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أر�ضا و�شع ًبا ُ ،عمان التاريخ واحل�ضارة ُ ،عمان احلداثة والتطوير  ،وي�ستب�رش
ي�رشق الثامن ع�رش من نوفمرب على ُعمان � ً
ال ُعمانيون مع �إطاللة نوفمرب وعينهم على يومه الثامن ع�رش  ،وهم لهم معه ذكريات عظيمة  ،وطموحات ج�سيمة  ،ومالحم
وخ�ص بها �صانع جمدها املعا�رص �أبناء ُعمان الأوفياء  ،ليكون لها
جميدة �سطرتها هذه املنا�سبة الوطنية املاجدة  ،التي �أعلنها
ّ
ر�سوخ يف �سجل جمد ُعمان التليد  ،وحا�رضها امل�رشق ال�سعيد  ،كما �أراده لها ـ املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ـ ال�سلطان قابو�س بن
وتر�سم خطاه املباركة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
�سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ و�سار على نهجه ّ
القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ فبحكمته ال�صائبة ور�ؤيته ال�سديدة  ،وجه جاللته ـ �أبقاه اهلل ـ خالل تر�أ�سه الجتماع جمل�س
الوزراء يف الثالث من مار�س 2020م با�ستمرار يوم الثامن ع�رش من نوفمرب كيوم وطني للنه�ضة حتتفل به ال�سلطنة كل عام.
وبحمد اهلل وف�ضله حلت الذكرى اخلم�سون للنه�ضة  ،وتو�شحت ُعمان �أثواب املجد وال�س�ؤدد احتفاء بـ (يوبيل) نه�ضتها
الذهبي ،و�سط �أبهى م�شاعر الفخر واالعتزاز  ،والبهجة وال�رسور ،واالنتماء لهذا الوطن ال�ضارب يف �أعماق التاريخ � ،صانع
الأجماد والبطوالت  ،وقاهر ال�صعاب والتحديات � ،إنه الإن�سان ال ُعماين ذو املجد والأ�صالة  ،املتو�شح بالقيم الوطنية  ،واالنتماء
لهذه الأر�ض الطيبة التي ال تنبت �إال طيبا  ،وهو يفاخر �أي�ضا باملنجزات التي حتققت طيلة خم�سني عاما من العمل الوطني
الد�ؤوب املتوا�صل واملتكامل يف �إطار نه�ضة ح�ضارية وتنموية متوا�صلة ومتجددة و�ستظل خالدة للوطن وللأجيال املتعاقبة
من �أبناء ُعمان الكرام الأفياء  ،يحتفلون خاللها باملنجزات  ،واملحافظة على املكت�سبات  ،والإ�رصار بكل عزم و�إرادة لتحقيق
املزيد من التقدم واالزدهار والنماء.
ومبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني املجيد �ألقى جاللة ال�سلطان املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ خطابا �ساميا  ،ت�صدره بكلمات
عميقة ودالالت وطنية عن جتاوز ُعمان للتحديات بحكمة وقيادة ال�سلطان قابو�س ـ رحمه اهلل ـ وت�ضحيات �أبنائها التي �ستظل
عمت
م�صدر قوة وفخر واعتزاز لنا جميعا وللأجيال املتعاقبة  ،متناوال جاللته ـ �أبقاه اهلل ـ ما حققته ال�سلطنة من نه�ضة تنموية َّ
كافة ربوعها  ،وتر�سيخ قواعد دولة امل�ؤ�س�سات  ،واملحافظة على امل�صالح الوطنية باعتبارها �أهم ثوابت املرحلة القادمة التي
حددت م�ساراتها و�أهدافها (ر�ؤية ُعمان .)2040
وتعد قوات ال�سلطان امل�سلحة �أحد �شواهد الع�رص واملنجزات اخلالـدة مل�سرية النه�ضـة املباركـة  ،وما الإ�شادة ال�سامية من
لدن جاللة القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ يف ذات اخلطاب �إال تقدير للأدوار الوطنية التي ي�ضطلع بها منت�سبوها البوا�سل
دفاعا عن �سيادة الوطن و�سالمة �أرا�ضيه  ،واملحافظة على �أمنه وا�ستقراره  ،وحماية منجزاته ومكت�سباته ،و�ستظل هذه الإ�شادة
ال�سامية و�سام فخر واعتزاز يتقلده الرجال البوا�سل الذين نذروا �أنف�سهم و�أرواحهم رخي�صة يف �سبيل رفعة الوطن وعلو �ش�أنه ،
حمافظني على عهد الوالء والطاعة والوفاء والإخال�ص  ،ومتم�سكني ب�شعارهم الأبدي (الإميان باهلل  ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن
الوطن) .
) �أن ترفع �أجمل التهاين و�أطيب التربيكات للمقام
وبهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة تت�رشف هيئة حترير جملة (
ال�سامي ملوالنا جاللة القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ داعني اهلل تعاىل �أن تدوم الأفراح وامل�رسات على ُعمان و�أبنائها
املخل�صني.
وكل عام واجلميع ب�ألف خري وم�رسة
هيئة التحرير
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التحرير ال�صحفي

التدقيق اللغوي

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

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

عُ مان نه�ضة خالدة
وم�سرية متجددة
�ص57-43

الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقـــــي
الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي
النقيـــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــــدي
الرقيـب �أول� /ســامـي بن �ســعيـد بن �صالــح الزكوانـــــــي
املــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شــــــــي
العريـــــــف /عبداللـه بن عي�سـى بن حممـد الرم�ضانـــــي
مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عي�سـى البحـــــري
العنــــوان
مدير حترير جملة جند عُ مان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
 - ١٠٠م�سقط � -سلطنة عُ مان

الهواتف
٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣37٣8١
فاك�س ٢٤٣٣33٦٩ :

املوقع الإلكرتوين

www.mod.gov.om

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

الربيد الإلكرتوين

jundoman.mod@gmail.com
OMANـMODـTwitter : @MG

املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم  ..حا�ضنة
لالزدهار ورافد مهم لتنويع
االقت�صاد الوطني
�ص131-126

الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق

 14هـ

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة

•

مديــر التحــريـــر

نوف

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

مرب

نائب رئي�س التحرير

20

جاللة ال�سلطان املعظم-حفظه
اهلل ورعاه -يرت�أ�س اجتماع
جملـ�س الوزراء املوقــر بق�صر
الربكة العامر
�ص 15-12

 20م

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

الع

رئي�س التحرير

ـــدد

هيئة التحرير

ح�ضــرة �صاحـب اجلـاللـة
ال�سلطان هيثـم بن طـارق املعظــم
القائد الأعلـى حفظه اهلل ورعاه
يُلقي خطابًا �سامي ًـا مبنا�سبة العيد
الوطني اخلم�سني املجيد
�ص11-6
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الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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ح�ضــرة �صاحـب اجلـاللـة ال�سلطان هيثـم بـن طــــــــــــــــــارق املعظــم القائـــد الأعلـى-حفظه
اهلل ورعـاهُ -يلقــي خطــــا ًبا �سـامي ًـا مبنا�سبـــــــــــــــة العيد الوطني اخلم�سني املجيد
جاللته �أع َّزه الله:
ني لنه�ض ِة عُ َ
ميادين
مان احلديثة ،و�أنت ْم يف
 rنتوج ُه �إليكم جميع ًا ،يف الذكرى اخلم�س َ
ِ
َ
حتققت
املكت�سبات ،التي
بال�شكر والثنا ِء ،على ما
العمل والبناء،
ْ
ِ
أجل �ص ْون ِ
تقومون ب ِه من � ِ
ِ
ِ
ني عام ًا املـا�ضية
بلد َنا
العزيز ،على مدا ِر اخلم�س َ
يف ِ
ِ
متكنت عُ ُ
مرت بها َ
 rلقد
خالل
بف�ضل من الل ِه وتوفي ِقه من جتاو ِز
مان
التحديات التي ْ
ْ
ٍ
ِ
�سعيد -ط َّيب
العقو ِد املا�ضي ِة بحكم ِة وقياد ِة �سلطا ِنها
بن ٍ
َ
الراحل ،جالل ِة ال�سلطان ِ
ِ
قابو�س ِ
وت�ضحيات �أبنا ِئها
الله ثراه-
ِ
ُ
r
ري فيها
املبادئ
جوهر
�سنوا�صل ا�ستلها َم
ِ
والقيم ذات ِـها ،يف �إر�سا ِء مرحل ٍة جديد ٍة ،ت�س ُ
ِ
ِ
نحو املكان ِة املرموق ِة ،التي ن�صبو �إليها جميع ًا
بالدُنا العزيز ُة ـ بعون ِ الله ـ
بخطى واثق ٍة َ
ً
للو�صول �إليها
ني كاف َة موار ِدنا ،و�إمكانيا ِتنا؛
مك ّر�س َ
ِ
الرحمن الرحيم
اهلل
ب�سم ِ
ِ
ِ
َافئ
احلم ُد ِ
هلل ِ
رب العاملني ،حمداً ُيوايف ِن َع َمه و ُيك ُ
وجه ِه
َمزي َده ،ل ُه احلم ُد ول ُه
ال�شكر ،كما ينبغي جلاللِ
ِ
ُ
ري خلقِه،
وعظي ِم ُ�سلطانهِ ،وال�صال ُة
وال�سالم على خ ِ
ُ
حمم ٍد النبي ِ ّ ال�صادقِ ال��وع� ِد الأم�ي�ن ،وعلى �آل� ِه
و�صحب ِه الطاهرين ،وعلى من تبعهم ب�إح�سان ٍ �إىل
يوم الدين.
ِ

 qqتف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ ف�ألقى يوم  11 / 18خطا ًبًا �سام ًيا مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني املجيد،
وفيما يلي ن�ص اخلطاب :
العــدد 527
نوفمرب 2020
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�أيها املواطنون الأعزاء ،،
اليوم املجيد،
إليكم جميع ًا بحديثِنا يف هذا ِ
نتوج ُه � ْ
ّ
ت��لُّ فيه الذكرى
مان اخلالدة  ،ال��ذي حَ ُ
�ام ُع َ
من �أي� ِ
مان احلديثة ،وال��ذي كان من
اخلم�سون لنه�ض ِة ُع َ
جميع ربوع ِالوطن،
تفاالت
االح
املقر ِر �أن َت ُع َّم فيه ِ
ُ
َ
أو�ضاع
يليق بهذ ِه املنا�سب ِة املجيدة� ،إال �أن ال
ومبا ُ
َ

مل
متر بها ال�سلطن ُة والعا ُ
اال�ستثنائي َة الراهن َة التي ُ
االحتفاالت
تكون
�أجمع حالت دون ذلك ,فقررنا � ْأن
َ
ُ
يتنا�سب مع
�ام يف ن��ط��اقٍ حم���دودٍ ومب��ا
لهذا ال��ع� ِ
ُ
اتباعها حفاظ ًا على
الواجب
ترازات ال�صحي ِة
االح�
ِ
ِ
ُ
�صح ِة و�سالم ِة اجلميع.
هلل وتوفيقِه من
مان
لقد
بف�ضل من ا ِ
ٍ
متكنت ُع ُ
ْ
�رت بها خ�لالَ العقو ِد
جت���او ِز
ِ
التحديات التي م� ْ
املا�ضي ِة بحكم ِة وقياد ِة �سلطانِها الراحلِ  ،جالل ِة
وت�ضحيات
بن �سعي ٍد ـ طيب اهلل ثراه ـ
ال�سلطان
ِ
ِقابو�س ِ
َ
واعتزاز لنا
م�صدر قوةٍ وفخ ٍر
�أبنائِها ،التي �ستظلُ
ٍ
َ
جمي ًعا وللأجيالِ القادمة ،كما متكنت من بنا ِء
�ور اهتمامِ ها،
نه�ضةٍ ع�رصيةٍ جعلت ال َ
إن�سان حم� َ
احل�ضاري
ودور َنا
العريق،
التاريخي
وقد َ�شكّلَ �إر ُث َنا
ُ
ُّ
ُ
ُّ
ني لإر�سا ِء عملية التنمي ِة
والإن�سا ُّ
أ�سا�س املت َ
ين ال َ
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جاللته �أبقاه الله:
ُ
حددت
ثوابت املرحل ِة القادم ِة التي
�سنحافظ على م�صا ِحلنا الوطني ِة باعتبا ِرها �أه َّم
r
ْ
ِ
جماالت
حتوالت نوعي ٍة يف كافة
إحداث
ٍ
ِ
م�سارا ِتها و�أهداف َـها (ر�ؤي ُة عُ مان � )2040سعي ًا �إىل � ِ
ً
جم�سدة الإراد َة الوطني َة اجلامعة
احليا ِة،
ُ
ُ
 rتمُ ّث ُل ال ُ
جاهزي َتها ،وُت َع ِّز َز
مم
والتحديات،
أزمات،
رب الأ ُ
وال�صعوبات �سانح ًة لأنْ تخت َ
ِ
َ
احللول
تقدمي
املجال
ُقدرا ِتها ،وقد فتحت الأزم ُة الراهن ُة
ِ
ِ
للطاقات الوطني ِة؛ ل ُت ِ
�سه َم بدو ِرها ،يف ِ
وتوظيف التقنية
الرقمي
العمل
و�س َّرعَ ت من وتري ِة
ِ
القائم ِة ،على الإبداع ِواالبتكا ِر َ
ِ
التحول �إىل ِ
ِّ
التنظيمي للإدار ِة املحلي ِة ،وذلك ب�إر�سا ِء بـنـيـ ٍة �إداري ٍة المركزي ٍة للأدا ِء
أ�سا�س
 rو�ض ْعنا ال َ
َّ
ِّ
النظام
التقدم يف هذا
و�سنتابع ب�صف ٍة م�ستمر ٍة ،م�ستوى
والتنموي يف املحافظات،
اخلدمي
ُ
ّ
ِ
ِ
ال ِّ
أمول يف البنا ِء والتنمية
دعم ِه
إداري،
بهدف ِ
ِ
القيام بدو ِر ِه امل� ِ
ِ
وتطويره لتمك ِ
ني املجتمع ِمن ِ

ات�ساع ُرق َعتِها
ربوع ال�سلطن ِة على
�شملت كاف َة
التي
ِ
ِ
ْ
مواطن
اجلغرافي ِة لت�صلَ منجزا ُتها لك ِّل �أ�رسةٍ ولك ِّل
ٍ
ور�س َخ ْت قواع َد
كان على هذه ال ِ
حي ُثما َ
أر�ض الطيبة ّ
�سيكون العملُ على
ؤ�س�سات والقانون ،التي
دول ِة امل�
ِ
ُ
ا�ستكمالِها ومتكينِها ،من مالمح ِ املرحل ِة القادم ِة
املبادئ والقي ِم
ا�ستلهام جوه ِر
ب�إذن ِاهلل .و�سنوا�صلُ
ِ
َ
ت�سري فيها بال ُدنا
ذاتـِها ،يف �إر�سا ِء مرحلةٍ جديدةٍ ،
ُ
نحو املكان ِة
العزيز ُة ـ بعون ِ اهلل ـ
بخطى واثقةٍ
َ
ً
ني كاف َة
مكر�س َ
املرموقةِ ،التي ن�صبو �إليها جميع ًا ّ
مواردِنا ،و�إمكانياتِنا؛ للو�صولِ �إليها ،و�سنحافظُ
أه��م ثوابتِ
على م�صاحلِنا الوطني ِة باعتبا ِرها � َّ
حددت م�ساراتِها و�أهدافـَها
املرحل ِة القادم ِة التي
ْ
حتوالت
إح��داث
(ر�ؤي�� ُة ُعمان � )2040سعي ًا �إىل �
ِ
ٍ
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��االت احلياةِ ،جم�سد ًة الإراد َة
نوعيةٍ يف كافة جم ِ
الوطني َة اجلامعة.
أبناء
� َّإن � َ
إجناح هذ ِه الر�ؤي ِة م�س�ؤولي ُتنا جميع ًا َ � -
دون ا�ستثناء ،ك ٌل يف موقعِه،
هذا
ِ
الوطن العزي ِزَ -
ويف حدو ِد �إمكاناتِه وم�س�ؤولياتِه.ويف �إط��ا ِر دع ِم
مبتطلبات حتقيقِ الر�ؤيةِ،
القيام
قد ِرة احلكومةِ ،على
ِ
ِ
إداري للدولة ،و�إعاد ِة
فقد عمِ لْنا على تطوي ِر اجلها ِز ال ِّ
جمل�س الوزراءِ ،و�أوك ْل َنا �إلي ِه م�س�ؤولي َة تنفي ِذ
ت�شكيلِ
ِ
االخت�صا�صات
بح�سب
وم ِّك َناتِها،
ِ
ِ
اخلططِ التنموي ِة مُ َ
ويرفع
أداء احلكومي،
ُ
املنوط ِة بك ِّل جهة ،ومبا يعز ُز ال َ
اجلوانب
م�ستمر يف مراجع ِة
كفاءتـَه ،كما � َّأن العملَ
ِ
َ
ٌّ
أدوات امل�ساءل ِة
الت�رشيعي ِة والرقابي ِة وتطوي ِر � ِ
مان
واملحا�سبة ،لتكون ركيز ًة �أ�سا�سي ًة من ركائ ِز ُع َ

�صون
ؤكدين على �أهميتِها احلا�سم ِة يف
ِ
امل�ستقبلِ  ،م� َ
الوطن واملواطنني ودو ِرها يف تر�سيخ ِالعدال ِة
حقوقِ
ِ
و�ستحظى هذه املنظوم ُة برعايتِنا اخلا�صة
والنـزاه ِة
ْ
هلل تعاىل.
ب�إذن ِا ِ
التنظيمي للإدار ِة املحليةِ،
أ�سا�س
كما و�ض ْعنا ال َ
َّ
اخلدمي
وذلك ب�إر�سا ِء بـنـيـةٍ �إداريةٍ المركزيةٍ للأدا ِء
ّ
و�سنتابع ب�صفةٍ م�ستمرةٍ ،
والتنموي يف املحافظات،
ُ
ِّ
بهدف دعمِ ِه
إداري،
التقدم يف هذا
م�ستوى
ِ
ِ
ِ
النظام ال ِّ
ني املجتمع ِمن
القيام بدو ِر ِه امل�أمولِ
وتطوي ِره لتمك ِ
ِ
يف البنا ِء والتنمية.
�أيها املواطنون الكرام ،،
ري م�سبوقةٍ ،
يمَ ُ ُّر العا ُ
مل يف هذه الفرتةِ ،ب�أو�ضاع ٍغ ِ
واالنخفا�ض
تزامنت فيها الأزم ُة املالي ُة العاملي ُة
ُ
ْ
مل�ستويات
الكبري يف �أ�سعا ِر النفط ،ال��ذي و�صلَ
ٍ
ُ
وانت�شار جائح ِة كورونا.
قيا�سيةٍ ،
ُ
زء
حيوي من هذا العا ِمل املُرتابِطِ نت�شاركُ
ٌ
ولأننا ُج ٌ

امل�صالح وامل�صريُ ،ن�سرَ ُّ ملا َي�سرُ ُّ ه و َن�أْ َ�سى ملا
مع ُه
َ
ني
أمر اهتمام ًا خا�صاًُ ،متابِع َ
َي�ضرُ ُّ ه؛ فقد �أَ ْول َْينا ال َ
امل�ستويات
الوطني وعلى
َتطَ ُّورا ِتهِ ،على امل�ستوى
ِ
ِّ
أ�سباب ،التي
الإقليمي ِة والدوليةِ،
م�سخرين كاف َة ال ِ
َ
وتخفيف
أو�ضاع،
أثريات هذه ال
ُت�سهلُ
ا�ستيعاب ت� ِ
ِ
ِ
َ
قطاعات الدولةِ ،وت�أتي
ح��د ِة �آث��ا ِره��ا ،على كاف ِة
ِ
القطاعات ال�صحي ُة واالجتماعيةُ ،واالقت�صاديـ ُة على
ُ
ؤكدين على ا�ستمرا ِر
ر� ِأ�س �أولوياتِنا واهتماماتِنا ،م� َ
اخلدمات ال�صحي ِة
مي
دعمِ نا لهذ ِه
ِ
ِ
القطاعات لتقد ِ
مكنةٍ  ،لكاف ِة
والتعلي ِم ب�شتى �أنواعه ،ب�أف�ضلِ كفاءةٍ مُ ْ
الوطن العزيز.
�أبنا ِء
ِ
ؤ�س�سات،
متم ِبهِ� ،أفراداً وم�
ٍ
ويف هذا الإطا ِر ف� َّإن ما ُق ْ
أعمال؛ ل َدع ِم وم�ساند ِة جهو ِد احلكومةِ؛
من
ٍ
مبادرات و� ٍ
للحفاظ على �صح ِة و�سالم ِة اجلميع لهو حملُّ تقدي ٍر،
ِ
ني ك َّل ما بذلتموه ،من م�ساع ٍنبيلةٍ
ٍ
ثمن َ
واعتزاز مِ ّناُ ،م ّ
مان املخـلِ�صني-
وجهودٍ جليلةٍ  ،فقد �أك ُد ْ
أبناء ُع َ
مت َ �-
التجارب ،عن
ر�سختم ما �أباَنـ ْتـ ُه
ما �أ ْث َبت ُه
ُ
ُ
التاريخَ ،و ّ
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جاللته حفظه الله:
وجهْ َنا
 rت�أكيد ًا على
ري احلماي ِة والرعاي ِة ،الالزم ِة لأبنا ِئنا املواطنني؛ فقد ّ
ِ
اهتمامنا بتوف ِ
قيام الدول ِة بواجبا ِتها الأ�سا�سي ِة،
نظام احلماي ِة االجتماعي ِة؛ ل�ضمان ِ ِ
بالإ�سراع ِ يف �إر�سا ِء ِ
ري
ري احليا ِة الكرمي ِة لهم وجتني ِبهم الت� ِ
بع�ض التداب ِ
وتوف ِ
أثريات التي قد تنج ُم عن ِ
وتقديرنا جلميع منت�سبي قوا ِت َنا امل�سلحة ِ البا�سل ِة ،والأجهز ِة الأمني ِة
�شكر َنا
َ
 rنوجه َ
الوطن و�سالم ِة
احلفاظ على �سياد ِة
بفروعها وت�شكيال ِتها املختلف ِة ،مقدرينَ جهودَ كم يف
ِ
ِ
ِ
الطاه ِر ،يف ِّ
رب منه
كل �ش ٍ
�أرا�ضيه والذو ِد عن ترا ِب ِه ِ
� rأننا على يقني ب� َّأن خط َة التوازن ِاملا ِّ
إجراءات املرتبط ِة بها ،والتي َّمت اعتما ُدها ِمنْ ِق َب ِل
يل وال
ِ
َ
�ستكون بال ٍّ
ُ
و�سوف َي�شه ُد
للو�صول باقت�صا ِدنا
�شك كافي ًة
احلكوم ِة م�ؤخر ًا
ِ
الوطني �إىل ب ِّر الأمان ِ
ِّ
االقت�صا ُد َ
الوطن العزيز
معدالت من ٍّو تلبي تطلعا ِتكم جميعا �أبنا َء
أعوام اخلم�س ِة القادم ِة
ِ
ِ
خالل ال ِ
الوطن العظي ِم ،و�أبناِئ ِه الكرام.
هذا
ِ
أبناء ُعمانَ الأوفياء،،
� َ
وال�صعوبات �سانح ًة
والتحديات،
أزمات،
ُ
ُ
تمُ ّثلُ ال ُ
أمم جاه ِزي َتهاُ ،وت َع ِّز َز ُقدراتِها ،وقد
ل ْأن
َ
تخترب ال ُ
للطاقات الوطنيةِ؛
ِ
فتحت الأزم�� ُة الراهن ُة املجالَ
مي احللولِ القائمةِ ،على
ل ُت ِ
�سه َم ب��دو ِره��ا ،يف تقد ِ
الإب��داع ِ واالبتكا ِر ،و�سرَ َّ َعت من وتري ِة التحولِ �إىل
وتوظيف التقنيةِ ،يف
الرقمي
ِ
ِ
جماالت العملِ
العملِ
ِّ
يكن ِل َي ِج َد اال�ستعدا َد
احلكومي واخلا�ص ،على نح ٍو مل ْ
ِّ
وج َد َها يف هذ ِه
الالزم ،واال�ستجاب َة املنا�سبةَ ،التي َ
َ
الظروف.
مت اتخا ُذ ُه
� َّإن
التجاوب الذي �أَب َدي ُتمو ُهَ ،م َع ما َّ
َ
��روف املالي ِة
من �
إج����راءات ُحكوميةٍ يف ظ�� ِّل ال��ظ ِ
ٍ
متر بها ال�سلطن ُة لرت�شي ِد الإنفاقِ
واالقت�صادي ِة التي ُّ
كان
وتقليلِ العج ِز املايل واملديوني ِة العام ِة للدولةَ ،
ؤكدين على � َّأن الغاي َة
وما زالَ مـَ َح َّل تقدي ٍر منا ،م� َ
من هذ ِه ال
ِ
إجراءات وما ترتبطُ ب ِه من ُخططٍ وطنيةٍ
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�إمنا هي لتحقيقِ اال�ستدام ِة املالي ِة للدولةِ ،والتهيئ ِة
لتنفي ِذ العدي ِد م��ن اخل��ط��طِ التنموي ِة وامل�شاريع
ربوع ال�سلطنة.
ِالإ�سرتاتيجي ِة يف كاف ِة ِ
التحديات التي تواج ُه اقت�صا َدنا �إال
وبالرغ ِم مِ َن
ِ
إجراءات
يل وال
يقني ب� َّأن خط َة التوازن ِاملا ِّ
ِ
�أننا على ٍ
مت اعتما ُدها مِ ْن قِ َبلِ احلكوم ِة
املرتبط ِة بها ،والتي َّ
�ستكون بال �شكٍّ كافي ًة للو�صولِ باقت�صادِنا
م�ؤخراً
ُ
بر الأمان ِ،
و�سوف َي�شه ُد االقت�صا ُد خاللَ
َ
الوطني �إىل ِّ
ِّ
منو تلبي تطلعاتِكم
أعوام اخلم�س ِة القادم ِة
ِ
ال ِ
معدالت ٍّ
الوطن العزيز .
أبناء
ِ
جميعا � َ
ري احلماي ِة والرعايةِ،
وت�أكيداً على اهتمامِ نا بتوف ِ
وج ْه َنا بالإ�رساع
الالزم ِة لأبنائِنا املواطنني؛ فقد ّ
قيام
ِيف �إر�سا ِء
نظام احلماي ِة االجتماعيةِ؛ ل�ضمان ِ ِ
ِ
ري احليا ِة الكرمي ِة
الدول ِة بواجباتِها الأ�سا�سيةِ ،وتوف ِ
بع�ض
تنجم عن
أثريات التي قد
لهم وجتنيبِهم الت� ِ
ِ
ُ
�سنحر�ص على
وال�سيا�سات املـالية ،كما
ري،
ِ
التداب ِ
ُ
ال�سيا�سات املالي ِة �إىل
توجي ِه جز ٍء من عوائ ِد هذه
ِ
هلل تعاىل
نظام احلماي ِة االجتماعيةِ؛
لي�صبح ب�إذن ِا ِ
ِ
َ

ملختلف جهو ِد و�أعمالِ احلماي ِة
مِ ظل ًة وطني ًة �شامل ًة
ِ
والرعاي ِة االجتماعية.
أبناء ُعمان الأوفياء ،،
� َ
ني لنه�ض ِة
نتوج ُه �إليكم جميعاً ،يف الذكرى اخلم�س َ
ميادين العملِ والبناء،
أنتم يف
ِ
ُع َ
مان احلديثة ،و� ْ
�صون
بال�شك ِر والثناءِ ،على ما
َ
تقومون ب ِه من �أجلِ ْ
حتققت يف بل ِد َنا العزي ِز ،على مدا ِر
ِاملكت�سبات ،التي
ِ
ْ
وتقديرنا
�شكر َنا
اخلم�س َ
َ
ني عام ًا املـا�ضية .ونوجه َ
جلميع منت�سبي قوا ِت َنا امل�سلحة ِ البا�سلةِ ،والأجهز ِة
مقدرين
الأمني ِة بفروعِ ها وت�شكيالتِها املختلفةِ،
َ
الوطن و�سالم ِة
احلفاظ على �سياد ِة
جهو َدكم يف
ِ
ِ
�أرا�ضيه والذو ِد عن ترا ِب ِه الطاهِ ِر ،يف ك ِّل �ش ٍرب منه،

ؤكدين على رعاي ِت َنا ،ودعـمِ ـ َنــا لـكـم على الــــدوام.
م� َ
و�إننا لَن�س�ألُ ا َ
ال�سلطان
القديرْ � ،أن يتغم َد
العلي
هلل
َ
َ
َّ
بن �سعي ٍد ـ طيب ا ُ
الراحلَ ،
هلل َثراه ـ بوا�سع ِ
قابو�س َ
َ
خري اجل��زاءِ ،و� ْأن ُيق ّد َر َنا
رحم ِتهِ ،و� ْأن يـَ َ
جزي ُه عنا َ
أ�سي�س ملرحلـةٍ �أخرى،
على
ارت�سام ُخطاه ،يف الت� ِ
ِ
متطلبات
تتواكب مع
مان املتجددة،
ِ
من َن ْه َ�ض ِة ُع َ
ُ
وتطلعات �أبنا ِء
طموح
املرحل ِة القادمةِ ،مبا يلبي
ِ
َ
أعظم ما نعت ُّز بـ ِه من
ِ
الوطن َن�س َتل ِْه ُم فيها �أف�ضلَ و� َ
�أ�صال ِة وعراق ِة ما�ضيها التلي ِد وتاريخِ ها احلافلِ
رث �إ�رشاق ًا وازدهاراً ب�إذن اهلل.
املَجيدِ،
مل�ستقبل �أك َ
ٍ
و َّف َق َنا ا ُ
هلل جميع ًا لحِ َْملِ الأمانةِ ،و�أدا ِء واجباتِها
مان الغاليةِ ،و�أبنائِها الأوفيا ِء املخل�صني.
جتا َه ُع َ
ُ
اهلل وبركا ُته.
وال�سالمُ عليكم
ورحمة ِ
11
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جاللة ال�سلطان املعظم-حفظه اهلل ورعاه -يرت�أ�س اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع جمل ــ�س الوزراء املوقــر بق�ص ــر الربكـ ــة العامـ ــر

تف�ض��ل ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظم
حفظ��ه اهلل ورع��اه -فرت�أ�س ي��وم  11/3اجتم��اع جمل�س ال��وزراء املوقربق�صر الربكة العامر.

