÉæfEG
øe ÉbÓ£fG ,∞«æ◊G ÉææjO ÇOÉÑÃ ∂°ùªàdGh á«eÉ°ùdG QÉµa’Gh á∏«ÑædG º«≤dG Éææ«YG Ö°üf ™°†f á«eÓ°SEG
äÉWÉ°ûædG ™«ªL ‘ ÉæcQÉ°T ó≤dh ,ΩÉY ¬LƒH á«Hô©dG á≤£æŸGh ,¢UÉN ¬LƒH Éæà≤£æe ∫É«M ÉfQhód º¡ØàdG
…òdG »Hô©dG áª≤dG ô“Dƒeh ,QƒgÓH »eÓ°S’G ô“DƒŸGh ôFGõ÷ÉH ó≤Y …òdG RÉ«ëf’G ΩóY ô“Dƒªc á«dhódG
 بحث الق�شايا العربية، و�شاركت مع اخواي املوك والروؤ�شاء العرب،عقد بالرباط ي ال�شهر اما�شي
.‹hódG ™ªàéŸG ‘ ÉgôKCG ácQÉ°ûŸG √ò¡d ¿Éc ó≤dh á«dhódGh

..¿ƒæ```WGƒŸG É```¡`jCG
øe ¥ó°UGh ´hQG õ‚G …òdG ¿Gh ,∫GƒbG …G øe ÉJƒ°U ≈∏YGh iƒbG á«fÉª©dG ¢VQ’G ≈∏Y ≥≤– …òdG ¿G
¿PÉH ≥≤ëf ±ƒ°Sh Iõjõ©dG ¿ÉªY πLCG øe »HC’G Ö©°ûdG Gòg πLG øe πª©fh ôªà°ùf ±ƒ°Sh ,ΩÓc …G
.¿ƒ°VÉe ˆG ∫ƒ°SQ ióg ≈∏Yh ¿hôFÉ°S ≥jô£dG ≈∏Y øëfh ÒãµdG ˆG
..Iƒ```NE’G É```¡jCG
ÒÑ©àdG ƒ¡d á«LQÉÿGh á«∏NGódG Éæà°SÉ«°ùd ìÉ‚ øe Ωƒ«dG √ó¡°ûf Ée ¿EGh ¬aó¡H §ÑJôe Éæ∏ªY ¿CG ∑Qóf ÉæfEG
,Éæ≤M iƒà°ùe ¤EG Éæ©ØJQG ¿G ó©H ÉæaGógC’ ¬ª¡ah Éæd ⁄É©dG ΩGÎMGh Éæ°VQCG ô¡Wh ÉæÑ©°T AÉ£©d »≤«≤◊G
.Éæà≤«≤Mh
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..¿ƒæWGƒŸG É```¡jCG
ôµØH É¡dhÉæàf ÉæJÉ«M ÖfGƒL øe ÉgÒZh √òg πc .»LQÉÿG ⁄É©dÉH ÉæJÉbÓYh ,ÉeƒªY Éæ©ªà› º«b ¿G
.ΩÉjC’G ¬àª∏Yh áHôéàdG ¬àcôY íàØàe ´Gh
¬«fÉ©e ÒN ô°VÉ◊G »îjQÉàdG ÉæØbƒe …ODƒjh ,ôªà°ùe »HÉéjG πYÉØJ ábÓY ïjQÉàdÉH ÉæàbÓY ¿ƒµJ Gò¡H
.√GQP ≈ª°SG ¤EG ™ØJôjh
.|¿ƒæeDƒŸGh ¬dƒ°SQh ºµ∏ªY ˆG iÒ°ùa Gƒ∏ªYG πbh} º¶©fh π‚ Gò¡H
.ˆG ºµ≤ah ÒîH ºàfCGh ΩÉY πc ..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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:ΩGôµdG IƒNE’G É¡jCG
Gòg Ωƒ«dG íààaG ¿G Êó©°ùj .¬≤aGôe âq“ Ék ª¡e Gk RÉ‚Gh ¬∏MGôe â∏ªàcG Gk ÒÑc Ék Yhô°ûe Ωƒ«dG íààaCG ¿CG Êó©°ùj
k eÉc ¢SƒHÉb AÉæ«Ã ¬à«ª°ùJ ºàMÎbG hCG √ƒªà«ª°S …òdG AÉæ«ŸG
.¬àØ°UQCG ôNBG ‘ πª©dG AÉ¡àfG ó©H Ó
.OGƒŸGh ™FÉ°†ÑdG ∞∏àfl øe IójGõàŸG ÉæJÉLÉ«àMÉH AÉah ≠jôØàdGh øë°ûdG ácôM ÜÉ©«à°SG ≈∏Y Gk QOÉb íÑ°UCG ó≤d
ábÓª©dG ôNGƒÑdG øe ÒãµdG ¿B’G äÉ£«ëŸGh QÉëÑdG Üƒéj å«M á«ªgCG øe …ôëÑdG π≤æ∏d Ée ±ÉîH ¢ù«dh
äÉéàæŸGh ™∏°ùdÉH ¥Gƒ°SC’G ó“h É¡JÉæë°T ÆôØJ áØ∏àîŸG ⁄É©dG ÅfGƒe ‘ ájÉ¡ædG ‘ ƒ°SÎd OGƒŸG ≈à°ûH á∏ªfi
.É¡ÑfGƒL øe Ék eÉg Ék ÑfÉL …ôëÑdG π≤ædG πµ°ûj å«M ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ácôM ≈∏Y óYÉ°ùJh
.ÉgQGô≤à°SGh É¡JOÉ«°S óæ°Sh É¡Jƒb Qó°üeh É¡JÉ«M Ö°üY »g áeCG πc ‘ ájOÉ°üàb’G á«MÉædG ¿CG ∂°T ’h
ËôµdG ¢û«©dGh πª©dG ÒaƒJh ÉfOÓH OÉ°üàbG iƒà°ùe ™aôd ™jQÉ°ûŸGh πÑ°ùdGh πFÉ°SƒdG OÉéjE’ ÉæeÉªàgG õcôf ÉæfEG
.øWGƒe πµd
AÉ°ûfG ‘ ΩÉªàg’G ¿Éc Éæg øeh ,á≤£æŸG ‘ ÉæàfÉµe á«ªgCG Éæª¡ØJh ÉgÉ«ëf »àdG á∏MôŸG á«ªgCG Ék Ø∏°S ÉæcQOCG ó≤d
.QÉÑàY’G ‘ ÉgÉæ©°Vh »àdG äÉjƒdhC’G øe ÅfGƒŸG
∫ƒëj QÉ£eC’G º°Sƒe ¿Éc »àdG ôNGƒÑdG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¬WÉ°ûf CGóH ób á«Hƒæ÷G á©WÉ≤ŸG ‘ äƒ°ùjQ AÉæ«e ¿Éc ¿Gh
k eÉY íÑ°UCGh ™FÉ°†ÑdG øe á≤£æŸG äÉLÉ«àMG ≈Ñq d ¬fEÉa ,É¡dƒ°Uh ¿hO
.á«ªæàdG ™aód Ék «°SÉ°SCG Ó
ÌµJ áæWÉÑdGh á«∏NGódG ‘ ÚæWGƒŸG äÉLÉMh óYÉ°üàe ÊÉµ°ùdG ƒªædGh áÑFGO ácô◊G å«M áª°UÉ©dG ‘ Éægh
.É¡H ô‰ »àdG á∏MôŸG ÖcGƒj ÒÑc AÉæ«e øe óH ’ ¿Éc ,ójGõàJh
¬LƒJCG ¿CG ’EG »æ©°ùj ’h ,ÉfOÓH áeóN ‘ IóFGôdG ÉæJGRÉ‚G ióMEG ,ˆG ácôH ≈∏Y ÒÑµdG AÉæ«ŸG Gòg íààØf Ωƒ«dGh
≥jôW ≈∏Y ≥«aƒàdGh OGó°ùdGh ¿ƒ©dG øe Gk ójõe ¤É©J ¬æe Ék ÑdÉW ,ájÉæY øe √’hCG ÉŸ ôjó≤dG ˆ º«¶©dG ôµ°ûdÉH
πc º°SÉHh »ª°SÉH ºgôµ°TCG ÒÑµdG πª©dG Gòg RÉ‚E’ π°UGƒàŸG πª©dÉH ΩÉb øe πc ôµ°TCG »æfG Éªc ,ÜGƒ°üdG
.øWGƒe

..Iƒ```NE’G É```¡`jCG
.ˆG ¿PEÉH Ék ªFGO ΩÉeC’G ¤Gh IõjõY ¿ÉªY â°TÉYh á«gÉaQh Qhô°Sh ÒîH ºàeO
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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 القائل ي حكم كتابه الكرم }وان هذا �شراطي.. الهادي اإى ال�شراط ام�شتقيم..احمد ه العلي القدير
IÓ°üdGh |¿ƒ≤àJ ºµ∏©d ¬H ºcÉ°Uh ∂dP .¬∏«Ñ°S øY ºµH ¥ôØàa πÑ°ùdG Gƒ©ÑàJ ’h ..√ƒ©ÑJÉa Éª«≤à°ùe
..GÒæe ÉLGô°Sh ¬fPÉH ˆG ¤EG É«YGOh ..Gôjòfh GÒ°ûH áe’G √ò¡d çƒ©ÑŸG ¬dƒ°SQ ≈∏Y ΩÓ°ùdGh
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
áª¡H ÉgQÉgORGh ..OOÎdG ±ô©J ’ á≤ãH É¡eó≤J π°UGƒJ Iõjõ©dG ÉfOÓHh ΩÉY πc ..ÒîH ºàfGh ΩÉY πc
..IôaÉ°†àŸG Oƒ¡÷G ‘ Óã‡ ..πe’G É¡∏∏¶jh ..ô°ûÑdG Éghóëj ájƒb áÁõYh ..π∏µdG ±ô©J ’ ..á≤aóàe
‘ ¢Uƒ°UôŸG ¿É«æÑdÉc ..GóMGh ÉØ°U ±ƒbƒdG ‘ ºµæeÉ°†Jh ..á°ü∏îŸG ºcÉjGƒæH ..á∏FÉ¡dG äGRÉ‚’Gh
.ÜÉ©°üdGh äÉjóëàdG πc á¡LGƒe

..IƒNE’G É¡jCG
..¢ùeÉÿG »æWƒdG Éfó«©H É¡«a πØàëf »àdG ..Éæ°SƒØf ≈∏Y á«dÉ¨dG ..ÉæHƒ∏b ≈∏Y Iõjõ©dG áÑ°SÉæŸG √òg ‘
¥ƒa É©«ªL QƒædG ÉæjCGQ »àdG á«dÉ¨dG áMÉ°ùŸG ∂∏J ..É¡H §ÑJôf »àdG áÑ«£dG Éæ°VQG ≈∏Y ójóL ó¡Y iôcP
.É¡ÁOG
..IƒNE’G É¡jCG
É¡Ñ©°Th áÑ«£dG Éæ°VQ’ ÉæFÉah øY ¥OÉ°U ÒÑ©J ‘ ™Ñæj É‰EG ..É¡H ÉfRGõàYGh á«æWƒdG ÉfOÉ«Y’ Éfó«é“ ¿G
≈æØf ..É¡Jõ©d ógÉ‚ ..É¡«∏Y ô¡°ùfh ..É¡∏LG øe πª©f GóHG ≈≤Ñæ°Sh ..ÉædR Éeh ÉªFGO Éæc Éªc ..π£ÑdG
.Úª∏°ùe ÉHôY ÉªFGO π¶æd ÉæàHhôYh ÉææjO πLG øe π°VÉæfh íaÉµf ..É¡∏«Ñ°S ‘
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
Éæ«dG ¬∏ªM ÉÃ Qhô°ùdGh á£Ñ¨dG ègÉÑe §°Sh ,∑QÉÑŸG »æWƒdG Éfó«©d á°ùeÉÿG iôcòdÉH Ωƒ«dG πØàëf ÉæfG
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.áYÉé°ûdG á«æWƒdG Éæbôah ..á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb Éæd É¡à©æ°U GOÉ«YG Éæ«dG πªM ó≤d ..ó«©dG
..Iƒ```NE’G É```¡``jCG
ÉgófÉ°ùJ ..áYÉé°ûdG á«æWƒdG Éæbôah ..á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒ≤d á«dGƒàe äGQÉ°üàfÉH É°†jCG πØàëf ÉæfEG
πµH â∏é°Sh ..É¡cQÉ©e ïjQÉJ ‘ IócDƒe äGQÉ°üàfG áÑ«Ñ◊G ÉæfÉª©d â≤≤M »àdG á≤jó°üdG äGƒ≤dG
»àdG ..áØjô°ûdG á«eÓ°SE’G ÉæJó«≤Y IÉªM º¡fG ..AGóØdGh ádƒ£ÑdG äÉëØ°U ™°üfG ..RGõYE’Gh ôîØdG
‘ ÉæeõYh Éæª«ª°üJ ≈∏Y áÑJÎŸG èFÉàædG Qó≤fh ..É¡æY ÉæYÉaO ±ô°ûH õà©f »àdGh ..¿ÉÁ’G πc É¡H øeDƒf
.AÉëª°ùdG Ió«≤©dG √òg øY ´ÉaódGh »°†ŸG
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
»àdG áHô°†dG ∂∏J ..á«Yƒ«°ûdG AÓª©d ..π°SGƒÑdG ÉfOƒæL É¡¡Lh »àdG áHô°†dG ..É©«ªL ¿ƒaô©J
.ÉYOGQ óà©e πµdh ..ÉYOQ ¿GhóY πµd ¿G ¿ƒcQój º¡à∏©L
…G ó°V ‹É¨dG øWƒdG Gòg áeÓ°S øY ´ÉaódG ‘ GóHG OOÎf ød ÉæfEG ,™ªLG ⁄É©dG ™eÉ°ùe ≈∏Y É¡æ∏©f ÉæfG
‘ ¿ƒ°VÉe ÉæfG ..∫ó÷G πÑ≤J ’ á≤«≤M ΩÉeG ..™ªLCG ⁄É©dG ™°†f ÉæfG .áæµªŸG πFÉ°SƒdG πµH AGóàYG
É¡FÓªYh á«Yƒ«°ûdG ¢ùLQ øe ..Éæ°VQG Ò¡£J ≈∏Y ¿hô°üe ..ΩGó¡dG ¢†«¨ÑdG CGóÑŸG Gòg ó°V Éæà°SÉ«°S
.ÜÉfP’G

..Iƒ````NE’G É```¡``jCG
..ÉæJó«≤©d É°UÓNEG ..Éæà«æWh øe ™aGóH ..Éææjód AÉah ..ΩGó¡dG CGóÑŸG Gòg ó°V Éæà°SÉ«°S ‘ ¿ƒ°VÉe ÉæfEG
AÉªàf’ÉH Éµ°ù“h ..ÉfQGôb á«dÓ≤à°SG ≈∏Y É°UôMh ..ÉæÑ©°T Ö°SÉµŸ ájÉªM ..ÉæHGôJ ô¡W ≈∏Y ÉXÉØMh
.πWÉÑdÉH ≥◊G ’h ..á∏jPôdÉH á∏«°†ØdG ∫óÑà°ùJ ¿G πÑ≤j ’ …òdG Éæ©ªàéŸ ..»Hô©dGh »eÓ°S’G
‘ ´É°Vh’G …OôJ ΩÉj’G âàÑKG óbh ..QOÉZ ∞«∏M ój ‘ ÉæjójG ™°†f ¿’ OGó©à°SG ≈∏Y Éæ°ùd ÉæfG
.»Yƒ«°ûdG ô°üæ©dG É¡«a óLGƒàj »àdG äÉ©ªàéŸG
..É«dÉZ øªãdG Gƒ©aO ..¢†«¨ÑdG CGóÑŸG Gòg ™e ∞dÉëàdG áHôŒ Gƒ∏NO øjòdG ¿G ≈∏Y ..∞bGƒŸG âdO Éªc
É¡«a ±ô°üàdG hG ..ºgOQGƒe ≈∏Y Iô£«°ùdG Ghó≤àaGh ..ºgOÓH ‘ ´É°VhC’G QGô≤à°SGh º¡Hƒ©°T øeG øe
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..á≤∏£ŸG á«©ÑàdG âeõàdG πH ..ºgOÓÑd É«∏©dG áë∏°üŸG øe º¡JGQGôb ™ÑæJ ⁄h ..º¡Hƒ©°T ±hôX ≥ah
.ΩGó¡dG CGóÑŸG Gò¡d
hG á«Ñ∏°ùdG ∞bƒe ¬æe ∞≤f ødh ..øjódG ±ô©j ’ øe ±ô©f ’ øëfh ..øjódG ±ô©J ’ á«Yƒ«°ûdG
¤EG ƒYóJ »àdG ¬ª«dÉ©àH ¿ƒaÎ©j ’h ..ˆG OƒLh ¿hôµæj º¡f’ ..ˆG AGóYCG ÜQÉëf ÉæfG ..êôØàŸG
.ΩÓ°ùdGh áÑëŸGh ..AÉNE’G

..¿ƒæ``WGƒŸG É````¡jCG
äGƒ≤dG ÉgófÉ°ùJ ..áYÉé°ûdG á«æWƒdG ¥ôØdGh ..á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ∫ÉLQ øe ..π°SGƒÑdG ÉfAÉæHCG ¿EG
‘ ≥≤–h ..≥jô£dG É¡eÉeG A»°†j …òdG ..ÉgQƒæH »ªà– É¡f’ ..Ió«≤©dG »ª– ¿G IQOÉ≤d ..á≤jó°üdG
..√ô°üæj øe ô°üæH GóYh ™£b ˆG ¿’ .GQÉ°üàfG ˆG AGóYG ó°V É¡cQÉ©e
äÉ©ªàéŸG øe Òãc ‘ ..áØFGõdG AÉaƒ÷G É¡JGQÉ©°Th ,á£∏°ùàŸG É¡dƒ∏ah ..á«Yƒ«°ûdG ô°UÉæ©dG §bÉ°ùJ ¿Gh
ácô◊G º‚ ∫ƒaCÉH çGóMC’G Ò°ûJh ..É¡JÉ££fl π°ûa ≈∏Y ô°TDƒe ÈcC’ É¡cGô°T ‘ á©bGh âfÉc »àdG
π«∏°†Jh ..∞jõdG Gòg ÒKCÉJ â– É©bGh ¿Éc …òdG ..»Hô©dGh »eÓ°SE’G Éæ©ªà› ‘ ..áeGó¡dG á∏«ª©dG
.á£dÉ¨ŸG √òg
..»LQÉÿGh »∏ëŸG ó«©°üdG ≈∏Y ..á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ ..ºFGôL øe ¿ƒ«Yƒ«°ûdG ¬ÑµJQG Ée ¿G
äGQÉÑY ‘ ∞jR Oô› ..º¡d á«Hô©dGh á«eÓ°S’G áe’G AGóY ó«©°üàH π«Øc ..IÒN’G áfhB’G ‘
.ÉªFGO º¡dÉM »g Éªc ..AÉaƒL
É¡îjQÉJ ‘ Égó¡°ûJ ⁄ äÉHGô£°VGh πbÓb IÒN’G äGƒæ°ùdG ‘ äGòdÉH á«Hô©dG Éæà≤£æe ó¡°ûJ ⁄CG
.á«æWƒdG ô°UÉæ©dG OÉ°ùaEG ≥jôW øY »Yƒ«°ûdG óLGƒàdG ÖÑ°ùH åjó◊G
?»°VÉŸG ΩÉ©dG øe áÑ°SÉæŸG √òg πãe ‘ ¬Yƒbh øe ÉfQòM ..ΩÉ©dG Gòg ÉHGô£°VG Éæà≤£æe ó¡°ûJ ⁄CG
»æÑfh ..¢SQGóŸG ó«°ûf øëfh ..äÓ≤à©ŸGh ¿ƒé°ùdG ¿ƒëàØj ..º¡«æWGƒe ÚH ¢SDƒÑdG ¿hô°ûæj º¡fG
πjõf øëfh ..º¡°SÉØfG ¢SÉædG ≈∏Y ¿ƒ°üëjh ..∑ƒ°ûdG ¿ƒYQõjh π«bGô©dG ¿ƒ©°†j ..äÉ«Ø°ûà°ùŸG
..ádhódG øeCÉH ∂dP ¢ùÁ ’ ¿G á£jô°T ..áeÉ©dG äÉjô◊G ™é°ûfh ..IÉ«◊G ÖYÉ°üe π¡°ùfh ..äÉÑ≤©dG
..ºé¡àdGh ÜÉÑ°ù∏d äôî°S º¡eÓYEG Iõ¡LG ..øWGƒŸG øeG ..âbƒdG äGP ‘ »æ©j ..ádhódG øeG ¿C’
áª∏µdG ≈∏Y Góªà©e ..¬æY ¬«aÎdGh ¬Ø«≤ãJh ..øWGƒŸG áeóÿ πª©j ÉæeÓYEGh ..áHPÉµdG º¡àdG ≥«Ø∏Jh
.Ú≤«dG ÈÿGh ..ábOÉ°üdG
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’ ¿Gh ..ÉæfhDƒ°T ‘ Gƒ∏Nóàj ’ ¿G ..Éæ«æ©j …òdGh ..ºgOhóM πNGO QGôMG ºgh º¡à°SÉ«°S ∂∏J
ióàYG øeh ..πª©dG ¢ùæL øe AGõ÷Éa ..Oôf ≈àeh ..Oôf ∞«c ±ô©f øëæa ..ÉæJOÉ«°S øe Gƒ°ü≤àæj
.¬«∏Y GhóàYÉa ºµ«∏Y
Üƒ©°T á«dhDƒ°ùe ..á≤£æŸG øeG ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿G Éæ∏bh ,™HGôdG »æWƒdG ó«©dG ‘ ..ÉæHÉ£N ‘ ÉfQòM ó≤d
øëfh ..ºgôFÉ°üe ¿ƒµ∏Á ’ ¿hÒ°ùe º¡fG ..º¡©e ÉæHQÉŒ ∫ÓN øe º∏©f ÉæfG ∂dP ..É¡∏c á≤£æŸG
¥ƒa ÉÁôc GôM ..¬JÉ«◊ ÉLÉ¡æe ÉgÉ°†JQGh ,ÉæÑ©°T É¡H øeBG »àdG Éæà°SÉ«°S Éædh ..º¡Hƒ©°ûd º¡cÎf
.¬°VQG
ô¡°ûdG ‘ IÒNC’G É¡JQhO ‘ á«Hô©dG á©eÉ÷G âMôW ÉeóæY ¢VÎ©f ⁄ ÉæfÉa ..ÉfÉjGƒf ø°ù◊ GQGôªà°SGh
.اما�شي م�شاألة اإعادة ن�شاط جنة الو�شاطة العربية بيننا وبن حكومة عدن
..»Hô©dG ∞°üdG IóMh ≈∏Y Éæ°UôM ¿EÉa ..ÉjGƒædG áaô©e øe π¡°SG ..äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ¿G øe ºZôdÉHh
 فليعرف، باإعادة ن�شاط جنة الو�شاطة العربية..هو الدافع لعدم اعرا�شنا على مبادرة اجامعة العربية
.á≤«≤◊G √òg ™«ª÷G

..¿ƒæ``WGƒ``ŸG É``¡jCG
πµH Gƒ∏é°S ób ..áYÉé°ûdG á«æWƒdG ¥ôØdGh ..á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ∫ÉLQ ..¿hóeÉ°üdG ÉfAÉæHG ¿G
’ CGóÑeh ..É¡aô°ûH ¿ƒµ°ûj ’ Ió«≤Y IÉªM º¡fG ..AGóØdGh ádƒ£ÑdG äÉëØ°U ™°üfG ..RGõYE’Gh ôîØdG
..ÖjôîJh πàb äÉHÉ°üY ’h ..¥ôW ´É£b Gƒ°ù«d º¡fG ..¬∏«Ñ°S ‘ äƒŸG ¿hôKDƒjh .¬æY Ió«◊G ¿ƒ∏Ñ≤j
.√óæY øe √ô°üæH ºgóÁ º¡©e ˆGh ..øWƒdGh øjódG IÉªM ºg É‰G
..á∏eÉ©dG äGƒ≤dG øe Oôa πµd ..π«ª÷ÉH ¿Éaô©dGh ..ôjó≤àdGh ôîØdG πµH ..ºµª°SÉH πé°SG ..Éæg ÊG
Éæ°û«L äófÉ°S »àdG ..á≤jó°üdG äGƒ≤dGh ..Ö«Ñ◊G ÉææWh øeG ≈∏Y IôgÉ°ùdG ` áflÉ°ûdG QÉØX ∫ÉÑL ≈∏Y
..OôªàdGh ÜÉgQE’Gh »¨ÑdG äÉHÉ°ü©d É©Jôe ¿Éc …òdG ..ô°†N’G §ÿG ìÉààaG ‘ âª¡°SGh ..π°SÉÑdG
AGôª◊G á«Yƒ«°ûdG øeCG ..á«ª°ùàdG √ò¡H GƒJCG øjG øe ±ôYG â°ùdh ..ôªM’G §ÿG ¬fƒª°ùj GƒfÉc …òdGh
.ÉgƒbGQG »àdG AÉjôH’G AÉeO øe ΩCG
±ô©j ’ …òdG Ö©°ûdG Gòg ¬Lh ƒ∏©j πe’G iQG ,á≤jó°üdG äGƒ≤dGh ..π°SÉÑdG Éæ°û«L A»ægG PG »æfEG
..¬Jó«≤Y ≈∏Y äÉÑãdG ≈∏Y Éª«ª°üJ ’G ..QGô°UE’G øe ±ô©j ’h ..Ió«≤Y øY ÉYÉaO ’G ..∞æ©dG øe
.ácQÉÑŸG áfƒª«ŸG ¬JÒ°ùe ‘ ¬d â≤≤– »àdG ..¬Ñ°SÉµe ≈∏Y ®ÉØ◊Gh
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..Iƒ```NE’G É```¡`jCG
‘ ∫õ©dG ..ÚæeB’G ÚæWGƒŸG ó°V ,Qó¨dG ºFGôL ™°ûHCG ¿ƒÑµJôj á«Yƒ«°ûdG AÓªYh ÓjƒW ÉfÈ°U ó≤d
º¡«dG ó«©J É¡∏Y ..ÉYOQ ’EG ..»°VÉŸG ô¡°ûdG ‘ ÉgÉæ¡Lh »àdG ÉæàHô°V øµJ º∏a ,Gòd ..QÉØX ∫ÉÑL
.º¡HGƒ°U
’h ..ábÓ©H á«æWƒ∏d ’h ..á∏°üH øjó∏d â“ ’ Üô◊ GOƒbh ..º¡Ñ©°T AÉæHG øe AÉjôH’ÉH ¿ƒ©aój º¡fEG
 ي�شتنزفون.. ت�شتورد افكارها من خارج حدودها.. اما لبقاء فئة مت�شلطة ي احكم..للكرامة برباط
.∫Ó°†dGh á«©ÑàdGh ádÉª©dG ¥ƒ°S ‘ .º¡æWƒH ¿hôLÉàjh ..º¡Hƒ©°T AÉeO
..Iƒ````NE’G É```¡`jCG
¿’ ..¬ªéM ¿Éc ÉjCG ..¿Ghó©dG ´OQ ≈∏Y ˆG ¿ƒ©H ¿hQOÉb ÉæfEG ..…ƒ≤dG ∞bƒe øe Gój ΩÓ°ù∏d ó‰ ÉæfEG
ÉæjójG ó‰h ..áeGôµdGh øWƒdGh ..Ió«≤©dG øY ÉYÉaO ìÓ°ùdG πªëf ÉæfG ..Ió«≤Y IÉªM ..ÉæJGƒb ∫ÉLQ
.ΩódG á£HGQh ..QGƒ÷G ø°ùMh ..ΩÉFƒdG ≈∏Y É°UôM ΩÓ°ù∏d
»YÉ°ùe …ODƒJ ¿G ≈∏Y ..¢Uô◊G πc ¢Uôëf ..ΩÉFƒdG ∫ÓME’ ..¢ü∏fl ó¡L πµH ÖMôf PG ÉæfGh
.É¡æe IƒLôŸG èFÉàædG ¤EG ..ΩÓ°ùdG
º¡fG ..ájOÉ°üàbG hG âfÉc á«°SÉ«°S ..á«fÉª©dG Iƒ≤dG Gƒ©æ°U øjò∏d Gôµ°T ¬LhG ¿G ..Éæg »æJƒØj ’h
¿Éc ™bGƒe ‘ ..Ò¶ædG ™£≤æe ÉLGhQ Ωƒ«dG ó¡°ûJ »àdG ájÈdG QÉéàdG ¥ôW GƒæeCG øjòdG Oƒæ÷G ÉfDhÉæHG
.QÉ¡ædG í°Vh ‘ ¬°ùØf ≈∏Y É¡«a ¿É°ùf’G ≈°ûîj
 ي امواقع التي طهرها جي�شنا الظافر ي امنطقة اجنوبية و�شاما..اإن ن�شاط احركة التجارية الرية
πH ..á«Hô◊Gh ájôµ°ù©dG äÉª¡ŸG ≈∏Y ô°üà≤J ⁄ »àdGh ..áLhOõe äÉª¡Ã ¿ƒeƒ≤j øjòdG ..√OGôa’
∫ÉÑL ≥WÉæe ¢TÉ©fG á«ªæJ ‘ ΩÉ¡°SE’Gh ..øWGƒŸG øeG QGô≤à°SGh ..IQÉéàdG ÚeCÉJh ¥ô£dG ≥°T ÚeCÉJ
.Ö«Ñ◊G ÉææWh øe ..‹É¨dG Aõ÷G Gòg AÉæHG ..Ωƒ«dG ó¡°ûj …òdG ¥ô°ûŸG ÉgóZ πë«d ..QÉØX
..Qƒ£à∏d ÉLPƒ‰ ..¿ƒ∏ŸG ÊƒjõØ∏àdG ∫É°SQE’G IógÉ°ûÃ ¿B’G ¿ƒ©àªàj ..á«Hƒæ÷G á≤£æŸG AÉæHG ¿EG
óæ°ùdG ¿Éc …òdG ÉæÑ©°ûd ..∫òÑdGh AÉ£©∏d á«©«ÑW á∏°üfih ..QGô≤à°S’G ≈∏Y Ó«dOh ..ƒªæ∏d Gô°TDƒeh
..º∏©dG á∏©°T ÓeÉM IÒ°ùŸG π°UGƒj ..¿ƒª«ŸG ôgGõdG √ó¡Yh ..ácQÉÑŸG ¬àcôM ‘ á«àØdG äÉbÉ£dG √ò¡d
ÉcQóe ..É¡àdÉ°Sôd òØæŸG ..ÉgóYGƒ≤d ™°VGƒdG É¡°SÉ°SG ƒg …òdG ..¿É°ùf’ÉH ≈æ©J »àdG ájô◊Gh áaô©ŸGh
∂dòHh ..É¡æY Ohòjh É¡«ªæjh ..É¡«∏Y ßaÉëj ∞«c ±ô©j ..¬Ñ°SÉµe º«b Gó«L »©j ..¬°ùØf á≤«≤◊
¿G øe ¿É°ùf’G óæY º¶YG ¢ù«∏a ¬àbGô°TG ó¡°ûjh ..ó¨dG IhÓM ¥hòàjh ..ó¡÷Gh πª©dG QÉªK »æéj
.Ébô°ûe GóZ ≥≤ëj
ΩÓ¶dG Ωƒ«Z ¬bGô°TEÉH OóÑj AÉLQ ..¬Lh πc ≈∏Y º°ùJQGh ™bƒe πc ‘ ˆG π°†ØH Ébô°ûe ÉfóZ πM ó≤dh
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.áÑ«Ñ◊G ¿ÉªY ¢VQG ≈∏Y AÉNQh ..Ωó≤Jh á«gÉaQ Ωƒ«dG Égó¡°ûf »àdG ..IQÉ°†◊G ≥jôW √QƒæH A»°†«d
áÑcGƒe ..AÉ£Yh ’òH ..RÉ‚’Gh πª©dG á∏°UGƒeh ó¡÷G áØYÉ°†Ã GóYhh ..ó¨dÉH ÓgGh ..ó«©dÉH ÓgCÉa
øe ±ô©J ’ »àdG IOÉ÷G ÉæJÒ°ùe ΩÉjG øe Ωƒj πc ‘ ..ìÉÑ°U πc ™e ¥ô°ûj ..ójóL óZ πLG .Qƒ£à∏d
Gƒ∏ªYG πbh} ..Gó«©°S ÓÑ≤à°ùe ’G ó¨dG øeh ..GójóL Gó› ’G ..Ωƒ«dG øeh Gó«∏J É«°VÉe ’G ¢ùe’G
πÑ≤à°ùe ƒëf ºcÉ£N ∑QÉÑjh ..ºµJÒ°ùe ≈Yôjh ºµ≤aƒj ..|¿ƒæeDƒŸGh ¬dƒ°SQh ºµ∏ªY ˆG iÒ°ùa
.π°†aG
ˆG º¡Ø°Uh øjòdG ..QÉædG øe πØ°S’G ∑QódG ‘ ºg ..Ú≤aÉæŸG GhQòMG ..ºµd ∫ƒbCG ¿CG »æª¡j ÉeÉàNh
É‰G ..ºµ©e ÉfEG GƒdÉb º¡æ«WÉ«°T ¤EG Gƒ∏N GPGh ..ÉæeBG GƒdÉb GƒæeBG øjòdG Gƒ≤d GPGh} ..ËôµdG ¬dƒ≤H ¤É©J
.º«¶©dG »∏©dG ¥ó°U .|¿ƒFõ¡à°ùe øëf
..ÒîH ºàfGh ΩÉY πch
.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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.Ú∏°SôŸGh AÉ«ÑfC’G ”ÉN ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh Ú©à°ùf ¬Hh ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ óª◊G
..¿ƒæ``WGƒ`ŸG Iƒ``NE’G É```¡jCG
¤EG Éæ©aój ,AÉNE’Gh áÑëŸG ∫ÓX â– »≤à∏f ΩÉY πch ∑QÉÑe ºcó«Yh Ió«©°S ºµeÉjCGh ºµJÉbhCG âHÉW
.Ö«Ñ◊G ÉææWh AÉæÑd Oóéàe ΩõY ΩÉeC’G
Iõjõ©dG áÑ°SÉæŸG √òg ‘ ¿ƒ∏ŸG ÊÉª©dG ¿ƒjõØ«∏àdG á°TÉ°T ÈY ºµ«dG çó–CG ¿CG …Qhô°S »YGhO øe ¿EG
≥jô£dG ≈∏Y áØbh ∞≤f ÉæfG Gòg ≈æ©eh »æWƒdG ó«©∏d á°ùeÉÿG iôcòdÉH πØàëf ¿B’G øëæa É©«ªL Éæ«∏Y
:∫ƒ≤f Éægh ,ÉæÑ©°Th ÉfOÓÑd É¡≤≤ëf ¿CG ˆG ¿ƒ©H Éæ©£à°SG äGRÉ‚EG øe ” Ée É¡«a ÚÑàf
È©Jh É¡°ùØf øY ø∏©J ¿É«©∏d á∏KÉe hóÑJ IÒÑµdG äGRÉ‚E’G øe ójóY ¤EG Éæ≤ah ¿CG ¤É©J ˆG óªëf øëfh
ΩÉY ƒ«dƒj ‘ ¬àbÓ£fG òæe ÉæÑ©°T ¿EG ó«cC’G º«ª°üàdGh å«ã◊G π°UGƒàŸG πª©dG QÉªK øY ìƒ°VƒdG ≈¡àæÃ
¥ƒW ô°ùc Ωõ©dÉH Éæ©£à°SG ó≤a ,äÉjóëàdG âfÉc Éª¡e øeõdG ™e ¥ÉÑ°S ‘ ∫ƒNódG ≈∏Y ΩõY ób 1970
ø°ùM ≈∏Y ˆ óª◊Gh êQÉÿGh πNGódG ‘ áãjó◊G ∫hódG ±É°üe ‘ ÉfOÓH Éæ©°Vhh äÉjóëàdG ∂∏J
.≥«aƒàdG
..IƒNE’G É¡jCG
OÓÑdG ¿EG .¢Só≤ŸG ¬HGôJ IÉªMh øWƒdG ´QO ¿ÉªY óæL áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ∫ÉLQ øY åjó◊ÉH CGóHCG ¿CG OhCG
É¡«ªëj ⁄ GPEG É¡JGRÉ‚EGh É¡JGÒîH º©æJ ¿CG øµÁ ’h QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ÉgOƒ°ùj ¿G øµÁ ’ `` OÓH …CG ``
≈∏Y Éæ≤ØfCGh GÒÑc ¢û«÷G ôjƒ£àH ÉæeÉªàgG ¿Éc Éæg øe É¡Ñ°SÉµe ¿ƒ°üjh AGóYC’G É¡æY Oôj …ƒb ¢û«L
ÉæJGƒb ¿EG øeõdG øe Ò°ù«dG ±ô¶dG Gòg ‘h ∫ƒ≤dG Ωƒ«dG ™«£à°ùf ≈àM GÒãc áãjó◊G áë∏°SC’ÉH √ójhõJ
ôaƒJ ób √AÉNQh øWGƒŸG øeCG ¿CGh ,á≤£æŸG ‘ áãjó◊G ¢Tƒ«÷G øe ó©J ƒ÷Gh ôëÑdGh ÈdG ‘ áë∏°ùŸG
.ˆG π°†ØH
ÜÉgQE’Gh »¨ÑdG äÉHÉ°üY ´QÉ°üj ¿Éc å«M ¿ÉªY øe á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ¤G ¢û«÷G øY åjó◊G ÊòNCÉjh
.º¡°ùLQ øe ¢VQC’G Ò¡£J π«Ñ°S ‘ ¢ùØædÉH »ë°†jh ájOhC’G ÚHh ∫ÉÑ÷G ¥ƒa ºgOQÉ£jh
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ÚH QhóJ »àdG ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG øY ∞∏àîJ á«∏ªY äÉHÉ°ü©dG IOQÉ£eh ,Gôjôeh ÉbÉ°T ´Gô°üdG ¿Éc
.QÉeódGh ÜGôÿG πfi QÉªYE’G ™jQÉ°ûe â∏Mh πWÉÑdG ∫ƒ∏a ≈∏Y ≥◊G ô°üàfG ∂dP ™eh ¢Tƒ«÷G
âëàa ób ¢SQGóe 10 øe ÌcG ¿G iôf QÉØX ∫ÉÑéH iô≤dG øe Òãc ‘ ¿B’G ™°VƒdG ≈∏Y Iô¶f Éæ«≤dCG ƒdh
,áæÄª£e áæeBG ájQhô°†dG äGõ«¡éàdG ∞∏àflh á«ë°üdG äÉeóÿÉH º©æJ âëÑ°UCG iô≤dG √òg ¿CGh ¿B’G
OóY ¿G Ωƒ«dG ó‚ IóMGh á°SQóe iƒ°S QÉØX ‘ øµJ ⁄ å«M 1970 ƒ«dƒj ¤G IôcGòdÉH ÉfóY GPEGh
¬fÉa »ë°üdG ∫ÉéŸG ‘ ∂dòc ,iô≤dGh ¿óŸG ÚH áYRƒe á°SQóe 32 ¤G ΩÉ©dG ájÉ¡f ™e π°üj ¢SQGóŸG
,ájQó°üdG ¢VGôeCÓd º°ùb çóëà°SG ó≤a QÉØX ≈Ø°ûà°ùÃ Iô°SC’G OóY ‘ IOô£°†ŸG IOÉjõdG ≈∏Y IhÓY
áFÉªKÓãd ™°ùà«d ¿B’G ó«°ûj …òdG ójó÷G ≈Ø°ûà°ùŸG ìÉààaG Ωƒj áë°üdG ¿Gó«e ‘ ÈcC’G RÉ‚E’G ¿ƒµ«°Sh
.ôjô°S
” ób ∫ÉÑ÷G ÈY ôÁ …òdG GÎeƒ∏«c 83 ¬dƒWh âjôªK `` ádÓ°U ≥jôW ¿EÉa äÓ°UGƒª∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG
¢TÉ©fEG ‘ ádÉ©a áªgÉ°ùe ºgÉ°ùj ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G IÉ«ë∏d áÑ°ùædÉH Éjƒ«M ÉfÉjô°T íÑ°UCGh √ó«Ñ©J
.QÉ£eC’G π°üa ‘ Éª«°S’ ájQÉéàdG ácô◊G
26 ¬dƒW ≠∏Ñjh ádÓ°U áæjóŸ á«∏NGódG ¥ô£dG áµÑ°T ™e IQƒª©ŸG `` ábÉW ≥jôW ∞°UQ ” óbh Gòg
.GÎeƒ∏«c 25 É¡dƒ£a ádÓ°U áæjóŸ á«∏NGódG ¥ô£dG ÉeCG .GÎeƒ∏«c
∞∏àfl ÚH §HÎd ∫ÉÑ÷G ‘ äóàeG á«Yôa ÉbôW ¿EG πH ¿óŸG ÚH §HÎd ¥ô£dG áµÑ°T óe ô°üà≤j ⁄h
≥◊G áæjóe ≥jôW ,GÎeƒ∏«c 60 ¬dƒW äÉéÑL `` »JÒM `` ¿hÒb Óãe ..á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdGh iô≤dG
ÒàY …ƒW `` ábÉW ≥jôW ,äGÎeƒ∏«c 10 ¬dƒW Ö«¡æ°T `` äGRQCG ÚY ≥jôW ,äGÎeƒ∏«c 10 ¬dƒWh
,GÎeƒ∏«c 20 ¬dƒW ±ƒ∏M ≥jôW ,GÎeƒ∏«c 20 ¬dƒW ≥◊G áæjóe ábÉW ≥jôW ,GÎeƒ∏«c 24 ¬dƒW
.äGÎeƒ∏«c 5 ¬dƒW ∞«éM `` »JÒM ¿hÒb ≥jôW
√É«ŸG ÒaƒJ á«¨H ádÓ°U π¡°S ‘h πÑ÷G ‘h óéædG ‘ GôÄH 40 ôØM ” ó≤a Ωó≤J Ée ¤G áaÉ°V’ÉHh
.É©e ∫ƒ¡°ùdGh ∫ÉÑ÷G ‘ ÚæWGƒŸG πª°T …òdG QGô≤à°S’Gh øeC’G ™e É«°û“h º¡«°TGƒŸh ÚæWGƒª∏d
ÉæJGƒb ÚH ¢ü∏îŸG ¿hÉ©àdG π°†ØHh ¬fƒYh ˆG π°†ØH á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ¢VQCG ≈∏Y õ‚CG ób √ÒZh Gòg πc
‹ÉgC’G ÚH ¿ÉeC’G ô°ûfh ÖjôîàdGh ÜÉgQE’G ™ªb ‘ Ú°ü∏îŸG ÚæWGƒŸGh á«æWƒdG Éæbôah áë∏°ùŸG
..áÑ«W IÉ«M Gƒ°û«©«d
¤G Ò°ùJ Éæà∏aÉbh º¡eÉéMCG øe ≈∏YCG º¡JGƒ°UCG ¿EÉa Ohó◊G AGQh øe ¿ƒ∏∏°ùàŸG ¿ƒYhóîŸG ∂ÄdhCG ÉeCG
ô°ûdÉH AÉL øeh ,ÒÿG ≈¨Ñj øe πµd óà“ ÉæjójCG ∫GõJ ’h iôN’G ó«dÉH ìÓ°ùdG πªëfh ó«H »æÑf ΩÉeC’G
.Gk ô°T ’EG ≈≤∏j Óa
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:¿ƒæ```WGƒ``ŸG Iƒ``NE’G É``¡jCG
âëàa πµc áæ£∏°ùdG ‘ º«∏©àdG ¿Gó«e ‘ .IÉ«◊G »MGƒf áaÉµH øeõdG ™e Qƒ£àfh ÉæJÒ°ùe π°UGƒf ÉæfEG
Éª∏©e 920 â¨∏H Ú°SQóŸG OóY ‘ IOÉjR É¡∏HÉ≤j Ó°üa 485 ∫ƒ°üØdG OóY OGRh IójóL á°SQóe 65
∂dP ÖfÉéH áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG 50 áHGôb É¡«a ¢SQój á°SQóe 176 ¿B’G Éæjód ¿G Gòg ≈æ©eh ÉjQGOEGh
∫ÉLô∏d Gõcôe 182 á«FÉ°ùe õcGôe âëàah ô¨°üdG ‘ º∏©dG º¡JÉa øjòdG QÉÑµ∏d º«∏©àdG á°Uôa âë«JCG
á«fÉªY äGÈN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ »µd øµdh á°SQGO 575 º°†J AÉ°ùæ∏d õcGôe 6h É°SQGO 1584 º°†J
ájõ«∏‚’G á¨∏dG ‘ äGQhO Gƒ“CG ¿CG ó©H ÉµjôeCG ‘ ÉÑdÉW 59 óLƒjh êQÉÿG ‘ á°SGQó∏d ÉfAÉæHCG óaƒf ÉæfEÉa
76/75 »°SGQódG ΩÉ©∏d ÉÑdÉW 91 í°TQ Éªc IóëàŸG äÉj’ƒdG äÉ©eÉL ‘ ¿ƒ°SQój ¿B’G ºgh É«fÉ£jôH ‘
ájQƒ¡ª÷Gh ,ô£b ádhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh ,É°†jG ÉµjôeG ‘ á°SGQó∏d
.ájQƒ°ùdG á«Hô©dG
Éªc ,¬JGQób ≥ah º«∏©àdG ‘ ¬Ñ«°üf πc ∫Éæj »µd ,áæ£∏°ùdG AÉëfCG ™«ªL ‘ º«∏©àdG ô°ûf ¤G ±ó¡f ÉæfEG
‹É©dG º«∏©àdGh »æ¡ŸG º«∏©àdG ≈∏Y á°UÉN IQƒ°üH õcôfh á«eC’G ≈∏Y AÉ°†≤∏d á£N ™°Vh ≈∏Y πª©f
‘ ègÉæŸG zÚª©J{ π«Ñ°S ‘ Oƒ¡L ∫òÑJh áHQóŸG á«fÉª©dG ájô°ûÑdG iƒ≤dG øe OÓÑdG áLÉM »Ñ∏f ≈àM
‘ á°UÉNh áØ∏àîŸG á«°SGQódG πMGôŸG ‘ á«ª«∏©àdG äÉeóÿG ‘ ™°SƒàdGh á«ª«∏©àdG πMGôŸG ∞∏àfl
.áØ∏àîŸG á«ª«∏©àdG ≥WÉæŸG õcGôe ‘ ájƒfÉãdGh ájOGóYE’G ¢SQGóŸG ÒaƒJh ..á«FGóàH’G á∏MôŸG
¢SQGóŸG ‘ πª©∏d ÉgAÉæKCGh áeóÿG πÑb Ú«fÉª©dG Úª∏©ª∏d π«gCÉJ ó¡©e AÉ°ûfEG πÑ≤à°ùŸG §£N ‘h
á«YGQR `` ájQÉŒ `` á«æa ájƒfÉK ¢SQGóe çÓK AÉ°ûfEGh ,ihõæH á«YGQR ájƒfÉK á°SQóe AÉ°ûfEGh ,á«FGóàH’G
AÉæH á∏°UGƒe ÖfÉL ¤G äÉª∏©ŸGh Úª∏©ŸG OGóYE’ øjó¡©eh ájƒfÉK ájOGóYEG ¢SQGóe ™HQCGh á«YÉæ°U ``
.¿B’G ≈àM á«FGóàH’G ¢SQGóŸG É¡∏ª°ûJ ⁄ »àdG ≥WÉæŸG ‘ á«FGóàH’G ¢SQGóŸG
á≤jó°üdG ∫hódG ‘ É«∏©dG ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ¤EG ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG »éjôN øe äÉã©ÑdG OÉØjÉH ΩÉªàg’Gh
.áØ∏àîŸG
1970 ƒ«dƒj òæe ÉæeÉªàgG Éæ¡Lh ó≤a øWGƒe πµd ≥M áë°üdGh º«∏°ùdG º°ù÷G ‘ º«∏°ùdG π≤©dG ¿G ÉÃh
,≈Ø°ûà°ùe 13 áæ£∏°ùdG ‘ âÄ°ûfCG »°VÉŸG ΩÉ©dG ≈àMh ÊÉª©dG ¿É°ùfÓd »ë°üdG iƒà°ùŸÉH ¢Vƒ¡ædG ¤G
∂dòHh.á°üàîŸG äGÈÿGh äGõ«¡éàdG çóMCÉH IOhõe É¡∏c ,∞°Uƒà°ùe 3400 ,É«ë°U Gõcôe 11
.áæ£∏°ùdG ≥WÉæe øe GÒãc á«Ñ£dG äÉeóÿG âªY
áª°UÉ©dG ‘h ºë°U ‘ ΩÉ©dG áë°üdG ™ª›h ,ádÓ°üH »ë°üdG ™ªéŸG ô¡X ΩÉ©dG Gòg ™°SƒàdG ∫É› ‘h
πÑ÷G ,Ö°üN øe πc ‘ á«ë°U äGóMh âÄ°ûfG ó≤a ∂dòc ,áeƒeC’Gh ádƒØ£dG ájÉYôd IóMh âÄ°ûfCG
.IQƒHÉÿG ,äÉjôb ,Qƒ°U ,ô°†NC’G
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IOÉØà°S’Gh á«ŸÉ©dG á«ë°üdG äÉÄ«¡dÉH É¡£Hôj áæ£∏°ùdG ‘ É¡d ÉÑàµe á«ŸÉ©dG áë°üdG áÄ«g âëàa Éªc
.É¡æe
’ ájó©ŸG ¢VGôeC’G ó°V Ú°üëàdGh »FÉbƒdG Ö£dÉH ¿Éc É°†jG ΩÉªàg’G ¿EÉa êÓ©dG øe ÒN ájÉbƒdG ¿CG ÉÃh
âæ°ùMh ájó©ŸG ¢VGôeC’ÉH áHÉ°U’G áÑ°ùf ¢†«ØîJ ≈∏Y äóYÉ°S »àdG ájQhódG äÉæ«°üëàdG ∂∏J Éª«°S
.ôªà°ùŸG »ë°üdG ±Gô°T’ÉH ¿ƒ©àªàj øjòdG ¢SQGóŸG ò«eÓJ áë°U
á«LÓ©dGh á«FÉbƒdG äÉeóÿG Ëó≤àd IójóL äÉØ°Uƒà°ùe 10 AÉ°ûfEG ™°SƒàdG πª°T É°†jG ΩÉ©dG Gòg ‘h
,»HGƒ©dG ,»ÁÈdG ,á°†fi ,±É¨dG πÑL ,±ƒÿG ,äÉjôb ,π≤æj ,¢UÉæ°T ,ÉMóe ,≈Ñ◊G øe πc ‘
.áMGhQ »æH …OGh ,IQƒª©ŸG
,ádÓ°U ‘ ÒÑµdG ≈Ø°ûà°ùŸG AÉæHh á°†¡ædG ≈Ø°ûà°ùe ™«°SƒJ ‘ É«dÉM πª©dG …ôéj ó««°ûàdG QhO ‘h
‘ Ú∏eÉ©∏d IAÉØµdG iƒà°ùe ™ØJôj »µdh ..…ÈY ‘ »ÑW ∞°Uƒà°ùe ¤G áaÉ°V’ÉH ÉØfBG ÉfôcP Éªc
≈∏Y áæ£∏°ùdG êQÉNh πNGO á«ë°üdG õcGôŸG ‘ ,ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG øe 228 ÖjQóJ ” ó≤a áë°üdG ¿Gó«e
.á«dhC’G äÉaÉ©°SE’Gh ¢VGôeC’G áëaÉµeh á«FÉbƒdG ∫ÉªYC’G ∞∏àfl
êÓ©d »gh πÑb øe IOƒLƒe øµJ ⁄ äÉ°ü°üîJ áæ£∏°ùdG äÉ«Ø°ûà°ùe ‘ ΩÉ©dG Gòg çóëà°SG óbh Gòg
Ú«FÉ°üN’G øe GOóY ôNBGh âbh ÚH áæ£∏°ùdG Ωó≤à°ùJh á«©ª°ùdGh ájó∏÷G ¢VGôeC’Gh á«°ùØædG ¢VGôeC’G
‘ êÓ©∏d ä’É◊G ∂∏àH ≈°VôŸG óaƒJ hCG ≥WÉæŸG πc πª°ûJ ,áæ£∏°ùdG πNGO á«°ü©à°ùŸG ä’É◊G êÓ©d
π«ªéàdG áMGôLh ájQó°üdG ¢VGôeC’G áMGôLh ÜÉ°üYC’G áMGôL ‘ Ú«FÉ°üNG ™e ¥ÉØJG ∑Éægh êQÉÿG
.º¡JGÈN øe IOÉØà°S’G á«¨H áæ£∏°ùdG GhQhõ«d

:Iƒ````NE’G É````¡```jCG
â≤∏£fGh ,Oƒª÷Gh ádõ©dG QÉÑZ É¡æY â°†Øfh ÖMÉ°ûdG É¡¡Lh ∫óÑJ ó≤a ¢ùeC’ÉH ÉgÒZ Ωƒ«dG ¿ÉªY
.¬JÉjôéÃ ôKCÉàJh √Qƒ£J ™e πYÉØàJ ô°TÉÑe ∫É°üJG øY ⁄É©∏d ø∏©J ójó÷G Qƒæ∏d ÉgòaGƒfh É¡HGƒHCG íàØJ
™HQC’G ∫ÓNh ..É¡«bQh Üƒ©°ûdG Ωó≤J ≈∏Y ÒÑc ôKCG øe É¡d ÉŸ äÓ°UGƒŸÉH ÉæeÉªàgG ¿Éc Éæg øeh
QÉªbC’G ô°üY ‘ øëfh Ωƒ«dGh ..äÓ°UGƒŸG ´É£b ‘ IójóY áeÉg äGRÉ‚G â“ á«°VÉŸG äGƒæ°S
ÉæJ’ÉØàMÉHh ,ΩÉ©dG Gòg ájGóH ‘ á«WƒdÉH á«YÉæ°üdG QÉªbC’G á£fi π«¨°ûJ ” ó≤a AÉ°†ØdG ô°üY á«YÉæ°üdG
…óY …OGƒH á≤HÉ°ùdG øe ÈcCG »gh á«YÉæ°üdG QÉªbCÓd iôNCG á£fi íàØà°S ,¢ùeÉÿG »æWƒdG ó«©dÉH
á«YGP’G èeGÈdG åH ≈∏Y á£ëŸG √òg πª©J Éªc ,⁄É©dG AÉLQCG á«≤ÑH áæ£∏°ùdG ∫É°üJ’ Ó«¡°ùJ ∂dPh
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.áæ£∏°ùdG ¤EGh øe á«fƒjõØ∏àdGh
äÓ°UGƒŸG ≈æÑe ÉeCG ..¿Éà°ùÑdG …hQ ≥jôWh ,…hôH …õcôŸG ójÈdG ≈æÑe íàØj ä’ÉØàM’G √òg ‘h
ihõf Ö«°ùdG ≥jôW ‘ πª©dG ” Éªc ,ô¡°TCG áKÓK πÑb ¬MÉààaG ” ó≤a è∏ØdG â«H ‘ á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG
.GÎeƒ∏«c 149 ¬dƒW ≠∏Ñj …òdG
ó°ùæd √RÉ‚EG ≈∏Y Éæ∏ªY ÒÑc ΩÉg RÉ‚EG ∑Éægh .‹hódG Ö«°ùdG QÉ£Ã äGôFÉW ∞°Uôe ™«°SƒJ É°†jCG ”h
ΩÉ©dG ájGóH ™ªa AÉŸGh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ∑Ó¡à°S’ IQhÉéŸG ≥WÉæŸGh áª°UÉ©dG á≤£æe ‘ IójGõàŸG áLÉ◊G
.IÈ¨dÉH AÉHô¡µdG ó«dƒJh ôëÑdG √É«e á«∏– á£fi AÉ°ûfEÉH ÉfôeCG »°VÉŸG
ºbôdG Gòg ™ØJÒ°S 76 ΩÉY ‘h ,á«FÉHô¡µdG Iƒ≤dG øe äGhÉ¨«e 27 ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘ »£©«°S ´hô°ûŸG Gòg ¿G
.äGhÉ¨«e 77 ¤G
IõgÉL ¿B’G á£ëŸGh .Üò©dG AÉŸG øe É«eƒj ¿ƒdÉL ÚjÓe 6 á£ëŸG √òg èàæJ âbƒdG ¢ùØf ‘h
.πª©∏d
≥jôWh ,Ö«°ùdGh …hQ ÚH êhOõŸG ≥jô£dGh ,ìô£eh §≤°ùe ÚH ójó÷G ≥jô£dG ¿B’G ò«ØæàdG â–h
Ωô≤dG ≥jôWh ,äÉjôb - ìô£e ≥jôWh ,âjôªK `` ádÓ°U ≥jôWh ,óHóH ≥jôWh ,¥Éà°SôdG - á©æ°üŸG
.iô≤dG áHô¡c ´hô°ûeh
á«fóŸG ∫ÉªYC’Gh ìô£e - §≤°ùe ≥jôW IQÉfEGh Ωóæ°ùe á≤£æe ôjƒ£Jh ,iÈµdG ìô£e Òª©J ´hô°ûeh
≥jô£dGh áæWÉÑdG πMÉ°ùd ‹B’G ∞JÉ¡dGh ádÓ°U QÉ£eh Ωô≤dG ‘ √É«ŸG Ö«HÉfCG ´hô°ûeh AÉHô¡µdG ´hô°ûŸ
.∫Ó¨dG ßØM ÊÉÑeh QÉHB’G ôØMh á«∏NGódG

:¿ƒæ```WGƒ``ŸG Iƒ``NE’G É``¡jCG
AÉah É¡d √Éæeób Éeh ¿ÉªY øY åjó◊G ¿ƒµj Éªæ«M πªcCG IOÉ©°ùdG ¿ƒµJh ,ºµ«dEG åjó◊ÉH ó«©°S »æfEG
IõY πLCG øe ,πª©dG IOGQEG ¬©aóJ ≥jôY É¡Ñ©°Th AÉ£©e É¡°VQCGh ¢Só≤e É¡HGÎa ,Éæ«∏Y É¡≤ëH ÉfÉaôYh
.√QÉgORGh ¬eó≤Jh ¬àeGôch øWƒdG
äÉ°SGQódG ≈∏Y áªFÉb á«YÉªàLG ájÉYQ ∑Éæg âfÉc GPEG ’EG Qƒ£àJ ’ äÉ©ªàéŸG ¿EG :¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
∫ÓN øe ,á«MÉædG √òg ÉæàjÉæY Éæ«dhCG ó≤dh ,á«≤«Ñ£àdG ÜQÉéàdGh á«æØdG çƒëÑdG øY áŒÉfh ,á«∏ª©dG
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á«YÉªàL’G ájÉYôdG ¤G áaÉ°VE’ÉH πªëàJ »àdG ,πª©dGh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG ¿ƒfÉb
É¡«dEG ™LôJ IQGRƒdG √òg ¿EÉa âbƒdG ¢ùØf ‘h ,πª©dG ÜÉë°UCGh ∫Éª©dG ÚH äÉbÓ©dG º«¶æJ á«dhDƒ°ùe
»àdG ÚfGƒ≤dGh íFGƒ∏dG ™°Vhh á«aÉ≤Kh á«°VÉjQ äÉWÉ°ûf øe ∂dòH ≥∏©àj Éeh ,ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG ájÉYQ
¿hDƒ°ûdG IQGRh Ωó≤Jh ,πÑ≤à°ùŸG IóYh øWƒdG πeCG ,Ωƒ«dG ™FÓW ÊÉª©dG ÉæHÉÑ°T ,ÜÉÑ°ûdG ájófCG º¶æJ
πµ°ûH ¿ƒµj Ée É¡æªa ,á«YÉªàLG á°SGQO ≈∏Y AÉæH ,ÚLÉàëª∏d áØ∏àfl äGóYÉ°ùe πª©dGh á«YÉªàL’G
Ωó≤J ∂dòc ,É¡«dEG IQhô°†dG ƒYóJ ób ,áFQÉW äGóYÉ°ùe É¡æeh ájô¡°T áØ°üH …CG ,âHÉK »YÉªàLG ¿Éª°V
øe Ió«Øà°ùŸG ä’É◊G OóY ≠∏H ó≤dh øjQô°†àª∏d áfÉYEG πµ°ûH á«©«Ñ£dG çQGƒµdG ádÉM ‘ äGóYÉ°ùŸG
áë∏ŸG ÖdÉ£ŸG øe øWGƒª∏d Ö°SÉæŸG øµ°ùdG ÒaƒJ ¿CG ÉÃh ,ádÉM 8799 ΩÉ©dG Gòg ‘ áØ∏àîŸG äGóYÉ°ùŸG
øe πc ‘ øµ°ùe 500h ,ìô£eh §≤°ùe ‘ øµ°ùe 500 AÉæH ≈∏Y ¿hDƒ°ûdG IôFGO â≤ØJG ó≤a ,É≤M
á£ÿ …CG äGƒæ°S 5 ióe ‘ ∂dP ºàj ¿CG ≈∏Y ,»ÁÈdGh ádÓ°U ‘ øµ°ùe 500h ,Qƒ°Uh QÉë°Uh ihõf
,»ÁÈdGh ,Qƒ°U áj’h ‘ É¡æe IÒÑc äGóMh ó«°ûJ ±ƒ°ùa OhóëŸG πNódG …hP øcÉ°ùe ÉeCG ,á«°ùªN
¿G ≈∏Y áª°UÉ©dG á≤£æe ‘ IóMh 400h ,≥WÉæŸG √òg øe πc ‘ IóMh 100 ∫ó©Ã ,ÉîHh ,Ö°üNh
.ˆG AÉ°T ¿EG ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘ É¡ª«∏°ùJ ºàj
äÉj’ƒdG ‘ hCG áª°UÉ©dG á≤£æe ‘ AGƒ°S ÚæWGƒŸG ≈∏Y âYRhh â££N ób ¢VQC’G ™£b øe Ék aƒdCG ¿EG
§«£îJ øe óH’ ¬fCG ∂dP ôªà°ùe »°VGQC’G øe ójõŸG ™jRƒàd §«£îàdGh ,™°ùàjh óàÁ ¿Gôª©dGh áØ∏àîŸG
,áÑ°SÉæŸG ¢VQC’G ‘ Ö°SÉæŸG AÉæÑdG »JCÉj ≈àM ,¥ƒ°ùdGh á°SQóŸG ÚH ,™æ°üŸGh øµ°ùŸG ÚH õ«Á ¢ShQóe
.åjó◊G øµ°ùŸG äÉjQhô°V øe »g »àdG á«fóŸG äÉeóÿG Ëó≤J ‹ÉàdÉH π¡°ùjh
πé°ùdG º°ùb ,»°VGQC’G ™jRƒJ º°ùb »g á«°ù«FQ ΩÉ°ùbCG áà°S ÈY ºàj ÚæWGƒŸG ≈∏Y »°VGQC’G ™jRƒJ ¿G
ΩÉ°ùbC’G √òg øe πµdh ,á«æØdG áæé∏dGh ,á«FÉ°†≤dG áæé∏dG ,¿óŸG §«£îJ IôFGOh ,áMÉ°ùŸG º°ùb ,…QÉ≤©dG
ób ÉŸ É©aO ¬°VQCG ójó–h øWGƒŸG á«µ∏e áfÉ«°Uh ™jRƒàdG º«¶æJ ¤G ±ó¡J É¡∏ch ,áæ«©e äÉ°UÉ°üàNG
.πcÉ°ûe øe çóëj

:¿ƒæ```WGƒ``ŸG Iƒ``NE’G É``¡jCG
¿hO ájó«∏≤J ¥Gƒ°SCG ‘ ájOôa äGOÉ¡àLG IQƒ°üH ºàJ ájQÉéàdG ácô◊G ¿G ÉæjCGQ Éfó¡Y ájGóH òæe ÉæfEG
âfÉc å«M IQÉéàdG øe π°†aG áYÉæ°ü∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G øµj ⁄h ájÉYôdGh ¬«LƒàdG øY ∫õ©Ãh ÚfGƒb
ádhódG Ö°üY ƒg OÉ°üàb’G ¿CG ≈Øîj ’h A»°T πc »g OÓÑdG ‘ á«FGóÑdG ájhó«dG äÉYÉæ°üdG ¢†©H
äGƒæ°ùdG ∫ÓN ájQÉéàdG ácô◊G ‘ πFÉ¡dG ™°SƒàdG ¬LGƒf ¿CG ÉfóLh Gòd ,É¡eó≤Jh É¡Jƒb ÜÉÑ°SCG ºgCGh
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∫ÉjQ ÚjÓe 8 ¿Éc 1970 ΩÉY ‘ …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéëa áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh AÉ°ûfEÉH á«°VÉŸG ™HQC’G
ájôjóŸÉH GóM ÒÑµdG Qƒ£àdG Gòg ,ÊÉªY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ∞dCG 136 ¤G 1974 ájÉ¡f ‘ ™ØJQGh ,ÊÉªY
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ÉgôFGhO º¶æJ ¿G IQÉéà∏d áeÉ©dG
.á«∏NGódG IQÉéàdG IôFGO .äÉcô°ûdG ¿hDƒ°T IôFGO .…QÉéàdG πé°ùdG IôFGO .á«£ØædG äÉéàæŸG ¿hDƒ°T IôFGO .ájQÉéàdG äÉbÓ©dG IôFGO .π«FGô°SEG á©WÉ≤e Öàµe :»∏j Éªc áYÉæ°ü∏d áeÉ©dG ájôjóŸG âª¶of Éªc
.IOƒ÷G áÑbGôeh äÉØ°UGƒŸG IôFGO .á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG IôFGO .á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG á°SGQO IôFGO .á«æ¡ŸG äÉYÉæ°üdG IôFGO πeÉ©àj πeÉÿG …QÉéàdG ¥ƒ°ùdG ∂dP ó©j ⁄h ÉjOôa GOÉ¡àLG hCG É≤HÉ°S ¿Éc Éªc ’ÉŒQEG ôeC’G ó©j ⁄ ¿PG
≈∏Y Ak ÉæH ÉfÉ£ oN Ò°ùof ,ô°ü©dG IÉ«M ¢û«©f ÉæëÑ°UCG ó≤a ,§≤a ájó«∏≤àdG ±ô◊G ∫hGõjh äÉ°†jÉ≤ŸÉH
.¬JÉ«£©e

:¿ƒæ```WGƒ``ŸG É```¡jCG
Qó°üŸG »g §ØædG äGóFÉY âfÉc GPGh ,»HC’G É¡Ñ©°ûd ∂∏e É¡JGÒNh ,ÒÿÉH ôNõJ Iõjõ©dG ¿ÉªYo
™aóæd ÉgQÉªãà°SG øe óH’ IÒah iôNCG QOÉ°üe Éæjód ¿CG ∑Qóf ÉæfEÉa ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ Éæ∏Nód »°ù«FôdG
»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ÉæKóëà°SG ≥∏£æŸG Gòg øeh OÓÑdG √ò¡d ÉgƒLôf »àdG áYô°ùdÉH Qƒ£àdGh á«ªæàdG á∏éY
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á«HôJ çÉëHCGh á«FÉŸGh á«YGQõdG çÉëHC’G äÉeóîH Ωƒ≤àd ¿OÉ©ŸGh §ØædGh ∑Éª°SC’Gh áYGQõdG IQGRh
‘ çÉëHC’G ¤EG áaÉ°VEG áÑ«Ñ◊G ¬°VQCÉH ¬£HQh ÊÉª©dG ´QGõŸG iƒà°ùe ™aôd ,áHÎdG çÉëHCGh »°TGƒŸG
.É¡Ñ«°üJ ób »àdG äÉaB’Gh ¢VGôeC’G øe äÉfGƒ«◊Gh ´QGõŸG ájÉbh
∑Ó¡à°SÓd ∂ª°ùdG ¢VôY IOÉjõd äÓ«¡°ùàdG ÒaƒJ ƒg ±ó¡dG ¿EÉa á«µª°ùdG IhÌdÉH ≥∏©àj Éª«ah
ºgÉ°ù«d êQÉî∏d √ôjó°üJ ºK á°û«©ŸG ∞«dÉµJ ¢†ØN ‘ ºgÉ°ù«d áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉH øWGƒª∏d √ÒaƒJh ,»∏ëŸG
.áæ£∏°ùdG πNO iƒà°ùe ™aQ ‘
¬fõîJ ÉªY ∞°ûµdGh Ö«≤æàdG äÉ«∏ªY ™«°SƒJ ≈∏Y Éæ∏ªY ó≤a É«dÉM »°SÉ°SC’G Éæ∏NO Qó°üe §ØædG ÉeCG
.∂dòH ΩÉ«≤∏d á«ÑæLCG äÉcô°T IóY ™e Ó©a óbÉ©àdG ”h ,§ØædG øe áÑ«Ñ◊G Éæ°VQCG
ácô°ûdG IQGOEG ‘ IQGRƒdG π«ã“ ” ó≤a ,¿ÉªY §Øf á«ªæJ ácô°T øe %60 ∂∏“ âëÑ°UCG áeƒµ◊G ¿CG ÉÃh
§ØædG êGôîà°SG …CG `` êGôîà°S’G äÉ«∏ªY ÖMÉ°üj …òdG RÉ¨dG OQGƒe øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ¢Uôëfh
¿EÉa ∂dP ÖfÉL ¤EGh ..ájhÉª«µdG Ióª°SC’G ™«æ°üJ ‘ ¬æe ó«Øà°ùf »µd π¨à°ùe ÒZ ¿Éc …òdGh ``
‘ ,ˆG AÉ°T ¿EG ÉÑjôb πª©dG CGóÑj ±ƒ°Sh É©é°ûe ¿Éc ¿OÉ©ŸG øe ójó©dG OƒLh ∫ÉªàMG øY çÉëHC’G
.ˆG AÉ°T ¿EG óLƒJ ób »àdG ¿OÉ©ŸG øe √ÒZ ™«æ°üJ ºK ,¢SÉëædG ™«æ°üJ
QÉgOR’Gh á«gÉaô∏d ÉaGó¡à°SG ,AÉæÑdG πª©dG IOGQEG øY GÒÑ©J áeOÉ≤dG á«°ùªÿG Éæà£N ¿ƒµà°S ˆG ¿ƒ©Hh
.Ωó≤àdGh

: Iƒ````NE’G É```¡```jCG
ádÉ°SQ øe º¡∏à°ùfh ,QÉÑàYG πc ¥ƒa ÉææjO º«dÉ©J ™°†f Gòdh ,¬fÉÁEGh ¬eÓ°SEÉH õà©j º∏°ùe Ö©°T ÉæfEG
…òdG AÉ°VƒdG ¢SGÈædG »g á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdG ¿G ,Éæeó≤J ÜQO A»°†jh ,ÉæJÉ«M ≥jôW Òæj Ée óé°ùŸG
‘ ó°ùéàj ¢Uô◊G Gògh ,ÉfOÓH ´ƒHQ ≈∏Yh ,Éæ°ùØfCG ÖfGƒL ‘ √QGƒfCG ¥ô°ûJ ¿CG ¢Uô◊G πc ¢Uôëf
ó«©°U ≈∏Y hCG äÉæµãdG ‘ hCG ¢SQGóŸG ‘ ∂dP ¿Éc AGƒ°S Éæª«dÉ©Jh Éæª«∏©J ‘ á«æjódG á«MÉædÉH ÉæàjÉæY
¬H âeÉb Ée É©«ªL ¿ƒaô©Jh ,¬«a ∫ƒ≤∏d ∫É› ’ »æjO ÖLGh Gòg ¿G .ÉfOÓH ‘ »YÉªàL’G iƒà°ùŸG
ÉæYCG º¡∏dG ,áëª°ùdG ¬ª«dÉ©àd É≤«Ñ£Jh ∞«æ◊G øjódG ôeGhC’ ’ÉãàeG á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh
.∑É°VQ ¬«a ÉŸ Éæ≤ahh ÉfÉ«fOh ÉææjO ‘
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: Iƒ````NE’G É```¡```jCG
™«ªL ‘ ÚæWGƒª∏d áeóNh Ωó≤àdG ÖcQ ™e É«°û“ πNGódG ‘ …QGOE’G ÉfRÉ¡L åjóëàd Éæe É«©°Sh
∞Xƒª∏d í«àjh πª©∏d ídÉ°üdG ƒ÷G Å«¡j á«∏NGódG IQGRƒd ójóL ≈æÑe AÉ°ûfEG ” ó≤a ,áæ£∏°ùdG äÉj’h
ÚæWGƒŸG øe º¡©e øeh πFÉÑ≤dG ñƒ«°Th I’ƒdG ∫ÉÑ≤à°S’ ôNBG ≈æÑe AÉ°ûfEG ” Éªc ÓeÉc ¬ÑLGƒH Ωƒ≤j ¿G
®ÉØ◊ÉH ºà¡f âbƒdG ¢ùØf ‘h ,á«ª°SQ ΩÉ¡e ‘ áª°UÉ©dG ¤G ¿hóØj øjòdG ¿Éª©H ≥WÉæŸG ∞∏àfl øe
áãjó◊G ÊÉÑŸG ó«°ûf Éªc ÉeÉ“ á«îjQÉàdG ´Ó≤dGh ¿ƒ°ü◊G º«eÎH ÉæeÉªàgG ∫ÓN øe ,ÉæKGôJh ÉfôKBÉe ≈∏Y
..I’ƒ∏d
É«dGh 20 πª°T º¡HGƒfh I’ƒ∏d É«ÑjQóJ É›ÉfôH ÉfOóYCG ó≤a ,GÒNCGh ’hCG Éæaóg ƒg ÊÉª©dG ¿É°ùf’G ¿CG ÉÃh
á«∏ëŸG IQGOE’G iƒà°ùe ™aôH ,É¡æe IOÉØà°S’G ióeh áãjó◊G IQGOE’G º«gÉØe ≈∏Y ´ÓW’G ±ó¡H ÉÑFÉfh
.º¡HGƒfh I’ƒdG øe ôNBG êƒa Gòg ™Ñàj ±ƒ°Sh ,áæ£∏°ùdG ‘
IQGRƒdÉa ,áØ∏àîŸG ájó∏ÑdG ôFGhódÉH É¡dÉ°üJG π¡°ù«d OÓÑdG ¿hDƒ°T IôFGód GójóL ≈æÑe IQGRƒdG äCÉ°ûfCG ó≤d
,¥Éà°SôdGh ,πFÉª°Sh ,Qƒ°Uh ,QÉë°Uh ,ihõf ‘ »gh ,É«dÉM áæ£∏°ùdG ‘ ájó∏H 12 ≈∏Y ±ô°ûJ
ájó∏Hh ,QÉØX á≤£æe ájó∏H ¤G áaÉ°V’ÉH ,óHóHh Ééæah ,GôHGh ,Ö°üNh ,IÒ°üeh ,»ÁÈdGh ,…ÈYh
.áª°UÉ©dG á≤£æe
‘ áàHÉK äÉjó∏Ñd IGƒf ¿ƒµàd áaÉ¶ædG á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d äÉj’ƒdG øe Òãc ‘ áaÉ¶f äGóMh AÉ°ûfEG ” óbh
.ˆG AÉ°T ¿EG πÑ≤à°ùŸG
.äÉj’ƒdG øe ójó©dG ‘ ájó∏H ¢ùdÉ› â°ù°SCÉJh ,áãjóM ¥Gƒ°SCG IóY âÄ°ûfG ∂dòch
:¿ƒæ```WGƒ``ŸG É```¡jCG
,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G ‘ ÚæWGƒŸG ÚH ¥ôa ’ ¬fCGh ,ÉææjO Éæª∏Y Éªc á«°SGƒ°S ¢SÉædG ¿CG Ωƒ¡ØŸG øeh
º«dÉ©J ≥ah á«YÉªàL’G ádGó©dG áeÉbEG ≈∏Y ¢Uô◊G πc ¢Uôëf ÉæfEÉa ,ºcÉ≤JCG ˆG óæY ºµeôcCG ¿CGh
π«é°ùJh §Ñ°V ‘ ÉgôFGhO ∫ó©dG IQGRh âª¶f ó≤a Gòdh ,AÉëª°ùdG Éæà©jô°Th ∞«æ◊G »eÓ°SE’G ÉææjO
áØ∏àîŸG äÉj’ƒdG ‘ ôNBGh âbh ÚH ó≤©J ±ÉæÄà°S’G áªµfi ¿CG Éªc ΩÉµMC’Gh …hÉYódGh ∑ƒµ°üdG
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿C’h .±ÓÿG É¡«a óLƒj »àdG øcÉeC’G ‘ ΩÉµMC’G π°üØd ,ôeC’G »Yóà°SG GPEG
‘ IÉ°†≤∏d äƒ«Hh ºcÉfi AÉ°ûfEG ∫ó©dG IQGRh á«dhDƒ°ùe øe íÑ°UG ,ájò«ØæàdG á£∏°ùdG øY â∏°üa ób
AÉHô¡µdGh AÉŸÉH IOhõe ,ÉHO ,¢UÉæ°T ,»ÁÈdG ,óHóH øe πc ‘ IÉ°†≤∏d äƒ«H AÉ°ûfG Ó©a ” óbh äÉj’ƒdG
¤G áaÉ°VEG Qƒ£àdGh ™°SƒàdG ∫É› ‘ IQGRƒdG ÖJÉµŸ á∏≤à°ùe ájÉæH ó«°ûà°S Éªc ,ô°ü©dG äÉÑ∏£àe ™e É«°û“
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¿CG ÉªFGO Éæª¡jh º¡dÉªYCÉH ≥∏©àJ áª¡e ‘ º¡FÉYóà°SG ádÉM ‘ IÉ°†≤∏d Gô≤e ¿ƒµ«d §≤°ùe ‘ ó«°ûj â«H
.ÚæWGƒŸG πµd ÓeÉc ÓeÉ°T ±É°üfE’G ¿ƒµj ¿CGh Ö©°ûdG OGôaCG πc ádGó©dG Oƒ°ùJ
: Iƒ````NE’G É```¡```jCG
,¢ùeÉÿG »æWƒdG Éfó«©H ÉædÉØàMG áÑ°SÉæe .Iõjõ©dG áÑ°SÉæŸG √òg ‘ á∏«∏dG ºµ«dG çó–CG ¿CG ‹ Ö«£j
¤EG ¥ô£JCG ¿CG åjó◊G ÉæîjQÉJ á∏Môe ¤G »°VÉŸG ïjQÉJ øe âJÉH á«îjQÉJ IÎa øe ÉædÉ≤àfG iôcP
.á«LQÉÿG IQGRh äGRÉ‚EG ∫ÓN øe á«dhódG ÉæJÉbÓYh á«LQÉÿG Éæà°SÉ«°S
äGƒæ°S 5 ,1975 Èªaƒf ‘ Ωƒ«dG ÉæëÑ°UCG øjCG ±ô©f Éæ∏ch 1970 ƒ«dƒj πÑb Éæc ∞«c ±ô©f Éæ∏c
≈∏Y ” Éeh ,á≤jô©dG áeC’G √òg ïjQÉJ ‘ ÒÑµdG ∫ƒëàdG á∏Môe ¢Vô©à°ùfh ÉgQhôÃ Ωƒ«dG πØàëf â°†e
¿ÉªY ¿G ∫ƒbCG ¿CG GóL ó«©°S ÊEÉa á«dhódG äÉbÓ©dG ó«©°U ≈∏Y ÉeCG ,ºµd √ÉfõLhCG ,»∏NGódG ó«©°üdG
É¡J’Échh IóëàŸG ·C’G ±Gô°TEG â– âfÉcCG AGƒ°S á«dhódG äGô“DƒŸGh äÉª¶æŸG º¶©e ‘ ∑QÉ°ûJ Ωƒ«dG
AÉ≤°TCÓd äGQÉjR â“ ó≤dh ,iôNCG á«dhO hCG á«eÓ°SEG hCG á«HôY äÉª¶æe ±Gô°TEG â– hCG á°ü°üîàŸG
Gòg ‘ ∫É©ØdG ÉfOƒLƒd ÉJÉÑKEG ¿ÉªYo º°SÉH É¡«a âcQÉ°T äGô“Dƒe âfÉch ,É«°üî°T É¡H âªb AÉbó°UC’Gh
.⁄É©dG øe Aõ÷G
AÉ£©dGh ÒÿÉH óà“ ójh πNGódÉH »æÑJ ój ,ìƒ°VƒdG ≈¡àæÃ Éæà°SÉ«°S Oóëf á«dhódG Iô°SC’G ¤G »ªàæf ÉæfG
.¬JGQƒ£Jh ⁄É©dG çGóMCG ‘ ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸGh
: ¿ƒæ```WGƒ``ŸG É```¡jCG
≈∏Y Qhój Ée π≤æJ áaô°ûe IQƒ°U øe ,í«ë°U ÈN øe ,ábOÉ°U áª∏c øe óH’ êQÉÿGh πNGódG ‘
ÈÿG ∂dPh ábOÉ°üdG áª∏µdG √òg .ÉæÑ©°ûd QÉÑµdG ∫ÉeB’Gh ΩÉ°ù÷G ∫ÉªYC’G ¢ùµ©Jh áÑ«Ñ◊G ÉæfÉªY ¢VQCG
¿CG ójôf øëf êÉYREG ’h áé°V ¿hóH ,πjƒ¡J ’h IQÉKEG ¿hóH ÉfÒZ äƒ«Hh Éæà«H ¤G ¿ÓNój í«ë°üdG
íeÓe äGòdÉH ÊÉª©dG øWGƒŸG ±ô©j ¿CG GÒãc Éª¡jh ,ÉeÉ“ øëf Éªc ,⁄É©dG Éæaô©jh Éæ°ùØfCG ±ô©f
»M »eÓYEG RÉ¡L GÒNCGh ’hCG ƒ¡a .¬àeƒµM ™e ¬fhÉ©Jh ,¬JOGQEGh ¬eõ©H É¡≤≤M »àdG IôaÉ¶dG ¬JÒ°ùe
.‹É¨dG ¬æWh áMÉ°S ≈∏Y ¬«æ«Y ΩCÉH ÉgGôj »àdG áª«¶©dG äGRÉ‚’G √ójDƒJ
: Iƒ````NE’G É```¡```jCG
¿ƒjõØ«∏àdG ¿CG ∫ƒbCG ¿G Êó©°ùjh ÉfQƒ£Jh ÉæJGõéæe ¢ùµ©J »àdG IBGôŸG »g áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’G IQGRh ¿G
ºgÉ°ùjh Ö«Ñ◊G øWƒdG Gòg øe IójóL áMÉ°ùe »£¨«d á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ‘ É°†jCG ¬dÉ°SQEG CGóH Ωƒ«dG ÊÉª©dG
¬dÉeBGh Iójó÷G ¬JÉ«◊ á«≤«≤◊G Qƒ°üdG π≤fh øWGƒŸG ∞«≤ãJh OÉ©°SEG ‘ áª°UÉ©dG ¿ƒjõØ«∏J ÖfÉL ¤G
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.áÑ≤JôŸG
â‰ óbh áØ∏àîŸG á«eÓYE’G ºµJõ¡LCGh áMƒªW áaOÉg á∏Ñ≤ŸG Éæà£Nh ¿hôFÉ°S Ωó≤àdG ≥jôW ≈∏Y ÉæfEG
⁄h º¡ØJh »YƒH √QÉ°ùe òîJGh ¬æWƒH øeBG Ö©°T á°üb ºàæc ÉªæjCG ºµ«dEG π≤æJ ¿CÉH á∏«Øc âYôYôJh
.ÓjóH áeGôµdGh Iõ©dG IÉ«M ÒZ IÉ«M øY ¢Vôj
: ¿ƒæ```WGƒ``ŸG É```¡jCG
ádhDƒ°ùŸG »g áØ∏àîŸG É¡JGQGOÉH áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IQGRh ¿CG ¤EG »¡àæf áeƒµ◊G RÉ¡÷ Éæ°VGô©à°SG ∫ÓN øe
.iôNC’G äGQGRƒdG ™jQÉ°ûe πc ò«ØæJ øY
≈àM √ò«ØæJ ≈∏Y âaô°TCG »àdG »g áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IQGRh ¿G ó‚ ,âfÉc IQGRh …CG ‘ òØf ´hô°ûe πµa
AÉæÑdG á£ÿ ’Éªµà°SG äGQGRƒdG ¢†©H á«fGõ«e ¬æY õé©J Ée πªµJ »àdG ÊÉ£∏°ùdG ÉæfGƒjO ¿hDƒ°T IQGRh
PEG ÉæfEGh ,∂dòc ∫É¨°TC’G IQGRh ¤G É¡JÉYhô°ûe ¢†©ÑH πcƒJ ,á«ªæàdGh Qƒ£àdG á∏é©H É©aOh Òª©àdGh
¿CGh ¿ÉªYo ÒN ÒÿG ¿CG Ωƒ¡Øe øe ≥∏£æf É‰G ,á«dÉŸG äGô¨ãdG ó°S ‘ Éeób »°†ŸÉH ÉæfGƒjO IQGRh ôeCÉf
.¿ÉªYo áeóN ‘ πµdG
: Iƒ````NE’G É```¡```jCG
اإن امنجزات التي اأحدث عنها اليكم ما هي اإل اخطوط العري�شة والعامات البارزة املمو�شة على طريق
ºµfƒKóë«°S áØ∏àîŸG äGQGRƒdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ¿EÉa ä’ó©ŸGh ΩÉbQC’Gh π«°UÉØàdG ÉeCG ,ÉfOÓÑH ¢Vƒ¡ædG
.¬à«dhDƒ°ùe IôFGO ‘ πc ¿ƒjõØ«∏àdG ∫ÓN øe ÜÉ¡°SEÉH É¡æY
AÉbó°UCÓd ∫ƒ≤f ÉæfEÉa »eƒµ◊G ÉfRÉ¡L IAÉØc ‘h á«dÉŸG ÉæJQób ‘ ∂µ°ûj ¿CG ¢†©ÑdG ∫hÉM Éª¡eh
ÉeCG ,™«ª÷G ±ô©j Éªc Iôe Iô°ûY »àæKG 1970 ΩÉY òæe Éæà«fGõ«e âØYÉ°†J óbh ,ÒîH øëæa GƒæÄªWG
:º¡d ∫ƒ≤æa Éæeó≤J ºgDhƒ°ùj øjòdG AGóYC’G
.|Qhó°üdG äGòH º«∏Y ˆG ¿EÉa ºµ¶«¨H ƒJƒe}
.|GÒ°üf ˆÉH ≈Øch} Éæ©e ˆGh ,ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch ∑QÉÑe ºcó«Y
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh ˆG ºµ≤ah
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.|ÚæeDƒŸG ô°üf Éæ«∏Y Ék ≤M ¿Éch} :πLh õY ¬dƒb ‘ ¬HQ óYƒH ≥Kƒà°SÉa ¬Ñ∏≤H ¿ÉÁE’G ôWh øe óªM ˆG óªMCG
óªfi Éæ«Ñf ˆG ∫ƒ°SQ ≈∏Y Ék eÓ°Sh IÓ°Uh .¿ƒæ°ùfi ºg øjòdGh Gƒ≤JG øjòdG ™e ˆG ¿CÉH ø≤«à°ùe óªM
¿É°ù∏dG ¿É«ÑàH Gk OÉ°TQG á«eÓ°SE’G IƒYódG äô°ûàfÉa ΩÉ°ù◊G ÜÉHòH ΩÓ°ùdG ºFÉYO âÑKh ΩÓ°SE’G ¤EG ÉYO …òdG
.¿Éæ°ùdG ¿É°ù∏H Ék à«ÑãJh Ék ªYOh
.. ¿ƒæ``WGƒ`ŸG É```¡jCG
ÜGôJ øe á«Yƒ«°ûdG ÜÉfPCG QÉMófG ≈∏Y ,áeGôµdGh Iõ©dG áÄæ¡J ºµÄægCGh Gòg »°SÉª◊G ºµ©ªŒ »«MCG »æfEG
óªëH ¬«a ÉæëààaG …òdG »æWƒdG ó«©dÉH ÉæJ’ÉØàMG ΩÉàN ∂°ùe QÉ°üàf’G Gòg ¿ƒµj ¿CG ˆG AÉ°Th ,õjõ©dG ÉææWh
É¡«a πØàëf Ió«©°S á–Éa Gòg ÉfQÉ°üàfG ¿ƒµj ¿CG áª«µ◊G ˆG IOGQEG äAÉ°T Éªc .IójóY á«fGôªY ™jQÉ°ûe ˆG
.É©e øjó«©dÉH áLhOõŸG áÄæ¡àdG ºµjógCG ∂dò∏a ,ó«éŸG ≈ë°VC’G ó«Yh ô°üædG ó«Y ..ÚcQÉÑe øjó«©H
.. ¿ƒæ``WGƒ`ŸG É```¡jCG
RGõàY’Gh áeGôµdÉH áLƒàe áÄæ¡àH áfhô≤e ó«éŸG ≈ë°VC’G ó«©H ¿ÉæÄªW’Gh øeC’ÉH ô°ûÑJ ácQÉÑe áÑ«W áÄæ¡J
.ÚÑŸG ô°üædG ó«©H
.. ¿ƒæ``WGƒ`ŸG É```¡jCG
’k ÉãàeG π«YÉª°SEG √ódƒH á«ë°†àdG ≈∏Y ºª°U å«M .ΩÓ°ùdG ¬«∏Y º«gGôHG Éæ«HCG iôcP ƒg ≈ë°VC’G ó«Y
ºgÉ°S øe πch á«æWƒdG ¥ôØdGh Oƒæ÷G ÉæFÉæHCG á«ë°†J IôªK ƒg ô°üædG ó«Yh .º«¶Y íHòH ˆG √Góah ¬HQ ôeC’
GhóØjh º¡fÉWhCG Ghò≤æ«d á°Só≤e ÚHGô≤c Égƒeóbh ¢SƒØædG É¡«a GƒdòH á«ë°†J É¡fEG ,AÉbó°UC’G øe óYÉ°Sh
å«M ˆ óª◊Gh ,¢VQC’G ‘ OÉ°ùØdGh ÖYôdG á«YGO á«Yƒ«°ûdG åÑY øe ¿ÉeC’Gh ΩÓ°ùdG GhóØjh º¡eÓ°SEG
.ÚZÉÑdG øjóà©ŸG OôWh √óæY øe Ék à«ÑãJh Gk ô°üf ∫õfCGh AGóØdG πLh õY πÑ≤J
:π``°SGƒÑ`dG ¿É```ªYo AÉæHCG Éj
∑QÉHCG ÊEÉa ,õjõ©dG øWƒdG øe AõL ‘ »¨ÑdG áHÉ°üY ≈∏Y ºcQÉ°üàfG ∑QÉHCGh Ωƒ«dG ºµdÉØàMG »«MCG PEG ÊEG
ºà°ùµfh á«ŸÉ©dG á«Yƒ«°ûdG äÉ££fl ”ôMOh πH Ö°ùëa OÓÑdG øe øjóà©ŸG ”OôW ºµfC’ ’ QÉ°üàf’G Gòg
á«Yƒ«°ûdG ≈∏Y QÉ°üàfG ∫hCG ƒg ˆG óªëH Gòg ÉfQÉ°üàfÉa ∂dòd ,Ö∏¨J ød É¡fCG âæX »àdG OÉ◊E’G ¢ShDhQ
ádhO ¬H Ωƒ≤J QÉ°üàfG ÊÉKh á∏jƒW Úæ°S âeGO ÜôM ‘ .∫Éà≤dG ¿Gó«e ‘ á«HôY ádhO É¡H Ωƒ≤J á«ŸÉ©dG
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,Ék °†jCG ÉæfGÒ÷ ÒN ¬∏©dh Éæd Òÿ ¬fG ,»Yƒ«°ûdG OÉ°ùØdG øe OÓÑdG ô¡£J ¿CG AÉæHC’G É¡jCG º«ªY Òÿ ¬fGh .á«ŸÉY
‘ QÉeódGh πà≤dGh ÖYôdÉH ¿ƒeƒ≤j øjó°ùØe ¢SÉfCG IQRGDƒeh ó«jCÉJ ‘ º¡eÉghCG øe ºgÉæ∏°ûàfGh ≥◊G ºgÉæaôY PEG
Ö¡ædGh ÖYô∏d ’EG A»°ûd ’ º¡Jƒ«H ¿ƒHôîjh º¡dGƒeCG ¿ƒÑ∏°ùjh º¡d IƒNCG ¿ƒ∏à≤j ,áæÄª£e áæeBG OÓH øe AõL
ÉæfGÒ÷ ÒÿG øe ¬fEG .Gk óHCG ¬dƒ≤f Éª«a ¿ƒbOÉ°Uh ’k hCG √Éæ∏b Éª«a ¿ƒbOÉ°U ÉæfCG ÉæfGÒL º∏©j ¿CG ƒLQCÉa ,ÜGôÿGh
á°Tƒ°ûŸG ºgQÉµaCGh Ió°SÉØdG º¡JGó≤à©eh á∏WÉÑdG º¡FGƒgCÉH Gƒë°†j ¿CG ÒÿG øe ≈ë°VC’G ó«©H πØàëf øëfh
º¡eÉ°ùLCG ‘ á«aÉYh ºgQÉªK ‘ ácôHh ºgQÉjO ‘ Ék æeCG º¡°Vƒ©jh º¡æe πÑ≤àj ¿CG ˆG ≈°ùY IOQƒà°ùŸG º¡FOÉÑeh
.π¡÷Gh ¢VôŸGh ´ƒ÷Gh Oô°ûàdG øe º¡Ñ©°T íjÎ°ù«d
.. ¿ƒæ``WGƒ`ŸG É```¡jCG
,Ö°ùëa OÉ°ùØdGh »¨ÑdÉH GƒeÉb á∏«∏b ΩPGô°T ≈∏Y Gk QÉ°üàfG √Éæ©e ¢ù«d QÉØX ∫ÉÑL øe á«Yƒ«°ûdG ∫ƒ∏a AÉ¡àfG ¿EG
Éª¡e á«Yƒ«°ûdG ácô◊G QhòH πÑ≤J ’ IôgÉW ¢VQCG Iõjõ©dG ÉæfÉªY ¿G »gh áàHÉK á≤«≤◊ í°VGh ∞°ûc ¬æµdh
ˆh ˆG π°†a øe ∂dPh ¿ÉªYo ‘ á«Yƒ«°ûdG á«ŸÉ©dG ácô◊G π°ûa ócDƒj Gòg ÉfQÉ°üàfGh ,äÉbÉW øe É¡d Ghó°ûM
.áæŸG
.. ¿É```ª```Yo AÉ````æHCG Éj
 فلي�س معنى،نحن وان كنا حققنا ن�شر ًا عظيم ًا له قيمته الكرى وله وقعه الثقيل ي الأو�شاط ال�شيا�شية
âeó°U »àdG á«dhódG á«Yƒ«°ûdG ¿C’ ,Gk QòM ó°TCG ¿ƒµf ¿CG ¿B’G Éæ«∏©a ..’ ,ìÓ°ùdG »≤∏fh ìÉJôf ¿CG Gòg
…òdG íeôdGh á«Yƒ«°ûdG Iôî°U âª£M »àdG ¢SCÉØdG ¿ÉªYo Èà©J ±ƒ°S ,É¡FGƒ∏Z øe ∞ØNh É¡FÉjÈc ‘
±ƒ°Sh IôµàÑe πFÉÑM è°ùæJh IójóL Ö«dÉ°SCG ôµàÑJh ,Gk óbÉM AGóY øµJ ±ƒ°ùa ∂dòd ,º«ª°üdG ‘ É¡æ©W
º¡dƒ≤d ™ª°ùJ Gƒdƒ≤j ¿EGh ,º¡eÉ°ùLCG ∂Ñé©J º¡àjCGQ GPEG Ék °SÉfCG ,Üƒ∏≤dG »°†jôeh ∫ƒ≤©dG ±É©°V πª©à°ùJ
.Ióæ°ùe Ö°ûN º¡fCÉc
á«dhDƒ°ùŸG πª–CG »àØ°üHh .¿ƒæWGƒŸG É¡jCG ºghQòMÉa , º¡æe ˆG Pƒ©f ,·C’G ¿ÉWô°S `` ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG `` ∂ÄdhCG
,Ék ª∏©e hCG ™æ°üŸG ‘ hCG ¿Éc π≤◊G ‘ Ék æWGƒe hCG Ék jóæL ¿Éc AGƒ°S Gk Oôa Gk Oôa ¿ÉªYo AÉæHCÉH Ö«gCG ÊEÉa iÈµdG
≈∏©a ,AGQRhh øjQÉ°ûà°ùeh AGQóeh Ék HÉàc »eƒµ◊G RÉ¡÷G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ôjòëàdÉH ¢üNCGh Ék ©«ªL ºµH Ö«gCG
Ék ≤KGh âæc ¿Gh ÊEG ,¿ÉªYo AÉæHCG Éj ,¬H Ωƒ≤j ¿CG ¬«∏Y AÖY øe §°ùbh ,É¡∏ªëàj ¿CG ¬«∏Y á«dhDƒ°ùe A’Dƒg πc
ôeGhCG ∑Îf ’ ÉæfG ÒZ ,¬àjÉæ©H ÉgCÓµjh ¬àjÉYôH ¿ÉªY ¢Sôëj ¿CG ¬JQób â∏q L ˆG øe Ék «LGQ √ó«jCÉJh ˆG ô°üæH
,ºµgÉÑàfG øe ócCÉàe ,ºµ°UÓNÉH ≥KGh ÊG ˆG óªMCGh ,Ωõ©dÉH òNC’Gh Ωõ◊ÉH ôeCG å«M ,πLh õY ˆG
..¬fCÉ°T á©aQh ÚeC’G ó∏ÑdG Gòg »bQ ≈∏Y Ú∏eÉY øjó¡à› øjó› ˆG ácôH ≈∏Y GhÒ°ùa .ºµà¶≤«H Gk Qƒîa
,ΩGôµdG ÉæFÉbó°UC’ Gk ôjó≤Jh Gk ôµ°Th ,á«æWƒdG ÉæbôØd Ék HÉéYEGh Ék eÓ°Sh ,π°SGƒÑdG ÉfOƒæ÷ ¥ÉªYC’G øe á«–h
ÉfójDƒjh ¬fƒ©H ÉfóÁ ¿CG ,∫hDƒ°ùe ÒN ƒgh ,∫CÉ°SCG ˆGh ..ÒÑµdG ô°üædG Gòg RGôMEG ‘ ºgÉ°S øe πµd AÉæKh
.ΩÉJ ÒîH ™«ª÷Gh ΩÉY πch .Ö«fCG ¬«dEGh â∏cƒJ ¬«∏Y ˆÉH ’EG »≤«aƒJ Éeh ,√óæY øe ìhôH
¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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óªfi Éfó«°S ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh .√óMh ÜGõMC’G Ωõgh √óæL õYCGh √óYh ¥ó°U …òdG ˆ óª◊G
.Ú∏°SôŸGh AÉ«ÑfC’G ”ÉN
.. ¿ƒæ``WGƒŸG Iƒ``NE’G É``¡`jCG
.ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch ºµ«∏Y ˆG ΩÓ°S
ÉæJÒ°ùe ¿CGh Éæ≤∏£fG ÉæfCG ø∏©J áYƒaôe ÉæJÉjGQh ΩÉeC’G ¤G Éeób Ò°ùdÉH ó¡©dG Oó‚ ,ºµH »≤àdG ¿G Êó©°ùj
.∞bƒàJ ød ˆG ¿ƒ©H
á°ü∏îŸG ºcÉjGƒfh IôaÉ°†àŸG ºcOƒ¡éH â≤≤– »àdG äGRÉ‚E’G ¢Vô©à°ùf ¿CG ÉæH Qóéj áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh
Gòg ‘h .Ö«Ñ◊G Éfó∏Ñd AÉNôdGh Ωó≤àdG øe ójõŸG ≥«≤– πLCG øe Ωõ©dGh Iƒ≤dG ¬æe óªà°ùf GõaÉM ¿ƒµàd
á«dhódG ÉæJÉbÓY ‘ ¬Ñ©∏f ¿CG Öéj …òdG QhódG º««≤àd á«©bGh Iô¶f »≤∏fh πeCÉJ áØbh ∞≤f ¿CG Öéj Ωƒ«dG
É¡àeÓ°Sh áÑ«Ñ◊G ÉfOÓH øeCG øª°†f ¿CG Éæ©£à°SCG Qò◊Gh á¶≤«dG ÖfÉL Éæ«NƒJ GPEGh ,»ŸÉ©dG ìô°ùŸG ≈∏Y
.AÉ©ªL á«fÉ°ùfÓd ádGó©dGh ájô◊G ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe íaÉµfh πª©f ¿CGh .QGôªà°SÉH ÉgQGô≤à°SGh

.. ¿ƒæ``WGƒ``ŸG Iƒ``NE’G É```¡jCG
á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ¬à≤≤M …òdG QÉ°üàf’G ∂dP É¡LƒJ áª«¶Y äGQÉ°üàfG Ωô°üæŸG ΩÉ©dG Éæd Ö∏L ó≤d
∞°ùÿG ÉæÑ©°T GƒeÉ°Sh ,GOÉ°ùa á«Hƒæ÷G Éæà≤£æe ¢VQCG ‘ GƒKÉY øjòdG Ú«Yƒ«°ûdG Ú«HÉgQ’G ôMóH
.øeõdG øe ÓjƒW ÉMOQ AÉ≤°ûdGh ¢SDƒÑdGh ¿Gƒ¡dGh
¤EG âØbh »àdG á≤jó°üdG äGƒ≤dGh áYÉé°ûdG á«æWƒdG Éæbôah á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb âYÉ£à°SG óbh
¢ùLQh ô°ûdG iƒb øe áÑ«Ñ◊G Éæ°VQCG ô¡£J ¿CG Oƒª°üdG ≈∏Y …ƒ≤dG ÉæÑ©°T ΩõY ¤EG áaÉ°V’ÉH ,ÉæÑfÉL
.ˆ óª◊Gh OÉ◊’G
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ójó©dG RÉ‚E’ Éeób »°†ŸG Éæd CÉ«g ób äÉ«ë°†àdG øe ÒãµdG ¬d ÉæªK Éæ©aOh ,√ÉæÑ°ùc …òdG ô°üædG Gòg ¿G
.É¡WÉÑMEG hó©dG ±óg ¿Éch .ÉfOÓÑd iÈµdG ™jQÉ°ûŸG øe
ájƒdhC’G »£©æ°S ÉæfEG :â∏bh »°VÉŸG Ωôfi ‘ Iójó÷G ájôé¡dG áæ°ùdG ∫ƒ∏M áÑ°SÉæÃ ºµ«dG âKó– óbh
º¡d Gƒë«àj ¿Gh á°UÉN ájÉæY ÉæHÉÑ°T Gƒdƒj ¿CÉH ÉæFGQRƒd ôeGhC’G ÉfQó°UCG ÉæfEGh ,ÉæÑ©°T iƒà°ùe Ú°ùëàd
ÉæfEG :∫ƒbCG ¿CG Êó©°ùj Ωƒ«dGh .ºgOÓH πÑ≤à°ùe ‘ »°VôŸG ¬LƒdG ≈∏Y ºgQhO GhODƒj »µd ¢UôØdG áaÉc
.∫ÉéŸG Gòg ‘ GÒÑc Éeó≤J ÉfRôMCG
º∏©dG ¿ƒ≤∏àj áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG 65 øe ÌcCG ‹É◊G »°SGQódG ΩÉ©dG ‘ äÉÑdÉ£dGh ÜÓ£dG OóY ≠∏H ó≤d
øe ójõŸG AÉæH ‘ QÉL πª©dGh .»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ºgOóY ≈∏Y ±’BG Iô°ûY â¨∏H IOÉjõH ,Éæ°SQGóe ‘
øe πc ‘ á«æ≤J äÉ«∏c ìÉààaG ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘ ºàj ±ƒ°Sh .á«Hƒæ÷Gh á«dÉª°ûdG Úà≤£æŸG ‘ ¢SQGóŸG
´hôa ≈à°T ‘ êQÉÿG ‘ º∏©dG ¿ƒ≤∏àj É«fÉªY ÉHÉ°T 374 ÖfÉL ¤G Gòg .Qƒ°Uh ádÓ°Uh QÉë°Uh ihõf
‘ πc õjõ©dG øWƒ∏d º¡JÉeóN ¿ƒeó≤j ±ƒ°S A’Dƒgh .ÉgÒZh ..á°Sóæ¡dG ‘ ..Ö£dG ‘ ¢UÉ°üàN’G
.¬°UÉ°üàNG π≤M
¢Uôëjh √OÓH çGÎH õà©jh á«fÉª©dG áaÉ≤ãdÉH í∏°ùàj ¿CG ÉæHÉÑ°ûd ójôf »©eÉ÷G º«∏©àdG ¤G áaÉ°V’ÉHh
äÉ°SGQódG ó¡©e ‘h .Úª∏©ªc ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG ÖjQóJ ¤G ÉæeÉªàgG Éæ¡Lh Gòd .√ó«dÉ≤Jh ¬æjO ≈∏Y
±ƒ°S ¿ƒLôîàj ÉeóæYh .º«∏©àdGh á«HÎdG ∫ƒ°UCG ¿ƒ≤∏àj ÉHÉ°T 60 ¿B’G óLƒj á«WƒdÉH á«eÓ°S’G
.áæ£∏°ùdG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ á«FGóàH’G ¢SQGóŸG ‘ Ú°SQóªc º¡∏ªY ΩÉ¡e ¿ƒª∏à°ùj

.. ¿ƒæ``WGƒ``ŸG Iƒ``NE’G É```¡jCG
‘ ÉfCÉ°ûfCG øªãH Qó≤J ’ á«æWh IhôK ƒg ídÉ°üdG ÜÉÑ°ûdG ¿CÉH ÉæfÉÁE’h º¡fhDƒ°T ájÉYQh ÜÉÑ°ûdÉH ájÉæ©∏d
á°SQÉªŸ ÜÉÑ°ûdG ΩÉeCG ¢UôØdG áMÉJ’ ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh »g IójóL IQGRh »°VÉŸG πjôHG øe ô°TÉ©dG
äGóYÉ°ùŸG Ωó≤Jh á«°VÉjôdG äÓ«¡°ùàdG øe ójõŸG ÒaƒàH IQGRƒdG Ωƒ≤J ±ƒ°Sh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G ∞∏àfl
.iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ‘ á«°VÉjôdG äÉjQÉÑŸG ‘ ∑GÎ°TÓd êQÉÿG ¤G ôØ°ùdG É¡d í«àJh á«°VÉjôdG ájófC’G ¥ôØd
á«HOC’Gh á«aÉ≤ãdG RƒæµdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ∂dPh »eƒ≤dG çGÎdG IQGRh âÄ°ûfCG É°†jCG »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓNh
.áeOÉ≤dG ÉædÉ«LCG RGõàYGh ôîØd IÉYóe ¿ƒµà°S »àdGh ÉæaÓ°SCG É¡Ø∏N »àdG
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.QGôªà°SÉH ø°ùëàJ ÉæJÉ«Ø°ûà°ùe ‘ á«Ñ£dG ájÉæ©dG ¿EÉa iôNCG á«MÉf øeh
.™°SGh ¥É£f ≈∏Y IójóL øcÉ°ùe èeÉfôH ò«ØæJ É«dÉM …ôéjh á«Ñ©°ûdG øcÉ°ùŸG øe ÒÑc OóY AÉæH ” óbh
äÉÑ∏£àe á¡LGƒŸ iƒ°ü≤dG ájƒdhC’G iôNC’G ájQhô°†dG äÉeóÿG ™«°SƒJh ¥ô£dG ™jQÉ°ûe â«£YCG óbh
.QGôªà°SÉH ójGõàJ »àdG á«ªæàdG
.πª©j ¿CG ójôj øWGƒe πµd Iôaƒàe ∫ÉªYC’Gh ,ÉfOÓH ‘ ádÉ£Ñ∏d OƒLh ’ ˆG óªëHh
¿CÉH ÉæFGQRh ¤G ÉfôeGhCG ÉfQó°UCG óbh .Ö©°ûdG AÉæHCG øe ÚLÉàëª∏d á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùŸG Ωó≤Jh Gòg
ºéæJ »àdG äÓµ°ûŸGh ¿Éµ°ùdG OóY OÉjORG ºgQÉÑàYG ‘ Gƒ©°†j ¿CGh .ÉªFGO º¡æ«YCG Ö°üf ∂dP Gƒ©°†j
.á∏gòe áYô°ùH ƒªædGh Qƒ£àdG ÜÉÑ°SCÉH IòNBG OÓÑdGh Éª«°S ’ ∂dP øY
‘ áÁóà°ùe äÉgÉ©H GƒÑ«°UCG hCG Gƒgƒ°T øjòdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ∫ÉLôd á°UÉN IQƒ°üH IóYÉ°ùŸG ÖLƒàJh
ôîØfh ºgôcòf π¶æ°Sh ôjó≤àdGh ôµ°ûdG Éæe ¿ƒ≤ëà°ùj ∫ÉLôdG A’Dƒ¡a hó©dG ó°V á°Só≤ŸG º¡HôM
.º¡H