ويف بداي��ة االجتماع توجه جاللة
ال�سلطان املعظ��م �إىل اخلالق عز وجل
باحلم��د وال�شك��ر مل��ا �أفا�ض ب��ه على
ُعمان من ا�ستقرار وتقدم.
ث��م تف�ض��ل جاللت��ه با�ستعرا���ض
الأو�ضاع املحلي��ة والدولية حيث �أكد
العــدد 527
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�أبق��اه اهلل -الع��زم عل��ى ا�ستكم��الم�س�يرة الإ�ص�لاح االقت�ص��ادي
وا�ستق��رار اال�ستدام��ة املالي��ة للدولة
وجعل حتقيق التوازن املايل يف �أعلى
�سل��م الأولوي��ات للحكوم��ة باعتباره
�أح��د �أهم ممكنات ر�ؤية ُعمان ،2040

م�ش�يرا جاللت��ه �إىل �أن التحدي��ات
االقت�صادي��ة واملالية الت��ي تواجهها
ال�سلطن��ة كغريه��ا من ال��دول تقت�ضي
اتخ��اذ جمموع��ة �إج��راءات لتح�س�ين
الأو�ضاع املالي��ة واالقت�صادية ومن
بينه��ا مبادرات خط��ة التوازن املايل

متو�سط��ة امل��دى (2024 -2020م)
به��دف حت�س�ين الت�صني��ف االئتماين
لل�سلطنة و�صوال مل�ستويات �آمنة وبيئة
جاذبة لال�ستثم��ار� ،إىل جانب تن�شيط
وتنوي��ع م�ص��ادر الإي��رادات ودع��م
النم��و االقت�ص��ادي وتوجي��ه املوارد
املالية التوجيه الأمثل ،م�ؤك ًدا �-أعزه
اهلل -عل��ى �أن م��ا تت�ضمنه اخلطة من
مبادرات وبرامج ينبغي �أال ت�ؤثر على
املواطنني م��ن ذوي الدخ��ل املحدود
و�أ�رس ال�ضم��ان االجتماعي ،وذلك من
خالل �إر�ساء وتعزيز منظومة احلماية
االجتماعي��ة ،م�شريا �إىل �أهمية ت�سهيل
الإج��راءات وت�شجي��ع اال�ستثم��ار
و�رضورة النهو���ض بالقطاع اخلا�ص
وتنمية قط��اع ال�سياح��ة والقطاعات
املولدة لفر�ص العمل للمواطنني.
وق��د �أ�ش��ار جاللت��ه -حفظه اهلل-
�إىل �أهمي��ة التعداد الإلكرتوين لل�سكان
وامل�ساك��ن واملن�ش�آت ال��ذي �سيتم يف

�شه��ر دي�سمرب املقب��ل 2020م ،حيث
�سينعك���س �إيجاب��ا عل��ى كاف��ة �أوجه
التنمي��ة وي�سه��م يف ح�س��ن التخطيط
ال�شامل لل�سلطنة ككل ،منا�ش ًدا اجلميع
التع��اون والتفاع��ل الإيجاب��ي م��ع
الإجراءات املطلوبة لتنفيذه و�إجنازه.
وبع��د �أن �أك��د جاللت��ه عل��ى �أن
قطاع��ي التعلي��م وال�صح��ة هم��ا من
�أولوي��ات مرحل��ة العم��ل الوطن��ي
املقبل��ة ،ا�ستم��ع �-أبق��اه اهلل� -إىل
الإج��راءات اال�ستثنائية التي اتخذتها
اجلهات املخت�صة لبدء العام الدرا�سي
2021/2020م ب�سب��ب اجلائح��ة،
مهنئا �أع�ضاء الهيئة التعليمية والكادر
الإداري و�أبن��اءه الطلب��ة والطالب��ات
مبنا�سب��ة بدء الع��ام الدرا�سي اجلديد،
م��ع ��ضرورة االلت��زام باال�شرتاطات
ال�صحي��ة ،و�أهمي��ة تع��اون اجلمي��ع
لتقدمي تعليم فاع��ل .ويف هذا ال�سياق
�أ�ش��ار جاللته �-أع��زه اهلل� -إىل �أهمية

جاللته �-أب��ق��اه اهلل -ي���ؤك��د على
العزم على ا�ستكمال م�سرية الإ�صالح
االقت�صادي وا�ستقرار اال�ستدامة املالية
للدولة وجعل حتقيق التوازن املايل يف
�أعلى �سلم الأولويات للحكومة باعتباره
�أحد �أهم ممكنات ر�ؤية عمان 2040
[ [ [ [ [

جاللته -حفظه اهلل -ي�شري �إىل �أهمية
التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن
واملن�ش�آت الذي �سيتم يف �شهر دي�سمرب
املقبل 2020م ،حيث �سينعك�س �إيجابا
على كافة �أوجه التنمية وي�سهم يف ح�سن
التخطيط ال�شامل لل�سلطنة
[ [ [ [ [

جاللته �-أعزه اهلل -ي�شري �إىل �أهمية
مواكبة �أ�ساليب وو���س��ائ��ل التعليم
احلديثة والتعلم عن بعد وتعزيز
ق��درات �أبنائه الطلبة والطالبات يف
جم��ال تقنية املعلومات والتوا�صل
الرقمي مبا ين�سجم مع �أه��داف ر�ؤية
عُ مان 2040
13
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جاللته  -حفظه اهلل  -ي�شري �إىل �أهمية
ت�سهيل الإج��راءات وت�شجيع اال�ستثمار
و�ضرورة النهو�ض بالقطاع اخلا�ص وتنمية
قطاع ال�سياحة والقطاعات املو ِّلدة لفر�ص
العمل للمواطنني
[ [ [ [ [

جاللته  -حفظه اهلل  -ي�شيد باجلهود التي
يبذلها الكادر ال�صحي للتعامل مع اجلائحة
ومبا تتخذه اللجنة العليا من �إجراءات يف
هذا اجلانب

مواكب��ة �أ�سالي��ب وو�سائ��ل التعلي��م
احلديث��ة والتعل��م ع��ن بع��د ،وتعزي��ز
ق��درات �أبنائه الطلب��ة والطالبات يف
جم��ال تقني��ة املعلوم��ات والتوا�صل
الرقم��ي مبا ين�سجم مع �أه��داف ر�ؤية
عم��ان  ،2040كم��ا تف�ض��ل جاللت��ه
ب�إ�س��داء توجيهات��ه الكرمي��ة بتوف�ير
�أجه��زة حا�سوب لوحي��ة لأبنائه طلبة
وطالب��ات �أ��سر ال�ضم��ان االجتماعي
يف الع��ام الدرا�س��ي احل��ايل  ..موجها
جاللت��ه � -أبق��اه اهلل  -ب��ضرورة
التوا�ص��ل م��ع كاف��ة فئ��ات املجتمع
واال�ستم��اع لآرائه��م ومتطلباته��م
ال�رضورية .
وعل��ى �صعي��د مت�ص��ل ،وبع��د �أن
ا�ستم��ع جاللت��ه �إىل الإج��راءات التي
اتخذتها اللجن��ة العليا املكلفة ببحث
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد)19-

جاللته � -أعزه اهلل  -ي�ؤكد على
�أهمية التوازن بني الإج��راءات
والقرارات املتخذة ملعاجلة هذه
اجلائحة ،وم��راع��اة الت�أثريات
االقت�صادية واالجتماعية املرتتبة
عليها ،مع �ضرورة التقييم امل�ستمر
لتلك الإجراءات
[ [ [ [ [

جاللته  -حفظه اهلل  -ي�ؤكد على
�أن عُ مان دولة ال�سالم ومنهجها
ال�سالم منذ القدم ،وهي م�ستمرة
مبوا�صلة ه��ذا النهج وت�أكيد
ثوابتها يف عالقاتها مع دول اجلوار
ودول العامل وتعاونها مع اجلميع
مبا ال ي�ؤثر على امل�صلحة الوطنية
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واجله��ات املخت�ص��ة فيم��ا يتعل��ق
باجلائح��ة ويف �ض��وء امل�ؤ��شرات
عل��ى ا�ستمراره��ا يف الأج��ل القريب،
�أ�ش��اد -حفظ��ه اهلل -باجله��ود الت��ي
يبذله��ا ال��كادر ال�صح��ي للتعامل مع
اجلائحة ومبا تتخذه اللجنة العليا من
�إجراءات يف ه��ذا اجلانب ،م�ؤكدا على
�أهمي��ة التعامل بحكم��ة مع الأو�ضاع
امل�صاحبة ال�ستم��رار جائحة كورونا
وت�أثرياته��ا على احلي��اة العامة ،كما
�أكد جاللت��ه على �أهمي��ة التوازن بني
الإجراءات والقرارات املتخذة ملعاجلة
ه��ذه اجلائح��ة ،ومراع��اة الت�أث�يرات
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة املرتتب��ة
عليها ،مع ��ضرورة التقيي��م امل�ستمر
لتل��ك الإج��راءات وتعدي��ل م��ا يتطلب
ح�س��ب مقت�ضي��ات احل��ال  ،و�أهمي��ة
عدم الت�ساهل م��ع املخالفني لقرارات
اللجنة العليا.

ويف اخلت��ام �أكد جالل��ة ال�سلطان
املعظ��م عل��ى �أن ُعمان دول��ة ال�سالم
ومنهجه��ا ال�س�لام من��ذ الق��دم وه��ي
م�ستم��رة مبوا�صلة ه��ذا النهج وت�أكيد
ثوابته��ا يف عالقاتها مع دول اجلوار
ودول العامل وتعاونها مع اجلميع مبا
�سعيا
ال ي�ؤث��ر على امل�صلحة الوطنيةً ،
م��ن ال�سلطنة لتحقيق ال�س�لام والأمن
وتوطيد اال�ستق��رار والتعاي�ش ال�سلمي
بني الأمم.
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جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة قواته امل�سلحة البا�سلة
مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -برقية
تهنئة من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد ،نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة ،فيما يلي ن�صها:
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يحتفل الوطن العزيز خالل هذه الأيام املجيدة املباركة بالعيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة ،هذا
اليوم املجيد الذي ت�ستح�ضره ُعمان وهي تقف بعزة و�سمو على �إجنازات خم�سني عاما م�ضيئة،
مفتخرة بحا�ضر م�شرق ،متطلعة مل�ستقبل واعد ب�إذن اهلل.
وبهذه املنا�سبة املجيدة ي�شرفني يا موالي وي�شرف قواتكم امل�سلحة البا�سلة وق��وات الفرق
الظافرة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع �إىل مقامكم ال�سامي �أجل عبارات التهاين و�أعمق
ً
مزيدا
الأماين� ،سائلني املوىل ج َّلت قدرته �أن يحفظ جاللتكم ويرعاكم ،وينعم على ُعمان العزيزة
من التقدم والنماء يف ظل عهدكم امليمون.
موالي �صاحب اجلاللة :الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد منا�سبة وطنية جليلة خالدة يف �أنف�س
العمانيني ،واالحتفال بالعيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة ،هو تخليد مل�شوار ح�ضاري كبري وبداية
ُ
لنه�ضة متجددة �شاملة ،وت�أ�سي�س ملرحلة �ستكون �شاهدة -ب�إذن اهلل تعاىل -على حكمتكم ال�سديدة،
العماين يف مواكبة عجلة احل�ضارة احلديثة وم�سايرة متطلبات الع�صر،
وعلى قدرة الإن�سان ُ
وبناء امل�ستقبل الواعد بالنماء واالزدهار ،فعلى مدى ن�صف قرن �شهدت بالد اخلري منوا مطردا
يف خمتلف جماالت ومناحي احلياة وعلى كافة الأ�صعدة ،وكانت قواتكم امل�سلحة البا�سلة عالمة
م�ضيئة م�شرقة من عالمات اخلم�سني عاما اخلرية ،مت�شرفة بكرمي عنايتكم وف�ضل رعايتكم
ال�سامية لها ،م�ؤكدة موا�صلة م�سرية العمل املتكامل ،مبا يحقق مناء ُعمان وازدهارها وطم�أنينة
مواطنيها ،راعية لثوابت الأمن واال�ستقرار الوطنية وال�سلم على �أر�ض الوطن العزيز.
موالي القائد الأعلى� :إن قواتكم امل�سلحة ،وقوات الفرق البا�سلة ،وجميع منت�سبي وزارة الدفاع
وهم يحتفلون بهذا اليوم اجلليل� ،صانعني منه �شعلة م�ضيئة ،ليجددون لكم �صاحب اجلاللة العهد
والوالء واحلب والعرفان ،معاهدين جاللتكم على امل�ضي ّ
بكل ثبات يف احلفاظ على �أمن ومكت�سبات
العمانية املتجددة حتت ّ
ظل
الوطن ورعاية الثوابت الوطنية مبا يحقق ا�ستمرار م�سرية النه�ضة ُ
قيادة جاللتكم احلكيمة.
حفظ ُكم اهلل ياموالي راعيا وعاهال وقائدا لهذا الوطن و�أمدكم بعمر
مديد وعون وتوفيق من لدنه ج ّلت قدرته �إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة والهناء وقواتكم امل�سلحة يف قوة وازدهار وعزة وانت�صار.
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وجاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة الأجهزة الأمنية
مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ برقية تهنئة من معايل
النعماين وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى مبنا�سبة العيد
الفريق �أول �سلطان بن حممد ُ
الوطني اخلم�سني للنه�ضة  ،فيما يلي ن�صها:
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ...
القائد الأعلى ..حفظكم اهلل ورعاكم،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�شرفني يا موالي  ،ووطننا العزيز يحتفي مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة� ،أن �أرفع
�إىل مقامكم ال�سامي �أ�سمى �آيات التهاين و�أزكى عبارات الأماين ،مت�ضرعا �إىل املوىل جل يف عاله ،
وعمان يف تقدم ورخاء  ،حمفوفة
�أن يعيد هذه املنا�سبة وجاللتكم يف عزة و�إباء و�صحة وهناءُ ،
بالأمن والنماء يف ظل قيادة جاللتكم احلكيمة.
موالي جاللة ال�سلطان املعظم �أدام اهلل عزكم � ،،إن يوم الثامن ع�شر من نوفمرب ذكرى م�سرية جمد خالد
يف تاريخ ُعمان املاجد� ،سطر �صفحاته وفجر منجزاته املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد ط َّيب اهلل ثراه  ،وتوليتم جاللتكم رعاكم اهلل – م�ؤيدين بعون اهلل وتوفيقه ،وم�ؤزرين
بتعا�ضد �أبنائكم الأوفياء – �أمانة ا�ستكمال امل�سرية الظافرة  ،لتبقى ُعمان منارة �سالم ودوحة
�أمان ،وميزان حكمة واتزان .
موالي املعظم رعاكم اهلل � ،،إن حكمة جاللتكم امل�ستنرية ور�ؤيتكم ال�سديدة وتوجيهاتكم الر�صينة،
بعمان نحو
هي املرتكزات الأ�سا�سية واملمكنات ال�ضرورية  ،ال�ستمرار العمل وموا�صلة البناء ،للم�ضي ُ
مزيد من االزدهار مبا ي�ؤكد حملها املرموق بني الأمم وال�شعوب ،ويف ظل الأحداث واملتغريات التي
ي�شهدها العامل ،ف�إن �أبناء �شعبكم الويف يقفون �صفا واحدا مع قيادة جاللتكم احلكيمة ،م�ستعدين
للت�ضحية والفداء  ،م�شمرين عن �سواعدهم خلو�ض غمار هذه التحديات وقهرها ،مت�سلحني بالعلم
والإميان ،وم�ستب�شرين بالنجاح والتوفيق.
موالي القائد الأعلى �أيدكم اهلل � ،،إن ر�ؤية جاللتكم مل�ستقبل ُعمان الزاهر املتمثل يف (ر�ؤية ُعمان
 )2040بد�أت تت�شكل واقعا ملمو�سا ،وا�سطة عقدها �إعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة  ،لت�ستمر
ُعمان كما جاء يف نطقكم ال�سامي « كيانا ح�ضاريا فاعال وم�ؤثرا جتوب العامل �إرثا وح�ضارة وجمدا »
العمانيون بكل ربوع الوطن الغايل من م�سندم ال�شاخمة �إىل ظفار املاجدة بال�شكر والثناء
و�إذ يلهج ُ
لرب الأر�ض وال�سماء على عظيم �آالئه وكرمي عطائه ،داعني املوىل القدير �أن يحفظ مقامكم
ال�سامي وميدكم بالعون والتي�سري ،م�ستب�شرين بحا�ضر زاهر وم�ستقبل باهر ،ف�إن منت�سبي مكتب
جاللتكم ال�شامخ و�أبطال حر�سكم احل�صني ورجال قوتكم العتيدة ،باقون على ال��دوام جنودا
�أوفياء وحرا�سا �أمناء يذودون عن حيا�ض الوطن العزيز بالنف�س والنفي�س ،داعني اهلل �أن يحفظ
ُعمان �آمنة مطمئنة ،وكل عام وجاللتكم بخري.
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مع �إطاللة الثامــن ع�شـر من نوفمرب ذكـرى العيد الوطنــــــــــــــــــــــي املجيــــــد ،يتجـــدد االحتفـــاء باملنجزات الوطنيـــة التي
حتققت ل ُعمان �إبان النه�ضة ال ُعمانيــة احلديثــة يف �سبيـــــــــــــــــــــــــل �أن ينـعم املواطــن بالأمــــــن والرخـــــاء واال�ستقـــرار
م��ع �إطالل��ة الثام��ن ع��شر م��ن
نوفمرب ذك��رى العيد الوطني املجيد،
يتجدد االحتفاء باملنجزات الوطنية
الت��ي حتقق��ت ل ُعم��ان �إب��ان النه�ضة
ال ُعماني��ة احلديث��ة يف �سبيل �أن ينعم
املواطن بالأمن والرخاء واال�ستقرار،
ه��ذه النه�ضة الت��ي �أر�س��ى دعائمها
باين ُعمان احلديثة املغفور له ـ ب�إذن
اهلل تعاىل ـ ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ثراه .
يحتف��ل الوط��ن العزيز ه��ذا العام
بالعي��د الوطن��ي اخلم�س�ين للنه�ض��ة
بقي��ادة موالن��ا ح��ضرة �صاح��ب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن طارق
املعظ��م القائ��د الأعل��ى ـ حفظ��ه اهلل
وعمان ت�سري بكل عز واقتدار
ورعاه ـ ُ
موا�صل��ة الرق��ي والتق��دم والبن��اء
يف �سبي��ل املحافظ��ة عل��ى منجزات
النه�ض��ة احلديث��ة  ،والبن��اء على ما
�أجن��ز وحتقق طيل��ة اخلم�س�ين عاما
املن�رصم��ة  ،والأخ��ذ ب ُعم��ان �إىل ما
يحق��ق تطلع��ات مواطنيه��ا وي�ضمن
له��م م�ستقب�لا م�رشق��ا ومب��ا يلي��ق
مبا�ضيه��ا العري��ق ،وه��ذا م��ا �أكدته
اخلطاب��ات ال�سامي��ة ملوالنا ح�رضة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م

القائد الأعلى �أبقاه اهلل.
�شه��دت ُعمان التوجهات ال�سامية
ملتطلب��ات املرحل��ة القادم��ة وي�أتي
عل��ى ر�أ�سه��ا �إع��ادة هيكل��ة اجله��از
الإداري للدول��ة ،مواكب��ة ملتطلب��ات
(ر�ؤي��ة ُعم��ان  )2040وم��ا مت م��ن
خط��وات و�إج��راءات عل��ى م�ست��وى
الدولة بجمي��ع قطاعاتها دعما لهذه
الر�ؤي��ة امل�ستقبلي��ة الت��ي مب�شيئ��ة
اهلل تع��اىل �ستكون نتائجه��ا مب�رشة
مب�ستقب��ل واع��د ل ُعم��ان ،و�أبنائه��ا
الأوفي��اء املخل�ص�ين بعزائمهم التي
ال تل�ين ،وجهده��م ال��د�ؤوب ،و�أي�ضا
م��ن خالل اخلطط البن��اءة والر�صينة
التي �ستحقق املكا�سب ،وتتغلب على
املعوقات وتتجاوز التحديات.
�إن ق��وات ال�سلطان امل�سلحة وهي
حتتف��ي به��ذه املنا�سب��ة الوطني��ة
اخلالدة� ،إمنا حتتف��ي بخم�سني عاما
حافل��ة بالإجن��ازات الثابت��ة يف
الع��دة والعت��اد ،مل��ا حظي��ت ب��ه من
العناية واالهتم��ام ،متكينا لقدراتها
التنظيمي��ة والتدريبي��ة والت�سليحية،
وحتقيقا لواجباتها الوطنية املقد�سة،
ولتك��ون م�ساهمة يف جه��ود التنمية
ال�شامل��ة التي ه��ي م�س�ؤولية وطنية،

وق��د �أكد جاللة القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ عل��ى الرعاية واالهتمام
الدائم�ين بق��وات جاللت��ه يف نطق��ه
قائل« :ن��ود �أن ن�سجل بكل
ال�سام��ي اً
فخ��ر واعت��زاز كلم��ة ثن��اء وعرف��ان
لكاف��ة العامل�ين بقواتن��ا امل�سلح��ة
البا�سل��ة يف القطاع��ات الع�سكري��ة
والأمنية ،القائم�ين على حماية هذا
الوط��ن العزيز ،والذود ع��ن حيا�ضه،
والدفاع عن مكت�سباته ،م�ؤكدين على
رعايتن��ا لهم ،واهتمامنا بهم ،لتبقى
ه��ذه القطاع��ات احل�ص��ن احل�ص�ين،
والدرع املكني ،يف الذود عن كل �شرب
م��ن تراب الوط��ن العزيز م��ن �أق�صاه
�إىل �أق�صاه».
�إن الإ�ش��ادة ال�سامي��ة م��ن ل��دن
موالنا جاللة القائد الأعلى ـ �أيده اهلل
ـ و�سام فخر يتقلده كل منت�سب لرجال
الق��وات امل�سلح��ة البوا�س��ل والف��رق
الوطني��ة الأ�شاو���س ،ال�ساهرين على
�أمن الوط��ن وا�ستق��راره ،واملرابطني
على ثغ��ور ُعمان يف خمتلف املواقع
والقطاعات ،و�ستظ��ل قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة عل��ى العهد حمافظ��ة على
�أم��ن الب�لاد وا�ستقراره��ا ،والدف��اع
ع��ن مقد�ساته��ا بالغ��ايل والنفي���س،

متم�سكني ب�شعارهم الأبدي( :الإميان
ب��اهلل ،ال��والء لل�سلط��ان ،ال��ذود ع��ن
الوطن).
يف اخلت��ام ،ونح��ن نعي���ش فرحة
غام��رة به��ذه املنا�سب��ة امليمون��ة،
ي�رشفني بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة
عن كافة منت�سبي دوائر وزارة الدفاع
و�أ�سلح��ة ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
وقوات الفرق البوا�سل �أن جندد العهد
وال��والء والطاع��ة ملوالن��ا ح��ضرة
�صاحب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم بن
طارق املعظم القائ��د الأعلى ـ حفظه
اهلل ورع��اه ـ على التفاين والإخال�ص
يف العمل وال�س�ير على نهجه القومي،
وما ي�سعى �إليه خدمة لوطنه و�شعبه،
مت�رضع�ين �إىل امل��وىل ع��ز وجل �أن
يوفق��ه وي�س��دد عل��ى طري��ق اخل�ير
خطاه ،و�أن يدمي على جاللته ال�صحة
وال�سع��ادة والعم��ر املدي��د ،ويجع��ل
�أي��ام ُعماننا كلها �أيام �أعياد و�رسور
و�أف��راح يف ظل قيادته احلكيمة ،و�أن
يعي��د ه��ذه املنا�سب��ة عل��ى جاللت��ه
و�أبناء ُعم��ان الأوفياء �أعواما عديدة
و�أزمن��ة مدي��دة� ،إن��ه �سمي��ع جمي��ب
الدعاء  .وكل عام واجلميع بخري.
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يحتف��ل الوط��ن العزيز ه��ذا العام
بالعي��د الوطني اخلم�س�ين للنه�ض��ة
بقي��ادة موالن��ا ح�ض��رة �ص��احب
اجلاللــة ال�س��لطان هيث��م بن طارق
املعظ��م القائد الأعل��ى ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ وعُ مان ت�سري بكل عز واقتدار
موا�ص��لة الرق��ي والتق��دم والبن��اء
rr

rr

ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة وه��ي
حتتف��ي به��ذه املنا�س��بة الوطني��ة
اخلال��دة� ،إمن��ا حتتف��ي بخم�س�ين
عام��ا حافل��ة بالإجن��ازات الثابتة يف
الع��دة والعت��اد ،مل��ا حظي��ت به من
العناية واالهتم��ام ،متكينا لقدراتها
التنظيمية والتدريبية والت�س��ليحية
rr

rr

الإ�ش��ادة ال�س��امية من ل��دن موالنا
جالل��ة القائ��د الأعلى ـ �أي��ده اهلل ـ
و�سام فخر يتقلده كل منت�سب لرجال
الق��وات امل�س��لحة البوا�س��ل والفرق
الوطني��ة الأ�ش��او�س ،ال�س��اهرين
عل��ى �أم��ن الوط��ن وا�س��تقراره
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لطانـــي:
ال�س
وزيــر
معالـــي الفريــق �أ َّول
املكتب ُّ
ُ
ِ
ِّ

حتية يف نوفمرب املجيد مقرونة بالــوالء  ،وق�سـم يعانــــــــــــــــــــــق ال�سمـاء  ،بــــــ�أن نكـــون لعُمـــان ال�ســد املنيع  ،معت�صمني
العيد الوطني
دوما حتت قيادة �صانع الأجماد موالنا جاللة ال�سلطــــــــــــــــــــــــان املعظــــم بوحـــدة ال�صف والكلمـــة والهـــدف وامل�صيــــر
يف غ��م��رة اح��ت��ف��ال البالد
ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي اخلم�سني
للنه�ضة ،ي�رشفني ب�أن �أرفع
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان
ه��ي��ث��م ب��ن ط����ارق املعظــم
القائــد الأعلــى ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ �أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات داع ًيا املوىل جل
يف ُعاله �أن يعيد هذه املنا�سبة
الوطنية امل��ج��ي��دة وجاللته
ينعم بوافر ال�صحة والعافية ،
و�أن يكلأ ُعمان بعني رعايته
وعنايته� ,شاخمة يك�سوها
الرخاء واال�ستقرار وال�س�ؤدد.
�إن نه�ضة ُعمان بلآلئها
اخلم�سني تت�أهب ُم�ستب�رشة
بالعهد ال�سعيد ؛ ملوا�صلة
م�سرية الإجنازات التي جاءت
ت��رج��م��ة ل��ل��خ��ط��اب امليمون
امل ��ؤرخ يف احل��ادي ع�رش من
يناير  ،وال ريب ب�أن فخرنا مبا

حتقق مل يقت�رص فقط ببلوغ
هذه الأهداف يف زمن قيا�سي،
بل بحجم التحديات التي مت
تذليلها وما �أفرزته املتغريات
وامل�ستجدات على ال�صعيدين
املحلي وال���دويل ،وتبعاتها
االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ولي�ست ال�سلطنة
مبن�أى عن ذلك.
ل��ق��د ا�ست�رشفت تطلعات
«ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية ُعمان
 »2040ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات،
مدركة حجم ه��ذه التغريات
االقت�صادية التي ك��ان من
ال�صعب التنب�ؤ بها  ،ومن هنا
ف�إن م�سرية جاللته ـ �أبقاه اهلل
ـ ب��د�أت با�ستنطاق �أه��م تلك
ال�ثروات و�سعت لتنميتها �أال
وه��ي ث��روة «ال�شباب» ،وما
و�صف جاللته ـ �أعزه اهلل ـ لهم
ب�أنهم «ثروة الأمم وموردها
ال��ذي ال ين�ضب»� ،إال ر�سالة

لكل ُعماين على هذه الأر�ض
الطيبة للبذل والعطاء وت�سخري
طاقاتهم مبا يخدم امل�صلحة
الوطنية .
�إن م��ا حتقق ع�بر �إع���ادة
هيكلة اجلهاز الإداري للدولة
و�إ�رشاك القطاع اخلا�ص ورفده
مبنظومات ت�رشيعية ودعائم
ليخرج م��ن قالبه التقليدي
؛ مدعاة فخر واع��ت��زاز ،وهذا
ما �أثبته التاريخ دوما حول
�إ�رصار الإن�سان ال ُعماين الذي
�أخ�ضع ال�صعاب واملتغريات
ودف����ع ب��ه��ا ل��ل��ت��ق��دم بف�ضل
ق��ادت��ه��ا احل��ك��م��اء ورجالها
العظماء الذين طوعوا املحن
والعقبات �إىل منح وهبات.
�إن االح��ت��ف��ال بهذا اليوم
املجيد ،وقفة عرفان وامتنان
للأدوار العظيمة التي قدمتها
وال ت�����زال ت��ق��دم��ه��ا ق���وات
ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة

وك��اف��ة ال���ق���وات والأج���ه���زة
الع�سكرية والأمنية  ،يف الذود
عن مكت�سبات ومنجزات هذا
البلد وحفظ �أمنه وا�ستقراره
 ،وال ري��ب �أن ما ت�شهده من
ت��ط��ور م�ستمر على خمتلف
امل�����س��ت��وي��ات جعلها تتبو�أ
مكانتها الرفيعة ك��إح��دى
ركائز الدولة واحلار�س الأمني
على �ضمان ا�ستمرار التنمية
امل�ستدامة يف �شتى املجاالت
و�صونها وحمايتها .
حتية يف نوفمرب املجيد
مقرونة بالوالء ،وق�سم يعانق
ال�سماء  ،ب ��أن نكون ل ُعمان
ال�سد املنيع ،معت�صمني دوما
حتت قيادة �صانع الأجم��اد
موالنا جاللة ال�سلطان املعظم
بوحدة ال�صف والكلمة والهدف
وامل�صري ،وكل عام وجاللته
ـ �أبقاه اهلل ـ و�شعبه الأبي يف
خري و�سالم.

نه�ض��ة عُ م��ان بلآلئه��ا اخلم�س�ين
تت�أهب مُ�ستب�ش��رة بالعهد ال�سعيد؛
ملوا�ص��لة م�س�يرة الإجن��ازات التي
ج��اءت ترجم��ة للخط��اب امليمون
امل�ؤرخ يف احلادي ع�شر من يناير
rr

rr

م�س�يرة جاللته ـ �أبقاه اهلل ـ بد�أت
با�ستنطاق �أهم تلك الرثوات و�سعت
لتنميتها �أال وهي ثروة «ال�ش��باب»،
وما و�صف جاللته لهم �إال ر�سالة لكل
عُ م��اين على هذه الأر���ض الطيبة
للبذل والعطاء وت�س��خري طاقاتهم
مبا يخدم امل�صلحة الوطنية
rr

rr

االحتفال بهذا اليوم املجيد ،وقفة
عرفان وامتنان ل�ل�أدوار العظيمة
الت��ي قدمته��ا وال ت��زال تقدمه��ا
قوات ال�س��لطان امل�س��لحة البا�س��لة
وكافة القوات والأجهزة الع�سكرية
والأمنية  ،يف الذود عن مكت�س��بات
ومنج��زات هذا البل��د وحفظ �أمنه
وا�ستقراره
21
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يطيب يل وال�سلطنة تعي�ش غمرة احتفاالت البالد بالعيد الوطنــي اخلم�سيـــــــــــــــــــــــــــن للنه�ضــــة املباركــــة �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكــات للمقـام ال�سامي
ملوالنــا ح�ضرة �صاحب اجلاللــة ال�سلطــان هيثــم بن طـارق املعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القائــــد الأعلــى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ مبنا�سبة العيــد الوطنــي املجيـــد
يطيب يل وال�سلطنة تعي�ش غمرة
احتفاالت البالد بالعيد الوطني
اخلم�سني للنه�ضة املباركة �أن �أرفع
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ مبنا�سبة العيد الوطني
املجيد ،كما ي�رسين �أن �أهنئ جميع
ال�ضباط والأفراد بقوات ال�سلطان
امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع بهذه
املنا�سبة الغالية على قلوبنا.
�إن ما حتقق على �أر�ض ُعمان من
منجزات على �صعيد الإن�سان واملكان
هي �شاهد عيان على الأيادي البي�ضاء
لفقيد الوطن جاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ والتي نرى
�آثارها يف كافة ربوع الوطن من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه ،والذي و�ضع يف
�أعلى �سلم اهتماماته تنمية املوارد
الب�رشية ،م�ؤكداً يف جميع خطاباته
�أن الإن�سان هو حجر الزاوية يف كل
بناء تنموي ،وهو قطب الرحى الذي
تدور حوله كل �أنواع التنمية ،بهدف
�إ�سعاد املواطن ال ُعماين وتوفري �أ�سباب
العي�ش الكرمي و�ضمان �أمنه و�سالمته،
وعرب ت�ضافر اجلهود بني املواطنني

واحلكومة ،وهي جهود تخللتها
ت�ضحيات كبرية ا�ستطاعت ُعمان
الدولة واملجتمع �أن تتجاوز مراحل
بناء الإن�سان والوطن بكل حتدياتها
املحلية والإقليمية والدولية.
لقد �أكد جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظـــم ـ حفظـــه اهلل ورعـاه
ـ يف �أول خطاب يوجهه ل�شعبه ب�أنه
�سائر على درب التنمية والتطوير
وال�سيا�سة املتزنة نف�س التي كانت وال
زالت حمل تقدير واحرتام لدى دول
اجلوار واملجتمع الدويل ،كما �سعى
جاللته ـ �أعزه اهلل ـ �إىل حتديث بنية
اجلهاز الإداري للدولة ،و�آلية العمل
به من خالل جملة من الإجراءات التي
�ست�سهم على املدى القريب والبعيد يف
حت�سني �أداء احلكومة ،و�إدارة موارد
الدولة على النحو الأمثل ،فبالرغم
من الأزمة االقت�صادية التي ت�شهدها
ال�سلطنة وكافة دول العامل وجائحة
كورونا (كوفيد )19-التي �أثرت على
كافة مناحي احلياة� ،إال �أن ُعمان
وبقيادة جاللة ال�سلطان ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ وب�إ�رشاف مبا�رش من لدن
جاللته ا�ستطاعت باقتدار �أن جتنب
املواطن ال ُعماين الكثري من الت�أثريات
ال�سلبية لهذه الأزمة ،وب�إذن اهلل

وبجهود املخل�صني من �أبناء ُعمان
الأوفياء �ستتمكن البالد من جتنب
�آثارها ال�سلبية و�سيعود املواطنون
ملمار�سة �أن�شطتهم احلياتية ومزاولة
�أعمالهم كاملعتاد ،ف�ض ًال عن اجلهود
التي تبذلها احلكومة الر�شيدة
امل�ستمدة من (ر�ؤية ُعمان )2040
لتن�شيط دورة االقت�صاد ال ُعماين وبيئة
الأعمال ملواكبة تطلعات وطموحات
املواطنني ولتمكينهم من امل�ساهمة
بفاعلية يف م�سرية النه�ضة املباركة
وتوفري �سبل العي�ش الكرمي لهم.
لقد �شهدت وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة عرب �سنوات
النه�ضة املباركة �سل�سلة متوا�صلة
من برامج التحديث والتطوير حتى
تكون يف جاهزية تامة وقادرة يف
كافة الأوقات والظروف �أن ت�ؤدي
دورها الوطني يف املحافظة على
تراب الوطن ومكت�سباته ،ولقد �أكد
جاللة ال�سلطــان املعظم القائــد
الأعلــى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ على
دعمه واعتزازه بدور قوات جاللته
الظافرة ،وب�إذن اهلل ف�إن قوات
ال�سلطان امل�سلحة وكافة الأجهزة
الع�سكرية والأمنية ما�ضية على العهد
والوالء لتكون �رشيكا يف بناء �رصح

النه�ضة ال ُعمانية احلديثة وحماية
منجزاتها و�صون اال�ستقرار والأمن
يف ربوع الوطن.
�إن ما ي�شهده العامل الآن من
ركود اقت�صادي وا�ستقطاب �سيا�سي
وتكتالت طائفية و�أيدلوجية تذكي
نار الفرقة والتطرف بني �شعوب
العامل ،جتعلنا �أحوج ما نكون �إىل
وحدة ال�صف الداخلي وااللتفاف
حول �سلطان البالد ـ حفظه اهلل ورعاه
ـ وحكومته الر�شيدة وم�ساندته يف
م�ساعيه اخلرية الرامية لتحقيق الأمن
وال�سلم ،ومد ج�سور الإخاء والتعاون
مع كافة الدول ال�شقيقة وال�صديقة
يف كافة �أنحاء املعمورة ،وا�ستغالل
العالقات املتوازنة مع كافة دول
العامل لن�رش ال�سالم واال�ستقرار يف
منطقتنا.
�أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يوفقنا
جميع ًا خلدمة هذا الوطن املعطاء،
و�أن يدمي نعمة الأمن والرخاء على
ُعمان و�أهلها ،و�أن ينعم على جاللة
القائد املفدى مبوفور ال�صحة
والعافية ،ويعيد عليه هذه املنا�سبة
ومثيالتها وهو يف خري وهناء.
وكل عام واجلميع بخري وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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�إن م��ا حتق��ق عل��ى �أر�ض عُ م��ان من
منجزات على �صعيد الإن�سان واملكان
هي �شاهد عيان على الأيادي البي�ضاء
لفقيد الوطن جاللة ال�سلطان قابو�س
ب��ن �س��عيد ـ ط َّيب اهلل ث��راه ـ والتي
ن��رى �آثارها يف كافة ربوع الوطن من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه
rr

rr

جاللة ال�س��لطان املعظم ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ ي�ؤك��د يف �أول خط��اب ب�أنه
�س��ائر على درب التنمي��ة والتطوير
وال�سيا�س��ة املتزن��ة ،وال�س��عي �إىل
حتديث بنية اجله��از الإداري للدولة
و�آلي��ة العمل به من خ�لال جملة من
الإجراءات التي �ست�س��هم يف حت�س�ين
�أداء احلكومة و�إدارة موارد الدولة
rr

rr

ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة وكاف��ة
الأجهزة الع�س��كرية والأمنية ما�ضية
على العهد والوالء لتكون �ش��ريكا يف
بناء �صرح النه�ضة ال ُعمانية احلديثة
وحماية منجزاتها و�ص��ون اال�ستقرار
والأمن يف ربوع الوطن
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ذكـرى الثامــن ع�شــــر من نوفمبــــر املجيــــد ت�شــــــــــــــــــــــــــرق علـى عُ مـــــان املجــد والتاريخ ،وحتمل مع �إ�شراقتهـا
العيد الوطني
امل�ضيئـة املباركـــة م�ضامني وطنية جليلة  ،تفي�ض الــــــــــــــــــــــــنف�س معهــــا وفـاء و�إخال�صــا للوطن والقائد والإن�سان
ت�رشق على ُعمان املجد والتاريخ ذكرى
الثام��ن ع�رش م��ن نوفمرب املجي��د  ،وحتمل
م��ع �إ�رشاقتها امل�ضيئ��ة املباركة م�ضامني
وطني��ة جليل��ة  ،تفي�ض النف���س معها وفاء
و�إخال�صا للوط��ن والقائد والإن�سان  ،وتنري
�آف��اق املجد والنج��اح  ،وتفتح دروب اخلري
العمي��م عل��ى ه��ذه الأر���ض الطيب��ة  ،حتى
�أ�صبح��ت ه��ذه الذكرى تطل علين��ا كل عام
 ،حامل��ة معه��ا انبالج فجر جدي��د  ،و�شعلة
متوق��دة مل�ستقب��ل زاه��ر وعط��اء ال ين�ضب
للنه�ض��ة ال ُعمانية احلديث��ة املباركة  ،التي
قاده��ا املغفور ل��ه ب���إذن اهلل تعاىل جاللة
طيب اهلل ثراه ،
ال�سلط��ان قابو�س بن �سعي��د َّ
واليوم بف�ضل اهلل تعاىل ي�ستقبل �أبناء ُعمان
الذك��رى اخلم�س�ين للنه�ضة بقي��ادة موالنا
ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م
ب��ن ط��ارق املعظم القائ��د الأعل��ى ـ حفظه
وعم��ان ت�شهد بقي��ادة جاللته
اهلل ورع��اه ـ ُ
 �أع��زه اهلل  -نه�ض��ة تنموي��ة متوا�صل��ة،وم�س�يرة منج��زات �شامل��ة يف جمي��ع
املج��االت والأ�صعدة الداخلي��ة واخلارجية
 ،ه��ذه النه�ض��ة الع�رصي��ة العمالق��ة مبنية
على �أ�س���س را�سخة ،ومب��ادئ ثابتة ،حتكي
�إجن��ازات ملمو�سة  ،و�شواه��د �شاخمة ،يقف
عندها �أبن��اء ُعمان الأوفياء ليعي�شوا عراقة
املا�ض��ي ومنج��زات احلا��ضر ب��كل فخ��ر
واعت��زاز  ،م�ست�رشف�ين امل�ستقب��ل ب��كل ثقة
واقتدار ،وبهذه املنا�سبة ي�رشفني ومنت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة �أن نرفع �إىل املقام
ال�سام��ي حل�رضة �صاح��ب اجلاللة ال�سلطان

هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م القائ��د الأعلى ـ
حفظه اهلل ـ �أخل�ص التهاين والتربيكات بهذا
الي��وم املجيد  ،مت�رضع�ين �إىل املوىل جلَّت
قدرت��ه �أن مي�� َّد يف عمر جاللت��ه  ،و�أن ينعم
على ُعمان الأبية بالأمن والرخاء وال�س�ؤدد،
وحتقيق مزيد من التقدم واالزدهار.
عمت �أرجاء
�إن م�س�يرة التنمية والبن��اء َّ
الب�لاد و�شهدت نقل��ة نوعية وكمي��ة هائلة
يف التط��ور والنماء  ،و�شهدت �سل�سلة حافلة
بالإجن��ازات العظيمة التي جعل��ت ال�سلطنة
مزده��رة و�آمن��ة وم�ستق��رة ،وق��د �شمل��ت
كاف��ة اجلوان��ب الع�سكري��ة واالقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة وال�سياحي��ة
وال�ســيا�سية وغريها  ،لتتواكب مع متطلبات
الع�رص احلديث  ،ودولة امل�ؤ�س�سات والقانون
 ،وتتجاوب مع تطلعات وطموحات الإن�سان
ال ُعماين امل�ستقبلي��ة  ،هذا الإن�سان الذي هو
ركي��زة �أ�سا�سية من ركائ��ز التنمية الوطنية
 ،وم�شه�� ًدا را�سخ��ا م��ن م�شاه��د �أولوي��ات
وحم��اور النه�ض��ة املبارك��ة  ،وه��و قط��ب
الرحى الذي ت��دور حوله كل عمليات البناء
التنم��وي  ،ف�أبن��اء ُعم��ان ه��م دائم��ا و�أبداً
يحظ��ون بالرعاي��ة واالهتم��ام ال�سامي�ين
من ل��دن جالل��ة ال�سلطان املعظ��م ،فقد �أكد
جاللت��ه ـ حفظه اهلل ـ ب���أن ال�شباب هم ثروة
الأمم وموردها الـذي ال ين�ضب  ،و�سواعدها
الت��ي تبني  ،وهم حا�رض الأمة وم�ستقبلها ،
و�إن ُعم��ان �ست�سري بخطى واثقة نحو الرقي
والتق��دم  ،والنماء واالزده��ار  ،انطالقا من
(ر�ؤي��ة ُعمان  ) 2040التي �أر�سى جاللته -

�أع��زه اهلل  -مالحمها  ،وو�ض��ع �أهدافها من
خ�لال املح��اور والركائز الت��ي ت�ضمنتها ،
والت��ي بعون اهلل وتوفيق��ه  ،وبر�ؤية جاللته
احلكيم��ة �ستك��ون هن��اك نقلة نوعي��ة نحو
انطالق��ة جديدة زاخرة بالعط��اء والإجناز ،
ففج��ر النه�ضة املتجددة قد انبثق  ،ومالمح
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ر�سمت خارطة
الطريق ل ُعم��ان امل�ستقبل ونه�ضتها اخلالدة
 ،وم�س�يرة البناء والعط��اء والإجناز ما�ضية
بعزم متقد و�إ�رصار ال يلني .
�إن االحتف��اء بالعي��د الوطن��ي اخلم�سني
املجي��د ه��و تعب�ير وطن��ي �ص��ادق متت��زج
في��ه مع��اين الطاعة والوف��اء و�آي��ات الوالء
والعرف��ان للوط��ن العزيز ولقائ��ده املفدى،
فبعظي��م الغبط��ة وال�رسور  ،وبقل��وب مل�ؤها
ال�سع��ادة والر�ضـ��ا  ،و�أعـيـن تفي���ض �شوقــا
و�شغفـ��ا  ،ي�ستقبل �أبناء ُعم��ان الأوفياء هذا
اليوم اخلالد الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد
 ،ليقفوا �شاخمني ،مرفوعي الهامـة ،فخورين
بقي��ادة جاللت��ه احلكيم��ة  ،و�سعيدي��ن مب��ا
حققت��ه نه�ضة اخلري املبارك��ة من منجزات
ح�ضاري��ة وتنموية �شامل��ة م�ستدامة  ،وهي
منج��زات تبع��ث يف النف���س م�شاع��ر الفخ��ر
واالعت��زاز لكل من يعي�ش عل��ى �أر�ض ُعمان
الطيبة .
وعم��ان حتتف��ل به��ذه الذك��رى الغالية
ُ
عل��ى قلوبنا جمي ًعا  ،لن�ستذكر بك ّل ع ٍز وفخ ٍر
اجله��ود ال�ساطع��ة واملنج��زات الرائعة التي
تق��ف �شاخم��ة عل��ى كل �شرب م��ن �أر�ض هذا
اً
وفخارا
إج�لال
البل��د املعط��اء  ،كم��ا نق��ف �
ً

للخطوات املباركة التي قطعتها ال�سلطنة يف
القطاع الع�سكري  ،حيث تعد قوات ال�سلطان
امل�سلحة البا�سل��ة �أهم الركائز الأ�سا�سية يف
دع��م م�س�يرة املنج��زات والتنمي��ة للنه�ضة
املبارك��ة  ،وامل�ساه��م الرئي�س��ي يف تهيئ��ة
البيئة املثلى الآمنة امل�ستقرة  ،حتى يت�سنى
ملمو�سا يف
خلطط التنمي��ة �أن تتج�سد واق ًعا
ً
كاف��ة ربوع هذا الوطن املعطاء  ،وتعد بذلك
قوات ال�سلطان امل�سلحة مفخرة لكل ُعماين ،
فقد حظيت وخالل م�سرية النه�ضة املباركة
بالعناي��ة واالهتم��ام ال�سامي�ين حتى غدت
الي��وم ق��وة ع�سكري��ة �ضارب��ة  ،و�سالح�� ًا
ع�رصي�� ًا مهيب�� ًا  ،بف�ض��ل م��ا تتمت��ع به من
حتديث وتطوير وت�أهي��ل لكوادرها الب�رشية
معرفي��ا وميداني��ا � ،إميان��ا بدورها الوطني
املقد���س يف احلفاظ عل��ى حماية مكت�سبات
الوط��ن  ،ودفاع��ا ع��ن مقد�سات��ه وتراب��ه
الطاه��ر  ،لتبق��ى ُعمان العز �آمن��ة م�ستقرة ،
ي�سودها الأمن والأم��ان والرخاء وال�س�ؤدد ،
�شعارهم الذي ال يحيدون عنه �أبدا ( الإميان
باهلل  ،الوالء لل�سلطان  ،الذود عن الوطن ) .
ويف اخلتام نبته��ل للموىل العلي القدير
�أن ي��دمي على جاللة ال�سلط��ان املعظم نعمة
ال�صحة والعافي��ة والعمر املديد  ،و�أن ي�سبغ
عليه نعماءه ظاهرة وباطنة  ،و�أن ُيعيد هذه
املنا�سب��ة الوطني��ة املجي��دة و�أمثالها على
جاللت��ه وعل��ى ال�شعب ال ُعم��اين باملزيد من
التقدم واالزدهار .
وكل عام واجلميع بخري

االحتف��اء بالعي��د الوطن��ي
اخلم�س�ين املجي��د ه��و تعب�ير
وطني �صادق متتزج فيه معاين
الطاعة والوف��اء و�آيات الوالء
والعرف��ان للوط��ن العزي��ز
ولقائده املفدى
rr

rr

عُ م��ان حتتف��ل به��ذه الذكرى
الغالي��ة عل��ى قلوبن��ا جميعًا ،
لن�ستذكر ّ
وفخر اجلهود
عز
ٍ
بكل ٍ
ال�س��اطعة واملنج��زات الرائعة
التي تقف �شاخمة على كل �شرب
من �أر�ض هذا البلد املعطاء
rr

rr

قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة
تعد �أهم الركائز الأ�سا�س��ية يف
دعم م�سرية املنجزات والتنمية
التي حققتها النه�ض��ة املباركة،
وامل�س��اهم الرئي�س��ي يف تهيئ��ة
البيئة املثلى الآمنة امل�ستقرة
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ُ
مانــــــــــــــي:
ال�سلطــانــــي ال ُع
اجلي�ش
قائـــــد
ِّ
ِّ
ِ
ال�سلطنــة حتتفل بالعيــد الوطني اخلم�سيـن من عمـــر النه�ضـــــــــــــــــــــــــــــة املباركة  ،وهــــــــي ذكرى وطنية غالية على كل قلب ُعماين ،حتمل
يف ثناياها عبق املنجزات احل�ضارية الباهــرة  ،و�أرفـــع معانـــــــــــــــــــــــــــــــــي الفخــار والعزة واالنتماء والوالء على امتداد ربوع ُعمان الغاليــة
احلمد هلل رب العاملني  ،نحمده
تعاىل حق حمده  ،ون�صلي ون�سلم
على �سيد خلقه حممد النبي الأمني ،
عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم
 ،وعلى �آله و�صحبه الغر امليامني .
حتتفل ال�سلطنة يف هذه الأيام
بالعيد الوطني اخلم�سني من عمر
النه�ضة املباركة  ،وه��ي ذك��رى
وطنية غالية على كل قلب ُعماين،
حتمل يف ثناياها عبق املنجزات
احل�ضارية الباهرة  ،و�أرفع معاين
الفخار والعزة واالنتماء وال��والء
على امتداد رب��وع ُعمان الغالية
التي بلغت يف عهد �صاحب اجلاللة
طيب
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
اهلل ث���راه ـ �أ���س��م��ى م��رات��ب املجد
والنماء والأم���ن والأم���ان ليكمل
قيادة نه�ضتها املتجددة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل
ورعاه.
طيب
فقبل خم�سني عام ًا وعد ـ َّ
اهلل ث��راه ـ يف خطابه التاريخي
الأول عام 1970م ب�إقامة دولة
ع�رصية � ،إي��ذان��ا منه بعهد جديد

يتمكن ف��ي��ه ال�����ش��ع��ب ال���ويف من
بناء حياته ،وت�شييد دول��ة حتقق
طموحات املواطن ال ُعماين ،ف�أجنز
م��ا وع��د بتوفيق وف�ضل م��ن اهلل
وبحكمة م�ستنرية ور�ؤى �صائبة
و�أه��داف مر�سومة ،ا�ستلهمت قيم
امل��ا���ض��ي وتطلعات امل�ستقبل ،
فنعمت ُع��م��ان مب��ن��ج��زات عديدة
�شملت خمتلف جم���االت احل��ي��اة،
على نحو يحافظ على �أ�صالتها
وعراقتها  ،ويكر�س قيمها ويعتز
برتاثها ،ويواكب تطورات الع�رص
احلديث يف ميادين العلم واملعرفة
 ،وي�ستفيد من التقدم الإن�ساين يف
�شتى امليادين وخمتلف الأ�صعدة.
ومب�شاعر فخر واعتزاز وامتنان
لباين نه�ضة ُعمان نحر�ص جميع ًا
كمواطنني ُعمانيني �أوف��ي��اء لهذا
ال��وط��ن ال��غ��ايل على التعبري عن
عميق احل��ب وال��وف��اء والعرفان
طيب اهلل ثراه ـ
ملا قدمه جاللته ـ َّ
جمددين العهد وال��وف��اء والطاعة
وال�����والء مل��ق��ام م��والن��ا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه

اهلل ورعاه ـ معاهدين جاللته على
امل�ضي قدم ًا حتت رايته وخلف
قيادته احلكيمة جنداً �أوفياء نقف
بكل �شموخ وا�ستعداد رهن �إ�شارة
الأم���ر ال�سامي م��ن ل��دن جاللته
حماة ل ُعمان الأبية و�إجنازاتها
العظيمة التي حتققت وتتحقق
بف�ضل وحكمة وبعد نظر القائد
الأعلى وثقته الغالية يف �أبناء
ُعمان يف كل املجاالت  ،والذين
ي�شاركون بفاعلية يف �صياغة
وتوجيه التنمية الوطنية يف تناغم
ومتا�سك وت�ضافر اجل��ه��ود مما
يحقق م�صلحة الوطن واملواطن
حا�رضاً وم�ستقبالً.
ي��ح��ظ��ى اجل��ي�����ش ال�����س��ل��ط��اين
ال ُعماين ومنذ مطلع عام 1970م
بكل الرعاية والعناية ال�سامية من
لدن القائد الأعلى يف كل مراحل
تطوره وحتديثه حتى بلغ املكانة
امل��رم��وق��ة ف�أ�صبح يف م�صاف
جيو�ش الدول املتقدمة يف التنظيم
والتخطيط  ،والتدريب والعتاد
 ،ومت �إع��داد منت�سبيه الأ�شاو�س
بالتدريب والت�أهيل الناجح ،

واتباع �أ�سلوب الكيف والنوع ثم
احلجم والعدد بالتخطيط والتنظيم
املتنا�سق  ،في�ستخدم هذا التوجه
يف ك��ل م��ا ينفذه على م�ستوى
�أل��وي��ت��ه وت�شكيالته ووح��دات��ه
للمفاهيم واخلطط التدريبية على
خمتلف امل�ستويات ،مما ميكنهم
من القيام بالدور الوطني املقد�س
يف الدفاع عن الوطن والذود عن
حيا�ضه.
ويف اخلتام ي�رشفني وكافة
منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
�أن ن��رف��ع �إىل امل��ق��ام ال�سامي
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم ب��ن ط��ارق املعظم القائد
الأع��ل��ى ـ �أي��ده اهلل ـ �أزك��ى �آي��ات
التهاين وال��دع��وات �أن يدمي على
جاللته وافر ال�صحة وال�سعادة ،
و�أن يحفظه ذخراً للوطن  ،وميده
بعونه وتوفيقه وي�سهل م�سعاه ،
�إنه لنعم املوىل ونعم الن�صري.
وعمان الغالية
وكل عام و�أنتم ُ
بخري ،،
وال�����س�لام عليكم ورح��م��ة اهلل
وبركاته .