.. ¿ƒæ``WGƒ``ŸG É```¡jCG
…ôéj ¿B’Gh ..ÜGò©dG ôe É¡«a GƒbGP äGƒæ°S º¡H äôeh ,GÒãc á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ‘ ºµJƒNEG ≈°SÉb ó≤d
iô≤dG ‹ÉgCG CGóHh QGô°TC’G ¿ƒ«HÉgQ’G ÉgôeO »àdG ≥WÉæŸG øe ÉªgÒZh äƒµ∏°Vh äƒ«NQ Òª©J
øeC’ÉH Gƒª©fh ,AÉ≤°ûdGh ±ƒÿG øe GhQô– óbh º¡«°VGQCG ≈∏Yh º¡Jƒ«H ‘ QGô≤à°SÓd É¡«dEG ¿hOƒ©j
.AÉ°ûj âbh …CG ‘ ∂dP π©Øj ¿CG ÉæÄª£e ÉæeBG á≤£æŸG ‘ ∫ƒéàj ¿CG ¿B’G ÖZôj øe áYÉ£à°SÉHh AÉNôdGh
äGRÉ‚E’G √òg QGôªà°SGh AÉ≤H ¿CG Éææ«YCG Ö°üf ™°†f ¿CG Öéj øµd ,ôîØdG ¤G ÉfƒYóJ äGRÉ‚E’G √òg ¿EG
:Ú«°SÉ°SCG Ú∏eÉY ≈∏Y õµJôj
ß◊G ø°ùë∏a :∫hC’G πeÉ©∏d áÑ°ùædÉHh á«dhDƒ°ùŸG πeÉµH øWGƒe πc Qƒ©°Th ƒªæ∏d πHÉb º«∏°S OÉ°üàbG
äôªãà°SG GPG ,áªL á«©«ÑW OQGƒÃ ™àªàJ Iõjõ©dG ÉfOÓH ¿EÉa É¡H ˆG ÉfÉÑM »àdG IÒaƒdG º©ædG π°†ØHh
.áª«¶Y ájOÉ°üàbG Iƒbh º«ªY ÒîH ÉæJóeCG ÓeÉc GQÉªãà°SG
‘ »eƒ≤dG Éæ∏NO ‘ GÒÑc ÉeÉ¡°SEG º¡°ùJ ±ƒ°S Qƒ£àdG πMGôe ‘ ∫GõJ ’ »àdG Iójó÷G §ØædG ∫ƒ≤M ¿EG
ÉæJGQOÉ°U IQÉŒ »ªæJ ±ƒ°S É¡aÉ°ûàcG ” »àdG IÒÑµdG ºëØdGh ¢SÉëædG äÉYOƒà°ùe ¿EÉa ∂dòch ,1980
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Qó°ü«°Sh ÉæàLÉM ó°ùà°S á«µª°ùdG ÉæàYÉæ°U ¿EÉa ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘h .áeOÉ≤dG çÓãdG hCG Úàæ°ùdG ¿ƒ°†Z ‘
ƒ‰ ‘ GRQÉH GQhO iôNC’G ájQÉéàdG ídÉ°üŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG Ö©∏à°Sh .êQÉÿG ¤G É¡æe ¢†FÉØdG
.ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d á«°ùªÿG á£ÿG ‘ âLQOCGh â≤°ùf ób ™jQÉ°ûŸG √òg πch ,ÉfOÉ°üàbG
øWGƒe πc Qƒ©°T ƒg πeÉ©dG Gògh .√ƒ‰h ó∏H …CG QÉgORG ‘ á«ªgC’G πc º¡e πeÉY ƒgh ÊÉãdG πeÉ©dG ÉeCG
ÖFGódG πª©dG πµ°T òîàj ¿CG Öéj ¬d ¢UÓNE’Gh øWƒdG ÖMh »ØµJ ’ á«Ñ∏°ùdG á«æWƒdÉa ,á«dhDƒ°ùŸÉH
.¬H ΩÉ«≤dG ICGôeG πch πLQ πc ≈∏Y ÖLƒàj …òdG ôªà°ùŸG
øe º¡d Ωób Ée AÉ≤d º¡æWh áeóN º¡ÑLGh øe ¿CG ∑GQOEG ≈∏Y ô¨°üdG òæe ∫ÉØWC’G ≈Hôj ¿CG Öéjh
±ƒ°Sh .¥É≤ëà°S’G ΩÉ°SƒH ±ô©à°S ájƒæ°S IõFÉL íæe ÉfQôb ó≤a ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàdh ,äÉeóN
IôjóL ¬Ñ©°Th ¬æWƒd á∏«∏L áeóN Ωó≤j IÉàa hCG ≈àa πµd πÑ≤à°ùŸG ‘ »æWh ó«Y πc ‘ É«°üî°T ¬ëæ‰
.ΩÉ©dG ∫ÓN ¥É≤ëà°S’ÉH
äOGR Éª∏c `` øWh …CG `` øWƒdG ¿EÉa .øWƒ∏d ÊÉØàdGh ¢UÓNE’Gh AÉaƒdG ìhQ ¿hóH ¬fCG ïjQÉàdG âÑKCG óbh
.á«ÑæLC’G Iô£«°ùdG ä’hÉëŸ á°VôYh Ú©eÉ£dG ™ª£d IÉYóe ∂dP ¿Éc Éª∏c ,Iôah á«©«Ñ£dG √QOÉ°üe
ƒdh ,¢UÓNE’Gh Ωõ©dGh AÉaƒdG ’ƒ∏a á«°VÉŸG â°ùdG äGƒæ°ùdG ‘ ÉgÉæ°ûY »àdG áHôéàdG Gó«©H â°ù«dh
øµÁ ’ å«ëH Éæ°VQCG Éfô°ùN ób Éæµd Éæàbôa á«fÉfC’G ìhQh I’ÉÑŸG ΩóY ¿CG ƒdh Éæª«ª°üJ ‘ ÉædPÉîJ ÉæfCG
.ˆG óæY øe ’EG ô°üædG Éeh √óæY øe ô°üæH ÉfóeCG …òdG ˆ óª◊Éa .É¡YÉLÎ°SEG
.. ¿ƒæ``WGƒ``ŸG É```¡jCG
Qò◊Gh á£«◊G ÖfÉL òîàf ¿CG Öéj ¬FÉLQCG áaÉc ¤G QGô≤à°S’G OÉYh OÓÑdG ´ƒHQ ΩÓ°ùdG OÉ°S óbh ¿B’Gh
‘ êÉàëf ±ƒ°Sh ìÓ°ùdG ≈∏Y ÉæjójCGh πª©f π¶f ¿CGh .ìÉéædG áMôah ô°üædG ôYÉ°ûe Éæ«¡∏J ’ ¿CGh
Éæ«∏Y ÖLƒàjh .IÒNC’G ÉæHQÉŒ øe ΩÓ°ùH êhôÿG øe Éæàæµe »àdG áÁõ©dG Iƒb ¤G á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG
≈∏Y Öéjh Ö«Ñ◊G Éfó∏H QÉgORGh áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y ®ÉØ◊G øe Éææµ“ »àdG ácô©ŸG Ö°ùµf ¿CG ¿B’G
.áeOÉ≤dG ÉædÉ«LCG √ÉŒ ¢Só≤ŸG ÉæÑLGhh Éæà«dhDƒ°ùe √ògh .∫Éà≤dG áMÉ°S ‘ ¬©bƒe òNCÉj ¿CG Éæe óMGh πc
.. ¿ƒæ``WGƒ``ŸG Iƒ``NE’G É```¡jCG
‘ »æWƒdG ÖLGƒdGh á«dhDƒ°ùŸÉH Qƒ©°ûdG ï«°SôJ á«ªgCG iôf »ŸÉ©dG ™°VƒdG ¤G ÉfQÉ¶fCG ¬Lƒf ÚM ÉæfG
.Éæ°SƒØf
¤G ±ó¡J »àdG º¡JÉMƒªW ¿ƒ∏°UGƒj Éæ°VQCG É¡æe Éfô¡W »àdG ô°ûdGh »¨ÑdG iƒb ≈∏Y ¿hô£«°ùj øjòdÉa
.AÉgOh ágGô°ûH á«ŸÉ©dG Iô£«°ùdG
√ÉjÉë°V ≈∏Y ójó÷G QÉª©à°S’G É¡°VôØj »àdG ájOƒÑ©dGh IhÉ°ù≤dG GhÈN øjòdG ÉæÑ©°T AÉæHCG øe ÒãµdGh
100

äÉjÉYódG äÉjÎØeh ÖjPÉcCG øY ∞∏àîJ á≤«≤◊G ¿CG ∞«c ¿ƒaô©j ¬à°†Ñb ‘ ™dÉ£dG Aƒ°S º¡©bƒj øjòdG
.QÉª©à°S’G ∂dP É¡ãÑj »àdG
ó©H ¿ƒeóæjh ,Iôjô°ûdG ¬JÉ££îŸ á∏¡°S á°ùjôa ¿ƒ©≤j º¡fEÉa á«°SÉ≤dG áHôéàdG √òg GhÈàîj ⁄ øjòdG ÉeCG
.¿GhC’G äGƒa
Üô°†J iôNG ¿Gó∏H Üƒ©°T âfÉc »eÉædG ÉfQÉgORGh ÉæàjôëH è¡àÑf Éæc Éªæ«H ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ‘h
»àdG á«≤jôa’G ∫hódG Üƒ©°ûa .á©ØJôe IOÉ©°ùdGh ájô◊ÉH º¡dÉeBG âfÉc »àdG á¶ë∏dG ¢ùØf ‘ .á«°ûMƒH
.áØFGõdG ájôë∏d IôŸG á≤«≤◊G ¿B’G ∑QóJ âëÑ°UCG QÉª©à°S’G ºµM øe GÒNCG äQô–
âëÑ°UCGh ,¿ƒfÉ≤dG ºµM ájÉªM äó≤ah á«fÉ°ùfE’G ¥ƒ≤◊G πc á°SQÉ‡ øe Üƒ©°ûdG ∂∏J âeôM ó≤a
IGOCG ’EG ó©J ⁄h É¡æe ôeGhC’G ≈≤∏àJh äAÉ°T ÉªØ«c ÉgÒ°ùJ äÉeƒµM á°†Ñb ‘ ,Iƒb ’h É¡d ∫ƒM ’ ¿B’G
.ÉgOÉ«°SCG …ójCG ‘ á©«W
∑Éægh ,IÒãc iôNCG Üƒ©°T É¡«a â©bh »àdG áæëŸÉH ¬¡«Ñ°T Üƒ©°ûdG √òg ¬«dG âdBG …òdG Ò°üŸG ¿EG
.⁄É©dG AÉëfCG πc ‘ áYô°ùH QÉ°ûàf’ÉH òNBG ójó÷G QÉª©à°S’G Gòg ô£N ¿CG ¤G Ò°ûJ áë°VGh πF’O
IójGõàe IQƒ°üH ôKCÉàJ âëÑ°UCG á«FÉædG ≥WÉæŸG ≈àMh »£æ∏W’G §«ëŸG ÜƒæLh …óæ¡dG §«ëŸÉa
ÜGõMCGh á∏«ªY ∫hO ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe á≤jô£H ÉeG iÈµdG ∫hódG ¢†©H É¡dòÑJ »àdG ä’hÉëŸÉH
.É¡aGógCG ΩóîJh iÈµdG ∫hódG øe ÉgôeGhCG ≈≤∏àJ á«°SÉ«°S
áª¶fCÉH áMÉWE’Gh á«∏gC’G Üô◊G ≈∏Y ¢Vô– ·C’G áYô°Th ΩódG §HGhQ ΩÎ– ’ »àdG á∏«ª©dG ∫hódG √ò¡a
™≤J »àdG ∫hódG ¿É«c º«£ëàd áæµ‡ á≤jôW πµH ≈©°ùJ É¡fEG ,É¡à°SÉ«°S ¢VQÉ©J »àdG á«Yô°ûdG ºµ◊G
.AÉjƒbC’G ÖfÉLC’G ÉgOÉ«°SCG øe ÉgÉ≤∏àJ »àdG ôeGhCÓd ∫Éãàe’ÉH É¡à«ë°V
¿CG ¤hC’G áLQódG ‘ É¡H ôjóL IóYÉ°ùŸG ¤G ÉehO êÉà– »àdG áØ∏îàŸG ∫hódG ¿CG É≤M ¬d ∞°SDƒj É‡h
GôjóL ¿Éc ¬æe ihóL ’ Éª«a ∫ÉŸG øe á∏FÉ£dG ≠dÉÑŸG ¥ÉØfEG øe ’óHh ,ÉgÒZ øe ÌcCG ô£ÿG Gòg ≈°ûîJ
.É¡Ñ©°T Òÿ »eƒ≤dG É¡∏NO πc ¢SôµJ ¿CG É¡H
±ó¡J .ÉæÑ©°T ¤G É¡fƒ¡Lƒj »àdG áeƒª°ùŸG º¡àjÉYO ¿CG ∑Qófh ,ô£ÿG Gòg ∑Qóf »Hô©dG ÉæŸÉY ‘ øëfh
πµ°ûj …òdG ∞«æ◊G ÉææjO ⁄É©e ¢ùªW ‹ÉàdÉHh ,ÉæaƒØ°U ÚH ábôØdG åHh .ÉæJóMh ºFÉYO ¢†jƒ≤J ¤G
.ÉæJÉ«M ‘ ¢SÉ°SC’G ôéM
Ö°ùàµfh ,Éæ°ùØfCG »ªëf ¿CG ™«£à°ùf ÉædhO ÚH á«fÉfC’G øY √õæŸG øeÉ°†àdÉHh ,≥«KƒdG ¿hÉ©àdÉH Éææµd
∫hódG IOÉ«°Sh ¥ƒ≤◊ ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¿CÉH øeDƒf øëfh .ÚaódG ô£ÿG Gòg ó°V áYÉæe
.á«dhódG ÉæàbÓ©d á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG ƒg É¡«°VGQCG ≈∏Y iôNC’G
ó≤Y …òdG RÉ«ëf’G ΩóY ∫hO ô“Dƒe ‘h ,IóëàŸG ·C’G ábhQCG ‘ …ôŒ »àdG äÉ°ûbÉæŸG ‘ ÉæcGÎ°TG ¿G
≈∏îàf ød Éªc .¬H ∂°ùªàf π¶æ°Sh ,¬æY ≈∏îàf ødh QGôªà°SÉH ¿ÉÁE’G Gòg ócCG ób ,ƒÑeƒdƒc ‘ GôNDƒe
.عن واجباتنا نحو الدول العربية ال�شقيقة و�شنظل متم�شكن برباط الأخوة معها

101

Éªæ«M ,ôªãŸG ¿hÉ©àdG ∂dP IóFÉah áª«b äócCGh É¡fhÉ©Jh É¡JóMh á«Hô©dG ∫hódG Iô°SCG äócCG ó≤d
¬«YGô°üe ≈∏Y ÜÉÑdG ∂dòH âëàah ,¿ÉæÑd ‘ QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ´ÉªLE’ÉH äôbCGh IQOÉÑŸG ΩÉeR äòîJG
.á∏JÉ≤àŸG ±GôWC’G ÚH áªFGO ájƒ°ùJ ΩÉeCG
óbh ,»°VÉŸG ôHƒàcG øe øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG ‘ IôgÉ≤dG ‘ ó≤Y …òdG »Hô©dG áª≤dG ô“Dƒe ‘ Gòg ¿Éc
.¬«a á∏ã‡ ¿ÉªY áæ£∏°S âfÉc
è«∏ÿG ∫hO ™e ÉæJÉbÓY äRõY »àdG »g á«fÉfC’G øY ágõæŸG ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG ¿EG ∫ƒbCG ¿CG Êó©°ùjh
√òg Úµ“ ≈∏Y πª©dG ‘ QGôªà°S’G ≈∏Y ¿ƒeRÉY øëfh .á≤£æŸG ‘ ΩÓ°ùdG á«°†b äƒbh ,á≤«≤°ûdG
.Égô°UGhCG ájƒ≤Jh ábGó°üdG
:¿ƒæWGƒ``ŸG IƒNE’G É``¡`jCG
OÉ›C’ÉH á∏aÉM áeOÉ≤dG ÉæeGƒYCG ¿ƒµJ ±ƒ°Sh ,áÑ«Ñ◊G ÉæfÉªY IÉ«M ‘ ójóL ΩÉY áÑàY ≈∏Y ∞≤f øëf Ég
ÖFGódG πª©dG ìhQh ΩGób’Gh áYÉé°ûdÉH Éæe πc ≈∏– GPG ÒÿÉH ô°ûÑj πÑ≤à°ùŸGh ˆG áfƒ©Ã äGRÉ‚E’Gh
.ôªà°ùŸG
.ΩÓ°ùdGh ájô◊G á«°†bh ÉfOÓH áeóÿ GójóL Gó¡Y Éæ©e ºµ°ùØfCG ≈∏Y Gƒ©£≤J ¿CG ºµH Ö«¡f øëfh
.ÉædÉeBG ≥«≤– ƒëf Égƒ£îf Iƒ£N πc ‘ ¿ƒ©dG ¬æe óªà°ùfh ôjó≤dG »∏©dG ˆ ôµ°ûdÉH ¬Lƒàf ÉeÉàNh
.GÒ°üfh É«dh Éæd øch ó¡©dÉH AÉaƒdG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùa ÉæÑ©°Th ÉfOÓÑd Éæe ó¡Y Gòg º¡∏dG
¬JõYh øWƒdG Gòg ÒN ¬«a Ée ¤G ºcÉ£N Oó°Sh ˆG ºµ≤ah .Ió«©°S ÉeÉjG ºµd ƒLôfh ó«©dÉH ºµÄæ¡f
.¬àeGôch
.ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh

102

103

104

..AGQRƒdG ‹É©e ..ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
Qƒ°†◊ IƒYódG á«Ñ∏J ≈∏Y ºcôµ°ûfh ..¿ÉªYo ºcó∏H ‘ …ƒNC’G AÉ≤∏dG Gòg ‘ ºµH ÖMôf ¿CG Éfó©°ùj
»àdG ºµJÉYÉªàLG á∏°ù∏°S ‘ ™HGôdG ´ÉªàL’G Gòg ¿G ..ìÉéædGh ≥«aƒàdG ¬d ƒLôf …òdG ´ÉªàL’G Gòg
πLCG øe ÉæHƒ©°Th ÉæJÉeƒµM ÚH ºFÉ≤dG ≥«KƒdG ¿hÉ©àdGh ÜQÉ≤àdG á«ªæàd ≈∏ãŸG á≤jô£dG OÉéjEG ¤G ±ó¡J
áÑ°ùædÉH ΩÉ¡dG Éæà≤£æe QhóH ∞jô©àdG ¤G áLÉëH Éæ°ùd ÉæfCG ™bGƒdG ..É¡àeÓ°Sh Éæà≤£æe øeCG ≈∏Y ®ÉØ◊G
,πµc ⁄É©dG ≈∏Yh É¡JGP á≤£æŸG ≈∏Y ÉgQÉKBG ¢ùµ©æJ á«ªgCG øe É¡æeCGh ÉgQGô≤à°SG ‘ ¬∏µ°ûJ Éeh ⁄É©∏d
áÑ∏°Uh áæ«àe ¢ù°SCG ™°Vh ¤EG á°SÉe áLÉëH Éæà≤£æe ¿EÉa Gò¡d ™«ªé∏d áahô©e á©bGh á≤«≤M ∂dP ¿CG PEG
QGô≤à°S’G ±ó¡H ä’ÉéŸG áaÉc ‘ É¡æ«H Éª«a ¿hÉ©àdG ≥∏£æŸ IóYÉ≤c á«æ©ŸG ±GôWC’G áaÉc É¡«∏Y ≥Øàj
ÉædhO ÚH §HôJ »àdG äÉbÓ©dG ¿EG .ÉæHƒ©°T á«gÉaQ πLCG øe Qƒ£àdGh á«ªæàdG øe øµ‡ Qób ÈcCG ÚeCÉJh
ÉbƒKhh GQƒ£J Ú«°VÉŸG ÚeÉ©dG ∫ÓN äÉbÓ©dG √òg äó¡°T ó≤dh ,áæ«àe ájƒNCG äÉbÓY á≤«≤◊G ‘ »g
¤G iOCG É‡ ÉæfGó∏H ‘ á«YGƒdG äGOÉ«≤dG É¡é¡àæJ »àdG áfõàŸG áª«µ◊G äÉ°SÉ«°ùdGh ∫OÉÑàŸG ºgÉØà∏d áé«àf
á≤£æŸG ídÉ°üeh ÉjÉ°†b áeóÿ ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdGh á≤ãdG ∫ÓMEGh ÉædhO ÚH áÑJÎŸG äÉaÓÿG áHGPEG
..Égô°SCÉH

,Éæà≤£æe ∫hO ÚH ¿hÉ©à∏d É¡«∏Y ≥Øàe á¨«°U ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ºgÉØàdG á«ªgCG ≈∏Y ócDƒJ ¿ÉªY áæ£∏°S ¿EG
â«Ñãàd π«Ñ°ùdG É¡d ¿Gó¡Á ÚªFGO ÉæeCGh GQGô≤à°SG Éæà≤£æe ó¡°ûJ ¿CG ÉÑ©°Th áeƒµM ¿ÉªYo áæ£∏°S º¡jh
∫GƒW ÉgOQGƒe øe ÈcC’G Aõ÷G ≥ØæJ ¿ÉªY áæ£∏°S â∏X ó≤d ..ΩÉeC’G ¤G É¡à∏éY ™aOh á«ªæàdG ºFÉYO
±ó¡à°ùj ¿Éc …òdGh º¡d á©HÉàdG ∫hódG ióMEG ≥jôW øY ΩGó¡dG »ÑæLC’G hõ¨dG ó°V IójóY äGƒæ°S
É¡©bƒe QÉÑàYÉH ,á≤£æª∏d ∫hC’G ´ÉaódG §N É¡fCÉH hó©dG ±ô©j Éªc ,±ô©J ¿ÉªY áæ£∏°Sh ..É¡∏c á≤£æŸG
íÑ°üJ á∏FÉ¡dG äGhÌdG äGP á≤£æŸG »bÉH ¿EÉa â£≤°S GPÉa ..É¡d »°ù«FôdG òØæŸG É¡fEGh ,»é«JGÎ°S’G
áæ£∏°S ¿EÉa Gòdh ..¬KhóM ™æe øe óH’ ≠dÉH Qô°V ÉªgÓch ,¬Jô£«°S hCG ΩGó¡dG »ÑæLC’G hõ¨dÉH IOó¡e
π«Ñ°S ‘ ¥É°ûeh ÖYÉàe øe ¬à∏ª– Ée â∏ª–h ,¬«∏Y QÉ°üàf’Gh ¿Ghó©dG Gò¡d …ó°üàdÉH âeÉb ¿ÉªY
,á≤£æŸG ‘ É¡JÉ≤«≤°T øe áæ£∏°ùdG ¬à≤∏J …òdG ºYódGh ¿ƒ©∏d ¿Éc óbh ..á≤£æŸG QGô≤à°SGh øeCGh É¡æeCG
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…òdGh ,»LQÉÿG ¿Ghó©dG Gòg ó°U ‘ »ª«∏bE’G ¿hÉ©àdGh πYÉØà∏d »∏ªY π«dOh ô°üædG Gòg ‘ ÒÑc ôKCG
¿CG Öëfh ,iôNC’G ä’ÉéŸG πc ‘h ,™°ShCG IQƒ°üH ¬ª«YóJh ¬à«Ñãàd ´ÉªàLÓd Ωƒ«dG ºµHh ÉæH GóM
ΩGOÉe É¡«a ºFÉ≤dG »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG øY ô¶ædG ±ô°üH ,âfÉc ádhO …CG ó°V â°ù«d ¿ÉªY áæ£∏°S ¿CG ócDƒf
 بل توؤمن بالتعاي�س ال�شلمي مع كل الدول ب�شرط عدم،هذا النظام يتاءم ورغبة ال�شعب ي كل دولة
.á«∏NGódG ÉæfhDƒ°T ‘ É¡∏NóJ
ó¡L øe ¬H âeÉb Ée ≈∏Y âjƒµdG ádhO áeƒµM á°UÉN É©«ªL ºµJÉeƒµM ôµ°ûæd á°UôØdG õ¡àæf ÉæfG
ºµH ÖMôf iôNCG Iôe ..É©«ªL Éæàë∏°üe πLCG øe »îjQÉàdG AÉ≤∏dG Gòg ≥«≤ëàd ä’É°üJGh ≥«°ùæJh
ìÉ‚ πch Ió«©°S áeÉbEG ºµd Úæªàe ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ ºµjhPh ºµ∏gCG ÚHh ºcó∏H ‘ Ö«MôJ πªLCG
ôªãŸG ¿hÉ©à∏d áæ«àe áàHÉK óYGƒb AÉ°SQE’ √òg ºµJÉYÉªàLG øe IƒLôŸG ±GógC’G ≥«≤– ‘ ≥«aƒJh
Oƒ°ùj ≈àM É«aÉ≤Kh É«YÉªàLGh ÉjOÉ°üàbG ÉæHƒ©°T iƒà°ùe ™aôd ácÎ°ûŸG áë∏°üŸG πLG øe ÉædhO ÚH
¬dƒ°SQh ºµ∏ªY ˆG iÒ°ùa Gƒ∏ªYG πbh} ∫ÉµJ’G ¬«∏Yh Ú©ŸG ˆGh ..AÉNôdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G
.º«¶©dG ˆG ¥ó°U ..|¿ƒæeDƒŸGh

,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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:¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jCG
Êó©°ùj ,™HÉ°ùdG »æWƒdG Éfó«©H πØàëf øëfh ,É©«ªL ÉæHƒ∏b ≈∏Y Iõjõ©dG ,Ió«éŸG áÑ°SÉæŸG √òg ‘
ádƒ£ÑdG ¢VQCG ,á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ¢VQCG ≈∏Y ,Ö«Ñ◊G Éfó∏H øe ‹É¨dG Aõ÷G Gòg ‘ Éæg ºµH »≤àdCG ¿CG
.OÉ›C’Gh
∫Éª°ûdG ≈°übCG øe ..OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL ‘ Iõjõ©dG á«æWƒdG iôcòdG √ò¡H Ωƒ«dG πØàëj PG ÉæÑ©°T ¿EG
RGõàYEGh ôîa πµH ôcòj ¬fÉa ∞jôdGh ¿óŸG ‘h ..∫ƒ¡°ùdG ‘h ..πNGódG ‘h ..Üƒæ÷G ≈°übCG ¤G
ìÉØµdGh πª©dGh ∞dBÉàdGh ºMÓàdÉH É©e ÉgÉæ≤≤M »àdG áª«¶©dG äGRÉ‚E’Gh ..Ió«éŸG äGQÉ°üàf’G
.πeC’Gh áÁõ©dGh á≤ãdG ÉgDƒ∏e Üƒ∏bh ≥«ªY ¿ÉÁEÉH πÑ≤à°ùŸG ¬LGƒj ,á«ë°†àdGh

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ∫ÉLQ ¬H ΩÉb …òdG ‹ƒ£ÑdG QhódG »«MCG ¿CÉH áÑ°SÉæŸG √òg ‘ ºµ«dG »àª∏c π¡à°SCG ¿CG OhCG
‘ √ƒeób Ée ≈∏Y áYÉé°ûdG á«æWƒdG Éæbôah ájƒ÷Gh ájôëÑdGh ájÈdG É¡ÑFÉàch É¡JÓ«µ°ûJ áaÉµH á∏°SÉÑdG
≈àM ¬JÉ°Só≤eh ¬Jó«≤Y øY ÉYÉaOh øWƒdG ≈ªM øY GOhP äÉ«ë°†Jh ä’ƒ£H øe ∫Éà≤dG äÉMÉ°S
.AGóYC’G ≈∏Y º°SÉ◊G »FÉ¡ædG ô°üædG Gƒ≤≤M
á≤£æŸG Üƒ©°Th ∫hO áaÉµd QÉ°üàfG ƒ¡a ,Ö«Ñ◊G Éfó∏H OhóM ¬éFÉàæH RhÉéàj ≥≤– …òdG ô°üædG Gòg ¿EG
Üƒ©°T πeC’Gh Ωõ©dGh áYÉé°ûdÉH óÁ QÉ°üàfG É°†jCG ƒgh ,Égô°SCÉH á≤£æŸG √òg ójó¡J ∫hÉM ô£N ó°V
.ÉgQGô≤à°SGh É¡JOÉ«°Sh É¡æeCG øY ÉYÉaO áëaÉµŸG iôNC’G ¿Gó∏ÑdG
º∏°ùdG øeR ‘ …ƒ«M QhóH Ωƒ≤J áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ¿EÉa QGô≤à°S’Gh øeC’ÉH Éfó∏H º©æj å«Mh ..Ωƒ«dGh
iôNC’G Iõ¡LC’G ™e ¿hÉ©àdÉH áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ∫ÉLQ ΩÉb ó≤a ,Üô◊G øeR ‹ƒ£ÑdG ÉgQhóH âeÉb Éª∏ãe
..ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN áæ£∏°ùdG ≥WÉæe ¢†©H ÜÉ°UCG …òdG QÉ°üY’ÉH øjQô°†àŸG ÚæWGƒŸG IóYÉ°ùÃ ádhódG ‘
.ÉæÑ©°T á«gÉaQh Ö«Ñ◊G Éfó∏H á«ªæJ ‘ Iôªà°ùe IQƒ°üH ¿ƒªgÉ°ùj º¡fCG Éªc
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á∏°SÉÑdG ÉæJGƒb ‹ƒf ÉæfEÉa ..Üô◊G ‘h º∏°ùdG ‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤dG QhO á«ªgCÉH ≥«ª©dG ¿ÉÁE’G øe ÉbÓ£fGh
..øWƒ∏d ÉYQO π¶J ≈àMh ..á«dÉà≤dG IAÉØµdG øe ∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y ÉªFGO ¿ƒµJ ≈àM ΩÉªàgGh ájÉYQ πc
.AÉNôdGh AÉæÑdG IÒ°ùe ‘ ºgÉ°ùJh ¬JÉ°Só≤eh ¬°VÉ«M øY OhòJ
,á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb É¡H ™àªàJ »àdG á«dÉ©dG IAÉØµdG iƒà°ùe AGREG RGõàY’Gh ôîØdÉH Ωƒ«dG ô©°ûæd ÉæfEGh
.iƒà°ùŸG ∂dP ≈∏Y ®ÉØë∏d iÈµdG á«ªgC’G ióe Éæd ócDƒJ ÉædƒM øe ⁄É©dG ≈∏Y á∏eÉ°T Iô¶f π©dh
ΩGóîà°SG ≈∏Y º¡eõY GQGôµJh GQGôe Ghô¡XCG ób ⁄É©dG Üƒ©°T ≈∏Y Iô£«°ùdG ¤G ¿ƒ©°ùj øjòdG ∂ÄdhCG ¿EG
.º¡aGógCG Gƒ≤≤ëj »µd ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ÇOÉÑÃ §FÉ◊G ¢VôY ÚHQÉ°V ìÓ°ùdG Iƒb
¿hO ìÓ°ùdG Iƒb ΩGóîà°SG AGôL øe ô£î∏d ¢Vô©àJ ∑Éæg Üƒ©°ûdG ¢†©H ájôM ¿EÉa ,É«≤jôaCG ‘h
πLCG øe ¿ƒ∏°VÉæj ∑Éæg Üô©dG ÉæfGƒNEG ¿EÉa ºµ«dG ¬«a çó–CG …òdG âbƒdG ‘ ¿B’Gh ..á≤Ø°T hCG áªMQ
.á«é«JGÎ°S’G Iô£«°ùdG ¤EG ≈©°ùJ á«LQÉN iƒb ìÓ°ùdÉH Égó“h É¡¡LƒJ äGƒb ó°V º¡dÓ≤à°SG
,ºMôJ ’ »àdG iƒ≤dG √òg ´ÉªWCÉH IOó¡e ¿Éµe πc ‘ ô°ûÑdG ájôMh IÉ«M É¡«a iôf »àdG ΩÉjC’G √òg ‘h
ÖLGƒdG Gòg ¿CG øe ¿ƒ≤KGh øëfh ,Éfó∏H øY ´Éaó∏d øjó©à°ùeh øjQòM ÉªFGO ¿ƒµf ¿CG Éæ«∏Y ºàëàj
Éfó∏H QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ∞«æ◊G »eÓ°SE’G ÉææjO øY ´ÉaódG ƒgh ºµ«dEG ¬H ó¡Y …òdG ¢Só≤ŸG
.ºµbÉæYG ‘ áfÉeCG ƒg Ö«Ñ◊G

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
¢VGÎaG ƒg É‰EG ,áë∏°ùe Iƒb πµ°T ≈∏Y ÉªFGO hóÑj Üƒ©°ûdGh ∫hódG Oó¡j …òdG ô£ÿG ¿CÉH ¢VGÎa’G ¿EG
»àdG iƒ≤dG √òg ¿G ..º¡aGógCG ≥«≤ëàd áæµªŸG ¥ô£dGh πFÉ°SƒdG πc ¿ƒeóîà°ùj ájô◊G AGóYCÉa ,ÅWÉN
É¡°ùØf äóYCG ób ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh IGhÉ°ùŸGh ájô◊G øY áØFGR äGQÉ©°T πX ‘ ¿É«MC’G ÖdÉZ ‘ πª©J
´ÉaódG ºYõJh ,ájô◊G øY ´ÉaódG ºYõJ »àdG iƒ≤dG √ògh ..Iô≤à°ùŸG äÉ©ªàéŸG ¢ù°SCG º«£–h ¢†jƒ≤àd
.¿Éµe πc ‘ á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh á«dhódG á«Yô°ûdG QGógEG ≈∏Y áªª°üe ,IÒ≤ØdGh áØ«©°†dG Üƒ©°ûdG øY
πãŸGh ÇOÉÑŸGh º«≤dG Ωóg ¤EG á«YÉ°S ÖjôîàdGh Üô◊G πFÉ°Sh øe É¡jód Ée πµH ÜQÉ– iƒ≤dG √òg ¿EG
áeƒª°ùŸG äÉjÉYódG ¿EÉa ∂dòc ,¬JÉ«M ΩÉ¶æd É°SÉ°SCG ÉgÉ°†JQGh Úæ°ùdG äÉÄe ÈY ¿É°ùfE’G É¡ª∏©J »àdG
π¡°ùj øjòdG ¢SÉædG øe AÉ£°ùÑdG ∫ƒ≤Y π«∏°†J ¤G ±ó¡J É‰EG IQÉ¡eh AÉcòH iƒ≤dG √òg É¡eóîà°ùJ »àdG
.áæ«aódG ºgõFGôZ ¥ÓWE’ IƒYO áeƒª°ùŸG ájÉYódG √òg ‘ ¿hôj øjòdG ´GóN ¤EG ±ó¡J Éªc ,º¡YGóN
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º«≤dG Qó¡J ¿CG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh IGhÉ°ùŸGh ájô◊G øY áØFGõdG ábGÈdG äGQÉ©°ûdÉH ∫hÉ– iƒ≤dG √òg ¿G
äGQÉ©°ûdG √òg IQƒ£N øªµJh ..¬H øeDƒj Ée πch ,¿É°ùfE’G áeGôc Qó¡Jh πãŸGh ÇOÉÑŸGh ¥ÓNC’Gh
»àdG »YƒdG áLQO ¤EG ó©H π°üj ⁄ ÜÉÑ°ûdG ¿CG É¡æe ÉæX É¡HQBÉe ò«Øæàd ÜÉÑ°ûdG ∫Ó¨à°SG ∫hÉ– É¡fCG ‘
.áeGó¡dG äGQÉ«àdGh QÉµaC’G ó°V ¬æ°ü–
∫hódG ™aO »gh áahô©eh áë°VGh ájÉ¨dG ¿EG ?ä’hÉëŸG √òg øe ájÉ¨dG »g Ée iôJ :∫CÉ°ùj πFÉ°S ÜQh
IGhÉ°ùŸGh ájô◊G º°SÉH …OÉŸGh »≤∏ÿG ∫Óëf’Gh ÜGô£°V’Gh ≈°VƒØdG øe ádÉM ¤G Iô≤à°ùŸG Üƒ©°ûdGh
iƒ°S É¡d ºg ’ iƒ≤dG √òg ¿C’ ,äÉ©ªàéŸGh ∫hódG √òg ≈∏Y ¢VÉ°†≤f’G π¡°ùdG øe íÑ°üj å«ëHh
É°Vô©e ¬°ùØf óé«°S ¬fEÉa `` ˆG íª°S ’ `` Gòg çóëj ¿CG ¬°ùØæd ó∏H RÉLCG GPEGh ..⁄É©dG ≈∏Y Iô£«°ùdG
äGôµ°ù©e øe ±ƒÿG ôYÉ°ûe ¢SÉædG IÉ«M ‘ ºµëàJ å«M √hÈN øjòdG ’G ¬aô©j ’ ™°ûH ¿É«¨£d
å«Mh ,¿É°ùfE’G ¬«NCÉH ¿É°ùfE’G ≥ãj ¿CG É¡©e ™«£à°ùj ’ ºµM áª¶fCG πX ‘ ájô°ùdG áWô°ûdGh ∫É≤àY’G
.¿ƒé°ùdG ÖgÉ«Z ‘ º¡H êõ«d º¡FÉHBG øY Gƒ¨∏Ñj ¿CG ∫ÉØWC’G ≈àM ø≤∏J ádhódG
:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
∫hódG πc ™e ¿hÉ©àdÉH »ŸÉ©dG ìô°ùŸG ≈∏Y ÓeÉc ÉgQhóH Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y QGôªà°SÉH âHCGO ób ¿ÉªY ¿EG
≥«KƒdG ¿hÉ©àdÉH πª©dG É°†jCG Éæ∏°UGh óbh ,¬àeGôch ¬JõYh ¿É°ùf’G ájôM øY ´ÉaódG π«Ñ°S ‘ á≤jó°üdG
QhódG Gòg ¿EG ,á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG øY ÉYÉaO á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL QÉWEG ‘ …ƒNC’G ¥ÉaƒdÉH º°ùàJ ìhôHh
.á«LQÉÿG É¡à°SÉ«°S ‘ ájhGõdG ôéM ÉªFGO ≈≤Ñ«°S Éfó∏H ¬H Ωƒ≤j …òdG
∫hO{ øëf ∑Qóf ¿CG ¿ÉµÃ á«ªgC’G øe ¬fCÉH Ú≤j ≈∏Y ÉæfEÉa `` è«∏ÿG á≤£æe `` Éæà≤£æe iƒà°ùe ≈∏Yh
¢ü∏îŸG ÉæfhÉ©J ¿CG Éæg ∫ƒbCG ¿CG Êó©°ùjh ..¬«∏Y ®ÉØ◊Gh ÉææeCG ájÉªM á«dhDƒ°ùÃ ΩGõàd’G á«ªgCG zá≤£æŸG
.É¡«bQh ÉæHƒ©°T Ωó≤J ‘ º¡°SCG ób á≤£æŸG ∫hO ™e ÉæàbÓY õ«Á …òdG
äÉbÓ©dG ¤G ô¶ædÉHh ,¿Éª©o d ¿ƒ©dG âeób »àdG ∫hó∏d …ôjó≤Jh iôµ°T øY ÈYCG ¿CG ’G Éæg »æ©°ùj ’h
øª«dG ™e áæ£∏°ùdG äÉbÓY ¿EG ∫ƒbCG ¿CG »æØ°SDƒj ,ácÎ°ûŸG É¡◊É°üeh á≤£æŸG ∫hO §HôJ »àdG á≤«KƒdG
á©eÉ÷G É¡àdòH »àdG á∏°UGƒàŸG Oƒ¡÷G ¿CG ∂dP ,Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ø°ù– …CG É¡«∏Y CGô£j ⁄ »Hƒæ÷G
¥OÉ°üdG ¿ÉªYo ¿hÉ©J øe ºZôdÉH Ωó≤J …CG ≥≤– ⁄ QÉª°†ŸG Gòg ‘ á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ∫hódGh ,á«Hô©dG
√ÉŒ º¡JÉ«dhDƒ°ùe ¿CG »Hƒæ÷G øª«dG IOÉb ¬«a ∑Qój …òdG âbƒdG Úëj ¿CG πeCÉf øëfh ,Oƒ¡÷G ∂∏J ™e
√òg AGóYCG ´ÉªWCGh ídÉ°üe áeóÿ º¡JÉeGõàdG øe ÒãµH ºgCG É¡«dEG ¿ƒªàæj »àdG á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG Iô°SC’G
..Iô°SC’G
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..¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jCG
Öéj ¬fEÉa ,ΩÓ°ùdGh ájô◊G ÉjÉ°†b áeóN πLCG øe ÓeÉc √QhóH ΩÉ«≤dG Éfó∏Ñd øª°†f ¿CG ÉfOQCG GPEG ÉæfEG
»àdG äÉ«dhDƒ°ùŸGh ΩÉ¡ª∏d IóYÉ°üdG ÉædÉ«LCG ó©f ¿CGh ,Éfó∏H Iƒb õjõ©Jh AÉæÑd ÉfOƒ¡L π°UGƒf ¿CG Éæ«∏Y
Éeó≤J ÉfRôMCG ób ÉæfCG :∫ƒbCG ¿CG Êô°ùj ,™HÉ°ùdG »æWƒdG Éfó«©H É¡«a πØàëf »àdG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh ,ºgô¶àæJ
..á∏«ÑædG ±GógC’G √òg ≥«≤– ≥jôW ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg GÒÑc
” å«M Ωó≤àdG øe ójõŸG ≥≤– Ö«Ñ◊G Éfó∏H πÑ≤à°ùe ¬«∏Y óªà©j ¿CG Öéj …òdG º«∏©àdG ∫É› »Øa
,1976/75 »°SGQódG ΩÉ©dG òæe ¢SQóe ∞dCG øe ÌcCG Ú«©J ”h ,IójóL á°SQóe Ú°ùªNh ™HQCG AÉ°ûfEG
Éæaóg ¿Éch ,ΩÉ©dG Gòg á«°SGQódG º¡JÉ«M GhCGóÑj ¿CG ÉæFÉæHCG øe ±’BG Iô°ûY øe Üô≤j Ée øµ“ Gò¡Hh
óëc º«∏©àdG øe äGƒæ°S ™°ùJ Gƒ≤∏à«d áæ£∏°ùdG ‘ IÉàah ≈àa πµd á°UôØdG áMÉJEG ƒg ∫Gõj ’h »°ù«FôdG
.øµ‡ âbh ´ô°SCÉH π«ÑædG ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd ó¡L πc ∫òÑH ÉfôeGhCG ÉfQó°UCG ó≤dh ,≈fOCG
ÜÉ©«à°S’ §≤a ¢ù«d ÉæHÉÑ°T ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEG ≈∏Y »eõY øY ºµd âæ∏YCG ób »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ âæch
Éæ∏°Uh á≤«bO á°SGQO ó©Hh º«¶©dG »îjQÉàdG É¡KGôJh √OÓH IQÉ°†M ÜÉ©«à°S’ É°†jCG É‰EGh ,á«°SGQódG ègÉæŸG
øª°†àj πH ,Ö°ùëa á«ŸÉ©dG á«°SGQódG äÉjƒà°ùŸG ™e ≥HÉ£àj ’ »°SGQO êÉ¡æe OGóYEG á∏Môe ¤G ¿B’G
Öéj πH ,§≤a OôØdG ∞«≤ãàd á∏«°Sh ≈≤Ñj ’CG Öéj º«∏©àdÉa ,≥jô©dG »æWƒdG çGÎdG Gòg iƒëa É°†jCG
ójGõàŸG ÒKCÉàdG ¿CG ∂dP á«ŸÉ©dG ¿hDƒ°ûdG ‘ Éª¡e GQhO ¿ÉªY Ö©∏J ≈àM ¬à«°üî°T øjƒµàH É°†jCG ≈æ©j ¿CG
óMGh πµd Éë°VGhh É«∏L hóÑj ¿CG Öéj Éfó∏H ‘ IÉ«◊G ÖfGƒL ≈∏Y øjô°û©dG ¿ô≤dG á«fóeh IQÉ°†◊
,¿ÉµÃ á«ªgC’G øe ¬fGh ÉæÑ©°ûd π°†aC’G IÉ«◊Gh áë°üdG áª©f Ö∏L ób äGôKDƒŸG √òg øe ÒãµdÉa ,Éæe
..É¡àjÉbhh ájó°ù÷G áë°üdÉH É°†jCG ájÉæ©dG á«≤∏ÿGh á«æjódG º«≤dG ≈∏Y á¶aÉëŸG ¤G áaÉ°VE’ÉH
á«ë°üdG äÉeóÿG Ú°ù–h ™«°SƒJ πLCG øe ΩÉ©dG Gòg GÒÑc ÉWƒ°T Éæ©£b ÉæfEG É°†jCG ∫ƒbCG ¿CG Êô°ùjh
…ÈYh IÒ°üe ‘ á«ë°üdG äÉØ°Uƒà°ùŸGh õcGôŸG øe OóY ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN íààaG ó≤a ,áæ£∏°ùdG ‘
≈Ø°ûà°ùeh ,»ÁÈdGh ,ihõfh ,QÉë°U äÉ«Ø°ûà°ùe ™«°Sƒàd ™jQÉ°ûe ò«ØæJ É«dÉM …ôéj Éªc ,π≤æjh
√òg ÜÉ©«à°SG ábÉW IOÉjR ±ó¡H ∂dPh ,á°†¡ædG ≈Ø°ûà°ùÃ ” …òdG ™°SƒàdG øY Ó°†a ,áª°UÉ©dÉH ádƒN
..É¡«a á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàN’G ™jƒæJh äÉ«Ø°ûà°ùŸG
ájÉYôdG Ëó≤Jh ájÉæ©∏d É¡JÉ«dhDƒ°ùe ¿B’G âª∏°ùJ á«Ñ£dG äÉeóÿG ôFGhO ¿EÉa ,á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ‘ Éægh
É¡JÉeóîH ,ÓgDƒe Ék Ñ«ÑW É¡æe IóMGh πc º°†J »àdG á∏≤æàŸG á«Ñ£dG ¥ôØdG Ωƒ≤Jh ,ÉæÑ©°T AÉæHC’ á«ë°üdG
É¡«dÉgCG êÉàëj »àdG øcÉeC’G ¤G áYô°ùH ∫É≤àf’G ™«£à°ùJh ÓeÉc Gõ«¡Œ Iõ¡› ¥ôØdG √ògh ,Iôªà°ùŸG
.ƒ÷G hCG ôëÑdG hCG ÈdG ≥jô£H á«ÑW äÉeóN ¤G
AÉëfCG πc ‘ º«©£J á∏ªM ¿B’G iôŒh ..∑Éæg ÚæWGƒŸG áeóîH á∏KÉ‡ ¥ôa Ωƒ≤J á«dÉª°ûdG á≤£æŸG ‘h
É¡à÷É©e ¢ù«dh ¢VGôeC’G øe ájÉbƒdG ≈∏Y õµJôj á«Ñ£dG ÉæJÉeóN QÉ©°T ¿EG ..ájó©ŸG ¢VGôeC’G ó°V OÓÑdG
..§≤a
AÉ°ûfE’ á°SGQO OGóYEG ≈∏Y Éæ≤aGh ó≤a ,ÉæHÉÑ°ûd É¡«dƒf »àdG á°UÉÿG ÉæàjÉYQ QÉWEG ‘h ,ôNBG iƒà°ùe ≈∏Yh
á«ªæJ ‘ ™°Sƒà∏d ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh á£N øY Ó°†a ,»ŸÉY iƒà°ùe ≈∏Y ,ÒÑc »°VÉjQ ™ª›
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,ïjQÉàdG ÈY ºgOGóLCG ¬H ΩÉb ÉŸ ÉeÉ¡∏à°SGh Gó«∏îJ ôëÑdG IÉ«M ÖM ≈∏Y ¬ÑjQóJh ¬JGQóbh ÉæHÉÑ°T ÖgGƒe
.á≤jô©dG ájôëÑdG Éfó«dÉ≤J øe ™ÑæJ ìhôHh
¥ô°ûdGh ÉHhQhCG øe ÜÉÑ°ûdG øe ¥ôa Ωƒ≤à°S ,iôNC’G äGQGRƒdGh áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’G IQGRh ájÉYQ â–h
ÚH äGQÉjõdG ∫OÉÑàd π°UGƒàe èeÉfôH ‘ ¤hCG Iƒ£îc áeOÉ≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN áæ£∏°ùdG IQÉjõH ≈°übC’G
∂dP ,á«ªgC’G ≠dÉH GôeCG ÉæHÉÑ°T É¡H Ωƒ≤j »àdG ä’É°üJ’G √òg Èà©f ÉæfEG ,iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ÜÉÑ°Th ÉæHÉÑ°T
Öãc øY º¡aô©Jh ,á«fÉª©dG ÉæJÉ«M á≤jôW øY áë°VGh Iôµa á«ÑæL’G ¿Gó∏ÑdG øe ÉfQGhõd »£©J É¡fC’
∫hódG ∫GƒMCG ≈∏Y ´ÓW’Gh áaô©ŸG Ö°ùc øe ,ÉæJÉæHh ÉfAÉæHCG âbƒdG ¢ùØf ‘ øµ“h ,ÉæÑ©°Th Éfó∏ÑH
≠dÉH ôKCG É¡d ¿ƒµ«°S ádOÉÑàŸG ä’É°üJ’G √òg πãe ¿CÉH ,Ú≤j ≈∏Y øëfh ,Égó«dÉ≤Jh É¡JGOÉYh ,iôNC’G
.»ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG ï«°SôJh ‹hódG ºgÉØàdG ≥«≤– ‘
..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
IÉ«◊G ¢Uôa ÒaƒJh á«Ñ£dG äÉeóÿG Ú°ù–h ,º«∏©àdG ôjƒ£àH á∏°üàŸG §£ÿGh ™jQÉ°ûŸG √òg ™«ªL ¿G
ÉæfÉª©H ¢Vƒ¡ædG πLCG øe äGQGRƒdG ∞∏àfl É¡H Ωƒ≤J »àdG iôNC’G á£°ûfC’G ôFÉ°Sh ,ÉæHÉÑ°ûd π°†aC’G
.»æWƒdG ÉfOÉ°üàbG Iƒb ≈∏Y óªà©J É‰EG ,ÉgQÉgORGh É¡eó≤Jh áÑ«Ñ◊G
¤G áaÉ°VE’ÉÑa ..á«°VÉŸG áæ°ùdG ‘ É°Sƒª∏e Éeó≤J ≥≤M ób »æWƒdG ÉfOÉ°üàbG ¿EG ,ºµd ∫ƒbCG ¿CG Êô°ùjh
¤G ¿B’G â∏°Uh ób ¢SÉëædG »WÉ«àMG ôjƒ£J á«∏ªY ¿EÉa ,Égôjƒ£J ≈∏Y ¢Uôëf »àdG á«£ØædG ÉfQOÉ°üe
É°†jCG ¬«a ô°TÉÑæ°S …òdG 1980 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ,áæ°ùdG ‘ ¢SÉëædG øe øW ∞dCG øjô°ûY êÉàfG øe Éæµ“ á∏Môe
á«aÉc ¿ÉªYo ‘ »©«Ñ£dG RÉ¨dG QOÉ°üe ¿CG Éªc ,ΩhôµdG ¿ó©e øe øW ÚjÓe Iô°ûY êGôîà°SG á«∏ªY
ôjó°üàH á«µª°ùdG ÉæàYÉæ°U º«YóJ CGóÑæ°S ΩÉ©dG Gòg ‘h ,»YÉæ°üdG ôjƒ£à∏d áeRÓdG ábÉ£dÉH áæ£∏°ùdG óªàd
.. ÉfOÉ°üàbG º«YóJ ‘ ÉeÉg GQhO É°†jCG Ö©∏à°Sh ƒªædÉH IòNBG ÉæàYGQR ¿CG Éªc ,IójGõàe äÉ«ªµH ∑Éª°SC’G
ƒ‰ ≥«≤–h Éæ∏NO QOÉ°üe ™jƒæJ ¤G ±OÉ¡dG §«£îàdG ‘ óM ≈°übCG ¤G π¨à°ùà°S áª«b OQGƒe É¡∏c √òg
ÖcGƒ«d QÉªãà°SÓd ¢UÉÿG ´É£≤dG ™«é°ûJ ≈∏Y ,ˆG AÉ°T ¿EG πª©æ°S ÉæfCG Éªc ,»æWƒdG ÉfOÉ°üàb’ ™jô°S
.ájOÉ°üàb’G ÉæJÉYhô°ûe ‘ ƒªædGh ™°SƒàdG

..AGõYC’G ¿ÉªYo AÉæHCG Éj
áaÉc ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏J »àdG á«eÓY’G ÉæJõ¡LCG ∫ÓN øe äGQGRƒdG á£°ûfCG áaÉc Ωƒ«H Éeƒj ¿ƒ©HÉàJ ºµfEG
. وحقيق امزيد من اآمال الرخاء والرفاهية لأبنائه،ظواهر العمل والن�شاط ي �شبيل بناء امجتمع امتطور
»àdG ÜÉÑ°SC’G øe ¬jód ÊÉªY πc ¿EÉa ,É©«ªL ÉæHƒ∏b ≈∏Y Iõjõ©dG á«æWƒdG iôcòdG √òg ‘h ..Ωƒ«dGh
ÉæJƒb AÉæH øe Éææµ“ á«©«ÑW OQGƒÃ º©æj ,óª◊G ˆh Éfó∏H ¿G ,äGõéæe øe É©e √Éæ≤≤M ÉÃ ôîØj ¬∏©Œ
»àdG º©ædG iôf ,ÉædƒM ô¶æf ÉeóæY øëfh ..ÉæÑ©°T É¡H º©æ«°S IÒÑc ájOÉe óFGƒa É°†jCG Éæd ôaƒJh á«æWƒdG
ÜƒLh ,ÉªFGO Éææ«YCG Ö°üf ™°†f ¿CG Éæ«∏Y »¨Ñæj øµd ,IÒah Ö«Ñ◊G Éfó∏H ≈∏Yh ,Éæ«∏Y ˆG É¡¨Ñ°SCG
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ájô°ûÑdG OÉ©°SEGh á«Hô©dG ÉæJô°SCG áeóNh ,É¡FÉæHCGh ¿ÉªYo áeóÿ ÉªFGO Éæ°ùØfCG ¢ùjôµàH É¡«∏Y á¶aÉëŸG
..Éæ©ªà›h ÉææjOh ÉæHQ √ÉŒ ÉæÑLGh ÉªFGO ÚcQóe .AÉ©ªL
Ú°ù◊G ∂∏ŸG ñC’G ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤G πjõ÷G ôµ°ûdÉH ¬LƒJCG ¿CG Ió«éŸG áÑ°SÉæŸG √òg ‘ »æJƒØj ’h
ó°ùŒ »àdG ácQÉ°ûŸG ∂∏J ™HÉ°ùdG »æWƒdG ó«©dÉH ÉæJ’ÉØàMG ‘ Éæd ¬àdÓL ácQÉ°ûe ≈∏Y º¶©ŸG ∫ÓW øH
.á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸGh ¿ÉªY áæ£∏°S ÚH Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG
¢Só≤ŸG ÉæMÉØc ∫ÓN Éæd ¿ƒY øe ≥«≤°ûdG ¿OQC’G ¬eób ÉŸ É©«ªL Éfôjó≤J øY ÜôYCG ¿CG Êó©°ùj ¬fGh
…òdG »HÉéj’G QhódG ôjó≤àdÉH ôcPCG ¿CG Êó©°ùj Éªc ..á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’G AGóYCGh ¿ÉªYo AGóYCG ó°V
..Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG á«gÉaQh ÒN ¬«a ÉŸ ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ øjó∏ÑdG ÚH áÑ«£dG äÉbÓ©dG ¬H ¢†¡æJ
..¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jCG
‘ ó¡éH ΩÉb øe πc »«ëf ÉæfEÉa ..Éæà°†¡f ΩGƒYCG øe GójóL ÉeÉY πÑ≤à°ùfh ÉeÉY ´Oƒf PEG Ωƒ«dG ÉæfEG
ΩÉ¡ŸÉH É©e ΩÉ«≤∏d ó¡©dG Oó‚h ..πeC’Gh á≤ãdÉH πÑ≤ŸG ÉæeÉY »«ëfh ..ó∏ÑdG Gòg á°†¡f ìô°U AÓYEG π«Ñ°S
..Ö«Ñ◊G ó∏ÑdG Gòg πÑ≤à°ùe AÉæH π«Ñ°S ‘ Éfô¶àæJ »àdG
..ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch
,,, ¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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¬dBG ≈∏Yh ÚeC’G óªfi ,áª∏µdG óMhh ±ƒØ°üdG ™ªL …òdG áªMôdG ∫ƒ°SQ ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh
.Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh
.ÉæàeƒµëH ÚdhDƒ°ùŸG øe ô°†M øe πch ..AGQRƒdG É¡jCG
ájô°üY áeƒµM ¢ù«°SCÉàH ÉfCGóH ¿CG òæe äGƒæ°S ™Ñ°S ≈∏Y ójõj Ée Qhôe ó©H Ωƒ«dG ºµH »≤à∏f ¿CG Éæd Ö«£j
Éf’hCG ó≤d ..QƒeC’G ó«dÉ≤e Éæ«dƒJ óæY ¬d ÉgÉæ¡Lh áª∏c ∫hCG ‘ »HC’G ÉæÑ©°T ÉfóYh Éªc Ö«Ñ◊G ÉæfÉªY ‘
á«dhDƒ°ùŸG ‹ƒàd √QÉàîfh √ÉfÎNG øÃ ≥Kh √òg ¬à≤K ∫ÓN øeh ,ÉæH á∏eÉµdG ¬à≤K √QƒeCG Éæ«dƒJ òæe ÉæÑ©°T
AÉ°ûfEG ¿EG .É¡H §jôØàdG ΩóYh á≤ãdG √òg ≈∏Y á¶aÉëŸG ºµ«∏Yh Éæ«∏Y ¿EÉa Gòdh ,áeÉ©dG ¬àë∏°üe IQGOE’
¿Gh ..áeC’ áÑ°ùædÉH Ú¡dG
q ôeC’ÉH øµj ⁄ ,ô°ü©dG Gòg äÉLÉ«àMG ÖcGƒj …òdG ´ƒædG øe ájô°üY ádhO
™aQh É¡H ¢Vƒ¡ædG ¬fCÉ°T øe Ée πc ¬Lh ‘ ΩÓ°SE’G ájGQ ™aQh Ió«› äÉMƒàah ≥jôY ïjQÉJ É¡d ¿Éc
áãjóM áeƒµM Éfƒch ,ÜÉ©°üdGh äÉÑ≤©dG º¶©e ≈∏Y ÉæÑ∏¨J ó≤a ˆ óª◊Gh øµdh ,ÉgQƒ£Jh ÉgGƒà°ùe
.øWƒdG áë∏°üe ¬«a …òdG ™jô°ùdG Qƒ£àdG äÉÑ∏£àe πµH »Øàd É¡JBÉ°ûæeh É¡JÉ°ù°SDƒe ™«ªéH

ΩÉ«≤dG ºµ«∏Y Öéj Éª«a OÉ°TQE’Gh í°üædG ºµ«dEG ¬Lƒæd AGQóeh AÓchh AGQRh øe Ωƒ«dG ºcÉæ©ªL ó≤a
»°VôJh Éæ«°VôJh ¬dƒ°SQh ˆG »°VôJ »àdG á≤jô£dÉH ,‹É¨dG øWƒdG Gòg áeóN ‘ ºµàdÉ°SQ AGOC’ ¬H
ÚH º¡ØàdGh Öjô≤àdG Gk óHCGh Ék ªFGO »g É¡H ÉæeBGh ÉgÉfÎNG »àdG á°SÉ«°ùdG ¿EG .º¡à≤K ÉfƒdhCG øjòdG ÚæWGƒŸG
ÚH ¿hÉ©àdG ìhôd áYÉ°TEGh á«æWƒdG IóMƒ∏d Ék î«°SôJ ∂dPh ,¢ShDhôŸGh ¢ù«FôdG ÚHh ΩƒµëŸGh ºcÉ◊G
™e hCG º¡©e Ú∏eÉ©dGh º¡«fhÉ©e ÚHh áeƒµ◊G ‘ á«dÉ©dG Ö°UÉæŸG ¿ƒ∏¨°ûj øe ÚH ∂dP ¿ÉcCG ,™«ª÷G
.ÚæWGƒŸG á«≤H
Ék ©«ªL º¡fG ƒgh ’CG ,º¡æ«YCG Ö°üf √ƒ∏©éj ¿CG ÉæàeƒµM ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ™«ªL ≈∏Y Öéj ΩÉg ôeCG ∑Éægh
™«ªL øe GhOôéàj ¿CGh ¢UÓNEG πµH áeóÿG √òg GhODƒj ¿CG º¡«∏Yh ,õjõ©dG øWƒdG Gòg Ö©°ûd ΩóN
AGOCG ‘ ¿hÉ¡àj ø‡ Qò©dG πÑ≤f ød ÉæfCG PEG ,á«°üî°T áë∏°üe …CG πÑb áeC’G áë∏°üe ¿ƒµJ ¿CGh äÉ«fÉfC’G
.áÑ°SÉæe ÉgGôf »àdG á≤jô£dÉH ¬fhÉ¡J AGõL ∫Éæ«°S πH ,¬«æWGƒeh øWƒdG Gòg áeóN ‘ ¬æe Üƒ∏£ŸG ¬ÑLGh
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∂dPh ,ôNB’ ÚM øe Qó°üJh É¡fCÉ°ûH äQó°U á«fÉ£∏°S º«°SGôe ÖLƒÃ ádhódG √ò¡d ÚfGƒb â©°Vh ó≤d
á°SGQO ¬°UÉ°üàNG ∫É› ‘ πc ÚfGƒ≤dG √òg Gƒ°SQóJ ¿CG ºµ«∏©a ,Ö©°ûdG Gòg ídÉ°üe ≈∏Y á¶aÉëª∏d
‘ AÉL Ée ´ÉÑJGh É¡H ó«≤àdG Öéj πH .ÚfGƒ≤dG ∂∏àd ¢üf …CG äÓeÉ©ŸG ‘ GhRhÉéàJ ’ ¿CGh ,á«aGh
Ihób GƒfƒµJ ¿CG Ék ©«ªL ºµ«∏Y .á£∏°S hCG Gk PƒØf ¿ƒµJ ¿CG πÑb á«dhDƒ°ùeh ∞«∏µJ áØ«XƒdG ¿EG .É¡°Uƒ°üf
k ãeh
»Ø«XƒdG ¬cƒ∏°S ‘ hCG ,√ó«YGƒe ΩGÎMGh ¬∏ªY ≈∏Y áÑXGƒŸG hCG ¬æWƒd A’ƒdG ‘ AGƒ°S ,iòàëj Ó
Gƒµ°ùªàa ,É¡°SQÉMh áØ«XƒdG ƒHCG ∫ó©dG ¿G .¬àjÉØch AGOC’G ø°ùM ‘h ,¬LQÉN hCG πª©dG ¿Éµe πNGO
‘ ¿ƒµj ø∏a ,ÊÉ©ŸGh ¢ù°SC’G √ò¡H ºµæe πc »Øj ¿CG ≈∏Y Ö«bôd »æfGh ,√É°†à≤Ã ™«ª÷G Gƒ∏eÉYh ¬H
‘ Ö«°üf ó¡à› πµd ¿ƒµj Éªc ,¬FGOC’ π£©e hCG ¬ÑLGh AGOCG øY ¢ùYÉ≤àe hCG ±ôëæŸ ¿Éµe Éæ©ªà›
.π«ª÷ÉH ¿Éaô©dGh ôjó≤àdGh ICÉaÉµŸG
â“ ’ á°UÉN äÉeóNh á°UÉN ∫ÉªYCÉH º¡«dhDƒ°ùe ¤EG ¢†©ÑdG ÖÑëàj ób ¬fG ¤EG Ò°ûf ¿CG Oƒf Gk ÒNCGh
hCG äÉ«bÎc ádhódG ÜÉ°ùM ≈∏Y ¢ù«dh á°UÉN äBÉaÉµÃ GhCÉaÉµj ¿CG »¨Ñæj A’Dƒg ,IóFÉa ájCÉH ádhódG ¤EG
,áë∏°üe πc ¥ƒa ádhódG áë∏°üe Èà©j ¿CG ∫hDƒ°ùŸG ≈∏Yh ,º¡æe Üƒ∏£ŸG πª©dG äÉbhCÉH äÓgÉ°ùJ
ÜÉ°ùM ‘ á«Ñ°ùædG áHGô≤dG πNóJ ’ ¿CG Öéj PEG ,ÜQÉbC’G øe Öjô≤dG ’ ,í∏°UC’Éa í∏°UC’G »≤àæj ¿CGh
Ék Ñjô≤J hCG Ék Ø«XƒJ ∑Éæg ¿CG ™ª°ùf ¿CG Öëf ’ øëfh ,AÉæHCGh IƒNCG ºg Ú«fÉª©dG OGôaC’G πµa ,∫hDƒ°ùe …CG
Ék ehO ºµæ«YCG Ö°üf Gƒ∏©Œ ¿G Ék ©«ªL ºµ«∏Yh ,¢UÓNE’Gh ábÉ«∏dGh ájÉØµdG ÒZ ¢ù°SCG ≈∏Y Gk õ««“ hCG
,…QGOE’G RÉ¡÷G ƒgh ÊóŸG RÉ¡÷G :Iõ¡LCG áKÓK øe ¿ƒµàJ ádhódG ¿EG .¿ÉªYo Ö©°Th ¿ÉªYo áë∏°üe
øe øWƒdG øY ™aGóŸG ƒgh …ôµ°ù©dG RÉ¡÷Gh ,»∏NGódG øWƒdG øeCG ≈∏Y á¶aÉëŸG ƒgh øeC’G RÉ¡Lh
¿CGh É¡æ«H Éª«a ≥°ùæJ ¿CGh äÉbhC’G πc ‘h Ék ©e ¿hÉ©àJ ¿CG áKÓãdG Iõ¡LC’G √òg ≈∏Yh .»LQÉN ô£N …CG
πµH ádhódG √òg ¿CÉH Ék ØfBG √Éæ∏b Ée GhôcòàJ ¿CGh ,¢ùµ©dÉH hCG …ôµ°ùYh Êóe ÚH á«∏µ°ûdG ¥hôØdG ≈°ùæJ
GƒfhÉ©Jh} :ËôµdG ¬HÉàc ‘ ¤É©J ˆG ∫Éb óbh ,AÉ«ahC’G ¬«æWGƒeh õjõ©dG øWƒdG Gòg áeóÿ »g É¡Jõ¡LCG
.º«¶©dG ˆG ¥ó°U |¿Ghó©dGh ºKE’G ≈∏Y GƒfhÉ©J ’h iƒ≤àdGh ÈdG ≈∏Y
áeÓ°ùdG ≥jôW ¤EG Ék ©«ªL ÉæjójCÉH òNCÉj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG ƒYOCG , √òg »àª∏c ºààNCG PEG »æfEGh Gòg
.OODƒ°ùdGh IOÉ©°ùdGh »bôdG πÑ°S Éæd ó¡Á ¿CGh ,IOÉ©°ùdGh

.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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 حمد �شلى، الهادي اى ال�شراط ام�شتقيم وال�شاة وال�شام على نبي الهدى،احمد ه العلي القدير
.º∏°Sh ¬«∏Y ˆG
:ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
»æWƒdG Éfó«©d áæeÉãdG iôcòdÉH ¬«a πØàëf …òdG º«¶©dG »îjQÉàdG Ωƒ«dG Gòg ‘ ºµH »≤à∏f ¿CG Éfó©°ùj
Éfó∏H ‘ ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ ∫Gõf ’h ÉgÉæ≤≤M »àdG äGRÉ‚E’ÉH RGõàY’Gh ôîØdG ôYÉ°ûe ºµcQÉ°ûæd ,ó«éŸG
õjõ©dG øWƒdG Gòg AÉæHCG §HôJ »àdG áæ«àŸGh á°Só≤ŸG §HGhôdG πà– ΩÉY πc øe Ωƒ«dG Gòg πãe »Øa .Ö«Ñ◊G
¬JGQÉ°üàfGh ≥jô©dG Éæ«°VÉe OÉ›CG øjôcGP ,áÑ«Ñ◊G ÉæfÉª©d ÊÉØàdGh A’ƒdGh Ö◊G ÊÉ©e ¥ó°UCÉH É©e
.πeC’G ÉgDƒ∏e Ú©H ÉæeÉeCG ≥jô£dG ¤G øjôXÉfh ,Ió«éŸG
øY ´ÉaódG π«Ñ°S ‘ ádÉ°ùHh Iƒb πµH Gƒ∏°VÉf øjòdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb OGôaCÉH ó«°ûf ¿CG Oƒf áÑ°SÉæŸG √ò¡H ÉæfEG
.IôgÉ£dG Éæ°VQCG

:¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jCG
ÌcCG äÉbhC’G øe âbh …CG ‘ Éfƒµj ⁄ iÈc á«°†≤d ´õYõàj ’ …òdG âHÉãdG A’ƒdGh ,±ó¡dG IóMh ¿EG
áeCÓd áÑ°ùædÉH πH Ö°ùëa ,Ú«fÉª©dG øëf Éæd áÑ°ùædÉH ¢ù«d ,áÑ«°ü©dG ΩÉjC’G √òg ‘ ¬«∏Y Éªg É‡ á«ªgCG
,Ωƒ«dG É¡«dG êƒMCG »g É‡ ÌcCG IóMƒdG ¤G êƒMCG øµJ ⁄ ≥jô©dG áeC’G √òg ïjQÉJ ‘h ,Égô°SCÉH á«Hô©dG
∫òÑj ¿CG Éæe óMGh πc ≈∏Y ºà– ‹hódG ìô°ùŸG ≈∏Y ¿B’G Éæ¡LGƒJ »àdG IÒ£ÿG ÉjÉ°†≤dG ¿C’ ∂dP
.∞«æ◊G »eÓ°SE’G ÉææjO øY ´ÉaódGh ÉæHƒ©°T ájôM ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe √ó¡L iQÉ°üb
AGQB’G ‘ äÉaÓN ™≤J π¶à°Sh äÉaÓN ™≤J ¿CG »©«ÑW A»°ûd ¬fEÉa áeCG …C’ áÑ°ùædÉH ∫É◊G »g Éªch
Éª∏c ájôëH ¬FGQBG øY È©j »µd ≥◊G áeC’G √òg ‘ ƒ°†Y πµdh ,á«Hô©dG ÉæàeCG AÉ°†YCG ÚH ô¶ædG äÉ¡Lhh
áæ«¨°†dGh ó≤◊G øY ágõæŸGh ábOÉ°üdG IƒNC’G ìhôH º°ùàJ ¿CG Öéj ÒÑ©àdG ájôM øµd ,äÉaÓÿG äCÉ°ûf
AÉªYR ≈∏Yh É©«ªL É¡«dG ƒÑ°üf »àdG ∫ÉeB’G ≥«≤ëàd ¥OÉ°U ∑Î°ûe Ωõ©H áfhô≤e ¿ƒµJ ¿CGh ¢ùaÉæàdGh
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عامنا العربي اأن يدركوا حقيقة اأن ال�شعوب العربية م تعد بعد الآن قادرة على احتمال النحطاط
QƒgóJ ‘ ÉÑÑ°S ÉªFGO âfÉc »àdGh ,º¡æ«H Éª«a á¡aÉàdG äÉaÓÿG ∫É©àaGh º¡àdÉH ≥°TGÎdG iƒà°ùe ¤G
ÉæjójCG øe â∏aCG ¿CG åÑd Ée ¬æµd ,ÉæØ«∏M ¿ƒµj ¿CG ô°üædG OÉc IÒãc ∫GƒMCG ‘ ºc ,º¡dhO ÚH äÉbÓ©dG
.∞bGƒŸGh äÉaô°üàdG √òg ÖÑ°ùH ÉæFGóYCG …ójCG ‘ ™≤«d
ÚH äÉbÉ≤°ûf’Gh äÉYRÉæŸGh äÉaÓÿG √òg øe ó«Øà°ùŸG øe iôJ ƒg ¬°ùØf ìô£j …òdG ∫GDƒ°ùdG ¿G
øjòdG ∂ÄdhCG ºg øjó«Øà°ùŸG ¿G ,ÜGƒ÷G ≈∏Y ∞≤«d ¬dƒM ô¶æj ¿CG ’EG AôŸG ≈∏Y Éeh ?¬≤«≤°Th ≥«≤°ûdG
≥«≤ëàd …ôµ°ù©dGh »°SÉ«°ùdG ´Gô°ü∏d ÉMô°ùe »Hô©dG ÉæŸÉY π©éH ∂dPh ,⁄É©dG IOÉ«°S ¤G ¿ƒëª£j
.º¡fiÉ£e
ójó÷G πµ°ûdG Gòg iôf ¢†©ÑdG º¡°†©H áYQÉ≤eh áª°UÉîÃ º¡°ùØfCG ¿ƒ∏¨°ûj Üô©dG AÉªYõdG Éªæ«Hh
’ ójó÷G QÉª©à°S’G Gòg ¿ƒ¡Lƒj øjòdG ¿CG ƒg ájôî°ùdG ≈∏Y å©Ñj É‡h ,™°SƒàdÉH GòNBG QÉª©à°S’G øe
IOÉ«°S ¿ƒdƒàj º¡fCÉH ¿ƒªYõj Iôe äGP GƒfÉc ÚMh ,ÉgôjÈJ hCG á«©°SƒàdG º¡YÉªWCG AÉØNEG ≈àM ¿ƒdhÉëj
´ÉªWCG ó°V É¡àjôM ≈∏Y ®ÉØë∏d hCG ,É¡Hƒ©°Th OÓÑdG ∂∏J ídÉ°Uh ÒN πLCG øe É¡∏ªcCÉH Üƒ©°Th OÓH
âbƒdG ‘ ΩÉàdG âª°üdG ÖfÉL ¿ƒeõà∏j ¿B’G ºgGôf á«WGô≤ÁódG á«°†b áeóÿ hCG ,iôNCG ∫hO äGôeGDƒeh
á≤Ø°T hCG áªMQ ¿hO ÉgÉjÉë°V ´É°†NE’ º¡◊É°üe ¿ƒeóîj øjòdG äGƒbh º¡JGƒb ¬«a ∞MõJ …òdG
¿B’G âëÑ°UCG ájQÉª©à°S’G ™eÉ£ŸG √òg ¿CG ™bGƒdGh ,º¡fÉWhC’ ÚÑëŸG øe π«∏b OóY ádÉ°ùÑH É¡ehÉ≤j
óMCG ’ å«ëH É¡JGQGôbh IóëàŸG ·C’G ™FGô°ûHh Üƒ©°ûdG AGQBÉH AGõ¡à°S’G óM ¤G áaƒ°ûµe IQƒ°üH ¢SQÉ“
¿ƒ©«£à°ùj ’ ójó÷G QÉª©à°S’G ÜÉHQCG ¿EG .¢†«¨ÑdG QÉª©à°S’G Gòg ÜÉHQCG QGòYCG ¿ƒbó°üj Ú∏Ø¨ŸG ÒZ
óLƒj ’ ¿Gó∏H ÒeóJh hõ¨d IQƒª©ŸG ôNBG øe Ú«eÉ¶ædG Oƒæ÷G øe ±’B’G Ö∏éj GPÉŸ ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y OôdG
¿Gó∏ÑdG ‘ á«fGhó©dG ájôµ°ù©dG óYGƒ≤dG ΩÉ≤J GPÉŸ :∫GDƒ°ùdG ≈∏Y OôdG hCG ,´Gõf …CG º¡àeƒµM ÚHh É¡æ«H
?É¡fGÒL ™e ΩÉFhh ΩÓ°S ‘ ¢û«©J ¿CG ¤G áLÉàfi É¡Hƒ©°T ¿CG øe ΩÉJ Ú≤j ≈∏Y øëf »àdG
¿ƒYô°ùj º¡fEG ,øjôNB’G äGÒN ∫Ó¨à°SGh ™°SƒàdGh ∫ÓàM’G ‘ ™ª£dG ™aGóH πÑ°ùdG √òg ¿ƒé¡àæj º¡fEG
ô£ÿG Gò¡d ¬Ñæàf ⁄ GPG øëfh .º¡fÉWhC’ Ú°ü∏îŸG áehÉ≤e áaÉfl º¡à°†Ñb ΩÉµMEGh º¡Jƒb ∫Éª©à°SG ‘
á«°ù«FôdG ±GógC’G øe ÉæfCG ∑Qóf ¿CG Öéj øëæa ,º¡àdhÉfi ‘ ¿ƒ©é°ûà«°S º¡fEÉa »Hô©dG ÉæŸÉ©H ¥óëŸG
äÉfÉ«H QGó°UEG iƒ°S ∫É©a πªY …CÉH º≤j ⁄ ô◊G ⁄É©dG ¿CG Ék °†jG ÉæcQOCG Éªc .á«©°SƒàdG ´ÉªWC’G √ò¡d
Gòg ¤G ºgQÉ¶fCG Gƒ¡Lƒj ¿CG »Hô©dG ÉæŸÉY IOÉb ≈∏Y ÖLƒàj Gòdh .ió°U …CG É¡d óŒ ’ »àdG QÉµæà°S’G
.á«eÉ°ù≤f’G äÉæMÉ°ûŸGh äÉYRÉæŸG øe ’óH ô£ÿG
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:¿ƒæWGƒŸG IƒNE’G É¡jCG
AQód ¬H Ωƒ≤f Éeh ,⁄É©dG ¬LGƒJ »àdG πcÉ°ûŸG øe ÉæØbƒe ƒg Ée Éæ°ùØfCG ∫CÉ°ùf ¿CG Éæ«∏Y ÖLGh ≥◊ ¬fG
»àdG äGQOÉÑŸG ™«ª÷ ¥OÉ°üdG Éfó«jCÉJ π°UGƒæ°Sh ójDƒf ÉæfCG CÓª∏d Éfô¡XCG ÉæfCG »g áHÉL’Gh QÉ£NC’G
.§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ ∫OÉYh ºFGO ΩÓ°S ¿Éª°V ¤G ±ó¡J
IAÉæH á«HÉéjEG á≤jô£H á«Hô©dG ÉfÉjÉ°†b á°ûbÉæŸ ∫É©a Èæe ¤G á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ∫ƒëàJ ¿CÉH ƒLôf ÉæfEG
,ÉeÉJ ÉªYO ±ó¡dG Gòg ºYóH ó¡©àf ÉæfCGh »ŸÉ©dG ìô°ùŸG ≈∏Y óMƒŸGh »HÉéj’G πª©∏d IGOCG ¿ƒµJ ¿CGh
ΩGÎM’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y Éæ«dG ábGó°üdG ój ¿hóÁ øjòdG ™«ªL ¤G ábGó°üdG ój óŸ ÉfOGó©à°SG ócDƒf ÉæfCG Éªc
≈∏Y á¶aÉëŸG Ωõà©J »àdG ∫hódG ™«ªL ÖfÉL ¤G ∞≤æ°S ÉæfCG ìƒ°VƒH Éæ∏YCG ó≤dh ,áÑ«£dG ÉjGƒædGh ∫OÉÑàŸG
»g √òg ,Éæà≤£æe ∫hO ™e ≥«KƒdG ¿hÉ©àdÉHh ,ôNB’G ó∏ÑdG ¿hDƒ°T ‘ ó∏H …CG πNóJ ¢VQÉ©J »àdGh É¡àjôM
.É¡H ∂°ùªàfh É¡é¡àæf »àdG Éæà°SÉ«°S

:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
óéH πª©f ¿CGh QhódG Gò¡d ÉfOƒ¡Lh Éæ°ùØfCG ¢Sôµf ¿CG Éæ«∏Y »¨Ñæj á«dÉ©ØH ÉfQhóH Ωƒ≤f ¿CG ÉfOQCG GPEG
ÊÉª©dG ÉæKGÎH õà©f ¿CG Öéjh ,¬°ùØf ≈∏Y OÉªàY’G ≈∏Y GQOÉb Éjƒb Éfó∏H íÑ°üj »µd ¢UÓNEGh
øµÁ §≤a Gò¡Hh ,ìÉØµdG øe á∏jƒW Úæ°S ÈY ô°üædG ≥«≤– øe Éæàæµeh ÉæàÁõY øe äƒb »àdG ìhôdÉHh
ÉgDƒ∏e Ú©H Éæ«dG ô¶æJ á≤jó°üdG ∫hódG π©‚ ¿CGh ,áeOÉ≤dG ÉædÉ«LC’ ΩÓ°Sh øeCG ‘ ≈≤Ñj ¿CG Ö«Ñ◊G Éfó∏Ñd
.ÉæfƒeÎëj AGó©dG ¿hôª°†j øjòdG ∂ÄdhCG π©‚ ¿Gh á≤ãdG
¿EG ,±GógC’G √òg ≥«≤ëàd ájƒ«M á«ªgCG äGP ÉæÑ©°T AÉæHCG áeóN ‘ ÉæJGQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG ∫ÉªYC’G ¿EG
º¡KGÎH øjôjóL Gƒfƒµ«d ºgOGóYEGh ÉæHÉÑ°ûd ÖjQóàdG ¢Uôa áMÉJEGh ÉæÑ©°ûd á¡aôeh áÁôc IÉ«M ÒaƒJ ΩÉ¡e
.á«ŸÉ©dG ¢ùdÉéŸG ‘ Éæ∏«ãªàdh ájOÉ°üàb’G ÉfOQGƒe á«ªæàdh ΩÉjC’G øe Ωƒj ‘ º¡«dG ∫hDƒ«°S …òdG º«¶©dG
Öéj ÉæfCG »æ©j ’ Gòg øµd ,Éfó∏Ñd äGRÉ‚’G øe ÒãµdG Éæ≤≤M ó≤d ,ÉæJƒb ¢SÉ°SCG »g QƒeC’G √òg πc
ÉæJÉÑLGh ájOCÉJ øY ¢ùYÉ≤àf ’ ¿CGh ÉfOƒ¡L π°UGƒf ¿CG »¨Ñæj πH â≤≤– »àdG äGRÉ‚’ÉH »Øàµf ¿CG
ƒëf ÉæÑLGƒH ΩÉ«≤dG á«dhDƒ°ùe Éæ«∏Yh Éæà«fÉª©H ôîØf Ú«fÉª©c ÉæfEG ,ÌcCG ájóéH áÑ«Ñ◊G ÉæfÉªY áeóÿ
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q º©fCG ÉÃ øjôjóL ¿ƒµæd ,áeOÉ≤dG ÉædÉ«LCG ΩÉeCG ≥jô£dG ó«¡“h ∞«æ◊G »eÓ°S’G ÉææjO
.Éæ«∏Y ¬H ˆG
¿CGh Ö«Ñ◊G Éfó∏H ≈∏Y ¬àjÉªM §°ùH Ëój ¿CG πLh õY ¬dCÉ°ùfh ,ôjó≤dG »∏©dG ˆq ôµ°ûdÉH ¬Lƒàf ÉeÉàNh
.AÉ©ªL ájô°ûÑdGh ÉææWh áeóÿ ÉæÑLGƒH Ωƒ≤f »µd Ωõ©dGh Iƒ≤dÉH ÉfóÁ
¬JõYh øWƒdG Gòg ÒN ¬«a Ée ¤EG ºcÉ£N Oó°Sh ˆG ºµ≤ah ,Ió«©°S ÉeÉjCG ºµd ƒLôfh ó«©dÉH ºµÄæ¡f
.¬àeGôch
.ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch
..¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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.Ú©ªLCG ¬HÉë°UCGh ¬dBG ≈∏Yh ÚeC’G óªfi Éfó«°S ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
¿CGh ,ÉæHƒ∏b ¥ÉªYCG øe ºµ««ëf ¿CG ∑QÉÑŸG »æWƒdG Éfó«©d á©°SÉàdG iôcòdÉH Ωƒ«dG πØàëf øëfh Éfô°ùj
AÉæHCG »≤à∏j ΩÉY πc øe Ωƒ«dG Gòg πãe »Øa .π£ÑdG ¬Ñ©°Th Ö«Ñ◊G Éfó∏Ñd ÉæFÉah ¥OÉ°U øY ºµd È©f
ÉæîjQÉJ OÉ›CG øjôcòà°ùe ‹É¨dG øWƒdG Gò¡d ¬æµf …òdG RGõàY’ÉH áª©Øe Üƒ∏≤H É©e áÑ«Ñ◊G ¿ÉªY
ÉŸ √ôµ°ûfh √óªëf …òdG ¬≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H ÉæÑ©°Th ÉfOÓÑd É¡≤«≤– Éæ©£à°SG »àdG äGRÉ‚E’Gh ≥jô©dG
.äÉcôHh º©f øe Éfó∏H ≈∏Y ¬¨Ñ°SCG
∂dòch ,ájôëÑdGh ájƒ÷Gh ájÈdG É¡Yhôa ™«ªéH áë∏°ùŸG ÉæJGƒb QhO ôcòf ¿CG ’G Éæ©°ùj ’ áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh
AÉæHh QGô≤à°S’Gh øeC’G ºFÉYO ï«°SôJ ‘ ¬H ¿ƒeƒ≤jh GƒeÉb ÉŸ á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°Th á«æWƒdG Éæbôa
.Ωƒ«dG ¬°û«©f …òdG º∏°ùdG πX ‘ áãjó◊G ¿ÉªY
‘ ÉgÉæ≤≤M »àdG äGQÉ°üàf’G Éæî°SQ Éªc Éfó∏Ñd QGô≤à°S’Gh Ωó≤àdÉH ÓaÉM ÉeÉY Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ¿Éc ó≤d
á«°ùªÿG á£ÿG QÉWEG øª°V Oô£°†eh º«∏°S ƒ‰ ≈∏Y ÉfOÉ°üàbG ßaÉM óbh .É¡bÉaBG Éæ©°Shh øjOÉ«ŸG ≈à°T
.ÉæÑ©°T AÉæHCG πµd áæeBGh áÁôc IÉ«M ¿Éª°†d Ωó≤àdG øe ójõŸG ≥«≤– øe Éææµeh ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d
¥ƒ≤M øY ´ÉaódGh »ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG ≥«≤– ¤G »©°ùdG ‘ É£°ûf GQhO áæ£∏°ùdG âÑ©d »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Yh
õjõ©J ¤EG iôN’G ∫hódG ™e á«FÉæãdG äGQOÉÑŸG ≥jôW øYh IóëàŸG ·C’G ábhQCG ‘ Éæ«©°S ó≤a ¿É°ùf’G
.⁄É©dG Üƒ©°T ÚH ºgÉØàdGh ¿hÉ©àdG
§HGhôdG ÉfóWh ób ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh IƒNC’G ôYÉ°ûe ¢ùØf É¡cô– »àdG á≤«≤°ûdG ∫hódGh ÉæfÉa Éæà≤£æe ‘h
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªª∏d Éfôjó≤Jh Éfôµ°T á°UÉN IQƒ°üH πé°ùf ¿CG Éæg Oƒfh .¢†©ÑH Éæ£HôJ »àdG ájƒ≤dG
.…ƒN’G º¡ØbƒŸ á≤«≤°ûdG è«∏ÿG ∫hOh
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..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
áÑ«Ñ◊G Éæ°VQCG Éª¡H º©æJ øjò∏dG QÉgOR’Gh øeC’G ≈∏Y πLh õY ˆG óªëf ¿CG Éæ«∏Y »¨Ñæj ÚM ‘h
á«©bGh Iô¶f QƒeC’G √òg ¤G ô¶æf ¿CG Éæ«∏Y ÖLƒàj ÉæàÁõY øe …ƒ≤Jh Éæ©é°ûJh ÉfQRGDƒJ »àdG äÉbGó°üdGh
≥ëàJ ⁄h ,Ú«ŸÉ©dG QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG Oó¡J »àdG QÉ£N’G π≤J ⁄ ΩÉ©dG Gòg »Øa ,»JGP É°VQ ¿hóHh
¿Éµe ‘ Éfó∏H ™°Vh ób ΩÉ©dG Gòg ¿G πH ,ô◊G ⁄É©dG ∫hO É¡¡LGƒJ »àdG IÒ£ÿG äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ájCG
äÉ«dhDƒ°ùe ..áª«°ùL äÉ«dhDƒ°ùe É©«ªL Éæ≤JÉY ≈∏Y ™°†J »àdG á«ŸÉ©dG ¿hDƒ°ûdG ÉjÉ°†b øe IQGó°üdG
.É¡©e á∏ØZ ’ á¶≤jh ¬«a Qƒàa ’ Ωõ©H É¡¡LGƒf ¿CG Éæ«∏Y Öéj
äÉ°SÉ«°S CGƒ°SCÉH AôŸG ôcòJ äÉ°SÉ«°S - á«©°SƒJ äÉ°SÉ«°S êÉ¡àfÉH »à««aƒ°ùdG OÉ–’G QGôªà°SG ¿EG
á≤£æŸG √òg ΩÓ°ùdh áeÉY IQƒ°üH »ŸÉ©dG ΩÓ°ù∏d GÒ£N Gójó¡J πµ°ûj ∫GR Ée - »°VÉŸG ‘ QÉª©à°S’G
ΩóYh á¡L øe á«Hô©dG ∫hódG ÚH ¥É≤°ûdGh ±ÓÿG ƒg Éæà≤£æe ΩÓ°S ójó¡J ‘ ójõj É‡h .á°UÉN IQƒ°üH
.iôNCG á¡L øe §°ShC’G ¥ô°ûdG äÓµ°ûŸ ájƒ°ùJ ≥«≤– ≈∏Y ⁄É©dG IQób
¥ô°ûdG ‘ ΩÓ°ùdG ƒëf ≥jô£dG ≈∏Y á©é°ûe Iƒ£N ∫hCG ó¡°T ⁄É©dG Gòg ¿Éa ∂dP øe ºZôdG ≈∏Yh
øªµj ô£ÿG ¿CG πH ,ô£ÿÉH Oó¡ŸG ƒg √óMh ΩÓ°ùdG ¢ù«∏a á«aÉc Iƒ£N ÉgQÉÑàYG øµÁ ’ øµd ,§°ShC’G
ÖFÉ°üŸGh Ω’BÓd ájÉ¡f ™°Vh ΩóYh ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ≥ëH âÑµJQG »àdG AÉ£NC’G ìÓ°UEG ΩóY ‘
Ö©°û∏d ó«©J ájƒ°ùJ OÉéjEG ≈∏Y πª©j ¿CGh ⁄É©dG É¡H ±Î©j ¿CG Öéj á≤«≤M √ògh .¬H â∏Mn »àdG
’h IóëàŸG ·C’G IOGQ’ É¡jó–h É¡Ñ∏°üJh π«FGô°SEG OÉæY Óa .¬àeGôc ¬d ßØ–h ¬bƒ≤M πeÉc »æ«£°ù∏ØdG
∞≤J ¿CG Öéj ™°VƒdG Gòg QGôªà°SG º¡àë∏°üe øe ¿CG ¿hôj øjòdG ∂ÄdhCG É¡H Ωƒ≤j »àdG ájPDƒŸG ∫ÉªYC’G
…CG É¡H Ωƒ≤j IAÉæH IQOÉÑe ájCG Iƒ≤H ójDƒà°S É¡fCG áMGô°üH ø∏©J ¿ÉªY ¿Éa Gòdh ,±ó¡dG Gòg ≥«≤– π«Ñ°S ‘
.ájÉ¨dG √òg ≥«≤– ¤G …ODƒJ ¿G É¡fCÉ°T øe ôNBG º«YR …CG hCG »HôY º«YR
:¿ƒæ````WGƒ``ŸG É`¡`jCG
,á«ª«∏b’G ÉægÉ«e øe AõL ƒg …òdG õeôg ≥«°†e á«ªgCG ¿CÉ°ûH π«b ÉªY ÒãµdG ºà©ª°S ºµfCG ‘ ∂°T ’
GPG ¬fÉa Gòdh .¬H ô“ ⁄É©dG §Øf äGOGóeG øe IÒÑc áÑ°ùf ¿G .á«ŸÉ©dG ≥jÉ°†ŸG ºgCG øe ∂dòc ƒg …òdGh
≥«°†ŸG GògÈY §ØædG äGOGóeG ∞bh hCG á∏bôY ¤G §°Sh’G ¥ô°ûdG ‘ áægGôdG QGô≤à°S’G ΩóY ádÉM äOCG
á≤°ûŸGh ≥«°†dG øe ¿ƒfÉ©«°S ¢SÉædG øe ÚjÓŸÉa .IÒ£N ¿ƒµà°S ∂dP øY ºéæJ ób »àdG èFÉàædG ¿Éa
ájô◊G øY ´Éaó∏d ÉgQGô≤à°SGh É¡Jƒb øY AÉæ¨à°S’G øµÁ ’ »àdG ∫hódG øe ÒãµdG OÉ°üàbG ÜÉ°ü«°Sh
.á¨dÉH QGô°VCÉH
Éæ«∏Y ÖLGh Gò¡a .≥«°†ŸG Gòg ÈY QhôŸÉH áŸÉ°ùŸG øØ°ùdG ™«ªL ≥M øY ´ÉaódÉH äó¡©J ¿ÉªYo ¿Éa ∂dòd
.ô◊G ⁄É©dG ‘ ÉæFÉbó°UCG ƒëfh AÉ©ªL ájô°ûÑdG ƒëf ÉæÑLGh øe É°†jCG ¬fCG Éªc ,‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d É≤ah
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áMÓŸG áeÓ°Sh á«æWƒdG ÉæJOÉ«°S øY ´ÉaódG ‘ OOÎf ød ¿ÉªY ‘ ÉæfÉa ô£î∏d ≥«°†ŸG ¢Vô©J GPÉa
∫hódG øe âfÉcCG AGƒ°S ≥«°†ŸG Gòg ‘ áMÓŸG øe ó«Øà°ùJ »àdG ∫hódG ™«ªL ¿CÉH iôf øëfh .á«dhódG
ô£N ó°V …ƒ«◊G »FÉŸG ôªŸG Gòg ájÉªM ‘ áªgÉ°ùŸG á«dhDƒ°ùe É¡«∏Y ™≤J §Øæ∏d áµ∏¡à°ùŸG hCG áéàæŸG
ÖdÉ£J ’ ¿ÉªYo ¿G ,∂dP ≈∏Y ∫hódG √òg åëf ÉæfEGh ,¿Ghó©dG øe ôNBG πµ°T …CG hCG á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G
πFÉ°SƒdG É¡d ôaƒàJ ¿CG á£jô°T áeRÓdG äGAGôL’ÉH ΩÉ«≤dG áæ£∏°ùdG áYÉ£à°SÉÑa ,á«ÑæL’G äGƒ≤dG πNóàH
.∂dòd ájQhô°†dG
¿Éa ÖÑ°ùdG Gò¡dh .√É«ŸG √òg øeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d É°†jCG …Qhô°V ƒg á≤£æŸG ‘ á≤«≤°ûdG ∫hódG ¿hÉ©J ¿G
∞bƒe ƒg á«ÑjôîàdG É¡JÉWÉ°ûæH ó«©H øeR òæe áahô©ŸG ∫hódG ¢†©H √òîàJ …òdG ∫hDƒ°ùeÓdG ∞bƒŸG
»°SÉ«°ùdG »YƒdGh è°†ædÉH º°ùàJ ’ »àdG ôgÉ¶ŸG ‘ ¢SÉª¨f’Éa ,á°UÉN IQƒ°üH ójó°ûdG ∞°SCÓd ƒYój
.ô£ÿÉH ô°ûÑdG øe ÚjÓŸG IÉ«Mh »ŸÉ©dG QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ójó¡àd á∏«°Sh ¿ƒµj ’ ¿CG Öéj
ÒãµdG π«b óbh ÉædhO ÚH ΩÉàdG ¿hÉ©àdG IQhô°V ócDƒJ á≤£æªc è«∏î∏d á«°SÉ«°ùdG hCG á«aGô¨÷G á«ªgC’G ¿G
.±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd GóL π«∏≤dG ’G πª©j ⁄ ∞°SCÓd øµdh Oó°üdG Gò¡H »°VÉŸG ‘
≥∏©àj Ée ‘ QhÉ°ûàdG øµd ,IOhófi ä’É› ‘ ácÎ°ûe äGAGôLEGh äGQhÉ°ûe É©ÑW ∑Éæg âfÉc ó≤d
ó°V É¡àYÉæe QGôªà°SGh á≤£æŸG QGô≤à°S’ áÑ°ùædÉH ájÉ¨∏d Ék ª¡e ¿B’G íÑ°UCG á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG øjOÉ«ŸÉH
.á«ÑæL’G äÓNóàdG
á≤£æªc É«dhO ¬H ±Î©j ¿CG »Øµj ’ …óæ¡dG §«ëŸG ¿CÉH ó≤à©f ÉæfEÉa ,õeôg ≥«°†Ÿ áÑ°ùædÉH ∫É◊G ƒg Éªch
¿Éª°†d ádÉ©ØdG äGAGôL’G PÉîJG É°†jG Öéj πH ,É¡«∏Y á¶aÉëŸG á«dhDƒ°ùe ∫hódG ™«ªL ≈∏Y ™≤J ΩÓ°S
πNóJ ¢VQÉ©f Éªc ,á≤£æŸG ‘ á«ÑæLCG óYGƒb …CG áeÉbEG Ió°ûH ¢VQÉ©f øëfh ,§«ëŸG Gòg øeCGh áeÓ°S
ƒg ∂dP ≈∏Y πãe ÜôbGh π°†aCG π©dh ,á≤£æŸG ≈∏Y É¡Jô£«°Sh ÉgPƒØf §°ùH ¤G ≈©°ùJ »àdG ∫hódG
á«à««aƒ°ùdG äGƒ≤dG øe IÒÑc OGóYCG OƒLh ÖÑ°ùH π©ØdÉH á«æWƒdG É¡àjƒg âë‰G »àdG á«Hƒæ÷G øª«dG
Ú«HôY øjó∏H ó°V äGƒ≤dG √òg πÑb øe ájôµ°ùY IóYÉ≤c É¡eGóîà°SG ” ¬fG º∏©j πµdGh .É¡H á«HƒµdGh
õjõ©J ±ó¡H á«∏ëŸG äÉYGõædG IQÉKE’ »≤jôa’G ¿ô≤dG ‘ É¡JGP äGƒ≤dG √òg πNóJ ¿CG Éªc .Ú≤«≤°T
¿Éµe …CG ‘ ¬àjôMh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ≈∏Y ≈°†bh IÉfÉ©ŸGh Ω’B’G ÖÑ°S ób á«©°SƒàdG á«à««aƒ°ùdG ±GógC’G
®ÉØ◊G ¿Éª°†d Iƒb øe â«JhCG Ée πµH ¿hÉ©àà°S ¿ÉªYh
o .É¡Jô£«°S ¬«a §°ùÑJ ¿CG äGƒ≤dG √òg âYÉ£à°SG
.¿Ghó©dGh º∏¶dG Iƒb áehÉ≤Ÿ É¡JóYÉ°ùeh á≤£æŸG Üƒ©°Th ∫hO ájôMh øeCG ≈∏Y
AGôL øe ájô°ûÑdG É¡H â«∏àHG »àdG ÖFÉ°üª∏d áfõfih IójóL á∏ãeCG ⁄É©dG ó¡°T »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓNh
¢SÉædG øe ±ƒdC’G äGô°ûY ádÉM ¿Éa É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL »Øa .á«JGòdG ídÉ°üŸG ΩóîJ »àdG á°SÉ«°ùdG ´ÉÑJG
.Éæà≤Ø°T äQÉKCG ób øjOô°ûe ÚÄL’ GƒëÑ°ü«d ºgQÉjO øe QGôØdG ≈∏Y GhÈLCG øjòdG AÉjôHC’G
¢SÉædG A’Dƒg IÉfÉ©eh Ω’B’G øe ∞«Øîà∏d ∂dP π©ØJ π¶à°Sh É¡àYÉ£à°SÉH Ée πc ¿ÉªYo âdòH ó≤dh
øª«dG øe Éfó∏H ¤G QGôªà°SÉH ¿ƒ≤aóàj øjòdG ÚÄLÓdG áæfi ∞dCÉf ÉæëÑ°UCG Ú«fÉª©dG øëfh ,AÉ°SDƒÑdG
IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh º¡dÉÑ≤à°S’ á°UÉN äGAGôLG PÉîJG ¿B’G ÖLƒà°ùj íÑ°UCG …òdG ôeC’G ,á«Hƒæ÷G
.º¡d ájQhô°†dG
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∞«ØîàdGh áYÉéŸG áëaÉµŸ ájQhô°†dG äGAGôL’G ∫hódG ™«ªL òîàJ »µd ¿ÉM ób âbƒdG ¿CÉH iôf ÉæfGh
¿CG ¤EG ôªà°ùà°S øëŸGh Ω’B’G √òg ¿CÉH ÉæàYÉæb ¿CGh .⁄É©dG Gòg ‘ ÚehôëŸG ¢SÉædG øe ÚjÓŸG Ω’BG øe
»ŸÉY …OÉ°üàbG ¿ƒfÉb OÉéjEG ºàj ¿CG ¤Gh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dÉH ó«≤àdG IQhô°V ≈∏Y QGô°UEG ‘ ÉæØbƒe óMƒf
.áØ°üæeh ádOÉY á≤jô£H OQGƒŸG ácQÉ°ûe ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤j ójóL
ÉæfEÉa ,º¡Hƒ©°T IóFÉØd Ωóîà°ùJ ºgOÓH OQGƒe ¿CG øe ócCÉàdG Ú«æWƒdG AÉªYõdG ÖLGh øe ¬fCG Éªch
á©ØæŸ »ŸÉY ¥É£f ≈∏Y …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d ÉeÉ¶f πª°û«d ™°Sƒe πµ°ûH CGóÑŸG Gòg OÉªàYG IQhô°†H øeDƒf
ájOÉŸG QOÉ°üŸG ™e º°†j ¿CG Öéj áeó≤àŸG ∫hódG ¬à≤≤M …òdG ÒÑµdG »æ≤àdG Ωó≤àdÉa ,AÉ©ªL ájô°ûÑdG
.äÉLÉ◊G √òg á«Ñ∏àd á«ŸÉ©dG
¢†ØN ¿CG ÚM ‘h .»ŸÉ©dG í∏°ùàdG ¢†ØN ¤G á«eGôdG ä’hÉëŸG á∏°UGƒe IQhô°V É°†jCG iôf øëfh
¿C’ ∂dP ,∂dP ≈∏Y Oó°ûf ¿CG É©«ªL ÉæÑLGh øe ¿Éa iÈµdG ∫hódG á«dhDƒ°ùe øe ¢üNC’ÉH ƒg í∏°ùàdG
¿CGh ¿ÉæÄªWGh á≤ãH πÑ≤à°ùª∏d ô¶æj ¿CG …ô°ûÑdG ¢ùæé∏d øµÁ §≤a »YÉª÷G QÉeódG áë∏°SCG êÉàfEG ¢†ØîH
á≤jô£H ä’hÉëŸG √òg á∏°UGƒe …Qhô°†dG øe ¬fCG ÒZ ,AÉ°†¨ÑdG øe á«dÉN ∫hódG ÚH ábÓ©dG ¿ƒµJ
.⁄É©dG áeÓ°S ¿Éª°†d iƒ≤dG ¿RGƒJ ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe á∏eÉc äÉfÉª°†Hh á«©bGh
øe »°SÉeƒ∏HódG ∫ÉéŸG ‘ πª©dG øe GAõL π©ØdÉH ¿ƒµJ ¿CGh ≥aGôJ ¿CG Öéj äGAGôL’G √òg ¿CG Éªc
AGQh øªµJ á«°SÉ«°ùdG ´ÉªWC’G ¿CG ∂dP áª¶©dG hCG IôHÉµŸG ¤G á«eGôdG ä’hÉëŸG πµd óM ™°Vh πLCG
.ô£ÿG ÜÉÑ°SCG QhòL »g »àdG í∏°ùàdG IOÉjR
:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ÉæÑdÉ£j …òdG QhódÉH øjôjóL ¿ƒµf ¿CG ÉfOQG GPÉa ,É≤M áª«°ùL »g πÑ≤à°ùŸG ‘ Éæ¡LGƒJ »àdG ΩÉ¡ŸG ¿EG
‘ Éæ«∏Y äôe »àdG øëŸG ‘ ÉæªFGõY øe äƒb »àdG ÇOÉÑŸÉH Ió°ûH ∂°ùªàf ¿CG Éæ«∏Y »¨Ñæ«a ÉfÒ°üe ¬H
Éfó∏H áeóÿ ¬àjÉªMh ¬fƒ©H ÉfóÁh ÉfÉ£N Oó°ùj ¿CG ˆG Ú∏FÉ°S ΩÉe’G ¤EG É©e Ò°ùf ÉfƒYO ∂dòd ,»°VÉŸG
.AÉ©ªL ájô°ûÑdG áeóNh
…ôé¡dG ¿ô≤dG ∫ƒ∏Mh …ôé¡dG ô°ûY ™HGôdG ¿ô≤dG AÉ¡àfÉH »eÓ°S’G ⁄É©dG Åæ¡æd á°UôØdG √òg õ¡àæf ÉæfEG
,AÉ©ªL ájô°ûÑdGh á«eÓ°S’G áeCÓd ΩÓ°ùdGh ácÈdGh ÒÿÉH ÓaÉM Éfôb ¿ƒµj ¿CG ≈æªàf …òdG ójó÷G
.õjõ©H ˆG ≈∏Y ∂dP Éeh
..ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch ,≥«aƒàdG ‹h ˆGh
,,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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.Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh ,áªMôdGh ió¡dG »Ñf ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ óª◊Gh
:»````HC’G Ö`©```°ûdG É¡jCG
ÉæfÉªY ≈∏Y ¬¨Ñ°SCG Ée ≈∏Y ,ôjó≤dG »∏©dG ˆG óªëæd Ωƒ«dG Gòg πãe ‘ É©e πØàëf ¿CG áæ°S πc ÉæJOÉY øe
.É©«ªL ÉæHƒ∏b ≈∏Y õjõ©dGh AÉ£©ŸG ó∏ÑdG Gòg áeóÿ ó¡©dG Oóéædh ,äÉcôHh º©f øe áÑ«Ñ◊G
ô°û©dG ∫GƒW É©e √Éæ°†N …òdG ìÉØµdG ôcòàf ¿CG Éæ«∏Y ,ô°TÉ©dG »æWƒdG Éfó«©H πØàëf øëfh Ωƒ«dGh
¬HGôJ ≈∏Y ¢û«©j Oôa πµd Ωó≤àdGh áeGôµdGh ájô◊Gh ,Éfó∏Ñd AÉNôdGh øeC’G ≥«≤ëàd ,á«°VÉŸG äGƒæ°S
.ôgÉ£dG
ÉæªYój Ée Éæjód øµj ⁄ ,¥É°ûdGh πjƒ£dG ≥jô£dG ∂dP ≈∏Y É©e ÉæJÒ°ùe ÉfCGóH ÉeóæY ΩGƒYCG Iô°ûY πÑ≤a
ÉæJó«≤Yh ÉæàdÉ°UCG ‘ AÉjƒbCG Éæc øµd ,A»°T πc ‘ AGô≤a Éæc .πLh õY ˆG √Qób ÉÃ ¿ÉÁ’G iƒ°S ÉfQRGDƒjh
Éæjód øµj ⁄ .Éæ°VÎ©J âfÉc »àdG äÉÑ≤©dGh π«bGô©dG πc ºZQ ìÉéædG ≈∏Y ÉfQGô°UEGh ÉæeõY ‘h
º¡fÉµe GhòNCÉ«d ºgOGóYEGh ,IóYÉ°üdG ÉædÉ«LCG º«∏©àd ¢SQGóe ’h ,ÚæWGƒŸG áë°üH ájÉæ©∏d äÉ«Ø°ûà°ùe
Éæjód øµj ⁄h ,º¡d äGóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh øjRƒ©ŸGh Iõé©dÉH ájÉæ©∏d á«YÉªàLG äÉeóN ’h ,⁄É©dG ‘
GƒcôJ ób ÖgGƒŸG …hP ÉæFÉæHCG øe ÒãµdG ¿Éch .Éfó∏H QOÉ°üe á«ªæJh º«¶æJ ¬©e øµÁ »eƒµM RÉ¡L
.iôNCG øcÉeCG ‘ ¥RôdG AGQh É«©°S ,∑Gòæ«M É¡«a IóFÉ°S âfÉc »àdG ´É°VhC’G øe Gƒ°ùÄj ¿CG ó©H OÓÑdG
âfÉch ,É¡H QôZ äÉYÉªL ÉæÑ©°T ó°V É¡æ°ûJ âfÉc ,á©°ûH á«°ûMh ÉHôM ¬LGƒf Éæc ∂dP ≈∏Y IhÓYh
.ájOƒÑYh AÉ≤°Th ¢SDƒH ¤G ⁄É©dG Gòg ‘ ÚjÓŸG IÉ«M âdƒM »àdG É¡JGP Iôjô°ûdG iƒ≤dG ∂∏J É¡ªYóJ
.¬∏c Gòg ≈∏Y Ö∏¨àdÉH Éfó¡©J ó≤dh
¢VQCG ≈∏Y É¡≤«≤– Éæ©£à°SG »àdG äGRÉ‚’G Aƒ°V ‘ ,äGƒæ°ùdG ∂∏J ∫ÓN øe AGQƒdG ¤G Éfô¶f GPEGh
¿CG Éæ«∏Y ¿Éc ó≤a .ΩÉjC’G ∂∏J ‘ Éæ≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ŸG ΩÉ¡ŸG áeÉ°ùL ÉeÉ“ ∑Qóf ¿CG ÉææµÁ ,ˆG ¿ƒ©H ¿ÉªYo
øµj ⁄h ,πeCÓd áÑ«îŸG äÉ°ùµædG øe ÒãµdG ≈∏Y Ö∏¨àf ¿CGh ,ÜÉ©°üdGh ¥É°ûŸG øe ÒãµdG πªëàf
πLCG øe ¿Gó«e πc ‘h ,Iƒb øe Éæ«JhCG Ée πµH ìÉØµdG iƒ°S ÜÉ©°üdGh äÉjóëàdG ∂∏J á¡LGƒŸ Éæjód
»àdG áª«°ù÷G ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤dG øY Éæ°ùYÉ≤Jh äÉjóëàdG ∂∏J á¡LGƒe ‘ Éæ≤ØNG ƒdh ,É¡JõYh Éfó∏H QGô≤à°SG
.ÉãÑY ÖgòJ ⁄ ÉæJÉ«ë°†Jh ,π°ûØf ⁄ ÉæfCG ˆ óª◊Gh ,ÖjQ ¿hóH Éª∏¶e πÑ≤à°ùŸG ¿Éµd Éæà¡LGh
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ÉfOƒ¡éHh .√ô°SCÉH ⁄É©∏dh É©«ªL Éæd á∏KÉe hóÑJ äÉjóëàdG ∂∏Jh ,ìÉØµdG ∂dP èFÉàf ¿Éa Ωƒ«dGh
π°†ØH A»°T πc ¥ƒah ,áæëŸG äÉbhCG ‘ ÉæÑfÉL ¤G GƒØbh øjòdG Ú°ü∏îŸG ÉæFÉbó°UCG IóYÉ°ùÃh ,IóMƒŸG
.Ωó≤àdGh ájô◊Gh øeC’G ∂dP ,Ö«Ñ◊G Éfó∏Ñd ≥≤ëf ¿CG Éæ©£à°SG ,¬àjÉªMh πLh õY ˆG ájÉæY
¿EG .ÉgÉæ≤≤M »àdG ÉæJGRÉ‚EÉH √RGõàYGh √ôîa ≈∏Y ád’O É«dÉY ¬°SCGQ ™aôj ¿CG ÊÉªY πc áYÉ£à°SÉH Ωƒ«dGh
áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG áFÉe øe ÌcCG ¿B’G Éæjódh ,øWGƒe πµd Iôaƒàe âëÑ°UCG áãjó◊G á«Ñ£dG äÉeóÿG
øeh .ÉæJÉLÉ◊ äôî°S ób áãjó◊G É«LƒdƒæµàdGh º∏©dG πFÉ°Sh ¿CG Éªc ,Éæ°SQGóe ‘ º«∏©àdG ¿ƒ≤∏àj
ºFÉb ÉfOÉ°üàbG ¿G ìƒ°VƒH äô¡XG ,AÉ¡àf’G ≈∏Y âHQÉb »àdG ¤hC’G á«°ùªÿG Éæà£N ¿EÉa iôNCG á«MÉf
¿hDƒ°T Ò«°ùJ ‘ ájô◊G πeÉµH ¿ƒ©àªàj ÉæÑ©°T AÉæHCG ¿EÉa OÓÑdG πNGO ‘ ÉeCG ,áª«∏°Sh ájƒb ¢ù°SCG ≈∏Y
.á≤ãdGh ΩGÎM’ÉH »Mƒj ‹hódG ™ªàéŸG Iô°SCG ‘ ÉfÉµe Éæ°ùØfC’ ÉæÑ°ùc Éªc º¡JÉ«M
’CG Öéj ,ÉfOƒ¡L ìÉéæd Éæàé¡Hh ÉfQhô°S øY Üô©fh ,º©ædG √òg ≈∏Y ˆG óªëf …òdG âbƒdG ‘ øµd
.Gòg πc ≥«≤– Éæ©£à°SG ÉŸ »æWƒdG º¡ÑLGh AGOCG ‘ º¡«fÉØJh á«JGòdG º¡JÉ«ë°†J ’ƒd øjòdG ∂ÄdhCG ≈°ùæf
 ما فيهم رجال فرقنا الوطنية ال�شداء الذين ننظر،واأعني بهوؤلء �شباط وجنود قواتنا ام�شلحة البوا�شل
,ácô©ŸG ¢VQG ‘ º¡JÉÑK ¿G .π«ª÷ÉH ¿Éaô©dGh ôjó≤àdGh ôîØdG ÉgDƒ∏e Ú©H ó«éŸG Ωƒ«dG Gòg ‘ º¡«dEG
,Éfó∏H øY ´Éaó∏d á°ü«NQ º¡MGhQCG ∫òÑd º¡YÉaófGh ,ÉæMÉØc äGƒæ°S á∏«W hó©dG ¬Lh ‘ ºgOƒª°Uh
.Éæ∏Ñ≤à°ùŸ É°SGÈfh Éæ«°VÉŸ GÒØ°S π¶«°S ºgAÉ£Y ¿EG .áãjó◊G ÉæfÉªY AÉæH øe Éææµe
:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
øe Iƒ≤dGh á≤ãdG óªà°ùf ¿CG Éæ«∏Y ÖLƒàj ÚM ‘ øµd ,É¡«∏Y ˆG óªëf ¿CG Öéj IÒãc AÉ«°TCG áªK
Èà©f ¿CG ,ÉæªFGõY øe …ƒ≤f ¿CGh ,πÑ≤à°ùŸG ¤G ÉfQÉ¶fCG ¬Lƒf ¿CG ’EG ¬JGP âbƒdG ‘ Éæ©°ùj ’ ,ÉæJGRÉ‚EG
.óM óæY ∞≤j ’h ,π∏ŸG ’h π∏µdG ±ô©j ’ Oƒ¡éŸ ¤hC’G á∏MôŸG áHÉãÃ á«°VÉŸG ô°û©dG äGƒæ°ùdG
,ôeC’G ≈¡àfCGh Éæàª¡e Éfõ‚CG ób ÉæfCÉH ôµØf ’ ¿CGh ,QGô°UEGh ΩõY πµH πª©dG á∏°UGƒe øe óH ’ ∂dòd
∂dòd .πÑ≤à°ùª∏d Éæ££Nh ÉæJÉYhô°ûe πµd »°SÉ°SC’G ô°üæ©dG ¿ƒµj ¿CG Öéj äGòdG ≈∏Y OÉªàY’Éa
øe π«∏≤à∏d ájOÉ°üàb’G Éæ©jQÉ°ûe ™jƒæJh ,ÉfOÉ°üàbG ájƒ≤J ¤G A»°T πc πÑb ¬LƒJ ¿CG Öéj ÉfOƒ¡L ¿Éa
‘ ÉfQOÉ°üeh ÉfOƒ¡L OóÑf ’ ¿CG Öéj ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàdh .(§ØædG) óMGƒdG Qó°üŸG ≈∏Y OÉªàY’G
Ö©°ûdG OGôaCG πc IÉ«M iƒà°ùe Ú°ùëàd A»°T πc ¬Lƒf ¿CG Öéj πH ,É¡d ≈æ©e ’ áaÎe ™jQÉ°ûe áeÉbEG
.ÉææWh ´ƒHQ ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’Gh ,á«°SÉ°SC’G ºFÉYódG ájƒ≤àdh ,QGôªà°SÉH
ΩÉ©dG πFGhCG ‘ ò«ØæàdG ™°Vƒe ™°Vƒà°S »àdG ,á«fÉãdG á«°ùªÿG Éæà£N ¬«dG »eôJ …òdG ±ó¡dG ƒg Gòg
≈∏Y ÊÉªY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ±’BG á©Ñ°S øe ÌcCG ≥Øææ°S áeOÉ≤dG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Yh .πÑ≤ŸG
,√É«ŸG äGójó“h ,á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe ≈≤∏à°Sh ,¢Vô¨dG Gòg ≥«≤– ¤G á«eGôdG ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJ
™jQÉ°ûe ≈¶ëà°S Éªc ,É°UÉN ÉeÉªàgG á«YÉªàL’G äÉeóÿGh ,áeÉ©dG ≥aGôŸGh øcÉ°ùŸGh ¥ô£dG AÉ°ûfEGh
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≥≤ëf …òdG ó◊G ¤G Éªgôjƒ£J Ωõà©f ¿ÉYÉ£b ¿Gògh ,ΩÉªàg’G ¢ùØæH á«µª°ùdG IhÌdGh á«YGQõdG á«ªæàdG
øe ,áæ£∏°ùdG AÉLQCG πc - ˆG ¿PEÉH - ºî°†dG èeÉfÈdG Gòg óFGƒa º©à°Sh .Éfó∏Ñd »JGòdG AÉØàcE’G ¬«a
âbƒdG ¢ùØf ‘h .ÉHƒæL á«Hƒæ÷G á≤£æŸÉH ™°Vƒe ≈°übCG ¤EG ,’Éª°T Ωóæ°ùe IôjõL ¬Ñ°ûH ™°Vƒe ≈°übCG
Ú«°UÉ°üàNGh AÉª∏Y GƒëÑ°ü«d ‘ÉµdG OGóYE’G ºgOGóYEGh ÉæHÉÑ°T º«∏©àd áeRÓdG äGƒ£ÿG òîàà°S
Éª∏c É¡«dG êÉàëæ°S »àdG ,iôNC’G ¢UÉ°üàN’G ´hôa øe ∂dP ÒZh ,áYGQõdGh á°Sóæ¡dGh Ö£dG ‘
ÉfQôb ±ó¡dG Gòg ≥«≤– πLCG øeh .™jô°ùdG ™°SƒàdÉH ájô°üY ¢ù°SG ≈∏Y Éfó∏H ôjƒ£J á«∏ªY äôªà°SG
,á«ŸÉ©dG äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG ≈∏Y áaô©ŸGh º∏©dG QÉªK ÉfDhÉæHG É¡«a ≈≤∏àj ,ihõf ‘ (¢SƒHÉb á©eÉL) AÉ°ûfEG
.¬≤«aƒJh ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ
äOGR Éª∏c ,Ωó≤àdGh Qƒ£àdG ÖcôH áãjóM ádhO äòNCG Éª∏c ¬fCG ⁄É©dG AÉëfCG øe Òãc ‘ çóM ó≤d
IQƒ°üH á«°üî°T ÒZ íÑ°üJ ¿CG ¤G π«“ RÉ¡÷G ∂dP ∫ÉªYCG ¿CG å«ëH ,»eƒµ◊G ÉgRÉ¡L äGó«≤©J
‘ É¡H íª°ùf ødh ,É¡H ≈°Vôf ød ádÉM √òg .ÚæWGƒŸG äÉLÉM º¡ØJ øY ó©ÑdG πc Ió«©Hh ,IójGõàe
á°SGQO AGôLE’ ,á°ü°üîàe áÄ«g ¤G ÉfôeGhCG ÉfQó°UCG ó≤a ,ÚæWGƒŸG áeóN ≈∏Y Éæe É°UôMh ∂dòd .¿ÉªYo
,Éæàeƒµ◊ - ÚæWGƒŸG øe - ‹É◊G …QÉ°ûà°S’G RÉ¡÷G IóYÉb ™«°Sƒàd äÉ«°UƒJ Ëó≤Jh ,¿CÉ°ûdG Gò¡H
.á«æWƒdG Éæà°SÉ«°S º°SQ ‘ QÉÑàY’G Ú©H ÚæWGƒŸG äÉLÉMh äÉÑZQ òNCG πLCG øe ∂dPh
:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
á≤«≤M Éææ«YCG Ö°üf ÉªFGO ™°†f ¿CG Öéj Éfó∏Ñd »YÉªàL’Gh …OÉŸG Qƒ£à∏d §£îfh πª©f ÚM ÉæfG
ÊÉª©dG çGÎdG ‘ øªµJ á«≤«≤◊G ÉæJƒb ¿EG πH ,√óMh …OÉŸG QÉgOR’G ‘ øªµJ ’ ÉæJƒb ¿CG :»gh
QÉµaC’Gh ájOÉŸG AÉ«°TC’G ´óf ’ ¿CG Öéj ∂dòd .∞«æ◊G »eÓ°S’G ÉææjO ÇOÉÑeh ™FGô°Th ,≥jô©dG
Öéj ∂dòc .á∏«°UC’G á«fÉª©dG Éfó«dÉ≤Jh ÉæKGôJ ≈°ùæf Éæ∏©Œ áLQód ÉfôYÉ°ûe ≈∏Y Pƒëà°ùJ á∏«NódG
É¡Ñgh »àdG á∏«ª÷G É¡à©«Ñ£H åÑ©dG ójôj øe πc øe áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y ßaÉëfh õà©f ¿CG Éæ«∏Y
¬à«dhDƒ°ùe πª– Éæe Oôa πc ≈∏Y »æWh ÖLGh áHƒgƒŸG á©«Ñ£dGh ´ƒæ°üŸG çGÎdG ájÉªM ¿G .É¡d ˆG
,É¡àjQGôªà°SG øª°†f ≈àM Égôjƒ£Jh ájó«∏≤àdG ÉæàYÉæ°U ™«é°ûJ Éæ«∏Y ÖLGƒdG øe ¬fEGh .Éªgƒëf
Qó°üe íÑ°üjh ∂dP πc ≈≤Ñ«d πFGhC’G ÉæjôµØeh ÉæFÉª∏Y ≥∏N πc ≈∏Y á¶aÉëŸG Éæ«∏Y Öéj ∂dòc
.áeOÉ≤dG ÉædÉ«LC’ RGõàYG
،هذه اذن هي اخطوط العري�شة وامبادئ التي مدنا بالقوة التي مكننا من القيام بواجباتنا ي ام�شتقبل
 فاننا بذلك ن�شمن، واذا دافعنا عنها بكل طريقة مكنة،وهي خطوط ومبادئ اذا اتبعناها باخا�س
.á«JGòdG ÉæJƒb õjõ©Jh ,QGôªà°SÉH Éæeó≤J
:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
,ÉæÑ©°Th Éfó∏Ñd á«ªgCG øe ÉæJƒb AÉæÑd á∏°UGƒàŸG Oƒ¡é∏d Ée ∫ƒM Éæ°SƒØf ‘ ∂°û∏d ’É› ´óf ’ ¿CG Öéj
135