50
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مب�ش��اعر فخر واعت��زاز وامتن��ان لباين
نه�ض��ة عُ م��ان نحر�ص جميع�� ًا كمواطنني
عُ ماني�ين �أوفي��اء له��ذا الوط��ن الغايل
عل��ى التعبري ع��ن عميق احل��ب والوفاء
والعرف��ان مل��ا قدمه جاللت��ه ـ طيب اهلل
ثراه ـ جمددي��ن العهد والوفاء والطاعة
وال��والء ملق��ام موالن��ا ح�ض��رة �ص��احب
اجلاللة القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه
rr

rr

اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين يحظى بكل
الرعاية والعناية ال�سامية من لدن القائد
الأعل��ى يف كل مراحل تط��وره وحتديثه
حتى بلغ املكانة املرموقة ف�أ�صبح يف م�صاف
جيو���ش ال��دول املتقدم��ة يف التنظي��م
والتخطيط ،والتدريب والعتاد ،و�إعداد
منت�سبيه الأ�شاو�س
rr

rr

ي�شرفني وكافة منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعم��اين �أن نرف��ع �إىل املق��ام ال�س��امي
حل�ض��رة �ص��احب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن ط��ارق املعظم القائد الأعل��ى ـ �أيده
اهلل ـ �أزكى �آيات الته��اين والدعوات �أن
يدمي على جاللته وافر ال�صحة وال�سعادة
27
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ُ
مانـــــــي:
ال�سلطانــــي ال ُع
�ســالح اجلــــــ ِّو
قائـد
ِّ
ِّ
ِ
تبتهج ُعمان يف هذه الأيام الوطنية اخلالـدة بالعيد الوطنــــــــــــــــــــــي اخلم�سيــن الـمجيـــد لنه�ضتهــا الـمباركة  ،بقيادة عاهلها
الـمفدى ؛ موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطـان هيثــــــــــــــــــــــــم بن طـــارق الـمعظم  ،القائــد الأعلى حفظه اهلل ورعـــاه
لقد �شملت النه�ضة الـمباركة جميع الأ�صعدة
والـمجاالت  ،و�صو ًال �إىل بناء دولة حديثة و�صل
�صيتها الـمتميز �إىل �أرجاء العامل ؛ بعد جهود
خمل�صة وج��ادة وعمل د�ؤوب امــتــد خلم�سة
عقود .وحريـًا بنا ونحن نحتفي مبرور ن�صف
قرن على هذا احلدث الكبري الذي غري م�سرية
التاريخ ال ُعماين ؛ �أن ن�ستذكر بداياته.
ل��ق��د ك��ان��ت االن��ط�لاق��ة الأوىل للنه�ضة
الـمباركة على يد الـمغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ــ طيب اهلل ثراه ــ عام
1970م  ،خالل مدة زمنية حرجة من التاريخ
ال ُعـمــاين ؛ كانت الوحدة الوطنية لل�سلطنة مهددة
 ،و�شعبها يرز�أ حتت وط�أة الكثري من التحديات
وال�صعوبات الـمتنوعة .فتمكن ــ رحمه اهلل ــ من
�إدارة البالد بطريقة عبقرية متكاملة  ،وفق �سلم
�أولويات البالد واحتياجات �شعبها ؛ �ضمنت لها
التقدم والتطور يف �شتي جماالت احلياة خالل
مدة وجيزة.
وبالتوازي مع ذلك ؛ �أوىل ــ طيب اهلل ثراه
ــ ثوابت الأم��ة الفكرية  ،وقيمها التاريخية ،
وتقاليدها الأ�صيلة عناية خا�صة ؛ وربط ب�شكل
قوي بني الأ�صالة والـمعا�رصة  ،مما حقق اتزانـــًا
دقيقـــًا بني متطلبات التنمية الروحية والفكرية
من جهة  ،والتنمية الـمادية واالقت�صادية من
جهة �أخرى ؛ وعزز بذلك اعتزاز ال�شعب بهويته
الأ�صيلة .لقد كان الإن�سان ال ُعماين ــ وال يزال ــ
هدف التنمية الأ�سمى وغايتها النبيلة ؛ حيث
ربطت النه�ضة الـمباركة التحديث والتعمري
والنقلة االقت�صادية واالجتماعية بالإن�سان
ال ُعماين  ،مع املحافظة على العمق احل�ضاري
ومظهرا ،وثقافة و�سلوكً ا ،كما
جوهرا
للإن�سان
ً
ً
كان �أحد �أهم الأهداف العامة للنه�ضة الـمباركة

هو الـمحافظة على كرامة الإن�سان ال ُعـمــاين ،
وحتقيق حياة �أف�ضل له  ،يف جو من الطم�أنينة
واحلرية ؛ مما كان له عظيم الأث��ر يف تفجري
�إبداعاته وحتفيز �أفكاره.
متيزت عالقات ال�سلطنة مع جميع دول
العامل باالحرتام الـمتبادل وعدم التدخل يف
ال�����ش��ؤون الداخلية  ،وال��ت��ع��اون الوثيق ؛ مبا
ي�ضمن حتقيق الـم�صالح الـم�شرتكة  ،و�أ�ضحت
ال�سلطنة بف�ضل ه��ذه ال�سيا�سة احلكيمة من
ا�ستقرارا و�أمنـًا ؛ حازت على
�أكرث دول العامل
ً
مراكز متقدمة يف الكثري من م�ؤ�رشات العامل
اخلا�صة بالأمن واال�ستقرار واخللو من التطرف
والإرهاب.
لقد رافق النه�ضة الـمباركة ــ ومنذ بداياتها
ــ َ�س ّن القوانني والت�رشيعات الـمتنوعة ؛ التي
نظمت حياة �أفراد الـمجتمع  ،و�أدوار الـم�ؤ�س�سات
الـمختلفة التي تعززت خالل �سنوات النه�ضة
الـمتجددة بقيادة القائد الأعلى �أيده اهلل ؛ مما
عزز الأمن االجتماعي واالقت�صادي.
لقد �ساهمت ال�سلطنة بفاعلية كبرية يف
�صناعة ال�سالم الإقليمي والدويل؛ حيث قامت
بحلحلة الكثري من �أزم��ات الـمنطقة الـملتهبة
وتقريب وجهات النظر بني الدول ؛ حتى �أ�ضحت
ــ وال تزال ــ واحدة من �أبرز الدول يف العامل ؛
التي �سعت ب�إخال�ص يف تعزيز ال�سلم والأمن
العالــمي  ،ون�رش ثقافة ال�سالم والت�سامح
والتعاي�ش.
لقد حظي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ــ منذ
بدايات النه�ضة الـمباركة ــ باالهتمام والتطوير
والعناية بكوادره الب�رشية وبنيته الأ�سا�سية
وطائراته ومعداته و�أنظمة دفاعاته اجلوية ،
جن ًبا �إىل جنب مع باقي وح��دات وت�شكيالت

و�أفرع وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان الـم�سلحة
 ،فبعد �أن مت ت�أ�سي�سه ببدايات متوا�ضعة عام
1959م ُمت�شك ًال من خم�س طائرات خفيفة ؛
عانى حتى قبيل بدايات النه�ضة الـمباركة
من تدين كفايته العملياتية ؛ ب�سبب حمدودية
قدراته ومعداته وقواه الب�رشية .ومنذ انطالقة
النه�ضة الـمباركة ع��ام 1970م ؛ حظي
ال�سالح بن�صيب واف��ر من االهتمام ــ �أ�سوة
بباقي الأجهزة الع�سكرية والأمنية ــ و�أ�صبح
�سالحــًا رادعًـا لأي تهديدات قد تتعر�ض لها
بالدنا الغالية .و�شهد ال�سالح طفرات كمية
ونوعية كبرية امتدت ط��وال ف�ترة النه�ضة
الـمباركة .ويف العقد الأخ�ي�ر ؛ مت �إج��راء
عملية حتديث �شاملة لل�سالح ؛ �شملت معظم
�أ�رساب طائراته الـمتنوعة والدفاعات اجلوية
والبنى الأ�سا�سية والأج��ه��زة والـمعدات ،
اكتملت ب�إدخال طائرات (التايفون) الـمقاتلة
وطائرات (الهوك) احلديثة وعموديات (بل)
التدريبية اخلدمة ؛ التي تعد الأح���دث يف
العامل �ضمن فئاتها  ،بالإ�ضافة �إىل اكتمال
الت�شغيل العملياتي لقاعدة �أدم اجلوية  ،والتي
�شكلت �إ�ضافة عملياتية كربى لل�سالح.
لقد ك��ان ت�أهيل ال��ك��وادر الوطنية على
ُ�سلّم �أول��وي��ات ال�سالح ؛ وق��د متكنت هذه
الكفايات ــ نتيجة للرعايــة واالهتمام ــ
وبكل جدارة من التعامل مع �أحدث تقنيات
الطريان الـمتطــورة  ،و�رضبت �أروع الأمثلة
يف اجلد واالجتهاد والت�ألق �أثناء التمارين
الـم�شرتكة مع ال��وح��دات الأخ���رى والقوات
ال�شقيقة وال�صديقــة  ،هذا �إىل جانب التميز
يف الدورات التدريبيـة الـمتنوعة.
بخطى ثابتة نحو
ها هي ُعمـان ت�سري
ً

الـم�ستقبل بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة  ،ال�سلطان هيثم بن طارق الـمعظم ،
القائد الأعلى �أبقاه اهلل ؛ الذي يوا�صل بهمة
عالية وعزم ُم�ستنري م�سرية جتديد النه�ضة
ال��ـ��م��ب��ارك��ة  ،وال��ت��ح��دي��ث ال��ط��م��وح جلميع
م�ؤ�س�سات الدولة ؛ لتعزيز مكانة ُعمان الدولية
يف جميع الـمجاالت.
لقد قام ال�سلطان الـمعظم ــ �أي��ده اهلل ــ
بخطوات كبرية مباركة لإعادة هيكلة اجلهاز
الإداري للدولة ؛ ليكون �أكرث فاعلية ومرونة
 ،مبا يتوائم مع متطلبات الـمرحلة احلالية
 ،كما �أعطى ــ رع��اه اهلل ــ اهتمامـًا خا�صً ا
لتحقيق الطموحات الـم�ستقبلية التي ت�ضطلع
بها «ر�ؤية ُعمان  »2040لتكون ُعمان واحدة
من ال��دول ال��رائ��دة عالـم ًيا يف العديد من
الـمجاالت.
ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي اخلم�سني
للنه�ضة ؛ ي�رشفني ونيابة عن منت�سبي �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعــمـاين كافــة � ،أن �أرفع
�إىل الـمقام ال�سامي لـموالي ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق الـمعظم
 ،القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعــاه ـ �أ�سمى
�آي��ات التهاين و�أج��ل كلمات الأم���اين بهذه
الـمنا�سبة الغاليــة  ،رافعني �أ�صدق عبارات
جتديد العهد والوالء لـمقام جاللته ال�سامي
 ،مقرونة بالدعاء �إىل اهلل العلي القدير �أن
يكلأه مبوفور ال�صحة والعافية والعمر الـمديد
�أعوامـًا عديدة و�أزمنة مديــدة  ،و�أن يدمي على
هذا الوطن العزيز نعم الأمن والأمان والتقدم
والـنماء  ،وعلى �شعبه الكرمي الـمزيد من
الرفعة والرخاء واالزدهار.
وكل عام واجلميع بخري ...
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النه�ض��ة الـمبارك��ة �ش��ملت جمي��ع
الأ�ص��عدة والـمجاالت ،و�ص��و ًال �إىل
بن��اء دول��ة حديث��ة و�ص��ل �ص��يتها
الـمتمي��ز �إىل �أرج��اء الع��امل ؛ بعد
جهود خمل�ص��ة وجادة وعم��ل د�ؤوب
امــتــد خلم�سة عقود
rr

rr

بخط��ى ثابت��ة نح��و
عُ مـ��ان ت�س�ير
ً
الـم�س��تقبل بقي��ادة موالنا ح�ض��رة
�ص��احب اجلالل��ة ،ال�س��لطان هيث��م
بن ط��ارق الـمعظ��م ،القائد الأعلى
�أبقاه اهلل؛ الذي يوا�صل بهمة عالية
وعزم مُ�ستنري م�سرية جتديد النه�ضة
الـمباركة ،والتحديث الطموح جلميع
م�ؤ�س�سات الدولة
rr

rr

�س�لاح اجل��و ال�س��لطاين ال ُعم��اين
حظي باالهتم��ام والتطوير والعناية
بكوادره الب�ش��رية وبنيته الأ�سا�سية
وطائراته ومعداته و�أنظمة دفاعاته
اجلوي��ة ،جنبً��ا �إىل جنب م��ع باقي
وح��دات وت�ش��كيالت و�أف��رع وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان الـم�سلحة
29
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ُ
ــــــة:
ــــة ال ُعمان َّي ِ
َّـــــة ال�سـلطان َّي ِ
قائــــــد البحري ِ
نـحتفـل بالذكـــرى اخلم�سيـن من عمــــر النه�ضــة ال ُعمــــــــــــــــــــانيـة احلديثة ،ووطننــــــــــا العزيـز يعي�ش عهد ًا جديد ًا من
قـــــــــــــــــــــــــــدما بنهج متجـــدد وفكر �سديـــد من لــــدن �سلطاننــــا املعظـــــم
م�سريةاخلري والنماء ،ويوا�صـل فيهــا الركب م�سريه
ً
احلمد هلل ذي الف�ضل والإح�سان،
واهب العطايا ،الكرمي املنان ،وال�صالة
وال�سالم على خري الأنام وبدر التمام،
�شفيع اخللق يوم الزحام ،وعلى �آله
و�أ�صحابه �أجمعني ،ومن �سار على
نهجه القومي �إىل يوم الدين.
وبعد،،،
�إنه ل�رشف كبري وكرم عظيم يل
ولكافة منت�سبي البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية� ،أن نرفع �إىل املقام ال�سامي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ،القائد
الأعلى � -أيده اهلل � -أجل �آيات التهاين
و�أ�سمى التربيكات مبنا�سبة العيد
الوطني اخلم�سني للنه�ضة الظافرة،
التي �أر�سى دعائمها املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد بن تيمور  -طيب اهلل ثراه -
و�سار على خطاه جاللة القائد الأعلى
 �أعزه اهلل  -ليخط مزيداً من التقدمواالزدهار والنماء يف �صفحات �سجل
نه�ضة ُعمان املتجددة ،مغتنمني هذه
املنا�سبة لرنفع �أكف ال�رضاعة هلل العلي
القدير ب�أن يحفظ موالنا ال�سلطان هيثم
ويجعل �أيامه خريات متعاقبة وبركات
متوالية ،ويحفظ ُعمان وهي تتو�شح
بنعمة الأمان والرخاء.
نحتفل بالذكرى اخلم�سني من عمر
النه�ضة ال ُعمانية احلديثة ووطننا

العزيز يعي�ش عهداً جديداً من م�سرية
اخلري والنماء ،ويوا�صل فيها الركب
قدما بنهج متجدد وفكر �سديد
م�سريه ً
من لدن �سلطاننا املعظم الذي حدد
مالمح املرحلة القادمة ،و�أعقبها
ب�إعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة
وجوالت �سامية يف ربوع الوطن
غايتها �أن تبقى ُعمان يف املكانة
املرموقة ،و�إننا �إذ نحتفي بهذه الذكرى
العظيمة ن�ست�شعر ما حتقق على �أر�ض
ُعمان الطيبة ،ونقف فخراً واعتزازاً ملا
نلناه من في�ضها من منجزات عظيمة
مبختلف القطاعات ال�صحية والتعليمية
واالقت�صادية واالجتماعية �صانعها
الإن�سان ال ُعماين.
�إن ما ي�شهده الوطن اليوم من
مظاهر البناء والتطور يعد ترجمة
للخطاب ال�سامي لعاهل البالد � -أيده
اهلل -نحو العمل ب�إرادة �صلبة وعزمية ال
(عمان
تلني لتحقيق الر�ؤية امل�ستقبلية ُ
 )2040واال�ستغالل الأمثل للطاقات
الوطنية والإمكانات املتوفرة التي
جت�سد الر�ؤية الوا�ضحة مل�ستقبل زاهر
وم�رشق وفق نظرة قائمة على �أ�سا�س
تنويع م�صادر الدخل وبناء قدرات
ب�رشية م�ؤهلة توفر القوة واملتانة
لالقت�صاد ال ُعماين يف �أ�صعب الظروف،
وهذا ما �أكدته الظروف احلالية التي
ي�شهدها العامل يف الوقت الراهن

والت�أثريات الناجتة عن انت�شار جائحة
كورونا (كوفيد  )19على خمتلف
القطاعات ال�صحية واالقت�صادية
وال�سياحية واالجتماعية ،وموا�صلة
العمل ورحلة البناء يف ال�سلطنة
�سام من لدن جاللته �-أعزه
باهتمام ٍ
اهلل  -متثل يف ت�شكيل جلنة عليا لبحث
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار اجلائحة ،وجلنة �أخرى ملعاجلة
�آثارها االقت�صادية و�ضمان �رسعة
عودة الأن�شطة االقت�صادية للعمل
بكفاءة وحذر.
ونحن نحتفي بهذه املنا�سبة
املجيدة ف�إن �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة توا�صل عطاءها غري املحدود
يف ظل الرعاية ال�سامية التي يوليها
موالنا جاللة القائد الأعلى � -أبقاه
اهلل  -لقواته امل�سلحة البا�سلة
ب�صورة عامة ،والبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ب�صورة خا�صة لتواكب بذلك
التطور املت�سارع الذي ي�شهده العامل
يف خمتلف املجاالت ،وقد برهنت
الأحداث قوة ومتانة الأ�سطول ال ُعماين
الذي �أ�صبح بف�ضل اهلل من الأ�ساطيل
املتقدمة يف املنطقة من حيث القطع
البحرية و�إمكانياته العملياتية ،ولعل
خري �شاهد على ذلك التمارين البحرية
التي تنفذها �سفن الأ�سطول بني احلني

والآخر مع بحريات الدول ال�شقيقة
وال�صديقة� ،إىل جانب الواجب الوطني
املقد�س الذي قامت وال زالت تقوم
به تلك ال�سفن خالل انت�شار جائحة
كورونا ( كوفيد  )19واملتمثل يف
تقدمي الإ�سناد والدعم اللوج�ستي
ملختلف م�ؤ�س�سات الدولة الع�سكرية
والأمنية واملدنية ،هذا �إىل جانب
الرحلة البحرية الإغاثية التي �سريتها
ال�سلطنة عرب �إحدى �سفن �أ�سطولها �إىل
جمهورية ال�سودان ال�شقيقة حاملة
على متنها م�ساعدات �إن�سانية بعد
الفي�ضانات التي اجتاحتها.
ويف اخلتام ن�س�أل اهلل العلي القدير
�أن يحفظ جاللته � -أيده اهلل  -بعني
رعايته ،وميده مبوفور ال�صحة والعافية
والعمر املديد ،و�أن يعيد عليه هذه
املنا�سبة �أعوام ًا عديدة و�أزمنة مديدة،
معاهدين اهلل �سبحانه وتعاىل والوطن
العزيز والقائد املفدى ب�أن نبقى
احل�صن احل�صني والدرع املتني لوطننا
العزيز و�شعبه الأبي ،و�أن نكون حرا�س ًا
�أوفياء ملنجزات النه�ضة الظافرة
وحماة �أ�شاو�س لبحارها الطاهرة
ن�سهر ل�ضمان �أمنها وا�ستقرارها ،وكل
عام ووطننا ينعم بالأمن واال�ستقرار
والرخاء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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�إننا �إذ نحتفي بهذه الذكرى العظيمة
ن�ست�ش��عر ما حتق��ق على �أر���ض عُ مان
الطيبة ،ونقف فخر ًا واعتزاز ًا ملا نلناه
من في�ضها من منجزات عظيمة مبختلف
القطاع��ات ال�ص��حية والتعليمي��ة
واالقت�ص��ادية واالجتماعية �ص��انعها
الإن�سان ال ُعماين

rr

rr

�إن م��ا ي�ش��هده الوط��ن الي��وم م��ن
مظاه��ر البناء والتط��ور يعد ترجمة
للخط��اب ال�س��امي لعاه��ل الب�لاد
 �أي��ده اهلل -نح��و العم��ل ب���إرادة�ص��لبة وعزمي��ة ال تل�ين لتحقي��ق
الر�ؤي��ة امل�س��تقبلية (عُ م��ان )2040

rr

rr

�أ�س��لحة ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
توا�ص��ل عطاءها غري املحدود يف ظل
الرعاية ال�س��امية الت��ي يوليها موالنا
جالل��ة القائد الأعل��ى � -أبقاه اهلل -
لقواته امل�س��لحة البا�سلة ب�صورة عامة
والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ب�صورة
خا�صة لتواكب بذلك التطور املت�سارع
الذي ي�شهده العامل يف خمتلف املجاالت
31
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ُ
مانـــــي:
ال�سلطــانـــي ال ُع
احلـــــــــر�س
قائــــــد
ِّ
ِّ
ِ
ً
جميعا بالعيد الوطني اخلم�سيـــــــــــــــــــــــن املجيد  ،يف حني تنطلـق م�سرية نه�ضة ُعمان املتجددة بخطى
�إنه العتزاز عميق �أن نحتفـل
واثقـــة و�آمال عري�ضــــة ل�صنـع املنجـــزات علـى �أر�ض الــــــــــــــــــــــــــــــــواقع  ،وامل�ضــــي قــد ًما نحـــــو البنــاء والتحـديث والتطويـــر
�إذا كانت الأعياد الوطنية متثل واالزدهار يف �شتى املجاالت بقيادة
ابتهاج ال�شعوب بكل ما حتقق من ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
منجزات يف �أوطانها ودافع نحو حتقيق طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه .
�إن ما ت�شهده ال�سلطنة اليوم من
�أهداف جديدة والتزود بزاد جديد من
العزم والإرادة والثقة ملوا�صلة العمل منجزات ح�ضارية �ستبقى عالمة م�ضيئة
الوطني يف �شتى املجاالت ؛ ف�إن الثامن يف تاريخها العريق وما حتقق يف الفرتة
ع�رش من نوفمرب لي�س عيداً وطني ًا فقط  ،املا�ضية من خطوات عملية وو�ضوح
ولكنه �أكرب من ذلك بكثري بالن�سبة ل ُعمـان الأهداف الوطنية يف م�سرية نه�ضة ُعمان
وطنـ ًا ومواطناً ،دولة وجمتمع ًا  ،حا�رضاً املتجددة هو يف الواقع ثمرة تخطيط واع
وم�ستقب ًال  ،فما حتقق من تطور كبري ومثابرة وقدرة على متابعة العمل لتحقيق
و�شامل يف ربوع ال�سلطنة خالل ال�سنوات اخلطط التنموية ؛ لكي يعي�ش ال ُعمانيون
املا�ضية كان نتيجة لعمل د�ؤوب وجهود مباهج احلا�رض ال�سعيد املطرز بالقوة
حثيثة ور�ؤية وا�ضحة جتعلنا نتطلع والكربياء وال�شموخ والإباء ي�ست�رشفون
بكل اطمئنان لآفاق املرحلة املقبلة من خالله �آفاق امل�ستقبل امل�رشق يف هذا
واملتجددة املعززة بر�ؤية �إ�سرتاتيجية العهد الزاهر امليمون واالنطالق بكل عزم
وا�ضحة من قبل ح�رضة �صاحب اجلاللة و�إرادة ملوا�صلة م�سرية نه�ضتها الرائدة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه يف البناء والتنمية املرتكزة على �أ�سا�س
اهلل ورعاه ـ الذي �أحاط بق�ضايا الوطن �أهمية اال�ستثمار الرئي�سي لرثوات البالد
واحتياجاته و�أولوياته  ،حيث ت�ستند وبناء الإن�سان ال ُعماين� ،إدراك ًا من القيادة
هذه الر�ؤية احلكيمة على �سواعد ُعمانية احلكيمة ب�أن التنمية لي�ست مفهوم ًا �ضيق ًا
قادرة على ترجمة �أهدافها اخلرية �إىل ينح�رص يف توفري املقومات املادية
خطط وبرامج عملية حتقق اخلري والتقدم للمجتمع بل ميتد �إىل ر�ؤية �أو�سع ت�شمل
البعد الإن�ساين وهو بناء املواطن الذي
والنماء لأبناء الوطن.
�إنه العتزاز عميق �أن نحتفل جميع ًا ميثل الدعامة الأ�سا�سية للتنمية  ،والذي
بالعيد الوطني اخلم�سني املجيد  ،يف حني جت�سد يف تلك العالقة الوطيدة بني جاللة
تنطلق م�سرية نه�ضة ُعمان املتجددة ال�سلطان املعظم ـ حفظه اهلل ـ و�شعبه
بخطى واثقة و�آمال عري�ضة ل�صنع الويف .
�إن ال�سلطنة يف هذا العهد الزاهر
املنجزات على �أر�ض الواقع  ،وامل�ضي
قدم ًا نحو البناء والتحديث والتطوير ت�سري بخطى حثيثة وثقة عالية �إىل �آفاق
لتحقيق املزيد من الرقي والرخاء �أرحب و�أو�سع م�ستندة على ما حققته من

خطوات متوا�صلة على �صعيد التنمية
يف العقود املا�ضية لتحقيق �أهداف
(عمان ) 2040
الر�ؤية الإ�سرتاتيجية ُ
املتمثلة يف دعم التنمية والبناء لتحقيق
مناء
الطموحات والآمال مل�ستقبل �أكرث ً
وازدهاراً.
لقد �أ�صبح ل ُعمان مكانتها املرموقة
ودورها الفاعل على امل�ستويني الإقليمي
والدويل  ،ومل يت�أت ذلك �إىل من خالل
الأ�س�س واملنطلقات الثابتة لل�سيا�سة
اخلارجية ال ُعمانية التي تعتمد على
الو�ضوح واحلوار البناء حلل خمتلف
الق�ضايا واملنازعات بالطرق ال�سلمية من
�أجل حتقيق ال�سالم والأمن واالطمئنان
لكل �شعوب العامل ؛ مما �أك�سب ال�سلطنة
تقديراً دولي ًا انعك�س �إيجابا على الأدوار
التي تقوم بها يف فتح م�سارات للحوار
وتقريب وجهات النظر يف العديد من
امللفات ال�سيا�سية.
�إن احلفاظ على منجزات هذا الوطن
العزيز وحتقيق الأمن والطم�أنينة لكل
من يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة يعد
هدف ًا ال غنى عنه ،لذلك حتظى قوات
ال�سلطان امل�سلحة والقطاعات الع�سكرية
والأمنية بالرعاية واالهتمام من لدن
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى – �أيده
اهلل  -الذي �أ�شاد بالدور الكبري الذي
تقوم به يف حفظ الوطن والذود عن
مكت�سباته لت�شكل الإ�شادة ال�سامية

باعث فخر واعتزاز لكافة منت�سبيها،
ودافع ًا لبذل املزيد من اجلهد والعطاء
يف خدمة هذا الوطن املعطاء و�صون
منجزاته  .ويف ظل هذا النهج احلكيم
مي�ضي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين قدم ًا
بخطوات را�سخة ومتوا�صلــة نحو تنفيذ
املهام املوكلة �إليه بكل تفان واقتدار ،
و�سي�سعى دائم ًا �إىل تطوير قدراته ورفع
كفاءة منت�سبيه يف املجال الع�سكري،
حيث �سيظل رجاله جنوداً خمل�صني لهذا
الوطن العزيز وقائده املفدى  ،معاهدين
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلـى ـ �أبقاه
اهلل ـ على امل�ضي خلف قيادته احلكيمة
 ،ليكونوا الدرع احل�صني يف الذود عن
الوطــن وحماية مقد�ساته ومنجزاته،
وذلك ُمواكب ًة ملا ت�شهده ال�سلطنة من
نه�ضة ح�ضارية متجددة وتنمية وطنية
�شاملة.
ومبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني
املجيد ي�رشفني بالأ�صالة عن نف�سي
وبالنيابة عن منت�سبي احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين �أن نرفع �إىل املقام ال�سامي
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ �أجل عبارات التهاين و�أ�صدق
التربيكات ،ون�س�أل اهلل العلي القدير
�أن ُينعم على جاللته مبوفور ال�صحة
والعافية والعمر املديد  ،وعلى ال�شعب
ال ُعماين باملزيد من التقدم واالزدهار.
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ال�س��لطنة يف ه��ذا العهد الزاهر ت�س�ير
بخط��ى حثيثة وثق��ة عالي��ة �إىل �آفاق
�أرحب و�أو�سع م�ستندة على ما حققته من
خطوات متوا�صلة على �صعيد التنمية يف
العقود املا�ض��ية لتحقيق �أهداف الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية (عُ مان ) 2040

rr

rr

ما حتقق من تطور كبري و�ش��امل يف ربوع
ال�س��لطنة خالل ال�س��نوات املا�ضية كان
نتيجة لعمل د�ؤوب وجهود حثيثة ور�ؤية
وا�ض��حة جتعلن��ا نتطل��ع ب��كل اطمئنان
لآف��اق املرحلة املقبلة واملتجددة املعززة
بر�ؤية �إ�سرتاتيجية وا�ضحة

rr

rr

احلر�س ال�س��لطاين ال ُعماين مي�ضي قدم ًا
بخطوات را�سخة ومتوا�صلــة نحو تنفيذ
امله��ام املوكلة �إليه ب��كل تفان واقتدار ،
و�سي�سعى دائم ًا �إىل تطوير قدراته ورفع
كف��اءة منت�س��بيه يف املجال الع�س��كري،
و�س��يظل رجال��ه جنود ًا خمل�ص�ين لهذا
الوطن العزيز وقائده املفدى
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الوطنــــــــــي:
فـــــــاع
الـــــد
كـليــــــة
آمـــــــر
�
ُ
ِ
ِّ
ِ
الثامــــن ع�شر مــن نوفمرب قـــــد �أ�ضاف ً
خالدا� ،إنــه ٌ
تاريخـا ً
رمز ل�شعب يــذكـــر فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باين النه�ضة ال ُعمانيـــة ـ ط ّيب اهلل ثراه ـ و�سيذكر فيه ما حتقق من منجزات يعتـــز بتاريخه
وقيادتــه امللهمة ،وينظــر للم�ستقبــل يف ظــــل نه�ضته املتجددة التي يقودهــــــا باقتــــــــــــــــــــــــــــــــــدار مـوالنا جاللـــــة ال�سلطـــــان هيثم بــن طـارق املعظم القائــــد الأعلـــى حفظه اهلل ورعــاه
�إن الثامن ع�رش من نوفمرب
قد �أ�ضاف تاريخ ًا خالداً� ،إنه
رم�� ٌز ل�شعب يذكـر فيه بـاين
طيب اهلل
النه�ضـة ال ُعمانيـة ـ ّ
ث��راه ـ و�سيذكر فيه ما حتقق
م��ن منجزات يعتز بتاريخه
وق��ي��ادت��ه امل��ل��ه��م��ة ،وينظر
للم�ستقبل يف ظ��ل نه�ضته
املتجددة التي يقودها باقتدار
موالنا جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى
ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ بطموح
ع��ال وثقة را�سخة بقيادته
ٍ
من �أجل حياة مليئة بالعطاء
والإجناز.
�إن االحتفال بهذه املنا�سبة
ميلأُ النف�س �شعوراً بال�شموخ
والعزة ملنجزات الوطن� ،إنه
يوم يربز فيه مفهوم التحول
يف ت��اري��خ ُع��م��ان احل��دي��ث ،
وي�شكل منا�سبة وطنية عظيمة

عب فيها ال ُعمانيون عن الوالء
ُي رِّ
للوطن وال�سلطان.
�إن دعائم الأمن واال�ستقرار
�أوجدت مناخ ًا منا�سب ًا وهي�أت
ال�سبل لي�ستطيع من خاللها
الإن�سان ال ُعماين العمل �شاق ًا
طريقه للنجاح يف خمتلف
القطاعات ،فانطلقت النه�ضة
املباركة املتجددة ال�شاملة
يف ظل الر�ؤية ال�سامية جلاللة
ال�����س��ل��ط��ان هيثم ب��ن ط��ارق
املعظم القائد الأعلى  -حفظه
اهلل ورعاه ،-قائد نه�ضة ُعمان
امل��ت��ج��ددة للنهو�ض بكافة
عنا�رص وم��ق��وم��ات ال��دول��ة،
ومنها قطاع الدفاع وخا�ص ًة
تطوير قواته امل�سلحة لتقف
�شاخم ًة باعتبارها ال�سياج
ال��ذي يحمي الوطن من �أجل
البناء والتنمية والرخاء يف
كافة ربوع ُعمان.

وت�أتي احتفاالت ال�سلطنة
بالعيد اخلم�سني للنه�ضة يف ظل
عزمية قوية ور�ؤية ثاقبة نحو
امل�ستقبل امل�رشق ب���إذن اهلل،
وكلية الدفاع الوطني ت�ستقبل
الدفعة الثامنة من �أبناء الوطن
ليكونوا قادة م�ؤهلني يف ظل
ر�ؤي��ة متجددة يخططون يف
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،حيث
تعد ه��ذه الكلية �أح��د �أعمدة
الفكر واملعرفة التي جت�سد
االهتمام البالغ من لدن جاللة
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ بت�أهيل ُ�صناع القرار
خلدمة هذا الوطن العزيز� ،إن
جت�سيد برامج الدفاع الوطني
ق��د حت��ق��ق م��ن خ�ل�ال ب��داي��ة
الربامج املوازية الذراع الآخر
لكلية الدفاع الوطني والذي
�أثبت يف بدايته �أنه من الربامج
املهمة ج��داً وراف��د وطني يف

خمتلف الق�ضايا ال��ت��ي تهم
الوطن وال�شعب لل�صف الثاين
من القيادات الإ�سرتاتيجية يف
م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة.
و�أن��ت��ه��ز ه���ذه املنا�سبة
امل��ج��ي��دة لأت�����ش�رف ب��ا���س��م
منت�سبي كلية الدفاع الوطني
�أن �أرف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات �إىل املقام ال�سامي
مل��والن��ا ح�ضــرة �صاحــب
اجل�لال��ة ال�سلطان هيثم بن
ط����ارق امل��ع��ظ��ـ��ـ��م القائــــد
الأعلـــى حفظه اهلل ورعاه .
واهلل ت��ع��اىل ن�����س���أل��ه �أن
ينعم على جاللته بال�صحة
والعافية ،و�أن يكلل م�سعاه
للنهو�ض ب�� ُع��م��ان و�شعبها
للتقدم واالزده��ار ،و�أن يجعل
ُعمان دوم�� ًا ح�صن ًا �شاخم ًا
للأمن والأمان واال�ستقرار.
وكُ ل عام واجلميع بخري.
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�إن االحتف��ال به��ذه املنا�س��بة مي�ل�أُ
النف���س �ش��عور ًا بال�ش��موخ والع��زة
ملنج��زات الوط��ن� ،إن��ه ي��وم يربز
فيه مفه��وم التح��ول يف تاريخ عُ مان
احلدي��ث ،وي�ش��كل منا�س��بة وطنية
عظيم��ة ُيع�ِّب�رِّ فيه��ا ال ُعمانيون عن
الوالء للوطن وال�سلطان
rr

rr

�إن دعائم الأمن واال�ستقرار �أوجدت
مناخ ًا منا�سب ًا وهي�أت ال�سبل لي�ستطيع
من خالله��ا الإن�س��ان ال ُعماين العمل
�ش��اق ًا طريق��ه للنج��اح يف خمتل��ف
القطاعات
rr

rr

احتفاالت ال�س��لطنة بالعيد اخلم�سني
للنه�ض��ة ت�أت��ي يف ظل عزمي��ة قوية
ور�ؤية ثاقبة نحو امل�س��تقبل امل�ش��رق
ب���إذن اهلل ،وكلي��ة الدف��اع الوطني
ت�س��تقبل الدفع��ة الثامنة م��ن �أبناء
الوطن ليكونوا ق��ادة م�ؤهلني يف ظل
ر�ؤية متجددة يخططون يف امل�س��توى
الإ�سرتاتيجي
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انعقاد �أعمال الدورة ال�سابعة ع�شرة ملجل�س الدفاع امل�شرتك بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�شارك �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون ال��دف��اع يف �أع��م��ال ال���دورة ال�سابعة
ع�رشة ملجل�س الدفاع امل�شرتك لأ�صحاب ال�سمو
واملعايل وزراء الدفاع بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية  ،والذي عقد يوم 11/22
عرب االت�صال املرئي  ،وذلك بح�ضور الفريق
الركن �أحمد بن ح��ارث بن نا�رص النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وقد مت خالل االجتماع مناق�شة عدد من
املو�ضوعات امل��درج��ة �ضمن ج��دول �أعمال
الدورة ال�سابعة ع�رشة ملجل�س الدفاع امل�شرتك ،
والتي مت رفعها من قبل اللجنة الع�سكرية العليا
لر�ؤو�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س
التعاون اخلليجي  ،والوقوف على ما حتقق
من �إجن��ازات ونتائج يف املجاالت الع�سكرية
امل�شرتكة.
وتناول االجتماع العديد من املو�ضوعات
ذات االهتمام الع�سكري امل�شرتك التي تعزز
م�سرية التعاون الع�سكري يف �إط��ار منظومة
جمل�س التعاون اخلليجي ومبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة لدول املجل�س  ،وذلك وفقا التفاقية
الدفاع امل�شرتك بني الدول الأع�ضاء.
ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع �أك����د �أ���ص��ح��اب
ال�سمو وامل��ع��ايل وزراء ال��دف��اع على �أهمية

اجتماع اللجنة الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

موا�صلة اجلهد امل�شرتك ومبا يحقق التعاون
الع�سكري بني دول املجل�س  ،ترجمة للأهداف
والغايات ال�سامية لقادة دول املجل�س  ،وقد
مت خالل االجتماع اتخاذ العديد من القرارات

والتو�صيات التي �سيتم رفعها للمجل�س الأعلى
لأ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س
خالل انعقاد م�ؤمتر القمة احلادية والأربعني
يف دي�سمرب القادم.

جمل�س �إدارة �صندوق تقاعد وزارة الدفاع يعقد اجتماعه الأول لهذا العام

عقد جمل�س �إدارة �صندوق تقاعد وزارة الدفاع يوم 11/16
اجتماعه الأول لهذا العام برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع رئي�س
جمل�س �إدارة �صندوق تقاعد وزارة الدفاع وبح�ضور جميع �أع�ضاء
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وقد مت خالل االجتماع مراجعة بنود ج��دول الأعمال واتخذ
ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة� ،أبرزها م�صادقة املجل�س على تقرير
ح�سابات �صندوق التقاعد والقوائم املالية للعام 2019م ،ومناق�شة
املجل�س تقرير الأداء لعام 2019م ،وتقرير الأداء للأ�شهر الت�سعة
املنتهية يف � 30سبتمرب 2020م لكافة ا�ستثمارات �صندوق تقاعد
وزارة الدفاع ،و�أثنى املجل�س على اجلهود املبذولة لتحقيق هذه
النتائج الطيبة ،و�شدد على �ضمان ا�ستمرار التدفقات النقدية لتغطية
االلتزامات التقاعدية واملالية واال�ستثمارية ل�صندوق التقاعد،
كما قام املجل�س مبراجعة املحفظة العقارية ل�صندوق التقاعد
واالطمئنان على �سري العمل يف امل�رشوعات العقارية القائمة
وامل�رشوعات امل�ستقبلية خالل العام احلايل ،وحتديد الأولويات

للمرحلة القادمة .
و�أك��د املجل�س يف اجتماعه على �أهمية االل��ت��زام بال�سيا�سة
اال�ستثمارية العامة املقرة من قبل املجل�س واتباع الالئحة التنفيذية
للمر�سوم ال�سلطاين رقم (  )96/31اخلا�صة با�ستثمار �أموال كل من
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق املعا�شات والتقاعد.
ويف ختام االجتماع حث �صاحب ال�سمو ال�سيد رئي�س جمل�س
الإدارة على �أهمية م�ضاعفة اجلهود وزيادة الإنتاجية وتقدمي �أف�ضل
اخلدمات التقاعدية على �أ�س�س عالية من الكفاءة والفاعلية ،وال�سعي
الدائم �إىل تعزيز قنوات التوا�صل بني �صندوق التقاعد واملتقاعدين
ومنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،والعمل املتوا�صل
على تطوير �آليات �سري العمل مبا يحقق الأهداف املن�شودة من ذلك.

جمل�س الإدارة .وقد رحب �صاحب ال�سمو ال�سيد بالأع�ضاء مهنئا
بالعيد الوطني اخلم�سني املجيد لل�سلطنة ،داعيا املوىل �أن يدمي على
ال�سلطنة نعمة الرخاء والأمان يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا جاللة
ال�سلطان القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

عقد ي��وم  11/12اجتماع اللجنة
الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء �أرك��ان القوات
امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
وق��د �شـارك الفريق ال��رك��ن �أح��م��د بن
حارث بن نا�رص النبهانـي رئي�س �أركان
ق��ـ��وات ال�سلطان امل�سلحــة يف �أعـمال
اجتماع اللجنة الع�سكرية العليا لأ�صحاب
املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أرك��ان القوات
امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
وت���ن���اول االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د عرب
االت�صال املرئي ع��ددا من املو�ضوعات
املتعلقة بتعزيز م�سرية التعاون القائم

بني دول املجل�س يف خمتلف املجاالت جمل�س الدفاع امل�شرتك لأ�صحاب ال�سمو
الع�سكرية ،وذلك متهيدا لرفعها الجتماع واملعايل وزراء الدفاع بدول املجل�س.

ت�سليم جائزة ال�سيف الذهبي لقائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين لعام 2019م

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم  11/5بت�سليم جائزة
ال�سيف الذهبي لقائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين لعام 2019م لكتيبة
الدبابات الثانية مبدرعات �سلطان عمان والكتيبة الأوىل مبدفعية
�سلطان عمان ،نظري متيزهما و�إجادتهما يف العديد من املجاالت
الع�سكرية يف العام املن�رصم على م�ستوى وحداتهما.

وقد �سلم اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العماين ال�سيف الذهبي للكتيبتني ،م�شيداً بامل�ستويات
العالية التي و�صلت �إليها الكتيبتان يف خمتلف املجاالت العملياتية
والتدريبية ،حاث ًا على موا�صلة التميز والعطاء خدمة لهذا الوطن
الغايل.
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انعقاد الأعمال التح�ضريية الجتماع اللجنة الع�سكرية العليا بدول جمل�س التعاون

عقدت ي��وم � 11/9أع��م��ال اجتماع اللجنة التح�ضريية
مل�ساعدي ر�ؤ�ساء الأرك��ان للعمليات والتدريب  ،وال��ذي ي�أتي
حت�ضرياً الجتماع اللجنة الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء الأركان بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،والذي ا�ستمر ملدة يومني.
�شارك يف االجتماع التح�ضريي الذي عقد عرب االت�صال
املرئي العميد الركن عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري م�ساعد
رئي�س الأركان للعمليات والتخطيط ومب�شاركة م�ساعدي ر�ؤ�ساء
الأركان للقوات امل�سلحة بدول املجل�س ،كما �شارك يف االجتماع
�سعادة اللواء الركن �أحمد بن علي �آل علي الأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي.
وبحث االجتماع عدداً من املو�ضوعات يف جماالت التعاون
الع�سكري القائم بني دول املجل�س ،متهيداً لرفعها الجتماع

تخريج دورة الت�أهيل الع�سكري للم�ساعدين
ال�صحيني باخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
احتفلت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة باجلي�ش ال�سلطاين
العماين يوم  11/16بتخريج دورة الت�أهيل الع�سكري للم�ساعدين
ال�صحيني ،وذلك مبيدان مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة.
وق��د رع��ى حفل التخريج العميد طبيب علي ب��ن نا�رص
امل�سكري رئي�س اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،والذي قام
بت�سليم اجلوائز لأوائل الدورة املتخرجة.

اللجنة الع�سكرية العليا لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان
القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

تخريج دورة الإبحار واملغامرة الأوىل لعام 2020م

احتفلت البحرية ال�سلطانية العمانية يوم  11/4بتخريج دورة
الإبحار واملغامرة الأوىل لعام 2020م ،وذلك على منت ال�سفينة (�شباب
عمان الثانية) بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ،حتت رعاية العقيد
الركن بحري رئي�س �أركان الأ�سطول بالبحرية ال�سلطانية العمانية.
وقد ا�شتمل الربنامج التدريبي للدورة على العديد من املحا�رضات
النظرية والتطبيقات العملية على مهارات وفنون املالحة البحرية،
وا�ستخدام �أجهزة املالحة واالت�صاالت يف ال�سفينة ،وطرق مكافحة
احلريق وح�رص العطب� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز على غر�س املبادئ والقيم
املتعلقة بروح العمل اجلماعي والتحمل واملغامرة البحرية بني منت�سبي
الدورة ،ويف ختام احلفل مت تكرمي �أوائل الدورة وتوزيع ال�شهادات على
اخلريجني.

تخريج دورة القفز املظلي التعبوي لل�ضباط املر�شحني باجلي�ش ال�سلطاين العماين
احتفلت مظالت �سلطان عمان باجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم
11/12بتخريج دورة القفز املظلي التعبوي لدورة ال�ضباط املر�شحني
التي تتلقى تدريبها حاليا يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وذلك
حتت رعاية العميد الركن �سامل بن �سيف احلو�سني كبري �ضباط الأركان
بقيادة اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
بد�أ احلفل الذي �أقيم مبنطقة ا�ستعرا�ض القفز املظلي باحلزم بوالية
الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة ب�إيجاز عن الدورة املتخرجة  ،ثم
قدم اخلريجون عر�ض ًا للقفز احلر والطريان ال�رشاعي (ترايك) ،عك�س
مدى �إتقانهم ملهارات القفز املظلي .وبذلك ح�صل اخلريجون على جناح
القفز املظلي.

تخريج دورتي القادة والأركان ال�صغرى باجلي�ش ال�سلطاين العماين

وزارة الدفاع ممثلة يف البحرية ال�سلطانية العمانية توقع
على جتديد اتفاقية عقد جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار ال�شراعي
يف �إط��ار الأدوار الوطنية التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع ،وما حتظى به من رعاية
واهتمام �ساميني من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -وقعت
وزارة الدفاع ممثلة يف البحرية ال�سلطانية العمانية يوم 11/2
على جتديد اتفاقية عقد جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار ال�رشاعي
مع اجلمعية الدولية للإبحار ال�رشاعي  ,وذلك عرب االت�صال املرئي
ال
على منت ال�سفينة (�شباب عمان الثانية) ،وقد قام بالتوقيع ممث ً
للبحرية ال�سلطانية العمانية العميد الركن بحري �سامل بن نا�رص
القا�سمي كبري �ضباط الأركان بالبحرية ال�سلطانية العمانية ،بينما
وقعها نيابة عن اجلمعية الدولية للإبحار ال�رشاعي جوناثان
ت�شي�شاير رئي�س اجلمعية.
وتعد جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار ال�رشاعي من �أرقى
اجلوائز التي متنح يف جمال الإبحار ال�رشاعي  ،ومتثل تعزيزا
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للتدريب على الإب��ح��ار ال�رشاعي على م�ستوى ال��ع��امل ،وق��د مت
بناء على التوجيهات ال�سامية جلاللة ال�سلطان
ا�ستحداث اجلائزة ً
قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه  -يف عام 2011م� ،إميانا من
طيب اهلل ثراه  -ب�أهمية التاريخ البحري العماين احلافل
جاللته َّ -
بالأجماد والإجنازات البحرية العريقة.

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم 11/5
مبدر�سة تدريب ال�ضباط بتخريج دورتي القادة
والأرك�����ان ال�����ص��غ��رى ,وذل���ك حت��ت رع��اي��ة �آم��ر
مدر�سة تدريب ال�ضباط بالإنابة ،حيث قام راعي
املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات للخريجني وت�سليم
اجلوائز التقديرية للحا�صلني على املراكز الأوىل
يف الدورتني.
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احتفاء بالعيد الوطني اخلم�سني املجيد الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع �أ�صدرت عددا من املطبوعات اجلغرافية

احتفاء بالعيد الوطني اخلم�سني املجيد  ،قامت
الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع ب�إ�صدار عدد
من املطبوعات اجلغرافية ،ومن بينها خريطة ال�سلطنة
مبقيا�س ر�سم ( )1.500.000 : 1والتي تو�ضح الطرق
وامل�سميات اجلغرافية  ،والطبعة الثانية من �أطل�س
الطرق 2020م  ،والذي يعد دليال ر�سميا و�أطل�سا �شامال
عن �سلطنة عمان  ،ويهدف �إىل تقدمي معلومات وافية
ل�شبكة الطرق بال�سلطنة  ،كما تقوم الهيئة الوطنية
للم�ساحة حاليا بتنفيذ م�رشوع حتويل �أطل�س عمان
ليكون رقميا تفاعليا على �شكل تطبيق ( جماين) يف

الهواتف املحمولة خالل منت�صف العام القادم ،ليخدم
املواطنني وزوار ال�سلطنة يف خمتلف اجلوانب .
كما �أ���ص��درت الهيئة الوطنية للم�ساحة الطبعة
الأوىل من كتاب (عمان عني عرب الزمان واملكان)
الذي يتحدث عن م�سرية التنمية احلديثة يف خمتلف
حمافظات ووالي��ات ال�سلطنة ،والتي �أر�سى دعائمها
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه -
لتتوا�صل م�سرية التطوير والتحديث يف ال�سلطنة كما
�أراد لها موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

مركز الأمن البحري يتعامل مع حادثة جنوح وغرق
(لن�ش) �شحن خ�شبي قبالة �شاطئ العذيبة
قام مركز الأمن البحري وبالتعاون مع اجلهات الع�سكرية والأمنية
واملدنية ذات العالقة يوم  11/18للتعامل مع حادثة جنوح وغرق (لن�ش)
�شحن من نوع بوم خ�شبي يرفع علم جمهورية �رسيالنكا قبالة �شاطئ
العذيبة مبحافظة م�سقط.
وقد ا�ستطاعت اجلهات املخت�صة وفرق امل�سح والغوا�صني الت�أكد من
خلو املنطقة البحرية املحيطة مبوقع احلادث من �أي ت�أثريات �أو تلوث
بيئي �أو ت�رسيبات زيتية �أو �أ�رضار �أو �أي تداعيات تهدد البيئة البحرية
وال�صيادين ومرتادي البحر ،وقد مت اتخاذ الإجراءات االحرتازية الالزمة
لتطويق املوقع والعمل على انت�شال اللن�ش واملركبات واملواد العالقة يف
قاع البحر.
اجلدير بالذكر �أن (اللن�ش) تعر�ض لت�رسب املياه ب�سبب الأحوال اجلوية،
وهو على خط طريق �إبحاره مما �أدى �إىل انحرافه عن م�ساره ثم جنوحه
ب�سبب الرياح �إىل املنطقة البحرية قبالة �شاطئ العذيبة مبحافظة م�سقط.

وقد مت التعامل مع احلادثة وفق منظومة العمل الوطني امل�شرتك،
وتنفيذ اخلطط الالزمة ل�ضمان �سالمة ال�صيادين ومرتادي البحر واملنطقة
البحرية املحيطة مبوقع احلادث.

قوات ال�سلطان امل�سلحة جهود و�أدوار �إن�سانية

يف �إطار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن
جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخ��رى ،الإيجاز الآتي يلخ�ص
جوانب مما مت تنفيذه م�ؤخ ًرا:
�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين
• قامت �إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 11/13بعملية بحث لقارب �صيد على متنه (� )4صيادين مواطنني مت فقدانهم
يف عر�ض البحر ،فقد متكن طاقم الطائرة من ر�صد القارب وعلى متنه املواطنني
الأربعة املفقودين ،وذلك يف بحر عمان �شمال �رشق والية �صحم مبحافظة �شمال
الباطنة ،حيث مت �إنقاذهم ونقلهم يف قارب �آخر مب�ساعدة بع�ض املواطنني.
• وقامت �إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 11/15بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وق��د مت
نقلها من املركز ال�صحي بنيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي
العالج الالزم.
• وقامت �إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
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 11/18بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،وقد مت نقله
من قرية كمزار �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لإجراء الفحو�صات الطبية
وتلقي العالج الالزم.
• كما قامت طائرة �أخرى يوم  11/19بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من
حالة �صحية ت�ستدعي التدخل اجلراحي التخ�ص�صي ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى
م�صرية �إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 11/20بعملية �إخالء طبي ملواطن �سقط من �أحد اجلبال بوالية نخل ،حيث مت
نقله �إىل م�ست�شفى الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة لتالقي العالج الالزم.
البحرية ال�سلطانية العُمانية
• قامت البحرية ال�سلطانية العمانية يوم  11/16ب�إنقاذ ل�سفينة خ�شبية
باك�ستانية عابرة يف بحر ُعمان ،والتي تعر�ضت لعطل فني يف حمور الدوران
ودفة القيادة.
وقد قامت �إحدى �سفن �أ�سطول البحرية ال�سلطانية العمانية بقطر ال�سفينة �إىل
موقع بحري �آمن �شمال ميناء ال�سلطان قابو�س مبحافظة م�سقط.

ُعمان نه�ضة خالدة وم�سرية متجددة
�إعداد:
�ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

 qqتوا�ص���ل ال�س���لطنة م�سرية نه�ض���تها اخلالدة ،م�سجلة نه�ضتها اخلم�س�ي�ن وحلول يوبيلها الذهبي ،وهي

ت�ش���ق طريقها بعزم ثابت على درب التنمية ال�ش���املة والبناء املتوا�ص���ل لتحقيق الأمن والرخاء لكل �أبنائها

الذين �شمروا عن �ساعد اجلد  ،مكر�سني حياتهم كل يف موقعه ،لبناء احلا�ضر املزدهر على كل �شرب من �أر�ض
ُعمان اخلري� ،ش���املة جميع جماالت احلياة ،م�س���تندة على مبادئ �أ�صيلة �أ�ص���بحت ركيزة �أ�سا�سية مل�سرية النه�ضة،

والإرث العظيم الذي �أجنز خالل العقود اخلم�س���ة املا�ض���ية من ُعمر النه�ض���ة ال�شاملة ،وهو �إجناز �ضخم وقفت

وراءه �إرادة قائد عظيم� ،ص���انع الأجماد وباين النه�ض���ة احلديثة ،جاللة ال�س���لطان قابو�س بن �س���عيد ـ طيب اهلل

ثراه .ومت�ض���ي امل�س�ي�رة املظفرة دائما و�أبدا بثبات نحو الرقي والعال حمققة مزيدا من التقدم والنماء ،نه�ضة
واحدة مت�صلة ومتوا�صلة ،ومتجددة مبن يحمل رايتها ويقود م�سريتها قائدها املظفر موالنا جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق اخلري خطاه.

تقريرا خمت�ص���راً يت�ض���من حمطات من
ومبنا�س���بة العي���د الوطن���ي اخلم�س�ي�ن ي�س���ر جملة (جن��د ُعمان) �أن تق���دم
ً

الإجن���ازات اخلالدة وامل�س�ي�رة املتوا�ص���لة التي ال تعد وال حت�ص���ى والت���ي ال ميكن لتقرير كه���ذا �أن يوفيها حقها
ويلم مبفرداتها �ضمن مكونات الدولة احلديثة،ومنظومة العمل الوطني املتكاملqq .
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جـاللــة ال�سلطــان قابــو�س بن �سعيـد بـن تيمـور ـ طيب
اهلل ثـراه ـ ولد يف مدينة �صاللة مبحـافظة ظفار يف � 18شوال
1359هـ املوافق 18نوفمرب 1940م  ،وهو من �ساللة الإمام �أحمد
بن �سعيد امل�ؤ�س�س الأول لأ�رسة �آل بو�سعيد الذي حكمت البالد منذ
عام 1744م.
تلقى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ منذ �صغره
التعليم الأ�سا�سي والتح�صيل املعريف والعلمي خا�صة يف اللغة
العربية واملبادئ الدينية على �أي��دي �أ�ساتذة خمت�صني  ،حيث

در�س املرحلة االبتدائية يف املدر�سة ال�سعيدية ب�صاللة  ،ويف
�سبتمرب 1958م �أر�سله والده ال�سلطان �سعيد بن تيمور �إىل اململكة
املتحدة ليوا�صل تعليمه ملدة عامني يف م�ؤ�س�سة تعليمية خا�صة
يف (�سافوك)  ،حيث �أتقن اللغة الإجنليزية  ،ويف عام 1960م
التحق بالأكادميية الع�سكرية امللكية الربيطانية (�ساند هري�ست)
ك�ضابط مر�شح  ،حيث �أم�ضى فيهــا عـامني در�س خـاللهمـا العلوم
الع�سكرية  ،وتخرج برتبة مالزم ثانٍ ثم ان�ضم �إىل �إحدى الكتائب
الربيطانية العاملة �آنذاك يف �أملانيا الغربية.