áLQO ¤G á≤£æŸG √òg QGô≤à°SG ΩóYh ,»ŸÉ©dG QGô≤à°S’G ΩóY ádÉM äójGõJ á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG »Øa
,ô£ÿÉH »ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG Oóg óM ¤G QGô≤à°S’G ΩóY ádÉM â∏°Uh á°UÉN IÒNC’G ô¡°TC’G ‘h .IÒ£N
∫ÉªYCÉH ∫hódG ¢†©H ΩÉ«b ¤Gh ,á¡L øe á°üjƒYh áÁób äÓµ°ûe πM π°ûa ¤G √Oôe ∂dP ÖÑ°Sh
´ÉªWCGh äÉMƒªW ¤G ™Lôj ºgC’Gh »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG øµd ,iôNCG á¡L øe á«dhDƒ°ùŸÉH º°ùàJ ’ IÒ£N
π¨à°SGh ,ó°üb øY QGô≤à°S’G ΩóY ádÉM ™«é°ûJ ≈∏Y πªY …òdGh ,É¡d OhóM ’ »àdG »à««aƒ°ùdG OÉ–’G
¬fÉ«c Oó¡j Gô£N ¬LGƒj Ωƒ«dG ô◊G ⁄É©dG ¿CG áé«àædG âfÉch ,á«JGòdG ¬àë∏°üŸ øgGôdG »ŸÉ©dG ™°VƒdG
»àdG ájô◊G ¿Éa ¬à¡LGƒŸ IóMƒeh áª°SÉM äGAGôLG PÉîJG ¤G ⁄É©dG Gòg ´ô°ùj ⁄ GPG Gô£N ,√OƒLhh
.ÉgOGOÎ°SG øµÁ ’ å«ëH ∂°T ¿hóH ó≤Øà°S Üƒ©°ûdG øe ÒãµdG É¡∏LG øe ≈fÉYh íaÉc
:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
¤G ÉfAÉ≤°TCG ÉfƒYO ó≤d ,á«ZÉ°U ÉfGPBG ≥∏J ⁄ É¡æµdh ,QÉ£NC’G √òg ¤G IójóY äGôe ¿ÉªY âgƒf ó≤d
ájƒ«M â°ù«d »àdG á≤£æŸG √òg ,á≤£æŸG √òg QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ÉæJóYÉ°ùeh ,Éæ©e ΩÉª°†f’G
Ée øëfh - ¿hOó¡e ÉæfCG ÉÃh ∂dòd .ihóL ¿hO øµd ,πµc ⁄É©∏d áÑ°ùædÉH πH ,Ö°ùëa Éæd áÑ°ùædÉH
IóYÉ°ùŸG Ö∏W iƒ°S GQÉ«N ∂∏‰ ’ - ójó¡àdG ∂dP πµ°Th á≤«≤M øY Iôjôeh á«M äÉjôcP Éæjód âdGR
.Éæ°ùØfCG øY ´ÉaódG øe Éææµ“ »àdG πFÉ°SƒdÉH Éæfhóª«°S øjòdG ∂ÄdhCG øe
‘ áÑZQ Éæjód â°ù«dh ,»Hô©dG ÉæFÉªàfÉH õà©fh ôîØf øëfh ,ådÉãdG ⁄É©dG ‘ AÉ°†YCG Éæ°ùØfCG Èà©f ÉæfG
∑Îf ¿CG ƒg §≤a √ójôf Ée πc .øjôNB’G ídÉ°üe áeóN hCG ≈ª¶©dG ∫hódG äÉYGô°U ‘ Éæ°ùØfCG §jQƒJ
ócDƒf ¿CG øe óH ’ Éægh .»ŸÉ©dG º∏°ùdG á«°†b áeóN ‘ ÉfQhO Ö©∏f ¿CGh ,ΩÓ°S ‘ á≤£æŸG ¿Gó∏H πch
™aGóæ°S ÉæfEÉa ¿GhóY …CG ¤G Éæ°Vô©J GPG øëf ,∞©°†dÉH Qƒ©°T øe ≥ãÑæJ ’ ΩÓ°ùdG ‘ ÉæàÑZQ ¿CG ™«ªé∏d
.ÉfGƒb πµH Éfó∏H øY
:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
√ò¡d ÉæJÉ«M Éæ°Sôch ,Éfô¶àæJ »àdG äGƒæ°ùdG ¤G Éfó∏ÑH Ò°ùdG á«dhDƒ°ùe Éæª∏°ùJ ÉeóæY ,ΩGƒYCG Iô°ûY πÑb
GójóL ÓeCGh ,IójóL IÉ«M ÉæÑ©°T »£©j Gôéa ,¿ÉªYo ≈∏Y π£«°S GójóL Gôéa ¿CÉH ºµJógÉY ,ájÉ¨dG
ôNBG ójóL ó¡Y ÜÉàYCG ≈∏Y ∞≤f Ωƒ«dG øëfh ,É©e ó¡©dG ∂dòH Éæ«ah ¬àjÉYQh ˆG ¿ƒ©Hh .πÑ≤à°ùª∏d
,á∏¡°S â°ù«d ÉæeÉeCG âdGR Ée »àdG ≥jô£dG ¿EG .¬JÉjó– á¡LGƒe ≈∏Y ÉfQGô°UEGh ÉæeõY ô¡¶f ¿CG Éæe Ö∏£àj
,OGOõJ ób πH ,ÉgÉë°Vh á«°ûY ÚH ™LGÎJ ød ÉæH ábóëŸG QÉ£NC’G ¿CG Éªc .áªL äÉHƒ©°U É¡ØæàµJ πH
≈∏Y É©e Ò°ùdG ≈∏Y Ωõ©dG ÉfóWh GPGh ,Ëƒ≤dG ÉææjOh ,º«¶©dG ÉæKGÎd ÚbOÉ°U Ú°ü∏fl Éæ«≤H GPEG øµd
.ˆG ¿PEÉH ÉæØ«∏M ô°üædG ¿ƒµ«°Sh ,íéæf ±ƒ°S ÉæfÉa ,Éæd ˆG ÉgQÉàNG »àdG ≥jô£dG
..¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
..ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch
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…óHC’G OôØdG ‹RC’G ¬dE’G ƒgh √Gƒ°S óÑ©j ’ ¿CG ôeCG ƒg ’EG ¬dEG ’ ôgÉ≤dG õjõ©dG QOÉ≤dG …ƒ≤dG ˆ óª◊G
”ÉN ,ád’ódG í°VhCGh ádÉ°SôdG º“ ≈àM á«fGOôØdÉH øjô°ûÑeh á«fGóMƒdG ¤G ÚYGO iÎJ ¬∏°SQ π°SQCG
≥jô£dG í°VhCGh øjódG óYGƒb ≈°SQCÉa º∏°Sh ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi Ú∏°SôŸGh AÉ«ÑfC’G
≈∏Y Gƒª≤fh øjóJôŸG GƒHQÉMh ÚbQÉŸG GhógÉéa ó«MƒàdG áª∏c ≈∏Y ¿ƒdhC’G ¿ƒª∏°ùŸG ßaÉëa øjóà¡ª∏d
íeÉ°ùJ ‘ GhCGQ øjòdG ájhÉª°ùdG ¿ÉjOC’G »≤æà©e øe ÒãµdG É¡FGƒd â– ó«MƒàdG áª∏c â©ªéa Ú≤aÉæŸG
äÉMÉ°ùdGh OÉ°TQ’G äƒ°U É¡æe ƒ∏©j »àdG ÈæŸG »g óLÉ°ùŸG âfÉch ácôHh ÒN πc √õYh ΩÓ°SE’G
.¬fhóªëjh ˆ ¢†FGôØdG GhODƒjh Gƒª∏©àjh Gƒª∏©«d
q ¿ƒª∏°ùŸG É¡«a ™ªàéj »àdG
ÉgÉØ£``°UGh É¡ª«¶©àH ¬fCÉ°T õY ˆG ôeCG ∂dòd OGƒàdGh QhÉ°ûàdGh Úª∏°ùŸG ÚH ±QÉ©àdG ¿Éµe óLÉ°ùŸGh
:∫É≤a ¬°ùØæd
íÑ°ùj ¬ª°SG É¡«a ôcòjh ™aôJ ¿CG ˆG ¿PCG äƒ«H ‘} :∫Ébh ,|GóMCG ˆG ™e GƒYóJ Óa ˆ óLÉ°ùŸG ¿Cs Gh}
¿ƒaÉîj IÉcõdG AÉàjEGh IÓ°üdG ΩÉbEGh ˆG ôcP øY ™«H ’h IQÉŒ º¡«¡∏J ’ ∫ÉLQ ∫É°UB’Gh hó¨dÉH É¡«a ¬d
øeh ,∂dòd óLÉ°ùŸG áeÉbEG ‘ Ö«ZÎdG ËôµdG ∫ƒ°SôdG øY OQh óbh |QÉ°üHC’Gh Üƒ∏≤dG ¬«a Ö∏≤àJ Éeƒj
ájGógh ÚÄ°TÉædG ÉæHÉÑ°ûd GQÉæe ¿ƒµàd óLÉ°ùŸG AÉæH Éæ©é°T øjóMƒŸG áª∏c á«ªæJh øjódG ƒ‰ ≈∏Y Éæ°UôM
âLôNG »àdG º∏©dG áæjóe ihõæH ¢SƒHÉb ™eÉL »îjQÉàdG ™eÉ÷G Gòg Ωƒ«dG íààØf øëfh .Úª∏©àª∏d
AÉ«dhC’G øe IƒØ°U É¡HGôJ ‘ âª°V Éªc ,øjógÉéŸG º∏©dG áªFCGh Ú∏eÉ©dG AÉª∏©dG øe ÒãµdG ÒãµdG
ô°ûY ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG ∫hCG ‘ øëfh »æjódG ìô°üdG Gòg ìÉààaG ±OÉ°U óbh ,Ú«°VôŸG áªFC’Gh AÉª∏©dGh
á«©«ÑW ÒZ Iôµa »g »àdG Ióë∏ŸG á«Yƒ«°ûdG íaÉµjh á«gGƒdG AGƒgC’G ´QÉ°üj QõLh óe ÚH ¬«a ΩÓ°SE’Gh
ô£a »àdG áª«∏°ùdG Iô£Ø∏d áØdÉfl É¡fC’ Iô£ØdG É¡∏Ñ≤àJ ’h Ëƒ≤dG øjódG É¡Ñé°ûjh º«∏°ùdG π≤©dG ÉgòÑæj
π«∏°†àdGh AGôZ’ÉH ⁄É©dG ¿É«c Ωóg ‘ â≤ØNCG ÉŸ Ióë∏ŸG á«Yƒ«°ûdG √òg ¿EÉa ∂dòd É¡«∏Y ¢SÉædG ˆG
⁄É©dG AÉëfCG πc ‘ ∞©°†dG ¿Éµe â°ù°ùëàa áë∏°ùŸG Iƒ≤dG ≥£æe ¤EG äóªY π«LóàdGh ¢ù«fóàdGh
∂dP ≈∏Y ¢†≤æà°S Ée á¡L øe ÉØ©°V â°ùMCG Ée GPG á«Yƒ«°ûdG âdGR ’h ÉgGƒb πµH É¡«∏Y â°†≤fÉa
.á«°ûMh πch á°SGô°T πµH Ö©°ûdG
ºà©£à°SG Ée º¡d GhóYCGh} ∫ƒ≤j ˆGh ΩÓ°ùà°S’G ¢ù«dh Iõ©dGh Iƒ≤dG ƒg ΩÓ°S’G ¿EG ..¿ƒª∏°ùŸG É¡jCG
»Øµj ’ »Yƒ«°ûdG OÉ◊E’Gh |¿ƒ¡àæj º¡∏©d º¡d ¿ÉÁCG ’ º¡fG ôØµdG áªFCG Gƒ∏JÉ≤a} :∫ƒ≤jh ,|Iƒb øe
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Òî°ùJ øe óH ’h Iƒ≤dGh OGó©à°S’G øe óH ’ πH ójó°ûdG êÉéàM’Gh Öé°ûdGh QÉµæà°S’G ¬àehÉ≤e ‘
OÉ◊E’G ¬Lh ‘ á«JÉY Iôî°U ¬∏c ΩÓ°S’G ¿ƒµj ¿CG ∂dP øe ºgC’Gh OÉ◊E’G Gòg ∞bƒd äÉbÉ£dG πc
¿EÉa |¢Uƒ°Uôe ¿É«æH º¡fCÉc ÉØ°U ¬∏«Ñ°S ‘ ¿ƒ∏JÉ≤j øjòdG Öëj ˆG ¿G} :¤É©J ˆG ∫Éb Éªc »Yƒ«°ûdG
»æfEG ¬◊É°üd »Yƒ«°ûdG OÉ◊E’G É¡∏¨à°ù«°S ΩÓ°S’G äÉ¡L ¢†©H øe πgÉ°ùJ áª∏c ƒdh π«∏b π∏N …CG
πc GhóMƒj ¿CGh GóMGh ÉØ°U º¡d ˆG ÖMCG Éªc Gƒfƒµj ¿CG ⁄É©dG πc ‘ Úª∏°ùŸG ™«ªL É°ü∏fl ƒYOCG
≈æ©e ±ô©J ’ »àdG á«Yƒ«°ûdG ∫ƒ©e ΩGó¡dG ∫ƒ©ŸG Gòg AQód Éjôµ°ùYh É«°SÉ«°Sh É«∏ªYh É«ª∏Y º¡JÉbÉW
.á«fÉ°ùf’G
¬YÉÑJG ¤G º¡jó¡jh É≤M ≥◊G º¡jôjh Úª∏°ùŸG QRCG ó°ûjh øjóMƒŸG áª∏c ™ªéj ¿CG ˆG ¤EG π¡àHCG Éªc
Éæe πÑ≤àj ¿CGh ™eÉ÷G Gòg ‘ ∑QÉÑj ¿CG ˆG ∫CÉ°SCGh ¬HÉæàLG ≈∏Y º¡æ«©jh πWÉÑdG äÉª∏X º¡d ∞°ûµjh
≈YôJ ¿CG º¡∏dG ∂dCÉ°ùfh Ëƒ≤dG ∂æjO ßØ◊ Éææ«©eh ÉæfƒY øc º¡∏dG ¤É©J ¬¡Lƒd É°üdÉN ¬∏©éjh Éæ∏ªY
Üƒ©°T πµd ΩÉFƒdGh ΩÓ°ùdG íæ“ ¿CGh Úª∏°ùŸG OÓH ôFÉ°S ßØ– ¿CGh ¿ÉªYo ÉfOÓH ∂àjÉæY ‹ƒJh ∂àjÉYôH
…P AÉàjEGh ¿É°ùME’Gh ∫ó©dÉH ôeCÉj ˆG ¿EG} .Ö«› ™«ª°S ∂fEG ∂∏°†a øe áYOh øeCG ‘ Gƒ°û«©«d ⁄É©dG
|¿hôcòJ ºµ∏©d ºµ¶©j »¨ÑdGh ôµæŸGh AÉ°ûëØdG øY ≈¡æjh ≈Hô≤dG
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¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ñC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ƒª°ùdG ÜÉë°UCGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
Éfó≤Y ÉŸ É≤«≤– ∑Î°ûe πª©d É≤∏£æeh É°SÉ°SCG …ƒNC’G AÉ≤∏dG Gòg ‘ ô≤f ¿CG É©«ªL ÉfRGõàYG »YGhO øŸ ¬fEG
.ÉædhO ÚH áæ«àŸG §HGhôdGh ô°UGhCÓd Gó«°ùŒh Ωõ©dG ¬«∏Y
ÒÿG ≥≤ëj ôªãeh AÉæH ¿hÉ©J ƒëf ÉfOƒ¡L º¶æj …òdG QÉWE’G πµ°ûJ ≥FÉKƒH ÉæJÉYÉªàLG øe ÉæLôN ó≤d
.AÉ©ªL ájô°ûÑdGh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÉæàeCGh Éæà≤£æeh ÉæHƒ©°ûd
áªLÎd iÈc Oƒ¡Lh äGƒ£N ÉæeÉeCG ∫GõJ ’h ≥jô£dG ≈∏Y ¤hC’G Iƒ£ÿG Éfƒ£N ób ¿ƒµf Gò¡Hh
πeÉµàdGh ≥«°ùæàdG øe ójõe ‘ Ió«cC’G ÉæàÑZQ ¬H ≥≤ëàJh ÉæHƒ©°T ¬H ó©°ùJ »∏ªY ™bGh ¤G ≥FÉKƒdG √òg
.ä’ÉéŸG áaÉc ‘ É¡æ«H §HGÎdGh
øeCG áfÉ«°U ≈∏Y ÉfOƒ¡Lh ÉæeÉªàgG øe ôahC’G §°ù≤dG õ«côJ IQhô°V ≈∏Y ócDƒf ÉæfÉa Oó°üdG Gòg ‘h
.ºFÓŸG ñÉæŸG ÉædhO ÚH ¿hÉ©à∏d ôaƒf ¿CG ÉfOQCG GPEG ÉgQGô≤à°SGh Éæà≤£æe
¬LƒJCG ¿CG Êô°ùj ¬fEÉa ,ÉædhO ÚH ¿hÉ©àdG πÑ≤à°ùe ‘ ÒÑc πeCGh ó«Wh Ωõ©H Gòg ÉfAÉ≤d Ωƒ«dG ºààîf PEG ÉæfEG
øe πc ¤Gh ô“DƒŸG Gòg ∫ÉªYCG IQGOEG ‘ ábOÉ°U Oƒ¡L øe √ƒªàdòH ÉŸ ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ôaGƒH ºcƒª°S ¤G
.¬d Ò°†ëàdGh OGóYE’G ‘ ºgÉ°S
áeƒµ◊Gh ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÉæfGƒNE’h ºµd ÜôYCG ¿CG ’EG ∂dòc »æ©°ùj ’h
Ωôch IhÉØ◊G øe ¬H Éæ£MCG ÉŸ ¿Éæàe’Gh ôµ°ûdG ¢üdÉN øY IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO ‘ Ö©°ûdGh
.±É«°†ŸG ≥«≤°ûdG ó∏ÑdG Gò¡H Éæ∏∏M ¿CG òæe áaÉ«°†dG
.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ÉfOƒ¡L π∏µj ¿EGh ¿hÉ©àdGh AÉNE’G ≥jôW ≈∏Y ÉæJÒ°ùe ∑QÉÑj ¿CG ∫CÉ°ùf ¤É©J ˆGh
.¿ƒæeDƒŸGh ¬dƒ°SQh ºµ∏ªY ˆG iÒ°ùa Gƒ∏ªYG πbh
.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
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GQGôªà°SGh ..¬H ÉfóYh ÉŸ É≤«≤– ..ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG Ωƒ«dG íààØf ôjó≤dG »∏©dG ˆG ¿ƒ©Hh
Gò«ØæJ áeƒµ◊G É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ‘ ÚæWGƒª∏d ácQÉ°ûŸG øe ÈcCG Qób áMÉJEG ¤G á«eGôdG Éæà°SÉ«°ùd
Éfó∏H AÉæHCG äGQóbh äÉbÉW ôaÉ°†Jh RGôHEG ¤EG …ODƒj ƒëf ≈∏Y ..á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G É¡££ÿ
.Qƒ£àdG øjOÉ«e ∞∏àfl ‘ QÉÑc ∫ÉeBG øe ¬«dEG ƒÑ°üf Ée ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùjh ..Ö«Ñ◊G

:ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ‘ ..IQƒ°ûŸGh …CGôdG AGóHEG áª¡Ã ºµ°ù∏› ¤G ó¡©f PEG ÉæfEG
..»∏gC’Gh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ÚH ∑Î°ûe ó¡÷ GQÉWEG ¢ù∏éŸG ¿ƒµj ¿CG ∂dòH ójôf ÉæfEÉa .OÓÑ∏d
ób »àdG äÉbƒ©ŸGh É¡JÉYhô°ûŸ IQô≤ŸG äÉjƒdhC’Gh ..á«FÉ‰’G Éæ££N OÉ©HCGh ±GógCG á°SGQódÉH ∫hÉæàj
»eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG π«ã“ ≈∏Y Éæ°UôM ¿Éc Gò¡dh ,É¡d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊Gh ,§£ÿG √òg ò«ØæJ ±OÉ°üJ
¿ƒ∏ãÁ øjòdG AÉ°†YC’G OóY ‘ á«Ñ∏ZC’ÉH »∏g’G ´É£≤dG ¬«a ≈¶ëj Ó«ã“ ..¢ù∏éŸG Gòg ‘ É©e »∏gC’Gh
ƒgh ,¬∏LCG øe Å°ûfCG …òdG π«ÑædG ±ó¡dG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ù∏éŸG ¿ƒµj »µd ∂dPh ,≥WÉæŸG ∞∏àfl
…OÉ°üàb’G ÚdÉéŸG ‘ á«æWƒdG Éæà°SÉ«°S º°SQ ‘ QÉÑàY’G Ú©H ÚæWGƒŸG äÉLÉMh äÉÑZQ òNDƒJ ¿CG
ÚH ΩÉàdG ¿hÉ©àdGh AGQB’G ÚH πeÉµàdGh πYÉØà∏d Éjƒ«M ’É› É°†jG ¢ù∏éŸG ¿ƒµj »µdh ,»YÉªàL’Gh
.á«ªæàdG πMGôe øe áægGôdG á∏MôŸG äÉÑLGhh ΩÉ¡e øe √Oó°üH øëf Éª«a ÚæWGƒŸGh áeƒµ◊G
:ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
ÉæJÉ«dhDƒ°ùÃ ´Ó£°V’G ‘ øWGƒŸGh áeƒµ◊G ÚH ≥«KƒdG §HGÎdG ≈∏Y Ωƒ≤J á°SÉ«°S ájGóÑdG òæe ÉfòîJG ó≤d
Gó«°ùŒh ..§HGÎdG Gò¡d Gó«cCÉJ .. iôNCG Iƒ£N ƒ£îf ..Ωƒ«dG øëf Égh ..Ö«Ñ◊G ÉææWh √ÉŒ ÉæJÉÑLGhh
CGóÑŸ É≤ahh ..OÓÑdG É¡°û«©J »àdG Qƒ£àdG πMGôe äÉÑ∏£àŸ É≤ah ájQÉ°ûà°S’G IóYÉ≤dG ™«°SƒJ ≈∏Y Éæ°Uô◊
º«ª°U øe á©HÉf ÉædÉªYCG πch ,ÉæHQÉŒ πc ¿ƒµJ ¿CG ƒgh ..GóHCG ¬æY ó«ëf ødh ,ÉªFGO ¬H ÉæeõàdG »°SÉ°SCG
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واقعنا العماي ،ومتوائمة مع القيم والتقاليد ال�سائدة ي جتمعنا اا�سامي ،ذلك ÜQÉéàdG ¿CG
اان�سانية قد اأكدت وا تزال توؤكد ي كل زمان ومكان اأن اأ�سلوب التقليد امجرد ،اأ�سلوب عقيم ..واأن
اأ�سلوب الطفرة اأو القفز فوق الواقع العملي والظروف امو�سوعية اأي جتمع يوؤدي دائما اإى خاطرة
ج�سيمة ،لهذا نرف�ض التقليد ،ونرف�ض ااأخذ مذاهب واأنظمة الطفرة ونوؤثر اأ�سلوبنا الواقعي ي التفكر
والتطبيق بعد اأن اأثبتت م�سرتنا �سحته وجدواه ونحن ا نخطو اإا بعد درا�سة عميقة وقناعة تامة..
وحن مار�ض العمل فاإننا نراقب ونرى النتائج .رائدنا ي ذلك اا�ستجابة منطق التطور ..واانفتاح على
رحابه الوا�سعة وال�سر نحو اأهدافنا بخطى واثقة.
وااآن  -وبعد اأحد ع�سر عاما من الكفاح امتوا�سل  -اأبدى فيها �سعبنا روحا عالية ي التعاون والعمل
بكل العزم وااقدام والب�سالة ،فاإنه ليغمرنا جميعا �سعور الفخر وااعتزاز بكل ما حققناه معا لبلدنا
احبيب من ا�ستقرار واإجازات ي ختلف امجاات ،على الرغم ما واجهنا من حديات واأخطار ..لقد
و�سلنا  -بعون اه وتوفيقه  -اى مرحلة ر�سخنا فيها اأقدامنا على الطريق  ..وحققنا اأهدافا كانت
تبدو ي اما�سي القريب اأمرا بعيد امنال ..وبداأنا هذا العام تنفيذ اخطة اخم�سية الثانية ..منطلقن
بها انطاقة اأكر واأ�سمل ي كل ميادين العمل والبناء� ..ساعن اى تركيز جهودنا ..وباأق�سى ما
ن�ستطيع ..على تنمية وا�ستثمار طاقاتنا ومواردنا الب�سرية والطبيعية ..وتكري�ض ثمار هذه اجهود خر
امواطن ورفاهيته .اإن ذلك كله يبعث الر�سا ي نفو�سنا لكنه ي�سعنا جميعا اأمام م�سوؤوليات وواجبات
اأكر للحفاظ على اأمن وا�ستقرار بادنا ..وحماية ما اأجزناه من تطور وتقدم ..وحقيق طموحاتنا ي
م�ستقبل اأكر رخاء ،وازدهار ًا ،علينا اأن ن�ستمد من جاربنا اما�سية عزما جديدا وت�سميما اأكيدا على
العمل متعاونن متكاتفن بكل ما لدينا من طاقات البذل والعطاء والتفاي ي اأداء الواجب ،لنكون
دائما ي م�ستوى القدرة على تذليل ال�سعاب وقهر التحديات وبلوغ ااأهداف التي ر�سمناها اأنف�سنا
من اأجل خر بادنا ..وخر اأجيالنا احا�سرة والقادمة ..ولنكون قادرين كذلك على القيام م�سوؤولياتنا
جاه منطقتنا  ..وجاه اأمتنا العربية واا�سامية والب�سرية جمعاء.
:ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإن جل�سكم اإذ يبداأ ااآن مبا�سرة مهمته ي ختلف جاات التنمية ،فاإننا ناأمل اأن تقوموا بحمل
ااأمانة ،واأداء الواجب الذي يقت�سي منكم اأن تتلم�سوا م�سالح امواطنن احقة ،وتتدار�سوا
احتياجاتهم ،وت�سعوها ن�سب اأعينكم حن تبدون الراأي وام�سورة ،واأن تتوخوا الواقعية وامو�سوعية
ي معاجة ااأمور ،واأن تتفانوا ي خدمة الوطن وامواطن على نحو يتكافاأ مع نبل و�سرف امهمة اموكولة
اإى جل�سكم ..وااأهداف ال�سامية م�سرتنا على طريق البناء والتقدم واه اأ�ساأل اأن مدنا جميعا بعونه
وتوفيقه.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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:AGõ```YC’G ¿ƒæ```WGƒŸG É``¡`jCG
ي هذا اليوم  ..الذي نحتفل فيه معا بالذكرى احادية ع�سرة لعيدنا الوطني امجيد ..على Aõ÷G Gòg
العزيز من عماننا احبيبة( ..ب�سالة قلب امنطقة اجنوبية ظفار) ا ي�سعنا اا اأن نحمد اه العلي
القدير الذي اأمدنا بعونه وتوفيقه ،وهياأ لنا القدرة على حقيق الكثر من ااجازات الهامة ي ظل ااأمن
واا�ستقرار اللذين تنعم بهما بادنا ،وي اإطار م�سرتنا نحو حقيق اأماي اخر والرفعة لعمان احا�سر
وام�ستقبل.

: ¿ƒæ```WGƒŸG É``¡`jCG
لقد �سهد العام امن�سرم عدة اجازات حيوية �ستعود على �سعبنا بنفع كبر اإن �ساء اه ،فقد افتتحنا
امجل�ض اا�ست�ساري للدولة ليكون اإطارا جهد م�سرك بن احكومة وامواطنن ي ختلف جاات
التنمية  ..ي�ساهم ي تلبية احتياجات ورغبات اأبناء �سعبنا ،وي حقيق اأف�سل م�ستويات التطور
ااقت�سادي وااجتماعي ي كافة ربوع الباد ،واإننا لرجو لهذا امجل�ض اأن يوفق ي ابراز امكانيات
التعاون بن القطاعن احكومي وااأهلي ما يخدم اأهداف التنمية ال�ساملة ،واذا كنا باإن�ساء هذا امجل�ض
قد اأجزنا وعدا اأعلناه ،فانه لي�سعدنا اأن نعلن اليوم اننا قد اعتمدنا اخطط والرتيبات اخا�سة باإن�ساء
جامعة قابو�ض ،واتخذنا خطوات عملية ي اجراءات تاأ�سي�سها ليتلقى فيها �سبابنا تعليمهم على اأعلى
ام�ستويات ااأكادمية ،وذلك تنفيذا ما وعدناكم به ي عيدنا الوطني العا�سر.
وعلى م�ستوى التنمية ااقت�سادية فاإن اخطة اخم�سية الثانية التي بداأ تنفيذها هذا العام �ست�ساهم م�ساهمة
اإيجابية لي�ض ي امحافظة على ارتفاع م�ستوى معي�سة �سعبنا فح�سب بل وي تطوير هذا ام�ستوى نحو
ااأف�سل.
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: ¿ƒæ```WGƒŸG É``¡`jCG
اإن اإن�ساء جل�ض التعاون لدول اخليج العربية يعد اجازا ايجابيا جهود الدول ااأع�ساء وخر امنطقة
و�سعوبها ..وانه لي�سري اأن اأقول :اإن امجل�ض قد حقق تقدما ملحوظا ي دورته الثانية التي عقدت منذ
اأيام ي مدينة الريا�ض بامملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة ،واأن اأوؤكد حر�ض عمان الدائم على اا�سهام
بفعالية ي هذه اجهود ااأخوية ام�سركة ،لقد جاء هذا امجل�ض تعبرا �سادقا عن م�ساعر ااأخوة العميقة
التي كانت دوما قائمة بن �سعوبنا .ونحن على يقن تام ان هذا امجل�ض قد و�سع ااأ�سا�ض امتن والثابت
اأمن منطقتنا وازدهارها.
ان نتائج القمة اخليجية تقدم دليا مقنعا على اأن العام العربي يقف اليوم على عتبة ع�سر جديد
مفعم بااأمل ي تعاون اإيجابي ..ذلك اأن اتفاق الريا�ض قد اأ�سهم ي تهيئة مناخ اأف�سل للت�سامن العربي
الذي نرجو له اأن يزداد قوة ي مواجهة جميع امحاوات اخارجية الرامية اى مزيق �سفوفه ..واننا
لننا�سد جميع اأ�سقاءنا العرب اأن يلقوا بخافاتهم جانبا ليعملوا معا م�ستخدمن كل امكاناتهم خدمة
الق�سايا ام�سركة.
وعلى ال�سعيد الدوي حدثت بع�ض التطورات ام�سجعة ،فال�سعوب التي ظلت لع�سرات من
ال�سنن ي حالة من اخ�سوع الكلي لنر اا�ستعمار اجديد ،اأخذت ترفع اأ�سواتها وتطالب باإ�سرار
ا�ستعادة احقوق التي حرمت منها مدة طويلة من الزمن ..وال�سعب اافغاي ام�سلم الذي يقاوم بكل
قوة وب�سالة الغزو ال�سوفييتي لباده ما زال يقدم للعام مثا يجب اأن يحظى باحرام واإعجاب العام
اا�سامي باأ�سره ..كذلك فان ت�ساد قد ردت بحزم وبدعم من الدول اافريقية على اأولئك الذين
تدخلوا ي �سوؤونها الداخلية ،وطالبت با�ستعادة حقها ي اا�ستقال وال�سيادة الوطنية وا ي�سعنا اإا
اأن ن�سف تلك اخطوة بال�سجاعة وااإقدام ،اأننا نعتقد اأن ذلك �سيحث افريقيا على مقاومة التو�سع
اخارجي ب�سكل فعال ،كما ي�سكل نقطة حول �سد التو�سع اامرياي ي القارة ااأفريقية باأ�سرها..
و�سيكون له بالغ ااأثر ي ال�ساحة الدولية ..واإننا لناأمل ان يكون عزم الدول ااأفريقية على وقوفها
ب�سابة �سد ااأطماع اخارجية ،و�سد التدخل ي �سوؤونها مو�سوعا رئي�سيا ي ااجتماع الذي �ستعقده
منظمة الوحدة اافريقية ي العام القادم.
:AGõ```YC’G ¿ƒæ```WGƒŸG É``¡`jCG
اإن العام اذ ي�سهد ي هذه احقبة اأحداثا ومتغرات معقدة ومت�سابكة فان ذلك يلقي علينا م�سوؤولية
اأكر نحو بناء وتطوير قدراتنا الذاتية ما مكننا دائما من حقيق اأهدافنا ي التنمية واحفاظ على اأمن بادنا
وا�ستقرارها ..وان كل مواطن مطالب باأن يلعب دوره نحو هذه الغاية بنف�ض العزمة التي كافحنا بها
خال ال�سنوات اما�سية من اأجل تقدم هذا الوطن وازدهاره.
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:¿É````ª``Yo AÉ`````æHCG É``j
اإننا نود هنا  ..وي ظل هذه امنا�سبة ..اأن نوجه حية خا�سة لرجال قواتنا ام�سلحة البوا�سل..
الذين اأثبتوا ي هذا العر�ض الع�سكري اأنهم يتمتعون بروح معنوية عالية ،وبكفاءة قتالية متازة..
وعليهم اأن يوؤدوا دورا حيويا ي الدفاع عن الوطن ،واأن يكونوا م�ستعدين لدعم اأ�سقائنا اإذا دعت
احاجة ..وعليهم اأن يوا�سلوا بذل كل جهد ،واإعداد اأنف�سهم لهذا الهدف امقد�ض ..وليعلم اجميع
اأن لي�ض لدينا خططات اأو نوايا عدوانية �سد اأحد ..كما اأننا ا نرف�ض �سداقة اأحد ،بل نوؤمن اإمانا
را�سخا باأن م�ستقبل هذا العام يكمن ي التعاي�ض ال�سلمي والتعاون البناء بن الب�سرية جمعاء ..واننا
لن نتوقف عن العمل لتحقيق هذه الغايات النبيلة ،لكن عملنا من اأجل ال�سام يقت�سي اأن تكون بادنا
قوية ..واأن تظهر قدرتها على حماية ذاتها ..ولقد اأثبت التاريخ مرارا وتكرارا اأن هذا هو امنطق الوحيد
الذي يحرمه من تقودهم اأطماعهم اى تهديد ال�سام العامي باخطر ..واذا جاء اليوم  -ا �سمح اه -
الذي يتطلب منا اأن نهب للدفاع عن بلدنا ومبادئنا التي بها نعي�ض ،فليعلم اأولئك الذين قد يفكرون اأو
يحاولون ااعتداء علينا اننا �سنواجههم بكل عزم وب�سالة ..وكاأمة واحدة مدججة بال�ساح.
وفقنا اه جميعا ما فيه رفعة وتقدم عمان وكل عام واأنتم بخر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي�سعدنا اأن نلتقي اليوم لنحتفل بعيدنا الوطني ،وبااجازات التي حققناها معا بعونه تعاى وتوفيقه على
مدى اثني ع�سر عاما ..اأر�سينا خالها دعائم احا�سر الذي نعي�سه ون�سعد به ..متطلعن اى ام�ستقبل
بالعزمة وااأمل ي حقيق امزيد من اأماي التقدم والرخاء لبادنا العزيزة.
اإننا اذ ن�سهد اإ�سراقة عام جديد من اأعوام م�سرتنا الظافرة ،فاننا لنذكر بالر�سا ما حققته جهودنا خال
العام اما�سي من خطوات اأ�سافت مكا�سب جديدة اإجازاتنا القائمة ي كل اأرجاء الباد ،واأعطت مثا
�سادقا للعمل اجاد ،والتعاون امخل�ض من اأجل رفعة عمان وعزتها.

:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد �سعينا ومنذ عدة �سنوات اإى تنويع م�سادر الدخل القومي ،وتو�سيع قاعدة اقت�سادنا الوطني ،وذلك
بااجاه نحو تخفيف ااعتماد على عائدات النفط ،وا�ستغال اموارد الطبيعية امتوفرة ي بادنا،
وي�سعدنا ان نقول اليوم ..اإن خططنا ي هذا امجال بداأت تعطي ثمارها ،ومع ذلك فاإنه يتوجب علينا
ااآن اأكر من اأي وقت م�سى اأن نكثف جهودنا لكي نحقق اأكر قدر مكن من ااكتفاء الذاتي ي
امنتجات الرئي�سية واحيوية لبادنا ،لهذا فاإننا قد اتخذنا خطوات لت�سجيع ودعم ال�سناعات امحلية
وام�ساريع الهادفة اى ا�ستثمار كافة مواردنا ،مع تركيز ااهتمام على تاأهيل وتدريب قوانا الب�سرية
لا�ستفادة منها اى اأق�سى حد ،وذلك كله ي اإطار خططنا للتنمية ااقت�سادية وااجتماعية ،وانه
لي�سرنا اأن ن�سر ي هذا امجال اى اأن التو�سيات وامقرحات التي يقدمها امجل�ض اا�ست�ساري للدولة..
ت�سهم ااآن م�ساهمة قيمة ي العديد من امجاات التي تعود بالفائدة على بادنا و�سعبنا.
اإن تقدم الدول وحقيق الرخاء ل�سعوبها يعتمدان اى حد كبر على مدى ما تتمتع به هذه الدول من قوة
اقت�سادية ،ومن هنا كان حر�سنا الدائم على انتهاج �سيا�سة اقت�سادية تهدف اى حقيق مو اقت�سادي
مطرد ومائم ،وتتيح لبادنا القدرة على مقاومة ااآثار ال�سلبية للركود ااقت�سادي العامي الذي تزايد
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ي ال�سنوات ااأخرة على نحو م ي�سبق له مثيل ‘ äóà°TG å«M ióŸG Ió«©ÑdG ¬JÉ°SÉµ©fGh ¬JQƒ£N
وطاأته على الدول النامية ب�سفة خا�سة ،لهذا فاإننا قد توخينا اإتاحة امرونة الكافية خططنا ااقت�سادية ما
مكننا من معاجة ااأمور معاجة عملية ي ظل الظروف وااأو�ساع ااقت�سادية الدولية الراهنة ،ومكننا
ي نف�ض الوقت من اإجاز ام�ساريع ااأ�سا�سية واحيوية الازمة لتحقيق التقدم لبادنا والرفاه ل�سعبنا ،وي
هذا ااطار فاننا ما�سون قدما ي اجاز خطتنا اخم�سية الثانية وفقا اأولويات تاأخذ بعن ااعتبار كل ما
تقدم ذكره.
:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اعتزازا ب�سبابنا وج�سيدا اهتمامنا الكبر باإعداده اأداء واجبه نحو وطنه �سيتم خال هذه ااأيام و�سع
حجر ااأ�سا�ض جامعة قابو�ض اإيذانا مبا�سرة العمل ي هذا ام�سروع الكبر ما ي�سمه من من�ساآت جامعية
عديدة ،و�سنبداأ خال العام القادم باإذن اه ي اإقامة مدينة ريا�سية متكاملة ،كما اأن�ساأنا جل�سا اأعلى
لل�سباب برئا�ستنا ،ونعتزم جعل عام  1983عاما لل�سبيبة العمانية ،وتخ�سي�ض عيدنا الوطني القادم
ل�سبابنا ،وذلك كله بهدف اإبراز دور ال�سباب واإتاحة كل الفر�ض اأمامه لا�سطاع بهذا الدور على نحو
ايجابي وي كافة امجاات..

:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اننا اإذ ن�سارك دول اخليج ال�سقيقة احر�ض على تطوير وتنمية التعاون القائم ي جميع امجاات ،فاإننا ا
ندخر جهدا ي تعزيز ودعم م�سرتنا اخليجية ام�سركة ما يعود على �سعوبنا جميعا بالفائدة.
لقد حققت ي هذا امجال خطوة مهمة للبدء ي تنفيذ ااتفاقية ااقت�سادية اموحدة لدول جل�ض التعاون
اخليجي ..واإن القرارات التي اتخذت ي هذا ال�ساأن حقق بدرجة متوازنة م�سلحة ُعمان ،وم�سلحة
دول امجل�ض جتمعة ي خلق اجو امنا�سب للتنمية ام�سركة.
وعلى م�ستوى منطقتنا العربية ،فقد نادينا ي اما�سي اإى اتباع �سيا�سة التعقل ،ودعونا قادة امنطقة اإى
فهم حقيقة التوازنات بن القوى ال�سيا�سية وااقت�سادية الدولية ،ومن ثم التعامل معها بحكمة واتزان
ما يحقق ام�سالح احيوية ل�سعوب اأمتنا العربية ،ولقد اأثبتت اأحداث هذا العام ي ال�سرق ااأو�سط �سدق
و�سحة ما دعونا اليه.
لقد ك�سفت هذه ااأحداث بو�سوح حقيقة اأولئك الذين زعموا دائما اأنهم �سند قوي اأ�سدقائهم ي
منطقتنا العربية ولكنهم �سرعان ما تخلوا عنهم ،وم يقدموا لهم دعما ،وم يفعل اأولئك واأ�سدقاوؤهم
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ي عامنا العربي وخارجه اأي �سيء حل م�ساكل امنطقةºYód á«HÉéjEG ∞bGƒe GhòîJG A’Dƒg ¿CG ƒdh ،
امبادرات التي قدمت لتحقيق �سام عادل وم�سرف ي ال�سرق ااأو�سط بدا من اإعاقتهم لتلك امبادرات
لكان ذلك قد �ساعد على تفادي الكثر من امعاناة ،ولكانت ق�سيتنا العربية قد اأحرزت ن�سرا �سيا�سيا
فعاا.
وي �سوء هذه ااأحداث فاإن علينا نحن العرب اأن نكثف جهودنا خدمة ام�سالح العربية احقيقية..
وعلينا واجب ااحرا�ض من اأولئك الذين ي�سعون اى اا�سرار بام�سالح احيوية ل�سعوبنا ب�سعاراتهم
اجوفاء ،ومزاعمهم الكاذبة التي يدعون فيها اأنهم ااأ�سدقاء واحلفاء الوحيدون لل�سعوب العربية،
وعلينا اأي�سا واجب احذر من اأولئك الذين ي�سوهون تعاليم ديننا اا�سامي احنيف خدمة اأغرا�سهم
ال�سيا�سية.
لقد نا�سدنا جميع اأ�سقائنا العرب ي مثل هذا اليوم من العام اما�سي اأن يلقوا بخافاتهم جانبا ،وليعملوا
معا م�ستخدمن كل امكاناتهم خدمة ق�سايانا ام�سركة ،ونحن اليوم جدد منا�سدتنا اأ�سقائنا ،ونوؤكد
على ااأهمية الق�سوى لتوحيد ال�سف العربي ي هذه امرحلة الدقيقة من حياة اأمتنا العربية.
لقد �سهد العام هذا العام تطورات خطرة اأظهرت بو�سوح عدم ا�ستقرار ااأو�ساع العامية ،كما اأظهرت
عدم اكراث بع�ض الدول والقوى بالقوانن وااأعراف الدولية وامبادئ اان�سانية بارتكابها اأعمال
العنف ،وامذابح الوح�سية الب�سعة ،وا�ستخدام ااأ�سلحة الكيماوية امحرمة دوليا �سد الذين يكافحون
ي �سبيل حرية اأوطانهم ،وتخلي�سها من ال�سيطرة ااأجنبية ..ان كل هذه ااأعمال قد �سكلت حديا
خطرا لاأم امتحدة ،ور�سالتها ،وميثاقها ،وقراراتها التي اأهملت مرارا وتكرارا حتى بات وا�سحا ااآن
اأن امنظمة الدولية تواجه خطر التحول اى منظمة �سعيفة عاجزة ا ملك القوة لفر�ض احرام امبادئ
والقيم التي من اأجلها اأن�سئت ..وقد حان الوقت لكي تتحمل كل دولة م�سوؤوليتها ي نطاق ااأ�سرة
الدولية بهدف تن�سيط دور ااأم امتحدة ،وتاأكيده ومنحه قدرة التاأثر اايجابي ل�سالح ق�سايا ال�سام
وااأمن الدولين ..ونحن اإذ نطالب امجتمع الدوي بتحمل م�سوؤولياته ي هذا ال�سدد فاننا نوؤكد التزامنا
م�سوؤوليتنا جاه ااأم امتحدة ،والتزامنا بالتعاون مع كل الدول امحبة لل�سام متطلعن اى اليوم الذي
نرى فيه امنظمة الدولية وقد غدت اأداة فعالة خر و�سامة الب�سرية..
اإن واجبنا ي ظل ااأو�ساع العامية الراهنة يتطلب منا ان نزيد من ا�سرارنا وتكثيف جهودنا للقيام
م�سوؤولياتنا نحو بلدنا ،ونحو اأ�سقائنا ي ااأ�سرة العربية ،واأ�سدقائنا ي امجتمع الدوي.
:AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإنه لي�سرنا ي هذا اليوم اأن نحيي ،وبكل ااعتزاز قواتنا ام�سلحة البا�سلة بجميع قطاعاتها على دورها
امجيد ،واإ�سهامها البارز ي كل ما حقق لبادنا من ا�ستقرار ،وطماأنينة ،ورخاء موؤكدين حر�سنا على
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تكري�ض اجهود لتطوير قدرتها با�ستمرار ،وامدادها باأحدث ااأ�سلحة والعتاد ،وبكل ما ي�سهل AGOCG É¡d
ر�سالتها النبيلة ي ال�سهر على حماية ترابنا الوطني ،وتاأمن م�سرة بادنا على طريق اخر والرخاء
والنماء..
ن�ساأل اه عز وجل اأن يدم علينا جميعا ،وعلى بادنا كل النعم التي اأنعم بها علينا ،ويجعلنا من
ال�ساكرين لها ليزيدنا منها ..انه �سميع جيب..
وفقنا اه واإياكم لكل ما فيه اخر وال�ساح ..وكل عام واأنتم بخر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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..ΩGôµdG ¢ù`∏éŸG AÉ°†YCG
ي�سعدنا اأن نلتقي بكم اليوم منا�سبة بدء الفرة الثانية للمجل�ض اا�ست�ساري للدولة¿CG Éfó©°ùj Éªc ،
ن�ستهل حديثنا بالتاأكيد على اأهمية دوره ي جهود البناء والتنمية وي حقيق ما نرجوه لبادنا من خر
وازدهار.
لقد بذل امجل�ض منذ افتتاحه وعلى مدى عامن ن�ساطا ملمو�سا ي تناوله مجاات اقت�سادية
واجتماعية عديدة ..واظهر حر�سا على التو�سل اى مقرحات مفيدة ت�ساهم ي دعم اجهود اامائية
القائمة ي كل من هذه امجالت ..وتقديرا منا لهذا الن�شاط ولأهمية التعاون بن القطاعن احكومي
وااأهلي ،فقد اأ�سدرنا اأوامرنا اإى الوزراء امعنين لاداء ببياناتهم ي دورات انعقاد امجل�ض ،واي�ساح
طبيعة اجهود التي تقوم بها وزاراتهم والتي تعتزم القيام بها ي اإطار خططنا اامائية لتبادل ااآراء حولها
من خال نقا�ض مو�سوعي هادف يخدم ام�سلحة العامة وي�ساعد على اقراح احلول الواقعية اأية
م�ساكل اأو معوقات تواجه العمل القائم ي ختلف ميادين التنمية ..ومن خال هذا كله ..وا�ستنادا
اى الدرا�سات التي اأجراها امجل�ض لبع�ض القطاعات اأتيح له اأن يتو�سل اى مقرحات ت�سمنت كثرا
من التو�سيات اايجابية التي اعتمدناها واأعطينا توجيهاتنا للجهات احكومية لدرا�سة اأن�سب الو�سائل
لتنفيذها.

..ΩGô``µdG ¢ù``∏éŸG AÉ°†YCG
اإننا اإذ ن�سعر بالر�سا اإزاء اايجابيات التي اأبرزتها جربة امجل�ض ي العامن اما�سين ،فان ما اعتمدناه مع
بداية الفرة الثانية من زيادة عدد ااأع�ساء اممثلن للقطاع ااأهلي عما كان عليه احال ي الفرة ااوى
واختيار اأع�ساء جدد ،ف�سا عما م اإقراره من زيادة اأوجه التن�سيق بن امجل�ض واحكومة ،اإما يعر عن
رغبتنا ي اإعطاء جال اأو�شع م�شاركة امواطنن ي ن�شاط امجل�س ،وفيما يقدمه من راأي وم�شورة ،كما
يعر عن اهتمامنا بتطوير وتعميق التعاون القائم بن امجل�ض واحكومة ،ما مكنهما معا من اا�سطاع
م�سوؤولياتهما على نحو يعزز قدرتنا على حقيق ااأهداف امرجوة م�سرة التنمية ..وي �سوء هذا
163

كله ،فاإننا ناأمل اأن يقوم جل�سكم ي فرته احالية بجهد اأكر يتناول ختلف ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG
وااجتماعية ويتدار�سها باأ�سلوب عملي يراعي ااأولويات ..ويائم بن قدراتنا وطموحاتنا..
ويتلم�ض ااحتياجات ال�سرورية للمواطنن �سواء فيما يتعلق بتوفر اخدمات لهم وتطوير اأن�سطتهم
ااإنتاجية اأو فيما يتعلق بتذليل ما يكون لديهم من م�ساكل اأو �سعوبات.
اإن جل�سكم ي�ستطيع ي هذا ال�سدد .وي كل ما ا�سرنا اإليه من جاات ان يقدم عونا كبرا للحكومة
ما يقرحه من تو�سيات ت�ستند اى درا�سات مو�سوعية متكاملة ،تائم الواقع الذي نعي�سه وت�ساهم ي
اإجاز ااأهداف امعتمدة ل�سيا�ستنا اامائية.

..ΩGô```µdG AÉ```°†YC’G
اإنه ي الوقت الذي نحر�ض فيه على تقوية اقت�سادنا ي مواجهة ااأو�ساع ااقت�سادية العامية ال�سائدة،
فاإننا نحمد اه تعاى ما اأ�سبغه على بادنا من نعمة اا�ستقرار وما اأودع اأر�سها من موارد وخرات
اأتاحت لها اا�ستمرار ي تنفيذ ااأهداف الرئي�سية للخطة اخم�سية الثانية وفقا ل�سيا�سة اقت�سادية واقعية
اأثبتت فعاليتها ي اإجاز ام�ساريع ال�سرورية ..ومع اأن ذلك يزيد من �سعورنا بالر�سا ويقوي من عزمتنا فاإنه
يلقي علينا جميعا م�سوؤوليات اكر تتطلب مزيدا من التعاون وت�سافر اجهود للتقدم م�سرتنا خطوات
جديدة لتحقيق م�ستوى احياة ااأف�سل اأبناء �سعبنا.
اإننا اإذ نوليكم ثقتنا ما اأ�سندناه اليكم من واجب تقدم ام�سورة ي ختلف جاات التنمية فاإننا ناأمل اأن
تتعاونوا على اأدائه بكل ال�سدق وااخا�ض واأن تقدموا اإ�سهاما ملمو�سا يري جهود التطور على اأر�سنا
الطيبة ،وان ت�سر�سدوا ي اأعمالكم مبادئ ديننا اا�سامي احنيف ،وبالقيم والتقاليد التي توارثتها
ااجيال من اأبناء هذا البلد العريق وقدمت على هديها اأمثلة بارزة للعطاء والتفاي ي �سبيل رفعته
واإعاء �ساأنه.
ن�ساأل اه تعاى اأن يبارك خطانا ،واأن يوفق جهودنا لكل ما فيه اخر اإنه �سميع جيب..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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نحمد اه مبدع ااإن�سان ومقدر اأطواره وال�ساة وال�سام على �سيدنا حمد واآله و�سحبه واأن�ساره.
وبعد:
ي�سرنا اليوم ان نهنئ جموع امواطنن منا�سبة �سعيدة لها �سرفها وتقديرها ي قلوبنا جميعا وهي ذكرى
عيدنا الوطني ،الذي خ�س�سنا عامه هذا با�سم ال�سبيبة العمانية ،حر�سا منا على تن�سئة �سبابنا العماي
واإعطائه القوة امعنوية لي�سعر ما نوليه من رعاية وعناية ،وليقوم ال�سعب العماي باأجمعه باإعطاء ال�سباب
ما ي�سلحه من اهتمام وتعليم وتثقيف وت�سجيع واإعداد للم�ستقبل ،كل بدوره وي �سمن اخت�سا�سه
وم�سوؤولياته حتى اإذا ما كان ال�سباب مهيئا التهيئة التامة فحينئذ يكون اأها لتحمل م�سوؤولياته كل
ح�سب تهيئته وطاقته ومقدرته.

:AGõ```YC’G Éæ«```æWGƒe
ي�سرنا اأن نرحب ترحيبا خا�سا بالوفود ال�سبابية امتعددة التي قدمت من ااأقطار ال�سقيقة وال�سديقة
للم�ساركة ي هذه ااحتفاات .اآملن اأن يكونوا م�سرورين ي اإقامتهم باأر�سنا العمانية واأن يحملوا
معهم لدى عودتهم بحفظ اه اانطباعات الطيبة عن هذه الباد ونه�ستها وعن كل من قابلوهم من
اأبنائها.
ان �سباب العام احر لهم دور ي ا�سرداد كرامة اان�سانية وي ت�سجيع ال�سام واإر�ساء التفاهم بن ال�سعوب
ونحن اآملون اأن يكون لوجودكم هذا بيننا م�ساهمة بناءة وم�ساركة فعالة لهذا ال�سام والتفاهم.
:AGõ```YC’G Éæ«``æWGƒe
وبهذه امنا�سبة ،فاننا نرغب اأن نوجه حديثنا ب�سورة خا�سة اإى جميع �سباب بلدنا ُعمان من فتيان
وفتيات� ،سواء كانوا ح�سورا اأو كانوا بن اأهلهم وذويهم ي ختلف مدننا وقرانا اأو اأولئك الذين هم
خارج ال�سلطنة ي العمل اأو الدرا�سة قائلن لهم جميعا :رما �سهد الكثر منكم �سنوات الكفاح والن�سال
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ام�ستمر� ،سد اخطر الذي واجهته بادنا وقمتم بدوركم ي حقيق ÉeCGh .¬H ˆG ÉæeôcG …òdG ìÉéædG
الذين ا زالوا �سغارا عن اأن يتذكروا تلك ااأيام فاأنهم وا�سك �سمعوا عنها من اآبائهم وذويهم اأو من
معلميهم القاء اأو قراءة .والكل منكم اأيها ال�سباب تدركون مدى الت�سحيات اج�سيمة واجهود امخل�سة
التي قدمها �سعبنا ااأبي خدمة خر وم�سلحة هذا البلد العزيز .ودوركم ااآن اأيها ال�سباب هو اإعداد
اأنف�سكم تعليما وتثقيفا و�سلوكا وا�سر�سادا لتحمل م�سوؤوليات ام�ستقبل .ولي�ض ذلك بال�سهل ،فان
عليكم لزاما اوا امحافظة على امكت�سبات وااجازات التي حققت بن�سال اآبائكم من قبل .ثم العمل
على اأن تزيدوا ما ا�ستطعتم من خر وماء من اأجل ام�سلحة العامة جاعلن ن�سب اأعينكم اأن اخر
والرقي وااطمئنان ا مكن حقيقها اا باجهد واجد.
ان مرحلة ال�سباب التي مر بها امرء هي مرحلة اأفكار وتطلعات وتخطيط وطموح للم�ستقبل .ومع اأن
هذه امرحلة تعي�ض ي واقع من الت�سورات والتوقعات وااآمال بهدوء ودعة ،لكنه ا يح�سن لل�سباب
اأن مكثوا طويا ي هذه امرحلة بل عليهم اأن ينتقلوا وبال�سرعة اى مرحلة التطبيق والعمل ي تاأدية
الواجب الوطني .ومن هذا امنطلق فقد عقدنا العزم على اإعطاء ال�سبيبة العمانية اهتماما خا�سا بهم من
العناية والرعاية ورفع معنوياتهم وم�ستوياتهم لكي يكونوا موؤهلن للمهام التي �سيتحملونها وقادرين
على امحافظة على كرامة هذا البلد وا�ستقاله على قواعدنا اا�سامية وتقاليدنا وعاداتنا العمانية
العريقة اموروثة من اأجدادنا ااأجاد.

:ÜÉÑ````°ûdG É```¡`jCG
اإن العام الذي ترثونه عام اأ�سبح فيه التع�سب والتعنت وجاهل النظام وعدم احرام القانون �سيئا عاديا
حيث نرى العنف واا�سطهاد يكمنان ي كثر من جوانبه ،ونرى اان�سان احيانا يقنط من م�ستقبل
اان�سانية ولكننا نعتقد اأن اليوم الذي �سيهزم فيه ذلك ااجاه اخاطئ قادم ا حالة ،وهذا هو الهدف
الذي يجب اأن ي�سعى كل منا لتحقيقه ونعمل جميعا من اأجله.
وفقنا اه واإياكم وبارك خطانا جميعا خرنا وخر الب�سرية جمعاء.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمد ه رب العامن ..و�سلى اه و�سلم على خام ااأنبياء وامر�سلن وقائد الغر امحجلن Éfó«°S ..
حمد واآله و�سحبه اأجمعن..
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإنه من دواعي �سرورنا وغبطتنا ..اأن نحييكم ي هذا اليوم ..الذي اعتدنا اأن جتمع بكم فيه كل عام..
لنتاأمل معا ح�ساد عام كامل من اجهود امت�سافرة ،وااأعمال امخل�سة الدوؤوبة خدمة وطننا ..ولنتطلع
اى عام اآخر �سيكون له باإذن اه �ساأن عظيم ..اإنه م�ستهل العام اخام�ض ع�سر لنه�سة عماننا احبيبة..
اإننا اإذ نحمد اه �سبحانه وتعاى على ما اأحاطنا به من العناية والنعم لا�ستمرار ي اإجاز عملنا ..وتدعيم
تقدم نه�ستنا بكل جاح ..فاإننا ن�سرع اليه وهو امقتدر ..اأن يلهمنا امزيد من القدرة واالهام لتحقيق ما
ن�سبو اإليه من العزة وامجد لبادنا و�سعبنا ..متذكرين قوله تعاى} :ولئن �سكرم اأزيدنكم{.
اإننا وقد و�سعنا ن�سب اأعيننا دائما خدمة بادنا ..وراحة ورفاهية مواطنينا ..بعزمة ا تعرف الكلل اأو
املل ..م�ستمدين قوتنا من قيمنا وتقاليدنا ..فاإن النجاح �سيكون حليفنا باإذن اه ..و�ستبقى عماننا
ااأبية قوية بتفاي ووفاء اأبنائها الررة وت�سافر جهودهم ي م�سرة اخر والبناء..
اإن �سعينا الدوؤوب اإى جعل بادنا معتمدة على ذاتها �سيحقق لنا ..اإن �ساء اه ..القدرة على مواجهة
امحن وال�سعاب والقدرة على جابهة ال�سرور ..كل ال�سرور ،وذلك بعزمتنا الوطنية التي ا تقهر..

..õjõ©dG ÉæÑ©°T
اإننا اإذ ننعم ي بادنا بال�سام واا�ستقرار والتقدم واازدهار الذي َم َن اه به علينا ..فاإن ذلك ا ين�سينا
ما يعانيه ااآخرون ي العديد من اأرجاء امعمورة ..من اآام ومتاعب خطرة ناجمة عما ي�سهده هذا
العام من توتر و�سراع وعدم ا�ستقرار ..واإنه ليحز ي نفو�سنا اأن يكون هذا حال الب�سرية ي ع�سر التقدم
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العلمي والتقني..
وانطاقا من حر�سنا الدائم على ا�ستتباب ااأمن وال�سام ..فاإننا ننا�سد ونحث القادة وام�سوؤولن ي
كافة بلدان العام ..وا �سيما ي الدول العظمى ..على العمل باإخا�ض وجدية ..لتخفيف التوتر
الدوي ..وااإ�سراع اإى حل ام�ساكل التي تعاي منها الب�سرية ي ختلف ربوع العام ..حتى يتجنب
امجتمع الدوي ويات احروب والدمار ..وي�سود التعاي�ض ال�سلمي القائم على ااحرام امتبادل وعدم
التدخل ي �سوؤون الغر..
اإننا مازلنا ندعو خل�سن العراق واإيران اى ترجيح منطق احكمة ..للخروج من ماأزق احرب ال�سرو�ض
التي دخلت عامها اخام�ض ،واأودت بحياة ااآاف من اأبناء ال�سعبن اجارين ام�سلمن ،وا�ستنزفت
خراتهما ،وامت�ست ثرواتهما ،والتي ت�سكل اليوم تهديدا للم�سامن ااأبرياء وقلقا دوليا عميقا ..واإنه
ا ي�سعنا اإا اأن نوؤكد اأن علينا جميعا ..عربا وم�سلمن ..اأن نوحد جهودنا خدمة ق�سايانا ام�سرية
ام�سركة.
اإننا �سنوا�سل دعمنا وتاأييدنا الكامل ..لكل ااإجراءات الرامية اى احرام وتطبيق القانون الدوي..
موؤكدين وقوفنا اى جانب الق�سايا العادلة لدول و�سعوب العام ،وم�ساركتنا الفعالة خر البلدان النامية
التي ا تزال تكافح من اأجل التنمية..
وي ذات الوقت ..فاإننا نعمل جاهدين مع اإخواننا قادة جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ومباركن
اجهود الرامية اى حقيق رقي ورخاء �سعوبنا وبلداننا ي ملحمة التعاون وم�سرته التي تعتر مثاا
رائعا ..حدونا الثقة ي جاح قمتنا اخام�سة التي �ستعقد باإذنه تعاى يوم ال�سابع والع�سرين من ال�سهر
اجاري بدولة الكويت ال�سقيقة..
واإنه من ح�سن الطالع ..ونحن ن�ستهل العام اخام�ض ع�سر م�سرة نه�ستنا امباركة اأن ي�سادف انعقاد
القمة ال�ساد�سة للمجل�ض ي بادنا احتفااتنا بعيدنا الوطني اخام�ض ع�سر ..واإذ نرحب و�سعبنا بانعقاد
اللقاء ااخوي لقادة دول امجل�ض هنا ي ُعمان وي مثل هذا ال�سهر من العام القادم اأجل ترحيب فاإننا
�سنبذل ي ا�ستعداداتنا انعقاده ما يوفر له بعون اه كل النجاح والتوفيق..
وعلى �سعيد اآخر ..ي جال الت�سامن ااأخوي العربي ..فاإننا ن�سجل اعتزازنا للموقف ااأردي
امتمثل ي قرار عاهله ..اأخينا جالة املك ح�سن بن طال ..ي اإعادة عاقات باده الدبلوما�سية مع
جمهورية م�سر العربية..
اإن هذا القرار الذي ات�سم باحكمة والواقعية لهو بادرة طيبة على �سعيد العاقات العربية  -العربية..
ونحن نباركها ونوؤيدها..
ولقد ثبت عر مراحل التاريخ امعا�سر ..اأن م�سر كانت عن�سر ااأ�سا�ض ي بناء الكيان وال�سف العربي..
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وهي م تتوان يوما ي الت�سحية من اأجله والدفاع عن ق�سايا العرب واا�سام ..واأنها جديرة بكل
تقدير..
وانطاقا من احر�ض ااأكيد الذي مليه وحتمه علينا ام�سلحة ام�سركة ..فاإننا ندعو كافة اإخواننا القادة
العرب اى نبذ خافاتهم جانبا ،والعمل بجد واإخا�ض على حقيق اأهداف الت�سامن العربي التي
اأ�سبحت ي هذه امرحلة الدقيقة اأكر اإحاح ًا من اأي وقت م�سى ،واإننا نتطلع اى نهج يعيد للعرب
وحدتهم وجدهم بن ااأم..
..¿ƒæ```WGƒŸG É```¡jCG
لقد �سهدنا بكل فخر واعتزاز ..الراهن العديدة التي اأظهرها رجال قواتنا ام�سلحة ..كفاءة وان�سباطا
واإخا�سا ي واجبهم الوطني امقد�ض ..ولقد نالت جهوداتهم منا التقدير عن جدارة وا�ستحقاق..
واإننا اإذ نعمل جادين لاإكثار من اأ�سدقاء هذا الوطن ..فاإن علينا اأن نعتمد على اأنف�سنا ..واأن نبذل
امزيد من اأجله ونوا�سل العطاء لعزته ورفعته.
وا يخامرنا اأدنى �سك ي اأنكم يا اأبناء قواتنا ام�سلحة تقدرون وبكل ام�سوؤولية ما يقع على عاتقكم من
واجبات ج�سيمة ..ي �سبيل هذا الوطن ورفعة �ساأنه واحفاظ على م�ستواكم العاي الذي ظهرتهم به
دائما ..رغم الظروف ال�ساقة وال�سعبة ونحن عازمون على تزويدكم بكل الو�سائل احديثة ..لي�سر
تطوركم جنبا اإى جنب مع التطور امدي ي بادنا ..حتى نتمكن من اإجاز ااأهداف الوطنية الطموحة
التي ن�سعى اإى حقيقها ..لبناء عمان ام�ستقبل م�سيئة اه وتوفيقه..

..¿ƒæ```WGƒŸG É¡jCG
اإننا وقد و�سعنا ن�سب اأعيننا النهو�ض ببادنا وخدمة �سعبنا ..منذ فجر نه�ستنا امباركة ..فاإننا نكن
الر�سا للجهود امخل�سة اأبنائنا ي جهاز اخدمة امدنية بالدولة التي عرت عن مدى تفانيهم ي اأداء
الواجب ..واإذ ن�سعى جادين لتطوير هذا اجهاز فاإن عليكم اأيها ااأبناء ي هذا اموقع من الواجب اأن
ت�سعوا ي اعتباركم اأننا منحناكم الثقة خدمة هذا ال�سعب ااأبي ،ونتطلع اإى امزيد من العطاء وبذل
اجهود بدون ما كلل اأو ملل ــ واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون اأخيه..
واإننا وقد و�سعنا بادنا على طريق البناء والتقدم من اأجل اإقامة دولة ع�سرية اإا اأن ذلك يجب اأا
يكون على ح�ساب تعاليم ديننا القوم اأو على ح�ساب تقاليدنا وتراثنا اح�ساري الذي نعتز به اعتزازنا
باأنف�سنا.
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..¿ƒæ```WGƒŸG É```¡jCG
اإننا م�سرورون جدا للتقدم ام�سطرد وامتوا�سل الذي حققه OÉ°üàb’G OƒcQ ºZôa ,»æWƒdG ÉfOÉ°üàbG
العامي حققت خططنا ااقت�سادية اأهدافها امر�سومة واأتت بثمار طيبة.
واإذ نوا�سل تقدمنا ،وندر�ض اخطة اخم�سية الثالثة للتنمية على اأ�سا�ض تنويع م�سادر الدخل للباد فاإننا
�سنعمل بعون اه على حقيق مو متوازن ي كل القطاعات اانتاجية ..الزراعية منها وال�سناعية..
..õjõ```©dG ÉæÑ``©°T
اليوم ..مكننا اأن ننظر بثقة اإى م�ستقبل م�سرتنا اخرة التي بداأنا عامها اخام�ض ع�سر على بركة اه..
عاقدين العزم على اأن نحقق لعماننا احبيبة بف�سل اه وم�سيئته النمو واازدهار ،ولكل مواطنينا ااأمن
واا�ستقرار..
وفقنا اه واإياكم لكل ما فيه اخر وال�ساح ..وكل عام واأنتم بخر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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..ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
ي هذه اللحظات امفعمة م�ساعر الود ااأخوي ال�سادق وي ختام اأعمال الدورة اخام�سة مجل�سنا Éfô°ùj
اأن نعرب عن تقديرنا العميق للجهود امخل�سة التي بذلت خال هذا اللقاء والتي اأ�سهمت ي التو�سل
اى نتائج طيبة تعك�ض اإدراكنا جميعا ب�سرورة واأهمية تطوير التعاون بن دولنا بام�ستوى الذي يخدم
اأهدافها وم�ساحها ام�سركة.
لقد اأجزت م�سرتنا ااأخوية على مدى ال�سنوات القليلة اما�سية خطوات مهمة اأبرزت مفاهيم اإيجابية
لعملنا ام�سرك وفتحت اآفاقنا للتفاعل والتكامل بن جارب الدول ااأع�ساء واأر�ست اأ�س�سا وا�سحة
للتن�سيق والتعاون ي ختلف امجاات واليوم وحيث تتطلع �سعوبنا اى لقاءاتنا ك�سبا جديدا م�سرتنا
فاإن لقاءنا هذا جاء بحمد اه وتوفيقه خطوة اأخرى على الطريق تعطي للتعاون القائم اأبعادا جديدة
وحتوى عمليا جديدا �سواء ما م اإقراره من مبادئ اأو ما م اتخاذه من قرارات اإيجابية ..تطويرا للتعاون
ي امجالن ااقت�سادي والدفاعي وتنظيما اأ�سلوب عملنا ام�سرك ي جاات اأخرى عديدة.
اننا اإذ نلتقي جميعا على قناعة اأكيدة باأهمية وجدوى اتخاذ امزيد من اخطوات لتنمية وتو�سيع اآفاق
التعاون بن دولنا ي �سائر امجاات خر وا�ستقرار ورفاهية �سعوبنا فاإن م�سوؤوليتنا اجماعية نحو �سمان
ا�ستمرار التقدم م�سرتنا بكل النجاح تتطلب منا دائما وي كل وقت احر�ض على انتقاء امجاات
وترتيبها وفقا اأولويتها ووفقا لطبيعة كل مرحلة ولقدرة الدول ااع�ساء على ا�ستيعاب خطوات التعاون
لتاأخذ جهودنا ام�سركة طابع الركيز ام�ستمر اإجاز ما نحن ب�سدده من مهام وم�سوؤوليات على نحو
يحقق ام�سالح ااأ�سا�سية لدولنا جتمعة واإذا كنا ندرك اليوم اأن ما حقق حتى ااآن ي اإطار جل�سنا من
نتائج ملمو�سة ي جاات كثرة يبدو متوا�سعا بالقيا�ض اإى طموحاتنا فاإنه يعد ي ذات الوقت ك�سبا
كبرا يتيح لنا التطلع اإى ام�ستقبل بكل التفاوؤل والثقة ي قدرة م�سرتنا بعون اه لنا وبت�سافر جهودنا
على بلوغ ما ارت�سيناه جميعا لهذه ام�سرة من اأهداف وعلى حقيق طموحاتنا ي توطيد التعاون وتعميق
التقارب بن دولنا ي كل امجاات وبكل ما ي�ساعد على تاأمن حا�سرها وم�ستقبلها.
وعلى م�ستوى التطورات الراهنة ي امنطقة فاإننا نوؤكد على اأهمية ام�ساعي احميدة التي تبذلها دول
امجل�ض اإ�سهاما منها ي اجهود الهادفة اإى اإيجاد حل ي�سع نهاية للحرب العراقية ااإيرانية ويحقق ما
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نرجوه جميعا منطقتنا ول�سائر دولها و�سعوبها من اأمن وا�ستقرار.
اإن العام من حولنا يعي�ض ااآن مرحلة ت�سودها اأحداث و�سراعات مريرة تفرز كل يوم حديات جديدة
واإذ ن�سيد ي هذا ال�سدد ما تبديه دولنا من ت�سامن ي �سبيل احفاظ على ا�ستقرارها فاننا نرغب ي التاأكيد
على ااأهمية اخا�سة متابعة �سعينا ام�سرك نحو تطوير م�ستوى التن�سيق القائم بن جهودنا وقدراتنا
الذاتية لنكون على الدوام ي م�ستوى القدرة على جنيب دولنا و�سعوبنا خاطر هذه امرحلة ومكينها
من جاوز حدياتها و�سعوباتها وتوجيه طاقاتها ومواردها لتحقيق امزيد من اأهداف البناء والتنمية وليتاح
لدولنا ي نف�ض الوقت موا�سلة القيام بواجبها واإ�سهامها الف ّعال خر منطقتنا واأمتنا العربية وااإ�سامية
وااأ�سرة الدولية جمعاء.
..ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL ï«°ûdG ñC’G ƒª°S
اإنه لي�سعدي واأخواي اأ�سحاب اجالة وال�سمو اأن نتوجه اى �سموكم باأوفى عبارات ال�سكر والتقدير
ما بذلتموه من جهد �سادق ي اإدارتكم اأعمال هذه الدورة وما قدمتموه من عون كبر اجاحها كما
ي�سعدنا اأن نعرب ل�سموكم وللحكومة وال�سعب ال�سقيق ي دولة الكويت عن وافر ال�سكر وعميق
اامتنان لكل ما اأحطنا به ي بلدكم الكرم ام�سياف من ترحيب وحفاوة بالغن كان لهما اأطيب ااأثر
ي نفو�سنا جميعا ..وا ي�سعنا كذلك اإا اأن نوجه خال�ض �سكرنا وتقديرنا لاأمن العام للمجل�ض
وم�ساعديه وكافة العاملن ي اأجهزة ااأمانة العامة اإ�سهامهم اموفق ي ااإعداد والتح�سر اجتماعاتنا.
..ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
اإننا اذ نختتم لقاءنا هذا على اأمل لقاء جديد ي اإطار لقاءاتنا امت�سلة باإذن اه على طريق اخر والتعاون
فاإنه من دواعي �سعادتنا و�سرورنا ان نعرب لكم عن اأعمق م�ساعر الرحيب بانعقاد الدورة القادمة
مجل�سنا ي بلدكم الثاي ُعمان ليجمعنا اللقاء ااأخوي بن ربوعها وليتيح هذا اللقاء لبلدنا و�سعبنا
فر�سة ااحتفاء بكم تعبرا عما نكنه نحوكم ونحو بلدانكم و�سعوبكم ال�سقيقة من م�ساعر اأخوية
�سادقة ،ومن حر�ض على ام�ساركة ااإيجابية ي حقيق ااأهداف النبيلة م�سرتنا ام�سركة اآملن اأن نوفق
ي تهيئة كل الظروف التي تتيح لكم اإقامة طيبة وت�ساعد على جاح هذا اللقاء لي�سهم ي حقيق ما نرجوه
لدولنا و�سعوبنا من خر وازدهار.
ن�ساأل اه تعاى اأن ي�سمل كل لقاءاتنا وكل جهودنا برعايته وعنايته واأن يكلل م�سعانا جميعا بالنجاح
والتوفيق اإنه �سميع جيب.

وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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..ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG
øY È©j
ي هذا اليوم ااأغر الذي نلتقي q Ék bOÉ°U Ék jƒNCG Ék Ñ«MôJ ºµH ÖMôf ¿CG Éfô°ùj ..¿ÉªY ´ƒHQ ÚH ¬«a
يعر عن حفاوة ال�سعب العماي بهذا اللقاء ال�سعيد واعتزازه بالروابط
خال�ض و ّدنا وتقديرنا لكم ..كما ّ
القوية التي جمع �سعوبنا على طريق اخر والت�سامن.
ان لقاءنا اليوم ياأتي تاأكيد ًا جديد ًا لعزمنا جميع ًا على التقدم م�سرتنا نحو حقيق ااأهداف التي تطلعت
اليها �سعوبنا عندما اتخذنا خطوتنا امباركة باإن�ساء جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ،واننا لنحمد اه
الذي وفقنا خال هذه الفرة الق�سرة اإى اجازات ايجابية وطدنا بها دعائم هذا الكيان واأخذنا نو�سع اآفاق
التعاون لي�سمل ختلف امجاات ..واأتيح مجل�سنا بف�سل من اه وتوفيقه وبجهودنا ااأخوية امخل�سة
اأن ي�سطلع بدوره اايجابي كاأداة فعالة لتوطيد الرابط بن دولنا لكل ما فيه النفع واخر ل�سعوبنا.
واإذ ن�سعر جميع ًا باارتياح التام للتعاون القائم ي اإطار جل�سنا على كافة ام�ستويات ال�سيا�سية
وااقت�سادية وااأمنية فاإننا اليوم ننطلق من هذا ااأ�سا�ض القوي لنعر عن اإدراكنا امتزايد ل�سرورة توجيه
ااهتمام ااأكر ي هذه امرحلة اإى امجاات احيوية وفق ًا لدرجة اإ�سهامها ي خدمة ام�سالح ااأ�سا�سية
ل�سعوبنا ..وي�سعدنا ي هذا ال�سدد اأن ن�سيد بتفاهمنا ااأخوي على انتهاج اأ�سلوب عملي بناء نتناول به
ختلف الق�سايا بكل حكمة وروية ..مدركن اأهمية التفاعل بن ايجابيات التجارب اخا�سة لدولنا ي
تطوير م�ستوى التعاون بينها على النحو الذي ي�ستوعب اهتماماتها جميع ًا وي�ساهم ي ج�سيد طموحات
�سعوبنا اإى واقع تفخر به ااأجيال من اأبناء اأ�سرتنا اخليجية.
..ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG
اإننا نلتقي ي ظل ظروف اإقليمية ودولية بالغة الدقة تتطلب منا تاأكيد الدور الذي يقوم به جل�سنا
كعامل ا�ستقرار ي امنطقة ،واإنه ليحدونا جميع ًا اأمل كبر ي اارتقاء م�ستوى التن�سيق الدفاعي وااأمني
اإى الدرجة التي ت�ساهم ي تعزيز الرابط بن دولنا ما مكنها من القيام م�سوؤولياتها ام�سركة ،واإذ ن�سيد
باحر�ض الذي تبديه دول امجل�ض للتن�سيق فيما بينها حماية امنطقة من ظواهر العنف وااإرهاب وكل
ااأعمال التي حاول العبث باأمنها ،فاإننا نوؤكد جدد ًا على ااأهمية الكرى لرجمة هذا احر�ض اإى
ت�سامن قوي يحفظ ل�سعوبنا ا�ستقرارها وي�سون اجازاتها ومكا�سبها من كل ااأخطار والتحديات.
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لقد اأوى جل�سنا اهتمام ًا كبر ًا بو�سع حد للحرب العراقية ــ اايرانية واأبدى رغبة خل�سة ي التقريب
بن الطرفن وبذلت دولنا كل جهد مكن .وي الوقت الذي نوؤكد على اأهمية ا�ستمرار ام�ساعي
والو�ساطات ااإقليمية والدولية فاإننا ننا�سد قادة البلدين اإبداء مرونة تفتح الطريق اأمام هذه ام�ساعي
احميدة ،كما نهيب بامجتمع الدوي اأن يظهر اهتمام ًا اأكر بام�ساعدة على اإيقاف هذه احرب التي طال
اأمدها والتي يهدد ا�ستمرارها وت�سعيدها م�سالح �سعوب امنطقة ويعر�ض ال�سام الدوي للخطر .واننا
لنتطلع اإى اليوم الذي ي�سود فيه الوئام وح�سن اجوار بن العراق وايران لي�سمل ااأمن كل ربوع امنطقة
ويتاح ل�سعوبها اأن تهناأ باا�ستقرار وتوجه مواردها واهتماماتها لتحقيق ما ت�سبو اإليه من تقدم وازدهار.
واإزاء التطورات الراهنة على ال�ساحة العربية وحيث ي�سغلنا جميع ًا ااهتمام بتنقية ااأجواء وتوحيد
ال�سف ،فاإننا نوؤكد على ال�سرورة الق�سوى لتجاوز اخافات اجانبية وو�سع ام�سلحة العليا اأمتنا فوق
كل اعتبار لتتهياأ لها القدرة على مواجهة حديات هذه امرحلة بروح الت�سامن الذي ا غنى عنه كمنطلق
اأ�سا�سي للعمل اايجابي اموؤثر ل�سالح ق�ساياها ام�سرية وي امقدمة منها ق�سية ال�سعب الفل�سطيني..
وانه مما يدعو اإى الر�سا اأن جل�سنا قد ا�ستطاع ــ بحمد اه ــ اأن يعك�ض حر�سنا جميع ًا على اا�سهام
امخل�ض والبناء على ام�ستوين العربي واا�سامي واأن يعر بكل الو�سوح عن ا�ستعدادنا الدائم للتعاون
مع �سائر امجموعات الدولية التي تبادلنا نف�ض الرغبة وعلى اأ�سا�ض من التكافوؤ ي ام�سالح ليقدم بهذا
كله مثا ًا طيب ًا جهودنا ام�سركة التي ت�سعى اإى ما فيه اخر ل�سعوبنا وااأ�سرة الدولية.
..ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG
اإننا اإذ نبداأ على بركة اه وبعونه تعاى اأعمال الدورة ال�ساد�سة مجل�سنا فاإننا لعلى يقن باأن جهودنا
ااأخوية �ستت�سافر خال هذا اللقاء كالعهد بها دائم ًا لتحقيق من النتائج ما يتيح م�سرتنا التقدم خطوة
اأخرى ت�سيف اإى ما حققناه ي لقاءاتنا ال�سابقة اإجاز ًا جديد ًا يرجم اهتماماتنا ي هذه امرحلة ويري
جربتنا ام�سركة ل�سالح �سعوبنا ي حا�سرها وم�ستقبلها.
وا ي�سعنا ي ختام كلمتنا اإا اأن نكرر الرحيب بكم اأ�سحاب اجالة وال�سمو وباأع�ساء الوفود متمنن
لكم اإقامة طيبة بن اأهلكم ي عمان ..موؤكدين حر�سنا على تكري�ض كل امكانياتنا لاإ�سهام معكم ي
اإجاح اأعمال هذه الدورة م�سيئة اه ،كما نتوجه بال�سكر اإى امجل�ض الوزاري واللجان الدائمة امنبثقة
عن جل�سنا واإى ااأمن العام وم�ساعديه وجهاز ااأمانة العامة اإ�سهامهم ي التح�سر لهذا اللقاء.
واه تعاى ن�ساأل اأن ي�سدد خطانا على طريق ااإخاء والتعاون ،وي�سمل جهودنا بكامل عنايته ..ومدنا
بكل العون والتوفيق ..اإنه �سميع جيب.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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..ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG
ي�سرنا ونحن نختتم اأعمال الدورة ال�ساد�سة مجل�سنا اأن نعرب عن اعتزازنا الكبر بهذه áÑ«£dG á°UôØdG
التي جمعتنا معا ي عمان وي اإطار جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ،كما ي�سرنا اأن نعرب عن
تقديرنا العميق للروح ااأخوية التي ت�سود لقاءاتنا وجدد حر�سنا على العمل من اأجل توطيد اأوا�سر
التعاون بن دولنا وتعميق التقارب بن �سعوبها ما يحفظ لها ااأمن واا�ستقرار وي�ساهم ي حقيق
طموحاتنا ي التقدم واازدهار ..واإذ نحمد اه تعاى الذي هياأ لنا ي هذا اللقاء كل التوفيق والنجاح
فاإننا نتوجه اإليكم بعظيم ال�سكر والتقدير لكل ما بذلتموه من جهود خل�سة اأتاحت مجل�سنا التو�سل
اإى قرارات ونتائج اإيجابية �سيكون لها م�سيئة اه اأثرها الطيب واإ�سهامها املمو�ض ي حقيق ااأهداف
النبيلة م�سرتنا ااأخوية.

..ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG
اإن ام�ساورات الهامة التي اأجريناها ي �سدد التن�سيق الع�سكري وااأمني بن دولنا وي جال الت�سدي
لاإرهاب قد �ساهمت ي التقدم خطوة اأخرى �سيكون لها انعكا�سها ااإيجابي ي احفاظ على ااأمن
واا�ستقرار ي منطقتنا.
لقد اأ�سافت اأعمالنا خال هذا اللقاء ك�سبا جديدا يعك�ض رغبتنا ااأكيدة ي تطوير جربتنا ام�سركة ما
يائم كل مرحلة ويخدم ام�سالح احيوية لدولنا و�سعوبنا ويعزز الت�سامن بينها ي مواجهة التحديات.
اإن ما حقق ي اإطار جل�سنا بتوفيق من اه تعاى وبت�سافر جهودنا ااأخوية ي كل ما عقدناه من لقاءات
ا يدع جاا لل�سك ي اأن م�سرتنا اإذا ما وا�سلناها بنف�ض العزم والتوجه ال�سادق امخل�ض �سيكون لها
م�ستقبل م�سرق باإذن اه ..واليوم  ..وحيث نختتم الدورة ال�ساد�سة مجل�سنا بكل الر�سا واارتياح
ما اتخذناه خالها من خطوة موفقة فاإننا نتطلع اإى لقائنا القادم ي دولة ااإمارات العربية امتحدة وي
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�سيافة �ساحب ال�سمو ااأخ ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان و�سعبه العزيز ..اآملن للقاءاتنا Iôªà°ùŸG
م�سيئة اه كل التوفيق ما فيه خر �سعوبنا ورفعتها.
نحييكم اأ�سحاب اجالة وال�سمو ونتوجه اإليكم مرة اأخرى بخال�ض �سكرنا وتقديرنا لهذا اللقاء ااأخوي
امبارك كما نتوجه بوافر ال�سكر واامتنان اأ�سحاب ال�سمو وامعاي اأع�ساء الوفود ومعاي ااأمن العام
وم�ساعديه وكل العاملن بااأمانة العامة الذين قدموا باإ�سهامهم جميعا عونا كبرا اإجاز اأعمالنا على
اأكمل وجه.
واإى اه تعاى نرفع اأجل اآيات ال�سكر والثناء ون�ساأله جلت قدرته اأن ي�سمل جهودنا بكامل رعايته
وح�سن توفيقه.

«اإن اه ا ي�سيع اأجر من اأح�سن عما»
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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احمد ه رب العامن وال�ساة وال�سام على الب�سر النذير وال�سراج امنر� ،سيدنا حمد وعلى ¬dBG
و�سحبه اأجمعن.
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي�سرنا عظيم ال�سرور اأن نلتقي بكم اليوم لنحتفل بعيدنا الوطني اخام�ض ع�سر ،واأن نتوجه مع ًا بقلوب
ملوؤها الثناء اإى اه تعاى با ّ
أجل اآيات احمد وال�سكر ما اأ�سبغه على بادنا من نعم وندعوه ج َلت قدرته
اأن منحنا كل العون والتوفيق لنوا�سل التقدم نحو حقيق ما ن�سبو اإليه من رفعة وازدهار لعماننا احبيبة.
كما ي�سرنا اأن نحيي �سعبنا ي كل ربوع الباد حية ااعتزاز ما قدمه من اأمثلة رائعة ي العمل والكفاح
ونهنئه ما حققناه مع ًا عر خم�سة ع�سر عام ًا بف�سل اه ورعايته لنا من اإجازات ونه�سة ي كافة امجاات
و�سعت بلدنا على الطريق ال�سحيح لبناء حا�سره والتطلع بثقة اإى م�ستقبله واأتاحت له ا�ستئناف دوره
اح�ساري العريق وهياأته للتفاعل ااإيجابي مع ااأ�سرة الدولية.
واإنه مما يزيد من غبطتنا و�سرورنا اأن ي�ساركنا احتفااتنا بعيدنا الوطني اأخوة لنا من اأ�سحاب اجالة
والفخامة وال�سمو وامعاي من بع�ض الدول العربية ال�سقيقة ااأعزاء بكل الرحيب ..تعبر ًا عن حفاوتنا
البالغة بكم و�سكرنا العميق لهذه ام�ساركة التي نرى فيها رمز ًا قوي ًا لعاقات ااأخوة وال�سداقة التي
جمع بن �سعبنا و�سعوبكم.

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإننا اإذ نعتز بال�سداقات التي تربط بن ُعمان وااأ�سرة الدولية فاإننا نوؤكد ي ذات الوقت حر�سنا على
اا�ستمرار ي اأداء دورنا كام ً
ا على ال�ساحة العامية وفق ًا للمبادئ التي اعتمدناها منذ البداية منطلق ًا
ل�سيا�ستنا التي ت�سعى بكل اإخا�ض اإى ال�سداقة والتعاون مع اجميع وتنا�سر الق�سايا العادلة لكافة بلدان
و�سعوب العام وتعمل من اأجل ال�سام واا�ستقرار على كافة ام�ستويات الدولية.
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اإننا نوا�سل العمل مع اإخواننا قادة جل�ض التعاون لدول اخليج »àdG ájƒNC’G ÉæJÒ°ùe QÉWEG ‘ á«Hô©dG
تقدم موذج ًا متاز ًا لتعاون اإيجابي وطيد على كافة ام�ستويات ،وانه لي�سعدنا اأن ن�سيد ما م اإحرازه خال
�سنوات قليلة من خطوات موفقة وما تو�سلنا اإليه ي موؤمرنا ال�ساد�ض الذي عقد ي م�سقط خال هذا
ال�سهر من نتائج هامة ي امجاات ااقت�سادية والدفاعية وااأمنية اأ�سافت اإجاز ًا كبر ًا يعك�ض اهتمامنا
جميع ًا بتطوير جربتنا ام�سركة على اأ�س�ض قوية وبكل ما يعزز الرابط بن �سعوبنا ويحفظ لها اا�ستقرار
ويحقق طموحاتها ي الرخاء والرفاهية.
وانطاق ًا من حر�سنا ااأكيد على ا�ستقرار امنطقة ومن واجب مليه ديننا احنيف ويحتمه اجوار ،فاإننا
نوا�سل دعمنا القوي لكل الو�ساطات الرامية اإنهاء احرب العراقية ــ اايرانية التي ما تزال تهدد
ااأمن و�سامة اماحة ي امنطقة ،كما تنذر باحتماات خطرة على ال�سام العامي ف�س ً
ا عن اإهدارها
لاأرواح والطاقات ي كا اجانبن امتحاربن .وانه ا ي�سعنا اليوم اإا ان ندعو قادة البلدين من جديد
للعمل على اإيقاف هذه احرب امدمرة واا�ستجابة للم�ساعي الدولية لكي ت�ساعد ي حقيق هذا الهدف
وي مهيد الطريق للتفاو�ض بروح ااأخوة ااإ�سامية حول حقيق ت�سوية دائمة للنزاع ت�سمن حقوق
الطرفن وتفتح �سفحة جديدة لعاقات ودية م�ستقرة.
وعلى �سعيد اآخر فاإننا قد اتخذنا دائم ًا موقف ًا مو�سوعي ًا واإيجابي ًا جاه كافة امبادرات واجهود العربية
والدولية الهادفة اإى ايجاد حل عادل و�سامل م�سكلة ال�سرق ااأو�سط انطاق ًا من قناعتنا باحوار كو�سيلة
لتحقيق ال�سام ي امنطقة على اأ�سا�ض من ال�سرعية الدولية بكل ما يعنيه ذلك من التزام متبادل بقرارات
ااأم امتحدة ومبادئ ميثاقها وبالقوانن وااأعراف الدولية.
واإذ ننوه باأهمية جاوز حالة اجمود الراهنة ما تنطوي عليه من حاوات اإ�سرائيلية لتكري�ض ااأمر
الواقع ،فاإننا ن�ساند التحرك ااأردي ــ الفل�سطيني وكل حرك عربي ودوي ي�سعى اإى ال�سام الدائم
وام�سرف ،ونطالب القوى الدولية ال�سديقة ا�سرائيل بالقيام م�سوؤولياتها ومار�سة تاأثرها كام ً
ا لو�سع
حد للتعنت اا�سرائيلي لكي تتاح الفر�سة اإحراز تقدم اإيجابي نحو التو�سل اإى حل يعيد لل�سعب
الفل�سطيني حقوقه ام�سروعة وي�سمن العدل وال�سام للجميع.
لقد حذرنا با�ستمرار من خطورة اخافات العربية على ام�سالح احقيقية اأمتنا ،ونادينا بتوحيد ال�سف
واإحال الوئام حل الفرقة والت�ستت ،واليوم فاإننا نوؤكد مرة اأخرى انه ا بديل لهذه ااأمة ي مواجهة
ااأخطار امحدقة بها عن ت�سامن عربي كامل يعيد اإليها هيبتها ويوفر لها القدرة على التعامل مع الواقع
الدوي ما يخدم ق�ساياها ام�سرية ،ونوؤكد ي نف�ض الوقت دعمنا وتاأييدنا الكاملن للعمل ااإيجابي
الذي تقوم به اللجان امنبثقة عن موؤمر قمة الدار البي�ساء وكافة ام�ساعي اجادة الهادفة اإى تنقية ااأجواء
واإنهاء كل ظواهر اخاف ،متطلعن اإى اليوم الذي يعود فيه الت�سامن العربي قوي ًا و�سام ً
ا م�سيئة اه
كما نتطلع اإى تعزيز الت�سامن اا�سامي ما منح اجهود القائمة ي اإطاره فاعلية اأكر لتوؤتي ثمارها ي
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وحيث تتزايد اأهمية دور جموعة عدم اانحياز ي عام يت�سم بال�سراع ،فاإننا نبارك اجهود الرامية
اإى تن�سيط هذا الدور ونحث على التجاوب معها ما يعيد التاأكيد على امبادئ ااأ�سا�سية حركة عدم
اانحياز ويعر عن ترابط الدول ااأع�ساء ي الدفاع عن م�ساحها على ام�ستوى العامي وي جنيبها
اأخطار ال�سراع بن القوى الكرى.
وي الوقت الذي تتزايد فيه ام�ساكل ااقت�سادية العامية حدة وتعقيد ًا وتلقي بوطاأتها على الدول النامية
ب�سفة خا�سة ،فاإننا ن�سم �سوتنا اإى ااأ�سوات التي تطالب بو�سع نظام اقت�سادي عامي جديد على اأ�س�ض
اأكر عد ًا واإن�ساف ًا حقق التوازن بن م�سالح الدول النامية وم�سالح الدول ال�سناعية امتقدمة التي نرى
اأنه قد حان الوقت لكي تتحمل م�سوؤولياتها ما ي�ساعد على ت�سحيح اخلل ااقت�سادي القائم وي�ساعد
اأي�س ًا على اإعادة اا�ستقرار لاأو�ساع ااقت�سادية العامية وتخفيف ااأعباء الباهظة التي تتحملها الدول
النامية ي اآ�سيا وافريقيا وامريكا الاتينية .كما نرى اأنه من ااأهمية مكان اأن تتخذ ااجراءات الكفيلة
مواجهة م�ساكل اجفاف والاجئن التي تزايد حجمها اإى حد كبر ي مناطق عديدة من العام.
لقد �سهد العام خال هذا العام اأحداث ًا وتطورات خطرة كانت لها انعكا�ساتها على اا�ستقرار الدوي
نتيجة ازدياد حدة التوترات وال�سراعات من جهة ،وت�ساعد نزعة العنف وااإرهاب من جهة ثانية،
وي هذا ال�سدد فاإننا جدد منا�سدتنا للقادة ي ختلف اأرجاء امعمورة اأن يكثفوا م�ساعيهم من اأجل
حقيق تطلع الب�سرية اإى ع�سر ي�سوده ال�سام والتعاون ون�سدد على ما �سبق اأن دعونا اإليه مرار ًا من
�سرورة ااإ�سراع اى اتخاذ التدابر الفعالة على كافة ام�ستويات للق�ساء على اارهاب بجميع اأ�سكاله
خطورته الكرى على ااأمن واا�ستقرار ،كما ن�سدد ي ذات الوقت على اأهمية تعميق االتزام بالعمل
بكل جد ودون اإبطاء معاجة ظواهر التوتر وال�سراع بالو�سائل ال�سلمية.
اإن الدور الذي تقوم به منظمة ااأم امتحدة ي ّت�سم باأهمية بالغة حل ام�ساكل ال�سيا�سية وااقت�سادية ي
عام تتزايد فيه ال�سراعات والتحديات مبادئ ميثاق ااأم امتحدة والقرارات ال�سادرة عنها ،واإننا لندعو
جميع دول العام اإى القيام بواجبها كام ً
ا نحو تعزيز دور امنظمة ما يك�سبه كل الفعالية والتاأثر خدمة
لل�سام واا�ستقرار وتوطيد ًا اأوا�سر التعاون بن اأع�ساء ااأ�سرة الدولية خر كافة �سعوبها.
واإذ نوؤكد على ام�سوؤولية اخا�سة للقوتن ااأعظم جاه ال�سام وااأمن الدولين ،فاإننا ناأمل للمحادثات
امرتقبة غدا على م�ستوى القمة بن الزعيمن رونالد ريجان وميخائيل جوربات�سوف اأن تكون بداية
لوفاق ف ّعال ي�ساهم ي اإيجاد حلول عادلة للق�سايا الدولية ف�سا عن اإ�سهامه ي تخفيف حدة التوتر
العامي ووقف �سباق الت�سلح واإبعاد �سبح احروب النووية حماية لاإن�سانية من اأخطارها التدمرية
الهائلة وا�ستجابة لطموحاتها ي م�ستقبل اآمن ومزدهر.
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..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اخرة عام ًا حاف ً
ا بالعمل óªëæd ÉæfEGh ,ä’ÉéŸG áaÉc ‘ ÜhDhódG
لقد كان العام اخام�ض ع�سر م�سرتنا ّ
اه تعاى على ما حقق خاله من اإجازات حيوية جديدة �ساهمت ي تدعيم نه�ستنا وتقدمنا بنجاح،
فقد ا�ستطعنا بعون اه لنا وبكل ما اأبداه �سعبنا من تعاون وتكاتف ،اإكمال تنفيذ خطتنا اخم�سية الثانية،
واإجاز م�شاريع اأخرى جديدة م تكن مدرجة بها على الرغم من �شغوط الركود القت�شادي العامي.
واليوم  ..وحيث ن�ستهل مرحلة جديدة ي م�سرتنا فاإننا نواجه م�سوؤوليات كرى يتوجب علينا القيام
بها لتحقيق اأهدافنا الوطنية على طريق اخر والنماء ،وي هذا ااإطار ندر�ض اخطة اخم�سية الثالثة
وفق ًا لروؤية �ساملة خططنا ام�ستقبلية تعك�ض اهتماماتنا بتطوير ااأ�س�ض وااجازات القائمة وحقيق تنمية
متوازنة ي ختلف مناطق الباد ما ي�سمل ام�ساريع ااأ�سا�سية وال�سرورية ي جاات التعليم واخدمة
ال�سحية واات�ساات والطرق وغرها من امجاات مع توجيه عناية ق�سوى وتركيز اأكر على القطاعات
ااإنتاجية الزراعية وال�سمكية وال�سناعية بام�ستوى الذي يلبي احتياجات بادنا من امنتجات الرئي�سية
وي�ساهم ي تنويع م�سادر الدخل وتو�سيع طاقة اقت�سادنا الوطني وما مكننا على الدوام من التكيف
مع ااأو�ساع وامتغرات ااقت�سادية العامية وموا�سلة التقدم لتحقيق امزيد من ااإجازات خر بادنا
ورفاهية �سعبنا.
واإنه لي�سعدنا اأن نعر عن ر�سانا وارتياحنا التامن لتجربتنا العمانية ي جال ال�سورى ما تعك�سه من
م�ساركة �سعبية ف ّعالة ي جهود التنمية القائمة وي درا�سة اخطط ام�ستقبلية ،وذلك من خال امجل�ض
اا�ست�ساري للدولة الذي يقدم با�ستمرار مقرحات وتو�سيات اإيجابية للغاية ت�ساعد احكومة ي اجاز
اأهداف التطور ااقت�سادي وااجتماعي ي ختلف امجاات.
وانطاق ًا من اهتمامنا الكبر بحماية البيئة الطبيعية ومع كل ما حققناه من خطوات مهمة ي هذا امجال
نالت بها عمان مكانة طيبة بن الدول امهتمة بحماية البيئة ،فاإنه يجب بذل امزيد من اجهد ومراعاة
ااعتبارات اخا�سة بحماية البيئة عند تخطيط وتنفيذ ام�ساريع ااإمائية ،وام�سي قدم ًا ي تطوير ال�سات
القائمة مع امنظمات ااقليمية والدولية امعنية ف�س ً
ا عن قيام كل مواطن بواجبه ما لذلك من اأهمية
كبرة حماية مواردنا الطبيعية وال�سحة العامة من اأية تاأثرت �سارة وللمحافظة على الطبيعة اجميلة
وامتميزة التي وهبها اه لعماننا احبيبة.
وي الوقت الذي نعتزم اا�ستمرار ي اإعطاء ااأولوية لتاأهيل وتدريب قوانا الب�سرية ما يواكب خططنا
ااإمائية ويفي متطلباتها من الكفاءات الوطنية ،فاإننا �سنوا�سل م�سيئة اه رعايتنا الكاملة لل�سبيبة
العمانية اإمان ًا منا بدور ال�سباب ي �سنع احا�سر وام�ستقبل وتاأكيد ًا حر�سنا على تنمية قدراته وتوفر
احتياجاته ااأ�سا�سية واإعداده اإعداد ًا �سليم ًا يتكافاأ وطبيعة امهام التي يجب عليه القيام بها خدمة وطنه
وااإ�سهام ي بناء نه�سته.
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با�ستمرار وي كل امجاات ما مكننا من تذليل ال�سعاب والتغلب على التحديات واإجاز مهامنا الوطنية
خر عمان و�سعبها ااأبي.
وانه لي�سرنا كل ال�سرور ونحن نحتفل بعيدنا اخام�ض ع�سر اأن نوجه حية خا�سة لقواتنا ام�سلحة البا�سلة
بكافة قطاعاتها وت�سكياتها ،تعر عن اعتزازنا الكبر باإ�سهامها البارز ي كل ما حقق لبادنا من ا�ستقرار
وتقدم ورخاء ،كما تعر عن كل الر�سا والفخر بكفاءتها وا�ستعدادها امتطور ،واإذ ندعوكم رجال
قواتنا البا�سلة اإى امحافظة على ما اأظهرموه دائم ًا من م�ستوى ي�ستحق التقدير ،فاإننا �سنوا�سل باذن اه
اإمدادكم بكل ما مكنكم من اأداء دوركم امجيد ي ال�سهر على اأمن الوطن وحماية مقد�ساته.

:¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإننا اإذ نتطلع مع ًا اإى ام�ستقبل بتفاوؤل كبر وعزم اأكيد على حقيق امزيد من الطموحات ،فاإن ذلك
يتطلب اأوا وقبل كل �سيء احفاظ على نعمة اا�ستقرار وكل النعم التي اأ�سبغها اه على بادنا ،كما
يتطلب تكثيف اجهود واإى اأق�سى حد مكن لبناء عمان ام�ستقبل م�سيئة اه ،وعلينا ي كل وقت اأن
ن�ستمد من ديننا احنيف وتراثنا العظيم وقيمنا العمانية ااأ�سيلة ما ينر لنا الطريق ويقوي من عزائمنا
لنوؤدي واجبنا نحو بلدنا واأمتنا واان�سانية جمعاء.
نحييكم اأيها امواطنون ..ونهنئكم بهذه امنا�سبة العزيزة على قلوبنا جميعا ..ونتوجه واإياكم اإى �سيوفنا
ااأعزاء باأوفى م�ساعر الرحيب وبخال�ض ال�سكر والتقدير م�ساركتهم لنا احتفااتنا بعيدنا الوطني.
واه تعاى ن�ساأل اأن يحيطنا بكامل عنايته ورعايته ويوفقنا لكل ما فيه اخر وال�ساح ،كما ن�ساأله ج ّلت
قدرته اأن يكون العام القادم عام من وخر لعمان واأن يكون عام �سام ورخاء للعام اأجمع ..انه �سميع
جيب الدعاء.
وكل عام واأنتم بخر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته
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اأنه لي�سرنا اأن نحييكم ي م�ستهل الفرة الثالثة للمجل�ض اا�ست�ساري للدولة واأن نعرب لكم عن تقديرنا
ما قدمه جل�سكم خال فرته الثانية من جهود اأ�سهمت ي دعم م�سرة التنمية واإيجاد احلول امنا�سبة
لتوفر احتياجات بع�ض امناطق من ام�ساريع ااإمائية ف�سا عن اهتمامه ببحث اإمكانية و�سع برامج
بعيدة امدى لتطوير بع�ض القطاعات ااإنتاجية وح�سن م�ستوى ااأداء ي مرافق اخدمات ،وذلك كله
من خال درا�سات مو�سوعية جادة اأجراها امجل�ض وتو�سل ي �سوئها اإى مقرحات وتو�سيات بناءة
ومفيدة اأوليناها عناية تامة واعتمدناها للتنفيذ انطاقا من حر�سنا على مكن امجل�ض من اا�سهام
براأيه وم�سورته لي�ض ي اإجاز اخطط امعتمدة فح�سب ولكن اأي�سا ي التخطيط لرامج جديدة تلبي
ااحتياجات ااأكر اأهمية وت�ساعد على تو�سيع اآفاق التنمية لت�سمل باخر والرخاء كل ربوع الباد..
اإننا نتابع مزيد من الهتمام كل هذا الن�شاط الذي ي�شتمد جذوره من تقاليدنا العمانية الأ�شيلة ي العمل
بكل ااخا�ض والتعاون خدمة ال�سالح العام للوطن وامواطن ،واأننا لنبارك احوار ااإيجابي الذي
يجري �سمن هذا ااإطار بن اأع�ساء امجل�ض والوزراء وام�سوؤولن عن قطاعات التنمية باعتباره ظاهرة
�سحية تعك�ض ن�سج التجربة كما تعك�ض حر�ض امجل�ض على م�ساركة احكومة اهتمامها معاجة ق�سايانا
ااأ�سا�سية وهو اأمر جدير بالت�سجيع ،ومن هنا كان حر�سنا الدائم على توجيه كل العناية والرعاية لهذا
التن�سيق ليوؤدي اإى تو�سيع نطاق ام�ساركة وت�سافر اجهود اأكر فاأكر اإجاز مهامنا الوطنية ي �سائر
ميادين التنمية وحقيق ما نرجوه لبادنا و�سعبنا من تطور وازدهار.

..ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
لقد جاءت اإجازاتنا خال العام اما�سي ا�ستكماا ناجحا وموفقا خطتنا اخم�سية الثانية وتتويجا
للمرحلة ااأ�سا�سية من م�سرتنا الوطنية الظافرة ،واننا لنحمد اه تعاى على كل ما اأحاطنا به من نعم
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اخر وما اأمدنا به جلت قدرته من عون وتوفيق ي كل ما حقق لبادنا خال ااأعوام ô°ûY á°ùªÿG
اما�سية من اإجازات اأر�سينا بها قاعدة البناء للدولة الع�سرية وحققنا طموحات كثرة كانت تبدو ي
اما�سي القريب اأمرا بعيد امنال ،وقد جاء احتفالنا بعيدنا الوطني اخام�ض ع�سر تعبرا عن م�ساعر وطنية
جيا�سة فا�ست بها قلوب �سعبنا فرحة واعتزازا بثمرة عمله ونه�سته ال�ساملة التي اأعادت لعمان امكانة
الائقة بها وبراثها اح�ساري العظيم..
لقد كانت م�ساركة الدول ال�سقيقة وال�سديقة ي احتفااتنا مثلة بقادتها وكبار ال�سخ�سيات فيها انعكا�سا
�سادقا للروابط القائمة بن �سعبنا و�سعوب هذه الدول ورمزا لروح ال�سداقة والتعاون التي تعزز عاقتنا
بالعام اخارجي على كافة ام�ستويات.
وي الوقت الذي �سعدت بادنا خال نوفمر اما�سي بعيدها الوطني فاإنها �سعدت كذلك منا�سبة
بالغة ااأهمية حيث �سهدت انعقاد القمة اخليجية ال�ساد�سة بن ربوعها ما اأتاح لنا ول�سعبنا فر�سة طيبة
للتعبر عن تقديرنا اإخواننا قادة جل�ض التعاون واعتزازنا باأوا�سر ااأخوة التي جمع بن �سعوبنا وتوحد
جهودها ي اإطار م�سرة التعاون وجربته الرائدة ،كما اأتيح لهذه القمة اأن حقق من النتائج ما نعتره ك�سبا
كبرا وعامة بارزة لي�ض على �سعيد توطيد التعاون والتقارب فح�سب ولكن اأي�سا على �سعيد العمل
اجماعي من اأجل تاأمن اا�ستقرار ل�سعوبنا وتعزيز موقفنا اموحد ي مواجهة التحديات وااأخطار.
واأنه ا ي�سعنا اليوم ي �سدد �سيا�ستنا اخارجية اإا اأن نوؤكد جددا حر�سنا على القيام بواجبنا كاما
ي نطاق اأ�سرتنا اخليجية واأمتنا العربية و ااإ�سامية وامجتمع الدوي خدمة اأهداف ال�سام واا�ستقرار
والتعاون.

..ΩGôµdG AÉ°†YC’G
اإننا اإذ نبداأ بعون اه مرحلة اخرى ي م�سرة اخر والنماء فاإن علينا اأن نبذل جهودا حثيثة لتدعيم
نه�ستنا وتطوير اإجازاتها وتكثيف �سعينا الدوؤوب لبناء قدراتنا الذاتية وذلك �سمن خططنا ام�ستقبلية
التي نعتزم ااأخذ فيها ب�سيا�سة توجه الركيز وااهتمام لتنمية مواردنا ااقت�سادية ما يخفف ااعتماد
على النفط وي�ساهم ي مواجهة تقلبات ال�سوق النفطية و�سلبيات الركود ااقت�سادي العامي ،لتتوفر
اقت�سادنا الوطني وبا�ستمرار القدرة على اإجاز م�ساريع جديدة حمل اإى �سعبنا امزيد من اخر
والرخاء ،وعلينا ي ذات الوقت اأن ن�سع اأولويات ما يجب اتخاذه من خطوات جديدة لتنمية ختلف
امناطق وتلبية احتياجاتها ال�سرورية ي جاات التعليم وال�سحة واخدمات ااجتماعية وغرها من
اخدمات وام�ساريع احيوية اإ�سافة اى ما يجب القيام به من جهود اإعداد وتدريب الكوادر والكفاءات
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الوطنية بالقدر الذي يفي باحتياجاتنا منها ي ختلف امجاات.
واإنه ليتوجب على جل�سكم خال فرته الثالثة اأن يقوم بدور اأكر لا�سهام وام�ساركة ي كل ما اأ�سرنا
اإليه من جاات وبام�ستوى الذي يقدم العون للحكومة ي و�سع واإجاز خططها وبراجها اامائية وي
اإيجاد احلول الواقعية ما قد يكون هناك من م�ساكل اأو معوقات اإ�سافة اى اقراح الو�سائل امنا�سبة التي
تزيد من كفاءة جهود التنمية ي حقيق اأف�سل امعدات اممكنة للتطور ااقت�سادي وااجتماعي وتلبية
ااحتياجات ااأ�سا�سية للمواطنن ي كافة امناطق.
..ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإنكم اإذ تبداأون اأعمال الفرة الثالثة وحملون اأمانة الواجب اموكل اإليكم اإبداء الراأي وام�سورة فيما
يهم الوطن وامواطن ..فاإننا نوليكم كل الثقة اأداء هذا الواجب بكل جدية واإخا�ض وااإ�سهام بكل
ما لديكم من قدرة على العمل والعطاء ي حقيق ما ن�سبو اإليه جميعا من رقي ورفعة لعماننا احبيبة.

واه تعاى ن�ساأل اأن يوفقنا واإياكم لكل ما فيه اخر وال�ساح ..اإنه وي التوفيق..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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.. ËôµdG πØ◊G É¡jCG
..äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG É¡jCG
ب�سم اه العلي القدير وبعونه تعاى وتوفيقه نفتتح جامعة ال�سلطان قابو�ض حقيق ًا لوعدنا لل�á«fÉª©dG áÑ«Ñ°
وج�سيد ًا اإماننا بر�سالة العلم ي م�سرتنا اخرة على طريق التقدم والرقي ،واإنه من دواعي �سرورنا اأن
يكون احتفالنا بهذا ااإجاز الكبر ا�ستها ًا مبارك ًا احتفااتنا بعيدنا الوطني ال�ساد�ض ع�سر الذي ن�سهد
معه اإ�سراقة عام جديد من اأعوام النه�سة متطلعن اإى ام�ستقبل بالتفاوؤل والعزم على حقيق امزيد من
اأماي اخر والرفعة لعماننا احبيبة.
..á©eÉ÷G äÉÑdÉWh áÑ∏W ÉfAÉæHCG
اإن افتتاح اجامعة اليوم ياأتي بحمد اه ثمرة طيبة جهود حثيثة بذلت على مدى �سنوات عديدة اقتناع ًا
منا باأهمية الدور الذي ت�سطلع به كدعامة قوية للنه�سة التعليمية ي بادنا .ولقد انتهجنا ي اإن�سائها
�سيا�ستنا الواقعية ي التخطيط والتطبيق وم نقلد جربة بذاتها واإما اأخذنا بايجابيات النظم ااكادمية
امعا�سرة �سمن نظام يائم واقعنا العماي ويعر عن ال�سخ�سية اح�سارية ل�سعبنا ،كما وفرنا لهذا
ال�سرح العلمي كل ما مكنه من تقدم م�ستوى رفيع للدرا�سات ااأكادمية يلبي امتطلبات ااأ�سا�سية
ي جاات الطب والهند�سة والعلوم والزراعة والربية والعلوم ااإ�سامية ف�س ً
عما هو متاح من
ا ّ
اإمكانيات للتو�سع وفق ًا احتياجات كل مرحلة.
وي هذا ااإطار وتدعيم ًا لدور اجامعة فاإننا قد اأمرنا باإن�ساء كلية لاآداب ي اأقرب وقت لتوفر فر�س ًا
جديدة اأمام اأبنائنا لتلقي درا�سات جامعية متخ�س�سة ي العلوم الثقافية وااجتماعية اإى جانب ما
توفره الكليات القائمة ااآن من درا�سات علمية وتقنية ،وذلك انطاق ًا من حر�سنا على اإعداد ال�سباب
العماي حمل م�سعل العلم والفكر وام�ساركة ااإيجابية ي �سنع حا�سر الباد وم�ستقبلها.
اإننا اإذ نوي هذا ااهتمام للتعليم اجامعي فاإننا نوي نف�ض الرعاية وااهتمام لكافة مراحل التعليم
والتدريب ي اإطار �سعينا امتوا�سل لتنمية القوى الب�سرية تنمية متوازنة تفي باحتياجاتنا من الكفاءات
الوطنية اموؤهلة وامدربة ي �سائر القطاعات ،وعلى الرغم ما حققته هذه ال�سيا�سة من تقدم على مدى
ال�سنوات اما�سية فاإننا قد اأعطينا توجيهاتنا للعمل على تطوير وتنويع التعليم وتو�سيع جاات التدريب
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الفني وامهني على وجه اخ�سو�ض ،وذلك اإتاحة فر�ض متكافئة اأمام ال�سباب واإعدادهم جميع ًا للقيام
بدور اأ�سا�سي ي م�سرتنا ااإمائية ال�ساملة يعود عليهم وعلى عماننا بكل اخر.
ان اجامعة اإذ تبا�سر ر�سالتها لبناء كوادر وطنية موؤهلة علمي ًا على اأرقى ام�ستويات فاإن ام�سوؤولية املقاة
على عاتقها تتطلب منها ي امقام ااأول العناية بر�سيخ القيم والتقاليد ااأ�سيلة التي يعتز بها �سعبنا كل
ااعتزاز ،وااهتمام بابراز تراثنا العماي احافل بااأجاد لي�ستمد اأبناوؤنا من هذا كله ما ينر اأمامهم
الطريق ويحفزهم للعطاء والتفاي ي خدمة الوطن واحفاظ على مكت�سبات نه�سته والعمل على حقيق
امزيد منها ي اإطار م�سرتنا اجادة على طريق التقدم والنماء.
واإننا لنوؤكد على ااأهمية الكرى لتكري�ض اإمكانيات اجامعة ي البحوث والدرا�سات النظرية والتطبيقية
خدمة امجتمع وام�ساركة الفعالة ي اإيجاد احلول العملية م�ساكله ااجتماعية وااقت�سادية ،كما نوؤكد
على اأهمية بناء وتدعيم ال�سات والروابط العلمية بن جامعتنا واجامعات ااأخرى ي دول جل�ض
التعاون لدول اخليج العربية وي ختلف الدول ال�سقيقة وال�سديقة ،وذلك ما لهذه ال�سات والروابط
من اآثار اإيجابية تهيئ جاات للتفاعل بن اجهود وااأن�سطة العلمية مختلف اجامعات وت�ساهم ي اإثراء
الفكر وامعرفة ،كما ت�ساهم ي تعميق روح التفاهم وتوطيد اأوا�سر ال�سداقة والتعاون بن ال�سعوب.
..á©eÉ÷G äÉÑdÉWh áÑ∏W ÉfAÉæHCG
اإننا نعي�ض ع�سر العلم ون�سهد تقدمه امتاحق ي جميع امجاات ،واإن ذلك ليزيدنا يقينا باأن العلم
والعمل اجاد هما مع ًا و�سيلتنا مواجهة حديات هذا الع�سر وبناء نه�سة قوية ومزدهرة على اأ�سا�ض
من قيمنا اا�سامية واح�سارية ،واإنه ليتوجب عليكم �سباب اجامعة اأن ت�سعوا ذلك ن�سب اأعينكم
دائم ًا وتكر�سوا كل جهودكم للتزود بالعلم وبكل ما ينمي قدراتكم ويعدكم للمهام التي تنتظركم
بعد التخرج لتوؤدوا واجبكم الوطني امقد�ض وت�ساركوا بكل جدارة ومقدرة ي حقيق ما نرجوه لعماننا
العزيزة من تقدم وازدهار.
وانه لي�سرنا ي ختام كلمتنا اأن نوجه ال�سكر لكل من �ساهم ي هذا ااإجاز ،ولكل من قام بجهد ي
ااإعداد له وي جهيزه وتهيئته اأداء دوره احيوي الهام ،كما نوجه ال�سكر والتحية للوفود ام�ساركة ي
هذا احفل من الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
ن�ساأل اه تعاى اأن يوفقكم اأبناءنا الطلبة والطالبات لكل ما فيه اخر وال�ساح ويكلل جهودكم بالنجاح،
كما ندعوه ج ّلت قدرته اأن يبارك هذا ال�سرح العلمي ومنحه كل القدرة اأداء ر�سالته اح�سارية النبيلة
على اأكمل وجه.
انه �سميع جيب.
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احمد ه رب العامن ،وال�ساة وال�سام على نبي الهدى الذي اأر�سله اه �ساهدا ومب�سرا ونذيرا وعلى
اآله و�سحبه اأجمعن..
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي�سعدنا كل ال�سعادة اأن نلتقي بكم ي هذا امهرجان الكبر لنحتفل بالذكرى ال�ساد�سة ع�سرة لعيدنا
الوطني امجيد ،كما ي�سرنا اأن نحييكم ونحيي �سعبنا العزيز ي كل اأرجاء الباد ،ونتوجه اإى اه تعاى
باحمد وال�سكر على رعايته وتوفيقه ،ون�ساأله ج ّلت قدرته اأن مدنا بكل العون وااإلهام خدمة بادنا
العزيزة وحقيق ما ت�سبو اإليه من خر وماء..
..¿ƒæ```WGƒŸG É```¡`jCG
اإن احتفااتنا اإذ تاأخذ هذا العام طابع مهرجان �سعبي يرز دور القوى الوطنية العاملة و�سائر القطاعات
ي جتمعنا العماي باإنها تعر عن اعتزازنا بكل ما اأحرزته م�سرتنا خال �ستة ع�سر عاما من تقدم ي
كافة امجاات..
لقد كان اإماننا الرا�سخ وجهودنا امت�سافرة التي ا تعرف الكلل ااأثر ااأكر فيما م حقيقه من اإجازات
اأر�سينا بها ااأ�سا�ض القوي لنه�ستنا ال�ساملة ،واأكملنا مراحل مهمة للبناء ااقت�سادي وااجتماعي اأتت
بثمار طيبة واحمد ه ..واليوم وحيث نواجه معا م�سوؤوليات وواجبات اأكر فاإن علينا جميعا اأن ن�ستمد
من ديننا احنيف وقيمنا العمانية ااأ�سيلة ومن جاربنا عر ااأعوام اما�سية ما يزيدنا قوة واإ�سرارا على
م�ساعفة اجهود وموا�سلة التقدم بكل التعاون والتكاتف وبكل الوفاء لعماننا ااأبية متذكرين دائما قول
اه تعاى} :واأوفوا بالعهد اإن العهد كان م�سوؤوا{.

..¿ƒæ```WGƒŸG É¡jCG
اإن العام ي�سهد منذ �سنوات متغرات اقت�سادية تفر�ض حديات كرى على الدول النامية ف�سا عما
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حدثه ااأو�ساع الراهنة لل�سوق النفطية من انعكا�سات �سلبية على اقت�ساديات الدول امنتجة للنفط وعلى
ااقت�ساد العامي باأ�سره ،واإنه ليتوجب علينا ااآن اأكر من اأي وقت م�سى اأن نوطد العزم لاعتماد على
الذات لي�ض فقط مواجهة هذه ااأو�ساع وامتغرات والتكيف معها واإما دائما وي كل ااأحوال ،وبكل
ما يعنيه ذلك من ت�سحيات واجبة على اجميع لتذليل ال�سعوبات وبناء جتمع يعمه اخر والرخاء..
وي هذا ال�سدد فاإننا نوؤكد على ااأهمية الكرى لتنويع م�سادر الدخل القومي للباد وتنميتها اإى اأق�سى
حد مكن ما يعطي الركيز ااأكر للقطاعات الزراعية وال�سمكية وال�سناعية مع توجيه طاقات امجتمع
للعمل اجاد والتناف�ض ال�سريف ي بناء الوطن ،واعتماد ااأداء ااأف�سل معيارا للتمتع بخراته ا�سر�سادا
بقول ر�سول اه �سلى اه عليه و�سلم« :اإن اه تعاى يحب اإذا عمل اأحدكم عما اأن يتقنه».
وي ذات الوقت فاإننا نوؤكد على �سيا�ستنا الرامية اإى اا�ستمرار ي توفر اخدمات ااأ�سا�سية وال�سرورية
ل�سعبنا العزيز على الرغم من كل الظروف وامتغرات ااقت�سادية ،ولقد اأعطينا توجيهاتنا للم�سوؤولن
ي حكومتنا اأخذ ذلك بعن ااعتبار ي خططنا اامائية..
واإنه من ااأهمية مكان اأن ي�سطلع كل مواطن م�سوؤوليته جاه وطنه دون اتكالية اأو اعتماد على الغر
وي�ساهم بكل اجدية وااإخا�ض ي اإجاز مهامنا الوطنية التي تدعونا جميعا اإى مجيد العمل كقيمة
نبيلة تعطي للحياة م�سمونا اإيجابيا نافعا وكواجب مقد�ض يحتمه ااإمان بحق الوطن على اأبنائه وح�ض
عليه تعاليم �سريعتنا ااإ�سامية الغراء م�سداقا لقوله �سبحانه وتعاى} :ولكل درجات ما عملوا{.

..¿ƒæ``WGƒŸG É¡jCG
اإننا اإذ نعتز بالهوية اح�سارية لبادنا ي م�سرتنا ل�سنع التقدم والرخاء فاإننا نود اأن ن�سر بكل ااهتمام
اإى �سرورة اإقبال امواطن على امهن التقليدية التي قام عليها جتمعنا قدما وخا�سة امهن الزراعية
و�سيد ااأ�سماك وتنمية الروة احيوانية وغرها من امهارات واحرف ما لها جميعا من اأهمية ق�سوى ي
تنمية اقت�ساديات الباد وحتى انفقد باإهمالها موارد طيبة اأنعم اه بها علينا ،واإننا لنعتزم م�سيئة اه
تكثيف جهودنا ي هذا امجال انطاقا من اإماننا باأن امجتمعات ا تتطور اإا على اأ�سا�ض من احرام مهن
ااآباء وااأجداد ،كما اأن تقدمها ا يقا�ض باازدهار العمراي فقط واإما مدى اأ�سالة هذا التقدم وا�ستيعابه
لقدرات امجتمع وتقاليده ي العمل والعطاء..
واإمان ًا بدور ال�سباب العماي ي بناء الوطن فاإننا نهيب به اأن ي�سرب امثل ي اجدية واجدارة ويعد نف�سه
للم�ساركة اايجابية ي كافة قطاعات العمل دون اأن يربط م�ستقبله باح�سول على ال�سهادات فقط اأو
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يح�سر اهتماماته ي جاات حدودة بطبيعتها ،واإما يجب عليه اأن يكون قدوة ح�سنة ي تقبله للعمل
ي ختلف اميادين مهما بدا هذا العمل ب�سيطا اأنه �سيبقى جهدا �سريفا ونبيا طاما اأنه يوؤدي خدمة
للوطن وامجتمع ويحقق طموحات امواطن ي حياة كرمة ،وف�سا عن ذلك فاإن تخفيف ااعتماد على
العمالة ااأجنبية ي الكثر من ااأعمال التي ا تتطلب مهارات خا�سة ا مكن اأن يتحقق اإا باإقبال
امواطن عليها بكل جد واهتمام ،ولي�ض اأدل على ذلك كله من قوله جل �ساأنه} :واأن لي�ض لاإن�سان اإا
ما �سعى واأن �سعيه �سوف يرى ثم يجزاه اجزاء ااأوفى{..
وي الوقت الذي ندعو كل مواطن لاإ�سهام فيما نحن ب�سدده من مهام التنمية ال�ساملة فاإنه يتحتم على
القطاع اخا�ض اأن يتخذ خطوات جادة لاعتماد تدريجيا وبدرجة اأكر من ذي قبل على القوى العاملة
والكفاءات والكوادر العمانية امتوفرة وفقا احتياجات ختلف ااأن�سطة التي يقوم بها ليوؤدي بذلك
دورا مهما ي اإطار �سعينا الدوؤوب لبناء وتطوير قدراتنا الذاتية ي كافة امجاات..
اإننا اإذ ن�سيد بالعطاء الذي قدمه اأبناء الوطن من امهنين واحرفين وذوي امهارات واخرات عر �سنوات
النه�سة واأ�سهموا به اإ�سهاما كبرا ي تنمية الباد فاإنه ليتوجب على كل عماي اأن ي�سع ن�سب اهتمامه
دائما وي كل وقت اأن ااأوطان اإما تبنى وتزدهر بكفاح اأبنائها الررة ااأوفياء.

.. õjõ```©dG ÉæÑ````©°T
اإننا نوا�سل جهودنا وبراجنا ااإمائية �سمن اإطار ي�سع برامج التنمية ااقت�سادية وااجتماعية ي مقدمة
اهتماماتنا اإ�سافة اإى تطوير ااأ�س�ض وااإجازات القائمة وذلك وفق اأولويات تلبي احتياجات ختلف
امناطق من ام�ساريع ال�سرورية واحيوية ،كما نوا�سل جهودنا لتطوير اجهاز امدي للدولة ما يتفق
وطبيعة امهام التي تواجهها م�سرتنا الوطنية وما ي�ساعد على اارتقاء م�ستوى العمل ي كافة الوحدات
وامرافق لتوؤدي خدماتها للمواطن على اأف�سل وجه..
اإن عماننا بخر واحمد ه واأر�سها طيبة معطاء وهي تختزن من النعم واخرات ما يفي بطموحات
ااأجيال امتعاقبة اإذا �سمرنا جميعا عن �سواعد اجد وبذلنا اجهد والعرق واأبدينا روحا عالية ي التعاون
والتكاتف للتغلب على كل التحديات وحقيق ما نرجوه لبادنا من تقدم ورفعة م�ستلهمن قول ر�سول
اه �سلى اه عليه و�سلم« :كونوا عباد اه اإخوانا وعلى اخر اأعوانا»..
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..¿ƒæ````WGƒŸG É```¡``jCG
اإنه لي�سعدنا ي ظل هذه امنا�سبة العزيزة على قلوبنا جميعا اأن نحيي قواتنا ام�سلحة البا�سلة ™«ªéH
قطاعاتها وت�سكياتها ون�سيد بكفاءتها اممتازة وجديتها واإخا�سها لواجبها امقد�ض ي ال�سهر على اأمن
الوطن وحماية ترابه الطاهر ،واإننا لنوؤكد اهتمامنا ام�ستمر برعايتها وتطوير قدراتها بكل ما مكنها من
اأداء دورها امجيد ،كما نحيي ون�سيد باجهود امخل�سة اأجهزة ااأمن ي خدمة الوطن وامواطن وتوفر
الراحة والطماأنينة ل�سعبنا ي كافة ربوع الباد..
اإننا نود اأن نوجه حية خا�شة للك�شافة العمانية التي نكن لها كل التقدير ما تقوم به من ن�شاط بارز
يعدها لاإ�سهام ااإيجابي ي م�سرتنا اخرة على اأ�سا�ض من ااإمان باه وااعتماد على النف�ض ،ونوجه
التحية وال�سكر لكم جميع ام�ساركن ي هذا امهرجان من امزارعن وال�سيادين واحرفين وال�سبيبة
العمانية وكل قطاعات امجتمع العماي جهودكم امثمرة من اأجل البناء والتعمر معرين لكم جميعا
عن اعتزازنا بدوركم ااأ�سا�سي ي حقيق ما ن�سعى اليه من اأهداف التنمية واازدهار..
كما اإننا نود اأن نعر عن �سكرنا وتقديرنا لوفود الدول ال�سقيقة وال�سديقة ام�ساركة ي احتفااتنا بعيدنا
الوطني..
واإذ ن�ستهل على بركة اه عاما جديدا من اأعوام النه�سة فاإننا ندعوكم اأيها امواطنون ااأعزاء للتطلع اإى
ام�ستقبل باامان والتفاوؤل والعزمة القوية على تكثيف اجهود وموا�سلة التقدم..
واه تعاى ن�ساأل اأن يوفقنا واإياكم لكل ما فيه اخر لعماننا احبيبة ،كما ندعوه عز وجل باأن يعم ال�سام
والوئام العام اأجمع واأن تعمل الب�سرية ما فيه خرها و�ساح اأمورها وت�سوي خافاتها بالطرق ال�سلمية
لتجنب النا�ض ااأبرياء ويات احروب والدمار وحقق طموحاتها ي حياة ي�سودها ااأمن واا�ستقرار.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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احمد ه رب العامن ،وال�ساة وال�سام على �سيدنا حمد النبي ااأمن وعلى ¬Ñë°Uh ¬dBG
اأجمعن..
..¿ƒæ`````WGƒŸG É¡jCG
اإنه من دواعي البهجة وال�سرور اأن ن�ستقبل عاما جديدا من اأعوام نه�ستنا امباركة ،وبهذه امنا�سبة الغالية
على كل عماي ي كل �سر من ربوع الباد فاإنه لي�سعدنا اأن نهنئكم جميعا بعيدنا الوطني امجيد
الذي نحتفل به اليوم تتويجا ل�سبعة ع�سر عاما من العمل الدوؤوب وااإجازات اخرة ..متوجهن اإى
اه تعاى باحمد وال�سكر ما اأ�سبغه على عماننا احبيبة من رخاء وا�ستقرار ،وما حققته م�سرتنا بف�سله
وعونه من تقدم ،وندعوه جل �ساأنه اأن يبارك عامنا اجديد ويوفقنا للمزيد من النماء واازدهار..

..AGõYC’G ¿ƒæ`````WGƒŸG É¡jCG
لقد دعوناكم ي مثل هذا اليوم خال احتفااتنا بعيدنا الوطني ال�ساد�ض ع�سر لاأعتماد على الذات ي
ختلف جاات العمل ،واأكدنا ي هذا ااإطار على �سرورة ااإقبال على مهن ااآباء وااأجداد ما لها من
اأهمية بالغة ي احفاظ على امقومات اح�سارية مجتمعنا العماي ..ومن هنا كان حر�سنا على تخ�سي�ض
احتفااتنا بعيدنا الوطني هذا العام لتكرم امواطنن ام�ستغلن باحرف وامهن العمانية التقليدية اإمانا منا
بقدرتهم على العمل اجاد وامثمر ..ان هذه اجهود البناءة وامتميزة ي ختلف امجاات ااإنتاجية
تقدم امثل والقدوة اأبنائنا ال�سباب ي ااعتزاز باأ�سالة �سعبنا وتقاليده العريقة ي العمل وااإبداع..
اإننا اإذ نكرم امواطنن العاملن بجميع ااأن�سطة التقليدية ي �سائر امناطق والوايات فاإننا نعر بذلك عن
تقدير الوطن لكل عمل جاد توؤديه ال�سواعد العمانية ي الزراعة و�سيد ااأ�سماك وتنمية الروة احيوانية
وي احرف اليدوية وغرها من مواقع العمل ولكل عطاء خل�ض ي�سارك به امواطن ي حقيق ما نرجوه
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لبادنا من تقدم مطرد ي كافة امجاات..
واإنه ا ي�سعنا كذلك اإا اأن نعر عن ارتياحنا وتقديرنا لكل ما بذله امواطنون وكافة القطاعات ااأهلية
واحكومية خال هذا العام من جهود مت�سافرة �ساعدت اإى حد كبر على التك ّيف مع متطلبات
هذه امرحلة من مراحل التنمية وهياأت م�سرتنا الوطنية موا�سلة التقدم لتحقيق اأهدافها ي البناء
والتعمر..

..¿ƒæ``WGƒŸG É```¡`jCG
اإننا اإذ نوؤكد على اهتمامنا الدائم بتنويع م�سادر اقت�سادنا الوطني فاإننا نعمل على تطوير جهودنا ي هذا
امجال وفقا خطوات مدرو�سة تهدف اإى زيادة الدخل القومي للباد ،واإيجاد فر�ض العمل للمواطنن،
واإ�سراكهم ي ام�ساريع ااإنتاجية التي تخدم قطاعات كبرة ي امجتمع..
واإنه لي�سرنا اليوم اأن نعلن اأننا قد اأ�سدرنا اأمرا باإن�ساء �سركة ااأ�سماك العمانية لتعمل على حقيق زيادة
كبرة ي ااإنتاج ال�سمكي تغطي احتياجات ال�سوق امحلية وتهيئ فر�سا جديدة للت�سنيع والت�سدير اإى
اخارج ،وذلك تنفيذا ما وعدنا به �سعبنا العزيز خال جواتنا ولقاءاتنا مختلف امناطق ي اأوائل هذا
العام ،و�سنوفر لهذا القطاع باإذن اه كل اامكانيات امنا�سبة لياأخذ طابع م�سروع اقت�سادي قومي كبر
ي�ساهم فيه امواطنون على اأو�سع نطاق ،ويفتح اأمامهم جاا جديدا اإظهار قدراتهم الفردية واجماعية،
ولقد كان حر�سنا منذ البداية اأن يكون جال عمل هذا القطاع اانتاجي فيما وراء امناطق التي يرتادها
ال�سيادون احرفيون حفاظا على م�ساحهم ومكينا لهم من مار�سة ن�ساطهم امعتاد الذي �سيلقى منا دائما
كل دعم ورعاية.
وف�سا عما حققته جهودنا خال ااأعوام اما�سية من خطوات ي جال الزراعة فاإن تطوير هذا القطاع
ياأتي ي مقدمة اهتماماتنا �سمن �سيا�سة تهدف اإى حقيق ااأمن الغذائي مفهومه ال�سامل ي �سوء
التطورات وااأو�ساع ااقت�سادية العامية الراهنة التي حتم على جميع الدول خا�سة الدول النامية تكثيف
طاقاتها واإمكاناتها لاعتماد اإى اأق�سى حد مكن على مواردها الذاتية لتاأمن احتياجاتها الغذائية.
واإدراكا منا اأهمية الزراعة كمورد حيوي اقت�سادنا الوطني ودعما لاإقبال على امهن الزراعية
باعتبارها مهنا عمانية عريقة يجب احفاظ عليها فاإننا نعتزم م�سيئة اه اإعان العام القادم عاما للزراعة
تاأكيدا اهتمامنا بتكثيف جهودنا ي هذا امجال على ام�ستوين احكومي وااأهلي ما ي ذلك العمل
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على تطوير النظام احاي لت�سويق امنتجات الزراعية ما يكفل ت�سجيعا اأكر للمزارعن ،كما نعتزم
اتخاذ خطوات اأخرى ي ام�ستقبل لتنمية ختلف القطاعات اانتاجية لت�ساهم جتمعة ي تو�سيع طاقة
ااقت�ساد العماي وتوفر م�ستوى احياة الكرمة لكل اأبناء الوطن.

..õjõ```©dG ÉæÑ```©°T
اإننا نوي كل العناية لا�ستمرار ي ح�سن وتطوير اخدمات ااأ�سا�سية ي جميع اأنحاء الباد وفقا
اأولويات تاأخذها براجنا اامائية بعن ااعتبار لتلبي امتطلبات ال�سرورية لكافة امناطق..
وي هذا ااإطار وج�سيدا اهتمامنا باخدمات ال�سحية فاإنه �سيتم بعون اه خال هذا ااأيام افتتاح
ام�ست�سفى ال�سلطاي اجديد ،كما اأن العمل بام�ست�سفى اجامعي ي جامعة ال�سلطان قابو�ض قد اأو�سك
على اانتهاء ،ليوؤدي هذان امرفقان دورا مهما يوفر م�ستوى متقدما للعاج ي ختلف التخ�س�سات
الطبية ،ويفي بااحتياجات امتزايدة نتيجة للتو�سع ال�سكاي والتطور ال�سريع الذي ت�سهده الباد،
وذلك اإى جانب اجهود ام�ستمرة لتو�سيع ودعم ام�ست�سفيات وامرافق ال�سحية ي ختلف امناطق لتقدم
خدماتها على اأف�سل وجه..
وتي�سرا لا�ستفادة باخدمات ال�سرورية فاإننا قد اأعطينا توجيهاتنا للحكومة بدرا�سة ت�سعرة الكهرباء
ور�سوم امركبات ما يعك�ض حر�سنا على تخفيف العبء عن امواطنن..
واإنه ليهمنا ي �سدد التاأكيد على رعايتنا للخدمات ااأ�سا�سية اأن ن�سيد بدور امجل�ض اا�ست�ساري للدولة
ما يقوم به من جهود ملمو�سة تعك�ض احتياجات امواطنن ي كافة امناطق ما ي�ساعد احكومة على
حديد ااأولويات ي خططها وم�ساريعها ااإمائية ما يخدم ال�سالح العام لبادنا و�سعبنا..

..¿ƒæ```WGƒŸG É`¡`jCG
اإننا جزء من هذا العام ..نتفاعل مع ما يدور حولنا من اأحداث بكل ااإيجابية والو�سوح ،ونكر�ض كل
اإمكانياتنا للم�ساركة امو�سوعية والفعالة خدمة ق�سايا ال�سام والتعاون على كافة ام�ستويات ااقليمية
والدولية..
215

اإن �سيا�ستنا كانت وما زالت تعر عن اهتمامنا الدائم بتهدئة ااأو�ساع ي امنطقة وتعزيز فر�ض احوار ÚH
ااأطراف امتنازعة حل خافاتها بروح الوفاق والتفاهم ،واإذ ن�سعر بااأ�سف ا�ستمرار احرب العراقية ــ
ااإيرانية ما تعك�سه من �سلبيات وم�ساعفات تنطوي على احتماات خطرة تهدد ال�سام العامي ف�سا
عن تهديدها اأمن امنطقة فاإننا ن�ساند اجهود التي تقوم بها ااأم امتحدة لتطبيق قرار جل�ض ااأمن،
وندعو امجتمع الدوي لتكثيف دعمه لهذه اجهود ما يهيئ لها كل النجاح ي التو�سل اإى حل ي�سع
نهاية �سريعة لهذه احرب ليعود ال�سام والوئام اإى البلدين اجارين و�سعبيهما ام�سلمن وتنعم امنطقة
بالهدوء واا�ستقرار.
وانطاقا من حر�سنا على ااإ�سهام مع اإخواننا قادة دول جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ي تعزيز
م�سرتنا ام�سركة فاإننا نتطلع اى مزيد من التعاون امثمر خال القمة اخليجية الثامنة التي �ستعقد
م�سيئة اه بالريا�ض ي �سيافة ااأخ املك فهد بن عبدالعزيز ملك امملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة..
�سائلن اه العلي القدير اأن يوفقنا ما يخدم م�سالح �سعوبنا جميعا..
..¿ƒæ````WGƒŸG É``¡jCG
اإن امهام التي تواجهها م�سرتنا الوطنية ي عامها اجديد تدعونا جميعا اإى التفاي ي العمل لتحقيق
اأهدافنا ي التنمية ال�ساملة والتغلب على كل التحديات والتقدم بكل اامان والثقة لبناء جتمع الرخاء
والرفاهية..
نحييكم اأيها امواطنون ..ونتوجه ي عيدنا الوطني بالتحية اإى قواتنا ام�سلحة البا�سلة بكافة قطاعاتها
وت�سكياتها ..تعبرا عن اعتزازنا بكفاءتها الرفيعة وا�ستعدادها امتطور اأداء واجبها امقد�ض بكل
مقدرة واإخا�ض ،ونحيي ختلف ااأجهزة ااأمنية التي ت�سطلع بواجبها الوطني بكل اجدية والتفاي
ي خدمة امجتمع وتاأمن راحته وحماية ا�ستقراره ،كما نتوجه بال�سكر اإى ام�ساركن ي ااحتفال من
احرفين وامهنين وفرق الفنون ال�سعبية العمانية وكافة القطاعات..
واه تعاى ن�ساأل اأن يحيطنا بعنايته ورعايته ،ويوفقنا لكل ما فيه اخر والرفعة لبادنا العزيزة ..اإنه وي
التوفيق..

وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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احمد ه حمدا كثرا ،وال�ساة وال�سام على نبي الهدى الذي اأر�سله اه �ساهدا ومب�سرا ونذيرا وعلى
اآله و�سحبه اأجمعن..
..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
ي�سرنا اأن نلتقي بكم لنفتتح على بركة اه تعاى الفرة الرابعة للمجل�ض اا�ست�ساري للدولة ..م�ستمدين
منه جلت قدرته كل العون والتوفيق ،كما ي�سرنا اأن نعر عن ارتياحنا للتقدم الذي اأحرزته جربتنا ي
جال�ض ال�سورى ،ونوؤكد اهتمامنا بتدعيمها على اأ�سا�ض من قيمنا ااإ�سامية وتقاليدنا العمانية العريقة.
واأنه ا ي�سعنا ي هذه امنا�سة اإا اأن نعرب عن تقديرنا ما قدمه امجل�ض ي العامن اما�سين من اأمثلة
اإيجابية للم�ساركة الفعالة ي م�سرة التنمية ،وذلك من خال جاوبه مع متطلبات هذه امرحلة،
ودرا�شته امتكاملة مجالت تتميز باأهميتها الكبرة للوطن وامواطن ،ف�شا عن الن�شاط املحوظ الذي
قامت به اللجان امنبثقة عنه ي زيارتها للعديد من امناطق وتق�سيها احتياجاتها من اخدمات ،ولقد كان
لذلك اأثره الطيب فيما انتهى اإليه امجل�ض من تو�سيات منا�سبة �ساهمت ي تعزيز اجهود التي تقوم بها
احكومة لتنمية جميع امناطق وتوفر �سبل احياة الكرمة للمواطنن ي كافة اأنحاء الباد.

..ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإن العام يعي�ض ااآن مرحلة التحديات الكبرة التي تواجه امجتمع الدوي باأ�سره نتيجة لعدم ا�ستقرار
ااأو�ساع ااقت�سادية العامية و�سغوطها ام�ستمرة على ختلف الدول ،واإن ذلك ليتطلب منا جميعا
وي كل ااأوقات اأق�سى درجات الوعي بطبيعة هذه التحديات و�سرورة التعامل معها مرونة حد من
تاأثراتها ال�سلبية وتوفر قوة الدفع الازمة لا�ستمرار ي براجنا ااإمائية.
اأننا اإذ نحمد اه تعاى ون�سكره على ما اأمدنا به من عون وتوفيق فيما اأجزته م�سرتنا من مراحل مهمة
للبناء والتطوير والتعمر قطعنا بها �سوطا كبرا ي اإقامة البنية ااأ�سا�سية للنه�سة ال�ساملة ،فاإنه يتوجب
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علينا اأن نبذل جهودا اأكر من ذي قبل للعمل على iƒà°ùŸÉH á«JGòdG ÉæJGQóbh á«©«Ñ£dG ÉfOQGƒe á«ªæJ
الذي مكننا من حقيق ما نرجوه من تقدم م�سطرد ي جميع امجاات.
وي هذا ااإطار  ..وحيث ي�ستهل جل�سكم فرة جديدة ..فاإننا نود اأن نحدثكم عن اهتماماتنا ي
جاات الزراعة وااأ�سماك وال�سناعات التقليدية واحرفية وت�سغيل القوى الوطنية العاملة ،وهي
جاات يجب اأن تاأخذ على الدوام اأولوية خا�سة باعتبارها دعامات رئي�سية للتنمية ااقت�سادية
وااجتماعية ي نف�ض الوقت.
لقد اأعلنا هذا العام عاما للزراعة انطاقا من اإماننا ب�سرورة بذل مزيد من اجهود لتطوير هذا القطاع وفقا
اأ�ساليب علمية وواقعية تاأخذ بعن ااعتبار ااهتمام بامحا�سيل التقليدية وغرها من امحا�سيل التي
جود زراعتها ي بادنا وت�ساعد على حقيق اأكر قدر مكن من ااكتفاء الذاتي ي امنتجات الغذائية،
ف�سا عما يجب اتخاذه من خطوات للعمل على زيادة الرقعة الزراعية متى توفرت اإمكانية لهذه
الزيادة ،واإعادة النظر ي النظام احاي للت�سويق الزراعي ما يخدم امزارع وام�ستهلك ،واا�ستمرار فيما
تقدمه احكومة من دعم حفز امواطنن على زيادة اانتاج وجودته ،مع احر�ض ي كل ااأحوال على
اا�ستغال ااأمثل موارد امياه وامحافظة عليها وتر�سيد ا�ستخداماتها.
لقد كانت الزراعة ي كل الع�شور عماد الن�شاط القت�شادي لغالبية ال�شعب العماي ما اأك�شبه خرة
عريقة ي هذا امجال يجب علينا اأن نعتز بها ونعمل على انتقالها لاأبناء ،كما يجب علينا كعمانين اأن
نعتمد على اأنف�سنا ونقبل بكل همة وعزمة على ااأن�سطة وامهن الزراعية لنوؤدي بذلك واجبا اأ�سا�سيا
ي�ساهم ي تطوير اقت�سادنا الوطني ويحقق مجتمعنا كل اخر والرخاء.
وي قطاع ااأ�سماك ،واإدراكا منا اأهمية ت�سافر اجهود لا�ستفادة بهذه الروة ااقت�سادية الطبيعية التي
اأنعم اه بها علينا فاننا قد اأتخذنا خطوة جديدة باإن�ساء �سركة ااأ�سماك العمانية ،واعتمدنا ي اإن�سائها
ا�سلوبا يقوم على م�ساركة امواطنن فيها باأوفى ن�سيب ،مع دعم كبر تقدمه احكومة لل�سركة منحها
قر�س ًا مي�سر ًا طويل ااأجل كما منحها حق اانتفاع بجميع الوحدات وامرافق التي اأن�ساأتها احكومة
خال ال�سنوات اما�سية خدمة هذا القطاع.
واإذ ناأمل اأن تكون هذه اخطوة بداية جهد كبر ومكثف يعمل على تطوير هذا القطاع بكل الو�سائل
اممكنة فاإننا ن�سدد على �سرورة قيام ال�سركة بتقدم الت�سهيات الازمة لل�سيادين احرفين واإيجاد
منافذ ت�سويقية منتجاتهم ،وذلك ي اإطار اهتمامنا الدائم بتو�سيع نطاق الدور الذي يقومون به وت�سجيعهم
وغرهم من امواطنن لا�ستغال بهذه احرفة التي مثل ن�ساطا تقليديا لان�سان العماي منذ القدم يعود
عليه دائما باخر الوفر.
وي الوقت الذي نعتزم م�سيئة اه اا�ستمرار ي حفز القطاع اخا�ض لاإقبال على ام�ساريع ال�سناعية
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وخا�سة تلك التي تقوم على خامات حلية وتفي متطلبات اأ�سا�سية لل�سوق É°Uôa ôaƒJh ÊÉª©dG
جديدة للعمل فاإنه من ااأهمية مكان اأن نعمل على اإنعا�ض ال�سناعات التقليدية واحرفية وامحافظة
عليها..
لي�ض فقط لكونها تراثا ح�ساريا مجتمعنا العماي ،واإما اأي�سا ما لها من جدوى اقت�سادية تلبي احتياجات
قائمة ي هذا امجتمع وحقق مردودا طيبا للم�ستغلن بها.

..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإننا اإذ نوؤكد على �سرورة تكثيف جهودنا ي هذه امجاات كلها فاإننا نوي اهتماما خا�سا لو�سع اأ�س�ض
جديدة تنظم ت�سغيل القوى الوطنية ي القطاعات ااأهلية واحكومية ،بكل ما يتطلبه ذلك من اإحالها
تدريجيا حل العمالة الوافدة وتطوير �سيا�سات التعليم والتدريب واخدمة امدنية ،ف�سا عن و�سع
�سوابط تق�سر اا�ستعانة بالعمالة ااأجنبية ي حدود امتطلبات ال�سرورية منها وي حالة عدم توفرها
حليا ..لي�ساعد ذلك كله على تلبية احتياجات كافة جاات العمل �سمن اإطار يحافظ على م�ستوى
ااأداء ويوفر فر�سا جديدة ومتكافئة اأمام جميع اأبناء الوطن.
اإننا اإذ نحيي امواطنن الذين اأثبتوا جدارة ومقدرة ي ختلف ميادين العمل �سواء ي احكومة اأو القطاع
اخا�ض فاإنه يتوجب على ال�سباب ااقتداء بهم ي امبادرة اإى العمل بكل جدية ودون تهاون اأو تفريط
فيما ي�سند اإليهم من اأعمال.
اإن فر�ض العمل متوفرة ي بادنا وه احمد وباأكر ما هو متوفر لدينا من الكوادر والعمالة امحلية ،ذلك
اأننا ا نزال نعتمد بدرجة كبرة على العمالة ااأجنبية ي جاات متعددة بينما يتحتم على اأبناء الوطن
اأن ي�سمروا عن �سواعدهم ويتفانوا ي القيام بدورهم ااأ�سا�سي ي جميع امجاات دون ا�ستثناء ،كما
يجب اأا يرفع اأحد عن اا�ستغال مهن اآبائه واأجداده اأو يردد ي اا�ستفادة بالفر�ض القائمة لاأعمال
وامهن اخا�سة متذرعا باموؤهل الدرا�سي للح�سول على وظيفة حكومية قد ا تكون متوفرة بالقدر الذي
ي�ستوعب جميع الراغبن ي العمل باحكومة.
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..ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإننا اإذ نحر�ض على امتابعة ال�سخ�سية للدور الذي يقوم به جل�سكم ودعمه بكل ¬eÉ¡e AGOCG øe ¬æµÁ Ée
على خر وجه فاإنه يجب على امجل�ض اأن يوي كل العناية ما اأ�سرنا اإليه من اهتمامات اأ�سا�سية ،واأن
يتدار�ض ي هذا ال�سدد ما مكن اأن يقدمه للحكومة من مقرحات اإيجابية ت�ساعد على تطوير قطاعات
الزراعة وااأ�سماك وال�سناعة ما فيها ال�سناعات التقليدية واحرفية ،وت�ساهم ي حقيق اق�سى درجات
اا�ستفادة مواردنا الطبيعية والب�سرية.
وي ذات الوقت فان على جل�سكم اأن ي�سارك بالراأي وام�سورة ي ترتيب اأولوياتنا لهذه امرحلة وامراحل
القادمة وفقا لدرجة اأهميتها مهيدا لو�سع برامج بعيدة امدى لتنمية جميع مناطق الباد تنمية متوازنة
تعمل على تاأكيد ارتباط امواطن منطقته وت�شجيعه لاإقبال على امهن واحرف التقليدية وتطوير كافة
ااأن�سطة اانتاجية للمواطنن ،كما تعمل بنف�ض الدرجة من ااهتمام على توفر احتياجات هذه
امناطق من اخدمات ال�سرورية.
وي �سوء هذا كله فاإنه يتوجب عليكم ــ اأع�ساء امجل�ض ــ اأن تعقدوا العزم للقيام بجهد مكثف يرقى اإى
م�ستوى تبعات هذه امرحلة وم�سوؤولياتها الكرى ،ويتناول ختلف امجاات ااقت�سادية وااجتماعية
تناوا مو�سوعيا ي�ساهم بالدرجة ااأوى ي تدعيم وتو�سيع اآفاق ام�ساركة بن امواطنن واحكومة ي
جهود التنمية ال�ساملة وتذليل ما قد ي�سادفها من �سعوبات اأو حديات لنوا�سل التقدم م�سرتنا خطوات
جديدة حقق لبادنا مزيدا من النماء والرخاء.
واإى اه تعاى نتوجه بالدعاء اأن مدنا واإياكم بعونه وتوفيقه ،واأن يجعل عامنا اجديد عام خر وبركة
وازدهار.

وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمد ه رب العامن ،وبه ن�ستعن وال�ساة وال�سام على óªfi Éfó«°S ..ÒæŸG êGô°ùdGh ôjòædG Ò°ûÑdG
النبي ااأمن ،وعلى اآله و�سحبه اأجمعن..
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي�سرنا ونحن نحتفل ي هذا اليوم امبارك بالذكرى الثامنة ع�سرة لعيدنا الوطني اأن ن�ستهل حديثنا
بالتوجه اى اه تعاى باأجل اآيات ال�سكر على ما اأحاطنا به من نعم وبركات ،وعلى ما اأمدنا به من رعاية
وتوفيق ،كما ي�سرنا اأن نحييكم ونعر لكم عن اعتزازنا بالروح الوطنية العالية التي جلت على مدى
هذه ااأعوام الثمانية ع�سر فيما بذلناه معا من جهود مت�سافرة لبناء النه�سة و�سنع التقدم ي ربوع عماننا
احبيبة..

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد جاء اهتمامنا بتخ�سي�ض عام للزراعة انطاقا من مفهوم �سامل ي�ستهدف تو�سيع اآفاق النماء ي
بادنا ،وذلك بالركيز على ا�ستغال ما تدخره اأر�سها الطيبة من موارد وخرات ،كما ي�ستهدف ماء
قدراتنا الذاتية من خال تدعيم ارتباط امواطن بهذه الأر�س امعطاء ،بكل ما يتطلبه ذلك من حافظة
على احرف وامهن امتوارثة عن ااآباء وااأجداد ،واإقدام على العمل ي جميع القطاعات ،وحمل
للم�سوؤولية بروح من اجدية والتفاي ي العطاء..
ومن هذا امنطلق كان حر�سنا على اإبراز دور امواطنن العاملن بحرف الزراعة وال�سيد وتربية الروة
احيوانية م�ساركتهم الفعالة ي م�سرة التنمية على اأ�سا�ض من تقاليدنا وعاداتنا العمانية العريقة ،واإذ
يهمنا اأن ن�سر اليوم اى �سرورة اتباع �سيا�سة حول دون هجرة البع�ض لهذه احرف فاإننا نوؤكد ي ذات
الوقت على اهتمامنا باا�ستمرار ي تقدم كل اأوجه الرعاية للم�ستغلن بها ما لها من اأهمية بالغة ي
اانتفاع باموارد الطبيعية امتجددة التي اأنعم اه بها على عماننا لتبقى دائما واأبدا وكما كانت ي كل
الع�سور م�سدر خر وزرق لاأجيال امتعاقبة.
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..õjõ©dG ÉæÑ©°T
لقد تابعنا بكل تقدير الن�شاط امتميز الذي قامت به احكومة وامواطنون خال هذا العام ي تعاون فعال
اأعطى دفعة قوية لتطوير قطاع الزراعة ،ولكن ذلك ا يعني ااكتفاء بتحقيق اأهداف مرحليةÉ‰EGh ،
يجب اأن يكون بداية جهود مكثفة تاأخذ طابع الدوام للنهو�ض بهذا القطاع اإى اأق�سى درجة مكنة..
ولهذا فاإننا نعلن اليوم ا�ستمرار فعاليات عام الزراعة لت�سمل عامنا امقبل م�سيئة اه رغبة منا ي تاأكيد
ااإدراك امتزايد ل�سرورة تنمية هذا امورد ااقت�سادي امهم ،واإعطاء جال اأو�سع لا�ستفادة ما حققته
جهودنا ي هذا العام من مردود طيب ،ولقد اعطينا توجيهاتنا للحكومة لا�ستمرار ي برامج التطوير
الزراعي التي �سيكون لها باإذن اه اأثرها ااإيجابي ،وذلك اإى جانب اا�ستمرار ي اقامة امزيد من �سدود
التغذية اجوفية ،و�سيانة ااأفاج وااآبار ،ودعم دور مراكز ااإر�ساد الزراعي ما يعزز من قدرتها على
تقدم اخدمات الازمة للمزارعن..
اإن ما م تنفيذه عر ال�سنوات اما�سية من م�ساريع حيوية ي هذا القطاع يوفر اأ�سا�سا قويا للبدء ي تنمية
زراعية متكاملة توي تركيزا خا�سا لتطوير امحا�سيل العمانية التقليدية وانتقاء اجيد منها للتو�سع فيه
وزيادة انتاجيته ،مع ااهتمام بامحا�سيل اجديدة وتنويعها �سمن تركيب ح�سوي يقوم على اأ�س�ض
اجدوى ااقت�سادية ،اإ�سافة اإى ما يجب اتخاذه من خطوات مدرو�سة اإحياء وتطوير امراعي الطبيعية،
وتنظيم ا�ستخدامات ااأرا�سي ما منع ا�ستخدام مناطق الرعي وااأرا�سي القابلة للزراعة ي اأغرا�ض حد
من اإمكانيات التو�سع الزراعي ي احا�سر اأو ي ام�ستقبل..
وانه من امهم دائما اأن يواكب هذه اجهود عمل م�ستمر لي�ض فقط اكت�ساف وتطوير م�سادر وموارد
امياه واإما للمحافظة عليها باعتبارها ثروة وطنية ،وااقت�ساد ي ا�ستخدامها ،واتباع نظم الري احديثة،
واا�ستفادة بالت�سهيات التي تقدمها احكومة ي هذا امجال ما لكل ذلك من اأثر كبر ي تاأمن
احتياجاتنا من امياه �سواء للزراعة اأو لغرها من امجاات..
وي قطاع ااأ�سماك فاإن ام�سروع القومي الذي �سبق اأن اأعلنا عنه قد ا�ستكملت مراحله ،و�ستبداأ �سركة
ااأ�سماك العمانية عملها قريبا م�سيئة اه لت�ساهم ي تنمية هذا القطاع على اأ�س�ض علمية واقت�سادية،
وبام�ستوى الذي يتفق واأهميته كاإحدى الدعائم الرئي�سية اقت�سادنا الوطني ،وي حن يتعن على
ال�سركة اأن تعتمد فيما �ستقوم به من اأن�سطة متنوعة على العمالة ال ُعمانية بدرجة اأ�سا�سية فانه يتوجب
عليها اأن تقدم الت�سهيات الازمة لل�سيادين احرفين الذين نحر�ض على ا�ستمرار ودعم ن�ساطهم
امعتاد..
ولقد اأ�سدرنا اأمرا للحكومة بدرا�سة م�سروع اإن�ساء قرى موذجية لل�سيادين ي مناطق عديدة من الباد
مع جهيزها بوحدات لتجميع وحفظ ااأ�سماك و�سيانة معدات ال�سيد ،وذلك بهدف تعزيز ارتباطهم
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بالبحر وت�سجيعهم وغرهم من العمانين على اا�ستغال بهذه احرفة ،كما �ستقدم احكومة øŸ õaGƒM
يحافظون على حرفة ال�سيد ويعملون على انتقالها لاأبناء..
وف�سا عن هذا كله ..واإدراكا منا اأهمية اا�ستمرار ي �سيا�سة النماء وفقا لروؤية م�ستقبلية فاإننا نعتزم
م�سيئة اه تكليف اأحد بيوت اخرة العامية امتخ�س�سة لرجمة الدرا�سات التي انتهت منها احكومة
موؤخرا اى خطة وطنية بعيدة امدى لتطوير قطاعات الزراعة وااأ�سماك والروة احيوانية تهدف ي
امقام ااأول اإى تنويع م�سادر الدخل القومي ،وحقيق ااأمن الغذائي ،وتوفر فر�ض العمل اأمام العمالة
الوطنية ،و�سيو�سع لهذه اخطة برنامج زمني يتم تنفيذه مدة ع�سر �سنوات ،كما نعتزم توجيه احكومة
اإعطاء هذه القطاعات الثاثة اى جانب ال�سناعة ن�سيبا وافرا من ااهتمام ي اخطة اخم�سية الرابعة..
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد اأولت م�سرتنا عناية كبرة اإجاز البنية ااأ�سا�سية ي جاي التعليم والتدريب ،واأكملنا بذلك
مراحل مهمة حر�سا منا على اعداد اأبنائنا للم�ساركة ي بناء وتنمية الباد ،وانه من ال�سروري اأن نبذل
امزيد من اجهد لتطوير ال�سيا�سات امتبعة ي هذين امجالن ما يخدم توجهاتنا ااأ�سا�سية لاعتماد على
قوانا الب�سرية ي ختلف جاات العمل ،وذلك بالربط بن هذه ال�سيا�سات وبن احتياجات الباد من
القوى العاملة ربطا دقيقا وفعاا ،وبكل ما يعنيه ذلك من تكيف وتنوع ي برامج التعليم والتدريب وفقا
متطلبات العمل ي �سائر قطاعات الدولة من امهنين والفنين وغرهم من العمالة امدربة والكفاءات
اموؤهلة ي ختلف التخ�س�سات..
وعلى الرغم من كل اخطوات التي اتخذت حتى ااآن ي جال التعمن فانه ابد من ام�سي قدما
اإحال العمالة العمانية تدريجيا حل العمالة الوافدة ي جميع القطاعات ااأهلية واحكومية دون
اإخال م�ستوى ااأداء ،واإذ يتوجب على القطاع اخا�ض اأن يهيئ مزيدا من الفر�ض اأمام العمالة الوطنية
ي ختلف ااأن�سطة التي يقوم بها �سواء ي ام�سانع والفنادق اأو ي ااأ�سواق و�سركات امقاوات
واخدمات وغرها فاإننا نهيب باأبنائنا ال�سباب اأن يجدوا ي اكت�ساب اخرات وامهارات التي توؤهلهم
للعمل ي هذه امجاات ،واأن يقبلوا عليها دون ترفع اأو تهاون واإما بالرغبة ال�سادقة اإثبات اجدارة
والتفوق ي اأداء ما ي�سند اليهم من اأعمال ..مهما كان نوعها بدون ا�ستثناء.
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإننا اإذ نوا�سل جهودنا وبراجنا ااإمائية ي ختلف القطاعات امدنية فاإننا نعمل على تطوير قواتنا
ام�شلحة اإمانا منا بدورها امجيد ي كل الأوقات ،وانه لي�شعدنا اليوم اأن نحيي جميع ال�شباط واجنود
ي قواتنا البا�سلة بجميع قطاعاتها وت�سكياتها تعبرا عما نكنه من فخر واعتزاز بام�ستوى الرفيع الذي
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و�سلت اإليه ي كفاءتها وا�ستعدادها امتطور واإخا�سها لواجبها امقد�ض ي ال�سهر على ÉfOÓH øeCG
العزيزة وام�ساركة ي حقيق ما ت�سبو اإليه من تقدم ورفعة ،كما نحيي ختلف اأجهزة ااأمن التي تقدم
بجهودها امخل�سة اأمثلة بارزة للتفاي ي خدمة الوطن وامجتمع..
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإننا نحر�ض دائما على اأداء دورنا كاما على ال�ساحة الدولية وفقا ل�سيا�ستنا التي ننتهجها منذ البداية
بكل ااإيجابية والو�سوح والتي تقوم على اأ�سا�ض من اامان الرا�سخ مبادئ التعاي�ض ال�سلمي بن جميع
ال�سعوب ،وح�سن اجوار بن الدول امتجاورة ،وعدم التدخل ي ال�سوؤون الداخلية للغر ،وااحرام
امتبادل حقوق ال�سيادة الوطنية..
اإننا مد يد ال�سداقة والتعاون اى جميع الدول التي تلتقي معنا على هذه امبادئ ،ونعمل �سمن هذا
ااإطار على توطيد عاقاتنا امتنامية مع كافة دول امنطقة تقديرا منا اأهمية التعاون بينها ي كل ما
يخدم ام�سالح ااأ�سا�سية جميع �سعوبها ،كما نعمل مع اإخواننا واأ�سدقائنا ي العام لتطوير عاقاتنا ما
يحقق اأهداف التعاون ام�سرك خر �سعوبنا وااأ�سرة الدولية ،وي ذات الوقت فاإننا نكر�ض اإمكانياتنا
للم�ساركة امخل�سة ي تعزيز فر�ض ال�سام وااأمن على كافة ام�ستويات ااإقليمية والدولية..
اإننا اإذ ن�سيد باخطوة ال�سجاعة واحكيمة التي اتخذها قادة العراق واإيران باإيقاف احرب وبدء احوار
امبا�سر لت�سوية النزاع بالطرق ال�سلمية فانه ا ي�سعنا اا اأن ننوه بالدور البارز لاأم امتحدة ي التوفيق بن
الطرفن ،ونوؤكد دعمنا القوي لهذا الدور..
لقد �سهد العام خال هذا العام تطورات اإيجابية نتيجة ما اأحرزته ام�ساعي الدولية من تقدم وا�سح ي
معاجة العديد من ام�سكات ااقليمية ي ختلف مناطق العام ،وما حقق من انفراج ي العاقات بن
ال�سرق والغرب وتقارب اأكر بن القوتن العظمين ،واإننا لناأمل اأن ت�ساهم هذه التطورات ام�سجعة ي
اإيجاد مناخ عامي جديد يوفر فر�سا مواتيه معاجة كافة ام�سكات والق�سايا الدولية امزمنة وي مقدمتها
ق�سية ال�سرق ااأو�سط..
وي هذا ال�سدد فاإننا ندعو امجتمع الدوي وكل القوى العامية لتقدم امزيد من ام�ساندة والدعم للجهود
الرامية اإى عقد موؤمر دوي لل�سام ي ال�سرق ااأو�سط ،وبام�ستوى الذي مهد الطريق لتحرك جاد يعمل
على التو�سل اى ت�سوية �سلمية عادلة ودائمة ت�سع حدا للمعاناة القا�سية التي يرزح حتها ال�سعب
الفل�سطيني ،واإننا لن�سيد ما تو�سل اليه امجل�ض الوطني الفل�سطيني خال اجتماعه ي اجزائر من نتائج
اإيجابية توفر فر�سة جديدة اإيجاد حل يعيد اإى هذا ال�سعب امنا�سل حقوقه ام�سروعة ،وي�سمن ااأمن
وال�سام جميع ااأطراف امعنية..
وي الوقت الذي ا تزال ااأزمة اللبنانية تزداد تعقيدا وت�ستد وطاأتها على ال�سعب اللبناي فاإننا نوؤكد
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قناعتنا الكاملة باأن حل هذه ااأزمة ابد اأن ينبثق ي ااأ�سا�ض عن اإرادة اللبنانين ó°TÉææd ÉæfEGh ,º¡°ùØfCG
جميع القوى والفئات اللبنانية اأن تعمل ودون اإبطاء للخروج من اماأزق الراهن وااتفاق على �سيغة
للحوار بينها اإيجاد حل يحفظ للبنان وحدته وا�ستقاله و�سيادته الكاملة على اأر�سه ،كما ننا�سد
الدول العربية اأن ت�ساعد من خال اجامعة العربية على بدء هذا احوار معاجة ااأزمة اللبنانية بعيدا عن
التدخات اخارجية..
وعلى �سعيد التعاون ااأخوي بن ااأقطار العربية فاإننا نحيي اخطوات التي اتخذها اإخواننا قادة دول
امغرب العربي لتن�سيق التعاون ااإقليمي بن هذه الدول ،ونعرب عن تاأييدنا الكامل لهذه اخطوات
ولكل جهد ي�ساهم ي تعزيز التاآخي بن ااأ�سقاء وي�ساعد على تر�سيخ الت�سامن بن اأمتنا العربية ما فيه
اخر ل�سعوبها ي حا�سرها وم�ستقبلها..
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد اأخذت ااأو�ساع ااقت�سادية العامية تفر�ض اأعباء باهظة و�سغوطا متزايدة على الدول النامية م
ي�سبق لها مثيل ي خطورتها وانعكا�ساتها ال�سلبية على معدات النمو ي هذه الدول ،واإن ذلك ليوؤكد
�سرورة اإ�سراع امجتمع الدوي معاجة هذا التدهور ي ااقت�ساد العامي ما يعيد اإليه التوازن على اأ�س�ض
عادلة وم�ستقرة ت�سمن م�سالح الدول النامية..
وي نف�ض الوقت فاإننا نوؤكد على التعاون بن الدول امنتجة للنفط اإعادة اا�ستقرار اإى ال�سوق العامية
للنفط ،وناأمل اأن ياأخذ هذا التعاون م�ستوى فعاا وباأكر من اأي مرحلة م�ست ما لذلك من اأهمية
لاقت�ساد العامي ف�سا عن اأهميته الكرى للمنتجن وام�ستهلكن على ال�سواء.
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد كان للجهود الفعالة التي بذلتها احكومة ااأثر اايجابي ي التكيف مع ااأو�ساع ااقت�سادية والنفطية
العامية ما ي�سمن اا�ستمرار ي ام�ساريع ااأ�سا�سية وال�سرورية ي ختلف مناطق الباد ،واإذ نعر عن
تقديرنا لهذه اجهود وما اأبداه امجل�ض اا�ست�ساري للدولة وامواطنون من جاوب وتعاون فاإننا ندعوكم
جميعا اإى مزيد من التكاتف وت�سافر اجهود لارتفاع م�ستوى ااأداء ي كافة القطاعات وخا�سة
القطاعات ااإنتاجية ،كما ندعوكم للتطلع اإى عامنا اجديد بكل ااإمان والثقة وااإ�سرار على تذليل
التحديات وموا�سلة التقدم لتحقيق ما نرجوه لبادنا العزيزة من ماء م�سطرد ي ختلف امجاات..
واه تعاى ن�ساأل اأن يوفقنا واإياكم لكل ما فيه اخر وال�ساح ..اإنه وي التوفيق..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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..áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ñC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ي�سعدنا اأن تتاح لنا الفر�سة ي ختام الدورة التا�سعة مجل�سنا لنعرب لكم با�سم اإخواننا خادم احرمن
ال�سريفن واأ�سحاب ال�سمو قادة دول امجل�ض وبا�سمنا عن اعتزازنا بلقائنا معكم ي رحاب بلدكم الكرم
ام�سياف ..واإذ نتوجه اإى �سموكم واإى احكومة وال�سعب البحريني ال�سقيق ب�سادق ال�سكر ووافر
اامتنان لكل ما قوبلنا به من م�ساعر نبيلة وحفاوة بالغة تركت ي نفو�سنا اأطيب اانطباعات فانه ي�سرنا
جميعا اأن نعرب عن تقديرنا البالغ ما قمتم به �سموكم من جهود كبرة وخل�سة ادارتكم لهذه الدورة
�ساعدت كثرا ي اجاز اأعمالها واحمد ه.

ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
لقد كان اإماننا جميعا باأهمية عملنا ام�سرك اأثره ااإيجابي فيما اأحرزته جهودنا ااأخوية من تقدم مطرد
ارتفع به م�ستوى التعاون بن دولنا ي ختلف امجاات واأخذت م�سرتنا لذلك ترز واقع الرابط القوي
بن �سعوبنا ومد ج�سورا جديدة للتفاعل بن جاربها ي التنمية ما ي�ساهم ي حقيق طموحاتها ي التقدم
واازدهار.
واإن ام�ساروات التي اأجريناها خال هذه الدورة حول التطورات الراهنة ي منطقتنا قد اأكدت اهتمامنا
جميعا با�ستمرار الدور الذي يقوم به جل�سنا لر�سيخ دعائم ااأمن واا�ستقرار وم�ساندة اجهود التي
تقوم بها ااأم امتحدة بهدف التو�سل اإى ت�سوية �سلمية للنزاع العراقي ااإيراي من خال امفاو�سات
امبا�سرة بن الطرفن ف�سا عن اأهمية دور امجل�ض ي تعزيز فر�ض احوار بن جميع دول امنطقة بكل
ما ي�ساعد على تثبيت مناخ ال�سام ويهيوؤها مرحلة جديدة ي�سودها التعاون وح�سن اجوار بن كافة
�سعوبها .كما كانت م�ساوراتنا اأثرها ااإيجابي ي تاأكيد عزمنا على تكثيف م�ساعينا امخل�سة خدمة
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الق�سايا العربية ومنا�سرة ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق ي كفاحه البا�سل ا�ستعادة حقوقه áYhô°ûŸG
ودعم اجهود الدولية الرامية اى اإيجاد حلول عادلة ومن�سفة للم�سكات ااإقليمية والدولية جنب
الب�سرية ويات العنف والدمار وحقق طموحاتها ي ع�سر يعمه الوفاق وال�سام.
..ƒª°ùdG ÜÉë°UCG .. ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
اإننا اإذ نرحب كل الرحيب بانعقاد الدورة العا�سرة مجل�سنا ي م�سقط خال �سهر دي�سمر من العام
امقبل م�سيئة اه تعاى فاإننا و�سعبنا نتطلع اى هذه الدورة كمنا�سبة عزيزة للقاء معكم وااحتفاء بكم ي
بلدكم عمان �سائلن اه العلي القدير اأن يوفقنا ي ااإعداد لهذا اللقاء ما ي�ساهم ي جاحه ويعك�ض عمق
الروابط ااأخوية بن �سعوبها و�سعوبكم ال�سقيقة.
كما ن�ساأله جلت قدرته اأن يهيئ للقاءاتنا وجهودنا كل العون والتوفيق لنحقق ما ت�سبوا اإليه �سعوبنا من
تعاون مثمر يزيدها تقاربا وترابطا ويعود عليها جميعا بكل اخر.

وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته
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من على ااإن�سان باخافة ي ااأر�ض وال�سيادة ي الكون دون �سائر امخلوقات ¬d ôî°Sh
احمد ه الذي ّ
الطبيعة ليكون لربه عبدا �سكورا .اأحمده حمد ال�ساكر لنعمته الراجي لرحمته واأ�سهد اأن ا اإله اإا اه
وحده ا �سريك له ،له اخلق وااأمر واحمد وال�سكر وامنة والف�سل واأ�سهد اأن حمدا عبده ور�سوله
اأر�سله بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ،ويدعو عباد اه اى العمل ال�سالح ويحثهم على
مكارم ااأخاق ويبن لهم اأ�سباب النجاح ي الدنيا وااآخرة �سلى اه عليه و�سلم وعلى اآله و�سحبه
العاملن باأمره والتابعن لهديه وال�سالكن �سبيلهم اى يوم الدين.
عباد اه  ..اإن اه ميز ااإن�سان عن كثر من خلوقاته بخ�سائ�ض فطرية وهياأ له ما مكنه ليكون خليفته
ي ااأر�ض ي�ستعمره فيها وجعل بن اخ�سائ�ض الفطرية وبن اآياته ام�سخرات ي هذا الكون تنا�سقا
وان�سجاما ي�ساعده ليقوم مهمته خر قيام با�ستغال منافع ااأر�ض واكت�ساب الرزق .وامتاأمل منا ي
�سورة النحل من كتاب اه الكرم يجد من ااآيات البينات ما يكفي للدالة على هذا القول ..فلقد قال
اه تعاى ي حكم كتابه }هو الذي اأنزل من ال�سماء ماء لكم منه �سراب ومنه �سجر فيه ت�سيمون ينبت
لكم به الزرع والزيتون والنخيل وااأعناب ومن كل الثمرات اإن ي ذلك اآية لقوم يتفكرون و�سخر لكم
الليل والنهار وال�سم�ض والقمر والنجوم م�سخرات باأمره اإن ي ذلك اآيات لقوم يعقلون وما ذراأ لكم
ي ااأر�ض ختلفا األوانه اإن ي ذلك اآية لقوم يذكرون وهو الذي �سخر البحر لتاأكلوا منه حما طريا
وت�ستخرجوا منه حلية تلب�سونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من ف�سله ولعلكم ت�سكرون{
اإن هذه ااآيات العظمى والنعمة الكرى التي �سخرها اه �سبحانه وتعاى لعباده واخت�سهم بها يجب
اأن يقابلوها بال�سكر واا�ستغال اح�سن فيما �سخرت من اأجله لتعمر ااأر�ض وت�ستمر احياة الطيبة
الكرمة و�سدق اه العظيم اإذ يقول }من عمل �ساحا من ذكر اأو انثى وهو موؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم اأجرهم باأح�سن ما كانوا يعملون{
فاتقوا اه عباد اه وا�سمعوا لقوله }واآية لهم ااأر�ض اميتة اأحييناها واأخرجنا منها حبا فمنه ياأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل واأعناب وفجرنا فيها من العيون لياأكلوا من ثمره وما عملته اأيديهم اأفا
ي�سكرون{.
اإن ي طي هذا اامتنان من اه تعاى بهذه امنافع حثا �سمنيا على ا�ستغالها فيما هياأت له من اخر ولقد
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جعل اه بن اأفراد بني الب�سر من ام�سالح ام�سركة وامنافع امتبادلة ما يقوي º¡JÉbÓY ºYójh º¡JÓ°U
لتت�سم حياتهم بخ�سائ�ض امدنية امحكومة بنظم ااجتماع ،ما ذلك اإا مظهر من مظاهر اا�ستخاف.
واعلموا اأن اح�سارات ا تقوم اإا اذا توفرت لها امقومات ااأ�سا�سية وعلى راأ�سها حب العمل بن ااأمة
الواحدة فما اأحرانا نحن بني اان�سان بالعمل وقراآننا الكرم يقول }واأن لي�ض لاإن�سان اإا ما �سعى واأن
�سعيه �سوف يرى ثم يجزاه اجزاء ااأوفى{ �سدق اه العظيم.
عباد اه وكما حثنا اه على العمل فاإن لنا ي ر�سول اه اأ�سوة ح�سنة من كان يرجو اه واليوم ااآخر
فقد كان عليه ال�ساة وال�سام يخ�سف نعله ويرقع ثوبه ويحلب �ساته ويحمل حاجته ويعن اأهله وي
�سرته النبوية ال�سريفة الكثر من ااأحاديث ال�سحيحة التي حث على العمل «والذي نف�سي بيده اأن
ياأخذ اأحدكم حبا فيحتطب على ظهره خر له من اأن ياأتي رجا اأتاه اه من ف�سله في�ساأله اأعطاه اأو
منعه» فالقادر على العمل ال�ساعي فيه والقادر على الك�سب ال�سريف اأف�سل من غره «اموؤمن القوي
خر واأحب اإى اه من اموؤمن ال�سعيف» فا ينبغي للموؤمن ال�سادق ي اإمانه اأن ي�سعف نف�سه ليتكفف
النا�ض ويتعفف عن العمل بل عليه امبادرة وااعتماد على النف�ض وال�سعي ي طلب الرزق واتخاذ العمل
كالعبادة« ..من اأم�سى كاا من عمل يده اأم�سى مغفورا له» واإن من الذنوب ذنوبا ا يكفرها اا ال�سعي
ي طلب امعي�سة ولي�ض عند اه اأحب من عبد ياأكل من ك�سب يده ..كل ذلك واأكر ما ا يدع جاا
للتكا�سل وااتكالية.
عباد اه ..اإنه بالتوجيه الرباي باحفاظ على التوازن بن حياة الروح وحياة البدن �سمان ل�سامة الدنيا
و�سعادة ااآخرة .فاتقوا اه وا�ستجيبوا لداعي احق اإذ دعاكم }يا اأيها الذين اآمنوا اإذا نودي لل�ساة من
يوم اجمعة فا�سعوا اإى ذكر اه وذروا البيع ذلكم خر لكم اإن كنتم تعلمون فاإذا ق�سيت ال�ساة فانت�سروا
ي ااأر�ض وابتغوا من ف�سل اه واذكروا اه كثرا لعلكم تفلحون{.
اللهم �سلي و�سلم على ر�سولك النبي ااأمن واأر�ض اللهم عن خلفائه الرا�سدين وعن اأزواجه اأمهات
اموؤمنن وعن �سائر ال�سحابة اأجمعن ،واأغفر اللهم لنا وللموؤمنن واموؤمنات اإى يوم الدين ..اللهم
احفظ بادنا وامن علينا بنعمة ااأمن والرخاء ..اللهم ا�سقنا غيثا تخ�سر به ااأر�ض وينمو به الزرع،
وتعم به الركات ..اللهم وفقنا ل�سكرك على ما انعمت به علينا وعلى �سعبنا واحفظ اللهم اا�سام
وام�سلمن.
عباد اه اإن اه ياأمر بالعدل وااح�سان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفح�ساء وامنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون.
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احمد ه رب العامن ،وال�ساة وال�سام على نبيه ااأمن الذي بعثه اه بالهدى والنور واحق امبن ،وعلى ¬dBG
و�سحبه اأجمعن.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي�سرنا اأن نهنئكم بالعيد الوطني امجيد وامنا�سبات ال�سعيدة التي نحتفل بها ون�ستقبلها دائما بال�سكر ه على
نعمه واابتهاج بعطاء م�سرتنا ي تقدمها ام�ستمر على طريق اخر والنماء ..متوجهن اإى اه عز وجل بالدعاء
اأن يبارك عامنا اجديد ،واأن يكون م�سيئته وعونه عام من وازدهار لعماننا احبيبة.

..õjõ©dG ÉæÑ©°T
اإن احتفااتنا بالعيد الوطني هذا العام تاأتي تكرما وتتويجا للجهود الكبرة وامت�سافرة التي بذلت للنهو�ض
بقطاعات الزراعة وااأ�سماك والروة احيوانية ،واإذ ي�سعدنا اليوم اأن نعرب عن ارتياحنا التام لكل ما حققته جربة
العامن اما�سين من نتائج مب�سرة نحمد اه عليها فاإننا نوؤكد اأن اهتمامنا بهذه القطاعات لن يقف عند هذا احد،
بل �سي�ستمر على الدوام باإذن اه وي كل ااأحوال كاأحد ااهتمامات ااأ�سا�سية لراجنا ااإمائية.
اإننا نوؤمن باأن ام�شتقبل اأمام الأجيال يكمن ي الرتباط القوي بهذه الأر�س الطيبة ،والعتزاز بتقاليد الآباء
وااجداد ي تقدي�ض العمل ،وبذل اجهد والعرق ا�ستغال اموارد الطبيعية ي بادنا ..ومن هنا فاإنه ا بد من
اا�ستمرار ي تنمية ثرواتنا الزراعية وال�سمكية واحيوانية ،وحفز قوانا الب�سرية لاإقدام على العمل ي جاات
الزراعة و�سيد ااأ�سماك وغرها من احرف وامهن العمانية التي توارثتها ااأجيال عر الزمن ،ولن تفقد جدواها
اأبدا طاما ا�ستمرت احياة على هذه ااأر�ض.
وي هذا ااإطار فاإننا نحر�ض على تر�سيخ مفهوم عام و�سامل للتنمية ااقت�سادية وااجتماعية يرز اأهمية هذه
احرف وامهن لتطوير اقت�سادنا وتنويع م�سادره وح�سن م�ستوى احياة لقطاعات كبرة من امواطنن ي جتمعنا
العماي.
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وي نف�ض الوقت فاإنه يتوجب علينا جميعا اأن ن�سع ن�سب اأعيننا با�ستمرار اأن التطوير الذي ن�سعى ¬«dG
ونن�سده ي جميع امجاات يجب اأن يقوم ي جوهره على اأ�سا�ض قوي من تراثنا العريق ،ووفقا لتقاليدنا
وعاداتنا اموروثة ولواقع احياة والظروف امو�سوعية ي جتمعنا ..حتى يكون للتطوير مردوده الطيب
خر هذا اجيل وااأجيال امتعاقبة.

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإننا نعي�ض مرحلة تتطلب من اأبناء الوطن اأق�سى درجات اجدية للقيام بالعبء ااأ�سا�سي ي كافة
جاات العمل بغر ا�ستثناء ــ نعم بغر ا�ستثناء ــ واإذ نعر عن تقديرنا للجهود التي بذلت ي ااأعوام
اما�سية وارتفعت بن�سبة التعمن ي ختلف الوحدات احكومية وبع�ض القطاعات ااأهلية فاإنه ليهمنا
اليوم اأن نوؤكد على اا�ستمرار ي هذه اجهود اإحال العمانين تدريجيا حل العمالة الوافدة،
وبام�ستوى الذي يتفق واأهمية التعمن ك�سرورة وطنية ..وا ينبغي اأبدا اأن تقف ال�سهادات اأو غرها
من الذرائع وااأعذار مانعا يحول دون التقدم ام�سطرد لتحقيق هدف التعمن.
اإن ن�سبة العمالة الوافدة بالباد ما تزال مرتفعة وخا�سة ي القطاعات ااأهلية التي ت�ستوعب معظم هذه
العمالة ي جاات مهمة ل�سوق العمل ت�سمل قطاع الت�سييد والبناء ،وال�سركات واموؤ�س�سات وغرها،
كما ت�سمل الكثر جدا من ااأعمال التي لي�ض فيها ما يدعو اإى اا�ستعانة بغر العمانين.
واإذ يتوجب على اأ�سحاب ااأعمال ي ختلف القطاعات ااأهلية اأن يبذلوا جهودا اإ�سافية وجادة تهيئ
الفر�سة اأمام امواطنن الراغبن ي العمل وت�ساعدهم على اكت�ساب اخرة العملية والفنية فاإننا ن�سدد
ب�سفة خا�سة على ااأهمية الكرى لتجاوب امواطنن اأنف�سهم وتقبلهم جميع ااأعمال التي تقوم بها
العمالة الوافدة مهما كان نوعها ،ما فيها العمل اليدوي الب�سيط والوظائف ام�ساعدة ،ولن يعيب امواطن
اأبدا اأن يوؤدي واجبه خدمة باده من خال اأي من هذه ااأعمال ال�سريفة والنافعة له ومجتمعه متى
توفرت له الفر�سة والقدرة على اأدائها ،واإما الذي يعيبه اأن يرفع عنها متذرعا باأنها اأعمال ب�سيطة ا
تنا�سبه ،اأو اأن يتهاون ي اأدائها ،اأنه بذلك يتخلى عن دوره وفر�سته للعمالة الوافدة ،وعندئذ فاإن
حاجة جهود التطوير والتنمية بالباد �سترر وجود هذه العمالة ..وهذا اأمر ا نقبله باعتبارنا راعيا لهذا
ال�سعب واأمينا على م�سلحته.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإننا اإذ ندعو كل عماي لتوجيه اهتمامه قبل كل �سيء للعمل اجاد وام�ساركة ام�سوؤولة وامخل�سة لبناء
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الوطن فاإننا نوؤكد على �سرورة امحافظة على ™«ªéH ÊÉª©dG Éæ©ªà› Oƒ°ùJ »àdG áÑëŸGh »NBÉàdG ìhQ
فئاته وتعك�ض الرابط امتن بن اأبناء هذا الوطن ي كل اأرجائه ،والوقوف �سفا واحدا �سد كل من
ت�سول له نف�سه حاولة التاأثر على هذا الرابط الذي مثل الدعامة ااأ�سا�سية لقوة وازدهار بادنا العزيزة
ي حا�سرها وم�ستقبلها.
وي الوقت الذي نحر�ض على اإعطاء عناية اأكر لتوعية امواطن بطبيعة هذه امرحلة من مراحل النمو
ومتطلباتها ال�سرورية وتوعيته كذلك بكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات جاه باده وجتمعه فاإن
هذه التوعية يجب اأن تاأخذ طابع ام�سوؤولية العامة ،واأن ي�سارك ي اأدائها اإى جانب و�سائل ااإعام كافة
ام�سوؤولن ،و�سيوخ القبائل ،وامر�سدون الدينيون ،وكل امعنين بااأن�سطة العلمية والربوية والثقافية
وااجتماعية ..ما لذلك من اأهمية بالغة لر�سيخ وعي امواطن بدوره وم�سوؤوليته ،وتعميق التعاون
والتفاعل بن امواطنن واحكومة ،وتطوير م�ستوى ااداء ي جميع جاات ااإنتاج واخدمات ،ف�سا
عن ما للتوعية من اأهمية كرى للحفاظ على كل ااإجازات التي حققتها م�سرتنا اخرة.

..õjõ©dG ÉæÑ©°T
اإننا اإذ ن�سيد ما قدمه امواطنون ي جميع القطاعات امدنية ااأهلية واحكومية هذا العام من جهود خل�سة
اأظهرت كل احر�ض على العمل الدوؤوب ي تعاون فعال وجاوب بناء يتفق واأهتماماتنا ي هذه امرحلة
فانه لي�سعدنا اأن نتوجه بالتحية اى قواتنا ام�سلحة البا�سلة بكافة قطاعاتها وت�سكياتها ،ون�سيد بكفاءتها
العالية واإخا�سها النبيل لواجبها الوطني امقد�ض ،كما ي�سعدنا اأن نتوجه بالتحية اى ختلف ااأجهزة
ااأمنية تعبرا عن تقديرنا التام اأدائها الرفيع وتفانيها ي حماية اأمن امجتمع وخدمة الوطن وامواطن.
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإننا اإذ نوا�سل مع اإخواننا قادة جل�ض التعاون لدول اخليج العربية م�سرتنا ام�سركة التي تعمل على
تطوير التعاون بن دولنا ي ختلف امجاات فاإننا نحيي الدور ااإيجابي الذي ي�سطلع به امجل�ض منذ
قيامه كاإطار فعال يوحد جهودنا خر �سعوب امنطقة ،وانه لي�سرنا اأن نرحب كل الرحيب بانعقاد
القمة اخليجية العا�سرة ي م�سقط يوم الثامن ع�سر من ال�سهر القادم م�سيئة اه ،ونعرب عن اعتزازنا
باللقاء باإخواننا قادة دول امجل�ض ي ُعمان ،كما نوؤكد حر�سنا على تهيئة كل الظروف التي ت�ساعد
على جاح القمة بعون اه وتوفيقه ..لت�ساهم ي تطوير جربتنا ام�سركة بكل ما يعزز تقدمها ام�سطرد
لتحقيق اأهدافها اخرة..
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واإزاء التطورات ااإيجابية التي �سهدتها الفرة ااأخرة على ام�ستوين اخليجي Éæ©°ùj ’ ¬fEÉa »Hô©dGh
اإا اأن ن�سر اإى ااأهمية الكبرة موا�سلة العمل على تر�سيخ ال�سلم واا�ستقرار ي امنطقة ،ونوؤكد
م�ساندتنا الكاملة للم�ساعي التي تقوم بها ااأم امتحدة مثلة ي اأمينها العام بهدف ا�ستئناف امفاو�سات
بن العراق واإيران للتو�سل اإى ت�سوية �سلمية دائمة للنزاع بن البلدين اجارين ام�سلمن.
وا ي�سعنا كذلك اإا اأن ن�سيد باجهود الفعالة التي قامت بها اللجنة العربية الثاثية العليا التي ت�سم
اإخواننا قادة امملكة العربية ال�سعودية وامملكة امغربية واجمهورية اجزائرية وما اأدت اليه هذه اجهود
من تقدم اإيجابي ي معاجة ااأزمة اللبنانية ،وننا�سد ااإخوة ي لبنان التعاون مع رئي�ض اجمهورية
امنتخب اإعادة ال�سام والوئام اى ربوع لبنان ..ليبداأ عهدا جديدا من الوحدة واا�ستقرار..
وي الوقت الذي نتابع باهتمام التطورات ااأخرة للق�سية الفل�سطينية فاإننا نوؤكد تاأييدنا ودعمنا
للمبادرات ال�سلمية الفل�سطينية ولكل ام�ساعي واجهود التي تقدم م�ساهمة جادة وخل�سة ي التو�سل
اى حل عادل ودائم للق�سية يرفع عن كاهل ال�سعب الفل�سطيني نر ااحتال وكل األوان الظلم وامعاناة
ويعيد اإليه حقوقه الوطنية ي تقرير ام�سر واإقامة دولته ام�ستقلة.
نحييكم اأيها امواطنون ااأعزاء  ..ونتوجه اإى اه تعاى بالدعاء اأن يوفقنا واأياكم لكل ما فيه اخر
والرفعة لعماننا احبيبة ،كما ن�ساأله جلت قدرته اأن يهيئ للب�سرية جمعاء ع�سرا جديدا ي�سوده التعاون
وال�سام واا�ستقرار

وكل عام واأنتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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اإخواي خادم احرمن ال�سريفن واأ�سحاب ال�سمو ..قادة جل�ض التعاون لدول اخليج ..á«Hô©dG
اأ�سحاب ال�سمو وامعاي وال�سعادة اأع�ساء الوفود..
ي�سرنا اأن نرحب بكم ي عمان وي هذا اللقاء التاريخي الذي يهيئ لنا ولل�سعب العماي منا�سبة �سعيدة
نحتفل بها ..تعبرا عن �سادق احفاوة وامحبة لكم ول�سعوبكم ال�سقيقة ،كما ي�سرنا اأن يكون اجتماعنا
هذا ي اإطار القمة العا�سرة التي حتفل بها اأ�سرتنا اخليجية كلها ابتهاجا وتفاوؤا بلقاءاتنا ام�ستمرة
لتحقيق طموحاتنا ي تعاون وطيد يعود عليها بكل اخر.
..ƒª°ùdG ÜÉë°UCGh ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
لقد كان للجهود الكبرة وامخل�سة التي بذلناها معا ي الدورات ال�سابقة مجل�سنا وعلى مدى ع�سر
�سنوات تقريبا اأثرها ااإيجابي فيما اتخذناه من خطوات هامة ر�سخت قاعدة التعاون ي ختلف
امجاات ،وو�سلت به اإى م�ستوى متقدم واحمد ه ،كما اأتاحت مجل�سنا اأن يوؤدي دورا بارزا يلقى
كل التجاوب من �شعوبنا ،ويحظى بالتقدير والإعجاب ي ختلف الأو�شاط العامية..
اإننا اإذ نلتقي ي الدورة العا�سرة مجل�سنا فاإنه لي�سعدنا اأن ن�سيد بالروح ااأخوية التي هياأت م�سرتنا اأن
تاأخذ طريقها ال�سحيح ي جربة م�سركة تتميز بالرابط القوي بن �سعوبنا ،والتفاهم البناء معاجة اأمورنا
واهتماماتنا ي اإطار من ام�سارحة امو�سوعية والرغبة ال�سادقة ي حقيق كل النجاح لهذه التجربة..
واليوم فاإننا ب�سدد تقييم م�سرتنا ،وتو�سيع اآفاقها ي ختلف امجاات ،كما اأننا ب�سدد حقبة جديدة
ي�سهد فيها العام من حولنا متغرات وحوات �سيا�سية واقت�سادية ..تعيد �سياغة الكثر من امفاهيم
والنظريات وااأو�ساع التي ظلت �سائدة على ال�ساحة الدولية لفرة طويلة ،بكل ما يعنيه ذلك من
انعكا�سات بعيدة امدى على امجتمع الدوي الذي ي�سعى ا�ستيعابها ،كما ت�سعى ختلف الدول اإى
التكيف معها وفقا لل�سيا�سات التي حقق م�ساحها..
واإذ نحر�ض جميعا على اأن يكون مجل�ض التعاون لدول اخليج العربية دوره امتطور ووجوده الف ّعال ي
هذا العام امتغر فاإن ذلك يتطلب بغر �سك �سيا�سات جديدة يراعى ي التخطيط لها وتنفيذها هذه
امتغرات العامية ،وذلك للتعامل معها باإيجابية وبام�ستوى الذي يخدم �سعوبنا ،وي�سون ا�ستقرارها،
ويربط بن م�ساحها ااأ�سا�سية ربطا قويا ي�ساهم ي تقدمها وازدهارها..
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لقد تو�سلنا ي ااأعوام اما�سية اإى جموعة من ااأطر اجيدة التي تنظم عملنا ام�سرك ي ختلف
امجاات اإا اأننا ندرك جميعا باأن تقييم التطبيق العملي على اأر�ض الواقع اأ�سبح اأمرا بالغ ااأهمية ي
�سوء ما نواجهه من تغرات م�ستمرة ي ااأو�ساع الدولية ومن احتياجات �سرورية مجتمعاتنا تفر�سها
جاربها اخا�سة ي التنمية ،لذا فاإن احاجة تبدو ما�سة للعمل على توفر كل الفاعلية لهذه ااأطر،
وتطويرها وتعديلها اذا اقت�سى ااأمر لتواكب متطلبات دول امجل�ض ،وت�ستوعب اهتماماتها ااأ�سا�سية
ي ختلف مراحل التطور والنمو ،لكي تتفادى م�سرتنا �سلبيات جارب عديدة و�سابقة للتعاون
ااإقليمي ي مناطق ختلفة من العام ،ولتوا�سل تقدمها باطراد م�ستقبل م�سرق باإذن اه..
وي �سوء هذا كله تتاأكد اأي�سا اأهمية تطوير وتن�سيط اآليات التن�سيق والتعاون ،وحديث جهاز امجل�ض،
ما يهيئ لعملنا ام�سرك مزيدا من امرونة واحيوية ،وي�ساعد على حقيق ما ن�سعى اليه دائما من تعميق
اات�ساات والتن�سيق ،والتقريب بن اجهود التي تبذل لرجمة اأهدافنا ي التعاون اإى واقع ملمو�ض
ي�سعد به امواطن اخليجي..
واإذ يوا�سل جل�سنا احوار مع ختلف امجموعات والقوى ااقت�سادية العامية فاإن ذلك يوؤكد رغبتنا
جميعا ي تعاون مثمر يقوم على ام�سالح امتبادلة ،ويفتح جاا للتفاعل ااإيجابي مع هذه القوى
وامجموعات التي تقوم بدور اأ�سا�سي وموؤثر ي ااقت�ساد العامي..

..ƒª°ùdG ÜÉë°UCGh ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
اإننا اإذ نعمل معا لتوطيد التفاهم والوئام بن دول امنطقة ما يحفظ ل�سعوبها ااأمن واا�ستقرار فاإن جل�سنا
يعك�ض كل احر�ض للم�ساهمة امخل�سة ي تعزيز ال�سام والتعاون على كافة ام�ستويات العامية وخدمة
ق�سايا اأمتنا العربية وااإ�سامية وااأ�سرة الدولية ما يعود عليها جميعا بكل اخر..
وي الوقت الذي ن�سعر باارتياح مناخ ال�سلم الذي ي�سود امنطقة بعد توقف احرب العراقية ااإيرانية..
فاإننا نرى ي توجه البلدين للبناء والتعمر ما يوؤكد �سدق النوايا لتثبيت ال�سام ويوفر فر�سة مواتية اأمام
ااأم امتحدة لا�ستمرار ي جهودها الرامية اى ا�ستئناف امفاو�سات بن الطرفن ..واإذ ن�سر ي هذا
امجال اى ام�ساندة ام�ستمرة التي يقدمها جل�سنا لهذه اجهود فاإننا ناأمل اأن يعمل البلدان على مهيد
الطريق اأمام امفاو�سات للتو�سل اإى حل دائم يكفل ل�سعبيهما التعاي�ض ال�سلمي على اأ�سا�ض من ااأخوة
اا�سامية وح�سن اجوار ،وي�ساهم ي تر�سيخ ال�سام واا�ستقرار ي امنطقة..
وي نطاق اهتمامنا جميعا بدعم العمل العربي ام�سرك فاإنه ا ي�سعنا اإا اأن ننوه ما �سهده هذا العام من
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تطورات وجهود اإيجابية بعثت روحا جديدة للوفاق والتعاون بن ختلف الدول العربية ما �ساعد على
معاجة العديد من الق�سايا بروح من احر�ض على ال�سالح العربي العام..
واإننا لنحيي اجهود امخل�سة التي قام بها اإخواننا قادة امملكة العربية ال�سعودية ،وامملكة امغربية،
واجمهورية اجزائرية من خال اللجنة العربية الثاثية العليا ..ما اأحرزته هذه اجهود من خطوات
موفقة حل ااأزمة اللبنانية ..كما ن�سيد باتفاق النواب اللبنانين ي اجتماع الطائف الذي عقد برعاية
ااأخ خادم احرمن ال�سريفن على وثيقة الوفاق الوطني التي و�سعت ااأ�سا�ض اإعادة ال�سرعية اى
ال�ساحة اللبنانية ،ونهيب بكل ااأخوة ي لبنان اأن يعملوا يدا واحدة لر�سيخ ال�سرعية والوحدة
الوطنية ..ليعود لبنان كما كان دائما وطنا اآمنا يعمه ال�سام واازدهار.
واإمانا منا جميعا بواجبنا القومي ي دعم ومنا�سرة الق�سية الفل�سطينية فاإننا نوؤكد على �سرورة العمل
ودون اإبطاء اإيجاد حل عادل وم�سرف ين�سف ال�سعب الفل�سطيني وي�ستجيب مبادراته ال�سلمية
وانتفا�سته البا�سلة ي ااأرا�سي امحتلة التي تعر عن اإ�سراره على حقه ي احرية وتقرير ام�سر ..كما
ندعو القوى الدولية ال�سديقة اإ�سرائيل للقيام م�سوؤوليتها ومار�سة كل ما لديها من و�سائل التاأثر الفعال
لو�سع حد للتعنت ااإ�سرائيلي لكي تتاح فر�سة حقيقية للتو�سل اإى ت�سوية �سلمية �ساملة تكفل نهاية
�سريعة للمحن القا�سية وامريرة التي يعانيها ال�سعب الفل�سطيني كل يوم حت وطاأة ااحتال ،وتعيد
اإليه حقوقه ام�سروعة ي احرية واإقامة دولته ام�ستقلة ،كما ت�سمن ال�سام للجميع.
..ƒª°ùdG ÜÉë°UCGh ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
اإن جل�سنا اإذ يبا�سر اأعمال دورته العا�سرة م�ستمدا العون والتوفيق من اه �سبحانه وتعاى فاإننا لعلى ثقة
كاملة من اأن اآراءكم ال�سديدة ،وجهودكم ااأخوية ال�سادقة �ستهيئ لهذه الدورة كل النجاح م�سيئة اه
لت�ساهم ي حقيق ما عقدنا عليه العزم من اأهداف نبيلة خر اأ�سرتنا اخليجية.
واإنه لي�سعدنا ي ختام كلمتنا اأن نرحب بكم مرة اأخرى ..متمنن لكم اإقامة طيبة واأوقات �سعيدة ي
بلدكم ُعمان ،كما ي�سعدنا اأن نتوجه بال�سكر اإى امجل�ض الوزاري واللجان الوزارية الدائمة واإى معاي
ااأمن العام وم�ساعديه وجهاز ااأمانة العامة ما قاموا به من جهود طيبة لاعداد لهذه الدورة.
واإى اموى عز وجل نتوجه بالدعاء اأن ي�سملنا جميعا برعايته ،ويوفقنا لكل ما فيه اخر..
اإنه وي التوفيق..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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اإخواي خادم احرمن ال�سريفن واأ�سحاب ال�سمو قادة جل�ض التعاون لدول اخليج ÜÉë°UG ..á«Hô©dG
ال�سمو وامعاي وال�سعادة اأع�ساء الوفود..
اإنه من دواعي الغبطة وال�سرور اأن نتوجه اإليكم ي ختام القمة العا�سرة مجل�سنا ب�سادق التحية ،واأوفى
م�ساعر التقدير وااعتزاز بكم جميعا وبهذا اللقاء ااأخوي اخر الذي جمعنا ي ُعمان ،و�سعدنا به
كثرا ،كما �سعد به ال�سعب العماي احتفاء بكم وبالروابط الوثيقة التي جمعه ب�سعوبكم ال�سقيقة ..وا
ي�سعنا اإا اأن نتوجه اإليكم باأجل ال�سكر وعميق اامتنان لكل ما بذلتموه من جهود وم�ساهمات نبيلة
وخل�سة ت�سافرت جميعها اإجاز اأعمال هذه الدورة بنجاح واحمد ه..