يوم م�شرق وم�سرية مباركة
كان ا�ستالم ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ
ملقاليد احلكم يف البالد عام 1970م مبثابة فجر عهد جديد
بزغت فيه �شم�س النه�ضة املباركة على ُعمان و�أهلها ليعم
ال�ضياء ،ولتنه�ض ُعمان �شعبا وجمتمعا لت�ستعيد جمدها
احل�ضاري ودورها الإيجابي يف حميطها اخلليجي والعربي
والإقليمي والعاملي  ،ولتكون داعية �سالم وركيزة قوية
يف هذه املنطقة احليوية من العامل  ،فمنذ ذلك احلني بد�أت
ال�سلطنة يف التحول �إىل دولة ع�رصية متقدمة  ،وجت�سدت
عظمة هذه امل�سرية املباركة يف خمتلف جماالت احلياة وعلى
امتداد هذه الأر���ض الطيبة لي�س فقط فيما مت ويتم �إجنازه
من م�رشوعات ومن تطور وتنمية م�ستدامة يعي�شها املواطن
واملجتمع العماين من حمافظة م�سندم �شماال ،وحتى حمافظة
جنوبا  ،ولكن هذه العظمة جت�سدت وتتج�سد كذلك يف
ظفار
ً
القيم واملبادئ والأ�س�س التي �أر�ساها القائد املغفور له ب�إذن
أي�ضا جتري
اهلل تعاىل لهذه امل�سرية املباركة التي يف �إطارها � ً
كل عمليات التنمية والبناء على امتداد هذه الأر�ض الطيبة ،
وكافة حمافظاتها  ،يف القرية واملدينة  ،وال�سهل واجلبل  ،يف
البوادي واحلوا�رض لأنها نه�ضة �شاملة مرتابطة ومتكاملة.
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الإن�سان ال ُعماين يف فكر ال�سلطان قابو�س

مسس
و رية

طيب
�أدرك جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
اهلل ثراه ـ �أهمية املواطن ودوره يف امل�شاركة يف
العمانية احلديثة منذ بداية
م�سرية بناء النه�ضة ُ
توليه مقاليد احلكم يف البالد  ،فوجه حكومته �إىل
االهتمام ببناء املواطن وتوفري كل االحتياجات
الأ�سا�سية التي ت�ساعده على القيام بدوره احلقيقي
والفاعل ،وقامت ال�سلطنة باال�ستثمار يف �أهم
العماين ،وذلك من خالل
مورد متتلكه وهو الإن�سان ُ
االرتقاء به يف كافة جماالت احلياة .وهذا ما �أكده
جاللته ـ طيب اهلل ثراه ـ يف خطابه مبنا�سبة العيد
الوطني الرابع املجيد عام « :1974كانت خطتنا
يف هذا املجال طموحة ،ت�ستهدف الإن�سان العماين
وتعوي�ضه ما ف��ات ،وك��ان عمادها يف تنفيذها
الإن�سان ،فالإن�سان هو �صانع التنمية ،فيجب �أن
يكون هدفها �إ�سعاده ،و�إعداده».
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ملحة �سريعة حول �إجنازات ( )50عاما يف خمتلف املجاالت

ُعمان ن

هض

�أوىل جاللته ـ رحمه اهلل ـ الأولوية لبناء املواطن العماين
و�إعداد �أجيال متتابعة من �أبناء الوطن يف كل املجاالت ،وتوفري
كل ما ميكن توفريه من �أج��ل النهو�ض باملواطن واملجتمع
واجتماعيا من �أج��ل �إع��داد ك��وادر
و�صحيا
تعليميا
العماين
ُ
ً
ً
ً
وطنية متخ�ص�صة ومدربة على �أحدث امل�ستويات املمكنة يف
كل املجاالت لتتوىل القيام بالدور الأكرب يف �صياغة وقيادة
وتوجيه برامج وخطط التنمية الوطنية  ،ومن �أهم هذه الإجنازات
الآتي:
التعليم :ميثل التعليم ركيزة �أ�سا�سية من ركائز النه�ضة
العمانية ،التي �أوقد جذوتها جاللة ال�سلطان قابو�س -رحمه
ُ
اهلل -وجعل من العل ِم قاعدة مهمة تر�سم طريق عمان احلديثة،
فقد ك��ان ـ رحمه اهلل ـ يحث يف خطاباته على �أهمية العلم
والتعلم � ،إميا ًنا من جاللته ب� َّأن التعليم عملية �شاملة وقاعدة
مت ترجمة هذا االهتمام
�أ�سا�سية من قواعد النهو�ض والتقدم .و َّ
على �أر���ض الواقع من خالل �إن�شاء املدار�س يف جميع ربوع
ال�سلطنة ،ومراجعة املناهج يف جميع امل�ستويات ،وتهيئة
الأجواء املدر�سية حتى ت�ساعد املعلمني والطالب على حت�صيل
�إجناز تعليمي �شامل ينطلق �إىل امل�ستويات التخ�ص�صية العليا
اجلامعية مبخرجات ُت�سهم بالقدر الكبري يف دفع عجلة التنمية
يف البالد.
وو�صل عدد املدار�س احلكومية يف ال�سلطنة خالل العام
الدرا�سي (/20192020م) �إىل ( )1162مدر�سة يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة يدر�س فيها ( )635002طالب وطالبة.
وك�شف تقرير �سابق من وزارة الرتبية والتعليم ب�أن �أعداد املدار�س
اخلا�صة قد زادت خالل العامني الدرا�سيني /20172018م
و/20182019م مبقدار ( )94مدر�سة وبن�سبة منو (،)%14.8
قابل ذلك ارتفاع عدد الطلبة بن�سبة (.)%10.2
ال�صحة� :سخر جاللته -طيب اهلل ثراه -كافة الإمكانات
لبناء قطاع �صحي حديث عم كافة املحافظات  ،وقد كانت
اخلدمات ال�صحية ال�شاملة للمواطنني على �أر�ض ُعمان العزيزة
يف �صدارة االهتمامات ال�سامية واخلطط التي و�ضعها جاللته ـ
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طيب اهلل ثراه ـ لبناء دولة ع�رصية  ،وقد �أولت احلكومة �أهمية لهذا
القطاع من خالل جهودها احلثيثة يف تطوير املنظومة ال�صحية
يف البالد  ،بحيث بات لدينا اليوم �شبكة من البنى الأ�سا�سية
واخلدمات واملراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات وغريها ،فحر�ص
جاللته ـ طيب اهلل ثراه ـ على �أن ت�صل خدمات هذا القطاع �إىل
كل موقع يف واليات وحمافظات ال�سلطنة و�أن تكون يف متناول
اجلميع ،وت�شري �آخر الإح�صاءات لعام 2019م �إىل �أن هناك
�رسيرا ،
( )50م�ست�شفى تابعة لوزارة ال�صحة بعدد ()50499
ً
و( )22جممع ًا �صحي ًا تقدم جميعها خدمات رعاية �صحية �أولية
وثانوية وذات امل�ستوى الثالث.
االقت�صاد :حقق االقت�صاد الوطني على مدى (  ) 50عاما من
م�سرية النه�ضة املباركة التي قادها بحكمة واقتدار املغفور له
ـ ب�إذن اهلل تعاىل ـ ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ
�إجنازات كبرية على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات من حيث تنويع
م�صادر الدخل وتطوير م�ؤ�س�سات الدولة ودعم القطاع اخلا�ص
وا�ستغالل الرثوات الطبيعية التي تزخر بها ال�سلطنة عرب توظيف
حقيقي لتلك املقومات التي �أخذت و�ضعها ومكانتها املهمة
يف م�سرية البناء والتطوير التي �شهدتها ال�سلطنة يف خمتلف
املجاالت التنموية.
�إن اهتمام جاللته ـ طيب اهلل ثراه ـ بالتنمية االقت�صادية كان
ذات �أولوية يف خطط وبرامج احلكومة ،لقد كانت اخلم�سون عاما
املا�ضية من م�سرية النه�ضة العمانية كفيلة �أن تتحقق الكثري من
الإجنازات على امل�ستوى االقت�صادي �سواء فيما يتعلق بتنمية
القطاع ال�سياحي �أو ال�صناعي والت�أ�سي�س للمناطق ال�صناعية
احلرة يف حمافظات ال�سلطنة والدفع بها نحو اال�ستغالل الأمثل
للمقومات الزراعية وال�سمكية والتعدين واللوج�ستيات وتقنية
املعلومات وغريها من عنا�رص القوة والدعم التي تتميز بها
ال�سلطنة.
الثقافة وال�تراث .مثل االهتمام مبفردات الرتاث والثقافة
العمانية احلديثة ،حيث
والفنون عالمة مميزة مل�سرية النه�ضة ُ
العمانية باهتمام كبري من قبل جاللته
حظي منذ فجر النه�ضة ُ
ـ طيب اهلل ثراه ـ باعتباره ركن ًا �أ�سا�سي ًا من الهوية الوطنية
العمانية بكل ر�صيدها التاريخي
والطابع املميز لل�شخ�صية ُ
واحل�ضاري ال�ضارب يف عمق التاريخ .
وكانت ر�ؤي��ة جاللته ـ طيب اهلل ث��راه ـ �أن ال�تراث العماين

املادي وغري املادي ي�سهم يف تر�سيخ االحرتام والتفاهم وال�سالم بني
ال�شعوب ،وي�ساعد على حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وت�ؤدي املحافظة
عليه �إىل نقل املعارف واملهارات والقيم من جيل لآخر .وقد �أعطت
الدولة �أولوياتها يف احلفاظ على حماية الرتاث والعناية بالثقافة،
العماين كبرياً يف فكر ال�سلطان
ولقد كان ر�صيد ال�تراث الثقايف ُ
قابو�س ـ طيب اهلل ثراه ـ لذا كان حموراً رئي�سي ًا لإن�شاء العديد من
العماين
امل�ؤ�س�سات الر�سمية التي تعمل من �أج��ل ال�تراث الثقايف ُ
املادي وغري املادي.
كما حظيت املواقع الرتاثية والثقافية يف ال�سلطنة باهتمام بالغ
وعناية كبرية على كافة امل�ستويات ،و�سعت ال�سلطنة يف املحافظة
عليها بالطرق والآليات العلمية والعملية وذات املوا�صفات العاملية،
ملا حتمله تلك املواقع الرتاثية من قيمة ثقافية و�سياحية ،حيث
تعك�س مواقع الرتاث املنت�رشة يف كافة حمافظات ال�سلطنة تاريخا
وح�ضارة امتدت لآالف ال�سنني.
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متجددة

ال�سلطان قابو�س القائد وقواته امل�سلحة البا�سلة

ُعمان ن

هض

لقد انطلقت م�سرية ُعمان احلديثة
بقيادة ال�سلطـــان قــابــو�س بن �سعيد
ـ طيب اهلل ثراه ـ ،القائد الأعلى للقوات
وال�سالم
أم���ن
امل�سلحة ال��ذي جعل ال َ
َ
والطم�أنينة ركيزة �أ�سا�سية لبناء هذا
الوطن املبارك  ،وقاد بحكمة واقتدار
العمانية على مدى ن�صف
َد َّفة النه�ضة ُ
والتقدم
مظاهر التطو ِر
قرن جتلت فيها
ِ
ُ
واالزدهار يف كافة مناحي احلياة ،وقد
حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة باهتمام
خا�ص من قبل القيادة احلكيمة جلاللته
ـ طيب اهلل ث��راه ـ .حيث واك��ب��ت كافة
مراحل التطور والتقدم لتقوم بواجباتها
النبيلة واملقد�سة يف حمل �أمانة الدفاع
عن الوطن والذود عن حيا�ضه الطاهرة
وبحرا وحرا�سة ملكت�سباته
وج��وا
ب ً��را
ً
ً
وحماية ملنجزات نه�ضته املباركة.
وتعد قوات ال�سلطان امل�سلحة �أحد
ال�شواهد العظيمة ملنجزات النه�ضة
احلديثة بف�ضل الر�ؤية احلكيمة والنهج
ال�سامي جلاللة القائد الراحل ـ طيب
اهلل ث��راه ـ انطالقا من دوره��ا اجل�سيم
الذي ت�ضطلع به  ،فهي الدرع احلامية
ل�سياج الوطن  ،والعني ال�ساهرة على
حدوده  ،ورمز التالحم الوطني  ،حيث
�شهدت بف�ضل الرعاية ال�سامية طوال
( )50عاما تطورا �شامال و قفزة نوعية
وكمية �سواء على امل�ستوى الب�رشي �أو
العدة والعتاد ما جعل منها �أن�صع مثال
على الإجناز واالنتماء  ،وقوات ت�ضاهي

�أف�����ض��ل اجل��ي��و���ش اح�تراف��ا وتدريبا
وت�سليحا  ،لتحقق ر�سالتها يف �أر�ض
ال�سالم والأم����ان بعزمية م�شهودة
وخطط مدرو�سة بعناية فائقة  ،متكي ًنا
لدورها الوطني املقد�س يف الدفاع
عن الوطني وحماية منجزات نه�ضته
اخلالدة  ،وم�ساهمته الفاعلة يف جهود
التنمية ال�شاملة يف �إط��ار منظومة
الدولة احلديثة املتكاملة.
وقد �شكل الكادر الب�رشي يف قوات
ال�سلطان امل�سلحة دوما مو�ضع التقدير
وحمل االهتمام وحمط الرعاية من
قبل جاللته ـ طيب اهلل ثراه ـ باعتباره
واملكون الأ�سا�سي
ال�ثروة احلقيقية
ّ
الأه���م يف منظومة خطط التطوير
والتدريب والت�سليح يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ب�أ�سلحتها الرئي�سية،
اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،و�سالح
اجل��و ال�سلطاين العماين ،والبحرية
العمانية  ،هذا �إىل جانب
ال�سلطانية ُ
احلر�س ال�سلطاين العماين ،واملبني
على التدريب الهادف لتحقيق �أق�صى
كفاءة يف الأداء ،لتكون املح�صلة
قوات حديثة التنظيم والت�سليح ت�ضم
بني �صفوفها كافة عنا�رص منظومة
الأ�سلحة امل�شرتكة ،و�أ�صبح منت�سبوها
البوا�سل قادرين وبكل كفاءة على
ا�ستيعاب التعامل مع �أح��دث العلوم
التقنية الع�سكرية من تقنيات حديثة
يف �شتى املجاالت.
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جانب من العرو�ض الع�سكرية
مبنا�سبة الأعياد الوطنية املجيدة
لقد ت�رشفت امليادين الع�سكرية ال�شاخمة برعاية جاللة
ال�سلطان قابو�س ـ طيب اهلل ثراه ـ للعرو�ض الع�سكرية التي تقام
مبنا�سبة االحتفال بالأعياد الوطنية املجيدة وكان �آخرها ما
�شهدته قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية مبنا�سبة االحتفال
بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد  ،لقد كان جاللته ـ
رحمه اهلل ـ ملتزما وحري�صا على رعاية العر�ض الع�سكري بهذه
املنا�سبة الوطنية بني جنوده الأوفياء  ،فجاللته ي�سعد مب�شاهدة
قواته وهي تقدم �أروع املهارات يف امل�سري البطيء والتحول �إىل
امل�سري ال�رسيع ،وحركات ال�سالح ومرور كوكبة الفر�سان ،ف�ضال
عن املهارة املتقنة من الفرقة املو�سيقية امل�شرتكة ،والتي
جت�سد امل�ستوى الع�سكري املتطور ملا و�صلت �إليه على امل�ستوى
العاملي  ،ولتبتهج ُعمان من �أق�صاها �إىل �أق�صاها بهذا العر�ض
البهيج ،وبالإطاللة ال�سامية التي ينتظرها كل مواطن ومقيم
على �أر�ض ال�سلطنة.
وكان جاللته ـ رحمة اهلل عليه ـ ي�ؤكد يف كل املنا�سبات على
اهتمامه اخلا�ص والرا�سخ على �أهمية تطوير قوات ال�سلطان
وت�سليحا
تدريبا
امل�سلحة وحتديثها لرتقى �إىل اجليو�ش احلديثة
ً
ً
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فكان بعد التزود بالإميان القوي باهلل العزيز القدير ،ف�إن هذه
القوات تزودت بالعلم والتدريب والت�سليح لت�صبح كما �أراد لها
جاللته طيب اهلل ثراه ،ومن �أقوال جاللته يف هذا ال�ش�أن�« ،إننا
نويل دائما اهتماما خا�صا لبناء قواتنا امل�سلحة على �أ�س�س
حديثة ،وقد بذلنا يف ذلك جهدا كبريا �إىل �أن و�صلت ـ واحلمد هلل ـ
�إىل م�ستوى يعتز به كل عماين ،و�إنه ليهمنا اليوم �أن ن�ؤكد عزمنا
على القيام بجهود �أكرب لالرتفاع بهذا امل�ستوى �إىل مكانة رفيعة
كما
ومقدرة ال ي�ستهان بها ،وذلك ب�إعدادها وت�سليحهاوتطويرها ً
وكي ًفا بكل ما ميكنها من �أداء واجبها الوطني املقد�س بكفاءة
�أكرث .و�إننا لنغتنم منا�سبة احتفالنا بالعيد الوطني املجيد لنتوجه
بالتحية والتهنئة �إىل قواتنا امل�سلحة البا�سلة بجميع قطاعاتها
وت�شكيالتها تعبريا عن اعتزازنا وتقديرنا ال�ستعدادها املتميز،
ويقظتها الكاملة للذود عن تراب الوطن ،وال�سهر على �أمنه بكل
جدارة و�إخال�ص ،كما نتوجه بالتحية والتهنئة �إىل خمتلف �أجهزة
الأمن لتفانيها يف �أداء واجبها الوطني النبيل بكل احلر�ص على
خدمة املجتمع وت�أمني راحته يف كافة �أرجاء البالد».
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يف الرابع ع�رش من جمادى الأوىل لعام 1441هـ ،املوافق
العا�رش من يناير لعام 2020م انتقل ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد �إىل جوار ربه ،بعد نه�ضة �شاخمة �أر�ساها خالل خم�سني
عام ًا منذ �أن تق ّلد زمام احلكم يف الثالث والع�رشين من �شهر
يوليو عام 1970م ،وبعد م�سريةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء
�شملت ُعمان من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،وطالت العامل العربي
والإ�سالمي والدويل قاطبة ،و�أ�سفرت عن �سيا�سةٍ متزنةٍ وقف

متجددة

جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �إىل جوار ربه

ُعمان ن

هض

واحرتاما .حيث فقدت عمان والأمتان
لها العامل �أجمع �إجال ًال
ً
العربية والإ�سالمية قائدا ا�ستثنائيا ورجال حكيما بكل ما
حتمله الكلمة من معنى� ،صاحب مبادئ وم ُثل وقامة تاريخية
كبرية ،وقد رحل بعد م�سرية حافلة من الإجن��ازات العظيمة
يف خمتلف امليادين ،من �أجل تقدم ال�سلطنة ور�سم م�ستقبلها
وتعزيز مكانتها على خمتلف ال�صعد العربية والإقليمية
والدولية.

جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ..نه�ضة متجددة ممتدة العطاء

ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ ولد يف مدينة م�سقط املوافق احلادي ع�رش
من �أكتوبر عام  1955م.وتلقى جاللته تعليمه االبتدائي
يف املدر�سة ال�سعيدية مب�سقط ،وقد حر�ص وال��ده املغفور
له ـ ب�إذن اهلل تعاىل ـ ال�سيد طارق بن تيمور �آل �سعيد على
�أن يتلقى �أبنا�ؤه التعليم الع�رصي ،فالتحق جاللة ال�سلطان
هيثم ب�إحدى املدار�س اللبنانية وهي مدر�سة «برمانا العليا»
ليتلقى التعليـم يف املرحلـة الإعدادية .ومل يدم بقاء جاللته
ـ حفظه اهلل ـ يف بريوت كثريا حيث غادرها يف عام 1972م
متوجها �إىل اململكة املتحدة ملوا�صلة درا�سته الثانوية ،ومن
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ثم اجلامعية ،حيث التحق بواحدة من �أعرق جامعات العامل،
وهي جامعة( �أك�سفورد ) يف كلية (بيمربوك).
توىل ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ �أعزه اهلل ـ خالل
م�سريته العملية منا�صب ع��دة .ولي�س م�صادفة �أن يعني
ال�سلطان الراحل ـ طيب اهلل ثراه ـ جاللة ال�سلطان هيثم يف
�أه��م مدر�ستني ت�ستطيعان �إع��داد رجل يليق بقيادة عمان
وهما :مدر�سة الدبلوما�سية عندما انخرط يف العمل يف وزارة
اخلارجية العمانية وتدرج فيها لي�صل �إىل من�صب �أمني عام
الوزارة�.أما املدر�سة الثانية فكانت مدر�سة الرتاث والثقافة
عندما عمل وزيرا للرتاث والثقافة قرابة (  )18عاما ،اقرتب

53

العــدد 527
نوفمرب 2020

ضة خال
دة

مسس
و رية

العــدد 527
نوفمرب 2020

54

متجددة

العماين تراثا وثقافة،
خاللها من عظمة التاريخ ُ
وعرف عن قرب تاريخ البالد.كما توىل جاللته ـ
رعاه اهلل ـ رئا�سة العديد من اللجان �أهمها اللجنة
(عمان .)2040
الرئي�سية للر�ؤية امل�ستقبلية ُ
وكان جلاللته ـ حفظه اهلل ـ اهتمامات وا�سعة
منها االهتمامات الريا�ضية حيث تر�أ�س �أول
احتاد ُعماين لكرة القدم خالل الفرتة من عام
� 1983إىل عام 1986م  ،وهي املرحلة التي
�شهدت ت�أ�سي�س الكثري من اجلوانب التنظيمية يف
عمل كرة القدم والأندية الريا�ضية يف ال�سلطنة.
وخالل ذلك الوقت ا�ست�ضافت ال�سلطنة بطولة
ك�أ�س اخلليج ال�سابعة  ،كما تر�أ�س جاللته اللجنة
املنظمة ل��دورة الأل��ع��اب الآ�سيوية ال�شاطئية
الثانية التي ا�ست�ضافتها ال�سلطنة يف عام
2010م.
وخالل م�سريته العملية ح�صل جاللته ـ رعاه
اهلل ـ على �أو�سمة �سلطانية ع��دة يف مقدمتها
و�سام الر�سوخ ال��ذي ت�سلمه من لدن ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ،ـ طيب اهلل ثراه ـ  ،يف نوفمرب
2010م� ،إ�ضافة �إىل و�سام �آل �سعيد  ،وو�سام
العمانية .كما ح�صل
عمان  ،وو�سام النه�ضة ُ
يف مار�س من عام  2001م على و�سام ال�رشف
الكبري للخدمات املقدمة من جمهورية النم�سا،
ويف دي�سمرب من عام 2006م ح�صل من اململكة
العربية ال�سعودية على و�شاح امللك عبد العزيز
من الطبقة الأوىل  ،ويف نوفمرب من عام 2010م
ح�صل من اململكة املتحدة على و�سام الفار�س
الفخري الكبري لل�صليب امللكي الفيكتوري.

ُعمان ن

هض

العهد اجلديد يف ُعمان

توىل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ
احلكم يف البالد يف  11يناير 2020م ،وذلك
بعدما ق��رر جمل�س العائلة املالكة تثبيت
من �أو�صى به املغفور له ب���إذن اهلل تعاىل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ يف
ر�سالة ملجل�س العائلة �إكراما وتقديرا جلاللته
رحمه اهلل  ،وملكانته و�سمعته ،و�سمعة ُعمان
وقد تو�سم ال�سلطان قابو�س ـ رحمه اهلل ـ
يف جاللة ال�سلطان هيثم ـ حفظه اهلل ـ من
ال�صفات والقدرات التي ت�ؤهله حلمل هذه
الأمانة ،يف انتقال �سل�س للحكم يف ال�سلطنة
كان مو�ضع تقدير العامل و�إعجابه.
ويف خطابه الأول بعد تن�صيبه �سلطانا
للبالد �أكد جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ على امل�ضي قدما
يف م�سرية النه�ضة قائال�« :إن عزاءنا الوحيد
وخري ما نخلد به �إجن��ازات��ه هو ال�سري على
نهجه القومي ،والت�أ�سي بخطاه النرية التي
خطاها بثبات وعزم �إىل امل�ستقبل ،واحلفاظ
على ما �أجن��زه والبناء عليه» .هكذا كانت
انطالقة العهد اجلديد ،انطالقة متل�ؤها الوفاء
لل�سلطان الراحل ،وحتفها معاين الإخال�ص
وال��والء يف ال�سري على نهجه القومي بثبات
وعزم لتكون الر�سالة الأوىل يف العهد اجلديد،
ذات قيم وثوابت وطنية را�سخة.
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متجددة

كما �أكد جاللته ـ حفظه اهلل ـ �أنه �سريت�سم
خطى ال�سلطان الراحل يف ال�سيا�سة اخلارجية
م�ؤكدا على الثوابت التي اختطها ل�سيا�سة
ال�سلطنة اخلارجية القائمة على التعاي�ش
ال�سلمي بني الأمم وال�شعوب وح�سن اجلوار
وع��دم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري
واحرتام �سيادة الدول.
ر�ؤية م�ستقبلية وطريق البناء والتنمية
ت�شهد ال�سلطنة ومنذ تويل جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم تطورات غري م�سبوقة،
وج��ه��ودا متوا�صلة لتحديث م�سرية العمل
بعمان لتكون يف م�صاف
الوطني ،واالرتقاء ُ
ال���دول امل��ت��ق��دم��ة ،وال��ت��ي مل ت��ت��وق��ف ،منذ
ال�ساعات الأوىل من تويل جاللته م�س�ؤولية
ق��ي��ادة ال��وط��ن ،ورع��اي��ة م�صالح املواطن
العماين يف كل بقعة من حمافظات ال�سلطنة.
 ،حيث �أ�صدر عدة مرا�سيم وتعيينات وتنقالت
وتعديل قوانني واملوافقة على االتفاقيات
واملعاهدات واملواثيق الدولية وت�أ�سي�س
كيانات حكومية جديدة  ،بالإ�ضافة �إىل
تعيينات يف اجلهاز الإداري للدولة.
�إن جاللته ـ حفظه اهلل ـ ر���س��م ر�ؤي��ة
م�ستقبلية لعمان احلبيبة ،وا�ستمرار النه�ضة
املتجددة املباركة ،وقد حددها يف خطابه
التاريخي يوم  23فرباير الذي يعد خارطة
الطريق مل�ستقبل عمان منها هيكلة اجلهاز
الإداري للدولة ،و�إع��ط��اء ال�شباب العماين
الفر�صة للقيادة الإداري���ة واال�ستفادة من
خ�برات��ه��م ،حيث ق��ال جاللته ـ حفظه اهلل
ورعاه« :ومن �أجل توفري الأ�سباب الداعمة،
لتحقيق �أهدافنا امل�ستقبلية ف�إننا عازمون
على اتخاذ الإجراءات الالزمة لإعادة هيكلة
اجلهاز الإداري للدولة ،وحتديث منظومة
الت�رشيعات والقوانني و�آليات وبرامج العمل
و�إعالء قيمه ومبادئه وتبني �أحدث �أ�ساليبه،
وتب�سيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة
وامل�ساءلة واملحا�سبة ،ل�ضمان املواءمة
الكاملة واالن�سجام التام مع متطلبات ر�ؤيتنا
و�أهدافها».
وقد جاءت �إعادة هيكلة اجلهاز الإداري
انطالقا من �أهمية التطوير والتجديد يف
منظومة العمل الإداري بحيوية ،والتعامل مع
الأو�ضاع املالية واالقت�صادية ب�شكل ممنهج
م��ن خ�لال االرت��ق��اء ب��ال��ق��درات التناف�سية

ُعمان ن

هض

ل�لاق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ،وحت��ق��ي��ق التطوير
امل�ؤ�س�سي لأداء اجل��ه��از الإداري ملواكبة
النمو االقت�صادي واالجتماعي والتنموي يف
ال�سلطنة� ،إىل جانب العمل على تن�سيق اجلهود
احلكومية يف كافة املجاالت.
كما تعهد جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
ـ حفظه اهلل ـ يف خطابه الثاين بامل�ضي قدما
على طريق البناء والتنمية بنف�س الوترية
التي بد�أت فيها النه�ضة الأوىل بقيادة بانيها
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ و�أن يظل
الهدف الأ�سمى والغاية من ذلك خدمة عمان،

و�صون مكت�سبات النه�ضة والتي ال ميكن �أن
تتحقق �إال بالإرادة ال�صلبة وتكاتف اجلميع
«و�إننا ما�ضون بعون اهلل على طريق البناء
والتنمية نوا�صل م�سرية النه�ضة املباركة
كما �أراد لها ال�سلطان ال��راح��ل رحمه اهلل
م�ست�شعرين حجم الأمانة وعظمتها ،م�ؤكدين
على �أن تظل عمان الغاية الأ�سمى يف كل ما
نقدم عليه وكل ما ن�سعى لتحقيقه داعني
كافة �أبناء الوطن دون ا�ستثناء �إىل �صون
مكت�سبات النه�ضة املباركة وامل�شاركة
الفاعلة يف �إكمال امل�سرية الظافرة متوكلني
على اهلل عز وجل راجني عونه وتوفيقه».