..ƒª°ùdG ÜÉë°UCGh ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
اإننا نغتنم هذه اللحظات الطيبة لنحيي الروح ااأخوية التي �سملت لقاءنا بالود ال�سادق ،وكانت كالعهد
بها دائما احافز القوي لكل ما تو�سلنا اإليه من قرارات ونتائج اإيجابية تعك�ض اإماننا بااأهمية الكرى
للدور الفعال الذي يقوم به جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ي جربته الرائدة لبناء تعاون وطيد
ومثمر ،واإذ ن�سعر بالر�سا واارتياح للخطوة اموفقة التي اتخذناها ي هذا اللقاء تدعيما لكل ما حققته
م�سرتنا ااأخوية عر ااأعوام اما�سية من خطوات بناءة و خره فاإن ذلك ليزيدنا تفاوؤا بام�ستقبل،
كما يزيدنا عزما وت�سميما على توحيد جهودنا لتطوير التعاون ي ختلف امجاات ما يخدم ام�سالح
ام�سركة ل�سعوبنا ،وي�ساهم ي حقيق ما ت�سبو اإليه من رخاء وازدهار.
وانطاقا من تقديرنا جميعا لدور امواطن اخليجي ي �سنع التقدم والرقي ،ورغبة من جل�سنا ي
تكرم هذا الدور ..كان احر�ض على منح اأو�سمة التكرم خال انعقاد القمة العا�سرة لعدد من مواطني
دول امجل�ض الذين قاموا بجهود بارزة خر اأوطانهم وجتمعاتهم واأ�سرتهم اخليجية ،وذلك كبداية
منح ااأو�سمة التقديرية ي دورات قادمة يتفق عليها ..تعبرا عن اعتزازنا ومجيدنا لكل اأمثلة ااإبداع
والعطاء التي تزخر بها الدول ااأع�ساء..
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..ƒª°ùdG ÜÉë°UCGh ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
لقد كان للم�ساورات ال�سيا�سية التي اأجريناها خال هذه الدورة اأثرها ااإيجابي ي تن�سيق مواقفنا للعمل
على تر�سيخ ال�سام واا�ستقرار ي امنطقة واا�ستمرار ي م�ساندة الدور الذي تقوم به ااأم امتحدة
للتو�سل اإى حل �سلمي دائم للنزاع العراقي ااإيراي ،كما اأكدت هذه ام�ساورات حر�سنا على تاأييد
ال�سرعية ي لبنان ودعم اجهود الرامية اى تعزيز الوفاق الوطني بن القوى اللبنانية ،والوقوف اإى جانب
ال�سعب الفل�سطيني ي ق�سيته العادلة ون�ساله ام�سروع من اأجل احرية وتقرير ام�سر ،ف�سا عما اأبرزته
م�ساوراتنا من اهتمام م�سرك لا�سهام امخل�ض لتقوية اأوا�سر الت�سامن العربي وااإ�سامي ،وتعميق
روح التفاهم والتعاون على كافة ام�ستويات العامية ما يخدم اأهداف ال�سام وااأمن واا�ستقرار..
..ƒª°ùdG ÜÉë°UCGh ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ÊGƒNEG
اإننا اإذ نختتم لقاءنا باأطيب اأماي اخر لكم جميعا فاإنه لي�سرنا اأن يكون لقاوؤنا القادم م�سيئة اه ي
دولة قطر ،وي �سيافة �ساحب ال�سمو ااأخ ال�سيخ خليفة بن حمد اآل ثاي و�سعبه ال�سقيق ،ونتطلع اى
لقاءاتنا امتجددة ي بادكم ال�سقيقة بااأمل والتفاوؤل باأن تكون بعون اه وتوفيقه لقاءات اليمن واخر
ل�سعوب امنطقة..
وي اختام نتوجه بوافر ال�سكر اإى معاي ااأمن العام وم�ساعديه وجهاز ااأمانة العامة ما قاموا به من
جهود كبرة �ساهمت ي اإجاز اأعمال هذه الدورة..
واه تعاى ن�ساأل اأن يهيئ م�سرتنا امزيد من التقدم والنجاح ،ومدنا جميعا بكل العون والتوفيق ..انه
نعم اموى ونعم الن�سر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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احمد ه رب العامن ،وال�ساة وال�سام على نبيه ااأمن ،وعلى ..Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG
..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
ي�سرنا ونحن نفتتح با�سم اه وبحمده الفرة اخام�سة للمجل�ض اا�ست�ساري للدولة اأن نتوجه اإليكم
بالتحية والتهنئة ببدء هذه الفرة اجديدة ،كما ي�سرنا اأن نعر لكم عن تقديرنا للدور ااإيجابي الهام
الذي يقوم به جل�سكم ي م�سرتنا اخرة ،وي اإطار جربة عمانية اأ�سيلة تاأخذ مفهوم ام�ساركة الفعالة
بن امواطنن واحكومة لبناء وتنمية بادنا العزيزة.
اإن اجهود اجادة وامخل�سة التي قام بها امجل�ض خال ثمانية اأعوام قد اأتاحت له اأن مار�ض مهامه ي
ختلف امجاات بكل اجدارة واحر�ض على تقدم ام�سورة امو�سوعية ما كان له انعكا�سه الوا�سح
ي اإثراء جهود التنمية ،وانه لي�سعدنا اأن ن�سيد باجهد الكبر الذي بذله جل�سكم ي درا�سة واقراح
الو�سائل امائمة لتطوير قطاعات الزراعة وااأ�سماك والروة احيوانية ،وتن�سيط قطاع ال�سناعة ،اإ�سافة
اى درا�سة اخطوات الازمة للحفاظ على ال�سناعات التقليدية وامهن اليدوية ،وما قدمه اأثناء الفرة
الرابعة من تو�سيات عملية وبناءة هي ااآن مو�سع اهتمام احكومة لرجتها وفقا لاأولويات واإدراجها
�سمن خططها ااإمائية.
وتقديرا منا لدور امجل�ض وما اكت�سبه من خرة وجربة ي تدار�ض اهتماماتنا ااأ�سا�سية ..كان حر�سنا
على التوجيه بتنظيم ندوة التعمن من خاله ،والتي عقدت ي يناير اما�سي و�سارك فيها عدد كبر
من مثلي الوحدات احكومية والقطاع اخا�ض ،ما هياأ للندوة اأن ت�ساهم ي ابراز مفهوم عام للتعمن،
وقدم امجل�ض على �سوئه تو�سيات تدر�سها احكومة حاليا ،وي هذا ال�سدد فاننا نوؤكد اأن ااأمر فيما
يتعلق بالتعمن مازال يتطلب جهودا م�ستمرة من جميع اأجهزة الدولة ،وكافة القطاعات ااأهلية ،ومن
امواطنن ب�سفة اأ�سا�سية لارتفاع بن�سبة التعمن ي جميع جاات العمل اإى اأق�سى حد مكن.
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..ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإنكم ت�ستهلون الفرة اجديدة مجل�سكم مع مطلع عام جديد ومبارك م�سيئة اه تكمل ÉæJÒ°ùe É¡H
عقدين من العمل الدوؤوب ،والعطاء امخل�ض ،وااإجازات اخرة وامثمرة ي جميع امجاات ،وتتهياأ
بعونه تعاى وتوفيقه لعقد جديد يتطلب منا جميعا مزيدا من التكاتف وت�سافر اجهود لتطوير اإجازاتنا،
ودفع عجلة التقدم لبناء ُعمان احا�سر وام�ستقبل..
واإذ نحمد اه على كل ما اأنعم به علينا فيما اأجزناه من مراحل اأ�سا�سية للنه�سة ال�ساملة فاإننا نعتزم
تطوير وحديث ا�سراتيجية الدولة ي كل اأوجه التنمية ااقت�سادية وااجتماعية وي كافة امجاات
التي تهم امجتمع وتخدم ال�سالح العام لبادنا و�سعبنا ،وذلك وفقا لروؤية �ساملة ومتكاملة ن�سعى من
خالها لتحديد معام الطريق اإى ام�ستقبل ،وموا�سلة التقدم بخطوات مدرو�سة ،وقد اأعطينا توجيهاتنا
للحكومة للبدء ي درا�سة هذه اا�سراتيجية وو�سع اإطارها العام لتكون ااأ�سا�ض امعتمد لرامج وخطط
بعيدة امدى تهدف اى تطوير م�ستوى النمو ااقت�سادي وااجتماعي للباد ما يحقق طموحات هذا
اجيل وياأخذ بعن ااعتبار م�ستقبل ااأجيال القادمة..
وي الوقت الذي تعكف اأجهزة الدولة على درا�سة اخطة اخم�سية الرابعة التي �سيبداأ تنفيذها ي العام
القادم م�سيئة اه فان هذه الدرا�سة تتم ي �سوء اهتمامنا باا�ستمرار ي تنمية موارد الروة الزراعية
وال�سمكية واحيوانية ،وتطوير نظام ت�سويق امنتجات الزراعية اإ�سافة اى تطوير ال�سناعات ااأ�سا�سية
التي تتميز باأهميتها لل�سوق امحلية ،ف�سا عن اهتمامنا باا�ستمرار ي حقيق امعدات امنا�سبة للنمو ي
ختلف القطاعات ،وح�سن م�ستوى اخدمات ،وتنمية امناطق ،ولقد اأمرنا بدرا�سة امتطلبات ال�سرورية
للمناطق التي ما تزال بحاجة ما�سة اإى م�ساريع جديدة للخدمات وذلك اإدراجها �سمن اخطة..
وحر�سا منا على توجيه مزيد من العناية للعمل على تنمية موارد امياه فاإننا قد اأن�ساأنا وزارة تخت�ض
بهذا امجال ،وذلك ما لتطوير هذه اموارد من اأهمية بالغة للزراعة وتلبية احتياجات �سائر امناطق من
امياه جميع اا�ستخدامات ،وعلى الرغم من كل ما حقق ي ال�سنوات اما�سية من تقدم ي اإن�ساء �سدود
التغذية اجوفية ،و�سيانة وتطوير اموارد التقليدية ،واإقامة حطات لتحلية امياه فانه يتحتم با�ستمرار
بذل امزيد من اجهود اكت�ساف م�سادر جديدة وتنمية اموارد امتاحة وفقا خطة طويلة ااأجل ،مع حفز
امواطنن للم�ساركة ي هذه اجهود بامحافظة على موارد امياه وتر�سيد ا�ستخدامها..
:ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإن الدور الذي يقوم به جل�سكم يكت�سب ي هذه الفرة اأهمية متزايدة تلقي عليه بواجبات اأكر من اأي
وقت م�سى للم�ساركة ي حمل اأعباء وم�سوؤوليات امرحلة اجديدة وحقيق ما نرجوه لعماننا من تقدم
وماء..
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واإذ يوا�سل جل�سكم جهوده جاوبا مع ما اأو�سحناه لكم من اهتمامات اأ�سا�سية وغرها من امهام »àdG
يبا�سرها امجل�ض ي كافة امجاات ااقت�سادية وااجتماعية فان عليه اأن ي�ساهم ي تدار�ض اخطوات
الازمة ي احا�سر وي ام�ستقبل لتنمية اموارد الطبيعية ما ي�ساعد على تطوير طاقة ااقت�ساد الوطني،
واإجاز م�ساريع جديدة تعود على بادنا و�سعبنا بكل اخر ،كما يتوجب على امجل�ض اأن يوي مزيدا
من ااهتمام اقراح الو�سائل امائمة لتدريب واإعداد القوى الب�سرية العمانية لاعتماد عليها ي
جميع القطاعات ،ف�سا عما يجب اأن يقوم به امجل�ض للم�ساهمة ي اإيجاد احلول اأية معوقات حد
من كفاءة ااأداء ي ختلف مرافق اخدمات ،واأن يو�سي ما يراه �سروريا لتح�سن اخدمات التي تقدم
للمواطنن ..وي نف�ض الوقت فان على جل�سكم اأن يحر�ض دائما على ا�ستق�ساء امتطلبات ااأكر
اأهمية وحيوية لتنمية امناطق ،واأن يحر�ض كذلك على ام�ساركة ي تر�سيخ وعي امواطنن باأهداف
التنمية ،ومهامها ،واأولوياتها ،واجهود التي تبذل لتنفيذها ،ما لذلك من اأهمية م�ساعدة امواطنن على
حديد ااحتياجات وامتطلبات ال�سرورية مناطقهم ،وتعميق الرابط بن امواطنن واحكومة اإجاز ما
نحن ب�سدده من جهود لتو�سيع اآفاق النماء ي بادنا..
واننا لناأمل اأن يقدم امجل�ض من خال هذا كله مقرحاته وم�سورته للحكومة بام�ستوى الذي ي�ساعد
على حقيق اأهدافنا للنمو ااقت�سادي والرخاء ااجتماعي..
واإى اه تعاى نتوجه بالدعاء اأن يبارك م�سرتنا ويوفقنا واإياكم لكل ما فيه اخر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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احمد ه وال�ساة وال�سام على ر�سول اه وعلى اآله و�سحبه ومن وااه..
..¿ÉªYo áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ AÉ°†YCG
ي�سرنا اأن نلتقي بكم اليوم كاأع�ساء عاملن ي غرفة جارة و�سناعة ُعمان مثلون قطاعا من امواطنن له
دوره الهام واحيوي ي جال التنمية .واأن نعرب لكم عن تقديرنا للجهود التي تبذلها الغرفة من اأجل
ااأ�سهام ي م�سرة النه�سة امباركة التي نرجو بعونه تعاى اأن توا�سل تقدمها على الطريق نحو م�ستقبل
اأ�سعد يتحقق فيه امزيد من ااإجازات ي ختلف جوانب احياة وما يكفل للمجتمع العماي اخر
والرخاء والطماأنينة.
لقد اأولت احكومة خال ال�سنوات اما�سية وكما تعلمون ،اهتماما كبرا للتنمية ي جميع امجاات
ومن اموؤكد اأن التنمية ااقت�سادية حظيت وما زالت حظى بن�سيب وافر من العناية وااهتمام فقد
�سقت الطرق احديثة التي تربط بن اأرجاء ال�سلطنة واأن�سئت اموانئ ،واأقيمت امطارات وم تقدم
كثر من الت�سهيات واخدمات حفز القطاع اخا�ض ال ُعماي على القيام بدور فعال ي حركة التنمية
ال�ساملة ،وما ا�سك فيه اأن هذا القطاع قد ا�ستفاد من كل الظروف ااإيجابية التي هياأتها له الدولة
خال امرحلة ال�سابقة ،فنما وترعرع ،وا�ستد �ساعده ،وكانت له منجزاته الكبرة ي جال التجارة
وال�سناعة واا�ستثمار ،كما كان له دوره ي التعاون مع احكومة من اأجل بناء الدولة الع�سرية التي
وعدنا بتحقيقها ،وكان من توفيق اه لنا اأن مكنا من اإجاز ذلك الوعد ي فرة قيا�سية برغم التحديات،
فاحمد ه تعاى على ما اأوى واأنعم ون�ساأله امزيد من ف�سله اإنه �سميع الدعاء.
اإن �سوطا كبرا قد قطع ي م�سرة التنمية وعلينا اأن نحافظ على ما م واأن نبذل اجهد ي تطويره واأن ن�سعى
اإى تنمية مواردنا ااقت�سادية وتنويعها ما يخفف من ااعتماد على النفط حتى تتوفر اقت�سادنا الوطني
القاعدة امتينة الرا�سخة التي مكن اأن ي�ستند عليها ي مواجهة عدم ا�ستقرار ااأو�ساع ااقت�سادية العامية
وتقلبات ال�سوق النفطية وانه ليتوجب على القطاع اخا�ض اأن يتحلى باأق�سى درجات الوعي واح�ض
الوطني ي التعامل مع كل الظروف ام�ستجدة واأن يتكاتف مع حكومته ي التعاون من اأجل تاي كل
التاأثرات ال�سلبية التي نتجت اأو مكن اأن تنتج عن اأية ظروف غر مواتية .والقطاع اخا�ض مطالب اليوم
ب�سكل اأكر من خال امجل�ض اا�ست�ساري الذي هو مثل فيه ،ومن خال غرفة جارة و�سناعة ُعمان
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وجميع اموؤ�س�سات وال�سركات اأن ي�ساعف من دوره الوطني من اأجل »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ±GógCG RÉ‚EG
نوؤكد عليها دائما ي العديد من امنا�سبات.
لقد اعتمدت امرحلة ال�سابقة للتنمية على العمالة الوافدة ي حقيق العديد من ام�ساريع ،وكانت تلك
�سرورة تفر�سها امرحلة ،اأما واأن ثمار النه�سة التعليمية ي الباد قد بداأت تظهر .وهناك عدد متنام من
العمانين اموؤهلن يتخرج ي كل عام من ختلف ام�ستويات الدرا�سية وابد من توفر فر�ض العمل
ال�سريف لكل فرد منهم ،واإذا كانت ااأجهزة احكومية حري�سة على القيام بدورها ي هذا ام�سمار فاإن
امرحلة القادمة ينبغي اأن يقوم القطاع اخا�ض بالدور ااأكر فيها.
اإن التعمن مطلب اأ�سا�سي وحيوي وبدونه ا مكن اأن ن�سمن لاأجيال القادمة ام�ستوى الكرم من
العي�ض الذي نرجوه لهم ،وبقدر جاحنا ي تو�سيع قاعدته ،وباأق�سى �سرعة مكنة ،بقدر ما جني من ثمار
التنمية التي �سهدتها الباد منذ بداية م�سرتنا التي قد دخلت ي عامها الع�سرين ،واحمد ه.

..¿ÉªYo áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ AÉ°†YCG
اإن عليكم اأن تولوا هذا الهدف كامل عنايتكم واذا كان حقيقه يتطلب ي بع�ض ااأحيان �سيئا من
الت�سحية فاأنتم اأهل اأن تقوموا بذلك من اأجل بلدكم واإخوتكم بل ومن اأجل م�سلحة القطاع اخا�ض
الوطني ذاته وتطوره وموه ي جو من اا�ستقرار والطماأنينة والتعاون امتبادل..
و�سوف يكون تقييمنا لكل ااأجهزة �سواء ي القطاع احكومي اأو القطاع اخا�ض معتمدا ب�سكل اأ�سا�سي
على مدى جاحها ي تطبيق الرامج التي تهم امواطنن..
اإن غرفة جارة و�سناعة ُعمان مكن اأن تقوم بدور هام ي ن�سر الوعي بن التجار وال�سناعين ي جاات
كثرة ،منها دورهم ي التعاون مع احكومة لتنفيذ الرامج التنموية على اأف�سل وجه ،و�سرورة زيادة
م�ساهمتهم لي�ض فقط ي التنمية ااقت�سادية واإما اأي�سا ي التنمية ااجتماعية اإ�سافة اإى دورهم ي الق�ساء
على ااتكالية التي يت�سف بها البع�ض ي ت�سير اأمورهم خافا لعاداتنا وتقاليدنا العمانية التي حث
على العمل اجاد وااعتماد على النف�ض ي التغلب على ال�سعاب ،وهذا ما يحث عليه ديننا احنيف
اأي�سا..
اإن تفهم القطاع اخا�ض للظروف الدولية امحيطة ،وانعكا�ساتها على الظروف امحلية وتاأثراتها امتباينة
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على حركة التنمية لهو من اأهم اجوانب التي ينبغي على Qób ÈcCG É¡«dƒJ ¿CG ¿ÉªYo áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ
من العناية ي برامج التوعية التي تقوم بها ،فالتفهم للظروف الدولية وتاأثراتها على خطط احكومة
وبراجها يوؤدي اإى فهم متبادل وتعاون م�سرك من اأجل التغلب على كافة ال�سعوبات واإنه من الواجب
اأن ل نعتمد ي عملنا على امقارنة مع الغر فلكل جتمع ظروفه وتركيبته اخا�شة التي ل مكن اأن يفرط
بها ي �سبيل تبني خطط قد تك�سف ااأيام عدم جدواها ،لذا فاإن بناء اأي جتمع اإما يرتكز على العزمة
والرغبة ال�سادقة اأبنائه ي تطويره وفق اأ�س�ض و�سوابط ثابتة ا توؤثر امتغرات ي �سابتها وقدرتها على
اا�ستمرار..
لقد بذلت احكومة جهودا كبرة ي توفر ظروف ا�ستثمارية طيبة للقطاع اخا�ض على مدى �سنوات
عديدة وهي ا تاألو جهدا ي تقدم كل الت�سهيات ح�سب اامكانات امتاحة ،وي هذا ال�ساأن تدار�ض
جل�ض الوزراء اموقر ال�سبل والو�سائل اموؤدية اإى التن�سيط ااقت�سادي وتذليل ما قد يعر�ض اأحيانا
احركة ااقت�سادية من �سعوبات .واتخذ امجل�ض عدة قرارات لتحقيق هذا الغر�ض ،م تنفيذ بع�ض
منها والباقي ي طريقه اإى التنفيذ ي الوقت امنا�سب وما يعزز قدرة القطاع اخا�ض على احركة والنمو،
و�سوف ي�سهد ام�ستقبل باإذن اه مزيدا من اخطوات من اأجل دفع عجلة التنمية قدما ي طريق ااأهداف
امن�سودة التي نرجو اأن تتحقق خال عقد الت�سعينات لكي ينعم امواطن العماي ي كل مدنه وقراه
باحياة الكرمة التي تكفل له الرفاهية واا�ستقرار..

واه ن�ساأل اأن يوفقنا واياكم واأن ي�سدد خطانا على طريق اخر والفاح ،واأن يحقق لوطننا الرخاء
واازدهار ..اإنه �سميع جيب.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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احمد ه الذي علم بالقلم علم ااإن�سان ما م يعلم ..وال�ساة وال�سام على من اأر�سله اه رحمة للعامن
ونورا ي�سيء �سبيل ال�سالكن وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإى يوم الدين.
.. äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÉfDhÉæHCG ËôµdG πØ◊G É¡jCG
ال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته..
اإنه من دواعي البهجة وال�سرور ان جمعنا هذه امنا�سبة ال�سعيدة لاحتفال بباكورة الثمار الطيبة جامعة
ال�سلطان قابو�ض واإذ نتوجه بالتحية والتهنئة للخريجن واخريجات ي هذا اليوم ااأغر ام�سرق ..فاننا
نتطلع بااأمل الواعد اإى هذه اجامعة الفتية التي ج�سد التوا�سل اح�ساري بن ما�سي ُعمان التليد
وحا�سرها ال�سعيد وم�ستقبلها امجيد باذن اه.
لقد كان ان�ساء هذه اجامعة تتويجا جهود دائبة من اجل توفر العلم وامعرفة لان�سان العماي حيثما
كان على ار�ض هذا الوطن ي مدنه وقراه ي حا�سرته وباديته ي �سهوله وجباله واإنه اإجاز يدعو اإى
الفخر وااعتزاز وال�سكر ه العلي القدير اأن تنتقل ام�سرة الربوية الزاهرة من جاح اإى جاح وعلى
مدى ال�سنوات الع�سرين اما�سية من عهد النه�سة امباركة.
اإن ن�سر التعليم ي جميع اأنحاء ال�سلطنة كان منذ البداية هدفا اأ�سا�سيا ن�سعى اإى حقيقه حتى ينال كل
ن�سيبه فيه فقد كان اأمام هذا البلد حد كبر للتغلب على مراث �سنن طويلة من العزلة والتخلف.
وبداأنا ام�سرة �ساقة م�سنية ببناء الدولة الع�سرية التي ن�سبو اليها لبنة لبنه .وقد كان لنا من ح�سارتنا
وتاريخنا واأجادنا الغابرة مدد اأي مدد ومن توفيق اه وعزم اأبنائنا وطموحهم واإخا�سهم �سند ما بعده
�سند.
وها هي ُعمان حقق من ااإجازات ال�ساخة ما يرز اأ�سالتها ويوؤكد مزاياها النادرة وخ�سائ�سها اجليلة.
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لقد دعونا اإى بدء م�سرة التعليم ولو من حت ظال ااأ�سجار واإى ÖcƒÃ ¥ÉëàdÓd á°UôØdG áMÉJEG
العلم لكل امواطنن ذكورا واإناثا �سغارا وكبارا دون ميز اأو تفرقه ..فنهر العلم ال�ساي ينبغي اأن ينهل
منه اجميع ..واأن جري قنواته باخر واخ�سب والنماء ي كل بقعة من اأر�ض ُعمان الطيبة الطاهرة.
وعلى مدى ال�سنوات اما�سية تطور العلم ي كمه وكيفه ..فت�ساعفت اأعداد امدار�ض والتاميذ اأ�سعافا
كثرة ..وتعددت م�ستوياته فكان هناك التعليم اابتدائي وااعدادي والثانوي والعاي ..كما ت�سعبت
فروعه واأنواعه مقابلة احتياجات التنمية ..فتوفر للدار�سن التعليم الزراعي وال�سناعي والتجاري
وامهني وكليات امعلمن وامعلمات باا�سافة اإى امعاهد التي تعنى بالدرا�سات ااإ�سامية ومراكز
حو ااأمية وتعليم الكبار ،وجاء افتتاح اجامعة ي عام 1986م برهانا على مدى ما مكن اأن حققه
العزائم ال�سادقة امتوقدة وال�سواعد الفتية امتحفزة من مكا�سب واإجازات.

..äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÉfDhÉæHCG
اإن الغاية الكرى من اإن�ساء جامعة ال�سلطان قابو�ض هي اإعداد اأجيال من ال�سباب العماي الواعي اموؤمن
بدينه واأمته القادر على ت�سخر قدراته اخاقة ومواهبه امتعددة ومهاراته العلمية والفكرية خدمة وطنه
واارتقاء مجتمعه وامحافظة على هويته امتميزة وتراثه اح�ساري ال�سارب ي اعماق التاريخ.
ولتحقيق هذه الغاية تت�سافر كل اجهود وتت�ساند كل ااجهزة فا�ستمرار التنمية ومواكبة امجتمع
للتطورات امتاحقة من حوله بكل كفاءة واقتدار رهن بهذا ال�سنف من ال�سباب الذي يحمل بن
جنبات نف�سه القوية الطاحة اإح�سا�سا عميقا بام�سوؤولية واانتماء للوطن ..فاذا جحت اجامعة ي اإجاز
هذا الهدف العظيم وهو ما نرجو اأن نلم�سه منذ اليوم ونحن نحتفل بتخريج الفوج ااأول من اأبنائها
فانها تكون بذلك قد �سلكت طريقها امر�سوم اإجاز غاياتها ااخرى امتعددة التي جعل منها منارة للعلم
وامعرفة.
لقد وفرنا بحمد اه لهذا ال�سرح العلمي اخرات العالية وااجهزة امتطورة والت�سهيات ال�سرورية
الخرى التي تي�شر له اأداء الواجب امنوط به على خر وجه ..وما كانت خطط التنمية ال�شاملة تقت�شي
ي امرحلة القادمة بروز دور اجامعة ب�سكل فعال ي جال الدرا�سات والبحوث فقد م ر�سد اعتمادات
اأولية لتمكنها من الدخول ي هذا ام�سمار وتكثيف اجهد فيه لا�سهام ي اارتقاء بام�ستوى الثقاي
وامعي�سي للمجتمع العماي خا�سة ولاإن�سانية عامة.
اإننا نهيب من فوق هذا امنر با�ساتذة اجامعة وعلمائها والباحثن فيها ان ي�سمروا عن �ساعد اجد
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وي�ستثمروا امناخ الفكري الذي يعي�سون فيه للعمل الدوؤوب امثمر من اأجل اإعداد البحوث العلمية
الر�سينة ي جاات التكنولوجيا وااقت�ساد والعلوم وااأداب وغرها من امعارف اان�سانية امتنوعة
واأن يقدموا اخرة الواعية امتمر�سة للمواهب الواعدة امتوثبة من طاب اجامعة وطالباتها مهيدا لروز
جيل من العلماء والباحثن العمانين القادرين على العمل امنظم امبدع وامتميزين بالروح العلمية التي
تت�سف بالعطاء الدافق من اأجل حقيق اخر للجميع.
كما ندعو اأبناءنا الطلبة والطالبات ان يعملوا بتعاون وثيق مع ا�ساتذتهم اكت�ساب العلم النافع وامهارة
الفنية والقدرة اابداعية واأن يتحلوا بال�سر واجلد وامثابرة حتى يت�سنى لهم حقيق ما يطمحون اليه من
جد وفخار.
اأبناءنا اخريجون واخريجات اإن احتفاءنا بكم ياأتي ونحن على اأبواب العيد الع�سرين م�سرتنا الظافرة..
وخال الفرة ال�سابقة حققت على اأر�ض هذا الوطن الغاي اإجازات عظيمة ولكن الطريق اأمامنا ما زال
طويا �ساقا يحتاج اإى كثر من اجهد الباذل والهمة العالية والعطاء امخل�ض امتجرد الذي ا ينتظر
اجزاء وامكافاأة من اأحد واإما هو ي �سبيل رفعة ااأمة ورقيها وعلو �ساأن الوطن ومنزلته بن العامن.
وها اأنتم اكت�سبتم من امعارف واخرات ما يوؤهلكم لاإ�سهام بدور هام وحيوي ي بناء امجتمع العماي
امعا�سر ..واحفاظ على مكا�سب النه�سة امباركة وحقيق مزيد من التقدم لاأجيال العمانية احا�سرة
والقادمة ي اإطار امثل والقيم اخالدة التي نوؤمن بها قيم اخر واحق والت�سامح والتكامل وااإيثار
والت�سحية وح�سن امعاملة وهي قيم توارثها ااآباء وااجداد وت�سربها امجتمع العماي جيا بعد جيل
فاأ�سبحت طبيعة مازمة له و�سجية حمودة من �سجاياه العديدة التي تخلق بها و�سار على نهجها
خال جميع الع�سور وااحقاب.
اإن ح�سيل العلم لي�ض ترفا واإما هو التزام واإ�سهام ..التزام بكل القيم اخرة النرة واإ�سهام جاد ا يعرف
الكلل ي بناء ااأمة ،ودعم اإجازاتها وحقيق طموحاتها القريبة منها والبعيدة ..فهل اأنتم قادرون على
هذا االتزام وهل اأنتم م�ستعدون لهذا اا�سهام.
اإن ااأيام القادمة �سوف جيب عن هذا الت�ساوؤل ..ونحن ا يخاجنا �سك ي ان الرد �سيكون باايجاب
ان �ساء اه.

..äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÉfDhÉæHCG ËôµdG πØ◊G É¡jCG
اإن جامعة ال�سلطان قابو�ض معلم بارز من معام النه�سة العمانية احديثة واأبناوؤها هم معقد ااأمل ونحن
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حري�سون دائما ان ت�ستكمل مرافقها ما مكنها من اأداء دورها كاما ي هذا امجتمع امت�سوق للعلم،
امتطلع اإى امعرفة ،الطامح ي الو�سول اإى م�ساف ااأم امتقدمة ي اقرب وقت وبخطى ثابتة.
ومن منطلق هذا احر�ض وا�ستلهاما لذلك الدور التاريخي البارز الذي ا�سهم به العمانيون على مدى
قرون عديدة ي التجارة الدولية حيث جاب التاجر العماي اأركان العام القدم ينقل الب�سائع ويتبادلها
مع �سعوب ااأر�ض امختلفة وين�سر معها ي ذات الوقت دينه وح�سارته العربية اا�سامية فقد اأمرنا
باإن�ساء كلية للتجارة وااقت�ساد تفتح اأبوابها للدار�سن عام 1993م ان �ساء اه على ان ت�ستكمل هياكلها
العلمية ومرافقها ال�سرورية خال الفرة امتبقية حتى تاريخ اافتتاح.
اإن احاجة اإى هذه الكلية ماثلة ،فقد تطورت التجارة ي ُعمان وت�سعبت فروعها واأ�سبحت ت�سهم
بق�سط وافر ي جال ااقت�ساد الوطني ،وكان ابد من اإعداد الكفاءات الوطنية اموؤهلة ي ختلف
فنونها وباا�سافة اإى التجارة فقد مت من خال خطط التنمية امتاحقة التي �سهدتها الباد جوانب
اأخرى عديدة لاقت�ساد العماي وظهرت احاجة اي�سا اإى الكوادر امدربة تدريبا عاليا ي �ستى
العلوم ااقت�سادية ..القادرة على ادارة منجزات النه�سة امباركة وتطويرها واإعداد الرامج واخطط
ال�سليمة امرتكزة على اأ�س�ض علمية مدرو�سة وا يخفى ان ااقت�ساد اليوم وكما كان دائما هو ع�سب
احياة ومقيا�ض التقدم والقاعدة امتينة لكل بناء ح�ساري ومن هذا امنطلق فان توفر العنا�سر الوطنية
امتخ�س�سة ي هذا امجال يعتر اأمرا �سروريا ا منا�ض منه ي اأي جتمع معا�سر ،وي ختام كلمتنا
ي�سرنا ان ن�سيد باجهود التي بذلها جل�ض اجامعة وادارتها وهيئاتها ااكادمية للم�ستوى الرفيع الذي م
التو�سل اليه خال فرة ق�سرة.
فلهم منا ال�سكر والتقدير والدعم وام�ساندة من اأجل مزيد من التقدم والتطور ..ن�ساأل اه عز وجل ان
يكتب لنا التوفيق وال�سداد ي خطواتنا وان ياأخذ بايدي ابنائنا الطلبة والطالبات اى ما فيه اخر لهم
وامتهم وان يجعل من هذه اجامعة مثابة للعلم النافع امفيد الذي يغذي احياة اان�سانية وي�سمو بقيمها
وي�سهم ي بناء حا�سرتها الروحية وامادية والفكرية انه على ما ي�ساء قدير.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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احمد ه الذي قدّ ر فهدى ..وال�ساة وال�سام على نبيه ام�سطفى  ..وعلى º¡jó¡H øeh ¬Ñë°Uh ¬dBG
اقتدى..
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإنه ليوم م�سرق بال�سعادة  ،با�سم بااأمل� ،سامخ بالعزة ،مكلل بامجد والفخر ،هذا اليوم الذي نلتقي فيه
لاحتفال منا�سبة تاريخية خالدة تتوج ع�سرين عاما من اجهد الباذل ،والعطاء امتجدد م�سرتنا الظافرة
الزاهرة ،فاحمد ه على ما اأوى واأنعم ،واأعطى فاأكرم ،انه م�ستحق احمد وال�سكر ،الذي نتوكل عليه
ونرفع اأكفنا بالدعاء اإليه ،اأن مدنا بعون من عنده ،واأن يوفقنا اإى مزيد من التقدم والرخاء واازدهار.

..õjõ```©dG ÉæÑ```©°T
لقد تعهدنا قبل ع�سرين عاما بالعمل معا للنهو�ض بعماننا احبيبة ،وبناء الدولة الع�سرية ت�سمل
ختلف القطاعات ااقت�سادية وااجتماعية والع�سكرية وغرها ،كما ت�سمل تطوير اجهاز ااإداري
للدولة ،وذلك ي �سوء التقييم امو�سوعي لتجاربنا ي العقدين اما�سين ،ووفقا لروؤية واقعية وا�سحة
لاإمكانيات والتطلعات ..لتكون ا�سراتيجية عمل للدولة واأ�سا�سا معتمدا خططنا وبراجنا ااإمائية
على امدى القريب والبعيد نحدد به معام الطريق اإى ام�ستقبل.
..AGõY’G ¿ƒæ```WGƒŸG É¡jCG
لقد كان للجهود الكبرة التي بذلت ي تنفيذ اخطط ااإمائية على مدار ال�سنوات اما�سية اأثرها ااإيجابي
ي اإقامة وتدعيم البنية ااأ�سا�سية مختلف القطاعات وا�ستمرار النمو ااقت�سادي وااجتماعي معدات
منا�سبة ،واذ نعتزم ــ م�سيئة اه ــ البدء ي تنفيذ اخطة اخم�سية الرابعة ي العام امقبل فاإننا قد اأمرنا
باإعطاء ااأولوية ي هذه اخطة لتعزيز وا�ستكمال برامج التنمية ي ختلف امناطق ،وخا�سة امناطق التي
ا تزال بحاجة ما�سة اى م�ساريع جديدة للخدمات.
275

وي ذات الوقت فاإننا نوؤكد على ااأهمية الق�سوى للقيام بجهد مكثف ي امرحلة القادمة ôjƒ£àd
اقت�ساديات الباد وفقا لرامج مدرو�سة بعناية تهدف اإى حقيق معدات اأكر للنمو ااقت�سادي،
كما نوؤكد ب�سفة خا�سة على �سرورة اا�ستمرار ي الركيز على ا�ستغال اموارد الزراعية وال�سمكية
اا�ستغال ااأمثل ،ما لهذه اموارد من اأهمية متزايدة لتدعيم ااقت�ساد الوطني وتنويع م�سادره.
وانطاقا من عنايتنا ام�ستمرة بتطوير ختلف القطاعات ااإنتاجية ،وي �سوء ما حققه تخ�سي�ض عامن
للزراعة من مردود طيب فاإننا نعلن العام القادم (1991م) عاما لل�سناعة ،وذلك وفقا مفهوم خا�ض ياأخذ
بعن ااعتبار ال�سناعات التقليدية واحرفية اإى جانب ال�سناعات احديثة.
اإننا نهدف من وراء تخ�سي�ض عام لل�سناعة اإى اإبراز دور هذا القطاع كقطاع اإنتاجي مهم ي�ساهم ي
بناء ااقت�ساد الوطني ،كما نهدف اإى توجيه اهتمام احكومة والقطاع اخا�ض اإى �سرورة و�سع اأ�س�ض
مدرو�سة للتنمية ال�سناعية �سمن اإطار يعطي ااأولوية لل�سناعات التي تعتمد على امنتجات الزراعية
وال�سمكية اإ�سافة اإى ال�سناعات اخفيفة والو�سيطة التي تقوم على مواد خام حلية ،وتلبي احتياجات
اأ�سا�سية للباد ،وتوفر مزيدا من فر�ض العمل اأمام امواطنن..
واإنه من ال�سروري اأن يواكب ذلك اهتمام ماثل بتن�سيط وجويد ال�سناعات التقليدية واحرفية وتوفر
احافز للم�ستغلن بها ت�سجيعا لاإقبال عليها ،ما لها من جدوى اقت�سادية واجتماعية كبرة ،ف�سا عن
اأهميتها كراث عماي اأ�سيل يجب امحافظة عليه با�ستمرار.
..õjõ```©dG ÉæÑ```©°T
لقد كان اإن�ساء امجل�ض اا�ست�ساري للدولة جربة متميزة نابعة من �سميم واقعنا العماي ..اأتاحت
للمواطن قدرا كبرا من ام�ساركة ي جهود التنمية ااقت�سادية وااجتماعية التي تقوم بها احكومة،
واأعطت اأمثلة بارزة ما مكن اأن تقدمه هذه ام�ساركة من اإ�سهام اإيجابي وفعال ي بناء وتنمية الباد.
ومن هنا ..كان حر�سنا على تدعيم هذه التجربة با�ستمرار ومكن امجل�ض من اأداء دوره ي م�سرة
النه�سة ال�ساملة ،كما اأبدى امجل�ض ي فراته امتعاقبة جاوبا كبرا ي ا�سطاعه بهذا الدور على اأكمل
وجه� ..سواء بتقدم الراأي وام�سورة ي اخطط والرامج ااإمائية اأو اقراح الو�سائل التي ت�ساعد على
تنفيذها ،ف�سا عن اإ�سهامه مع احكومة ي القيام بجهود م�سركة من اأجل تنمية اأ�سمل واأف�سل جميع
مناطق الباد وتطوير ختلف قطاعات ااإنتاج واخدمات..
ولقد كان لهذا كله اأثره الوا�سح ي ن�سج التجربة وي تاأكيد وتعميق روح التعاون والتفاعل بن احكومة
وامواطنن ي اإجاز مهام التنمية ودفع عجلة التقدم خطوات وا�سحة وملمو�سة..
وتقديرا منا لهذا النجاح الذي اأحرزته التجربة العمانية ي جال ال�سورى ،وحقيقا لوعدنا بالعمل على
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تطويرها ما يوفر مزيدا من الفر�ض اأمام امواطنن م�ساركة اأو�سع ي حمل ام�سوؤولية وااإ�سهام ‘ AÉæH
الوطن فاإننا قد قررنا اإن�ساء (جل�ض لل�سورى) مثل فيه جميع وايات ال�سلطنة ،دون اأن يكون للحكومة
اأع�ساء ي هذا امجل�ض ،واإما تكون الع�سوية بالكامل ممثلي الوايات ،وذلك ي خطوة اأخرى على
طريق ام�ساركة تخدم تطلعات امواطنن وطموحاتهم حيثما كانوا ي �سائر اأرجاء الباد ،وقد كلفنا
جهات ااخت�سا�ض ي الدولة باتخاذ ااإجراءات الازمة ي هذا ال�ساأن ليبا�سر امجل�ض مهامه ــ م�سيئة
اه ــ مع احتفااتنا بالعيد الوطني القادم..
اإننا اإذ نتخذ هذه اخطوة انطاقا من مبادئ ال�سريعة ااإ�سامية الغراء ،وتاأكيد ًا للنهج ااإ�سامي الذي
تر�سمه الباد فاإنها تاأتي كذلك وفقا لتقاليد را�سخة ي العمل بروؤية وتدرج وبام�ستوى الذي يائم
واقع احياة ي بادنا ،ويواكب تقدمها ام�ستمر ي ختلف امجاات ،وذلك مع اانفتاح على جارب
ااآخرين ما يري التجربة العمانية دون تقليد مجرد التقليد ،واإننا لندعو اه اأن يبارك هذه اخطوة لتوؤتي
ثمارها الطيبة خر بادنا ي حا�سرها وم�ستقبلها.

..¿ƒ``æWGƒ`ŸG É`¡`jCG
اإن ااإن�سان ..ي كل التجارب الناجحة لاأم وال�سعوب ..هو غاية التنمية يجني ثمارها وي�سعد مكا�سبها،
وهو اأي�سا وبنف�ض ام�ستوى من ااأهمية و�سيلة التنمية واأداتها الفعالة لتج�سيد خططها وبراجها اإى واقع
ملمو�ض يحقق اخر للجميع ،ومن هنا فاإننا قد �سعينا عر ااأعوام الع�سرين اما�سية اإى تركيز اأق�سى
اجهد لتحقيق م�ستوى احياة الكرمة للمواطن ،واإعداده ي ذات الوقت لدوره ااأ�سا�سي ي بناء الوطن.
وقد اأحرزت جهودنا ي هذا امجال تقدما كبرا واأعطت ثمارا طيبة واحمد ه..
وف�سا عن هذا  ..واإمانا منا ب�سرورة تهيئة كل الظروف اأمام امواطن للقيام بواجبه ي جميع جاات
العمل فاإننا قد اأ�سدرنا توجيهات للحكومة بتوفر كافة ااإمكانات الازمة لتطوير برامج التاأهيل
والتدريب للقوى الوطنية العاملة ،اإى جانب تقدم الدعم الازم لل�سباب الذي يلتزم بااعتماد التام
على نف�سه ي عمل م�ستقل ،كما يلتزم بت�سغيل العمالة الوطنية ،وذلك بطرح م�ساريع �سغرة جادة
ومدرو�شة اأمام ال�شباب ليبداأ من خالها حياته العملية ي ن�شاط خا�س به ،معتمدا على قدراته ومهاراته
ي القيام بهذه ام�ساريع واا �ستفادة منها فيما يعود عليه وعلى جتمعه بكل اخر..
اإننا اإذ نبداأ مرحلة جديدة ي بناء الوطن يتحتم فيها اأن نعتمد على قوانا الب�سرية اإى اأبعد مدى ي
كافة قطاعات وجاات العمل ااأهلي واحكومي فاإن كل ُعماي مطالب اليوم واأكر من اأي مرحلة
م�ست اأن ي�سمر عن �ساعد اجد ويبذل اجهد والعرق ،واأن يكون له دور فعال يوؤديه بكل اجد وامثابرة
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واحر�ض على ام�..OÓÑdG á«ªæJh AÉæH ‘ ácQÉ°
كما يتوجب علينا جميعا اأن ن�سع ن�سب اهتمامنا با�ستمرار ،وي كل ااأحوال اأن الطموحات العظيمة
لاأم وال�سعوب ا تتحقق �سدفة اأو بااعتماد على ااآخرين ،واإما تتحقق بااعتماد على النف�ض ،والعمل
الدوؤوب ،واجهد اخاق وامبدع ،والعطاء ال�سادق ااخا�ض وام�ساركة الواعية وام�سوؤولة ..وهذا هو
ما ندعوكم اإليه اليوم لتحقيق ما نتطلع اإليه من طموحات عظيمة لبناء ُعمان احا�سر وام�ستقبل.
..¿ƒ``æWGƒ`ŸG É`¡`jCG
اإننا نوي دائما اهتماما خا�سا لبناء قواتنا ام�سلحة على اأ�س�ض حديثة ،وقد بذلنا ي ذلك جهدا كبرا
اإى اأن و�سلت واحمد ه اإى م�ستوى يعتز به كل ُعماي ،وانه ليهمنا اليوم اأن نوؤكد عزمنا على القيام
بجهود اأكر لارتفاع بهذا ام�ستوى اإى مكانة رفيعة ومقدرة ا ي�ستهان بها ،وذلك باإعدادها وت�سليحها
وتطويرها كما وكيفا بكل ما مكنها من اأداء واجبها الوطني امقد�ض بكفاءة اأكر..
واإننا لنغتنم منا�سبة احتفالنا بالعيد الوطني امجيد لنتوجه بالتحية والتهنئة اإى قواتنا ام�سلحة البا�سلة
بجميع قطاعاتها وت�سكياتها ..تعبرا عن اعتزازنا وتقديرنا ا�ستعدادها امتميز ،ويقظتها الكاملة للذود
عن تراب الوطن ،وال�سهر على اأمنه بكل جدارة واخا�ض ،كما نتوجه بالتحية والتهنئة اإى ختلف
اأجهزة ااأمن لتفانيها ي اأداء واجبها الوطني النبيل بكل احر�ض على خدمة امجتمع وتاأمن راحته ي
كافة اأرجاء الباد..

..¿ƒ``æWGƒ`ŸG É`¡`jCG
لقد كان لل�سيا�سة امو�سوعية الوا�سحة التي ننتهجها منذ البداية على ال�سعيد اخارجي اأثرها الفعال
ي بناء عاقات اإيجابية متنامية مع ختلف الدول وال�سعوب ،واذ ن�سعى بكل اإخا�ض للعمل على
تطوير هذه العاقات ما يخدم ااأهداف وام�سالح ام�سركة ،وي�ساهم ي حقيق ال�سلم واا�ستقرار على
كافة ام�ستويات ااإقليمية والدولية ..فاإننا نوؤكد اليوم من جديد على اا�ستمرار ي �سيا�ستنا التي تقوم
على ااإمان مبادئ التعاي�ض ال�سلمي بن جميع الدول وال�سعوب ،وااحرام امتبادل حقوق ال�سيادة
الوطنية ..وح�سن اجوار بن الدول امتجاورة ..وعدم التدخل ي ال�سوؤون الداخلية للغر..
اإننا نعمل دائما وفقا لهذه امبادئ ،ومد يد ال�سداقة والتعاون للجميع ،كما نحر�ض على القيام بدور بناء
على ال�ساحة الدولية ،وندعو با�ستمرار اإى حل جميع الق�سايا وام�سكات التي تن�ساأ بن الدول بالطرق
ال�سلمية ..ومن هذا امنطلق ..فاإننا نوؤكد على �سرورة التو�سل اإى حل �سلمي اأزمة اخليج يقوم على
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القرارات الدولية ويعيد اإى دولة الكويت �سلطتها ال�..á«Yô°
واإذ نوا�سل جهودنا وم�ساوراتنا حول التطورات الراهنة مع قادة العديد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة
فاإننا نعرب عن تقديرنا للدور ااإيجابي الذي يقوم به ااأخ خادم احرمن ال�سريفن املك فهد بن
عبدالعزيز ي هذا امجال ،ونتطلع اإى اأن تثمر كافة اجهود وام�ساعي امبذولة ي التو�سل اى ت�سوية
�سلمية لاأزمة ..لتتهياأ اأمام �سعوب امنطقة الفر�سة للعمل على تكري�ض طاقاتها للبناء والتنمية ي ظل
مناخ ي�سوده التاآخي والوئام والثقة امتبادلة ،ما يعيد اإى امنطقة جددا نعمة ااأمن واا�ستقرار ويجنبها
اخطار احرب والدمار..
..¿ƒ``æWGƒ`ŸG É`¡`jCG
اإننا نود ااإ�سادة باجهود اجادة وامثمرة التي بذلها جل�ض الوزراء والقائمون على اأن�سطته ي ترجمة
�سيا�ستنا وتوجيهاتنا من اأجل رفعة هذا البلد وتقدمه ،كما ن�سيد بااأجهزة ااأخرى ي الدولة على
م�ساهمتها الفعالة ي م�سرة البناء ونعر ي هذا امجال عن ارتياحنا ما يقوم به ااإعام ال ُعماي من
اإبراز للمواقف التي تتخذها الباد جاه ختلف الق�سايا ااإقليمية والدولية ،وننوه على وجه اخ�سو�ض
بااأ�سلوب الذي يتبعه ي تناوله لاأحداث بكل ال�سدق وامو�سوعية دون مبالغة اأو تهويل.
وي الوقت الذي تتزايد اأهمية دور ااإعام ي احياة امعا�سرة للمجتمعات وال�سعوب فاإنه من ال�سروري
العمل على تطوير ااإعام العماي ليوؤدي ر�سالته ي تنمية قدرات امواطن وتوعيته بدوره ااأ�سا�سي ي
بناء وطنه ،ولي�ساهم كذلك ي توطيد عاقات ال�سداقة والتعاون مع ااأ�سرة الدولية.

..AGõYC’G ¿ƒæ```WGƒŸG É¡jCG
اإننا اإذ ندعوكم للتطلع اى م�ستقبل يب�سر باخر فان علينا جميعا اأن نواجه م�سوؤوليات امرحلة اجديدة
بكل ااإمان والثقة ،وم�ساعفة اجهد بروح من التعاون والتكاتف ..لنحقق لعماننا احبيبة ما نرجوه
لها من تقدم ورفعة ..ربنا عليك توكلنا ،واإليك اأنبنا ،فوفقنا اإى مزيد من التقدم والرقي ،واأ�سبغ علينا
ف�سل بركاتك التي ا تنقطع ،واأيدنا بن�سرك الذي وعدت للموؤمنن ال�سادقن ،العاملن من اأجل اأمتهم
واأوطانهم  ..اإنك نعم اموى ونعم الن�سر..
وكل عام واأنتم بخر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته..
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كرم العلماء وجعلهم ورثة ااأنبياء ..وال�ساة وال�سام على امبعوث هداية للعامن
احمد ه الذي ّ
وعلى اآله و�سحبه الغر اميامن..
..äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÉfDhÉæHCG ,ËôµdG πØ◊G É¡jCG
ال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته..
ها نحن نلتقي مرة اأخرى ي رحاب هذه اجامعة الفتية لنحتفل معا بتخريج الفوج الثاي من طلبة
وطالبات جامعة ال�سلطان قابو�ض ،اإن م�سرة العلم ما�سية عاما بعد عام ي�سيء دربها همة �سادقة وعزمة
واثقة ت�سمو بعمان الغالية اإى ُذرا رفيعة من امعرفة احقة القادرة على بناء ح�سارة اأ�سيلة تاأخذ بثمرات
التقدم العلمي وحافظ على موروثها من القيم النبيلة والتقاليد التاريخية العريقة..
اإن بناء ااإن�سان وتدريبه و�سحذ قدراته ااإبداعية عملية �ساقة ولكنها �سرورية وازمة ،ونحن لن ناألو
جهدا ولن ندخر و�سعا ي �سبيل توفر فر�ض التدريب اجيد لل�سباب العماي من خريجي ختلف
مراحل التعليم وخا�سة امرحلة اجامعية ..وتوجيهاتنا الدائمة للجهات احكومية وغر احكومية
والتي نوؤكد عليها اليوم تاأكيدا خا�سا بهذه امنا�سبة ال�سعيدة ،هي اأن تاأخذ باأيدي اخريجن ،وان ت�سعى
جاهدة لو�سع اخطط والرامج العملية امدرو�سة م�ساعدتهم على ا�ستيعاب متطلبات الوظائف التي
ي�سغلونها ي اأق�سر فرة مكنة وعلى نحو يوؤهلهم تاأهيا عاليا اأداء امهام اموكولة اإليهم ،واإننا ندعو
ال�شباب العماي اأن ي�شتفيد من كل الفر�س امتاحة مثبتا اأنه على م�شتوى ام�شوؤولية ي كل ما يناط به
من مهام �سغرة كانت اأم كبرة ،فالعمل �سرف ،والعمل واجب ،واإن اه يحب اإذا عمل اأحدكم عما
اأن يتقنه.

..äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÉfDhÉæHCG
اإننا نتابع باهتمام اجهود التي تبذلها اجامعة من حيث تطوير الدرا�سة فيها وتنويعها ما ي�ستجيب
حاجات امجتمع ويتكيف مع متطلباته ،ونحن مطمئنون للم�ستوى العلمي الذي توفره لطابها ،وقد
اأعطينا توجيهاتنا من خال جل�ض اجامعة للبدء ي اأقرب فر�سة مكنة ي الدرا�سات العليا باجامعة..
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و�سوف يتم ذلك على مراحل وفق طبيعة ونوع الدرا�سة ي كل كلية ،واإننا لرجو اأن ي�ساعد ذلك على
بروز جيل من الباحثن ااأكادمين العمانين ي ختلف فروع العلوم والفنون وااآداب.
وختاما نتوجه بالتهنئة اأبنائنا اخريجن واخريجات داعن اه تبارك وتعاى لهم موفور النجاح والتقدم
ي م�ستقبل حياتهم ،كما نوجه ال�سكر اإى جل�ض اجامعة واإدارتها وهيئات التدري�ض فيها راجن لهذه
امنارة العلمية ال�ساخة اأن تبقى اأبد الدهر مركز اإ�سعاع متوهج يتاألق بالفكر وامعرفة ويتدفق باخر
والعطاء لعمان والعمانين ولاإن�سانية جمعاء اإن �ساء اه }ربنا اآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من اأمرنا
ر�سدا{.
وفقكم اه..

وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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احمد ه م�ستحق احمد والثناء ،وال�ساة وال�سام على خام ااأنبياء ،وعلى IQÈdG ¬Ñë°Uh ¬dBG
ااأتقياء..
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي�سرنا ي هذا اليوم اميمون امبارك ،ونحن نحتفل بالذكرى احادية والع�سرين للنه�سة العمانية احديثة،
اأن نهنئكم بهذه امنا�سبة ال�سعيدة الغالية حامدين اخالق عز وجل على توفيقه وعونه ما حقق لنا بف�سله
من اإجازات كبرة ،فله احمد على نعمه ال�سابغة ،واآائه العظيمة .وهو ام�سوؤول �سبحانه اأن يغدق على
وهـاب.
هذا البلد العزيز من في�ض جوده اأمنا وا�ستقرارا ،ورخاء وازدهارا ،اإنه كرم ّ

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ان حقيق التنمية ال�ساملة امتكاملة ي ختلف جوانبها واأبعادها غاية عظمى ا حيد عنها ،وهدف
اأ�سمى ا منا�ض من بلوغه .فبالعمل الدائب ،واجهد امتوا�سل ،والروح الوطنية امتوثبة تبنى ااأوطان
ويعلو �ساأنها ،وال�سناعة تعتر ركيزة اأ�سا�سية ي هذه التنمية وبتطويرها على اأ�س�ض علمية ،وقواعد
فنية ،فاإنها مكن اأن ت�سهم ،وب�سكل فعال ي بناء ااقت�ساد الوطني .ذلك ما اأثبته الواقع ي كثر من
الدول .ومن منطلق اهتمامنا بهذا القطاع احيوي خ�س�سنا هذا العام لل�سناعة لتطوير قدرات الباد
ي هذا امجال م�ستفيدين من جارب وخرات الدول التي كان لها �سبق م�سهود ي هذا اميدان وذلك
بهدف اإيجاد �سناعة حديثة ومتطورة حقق ااعتماد على الذات قدر ااإمكان ،وترتقى م�ستوى ااإنتاج
وجودته ،ي الوقت الذي تعمل فيه على تقليل تكلفته اى اأدنى حد مكن ما ي�ساعدها على مناف�سة
امنتجات ااأجنبية ي الداخل واخارج..
اإن قيام �سناعة قوية توؤدي دورها الوطني ي التقدم والرخاء ااجتماعي مع امحافظة على نقاء البيئة
ونظافتها اإى اأبعد حد مكن هدف ا�سراتيجي ن�سعى اإليه بكل جد ،وندعو ام�سوؤولن وام�ستثمرين اإى
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حقيقه .فاحفاظ على البيئة و�سيانتها من اأ�سرار التلوث ا منع من قيام ÜÉÑ°SCÉH òNCÉJ áØ«¶f äÉYÉæ°U
التقنية احديثة وتواكب با�ستمرار متطلباتها امتجددة.
واذا كان دور ال�سناعة ي بناء ااقت�ساد الوطني جليا وغر منكور فاإن هذا الدور ا يكتمل وا يكت�سب
بعده الوطني اا مقدار جاح التنمية ال�سناعية ي ا�ستخدام و�سقل امهارات والكفاءات الب�سرية الوطنية
من جهة ،وا�ستغال موارد الباد الطبيعية من جهة ثانية .فالتنمية لي�ست غاية ي حد ذاتها ،واإما هي
من اأجل بناء ااإن�سان الذي هو اأداتها و�سانعها ،ومن ثم ينبغي اأا تتوقف عند مفهوم حقيق الروة وبناء
ااقت�ساد ،بل عليها اأن تتعدى ذلك اإى حقيق تقدم ااإن�سان واإيجاد امواطن القادر على ااإ�سهام بجدارة
ووعي ي ت�سييد �سرح الوطن واإعاء بنيانه على قواعد متينة را�سخة ا تزعزعها هوج العوا�سف ،وا
تنال منها �سروف الدهر ونوائب الزمان..
واإى جانب ااهتمام بالعن�سر الب�سري الوطني يتعن على ال�سناعين ا�ستغال اموارد الطبيعية التي
حبانا اه بها ،من خامات ومواد اأولية وت�سنيعها حليا دعما لاقت�ساد الوطني ،وهذا من �ساأنه اأن يوؤدي
اإى تن�سيط حركة البحث والتنقيب عن مزيد من اخامات وامواد ااأولية التي مكن ت�سنيعها ،ومن ثم
توفر فر�ض اأكر للعمل ي مناطق ختلفة من الباد ت�ساعد على حقيق الرفاهية لاإن�سان العماي..
اإننا ا نالو جهدا ي دعم القطاع ال�سناعي وتوفر احوافز امنا�سبة له و�سوا اإى نه�سة حقيقية ي هذا
ام�سمار توؤتي ثمارها الطيبة .غر اأنه ينبغي لتحقيق ذلك م�ساعفة اجهد من جانب القائمن على
ال�سناعة من اأجل مزيد من الكفاءة ااإنتاجية واالتزام موا�سفات اجودة ومعايرها .وا �سك اأن التطوير
ام�ستمر للمنتج العماي نحو ااأف�سل يقت�سي اهتمام ال�سناعة الوطنية باإجراء البحوث والدرا�سات
الازمة ي هذا ال�ساأن ،والعمل على اإيجاد قاعدة علمية تدفع عجلة الت�سنيع قدما اإى غايتها امن�سودة.
لقد تابعنا باهتمام وتقدير اجهد الذي بذل هذا العام ،بالتعاون بن احكومة وامواطنن ،من اأجل تطوير
قطاع ال�سناعة كما وكيفا .وندعو اإى اأن ي�ستمر هذا اجهد وهذا التعاون ي ام�ستقبل .فبالعمل الدوؤوب
امنتج .وبالعطاء امخل�ض اجاد تتحقق ااأهداف البعيدة ..وتعبرا عن رغبتنا ي موا�سلة هذا اجهد
وا�ستكماله لا�ستفادة من نتائجه ،فاإننا نعلن مديد فعاليات عام ال�سناعة مدة عام اآخر ت�سجيعا منا
اإقامة مزيد من ام�سروعات ي هذا القطاع احيوي ت�ساف اإى ما م اإجازه ي هذا العام وااأعوام ال�سابقة،
وتاأكيدا اهتمامنا الدائم بتنويع م�سادر الدخل القومي وتطوير اقت�ساديات الباد..

..õjõ©dG ÉæÑ©°T
اإن امياه ثروة وطنية ينبغي امحافظة عليها والعمل على تنميتها وتطوير م�سادرها .وهي نعمة كرى
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من نعم اه التي يجب �سكرها ،وعدم ااإ�سراف ي ا�ستخدامها حتى يبارك اه ع ّز وجل ‘ ÉgOQGƒe
وم�سادرها }لئن �سكرم اأزيدنكم {.واذا كان ااإ�سراف مذموما بوجه عام ي ال�سريعة ااإ�سامية فاإنه
مذموم ب�سفة اأكر ي ا�ستعمال اماء ،وقد نهى الر�سول عليه ال�ساة وال�سام عن ااإ�سراف ي اماء
حتى ي الو�سوء .اإن تعاليم ديننا احنيف حثنا على ااقت�ساد ي ا�ستخدام امياه ،وهي بذلك تعر عن
ااأهمية الق�سوى لهذه الروة الطبيعية و�سرورة امحافظة عليها .لذلك فاإننا نوؤكد على احرام �سيا�سات
الر�سيد التي و�سعتها احكومة ي هذا امجال من اأجل اا�ستغال ااأمثل لهذا امورد الذي له تاأثر
بالغ على ا�سراتيجيات التنمية ي ختلف دول العام ومن ثم تكت�سب الق�سايا امتعلقة به بعدا اأمنيا
و�سيا�سيا خطرا قد يوؤدي اإى توترات دولية..
اإن لدى احكومة خطة لزيادة موارد امياه بالقدر الذي يتنا�سب وتطلعات ال�سلطنة ي هذا ام�سمار دون
اأن يعني ذلك التخلي عن �سيا�سات الر�سيد التي �ستظل هي اموؤ�سر احقيقي على مدى قدرة امواطنن
ي احفاظ على الروة امائية.
ومن هنا فاننا نهيب بكم جميعا اأن تتعاونوا مع احكومة ي تنفيذ اخطط والرامج امو�سوعة ي هذا
ال�ساأن ..ونحن على ثقة تامة من اأنكم �ستتجاوبون با �سك مع هذا النداء تاأمينا احتياجاتنا الكبرة
من امياه �سواء للزراعة اأو لغرها من القطاعات..

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد كان اإن�ساء امجل�ض اا�ست�ساري للدولة عما رائدا ي حياة امجتمع العماي ،وجربة مثمرة اأتت
اأكلها الطيب ي حينها ،وقد عرنا من قبل وي منا�سبات متعددة عن ارتياحنا للدور ااإيجابي الذي
اأداه امجل�ض ،والتجاوب الذي اأظهره مع متطلبات كل مرحلة خال ال�سنوات الع�سر اما�سية ما اأدى
اإى تعزيز اجهود امبذولة من اأجل تنمية وتطوير ختلف قطاعات ااإنتاج واخدمات ي �ستى مناطق
ال�سلطنة ،فللمجل�ض منا ال�سكر والتقدير على ما قام به من عمل بناء ومثمر.
واليوم ها نحن اأمام جربة جديدة تعتر خطوة اأخرى على درب بناء ااإن�سان العماي وتوفر الفر�سة له
من اأجل اا�سطاع م�سوؤولياته ي خدمة وطنه ب�سورة اأكر واأ�سمل ،فقد اتخذت ااإجراءات اخا�سة
باإن�ساء جل�ض ال�سورى تاأكيدا للقرار الذي اأعلناه ي كلمتنا منا�سبة العيد الوطني الع�سرين امجيد وما
تا ذلك من قيامنا خال جواتنا مختلف الوايات من تو�سيح لاأ�س�ض والقواعد التي �سيبنى عليها
هذا امجل�ض .واإننا لنعرب عن تقديرنا للطريقة التي م بها اختيار الوايات مر�سحيها ما يوؤكد وعي
امواطن العماي ،ويثبت اأنه ينطلق ي اأداء م�سوؤولياته من ح�سارة ذات جذور غائرة ي اأعماق التاريخ
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ت�سهد له باأنه قادر على ااإ�سهام ااإيجابي ي م�سرة التنمية ال�ساملة لباده ،ولقد QÉ«àNG áHôŒ Éæà£YCG
ااأع�ساء الذين مثلون الوايات ي جل�ض ال�سورى مفاهيم جديدة �سوف تتم اا�ستفادة منها ي الفرات
القادمة للمجل�ض ،وخا�سة فيما يتعلق مراعاة التعداد ال�سكاي لكل واية حقيقا للتوازن امطلوب ي
مثيل الوايات ،ونحن اإذ نهنيء امواطنن العمانين بهذا امجل�ض اجديد لندعو اه العلي القدير له
بالتوفيق والنجاح ي امهام اموكلة اإليه من اأجل م�ستقبل اأ�سعد واأرغد لهذا البلد احبيب.

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد انتهجنا دائما �سيا�سة مو�سوعية ي عاقاتنا اخارجية ،فنحن مد يد ال�سداقة والتعاون اإى كافة
الدول التي تلتقي معنا على مبادئ التعاي�ض ال�سلمي بن جميع الدول وال�سعوب ،وااحرام امتبادل
حقوق ال�سيادة الوطنية ..وهي مبادئ نوؤكد عليها ونعمل وفقا لها �سعيا اإى حقيق ال�سلم واا�ستقرار،
و�سمانا لقيام عاقات اإيجابية بن ختلف دول العام.
واإذ نوا�سل جهودنا مع اأ�سقائنا دول جل�ض التعاون من اأجل ا�ستقرار منطقتنا وخدمة ام�سالح ااأ�سا�سية
ل�سعوبها فاإننا نود ااإ�سادة بت�سامن هذه الدول وتعاونها على اجتياز ااأزمات ،و�سعيها احثيث من اأجل
تطبيق قواعد القانون وامواثيق الدولية وتر�سيخ مبادئ ال�سرعية التي ا يت�سنى بدونها لل�سعوب اأن تنعم
بااأمن والطماأنينة ،وان تتفرغ لبناء قدراتها الذاتية ي جو ت�سوده روح الوفاق والتفاهم والثقة امتبادلة.
كما نود ااإ�سارة ي هذا ال�سدد اإى اأن دول امجل�ض قد اأوكلت اإى ال�سلطنة و�سع م�سروع ا�سراتيجية
اأمنية لدول امنطقة ،واأن ال�سلطنة قامت من جانبها ما يفر�سه عليها واجبها حيال ذلك ،ولدول امنطقة
حديد ااإطار الذي يتنا�سب وقدراتها..
وي هذا امقام وبهذه امنا�سبة الوطنية امجيدة ،يطيب لنا اأن نكرر تهنئتنا ال�سادقة لدولة الكويت ال�سقيقة
قيادة و�سعبا على عودة ااأمور اإى طبيعتها داعن اه �سبحانه وتعاى اأن مدهم بعونه ،واأن يكتب لهم
التوفيق والنجاح من اأجل النهو�ض بالكويت لكي تقوم بدورها امعهود على ال�ساحتن ااإقليمية
والدولية.
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد �سهدت ال�ساحة الدولية خال هذا العام تطورات كبرة وجهودا ملمو�سة على طريق حل الق�سايا
امزمنة وام�سكات ام�ستع�سية التي طاما اأرقت العام وعر�ست ااأمن وال�سلم فيه للخطر .واإننا نوؤيد
هذه اجهود وندعو اإى تكثيفها من اأجل و�سع حد للمعاناة التي ترزح حتها �سعوب عديدة تتمنى بزوغ
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فجر جديد ي�سرق عليها بال�سام واا�ستقرار.
لقد دعونا با�ستمرار اإى ت�سوية ق�سية ال�سرق ااأو�سط بال�سكل الذي يحقق ال�سام ال�سامل والعادل
جميع ااأطراف ،ومن هذا امنطلق فاإننا نرحب موؤمر ال�سام الذي افتتح مدريد معاجة هذه الق�سية،
ونعتره خطوة هامة من �ساأنها تعزيز ااأمن ،وتر�سيخ اا�ستقراري هذه امنطقة ام�سطربة ،وتهيئة حياة
اأف�سل ل�سعوبها وعلى ااأخ�ض ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق الذي عانى من ااحتال خال ن�سف قرن
م�سى ،ونرجو اأن يتمكن هذا اموؤمر من حقيق ااأهداف امتوخاة من عقده ،ويتو�سل اإى اإقامة ال�سام
الدائم العادل لدول امنطقة ،ويعيد اى ال�سعب الفل�سطيني امنا�سل حقوقه ام�سروعة وي�سمن له العي�ض
الكرم على اأر�ض وطنه ،وتكري�ض طاقاته اإعادة بنائه وتعمره ،وتنميته وتطويره.
ونغتنم هذه امنا�سبة لاإ�سادة بدور الوايات امتحدة ااأمريكية وااحاد ال�سوفييتي ي موا�سلة ال�سعي
من اأجل الو�سول م�سرة ال�سام اإى حطة ااأمن واا�ستقرار ي هذه امنطقة اا�سراتيجية من العام،
كما ن�سيد بدور امجموعة ااأوروبية ي دعمها لهذه اجهود.
اإن العام ي�سهد هذه ااأيام حوات جذرية ي كل اميادين .كما يوؤكد اأن عقد الت�سعينات هو بداية لظهور
نظام دوي جديد نرجو اأن ا يكون فيه مكان لل�سراع اأو امواجهة بل للتعاون والتفاهم وال�سام.
نكرر تهنئتنا لكم وتقديرنا لكل اجهود اخرة التي تبذل من اأجل هذا الوطن العزيز .ونتوجه اإى اه
بالدعاء اأن ي�سدد على طريق اخر خطانا ،واأن يكتب لنا النجاح والتوفيق ي اأعمالنا ،واأن يجعل الركة
والنماء ي هذه ااأر�ض الطيبة الطاهرة ..اإنه �سميع الدعاء..

وفقكم اه..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته..
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احمد ه الذي جعل ال�سورى منهاجا لتحقيق م�سالح اامة ..وال�ساة وال�سام على من اأر�سله ˆG
بالهدى ودين احق وعلى اآله و�سحبه الهداة امهتدين ومن تر�سم خطاهم اى يوم الدين ..با�سمك
اللهم ياذا اجال وااكرام وبعونك وتاأييدك وعنايتك وتوفيقك نفتتح جل�ض ال�سورى انطاقا من
مبادئ �سريعتك الغراء ..وتاأكيدا لنهجها القوم و�سرا على �سراطها ام�ستقيم ف�سدد يارب خطانا وكلل
بالنجاح م�سعانا واجعل هذا امجل�ض فاحة مباركة مرحلة جديدة ي بناء هذا الوطن العزيز يتحقق له
فيها بالتعاون بن احكومة وامواطنن مزيد من التقدم والنماء واا�ستقرار والرخاء.

..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
باإن�ساء جل�سكم هذا تنتهي حقبة من م�ساركة امواطنن ي حمل م�سوؤوليات البناء والتعمر ميزت
باجهد ام�سرك بن القطاعن احكومي وااهلي ي اإطار امجل�ض اا�ست�ساري للدولة ..ولقد كانت تلك
جربة مثمرة مر�ض امواطنون من خالها على تقدم ام�سورة الواعية ي ختلف جاات التنمية ما اثرى
جهود احكومة و�ساعد ي التعرف ب�سورة اف�سل وا�سمل على احتياجات امواطنن ي �ستى امناطق
واليوم تبداأ حقبة جديدة من تاريخ هذا الوطن الذي تت�سع طموحاته وتكر تطلعاته مرور الزمن.
انها �سنة احياة التي ا تقبل اجمود فهي ي حركة دائبة وتطور م�ستمر نرى مواكبتها و�سوا اى الغاية
الكرى التي ن�سبو اليها جميعا وحقيقا لكل ااآمال التي جي�ض بها نفو�ض اأبناء هذا البلد القادر على
�سنع التاريخ ..نعم اإنها حقبة جديدة تبداأ فيها جربة جديدة تتمثل ي قيام جل�ض لل�سورى ..اع�ساوؤه
م يتم تعيينهم مبا�سرة بقرار حكومي واما جاء اختيارهم من بن اولئك الذين ر�سحتهم واياتهم
ودون تدخل من اأية جهة اإدارية ..متو�سمة فيهم القدرة على البذل الوفر والعطاء الغزير ا من اأجل
جتمعاتهم امحلية فح�سب واما من اأجل ُعمان كلها ول�سالح العمانين كافة اينما كانوا ومهما اختلفت
مناطقهم وتباعدت قراهم ومدنهم وواياتهم.
انها م�سوؤولية ج�سيمة انتم اأول من يتحملها واأمانة عظيمة انتم ي مقدمة من ُي�ساأل عنها ..فابد من
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تقديرها حق قدرها واأدائها على الوجه ااكمل الذي مهد الطريق مزيد من التطور ي م�ستقبل اايام
امام هذه التجربة الرائدة التي تختلف ي العديد من جوانبها عن جربة امجل�ض اا�ست�ساري للدولة ،ما
منحته مجل�سكم مقت�سى مر�سوم اإن�سائه من اخت�سا�سات وا�سعة من بينها �ساحيات ت�سريعية تتفق
وام�ستجدات الناجة عن التطور ال�سريع الذي ت�سهده الباد ..وهي �ساحيات هامة ت�ستوجب ا�ستيعابا
كاما متطلبات احياة ااجتماعية وااقت�سادية ي العقد ااخر من القرن الع�سرين وما ان للمجل�ض
دورا ي ااعداد للخطط التنموية للباد ومتابعة تنفيذها ،فعليه ان يعمل على تر�سيخ وعي امواطنن
باأهداف التنمية ومهامها واولوياتها واجهود التي تبذل من اأجل رخاء امواطن وتوفر العي�ض الكرم له..
ونظرا ما نوليه من اهتمام خا�ض للمحافظة على البيئة وحمايتها من اأ�سرار التلوث فان م�ساركتكم ي
هذا ام�سمار بجهد بارز �سوف يكون له اأثره امتميز وتقديره اخا�ض ..و�سون البيئة واحر�ض على نقائها
ونظافتها امر حيوي جدير بان يحظى ما هو اأهل له من عناية ورعاية.
ولدعم التن�سيق بن جل�ض ال�سورى واحكومة ما يخدم ااهداف العامة للمجتمع العماي فقد ن�ض
مر�سوم ان�ساء امجل�ض على عدة طرق توؤدي اإى حقيق هذا الهدف واننا اذ ندعو احكومة وامجل�ض اى
تكثيف جهود التن�سيق احقيقي بينهما وتطوير اأ�ساليب التعاون بن ااجهزة التابعة لهما لناأمل ان يعمل
ذلك على رفع م�ستوى ااأداء فيما يقدم للمواطنن من خدمات.

..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
لقد حققت على هذه ااأر�ض الطاهرة خال ال�سنوات اما�سية منجزات كثرة خا�سة ي ميدان الزراعة
وال�سناعة واخدمات .وكان لتعاون امواطنن اأثر ملمو�ض ي هذا ال�ساأن واأول واجباتكم امحافظة على
هذه امكا�سب ،وذلك من خال العمل على تفجر الطاقات اخاقة ي اان�سان العماي وابراز قدراته
الكامنة وتنمية مواهبه وا�ستعداداته من اأجل مزيد من البذل والعطاء وامثابرة وااجتهاد م�ستلهمن ي
ذلك تاريخه الطويل احافل بااجاد وتراثه اا�سيل الزاخر بامفاخر والذي يعتر العمل قيمة اإن�سانية
عالية ينبغي ان تبقى مدى اايام متقدمة متوهجة ا تخبو جذوتها وا ينطفئ نورها.
كما ان من اأهم الواجبات امنوطة بكل ع�سو منكم اإى جانب ااهتمام بام�سلحة الوطنية العامة
وااخا�ض والتفاي ي القيام بواجباته نحو بلده ،ان يوي عناية خا�سة خدمة جتمعه امحلي
وتطويره وتلم�ض احتياجات امواطنن فيه ،وعر�سها ي اإطار من الواقعية وامو�سوعية �سعيا اى حقيقها
وفق اامكانات امتاحة .وي اإطار اخطط والرامج ااقت�سادية وااجتماعية.
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واننا اذ نعرب عن ثقتنا ي قدرة جل�سكم على ااإ�سهام البناء ي دفع عجلة التقدم بهذا البلد اى اامام
دوما تراجع فيما يقدمه من راأي �سائب وفكر ثاقب وحلول مدرو�سة نابعة من ب�سرة م�ستنرة وادراك
واع حقائق ااأمور لنوؤكد عزمنا ااأكيد وحر�سنا ال�سديد على دعمه بكل ما يكفل له اداء مهامه على
خر وجه.
كما نوؤكد ي هذا امقام على �سرورة ان يثبت كل ع�سو منكم كفاءته ال�سخ�سية عن طريق العمل الوطني
الهادف اى رفعة ُعمان احبيبة ،م�سر�سدا مبادئ الدين احنيف وبالقيم والتقاليد العمانية اا�سيلة التي
كانت دوما وعلى مدى الع�سور واحقب امتوالية النرا�ض الذي ي�سيء لنا الدرب وينر ال�سبيل ويحدد
امعام وي�سدد اخطى على طريق امجد والعزة والفخار.
نهنئكم بع�سوية جل�ض ال�سورى وندعو اه العلي القدير ان يجعل مجل�سكم من توفيقه مددا ومن عونه
�سندا ،وان يبارك م�سرتنا الظافرة ويرعاها بف�سله ويكاأها بلطفه وعنايته.

وفقكم اه ما فيه اخر ...
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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ي�سرنا منا�سبة انعقاد موؤمر ااأم امتحدة للبيئة والتنمية اأن نخاطب العام اأجمع ،ونتحدث اإى øjô“DƒŸG
ب�سفة خا�سة ،مذكرين بلقائهم الدوي ال�سابق ي (ا�ستوكهوم) ذلك اللقاء التاريخي ،الذي يعد اأول
خطوة �سحيحة ،اإقامة عاقة �سليمة بن اان�سان وبيئته ،لقد م�ست ع�سرون �سنة على ذلك اللقاء،
�سهد العام خالها الكثر من الكوارث البيئية الناجة عن �سراعاته واقراف يده ،قبل اأن يدرك هول
اخطر مرة اأخرى.
اإننا ي �سلطنة ُعمان ،وي العام العربي ،نود اأن ن�سيد بقرار اجمعية العامة لاأم امتحدة ،ودورها
التنظيمي لهذا اموؤمر ،كما ن�سكر حكومة الرازيل ال�سديقة ،على ما بذلته من جهد وتن�سيق.
وكعام يعي�ض معا ،على كوكبنا ااأر�سي هذا ،قد اأهملنا كثرا م�ساألة امحافظة على البيئة ،وموارد
الطبيعة بغياب التن�سيق اجماعي ،بل ذهبنا ي ااجاه امعاك�ض ي ت�سابق عجيب بحثا عن الرفاهية
والتقدم ال�سناعي ،دون مراعاة للتوازن امفر�ض بن التنمية والبيئة ،ودون احت�ساب لاآثار الوخيمة،
لهذا التقدم ال�سناعي ،على غافنا اجوي وطبقات ااأوزون ،ومياه ااأنهار والبحار ،وانقرا�ض احياة
والغابات وتلوث الربة اخ�سبة ،واذا ما ا�ستمر احال على هذا النحو فان الب�سرية قد ت�سهد نوعا من
اانتحار اجماعي.

..¿hô````“DƒŸG É``¡`jCG
اإن احفاظ على البيئة م�سوؤولية جماعية ا حدها احدود ال�سيا�سية للدول ،ثبت ذلك غر مرة ،وعليه فان
على ااإن�سان اأينما كان ،اأن ي�ساهم ي احفاظ على البيئة ،واأن يت�سالح معها ،واأن يتعامل معها بعقانية،
واأن ينتبه للم�سببات الكثرة للتلوث� ،سواء طبيعية وبيلوجية ،اأو �سناعية وكيميائية وفيزيائية ،وعلى
كثر من ال�سعوب ،اأن حد من التكاثر الع�سوائي وحافظ على ما تبقى لها من مراع ومياه ،بعيدا عن
موؤثرات الت�سحر واجفاف ،كما ندعو العام ال�سناعي اى وقف هذا التزاحم التكنولوجي ،والت�سابق
نحوه ،واأن يعمل على ت�سييق الفجوة الوا�سعة ي ااقت�ساد العامي ،بينه والدول النامية ،من اأجل
امحافظة على التوازن امطلوب ،بن التنمية امن�سودة واحفاظ على بيئة نقية.
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ويقيننا باأن موؤمركم �سيوي اأهمية ق�سوى للق�سايا امتعلقة بهذا امو�.´ƒ°
اإننا ي �سلطنة ُعمان باهتمامنا ال�سخ�سي وبتوجيهاتنا الدائمة حكومتنا وبالتن�سيق القائم مع الدول
امحيطة بنا ،نبذل جهودا �سادقة للحفاظ على بيئتنا ومياهنا ااإقليمية بعيدا عن التلوث وال�سو�ساء،
ولقد �سهدت منطقة اخليج وال�سرق ااأو�سط موؤخرا كوارث بيئية موؤ�سفة وموؤمة نتيجة �سراعاتها ،وما
م يتم ت�سوية ام�ساكل ااقليمية ب�سورة �سليمة فان اجهود امبذولة للحفاظ على البيئة واا�ستمرار ي
التنمية الر�سيدة تبقى معر�سة للهدر.
راجن اأن ي�سمح اانفراج العامي وتوجهه اايجابي اإى ت�سوية بوؤر اخطر لنلتفت معا ونت�سافر جميعا
بغ�ض النظر عن ااأيدلوجيات معاجة كافة ق�سايا التنمية والبيئة بروح من الوفاق وامحبة وال�سام من
اأجل حياة �سحية نقية لنا واأجيالنا القادمة.

وال�سام عليكم
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احمد ه رب العامن ..وال�ساة وال�سام على اأ�سرف امر�سلن ،وعلى øeh ,ÚeÉ«ŸG ô¨dG ¬Ñë°Uh ¬dBG
�سلك طريقهم و�سار على نهجهم اإى يوم الدين..

..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
انه من دواعي البهجة وال�سرور اأن نحتفل بالعيد الوطني الثاي والع�سرين امجيد ي هذه امدينة
العريقة ..مدينة �سحار ..التي يفوح من جنباتها عبق التاريخ العاطر ،ويلوح ي حياها األق احا�سر
الزاهر ،ورونق ام�ستقبل النا�سر .واإننا نتطلع بااأمل الواعد اإى ذلك اليوم اميمون ااأغر ،الذي يكتمل
فيه جديد �سباب كل امدن العمانية لت�سيف اإى اأجادها التليدة ،مفاخر جديدة ،يزهو بها الوطن،
ويخ ّلد ذكرها الزمن..
وبهذه امنا�سبة ال�سعيدة ي�سرنا اأن نتوجه اإليكم جميعا بالتهنئة داعن اه �سبحانه وتعاى اأن يغدق على
هذا الوطن الغاي من في�ض اآائه ونعمائه ،واأن يوفقنا اإى مزيد من ااجازات على طريق اخر والنماء،
واا�ستقرار واازدهار ،انه �سبحانه اأقرب م�سوؤول ،واأكرم ماأمول }واإذا �ساألك عبادي عني فاي قريب
اأجيب دعوة الداع اإذا دعاي فلي�ستجيبوا ي وليوؤمنوا بي لعلهم ير�سدون� {.سدق اه العظيم..

..õjõ©dG ÉæÑ©°T
رقي هذا البلد العزيز وتقدمه ،ونه�سته وتطوره ،ورفعته وعزته ،ورخاءه وماءه ،لهي الغاية العظمى،
اإن ّ
والهدف ااأ�سمى ،لكل عماي ينب�ض بااخا�ض قلبه ،وتفي�ض باحب والواء لهذا الوطن م�ساعره،
غر اأن هذه الغاية اجليلة ا تتحقق على ار�ض الواقع اإا باجهد الباذل ،والعطاء امتوا�سل ،والتخطيط
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مواجهتها بالعلم والعمل ،وامهارات امتعددة ،واخرات امتجددة ي ختلف جاات احياة..
اإن تدريب ال�سباب وتاأهيلهم لياأخذوا مواقعهم ،بكل جدارة ،ي �ستى ميادين العمل لهو اأمر بالغ
ااأهمية ،وواجب وطني تقع م�سوؤوليته على عاتق كل مواطن عماي ،فبدون التدريب والتاأهيل
وا�ستمرار �سقل امهارات النافعة ،وتنمية اخرات امفيدة ،ي�سبح التعليم ي حد ذاته غر ملب جميع
متطلباتنا اا�سا�سية ،فال�سناعة التي ن�سعى اإى اإقامتها وتطويرها ،وجدّ ي توفر كافة الو�سائل وال�سبل
لت�سجيعها ،حتاج لتوطينها اإى كوادر مدربة واأيد عاملة ماهرة من اأبناء البلد .وكذلك احال بالن�سبة
للزراعة والروة ال�سمكية ،والتجارة وااقت�ساد ،واادارة العامة واخدمات ،و�سائر مرافق احياة ..كلها
بحاجة اإى كفاءات ماهرة ،وخرات متنوعة .واإذا م تت�سافر جميع اجهود ي القطاعن احكومي
واخا�ض لتحقيق هذا الهدف ،وتو�سع اخطط العلمية والرامج العملية ،ويجري التنفيذ والتطبيق
منتهى الدقة وبكل ااح�سا�ض الواعي بام�سوؤولية الوطنية ،فاإن حاجتنا اإى العمالة الوافدة ،حتى ي
امهارات الب�سيطة ،لن تقل على امتداد ال�سنن ،بل رما تزايدت وت�ساعفت .وبذلك ت�سيع اآاف من
فر�ض العمل امتاحة التي كان من اممكن ان ي�ستفيد منها امواطنون..
وقد اأ�سدرنا تعليماتنا للجهات احكومية امعنية بتطوير �سيا�سات التعليم العام والتعليم التقني وامهني
ما يتنا�سب مع التنمية التي ت�سهدها الباد.
لقد دعونا اإى ااهتمام بهذا امو�سوع ي كثر من امنا�سبات .ونتيجة لذلك قامت احكومة باتخاذ
خطوات ت�سجيعية عديدة ي هذا ااجاه .وبقي على القطاع اخا�ض اأن يوظف اإى اأق�سى حد مكن
ختلف �سنوف الدعم احكومي الذي اأتيح له لتحقيق الغاية امن�سودة وما يخدم الوطن وامواطنن.
كما اأنه مطالب اإى جانب ذلك بطرح مبادراته اخا�سة الرامية اإى م�ساركة احكومة ي الو�سول اإى
الهدف ي اقرب وقت..
ان القطاع اخا�ض هو ام�ستفيد ااأ�سا�سي ،ي نهاية امطاف ،من عملية تدريب وتاأهيل العمانين ،وذلك
نتيجة ما توؤدي اإليه من اإحال للعمالة الوطنية حل العمالة الوافدة ،التي يوؤدي تزايدها اإى �سلبيات
عديدة ،لهذا فان الواجب الوطني ،بل وحتى ام�سلحة اخا�سة لهذا القطاع تقت�سي اأن ي�سهم بدور
حيوي بارز ا يقل عن دور احكومة ي تنمية اموارد الب�سرية الوطنية وذلك باعداد وتوظيف اان�سان
العماي لكي ي�سبح قوة عمل منتجة بدرجات متفاوتة من امهارة ح�سب قدراته وطاقاته وفر�ض العمل
امتاحة لت�سغيله ،وي مقابل هذا ينبغي على ال�سباب العماي ان يظهر رغبته اجادة ي العمل ،وان
ي�ستفيد من الفر�ض الكثرة امتوفرة لدى هذا القطاع بدا من اإ�ساعة الوقت ي انتظار وظيفة حكومية
ولو كانت ي غر جال تخ�س�سه .فالوطن بحاجة ما�سة اإى جهده ي ميادين متنوعة ،وتعطيله لطاقاته
وقدراته اأو ا�ستنزافها ي غر امجاات التي اعدت لها اما هو تق�سر ي حق وطنه الذي اعطاه ب�سخاء
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¬JGÈN øe »ªæjh
فكان حريا نظر ذلك اأن يقوم بخدمته باخا�ض وجرد ،واأن ي�سقل q ,¬JGQÉ¡e øe
وجاربهّ ،
ويطور من امكاناته بجد واقتدار دون كلل اأو ياأ�ض ،فنحن جتمع داأب على العمل ولي�ض من
�سعارنا التباطوؤ والتخاذل واإما البذل والعطاء وااأمانة ي اأداء ام�سوؤوليات امنوطة بنا ،فتلك هي الو�سيلة
الوحيدة نحو الرقي بهذا امجتمع ومكينه من ا�ستيعاب معطيات الع�سر..
ان للعمل قيمة كرى ي تراث هذه ااأمة الديني وااجتماعي وخا�سة امهارات اليدوية التي يرى
البع�ض خطاأ اأنها اأدنى مكانة من امهارات الذهنية النظرية ،فالر�سول �سلى اه عليه و�سلم يقول« :ما
اأكل اأحد طعاما خرا من اأن ياأكل من عمل يده واأن نبي اه داود كان ياأكل من عمل يده» .ويقول
عليه ال�ساة وال�سام« :اأن ياأخذ اأحدكم حبله فياأتي اجبل فيجيء بحزمة احطب على ظهره فيبيعها
ّ
فيكف اه بها وجهه خر له من اأن ي�ساأل النا�ض اأعطوه اأو منعوه» .وتلك دعوة �سريحة اإى اجد والعمل
وال�سعي من اأجل طلب الرزق وعدم ااتكالية على الغر مهما بلغت درجة قرابته .فام�سلم احق يجب
اأن يكون قوة منتجة ي�ستفيد منها امجتمع ،يقول اه تبارك وتعاى ي حكم كتابه العزيز} :فاذا ق�سيت
ال�ساة فانت�سروا ي ااأر�ض وابتغوا من ف�سل اه{ �سدق اه العظيم .اإى غر ذلك من ااآيات الكرمة
وااأحاديث النبوية ال�سريفة التي ترفع من قيمة العمل والعاملن..
واإذا كانت هذه هي القيم التي يدعو اإليها ديننا احنيف ،وين ّوه بها تراثنا العظيم ،فاإن واجب ختلف
موؤ�س�سات امجتمع اأن تقوم بدور فاعل وموؤثر وم�ستمر من اأجل غر�ض حب العمل وخا�سة اليدوي
وامهني والتقني ي نفو�ض الن�ضء ،باعتبار ذلك قيمة دينية وح�سارية ا يجوز اا�ستنكاف منها ،واما
يجب اأن ير�سخ تقديرها وااعتزاز بها ي اأعماق الفرد واجماعة .وبذلك مكن اأن نلحق بركب التقدم
والرقي امندفع قدما نحو اآفاق العزة وامجد ،واأن ن�سهم من جديد كما اأ�سهم اآباوؤنا واأجدادنا من قبل ي
بناء اح�سارة اان�سانية ،واأن نواكب تطوراتها ي جميع اميادين :مهارة وخرة ،وعلما وفكرا ،ا يعرف
اجمود والركود..

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد كان للجهود الكبرة التي بذلت ي تطوير اقت�ساديات الباد وفقا خطط امائية مدرو�سة ،و�سوا
اإى حقيق التنمية ي ختلف القطاعات ،اأثر ملمو�ض ي دفع عجلة ااقت�ساد الوطني ي طريق النمو،
وكان لتخ�سي�ض عامن للزراعة ثم من بعدهما عامن لل�سناعة دالة هامة على عزمنا ااأكيد واجاهنا
الوا�سح نحو اك�ساب مزيد من الفاعلية والقدرة على اانتاج امتجدد لهذين القطاعن احيوين اللذين
يعدان ركيزة اأ�سا�سية ي ا�سراتيجيتنا التنموية التي تهدف اإى تنويع م�سادر الدخل القومي وتوفر
فر�ض العمل امنا�سبة للمواطنن..
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واإذ ن�سيد ما اأدى اإليه تخ�سي�ض العامن اما�سين لل�سناعة من ابراز دور هذا القطاع وتوجيه اهتمام
احكومة وامواطنن اليه ،وما حقق من اإقبال على اا�ستثمار ي جااته امتعددة تلبية لاحتياجات
اا�سا�سية للباد ،فانه ليحدونا ااأمل ي اأن حقق م�سرة الت�سنيع غاياتها ،وان م�سي قدما ي ا�ستخدام
اخامات امحلية التي تتيحها موارد الباد الطبيعية مع امحافظة على نقاء البيئة ،وااهتمام بال�سناعات
التقليدية ،وو�سع الرامج العملية ذات اجدوى احقيقية لتدريب وتاأهيل العمانين ،وتوفر اأ�سباب
العي�ض الكرم لكل مواطن على هذه ااأر�ض الطيبة ..وتعزيزا جهود التنمية فان التعداد العام لل�سكان
وام�ساكن وامن�ساآت خال ال�سنة القادمة �سوف ي�ساهم بدوره ي توفر امعلومات والبيانات التي �سيكون
لها اأثر اإيجابي ي جاات التنمية ااقت�سادية وااجتماعية..
كما اأننا نوؤكد على اهتمامنا الدائم بالزراعة والروة ال�سمكية واحيوانية ،فتحقيق ااأمن الغذائي
للوطن ا يتاأتى ي واقع اامر بااعتماد على اخارج ي تاأمن ااحتياجات الغذائية ،واإما بتطوير اموارد
الذاتية وتنميتها ،واإقامة ام�ساريع اانتاجية ي هذا امجال احيوي ،وت�سجيع امواطنن على ا�ستغال
اار�ض الزراعية اا�ستغال ااأمثل امفيد دون اإهدار للروة امائية ،فالعمل الزراعي امنظم وامدرو�ض
يوؤدي اإى تو�سيع طاقة ااقت�ساد العماي ،ويعمل على اا�سهام ي توفر الغذاء وح�سن م�ستوى احياة
للمواطن..
وهنا ا بد من وقفة للتاأكيد مرة اأخرى على اأن امياه ثروة وطنية ،واأن امحافظة عليها واجب وطني
مقد�ض يلتزم به كل فرد .لذلك فان احرام �سيا�سات الر�سيد التي و�سعتها احكومة ي هذا ال�ساأن،
وتعاون امواطنن مع اجهات ام�سوؤولة ي تنفيذ اخطط والرامج الهادفة اى تقليل معدات اا�ستهاك
احالية من امياه ،اأمران ي غاية ااأهمية ندعو امواطنن والوافدين اإى االتزام بهما من اأجل اإجاح خطة
الدولة ي تنمية اموارد امائية ووقف زحف املوحة على ااأر�ض الزراعية..
ونود ي هذا ال�سدد اأن ن�سر اإى اأن هناك من يعتقد اأن اإقامة احدائق العامة وزرع اأ�سجار الزينة ي م�سقط
وامدن الرئي�سية ااخرى اإما هو هدر للمياه ،اعتقادا منهم ان ذلك يتم على ح�ساب امياه امخ�س�سة اأ�سا
لل�سرب والزراعة امنتجة .والواقع ان ااأمر ختلف ماما حيث ان هذه احدائق وااأ�سجار التي ت�ساعد
على نقاء البيئة ،وتعد مثابة رئة يتنف�ض منها �سكان هذه امدن ا تروى بتلك امياه امخ�س�سة لل�سرب
اأو الزراعة امنتجة .فقد مكنت الدولة بف�سل التقنية احديثة من توفر كميات من امياه ا�ستخدامها ي
عمليات الت�سجر امتنامية ،وذلك عن طريق معاجة مياه ال�سرف ال�سحي التي كانت ي اما�سي تذهب
هدرا ودون اأية فائدة تذكر .ومن ثم م يعد هناك ا�سطرار اإى ااعتماد على امياه ال�ساحة ااأخرى..
..AGõ``YC’G ¿ƒ````æWGƒŸG É``¡jCG
ان التنمية ااقت�سادية وتطوير قطاعاتها امختلفة من �سناعة وجارة ،وزراعة وثروة �سمكية وحيوانية
ونفطية وغرها لي�ست هدفا ي حد ذاتها ،واما هي و�سيلة للو�سول اإى غاية اأعلى واأ�سمى ،وا ّأجل واأنبل
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هي حقيق رفاه اان�سان وكرامته.
وما كان بناء اان�سان الواعي القادر على ت�سخر مواهبه ومهاراته وطاقاته البدنية والذهنية والنف�سية ي
خدمة جتمعه هو ال�سبيل احقيقي اإى جاح كل تنمية �سواء اأكانت اقت�سادية اأم اجتماعية .وحيث اأن
ال�سباب ي كل اأمة هم اأملها الواعد ،وذخرتها للم�ستقبل ،وبقدر ما يولون من عناية ورعاية ،وتوجيه
وتثقيف ،واإعداد وتاأهيل ،واإذكاء لروح اانتماء الوثيق للوطن ي نفو�سهم ،يكون عطاوؤهم وبذلهم،
وتفانيهم واإخا�سهم ،وت�سحيتهم واإيثارهم ،فاننا نعلن العام القادم (1993م) عاما لل�سباب ،ن�ستكمل
من خاله م�سرتنا الهادفة اإى اإعداد جيل ام�ستقبل..
اإننا نهدف من تخ�سي�ض عام جديد لل�سباب اإى ابراز دورهم احيوي ي بناء الوطن وخدمة امجتمع من
ناحية وت�سجيعهم على اأداء هذا الدور بروح من اجدية والتفاي ي العطاء .ومن ناحية اأخرى اإى توفر
مزيد من العناية وااهتمام والدعم لان�سطة ال�سبابية ي �ستى جااتها من ريا�سية وثقافية وعلمية
وغرها وما يرفع ا�سم ُعمان عاليا ي امحافل الدولية..
..¿ƒæ````WGƒ`ŸG É```¡jCG
لقد اعتمدنا دائما ي �سيا�ستنا اخارجية ثوابت اأ�سا�سية ومبادئ رئي�سية تتمثل ي ح�سن اجوار وعدم
التدخل ي ال�سوؤون الداخلية للغر واحرام القوانن وااأعراف الدولية ودعم التعاون بن الدول وتعزيز
فر�ض احوار فيما بينها تعبرا عن قناعتنا باأن حل اخافات بروح الوفاق والتفاهم اإما هو �سلوك ح�ساري
يوؤدي اإى نتائج اأف�سل واأدوم.
ومن هذا امنطلق فاإننا ن�سعى بكل طاقاتنا واإمكاناتنا لا�سهام ي خدمة ق�سايا ال�سام على كافة
ام�ستويات ااقليمية والدولية ملتزمن ي مواقفنا الو�سوح وال�سراحة وامو�سوعية والنهج العقاي
ي تناول ااأمور .وقد �ساعدتنا هذه ال�سيا�سة على اإقامة عاقات اإيجابية مع ختلف دول و�سعوب
امعمورة ،وهي عاقات ت�ساند اجهود التي نبذلها من اأجل ا�ستقرار منطقتنا ،واإ�ساعة روح ااأخوة
وال�سداقة والتعاون الب ّناء بن �سعوبها ،واحتواء ما قد يطراأ من خافات مكن اأن تكون لها اإفرازات
وم�ساعفات �سلبية يح�سن تفاديها من اأجل م�سلحة اجميع وحتى تتفرغ دول امنطقة من اأجل تنفيذ
خططها ااإمائية وبناء قدراتها الذاتية..
واإذ نوا�سل مع اإخواننا قادة جل�ض التعاون لدول اخليج العربية جهودنا لتجنيب امنطقة كل ما من
�ساأنه زعزعة اأمنها وا�ستقرارها فاإننا نعمل معا ي نف�ض الوقت على دعم م�سرتنا ام�سركة لتحقيق اخر
والنماء ،والرقي والتقدم لكافة �سعوبنا.
اإن ال�ساحة الدولية ت�سهد هذه ااأيام ،رغم التطورات اايجابية الكثرة ،توترات عديدة ي مناطق
ختلفة رما جمت عنها اآثار غر حمودة على اقت�ساديات الدول .كما اأن هناك �سراعات عرقية وطائفية
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ّ
وت�سكك ي م�سداقية النظام الدوي اجديد .ومن اموؤ�سف اأن يكون ام�سلمون
توؤرق ال�سمر اان�ساي
ي بع�ض مناطق العام هم اأكر من يتعر�سون هذه ااأيام لا�سطهاد الطائفي والتطهر العرقي وامذابح
اجماعية التي ح�سد الرجال والن�ساء وااطفال ،وغر ذلك من الت�سرفات غر اان�سانية التي ترتكب
حي .اننا ندعو دول العام و�سعوبها امتح�سرة اإى التدخل ال�سريع
دون وازع من خلق اأو دين اأو �سمر ّ
منع ااأحداث اموؤ�سفة التي تتعر�ض لها بع�ض ااأقليات ي العام يوما بعد يوم اأمام مراأى وم�سمع من
اجميع .ان الوقوف موقف امتفرج وعدم اتخاذ اأية اجراءات ناجعة تعيد احق اإى ن�سابه �سوف يفتح
بابا من ال�سر ا مكن �سده اأو التكهن ما وراءه من ماآ�ض دامية .اإن تقدم ام�ساعدات الغذائية ا يكفي
وحده لو�سع حد للمعاناة التي يعي�سها ال�سيوخ وااأطفال ااأبرياء والن�ساء العاجزات فاآلة احرب الدائرة
باخراب والدمار ا يوقفها اإا الت�سدي اجاد واجهد ام�سرك..
واإى جانب ذلك كله فهناك ماأ�ساة ال�سعب ال�سوماي ال�سقيق الذي يعاي من التمزق ،واإننا لناأمل اأن
يهب ال�سمر اان�ساي لنجدته .كما اأن هناك ماأ�ساة اأخرى طال عليها الزمن دون الو�سول اإى حل
اإنهائها هي ماأ�ساة ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق .واإذ نرقب ما �سوف ت�سفر عنه حادثات ال�سام حول
ق�سية ال�سرق ااأو�سط لندعو اإى حرك عاجل و�سريع من اأجل رفع امعاناة اليومية عن ال�سعب الفل�سطيني
امنا�سل الذي يرزح حت نر ااحتال .كما ندعو اإى تقدم مزيد من الدعم وام�ساندة للجهود امبذولة
ي �سبيل التو�سل اإى حل �سلمي دائم وعادل يعيد احقوق ام�سروعة اإى اأ�سحابها ،وي�سمن ااأمن
وال�سلم واا�ستقرار لدول امنطقة..
..AGõ```YC’G ¿ƒæ```WGƒŸG É```¡```jCG
نغتنم هذه امنا�سبة امجيدة لا�سادة باجهود الكبرة التي تبذل من جانب ام�سوؤولن وامواطنن ي جميع
امواقع من اأجل تعزيز م�سرة النه�سة وحقيق اأهداف التنمية ،ونتوجه لهم بالتحية والتهنئة والتقدير
ي هذا اليوم ام�سهود من اأيام تاريخنا احافل بااأجاد .كما نعر عن اعتزازنا بقواتنا ام�سلحة البا�سلة
مختلف قطاعاتها وت�سكياتها وكافة اأجهزة ااأمن ،ونوؤكد عزمنا القوي على موا�سلة تطويرها ي كل
امجاات حتى تتمكن من اأداء واجباتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار من اأجل تاأمن راحة امجتمع
وحماية مكا�سبه ومنجزاته..
واذ نحييكم ونهنئكم بهذا اليوم ااأغر لندعو اه العلي القدير اأن يبارك اأيامنا ،وي�سدد على طريق
اخر خطانا ،واأن يجعلنا من اموؤمنن العاملن الذين ا يدخرون جهدا ي �سبيل رفعة الوطن وكرامة
امواطن..
وكل عام واأنتم بخر..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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احمد ه واهب النعم ..وال�ساة وال�سام على �سيدنا حمد وعلى º¡©ÑJ øeh øjóà¡ŸG IGó¡dG ¬Ñë°Uh ¬dBG
باإح�سان اإى يوم الدين.

..ËôµdG πØ◊G É¡jCG
اإنها منا�سبة �سعيدة اأن جتمع مرة اأخرى ي رحاب هذه اجامعة الفتية لنحتفل معا بهذا اح�سد الكبر من
اخريجن واخريجات ي موكب للعلم حافل باجال ينمو عاما بعد عام ليكون رمزا ناب�سا باحياة ي�سهد بتطور
ام�سرة العلمية ي هذا البلد العزيز ..وما يزيد هذه امنا�سبة بهاء واإ�سراقا اأننا نحتفي فيها بدفعة متكاملة من
اخريجن من جميع الكليات حيث ان�سمت اإى الركب امجموعة ااأوى التي م تخرجها هذا العام من كلية
الطب ،كما انها تتميز با�ستكمال امن�ساآت اجديدة اخا�سة بكل من كلية التجارة وااقت�ساد وكلية ااداب وبدء
الدرا�سة فيها.

..äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG »FÉæHCG
اإن دور العلم ي بناء اان�سان وتطوير امجتمع دور حيوي ا مكن اإنكاره ،ولكن لكي يحقق العلم غايته ي بناء
ال�سخ�سية ال�سوية وامجتمع ام�ستقر امتما�سك فابد من امحافظة على التقاليد ااجتماعية النافعة وال�سلوك
ااإيجابي ال�سحيح النابع من هوية ح�سارية متميزة ،لذلك كان لزاما ان نتم�سك دائما واأبدا ما هو منا�سب
مجتمعنا وبيئتنا وظروف احياة ي بادنا .فعمان بلد ذو تاريخ بعيد له �سخ�سيته الذاتية امتميزة وفل�سفته اخا�سة
ي احياة ااجتماعية ومن ثم يجب اأن ا ي�سمح بالتقليد غر الواعي اأن يعيق تقدمه اأو يوؤثر �سلبا على تراثه
اخالد ،اإن ااأمل معقود عليكم اأنتم �سباب اجامعة اأن تكونوا امثال احي الذي يج�سد التنا�سق والتوافق بن
معطيات احا�سر وقيم اما�سي العريق ،وا ريب اأنكم تدركون اأن هذه الغاية العظمى ا مكن الو�سول اليها اا
بالعمل اجاد والوعي وااإدراك والعطاء امقرون بااإيثار والت�سحية وحب الوطن.
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..ËôµdG πØ◊G É¡jCG
اإن �سرح التعليم ي هذا البلد العزيز يزداد على اايام ر�سوخا ونحن ا ناألو جهدا ي ان ن�سيف اليه كلما
دعت احاجة لبنات جديدة تعلي بنيانه وتقوي اأركانه وتوطد قواعده .ومن هذا امنطلق فقد اأ�سدرنا
تعليماتنا اإى امخت�سن باإعداد درا�سة حول اإن�ساء كلية للعلوم البحرية يكون مقرها ي �سالة ما يتيح
لل�سباب العماي فر�سا اأكر لاختيار ي جال التعليم العاي وهذه �سيا�سة �سوف نوا�سلها ي ام�ستقبل
باذن اه وفقا حاجات امجتمع ومتطلباته.
وي اختام نتوجه بالتهنئة اإى هذه الكوكبة من اخريجن واخريجات وبال�سكر والتقدير اى جل�ض
اجامعة واإدارتها واأ�ساتذتها وجميع العاملن فيها متمنن لهم دوام التوفيق}ربنا هب لنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا{

وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته
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احمد ه العلي القدير ،وال�ساة وال�سام على الب�سر النذير ،وعلى اآله و�سحبه والتابعن ،ومن �سلك
طريقهم اإى يوم الدين..
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإنه من دواعي البهجة وال�سرور اأن جتمع اليوم هاهنا لنحتفل معا بالعيد الوطني الثالث والع�سرين
امجيد ..ونحن اإذ ن�ستعيد ذكرى ااأعوام اما�سية منذ فجر نه�سة ُعمان احديثة ،جد اننا وبعون من
والرقي والتقدم اأ�سواطا بعيدة ،فاحمد ه على توفيقه ورعايته ،وعونه
اه قد قطعنا ي م�سمار اح�سارة
ّ
وعنايته ،وله ال�سكر على ما اأوى واأ�سدى ،واأر�سد وهدى ،وهو ام�سوؤول اأن يزيدنا من ف�سله واإح�سانه،
وجوده وكرمه .انه نعم اموى ونعم الن�سر..

..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن بناء اان�سان العماي وتكوين �سخ�سيته امتكاملة ،وتعليمه وتثقيفه ،و�سقله وتدريبه ،هو ي مقدمة
ااهداف النبيلة ،والغايات اجليلة التي ن�سعى دائما واأبدا اإى حقيقها من اأجل توفر العي�ض الكرم
لكل فرد على هذه اار�ض الطيبة امعطاء .وكل ما م اإجازه خال ااأعوام اما�سية اإما هو خطوات على
الدرب الطويل الذي يجب ان نقطعه معا متكاتفن متعاونن و�سوا اى الغاية الكرى التي تتمثل ي
بناء جد هذا الوطن واإعاء رايته..
اإن عام ال�سباب ،ومن قبله عام ال�سبيبة ،ما هو اا دعوة �سادقة اإى ااهتمام باان�سان ال ُعماي الذي هو
�سانع اح�سارة ،وهدف التنمية ،واأداة التطوير والتعمر ..دعوة نابعة من القلب اإى كل ام�سوؤولن
ي القطاعن احكومي وااهلي اإى اإعطاء مزيد من العناية والرعاية اإى ختلف �سرائح امجتمع،
وخا�سة تلك ال�سريحة التي ج�سد ااأمل الواعد لاأمة ي م�ستقبل اأف�سل اأا وهي ال�سباب .وا يخفى
ان اهتمامنا بااإن�سان العماي ا يقت�سر على عام دون عام ،ولكن الهدف ال�سامي امتوخى من هذا العام
اما هو التذكر والتنبيه والتوجيه ال�سريح القاطع باأن يكون ال�سباب دائما ي �سميم اهتماماتنا ا نغفل
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ولو طرفة عن عن النهو�ض به فكريا وعلميا ،وثقافيا وريا�سيا ،وفنيا وتقنيا .فبارتقاء ال�سباب ي كل
هذه امجاات ترتقي حياة امجتمع وتزدهر ،وينمو ااقت�ساد الوطني ،وجد الزراعة وال�سناعة والتجارة
طريقها اإى التطور والتقدم .ما يوؤكد ااأثر امتبادل الذي حدثه التنمية امتوازنة ،ويوؤدي اإليه التطوير
امتكامل..
اإننا اذ ننادي اجميع لاهتمام ب�سبابنا ورعاية تطلعاته وطموحاته فاننا ي ذات الوقت وبنف�ض القدر
من ااأهمية نوجه نداءنا امتجدد اإى ال�سباب باأن يعي دوره الكبر ي بناء الوطن ي ختلف اميادين،
في�سمر عن �ساعد اجد باذا ق�سارى طاقته ي ااإ�سهام ااإيجابي ي حركة التنمية ال�ساملة ،متدرع ًا
بال�سر وااأمل ،والعزمة والعمل ،والت�سحية وااإيثار من اأجل حياة اأ�سعد واأرغد ا مكن حقيقها اا
باجهد والعرق والتغلب على كل ال�سعاب التي مكن ان تعر�ض الطريق اأو تعرقل ام�سرة..
اإن توفر وتطوير برامج التدريب ومناهج التعليم ،واإن�ساء موؤ�س�سات التعليم امختلفة وخا�سة التقنية
والفنية وامهنية ،والتو�سع ي اإقامة امجمعات ال�سبابية التي ت�ساعد على ن�سر قاعدة الريا�سة وت�سهم
اإيجابيا ي احركة الثقافية من جهة ،واإتاحة الفر�سة للمواطن ال ُعماي للح�سول على عمل منا�سب
ي اأي موقع من جهة اأخرى ،هو دائما واأبدا الهدف ااأ�سمى التي تت�سافر كل اجهود من اأجل حقيقه
واإجازه .انها م�سوؤولية وطنية وتاريخية وعلى اجميع حملها بكل �سدق واإخا�ض وامانة وبروح ااإيثار
التي امتدح اه بها عباده اموؤمنن ي كتابه العزيز حيث قال جل وعا }ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو كان
بهم خ�سا�سة{ �سدق اه العظيم..
وي اإطار هذا النهج ،وانطاقا من رغبتنا ي تنويع موؤ�س�سات التعليم بهدف اإتاحة امزيد من الفر�ض
ل�سبابنا ،فقد ا�سدرنا تعليماتنا باإن�ساء معهد عال للفنون على ارقى ام�ستويات ي�سم عددا من التخ�س�سات
التي توؤدي اإى خلق جيل من ال�سباب يتمتع مختلف اخرات الفنية التي يحتاج اإليها امجتمع.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد عملنا خال العقدين اما�سين ،وبكل عزم وت�سميم ،على و�سع اخطط والرامج العلمية امدرو�سة
لتطوير ااقت�ساد ال ُعماي وتنويع م�سادر الدخل الوطني من اأجل تقليل ااعتماد على النفط ب�سورة
تدريجية كم�سدر اأ�سا�سي للدخل .وقد حققت بحمد اه نتائج اإيجابية ملمو�سة ي هذا ال�سدد �سواء ي
الزراعة اأو ال�سناعة اأو التجارة اأو اخدمات .غر اأنه من امعروف اأن تطوير هذه امجاات جذريا وب�سكل
فعال وموؤثر ا مكن ان يتم ي وقت ق�سر واما يحتاج اإى جهد باذل ي�ستغرق �سنن عديدة .وقد اتخذنا
خال الفرة اما�سية خطوات ثابتة على الدرب الطويل ناأمل ان حقق ي نهاية امطاف الغاية امن�سودة
باذن اه..
ان ُعمان كاأية دولة ي العام تتاأثر دون �سك ما يحدث على ال�ساحة الدولية .ولكن اجهود تبذل كيا
318

يتاأثر ااقت�ساد الوطني ب�سكل كبر بتقلبات ال�سوق العامية ،وذلك من اأجل ان نبقى قادرين على
تنفيذ اخطط والرامج ااأ�سا�سية التي تهم امواطن وتهدف اإى اإ�سعاده و�سمان العي�ض الكرم له واأفراد
ا�سرته..
..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد انتهجت ال�سلطنة منذ قيام النه�سة امباركة نهجا مدرو�سا ي �سيا�ستها اخارجية .وقد اأتى هذا النهج
بحمد اه ثماره الطيبة فا�سبح لهذا البلد مكانته امرموقة على امتداد ال�ساحة الدولية .اننا نعمل مع
اأ�سقائنا ي دول جل�ض التعاون اخليجي على �سمان اا�ستقرار وااأمن ي منطقتنا .كما ن�سعى جاهدين
اإى ااإ�سهام ي اإر�ساء دعائم ال�سلم وتخفيف معاناة ال�سعوب التي تكابد ويات احروب والظلم
واا�سطهاد .ومن هذا امنطلق ندعو اإى حل جميع ام�ساكل ااإقليمية بالطرق ال�سليمة التي تعطي لكل
ذي حق حقه .وانه مما يب�سر باخر اأن نرى ق�سية من اأهم الق�سايا ي هذا القرن ي طريقها اإى احل وهي
ق�سية ال�سراع الفل�سطيني  -اا�سرائيلي ،لقد رحبنا بااتفاق الذي م ي هذا ال�ساأن ،ونحن نتطلع ااآن
اإى اإحال �سام �سامل وعادل بن العرب واإ�سرائيل ي�سمن ام�سالح واحقوق وامنافع امتبادلة لكل
ااطراف .كما ندعو اإى بذل اجهود من اأجل اإعادة ااأمن واا�ستقرار اإى ربوع العام ام�سطربة على
اأ�سا�ض من العدل واان�ساف واحرام حقوق اان�سان ومبادئ القانون الدوي..