االهتمام ال�سامي والرعاية الكرمية بالقوات امل�سلحة البا�سلة

حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة باهتمام
خا�ص من قبل القيادة احلكيمة وهي تواكب
كافة مراحل التطور والتقدم لتقوم بواجباتها
النبيلة يف حمل �أمانة الدفاع عن الوطن،
والذود عن حيا�ضه الطاهرة برا وجوا وبحرا،
وحرا�سة مكت�سباته ،وحماية منجزات نه�ضته
املباركة.
وقد �أ�شاد جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ
يف كلمته بعد ت�أديته ق�سم اليمني �سلطا ًنا
للبالد ي��وم  11يناير ب��دوره��ا العظيم يف
�ضمان منجزات ومكت�سبات البالد «ولوال
ثبات ور�سوخ الأمن وانت�شار الأمان يف ربوع
هذه البالد الذي ما كان ليتحقق �إال بوجود
قوات م�سلحة جاهزة وع�رصية ومعدة �إعدا ًدا
عاليا بكل فروعها وقطاعاتها ،و�أجهزة �أمنية
ً
�ضمنت ا�ستقرار البالد واح�ترام املواطنني،
فنحن ن ِّقدر دورها العظيم يف �ضمان منجزات
ومكت�سبات البالد ،ون�ؤكد على دعمنا لها
واعتزازنا بدورها».
كما �أ�شاد جاللته يوم 23فرباير بقواته
امل�سلحة البا�سلة ،وق��د �أك��د على رعايته
ال�سامية لها دوما ،واهتمامه بها لتبقى قوات
ال�سلطان امل�سلحة بكافة ت�شكيالتها احل�صن
احل�صني والدرع املكني يف الذود عن كل �شرب
من تراب الوطن العزيز من �أق�صاه �إىل �أق�صاه.
«نود �أن ن�سجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء
وعرفان جلميع العاملني بقواتنا امل�سلحة
البا�سلة يف القطاعات الع�سكرية والأمنية
القائمني على حماية هذا الوطن العزيز والذود
عن حيا�ضه والدفاع عن مكت�سباته ،م�ؤكدين
على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم لتبقى هذه

القطاعات احل�صن احل�صني وال��درع املكني
يف الذود عن كل �شرب من تراب الوطن العزيز
من �أق�صاه �إىل �أق�صاه».
ك��م��ا �أ���ش��اد ج�لال��ت��ه ي���وم  18نوفمرب
بقواته امل�سلحة يف خطابه مبنا�سبة العيد
الوطني اخلم�سني للنه�ضة قائال« :نوجه
�شكرنا وتقديرنا جلميع منت�سبي قواتنا
امل�سلحة البا�سلة  ،والأجهزة الأمنية بفروعها
وت�شكيالتها املختلفة  ،مقدرين جهودكم يف
احلفاظ على �سيادة الوطن و�سالمة �أرا�ضيه
والذود عن ترابه الطاهر  ،يف كل �شرب منه ،
م�ؤكدين على رعايتنا  ،ودعـمـنـا لـكـم على
الــــدوام».

و�ستبقى قوات ال�سلطان امل�سلحة بقيادة
ح����ضرة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�����س��ل��ط��ان هيثم
ب��ن ط���ارق املعظم ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى -حفظه
اهلل ورع���اه -م�ستمرة يف عمليات التطوير
وال��ت��ح��دي��ث ،و�ستظل دائ��م��ا و�أب���� ًدا ال�سياج
املنيع للوطن العزيز ،م�سخرة جميع الو�سائل
والقدرات املادية والب�رشية من �أجل ا�ستمرارية
التطوير والت�أهيل ملنت�سبيها ،لتبقى فاعلة
وقادرة على حماية هذا الوطن الغايل يف الرب
واجلو والبحر ،حاملة �رشف �أمانة الدفاع عنه
 ،و�ضمان ا�ستقراره ،وحماية منجزاته ،و�صون
مكت�سباته ،وحتقيق الأم��ن والأم��ان للمواطن
واملقيم على �أر�ض ُعمان الطيبة.
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مبنا�سبة العيد الوطني ( )50املجيد معايل ال�شيخ رئي�س جمل�س الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف حديـث خا�ص ملجلة (

)

�أجرى اللقاء  :الرائد الركن /خالد بن �سعيد ال�سعيدي
الت�صــويــــــر :الرقيب �أول /مقبـول بن �سالــم الرحبــــي
دائرة الإعالم والتوا�صل مبجل�س الدولة

جمل�س الدولة ركيزة من ركائــز دولـــــــــــــــــــــة امل�ؤ�س�ســـات والقانــــون يقـــوم بدرا�ســـة مـــا يحيلــه �إليــه
جاللة ال�سلطان املعظم �أو جمـل�س الــــــــــــــــــــــوزراء من املو�ضوعات املت�صلة بال�صالح العام لإبداء الر�أي فيها
جمل���س الدولة هو �أحد ال�رصوح
الوطني��ة املاثل��ة للعي��ان ،وركيزة
�أ�سا�سية من ركائز دولة امل�ؤ�س�سات
والقانون حيث يعد �أحد ثمار م�سرية
النه�ض��ة املباركة ،يزخ��ر بخربات
وطني��ة م�ؤهلة يف كاف��ة املجاالت
للم�ساهم��ة يف دفع عجل��ة التنمية
والتط��ور واالزده��ار م��ن خالل ما
�أبلغ التقدير للأدوار الوطنية املجيدة التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وما �سطرته
من مالحم يف ميادين الب�سالة ،وما قدمته وتقدمه من جمهودات وت�ضحيات عظيمة عرب امل�سرية
التاريخية للدولة ال ُعمانية ،وذلك ملا حظيت به من اهتمام �سلطاين عظيم عرب احلقب الزمنية
 mمعايل ال�شيخ عبدامللك بن عبداهلل اخلليلي رئي�س جمل�س
الدولة املوقر ،نبارك لكم الثقة ال�سامية بتعيينكم رئي�سا ملجل�س
الدولة ،متمنني ملعاليكم كل التوفيق ،ونرجو �أن تخ�صونا عرب
جملة (جند ُعمان) با�ست�ضافتكم يف مقابلة �صحفية لنن�رش املعرفة
عن جمل�س الدولة ،هذا ال�رصح احل�ضاري الكبري من �رصوح وطننا
العظيم ..فكما هو معلوم ي�ضم جمل�س الدولة عددا من الأع�ضاء
ميثلون جانبا مما تزخر به بالدنا من خربات وطنية م�ؤهلة ،جمعت
بني اخلربة واملعرفة العلمية يف خمتلف التخ�ص�صات واملجاالت،
وهم بذلك ميثلون اجلانب اال�ست�شاري والت�رشيعي ور�سم ودرا�سة
الكثري من االتفاقيات وم�شاريع القوانني ،من خالل هذه الكوكبة من
الأع�ضاء التي ي�ضمها جمل�س الدولة ،ما هي الآليات التي من خاللها
يتم الإ�سهام يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية التنمية ال�شاملة والتي ت�ؤدي
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بدورها �إىل خدمة ال�صالح العام؟ وما هي �أهم الإجنازات يف هذا
اجلانب؟
 m mن�شكركم على هذه امل�ساحة التي �أحتتموها لنا يف جملة (جند
ُعمان) الغراء لت�سليط ال�ضوء على املجل�س ودوره يف منظومة الدولة
ال ُعمانية احلديثة ،مقدرين �أبلغ التقدير الأدوار الوطنية املجيدة
التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وما �سطرته من مالحم
يف ميادين الب�سالة ،وما قدمته وتقدمه من جمهودات وت�ضحيات
عظيمة عرب امل�سرية التاريخية للدولة ال ُعمانية ،وذلك ملا حظيت به
من اهتمام �سلطاين عظيم عرب احلقب الزمنية.
وبادئ ذي بدء� ،أت�رشف �أن �أرفع للمقام ال�سامي ملوالنا
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه
ـ و�إىل ال�شعب ال ُعماين الويف ب�أ�صدق التهاين مبنا�سبة العيد

يقدمه املجل�س من ر�ؤى و�أفكار
وطني��ة ت�ؤط��ر ملفه��وم العم��ل
الوطني التكاملي( ،
)
التقت معايل ال�شيخ عبدامللك بن
عب��داهلل اخلليل��ي رئي���س جمل�س
الدول��ة يف حوار �شام��ل ت�ضمن
العدي��د م��ن املج��االت والأدوار
التي ي�ضطلع بها املجل�س.
املجل�س �أجنز منذ �إن�شائه ( )183م�شروع قانون ودرا�سة ،مت�ضمنة عدد ًا
من م�شروعات القوانني والدرا�سات والتقارير� ،شملت العديد من املجاالت
القانونية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والتعليمية ،والثقافية ،والإدارية
الوطني اخلم�سني �سائ ًال اهلل تعاىل �أن يعيد املنا�سبات ال�سعيدة على
بالدنا وهي تنعم بالأمن واالزدهار .وما جمل�س الدولة �إال ثمرة من
ثمار النه�ضة املباركة التي تبو�أ عر�ش قيادتها جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه ـ وهو يقودها بجدارة جتلَّت بو�ضوح
يف جمموعة الت�رشيعات والإجراءات التي با�رشها جاللته منذ ت�سلمه
مقاليد احلكم يف احلادي ع�رش من يناير املا�ضي.
وع��ودة �إىل �س�ؤالكم املت�ضمن لثالث م�سائل ،تعلقت الأوىل
ب�إ�سهامات الأع�ضاء الذين ميثلون بخرباتهم وم�ؤهالتهم
قوام عمل املجل�س ،وتعلقت الثانية ب�آليات العمل املتبعة
يف املجل�س ،وتعلقت الثالثة بتنفيذ �إ�سرتاتيجية التنمية
ال�شاملة.
واحلديث عن ال�شق املتعلق ب�إ�سهامات الأع�ضاء

�سيتبعه احلديث عن ال�شق املتعلق ب�آليات العمل ،حيث ي�ؤدي �أع�ضاء
املجل�س عملهم من خالل اللجان املنبثقة داخل املجل�س ،وهي �أهم
�أجهزته ،وبوا�سطتها يبا�رش املجل�س معظم اخت�صا�صاته.
وتوجد باملجل�س �ست جلان دائمة ،وه��ي :اللجنة القانونية،
واللجنة االقت�صادية ،واللجنة االجتماعية ،وجلنة الثقافة والإعالم
وال�سياحة ،وجلنة التعليم والبحوث .كما ا�ستحدث املجل�س جلنة
التقنية واالبتكار ملواكبة التطورات يف جمال التقنية ودعم االبتكار.
وجميع جل�سات النقا�ش التي يلتئم فيها �شمل �أع�ضاء املجل�س
�سواء يف الإط��ار العام �أو يف �إط��ار اللجان هي جل�سات جمدولة
مو�ضوع ًيا وحمددة زمن ًيا .ومتثل خمرجات نقا�شات اللجان روافداً
ت�صب يف جمرى الأداء العام للمجل�س.
وبوا�سطة هذه الآلية �أجنز املجل�س منذ �إن�شائه ( )183م�رشوع
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جمل�س الدولة يتابع وقع احلياة وير�صد املتغريات
ويتح�س���س حاج��ات الوطن واملواط��ن حيث تعد
هذه املمار�سة �إطار ًا مرجعي ًا للمجل�س عند ت�صديه
للق�ض��ايا ذات ال�ص��لة بحركة املجتم��ع يف تطوره
االجتماعي والتنموي واالقت�صادي
k k k k k

املجل�س يويل اهتمام ًا بالغ�� ًا لتنفيذ التوجيهات
ال�س��امية الكرمي��ة والت��ي م��ن بينه��ا تعزيز
التوا�صل والتن�سيق والتعاون بني جمل�س عُ مان
وجمل�س ال��وزراء املوقر ،بهدف الو�ص��ول �إىل
ترابط دائم بني م�ؤ�س�سات الدولة
k k k k k

جمل���س الدولة هو �أح��د جناحي جمل���س عُ مان
ويق��وم م��ع ن�ص��يفه جمل�س ال�ش��ورى بدرا�س��ة
الق�ض��ايا واملو�ض��وعات ذات ال�ص��لة بالواق��ع
العماين يف خمتلف املجاالت
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قانون ودرا�سة ،مت�ضمنة عدداً من م�رشوعات القوانني والدرا�سات
والتقارير �شملت العديد من املجاالت القانونية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية ،والتعليمية ،والثقافية ،والإداري��ة ،والتي مت �إحالتها
�إىل احلكومة منها ،على �سبيل املثال ال احل�رص :درا�سة حول تطوير
منظومة ال�ضمان االجتماعي ،ومقرتح �إن�شاء وزارة ُتعنى بقطاع
ال�سياحة ،ومقرتح �إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،وتطوير
الربامج التعليمية يف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  ،وذلك
بتحويلها من برامج مهنية �إىل برامج �أكادميية وتعزيز دور التعليم يف
دعم االقت�صاد القائم على املعرفة.
وبالنظر �إىل ما ت�ضمنه �س�ؤالكم من �إ�شارة �إىل تنفيذ �إ�سرتاتيجية
التنمية ال�شاملة ودور املجل�س يف هذا ال�ش�أن� ،أود التو�ضيح �أن املجل�س
مبوجب قانونه ال يدخل يف اخت�صا�صه تنفيذ الإ�سرتاتيجيات؛ لأنه
لي�س من وحدات اجلهاز الإداري املعنية باخلدمات العامة .و�إمنا هو
ركيزة من ركائز دولة امل�ؤ�س�سات والقانون كما ال يخفى .ويف هذا
الإطار يقوم بدرا�سة ما يحيله �إليه جاللة ال�سلطان �أو جمل�س الوزراء
من املو�ضوعات املت�صلة بال�صالح العام ،و�إب��داء ال��ر�أي فيها ،كما
يقوم مبراجعة م�رشوعات القوانني ويقدم تو�صياته ب�ش�أنها �إىل جمل�س
الوزراء قبل اتخاذ �إجراءات �إ�صدارها ،وذلك فيما عدا القوانني التي
تقت�ضي امل�صلحة العامة رفعها مبا�رشة �إىل جاللة ال�سلطان .ويقوم
مبناق�شة م�رشوعات خطط التنمية وامليزانية ال�سنوية للدولة املحالة
من جمل�س ال�شورى ،و�إبداء التو�صيات ب�ش�أنها ،و�إعادتها �إىل جمل�س
الوزراء م�شفوعة بتو�صيات املجل�سني.
و�شهد املجل�س خالل اثنني وع�رشين عام ًا املا�ضية من عمره
ت��ط��ورات ملحوظة ع��ززت دوره ورفعت م�ستوى �أدائ���ه .و�أب���رز ما
�أود الإ�شارة �إليه يف هذا ال�سياق ما �أحدثه املر�سوم ال�سلطاين رقم
( )2011/99من تعديالت على بع�ض �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة.

فقد �أ َّدت تلك التعديالت �إىل تو�سيع �صالحيات جمل�س ُعمان الذي يت�ألف من
جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى ،ومثلت تطويراً ل�صالحيات جمل�س الدولة،
ــت على �أ�سا�سه جميع
ــم ْ
وجاءت مت�سقة مع مبد�أ التدرج يف التطوير الذي َن َ
ال�رصوح احل�ضارية التي انتجتها النه�ضة املباركة .وبتلك التعديالت تو�سعت
�صالحيات املجل�س يف �إق��رار �أو تعديل م�رشوعات القوانني املحالة من
احلكومة ،واقرتاح م�رشوعات قوانني جديدة ومراجعة وتعديل قوانني نافذة،
وكذلك مناق�شة خطط التنمية وامليزانية العامة للدولة و�إب��داء التو�صيات
ب�ش�أنها� ،إ�ضافة �إىل االطالع على التقرير ال�سنوي لأعمال الرقابة املالية
والإدارية للدولة و�إبداء ما يراه ب�ش�أنها.
 mمعايل ال�شيخ ،ما هي �أهم املرتكزات التي ي�ستند عليها جمل�س الدولة
يف خطط التطوير وا�ست�رشاف امل�ستقبل والأفكار التي يجري العمل عليها
مواكبة مع هيكلة اجلهاز الربملاين للدولة و(ر�ؤية ُعمان )2040؟
(عمان  )2040من موجهات
 m mاملرتكز الأ�سا�سي هو ما ت�ضمنته ر�ؤية ُ
�إ�سرتاتيجية متعلقة بالت�رشيع والق�ضاء والرقابة .ف�إن الهدف هو الو�صول
�إىل منظومة ت�رشيعية ت�شاركية ،ورقابة فاعلة و�شفافة ،ت�ؤدي �إىل حتقيق
النمو االقت�صادي والرفاه االجتماعي للمجتمع ،وذلك من خالل تعزيز الثقة
باملنظومة الت�رشيعية املبنية على �سيادة القانون ،وحتقيق حوكمة الأداء
امل�ؤ�س�سي دفعا لعملية التنمية امل�ستدامة ،ومتكني الكفاءات الوطنية امل�ؤهلة
مبا يجعل امل�ؤ�س�سات قادرة على اال�ستجابة للتغريات الع�رصية املتجددة.
 mمعايل ال�شيخ ،يقوم جمل�س الدولة بحكم طبيعة تكوينه برت�سيخ
امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ،ما هي �أوجه التن�سيق امل�شرتك بني جمل�س
الدولة وجمل�س ال��وزراء للو�صول �إىل �صناعة القرار الوطني يف جماالت
التنمية ال�شاملة؟
 m mيويل جمل�س الدولة اهتمام ًا بالغ ًا لتنفيذ التوجيهات ال�سامية
الكرمية حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه  -والتي من بينها تعزيز التوا�صل والتن�سيق والتعاون بني جمل�س
ُعمان وجمل�س الوزراء املوقر ،بهدف الو�صول �إىل ترابط دائم بني م�ؤ�س�سات
الدولة ي�ؤدي �إىل تعزيز اجلهود املبذولة لالرتقاء بالوطن واملواطن ورفعة
�ش�أنهما .وخالل الفرتات ال�سابقة عقد جمل�س ُعمان عدة لقاءات مع جمل�س
الوزراء املوقر �إميان ًا ب�أهمية احلوار البناء ،بغية الو�صول �إىل ر�ؤى ُت�ساعد
اجلهات املعنية على تنفيذ اخلطط والربامج التنموية .ويتمثل مظهر ذلك
التن�سيق والت�شاور يف طرح وجهات النظر وتداول الآراء ،ومناق�شة كل ما
من �ش�أنه خدمة العمل الوطني .ويف هذا الإطار ُعقدت لقاءات م�شرتكة بني
املعنيني يف اجلانبني ،ومت ا�ستعرا�ض عدد من الق�ضايا املتعلقة باملجاالت
االجتماعية االقت�صادية والقانونية.
والعزمية ما�ضية على تكثيف تلك اللقاءات وا�ستدامة عقدها باعتبارها
و�سيلة مهمة ل�ل�إجن��از .ويف ذات الإط���ار زار املجل�س ع��دد من �أ�صحاب
املعايل الوزراء و�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء لتقدمي عرو�ض مرئية عن مهام
واخت�صا�صات اجلهات التي ي�رشفون عليها يف �إطار احلر�ص على بلورة ر�ؤى
تعرب عن الآمال املرجتاة انطالقا من جمريات الواقع.
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املجل�س يحر�ص على تبادل اخلربات والتجارب يف
املجال الت�شريعي مع املجال�س النظرية يف العامل،
ولذل��ك قام مبد ج�س��ور التوا�ص��ل والتعاون من
خالل ت�شكيله للجان �صداقة مع عدد من املجال�س
الت�شريعية يف الدول العربية والأجنبية
k k k k k

توجد باملجل�س �س��ت جلان دائم��ة ،وهي :اللجنة
القانوني��ة ،واللجن��ة االقت�ص��ادية ،واللجن��ة
االجتماعية ،وجلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة،
وجلن��ة التعليم والبحوث .كما ا�س��تحدث املجل�س
جلن��ة التقني��ة واالبت��كار ملواكبة التط��ورات يف
جمال التقنية ودعم االبتكار
k k k k k

�ش��هدت الفرتات املا�ض��ية واحلالية للمجل�س
ف��وز عدد م��ن املكرم�ين واملكرمات �أع�ض��اء
جمل�س الدول��ة بعدد من املنا�ص��ب يف اللجنة
التنفيذية ملنتدى الربملانيني ال�شباب باالحتاد
الربملاين الدويل
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 mمعاليكم ،كيف يتم تعزيز م�سرية العمل الوطني املتكامل
بني كل م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة من خالل ما يتمتع به املجل�س
من �صالحيات وبناء دعائم �رشاكة جمتمعية وم�ؤ�س�ساتية؟ وما هي
�آليات التعاون والتن�سيق مع الوزارات اخلدمية؟
 m mمتثل ال�رشاكة بني قطاعات وم�ؤ�س�سات الدولة منوذج ًا
قرن من عملية البناء
�صحي ًا لدفع م�سرية التنمية ،وخالل ن�صف ٍ
والتطوير والتجويد امل�ؤ�س�سي التي دعا �إليها ورعى م�سريتها ال�سلطان
الراحل قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -و�أعاد جتديد الت�أكيد عليها
واالهتمام بها جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم �-أعزه اهلل-
�أ�صبحت ال�رشاكة اليوم نهج ًا متار�سه العديد من امل�ؤ�س�سات من خالل
ندوات علمية وبرامج تنفيذية عملية.
ٍ
وكثري من املعنيني يف القطاعني العام واخلا�ص يدركون اليوم
�أن ال�رشاكة لي�ست م�س�ألة من م�سائل الرتف الفكري بل هي �رضورة
حيوية لتكامل الأداء امل�ؤ�س�سي وجتويد الأداء وحت�سني اخلدمات مبا
ي�ؤدي �إىل حتقيق التناف�سية التي ت�ؤدي �إىل جناح امل�ؤ�س�سات وتطور
خدماتها ،وهو بدوره يحقق امل�ستوى املن�شود من حياة �آمنة للوطن
وعي�ش كرمي للمواطن .وجمل�س الدولة �رشيان من �رشايني العمل
ؤ�س�سات و�أفراد ،من خالل
الوطني ينب�ض باحتياجات املجتمع من م�
ٍ
الدور املنوط به يف املجال الت�رشيعي والقانوين.
 mمعاليكم ،يقوم جمل�س الدولة بتبني عدد من الق�ضايا التي
العماين وت�شكل هاج�سا جمتمعيا ،نود ت�سليط ال�ضوء
تهم املجتمع ُ
على �أهم هذه الق�ضايا واملو�ضوعات التي يتبناها املجل�س بالدرا�سة
واالهتمام ،وما هي �آليات التن�سيق والتعاون مع جمل�س ال�شورى؟
 m mانطالق ًا من دوره يف اقرتاح ودرا�سة م�رشوعات القوانني،
ف�إن املجل�س يراقب وقع احلياة وير�صد املتغريات ويتح�س�س حاجات
الوطن واملواطن .وبعد ممار�سة ملا يقرب من ربع قرن ،ن�ستطيع
القول �إن تلك املمار�سة متثل اليوم �إط��اراً مرجعي ًا للمجل�س عند
ت�صديه للق�ضايا ذات ال�صلة بحركة املجتمع يف تطوره االجتماعي
والتنموي واالقت�صادي .وكما تعلمون ف�إن جمل�س الدولة هو �أحد
جناحي جمل�س ُعمان ويقوم مع ن�صيفه جمل�س ال�شورى بدرا�سة
الق�ضايا واملو�ضوعات ذات ال�صلة بالواقع ال ُعماين يف خمتلف
املجاالت ،بحيث ميكن بعد الدرا�سة لتلك املو�ضوعات اقرتاح و�ضع
�إطار ت�رشيعي جديد يخدم ال�صالح العام �أو تعديل مادة قانونية �أو