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن الرغبة ي بناء دولة ع�سرية تاأخذ باأحدث اأ�ساليب العلم والتقنية م جعل هذا البلد ااأ�سيل يتنكر
لراثه العريق واأجاده التليدة ،بل �سعى دائما اإى مزج احداثة بااأ�سالة .ففي الوقت الذي اقام فيه
امن�ساآت احديثة ي ختلف جاات احياة اأوى اهتمام ًا كبر ًا للمحافظة على تراثه امعماري برميم
القاع واح�سون والبيوت ااأثرية .كما عمل على اإحياء موروثة العلمي والثقاي من خال جمع
امخطوطات ون�سر الكتب الدينية وااأدبية واللغوية التي اأ�سهم بها علماء ُعمان واأدباوؤها ي حركة
الثقافة العربية على امتداد الع�سور..
وتاأكيدا لهذا اخط اح�ساري الذي انتهجناه فاإننا نعلن العام القادم عاما للراث ال ُعماي نرز فيه اهتمامنا
بهذا الراث العظيم من خال خطوات عملية مدرو�سة ت�سعه ي امنزلة العالية التي ي�ستحقها .و�سوف
نحتفي ونحتفل بالعيد الوطني الرابع والع�سرين باإذن اه ي مدينة التاريخ والعلم والراث ..مدينة
نزوى التي كان لها دور ،واأي دور ي هذا ام�سمار..
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وي اختام نوجه حية خا�سة اإى قواتنا ام�سلحة مختلف قطاعاتها وت�سكياتها واإى áaÉc
ااجهزة ااأمنية ،وذلك للدور الرائد الذي ت�سهم به ي م�سرة البناء ال�سامل ،وما تبذله من
جهود م�سكورة ي �سبيل امحافظة على اإجازات هذا البلد العزيز ودعم انطاقته اخرة..
ن�ساأل اه �سبحانه وتعاى اأن ي�سدد خطانا ،وان ي�سبغ نعمه ظاهرة وباطنة على هذا الوطن العزيز،
وان يكتب له ااأمن واا�ستقرار والرخاء .انه على ما ي�ساء قدير .واحمد ه الذي هدانا لهذا وما
كنا لنهتدي لوا اأن هدانا اه.
وفقكم اه.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته..
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احمد ه الذي ا ح�سى اآاوؤه وا تعد على كرتها نعماوؤه ..وال�ساة وال�سام على áªMQ çƒ©ÑŸG
للعامن.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ان التقدم واازدهار ي ااأم وال�سعوب ا يقا�ض بكرة ال�سنن وااأعوام وا بتحقق الغنى ووفرة ااأموال،
واما يقا�ض ذلك بالعزائم الوقادة ام�ستنرة والنوايا ال�سادقة امخل�سة والثقة الرا�سخة التي يتحلى بها الفرد
والتي ت�سمو بااإن�سان اإى مراقي العزة والفخار.
..ËôµdG Ö©°ûdG É¡jCG
اإن التنمية ال�ساملة التي تعم ختلف اأرجاء وطننا العزيز وتنت�سر ي جنباته ما هي اا نتاج تلك ال�سواعد
امخل�سة البناءة التواقة اإى امجد بكل عزم و�سدق وما هي اإا نتيجة التخطيط الواثق ال�سليم الذي تبنته
احكومة وي�سرت له كل ال�سبل وامعينات ووطاأت له كافة الدعم والدرا�سات فكانت نتائجه الرائدة
امب�سرة باخر وانه ما ا �سك فيه ،اأن و�سع اخطط وتنفيذها ور�سمها وبناءها ا يتاأتى اإا معرفة الواقع
الذي نعي�ض فيه وااحاطة بكل معطياته وموجوداته حتى يت�سنى لنا اأن ن�سع اأقدامنا على الطريق امو�سل
اإى التنمية ال�ساملة.
وهو اأمر يجعلنا على بينة تامة وب�سرة نافذة بكل ما يحدث ويعتمل ي بادنا ..ما يوؤهلنا لا�ستفادة
الق�سوى من حقيق كل مطالبنا وتنفيذ كافة خططاتنا على الوجه ااوفق وااأكمل.
ونحن اإذ نبتدئ م�سيئة اه تعاى وتوفيقه مرحلة العد الفعلي للتعداد العام لل�سكان وام�ساكن وامن�ساآت
حيث تبداأ اللجان امنبثقة من التعداد اأعمالها ويبداأ القائمون على العد مهمتهم الوطنية ونقرب من
حقيق ذلك ااجاز وامطلب الوطني الهام لندعو كافة امواطنن وامقيمن على هذه ااأر�ض الطيبة ااإداء
بامعلومات الدقيقة والرد على كل ا�سئلتهم التي نرجو ان ا تكون ملة وان تقدموا لهم كل ما ي�سهل لهم
مهمتهم والذي �سيكون له امردود ااإيجابي خطط التنمية ام�ستقبلية.
واه ن�ساأله التوفيق للجميع.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
323

324

325

326

احمد ه الذي اأنزل الكتاب وم يجعل له عوجا ،وال�ساة وال�سام على من دعا اإى ااإ�سام ÉæjO
ومنهجا ،وعلى اآله و�سحبه الغر اميامن ،ومن تبعهم باإح�سان اإى يوم الدين.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
حقيقا للوعد الذي قطعناه ي مثل هذا اليوم اخالد من العام امن�سرم ،هانحن نلتقي بحمد اه ي مدينة
التاريخ والعلم والراث ،وقلعة ااأ�سالة وامجد ااأثيل ال�سامخ ..مدينة نزوى العامرة التي كان لها دور
بارز ي م�سرة اح�سارة ال ُعمانية ا يزال يتاألق نورا و�سياء ،ورفعة وجاا .لقد كانت نزوى معقل
القادة والعظماء ،وموئل العلماء والفقهاء ،ومرتاد ال�سعراء وااأدباء .فاأعظم بها من مدينة لها ي قلوب
ال ُعمانين منزلة عالية ،ومكانة �سامية ،وقدر جليل .واذا كان قد مر على هذه امدينة العريقة حن
من الدهر كاد يطمرها غباره ،اا اأنها اليوم تتبدَ ى من جديد ي ق�سيب زينتها ،زاهي ًة بتليد مفاخرها،
زاهر ًة بطريف اأجادها ومنجزاتها التي حققت على مدى ال�سنوات القليلة اما�سية .واننا لرجو اأن مثّل
اختيارها لتكون امدينة التي ُيحتفى على اأدمها بعام الراث منعطفا هاما ي�سعها ي بداية مرحلة اأخرى
من التطور ام�ستمر ي ختلف جاات احياة.
اإن ااحتفال بالعيد الوطني الرابع والع�سرين لنه�سة ُعمان احديثة ،ي هذه امدينة العريقة ،اما هو مجيد
وجديد لدورها اح�ساري والفكري ي حياة هذا الوطن العظيم الغاي الذي يعمل بكل طاقاته واإمكاناته
من اأجل م�ستقبل اأف�سل تتحول فيه ،بعون اه ،كل ااآمال والطموحات اإى واقع م�سهود ماثل للعيان
ا يحتاج اإى دليل اأو برهان.
لقد بداأنا م�سرة البناء والتطور منذ فرة غر طويلة كان �ساح هذا البلد خالها ي معركته �سد جميع
عوامل التخلف ،وي مواجهته �ستى التحديات ،هو ذلك العزم اجازم ،وااإ�سرار احازم ،الذي اأبداه
اأبناوؤه العاملون ي ختلف اميادين ،من اأجل �سمان الن�سر والتغلب على العقبات وال�سعاب .وباجهد
والتفاي وااإخا�ض ي العمل ،وبالتكاتف والت�ساند بن القيادة وامواطنن امتد عطاء النه�سة الزاخر
مب�سرا بغد اأ�سعد واأجد.
اإى كل بقعة ي اأر�سنا الطاهرة ،دافقا باخر والنماء ،زارعا للخ�سب والرخاءّ ،
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فلله احمد من ُ
قبل ومن بعد ،وله ال�سكر والثناء على ما اأ�سبغ من نعم ،وما اأوى من جود وكرمÉeh ،
ٌقي�ض من توفيق و�سداد ،وهداية ور�ساد .ون�ساأله �سبحانه امزيد من في�ض اآائه ،وبركات اأر�سه و�سمائه،
انه �سميع قريب جيب الدعاء ،يزيد ال�ساكرين ف�سا ،ومحق الكافرين عدا } .لئن �سكرم اأزيدنكم
ولئن كفرم اإن عذابي ل�سديد{ �سدق اه العظيم.

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد اأ�سهمت ُعمان على امتداد تاريخها الطويل ي �سنع اح�سارة ااإن�سانية .وكان اأبنائها جهد
غر منكور ي خدمة هذه اح�سارة ،فاموقع امتميز لهذا البلد الطيب ،والروح الن�سالية التي حملت
ال ُعمانين اإى اأقا�سي ااأر�ض ،يجوبون البحار ،ومتطون ااأخطار ،فيلم�سون باأيديهم ،وي�ساهدون
باأعينهم ،ويخالطون بقلوبهم وعقولهم� ،سنوفا من اح�سارات ،و�سروبا من الثقافات ،واأ�سكاا
متباينة من التقاليد والعادات ..كل ذلك كان له وا �سك اأثر بارز ي البناء اح�ساري الذي �ساده ااآباء
وااجداد ،و�ساغته ااأجيال امتعاقبة تراثا حيا خالدا يج�سد مامح التاريخ وماحمه ،ويعر ب�سدق
عن الراء الباذخ للتجربة ال ُعمانية ال�ساربة ي اأعماق الزمن.
واإذا كان لنا ،اأيها امواطنون ،اأن نزهو ونفخر باارث العظيم الذي تلقيناه عن ااأ�ساف فان ذلك
يجب اأا يكون الغاية التي نقف عندها ،مكتفن باجرار اما�سي ،نباهي باأجاده ،ونعي�ض على ذكرى
مفاخره ،فذاك خلق اخامل الذي ا عزم له ،وحا�سا اأن يكون ال ُعماي كذلك ..فلقد اأثبت دوما اأنه
ذهن متوقد ،وفكر متجدد ،وروح وثابة تطمح اإى ارتياد ااآفاق ،ا تنثني عن مطلبها اإا غالب ًة ظافرة،
ملء اإهابها الن�سر امبن .ومن هنا كان لزاما اأن نبني كما بنوا ،واأف�سل ما بنوا ،م�ستلهمن من عطائهم
ااإن�ساي العظيم دافعا اإى البناء والتعمر ،وحافزا اإى مزيد من الرقي والتطوير ،ي تاوؤم مع الع�سر
ومتطلباته ،وتواكب مع التقدم العلمي اخارق ومقت�سياته ،واإا كان ام�سر ،ا ريب ،تخلفا �سائنا عن
حجر عقله
الركب امتقدم ا ير�ساه لنف�سه اا خائر فقد قواه ،اأو خائف مته ّيب ترتع�ض خطاه ،اأو متب ّلد ّ
فزهد ي احياة.
لقد اأثبت التاريخ ما ا يدع جاا لل�سك ،اأن ااأم ا تتقدم وا تتطور اا بتجديد فكرها وحديثه.
وهكذا ال�ساأن ي ااأفراد .فاجمود داء وبيل قاتل عاقبته وخيمة ،ونهايته األيمة.
لذلك عقدنا العزم منذ اليوم ااأول للنه�سة امباركة اأا نقع ي براثن هذا الداء .وبقدر ما حافظنا على
اأ�سالتنا وتراثنا الفكري واح�ساري عملنا على ااأخذ باأ�سباب التطور والتقدم ي احياة الع�سرية .لقد
كان وا�سحا لدينا اأن مفهوم الراث ا يتمثل فح�سب ي القاع واح�سون والبيوت ااثرية وغرها
328

من ااأ�سياء امادية ،واإما هو يتناول اأ�سا�سا اموروث امعنوي من عادات وتقاليد ،وعلوم ,¿ƒæah ÜGOBGh
ونحوها ما ينتقل من جيل اإى جيل ،واأن امحافظة احقيقية على الراث لن تتم ولن تكتمل اإا باإعطاء
كل مفردات هذا امفهوم حقها من العناية والرعاية .وقد جحنا بحمد اه خال ال�سنوات اما�سية ي
حقيق جانب كبر من هذا الهدف الوطني النبيل.
اإن تخ�سي�ض عام لاحتفاء بالراث ما هو اا و�سيلة ق�سدنا بها تركيز ااهتمام به ،واإذكاء جذوة التقدير
له ي نفو�ض امواطنن ،وتعميق �سعور دائم ي اأعماقهم ا يخبو اأبدا ،باأن حا�سرهم مو�سول ما�سيهم،
واأن م�ستقبلهم اإما هو نتاج جهدهم ي ذلك اما�سي وهذا احا�سر ،وانه بقدر ما ي�سهم به كل فرد منهم
من فكر متطور ،وعلم متقدم ،وفن متح�سر وعمل مفيد مثمر ،يكون م�ستقبل هذا الوطن اأكر اإ�سراقا
وبهاء ،واأغدق خرا وعطاء ،واأعظم ازدهارا وا�ستقرارا.
لقد كان تعزيز قدرة اان�سان ال ُعماي على خدمة وطنه غاية كرى ،وهدفا اأ�سمى ،ولتحقيق ذلك كان
ابد من ن�سر التعليم ..وكان ا بد من ربط هذا التعليم بثقافة ااأمة وح�سارتها وموروثها التاريخي من
ناحية ،ومناهج الع�سر واأدواته وتقنياته من ناحية اأخرى ،لذلك اأقيمت امدار�ض ومعاهد العلم امختلفة
على امتداد ال�ساحة ال ُعمانية ،وهي تزداد على ااأيام تو�سعا وتنوعا ،وفقا حاجات امجتمع ،وي �سوء
�سيا�سة ثابتة ت�ستلهم هذه احاجات وت�ستجيب لدواعيها ومقت�سياتها ،ومن هذا امنطلق ،ونظرا اأن
درا�سة العلوم ااإ�سامية على ام�ستوى اجامعي تتواه ي الوقت احا�سر جهات حكومية متعددة
ووفقا مناهج درا�سية ختلفة ،ما قد يوؤدي اإى تباين ي ام�ستوى العلمي ،واختاف ي التوجه الفكري
للخريجن ي هذا امجال ...ورغبة منا ي تطوير هذه امناهج وتقويتها لتتواكب مع متطلبات ام�ستقبل،
وي توحيد ااإ�سراف على تنفيذها وحقيق غاياتها ي جهة واحدة ،فقد اأمرنا بدرا�سة اإن�ساء كلية لل�سريعة
والقانون ي م�سقط تتوى اإعداد امخت�سن ي العلوم ال�سرعية والقانونية مختلف فروعها وتخ�س�ساتها
وما يوؤدي اإى بروز جيل من اموؤهلن ال ُعمانين قادر على حمل م�سوؤولياته ي هذه امجاات بكل كفاءة
واقتدار ،واإى جانب هذه الكلية تتم ااآن درا�سة اإقامة معهد للق�ساء العاي ي نزوى وهو معهد اإعداد
الق�ساة ال�سرعين والقانونين الذين حتاج اإليهم امحاكم ي امراحل التنموية القادمة واملتحقون بهذا
امعهد �سيكونون من حملة ال�سهادة اجامعية ي ال�سريعة اأو القانون ،وعند تخرجهم منه منحون دبلوما
عاليا يوؤهلهم لانخراط ي �شلك الق�شاء.
ان حديات ام�ستقبل كثرة وكبرة .والفكر ام�ستنر ،والثقافة الواعية ،وامهارات التقنية الراقية ،هي
ااأدوات الفاعلة التي مكن بها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها .لهذا فانه ابد لنظام التعليم من
اأن يعمل جاهدا ي �سبيل توفر هذه ااأدوات ي الوقت امنا�سب حقيقا للغاية التي من اأجلها اأن�سئ وهي
النهو�ض بامجتمع ،وتطوير قدراته واإمكاناته ،ليتمكن من مواكبة م�سرة اح�سارة ي جميع اميادين.
تلك هي مهمة نظام التعليم وواجبنا جميعا م�ساعدته ي اإجازها على اأف�سل وجه مكن.
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ان ااأمن واا�ستقرار نعمة ُج َلى من نعم اه تبارك وتعاى على الدول وال�سعوب .ففي ظلهما øµÁ
لاأمة ان تتفرغ للبناء والتطوير ي ختلف جاات احياة ،واأن توجه كل طاقاتها امعنوية وامادية
نحو توفر اأ�سباب الرفاه والرخاء والتقدم للمجتمع .كما اأن مواهب الفرد وقدراته ااإبداعية الفكرية
والعلمية وااأدبية والفنية ا تنطلق وا تنمو وا تزدهر اا ي ظل �سعوره بااأمن وبا�ستقرار حياته وحياة
اأ�سرته وذويه ومواطنيه .لذلك كان من اأهم واجبات الدولة قدما وحديثا كفالة ااأمن و�سمان اا�ستقرار
حتى يتفرغ امجتمع بكل فئاته ،وي طماأنينة وهدوء بال ،للعمل وااإنتاج ،وااإن�ساء والتعمر .اأما
اذا ا�سطرب حبل ااأمن ،واهتزت اأركان اا�ستقرار ،فان نتيجة ذلك �سوف تكون الفو�سى واخراب
والدمار لاأمة وللفرد على حد �سواء .وهذا اأمر م�ساهد وواقع ملمو�ض ا يتطلب كثرا من ال�سرح
والتو�سيح .ومن ثم فان على كل مواطن اأن يكون حار�سا اأمينا على مكت�سبات الوطن ومنجزاته التي
م تتحقق ـــ كما نعلم جميعا ـــ اإا بدماء ال�سهداء ،وجهد العاملن ااأوفياء ،واأا ي�سمح لاأفكار
الدخيلة التي تت�سر حت �سعارات براقة عديدة ،اأن تهدد اأمن بلده وا�ستقراره ،واأن َي ْح َذر و ُي َح ِذر
من هذه ااأفكار التي تهدف اإى زعزعة كيان ااأمة ،وان يتم�سك بلب مبادئ دينه احنيف و�سريعته
ال�سمحة التي حثه على االتزام بروح الت�سامح وااألفة وامحبة.
ان التطرف مهما كانت م�سمياته ،والتع�سب مهما كانت اأ�سكاله ،والتحزب مهما كانت دوافعه
ومنطلقاته ،نباتات كريهة �سامة ترف�سها الربة ال ُعمانية الطيبة التي ا تنبت اإا طيبا ،وا تقبل ابد ًا اأن
تلقى فيها بذور الفرقة وال�سقاق.
لقد اأنزل اه �سبحانه وتعاى القراآن باحكمة والبيانَ ،
مـنه امبادئ العامة والقواعد الكلية لاأحكام
و�س َ
ال�سرعية ،وم يتطرق فيه اإى جزئيات ام�سائل التي مكن اأن تختلف باختاف الزمان وامكان ،وذلك
ليتيح للم�شلمن الجتهاد ي جال امعرفة والفهم الديني وا�شتنباط الأحكام ما ي�شتجد من وقائع
وفقا لبيئاتهم وللع�شر الذي يعي�شون فيه مع اللتزام الدقيق ي هذا ال�شتنباط بتلك امبادئ العامة
والقواعد الكلية .وعندما انت�سر ااإ�سام خال الع�سور التالية للعهد النبوي ظهرت م�سائل جديدة
احتاج ام�سلمون اإى معرفة حكم ال�سرع فيها .فماذا �سنعوا؟ ..جاأوا اإى ااجتهاد وا�ستنبطوا ااأحكام
امنا�سبة .وكان من نتيجة ذلك هذا الراث الفقهي الري امتنوع الذي نفخر به اليوم .لقد اأثبتوا اأن
ال�سريعة قادرة على مواجهة ختلف الظروف ي ختلف البيئات .غر اأن تخلف ام�سلمن ي الع�سور
امتاأخرة جعلهم يتحجرون على موروثهم من ااآراء الفقهية .ورغم اختاف الزمان م يحاولوا التجديد
ي هذه ااآراء وفقا للمبادئ والقواعد التي قررها ال�سرع احنيف وي احدود التي اأباحها كما م يحاولوا
 ال فيما ندر  -ا�شتنباط اأحكام �شرعية منا�شبة للم�شائل التي ا�شتجدت ي حياتهم .واأقل ما يقال يهذا اجمود الذي ارت�ساه ام�سلمون اأنه ا يتم�سى مع طبيعة ااإ�سام الذي يدعو اإى التطور الفكري
ومواجهة حديات كل ع�سر وكل بيئة ما ينا�سبها من احلول امنطقية ال�سحيحة با�ستخدام قواعد
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ا�شتنباط الأحكام خدمة للمجتمع ال�شامي .وانه من اموؤ�شف حقا ان هذا اجمود الذي اأدى اإى �شعف
الأمة الإ�شامية ،بخمود احركة العقلية والن�شاط الفكري فيها ،قد اأفرز ي ال�شنوات الأخرة نوعا من
التطرف مرجعه عدم معرفة ال�سباب ام�سلم بحقائق دينه معرفة �سحيحة وافية .وكان من �ساأن ذلك ¿G
ا�ستغله البع�ض ي ارتكاب اأعمال العنف ،وي ترويج ق�سايا اخاف التي ا توؤدي اإثارتها اا اإى الفرقة
وال�سقاق وال�سغينة .لذلك ولكي ا يتخلف ام�سلمون ويتقدم غرهم ،فاإنهم مطالبون �سرعا بتدارك هذا
الو�سع ،ومواكبة الع�سر بفكر اإ�سامي متجدد ومتطور ،قائم على اجتهاد ع�سري ملتزم مبادئ الدين،
قادر على اأن يقدم احل ال�سحيح امنا�سب م�ساكل الع�سر التي ُتوؤَ َرق امجتمعات ااإ�سامية ،وان يظهر
للعام اأجمع حقيقة ااإ�سام ،وجوهر �سريعته اخالدة ال�ساحة لكل زمان ومكان.
ان التزمت ي الفهم الديني ا يوؤدي اإا اإى تخلف ام�سلمن ،و�سيوع العنف وعدم الت�سامح ي
جتمعاتهم .وهو ي حقيقة ااأمر بعيد عن فكر ااإ�سام الذي يرف�ض الغلو ،وينهى عن الت�سدد ،اأنه
�سر
دين ي�سر ،ويحب الي�سر ي كل ااأمور .و�سدق الر�سول عليه ال�ساة وال�سام اذ يقول« :اإن الدين ُي ْ
ولن ُي�سا َد الدين اأحد اا َغل َبه» ولي�ض بعد حديث الر�سول من مقال.

..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد اأ�سبح عامنا الذي نعي�ض فيه اليوم متداخا ي كثر من ق�ساياه ال�سيا�سية وااجتماعية وااقت�سادية.
ومن هذا امنطلق فان مواقفنا الثابتة التي اأعلناها دائما �ستظل هي امبادئ ااأ�سا�سية ل�سيا�ستنا اخارجية
ولتقييم تعاملنا مع الدول التي تلتزم بها كلها اأو بجزء منها.
ان مراقبتنا للعام خال ال�سنوات القليلة اما�سية قد اأعطتنا اأ�سبابا للتفاوؤل ،حيث اإن الدول اأ�سبحت
مقتنعة اأكر من اأي وقت م�سى باأن ال�سراع ام�سلح بينها م يعد جديا بل معيقا لنموها ومهددا لل�سام
وااأمن العامين ،وان امنطق وال�سعور ااإن�ساي يدعمان هذا ااجاه كظاهرة تاريخية م ي�سهدها العام
من قبل .ولكن ،من ناحية اأخرى ،نرى مع ااأ�سف اأن وح�سية ااإن�سان جاه نف�سه بداأت ترز للعيان
على م�ستوى اأقل متمثلة ي ظاهرة جديدة لل�سراع هي ظاهرة الق�سوة التي تتبناها �سريحة �سد بقية
ال�سرائح ي امجتمع الواحد .ولقد اأ�سبح وا�سحا ااآن اأن على الدول اأن تتعاون فيما بينها على و�سع حد
لهذا العنف الداخلي الذي يهدد بتدمر ن�سيج امجتمع ي اأماكن كثرة من العام ،والذي يخ�سى اأن متد
اآثاره ال�سلبية اإى ختلف اأرجاء امعمورة اذا م تت�سافر اجهود الدولية من اأجل م�ساعدة ال�سعوب التي
تعاي من وياته على معاجة اأ�سبابه معاجة �سحيحة.
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..õjõ©dG ÉæÑ©°T
اإن ال�شام مذهب اآمنا به ،ومطلب ن�شعى اإى حقيقه دون تفريط اأو اإفراط ،م�شداقا لقوله تعاى} :واإن
جنحوا لل�سلم فاجنح لها وتوكل على اه{ �.º«¶©dG ˆG ¥ó°
ولقد تتبعنا جميعا م�سارات ال�سام امختلفة ب�ساأن ق�سية ال�سرق ااأو�سط ،وان ما م حقيقه من خطوات
هامة بالن�سبة للم�سارين الفل�سطيني وااأردي قد اأعطى العام مثاا موذجيا ي�ستحق الدعم والثناء
من اجميع .وا�سرائيل مطالبة اليوم اأكر من اأي وقت م�سى باتخاذ خطوات على ام�سارين ال�سوري
واللبناي لتحقيق اان�سحاب ال�سامل من اجوان واجنوب اللبناي.
وبهذه امنا�سبة ا ي�سعنا اإا ان ن�سيد بدور ااأردن ال�سقيق ودور عاهله جالة ااأخ املك اح�سن بن
طال ي دعم م�سرة ال�سام وما ترتب عنها من نتائج اإيجابية.
..¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
نغتنم هذه امنا�سبة العظيمة لتهنئتكم بذكرى هذا اليوم امجيد .وندعو اه العلي القدير اأن نلتقي ي
العيد اخام�ض والع�سرين وقد حقق لهذا الوطن العزيز ،بعون منه تعاى ،وبت�سافر جهودكم ،مزيد ما
ي�سبو اإليه .كما نوجه حية خا�سة اإى قواتنا ام�سلحة البا�سلة وكافة اأجهزة ااأمن ال�ساهرة من اأجل
�سمان ا�ستقرار امجتمع ال ُعماي وحماية منجزات نه�سته امباركة .واذ نعر عن اعتزازنا بهم ،وتقديرنا
جهودهم ،لنوؤكد ا�ستمرار دعمنا لهم ما يزيد من كفاءتهم العالية التي ن�سيد بها ،ويي�سر اأداءهم
لواجباتهم الوطنية النبيلة.
ن�ساأل اه �سبحانه وتعاى اأن يكاأ ُعمان احبيبة بعن رعايته وعنايته ،وان يدفع عنها كل �سوء ومكروه،
واأن يرد كيد اأعدائها ي نحورهم فينقلبوا خا�سرين .كما ندعوه �سبحانه ان يكتب لنا التوفيق والنجاح
ي كل خطواتنا على الدرب الطويل امو�سل اإى اآفاق امجد والعزة والتقدم.

وكل عام واأنتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ñC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ي�سعدنا ي ختام اأعمال الدورة اخام�سة ع�سرة مجل�سنا ان نعرب لكم بكل øY AÉNE’Gh OƒdG ôYÉ°ûe
تقديرنا اإجاز بع�ض اخطوات البناءة خال م�سرتنا ااأخوية ي احقبة اما�سية وما اأبرزته جربة عملنا
ام�سرك من �سرورة تو�سيع اآفاق التعاون وتوطيد الرابط بن دولنا لكل ما فيه النفع واخر ل�سعوبنا
و�سو ًا اإى ما ت�سبو اإليه من تقدم وازدهار بعون اه.
كما ي�سرنا واإخواي خادم احرمن ال�سريفن واأ�سحاب ال�سمو قادة دول امجل�ض ان نتوجه اإى �سموكم
باأوفى عبارات ال�سكر والتقدير جهودكم امخل�سة ي اإدارتكم اأعمال هذه الدورة وان نعرب ل�سموكم
وللحكومة وال�سعب ال�سقيق ي دولة البحرين عن وافر اامتنان ما قوبلنا به من حفاوة بالغة كان لها
اطيب ااأثر ي نفو�سنا جميعا.

ان اموى عز وجل قد حبا منطقتنا بفي�ض خراته وا�سبغ عليها نعمة ااأمان ما مكن دولها من حقيق اأكر
معدات النمو ااقت�سادي وااجتماعي اا ان التطورات وااأحداث التي �سهدتها امنطقة موؤخرا قد
األقت بظالها على ختلف امجاات ال�سيا�سية وااأمنية وااقت�سادية وااجتماعية.
واإن دولنا تتاأثر �سلبا واإيجابا بام�ستجدات التي تطراأ على العديد من دول العام �سواء ي اإطار امنطقة
امحيطة بنا اأو ي خارجها ومن هنا كان لزاما عليها توخي امزيد من احذر واليقظة ي مواجهة تلك
امتغرات واحتواء اأي اأثر �سار لها حتى ا تنال من مكت�سباتنا واأمننا.
ولقد كان للم�ساورات ااأخوية وامناق�سات التي اأجريت خال اجتماعاتنا اأثرها اجيد ي نفو�ض
اجميع.
كما �ساهمت بقدر كبر ي ا�ستيعاب مفرزات العديد من ام�ستجدات والتعامل معها ب�سكل اأف�سل
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خدمة للم�سالح ام�سركة ل�سعوب منطقتنا التي توؤمن باأنه ا و�سيلة لتقدمها øeC’G ÜÉÑàà°SÉH ’EG
واا�ستقرار فيها.
ان امواطن اخليجي يتطلع دوما اإى هذه اللقاءات بكل ااأمل والرجاء ي ان ت�سفر قراراتنا وخطواتنا
ام�ستقبلية عما يج�سد اآماله وطموحاته ويعزز ثقته ي هذه ام�سرة اخرة بكل اأبعادها ال�سيا�سية وااأمنية
وااقت�سادية وااجتماعية وهو ما ي�سع على جميع ام�سوؤولن ي دولنا عبء حقيق ذلك الهدف
ااأ�سمى الذي لن جني ثماره امرجوه اإا بالتفاعل اجاد ي العمل بن امواطنن وااأجهزة ام�سوؤولة ي
هذه الدول.
واإذ نختتم اأعمالنا على اأمل لقاء جديد ي اإطار اجتماعاتنا امتوا�سلة باإذن اه تعاى فاإنه من دواعي
�سعادتنا و�سرورنا ان نعرب لكم عن اأعمق م�ساعر الرحيب بانعقاد الدورة القادمة مجل�سنا ي بلدكم
الثاي ُعمان ليجمعنا اللقاء ااأخوي بن ربوعها ويتيح لبلدنا و�سعبنا فر�سة ااحتفاء بكم والتعبر
عما نكنه جميعا نحوكم ونحو بلدانكم و�سعوبكم ال�سقيقة من م�ساعر احر�ض على التعاون ااإيجابي
ي حقيق ااأهداف النبيلة م�سرتنا ام�سركة و�سوا اإى ما ت�سبو اإليه �سعوبنا وما نرجوه لها من تقدم
وازدهار.
كما نتوجه بوافر ال�سكر والتقدير اإى معاي ااأمن العام وم�ساعديه وجهاز ااأمانة العامة ما اأ�سهموا به
من جهد م�سكور ي اأعمال هذه الدورة.

ن�ساأل اه جلت قدرته اأن ي�سمل كل لقاءاتنا برعايته واأن يكلل م�سعانا بالنجاح والتوفيق انه �سميع
جيب الدعاء.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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احمد ه وال�ساة وال�سام على ر�سول اه واآله و�سحبه ومن وااه.
..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
با�سم اه العلي القدير نفتتح ي هذا اليوم امبارك بعون منه تعاى وتي�سر الفرة الثانية مجل�ض ال�سورى
الذي جاء اإن�ساوؤه منذ اأعوام ثاثة توطيدا للنهج اا�سامي الذي نر�سمه وتاأكيدا للراث العماي الذي
ن�ستلهمه وتع�سيدا للتعاون البناء امثمر بن احكومة وامواطنن من اأجل م�ستقبل اأف�سل مغمور بالنور
وال�سياء حفوف بااأمل والرجاء.
وبتوفيق منه عز وجل جحت التجربة الرائدة التي ق�سدنا منها توفر �ساحات اأرحب للمواطنن من
اأجل ام�ساركة الفاعلة امنتجة ي بناء وطنهم وخدمة جتمعاتهم امحلية فقد اأثبت امجل�ض خال الفرة
اما�سية قدرته على حمل ااأمانة ي اإطار من ام�سوؤولية والوعي والب�سرة جلى فيها ما ُقدّ م من تو�سيات
وما اأعد من درا�سات وما اأ�سهم به من مداوات ومناق�سات واإننا اإذ نقدر ما بذل من جهد وما حقق من
تن�سيق لنوؤكد على �سرورة اارتقاء بهذه التجربة النابعة من �سميم الواقع العماي وتطويرها وتعزيزها
ما يري م�سرة النه�سة امباركة ويعطي بعد ًا اأ�سمل واأعمق لدور امواطن ي احفاظ على منجزاته واإن
من اأهم واجباتكم خال امرحلة القادمة حقيق هذه الغاية ما تر�سونه من قواعد يحتذى بها ي ميدان
العمل ومبادئ يهتدى بنورها ي م�سمار التوعية بااأهداف الكرى لهذا الوطن العزيز.

..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
يتميز جل�سكم ي فرته الثانية ب�سمات ثاث-:
ااأوى :مثيل اأعر�ض لل�سكان ما اأدى اإى ارتفاع عدد اأع�سائه اإى ثمانن ع�سوا ومن �ساأن ذلك ان يتيح
تنوعا اأكر ي ااأفكار وااآراء واأ�سلوب امداولة والعمل ،ااأمر الذي �سوف ي�سفي اخ�سوبة والراء باإذن
339

اه على تو�سيات امجل�.¢
الثانية :تركيبة جمع بن اخرة القدمة امتمر�سة بالعمل وتتمثل ي ااأع�ساء الذين جددت ع�سويتهم
وبن النخبة اجديدة امتطلعة لاإداء بوجهة نظرها من اأجل اإغناء النقا�ض الدائر حول امو�سوعات
امطروحة للبحث وناأمل ان ي�سفر امزج بن هذين العن�سرين عن نظرة متطورة لكنها تت�سم بالواقعية
وامو�سوعية وتراعي اأولويات التنمية ي ظل ظروف اقت�سادية متقلبة فقد ي�سعب التكهن بها قبل
حدوثها.
الثالثة :م�ساركة من نوع جديد هي دخول امراأة جل�ض ال�سورى اأول مرة وا غرابة ي ذلك فكما
احنا لها الفر�سة الكاملة ي التعليم والعمل ومار�سة اان�سطة ااجتماعية ي حدود ما مليه امبادئ
الدينية وااعراف والتقاليد التي ا تتعار�ض معها راأينا اأن من حقها  -بعد هذه احقبة من عمر النه�سة
العمانية احديثة  -ان ت�سارك بفكرها وت�سهم براأيها ي �سوؤون وطنها وانها م�سوؤولية وطنية كبرة على
امراأة ان تثبت من خال جهدها الدائب وعملها امتوا�سل قدرتها على القيام بها على الوجه ااكمل
واذ نرجو لها التوفيق ،نعلن ان حق امراأة ي الر�سيح وااختيار لع�سوية جل�ض ال�سورى لن يقت�سر ي
ام�ستقبل على حافظة م�سقط بل �سيمتد بالتدريج وح�سب الظروف وامقت�سيات اى �سائر امحافظات
والوايات و�سيكون مرجع ااأمر ي تر�سيحها مثلها مثل الرجل هو ثقة امواطنن فيها واختيارهم لها
لتمثيلهم ي هذا امجل�ض وي ذلك تكرم لها بل تكرم للمجتمع كله وت�سحيح لبع�ض امفاهيم اخاطئة
التي تغ�ض من �ساأن امراأة وت�سع من مكانتها التي كفلها لها الدين ااإ�سامي احنيف .فالن�ساء �سقائق
الرجال وقد اأو�سى بهن الر�سول عليه ال�ساة وال�سام ودورهن ي احياة اا�سامية خا�سة ي الع�سور
ااأوى معروف م�سهور.

وبهذه امنا�سبة فاننا ندعو امراأة العمانية ي كل مكان ي القرية وامدينة ي اح�سر والبادية ي ال�سهل
واجبل ان ت�سمر عن �ساعد اجد وان ت�سهم ي حركة التنمية ااقت�سادية وااجتماعية كل ح�سب
قدرتها وطاقتها وخرتها ومهارتها وموقعها ي امجتمع فالوطن بحاجة اإى كل ال�سواعد من اأجل
موا�سلة م�سرة التقدم والنماء واا�ستقرار والرخاء ،كما ندعوها بوجه خا�ض اإى تر�سيد اانفاق
والبعد عن القيم اا�ستهاكية ال�سارة التي بداأت تتف�سى ي بع�ض امجتمعات النامية وااعتماد على
الذات ي ت�سريف �سوؤون اأ�سرتها وتعويد ابنائها وبناتها على اادخار اإ�سهاما ي تنمية ااقت�ساد الوطني
وجمعيات امراأة على امتداد ال�ساحة العمانية مطالبة باأن تكثف دورها ي توعية امواطنات ،وي برامج
حوااأمية ورعاية الطفولة امعاقة وتنمية امجتمعات امحلية واحرف التقليدية الن�سائية وغرها من
جاات العمل ااجتماعي التي هي بحاجة اى جهود هذه اجمعيات ،كما اأن ااأمل كبر ي الفتاة
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العمانية التي حظيت بق�سط من التعليم اأن تعمل جاهدة على ااأخذ بيد اأخواتها ي جتمعها امحلي
والنهو�ض بهن و�سقل مواهبهن واارتقاء بامكاناتهن امادية وامعنوية دعما لنه�سة عمان احديثة التي
ا بد وان تت�سافر جميع القوى من اأجل ا�ستمرار تقدمها نحو غايات امجد والعزة واازدهار .اننا ننادي
امراأة العمانية من فوق هذا امنر لتقوم بدورها احيوي ي امجتمع ونحن على يقن تام من انها �سوف
تلبي النداء
..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإننا ننظر اإى جل�سكم ك�سريك للحكومة ي العمل من اأجل بناء هذا الوطن وخدمة مواطنيه من
خال اموارد امتاحة التي تنفق ح�سب اأولويات مدرو�سة وذلك مواجهة احاجات امتزايدة وامتطلبات
امتنامية ي ع�سر يت�سم ب�سرعة التطور والتطلعات غر امحدودة ي حن اأن اموارد مهما كرت فهي
دائما حدودة ا مكنها اا�ستجابة الكاملة وي نف�ض الوقت لكل تلك احاجات والتطلعات ومن ثم
كان لزاما ان تت�ساند جهودنا جميعا وان تتنا�سق من اأجل حقيق نتائج اأف�سل واأ�سمل خطط التنمية
وبراجها التنفيذية ترقى بحاجة امجتمع وترفع من م�ستوى معي�سة اأفراده وتعود ي جملها باخر
على هذا الوطن العزيز فتزيد رخاءه ااقت�سادي وتثبت ا�ستقراره ااجتماعي وتوؤكد دوره ي م�سمار
ال�سيا�سة الدولية بعونه تعاى وتوفيقه.
..ΩGôµdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG
اإن ااأمانة عظيمة وام�سوؤولية ج�سيمة والطريق �ساق وطويل ولكننا واثقون من قدرتكم على اأداء امهمة
التي اأوكلت اليكم واإذ نغتنم الفر�سة لتهنئتكم ن�سرع اإى اه عز وجل اأن ي�سدد خطاكم ويبارك عملكم
واأن يكتب لعمان مزيد ًا من التقدم ي م�سمار اح�سارة والتطور انه �سمـيع قريب جيب الدعاء.
وفقكم اه.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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احمد ه رب العامن الذي جمعنا على اخر مرة اأخرى .ونحن على اأبواب ال�سهر امبارك ¿É°†eQ ô¡°T
ندعو اه �سبحانه وتعاى لنا جميع ًا ولاأمة ااإ�سامية جمعاء ان يجعله �سهر ًا مبارك ًا علينا جميع ًا ،واأن
يهل العيد بعد ذلك ويكون اجميع بخر وقد اأدوا ما فر�ض عليهم واأكر وقد نالوا ر�سا اه �سبحانه
وتعاى.
ي احقيقة لي�ض هناك ما ن�سيفه على ما قلناه ي خطابنا بالعيد الوطني الرابع والع�سرين امجيد حيث
�سمل كل ما اأردنا ان نقوله ي هذه الفرة من الزمن وبعد ذلك خطابنا اموجه مجل�ض ال�سورى الذي
ت�سمن توجيهات عامة للجميع ذكورا واإناثا ،واما تبقى هناك بع�ض ااأمور التي اأود احديث عنها.
اأنا اأعلم انه بالن�سبة م�سار التنمية ي هذا البلد ي�سعر البع�ض ان بع�ض امجاات كان رما من امفرو�ض اأن
ت�سل اى بع�ض امناطق النائية .واجواب على ذلك وكما اأكدناه ي منا�سبات �سابقة ان التنمية ت�سر وفق
خطة مو�سوعة لها وح�سب اإمكانيات البلد وح�سب الكثافة ال�سكانية وح�سب التواجد ال�سكاي وهذا
هو امنهج الذي ن�سر عليه وي�سر عليه اجميع ي اأنحاء العام .ومع هذا فان التنمية و�سلت اإى الكثر
من امناطق البعيدة والنائية واأحيانا عندما ت�سل التنمية اى هذه امناطق نرى ان اأ�سحابها ا يقبلون عليها
بنف�ض احما�ض الذي طالبوا به قبل ان ت�سلهم هذه التنمية وكلكم يعلم ان العديد من امناطق النائية
نالتها يد التنمية ،ولكن اا�ستفادة منها من قبل امواطنن تبدو بطيئة ومتاأخرة ،وقد ي�ساحبها حديث
انها م تنفذ ي امكان امنا�سب .فال�سحراء كما تعلمون لي�ض بها مكان اأن�سب من امكان ااآخر اا
اامكنة اماأهولة بالتجمعات القبلية ومنذ القدم فاإن اماء هو الذي ي�سنع احياة ويجتذب ااإن�سان لياأوي
اليه ويقيم ح�سارته .اإذ يرتب عليه حياة لان�سان وللحيوان ..فيكر امرعى والكاأ وتزدهر احياة.
واأنا ل اأجد مررا ي امطالبة بالتو�شع ي مناطق �شحراوية ل تتوفر فيها ال�شروط التي حكم القرار
التنموي اإذ ا يوجد بها ااإن�سان اا فيما ندر اأو تكون مرا لبع�ض القبائل.
وكما تعلمون فاإن امناطق احدودية حظيت بتنمية ا باأ�ض بها وهذا معروف للجميع.
النقطة الثانية التي اأود احديث عنها هي العمل ،فالعمل هو مطلب للحكومة ي اأن ترى امواطنن وقد
وجدوا ما مكنهم عمله وهو مطلب للمواطنن ليجدوا عما ،ولكن عندما يوجد العمل وي قطاعات
متعددة ن�سمع ولاأ�سف من يقول اأن الراتب ا يكفينا .ولي�ض هناك �سيء ا�سمه الراتب الذي يكفي اأو
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الذي ا يكفي ،بل هناك ااإن�سان امنتج الذي يعمل ليح�سل على ااأجر الذي مكنه اح�سول عليه..
وذلك بالتدرج نظر جهده وكفاءته.
وعلى امواطن اأا يبقى متعاليا ومتعففا عن العمل حينما يوجد العمل ي اجهات امتعددة وحديدا ي
القطاع اخا�ض امليء بفر�ض العمل ،وا يزال يعتمد على العمالة الوافدة فالعمل موجود ولكن اإما اأن
يكون هذا ااإن�سان يتعلل ويتحجج اأنه ا يحب ان يعمل فياأتي ب�ساآلة الراتب كحجة اأو اأن �ساحب
العمل الذي لديه عمالة وافدة يحبذ هذه العمالة اعتقاده لاأ�سف انها اأرخ�ض ويعتقد اأنها تدر عليه
مبالغ .ويعتقد ان الوافد ي�ستطيع اجاز �ساعات عمل اأكر ،فقد يكون هذا الوافد ينجز فعا �ساعات
اأكر ،ولكن هل هذه ال�ساعات التي ينجزها تكون من ح�ساب من اأتى به ان هذا العامل ي�ستثمرها
ح�سابه اخا�ض بعيدا عمن اأتى به .فهل فكر امواطن بهذا؟.
هل من ااأف�سل ان يتعاقد مع عامل وافد اأم يتعاقد مع اأحد من اأهله وقومه وجماعته وع�سرته واأن
ي�سجعهم على العمل معه وي�سجعهم على القناعة وااإقتناع بالقليل لياأتيك الكثر.
فامطر حن ياأذن اه بنزوله يبداأ قطرات ثم ينهمر باإذن اه ،وكذلك ااأرزاق ،فامطلوب منكم تب�سر
ابنائكم بهذه ااأمور لي�سعروا بام�سوؤولية نحو انف�سهم ونحو خدمة وطنهم.
فامواطن يخدم نف�سه اأوا وبخدمته لنف�سه يخدم وطنه .فاإذا كان ع�سوا منتجا وفعاا ي جتمعه فهو
يفيد نف�سه وجتمعه .اأما اإذا كان ع�سوا عاطا وع�سوا غر منتج ،فانه يلحق ال�سرر بنف�سه ومجتمعه
بل يكون عالة على هذا امجتمع واتكاليا وهذا اأمر ننبذه ماما ،واأي حديث عن البطالة ي هذا البلد
ي الوقت احا�سر هو حديث عن بطالة م�سطنعة ولي�ست بطالة حقيقية .ون�ستطيع ان نوؤكد على هذه
احقيقة من معطيات التعداد ال�سكاي اذ اظهر هذا التعداد وجود عمالة وافدة تقدر بن�سف مليون عامل
وافد .ي حن ي�سل حجم امحتاجن للعمل ما ا يتجاوز ثاثن األفا ي الوقت احا�سر .فاأي بطالة ي
و�سع يعتمد على ن�سف مليون عامل وافد وثاثون األف مواطن حتاجون للعمل ،اذا اراد فعا هذا
امواطن ان يعمل .اأما من يتعلل ويتحجج فذلك اأمر اآخر.
ومن احقائق ااأخرى ان من بن الن�سف مليون عامل وافد يوجد اأقل من ن�سفهم من الذين لهم عناوين
معروفة ويعملون ي موؤ�س�سات و�سركات معروفة عناوينها ومعروفة طبيعة ااعمال التي مار�سونها .اأما
البقية فهي عمالة م�سرحة و�سائبة ولي�ض لها عناوين معروفة ولي�ض لهم موؤ�س�سات يزاولون من خالها
عملهم ،واما يعملون ي ظل كفالة افراد .وحن ن�ستعر�ض هذه اارقام ماذا جد.
جد حديثا عن بطالة .وعن عدم وجود فر�ض عمل .وهو حديث ا ي�ستند اإى ا�سا�ض مطلقا.
وبا�ستطاعتنا القول انه لع�سرين �سنة قادمة �ستبقى هذه احقيقة قائمة .فعلينا ان نعي الدر�ض ونفكر بهذه
احقائق ونعي هذه الظاهرة التي لي�ست ي �سالح احد مطلقا.
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وحن احدث عن هذه ااأمور فان احديث لي�ض موجها منطقة معينة ولكنه موجه ل ُعمان كلها ÉgÉ°übG øe
اإى اق�ساها.
فهناك اعمال يرى البع�ض انها لي�ست من م�ستواهم ويتعففون عنها ويتعالون .فال�سعوب التي تتعاى عن
العمل مهما كان ذلك العمل لن تنجح ي تقوية اقت�سادها ،وا�سرب مثا ب�سعوب كانت تعمل وتكدح
وتنتج وحن تقاع�ست عن العمل وا�ستعانت باآخرين يعملون بدا عنها �سهدت انح�سارا وتراجعا
وواجهت م�ساكل ،رغم انها دول �سناعية ولها باعها الطويل.
وهذه الدول بداأت ااآن تراجع نف�سها وتتنبه وتتدبر امورها .ونحن ي ُعمان اعتدنا ان نقي انف�سنا.
واعتدنا ان ا مر�ض ثم نتعالج بل نطبق مبداأ الوقاية خر من العاج ،وكل هذا احديث الذي قلناه
ونقوله ونوؤكد عليه هو جزء من حر�سنا على الوقاية ما قد جد انف�سنا فيه ونقول ليتنا عملنا كذا وليتنا
م نعمل كذا.
فكل الدول التي وقعت ي �سرك هذه ااخطاء تقول اا يا ليت (ويا ليت كما يقال عمرها ما تعمر اأي
بيت) .واجد نف�سي ان من واجبي ان اأوؤكد على هذه احقائق وانبه واحذر ،فهذه م�سوؤولية والباقي
عليكم.
النقطة ااخرى حول ميناء ري�سوت ومطار �سالة وا �سك ان احديث الذي يدور حول تو�سعة اميناء
او امطار ،يجب ان يعرف اجميع ان تو�سعة اأي ميناء لي�ست بااأمر الب�سيط طاما ان اجدوى ااقت�سادية
ي الوقت احا�شر ل ت�شتوي �شرط التو�شعة.
والق�سية لي�ست امطالبة بالتو�سعة ولكن الق�سية هي ال�سرورة ااقت�سادية لهذه التو�سعة هل تتوفر ي
الوقت احا�سر اأم ا.
وام�ساألة لي�ست مباهاة وتفاخرا .ولكنها يجب ان تخ�سع للجدوى ااقت�سادية .ولاأ�سف هناك ماذج
لدول بع�شها عربية تعاي الآن من تنفيذ خطوات م ت�شتوف ال�شرط القت�شادي .فهناك دول بداأت
بال�سناعة الثقيلة وقطعت ا�سواطا ابعد ما يجب ومدت رجولها م�سافة اطول من حافها وبالتاي عادت
لتقا�سي وتعاي.
فتنفيذ اأي م�سروع �سناعي او التو�سع ي ميناء ما م ي�ستند على اجدوى ااقت�سادية وما م ياأخذ ي
اعتبار (اجدوى) اجانب امحلي وجانب امناف�سة اخارجية وجانب امقارنة من حوله وهل هو ي و�سع
مكنه من امناف�سة والفوز فيها اأم ا فانه ا �سك يطرح اأ�سئلة كثرة.
وميناء ري�سوت مثا عندما بداأ ..بداأ ليحل م�سكلة .وهي م�سكلة الر�سو بال�سواحل واتذكر �سخ�سيا
حن اأردنا تنفيذ هذا اميناء كان هناك رف�ض من البع�ض بحجة البعد .وكنت �سخ�سيا ي يوم من ااأيام
باجمرك وا�ستمعت حديث عن بعد امكان وعن اقراحات بتنفيذه ي مكان اقرب واأ�سباب اخرى
كانت تطرح .ولكن مع ذلك م�سينا ي خططنا ونفذ هذا اميناء ي موقعه لي�سد حاجة .وبالفعل �سد هذه
احاجة .وا يزال ي�سد هذه احاجة.
ولكن حن نتحدث عن ميناء عامي يجب ان نخ�سع ااأمر للجدوى ااقت�سادية لنعرف من �سيخدم
هذا اميناء ومتى وكيف واأين .فيجب ان ا ير�سخ ي الذهن ان هناك �سفنا تاأتي حملة بحمولة �سغرة
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و�ستاأتي لتق�سي وقتا وتنزل حمولتها ،ثم توا�سل �سرها اإى موانئ اأخرى اإنزال ما تبقى.
فالتو�سعة ميناء ري�سوت �ستقوم على وجود حالة ماحية ن�سطة تخدم هذا اجزء من الوطن وتتوفر لهذه
التو�سعة اجدوى ..وبدون ذلك فانه من ال�سابق اأوانه ي الوقت احا�سر احديث عن تو�سعة.
واحقيقة انه ا توجد ي الوقت احا�سر هذه اجدوى ولكن حن ياأتي الوقت ف�سنخطو هذه اخطوة
انطاقا من �سعينا الدائم لاأف�سل ،فنحن ن�سعى اأن تكون جارتنا وعاقتنا واأمورنا مع ااآخرين تتطور
وتتو�سع ي طريقها ال�سليم باإذن اه.
ونف�ض الكام يقال عن مطار �سالة ،فتو�سعة امطارات لي�ست بااأمر ال�سهل ،فالق�سية هي ق�سية
اجتذاب �سركات طران تهبط ي حطات معينة فهي حكومة برامج وم�سارات معينة ونحن ما زلنا
نواجه ذلك ي مطار ال�سيب من خال حاواتنا اإيجاد رحات مبا�سرة اى مناطق اخرى ي العام.
فمثل هذه ااأمور يجب ان تخ�سع للدرا�سات ويجب على امواطن ان يعيها وا يتخطاها وا يقتحمها
اقتحاما .فهي اأمور تاأتي ح�سب متطلبات الوقت وح�سب متطلبات اجدوى ااقت�سادية.
وانا اعرف ان هناك من يدرك هذه ااأمور ،ولكن هناك البع�ض الذي يتوقع ان كل �سيء �سهل التنفيذ
وانه بجرة قلم يتحقق ما يريده اان�سان .ثم يواجه عبء ذلك.
نقطة اخرى اود التطرق اليها وهي تت�سل بالنهج ال�سليم الذي انتهجه هذا البلد وهي ااهتمام بالقطاع
اخا�ض.
فهذا القطاع لدى كل الدول ااآن مثل الركيزة ااقت�سادية وهو بقدرته على امناف�سة وقدرته على ال�سمود
ير�سي القاعدة ال�سلبة للحكومة وللمواطنن.
وكل ااأفكار القدمة التي �سادت ي بع�ض دول العام والتي اعتمد فيها امواطن على الدولة و�سلمها كل
�سيء لتكفل حاجته ماذا ح�سل لها؟.
لقد تفككت وواجهت الفقر وعدم اا�ستقرار ال�سيا�سي وااقت�سادي فا توجد دولة ي العام ت�ستطيع
ان تلغي دور الفرد وي�ستطيع الفرد ان ي�سلمها كامل اأمره.
وهذا اي�سا يخرج عن تعاليم الدين فالدين يحرم املكية الفردية ويحث اان�سان على ال�سعي والعمل
وحن ي�سعى ويعمل وت�سبح لديه ثروة وخر فانه يتيح الفر�سة لاآخرين ليعملوا لديه ويح�سلوا على
رزقهم فت�سبح نعمة اه بن اافراد واجماعات تنمو فيما بينهم فهذا ي�ستطيع ويعطي الفر�سة اآخر ا
ي�ستطيع ،وذلك الذي ا ي�ستطيع يجد الفر�سة وامورد ليطعم اأهله وذويه واأرحامه فتعم الفائدة.
كذلك فانه من امهم ان ا يح�سد اإن�سان اآخر .فمن ا ملك يجب ان ا يح�سد من ملك واإما يدعو اه
اأن يرزقه.
ومن ملك يجب ان ينظر نظرة طيبة جاه من ا ملك وي�سعى م�ساعدته ويتيح له فر�سة العمل حتى
ا يح�سده وحتى ا يدعو له بزوال النعمة .رغم اأن هذا دعاء غر مقبول ولكنها طبيعة النف�ض و�سنة
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احياة ،ولكن حن ي�ستفيد منه يحمد اه ،وبذلك تتحقق للمجتمع ف�سيلة التكافل القائمة على òNC’G
والعطاء.
واحكومة لها دور كبر ي دفع هذه العجلة لاأمام .وي ال�سنوات اما�سية كر�ست احكومة جهودا
جبارة .وانفقت اأمواا لدرجة ان البع�ض من �سغار العقول ت�ساءل عن ال�سبب وراء قيام احكومة بانفاق
هذه ااأموال بحجة ان هوؤاء جار واأ�سحاب موؤ�س�سات و�سركات ،فلماذا احكومة تدعمهم وت�سهل
لهم؟ فاأنا اأ�ساعد القطاع اخا�ض من اأجل ان ي�سغل امواطن وتتحقق الفائدة التي تعم اجميع ويقوى
ااقت�ساد القومي .فااقت�ساد القومي لي�ض هو اموجود ي خزانة الدولة .بل اموجود لدى اجميع.
وهناك نقطة اخرى اأود ان اأ�سر اليها وهي اننا ي امنطقة توارثنا خ�سلة وهي اننا اأمة قليلة اادخار.
تاأخذ وتنفق وهذا خطاأ .اخالق عز وجل يقول} :وا جعل يدك مغلولة اى عنقك وا تب�سطها كل
الب�سط{ فيجب ان نعلم ااأجيال معنى اادخار ومعنى ان ننفق وفق حاجتنا .فاان�سان الذي يك�سب
ريالن على �سبيل امثال لو ادخر منها مائة بي�سة فان مائة فوق مائة ت�سبح رياا والريال يتحول اى ريالن
وهكذا.
كذلك فان امواطن الذي لديه اموال جمدة يجب ان ي�سغلها وهذا مطلب وهاج�ض جميع البلدان
العربية .فهذه الدول �سارت لها نظرة اقت�سادية ختلفة عن تلك النظرة اما�سية فهي ت�سر براجها ااآن
وفق امنطق الذي ي�سر عليه عام التكتات ااقت�سادية .ولكن هناك معلومات رما ا تعلمونها وهي
ان  ٪6فقط من ااأموال اموجودة ي عامنا العربي هي لدى فئة اأنعم اه عليها ت�ستثمرها داخل بلدانها.
�ستة ي امائة ( )٪6ا اأكر ت�ستثمر ي الداخل والباقي ي اخارج ،مع ان الن�سبة العامية ت�سل اى اربعن
( )٪40ي امائة التي ت�ستثمر داخل الباد و ٪60و(�ستن ي امائة) ت�ستثمر ي بلدان �سناعية كبرة تدر
امواا والبع�ض منها ياأتي وي�ستغل ي داخل الباد م�سلحة الباد .ولكن حن ننظر للعام العربي جد
ان �( ٪6ستة بامائة) فقط رغم ما عندهم من خر هو الذي ي�ستثمر ي بلدانهم .وهذا اأمر �سعب .ونحن
ي ُعمان ا نريد ان نكون من اأ�سحاب ال�ستة ي امائة بل نريد ان نكون من اأ�سحاب اخم�سن بامائة.
هذه اأمور وهواج�ض اأجد نف�سي اأن من واجبي التحدث عنها.
كذلك فهناك م�ساألة الروة احيوانية فحن تقوم �سركات خا�سة ولها درا�سات حول اجدوى ااقت�سادية،
احكومة �ست�سهل لها الكثر وهذه ال�سركات باإمكانها ان ت�سوق اللحوم واجلود واالبان وم�ستقاتها.
ولقد دعوت كثرا اى قيام مثل هذه ال�شركات ولكن لاأ�شف وقتها كان البع�س ي�شرط �شروطا كثرة،
ولكن هناك وعي ااآن بذلك.
فهناك مثا التاجر الذي يجلب �سلعا ويفر�ض لها �سعرا عاليا دون ان يعرف ما اذا كان هذا ال�سعر ينفر
زبونا .فالزبون يت�ساءل عن ال�سعر ثم يذهب ي البحث عن حاجته ي دكان اآخر ،ولو اكتفى هذا التاجر
بن�سبة ربح معقولة لراأى ان ال�سلع تباع .ولكن بامغااة ي الربح �سيبقى هذا التاجر اأمام باب دكانه يتابع
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(الرايح واجاي) ثم ي�سطر ي النهاية ان ينزل ب�سعر ال�سلعة ويبيعها بابخ�.¿ÉªKC’G ¢
ونحن لدينا اهتمام كبر بالروة احيوانية اأننا ن�سعى لتحقق ااكتفاء الذاتي من اللحوم واالبان وغرها
وي الوقت نف�سه ن�سعى للتقليل من احيوانات التي توؤثر على امراعي وحديدا ااأبل .فقد بذلت جهود
كبرة للحفاظ على اح�سائ�ض ي اجبال.
وكلكم تدركون انه ي اما�سي كانت الناقة ا تاأكل من حت ارجلها بل من ال�سجر ..وااآن علم امواطن
احيوان ان ياأكل من حت اأرجله حن وفر له ااعاف.
وبهذا تعود احيوان ان يقتات على اح�سائ�ض وام�سكلة ان ااأبل وااأغنام حن تقتات على اح�سائ�ض
فانها تنتزعها من جذورها وبذلك تق�سي على الق�سرة اخ�سراء وتعر�سها للت�سحر.
اما ااأبقار وال�ساأن فانها تقتات على اح�سائ�ض ولكنها بطبيعتها تكتفي ب�سيقان الع�سب دون ان تنتزعها
من جذورها لدرجة انه ي اما�سي حن م تعرف بعد ماكينات تقليم اح�سائ�ض كان ااعتماد على
ال�ساأن للقيام بتقليم اح�سائ�ض ،وي احدائق وام�سطحات اخ�سراء فاذا ما تب�سرنا بهذه ااأمور نكون قد
انقذنا امراعي من هذا الرعي الذي يق�سي عليها.
فامواطنون هناك يحبذون حوم الغنم ولكن هناك قلة من امواطنن الذين ياأكلون حوم ااأبل وحديدا
(احا�سي) ال�سغر.
ولقد حاولنا ت�سويق حوم ااأبل لكننا وجدنا انه حتى الدول التي مكن ان تكون �سوقا لها وجدنا ان
اا�سعار ا تنا�سب ُماك اابل.
لذا فانه يجب التفكر وبجدية بان�ساء �سركات ت�ستفيد من هذه الروة احيوانية فان احكومة �ستمنح
كل الت�سهيات اأ�سوة بالدور الذي بذل ي جال تن�سيط القطاع ال�سناعي ولكن احافز اذا م ياأت من
امواطنن انف�سهم فلن يكون مكنا.
ولذا فان احفاظ على البيئة واابتعاد عن الرعي اجائر هو اأمر مهم اأنه اذا م ينم الع�سب اإى ام�ستوى
الذي يزهر بالبذور في�سنتهي وقد راأينا كيف ان امناطق ام�سورة قد م �سون ح�سائ�سها.
اأما امياه فتلقى الكثر من ااهتمام (والنجد) فيه مياه .وهناك مناطق اخرى بها خزون مائي ،وهناك
خطة مو�سوعة تقوم على ااآبار امركزية وبع�ض ال�سوابط ااخرى.
ولكن دعونا نعتمد على اجبل الذي حبا به اه امنطقة وحن نحافظ على الع�سب فيه �ستقل حاجة
ا�سحاب اموا�سي فهناك خطة لنقل مزارع ااعاف من �سهل �سالة اى ما وراء اجبل كذلك فاننا
�سنوقف زراعة ااعاف ي اأرزات وندر�ض ااآن اجدوى ااقت�سادية لزراعة ااعاف وما اذا كنا
�سنزرع ام �سنعتمد على الفائ�ض عن احتياجات النا�ض فاذن يجب ان يخطو اان�سان خطواته وفق
جدوى اقت�سادية ،فالقفز غر حمود العواقب.
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واذا ما انتبهنا لكل هذه ااأمور فنحن بخر ولكننا اذا تقاع�سنا فرما ياأتي وقت لنقول ÉfòîJG Éæà«d Éj
م�سارا اآخر ولكن  -احمد ه  -هناك وعي بهذه ااأمور وعلينا اأن نتعلم من جارب ااآخرين ومن
اأخطائهم ومن اأخطائنا نحن اأي�سا لت�سر النه�سة والتنمية على هدى وعلى طريق م�ستقيم.
واحكومة �سرفت الكثر ي ال�سنوات اما�سية على التنمية وهذا كلفها الكثر كما تعلمون وكلفها انها
ي ال�سنوات اما�سية كانت ت�سرف اكر من دخلها وا�سبح لديها عجز ي اميزانية خا�سة عقب اارباك
الذي �سهدته �سوق النفط.
ولكننا �سنحاول باذن اه ان ا يكون هناك عجز ي اميزانية ي ال�سنوات اخم�ض امقبلة اإذ اأننا وه احمد
اأجزنا الكثر على �سعيد البنية ااأ�سا�سية ونحمد اه على ذلك.
و�سنعمل باإذن اه على التكييف بن الدخل واانفاق لتبقى �سمعة ُعمان كما هي دوما ي امحافل
ااقت�سادية جيدة وي م�ستواها الرفيع و�سيكون الدور ام�ستقبلي للقطاع اخا�ض وهو قادر اإذا ما تكاتف
ونفذت ام�ساريع ال�سخمة كتلك التي بداأنا بها وهي �سركة كهرباء منح وغرها.
و�سيكون لهذا القطاع ال�ساأن الكبر اأنه �سي�ستفيد و�سيخفف العبء على ال�سيولة النقدية ..ففي
اما�سي كانت ت�سغلنا اأمور وااآن �سيكون ااقت�ساد �سغلنا ال�ساغل.
نقطة اأخرة اأود ان اأ�سر اليها وهي تعلمون جميعا اننا نحر�ض على اأمن وا�ستقرار هذا البلد و�سوف
نحر�ض على ذلك اإن �ساء اه وي نف�ض الوقت �سوف لن ي�سدر اأي تع�سف اإزاء احد .
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ي�سعدنا منا�سبة احتفالنا جميعا اليوم بالذكرى اخم�سن لقيام جامعتنا العربية العتيدة ان ننتهز هذه
الفر�سة ال�سعيدة لنهنيء انف�سنا قادة و�سعوبا وجتمعات على امتداد ار�ض بادنا العربية اخرة ي
ام�سرق وامغرب ي اآ�سيا وافريقيا بقيام هذا الرمز الهام الذي مثل ت�سامن العرب وت�سامن جهودهم
وتعاونهم اجماعي امثمر لكل ما من �ساأنه اعاء ام�سلحة العربية العليا ودعم امبادئ وامثل والتقاليد
اا�سيلة اايجابية العطاء لقيمنا العربية الكرمة ولعقيدتنا اا�سامية ال�سمحاء باعتبار ار�سنا وامتنا كانتا
على الدوام مهد انطاق وج�سيد لكل امعاي ال�سامية للديانات ال�سماوية الثاث التي ت�سود العام
باأجمعه والتي يقدرها ديننا اا�سامي احنيف وفقا لاآية الكرمة }قولوا اآمنا باه وما انزل الينا وما انزل
اى ابراهيم وا�شماعيل وا�شحق ويعقوب وال�شباط وما اوتي مو�شى وعي�شى وما اوتي النبيون من ربهم
ا نفرق بن احد منهم ونحن له م�سلمون {.كما ان ار�سنا العربية وديننا اا�سامي كانا اي�سا منبت
وانت�سار الثقافة والعلوم وطرق وو�سائل تنظيمات احياة الب�سرية ااآمنة ال�سعيدة لنا ولغرنا من ال�سعوب
والبلدان القريبة والبعيدة امختلفة ااوا�سر وااعراق واللغات واللهجات وظروف امعي�سة اان�سانية
بكل ما يرتبط بها بال�سرورة من مفاهيم وابعاد وم�ستلزمات ا�سا�سية ا غنى عنها لوجود النا�ض قاطبة.

لقد كانت امبادرات العديدة التي �سعى اليها الرواد امخل�سون ااوائل ل�سعوبهم وامتهم وبلدانهم
من ابناء امتنا العربية اابية منذ اوائل ااربعينات وحديدا منذ اخام�ض من اغ�سط�ض عام 1943م اى
ال�سابع من اكتوبر 1944م بالتوقيع على ما يعرف بـ(بروتوكول اا�سكندرية) من قبل روؤ�ساء احكومات
العربية اموؤ�س�سة لهذا ال�سرح القومي الكبر وو�سع امبادئ ااولية ل�سيغة (ميثاق جامعة الدول العربية)
من قبل اللجنة ال�سيا�سية الفرعية ي الثالث من مار�ض عام 1945م ومن ثم التوقيع على ن�ض اميثاق
امتفق عليه حينئذ ي يوم الثاي والع�سرين من مار�ض من ال�سهر نف�سه والعام واعتماد تعين اول امن
عام للجامعة ي الوقت نف�سه خر دليل على الرغبة الر�سمية ااكيدة لكل البلدان وال�سعوب العربية
لوجود و�سع كجامعة الدول العربية على ان يكون بالتاأكيد لها القدرة الفاعلة املمو�سة لتحقيق ام�سالح
العربية ام�سركة ي الت�سامن والتعاون والتن�سيق لكل ما من �ساأنه حقيق اامن واا�ستقرار ال�سيا�سي
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واامني وااقت�سادي وااجتماعي لكل العرب ولكل بلدانهم وجتمعاتهم دون ا�ستثناء ي كل
زمان ومكان وهو ما يجب ان يوؤدي اى تقوية عزائمنا للعمل معا اليوم اكر من اي وقت م�سى بكل
جد وتفان واخا�ض لتحقيق الت�سامن العربي باأو�سع معانيه وا�سدق م�سامينه وتطوير ادوار وان�سطة
وميثاق جامعة الدول العربية ا�ستيعاب جمل متطلبات او�ساعنا العربية الراهنة وام�ستقبلية على كل
اا�سعدة وبكل اامكانيات امتاحة وجاوز كل ال�سعاب غر امررة ي �سبيل حقيق هذه ااآمال العرا�ض
امن�سودة ونبذ ما ا ينفع من اافعال وااقوال واالتفات اى اا�س�ض التي تبنى عليها ام�سالح والعاقات
بن الدول وال�سعوب ي عامنا امعا�سر اننا ندعو «اموى عز وجل» ان يوفق جامعة دولنا العربية وكل
ااع�ساء ام�ساركن والعاملن ي ختلف ان�سطتها وموؤ�س�ساتها لتحقيق الغايات وامقا�سد امثلى امرجوة
من نتائج اعمالها امفيدة خر كل العرب ي كل زمان ومكان.
ونرجو خل�سن لدولنا و�سعوبنا ان من اه تبارك وتعاى عليهم جميعا بنعم اامن واا�ستقرار والرخاء
والنماء.
وان يبعد جل وعا بوا�سع رحمته وعظيم قدرته اجميع عن العواقب الوخيمة الناجمة عن كافة �سور
اارهاب والتطرف والتع�سب التي ا ير�سى عنها �سبحانه وتعاى بل ونهى عنها انه �سميع جيب.
ان �سلطنة ُعمان منذ ان�سمامها يوم التا�سع والع�سرين من �سبتمر عام 1971م لع�سوية جامعة الدول
العربية تعمل ح�سب قناعتها ال�سريحة والوا�سحة امعروفة لدعم جهود العمل العربي ام�سرك ولتاأكيد
اهمية تفعيل دور اجهزة اجامعة وان�سطتها ي كل اميادين اايجابية امردود للم�سلحة العربية العليا
امرجوة وما التوفيق اا من عند اه.
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احمد ه الذي قدر فهدى ..وال�ساة وال�سام على نبيه ام�سطفى ..وعلى .Ú©ªLG ¬Ñë°Uh ¬dBG
..AGõY’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jG
انه من دواعي �سرورنا وغبطتنا ان نحييكم جميعا ي موؤمر الروؤية ام�ستقبلية لاقت�ساد العماي حامدين
اخالق عز وجل على توفيقه وعونه ما حقق لنا بف�سله من اجازات نعتز بها راجن منه �سبحانه وتعاى
وهو ال�سميع امجيب ان يغدق على هذا البلد العزيز من في�ض جوده امنا وا�ستقرارا ورخاء وازدهارا.
..õjõ©dG ÉæÑ©°T
لقد اولت احكومة خال ال�سنوات اما�سية وكما تعلمون اهتماما كبرا للتنمية ي جميع امجاات
فا�ستطاعت من خال ااجازات العديدة وامثمرة ار�ساء اا�س�ض القوية للنه�سة ال�ساملة وهياأت ُعمان
لكي تتبواأ مكانتها الائقة بن اام وتاأخذ مكانها ال�سحيح بن اا�سرة الدولية ..وهي اجازات تتحدث
عن نف�سها وترز اى اي مدى ا�ستطعنا ان نحقق معا ما عقدنا عليه العزم رغم التحديات الكرى التي
كانت تواجه م�سرتنا اخرة.

..¿ƒæWGƒŸG É¡jG
اننا اذ ن�ستهل مرحلة جديدة ي م�سرتنا امباركة فاننا ننطلق من دعائم متينة ومقومات �سلبة نحو اآفاق
ارحب وطموحات اكر وا�سمل تتطلب منا جميعا ان ن�سع ن�سب اعيننا با�ستمرار امهام اج�سام التي
تواجهها هذه ام�سرة ي تقدمها ام�ستمر وام�سوؤوليات الكبرة املقاة على عاتق كل منا لي�ض فح�سب من
اجل امحافظة على ما حقق واما اي�سا اثراء نه�ستنا باجديد من ااجازات واغناء ح�سارتنا بامفيد من
جارب الع�سر ي ختلف ميادين احياة لكي نحقق لبادنا م�سيئة اه امزيد ما ن�سبو اليه من ماء ورخاء
ونحتفظ لها مكانتها البارزة ودورها امتميزة ي عام يتغر ويتقدم ب�سرعة ويختلف ي طبيعته وي ظروفه
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عما كان عليه ي احقبة اما�.á«°
وي هذا ااطار وا�ستجابة متطلبات امرحلة اجديدة علينا ان ن�سعى اى تنمية مواردنا ااقت�سادية
وثرواتنا الطبيعية وطاقاتنا الب�سرية حتى يتوفر لدينا اقت�ساد متنوع ومتن ومتفاعل مع ااقت�ساد العامي.
واذا كانت ااجهزة احكومية حري�سة على القيام بدورها ي هذا ام�سمار فان امرحلة القادمة تتطلب ان
يقوم القطاع اخا�ض بالدور ااكر فيها فيعمل على تطوير قدراته وتعزيز خراته وتنويع مهاراته حتى
يتمكن من م�ساعفة م�ساهمته لي�ض فقط ي التنمية ااقت�سادية واما اي�سا ي التنمية ااجتماعية وعليه
ي �سبيل ذلك ان يتحلى باأق�سى درجة من الوعي وااعتماد على الذات وان يجد ال�سبيل للتغلب على
ال�سعاب التي قد يواجهها والعقبات التي قد تعر�ض طريقه.
..AGõY’G Éæ«æWGƒe
ان التنمية لي�ست غاية ي حد ذاتها واما هي من اجل بناء اان�سان الذي هو اداتها و�سانعها ومن ثم
ينبغي اا تتوقف عند مفهوم حقيق ثروة مادية وبناء اقت�ساد متنوع بل عليها ان تتعدى ذلك اى تكوين
امواطن القادر على اا�سهام بجدارة ووعي ي م�سرة النماء والبناء ال�سامل وذلك من خال تطوير
قدراته الفنية وامهنية وحفز طاقاته اابداعية والعلمية و�سقل مهاراته امتنوعة وتوجيه كل ذلك نحو
خدمة امواطن و�سعادة امواطنن.
..õjõ©dG ÉæÑ©°T
لقد بذلت احكومة الكثر ي ال�سنوات اما�سية ي �سبيل حقيق تنمية متكاملة ي �ستى امجاات واان
وقد جحت ــ بحمد اه تعاى ــ ي اانتقال بالباد من اقت�ساد تقليدي اى اقت�ساد حديث متطور فان
خطتنا ام�ستقبلية �ستكون مبنية على امواءمة بن الدخل واانفاق واحفاظ على التوازن ال�سروري
بينهما لتبقى �سمعة عمان كما هي دوما ي امحافل ااقت�سادية جيدة وي م�ستواها الرفيع .ومن هذا
امنطلق تاأتي اهمية دور القطاع اخا�ض الذي ينبغي ان ي�سهم بفاعلية ي تن�سيط احركة ااقت�سادية
وتنميتها واتخاذ امبادرات الكفيلة بتحقيق ااهداف الوطنية كما هي احال ي جميع بلدان العام
امتطور.
واه ن�ساأل ان يحقق لوطننا الرخاء واازدهار ..انه �سميع جيب.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمد ه حمد ال�ساكرين ،وال�ساة وال�سام على خام ااأنبياء وامر�سلن ،وعلى ,OÉ›C’G ¬Ñë°Uh ¬dBG
والتابعن لهم باح�سان اى يوم امعاد.

..AGõ```YC’G ¿ƒæ```WGƒŸG É```¡jCG
ي هذا اليوم امجيد الذي نحتفل فيه بالعيد الف�سي لنه�سة ُعمان احديثة التي بزغ فجرها ام�سرق
بااأمل منذ ربع قرن من الزمان ،ي�سرنا ان نتوجه اليكم جميعا بالتهنئة ،مبتهلن اليه تعاى ،ي �سراعة
وخ�سوع ،ان يرعى م�سرتنا امباركة ،واأن ي�سدد خطاها الثابتة الواثقة على الدرب الطويل اممتد نحو
اآفاق العزة الدائمة ،والرقي ام�ستمر ،وااجاد امتجددة اخالدة.
..¿ƒæ```WGƒŸG É``¡``jCG
لقد حققت على ار�ض هذا الوطن الغاي خال احقبة اما�سية ،بعونه تعاى وتوفيقه ،منجزات عديدة
ي كل ميدان من ميادين احياة امختلفة ،نقلت امجتمع العماي من طور اى طور ..حطمت ا�سوار
عزلته التي امتدت طوياـ وخل�سته من براثن اجهل والتخلف ،واأوقدت فيه روحه الوثابة التي كادت
جذوتها ان تخمد ،فهب ما�سي العزم ،قوي ااإرادة ،مرفوع اجبن ،يبني قواعد امجد ،و ُيعلي بنيان
الرقي ،وي�سيد اركان م�ستقبل واعد باخر ،دافق بالنماء ،مورق بامفاخر.
ذلك هو ما حقق ي الفرة ال�سابقة ..وهو امر ا يجهله احد ،وا ماري فيه اإا مكابر ،واإعادة القول
فيه اإما هو من باب التحدث بنعمة اه علينا ،وف�سله ال�سابغ على هذا البلد العزيز ،ومن قبيل ال�سكر
الواجب له تعاى على ما من به وانعم .اما ما ينبغي ان نذكره ،بل ان نتذكره دائما ونتدبره ،فهو ان كل
تلك امنجزات م تكن لتتحقق على ار�ض الواقع لو ا اجهد ام�سني ،والعمل ال�ساق ،والعزم ااكيد
ال�سادق الذي اظهره ابناء هذا الوطن ي �سعيهم الدوؤوب من اجل اللحاق بركب اح�سارة والتقدم.
لذلك فاإنه يكون من واجب كل ُعماي خل�ض ان يحافظ على هذه امنجزات ،واأن يعمل على
�سيانتها ،وحمايتها من كل ما من �ساأنه النيل منها.
لقد �ساركتم جميعا ،ايها امواطنون ،ي �سياغة التاريخ احديث ل ُعمان خال ااعوام امن�سرمة ،كل من
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موقعه وح�سب قدراته واإمكاناته ،كما ا�سهمتم ي و�سع لبنات ذلك ام�ستقبل الذي نن�سده ±ô°ûà°ùfh
اآفاقه ..ونحن على يقن من ان ااجيال القادمة �سوف حمد لكم ما �سنعتم ،وتقدر ما بذلتم ،وت�سعى،
باذن اه ،اى توطيد ما ار�سيتم ،وتقوية ما بنيتم ،فاأنتم الرواد الذين �سقوا الطريق ،ومهدوا ال�سبيل،
لتكون ام�سرة ي مقبل ايامها اكر انطاقا ،واأ�سرع حركة ،واأقدر على اانعتاق من العوائق ،من اجل
اجاز مزيد من امكا�سب الوطنية التي نتوق اليها ،ونتطلع اى حقيقها ،ون�سبو اى روؤيتها واقعا م�ساهدا
ملمو�سا على هذه اار�ض الطيبة.
..ΩGô``µdG ¿ƒæ```WGƒŸG É``¡`jCG
ي امرحلة اما�سية من عمر النه�سة العمانية احديثة خ�سنا جربة رائدة ي م�سمار التنمية ال�ساملة.
وقد اثرت هذه التجربة خراتنا ،واأتاحت لنا ا�شتنباط كثر من الو�شائل مواجهة ام�شاعب والعقبات
وامعوقات العديدة التي اكتنفت طريق البناء والتعمر .ونحن اليوم واحمد ه متلك ذخرة طيبة
من امعرفة وامهارة واخرة اكت�سبناها من خال العمل واممار�سة .واإنه من الطبيعي ان ن�ستفيد من
هذه الذخرة ،واأن نوظفها ،بحكمة وحنكة واقتدار ،ي خدمة التنمية حتى تكون النتائج ي امرحلة
القادمة اف�سل واأ�سمل .لذلك كان ا بد من حديد روؤية م�ستقبلية للعمل التنموي تكون وا�سحة
وحددة امعام.
وقد تو�سلنا ي هذا ال�ساأن اى �سرورة اإياء اأهمية اكر لتنمية اموارد الب�سرية ،وذلك من خال ح�سن
التعليم العام ،وتطوير التعليم الفني والتقني ما يوؤدي اى اك�ساب اان�سان ال ُعماي القدرات وامهارات
التي مكنه من اإدارة دواب العمل بكفاءة عالية ي ختلف امجاات وخا�سة تلك التي م تتح له ي
اما�سي القدرة على اخراقها بحكم حدودية معارفه وخراته.
ان اان�سان ــ كما نوهنا دائما ــ هو �سانع التنمية وهو اداتها مثلما هو ي ذات الوقت هدفها .وكل جهد
يبذل ي مده بالعلم النافع ،وامهارة الفائقة ،واخرة امتنوعة ،هو ي حقيقة اامر ا�سهام قوي ي تطوير
امجتمع وبناء الدولة .ولي�ض ببعيد عن اذهانكم ان ي هذا العام دوا ا تتمتع موارد طبيعية زاخرة،
ولكنها ُعنيت باان�سان ..فوجهته الوجهة العلمية ال�سحيحة ،و�سقلت مواهبه ،وزودته باخرة الفنية
والتقنية القادرة على مواجهة التغرات وام�ستجدات امحلية والعامية ،فتفجرت طاقاته الكامنة،
وبرزت ابداعاته وابتكاراته ،وعمت اخراعاته .فكان ذلك خرا وبركة على امجتمع ،وبه ا�ستطاعت
هذه الدول ان تتقدم ال�سفوف ،وت�سبق اام.
واى جانب تنمية اموارد الب�سرية التي هي حجر اا�سا�ض ا بد من و�سع ا�سراتيجية متكاملة لتحقيق
التنويع ااقت�سادي ،والعمل بكل جد ،وبكافة الو�سائل ،على اا�ستغال اامثل للموارد الطبيعية
امتاحة ،واإيجاد مناخ اقت�سادي مائم تنمو فيه امبادرات الفردية ،ويتعزز دور القطاع اخا�ض ،وتتطور
اادوات والو�سائل والنظم ما يجعل ُعمان واحة طيبة لا�ستثمارات ااجنبية امفيدة التي جلب روؤو�ض
364

ااموال واخرات العامية من اجل تنمية حقيقية يظهر اثرها اايجابي ي �ستى جاات احياة.
ان النفط مورد نا�سب ،وعمره ،مهما طال اأمده ،حدود ،ومن هنا كان من ال�سروري عدم ااعتماد
عليه كمورد وحيد لتمويل التنمية .ولقد كان �سعينا حثيثا منذ البداية لتحقيق هذا امفهوم ،وتكلل
ال�سعي بالنجاح ي عدة ميادين .ولكن النفط ا يزال امورد الرئي�سي ،وتذبذب ا�سعاره ي�سكل هاج�سا
مقلقا وموؤرقا للجميع .ومن ثم فاإنه ا منا�ض من تنويع م�سادر الدخل القومي ب�سورة اكر وبحيث ا
ي�سكل النفط ي النهاية اإا ن�سبة �سئيلة ي اموارد العامة للدولة .وهذا يدعونا اى حث امواطنن جميعا
على اادخار واا�ستثمار ،وااجاه نحو ااعمال احرة ،وتطوير ال�سناعة وال�سياحة والتجارة والزراعة،
وا�ستغال الروات امعدنية وال�سمكية واحيوانية وغرها من جاات ااقت�ساد الوطني .ان القطاع
اخا�ض ال ُعماي عليه ان ين�سط وي�سمر عن �ساعد اجد ويثبت كفاءته وقدرته على امناف�سة وتطوير
ادواته وا�ساليبه .كما ان على اجهاز ااداري احكومي ان يتفاعل ويتعاون مع القطاع اخا�ض وا يجعل
لاأ�ساليب امعقدة �سبيا للتاأثر على ح�سن ادائه .وبذلك مكن م�سرة التنمية ان تبلغ غايتها اماأمولة،
وتنجز اهدافها امن�سودة ،دون معوقات وي �سهولة وي�سر.
..AGõYC’G ¿ƒæ```WGƒŸG É``¡`jCG
لقد حافظنا دائما خال امرحلة اما�سية على مبادئنا ال�سيا�سية ،ومواقفنا الثابتة النابعة من قناعاتنا
وتقديراتنا الدقيقة للم�سائل ااقليمية والدولية .فقمنا بتوثيق عرى ااخوة والتعاون مع الدول العربية
واا�سامية ،كما عملنا على تاأكيد اوا�سر ال�سداقة مع جميع الدول وال�سعوب على ا�سا�ض من
ااحرام امتبادل ،وام�سلحة ام�سركة ،وعدم التدخل ي ال�سوؤون الداخلية للدول ،وال�سعي اى حل
امنازعات بالو�سائل ال�سلمية ،ومراعاة امواثيق وامعاهدات الدولية وقواعد القانون الدوي امعرف بها
ب�سورة عامة .وفيما يخ�ض ق�سية ال�سرق ااو�سط ايدنا ال�سام ودعونا اى حقيقه على جميع ام�سارات
ما فيها ام�سار ال�سوري وام�سار اللبناي وذلك على ا�سا�ض من اان�سحاب ال�سامل من اجوان واجنوب
اللبناي .ونحن نوؤكد هنا مرة اخرى موقفنا الثابت من هذه الق�سية ،ونطالب بتنفيذ ما م ااتفاق عليه
بن ااطراف امعنية تنفيذا كاما ودون اختاق اية عراقيل ،وباتخاذ خطوات جادة للو�سول اى حل
عادل فيما تبقى من م�سائل.
وي نطاق جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ا�سهمنا بجهد خل�ض متوا�سل ي تنفيذ التزاماتنا
مقت�سى ااتفاقات امرمة بن دول امجل�ض ،وانه ليطيب لنا ان ننتهز هذه الفر�سة لنعرب عن �سعادتنا
البالغة با�ست�سافة اللقاء ااخوي امرتقب الذي �سيجمعنا باخواننا قادة دول جل�ض التعاون لدول اخليج
العربية ي القمة ال�ساد�سة ع�سرة لدول امجل�ض خال ال�سهر القادم ي م�سقط ان �ساء اه تعاى ــ فاأها
و�سها بهم ي بلدهم وبن اهلهم وذويهم ،متمنن لهم واع�ساء الوفود امرافقة طيب ااقامة وللقمة
التوفيق ي اعمالها وما ي�ستجيب لرغبات �سعوب دول امجل�ض وتطلعاتها ي حقيق م�ساحها ام�سركة
واهدافها امتوخاة.
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..õjõ`````©dG ÉæÑ©°T
كان لقواتنا ام�سلحة البا�سلة وكافة اجهزة اامن ،منذ اليوم ااول مياد النه�سة ال ُعمانية احديثةQhO ،
بارز ي حماية الوطن و�سمان امنه وا�ستقراره .وا يخفى عليكم ان منجزات اي بلد تبقى عر�سة
للتدمر والفناء ،ان م تكن هناك قوة وطنية تذود عنها .ومن هذا امنطلق عملنا دائما على تطويرها
وحديثها ،وي�سرنا ان نوؤكد ي هذه امنا�سبة امجيدة عزمنا الدائم على موا�سلة رعايتنا لها واهتمامنا
متطلباتها.
وتعبرا عن اعتزازنا بها ،وتقديرنا لدورها الكبر ي ال�سهر من اجل �سامة ُعمان ،و�سيانة منجزات
النه�سة فاإننا نتوجه اليها بالتحية والتهنئة ي هذا اليوم ااأغر ااأجد من ايام الوطن الغاي احافلة بالعزة
والكرامة وال�سموخ.
..¿ƒæ```WGƒŸG É``¡`jCG
بعد حظات �سوف تبداأ نه�ستنا امباركة مرحلة جديدة من م�سرتها الظافرة التي حققت باجد وامثابرة
خال ربع قرن من الزمان اجازات عظيمة نفخر بها جميعا .وهي مرحلة م�سكونة بااآمال العرا�ض،
م�سحونة بالتحديات الثقال ،تقت�سي منكم عزما ام�سى ،و�ساعدا اقوى ،وفكرا ا�سفى واأنقى ..مرحلة
حتاج اى عمل اكر ،وجهد اكر ،وتفان ي خدمة الوطن ا�سد واظهر .فيا ابناء ُعمان الطاهرة ي كل
مكان ..يا جنودها البوا�سل ي كل ميدان ..ا�ستعدوا ــ بارك اه فيكم ــ موا�سلة ام�سرة بكل عزم
واإ�سرار ،وقوة وم�ساء ،فعمان بحاجة اى امزيد من البذل والعطاء ،والت�سحية والفداء ،والعمل اجاد
امثمر البناء .لذلك ،فاإننا ندعوكم جددا ،من اأجل ُعمان ام�ستقبل ،اى امزيد من التعاون والت�سامن،
والت�ساند والتعا�سد ،والتفاهم والتاحم ،واحب وااإخاء.
ومن هذا امنطلق ..هيا بنا جدد العهد ونبداأ معا با�سم اه ،وعلى بركة اه ،وبعون من اه هذه امرحلة
اجديدة من تاريخ ُعمان ،مبتهلن اليه تعاى ان يكتب لنا النجاح فيها كما كتبه لنا فيما م�سى من عمر
م�سرة اخر والرخاء ،والتطور والتقدم ،وان يبقي ُعمان وطنا لاجاد اى ان يرث اه اار�ض ومن
عليها وهو خر الوارثن.
اإنه عهد وميثاق} ..فمن نكث فاإما ينكث على نف�سه ومن اوفى ما عاهد عليه اه ف�سيوؤتيه اجرا عظيما{
�سدق اه العظيم.
ربنا لك احمد على ما اوليت ،ولك ال�سكر على ما اعطيت ،انت م�ستحق احمد والثناء .عليك توكلنا،
واليك انبنا ،فوفقنا و�سدد خطانا ،واجعل لنا من لدنك وليا ،واجعل لنا من لدنك ن�سرا.
وكل عام وانتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته
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احمد ه وال�ساة وال�سام على ر�سول اه وعلى اآله و�سحبه ومن وااهIOÉb ƒª°ùdG ÜÉë°UG ÊGƒNG ،
دول جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ا�سحاب ال�سمو وامعاي وال�سعادة اأع�ساء الوفود ي هذا اليوم
ااأغر من اأيام اللقاء ال�سنوي امبارك لقادة دول جل�ض التعاون ي�سرنا ان نرحب بكم جميعا على ار�ض
ُعمان ونرجو ان يوفقنا اه خال انعقاد هذه القمة وهي القمة اخليجية ال�ساد�سة ع�سرة التي جمعنا
قادة و�سعوبا على طريق ااأمل والعمل من اأجل م�ستقبل ا�سعد لنا جميعا لن�ستطيع ان ن�سيف بعون اه
اى ما حققناه بع�ض ما يجب علينا حقيقه ي هذه امرحلة ما يعود باخر والرفاهية وااأمن واا�ستقرار
ل�سعوبنا ومنطقتنا.
اإن اأهليكم هنا يجدون ي هذا اللقاء التاريخي فر�سة �سانحة للتعبر عما يكنونه لكم من خال�ض الود
وااإخاء وما ي�سمرونه من م�ساعر التقدير والتاأييد للرغبة ال�سادقة التي حدو �سعوب دولنا نحو مزيد
من التاآخي والتقارب والت�سامن والت�ساند و�سو ًا اإى الغايات ال�سامية التي من اأجلها اأن�سيء هذا
امجل�ض.
وبهذه امنا�سبة ي�سعدنا ان ن�سيد باجهد الكبر الذي بذله �ساحب ال�سمو ااأخ ال�سيخ عي�سى بن �سلمان
اآل خليفة وام�سوؤولون ي دولة البحرين ال�سقيقة ي اإدارة اأعمال الدورة ال�سابقة للمجل�ض ااأعلى وي
ال�سعي من اأجل اجاز مهام جل�ض التعاون خال الفرة اما�سية بكل همة واقتدار.
..ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
ان ما تقوم به دول جل�ض التعاون من جهد دائب متوا�سل و�سعي دائم متكامل من اأجل اإبعاد منطقتنا
عن التوترات وال�سراعات التي ت�سهدها ال�ساحة الدولية وجنيبها ما يرتب على ذلك من اآثار �سارة متد
اإى كثر من امجاات لهو اأمر ي�ستحق الثناء والتقدير.
ولقد اثبت الواقع ان انتهاج �سيا�سة معتدلة ي م�سمار العاقات الدولية والتعامل مع ااآخرين ،م�سداقية
تامة اإما هو �سلوك �سليم ونهج حكيم يوؤتي ثمارا طيبة تتجلى ي تر�سيخ قواعد ااأمن واا�ستقرار وتثبيت
دعائم اإاخاء واازدهار.
كما اأثبت اأن التعاون ال�سامل بن دول امنطقة ي �ستى امجاات الدفاعية وااأمنية وااقت�سادية
وااجتماعية والثقافية وما يتنا�سب مع ظروف كل دولة لي�ض جرد رغبة تخفق بها القلوب واإما هو
�سرورة ازمة ا غنى عنها وواجب حتمي ا حي�ض عنه اإذ بدونه ا مكن حقيق ااهداف امن�سودة
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التي ن�سعى اإليها والتي ينبغي ان نعمل بكل جد ومثابرة للتغلب على ماقد ي�سادفها من عقبات حول دون
بلوغها او توؤخر الو�سول اإليها.
وبجانب هذا التعاون القائم بيننا الذي يعتر حجر اا�سا�ض للبناء ام�ستقبلي ي امنطقة ،فان التوجهات
احديثة ي ال�سيا�سة العامية تقت�سي تعاون ًا اأكر من ذي قبل واو�سع مدى بن امجموعات الدولية امتكاملة
ي �سيا�ستها وظروفها ااقت�سادية وااجتماعية والثقافية.
وقد ادركت دول جل�ض التعاون هذا امفهوم منذ البداية ف�سرعت ي تن�سيق مواقفها ب�ساأنه و�سعت من ثم
اإى عقد العديد من اللقاءات مع امجموعات ااقت�سادية ي العام بدء ًا بامجموعة ااوروبية وذلك بهدف
دعم التبادل التجاري وت�سجيع اا�ستثمارات وتطوير القدرات التقنية وامهارات الفنية والعلمية ما يخدم
ام�سلحة ام�سركة ويراعي حقيق مزيد من امنافع امتبادلة.
..ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
ان هذه الدورة مجل�سكم اموقر تاأتي ي ظل متغرات وم�ستجدات عديدة على ال�ساحة العامية اأهمها ما
حقق من خطوات اإيجابية ي م�سرة ال�سام ي ال�سرق ااو�سط ..ولي�ض بخاف ان دول جل�ض التعاون قد
تعاملت مع هذه التطورات بواقعية �ساهمت ايجابي ًا ي دعم ما يبذل من جهود ي ذلك ام�سمار واذ نتمنى
م�ساعي ال�سام ان ت�ستمر وتتنامى على كافة ام�سارات ،فاإننا نوؤكد ان ال�سام الذي نن�سده والذي نعتقد انه
�سوف يوفر اا�ستقرار واازدهار للمنطقة وااأمن والطماأنينة جميع ابنائها ،اما هو ال�سام العادل ال�سامل
الذي ي�ستاأ�سل عوامل العنف ويق�سي على اأ�سباب التطرف وير�سخ قيم الت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي
والتعامل اح�ساري بن ال�سعوب.
ونحن من هذا امنر ننا�سد كل الدول لل�سعي من اأجل اإجاز هذه الغاية والعمل على اتخاذ كل الو�سائل
الكفيلة بتذليل ال�سعوبات والعقبات التي قد تعر�ض طريقها.
نرحب بكم مرة اخرى متمنن لكم طيب ااقامة ي بلدكم هذا ،وندعو اه العلي القدير ان يهيء لهذه
الدورة كل اأ�سباب النجاح بف�سل جهودكم امخل�سة واآرائكم ال�سديدة وان ياأخذ باأيدينا جميع ًا اإى ما فيه
خر ا�سرتنا اخليجية ودوام رفعتها وعزتها واطراد رقيها وتقدمها ي �ستى اميادين.
كما ي�سعدنا ي اختام ان نتوجه بال�سكر اإى امجل�ض الوزاري واللجان الوزارية الدائمة واإى معاي ااأمن
العام وم�ساعديه والعاملن بجهاز اامانة على جهودهم الطيبة وا�سهامهم ام�سكور ي ااعداد والتح�سر
لهذه الدورة.
ن�ساأل اه �سبحانه وتعاى ان يرينا احق حق ًا فنتبعه وان يرينا الباطل باط ً
ا فنجتنبه  ..انه �سميع جيب
الدعاء.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،
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احمد ه رب العامن وال�ساة وال�سام على اأ�سرف امر�سلن وعلى 0 ÚeÉ«ŸG ô¨dG ¬Ñë°Uh ¬dBG
ÜÉë°UCG , á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO IOÉb ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÊGƒNCG
/OƒaƒdG AÉ°†YCG IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸGh ƒª°ùdG
اإنه من دواعي البهجه والغبطه  ،اأن نتوجه اإليكم ي ختام اأعمال الدورة ال�ساد�سة ع�سرة للمجل�ض ااأعلى
بوافر ال�سكر وعظيم التقدير معربن عن ا�سمى م�ساعر ااعتزاز بهذا اللقاء الذي جمع ااأخوة ااأ�سقاء ي
�سلطنة ُعمان التي �سعدت بهم 0
ان اجتماعاتنا ولقاءاتنا ااأخوية وامناق�سات التي دارت خالها عرت عن عمق العاقات الوثيقة بن
دول امجل�ض وا غرو ي ذلك و�سعوبنا جمع بينها و�سائج القربى واأوا�سر امودة وااأخوة والتاريخ ام�سرك
 ،وجدير ب�سعوب تربط بينها كل تلك ال�سات اأن تت�سافر جهودها واأن تتعاون وتتعا�سد من اأجل بناء
م�سـرف ناب�ض باحركة واحياة وااأمل 0
م�ستقبل زاهر ّ
اإن الروح التي �سادت هذه ااجتماعات والرغبة ي تطوير جربتنا ما يعزز ثقة امواطن اخليجي ي �سرورة
تعاوننا توؤكد ان موا�سلة ام�سرة وتو�سيع اأفاقها وتنويع جااتها واإ�سراك امواطنن ي م�سوؤولياتها ونتائجها
�سوف يوؤدي دون �سك اإى مزيد من التاحم والت�ساند بن �سعوبنا باإذن اه 0
اأملن اأن ت�سيف مكا�سب جديدة نرجو اأن تعود باخر على اجميع بعون اه تعاى 0
وي ختام هذه الدورة نتمنى لكم جميع ًا عود ًا حميد ًا مقرون ًا بكل اأماي التوفيق 0
وا ي�سعنا اأخر ًا اا اأن نوجه ال�سكر والتقدير اإى اأ�سحاب ال�سمو وامعاي وال�سعادة اأع�ساء الوفود  ،كما
نخ�ض بال�سكر معاي ااأمن العام وم�ساعديه وكل العاملن ي ااأمانة العامة ما اأ�سهموا به من جهد خل�ض
كان له اأثره الوا�سح ي اإجاز اأعمال هذه الدورة 0
اإى اه ن�سرع بالدعاء ان يهيئ لنا دائم ًا من اأمرنا ر�سد ًا واأن يكلل م�سرة التعاون مزيد من التوفيق
والنجاح0
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،،
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احمد ه على عظيم اآائه ،وكرم نعمائه ،وال�ساة وال�سام على خام ر�سله و.¬FÉ«ÑfCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
انه من دواعي البهجة الغامرة ،وال�سرور امتجدد ،ان نلتقي ي هذا اليوم امبارك ،على ادم هذه امدينة
الزاهرة ،التي يزهو التاريخ باأ�سالتها ،ويباهي الزمان بعراقتها ،ويعبق الراث امجيد ي �ساحاتها
وعر�ساتها ..مدينة �سور ..ذات ااأجاد البحرية التليدة التي �سار بذكرها الركبان ،فكانت مفخرة
من مفاخر اأبناء ُعمان.
نعم ..فمن هذه امدينة التاريخية انطلق ال�سراع العماي ،حقبة طويلة من الدهر ،يجوب البحار
وامحيطات ،زاهيا متاألقا كالغيمة البي�ساء ال�سافية ،يحمل اخر اى اركان الدنيا النائية ،ويوؤوب منها
ظافرا ب�سنوف من ال�سلع والب�سائع امتنوعة ،ي تبادل جاري كبر ومنتظم ،جعل من عمان اإحدى
امحطات التجارية الهامة على امتداد فرة غر ق�سرة من عمر الزمان.

..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jG
اننا اذ نحتفل اليوم هاهنا بالذكرى ال�ساد�سة والع�سرين للعيد الوطني امجيد ،نود ــ ونحن على مقربة
نعر باديء ااأمر عن اعتزازنا العظيم بتاريخ
من تلك ال�سواحل ام�سمخة برائحة ال�سفن العتيقة ــ ان ّ
ُعمان البحري الذي �سطرته تلك ال�سواري ال�ساخة التي اندفعت ،ي ذلك اما�سي امو�سى بامجد ،من
ختلف اموانئ العمانية ،مخر العباب امتاطم ي طموح فتي ،ج�سدة قوة هذا البلد وقدرته ،وهيبته
وعزته ،ورغبته ي التوا�سل مع ح�سارات ااأم كلها ،القريبة منها والبعيدة .كما نود بعد ذلك ان ّ
نذكر
ااجيال ال�ساعدة بتلك الهمة العالية اأجدادهم ااجاد الذين ركبوا �سهوات البحار ،و�سقوا امواجها
العاتية ،ونازلوا عوا�سفها الهائجة ،طلبا للعي�ض الكرم ،ورغبة ي العمل ال�سريف ،واإن كانت تكتنفه
ال�سعاب ،وحيط به ام�ساق من كل جانب.
377

ان ال�سباب العماي امت�سوق اى اآفاق امجد ،مدعو اليوم اإى اأن يتخذ من اأجداده ‘ áÑ«W Ihób ÚeÉ«ŸG
اجد والعمل ،وال�سر وامثابرة ،والعزم امتوقد الذي ا يخبو وا يخمد ،واى اأن يوؤمن ــ كما اآمنوا ــ
باأن العمل امنتج ،مهما �سغر ،هو لبنة كبرة قوية ي بناء �سرح الوطن ،ت�ستد بها قواعده ،وتعلوا بها
اركانه ،واأنه الهدف الذي ينبغي اأن ين�سده اجميع ،وي�سعوا اليه دون تردد او ا�ستنكاف .فبالعمل امنتج
لن يكون هناك مكان ي جتمعنا لاأيدي العاطلة التي ا ت�سارك ي حركة التطور والتقدم.

..õjõ©dG ÉæÑ©°T
لقد اأ�سرنا ي خطابنا منا�سبة العيد الف�سي للنه�سة العمانية احديثة اإى اأنه كان ا بد لنا ،بعد اأن خ�سنا
جربة رائدة ي م�سمار التنمية ال�ساملة ،من حديد روؤية م�ستقبلية للعمل التنموي تقوم على �سيا�سات
واأهداف حددة وا�سحة ت َُ�سخَ ُر لبلوغها كافة ااإمكانيات امتاحة ،والو�سائل العلمية والفنية.
وكما تعلمون فاإن ما توخيناه من و�سع هذه الروؤية ام�ستقبلية هو ان تكون انطاقة نحو القرن احادي
والع�سرين مكن ااقت�ساد العماي من حقيق حول ا�سراتيجي ،فا يبقى معتمدا على ااإنفاق احكومي
وعلى اموارد النفطية ،والعمالة الوافدة ،واإما ينتقل اى طور اآخر اأف�سل واأ�سمل يجد قواعده امتينة
الرا�سخة ي امبادرات اخا�سة ،والعمالة الوطنية امتدربة ،واموارد امتجددة امتنامية ،وبحيث يوؤدي
كل ذلك ،باذن اه  ،وخال الفرة الزمنية امحددة ،اى رفع م�ستوى امعي�سة للمواطنن العمانين،
و�سمان ا�ستفادتهم ،اأينما كانوا ي ختلف امناطق ،من ثمار عملية التنمية التي تدور عجلتها ،بكل
حيوية وعنفوان ،ي كل مكان من هذا البلد العزيز حتى يتمكن من مواكبة تطورات الع�سر ي ختلف
اميادين .ونحن ،من فوق هذا امنر ،وي هذا اليوم ااأغر ،نوؤكد عزمنا على تنفيذ هذه الروؤية ،ومتابعة
خططها وبراجها ،وتوفر كل اامكانيات الازمة ،والظروف امائمة ،ل�سمان موا�سلة التنمية ي
اإطار امحاور ااأ�سا�سية التي حددتها .ومع ذلك ينبغي اأا يغيب عنا ان َت َف ُهم امواطن العماي اأبعاد
هذه الروؤية ،وتفاعله ااإيجابي معها ،وم�ساركته ي اإجاز مقا�سدها ،و�سعيه لا�ستفادة من الفر�ض التي
تتيحها ،هي اأمور �سرورية لتهيئة مناخ عام ي�ساعد على اجاح ما يتخذ من خطوات ،وما ي�ستحدث من
تغيرات ،وما ينتهج من ا�ساليب ،او ي�ستخدم من اأدوات .اإذ اأنه بدون هذا التفاعل و ام�ساركة �سوف
تكون العقبات كبرة ،بل رما كانت النتائج ــ ا قدر اه ــ اأقل من ااآمال والطموحات .ومن هنا فاإن
كل عماي مطالب باأن ي�سهم قدر طاقته ي اإيجاد البيئة اموائمة ،والربة ال�ساحة ،انطاقة عمان نحو
ام�ستقبل الواعد الذي نتطلع اليه.
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اإن اخطة اخم�سية اخام�سة ُمثّل اخطوة ااأوى على درب الروؤية ام�ستقبلية للعمل »¡a .…ƒªæàdG
الرنامج التنفيذي للمحاور وال�سيا�سات وااآليات امعتمدة لتحقيق التوازن ااقت�سادي ،والنمو الذاتي
ام�ستمر ،وتنمية اموارد الب�سرية والطبيعية ،واإيجاد دور متميز للقطاع اخا�ض ّ
مكنه من ا�ستخدام هذه
ويعر عن ح�ض وطني �سادق ،ينبع من انتماء حقيقي اى ُعمان..
اموارد ا�ستخداما يت�سف بام�سوؤوليةّ ،
هذا البلد العظيم الذي يجب اأن نعمل جميعا من اأجل نه�سته ورفعته.

..π°VÉaC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jG
لقد اأولت اخطة اخم�سية اجديدة عناية خا�سة لتوفر امخ�س�سات امالية لقطاع التعليم والتدريب
امهني انطاقا من حقيقة ان هذا النوع من التعليم هو ا�سا�ض تاأهيل القوى العاملة العمانية لتحل
تدريجيا حل العمالة الوافدة .وانه اأمر حيوي ان ي�ستمر تطوير وحديث ال�سيا�سات وامناهج امتبعة
ي هذا امجال ،من اجل �سد احتياجات �سوق العمل من الكوادر العمانية اماهرة و�سبه اماهرة وعلى
ختلف ام�ستويات امهنية ،وا يخفى انه تتوفر ااآن فر�ض تدريبية عديدة �سواء ي موؤ�س�سات التعليم
احكومية او امعاهد اخا�سة امرخ�ض لها .ومن ثم فان على ال�سباب العماي واجب اا�ستفادة من
هذه الفر�س التي تفتح لهم الطريق لانخراط ي �شلك العاملن امنتجن .كما ان على امجتمع باأ�شره
ان يعي اهمية التعليم التقني ،وان يعمل على ت�سجيعه وترويجه ومنا�سرته ،اأ�سوة مجتمعات اخرى
�سبقتنا ي هذا ام�سمار.
وكما نحر�ض على تنمية اموارد الب�سرية فاإننا ن�سعى اي�سا اى ا�ستثمار اموارد الطبيعية من اجل تنويع
القاعدة ااقت�سادية وتو�سيعها .وي هذا النطاق ياأتي م�سروع الغاز الطبيعي ام�سال ،فهو اأحد اخطوات
الكبرة التي ترمي اإى اإيجاد م�سادر متنوعة ومتجددة للدخل .و�سوف يرتب على تنفيذه جملة من
العوائد ااقت�سادية من بينها حقيق م�سادر مويلية اإ�سافية للم�ساريع التنموية ي اخطط القادمة ،وانعا�ض
الدورة ااقت�سادية لراأ�ض امال داخل ااقت�ساد الوطني ،وقيام قاعدة خدمية م�ساندة ااأعمال امرتبطة
بام�سروع ي واية �سور وامناطق امجاورة� ،سواء ي جال اخدمات العقارية او ال�سياحية او البنكية او
ال�سناعية .هذا باا�سافة اى اإيجاد فر�ض عديدة للعمل ،وام�ساعدة على اكت�ساب العمانين مهارات
جديدة نادرة.
وتاأكيدا ما نراه من �سرورة اا�ستغال ااأمثل للموقع اجغراي امتميز لل�سلطنة ،فقد م التوقيع ي اكتوبر
اما�سي على اتفاقية امتياز اإن�ساء واإدارة حطة حاويات دولية ميناء ري�سوت .ويعد هذا ام�سروع واحدا
من اأكر ام�سروعات البحرية التجارية ،ومن �ساأنه ااإ�سهام ب�سكل مبا�سر ي تن�سيط احركة التجارية
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وال�سناعية ،وي قيام مرافق خدمات تكميلية كثرة ،ولي�ض بخاف ما يوفره ذلك áYƒæàe ¢Uôa øe
للمواطنن على ختلف م�ستوياتهم العلمية والفنية .وما ا �سك فيه اأن هذه ااتفاقية تعد اإجازا اأحد
ااهداف الرئي�سية للروؤية ام�ستقبلية لاقت�ساد العماي اأنها تندرج ي نطاق ما دعت اليه من تنويع
م�سادر الدخل واا�ستفادة من اموقع الذي تتميز به اموانئ العمانية واحمد ه.
وي اإطار النظرة اا�سراتيجية لاقت�ساد العماي ومرتكزاته ااأ�سا�سية ،وجاوبا مع التطورات العامية
التي اثبتت اهمية امجموعات القت�شادية الكبرة ،فان ال�شلطنة قد �شاركت بن�شاط ،خال الأ�شهر
اما�سية ،ي و�سع القواعد والرتيبات لتكوين جمع اقت�سادي للدول امطلة على امحيط الهندي يرمي
اإى تو�سيع التبادل التجاري ،والتكامل ااقت�سادي ،وتن�سيط حركة ال�سياحة واا�ستثمارات امبا�سرة،
وتنمية اموارد الب�سرية ،ونقل التكنولوجيا ،مع العمل على اإزالة العوائق ،وت�سجيع التوا�سل بن
الدول ااأع�ساء ،وذلك دون اإخال باأية التزامات لهذه الدول تفر�سها اتفاقيات او ترتيبات للتعاون
ااإقليمي.
لقد كان امحيط الهندي دائما البوابة الرئي�سية للعمانين التي انطلقوا من خالها اإى البلدان التي
تقع على �سواطئه ،ثم اى ما وراءها من اآفاق رحبة �سا�سعة .وها نحن اليوم نو�سل حا�سرنا ام�سرق
ما�سينا العريق اموؤنق ،ي اإطار هذا التجمع اجديد الذي ي�سم دوا بينها روابط جارية تاريخية ،وم�سالح
اقت�سادية م�سركة ،ولها اأهداف تنموية متقاربة تدعوها اى تن�سيق جهودها ي مواجهة التحديات التي
تطرحها التطورات ااقت�سادية امتاحقة على امتداد ال�ساحة الدولية.
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اإنه من اجلي الوا�سح ان الدولة توي اهتماما بالغا لتنويع ااقت�ساد الوطني ،وتوفر فر�ض العمل
والتدريب للمواطنن .غر اأن ذلك ا يعني كل �سيء ي م�سمار ما ن�سعى اليه من بناء اان�سان العماي
واإعداده للم�ستقبل ،اذ اأن هذا البناء وااإعداد ا يتمان ،ي نظرنا ،مجرد توفر اأ�سباب الرفاه امادي،
والرخاء ااقت�سادي ،والتدريب امهني الذي يوؤهل الفرد ل�سغل وظيفة ما ي احكومة او القطاع اخا�ض،
واإما ا بد ،اى جانب كل ذلك ،من اتخاذ كل الو�سائل الكفيلة بربية امواطن تربية �ساحة ،واإمداده
بالعلم والثقافة ،وتهيئته ب�سورة متكاملة و�ساملة جعل منه عن�سرا منتجا ي جتمعه ،مدركا ما فيه
�سالح اأمته ،ذا ب�سرة نافذة وتقدير �سليم لاأمور ،ليتمكن بذلك من خدمة وطنه ،ومن ام�ساركة ي
�سنع القرار ال�سحيح على م�ستويات متعددة تختلف باختاف موقعه ي البنيان ااجتماعي.
ولقد راعينا ي احقبة اما�سية من عمر النه�سة امباركة تطبيق تلك النظرة ال�ساملة ،وذلك بتوفر كل
الظروف ،واتخاذ كافة الو�سائل اموؤدية اى هذا البناء امتكامل .وكانت اإحدى اجوانب البارزة ي هذا
اميدان اأننا احنا له ب�سورة تدريجية ،من خال امجل�ض اا�ست�ساري للدولة اوا ،وبعد ذلك عن طريق
جل�ض ال�سورى� ،سبل ام�ساركة ي مناق�سة �سوؤون بلده ،وتقدم الراأي وام�سورة حول ام�سائل امطروحة
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للبحث ،اإ�سهاما منه ي �سنع القرار الوطني على م�ستوى الدولة.
واحمد ه ،فقد كتب �سبحانه وتعاى النجاح للتجربة ،ومن ثم قررنا اتخاذ خطوة اخرى تهدف اى
تو�سيع دائرة ال�سورى التي حث عليها الدين احنيف وذلك بان�ساء جل�ض جديد ،با�سم جل�ض الدولة،
اى جانب جل�ض ال�سورى يكون رافدا اإيجابيا اآخر ي جال التعاون البناء بن احكومة وامواطنن ما
فيه اخر والنفع العام .و�سوف ي�سم امجل�ض نخبة اأخرى من اأبناء هذا الوطن الغاي نقوم بتعيينهم من
بن من لديهم اخرة والقدرة على اإثراء عملية ال�سورى ،ودفعها اإى مزيد من النجاح ي حقيق اأهدافها
اجليلة ،وغاياتها النبيلة.
وتتويج ًا جهود ربع قرن من العمل الباذل ،والعطاء امثمر ،فقد اأ�سدرنا ،كما تعلمون  -اأيها امواطنون
الكرام  -النظام ااأ�سا�سي للدولة الذي هو خا�سة التجربة الرائدة التي خ�سناها خال الفرة اما�سية،
عرفت هذه الوثيقة التاريخية الدولة ونظام احكم فيها ،وحددت امبادئ اموجهة ل�سيا�ستها ي
وقد َ
امجاات امختلفة .كما بينت احقوق والواجبات العامة ،وف�سلت ااأحكام اخا�سة لرئي�ض الدولة،
وجل�ض الوزراء والق�ساء.
عـمان ،واأحالت بيان ااأحكام ي كل منها
واأ�سارت اى امجال�ض امتخ�س�سة ،وال�سوؤون امالية ،وجل�ض ُ
اإى امرا�سيم والقوانن التي �سوف ت�سدر ي هذا ال�ساأن.
والرقي
وا �سك اأن هذا النظام ُيعد القاعدة ااأ�سا�سية التي ننطلق من خالها لتحقيق امزيد من التقدم
ّ
والتطور ،وندعو ّ
اه عز وجل اأن ُيحيطها برعايته وتوفيقه ،حتى ُتوؤتي بعونه تعاى ثمارها الطيبة
امباركة ..اإنه على ما ي�ساء قدير ،وهو نعم اموى ونعم الن�سر.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد َحبا ُ
اه جلت قدرته منطقتنا وفرة ي اخرات تاأتي الطاقة ي مقدمتها .وبهذه اخرات ارتبطت
م�سالح دول عديدة ي �ستى اأرجاء امعمورة .لذلك فهي ت�سعى اإى موؤازرة ا�ستقرار امنطقة �سمانا لتلك
ام�سالح ،وي �سوء هذا الواقع فاإنه من الوا�سح اأن اا�ستقرار ي هذا اجزء احيوي من العام ،وا�ستمرار
ااأمن والطماأنينة ي جتمعاته ،رهن مدى قدرة دوله على عدم ا�ستفزاز امجتمع الدوي باأية طريقة،
�سواء بتهديد ام�سالح اأو بالتدخل ي �سوؤون ااآخرين ،ومهما كانت امررات .لذلك يكون من واجب
اجميع االتزام مبادئ التعاي�ض ال�سلمي بن الدول ،واحرام قواعد القانون الدوي امنظمة للحقوق
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والواجبات على اأ�سا�ض من الرغبة ال�سادقة ي جنيب امنطقة عوامل عدم اا�ستقرار ،ومكينها من موا�سلة
النمو واازدهار .ولي�ض بجديد اأن نقول اإن دول جل�ض التعاون لدول اخليج العربية تبذل ُق�سارى جهدها ي
هذا ااجاه من اأجل امحافظة على امنجزات الكبرة التي حققتها خال احقبة اما�سية .وما ا �سك فيه اأن
بناء الثقة بن دول امجل�ض ،وعدم ال�سماح اختاف وجهات النظر  -الذي قد يحدث من حن اآخر  -اأن
يحيد بها عن اأهدافها الكرى ي اا�ستقرار ،والتكامل ااقت�سادي والرفاة ااجتماعي ،يعدان من اأهم العوامل
ي تر�سيخ دعائم ااأمن والطماأنينة ،وي ا�ستمرار النمو والتطور ي هذه الدول ،كما اأن ت�سابك م�سالح اأبنائها
من �ساأنه توثيق ُعرى ااأخوة فيما بينهم ،وتقوية روابط التعاون والت�ساند والتعا�سد التي تدعو اإليها جملة من
احقائق التي جمعهم وهي اأوا�سر العقيدة ،وو�سائج القربى والرحم ،وروابط اجوار وام�سالح ام�سركة.
واإذا انتقلنا اى حيطنا العربي ااأكر فاإننا نوؤكد من جديد اأننا نا�سرنا م�سرة ال�سام ي ال�سرق ااأو�سط ،واإننا
ا نزال نوؤيدها ،وبالرغم من العقبات التي ترز من حن اآخر فاإنه من ام�ساهد ان حقائق ثابتة قد اأجزت على
ااأر�ض الفل�سطينية ،واأن هناك حقائق اأخرى اكر اهمية ندفع ي اجاه اإجازها لتخرج اى حيز الواقع ،وعلى
كل ام�سارات .وا بد من القول  -اأيها امواطنون الكرام  -اأن العملية ال�سلمية هي ي حد ذاتها عمل تاريخي،
وهدف نبيل ا مكن ان ينحرف عن م�ساره نتيجة تغير ي ال�سيا�سات امرحلية اأطراف النزاع .اإنها م�سرة
مت�سلة ،ولن تتوقف ،باإذن ّ
اه ،حتى يتحقق ال�سام ،وي�سود الوئام ،وينعم اجميع بااأمن وااأمان.
..õjõ©dG ÉæÑ©°T
ُي�سعدنا ونحن نحتفي مع ًا بهذا اليوم العظيم الذي نتذكر فيه اأجادنا ي اما�سي ،ونفخر منجزاتنا ي احا�سر
ونعر عن طموحاتنا واآمالنا ي ام�ستقبل ،ان نتوجه اليكم جميعا بالتهنئة ،واأن نخ�ض بالتحية قواتنا ام�سلحة
البا�سلة ،وكافة اأجهزة ااأمن ،ال�ساهرة على حماية الوطن ،و�سامة امجتمع ،و�سمان اا�ستقرار والطماأنينة.
لقد كان ّ
اه العلي القدير معنا ي كل خطواتنا اما�سية ،يكلوؤنا برعايته وعنايته ،فله احمد على ما اأعطى
واأ�سدى ،وله ال�سكر على التوفيق وال�سداد ،واليه من هذا امقام ،نرفع اأكف ال�سراعة خا�سعن ،داعن من قلوب
خل�سة اأن ياأخذ باأيدينا اى مزيد من اخر والنماء ،والرقي والتقدم ،والعزة وامنعة ،واأن يجمعنا العام القادم ي
�سالة ،مدينة ااأ�سالة وامجد ،وقد قطعنا �سوط ًا اأكر نحو الغاية الكرى التي اإليها ن�سد الرحال ،ونغذ ال�سر،
يحدونا اأمل كبر ي بلوغ ذرا رفيعة من ال�سوؤدد والفخار ،والرخاء واازدهار.
وفقكم ّ
اه ،وكل عام واأنتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة ّ
اه وبركاته
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احمد ه رب العامن ،وال�ساة وال�سام على ر�سوله اامن ،وعلى .øjóà¡ŸG IGó¡dG ¬Ñë°Uh ¬dBG
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انه من دائل ف�سله تعاى ورعايته ،و�سواهد توفيقه وعنايته ،ان جتمع اليوم ها هنا ..ي هذه امدينة
اخالدة ..مدينة �سالة ..لنحتفل معا بالذكرى امجيدة ال�سابعة والع�سرين انباج فجر النه�سة
العمانية احديثة الذي امتد �سناه ليعم كل ارجاء عمان ،فيظهر من مفاخرها ما طواه الن�سيان ،ويرز من
اأجادها ما نعتز به على مدى اازمان.
لقد احت�سنت هذه امدينة ،اول �سعاع من ذلك الفجر ال�سادق ،الذي �سق ب�سيائه ُحجب الظام ،وم�سى
ين�سر البِ�سر ،ويزرع احياة ،ويزيل اآثار دهر طويل من اجمود اأعاق حركة الوطن ،وبدد طاقاته ،فلم يعد
قادرا على مواكبة الع�سر ،وجاراة ااأم .اأجل ..من هذه الربوع بداأت ام�سرة امباركة اوى خطواتها
ي م�سمار البناء والتعمر ،والتحديث والتطوير ،مفعمة بالعزم واامل ،متوهجة باجد والعمل ،غايتها
الكرى بناء دولة ع�سرية ،وهدفها ااأ�سمى حقيق اامن والرخاء واازدهار.
واإنه من �سوابغ نعم اه علينا اأن ام�سرة ا تزال مندفعة ي طريقها امر�سوم ،بخطى ثابتة واعية ،وعزم
اأكيد را�سخ واحمد ه.
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على مدى ااأعوام اما�سية من تاريخ النه�سة امعا�سرة حققت ،وه احمد ،منجزات كبرة ي كل
جاات احياة ،وكما تعلمون وت�سهدون فاإن هذه امنجزات م تكن لتظهر على ار�ض الواقع لوا اجهد
الباذل ،والعطاء امتوا�سل ،واارادة الطاحة ،التي ت�ست�سرف ام�ستقبل ،وتعمل من اأجل غد اف�سل
واجمل .فطوبى لكل يد عاملة ت�سارك ي بناء نه�سة ُعمان ،ي كل ميدان ،ودعوة �سادقة ل ُبناة احا�سر
ورواد ام�ستقبل ،لانطاق نحو اآفاق ابعد ،و�ساحات اأرحب ،ومقا�سد اأ�سمى واأعلى.
وعر ام�سالك ،كثر ال�سعاب ،ا يقوى على اجتيازه اى غايته الق�سوى
ان درب البناء طويل �ساقُ ،
اإا العاملون ال�سابرون ،القادرون على مواجهة التحديات بروح وثابة ،وعزمة ما�سية ،وفكر �سائب،
وراأي �سديد .واأنتم ..اأنتم جميعا ..اولئك العاملون ..ف�سروا على بركة اه ،وام�سوا قدما اى ما فيه
خركم و�ساح حالكم.
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لقد عملنا خال احقبة اما�سية على بناء الدولة الع�سرية امتكاملة ي اأجهزتها وموؤ�س�ساتها ،املتزمة ‘
مبادئها و�سيا�ساتها ،الوا�سحة ي مواقفها وتوجهاتها .وكان �سدور النظام اا�سا�سي للدولة تتويجا لتلك
احقبة .وكما اأ�سرنا ي خطابنا منا�سبة العيد الوطني ال�ساد�ض والع�سرين فان هذا النظام يعد القاعدة
اا�سا�سية التي ننطلق من خالها لتحقيق امزيد من التقدم والرقي والتطور وهو ير�سم �سورة �سادقة
وا�سحة للمبادئ التي نلتزم بها ي �سيا�ساتنا الداخلية واخارجية ،والتي تهدف ي جملتها اى بناء
اان�سان ال ُعماي ،وتطوير قدراته الذاتية ،وخراته العلمية والعملية ،باعتباره ُقطب الرحى الذي تدور
حوله كل ااأهداف ،وحقق من اأجله كل امنجزات ،وتعد ي �سبيل تن�سئته واعداده ختلف اخطط
والرامج وامناهج .تلك هي احقيقة التي يجب ان يعيها كل فرد ،ويعمل ي �سوئها كل م�سوؤول .فما
امبادئ اموجهة ل�سيا�سة الدولة ي �ستى اميادين اا و�سائل متعددة ترمي اى حقيق غاية واحدة هي
�سعادة اان�سان ورخاوؤه ،ورقيه وتقدمه ،واأمنه و�سامته ،ي ظل دولة قوية ناه�سة ،حظى بااحرام
وامكانة امرموقة على امتداد ال�ساحة الدولية.
ذلك هو ما �سعينا اليه منذ فجر النه�سة امباركة .ولقد حقق بحمد اه الكثر ما تطلعنا اى اجازه ي
جال العاقات الدولية ،وااقت�ساد والتنمية ،والرعاية ااجتماعية ،والتعليم والثقافة ،وااأمن
والدفاع .ونحن ما�سون نحو غايتنا ي عزم واإ�سرار ،من اأجل مزيد من امنجزات الهادفة اى حقيق
م�ستوى اأف�سل ي �ستى امجاات بعون اه.
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لقد ن�ض النظام اا�سا�سي للدولة على ان (�سيادة القانون اأ�سا�ض احكم ي الدولة) .وتنفيذا لذلك
فانه وان كان النظام القانوي قد �سهد تطورا كبرا خال احقبة اما�سية ،مواكبة لعملية التنمية
ال�ساملة ،وم�ساندة لها ،اا اننا نوؤكد على اهتمامنا با�ستكمال ما تبقى من العنا�سر ي هذا امجال خال
الفرة القادمة ،وعلى اخ�سو�ض فيما يتعلق بتنظيم الق�ساء على اأ�س�ض حديثة ،من حيث امحاكم
واخت�سا�ساتها ،ودرجاتها ،وااجراءات القانونية الواجب اتباعها ،والتي تكفل حق الدولة ي �سيانة
اامن واا�ستقرار ،وت�سمن ي ذات الوقت احقوق العامة لاأفراد واجماعات ،م�ستمدين العون والقوة
من العلي القدير ،الذي اأمر بالعدل وااح�سان ،ونهى عن البغي والعدوان.
اإن تطوير الت�سريعات واإ�سفاء امرونة على اإجراءات تنفيذ احكامها ومعاجة ام�سكات التي يظهرها
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التطبيق العملي لها ،من �ساأنه ان ي�ساعد كثرا على ™«é°ûJh »æWƒdG OÉ°üàb’G §«°ûæJ ‘ ÉgQhO …ODƒJ ¿G
العاملن فيه على مار�سة اعمالهم ي ي�سر ودون تعقيدات اإدارية ا داعي لها وا طائل من ورائها .لذلك
فانه من واجب اجهات احكومية امخت�سة ان ت�سع هذا اامر ي مقدمة اولوياتها من اجل قيام قطاع
خا�ض كفء وقادر على امناف�سة وااإ�سهام ي عملية التنمية.
وتقديرا منا للدور احيوي الذي قام به هذا القطاع ي تن�سيط ااقت�ساد الوطني وتطويره منذ قيام النه�سة
امباركة ،وت�سجيعا له على مزيد من ااإ�سهام البناء ي م�سرة ُعمان احديثة نحو اآفاق التقدم واازدهار،
فاننا نعلن العام القادم عاما للقطاع اخا�ض يرز فيه قدراته ،ويظهر فيه ان�سطته ،ويعر فيه من خال
م�ساهماته امتميزة عن روحه الوطنية ،ورغبته اا�سيلة ي خدمة جتمعه ،ورفع �ساأن وطنه ليكون ي
م�ساف اام الناه�سة امتقدمة.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
وكما هو �ساأننا ي االتزام بقيمنا ومبادئنا ي ر�سم ال�سيا�سات الداخلية وتنفيذها فاننا ا نحيد عن
امبادئ ال�سيا�سية ،والثوابت ااأ�سا�سية ،التي انتهجناها ي جال العاقات اخارجية .فمواقفنا نابعة من
قناعاتنا ،وهي تعر عن �سدق توجهاتنا ،وو�سوح روؤانا ،وواقعية تعاملنا مع ختلف الق�سايا وام�ساكل
الدولية وااقليمية.
واإذا كان العام ا مكن اأن يخلو من النزاعات وام�ساكل بحكم ت�سارب ام�سالح فاننا نعتقد جازمن
اأن بناء الثقة بن ال�سعوب ،وتاأكيد اوا�سر ال�سداقة مع الدول ،والعمل على حقيق ام�سالح ام�سركة،
ومراعاة ال�سرعية الدولية ،واالتزام بامعاهدات والقوانن ..كل ذلك من �ساأنه ان يوؤدي اى مزيد من
التفاهم الواعي ،والتعاون البناء ،من اأجل انت�سار ااأمن وال�سام ،و�سيوع الطماأنينة والرخاء.
واذ نعر من هذا امنر عن منياتنا للعام ،مختلف �سعوبه ودوله ،بالتوافق واا�ستقرار ااقت�سادي
وال�سيا�سي ،فاننا ندعو قادته اى بذل جهد اأكر من اأجل تنمية التوا�سل ،وتقوية الروابط ،وتوثيق
الو�سائج ،و�سوا اى عام اأف�سل ي�سوده الوئام ،وينعم فيه اجميع بالعدالة وال�سام.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
يطيب لنا اأن ننتهز هذه امنا�سبة لنتوجه اليكم بالتهنئة ،واأن نخ�ض بالتحية والثناء العاطر قواتنا ام�سلحة
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OhòdGh ,á°†¡ædG äGõéæe ájÉªM ‘ º«¶©dG ÉgQhóH ÒÑµdG ÉfRGõàYG øY øjÈ©e ,øe’G Iõ¡LG ôFÉ°Sh
عن عرين الوطن ،وال�سهر على اأمنه و�سامته وا�ستقراره ،موؤكدين رعايتنا لها ،وعنايتنا بها ،لتظل
دائما واأبدا الدرع امتن ،واح�سن اح�سن.
ربنا اجعل هذا البلد اآمنا ،واجنبه نائبات الدهر ،واأ�سبغ عليه من خرك الوفر ..انك على كل
�سيء قدير�.سدد اه خطاكم ،وبارك ي اأعمالكم ..وكل عام واأنتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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احمد ه على ما اأوى واأنعم ،وال�ساة وال�سام على الر�سول ااأمن ،وعلى اآله و�سحابته ومن وااه
اإى يوم الدين.
..ΩGôµdG iQƒ°ûdGh ádhódG »°ù∏› AÉ°†YCG
..¿Éµe πc ‘ ..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي هذا اليوم اميمون امبارك نفتتح با�سم اه وبتوفيقه ،جل�ض ُعمان الذي يتكون من جل�سن :جل�ض
ال�سورى ،وقد كان جربة رائدة اثبتت جاحها خال الفرة اما�سية ،وجل�ض الدولة الذي ناأمل ان يكون
لبنة اأخرى قوية را�سخة ي بنيان امجتمع ال ُعماي ،تعزز ما حقق من منجزات ،وتوؤكد ما ر�سمناه من
مبادئ ،ومن بينها اإر�ساء اأ�س�ض �ساحة لر�سيخ دعائم �سورى �سحيحة ،نابعة من تراث الوطن وقيمه
و�سريعته ااإ�سامية ،معتزة بتاريخه ،اآخذة بامفيد من اأ�ساليب الع�سر واأدواته.

اإن اإن�ساء جل�ض الدولة ،ليقوم بواجبه ،جنب ًا اإى جنب ،مع جل�ض ال�سورى ي حقيق ااأهداف
الوطنية ،يعتر خطوة متقدمة على �سعيد التعاون بن احكومة وامواطنن من اأجل مزيد من ااأزدهار
والرخاء والتقدم والنماء.
فتعدد ااآراء وااأفكار التي تخدم ال�سالح العام ،وتري م�سرة التطور والبناء ،هو من اأهم العوامل
التي تعن على و�سوح الروؤية ،وحديد الغاية ،لذلك فاأنتم جميع ًا مطالبون� ،سواء ي جل�ض الدولة
اأم ي جل�ض ال�سورى ،باأن تبذلوا ق�سارى اجهد ي درا�سة ام�سائل التي تطرح عليكم ،اأو تلك التي
ترون طرحها ي نطاق امهام اموكولة اإليكم ،درا�سة مو�سوعية تت�سم بالدقة والواقعية والوعي ،و�سو ًا
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اإى اآراء �سديدة ،وحلول ر�سيدة ،توؤدي بجانب اجهود احثيثة التي تبذلها احكومة اى تقدم ,øWƒdG
وتوفر اأ�سباب احياة الكرمة للجميع على هذه ااأر�ض الطيبة ااآمنة باإذن اه.
..ΩGôµdG AÉ°†YC’G É¡jCG
لقد اتخذت الدولة خال احقبة اما�سية من اخطوات امدرو�سة ما يحقق ت�سخر موارد الوطن خدمة
ااأهداف امرجوة ،والطموحات الكبرة التي ت�سعى اإى بناء جتمع ناه�ض ،واقت�ساد قوي ف�سجعت
ال�سناعة والتجارة والزراعة ،وي�سرت جاات اا�ستثمار ،وطورت مرافق اخدمات ،لتتواكب مع
مراحل التقدم ي الباد ،واأن�ساأت اموؤ�س�سات التعليمية وال�سحية وااجتماعية ،و�سنت القوانن
امنظمة حركة البناء والتطور.
ونحن اإذ ن�سكر اأع�ساء حكومتنا على جهودهم امتوا�سلة ي تنفيذ اخطط والرامج التنموية ،واإذ
نعرب عن دعمنا لهذه اجهود ،وحر�سنا على موا�سلتها ،ا�ستعداد ًا للقرن احادي والع�سرين ،ورغبة
ي مواجهة حدياته بخرة اأكر واأعمق ،وخطوات اأر�سخ واأوثق ،فاإننا نوؤكد اليوم ،وكما اأكدنا دائما،
على اأن م�سرة التنمية ال�ساملة ا تكتمل اإا بالتكاتف والتعا�سد ،والتعاون والت�ساند ،بن احكومة
وامواطنن .لذلك فاإن م�سوؤوليتكم ي ا�ستمرار هذه ام�سرة كبرة وعظيمة .وهي م�سوؤولية وطنية
�سوف حا�سبون عليها اأمام ااأجيال القادمة .فهل اأنتم م�ستعدون حملها؟ اإن ذلك يحتم عليكم اأن
تبدوا اآراءكم واأن تقدموا مقرحاتكم بكل جرد وترفع عن ام�سالح اخا�سة ،واأن تلتزموا الواقعية ي
تناول الق�سايا التي م�ض ام�سحلة العليا للوطن وامواطن ،وتقوموا معاجتها من منظور �سامل للباد
بكل مناطقها وواياتها ،ا تهدفون ي ذلك اإا اإى حقيق ال�سالح العام ،كما يقت�سي منكم الركيز على
الق�سايا الرئي�سية ،وعدم اان�سغال باأمور جانبية قد تعوق التو�سل اإى نتائج عملية ي ام�سائل امطروحة
للبحث ،متجنبن دائما كل ما من �ساأنه اابتعاد بكم عن الهدف امن�سود.
اإن ثقتنا كبرة با �سك ي اأنكم اأهل حمل ااأمانة ،واأملنا عظيم ي اأنكم �ستوؤدون مهامكم اج�سيمة بكل
اقتدار ،وبروح اانتماء والوفاء لهذا الوطن العزيز ،من اأجل غد اأكر ا�سراقا باخر والنماء.
..ΩGôµdG AÉ°†YC’G É¡jCG
اإن ام�ساركة ي تر�سيخ وعي امواطنن باأهداف التنمية ومهامها واأولوياتها واجهود التي تبذل لتنفيذها،
وتعميق الرابط بن احكومة وامواطنن ،واجب وطني اأ�سا�سي ،ينبغي على كل فرد من اأبناء هذا
البلد الغاي القيام به فامواطنون من حقهم اأن يعرفوا ما تبذله احكومة من جهود ي �سبيل رفع م�ستوى
امعي�سة ،وتطوير ااقت�ساد ،وتنمية الروات الوطنية ،ورعاية امجتمع ،و�سمان اأمنه وا�ستقراره،
وامحافظة على قيمه وتراثه ومنجزاته .كما اأن من حقهم اأن يعرفوا اأن ال�ساحة الدولية ت�سهد كل
يوم من التطورات وامتغرات ما يوجب على احكومة اإعادة النظر ي خططها ،واأولوياتها ،وبراجها
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التنفيذية ،واأ�ساليبها امنهجية ،ما مكنها من تفادي ال�سلبيات التي تتمخ�ض عنها بع�ض تلك äGQƒ£àdG
وام�ستجدات ،وما يجعل من ال�سروري اأن يتفهم امواطن ظروف كل مرحلة من امراحل ،ويتقبل
الواقع الذي تفر�سه بروح اإيجابية .لذلك فاإن التوعية �سرورية للمجتمع بكل فئاته و�سرائحه ،وهي
من لوازم العمل الوطني التي بدونها ا يتاأتى للكثرين تقدير مدى تاأثر بع�ض ااأحداث العامية على
ام�سار التنموي.
واإذا كنا ندعو اجميع اإى اأداء واجبهم ي م�سمار التوعية فاإننا نوؤكد هذه الدعوة بوجه خا�ض اأع�ساء
جل�ض ال�سورى .فمن واقع مثيلهم للمواطنن ،وبحكم �سلتهم امبا�سرة بهم ،فاإنهم مطالبون� ،سواء
ب�سكل فردي اأو من خال امجل�ض وجانه ،بالقيام ي امرحلة القادمة بدور اأكر فاعلية ي هذا امجال،
يجعل الروؤية اأو�سح ،والبحث اأعمق ،والنتائج اأف�سل واأجدى واأ�سمل.
كما جدد الدعوة جمعيات امراأة ال ُعمانية ،وغرها من اموؤ�س�سات ااجتماعية ،من اأجل اإياء مزيد
من العناية وااهتمام لتوعية امواطنات بالتكيف مع معطيات الع�سر حتى تتمكن امراأة ،ي كل موقع،
من اأداء دورها احيوي ي امجتمع والذي عملنا منذ البداية على اإعدادها للقيام به ،فاأحنا لها فر�ض
التعليم والعمل وام�ساركة ي اخدمة ااجتماعية ،واا�سهام بالراأي من خال جل�ض ال�سورى ،وها
نحن اليوم نقوم بتكرمها مرة اأخرى وذلك بتعيينها ي جل�ض الدولة ،لرفع من مكانتها ،ونعزز من
فر�ض م�ساركتها ي خدمة جتمعها وتنميته وترقيته اإ�سافة اى مهمتها الكرى ي بناء ااأ�سرة ،وغر�ض
اانتماء والواء ي نفو�ض ااأجيال ال�ساعدة.

..ΩGô```µdG AÉ`°†YC’G É``¡jCG
اأن التجربة ي جال ال�سورى قد حازت على ر�سانا واحمد ه ،حيث �سيدت دعائمها ي اأناة ،وبنيت
اأركانها بعد تثبت ،وذلك من اأجل اأن يكون البنيان عند اكتماله ،باإذن اه ،قوي ًا را�سخ ًا ،حقق ًا للغاية
التي نرجوها ،والهدف الذي ن�سعى اليه.
واإذ نتوجه اإى اموى تبارك وتعاى اأن يحفظ ُعمان .ويرعى م�سرتها ،وي�سدد خطاها ،ي�سرنا اأن ننتهز
هذه الفر�سة لتهنئتكم والدعاء مجل�ض ُعمان بالتوفيق والنجاح.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته..
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احمد ه ال�سميع العليم ،وال�ساة وال�سام على من جاء بالنهج القوم ،وعلى ™ÑJG øeh ¬Ñë°Uh ¬dBG
�سراطه ام�ستقيم.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي مثل هذا اليوم امبارك من كل عام نلتقي معا ،لنحتفل بالذكرى امتجددة للعيد الوطني امجيد..
عيد النه�سة العمانية احديثة التي اأ�سرقت على هذه ااأر�ض الطيبة منذ ثمانية وع�سرين عاما لتبعث ي
جنباتها حياة جديدة ،زاخرة بااأمل ،متطلعة اإى غد اأف�سل ،وم�ستقبل اأجمل.
ولقد كان من ف�سل اه علينا ،وعلى هذا الوطن الغاي اأن كانت الروؤية وا�سحة منذ البداية ..تلك
الروؤية التي �ساعدت على و�سع الت�سورات لبناء جتمع حديث ،له فكره ،وله اأ�سالته ،وله نظرته
ااقت�سادية القائمة على اأ�سا�ض تنويع ام�سادر واموارد وبناء القدرات الب�سرية التي توفر لاقت�ساد القوة
وامتانة ،وتتيح مختلف فروعه النمو ال�سحي ،والتكامل الطبيعي ،والتفاعل احيوي ،من اأجل تنمية
�ساملة تواكب الع�سر ،وت�ست�سف اآفاق ام�ستقبل.
نعم كان ذلك من ف�سل اه .وكان من ف�سله تعاى اأي�سا وتوفيقه اأن اقرن ااأمل بالعمل اجاد ،والهمة
العالية ،والعزم ااأكيد .وها نحن اليوم جني ،بحمد اه ،ثمار ذلك كله ..تطورا م�سهودا ي كل اميادين
ال�سيا�سية وااقت�سادية وااجتماعية والثقافية ،وخرة وا�سعة جاءت نتيجة العمل الدائب ،واممار�سة
ام�ستمرة ،فاأ�سفت على حركة التطور امتنامية بعدا واقعيا يع�سمها من مزالق ااندفاع والتهور ،ويناأى
بها عن م�ساكل اارجال وعدم التدبر.
واإذا كانت ااأمور تقا�ض بنتائجها فاإنه مكن القول باأن ما حقق خال احقبة اما�سية ،بعون منه تعاى ،هو
اإجاز كبر ي�سهد به التاريخ لكم اأنتم جميع ًا يا اأبناء عمان  .لقد �سرم و�سابرم ،وواجهتم التحديات،
وذللتم العقبات ،فرعى اه م�سرتكم ،وكتب لكم ال�سداد والتوفيق .فحمدا ه على ما اأوى واأ�سدى
حمدا كثرا طيبا مباركا فيه} .ذلك ف�سل اه يوؤتيه من ي�ساء ،واه ذو الف�سل العظيم{.
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...ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
نعلم جميعا اأن ااقت�ساد العامي مر مرحلة غر �سحية ،يخ�سى تفاقمها .ومن ااأمور ام�سلمة ¿CG
اقت�ساديات الدول مرابطة ،بع�سها يتاأثر ببع�ض ،نظرا لت�سابك ام�سالح والعاقات فيما بينها .ونظرا
للركود ااقت�سادي والك�ساد امفاجىء الذي طراأ على بع�ض الدول ام�ستهلكة للطاقة فقد نتج عن
ذلك تقليل طلب هذه الدول عليها .ولقد اأ�سرنا مرات عديدة اإى اأن النفط  -اإ�سافة اإى كونه �سلعة
نا�سبة  -فاإن اأ�سعاره معر�سة ،ي كثر من ااأحيان ،للتذبذب وعدم اا�ستقرار ،واأنه لي�ض من احكمة
وح�سن ال�سيا�سة ااعتماد عليه كمورد وحيد ،ا �سند له وا بديل ،لتمويل م�سروعات التنمية .وها
نحن ن�سهد اليوم الراجع ،واانخفا�ض ي اأ�سعاره ،ااأمر الذي كان له ،دون �سك ،اآثاره على اإيرادات
الدولة ،اإذ اأنه ا يزال ام�سدر الرئي�سي للدخل القومي ،واإن بدرجة اأقل ما كان عليه ااأمر من قبل .وما
هو معلوم اأننا دعونا دائما ،على مدى ال�سنوات امن�سرمة ،اإى التنويع ااقت�سادي درءا مخاطر اارتكاز
على �سلعة وحيدة ،تتقلب مع اأ�سعارها اأحوال الباد خف�سا ورفعا .وقد تنبهنا لهذا ااأمر  -منذ البداية
 بتبني �سيا�سات متنا�سقة ،اإر�ساء التنمية على قواعد قوية ثابتة ،ودعائم متينة را�سخة ،ت�سمنلاقت�ساد الوطني التنوع امتكامل ،والنمو امتوازن .وعلى اأ�سا�ض من ذلك قامت الدولة بدعم ال�سناعة
والزراعة ،والتجارة وال�سياحة ،و�سجعت اا�ستثمار ي هذه امجاات ،وحثت على تطويرها ،وعلى
توفر امناخ امائم لنجاحها ،وا�ستمرار عطائها .وقد كان لذلك اثر وا�سح ودور ا ينكر ،فيما حقق
من تقدم ي هذا ام�سمار .غر اأنكم تدركون اأن هذه القطاعات ا مكن اأن تدر ،بن ع�سية و�سحاها،
عوائد تعادل دخل النفط ،فهي بحاجة اإى وقت اأكر ،ورعاية اأكر ،ومويل اأوفر ،لكي توؤتي ثمارها،
وتوؤدي الدور امر�سوم لها ي ااقت�ساد الوطني ،واإذا كنا نرى اأن ما اأجز حتى ااآن ،ي القطاعات التي
اأ�سرنا اإليها ،يبعث على الر�سا ،ي �سوء الظروف امحيطة بعملية التنمية خال امراحل ال�سابقة ،اإا
اأننا نود اأن نوؤكد اأن الظروف ااقت�سادية العامية على امدى امنظور جعل من التنويع ااقت�سادي م�ساألة
اأكر احاحا من ذي قبل .وهنا يظهر التحدي الذي يجابهه كل من القطاع اخا�ض واحكومة من اأجل
دفع عجلة التنمية قدما ،وعدم ال�سماح بتعرها اأوتباطوؤ اأدائها باأي حال من ااأحوال .اإن القطاع اخا�ض
مطالب اليوم ،اأكر من اأي وقت م�سى ،باأن ي�ساعف اجهد ،وي�سرع اخطى ،ويتحلى بالثقة ،وي�ستفيد
من الفر�ض ،اا�ستثمارية امواتية ،ي العديد من القطاعات ااإنتاجية الواعدة ،التي �سوف يكون
لا�ستثمار فيها اأثر اإيجابي ملمو�ض ي احياة ااقت�سادية وااجتماعية ي ااأعوام امقبلة اإن �ساء اه .وهو
مطالب ،اإى جانب ذلك ،باأن يكون على وعي تام بالظروف العامية امعا�سرة ،امتميزة بتحرير التجارة
واا�ستثمار ،والتي ت�ستدعي اأن تكون من�ساآتنا ااقت�سادية على قدر عال من الكفاية ،اإدارة ،واإنتاجا
وت�سويقا ،بحيث تقوى على امناف�سة ،خا�سة واأننا مقبلون على اان�سمام اإى منظمة التجارة العامية.
اإن عام القطاع اخا�ض يجب اأن يكون منطلقا لدور اأكر يقوم به هذا القطاع ي دعم ااقت�ساد الوطني
وتنويعه ،ي توافق وان�سجام مع اجهود التي تبذلها احكومة حفز اا�ستثمار الوطني وااأجنبي ،من
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خال اإن�ساء بنيات اأ�سا�سية جديدة ،وموا�سلة حديث القائم منها ،وتقدم Ú°ù–h ,áYƒæàŸG äÉeóÿG
مناخ اا�ستثمار العام ،وطرح برنامج للتخ�سي�ض مبني على اأ�س�ض علمية وواقعية ،ي�ساعد على ا�ستمرار
النمو ااقت�سادي ،ويزيد من الكفاءة ااإنتاجية ،ويتفادى الوقوع ي براثن ااحتكار ،اإى جانب
امراجعة ام�شتمرة للت�شريعات وفقا متطلبات التطور ،من اأجل حماية الن�شاط القت�شادي اخا�س،
وكفالة حريته ،وتنويع اأ�ساليب دعمه وت�سجيعه ،خا�سة فيما يتعلق بتي�سر ااإجراءات ااإدارية،
وتنقيتها من التعقيدات التي ا داعي لها وا طائل من ورائها ،كما نوهنا اإى ذلك ي العيد الوطني
اما�سي .هذا باا�سافة اى اإعادة النظر ي ال�سيا�سات وااأنظمة التعليمية ،واخطط والرامج التدريبية،
بهدف توجيهها نحو اإعداد امهارات امهنية والفنية ،التي تلبي حاجات القطاع اخا�ض ،وت�سمن الوفاء
متطلباته ،خا�سة ي قطاع ال�سناعة الذي يجب العمل ،بكل عزم وقوة ،على اأن يكون ي ام�ستقبل
ام�سدر الرئي�سي للدخل ي الباد ،اأو على ااأقل ام�سدر امعادل ي اإيراداته للنفط ،اإذ اأن من �ساأن ذلك،
اإذا اأخذنا ي ااعتبار م�سادر الدخل ااأخرى كالتجارة والزراعة وال�سياحة واخدمات ،اأن يوؤدي اإى
خف�ض ن�سبة اإ�سهام النفط ي الدخل القومي ،وي تكوين اموارد امالية للدولة ،اإى احد امعقول الذي ا
ي�سبب تعر�سه لانخفا�ض انكما�سا �سديدا ي اانفاق العام اأو عجزا موؤثرا ي اميزانية العامة.
ذلك هو دور احكومة ي تعزيز التنويع ااقت�سادي ،وعلى جميع اإداراتها واجب التن�سيق فيما بينها
لتمكن ام�ستثمرين من اح�سول على خدمات كاملة وافية ي وقت وجيز ،وي حدود امعقول من
ال�سوابط والقيود القانونية التي ت�سمن توجيه اا�ستثمارات  -خا�سة ااأجنبية منها  -اإى تلك القطاعات
التي ترمي اخطة ااقت�سادية للدولة اى تنويعها وزيادة دورها ي بناء ااقت�ساد الوطني .اإذ بدون مثل
هذه ال�سوابط ال�سرورية رما توجهت روؤو�ض ااأموال اإى ام�ساربات التي توؤدي اإى عدم اا�ستقرار
اماي وااقت�سادي .اإننا نريد ا�ستثمارا اإيجابيا يعود بالنفع على ام�ستثمر ،ولكنه ي�سهم ي الوقت ذاته ي
تنمية الباد وتطويرها ،وي تدريب امواطنن على اكت�ساب اخرة الفنية ،وامهارة التقنية ،ي جاات
متعددة ..ا�ستثمارا يت�سم باا�ستقرار ،ا باح�سا�سية امفرطة ،التي جعله ي�ستجيب ،ي هلع �سديد،
اأدنى بادرة �سلبية ،حلية اأو خارجية ،تظهر ي ااأفق ،فيرك ال�ساحة ،ي �سرعة مريعة ،خلفا وراءه
اآثارا �سيئة مالية واقت�سادية واجتماعية ..والعياذ باه.
واإذا كان هذا هو دور احكومة والقطاع اخا�ض ي جابهة التحديات ااقت�سادية ،ومواجهة الظروف غر
امواتية ،التي مكن اأن يتعر�ض لها ااقت�ساد الوطني ،ا �سمح اه ،نتيجة لبع�ض ااآثار واانعكا�سات
ال�سلبية لاقت�ساد العامي ،فان امواطنن مطالبون كذلك باأن يدلوا بدلوهم ي هذه امجابهة ،وذلك باحد
من ال�سلوك اا�ستهاكي غر الواعي ،وبااإقبال على اادخار ،وام�ساهمة ،كلما اأمكن ،ي اا�ستثمار،
عن طريق توظيف مدخراتهم ي م�سروعات جدية ،اإنتاجية وخدمية ،تو�سع قاعدة ااقت�ساد الوطني،
وت�ساعد على تنويعه وتطويره .ومكن ي هذا امجال لل�سباب العماي الذي يتحلى بروح امبادرة،
ويرغب ي مار�سة ااأعمال احرة ،اأن ي�ستفيد ما �سوف يقدمه �سندوق تنمية م�سروعات ال�سباب من
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و�سائل لتمويل ºgójhõJ ‘ IófÉ°ùe øeh ,ájOÉ°üàb’G ÉgGhóL øe ócCÉàdG ó©H ,á°UÉÿG º¡JÉYhô°ûe
باخرة ،ي النواحي امالية وااقت�سادية والفنية والت�سويقية وااإدارية والتنظيمية ،عن طريق م�ست�ساريه
وخرائه .اإن الهدف ااأ�سا�سي من هذا ال�سندوق هو ت�سجيع ال�سباب العماي على اإن�ساء وامتاك
م�سروعات �سغرة ومتو�سطة توفر لهم ولغرهم من امواطنن فر�ض العمل ،وت�سهم ي اإيجاد قطاع فعال
من ال�سناعات ذات احجم ال�سغر وامتو�سط التي اأ�سبحت ااآن من العوامل الرئي�سية امحركة للنمو
ااقت�سادي ي معظم اقت�ساديات العام.

... AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن اان�سان هو اأداة التنمية و�سانعها ،وهو اإى جانب ذلك هدفها وغايتها .وبقدر ما تتمكن التنمية،
مختلف اأ�ساليبها وو�سائلها ،من توفر احياة الكرمة للفرد وامجتمع بقدر ما تكون تنمية ناجحة جديرة
باأن ي�سعد القائمون عليها ،ويفخروا بنتائجها اجيدة ،ويعتزوا باآثارها الطيبة.
ذلك ما نوؤمن به ،وما �سعينا دائما اإى حقيقه .ولقد حدثنا كثرا عن هذا ااأمر على امتداد ااأعوام
ال�سابقة ،غر اأننا نود اأن نوؤكد اليوم ،ومنا�سبة عام القطاع اخا�ض ،اأن جاح اأية تنمية ،واإجازها مقا�سدها،
اإما هو عمل م�سرك بن اأطراف ثاثة :احكومة ،والقطاع اخا�ض ،وامواطنن .وعلى كل طرف من
هذه ااأطراف اأن يتحمل واجباته بروح ام�سوؤولية ،التي ا ترقى ااأم ي درجات التقدم والتطور اإا اإذا
حلت بها ،وا تهوى ي دركات التخلف والتاأخر اإا اإذا تخلت عنها.
ول�سنا هنا اليوم ب�سدد تكرار تعداد ما قامت به احكومة ،من جهود كبرة ،ي �سبيل رعاية امجتمع
العماي وتوفر �سبل العي�ض الكرم لكل اأفراده ،عن طريق التعليم والتدريب والتاأهيل والرعاية ال�سحية
وااجتماعية .فذلك اأمر وا�سح لكل ذي عينن .ولكننا نود اأن نهيب جددا بالقطاع اخا�ض اأن يكثف
من م�ساندته للحكومة ي جال التنمية الب�سرية ،باإيجاد مزيد من الفر�ض الوظيفية للعمانين ،والقيام
بتاأهيلهم وتدريبهم و�سقل مهاراتهم ،ي ميادين العمل امختلفة التي يحتاج اليها قطاعهم ،اإذ اأن من
�ساأن ذلك توفر اا�ستقرار واحياة الكرمة ،للقوى العاملة الوطنية ،وتخفي�ض ااحتياجات الفعلية
للعمالة الوافدة اى اأدنى حد مكن .وا يخفى ما ي ذلك من اآثار اإيجابية اقت�سادية واجتماعية على
الوطن وامواطنن.
400

واإى جانب ذلك نوؤكد اأهمية ادراك امواطنن للدور احيوي الذي يجب اأن يقوموا به ي �سبيل ìÉ‚EG
اخطط احكومية ي جال التوظيف ي القطاع اخا�ض ،وااإحال التدريجي للكوادر العمانية ،اماهرة
وغر اماهرة ،حل ااأيدي العاملة الوافدة .فهناك فر�ض عديدة للعمل ال�سريف ي هذا القطاع ،وعلى
ال�سباب العماي اأن يقبل عليها ،ويقبل بها ،دون ترفع اأو تردد اأو ا�ستنكاف ،واأن ي�سعى بجد اإى
االتحاق برامج التدريب والتاأهيل ،التي توفرها احكومة والقطاع اخا�ض ،من اأجل �سقل امهارات
التي متلكها ،اأو اكت�ساب مهارات جديدة ح�سن اأداءه لعمله .فتطوير اموظف اأو العامل م�ستواه
التعليمي والتقني واحري وان�سباطه والتزامه باأداء واجباته الوظيفية على خر وجه ،هو ما يدفع به
فعا اى ارتقاء �سلم النجاح بخطوات �سريعة وثابتة.
اإن تعا�سد احكومة والقطاع اخا�ض وامواطنن وتعاونهم ي توظيف اليد العاملة الوطنية ،وتدريبها
وتاأهيلها ،هو با �سك ،من اأهم العوامل التي توؤدي اى حقيق الغايات ااأ�سا�سية خطط التنمية الرامية
اإى بناء اان�سان ،وتطوير قدراته وخراته من اأجل توفر الرفاه واا�ستقرار للمجتمع .وما نود اا�سارة
اإليه ي هذا امقام اأن �سيا�سات التعمن وبراجه قد بداأت توؤتي نتائج طيبة .ومن اماأمول اأن ت�ستمر،
بالتعاون بن اجميع ،ي موا�سلة اندفاعها امدرو�ض نحو اإجاز غاياتها اجليلة ،واأهدافها امر�سومة اإن
�ساء اه.

...ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد بداأت م�سرة جل�ض التعاون لدول اخليج العربية منذ ثمانية ع�سر عاما .وخال تلك الفرة �سهدت
امنطقة اأحداثا كثرة وخطرة ،ا�ستطاع امجل�ض ،بكل ثبات ،اأن ي�سمد اأمام اأنوائها وعوا�سفها ،واأن
م�سي دوله قدما ي ت�سميمها على التعاون والت�ساند ،والتن�سيق بن �سيا�ساتها ،ي ختلف ال�سوؤون
التي م�ض حا�سرها وم�ستقبلها .فهناك التن�سيق ال�سيا�سي ،والع�سكري ،وااأمني ،اإى جانب التن�سيق
ااقت�سادي وااجتماعي ،والثقاي ،الذي من �ساأنه حقيق مزيد من التوا�سل ،والرابط والتكامل،
وت�سابك ام�سالح التي جمع بن اأبناء دول امجل�ض ،ما ير�سخ دعائم النمو والتطور ،ويثبت ركائز ااأمن
واا�ستقرار ،ويقوي اأوا�سر التعاون والتكافل ،و�سوا اإى الغايات الكرى التي من اأجلها اأن�سىء
امجل�ض.
واإذ نتطلع اإى اللقاء باإخواننا قادة دول جل�ض التعاون ،خال ال�سهر القادم ،ي �سيافة ااأخ العزيز
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�ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ،وذلك ي القمة التا�سعة ع�سرة التي �ستنعقد¿PEÉH ،
اه ،ي ابوظبي ،فاإننا ندعو اه عز وجل مجل�ض التعاون ،وللقمة القادمة ،بالتوفيق والنجاح ،ي اإجاز
خطوات جديدة ،على درب الت�سامن والتاآزر ،والتعا�سد والتنا�سر ،من اأجل حياة اأ�سعد ،وعي�ض
اأرغد ،وم�ستقبل م�سرق اإن �ساء اه.

...AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد ن�ض النظام ااأ�سا�سي للدولة على امبادىء اموجهة ل�سيا�ستنا .وما كان هذا النظام اإما هو ي واقع
ااأمر خا�سة التجربة الرائدة التي عا�ستها عمان منذ انباج فجر النه�سة امباركة ،فقد كان من الطبيعي
اأن يحدد امبادىء التي اعتمدناها دائما ي مواقفنا جاه ختلف الق�سايا ااإقليمية والدولية ،والتي توؤكد
اأوا�سر ال�سداقة ،مع جميع الدول وال�سعوب ،على اأ�سا�ض من ااحرام امتبادل ،وام�سلحة ام�سركة،
وعدم التدخل ي ال�سوؤون الداخلية ،ومراعاة امواثيق وامعاهدات الدولية وااإقليمية ،وقواعد القانون
الدوي امعرف بها ب�سورة عامة ،وما يوؤدي اإى اإ�ساعة ال�سام وااأمن بن الدول وال�سعوب.
وي اعتقادنا اأن االتزام بهذه امبادىء من قبل اجميع من �ساأنه اأن يوجد تعاونا اأوثق ،وتوا�سا اأعمق،
بن ااأم على اختاف مذاهبها ال�سيا�سية ،ومناهجها ااقت�سادية ،وم�ساربها الفكرية والثقافية .كما
اأن من �ساأنه اأن يقلل ااأزمات والنزاعات الدولية ،واأن يحد من ال�سراعات القومية والعرقية والدينية
والطائفية ،واأن يوؤدي ي النهاية اإى حلول عادلة للم�ساكل الكثرة التي بداأت تتفجر ،ب�سكل افت ،ي
بع�ض اأرجاء امعمورة ،ما يعقد ال�سات ااإن�سانية ،ويهدد اح�سارة الب�سرية ،ويدمر منجزاتها.
اإن من اأوجب الواجبات ،ي نظرنا ،ونحن على اأعتاب قرن جديد ،اأن تعمل الدول على حاربة
الظلم واا�ستبداد ،وعلى الت�سدي ل�سيا�سات التطهر العرقي ،وامتهان كرامة ااإن�سان ،وعلى جابهة
احتال اأرا�سي الغر ،واإنكار حقوقه ام�سروعة ،واأن ت�سعى اإى اإقامة ميزان العدل ،اإن�سافا للمظلومن،
وتر�سيخا لاأمن وال�سام والطماأنينة ي ختلف بقاع ااأر�ض.
واإذ ندعو اإى ذلك ننا�سد اجميع الوقوف بحزم مع حق ال�سعب الفل�سطيني ي اإقامة دولته ام�ستقلة على
ترابه الوطني ،ومع حق ااأ�سقاء ي �سوريا ولبنان ي ا�ستعادة اأرا�سيهم امحتلة ،اأن ذلك وحده هو الذي
يكفل ااأمن ،ويوطد عاقات ح�سن اجوار ،ويحقق الرخاء والنماء ،جميع �سعوب امنطقة.
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...ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ال�سام هدف الدولة ..ذلك مبداأ من امبادىء التي توجه �سيا�ستنا الداخلية ±óg ƒgh ..á«LQÉÿGh
ا�سراتيجي نعمل على حقيقه وا�ستمراره �سمانا لاأمن واا�ستقرار ،والنمو واازدهار .ولكن ال�سام
الذي نوؤمن به لي�ض �سام ال�سعفاءالذين ا يقدرون على رد العدوان ،وامحافظة على كيان الدولة،
وا�ستقالها ،و�سيادتها ،واإما �سام ااقوياء الذين يعدون لاأمر عدته كما اأمر اه .ومن هذا الفهم
الواعي فاإننا نقوم بتطوير قواتنا ام�سلحة البا�سلة وكافة اأجهزة ااأمن ،وتزويدها باأ�سباب القوة اممكن
توفرها لتمكينها من اأداء دورها ي حماية الدولة و�سامة اأرا�سيها ،وكفالة ااأمن والطماأنينة مواطنيها
وامقيمن فيها .واإذ نعر عن اعتزازنا بها ،وتقديرنا العظيم مهمتها ،فاإننا نوؤكد ا�ستمرار رعايتنا لها
وعنايتنا بها .وننتهز هذه امنا�سبة ال�سعيدة لنخ�سها بالتحية والثناء اجميل ،داعن اه لها بالتوفيق ،ي
خدمة هذا الوطن العريق ،مبتهلن اإليه تعاى ،ي هذا اليوم ااأغر ،اأن ي�سدد خطانا ،ويرعى م�سرتنا،
ويكتب لنا امزيد من التقدم والتطور ،ي ظل ااإخاء والتعاون وامحبة ،اإنه نعم اموى ونعم الن�سر.
تهنئتنا لكم جميعا بعيدنا هذا ،ون�ساأل اه اأن يجمعنا العام القادم ي مدينة عري الواعدة لنحتفل
بالذكرى التا�سعة والع�سرين لنه�ستنا امباركة ،ونحتفي منجزاتها التي �سوف تتواى على جميع ربوع
عمان باإذن اه.
وفقكم اه ،وكل عام واأنتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمد ّه الذي اأنزل الكتاب ُهدً ى للمتقن ،وال�ساة وال�سام على امبعوث رحم ًة للعامن ،وعلى ¬dBG
و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإى يوم الدين.

..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡ojCG
اإنه من دواعي احمد وال�سكر ّه �سبحانه وتعاى اأن كتب لنا اللقاء ي هذا اليوم ال�سعيد ،لنحتفل معا
بالذكرى التا�سعة والع�سرين للنه�سة ال ُعمانية ،ي ربوع مدينة عري الواعدة ،ولنجدد العزم ،مد ٍد
متوا�سل منه تعاى ،و�سند دائم منكم يااأبناء ُعمان ،على دفع ام�سرة امباركة نحو مزيد من اازدهار
واا�ستقرار ،والتطور والعمران ،يكفل لكل ربوع هذا البلد الطيب التقدم واارتقاء ،اإن �ساء ّ
اه.
ج�سدت ي منجزات عديدة ،نقلت امجتمع ال ُعماي اإى
لقد حققت ي امرحلة اما�سية اآمال كثرةّ ،
القرن الع�سرين ،وهياأت ُه مواجهة حديات القرن القادم .ونحن واثقون مام الثقة من اأن هذا امجتمع الفتي
الناه�ض ،اموؤمن بربه قادر ،اأفراد ًا وجماعات ،بالعزم وامثابرة ،واجد والعلم والعمل ،وبعونه تعاى
وتوفيقه ،على مواكبة التطورات ال�سريعة امتاحقة التي ي�سهدها العام ي �ستى جاات احياة.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡ojCG
ي العام اما�سي ،وي مثل هذه امنا�سبة ،اأ�سرنا اإى اأن ااقت�ساد العامي مر مرحلة غر �سحية ،ودعونا اإى
التنويع ااقت�سادي ،درء ًا مخاطر ااعتماد على �سلعة وحيدة هي النفط ،واإننا اليوم ،نوؤكد من جديد
على �سرورة ال�سعي احثيث من اأجل حقيق ااأهداف اا�سراتيجية للروؤية ام�ستقبلية ،التي ترمي اإى
بلوغ غاية حددة وا�سحة ،هي تعزيز ام�ستوى امعي�سي للمواطن ،و�سمان ا�ستفادته من ثمار التنمية،
وامحافظة على مكت�سبات النه�سة ،والعمل على �سيانتها وتطويرها.
فالتنويع ااقت�سادي ،وتنمية اموارد الب�سرية اماهرة ،واا�ستغال ااأمثل للموارد الطبيعية امتاحة،
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وتهيئة الظروف امائمة التي ت�سجع القطاع اخا�ض على اأداء دور اأكر ي مو ااقت�ساد الوطني ..كل
ذلك من �ساأنه تقليل ااعتماد على النفط ،الذي يجب اأا نن�سى اأبدا اأنه ثروة نا�سبة ،واأن اأ�سعاره
ُ
التحكم فيها حليا ،ومن ثم فاإن انهيارها يوؤدي  -ي حالة ااعتماد
تخ�سع لعوامل خارجية ا مكن
عليه ك�سلعة وحيدة  -اإى اختاات كبرة باموازنة العامة ،وميزان امدفوعات ،كما يوؤدي اإى تباطوؤ
معدات النمو ،و�سعف معدات اادخار واا�ستثمار.
مكنا ،بحمد ّ
واإذا كنا قد ّ
اه ،من تخطي مرحلة غر مريحة خال العامن امن�سرمن ،باأقل ما مكن من
ااأ�سرار على اقت�سادنا ،فاإنه ينبغي ا ّا نركن اإى ما �سهدت ُه اأ�سعار النفط من ح�سن ي ااآونة ااأخرة،
بل ا بد من اا�ستمرار ي اتباع �سيا�سات اقت�سادية ومالية ر�سيدة من اأهمها :تقليل ااإنفاق ،وت�سجيع
اادخار ،وحاربة اميول اا�ستهاكية ،من خال التوعية والتوجيه ،وت�سجيع ااأفراد على ام�ساهمة
الفاعلة ي ااقت�ساد الوطني ،وحث اموؤ�س�سات امالية على �سرورة ت�سخر مواردها ي تنمية القطاعات
اانتاجية  -ا ي القرو�ض اا�ستهاكية  -وتبني �سيا�سات توؤدي اإى زيادة معدات اادخار الداخلية
من ودائع امواطنن ،حتى ا ت�سطر هذه اموؤ�س�سات اإى ااعتماد على ام�سادر امالية اخارجية ،ما لذلك
من اآثار �سارة على ااقت�ساد ،ابدّ من العمل بحزم على جنبها وتفادي ما قد تت�س ّبب فيه من نتائج
�سلبية.

..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡ojCG
برغم ما واجهته اخطة اخم�سية احالية من �سعوبات نتيجة عوامل متباينة داخلية وخارجية ،فقد كان
اأدائها واحمد ّه ،اإيجابيات عديدة ي جاات ختلفة ،منها على �سبيل امثال :التحكم اإى حد كبر
ي معدات الت�سخم ،وتنفيذ عدد من ام�سروعات الهادفة اإى التنويع ااقت�سادي ،من اأبرزها م�سروع
الغاز الطبيعي ،الذي �سوف يزيد ح�سيلة الباد من العمات ااأجنبية ،ويوفر ،باإذن ّ
اه ،فر�سا وا�سعة
للت�شنيع ،ويوؤدي اإى تعميق الرتباط بالقت�شاد العامي ،وم�شروع ميناء �شالة للحاويات ،وم�شروع
ميناء �سحار الذي ُ�سرع ي تنفيذه.
وما ا ريب فيه اأن هذين ام�سروعن ااأخرين� ،سوف ُي�سهمان اأي�سا ي دفع عجلة النمو ُقدم ًا اإى ااأمام،
وي توطيد دعائم ااقت�ساد الوطني .كما اأن من اأبرز اإيجابيات اخطة اخم�سية ما م اإجازه ي ميدان تنمية
اموارد الب�سرية� ،سواء فيما يخ�ض التعليم العام اأو العاي اأو الفني اأو التدريب امهني ،اأو ي م�سمار
التعمن ،وزيادة فر�ض العمل للمواطنن ،اأو ي جال اخدمات ال�سحية ،التي �سهدت ح�سنا ملحوظا
على امتداد امناطق والوايات امختلفة ،واحمد ّه.
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اإننا اليوم ،اأيها امواطنون ،على اأبواب ااإعداد للخطة اخم�سية ال�ساد�سة .وا يخفى اأن هناك Ék °ShQO
كثرة قدمتها لنا اخطة احالية� ،سوف تتم اا�ستفادة منها ،واا�ستنارة موؤ�سراتها ،و�سو ًا اإى اأداء
اإيجابي اأكر ،وتفادي ًا ل�سلبيات ينبغي اأا تتكرر ،و�سعي ًا اإى اإجاز معدات اأف�سل لنمو ااقت�ساد
وحافظة على اا�ستقرار ااقت�سادي واماي والنقدي.
الوطني ،وتوفر ًا لفر�ض عمل اأكر للمواطننُ ،
كما اأن جربة اخطة اخم�سية احالية� ،سوف تُفيد ي تطوير �سيا�سات اادخار واا�ستثمار ،وي و�سع
ا�سراتيجية متكاملة للتخ�سي�ض من اأهدافها رفع الكفاية ااإنتاجية ،وتخفي�ض التكلفة ،وحفز ام�ستثمر
امحلي وااأجنبي على ااإ�سهام بدور فاعل ي م�سرة التنمية ال�ساملة ،اإن �ساء ّ
اه.
اإن توثيق عاقات ال�سلطنة ااقت�سادية بدول جل�ض التعاون والدول العربية والتكتات ااقت�سادية
ااإقليمية ،والتفاعل ااإيجابي مع النظام ااقت�سادي العامي ما يعود باخر والفائدة على ُعمان،
لهي اأمور ي غاية ااأهمية ،من �ساأنها اأن تتيح لنا اإمكانية ام�ساركة ي النمو الهائل ي التجارة العامية
واا�ستثمارات ،واا�ستفادة من ااأ�سواق ااآخذة ي النمو واانفتاح.
وعلى امجتمع ال ُعماي  -حكوم ًة ومواطنن  -اإدراك مدى �سرورة اا�ستعداد مجابهة حديات
العومة ،وذلك من خال تطوير القدرات الوطنية ،وتاأ�سي�ض ااقت�ساد على اأ�س�ض را�سخة من التناف�سية
وااإنتاجية العامية ،ومن خال اارتقاء بااأجهزة واموؤ�س�سات ،وااهتمام بالعلم والتقنية والبحث
والتطوير ،وتوفر امناخ الذي يكفل للقطاع اخا�ض النماء امطرد ،وام�ساركة الوا�سعة ي �سياغة خطط
التنمية وال�شيا�شات القت�شادية ،ويك�شبه القدرة على مار�شة الن�شاط القت�شادي بكفاءة ومرونة وي�شر،
وم ّكنه من مواجهة حديات مرحلة ما بعد اان�سمام منظمة التجارة العامية ،باإذن ّ
اه.
ُ
واإذا كان ا بد من كلمة اأخرة ي جال ااقت�ساد فاإننا نوؤكد على �سرورة منح ال�سياحة اأولوي ًة ي
برامج التنمية ام�ستقبلية .فهذا القطاع يتميز باإمكانيات كبرة للنمو واا�سهام الفعال ي حقيق التنويع
ااقت�سادي ،ما يزخر به هذا البلد العزيز من مقومات �سياحية ،تتمثل ي الراث التاريخي ،والطبيعة
امتنوعة ،والبيئة النقية ،والفنون وال�سناعات ال�سعبية ،بااإ�سافة اإى ااأمن واا�ستقرار ،والروح ال�سمحة
للمواطن ال ُعماي ،واحمد ّه .اإن قطاع ال�سياحة مو ّؤهل لفتح الفر�ض الوظيفية اأمام اأعداد ا باأ�ض بها
من ال ُعمانين ،كما اأنه قادر على خدمة هدف التنمية ااإقليمية بكفاءة ،اإذ اأن منافعه متد لت ُع ّم ختلف
امناطق والوايات .ومن هذا امنطلق ينبغي اإعداد ا�سراتيجية جديدة لتطوير هذا القطاع ،لتمكينه من
الوقوف على قدميه ي �سوق عامية تت�س ُم بامناف�سة ال�سديدة ،وامرونة والتنويع.
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..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡ojCG
اإن م�سرة جل�ض التعاون ما�سية نحو اأهدافها اإن �ساء اه ،والتن�سيق ي �ستى .¬FÉ°†YCG ÚH ºFÉb ä’ÉéŸG
واإذ نتطلع اإى لقاء ااإخوة قادة دول امجل�ض ي القمة الع�سرين بالريا�ض ،ي �سيافة ااأخ العزيز خادم
احرمن ال�سريفن املك فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود ،فاإننا ن�سرع اإليه �سبحانه وتعاى اأن يوفقهم وي�سدد
خطاهم ي خدمة كافة �سعوبهم ،واأن ُيحقق على اأيديهم امزيد من التقدم والرخاء ،والرقي والنماء
للجميع.
وي هذه امنا�سبة نود اأن نوؤكد  -كما اعتدنا دائم ًا  -اأننا نوؤمن بال�سام ون�سعى اإليه ،وندعو اإى تقوية
روابط ال�سداقة مع اجميع ،على اأ�سا�ض من العدل ال�سامل ،وااحرام امتبادل .ومن هذا امنطلق كان
وقوفنا الدائم احازم مع الق�سايا العادلة وي طليعتها ق�سية ال�سعب الفل�سطيني الذي يعمل من اأجل
ا�سرداد حقوقه ،واإقامة دولته ام�ستقلة ،وق�سية اجوان وجنوب لبنان ،وغرها من الق�سايا العربية
وااإ�سامية والدولية .واإذ نرجو م�سرة ال�سام ي ال�سرق ااأو�سط اأن ت�سل اإى حل من�سف للجميع،
فاإننا نهيب بامجتمع الدوي اأن يعمل جاهدا على اإيجاد حلول للق�سايا التي توؤرق العام ،وتهدد ال�سلم،
ما يرفع الظلم عن امظلومن ،و ُي�سهم ي تر�سيخ ااأمن واا�ستقرار ،ويحقق الوئام والتعاون بن ختلف
ال�سعوبّ ،
واه وي التوفيق.
..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡ojCG
اإن اعتزازنا بقواتنا ام�سلحة وكافة اأجهزة ااأمن نابع من تقديرنا لدورهم العظيم ي حماية منجزات
النه�سة امباركة ،و�سيانة مكت�سبات الوطن .واإذ نوؤكد دعمنا لها ،و�سعينا لتطويرها ،فاإننا نوجه اإليها،
من فوق هذا امنر ،وي هذا اليوم اميمون ااأغر ،التحية والثناء العاطر ،اإخا�سها وتفانيها ي اأداء
امهام امنوطة بها دائم ًا.
ن�ساأل ّ
اه الكبر امتعال اأن يوفقنا جميع ًا ما يحبه وير�ساه ،واأن يحيطنا بعنايته ،واأن يجعلنا من عباده
ال�ساكرين الذاكرين لكل النعم ،ما نعلم منها وما ا نعلم ،اإنه بكل �سيء عليم ،وعلى كل �سيء قدير
نعم اموى ،ونعم الن�سر.
واإذ نهنئكم بهذا العيد امجيد ،ندعو اموى جل وعا اأن يكتب لنا اللقاء ي العام القادم ي م�سقط
العامرة ،لنحتفل معا بالذكرى الثاثن لنه�سة ُعمان الزاهرة.
وفقكم ّ
اه ،وكل عام واأنتم بخر
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،
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ي�سعدنا اأن نكون معكم اليوم ي هذه اجامعة الفتية التي م�سى على ,É¡°ù«°SÉJ òæe ÉeÉY 14 É¡FÉ°ûfEG
ونحن حينما نزوركم اليوم ن�سعر اأي�سا باأننا نزور من �سبقكم ي هذه اجامعة اينما كانوا ي كل امواقع.
كذلك ا �سك اإننا ن�سعر بالفخر وااعتزاز ما حقق ي هذه اجامعة منذ ان�سائها ،واإن ما �سمعناه من
خال الكلمات التو�سيحية وال�سرح يجعلنا ن�سعر لي�ض باارتياح فقط واما بال�سرور البالغ ،نفخر بهذه
اجامعة ولكننا اكر من ذلك نفاخر بكم ي ُعمان وي غر ُعمان.
منذ البداية عندما تولينا مقاليد ام�سوؤولية ي هذا البلد كان من ااأمور الهامة التي كانت ت�سغلنا هي م�ساألة
التعليم اإى جانب امور اخرى وا �سك ،لكن م�ساألة التعليم كانت �سغلنا ال�ساغل ،وقلنا ما قلناه ي ذلك
احن اننا �سنعلم اأبناءنا ولو حت ظال ال�سجر او حت ال�سجر ،ورما انتم اأو البع�ض منكم ا يتذكر ذلك
الزمان عندما كانت بع�ض امدار�ض ي خيمات ي خيام ،وعندما اأن�ساأنا اأول وزارة للربية والتعليم
كانت توجيهاتنا باا�سراع بالطرق اممكنة وباامكانيات اموجودة ي بناء امدار�ض ،وبنيت مدار�ض
بال�سرعة اممكنة ي ذلك الوقت ،وبداأت م�سرة التعليم (ابتدائي  -بعد ذلك اإعدادي  -ثانوي) .وكان
الق�سد ي احقيقة من اا�سراع ي التعليم لعلمنا بان العلم نور ،والنور عك�ض الظامُ ،
وكلنا ا بد وان
نتذكر قوله �سبحانه وتعاى} :هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين ا يعلمون{ ،ا مكن اأحد منا ان
يقوم بواجبه على الوجه ااكمل ما م يكن م�سلح بامعرفة ،واأنا اأعني امعرفة احقيقية ولي�ست امعرفة
ال�سورية ،او امعرفة معنى اآخر امعرفة احقيقية لاأمور وااأ�سياء .وامعرفة نحن نتلقاها من �سبقونا،
واجتهدوا وفكروا وا�ستنبطوا وو�سلوا اى ما ا�ستطاعوا اليه من معرفة ااأمور من حولهم من خال
التدبر والتفكر ،وقد اأُمرنا بذلك اأُمرنا بالتدبر والتفكر ،ولكن ا يعني ذلك انه عندما ن�سل اى التعرف
امر متجدد فعلينا ان ن�سيف
على امعرفة التي ّ
تو�سل اليها من �سبقنا ان نقف عند ذلك احد .فامعرفة ٌ
اى تلك امعرفة او لتلك امعارف معارف جديدة ،ولذلك مراحل الدرا�سة التي ت�سبق الدرا�سة اجامعية
تو�سل اليها من �سبق ،لكن عندما ن�سل بالتعليم
او الدرا�سات العليا فهي ح�سيل كما قلت معارف ّ
اى الدرجات العليا فنحن مطالبون باأن ن�سيف اى تلك امعارف معارف جديدة ،اأن نبحث ،ن�ستنبط
ان نفكر ،ان نتدبر وعلينا اي�سا ان ن�سحح معارف من �سبقنا اأنه ي كثر منها نظريات والنظريات
تكون متجددة ،فا نقول ان ما و�سلوا اليه ي اما�سي هي امعرفة ...ا ...امعرفة لي�ست مطلقة،
امعرفة متجددة - ،اليوم يعني  -فيما م�سى كانوا العلماء مثا علماء الفلك ينظرون اى ال�سماء وراأوا
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كواكب حدودة راأوا اجرام حدودة �سميت با�سماء ،ولكن منذ ذلك الزمان اى ójó©dG GƒØ°ûàcG ¿B’G
العديد من اا�سياء التي م تكن معروفة لدى من �سبقهم .وهكذا فالعلم وامعرفة متجددة ،ومن هذا
امنطلق كان حر�سنا ان ن�سل باأبنائنا اأو نتيح لهم الفر�سة اأبنائنا وبناتنا اأو بناتنا وابنائنا  -حتى نكون
من�سفن يعني ما نقدم الذكر على ااأنثى ونقدم بعدين ااأنثى على الذكر -اى ام�ستوى الذي مّكنهم
من الو�سول اى اإ�ساف ٍة اى اح�سيلة امعرفية اأو العلمية التي �سبقت ي امراحل الدرا�سية ااأخرى.
ي ال�سنوات التي �سبقت اإن�ساء هذه اجامعة كان كل طابنا وطالباتنا ،وطالباتنا وطابنا اجامعين
يذهبون اى خارج ال�سلطنة  ٪100اى جامعات ختلفة ،بع�سها ا �سك انها حظى ب�سمعة عامية راقية
واح�سيلة امعرفية منها تكون ذات قيمة معرفية حقيقية ،والبع�ض منها اعتقد لي�ست على ذلك ام�ستوى
ي بع�ض البلدان ولكن ال�سعي اى امعرفة امر م�سروع.
م�ست ال�سنوات ووجدت انه جاء الوقت ان�ساء اأول جامعة ي هذا البلد ي بلدنا العزيز ،وا اخفيكم
ي احقيقة انه عندما ُط ِر َح ْت هذه الفكرة ي ذلك الزمان كان البع�ض من امفكرين ي هذا البلد م
ي�سجعوا حقيق ًة على اقامة هذه اجامعة ي ذلك احن ،ان البع�ض اعتقد انه ما دام باإمكان ار�سال
الطاب والطالبات والطالبات والطاب اى اخارج فرما ا�سهل ورما ارخ�ض .ولكن نظرتنا كانت غر
ذلك ،نحن ن�ساور ولكن اذا عزمنا نتوكل فتوكلنا ،وامرنا بان�ساء هذه اجامعة بداأت بدايتها مجموعة
�سغرة ،كرت مع الوقت وتو�سعت اى ان ا�سبحت بالعدد الذي نعلمه اليوم واحمد ه.
وكان من اهم اا�سياء اأن نركز  -كما قال احد امتحدثن  -على الكيف ،اأننا نريد لهذه اجامعة ان
تكون جامعة متميزة كما قلت قبل قليل نفخر بها ونفاخر من يتخرجون منها .ولهذا ال�سبب كما
تعلمون �سددنا على درجة القبول ي هذه اجامعة م نت�ساهل .والبع�ض ي�ساأل وماذا هذا الت�سدد ي
درجة القبول؟ واجواب اأننا نحن نعتر هذه اجامعة يجب ان ا تقبل اا من لديهم اموؤهات احقيقية
لينت�سبوا اليها ويكون با�ستطاعتهم ان ي�ستفيدوا من انت�سابهم اليها ولي�ض جرد ان الواحد يخرج من
اجامعة ويقول عندي �سهادة .ال�سهادة ورقة ا ت�سمن وا تغني من جوع ،وياما نا�ض ي هذا العام
لديهم اوراق لديهم �سهادات كثرة لكنها �سهادات فقط للتباهي يعني انا فان عندي �سهادة.
ونعلم اي�سا اإنه ي العديد من البلدان اكانت �سهادة ثانوية او �سهادة معاهد او �سهادة جامعية فبع�سها
تز ّور وهذه حقيقة لي�ض خيال ،فجهات التزوير ا�سبحت حرفة ي هذا ال�ساأن .او ًا اأنه فيه هناك من
يقول واه هذا جاء من ُعمان او جاء من اي باد اخرى ليدر�ض هنا ،هذا يعني ما يهم يكون على معرفة
حقيقية او ا يكون اأنه هو اليوم قادم وبكره �ساير ،فاذا كان هو عنده رغبة اإنه ي�سري هذه الورقة او
هذه ال�سهادة امز ّورة فليكن ،يعني ماذا يهمه هو ما يهمه �سيء ،ونحن ي هذا البلد ننتبه مثل هذه
ٍ
�سهادات اخرى ما
اامور .ولذلك البع�ض يعلم اأن بع�ض ال�سهادات ا نقبلها اأكانت جامعية او كانت
م نتاأكد انها �سهادة حقيقية.
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ااآن ي زماننا هذا حتى درجة الدكتوراه ا�سبح هناك ‘ »æ©j ,èeGôH ¬«a ôJƒ«ÑªµdG ‘ âfÎf’G
تعطيه امعلومات ويكتب ي امجال الفاي ،وهو من هناك ينقلها ي هذا امجال .ونحن نعرف ان هناك
موؤ�س�سات ي بع�ض دول العام احرفت هذا ال�ساأن �سارت حرفة .ونعلم انه ي هذه البلدان وبع�ض
هذه البلدان ااآن حاولة محاربة هذه الظاهرة ،اإذ ًا نعود ونقول نحن نريد من يتعلم العلم ال�سحيح
ويح�سل على امعرفة احقيقية ويفكر ويتدبر وي�سيف ،اكان ي امجال العلمي ،اأو ي امجال الفكري
ي كل امجاات ،وهذا يقودي اى م�ساألة البحث العلمي الذي هو حقيقة اأمر هام جدا ي حا�سرنا ي
جميع امجاات ،وا�ستمرارية هذا البحث ان البحث  -كما قلت قبل قليل -ا يتوقف البحث ا
يتوقف ،البحث م�ستمر والنظريات تاأتي اليوم وتتغر بكره ولذلك علينا ان نواكب هذه البحوث طوال
الوقت.
ومن هنا ومن هذا امنطلق فنحن �سخ�سيا قد قررنا اأن نقوم بدعم برامج البحوث العلمية ي هذه اجامعة
�سنويا منا �سخ�سيا غر ما هو مقرر ي ميزانية اجامعة ،ولقد حدثنا مع رئا�سة اجامعة ي هذا ال�ساأن،
ونحن لن نبخل لن نبخل لكن �سنبداأ ب�سيء منا�سب جدا ،وكلما زادت امتطلبات �سوف ن�سيف
وهكذا ،ودائما نحن ن�ست�سعر اي�سا اامور ااخرى ي هذه اجامعة التي قد تكون غر متوفرة اليوم
وعندما ن�سعر باأنه يجب توفرها ف�سوف نوفرها.
هذا جانب ،اجانب ااخر ما ي �سك اأن البحوث ااخرى التي هي الراثية والتاريخية واى اخره،
وهنا انا اريد ان اقول كلمة عن م�ساألة التاريخ ،انا ا ادعي باأي ّ
ي معرفة كبرة بالتاريخ ولكن ملم
ببع�ض جوانب التاريخ ،واأجد ان التاريخ الذي كتب منذ قرون م�ست احيانا فيه الكثر من التهويل
والكثر من التحريف والكثر ما هو كتب باأهواء اأكانت اهواء �سيا�سية اأو اهواء اأخرى ،وفيما م�سى
النا�ض تتقبل يقولوا واه مكتوب ي التاريخ الفاي والتاريخ الفاي والتاريخ الفاي .هوؤاء النا�ض
ب�سر كتبوا هذا التاريخ ح�سب ما و�سل اليهم من روايات ،وقد تكون روايات متواترة وقد تكون روايات
اأحادية ،قد كتب وهو مكن عنده �سعور معن عندما يكتب ذلك ،اإما ُيزين او ي�سن .وهناك نا�ض ي
التاريخ جدهم ُرفعوا اى اعلى الدرجات ،وهناك نا�ض و�سعوا ي ا�سفل الدرجات ،كثرا ما نقرا ي
التاريخ باأنه فيه متناق�سات كثرة.
امثلة كثرة ولكن دعونا ناخذ مثاا واحدا ما يقال عن احجاج بن يو�سف الثقفي هناك من يقول كان
كذا ،وهناك من يقول كان كذا ،يعني هذه تناق�سات كبرة ي التاريخ .ولذلك اي�سا التاريخ يحتاج اى
نظرة ،عندما نقراأ التاريخ ا نقراأه بعاته ،نتدبر ونتفكر ونعود بافكارنا اى الزمن خال ذلك الزمن.
يعني مثا عندما يتحدثون عن اجيو�ض اجرارة ي ذلك الزمن الغابر التي خرجت من مدينة كذا اأو
باد كذا وذهبت اى كذا  -يعني انا احدث اى من يفهم  -دعونا نعود بذاكرتنا اى الوراء كم كان
�سكان العام ي ذلك الزمان ،وبع�ض البلدان او بع�ض هذه اجيو�ض التي يتحدثون عنها ،هذه اجيو�ض
اجرارة كم كان �سكان تلك الباد التي حدثوا بان هذه اجيو�ض اجرارة العظيمة ،بع�سهم يقولوا واه
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اوله هنا واآخره هناك يعني كاأن ال�سل�سلة متدة تخرج من مكان اى ان ت�سل اى اآاف ااميال äÉÄe hCG
الكيلو مرات وهوؤاء اجيو�ض اجرارة ،هذا لي�ض ب�سحيح نعود ونفكر ونقول كم كان عدد �سكان
العام ي ذلك الوقت .وكيف كان �سكان العام متوزع ي ااأماكن امختلفة ي بلدان العام ،ي اجزيرة
العربية كم كان �سكان اجزيرة العربية ي ذلك احن؟ هل من جيب؟.
انا ما اريد اإجابة ااآن ولكن ما معناه التفكر كم اآلف كانوا؟ كانوا ماين ،ما اعتقد انهم كانوا باماين،
لكن رما واذا كانوا ماين �ستكون قليلة ،ولكن ما يتحدثون عن تلك اجيو�ض اجرارة اأنا ما اعتقد انه
كان بتلك اجيو�ض اجرارة.
نعود هنا عندنا ي تاريخنا العماي عندما يتحدثون ي بع�ض جوانب التاريخ ويقولوا اإنه كم كان فار�ض
ت�سعن الف فار�ض مائة الف فار�ض اأين هوؤاء مائة الف فار�ض ،من اأين جاوؤا؟ هذه اخيول من اأين
تاأكل؟ ،فهل نقبل هذه اامور على عاتها ..ا ..فاأنا ب�ض اعطيكم مثل اأن التاريخ خذوه بحذر وتدبروا
فيه وتفكروا فيه هذا لطاب التاريخ انتقدوه وعودوا اى اما�سي وفكروا كيف كانت احالة ي ذلك
الزمان ،وما كتب انه لي�ض كله يجب علينا ان نردده كالببغاء ا اأبدا .يجب ان نفكر ي امور كثرة
اخرى اي�سا ا�سبح الكثر يرددها كالببغاء يعني �سار تقليد ي�سمع �سيء يقوله يقرا �سيء يقوله هذا ما
كام.
م�سادرة الفكر والتدبر وااجتهاد هذه من اكر الكبائر ،ونحن لن ن�سمح احد ان ي�سادر الفكر ابدا
من اأي فئة كانت .وانا ا اريد ان اخو�ض ي تفا�سيل ولكن اعلم ان هناك من يدعو اى م�سادرة الفكر،
والفكر ا ي�سادر .ديننا احنيف جاء من اجل العقل والفكر ،م ياأتي م�سادرة الفكر ابدا ي اأي وقت
من ااوقات ،ديننا فيه �سماحة فيه اخاق فيه انفتاح ،والقراآن امجيد كل اآياته تدعو اان�سان اى التفكر
والتدبر واى اخره ،ما تدعو للجمود وعدم التدبر فقط اأي اإنه م�سي ي القافلة وهو مغم�ض عيونه ا،
ابدا ازم يفتح عيونه ي�سوف يتدبر ينظر لامور هذا هو امطلوب ،نحن ي ديننا اي�سا البع�ض يخطي
عندما يقول رجال الدين ،نحن ي ديننا ما عندنا رجال الدين عندنا علماء الدين .دين اا�سام فيه
علماء دين ،ولي�ض رجال دين ،رجال الدين ي اديان اخرى التي لها ا�سلوبها ولها مذهبها ولها طريقتها
ذلك �سيء اخر ،اما نحن ا .نحن ا نتعدى على احد وا نتحدث عن ااخرين كل واحد له طريقته
ا�سلوبه وتفكره ودينه ومذهبه واى اخره ،لكن نحن هنا ما عندنا رجال دين .نحن لي�ض بينا وبن اه
لت اار�ض ّ
ي م�سجدا وترابها طهورا» اأي مكان جي ت�سلي اأي مكان تريد
«ج ِع َ
�سبحانه وتعاى وا�سطة ُ
ان تناجي ربك تناجي ربك فاأنت }ا اكراه ي الدين قد تبن الر�سد من الغي{ واى اآخره ،فاياكم
اإياكم من احد ي�سادر لكم افكاركم باأي طريقة كانت ،اكانت دينية ،او غر دينية او اأي �سيء .فاان�سان
منا يجب ان يفكر واأن يتدبر ولكن ما فيه �سك هناك اطر يجب ان تكون حاطة بالتفكر والتدبر واى
اخره حتى ا ي�سط اي�سا بنا اخيال اكر من الازم.
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هذه كلمات خت�سرة حقيقة كان ي نف�سي واردت ان اقولها ،بعد هذا فا �سك iƒà°ùŸÉH ó«°ûf ¿G Oƒf
الرفيع الذي و�سلت اليه هذه اجامعة مرة اخرى واى الروح الطيبة والروح امتوثبة للتح�سيل العلمي
وامعري ،وانتم كما من �سبقكم حملون م�سعل امعرفة ي هذا امجتمع .امجتمع ن�سيج ويجب ان نحافظ
على هذا الن�سيج من خال بع�ض ااعراف اجيدة الطيبة التي علينا ان نتم�سك بها .واما تلك ااعراف
البالية يجب ان ننبذها ،وهذا يقودي ي احقيقة ويعطيني الفر�سة اقول كلمة ،بع�ض ااعراف يعني
بع�ض امغااة مثا امغااة ي الزواج ،امغااة ي احفات التي ترهق الكواهل والتي ترهق ال�سباب
وال�سابات وال�سابات وال�سباب واولياء اامور واى اآخره.
هذه حقيقة ظاهرة لي�ست بجيدة ولي�ست من ااعراف التي نريد ان نتم�سك بها ابدا .وما اقول اعراف
حقيقة البع�ض منها جاء متاأخرا يعني م تكن اعراف ي اما�سي .ي اما�سي يعني النا�ض يقنعون
بالقليل ،لكن حياتهم كانت هكذا م�ستواهم امعي�سي كان يختلف ،ما ي �سك ام�ستوى امعي�سي ااآن
اختلف لكن مع هذا يجب ان نحافظ.
هل هذا ال�ساب وانا اوجه اى ال�ساب ،احقيقة هذه امرة ولي�ست ال�سابة انه هو الزوج ي جتمعنا الذي
هو ي�سرف ،يريد ان يدخل كما يقولون ع�ض الزوجية مثا وهو مثقل بالديون وبالهموم وبام�ساكل
ااقت�سادية التي لي�ض لها اول ولي�ض لها اآخر ،ابدا ما مفرو�ض ان يكون هذا اأبدا .وانا اقولها ولو الكل
وقف وقفة رجل واحد وقالوا ا لهذا النوع من ااأعراف .والكل قال ا .اأنا واه هذا الذي اأقدر عليه من
امهر .امهر نحن حاولنا واأمرنا  -يعني  -بطريقة ر�سمية اأقله  500واعاه الفن ريال ،يعني فلينفق كل
ذي �سعة من �سعته ،وهذه حدود اعتقد اأنها معقولة ،لكن ي الظاهر هذا هو ااأمر ،ولكن ماذا يحدث
وانا اعلم هذا حدث امور اخرى نعم هذا هو الذي تقيد بهذا لكن فيما بعد جيب ،وجيب ،وجيب،
وجيب .اي�ض هذا جيب ،جيب ،جيب �سيارة ،جيب ما اأعرف اأي�ض جيب ما اأدري اإي�ض �سوي ما
اأعرف اإي�ض ،حاجات ما اأنزل اه بها من �سلطان ،فلماذا هذا ولو الكل قال ا اأختفت هذه ،والواحد
بعد ذلك قدر ا�ستطاعته يقوم بواجبه ،ما ي �سك هذا اول �سيء يبني نف�سه يك ّون نف�سه يكون عنده بيت
يكون عنده كل حاجياته ااخرى .ومن هذا امنطلق كانت ي احقيقة ت�سجيعنا لبع�ض اامور التي امرنا
بها منها� :سندوق ال�سباب ،اعادة التاأهيل واى اآخره .هذه كلها نواة اأن الواحد يعتمد على نف�سه،
يعتمد على نف�سه ،ونحن نريد ان نقوي هذا ااجاه ،ااجاه ان الواحد يعتمد على نف�سه ويكون عنده
دخل ي�ساعده وينميه ويطلع ال�سلم درجة درجة.
اأما ام�ستعجل يريد كل �سيء اليوم ،وما �سيء يحدث اليوم .اه �سبحانه وتعاى خلق ال�سماوات
واار�ض ي �ستة ايام مع ان الواحد القهار اذا اراد �سيئا «ان يقول له كن فيكون» ولكن هذه �سنة اه ي
اخلق ان اامور تاتي تدريجيا.
هذه اايام ا نعلمها وا نعلم ما هي؟ قد تكون هذه اايام هي بالباين من ال�سنن قد تكون باماين
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والباين هي لي�ست باأيامنا التي نحن نعرفها اربعة وع�سرين �ساعة هذا ي علم ˆG óæY Éeƒj ¿EG} »HQ
كاألف �سنة ما تعدون{
هذا �سيء ،لكن اان�سان يطلع درج ال�سلم درجة درجة ،يعني اخوانكم او البع�ض منكم قد يذهب
اى القوات ام�سلحة او ااأمن او غره هل من يوم جاء دخل هناك ا�سبح لواء ..ا ،..جندي ومن
جندي اى هذا ومن هذا لهذا واذا كان مر�سح يبداأ بنجمة واحدة وبعدين جمتن وبعدين ثاث اذا
تاأهل وهكذا ،فالدنيا هكذا ،فالدنيا هكذا ،هو الواحد من يدخل امدر�سة من اول يوم خا�ض يعني ي
خال �ستة �سهور خل�ض وانتهى .ا  -يعني  -هذه ال�سنوات التي تق�سونها ي التعليم والبع�ض منكم
يق�سي اكر ،مثا كنا ن�سمع قبل قليل عن ما �ساء اه كلية الطب واى اخره فالطبيب كم يحتاج يحتاج
�سبع �سنوات وبعدين بعد ذلك �سنوات تدريب حت اا�سراف واى اخره مكن � 12سنة تقريبا ،يعني
فاا�سياء ما تاأتي كذا ما تاأتي كذا ،ولكن اان�سان عليه ان ي�سعى وان �سعيكم �سوف يرى .فهذه �سجون
وامور حقيقة وجدت الفر�سة ان احدث فيها هنا.
بق ّية اا�سياء ي احقيقة غطيت من قبل من حدث عن الرامج وعن ام�ستقبل ،لكن امجتمع قال احدهم
اإن ُه اقت�ساديات العام وانه ا�سبح العام ي حال ِه احا�سر ااقت�ساد اموحد وان ااقت�ساد القوي هو ما ي
�سك ي هذا .لكن ا نن�سى هو ااقت�ساد منذ ااأزل ،يعني اان�سان الذي ما عنده �سيء ياأكله موت.
الذي ما ي�ستطيع زمان ان يقن�ض ويجيب له ظبية واا اأرنب موت جوعا يت�سور جوعا .فهو حتى ي
امجتمعات البدائية كانت تعي�ض على نوع من ااقت�ساد ،وبعدين اقت�ساد الفرد واقت�ساد اا�سرة واقت�ساد
اجماعة واقت�ساد القبيلة وبعد ذلك تو�سعت هكذا .فااقت�ساد هو ركيزة وبدون اقت�ساد ما كنا مكنا ان
نعلمكم ا�سا ،اأو نقوم باأي �سيء اآخر ،ا جاات �سحية وا غره وا غره فااإقت�ساد هو ركيزة
كل �سيء هو ح�سيلة ما ي �سك ،وبقدر الدخل القومي يقوى ااقت�ساد ،هو دائما الدخل القومي هو
ااهم من الدخل احكومي ي احقيقة ،الدخل القومي هو الدخل الرئي�سي للبلد .بلداننا وكلنا نعرف
اإن ُه قويت اقت�سادياتُها ب�سي اإ�سمه  -عندما اكت�سف � -سيء ا�سمه البرول او البع�ض ي�سميه الذهب
اا�سود ،وهذه الروات اذا ا�ستغلت ي مكانها ال�سحيح ،عندما تن�سب يكون قد ح�سلنا على فائدة ما
جنينا من ورائها ،وان م يح�سل ذلك يعني انك ترجع مرة ثانية اى احالة التي كنت عليها .فبتاي ا
بد من البدائل ،والكل يعلم نحن دائما واأبدا ومنذ اعوام نتحدث عن هذه البدائل ي احاديثنا العلنية
الر�سمية خطبنا واى اخره ،والبدائل ا تاأتي اا بالعمل باجد وااجتهاد من اجميع ،احكومة او اجهاز
احكومي التنفيذي عليه م�سوؤولية ،اخراء ومنكم اخراء ان �ساء اه عليهم م�سوؤولية ،اإن ُه نفكر ي كل
البدائل التي �ستكون ركائز تبدي ركائزها ي احا�سر ومتد ركائزها اى ام�ستقبل كالع�سا الذي يتوكاأ
عليها اان�سان يعني عندما يحتاج اليها ،هذه البدائل ننظر حولنا ونقول ما هو باإمكاننا فعله ،نكون
واقعين ما نكون خيالين .يعني اي�سا ام�ساريع اخيالية ا جدي نفعا ابدا وهذه ت�سمى ي بع�ض اللغات
ي�سموها بالفيل اابي�ض والفيل الوردي واى اخره ،هذه الفيلة ا تفيد احد وعلينا ان ننظر اى جارب
من �سبقنا .فيه نا�ض ي بع�ض البلدان وي مرحلة من امراحل  -يعني  -ذهبوا وعلى طول ي ام�ساريع
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الكبرة الرنانة الطنانة وي النهاية ماذا �ساروا؟ ي احقيقة ÜÉ°ùM GƒÑ°ùM Ée º¡°ùØfG GhóLh - »æ©j-
ولدي هذا،
لدي َ
لل�سوق وما ح�سبوا ح�ساب للمناف�سة ما ح�سبوا ح�ساب اأي �سيء واما فقط للتفاخر انه َ
نحن ل�سنا من موؤيدي هذه اافكار اأبدا ،ننظر اى امورنا بواقعية ون�سوف ما هو مكن وما هو غر مكن.
ال�سيا�سة ي هذه البلد بداأت باأنه نن�سئ بع�ض ال�سناعات اخفيفة ،وبعد ذلك ناأتي اإى مرحلة ال�سناعات
امتو�سطة ،وهذا حدث ،اقول هذا حدث بالفعل .يعني وبعد ذلك ناأتي اى �سناعات اكر تقدما ،وبالتاي
ان�سئت امناطق ال�سناعية ي اماكن متعددة ،واعتقد انها هي ااآن حواي ثاثة اأو اربعة اماكن ي الر�سيل،
وي �سور ،وي نزوى ،وي �سحار ،وي الرمي ،وي �سالة .لتبداأ ي ان�ساء ال�سناعات احقيقية؛ هذه
ال�سناعات اي�سا ا مكن ان تقوم اإا على خامات ،ولي�ض كل اخامات متوفرة ،لكن هذا لي�ض بعيب
بامكانك ان توفر انت اخامات.
اليابان تقريبا لي�ض فيها خامات اا الي�سر اذا وجد ،ولكنها قامت على نه�سة �سناعية كبرة .نحن ل�سنا ي
موقع نتحدث انه نقارن باليابان وغره ،ولكن هو كمثل .فاان�سان يبداأ بداية متوا�سعة ولكنها ام�ستمرة
الدوؤوبة التي ا تقف عجلتها ،العجلة تدور وعندما تدور العجلة ي�سر التقدم ي هذه امجاات.
انا ا اخفيكم ي وقت من ااوقات قبل ما تبداأ بع�ض هذه البدائل وهذه ال�سناعات اأُ�سال من زوار يزورون
اكانوا �سحفين او اخرين وماذا وماذا عن ام�ستقبل؟ وي ذلك احن الواحد الذي ي نف�سه ما كان يقوله،
يتلم�ض الطريق يقول واه ام�ستقبل يعني نحن احمد ه رب العامن عندنا �سيء من الزراعة
اأنه ينظر ّ
وعندنا ثروة �سمكية وبحار ،والروة ال�سمكية حقيقة هي ثروة .ومن هذا النوع يعني فهو جواب غر
مقنع ما ي �سك ،ولكن ما كان جواب غره ي ذلك الزمان ،ااآن ن�ستطيع ان نقول بداأنا نفتح جاات
اا�ستثمارات ،وبداأنا ن�ستثمر وبداأنا ن�ستقطب بع�ض اا�ستثمارات من اخارج اى هذا البلد ،بداأنا ننفتح
اانفتاح امعقول الواقعي امدرو�ض على ال�سياحة.
اي�سا نحن لي�ض من ام�سجعن لل�سياحة مفهومها امطلق العام اأبدا ،اأنا كنت ي ا�سبانيا ي العام اما�سي
وتقابلت مع ملك ا�سبانيا ،جاء على الع�ساء وكان ي�ساأل كيف ال�سياحة عندكم؟ قلت واه اأنه بداأنا ننفتح،
قال احذر ثم احذر ا تقعوا ي اخطاأ الذي وقعنا فيه نحن قلت له وا نحن عندنا نوايا ان نقع ي اخطاأ الذي
وقعتم فيه ابدا .انه هذه ال�سياحة لها جانب ايجابي ولها جانب �سلبي ،ولكن نحن نركز على اجانب
اايجابي ،وما اكر هذه اجوانب واحمد ه رب العامن  -يعني  -بداأت تاأتي باخر .هذه لها مردود
ان �ساء اه على ابنائنا وبناتنا وبناتنا وابنائنا ي جاات العمل ي جاات الفندقة ي جاات كثرة.
ب�ض لاأ�سف اأن تقدم العلم والتقدم التقني اي�سا يجيب معه م�ساكل اخرى ،يعني كثر من اموؤ�س�سات
وال�سركات وهذه ام�سانع واى اخره ا�سبحت ما حتاج اى ب�سر كثر .كل �سيء بالكمبيوتر وبااآلة
وال�سغط على اازرار واإى اآخره .وا�سبح اأي�سا هذا مردوده على العمل اأ�سبح له مردود �سلبي ،لكن هذه
�سريبة من �سرائب التقنية والتقدم ي هذا العام لاأ�سف.
انا اعرف ان قبل عدة �سنوات ي الهند التي فيها حواي الف مليون من الب�سر كان بينهم نقا�ض كبر اى اي
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مدى م�سون ي م�ساألة التقنية واى اآخره  ٪100يعني ي�سلوا اى ádÉ°ùe ádCÉ°ùŸG ¬fC’ .%30,%50 ,%100
اأعداد هوؤاء الب�سر ماذا �سيعملون؟ يعني ليحرثون اار�ض اأو ليزرعون وي�سوون ويفعلون كل هذه
اامور يعني �سيكونون خارج مع انهم هم يعني يعي�سون على الكفاف ي احقيقة .وكان فيه كام.
نحن ااآن ي بلداننا ا مكننا ان نكبح جماح التقدم التقني انه هو ام�ستقبل .ي احقيقة وبدونه ا �سيء
ويعني مكن البع�ض منا بي�سروا اأمين عن قريب اأنه ما نعرف لغة الكمبيوتر وال�سوالف هذه ،نعود
اى م�ساألة زمان ما كان الواحد ما يعرف يفك اخط كما يقولون .لكن هذه لها �سريبة و�سريبتها ا بد
ان نتحملها ون�سوف و�سائل اخرى كما قلت قبل ااعتماد على النف�ض ااعتماد على النف�ض وان �ساء
اه نحن �سنعمل كل ما ي و�سعنا ان هذه الرامج تنمو وتاأخذ مكانها ،انك انت من هنا تريد التقنية
وتريد التحديث تريد هذا وتريد الت�سنيع ومن هنا -ما ي �سك  -هذه اي�سا لها جوانب �سلبية وكلنا
يعرفها .ولذلك هو ااقت�ساد مبني على ركائز معروفة ومنها هذه البدائل التي حدثنا عنها .هذا �سغلنا
ال�ساغل ي احقيقة وما ان �ساء اه من يتخرجون وعندهم اموؤهات ي هذه امجاات وكما �سمعت
فيه م�ساعدة وخطة اخم�سية وفيه خطط وو�سع خطط للم�ستقبل واى اخره .فنحن نعتمد على هذه
العقول من اجل ان تع�سر ذاتها من اجل ان ن�سل اى ما هو خر حا�سر ًا وم�ستقب ً
ا.
النفط ..من اجل  -احقيقة  -اإدامة هذه ال�سلعة التي هي نا�سبة ان م تقم ما يجب .على ااقل تكت�سف
مكامن جديدة او ا�ستخراج ما هو مكن منها .ومكن هنا البع�ض منهم فيه عندهم علم ي هذا امجال.
وليعلم من م ي�سبق لديه هذا العلم انه الدخل الذي ياتي من امجال النفطي نحن نعيد له �سنويا ٪16
من اجل اإدامة احقول من اجل انتاج اكر اأنه يعني رفع امخزون ،ما هو موجود يكون باإمكاننا ان
ناخذ منه اكر قدر مكن وهذا ا ياتي اا باأن ت�سخ امال مرة اخرى ،ت�سخ جزء من دخلك الذي ياتي
من هذه ال�سلعة وت�سخه مرة اخرى من اجل ان تدم هذه ال�سلعة .ولذلك عندما ت�سمعون انه  -يعني
 تقريب ًا امخزون ما ينزل يعني دائما هو فيه حديث عن امخزون بخم�سة باين و�سويه فالواحد يقولاذا كان هكذا يكون قد انتهى من زمان ،ولكنه بهذه الطريقة وهذه احوافز و�سخ امال مرة اخرى اي�سا
ا�ستمراره ،وا�ستمرار اكت�ساف جديد وامكامن.
امخزون كما هو معلوم قد يكون كذا وكذا وكذا بليون برميل لكن ال�سوؤال هو كم با�ستطاعتك ان
ت�سحب من هذا  ٪20-٪10اى اأخره ومع تقدم التقنية ااآن ي العام ا�سبح من اممكن ا�ستخراج ن�سبة
اكر ما كانت ي اما�سي.
نحن عندنا حقول ي احقيقة فيها خزون كبر جدا التي هي من زمان اكت�سفت ي منطقة مرمول.
هذه حقول كبرة بكل امقايي�ض لكن اموجود فيها من النوع الغليظ الثخن الذي اى ااآن غر اقت�سادي
انك انته ت�ستخرجه واإا هناك خزون كبر ،يعني خزون يبلغ حواي  40بليون لكن لي�ض ي امكانك
ا�ستخراجه اليوم ،لكن عندما تتقدم التقنية وي�سر ا�ستخراجه اقت�سادي بامكانك ان ت�ستخرجه .اي�سا
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اظن فيه مفهوم احيانا قد يكون مفهوم غلط عند البع�ض انه يعتقد ان �سركة النفط هي �سركة غر ملوكة
للحكومة .ا ي احقيقة هي ال�سركة للحكومة واحكومة هي ،واما هوؤاء النا�ض يديرون هذه ال�سركة
ولهم  ٪40من اا�ستخراج يحق لهم ان يبيعوه معرفتهم هم ويح�سلون عليه ،وهذا �سيء طيب ان هذه
ال�سركات وهوؤاء النا�ض ياأتون لك باا�سواق ،يجب ان يكون لنا �سركاء يجب اأن ندخل ي  -يعني -
اتفاقيات معينة مع هذه ال�سركات العامية حتى هي جيب ال�سوق.
الغاز ..الغاز اموجود ااآن وي�سدر من قلهات الذي هو يجيء ما فيه �سك فيه من اوا�سط عمان واماكن
اخرى .لوا التفاهم اجدي بيننا وبن هذه ال�سركات العامية ما وجدنا �سوق لهذا الغاز  -يعني -
احكومة من جانب وااخرين من جانب اأنهم لهم م�سلحة باأن ي�سوقوا هذا الغاز .وان م تكن هناك
ام�سلحة لي�ض هو يجتهد ويطلع وينزل وي�سر من �سرق وغرب واى كل مكان من اأجل ان ي�سوق،
فابد ان تكون له م�سلحة .وذلك  -يعني  -نحن �سبقنا البع�ض ي ااجاز ي وقت قيا�سي حقيق ًة،
ووجدنا ال�سوق واحمد ه رب العامن ،وااآن �سدرنا اخط ااأوي ،ون�سدر اخط الثاي وااآن ب�سدد
ندر�ض اإنه ن�سيف خط ثالث .اخط هم ي لغتهم اخط الواحد ي�ساوي  3ترليون وخطن ي�ساوين 6
ترليون وهكذا ،وثاث خطوط ي�شاوي  9ترليون.
هذه نعمة وبالتاي بهذه الطريقة ن�سجع اي�سا هذه ال�سركات لتنقب عن هذه الروة ان جد اكر ،فهذه
الروات ا تقا�ض بحجمها اموجود ،واما تقا�ض بال�سوق اموجودة التي ت�ستوعب هذه .اذا تاأخرت يوم
عن ال�سوق ا �سمح اه فقد ا جد ال�سوق مدة طويلة جدا جدا ،فهذه اامور لي�ست بال�سهلة ،ااأمور
هي ذات جوانب متعددة.
الروة الزراعية ..نحن دائما نحب ون�سعر باارتياح ي اأنف�سنا عندما ن�سعر ونحن بلد زراعي  -ي
احقيقة  -ولكن بامفهوم احديث نحن ل�سنا بباد زراعية ،يجب ان نعرف بهذا .يعني ل�سنا بالباد
التي عندها من امياه الكثر ليكفيها اأن تنتج انتاج زراعي مفهوم الكلمة ،يعني بامعنى ال�سحيح .واما
هو �سعينا هنا لاكتفاء الذاتي ي بع�ض امنتجات الزراعية التي مكن ان نح�سل عليها من ار�سنا وبامياه
اموجودة ،بعد الر�سيد  -ما ي �سك  -واإدخال التقنية احديثة اي�سا ي الزراعة واى اآخره.
لكن ا نخدع انف�سنا ونقول نحن  -يعني  -باد زراعية رقم واحد ا اأبدا .نحن ولذلك اجاهنا ااآن -
نحن  -اى البدائل ااخرى اكر من هذا ،لكن ااكتفاء الذاتي وبع�ض امنتجات الزراعية التي ت�سدر
اي�سا اى اخارج هذا جميل.
امحافظة على النخلة ولكن النوعية نوعية النخلة ،عملنا درا�سة منطقة الباطنة  -وكلنا يعرف ان منطقة
الباطنة هي اكر امناطق امعر�سة لاإ�ستنزاف اأن امياه ي احقيقة فيها م تعد كما كانت �سابقا وهذا
�سببه معروف يعني ال�سخ الكثرالذي �سار ي وقت من ااوقات  -ووجدنا انه ي انواع معينة من
التمور جيد ي هذه الربة وي هذه ااماكن واي�سا لها �سوق ،بع�سها عمانية وي �سنف اخر هو جاي اى
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ُعمان متاخرا ،اا�سناف التي مكن ان حل حل النخلة امنت�سرة امعروفة ااآن ي الباطنة وهي نخلة
اأم ال�سلة  -والتي هي لي�ست لها ي احقيقة �سوق كبرة اإا رما ي الوقت احا�سر تعطى للحيوانات.ووجدنا اأنه مثا نخلة «اخنيزي» ا باأ�ض  -يعني  -يكون جيد ي هذه امنطقة نخلة «اجري» يكون
جيد ي هذه امنطقة اى حد ما والنخلة اجديدة التي هي «الرحي» ،الرحي يقاوم يقاوم وهو معروف
ي اأماكن اخرى مثل ي جنوب اإيران وي اماكن اخرى ويقاوم ويعي�ض حتى على امياه التي لي�ست
بام�ستوى امطلوب من العذوبة ،هذه اي�سا فيها درا�سات والت�سجيع للتكثر من هذه اانواع وحل هذه
اانواع.
التقطر ..ااآن النخلة مكن ريها بالتقطر لي�ض بال�سرورة بالغمر ،واموز كان اول يقولوا ا مكن اا
بالغمر .وجدنا انه اموز ااآن مكن بالتقطر وهكذا .وب�ض اذا فيه تفكر �سوية عند البع�ض انه يعني
الروة الزراعية هي ي نطاق حدود ي جميع بلداننا حقيقة ي هذه امنطقة ورما ان عمان موؤهلة اكر
من غرها للزراعة لتعدد مناخها وت�ساري�سها واى اآخره ،لكن الزراعة لي�ست من الركائز القوية ،واما
من البدائل ااخرى.
الروة ال�سمكية ..ركيزة قوية اذا ا�ستطعنا ان ننميها وا�ستطعنا ان نحافظ عليها ،وان �ساء اه �سيكون
ذلك .ولو انه ما ي �سك انته ا مكن ان ت�سيطر على هجرة ال�سمك هذا الذي يهاجر ويدور من مكان
اى مكان ،وبالتاي اذا كان فيه اجحاف ي ا�ستغال هذه الروة ي البلدان التي تهاجر اليها اا�سماك
اي�سا تقل.
عندما �سار ااجتماع الوزاري للبلدان امطلة على امحيط الهندي  -منظومة البلدان امطلة على امحيط
الهندي ،وهذه حقيقة �سيء �سعينا اليه منذ فرة وحقق واحمد ه رب العامن  -انا �سخ�سيا حدثت مع
هذه امجموعة عن اإن ُه هذا امحيط يجمعنا ومياه هذا امحيط هي التي جمعنا اأو الروة اموجودة ي هذا
امحيط هي لنا جميعا ،فعلينا ان نحافظ عليها .وااآن فيه ت�سورات وفيه برامج �ستكون جماعية عن
كيف امحافظة على هذه الروة وا�ستغالها اا�ستغال اامثل.
نحن اي�سا ي عمان موقعنا اجغراي امطل على هذا امحيط  -يعني  -هذه نعمة اأننا نحن نطل على
هذا امحيط اكان من ناحية الروة ال�سمكية او رما ي ام�ستقبل مكن من ثروات اخرى ،اأنه نحن عندنا
ام�ساحة ااقت�سادية ي امحيط الهندي متد اى  200ميل بحري ،من حقنا ان ن�ستغل ما ي باطن اار�ض
عندما ُمكن وعندما يكون ذلك مكنا ومتاحا  -ما فيه �سك  -مع ااتفاق مع اجهات ااخرى .هذا ي
احقيقة ورما اإي طولت عليكم.
وي ااأخر اأنا اليوم وانا جال�ض ي هذه القاعة فيعني اأعلم اأو يعني اأح�ض بحجمها هذا ،ولذلك ان
�ساء اه نحن قد قررنا اأن ُه نقوم بتمويل القاعة الكرى ي اجامعة امتعددة ااغرا�ض ،وان �ساء اه لقاءنا
القادم �سيكون ي تلك القاعة الكبرة امتعددة ااغرا�ض باإذن اه �سبحانه وتعاى
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احمد ه الذي جعل ال�سورى منهجا من مناهج ال�سريعة الغراء وال�ساة وال�سام على من ا�سطفاه ¬HQ
خاما للر�سل واانبياء وعلى اآله و�سحبه واأتباعه الررة ااأوفياء.
.ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
. AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
با�شم اه الهادي اى ال�شراط ام�شتقيم اموفق اى اخر من م�شك مبادىء �شرعه القوم نفتتح الفرة
الثانية مجل�ض عمان امبارك �سارعن اإى اموى �سبحانه وتعاى اأن يجعل لنا من لدنه �سلطانا ن�سرا واأن
يكون لعمان �سندا وظهرا واأن يكتب النجاح م�سرة نه�ستها امباركة.
لقد حر�سنا خال العقود الثاثة اما�سية على اأن تكون كل خطوات النه�سة العمانية نابعة من �سميم
واقعنا م�ستوحية من تراثنا وديننا وقيمنا اآخذة بامفيد ما تو�سلت اليه اح�سارة اان�سانية ي تطورها
امتوا�سل �سواء اأكان ذلك ي م�سمار م�ساركة امواطنن ي ال�سوؤون العامة وتقدم الراأي وام�سورة
للحكومة اإ�سهاما ي �سنع القرار الوطني على م�ستوى الدولة اأو كان ذلك ي جاات النهو�ض باقت�سادنا
ورفع م�ستوى امعي�سة افراد جتمعنا من اأجل توفر العي�ض الكرم له بف�سل اه ورحمته .كما حر�سنا
اأي�سا على ان تكون كل مرحلة من مراحل بناء هذا الوطن ي كل امجاات نابعة من ت�سور وا�سح واع
متطلبات كل مرحلة .ونحن على يقن من اأن ذلك النهج قد اأر�سى قاعدة قوية �سلبة تقوى على حمل
مراحل التطور القادمة باإذن اه فكريا وعمليا.
ان التجربة ما�سية ي طريقها امر�سوم وعلى نحو يب�سر باخر وهي ي انطاقتها ت�سعى اى مزيد من
التطور ي انظمتها وي اأ�ساليب مار�ستها وي حقيق تفاعل ايجابي بناء بن اجهاز احكومي وامواطنن
باإذن اه.
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.. ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
.. AGõ```YC’G ¿ƒæ````WGƒŸG É````¡jCG
تلكم مامح موجزة من �سيا�ستنا الداخلية التي ترمي اإى حقيق ÉæÑ©°Th ÉæàeƒµM ÚH ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG
اممثلة ي جل�سكم اموقر كما ترمي اأي�سا اى تر�سيخ دعائم اقت�سادنا الوطني وتنويع م�سادره والنهو�ض
باموارد الب�سرية لت�سبح ي ام�ستوى الذي يوؤهلها ا�ستيعاب متطلبات الع�سر.
اأما ال�سيا�سة اخارجية فهي ترتكز كما تعلمون على مبادئ اأ�سا�سية ا نحيد عنها منذ فجر النه�سة
امباركة وهي مبادئ تنبع من قناعتنا بال�سعي ما فيه اخر وال�سام للجميع والوقوف اى جانب الق�سايا
العادلة ي امحافل الدولية وتوطيد ُعرى التعاون مع ا�سقائنا ي الدول العربية واإخواننا ي الدول اا�سامية
واأ�سدقائنا ي جميع اأنحاء العام وننوه هنا بخ�سو�سية عاقتنا بدول جل�ض التعاون ال�سقيقة.
وي �سوء هذه امبادئ فاإننا نعمل دائما مع اا�سرة الدولية على تر�سيخ دعائم اامن واا�ستقرار وال�سلم
ي العام ونوؤكد على دعمنا الكامل حق ال�سعوب العربية ي ا�ستعادة ارا�سيها امحتلة عام 1967م ونقف
بكل حزم اى جانب ال�سعب الفل�سطيني ي تقرير م�سره واقامة دولته ام�ستقلة على ترابه الوطني
وعا�سمتها القد�ض ال�سريف.
اإننا نتطلع اى لقاء ااخوة قادة دول جل�ض التعاون ي القمة احادية والع�سرين بامنامة ي �سيافة ااخ
العزيز �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن عي�سي بن �سلمان اآل خليفة لنعمل معا على دفع م�سرة امجل�ض
قدما اى مزيد من التن�سيق والتكامل والتعاون والتكافل من اجل خر �سعوب امنطقة و�سالح الب�سرية
جمعاء ون�سرع اليه جلت قدرته اأن ي�سدد خطانا واأن يكلل اأعمال القمة القادمة بالنجاح والتوفيق.
ن�ساأل اه �سبحانه وتعاى ونحن على اأعتاب العيد الثاثن للنه�سة اأن يعيننا على امزيد من العمل اجاد
والعزمة ال�سادقة فباجد وااجتهاد وال�سر وامثابرة تدرك ااآمال وت�سعد ااأجيال} .ربنا َه ْب لنا من
لدنك رحم ًة وه ّيىء لنا من اأَم ِرنا َر َ�سدَ ا{.
واى اللقاء ي منا�سبات �سعيدة مباركة اأخرى ان �ساء اه.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمد ّه على نعمه وااآئه ،وال�ساة وال�سام على خام اأنبيائه ،وعلى ÖbÉ©J Ée ,QÉ«NC’G ¬Ñë°Uh ¬dBG
ُ
الليل والنهار.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ّ
أغر اميمون لنحتفل على اأر�ض م�سقط
اإنه من ف�سل اه علينا جميعا اأن َكتب لنا اللقاء ي هذا اليوم اا ّ
العامرة ،بالذكرى الثاثن للنه�سة ال ُعمانية الزاهرة ،التي اأثبتت على مدى العقود الثاثة اما�سية من
م�سرتها امباركة ،اأ�سالتها العريقة النابعة من ثوابت هذا الوطن ،وتراثه ااإن�ساي ،وقيمه النبيلة ،كما
اأثبتت اإى جانب ذلك ،القدرة على مواكبة الع�سر ،ومتابعة تطوراته ي ختلف اميادين ،واا�ستفادة
من منجزاته العلمية ي بناء امجتمع ،وتوطيد اأركان الدولة الع�سرية التي حقق لاإن�سان ال ُعماي
طموحاته ي م�ستقبل م�سرق بالنور وااأملُ ،مورق بالعزة والكرامة ،واعد مزيد من اا�ستقرار واازدهار
والرخاء ،اإن �ساء ّ
اه.
..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لي�ض بخاف على اأحد منكم الدو ُر الكبر الذي تقوم به قواتنا ام�سلحة وكافة اأجهزة ااأمن من م�ساركة
ي بناء �سرح النه�سة ال ُعمانية احديثة ،وحماية منجزاتها امتعددة ،و�سون اا�ستقرار وااأمن ي ربوع
الوطن .واإذ نُعر عن تقديرنا واعتزازنا بكل ما توؤديه من مهام ج�سيمة ،وواجبات عظيمة ،لرجو
ّ
اه العلي القدير اأن يوفقنا اإى تقدم امزيد من الدعم وام�ساندة لها ،من اأجل ا�ستمرار تطوير قدراتها،
واإمكانياتها.
حية لكم يا جند ُعمان ااأ�ساو�ض ي هذا العيد امجيد ..حية اإكبار واإجال لدوركم العظيم ي خدمة
عمان ،ما�سيا وحا�سرا وم�ستقبا ،اإن �ساء ّ
اه ،وتهنئة لكم اأيها امواطنون ااأعزاء بهذه الذكرى ال�سعيدة
التي ندعو اه اأن يعيدها علينا جميعا مزيد من اخرات والركات ،وامكا�سب وامنجزات ،اإنه على
ما ي�ساء قدير.
ربنا اجعل هذا البلد اآمن ًا ،وارزق اأهله من الثمرات ،وكن له هاديا ون�سرا.
وفقكم ّ
اه ..وكل عام وانتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة ّ
اه وبركاته.
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..áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y øH óªM ï«°ûdG ñC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ي ختام اأعمال الدورة احادية والع�سرين للمجل�ض ااأعلى Üô©f ¿CG ƒª°ùdG ÜÉë°UG ÊGƒNGh Éfô°ùj
لكم عن عظيم التقدير للجهد امخل�ض الذي بذلتموه �سموكم ي ادارتكم اأعمال هذه الدورة واأن نتقدم
اليكم واى حكومتكم و�سعبكم ال�سقيق با�سدق عبارات ال�سكر للحفاوة التي احطتمونا بها منذ و�سولنا
اى بلدكم العزيز.
ان م�سرة جل�ض التعاون ما�سية واحمد ه بخطى ثابتة ي طريقها نحو مزيد من التكامل والتكافل من
اأجل حقيق ااأهداف النبيلة التي تتطلع اليها �سعوبنا و�سوا اى م�ستقبل اف�سل واأ�سعد تنعم فيه بالرخاء
واازدهار وااأمن واا�ستقرار بعون اه تعاى وتوفيقه.

..ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ΩGôµdG IƒN’G
انه من دواعي ال�سعادة اأن تنعقد الدورة القادمة للمجل�ض ااأعلى ي بلدكم الثاي �سلطنة ُعمان وان تتاح
ل�سعبنا فر�سة ااحتفاء بكم ان �ساء اه فاأها و�سها.
واذ نختتم هذه الدورة ا ي�سعنا اا اأن نتوجه بجزيل ال�سكر ووافر التقدير اى معاي ااأمن العام
وم�ساعديه وجهاز ااأمانة العامة ما اأ�سهموا به من جهود م�سكورة كان لها اثرها الطيب ي جاح اأعمال
الدورة داعن اه لهم بالتوفيق وال�سداد.
}ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا{.
وفقنا اه اى ما فيه اخر والفاح.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمد ه رب العامن وال�ساة وال�سام على خام ااأنبياء وامر�سيلن ،وعلى ô¨dG ¬Ñë°Uh ¬dBG
اميامن.
....ΩGô```µdG Éæaƒ«°V
....Qƒ`````°†◊G É`¡jCG
يطيب لنا ي م�ستهل هذه الكلمة ان نرحب اأجمل ترحيب ب�سيوفنا الكرام معربن عن تقديرنا لهم
و�سعادتنا بلقائهم واعتزازنا م�ساركتهم وانها منا�سبة �سعيدة ان جتمع هاهنا لنحتفل معا بافتتاح هذا
ام�سجد امبارك الذي نبتهل اإى اه خا�سعن خبتن ان يكون اأ�س�ض على التقوى واأر�سيت قواعده على
الهدى ورفعت اأركانه ي حب اه ور�سوله.
فلك احمد ياربنا على ما ا�سديت ولك ال�سكر على ما اأوليت ولك الثناء الذي يليق بجالك وعظيم
�سلطانك اناء الليل واطراف النهار.

..ΩGôµdG Éæaƒ«°V
..Qƒ````°†◊G É```¡`jCG
ام�ساجد بيوت اه التي اأذن ان ترفع ويذكر فيها ا�سمه فيها تقام ال�ساة التي هي عماد الدين وي جنباتها
تتلى اآيات الكتاب الكرم وتردد اأحاديث الر�سول العظيم وتلقى درو�ض العلم النافع الذي يهدي اإى
احق واإى �شراط م�شتقيم.
وقد حث اه عز وجل على عمارتها بالبناء والعبادة فقال ي حكم كتابه «اإما يعمر م�ساجد اه من امن
باه واليوم ااآخر واقام ال�ساة واآتى الزكاة» .وقد كان للم�سجد دور عظيم منذ هجرة الر�سول �سلى اه
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عليه و�سلم اإى امدينة .ففيه تربى الرعيل ااأول من ال�سحابة فحملوا م�ساعل الدين والهداية ليخرجوا
النا�ض باأذن ربهم من الظلمات اإى النور وقد ا�ستمر دور ام�سجد كم�سدر ا�سعاع علمي وفكري على
امتداد ال�ساحة ااإ�سامية وي ختلف ع�سور اا�سام الزاهية وكان له اثره الكبر ي حياة امجتمع
بجوانبها امتعددة فلم يكن مكانا للعبادة فح�سب واما كان مدر�سة كرى لها ال�سدارة وامكانة امتميزة
ي ن�سر العلم والثقافة.
ومن هذا امفهوم قد عزمنا بف�سل اه وتوفيقه على اأن جعل من هذا ام�سجد امبارك مركز ًا للثقافة والفكر
ي�سهم بن�سيبه ي اأحياء الراث ااإ�سامي م�سيئة اه وابراز القيم اح�سارية لامة وحديث اأ�ساليب
معاجتها ل�سوؤونها وق�ساياها ما يحفظ عليها ا�سالتها وي�سون ثوابتها وقيمها ويواكب ي ذات الوقت
م�سرة التقدم ااإن�ساي ي ختلف جاات احياة .وكخطوة على الدرب الطويل الذي ابد من
�سلوكه لتحقيق الهدف فقد م توفر عدد من ام�ستلزمات ال�سرورية لهذا ال�سرح الديني والثقاي النا�سئ
ونعتقد اننا بذلك قد و�سعنا لبنة قوية مكنه من اداء دوره امن�سود ي امجتمع وتطوير هذا الدور على مر
ال�سنن بوعي متوقد وفهم متجدد ان �ساء اه.
واإذ ندعو اه العلي القدير اأن يعيننا على حقيق ااآمال بتذليل ال�سعاب والعقبات وعلى اإجاز ااأعمال
بالعزم وامثابرة والثبات لرجو اأن يكون يومنا هذا الذي نفتتح فيه با�سم اه وعلى بركته هذا ام�سجد
امبارك يوما ي�سهد له التاريخ باأنه كان فاحة خر لعمان ولاأمة ااإ�سامية جمعاء« .رب اأوزعني ان
علي وعلى والدي وان اأعمل �ساح ًا تر�ساه وادخلني برحمتك ي عبادك
ا�سكر نعمتك التي انعمت ّ
ال�ساحن» واحمده الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوا اأن هدانا اه.
وفقكم اه وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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احمد ه الذي ارت�سى ال�سورى للموؤمنن وال�ساة وال�سام على اأ�سرف ااأنبياء وامر�سلن وعلى ¬dBG
و�سحبه الطيبن الطاهرين.
..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ب�سم اه نلتقي على اخر وال�ساح وعلى بركته م�سي ي طريق التنمية والتطور والنجاح رافعن اأكف
ال�سراعة اإليه تبارك وتعاى اأن مدنا بعونه وتوفيقه ورعايته وتاأييده من اأجل موا�سلة م�سرة النه�سة
امباركة اإى اآفاق اأرحب من التقدم والرقي والعمران يتحقق فيها امزيد من اا�ستقرار والنماء وااأزدهار
ي كل ربوع عمان انه هو ال�سميع اخبر.
ان لقاءنا هذا امبارك باإذن اه تعاى من كل عام له دالته الوا�سحة على تاأكيد منهج ال�سورى وتر�سيخه ي
حياة امجتمع العماي الذي اأ�سبح يعي اأهميته وذلك من اأجل بناء ام�ستقبل الذي نتطلع اإليه جميعا..
اأن الفهم ام�سرك والفكر ام�ستنر هما الركيزتان ااأ�سا�سيتان للنهو�ض بعمان وخدمة اأهلها على اأ�س�ض
�سليمة.

..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن ااأم ا تبنى اإا ب�سواعد اأهلها واإن رقيها ي مدارج اح�سارة والتقدم ا يتم اإا عن طريق العلم واخرة
والتدريب والتاأهيل ولي�ض بخاف اأن الروة احقيقة اأية اأمة اإما تتمثل ي مواردها الب�سرية القادرة على
دفع عجلة التطور اإى ااأمام ي جميع جاات احياة وما يحقق اآمالها ويوقد جذوة الطموح امتجدد
فيها و�سوا اإى ما نن�سده من عزة وكرامة وجد و�سوؤدد ..لذلك كانت دعوتنا الدائمة منذ بزوغ فجر
النه�سة العمانية امباركة اإى النهو�ض بهذه اموارد وتوفر كل اأ�سباب الرعاية لها وتذليل كل ال�سعوبات
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التي قد تعر�ض طريقها حتى تتمكن من ااإ�سهام بفاعلية ¬JGQób AÉæHh ™ªàéŸG ôjƒ£J ‘ á«HÉéjEGh
العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخراته التقنية .وا �سك اإن اإجاز اأية خطوة على هذا الدرب الطويل
�سوف يتيح مزيد ًا من فر�ض العمل وبالذات ي القطاع اخا�ض الذي نكرر دعوتنا له وي كل منا�سبة
اأن ياأخذ زمام امبادرة ي هذا ام�سمار واأن يعمل بجد وبروح وطنية عالية لرفع ن�سبة العمالة العمانية ي
موؤ�س�ساته و�سركاته ال�سغرة منها والكبرة ..ونحن اإذ نتوجه بالنداء اإى هذا القطاع احيوي الهام لكي
يفتح اأبواب العمل للعمانين موؤهلن وغر موؤهلن مدربن وغر مدربن كل ي امجال الذي ي�سلح له
ا ن�سك ي انه �سوف ي�ستجيب لهذا النداء الوطني وانه لن يدخر و�سع ًا ي �سبيل توفر العي�ض الكرم
والوظيفة امنا�سبة لكل طالب عمل مهما كانت امكانياته وقدراته فالعمل �سروب واأ�سناف متنوعة
منها ما يحتاج اإى موؤهات ومهارات خا�سة ومنها ما ا يحتاج اإى ذلك وتكفي ي �ساأنه خرة �سغرة
اأو تدريب ق�سر.
اإن اجهاز ااإداري للدولة ا�ستوعب خال ااأعوام الثاثن اما�سية معظم القوى الوطنية العاملة وم يعد
قادر ًا على ا�ستيعاب اأعداد كبرة اأخرى ..والعبء اليوم ي القيام بهذا الدور اإما يقع على عاتق القطاع
اخا�ض الذي ا يزال حجم العمالة الوافدة فيه يتيح اإيجاد فر�ض للعمل اأوفر واأكر يحل فيها العمانيون
حل الوافدين ..وبقدر قليل من الت�سحية وااإيثار من جانب اأرباب العمل �سوف ت�سعد اأ�سر عمانية
عديدة تتطلع اإى ح�سول اأبنائها وبناتها على م�سدر للرزق يعينها على حمل اأعباء احياة وتكاليف
امعي�سة ،وي هذا ال�ساأن نرى اأن من واجب حكومتنا واأع�ساء جل�ض عمان الكرام القيام بتوعية
ال�سكان ي مناطقهم وتعريفهم بقيمة العمل و�سرورة احرامه وتقديره والتنبيه على اأن العمل اجاد
لي�ض هواية مار�سها الفرد متى �ساء بل العمل جزء ا يتجزاأ من العبادة وبالتاي يجب اأداوؤه باإخا�ض
واإتقان واأمانة.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
على مدى احقبة امن�سرمة من عمر نه�ستنا احديثة ات�سحت وعلى مراحل متعددة معام �سيا�ستنا
الداخلية ي �ستى اميادين ااجتماعية والثقافية وااقت�سادية كما تاأكدت ثوابت �سيا�ستنا اخارجية من
وقوف اإى جانب احق والعدل وتعزيز لو�سائج ااأخوة وروابط ال�سداقة وام�ساهمة ي توطيد ااأمن
وال�سام الدولين ونحن على يقن من اأن اإقامة ال�سام و�سيانته ي العام اأمران �سروريان خر الب�سرية
جمعاء وان هذا ال�سام ا مكن احفاظ عليه اإا اإذا كان قائم ًا على قواعد را�سخة من العدالة واأ�س�ض
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ثابتة من التعاون والتفاهم بن جميع ااأم ،كما اأننا على يقن من اأن ااإرهاب بكل ÉjCGh ¬dÉµ°TCGh ¬aƒæ°U
كانت اجهة التي مار�سه اإما هو اعتداء على ال�سام الذي تن�سده الب�سرية وت�سعى اإليه وعلى اا�ستقرار
وااأمن الدولين اللذين نعمل مع ااأم ااأخرى على توطيدهما وتر�سيخهما .ومن هذا امنطلق فاإننا
وكما كنا دائما خال م�سرتنا امباركة ندين ااإرهاب ون�ستنكره وندعو اإى الت�سدي له ومعاجة اأ�سبابه.
وي ختام هذه الكلمة نود اأن ن�سر اإى انعقاد القمة الثانية والع�سرين مجل�ض التعاون ي م�سقط مرحبن
بلقاء ااأخوة قادة امجل�ض ي بلدهم عمان داعن اه العلي القدير اأن يكون لنا ظهر ًا ون�سر ًا واأن تكون
نتائج هذه القمة خر ًا وبركة جميع �سعوب امنطقة.
اللهم زدنا وا تنق�سنا واأعطنا وا حرمنا واأجعل هذا البلد �سخاء رخاء يارب العامن.
ربنا اأمم علينا نعمتك واأوزعنا اأن ن�سكرها واكتب لنا ال�سداد والر�ساد والنجاح والتوفيق.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمد ه الذي اأمر بالتعاون على الر والتقوى وال�ساة وال�سام على حمد الر�سول امجتبى ،وعلى
اآله و�سحبه ومن اهتدى.
اإخواي اأ�سحاب ال�سمو قادة جل�ض التعاون لدول اخليج العربية ..معاي ال�سيخ ااأمن العام..
اأ�سحاب ال�سمو وامعاي وال�سعادة اأع�ساء الوفود..
اإنه من دواعي البهجة وال�سرور اأن نلتقي مع ًا ي هذا اليوم امبارك اإن �ساء اه .الذي ي�سهد افتتاح القمة
الثانية والع�سرين على اأر�ض بلدكم الثاي� ..سلطنة عمان الذي ي�سعد مقدمكم .ويتطلع اإى حقيق
ا و�سه ً
امزيد من العمل ام�سرك ما فيه خر �سعوبنا بعون اه ،فاأه ً
ا بكم.

..ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
اإننا اإذ ن�سكر اه عز وجل على ما هياأه لنا من ااأ�سباب لنلتقي هنا ي م�سقط ،فاإنه ا يفوتنا اأن ن�سيد ما
بذله �ساحب ال�سمو ااأخ ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة اأمر دولة البحرين من جهود ي اإدارة اأعمال
الدورة ال�سابقة ،وي متابعة تنفيذ قراراتها وقرارات اللجان الوزارية خال فرة رئا�سته ،كما نتوجه
بخال�ض ال�سكر والتقدير اإى امجل�ض الوزاري ،واللجان امختلفة ومعاي ال�سيخ ااأمن العام وم�ساعديه،
والعاملن بااأمانة العامة كافة ،على اجهد امبذول ي ااعداد والتح�سر لهذه الدورة  -وفقكم اه
و�سدد خطاكم..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته...
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احمده الذي بنعمته تتم ال�ساحات،وال�ساة وال�سام على من ختمت به الر�ساات،وعلى ¬dBG
و�سحبه اأجمعن.

‹É©e..á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› IOÉb ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
..OƒaƒdG AÉ°†YCG IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG..ΩÉ©dG ÚeC’G ï«°ûdG
ي�سرنا ي ختام اأعمال الدورة الثانية والع�سرين للمجل�ض ااأعلى اأن نعرب لكم جميع ًا،مرة اأخرى،عن
م�ساعر ال�سعادة،وعن التقدير الكبر لهذا اللقاء ااأخوي الذي �سادته روح العمل البناء،رغبة ي حقيق
مزيد من طموحات وتطلعات مواطني دول امجل�ض.

...ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
اإننا اإذ نتوجه اإليكم بال�سكر والتقدير،لندعو اه العلي القدير اأن يحفظكم ي حلكم وترحالكم،متمنن
لكم عود ًا حميد ًا اى دياركم،معربن عن اأملنا ي اللقاء بكم ي القمة القادمة،اإن �ساء اه،على اأر�ض
دولة قطر ال�سقيقة،وي �سيافة اإخينا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاي و�سعبه الكرم.
وي اختام ا ي�سعنا كذلك اإا اأن ن�سكر اأ�سحاب ال�سمو وامعاي وال�سعادة اأع�ساء الوفود..ومعاي ال�سيخ
ااأمن العام وم�ساعديه،واى كل العاملن بااأمانة العامة جهدهم امحمود الذي جلى ي اإجاز اأعمال
هذه الدورة التي تكللت،وه احمد،باخر والتوفيق.
(ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من اأمرنا ر�سدا)
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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احمده الذي جعل ال�سورى منهجا للحياة .وال�ساة وال�سام على ر�سول اه وم�سطفاه وعلى ¬dBG
و�سحبه ومن �سلك طريقه واتبع هداه.
.ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
.AGõY’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإنه من دواعي �سرورنا ان نلتقي ي موعد متجدد لن�سكر اه العلي القدير على ما اأ�سبغ علينا من اأائه
ونعمائه وما اأفا�ض على بادنا من ف�سله وجوده فاحمده حمد ال�ساكرين العاملن امخل�سن الذين
يوؤمنون بان احياة جهاد وعمل واخا�ض ومثابرة من اجل الو�سول اإى اآفاق اأو�سع واأرحب من الرقي
والنماء.
ولقد اأكدنا دائم ًا ي �ستى امنا�سبات ان ااإن�سان هو هدف التنمية وغايتها وانه ذات الوقت اأداتها
وو�سيلتها وبقدر ما تكون هذه ااداة فاعلة ماهرة تكون قادرة على حقيق التنمية ومن هنا فاننا ندعو
دوما اإى النهو�ض باموارد الب�سرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية وخراتها التقنية من خال
ايجاد البيئة امواتية لذلك وذلك مقابلة حاجة امجتمع املحة وتوفر الفر�ض التي مكن هذه اموارد
الب�سرية من اا�سهام بكل طاقاتها ي م�سرة النه�سة امباركة التي ت�سهدها عمان ي ختلف جاات
احياة.
من اأجل ذلك وجهنا ي العام اما�سي ومن خال هذا امجل�ض نداء اإى القطاع اخا�ض لكي يفتح
ابواب العمل ابنائه وبناته ي موؤ�س�ساته و�سركاته ال�سغرة منها والكبرة كل ي امجال الذي ي�سلح
له وي�سعدنا اليوم اأن نقول ان ا�ستجابة القطاع اخا�ض لهذا النداء الوطني كانت طيبة ودالة على روحه
الوطنية ومعرة عن �سعوره جاه جتمعه ،اإذ جلى ذلك ي التن�سيق الذي م خال اا�سهر امن�سرمة بن
اجهات احكومية امعنية وهذا القطاع ي �سبيل اعداد اخطط والرامج و�سياغة ال�سيا�سات وااجراءات
الهادفة اإى زيادة ن�سب التعمن ورفع م�ستوى التدريب ما اأدى اإى قيام جان م�سركة ي قطاعات ختلفة
ونرجو لها التوفيق ي اأعمالها.
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وي الوقت الذي ن�سيد فيه بهذه اخطوة امباركة فاإننا نتطلع اإى امزيد من العمل ي هذا ااجاه ’k ƒ°Uh
اإى الغاية امن�سودة التي يتطلع اإليها امجتمع العماي ومن هذا امنطلق فاننا نحث �سبابنا و�ساباتنا ان
ي�ستفيدوا من الفر�ض امتاحة فيعملوا على امتاك امعرفة وامهارة من خال التعليم والتدريب وي�سعوا
بجد واإخا�ض اكت�ساب اخرات امتنوعة باممار�سة العملية ي مواقع العمل وااإنتاج.
:¿É````ª```Y ¢ù```∏› AÉ`°†YCG
:AGõ```YC’G ¿ƒæ``WGƒŸG É`¡jCG
اإن معام �سيا�ستنا الداخلية وا�سحة وقد حددت اأبعادها وجلت غاياتها على مدى العقود الثاثة اما�سية
ونحن ما�سون باذن اه ي طريق التنمية ال�ساملة من اأجل عزة الوطن ورخاء امجتمع و�سعادة امواطن.
كما ان �سيا�ستنا اخارجية معلومة للجميع فنحن دائم ًا اإى جانب احق والعدالة وال�سداقة وال�سام
وندعو اإى التعاي�ض ال�سلمي بن ااأم واإى التفاهم بن اح�سارات واإى ا�ستئ�سال اأ�سباب الكراهية
وال�سغينة التي تتولد ي نفو�ض من يعانون من الظلم وعدم ام�ساواة ففي ذلك اخر كل اخر للب�سرية
جمعاء.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا ربنا اجعل هذا البلد اأمنا وارزق اأهله من الثمرات
انك �سميع الدعاء.

وفقنا اه واإياكم ما فيه �ساحنا وفاحنا ي اأمور ديننا ودنيانا واآخرتنا انه �سميع جيب.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته
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احمد ه الذي بنعمته تتم ال�ساحات وال�ساة وال�سام على ÒLÉjO øe ¢SÉædG êôî«d …ó¡dÉH AÉL øe
الظلمات وعلى اآله و�سحبه ما دامت ااأر�ض وال�سماوات .
.. ΩGôµdG ¿ÉªYo ¢ù∏› AÉ°†YCG
:AGõY’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ها نحن جتمع مرة اأخرى بحمد اه وف�سله جددين عزمنا على تر�سيخ منهج ال�سورى وتطويره ما يلبي
م�سلحة الوطن وي�ستجيب لتطلعات امواطنن  .لقد اأردنا منذ البداية ان تكون ل ُعمان جربتها اخا�سة
ي ميدان العمل الدمقراطي وم�ساركة امواطنن ي �سنع القرارات الوطنية وهي جربة يتم بناءها لبنة
لبنة على اأ�س�ض ثابتة من واقع احياة العمانية ومعطيات الع�سر الذي نعي�سه ي�سهد على ذلك ما �سبق
اتخاذه من خطوات متدرجة ي هذا ام�سمار اآخرها منح حق اانتخاب جميع امواطنن رجاا ون�ساء
من تتوافر فيهم ال�شروط القانونية .
واإذا كنا من جانبنا نقدم الرعاية لهذه التجربة واإذا كانت حكومتنا من جانب اآخر تقوم بواجبها نحو
التعاون مع كل من جل�ض الدولة وجل�ض ال�سورى فاإنه ا بد من اا�سارة الـى ان هناك بعدا هاما اآخر
يجب ان يتحقق لكي توؤتي التجربة ثمارها الطيبة .
هذا البعد يتمثل ي ن�ساطكم اأنتم اأع�ساء امجل�سن ومدى ما تقدمونه من دعم لهذه التجربة �سواء عن
طريق التو�سيات وامقرحات العملية التي ترفعونها او عن طريق التوعية امفيدة للمواطنن .
اإن جاح التجارب اان�سانية هو نتاج �سعي متوا�سل وعزم واإرادة و�سعور بام�سوؤولية وا مكن اأمة من
ااأم ان تدرك غايتها اذا م تعمل يدا واحدة من اجل بناء م�ستقبلها وتنمية قدراتها وامكاناتها  .ونحن
واثقون مام الثقة من انكم جميعا رجاا ون�ساء �سوف ت�سهمون ي مو هذه التجربة العمانية وتر�سيخ
جذورها واإعاء بنيانها من خال العمل اجاد امت�سم بام�سوؤولية واحكمة والذي ا يراد به اا رفعة
الوطن وخدمة امواطنن .
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.. ΩGôµdG ¿ÉªYo ¢ù∏› AÉ°†YCG
: AGõY’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لن نطيل عليكم ي ا�ستعرا�ض منجزات النه�سة العمانية ي �ستى ميادين احياة خال ÒZ á«°VÉŸG IÎØdG
انه اإذا كان احا�سر بف�سل اه زاهرا مفعما باخر فان من واجبنا اا نن�سى ان ام�ستقبل هو الذي ينبغي
اأن يكون مدار تفكرنا وتخطيطنا ذلك اأن ااأهداف كبرة والتحديات كثرة والدرب طويل ومن ثم
فا بد لنا من ان نت�سلح بالعلم والعمل وااإدارة ال�سلبة والدعاء اى اه بالتوفيق .
ومن هذا امنطق فاأننا نوي اأهمية كرى ي �سيا�ستنا الداخلية منذ بدء النه�سة امباركة لتنمية اموارد
الب�سرية وتطويرها ما مكنها من خدمة امجتمع ورفع �ساأن الوطن ومن اأجل ذلك فاأننا نقدر اجهود
التي تبذلها اأجهزة الدولة امختلفة ي هذا امجال  .كما ن�سيد م�ساهمة القطاع اخا�ض ي برامج التعليم
والتدريب و�سقل امهارات واعداد الكوادر العمانية اموؤهلة ون�سجع بوجه خا�ض اجاه هذا القطاع اى
اإن�ساء الكليات واجامعات ي ختلف مناطق ال�سلطنة من اأجل توفر اأكر قدر من فر�ض التعليم العاي
ي هذا الوطن .
ونحن ندعو القائمن على هذه اجامعات اى تي�سر �سبل االتحاق بها اأمام ال�سباب العماي كما
ندعوهم اى العناية مناهجها ااأكادمية والعمل على تطويرها دائما ما يحقق لها امكانة العلمية امرموقة
بن اجامعات ويزيد من اقبال الدار�سن عليها وا يفوتنا ي هذا امقام اأن نذكر اننا تابعنا خال العامن
اما�شين ن�شاط القطاع اخا�س واجهد الذي يبذله ي جال توفر فر�س العمل للمواطنن ي موؤ�ش�شاته
و�سركاته  .واإذ نحث ال�سباب العماي على اا�ستفادة من فر�ض التعليم والتدريب والعمل امتاحة فاإننا
نود اأن ي�ستخل�ض اجميع من دعوتنا امتكررة اى العناية باموارد الب�سرية «تعليما وتدريبا وتوظيفا» مدى
اهتمامنا بهذا امو�سوع احيوي الذي نعتره الركن ااأ�سا�سي لبناء ام�ستقبل واحافز ااأكرللنجاح ي
بلوغ الغايات التي ن�سعى اليها وااأهداف التي ن�سبو اى حقيقها.
كما ا يفوتنا التنوية اى اننا قد اأ�سدرنا ي �سهر يوليو من عام 2001م مر�سوما �سلطانيا باإجراء تعداد عام
لل�سكان وام�ساكن وامن�ساآت على ان يبداأ العد الفعلي ي دي�سمر من العام احاي 2003م واإننا اإذ نوؤكد
على اأهمية نتائج هذا التعداد ما يخدم اخطط التنموية ام�ستقبلية للباد لندعو اجميع اى التعاون التام
مع القائمن عليه من خال اعطاء امعلومات الدقيقة وت�سهيل كل ما من �ساأنه اجاح ااأهداف امرجوة
من ذلك .
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اأما فيما يتعلق بال�سيا�سة اخارجية فنحن ندعو بقوة اى اقامة دولة فل�سطينية ذات �سيادة قابلة ájQGôªà°SÓd
ي اأقرب فر�سة واى ا�ستعادة الدول العربية اأرا�سيها و�سيادتها واى ال�سام وااأمن واا�ستقرار ي كل
اأرجاء العام  .ان الظلم ظلمات ونحن �سد الظلم والظام ومع العدل والنور والوئام  .ولن تهناأ الب�سرية
ولن تكتب لها الطماأنينة اا باإقامتها ميزان العدل واحرامها لكل ما يكفل لاأن�سان حقوقه ام�سروعة
وي مقدمتها حقه ي الكرامة وعدم ااذال وحقه ي احرية واا�ستقال .
«واحمد ه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوا اأن هدانا اه»
وفقكم اه وكتب لكم النجاح ي عملكم .
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته
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ب�سم اه الرحمن الرحيم احمد ه رب العامن وال�ساة وال�سام على خام اانبياء وامر�سلن وعلى
اآله و�سحبه اأجمعن.
..AGõY’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي�سرنا اأن نتحدث اإليكم اليوم وكما تعودنا عند افتتاح دور اانعقاد ال�سنوي مجل�ض عمان لنوؤكد العزم
واا�سرار على العمل بجد ومثابرة ويقن تام م�سيئة اه �سبحانه وتعاى ي ام�سي قدما نحو حقيق
اآفاق اأعم واأو�سع من التنمية ال�ساملة ام�ستدامة مدركن باأن ذلك لن يتحقق اا بالعلم والعمل والفكر
امتفتح القادر على مواكبة معطيات الع�سر وظروفه ومتابعة تطوراته ومنجزاته ي ختلف ميادين احياة
حافظن ي ذات الوقت على ثوابتنا واأ�سالتنا غر متهيبن من التوا�سل مع ختلف ح�سارات وثقافات
�سعوب العام ا�ستك�ساف ما اأجزته وطورته تلك امجتمعات لتعزيز مكانتنا ي العام امرابط امتداخل
والذي با �سك اأنه مع التطورات العلمية ي وقتنا احا�سر اأ�سبح بدرجة من التقارب كالقرية الواحدة
حيث ا مكن مجتمع اأن يعزل نف�سه ويعي�ض مفرده دوما التوا�سل والتعامل مع ااآخرين هذا اإذا كان
ي�سعى خر ورفاهية اأفراده وكذا كان �ساأن اأ�سافنا العمانين وعلى مر الع�سور يجوبون بقاع العام
مادين يد ال�سداقة للجميع متطلعن بتفاوؤل اإى تبادل امنافع وامكا�سب مع امجتمعات ااخرى دوما
مييز اأو حيز يفيدون وي�ستفيدون.

..AGõ```Y’G ¿ƒæ```WGƒ`ª`dG É```¡`jCG
كما تعلمون فان ما ن�سعى اإليه ومن خال تنفيذ اخطط التنموية امتعاقبة ي ال�سلطنة هو ا�ستكمال بناء
اأ�س�ض الدولة الع�سرية واارتقاء م�ستوى احياة ي جميع ربوع وطننا العزيز وذلك وفق ًا لرامج حددة
ومدرو�سة بعناية تامة تهدف اإى زيادة معدات النمو ااقت�سادي مع الركيز ي �سبيل حقيق ذلك على
تنويع م�سادر الدخل الوطني وتنمية اموارد الب�سرية.
وي هذا ال�ساأن فان ال�سيا�سات التي اتبعتها حكومتنا منذ فرة لت�سجيع كافة القطاعات اانتاجية غر
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النفطية قد بداأت تظهر للعيان واحمد ه فام�ساريع التي نفذت وتلك ºgÉ°ùà°S Ék «dÉM Égò«ØæJ …ôéj »àdG
با �سك ي زيادة الدخل القومي للباد وتوفر فر�س ًا اأكر للعمل والتدريب واكت�ساب امهارات اجديدة
امتنوعة لل�سباب العماي ام�ستعد للدخول ي ميادين العمل امختلفة.
كما انه واإمان ًا منا باهمية قطاع ال�سياحة وكونه �سناعة نامية على ام�ستوى العامي حيث اأ�سبح ي�سكل
اأحد العائدات ااأ�سا�سية لكثر من دول العام امتقدمة ونظر ًا ما حبا اه به بلدنا من تنوع بيئي وجغراي
ومقومات من اممكن اأن جعل منه اإحدى امحطات الرئي�سية لذلك الغر�ض ي امنطقة اتخذنا قرار ًا
بان�ساء وزارة تعنى بهذا القطاع احيوي الهام اا وهي وزارة ال�سياحة والتي ناأمل من القائمن عليها اأن
ي�سارعوا ي تبني ااجراءات واخطوات امدرو�سة الكفيلة بتنميته ي القريب العاجل ان �ساء اه وذلك
بالتن�سيق مع اجهات احكومية ااأخرى امعنية والقطاع اخا�ض.

..AGõ```````Y’G ¿ƒæ``WGƒŸG É```¡jG
لقد وددنا اأن نوؤكد ي هذه امنا�سبة ال�سنوية الهامة على اهتمامنا بالتنمية ااقت�سادية الب�سرية ي وطننا
العزيز اأما �سيا�ستنا اخارجية فهي قائمة على ثوابت ومبادئ اأ�سا�سية معروفة ا حياد عنها تتمثل ي
منا�سرة احق والعدل والعمل امتوا�سل مع بقية دول العام امحبة لل�سام على ت�سوية النزاعات الدولية
بطرق احوار وامفاو�سات لكي يعم ااأمن واا�ستقرار على اجميع وتنعم بخراته كافة �سعوب ااأر�ض.
وتاأ�سي�س ًا على ذلك فاننا ندعو جدد ًا اإى رفع امعاناة اليومية التي يتعر�ض لها ال�سعب الفل�سطيني
واتاحة الفر�سة له ي م�ساعيه الرامية اإى اقامة دولته ام�ستقلة .كما ناأمل اأن تتمكن الدول العربية والتي
مازالت اأرا�سيها حتلة من ا�ستعادتها واأن ت�سود ااأمن واا�ستقرار ربوع العراق ويعم اخر والنماء
منطقتنا والعام باأ�سره كما ندعو اي�سا اإى احرام القانون الدوي وامبادئ وااعراف التي يقوم عليها
واإى التحلي بروح الت�سامح بن ختلف اجماعات وااجنا�ض.
ربنا اأجعل هذا الوطن اآمن ًا م�ستقر ًا وجنبه كل مكروه واأ�سبغ عليه من عميم خرك الوفر انك �سميع
جيب وعلى كل �سيء قدير.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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احمد ه الذي اأنعم واأعطى  ،احمد ه الذي قدر فهدى  ،وال�ساة وال�سام على النبي ام�سطفى
.. AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ونحن نحتفي م�سرة نه�ستنا امباركة باإذن اه  ،نتذكر ما حقق على هذه ااأر�ض الطيبة  ،من منجزات
ح�سارية ي جاات عديدة  ،تهدف كلها اإى حقيق غاية نبيلة واحدة  ،هي بناء ااإن�سان العماي
احديث  ،اموؤمن بربه  ،امحافظ على اأ�سالته  ،امواكب لع�سره ي تقنياته وعلومه  ،واآدابه وفنونه ،
ام�ستفيد من معطيات اح�سارة احديثة ي بناء وطنه  ،وتطوير جتمعه  .وي ذات الوقت نوؤكد عزمنا
على موا�سلة العمل  ،من اأجل مزيد من التقدم ي م�سمار التطور والعمران  ،والرخاء واازدهار ،
وااأمن واا�ستقرار  .بعون اه .
لقد �سهدت امرحلة اما�سية  ،من خال تطبيق خطط وبرامج متنوعة  ،حقيق اأهداف النه�سة امباركة
التي و�سعناها ن�سب اأعيننا  ،منذ اليوم ااأول انبثاق فجرها  ،والتي تدور حول اأربعة حاور اأ�سا�سية
هي :
 -1تطوير اموارد الب�سرية
 -2تطوير اموارد الطبيعية
 -3اإن�ساء البنية التحتية
 -4اإقامة دولة اموؤ�س�سات
وقد م  ،بحمد اه على امتداد ام�سرة التنموية ال�ساملة  ،وبالعزم وااجتهاد ،وال�سر وامثابرة  ،الكثر
من امنجزات التي نعتز بها ي كل حور من هذه امحاور  ،خا�سة ي جال تطوير اموارد الب�سرية الذي
اعتقدنا منذ البداية  ،وانزال نعتقد جازمن  ،اأنه حجر الزاوية ي تنمية اأي جتمع  ،ذلك اأن ااإن�سان
 كما اأكدنا دائما وي �ستى امنا�سبات  -هو هدف التنمية وغايتها  ،كما اأنه هو اأداتها و�سانعها .وبقدر ما ينجح امجتمع ي النهو�ض موارده الب�سرية وتطويرها  ،ي تاأهيلها وتدربيها  ،وي �سقل مهاراتها
وتنويع خراتها  ،يكون جاحه ي اإقامة الدوله الع�سرية امتقدمة ي ختلف جاات احياة .
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واإذ نحمد اه العلي القدير على ما وفقنا اإليه من ن�سر التعليم , IOó©àŸG ¬Yhôah , áYƒæàŸG ¬JÉjƒà°ùÃ
وما �ساحب ذلك من برامج تدريبية توفرها احكومة واموؤ�س�سات التعليمية اخا�سة التي تبتعث اإليها
احكومة العديد من ابنائنا وبناتنا ي ختلف ااخت�سا�سات  ،ما اأتاح لهم فر�سا اأكر واأكر للتح�سيل
العلمي والتدريب العلمي اللذين يوؤهان لانخراط ي �شوق العمل  ،والإ�شهام ي بناء امجتمع  ،فاإننا
نود اأن ن�سر ي هذا امقام اإى اأنه واإن كانت احكومة قد بذلت جهد ًا كبر ًا  ،اأثناء امرحلة اما�سية  ،ي
�سبيل توفر فر�ض التاأهيل والتدريب لل�سباب العماي من بنن وبنات  ،اإا اأننا احظنا  ،من خال
متابعتنا ام�ستمرة م�سرة التنمية ااجتماعية  ،ومراقبتنا الدائمة مراحلها امتعاقبة  ،اأن هناك �سريحة
من امواطنن ات�سعفها اإمكاناتها الذاتية ،وقدراتها امالية  ،لتاأهيل نف�سها  ،وتطوير مهاراتها  ،من
اأجل اح�سول على فر�ض عمل منا�سبة  ،ما يقت�سي مد يد العون لها  ،وم�ساعدتها على توفر التاأهيل
والتدريب الازمن لها .لهذا فاإننا نوجه حكومتنا لو�سع اآلية منا�سبة تقدم من خالها ام�ساعدة لهذه
ال�سريحة لتمكنها من اكت�ساب مهنة مفيدة توفر لها اا�ستفادة من فر�ض العمل امتاحة  .م�سيئة اه .
وهنا نود اأن نوؤكد جددا اأنه لكي تتحقق امالنا وطموحاتنا  ،وتنجح خططنا وبراجنا  ،فا بد من
التعاون بن امواطنن كافة  ،وي مقدمتهم القطاع اخا�ض  ،وبن احكومة مختلف اأجهزتها واإداراتها ،
على تنفيذ اخطط والرامج ام�ستقبلية  ،وبروح من ام�سوؤولية وااإدراك والوعي باأن هذا التعاون ثمرته
مزيد من التقدم والرقي  ،والنمو واازدهار  .ونحن �سعداء حقا ما اأظهره القطاع اخا�ض ي ال�سنوات
ااأخرة من رغبة �سادقة ي توفر فر�ض عمل للمواطنن  ،وندعوه اإى تكثيف مبادراته ي هذا ال�ساأن
 ،كما ندعو ال�سباب العماي  ،ذكورا واإناث ًا  ،اإى اا�ستفادة من هذه الفر�ض  ،والعمل على اا�ستقرار
والبقاء ي الوظيفة اأو امهنة التي تتاح له  ،من اأجل اكت�ساب اخرة وامهارة  ،وحقيق النفع ام�سرك
وام�سلحة العامة  ،واإثبات اأن العماي عامل جاد ملتزم من�سبط قادر على القيام م�سوؤولياته  ،فذلك
وحده الذي �سوف مكن �سيا�سات التعمن وبراجه من اأن توؤتي ثمارها امرجوة م�سيئة اه .

.. AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن الدرب طويل  ،والغاية بعيدة  ،ولكننا واثقون من اأن هذا الوطن الغاي ملك من امقومات اح�سارية
والتاريخية  ،ومن ااآمال والتطلعات ام�ستقبلية  ،ما مكنه اإن �ساء اه  ،من اإجاز �سيا�ساته الداخلية
واخارجية التي ات�سحت معامها  ،وتاأكدت ثوابتها واحمد ه  .اإننا نوؤمن باأن عدم التدخل ي ال�سوؤون
الداخلية للدول  ،ومراعاة امواثيق وامعاهدات  ،واالتزام بقواعد القانون الدوي من �ساأنه  ،وا�سك ،
470

اأن ينتقل بالعام اإى حالة اأكر مواءمة بن م�سالح الدول  .وهو ما ندعو اإليه دائما من خال ن�سر ثقافة
الت�سامح وال�سام  ،التعاون والتفاهم  ،بن جميع ااأم  ،كما اأننا ناأمل اأن يوؤدي ذلك اإى اقتاع كثر من
ااأ�سباب لظاهرتي العنف وعدم اا�ستقرار .

.. AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ي ختام كلمتنا  ،نود اأن نوجه حية اإعزاز وتقدير اإى قواتنا ام�سلحة البا�سلة وكافة اأجهزة ااأمن ال�ساهرة
 ،على ما يبذلونه من جهد وتفان ي اأداء الواجبات امنوطة بهم  ،موؤكدين ا�ستمرار رعايتنا لهم وعنايتنا
بهم  ،داعن اه �سبحانه وتعاى اأن يكتب النجاح والتوفيق م�سرتنا امظفرة بعونه تعاى .
وفقكم اه  ..وكل عام واجميع بخر
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،،
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اأ�سحاب امعاي وال�سعادة روؤ�ساء الوفود �سعادة رئي�ض امجل�ض التنفيذي معاي امدير العام øŸ ¬fEG
دواعي �سرورنا اأن ن�ساهم بهذه الكلمة منا�سبة انعقاد الدورة الثالثة والثاثن للموؤمر العام منظمة اام
امتحدة للربية والعلوم والثقافة ( اليون�سكو ) الذي يتزامن مع الذكرى ال�ستن لتاأ�سي�ض اليون�سكو التي
اأ�سبحت ملتقى تتفاعل فيه الثقافات امتنوعة لغر�ض امثل اان�سانية العليا .
وننتهز هذه الفر�سة لنوؤكد حر�سنا على العمل �سويا للحفاظ على مكانة اليون�سكو امتميزة �سمن
منظومة اام امتحدة التي حمل ر�سالة اأخاقية تنادي بام�ساواة واحرام الذات اان�سانية وبتكافوؤ
فر�ض التعليم للجميع  ،كما حر�ض على حفظ امعرفة وانت�سارها وعلى احياء الراث ،وت�سجيع اابداع
والتنوع الثقاي وجابهة التحديات التي تواجه البيئة وح�سن اموارد امائية  ،وهي وا ريب ق�سايا تهم
الب�سرية جمعاء ي عامنا امعا�سر .
كما اأن اان�سان ي كل التجارب الناجحة لام وال�سعوب هو غاية التنمية يجني ثمارها وي�سعد مكا�سبها
وهو اأي�سا وبنف�ض ام�ستوى من ااهمية و�سيلة التنمية واداتها الفاعلة لتج�سيد خططها وبراجها اى
واقع ملمو�ض يحقق اخر للجميع وان امراأة �سريك اأ�سا�سي ي التنمية لذلك حر�سنا على اتاحة الفر�سة
لها اجاح دورها ي امجتمع العماي ودعما منا لهذا الدور امتنامي فقد وافقنا على ان�سمام �سلطنة عمان
اى اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد امراأة .
وا�ستنادا اى الر�سالة ااخاقية لليون�سكو واى دورها الريادي والقيادي ي جال تعزيز امبادئ وامعاير
ااخاقية التي ي�سر�سد بها ي حقيق التنمية العلمية والتكنولوجية فاأننا نوؤكد على اأهمية زيادة الوعي
مجابهة التحديات اجديدة امتعلقة بالق�سايا ااخاقية التي تطرحها التطورات العلمية والتكنولوجية
وهي نا�سئة ي كثر من ااحيان عن الك�سوفات العلمية والتكنولوجية ولهذا فان ال�سيا�سات الرامية اى
مواجهة هذه التحديات تتطلب على نحو متزايد تقدم ام�سورة العلمية القائمة على التحليل والفهم .
لقد اأ�سبحت �سناعة امعلومات واات�سال و�سناعة امعرفة هي ام�سيطرة وامهيمنة على احياة اان�سانية
فالكل دون ا�ستثناء مدعو اى ام�ساركة ي بناء جتمع امعلومات العامي الذي يرتكز على الت�سامن بن
اجميع ويحرم التنوع الثقاي واللغوي لكل �سعوب اار�ض .
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اننا نوي التعليم جل اهتمامنا ون�سعى لتطويره وح�سينه ورفع م�ستواه وحديث امعارف وتعميقها
واثرائها وتكييفها مع عام دائم التغر انطاقا من ااهمية التي توليها ال�سلطنة لتنمية اموارد الب�سرية
وتو�سيخ منهج التفكر العلمي وتكوين اأجيال متعلمة ت�سارك ي عملية التنمية وتتعامل مع امتغرات
وام�ستجدات امحلية والعامية بكل كفاءة واقتدار  .كما نوي تراثنا الثقاي مختلف اأ�سكاله وم�سامينه
امادية وغر امادية اأهمية خا�سة ونعنى به عناية متميزة ما له من اأهمية ودور ملمو�ض ي النهو�ض باحياة
الفكرية والفنية واابداع واابتكار ونبدي اعتزازنا بوجود جموعة من امواقع الثقافية والطبيعية
العمانية على ائحة الراث العامي والتي مثل دليا وا�سحا على م�ساهمة العمانين عر الع�سور
امختلفة ي بناء اح�سارات وتوا�سلها وتفاعلها مع الثقافات ااخرى .
ونحن ي �سلطنة عمان نتطلع اى ا�سافة نظام اافاج كمعلم تراثي جديد على ائحة الراث العامي ي
اجتماع جنة الراث عام  2006باعتباره جزءا اأ�سيا من ن�سيج حياة امجتمع العماي وتعد اافاج من
ام�سادر امهمة للمياه التي تقوم عليها احياة ي ختلف اح�سارات وتعتر من اأهم اموروثات اح�سارية
العمانية التي تعر عن قدرة اان�سان العماي على مواجهة التحديات �سعيا لبناء اح�سارة واثراء الراث
اان�ساي العامي فكرا وعما وابداعا .
ان ارتفاع معدات النمو ال�سكاي خال الفرة اما�سية وزيادة الطلب على ا�ستخدام اموارد امائية
مواكبة هذا النمو وعدم اياء ااهتمام الكاي حالة التوازن بن اموارد وحجم الطلب عليها اأدى اى
انعكا�سات �سلبية وخطرة خا�سة ي منطقتنا العربية اامر الذي يحتاج اى ت�سافر اجهود العامية
ايجاد احلول امنا�سبة .
وي جال البيئة نوؤكد على اهمية التوعية بق�سايا البيئة ولليون�سكو دور اأ�سا�سي عليها اأن ت�سطلع به من
اأجل تعبئة الت�سامن الدوي لتخفيف حدة اا�سرار النا�سئة عن امخاطر الطبيعية وي�سعدنا اأن تكون هذه
امنظمة راعية للجائزة التي خ�س�سناها حماية البيئة الدولية التي �ست�سلم هذا العام للمرة الثامنة والتي
منح مكافاأة اا�سهامات البارزة التي يقدمها اأفراد اأو جموعات من اافراد اأو موؤ�س�سات اأو معاهد اأو
منظمات من ختلف دول العام ي جال ادارة البيئة و�سونها .
وي اختام نود اأن نعرب عن تقديرنا للذين كر�سوا حياتهم ي خدمة اليون�سكو من ام�سوؤولن ال�سابقن
ومن اأع�ساء اامانة وعلى راأ�سهم معاي كوت�سرو مات�سورا مديرها العام على جهوده امتوا�سلة لتفعيل
دور امنظمة لتتمكن من اأداء ر�سالتها وبلوغ اأهدافها مع منياتنا اخا�سة لكم بالنجاح ي اأعمال هذا اموؤمر
امهم �سائلن اموى عزوجل اأن يوفقكم لتحقيق اأهدافه من اأجل خر وتقدم الب�سرية .
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته .
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احمد ه حمد ال�ساكرين  ،وال�ساة وال�سام على ر�سوله ااأمن  ،وعلى . Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG
.. AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
نحمد اه على هذا اللقاء امتجدد الذي نحر�ض فيه دائما على ا�ستعرا�ض بع�ض جوانب م�سرة النه�سة
امباركة  ،موؤكدين العزم على حقيق غاياتها وتنفيذ اأهدافها  ،من اأجل مزيد من التقدم والرقي واازدهار
 ،ي ظل تنمية �ساملة متكاملة  ،ت�سعى اى تطوير اموارد الب�سرية والطبيعية واإقامة البنى التحتية ،
ما يوؤدي اإى ا�ستمرار النمو ااقت�سادي  ،وتثبيت اأركان البنيان ااجتماعي  ،وتر�سيخ قواعد الدولة
الع�سرية بعون اه وم�سيئته .
وبهذه امنا�سبة ا يفوتنا اأن ن�سر اإى اأنه ي مثل هذا ال�سهر من عام 1981م اإفتتحنا امجل�ض اا�ست�ساري
للدولة كخطوة اأوى ي �سبيل حقيق �سيا�ساتنا الرامية اإى اإتاحة قدر اأكر اإ�سراك امواطنن ي اجهود
التي تبذلها احكومة تنفيذا خططها ااقت�سادية وااجتماعية  .واإننا نحمد اه العلي القدير على جاح
تلك اخطوة التي اأعقبتها خطوة اأخرى مباركة بافتتاح جل�ض ال�سورى ي دي�سمر من عام 1991م ،
وقد كان هذا امجل�ض جربة رائدة  ،ولبنة قوية ثابتة  ،ي بناء دولة اموؤ�س�سات التي ن�سعى اإى تثبيت
دعائمها  ،بدون تفريط ي ااأ�س�ض الرا�سخة للمجتمع العماي  ،مع ااأخذ ما هو مفيد من اأ�ساليب
الع�سر واأدواته .
وقد توجت هاتان اخطوتان  ،كما تعلمون  ،باإن�ساء جل�ض عمان الذي ي�سم جل�ض الدولة اإى جانب
جل�ض ال�سورى حتى يعمل امجل�سان معا على اإثراء م�سرة التطور والبناء  ،وذلك باإبداء ااآراء وااأفكار
التي تخدم ال�سالح العام وت�سهم ي توفر مزيد من اأ�سباب التقدم واحياة الكرمة لكافة امواطنن من
خال التو�سيات امختلفة والتي توليها حكومتنا جل اهتمامها  ،وكذلك من خال احوار امعلن بن
اأع�ساء امجل�ض ووزراء ي احكومة .
واإذ نهنئكم على مرور خم�سة وع�سرين عاما منذ بدء اخطوة ااأوى ي م�سرة امجل�ض لندعو اه
�سبحانه وتعاى اأن يوفق جل�سكم – جل�ض عمان – اى اأداء امهام اموكلة اإليه على نحو يحقق التعاون
والتكامل بينه وبن ختلف اأجهزة الدولة تلبية لطموحات امواطنن وحقيقا اآمالهم وتطلعاتهم  ،اإنه
على ما ي�ساء قدير .
479

.. AGõYC’G ¿ƒæWƒŸG É¡HCG
لقد تاأكدت  ،خال ااأعوام امن�سرمة  ،ثوابت �سيا�ستنا الداخلية  ،من خال áaOÉ¡dG èeGÈdGh §£ÿG
اإى بناء ااإن�سان  ،ون�سر العمران  ،وتوطيد ااأمن وااأمان  .اإنها غايات تطلعنا اإليها منذ بزوغ فجر عمان
احديثة  ،واأكدنا العزم على موا�سلة اجهد والعمل ي �سبيل اإجازها  .ولقد كان من ف�سل اه علينا
وتوفيقه اأن ي�شر ال�شبيل  ،ورعى ام�شرة ،واأحاط بعن عنايته الكرمة كل خطواتها  .فحمدا ه على
�شابغ كرمه واإح�شانه  ،اإنه اأهل احمد والثناء ومناط الأمل والرجاء

..ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
تعلمون مدى اهتمامنا بتطوير اموارد الب�سرية  ،وحقيق فر�ض اأف�سل واأكر اأبنائنا ال�سباب وبناتنا
ال�سابات ي التعليم والتدريب والتوظيف  ،بحيث يكاد يكون هذا بندا ثابتا ي كل خطاب نتوجه به
اإليكم  ،ومن خالكم اإى جميع اأهل عمان  .وا غرو ي ذلك فااإن�سان هو قاعدة البناء اح�ساري ،
واأ�سله ااأ�سيل  ،وبدونه ا تقوم ح�سارة يرجى لها التطور واا�ستمرار  .لذلك فاإننا جدد تاأكيدنا على
هذا اجانب الهام من جوانب تطوير امجتمع وحديثه.
ومن هذا امنطلق ي�سرنا اأن نعرب عن ارتياحنا للخطوات اجادة التي اتخذتها الدوائر احكومية والقطاع
اخا�ض  ،خال ااأعوام القريبة اما�سية ي جال تعمن وتدريب وتوظيف ااأجيال اجديدة .
واإنه من دواعي �شرورنا اأن نرى اإقبال متزايدا على النخراط ي جالت العمل امختلفة ،وناأمل اأن
يكون ذلك موؤ�سرا يدل على وعي متنام لدى جميع اأفراد امجتمع باأهمية العمل مهما كان نوعه  .وهنا
نود اأن نذكر باأن اا�ستقرار ي العمل يك�سب اخرة وامهارة .
اإننا نحيي  ،من هذا امنر  ،كل من يعمل بجد واجتهاد و�سر ي اأي جال من امجاات التي تعود
بالنفع على الفرد وامجتمع.
كما ي�سرنا  ،اأيها امواطنون ااأعزاء  ،اأن نبدي ارتياحنا اأي�سا ما م ي جال ن�سر مظلة التعليم العاي ي
مناطق متعددة،وذلك من خال اإن�ساء اجامعات اخا�سة التي ت�سم كليات ختلفة تقدم علوما وفنونا
متنوعة يحتاج اإليها الوطن وتلقى رواجا ي �سوق العمل الذي هو البوتقة النهائية التي ت�سب فيها كل
خرجات اموؤ�س�سات التعليمية.
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.ومن هنا فاإننا نرحب باإن�ساء جامعات خا�سة جديدة ،ي امناطق ااأخرى التي حتاج اإى äÉ°ù°SDƒe
تعمل ي م�سمار التعليم العاي � ،سريطة اأن تثبت الدرا�سات امو�سوعية جدوى اإن�سائها  ،واأن يكون ما
تقدمه من برامج على م�ستوى من اجودة يوؤهل خريجها للحياة العملية وي�سمن لها ااعراف ب�سهاداتها
وطنيا ودوليا .فاإى جانب القدرة على ا�ستيعاب اأكر عدد مكن من الراغبن ي التعليم العاي-وهو اأمر
ن�سجعه ونحث عليه -يجب اأن حقق هذه اموؤ�س�سات التعليمية النوعية اجيدة مخرجاتها فا فائدة من
الكم الكبر اإا اإذا كان متاز موا�سفات ترفع من قدراته العلمية والفنية ،ومهاراته العملية والتطبيقية.
اإن العلم والعمل اأمران متازمان ا ي�ستغني احدهما عن ااآخر فبهما معا تبني ااأم اأجادها ،وتعلي
بنيان حا�سرها وم�ستقبلها  ،وبهما معا يحقق ااإن�سان ذاته  ،وي�سل اإى ما يبتغيه من عي�ض كرم ،
وحياة م�ستقرة  ،وغد با�سم بااأمل والرجاء  .ونحن على يقن باأن امجتمع العماي على وعي تام بهذه
احقيقة.
وي هذا امقام نود اأن نعلن اأننا قررنا تقدم عون منا�سب اإى اجامعات اخا�سة ،ت�سجيعا لها على القيام
بواجبها الكبر نحو تزويد امجتمع بالكوادر اموؤهلة تاأهيا عاليا علميا وعمليا  ،وما ي�ساعد على اارتقاء
م�ستوى اأدائها واأداء خريجيها ي ختلف ميادين العمل التي تتطلبها احياة الع�سرية امتطورة واه وي
التوفيق.
.. AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد اأثبت النهج الذي اتبعناه ي �سيا�ستنا اخارجية خال العقود اما�سية جدواه و�سامته بتوفيق من
اه  ،ونحن ملتزمون بهذه النهج الذي يقوم على منا�سرة احق والعدل  ،وال�سام وااأمن  ،والت�سامح
وامحبة  ،والدعوة اإى تعاون الدول من اأجل توطيد اا�ستقرار  ،وزيادة النماء واازدهار  ،ومعاجة
اأ�سباب التوتر ي العاقات الدولية بحل ام�سكات امتفاقمة حا دائما وعادا ،يعزز التعاي�ض ال�سلمي
بن ااأم  ،ويعود على الب�سرية جمعاء باخر العميم.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا.
وفقكم اه  .وكل عام واأنتم بخر
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته...
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نحمد اه �سبحانه وتعاى حمد ال�ساكرين ،وندعوه جل وعا اأن مدنا بتوفيقه ،ورعايته ،وعنايته.
,,,AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
قدر اه عز وجل اأن تتعر�ض بادنا العزيزة خال ااأيام اما�سية اأنواء مناخية ،ا�ستثنائية نتج عنها ما هو
معلوم لديكم .اإن هذه ااأنواء غر العادية ،اأثبتت وه احمد قوة هذا الوطن وما�سك اأبنائه ،ووحدتهم
وما�سكهم ،وترابطهم ،وقد ظهر ذلك جليا ي �سورة م�سرفة من �سور التاحم ،والتاآزر.

,,,AÉ«ahC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
نقف هذا اليوم وقفة تقدير واعتزاز لكافة اجهود امخل�سة ،التي بذلت خدمة للوطن ااأبي امعطاء،
وتفانت ي تقدم العون وام�ساندة ،واإننا اإذ نكرم با�سم عمان ،وبا�سمكم عددا من الع�سكرين ،وامدنين
الذين قاموا باأداء الواجب امناط بهم ،وزيادة ،فاإننا نود اأي�شا اأن نعرب لكم جميعا عن اعتزازنا بكم،
وتقديرنا الاحدود ،جهودكم امخل�سة اخرة ،ومواقفكم النبيلة ام�ستحقة ،لكل اإ�سادة وثناء.وا
يفوتنا اأن نعر با�سمنا جميعا عن �سكرنا وتقديرنا ،جميع ااإخوة ،وااأ�سدقاء ،على مواقفهم الداعمة
النبيلة ،اجاه عمان .حفظ اه عمان ،واأدام عليها ف�سله ،ونعمه ،و�سائر باد العام ،ووفقنا واإياكم ما
يحبه وير�ساه ،انه �سميع جيب.

وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته...
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احمد ه الذي جعل ال�سورى منهاجا لعباده ،وال�ساة وال�سام على عبده ور�سوله �سيدنا حمد وعلى
اله و�سحبه ومن اهتدى بهديه.
... ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
... AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
با�سم اه الكرم الوهاب ،الهادي اإى احق وال�سواب ،نفتتح ي هذا اليوم امبارك بعون منه تعاى
وتوفيق ،الفرة الرابعة مجل�ض عمان� ،ساكرين له �سبحانه ما اأ�سبغه علينا من نعم جليلة ،ومن جزيلة،
فحمدا ه ي ال�سر والعلن حمدا يوؤهلنا مزيد من اخر والنماء ،واازدهار والرخاء وااأمن واا�ستقرار
انه �سميع الدعاء.
لقد مرت على جربة ال�سورى ي عمان اأعوام حافلة بكثر من التطورات التي ر�سخت مفاهيم العمل
ام�سرك ،والتعاون امتبادل ،بن امواطنن وااأجهزة ااإدارية ي الدولة ،وكان للجهد الكبر الذي
بذله كل من جل�سي الدولة وال�سورى ي جال اأعداد الدرا�سات ااقت�سادية وااجتماعية ،ومراجعة
القوانن والنظم ،وتقدم التو�سيات وامقرحات ،ي ختلف ام�سائل التي تهم امجتمع وتهدف اإى
تطويره وتوفر اأ�سباب التقدم لكل فئاته اثر ملمو�ض ي اإثراء هذه التجربة الوطنية.
وقد تابعنا بكل اهتمام هذه ام�سرة امباركة ،وراقبنا تطوراتها بكل عناية ،ونحن ننظر بارتياح للكيفية
التي تتقدم بها هذه التجربة على درب النمو امتاحق الذي يقوي بنيانها ،ويدعم اأركانها ،ويوطد
قواعدها ويثبت القيم وامبادئ التي اأن�سئت من اأجلها ،واإمانا منا ما ت�سهده ال�سلطنة ،وه احمد ،من
تطور م�ستمر ي �ستى امجاات ومواكبة مدرو�سة معطيات الع�سر ،وا�ست�سراف دائم اآفاق ام�ستقبل فاإننا
نتطلع اإى اأن يقوم جل�ض عمان ب�سكل عام وجل�ض ال�سورى على وجه اخ�سو�ض مهام وم�سوؤوليات
اأكر �سموا ي جاات التنمية ااقت�سادية وااجتماعية اآملن اأن تكون اخرات امكت�سبة دافعا
لتقدم امزيد من العطاء امفيد البناء ،خدمة لهذا الوطن العزيز الذي يبني بكل عزم وثبات ،حا�سره
ويتطلع اإى م�ستقبله ،ي �سوء متطلبات ع�سره امتنامية وثوابته الرا�سخة ،ومن هذا امنطلق �سوف نحث
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حكومتنا على رفع م�ستوى التوا�سل وتكثيفه مع جل�ض عمان ما مكنه من القيام ¬eÉ¡e AGOCGh ¬JÉÑLGƒH
على اأف�سل وجه.
... ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
لقد كان من دواعي �سرورنا اأن جري انتخابات الفرة ال�ساد�سة مجل�ض ال�سورى ي جو من التنظيم
اجيد ،وال�سا�سة والي�سر ،والهدوء وااأمن ،وهذا دليل وا�سح على وعي امواطنن والتزامهم بقيم
ومبادئ هذا امجتمع امحب للخر.
لقد قدرنا كثرا اإقبال امواطنن ذكورا واإناثا على مار�سة حقهم اانتخابي اختيار مثليهم ي جل�ض
ال�سورى بااأ�سلوب الذي ذكرناه ونحن نحمد اه على توفيقه.
... ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
... AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن معام �سيا�ستنا الداخلية واخارجية وا�سحة فنحن مع البناء والتعمر والتنمية ال�ساملة ام�ستدامة
ي الداخل ،ومع ال�سداقة وال�سام ،والعدالة والوئام ،والتعاي�ض والتفاهم واحوار اايجابي البناء ،ي
اخارج ،هكذا بداأنا ،وهكذا نحن ااآن و�سوف نظل ـ باإذن اه ـ كذلك ،راجن للب�سرية جمعاء اخر
واازدهار ،وااأمن واا�ستقرار ،والتعاون على اإقامة ميزان احق والعدل.
ربنا عليك توكلنا واليك اأنبنا واليك ام�سر.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا وفقنا اه واإياكم اإى ما فيه اخر وال�ساح.
وكل عام وانتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته،،،
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..ô£b ádhO ÒeCG ÊÉK ∫BG áØ«∏N øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U õjõ©dG ñC’G
ونحن ننهي اأعمال الدورة الثامنة والع�سرين للمجل�ض ااأعلى ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEGh ‹ Ö«£j
وال�سمو اأن نعرب لكم عن وافر تقديرنا وعظيم امتناننا ما بذلتموه من جهود كبرة ي اإدارتكم اأعمال
هذه الدورة واأن نتقدم اإليكم واإى حكومتكم و�سعبكم ال�سقيق ببالغ ال�سكر على ا�ست�سافتكم لهذه
الدورة وعلى ما لقيناه منذ و�سولنا اإى هذا البلد الكرم من ح�سن ا�ستقبال و�سيافة.
اإن اأهداف جل�سنا وا�سحة وجلية ونحن ما�سون بعون من اموى عز وجل نحو حقيقها ما ي�سمن ااأمن
وال�سام واا�ستقرار منطقتنا والتقدم والرخاء ل�سعوبها.

ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG AGõYC’G IƒNC’G
اإن �سلطنة عمان تتقدم بالتقدير العظيم لدولة قطر ال�سقيقة حكومة و�سعبا ا�ست�سافتها هذه الدورة
بدا منها وتتطلع باإذن اه تعاى وم�سيئته بكل �سرور اإى اأن تنعقد الدورة القادمة للمجل�ض ااأعلى
على اأر�سها .ونود هنا اأن نوجه �سكرنا اإى معاي ااأمن العام وم�ساعديه وجهاز ااأمانة العامة للجهود
التي قدموها اإجاح اأعمال هذه الدورة مبتهلن اإى اه عز وجل اأن ي�سدد اخطى وينفع باجهود،
فنعمه تعاى ا تعد ،واإح�سانه ا يحد ..وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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ب�سم اه الرحمن الرحيم احمد ه على عظيم اآائه ووافر نعمائه وال�ساة وال�سام على خام ر�سله
واأنبيائه وعلى اآله و�سحبه.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG ..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
انه من نعم اه التي ت�ستحق منا احمد الكثر وال�سكر والتقدير اأن يتجدد لقاوؤنا عاما بعد عام ي هذا
امجل�ض امبارك الذي نتطلع من خاله وبكل ثقة واأمل اإى حقيق امزيد من امنجزات لعمان ااآمنة
ام�ستقرة بعون اه وتوفيقه.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG ..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
ان ااهتمام باموارد الب�سرية وتوفر ختلف الو�سائل لتطوير اأدائها وحفيز طاقاتها واإمكاناتها وتنويع
قدراتها ااإبداعية وح�سن كفاءاتها العلمية والعملية هو اأ�سا�ض التنمية احقيقية وحجر الزاوية ي بنائها
امتن القائم على قواعد را�سخة ثابتة اإذ ان العن�سر الب�سري هو �سانع اح�سارات وباي النه�سات .لذا
فاإننا ا ناألو جهدا ولن ناألو جهدا ي توفر كل ما من �ساأنه تنمية مواردنا الب�سرية و�سقلها وتدريبها
وتهيئة فر�ض العلم لها ما مكنها من التوجه اى ك�سب امعرفة امفيدة واخرة امطلوبة وامهارات الفنية
الازمة التي يتطلبها �سوق العمل وحتاج اليها برامج التنمية ام�ستدامة ي ميادينها امتنوعة.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG ..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
لقد اأكدنا دوما على اأهمية العلم وامعرفة وكان نهجنا امتوا�سل هو اانفتاح على م�ستجداتهما ولقد
اأ�سبحت تقنية امعلومات واات�ساات هي امحرك ااأ�سا�سي لعجلة التنمية ي هذه ااألفية الثالثة .لهذا
اأولينا اهتمامنا اإيجاد ا�سراتيجية وطنية لتنمية قدرات امواطنن ومهاراتهم ي التعامل مع هذا امجال
وتطوير اخدمات احكومية االكرونية .ونحن نتابع عن كثب اخطوات الهامة التي مت على هذا
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ال�سعيد وندعو جميع اموؤ�س�سات احكومية للم�سارعة اى تعزيز اأدائها وتي�سر خدماتها بوا�سطة التقنية
الرقمية متطلعن اى اارتقاء بال�سلطنة اى اآفاق امعارف احديثة امتجددة.
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG ..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
ان ااأداء احكومي اجيد ي ختلف القطاعات وخدمة الوطن وامواطنن بكل اأمانة واإخا�ض وو�سع
ام�سلحة العامة فوق كل اعتبار من ااأركان ال�سرورية لكل تنمية يراد لها الدوام واا�ستمرار .ونحن
اإذ ن�سيد بااأداء احكومي خال احقبة امن�سرمة فاإننا نوؤكد ي الوقت ذاته على �سرورة مراجعة اجهاز
ااإداري للدولة ل�سيا�ساته واأنظمته ما ي�سمن اتباع اأف�سل ااأ�ساليب واأجع الو�سائل التي توؤدي اى ت�سهيل
ااجراءات وتي�سر امعامات و�سرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق م�سالح امواطنن وغرهم من
امقيمن الذين ي�سهمون ي خدمة عمان وام�ساعدة على بنائها.
وجدر اا�سارة هنا اى انه ما كان ااأداء احكومي يعتمد ي اإر�ساء وتر�سيخ قواعد التنمية ام�ستدامة على
القائمن به وام�سرفن عليه فاإن ي ذلك دالة وا�سحة على مدى ام�سوؤولية اج�سيمة امنوطة باموظفن
الذين يديرون عجلة العمل ي ختلف القطاعات احكومية .فاإن هم اأدوا واجباتهم باأمانة وبروح من
ام�سوؤولية بعيدا عن ام�سالح ال�سخ�سية �سعدوا و�سعدت الباد .اأما اإذا انحرفوا عن النهج القوم واعتروا
الوظيفة فر�سة لتحقيق امكا�سب الذاتية و�سلما للنفوذ وال�سلطة وتقاع�سوا عن اأداء اخدمة كما يجب
وبكل اخا�ض واأمانة فاإنهم يكونون بذلك قد وقعوا ي امحظور وا بد عندئذ من حا�سبتهم واتخاذ
ااجراءات القانونية امنا�سبة لردعهم وفقا مبادئ العدل الذي اأر�سينا عليه دعائم احكم والتي تقت�سي
منا عدم ال�سماح اأي كان بالتطاول على النظام والقانون اأو التاأثر ب�سكل غر م�سروع على منافع النا�ض
التي كفلتها الدولة وم�سالح امجتمع التي �سمنها ال�سرع واأيدتها ااأنظمة والقوانن ومن ثم فاإننا نوؤكد
على ان تطبيق العدالة اأمر ا منا�ض منه وا حيد عنه واأن اأجهزتنا الرقابية �ساهرة على اأداء مهامها
والقيام م�سوؤولياتها ما يحفظ مقدرات الوطن وي�سون منجزاته.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG ..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
لقد تابعنا بكل اهتمام ااأو�ساع ااقت�سادية التي مر بها العام واا�سطراب الذي ي�سود ااأنظمة الدولية
من جراء تداعيات هذه ااأو�ساع واإننا نود التنويه اى ان ال�سيا�سات التي انتهجتها حكومتنا خال
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ال�سنوات اما�سية قد اأ�سهمت وه احمد ي جنيب اقت�سادنا اى حد كبر تاأثرات تلك ا’.´É°VhC
ونحن نوؤكد ي هذا ال�سدد على ا�ستمرار �سيا�سات التنمية والبناء وفقا للخطط امعتمدة .كما نوؤكد على
�سرورة تنويع م�سادر الدخل وبذل امزيد من اجهد ي هذا ام�سمار وكذلك النظر ي كيفية اا�ستفادة
من البدائل امولدة للطاقة وال�سعي لتحقيق ااأمن الغذائي قدر اامكان وي هذا ال�ساأن فقد اأ�سدرنا
اأوامرنا اى اجهات امخت�سة لو�سع اخطط امنا�سبة لذلك.

..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG ..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
اننا نعي�ض ي عام متداخل ام�سالح وال�سيا�سات واأن تعاوننا مع هذا العام اما ياأتي انطاقا من ام�سالح
العليا لل�سلطنة واإ�سهاما ي ا�ستتباب ااأمن والرخاء ي اأرجاء امعمورة وبف�سل هذه ال�سيا�سات اكت�سبت
بادنا واحمد ه احرام وتقدير امجتمع الدوي .ان التعاون وتبادل امنافع وام�سالح بن الدول ي ظل
الوئام وال�سام اأمر ي غاية ااأهمية يجب ان ن�سعى اليه جميعا بكل جد واإخا�ض ودون كلل اأو ملل
من اأجل رخاء الب�سرية واأمنها ورقيها ونحن ي ال�سلطنة ن�سع ذلك ن�سب اأعيننا دائما .وما ان�سمامنا اى
ختلف التجمعات العامية وااقليمية اا لا�سهام اايجابي اموؤثر ي كل ما يعود باخر على اان�سانية
وبهذه امنا�سبة فاإننا نغتنم فر�سة انعقاد القمة التا�سعة والع�سرين اأ�سحاب اجالة وال�سمو قادة دول
جل�ض التعاون لدول اخليج العربية امرتقبة ي م�سقط لرحب باإخواننا ي بلدهم الثاي �سيوفا اأعزاء
مكرمن.
�سائلن اه ج ّلت قدرته لهذا اللقاء ااأخوي التوفيق والنجاح وم�سرة امجل�ض اخر وال�ساح.
با�سمك اللهم وبحمدك بداأنا وبهما نختتم .فاكتب لنا ال�سداد والر�ساد ي كل اأعمالنا وحقق بف�سلك
ومنك منتهى اآمالنا انك �سميع جيب الدعاء.
وفقكم اه وكل عام واأنتم بخر وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته.
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وبه ن�ستعن وعليه نتوكل ،اإنه نعم اموى ونعم الن�سر ،وهو علىكل �سيء قدير ،وال�ساة وال�سام على
اأ�سرف امر�سلن وعلى اآله و�سحبه ومن اهتدى بهديه اإى يوم الدين.
,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
.OƒaƒdG AÉ°†YCG IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG .. ΩÉ©dG ÚeC’G ‹É©e
ي�سرنا غاية ال�سرور اأن نرحب بكم ي بلدكم �سلطنة عمان �سيو ًفا اأعزاء ي هذا اليوم امبارك باإذن اه الذي
ي�سهد افتتاح القمة التا�سعة والع�سرين ،داعن اه �سبحانه وتعاى اأن ياأخذ باأيدينا لتحقيق امزيد ما فيه اخر
لنا جميعا.
اإننا نحمد اه عز وجل على ما حقق حتى ااآن من اإجازات خال ام�سرة امباركة مجل�ض التعاون ي العديد
من امجاات ،وما حقق من اأمن وا�ستقرار ورفاهية للمواطن و�سبه تكامل لاأن�سطة ااقت�سادية وحرية
للقطاع اخا�ض مكنته من ام�ساركة ي التنمية ال�ساملة لدولنا.
اإننا بعون اه وتوفيقه عازمون على احفاظ على امكا�سب التي حققت ي دولنا ومواطنينا والعمل على مزيد
من الرامج ااإمائية ال�ساملة ذات البعد اا�سراتيجي ي اإطارها الوطني واجماعي.
اإن الو�سع اماي العامي يقت�سي العمل مع ااأطراف الدولية ااأخرى ي معاجة ما مكن اأن ي�سحح من هذه
ااأو�ساع ،ويعيد التطور ااقت�سادي وااجتماعي ما يحافظ على ا�ستمرار التجارة الدولية والتعاون بن
ال�سعوب على اأ�سا�ض اقت�ساد متوازن وا�ستقرار ي اأ�سواق امال وام�سارف العامية ،وذلك يتطلب النظر ي
اإيجاد قاعدة ا�ستقرار اأ�سعار النفط ي ااأ�سواق ،ما ا يرهق ام�ستهلك ويلبي متطلبات التنمية لل�سعوب
النامية وا يلحق �سر ًرا بالدول امنتجة ويحافظ على خطط التنمية فيها .اإننا نتطلع اإى تعاون اجميع لتحقيق
هذه الروؤية ام�ستقبلية.

503

.. ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
ي�سرنا اأن ن�سيد ما بذله اأخونا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ‘ Oƒ¡L øe ô£b ádhO ÒeCG ÊÉK
اإدارة اأعمال الدورة ال�سابقة وي متابعة تنفيذ قراراتها وقرارات اللجان الوزارية خال فرة رئا�سته ،كما
نوجه �سكرنا وتقديرنا للمجل�ض الوزاري واللجان امختلفة
ومعاي ااأمن العام وم�ساعديه والعاملن بااأمانة العامة كافة على اجهد امبذول ي ااإعداد والتح�سر
لهذه الدورة.
ون�ساأل اه اأن يوفقنا جمي ًعا ما فيه اخر وال�ساح
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته».
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نحمد اه العلي القدير على ما اأنعم وقدر ،وال�ساة وال�سام على النبي ااأمن وعلى ¬Ñë°Uh ¬dBG
اأجمعن.
è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
AÉ°†YCG IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG .. ΩÉ©dG ÚeC’G ‹É©e .. á«Hô©dG
.OƒaƒdG
ي�سرنا ي ختام اأعمال الدورة التا�سعة والع�سرين للمجل�ض ااأعلى اأن نعرب لكم عن بالغ �سعادتنا
ا�ستقبالكم ولقائكم وعن تقديرنا اجم لروح العمل ااأخوية التي �سادت اأعمال هذه القمة ،رغب ًة منا
جمي ًعا ي حقيق امزيد من اآمال وتطلعات �سعوبنا.
è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG ÊGƒNEG
AÉ°†YCG IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG .. ΩÉ©dG ÚeC’G ‹É©e .. á«Hô©dG
.OƒaƒdG
اإننا اإذ نتوجه اإليكم بال�سكر والتقدير لندعو اموى �سبحانه وتعاى اأن يحفظكم ويظلكم برعايته ي
ً
مباركا اإى دياركم� ،سائلن اه تعاى اأن يتجدد اللقاء
حلكم وترحالكم ،متمنن لكم عو ًدا حميدً ا
بكم ي القمة القادمة بعون اه على اأر�ض دولة الكويت ي �سيافة اأخينا �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح
ااأحمد اجابر ال�سباح و�سعبه الكرم.
وي اختام ا ي�سعنا اإا اأن ن�سكر اأ�سحاب ال�سمو وامعاي وال�سعادة اأع�ساء الوفود ومعاي ااأمن العام
وم�ساعديه وكل العاملن بااأمانة العامة على جهودهم امتوا�سلة التي جلت باإجاز اأعمال هذه الدورة
وتكللت بحمد اه و�سكره باخر والتوفيق.
ن�ساأل اه تعاى اأن يوفقنا جمي ًعا وي�سدد خطانا ،اإنه نعم اموى ونعم الن�سر ..
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته“.
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احمد ه على ما اأوى واأنعم ،وال�ساة وال�سام على امبعوث رحمة للعامن.
..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
ها نحن نلتقي مرة اأخرى ،بف�سل اه وتوفيقه ،ي هذا ااجتماع ال�سنوي ،الذي ن�ستعر�ض فيه معكم
جوانب من م�سرة نه�ستنا امباركة ،التي �سقت طريقها ،بخطى ثابتة ،نحو اآفاق التنمية ال�ساملة،
و�سعت منذ بزوغ فجرها بعزم را�سخ اإى فتح اأبواب التطور والتقدم والرقي ي ختلف جاات احياة
الع�سرية ،متيحة الفر�ض امتكافئة لكل امواطنن دون مييز اأو تفرقة ،لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم،
وروؤية ااآمال التي جي�ض بها �سدورهم حقيقة ماثلة اأمام اأعينهم ،تثبتها وقائع حياتهم اليومية وما م
اإجازه من اأجل تي�سرها وتطويرها خال امرحلة امن�سرمة وتوؤكدها ما ت�ست�سرفه الدولة من اأبعاد
متنوعة للم�ستقبل ،تعمل خدمة امواطنن ،وتطوير قدراتهم وزيادة خراتهم ومهاراتهم ،واإتاحة مزيد
من الفر�ض لهم ي جاات العمل امتعددة وذلك لكي يتمكنوا من حقيق الك�سب اأنف�سهم واأ�سرهم
وي�ساهموا ي تنمية جتمعهم.
وكما اأ�سرنا ي كثر من امنا�سبات فاإن ام�ستقبل ام�سرق امحقق للتقدم والنماء ،وال�سعادة والرخاء ا
يبنى اإا بالهمم العالية ،والعزائم اما�سية وال�سر ،وااإخا�ض وامثابرة .ونحن واثقون باأن اأبناء وبنات
عمان يتمتعون بق�سط كبر من تلك ال�سفات ال�سامية ،ي�سهد بهذا ما�سيهم ،وحا�سرهم ،ونحن ا ريب
لدينا باأنهم قادرون على بناء م�ستقبل �سعيد باإذن اه.
..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن م�سروعات التنمية ال�ساملة ما�سية ي طريقها امر�سوم ي ختلف اأرجاء الباد ،خا�سة ي جاات
البنية ااأ�سا�سية ،وال�سناعة وال�سياحة.
واإذا كانت الدولة هي التي تقوم معظم هذه ام�سروعات فاإننا ندعو ام�ستثمرين من مواطنن واأجانب،
اإى ام�ساركة فيها ما يحقق الفائدة للجميع ،و�سوف يجد هوؤاء كل الت�سهيات الازمة.
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..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد اأولينا ،منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل ácQÉÑŸG á°†¡ædG IÒ°ùe ‘ ,á«fÉª©dG ICGôŸG ácQÉ°ûŸ
فوفرنا لها فر�ض التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها ي امجتمع ،واأكدنا على �سرورة
اإ�سهامها ي �ستى جاات التنمية ،وي�سرنا ذلك من خال النظم والقوانن التي ت�سمن حقوقها وتبن
واجباتها ،وجعلها قادرة على حقيق اارتقاء بذاتها وخراتها ومهاراتها من اأجل بناء وطنها ،واإعاء
�ساأنه.
ونحن ما�سون ي هذا النهج ،اإن �ساء اه ،لقناعتنا باأن الوطن ي م�سرته امباركة ،يحتاج اإى كل من
الرجل وامراأة فهو با ريب ،كالطائر الذي يعتمد على جناحيه ي التحليق اإى اآفاق ال�سماوات ،فكيف
تكون حاله اإذا كان اأحد هذين اجناحن مهي�سا منك�سرا ؟ هل يقوى على هذا التحليق ؟!.
وي هذا امقام ا بد اأن ن�سر اإى ندوة امراأة العمانية التي عقدت ب�سيح امكارم بواية �سحار ،ي اأكتوبر
امن�سرم والتي خرجت بجملة من التو�سيات باركناها واعتمدناها ،ونعتقد اأنكم تابعتموها ،ومن بينها
تخ�سي�ض يوم ال�سابع ع�سر من اأكتوبر من كل عام يوما للمراأة العمانية ،يرز منجزاتها خال عام م�سى،
ويلقي ال�سوء على اإ�سهاماتها ي خدمة جتمعها ،وين�سر الوعي ال�سحيح بدورها ومكانتها ،ويعزز
تطلعاتها نحو ام�ستقبل وهنا نود اأن نوجه كلمة اإى امراأة العمانية ندعوها من خالها اإى اا�ستفادة من
كافة الفر�ض التي منحت لها اإثبات جدارتها ،واإظهار قدرتها ي التغلب على ما يعر�ض طريقها من
عقبات.
..ΩGôµdG ¿ÉªY ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
لقد ا�ست�سافت ال�سلطنة ي دي�سمر اما�سي الدورة التا�سعة والع�سرين لقمة جل�ض التعاون ،وتراأ�ست
العديد من اجتماعات امجل�ض خال هذا العام ،وا يخفى على اأحد اأننا ن�سعى جميعا اإى حقيق امزيد
من العمل ام�سرك القائم على ام�سالح امتبادلة ما فيه خر �سعوبنا ومنطقتنا.
اإن �سيا�ستنا اخارجية معروفة للجميع ،وهي مبنية على ثوابت ا تتغر ،قوامها العمل على ا�ستتباب
ااأمن وال�سام وال�سعادة للب�سرية كافة.
ربنا عليك توكلنا ،فاكتب لنا التوفيق والنجاح ي اأعمالنا وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا ،فاأنت نعم اموى
ونعم الن�سر .واآخر دعوانا اأن احمد ه رب العامن.
وفقكم اه وكل عام واأنتم بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته
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خطاب ال�سلطان قابو�ض ي �سيح امكارم ب�QÉë°
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نحمد اه �سبحانه وتعاى الذي جمعنا بكم مرة اأخرى على هذه ااأر�ض امباركة ن�ساأله �سبحانه وتعاى
اأن ت�ستمر هذه اللقاءات اأعوام عديدة قادمة ان�ساءاه .ي احقيقة لدي كلمة �سغرة اأود اأن اقولها
وهي تتعلق باأمر ا يريحني اأن اأتكلم فيه لكن اأجد من الواجب عليه اأن اأحدث فيه،اأا وهو م�ساألة ما
يحدث ي طرقاتنا ،هذه ام�ساألة اأ�سبحت ي احقيقة يجب اأن تهم اجميع ،ا�ستعمال ال�سيارات بطريقة
غر�سليمة ي هذه الطرقات ال�سريعة وي غر ال�سريعة من ختلف �سرائع امجتمع ا نقول �سريحة
واحدة ي هذا امجتمع،ولكن ختلفة وهذا امر ا �سك اأنه اأمر مزعج و اأمر مقلق،فهذه ااأرواح التي
تزهق بهذه الطريقة نحن نوؤمن باأن احياة واموت هي بيد اه �سبحانه وتعاى  ،لكن ي نف�ض الوقت اه
�سبحانه وتعاى اأمرنا باأن ا نلقي باأيدينا اإى التهلكة ،الذي يتوفاه اه ذلك اأمر اه ،لكن الذي يبقى
على قيد احياة وهو معوق وي حالة ي�سبح عالة على نف�سه وعلى اأهله وعلى جتمعه،هذا اأمر ابد اأن
نتكاتف جميعا ونعي هذه ام�ساألة وان تكون حديثنا ي جال�سنا وحديث ااأ�سر بن بع�سها حتى نحد
من هذه الظاهرة التي ا �سك اأنها هي �سريبة ما ي�سمى بالتقدم والنمو والتح�سر ولكل �سي �سريبة لكن
هذه ال�سريبة يجب اأن ا مر مرور الكرام ،واجهات امعنية بهذا ال�ساأن وخا�سة ي اجانب التي تعنى به
�سرطة عمان ال�سلطانية،اأعتقداأنها قائمة بواجبها،وقائمة بالتوعية،و�سوف تقوم اأكر،ولديها تعليمات
باأن تكثف من توعية امجتمع بهذه الظاهرة غر امرغوبة،والتي يجب اأن نحد منها قدر ااإمكان
عندما جي ونرى ماذا حدث هذه ااأمور؟ جد اأ�سباب كثرة ا�سك،لكن العن�سر الب�سري هو العن�سر
ااأ�سا�سي فيها ،اإهمال اأحيانا مركبته ،اأي�سا ا مبااة،يريد ان ي�سل ب�سرعة اإى نقطة معينة فااأف�سل
اأن ي�سل ب�سامة وا ي�سل حموا على حفة اأو ينتهي به ااأمر ي ق�سم الطوارئ ي ام�ست�سفيات
.اأنا اأ�سع هذا ااأمر بهذه ال�سورة،واأوجه اجميع باأن يكون هذا ااأمر حل اإهتمام كبر كبر كبر جدا
و ا�سك اأن جميع �سرائح امجتمع ت�ستمع ما اأقوله اليوم من هذا امكان امبارك فهذه اعتقد من ااأمور
التي ا يزال يعاي منها امجتمع العماي ،اأما ااأمور ااأخرى فنحمد اه �سبحانه وتعاى ،فامجتمع
العماي على م�ستوى جيد من الوعي والثقافة وامعرفة بااأمور،وي�سر بخطى ثابتة وحثيثة نحو التقدم
وااإزدهار ون�ساأل اه �سبحانه وتعاى لنا جميعا العفو والعافية .
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احمده الذي جمعنا مرة اأخرى على هذه ااأر�ض امباركة ون�ساأله �سبحانه وتعاى ÒÿG ºµdh Éæd
والعافية،،
ما اأود اأن اأقوله اليوم تعقيبا على ما تو�سلت اليه الندوة التي عقدت ي هذه الرحاب والتي اأقيمت من
اأجل اأن تق ّيم وتنظر فيما خرجت به جنة الندوة ال�سابقة ي �سمائل عن �سوؤون الزراعة ام�ستدامه ونحمد
اه اأنه منذ اأن اإنعقدت الندوة ااوى ي 2007م كانت هناك منجزات ا باأ�ض بها ي هذا امجال ..ولكن ا
�سك ان هذه الندوة ااأخرة األقت ال�سوء على الكثر من ااأمور واحمده انها و�سعت احلول امنا�سبة
ما كان يعتقد باأنها معوقات اأو بع�ض ال�سروف التي ا بد من معاجتها وخرجت بنتيجة جيدة  ،حقا
جيدة واعتمدنا التو�سيات كما تعلمون وااأهم من ذلك ااآن هو تفعيل هذة التو�سيات  ،والتفعيل اان
هو ااهم من التو�سيات ذاتها و�سوف نتابع �سخ�سيا مع اجهات امعنية وجوب تنفيذ هذه التو�سيات
التي خرجت بها الندوة التي عقدت منذ اأيام.
ا �سك انكم �سمعتم وعلمتم باننا وجهنا بزراعة مليون نخلة ورما الكثر يت�سائل كيف �ستتم زراعة
امليون نخله وما هو الهدف من وراءها ..الهدف من وراءها هو ي احقيقه عندما معنا ي �سوؤون الغذاء
ي بادنا هذه وجدنا اأن النخلة منذ القدم هي العمود الفقري ي احقيقه لاأمن الغذائي ي عمان وهذا ا
�سك فيه اى جانب اما�سية والزراعات ااخرى التي كانت تزرع ،،من حبوب وغره واي�سا اا�سماك
التي هي ثروة البلد وثروه عظيمه للبلد وعا�ض عليها الكثر من اهل عمان اأي�سا.
عندما معنا ي امو�سوع وجدنا وانتم تعلمون هذا ان كل امزروعات من النخيل هي عبارة عن مزارع
خا�سة ..يعني النا�ض تزرع وعندهم مزارعهم اخا�سه وهذا �سي طيب و�سي جميل وكما نعلم ان هذه
امزارع ت�سم ما يقارب من  8ماين نخله متوزعه ي اأماكن ختلفه من عمان ولذلك قررنا ان زراعة
كمية من النخيل وتو�سلنا اى اأن رقم امليون هو رقم جيد اأننا نعلم اأنه ا بد لنا ان نفكر ي م�ساألة امياه
وام�ساحات وااأرا�سي واى اآخره ام�ساألة لي�ست م�ساألة �سهله كما يتوقعها البع�ض
ونحن نعلم انه علمي ًا ان النخلة حتاج اى  14الف جالون من اماء �سنويا خلينا نقول هذه يعني م�ساألة
علميه مبالغ فيها اى حد ما رما يعني من الدقه خلينا نقول  10ااآف هذه كميه هائلة من امياه ا �سك
اأنها حتاج اليها هذه النخلة
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ولذلك القرار الذي اتخذ وهذه امليون نخله �ستكون بيت مال ولن توزع و�ستكون ملك للوقف øe
احكومه للباد و�ستوزع على ثاث مناطق ،منطقة الظاهره امنطقه الداخلية وامنطقة ال�سرقية.
ما ي �سك ان منطقة الظاهره وامنطقة ال�سرقية �سيكون لها الن�سيب ااأوفر والداخليه �سيكون اقل بحكم
اجغرافيا واى اآخره ولعلمكم �سركز على نخلة الفر�ض يعني  800الف نخلة �ستكون كلها فر�ض و
 200الف �ستكون متنوعه من خا�ض وغره هذه ت�سوراتنا وانها �ستكون �سمن خطة خم�سيه ،ال�سنه
القادمه �سيكون التمهيد للبدايه ومنذ عام � 2011ستبداأ الزراعه ونعتقد انه ي حواي خم�ض �سنوات
واذا دعى اامر ان نزيد �سنة او �سنتان فا با�ض لكن خم�ض �سنوات هي هدفنا
�سيقول قائل من اأين �ستاتي ال�سرم هذه �ستكون من نوعن من الن�سيج ومن ال�سرم اموجود لدى
امزارعن وز ّراع النخيل ناأمل ان تكون خم�سن خم�سن او رما الن�سيج يكون اكر �سوي وهذاك يكون
اقل �سوي لكن باجد وامثابره �ستكون هناك ادارة �ستقوم على تنفيذ هذه العمليه نامل ي خال اخم�ض
�سنوات نرى ان معظم هذه النخيل قد زرعت على ار�ض عمان الطيبه
هذه من ناحية والدعومات ااخرى التي خرجت بها تو�سيات اللجنه واللتي اعتمدناها كما ا�سلفت
�سرى باذن اه طريقها للنور والتنفيذ هذا ما اردت قوله ي احقيقه واعتقد عندما نهتم جميعا بروتنا
الزراعية �ستنتج ان �ساء اه هذا �سيء وال�سيء ااخر انا �سخ�سيا ي احقيقه وما ي �سك انه حكومتي
نرى انه ي تعاون امزارعن وان�سمامهم مع بع�ض مثل ما حدث ي م�سروع حديث ي منطقة الباطنه
هذا �سيكون جيد جدا اأنه عندما تتجمع هذه امزارع او يتعاون امزارعون مع بع�ض ي نوعية اانتاج
واى اخره وامحافظة على الربة والر�سيد ي ا�ستخدامات امياه هذه كلها �ستاتي بنتيجه اعتقد جيده
ان �ساء اه ي ام�ستقبل القريب ونحن نحبذ هذا و�سندعم هذا التوجه بكل قوه انه ا �سك كما يقولو
اليد الواحده ا ت�سفق فاذا جمعت اايادي ويد اه مع اجماعة هذا اي�سا نريد الكل ان يعلم ان هذا
التوجه هو توجه �سليم وجيد ونحن �سندعمه بكل قوة.
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احمد ه الذي اأنعم واأعطى ،وبارك م�سعانا وكلله بالنجاح ،وال�ساة وال�سام على �سيدنا حمد وعلى
اآله و�سحبه ومن اتبع هداه.
..ΩGôµdG ¿ÉªYo ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
اإن للقائنا اليوم ي مدينة �سالة ونحن على م�سارف ااحتفال بعيد النه�سة ااأربعن دالة رمزية ا
تنكر .فمن حافظة ظفار انطلقت النه�سة العمانية احديثة وفيها بداأت خطواتها ااأوى لتحقيق ااأمل.
وها نحن نحتفي ي ربوعها الطيبة بالذكرى ااأربعن م�سرتها امباركة التي حققت خالها منجزات
غرت وجه احياة ي ُعمان ،وجعلتها تتبواأ مكانة بارزة على ام�ستوين
ا تخفى ي جاات كثرة َّ
ااإقليمي والدوي.
عرنا من خالها عن عزمنا على العمل من اأجل بناء الدولة احديثة،
فمن هنا األقينا اأول كلمة لنا َّ ْ
والنهو�ض بالباد ي �ستى امجاات قدر ام�ستطاع ،ومن ذلك احن فقد اأخذنا بااأ�سباب لتحقيق ما
وعدنا به ،واإنه من موجبات احمد وال�سكر ه العلي القدير اأن مكنت ُعمان خال امرحلة امن�سرمة
من اإجاز الكثر ما تطلعنا اإليه ،وكان كل ذلك �سمن توازن دقيق بن امحافظة على اجيد من موروثنا
الذي نعتز به ،ومقت�سيات احا�سر التي تتطلب التاوؤم مع روح الع�سر ،والتجاوب مع ح�سارته وعلومه
وتقنياته ،واا�ستفادة من م�ستجداته وم�ستحدثاته ي �ستى ميادين احياة العامة واخا�سة .واإذا كان بناء
هذه الدولة الع�سرية التي تطلعنا اإليها قد حقق بعون من اموى عز وجل .فاإن الطريق اإليها م يكن ـ كما
تعلمون جمي ًعا ـ ً
�سها مي�سو ًرا ،واإما اكتنفته �سعاب جمة وعقبات عديدة .لكن بتوفيق من اه والعمل
الدوؤوب وباإخا�ض تام واإمان مطلق بعون اه ورعايته من جميع فئات امجتمع ذكو ًرا واإنا ًثا ،م التغلب
على جميع ال�سعاب ،واقتحام كل العقبات واحمد ه.
..ΩGôµdG ¿ÉªYo ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
نعم لقد م اإجاز ن�سبة عالية من بناء الدولة الع�سرية ح�سبما تو�سمنا اأن تكون عليه بف�سل اه عز وجل
وذلك من خال خطوات مدرو�سة متدرجة ثابتة تبني احا�سر ومهد للم�ستقبل.
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اإن ل ُعمان تاريخً ا عري ًقا ومبادئ را�سخة منذ ع�سور م�ست ،وما قمنا به هو تاأكيد تلكم ÒÑ©àdGh ÇOÉÑŸG
عنها بلغة الع�سر .ومن امبادئ الرا�سخة ل ُعمان التعاون مع �سائر الدول وال�سعوب على اأ�سا�ض من
ااحرام امتبادل وام�سالح ام�سركة ،وعدم التدخل ي �سوؤون الغر ،وكذلك عدم القبول بتدخل ذلك
الغر ي �سوؤوننا.
را ونحمد اه ،فقد
لقد كان اهتمامنا باخطط التنموية لبناء جتمع الرخاء واازدهار والعلم وامعرفة كب ً
م اإجاز ن�سبة نعتز بها ي �ستى اأنحاء ال�سلطنة من برامج التنمية.
وما ا ريب فيه اأن نتاج التنمية التي �سهدتها احياة العمانية ،وكذلك امتغرات امفيدة التي طراأت
على امجتمع قد اقت�ست تطوير النظامن القانوي والق�سائي وحديثهما مواكبة م�ستجدات الع�سر،
ف�سدرت النظم والقوانن الازمة لذلك والتي توجت بالنظام ااأ�سا�سي للدولة.
..ΩGôµdG ¿ÉªYo ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
م نق�سد بااإ�سارة اإى ما �سبق جرد التذكر بامنجزات التي مت على اأر�ض هذا الوطن العزيز ،فهي
ماثلة للعيان وا حتاج اإى اأي برهان ،واإما اأردنا اأن نوؤكد على اأهمية امحافظة عليها و�سونها وحمايتها،
لكي يتمكن اجيل القادم وااأجيال التي تاأتي من بعده من اأبناء وبنات ُعمان من موا�سلة ام�سرة اخرة
برعاية اموى عز وجل وتوفيقه وعونه.
..ΩGôµdG ¿ÉªYo ¢ù∏› AÉ°†YCG
..AGõYC’G ¿ƒæWGƒŸG É¡jCG
نتوجه ي هذه امنا�سبة العزيزة بالتحية والتقدير اإى كل من اأ�سهم ي بناء �سرح الدولة الع�سرية ي
ُعمان و�سارك ي حقيق منجزاتها وال�سهر على �سونها وحمايتها ،ونخ�ض بالذكر قواتنا ام�سلحة وجميع
ااأجهزة ااإدارية وااأمنية.
”ربنا عليك توكلنا واإليك اأنبنا واإليك ام�سر“” ،ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من اأمرنا
ر�سدً ا“.
وفقنا اه واإياكم  ..وكل عام واجميع بخر.
وال�سام عليكم ورحمة اه وبركاته“.
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áª∏µdG hCG ÜÉ£ÿG ¿GƒæY

Ω
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ºµ◊G ΩÉeR áª∏°ùJ Ωƒj ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†◊ ∫hC’G »îjQÉàdG ¿É«ÑdG

1

9

1970

‹ƒJ ó©H Iôe ∫hC’ §≤°ùŸ ∫ƒ°UƒdG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ºµ◊G ó«dÉ≤e ¬àdÓL

2

13

1970

áYGPE’G ÈY Ö©°ûdG ¤G ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

3

19

1971

ó«éŸG ∫hC’G »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓL ∫G ÖMÉ°U ÜÉ£N

4

23

1971

ihõf ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

5

27

1972

á°†¡ædG ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

6

31

1972

ó«éŸG ÊÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

7

43

1973

äGQGRƒdG ™ª› ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

8

47

1973

ó«éŸG ådÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

9

53

1973

‹hódG §≤°ùeQÉ£e ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

10

57

1974

ó«éŸG ™HGôdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

11

67

1974

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«e ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

12

71

1975

ó«éŸG ¢ùeÉÿG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

13

79

1975

áæ£∏°ùdG ¿ƒjõØ∏J ÈY Ö©°ûdG ¤G ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

14

91

1975

OôªàdG iƒb ≈∏Y ô°üædG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

15

95

1976

ó«éŸG ¢SOÉ°ùdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

16

103

1976

AGQRh ô“DƒŸ á©HGôdG IQhódG OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
è«∏ÿG ∫hO á«LQÉN

17

107

1977

ó«éŸG ™HÉ°ùdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

18

115

1978

ádhódG ‘ Ú«dhDƒ°ùª∏d ¬LƒŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
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1978

ó«éŸG øeÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

20

125

1979

ó«éŸG ™°SÉàdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

21

131

1980

ó«éŸG ô°TÉ©dG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

22

137

1980

ihõæH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉL ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

23

141

1981

∫h’G áª≤dG ô“DƒŸ á«eÉàÿG á°ù∏÷G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód

24

145

1981

ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

25

149

1981

ó«éŸG ô°ûY …OÉ◊G »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

26

155

1982

ó«éŸG ô°ûY ÊÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

27

161

1983

¢ù∏éª∏d á«fÉãdG IÎØdG AóH áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G

28

165

1983

ó«éŸG ô°ûY ådÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

29

169

1984

ó«éŸG ô°ûY ™HGôdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

30

175

1984

á°ùeÉÿG IQhódG ∫ÉªYG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

31

179

1985

ô°ûY á°SOÉ°ùdG IQhó∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G ‘ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ≈∏Y’G ¢ù∏éª∏d

32

183

1985

á°SOÉ°ùdG IQhódG ∫ÉªYG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ≈∏Y’G ¢ù∏éª∏d

33

187

1985

ó«éŸG ô°ûY ¢ùeÉÿG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

34

195

1986

¢ù∏éª∏d áãdÉãdG IÎØdG AóH áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G

35

201

1986

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

36

205

1986

ó«éŸG ô°ûY ¢SOÉ°ùdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

37

211

1987

ó«éŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

38
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217

1988

¢ù∏éª∏d á©HGôdG IÎØdG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G

39

223

1988

ó«éŸG ô°ûY øeÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

40

231

1988

¢ù∏éª∏d á©°SÉàdG IQhó∏d á«eÉàÿG á°ù∏÷G ‘ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ≈∏Y’G

235

1989

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉéH ádÓ÷G ÖMÉ°U ÉgÉ≤dG »àdG á©ª÷G áÑ£N
ihõæH

42

239

1989

ó«éŸG ô°ûY ™°SÉàdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

43

245

1989

Iô°TÉ©dG IQhódG ∫ÉªYCG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

44

251

1989

Iô°TÉ©dG IQhódG ∫ÉªYG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

45

255

1990

¢ù∏éª∏d á°ùeÉÿG IÎØdG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ádhó∏d …QÉ°ûà°S’G

46

261

1990

IQÉŒ áaôZ AÉ°†YÉH áàdÓL AÉ≤àdG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ôeÉ©dG º∏©dG ô°ü≤H ¿ÉªY áYÉæ°Uh

47

267

1990

áÑ∏W øe ¤h’G á©aódG èjôîJ áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL äÉÑdÉWh

48

273

1990

ó«éŸG øjô°û©dG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

49

281

1991

áÑ∏W øe á«fÉãdG á©aódG èjôîJ áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL äÉÑdÉWh

50

285

1991

øjô°û©dGh …OÉ◊G »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ó«éŸG

51

293

1991

iQƒ°ûdG ¢ù∏› ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

52

299

1992

á«ªæàdGh áÄ«Ñ∏d »ŸÉ©dG ô“DƒŸG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

53

303

1992

ó«éŸG øjô°û©dGh ÊÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

54

528

41

311

1993

áÑ∏W øe á©HGôdG á©aódG èjôîJ áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«∏c »éjôN øe ¤h’G á©aódGh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL äÉÑdÉWh
Ö£dG

55

315

1993

øjô°û©dGh ådÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ó«éŸG

56

321

1993

øcÉ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG AóH áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
äBÉ°ûæŸGh

57

325

1994

ó«éŸG øjô°û©dGh ™HGôdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

58

333

1994

á°ùeÉÿGIQhódG äÉYÉªàLG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ô°ûY

59

337

1994

iQƒ°ûdG ¢ù∏éŸ á«fÉãdG IÎØdG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

60

343

1995

äGÒÿG í«°S ‘ ÚæWGƒŸG ¤G ádÓ÷G ÖMÉ°U åjóM

61

353

1995

á©eÉL AÉ°ûfG ≈∏Y ÉeÉY 50 Qhôe áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG ∫hódG

62

357

1995

á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdG ô“Dƒe OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
(2020) ÊÉª©dG OÉ°üàbÓd

63

361

1995

øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
(»°†ØdG π«Hƒ«dG)ó«éŸG

64

367

1995

ô°ûY á°SOÉ°ùdG IQhódG ∫ÉªYG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ≈∏Y’G ¢ù∏éª∏d

65

371

1995

ô°ûY á°SOÉ°ùdG IQhódG ∫ÉªYG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ≈∏Y’G ¢ù∏éª∏d

66

375

1996

øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ó«éŸG

67

383

1997

øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ó«éŸG

68

389

1997

¿ÉªY ¢ù∏› ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

69

529

395

1998

øjô°û©dGh øeÉãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ó«éŸG

70

405

1999

øjô°û©dGh ™°SÉàdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
ó«éŸG

71

411

2000

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ÜÓW ¤G ádÓ÷G ÖMÉ°U åjóM

72

423

2000

¿ÉªY ¢ù∏éŸ á«fÉãdG IÎØdG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

73

427

2000

ó«éŸG ÚKÓãdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

74

431

2000

ájOÉ◊G IQhódG ∫ÉªYG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ≈∏Y’G ¢ù∏éª∏d øjô°û©dGh

75

435

2001

ÈcC’G ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉL ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

76

439

2001

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

77

445

2001

IOÉ≤d øjô°û©dGh á«fÉãdG áª≤dG OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U áª∏c
á«Hô©dG è«∏ÿ ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO

78

449

2001

IOÉ≤d øjô°û©dGh á«fÉãdG áª≤dG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U áª∏c
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO

79

453

2002

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

80

457

2003

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’GáÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

81

463

2004

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

82

467

2005

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

83

473

2005

á«HÎ∏d IóëàŸG ·’G áª¶æŸ ΩÉ©dG ô“DƒŸG ¤G ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
áª¶æŸG AÉ°ûfG ≈∏Y ÉeÉY 60Qhôe áÑ°SÉæÃ (ƒµ°ùfƒ«dG)Ωƒ∏©dGh

84

477

2006

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

85

483

2007

Ú«fóŸGh Újôµ°ù©dG øe OóY ËôµJ áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
á«FÉæãà°SG á«NÉæe AGƒfC’ áæ£∏°ùdG ¢Vô©J ó©H

86

487

2007

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

87

491

2007

IQhódG ∫ÉªYC’ á«eÉàÿG á°ù∏÷G áÑ°SÉæÃ ¿É£∏°ùdG ádÓL ÜÉ£N
¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d øjô°û©dGh áæeÉãdG

88

495

2008

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

89

530

501

2008

¿hÉ©àdG ¢ù∏› áªb ∫ÉªYG ìÉààaG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
øjô°û©dGh á©°SÉàdG

90

505

2008

¿hÉ©àdG ¢ù∏› áªb ∫ÉªYG ΩÉààNG áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N
øjô°û©dGh á©°SÉàdG

91

509

2009

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

92

513

2009

QÉë°U áj’ƒH ΩQÉµŸG í«°S ‘ ádÓ÷G ÖMÉ°U åjóM

93

517

2010

…ÈY áj’ƒH äGô°ùŸG í«°S ‘ ádÓ÷G ÖMÉ°U åjóM

521

2010

¿ÉªY ¢ù∏éŸ …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G áÑ°SÉæÃ ádÓ÷G ÖMÉ°U ÜÉ£N

531

94
95

ΩÉ©dG ±Gô°TE’G

جيد بن حمد الروا�ض (مدير عام ااعام)
ò«ØæàdGh á©HÉàŸGh IOÉŸG ™«ªŒ

ماجد بن �سعيد بن هال امحروقـي
نا�سر بن حميد بن حمد اخياري
�سلطان بن �سعيد بن نا�سرالبو�سعيدي
»æØdG êGôNE’Gh º«ª°üàdG

اخطوطواجرافيك

عـبد ااإله �سـديق
áYÉÑ£dG
امطــابع العامـــية �سلطنة عُمان 24815771-
بع�ض ال�سور من موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر وااإعان
´Gój’G ºbQ
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533

534
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