�إلغا�ؤها .ويف هذا الإطار هناك كثري من الق�ضايا التي اهتم بها
جمل�س الدولة ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص :درا�سة الرعاية
ال�صحية للطفل ال ُعماين ،ودرا���س��ة حتديات ال�ثروة املائية يف
ال�سلطنة ،ودرا�سة التكافل وال�ضمان االجتماعي و�أهميتها يف
حت�سني الأو�ضاع االجتماعية يف ال�سلطنة ،ودرا�سة حماية املال
العام ،ودرا�سة قانون التعليم وغريها الكثري.
 mمعايل ال�شيخ ،ما هي �أهم اخلطوات واملراحل التي يتم
من خاللها اقرتاح م�رشوعات القوانني والت�رشيعات ،وما هي �أبرز
القوانني التي مت اقرتاحها؟ وكيف يتم �إقرار �أو تعديل م�رشوعات
القوانني املحالة من جمل�س ال�شورى والآليات التي جتري لت�رسيع
مراجعة القوانني؟
 m mمن �صالحيات واخت�صا�صات جمل�س الدولة كما �أ�سلفنا
القول اقرتاح م�رشوعات القوانني و�إحالتها �إىل احلكومة لدرا�ستها
ثم �إعادتها �إىل جمل�س ُعمان ،حيث ميار�س جمل�س الدولة هذه
ال�صالحيات واالخت�صا�صات من خالل جملة من الإجراءات ،تبد�أ
بتقدمي اقرتاح لرئي�س املجل�س من قبل مكتب املجل�س �أو اللجان
�أو املكرمني الأع�ضاء ،فيحيله الرئي�س بعد درا�سته واملوافقة عليه
يف جل�سة عامة ملجل�س الدولة ،ثم تحُ ال �إىل جمل�س ال�شورى لإبداء
الر�أي خالل ( )30يوم ًا من تاريخ الإحالة ،ف�إذا متت املوافقة عليه
�أحيل �إىل احلكومة للدرا�سة .ومن القوانني التي اقرتحها املجل�س:
م�رشوع قانون التعليم ،ومقرتح م�رشوع قانون لتطوير منظومة
ال�ضمان االجتماعي ،ومقرتح م�رشوع قانون التخطيط التنموي،
ومقرتح ب�ش�أن القوانني املنظمة ال�ستغالل قطاع التعدين يف
ال�سلطنة ،ومقرتح م�رشوع قانون ينظم مزاولة مهنة التمري�ض.
�أما فيما يتعلق مب�رشوعات القوانني املُحالة �إىل جمل�س الدولة،
ف�إن املجل�س يقوم بالبت يف امل�رشوع خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا
على الأكرث من تاريخ الإحالة �إليه يف الأح��وال العادية ،وخالل
رش يوم ًا مل�رشوعات القوانني ب�صفة اال�ستعجال ،حيث
خم�سة ع� َ
يتوىل رئي�س جمل�س الدولة �إحالة امل�رشوع للجنة املخت�صة التي
تتوىل درا�سته و�إعداد تقرير ب�ش�أنه متهيداً ملناق�شة جميع مواده يف
اجلل�سة العامة و�إقراره �أو تعديله.
ف�إذا �أ�سفر الإقرار النهائي مل�رشوع القانون املُحال عن وجود
اختالف يف بع�ض امل��واد مع ر�أي جمل�س ال�شورى يتم التن�سيق
لعقد اجتماع للجنة م�شرتكة بني املجل�سني ملناق�شة املواد حمل
االختالف ،ف�إذا مل تتفق اللجنة على املواد حمل التباين واالختالف
تتم الدعوة �إىل عقد جل�سة م�شرتكة للمجل�سني للت�صويت على املواد
حمل االختالف ،ثم يرفعه رئي�س جمل�س الدولة �إىل جاللة ال�سلطان
املعظم.
 mهل ملعاليكم �أن تو�ضحوا �آلية درا�سة ومناق�شة �أو تعديل
م�رشوعات خطط التنمية وامليزانية ال�سنوية للدولة املحالة من
جمل�س ال�شورى و�إبداء التو�صيات ب�ش�أنها و�إعادتها �إىل جمل�س
الوزراء؟

 m mدرا�سة م�رشوعات خطط التنمية اخلم�سية وامليزانية العامة
للدولة تتم بعد �إحالتها �إىل جمل�س الدولة من جمل�س ال�شورى،
وتقوم جلنة اقت�صادية مو�سعة م�ؤلفة من رئي�س و�أع�ضاء اللجنة
االقت�صادية ور�ؤ�ساء اللجان الدائمة ب�إعداد تقرير مف�صل ب�ش�أن
املو�ضوع ،لرفعه �إىل رئي�س املجل�س ،متهيداً لعر�ضه يف جل�سة
عامة للمناق�شة واالقرار ثم �إحالته �إىل جمل�س الوزراء املوقر.
 mمعاليكم ،ما هي �أوجه التن�سيق والتعاون بني املجل�س
وغريه من املجال�س الرديفة يف ال��دول الأخ��رى ال�شقيقة منها
وال�صديقة ،وهل هناك اتفاقيات تعاون ثنائية تر�سخ العمل
الربملاين للمجل�س؟
 m mيحر�ص املجل�س على تبادل اخل�برات والتجارب يف
املجال الت�رشيعي مع املجال�س النظرية يف العامل ،ولذلك قام مبد
ج�سور التوا�صل والتعاون من خالل ت�شكيله للجان �صداقة مع
عدد من املجال�س الت�رشيعية يف الدول العربية والأجنبية ،ومن
�أبرزها مع جمل�س الأعيان الأردين ،وجمل�س امل�ست�شارين املغربي،
وجمل�س ال�شيوخ البولندي ،وجمل�س اجلمهورية باجلمعية الوطنية
بجمهورية بيالرو�سيا ،وجمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين.
كما �شهدت الفرتات املا�ضية واحلالية للمجل�س فوز عدد من
املكرمني واملكرمات �أع�ضاء جمل�س الدولة بعدد من املنا�صب يف
اللجنة التنفيذية ملنتدى الربملانيني ال�شباب باالحتاد الربملاين
الدويل ،وانتخب �أحد �أع�ضاء املجل�س نائبا لرئي�س الربملان العربي.
 mمعايل ال�شيخ ،هل من كلمة تودون الإ�شارة �إليها �أو �إ�ضافتها
يف هذا احلوار ال�صحفي من خالل جملة (جند ُعمان) وال�سلطنة
حتتفل بالذكرى اخلم�سني للنه�ضة وهي تنعم بالأمن واال�ستقرار
ومظاهر التطور واالزده��ار حتت ظل القيادة احلكيمة حل�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه؟
� m mأجدد التحية ملجلة «جند ُعمان» العريقة �شاكراً لكم هذه
الإطاللة التي �أحتتموها لتعريف منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
وعموم قراء جملتكم الغراء مبجل�س الدولة واخت�صا�صاته ومنجزاته.
ومعرباً كذلك عن بالغ االعتزاز والفخر بقوات ال�سلطان امل�سلحة
بجميع مكوناتها وما تقوم به من واجب مقد�س يف �صون �أمن
البالد وحماية مكت�سباتها الوطنية بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل الذي
قي�ض لبالدنا قيادة حكيمة را�شدة تنعم ال�سلطنة يف ظلها مبباهج
عه ٍد زاه ٍر مبارك حل�رضة موالنا ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورع��اه -القائد الأعلى �سائ ًال اهلل القدير �أن يحفظهممتع ًا مبوفور ال�صحة والعافية ،و�أن يعينه وي�ؤيده وي�سدد خطاه
وهو يبحر ب�سفينة ال�سلطنة نحو �أمانيه ال�سامية لوطنه ومواطنيه
يف ظل ع�رص ميوج باملتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية.
وك��ل ع��ام وجاللته و�شعبه وقواته امل�سلحة يف عز ون�رص
ومتكني.
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�أجرى اللقاء  :الرائد الركن� /إبراهيم بن يحيى امل�سروري

معايل الدكتور وزير ال�صحة يف حديث خا�ص ملجلة (

)

�شهدت ال�سنوات املا�ضية تعزيز م�سرية التنمية ال�صحية من خالل �إن�شاء وحتديث امل�ؤ�س�سات ال�صحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي تقدم خدماتها على م�ستوياتها الثالث باملناطق ال�صحية وجتهيزها ب�أحدث املعدات الطبية
ً
هائال يف
تطورا
اخلم�سة عقود املا�ضية �شهدت
ً
ن�شر اخلدمات ال�صحية كنتيجة طبيعية اللتزام
احلكومة منذ فجر النه�ضة املباركة بتوفري
الرعاية ال�صحية لكافة املواطنني
�إن التطور يف اخلدمات والرعاية ال�صحية
�صاحبه تطور ملحوظ يف احلالة ال�صحية
العماين ،وميكن التعرف على ذلك
للمجتمع ُ
من خالل التغري الذي حدث يف معدالت
الوفيات ومعدالت املر�ضى

يعد
القطاع
الصحي أحد
القطاعات احليوية
الت��ي تتش��كل منه��ا
منظومة الرعاية االجتماعية
في الس��لطنة ،حيث كان االهتمام
بصحة الف��رد واجملتمع ركي��زة من ركائز
النهض��ة العماني��ة املباركة من��ذ انطالقها
قبل خمس�ين عاما ،إميانا من القيادة الرش��يدة بأن
اإلنسان الس��ليم عقليا وبدنيا هو احملرك والدافع لعجلة
التطور والنمو االقتصادي ،لذلك فقد كان لهذا القطاع أولوية
في خطط التنمية املتتابعة بهدف نشر منظومة الرعاية الصحية
على كافة ربوع الوطن.
لق��د ألقت جائحة ( كوفيد ـ  )19التي أمل��ت بالعالم هذا العام بظاللها على
األنظم��ة الصحية في كاف��ة دول العالم وأثرت على احلي��اة االجتماعية واالقتصاد
العامل��ي ،وعملت الس��لطنة على محاول��ة التقليل من آث��ار هذه اجلائح��ة على اجملتمع
واالقتصاد من خالل سلس��لة من اإلج��راءات الوقائية والعالجية ،وكثف��ت جهودها في توعية
اجملتمع من مواطنني ومقيمني.
من جانب آخر تسعى السلطنة جاهدة من خالل اخلطط املستقبلية (ورؤية عمان  )2040إلى تطوير
قطاع الرعاية الصحية والوصول به إلى آفاق أرحب وأوسع ،ومبناسبة العيد الوطني اخلمسني اجمليد التقت
مجلة (
) مبعايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة للحديث عن جهود وخطط وزارة الصحة في سبيل
حتقيق ذلك.
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• معاليكم  ....ما هي جهود وزارة ال�صحة يف تقدمي الرعاية
ال�صحية للمواطنني واملقيمني يف �ضوء ما حتقق من اخلطة اخلم�سية
التا�سعة للتنمية ال�صحية (2020 – 2016م)؟
تطورا هائ ًال يف ن�رش
املا�ضية
•• لقد حدث خالل اخلم�سة عقود
ً
اخلدمات ال�صحية كنتيجة طبيعية اللتزام احلكومة منذ فجر النه�ضة
املباركة بتوفري الرعاية ال�صحية لكافة املواطنني .وتعتمد وزارة
ال�صحة يف ذلك على نظام �صحي قوامه ( )50م�ست�شفى بها ()5049
�رسيرا مبعدل (� )1.09رسير لكل ( )1000من ال�سكان و ( )211مركزاً
ً
وجممع ًا �صحياً ،بالإ�ضافة �إىل ( )1254عيادة خا�صة .وقد تطور هذا
النظام من م�ست�شفيني فقط عام 1970م .وبالطبع ف�إن وزارة ال�صحة
تتحمل العبء الأكرب يف توفري اخلدمات والرعاية ال�صحية فهي توفر
( )%60من امل�ست�شفيات و ( )%73الأ�رسة املوجود بها .وي�شارك وزارة
ال�صحة يف تقدمي اخلدمات ال�صحية كل من م�ست�شفى جامعة ال�سلطان
قابو�س وم�ست�شفيات اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة و�رشطة عمان
ال�سلطانية والقطاع اخلا�ص ،وميثل الإنفاق احلكومي على ال�صحة
( )%88من �إجمايل الإنفاق ال�صحي ،وه��ذا يعد م�شاركة كبرية من
احلكومة مقارنة بالدول املجاورة ودول املنطقة املحيطة.
ولقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية تعزيز م�سرية التنمية ال�صحية من
خالل �إن�شاء وحتديث امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تقدم خدماتها على
م�ستوياتها الثالث باملناطق ال�صحية وجتهيزها ب�أحدث املعدات الطبية
و�إن�شاء التخ�ص�صات الدقيقة مما �ساهم ب�شكل فعال يف االعتماد على
الذات وتقليل نفقات العالج باخلارج ،فعلى �سبيل املثال ارتفعت �أعداد
العمليات اجلراحية من (� )70ألف عام 1990م �إىل ما يقارب من ()118
�ألف عملية جراحية يف عام 2019م  ،وجدير بالذكر �أن اجلراحات
الكبرية منها بلغت ( )%42من �إجمايل اجلراحات  ،ويف هذا النطاق بلغ

�إجمايل جراحات زراعة الكلى ( )5عمليات ،ومت �إجراء ( )27عملية قلب
مفتوح يف عام 2019م ،و كانت جميع هذه اجلراحات يتم �إجرا�ؤها
باخلارج .ونذكر كذلك التطور يف نوعية اخلدمات العالجية فتوفرت
�أع��داد �أ��سرة غ�سيل الكلى التي زادت من (��)100سري��ر عام 1998م
�رسيرا عام 2019م ،وتوفرت يف جميع مناطق ال�سلطنة،
�إىل ()343
ً
كما مت توفري �أحدث طرق الت�شخي�ص احلديثة مثل الأ�شعة املقطعية
بالكمبيوتر ،كما وفرت الوزارة وحدات الأ�شعة واملختربات الطبية يف
جميع م�ؤ�س�ساتها (تقريبا) حيث �إن هناك تغطية �شاملة بهذه اخلدمات
جلميع �أفراد ال�سكان.
وبطبيعة احلال ف�إن التطور يف اخلدمات والرعاية ال�صحية �صاحبه
تطور ملحوظ يف احلالة ال�صحية للمجتمع العماين ،وميكن التعرف على
ذلك من خالل التغري الذي حدث يف معدالت الوفيات ومعدالت املر�ضى.
فلقد انخف�ض معدل الوفيات من �أكرث من ( )13حالة وفاة لكل ()1000

65

العــدد 527
نوفمرب 2020

يف �إطار
ت�صدي
ال�سلطنة جلائحة
ف���ي��رو�������س ك�����ورون�����ا
(ك��وف��ي��د )١٩-تف�ضل املقام
ال�����س��ام��ي مل��والن��ا ح�����ض��رة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورع��اه -و�أ�صدر �أوام��ره ال�ساميةبت�شكيل جلنة عليا تتوىل بحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد)١٩-

من ال�سكان قبل عام 1980م �إىل ( )2.7يف عام 2019م .وانخف�ض
معدل وفيات الر�ضع من ( )118لكل ( )1000مولود حي عام 1972م
ليبلغ ( )8.0يف عام 2019م ،كذلك انخف�ض معدل وفيات الأطفال دون
اخلام�سة من العمر من ( )181لكل ( )1000مولود حي �إىل ( )10.2فقط
خالل الفرتة نف�سها .وكان هذا االنخفا�ض يف الوفيات انعكا�سا للتطور
ال�شامل بالبالد خا�صة ما مت �إجن��ازه بالن�سبة للتحكم يف الأمرا�ض
املعدية .وكان من �آثاره �أي�ض ًا �أن ارتفع توقع احلياة عند الوالدة من
حوايل ( )49عاما يف عام � 1970إىل ( )77.2عام 2019م.
و�إننا ن�شعر بالر�ضى عن امل�ستوى الذي ا�ستطعنا الو�صول �إليه يف
جمال اخلدمات ال�صحية ولكن ال يزال �أمامنا حتديات عدة للبلوغ �إىل ما
ن�صبوا �إليه لتقدمي رعاية �صحية ذات جودة عالية �أهمها تدريب الكوادر
العمانية يف التخ�ص�صات الطبية املختلفة.
• معاليكم  ...ما هي الأ�س�س واملرتكزات التي اتبعتها اللجنة العليا
املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد  )19ملواجهة اجلائحة من بدايتها وحتى اليوم؟
•• منذ ت�سجيل �أول حالة للإ�صابة مبر�ض كورونا (كوفيد)١٩-
بتاريخ  31دي�سمرب 2019م ،طبقت العديد من دول العامل العديد من
الإج��راءات الوقائية االحرتازية ال�صارمة ،بهدف حماية �سكانها من
االنت�شار ال�رسيع للمر�ض وتقليل الوفيات ،ويف �إطار ت�صدي ال�سلطنة
جلائحة فريو�س كورونا (كوفيد )١٩-تف�ضل املقام ال�سامي ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -و�أ�صدر �أوام��ره ال�سامية بت�شكيل جلنة عليا تتوىل بحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد،)١٩-
حيث عملت اللجنة منذ بداية ت�شكيلها على �سن العديد من الإجراءات
االحرتازية والتي متثلت يف غلق احلدود الدولية وتعليق رحالت الطريان
ومنع التجمعات ،وتعليق الدرا�سة يف املدار�س واجلامعات ،وتعليق
العمل �أو تقلي�ص عدد املوظفني املوجودين يف اجلهات احلكومية
واخلا�صة ،كما امتدت الإج��راءات لت�شمل تعليق العديد من الأن�شطة
التجارية وغريها ،هذه الإج��راءات بدورها كان لها بالغ الأث��ر على
امل�ستوى ال�صحي واالجتماعي واالقت�صادي.
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وفى �إط��ار ا�ستعدادات وزارة ال�صحة للت�صدي للجائحة ،مت عقد
�أربع جل�سات للتباحث حول خطط اجلاهزية واال�ستعداد يف ال�سلطنة،
كما مت تفعيل اللجنة املركزية لطوارئ ال�صحة العامة وتفعيل فريق
التدخل ال�رسيع ونظام الت�سل�سل والقيادة (Incident Command
 )Chain Systemللمديرية العامة ملراقبة ومكافحة الأمرا�ض
وجميع املديريات العامة للخدمات ال�صحية باملحافظات ،كما
�شاركت ال�سلطنة يف االجتماع الطارئ للجنة الأمرا�ض ال�سارية ملجل�س
ال�صحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي للتباحث حول خطط اجلاهزية
واال�ستعداد يف املنطقة.
�إن تقييم املخاطر يرتكز ب�صورة �أ�سا�سية على متابعة ور�صد
التطورات وامل�ستجدات على امل�ستوى الإقليمي والدويل واال�ستفادة من
جتارب الدول الأخرى وحتليل ودرا�سة الإج��راءات التي اتبعتها  ،كما
يتم ب�صورة م�ستمرة تقييم مدى دقة املعلومات التي مت ن�رشها عامليا
وبناء
منذ يناير ٢٠٢٠م بخ�صو�ص جائحة كورونا (كوفيد،)١٩-
ً
على هذه املراجعة امل�ستمرة يتم حتديث خطة العمل الوطنية وتقييم
درجة اخلطورة للو�ضع الوبائي يف ال�سلطنة ب�صور دورية والتوا�صل
مع اجلهات الأخ��رى املعنية بطوارئ ال�صحة العامة ،ثم يتم اتخاذ
القرارات بناء على تقييم الو�ضع الوبائي والتطورات على امل�ستوى
املحلي والدويل ،كما �أن قرارات اللجنة تتخذ بحيث يراعى فيها اجلوانب
االقت�صادية واالجتماعية يف ال�سلطنة.
• معاليكم � ..ألقت جائحة (كوفيد  )19بظاللها على النظام
ال�صحي يف ال�سلطنة وقدرته على تقدمي الرعاية ال�صحية ملختلف
املر�ضى .كيف تتعامل الوزارة مع هذه احلالة؟
•• عملت الوزارة على جاهزية النظام ال�صحي يف ال�سلطنة لتقدمي
الرعاية ال�صحية للمر�ضى مبختلف فئاتهم �أثناء فرتة التعامل مع
جائحة (كوفيد  )١٩-وذلك ل�ضمان ا�ستمرار تقدمي اخلدمات الطبية
الأ�سا�سية وال�رضورية للمر�ضى و�إع���ادة تنظيم �آليات العمل ،كما
قامت الوزارة بو�ضع �سيا�سات وبروتوكوالت و�أدلة عمل يف املجاالت
املختلفة وتدريب العاملني عليها مع �ضمان التكاملية بني امل�ؤ�س�سات
ال�صحية مب�ستوياتها الرعاية الأولية والثانوية والثالثية وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية احلكومية والقطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات الطبية.
وقامت ال��وزارة �أي�ضا بفرز و�إع��ادة جدولة املواعيد للمر�ضى يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية املختلفة وا�ستحداث خدمات اال�ست�شارة الطبية عن
بعد يف عدد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية و�رصف الأدوية للمر�ضى لفرتة
متتد ملدة �ستة �أ�شهر ،كما مت و�ضع خطط وا�ضحة لال�ستجابة ل�ضمان
جاهزية امل�ست�شفيات والعناية املركزة فيها وتوفري الأ�رسة واملعدات
والأجهزة الطبية والأدوي��ة والفحو�صات املختربية وتوفري الكوادر
الطبية مبختلف فئاتها ومتابعة وتقييم امل�ؤ�س�سات ب�صفة م�ستمرة وفق
معايري حمددة واتخاذ الإجراءات املنا�سبة بناء عليها.
• معاليكم  ..ما �أب��رز التغريات التي ميكن �أن تطر�أ على النظام
ال�صحي يف ال�سلطنة لال�ستفادة من معطيات جائحة (كوفيد  )19من
حيث املختربات ومراكز البحوث؟
•• فـــي الوقـــت ال��ذي تتزايد فيه �أع��داد الإ�صابات والوفيات
بفريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  ،)19-وعلى نحو يثري القلق واحلذر
يف الكثري من الدول على امتداد العامل ،ف�إن ال�سلطنة ا�ستعدت وا�ستجابت

منذ وقت مبكر لهذه اجلائحة ،واتخذت خمتلف الإج��راءات ال�رضورية
والالزمة الحتواء هذا الفريو�س واحلد من انت�شاره قدر الإمكان.
فقد عملت ال�سلطنة على �إغالق احلدود الربية والبحرية واجلوية منذ
�شهر مار�س 2020م ،ثم جاء الأمر ال�سامي من لدن ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ بت�شكيل
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا ،والذي نقل م�ستوى التعامل مع اجلائحة �إىل
امل�ستوى الوطني ال��ذي ت�شارك فيه خمتلف اجلهات والهيئات ذات
العالقة بالت�صدي للفريو�س واحلد من انت�شاره ونتائجه وتوفري الظروف
املالئمة للمواطنني واملقيمني.
ومنذ ت�شكيل اللجنة العليا وهي يف حالة انعقاد دائم ،وتعمل بتن�سيق
متكامل بني خمتلف م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات التي
تراها �رضورية للحد من انت�شار الفريو�س ،ف�ضال عن تنظيم الإجراءات
اخلا�صة بالعزل ال�صحي امل�ؤ�س�سي واملنزيل للحاالت التي يقت�ضي الأمر
و�ضعها حتت العزل ال�صحي.
وبال �شك ف�إن التغلب على هذا الوباء يتطلب جهودا كثرية متكاملة
متتد �إىل كل اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية واللوج�ستية والإن�سانية،
ومن هنا حتديدا ويف �إطار حر�ص احلكومة على تخفيف الآثار املرتتبة
على الفريو�س واحل��د من انت�شاره ف���إن احلكومة اتخذت العديد من
الإج��راءات االحرتازية التي مت �إعالنها مع �رضورة التزام املواطنني
واملقيمني بتنفيذها والتقيد بها على كافة امل�ستويات ،فحدت من
التجمعات الب�رشية لكونها امل�سبب الرئي�سي النتقال املر�ض ،حيث
خف�ضت ن�سبة املوظفني والعمال يف �أماكن العمل �إىل �أدنى حد ممكن
يف القطاعني العام واخلا�ص ؛ ليت�سنى بقاء �أكرب عدد من املواطنني
واملقيمني يف منازلهم و�أماكن �إقامتهم ،ك�إجراء وقائي كذلك قامت
ب�إغالق العديد من امل�ؤ�س�سات التجارية وامل�رشوعات اخلدمية.
كما حر�صت احلكومة على توفري كل امل�ستلزمات الطبية للتعامل
مع الفريو�س وعالج الإ�صابات التي حتتاج �إىل تدخل عالجي وفق
بروتوكوالت منظمة ال�صحة العاملية؛ لذلك ف�إنه يتم ا�سترياد املواد
الطبية الالزمة ب�صورة منتظمة مبا ي�ضمن توفر الإم��دادات الالزمة
منها ،هذا عالوة على زي��ادة وتكثيف حمالت التعريف بالإجراءات
الوقائية لكافة املقيمني على �أر�ض ال�سلطنة عن طريق خمتلف القنوات
الإعالمية الر�سمية.
وتتنوع اجلهات وامل�ؤ�س�سات املنوط بها تنفيذ قرارات اللجنة العليا،
فهناك جهات مهمتها م�ساعدة املواطنني واملقيمني الذين مت فر�ض

حظر على حتركاتهم لأ�سباب احرتازية ،والعمل على توفري احتياجاتهم
الغذائية وغريها.
�إن االلتزام اجل��اد من جانب املواطنني واملقيمني ب��الإج��راءات
االحرتازية مكَّن احلكومة من جعل هذا املر�ض الفريو�سي حتت ال�سيطرة،
لذلك ف�إن احلكومة تعمل على ا�ستمرار هذا االلتزام والتعاون على كافة
امل�ستويات ليتم التغلب على املر�ض.
وتفخر ال�سلطنة ب�أن عدد الفحو�صات اجلزيئية التي مت �إجرا�ؤها تعد
من �أعلى الفحو�صات عاملي ًا مقارنة بعدد ال�سكان ،كما �أن الوفيات وهلل
احلمد تظل يف م�ستوى منخف�ض (�أقل من واحد يف املائة) من جمموع
احلاالت امل�صابة بهذا املر�ض.
�إن �سلطنة ُعمان على غرار معظم �شقيقاتها من دول العامل عملت
منذ الوهلة الأوىل لظهور هذا املر�ض وبداية انت�شاره مبنهجية م�ؤ�س�سية
وملتزمة يف ذلك بتوجيهات منظمة ال�صحة العاملية ود�ستور قوانينها،
وبالإجراءات العاملية للحد من انت�شار مر�ض (كوفيد � )19آخذة يف
احل�سبان ب�أن الإج��راءات التي يتخذها كل بلد ت�ؤثر على كافة بلدان
العامل املرتابط؛ لذلك ف�إنها �ستم�ضي قدما يف اتخاذ كافة ال�سبل الكفيلة
للحد من هذه اجلائحة �إىل �أن يوفق العامل يف احتوائها والق�ضاء عليها
ب�شكل نهائي.
لقد �أظ��ه��رت ه��ذه اجلائحة احلاجة �إىل وج��ود منظومة خا�صة
مبراقبة ومكافحة الأمرا�ض ت�ضم دوائ��ر و�أق�سام وخمتربات معنية
بال�صحة العامة والوبائيات ،ولذلك �أمر �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه  -ب�إن�شاء خمترب مركزي جديد
لل�صحة العامة يواكب التطور التقني والأنظمة الفنية احلديثة ليغطي
االحتياطات املطلوبة يف �أي ظرف من الظروف املتعلقة بال�صحة
العامة ،حيث �سيقوم املخترب اجلديد فور االنتهاء منه مبهام ت�شخي�صية
مرجعية دقيقة ملختلف الأمرا�ض .كما �سيحتوي املبنى اجلديد على
خمترب متطور يف امل�ستوى الثالث خا�ص بفحو�صات ال�سل الرئوي
والأم��را���ض الفريو�سية فائقة العدوى .بالإ�ضافة لذلك عملت وزارة
ال�صحة على �إن�شاء خمتربات للت�شخي�ص اجلزيئي يف حمافظة �شمال
الباطنة وحمافظة الداخلية لتعزيز القدرات الت�شخي�صية يف خمتربات
ال�صحة العامة فيها ،كما عملت الوزارة على تعزيز القدرات الت�شخي�صية
يف جميع امل�ؤ�س�سات ال�صحية بكافة م�ستوياتها.
�أثبتت اجلائحة احلاجة �إىل وجود مراكز بحثية يف جميع املجاالت
ال�صحية ،وخالل فرتة اجلائحة وحلد الآن مت ت�سجيل عدد ( )28درا�سة
يف مركز الدرا�سات والبحوث يف وزارة ال�صحة ،يف خمتلف اجلوانب
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البحثية املتعلقة بفريو�س كورونا ( كوفيد )19-لذلك من املهم جدا �أن
يتم تفعيل و�إن�شاء مراكز بحثيه خمت�صة بالأمرا�ض �سواء كان يف وزارة
ال�صحة �أو يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية الأخرى.
• معاليكم  ...ت�شكل الأمرا�ض املزمنة وخا�صة تلك املرتبطة بنمط
احلياة عبئ ًا على املجتمع والنظام ال�صحي  ..ما هي خطة الوزارة يف
اجلانب التوعوي لتغيري �أمناط احلياة املجتمعية نحو جمتمع �أكرث وعي ًا
و�صحة؟
•• �أما بالن�سبة لأمرا�ض الع�رص ،فقد �شهدت �سلطنة ُعمان ،مثل دول
العامل الأخرى ،حتوال وبائيا خالل العقدين املا�ضيني نحو الأمرا�ض
غري املعدية والأمرا�ض الأخرى املتعلقة ب�سلوكيات �أمناط احلياة غري
ال�صحية ،وهذا ما �أكده امل�سح الوطني للأمرا�ض غري املعدية وعوامل
خطورتها يف عام 2017م ،والذي يعد ركيزة �أ�سا�سية للخطط امل�ستقبلية
للربامج والأن�شطة املتعلقة بالأمرا�ض غري املعدية وعوامل خطورتها،
وتوعية املجتمع حول هذه الأمرا�ض ،فقد قامت الوزارة بن�رش نتائج
امل�سح يف و�سائل الإعالم املختلفة.
ولأهمية هذا الأمر فقد مت �إدراج هذه الأمرا�ض وعوامل خطورتها
من �ضمن �أولويات �أن�شطة التوعية ال�صحية ال�سنوية و�إفراد امل�ساحة
التوعوية املنا�سبة لها �ضمن جهود التوعية �سواء بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
�أو املجتمع مبختلف قطاعاته.
تعد الوزارة التثقيف ال�صحي حول (تغيري �أمناط احلياة املجتمعية
نحو جمتمع �أكرث وعي ًا و�صحة) من �ضمن �أولويات �أن�شطة التوعية
ال�صحية ال�سنوية ،ومن مبد�أ ال�رشاكة مع اجلميع ف�إن الوزارة م�ستمرة
يف مواجهة الأمرا�ض غري املعدية واحلد من خطورتها بالتعاون مع
اجلهات الأخرى عن طريق مبادرة ال�صحة للجميع من اجلميع ،حيث
تقوم الوزارة بن�رش املعلومات واملطويات وعمل حما�رضات حول هذا
املو�ضوع يف العديد من امل�ؤ�س�سات ،فبالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية
تعد املجال�س والنوادي واملجمعات التجارية واملدار�س من �أهم الأماكن
التي يركز عليها التثقيف ال�صحي لإي�صال املعلومة ال�صحيحة للمجتمع.
كما ت�سعى الوزارة يف ا�ستخدام كافة الإمكانات لتوعية املجتمع،
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حيث تقوم ال��وزارة بعمل مواد توعوية مبختلف �أ�شكالها املطبوعة
واملرئية وال�سمعية والتي تبث �سواء من خالل امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ومواقع الوزارة املختلفة وو�سائل الإعالم املختلفة ( �إذاعة – تلفزيون
 �صحف ) �أو من خالل برامج التوا�صل الإلكرتوين.وتبنى النظام ال�صحي �أي�ضا وبالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية
م�رشوع املدن والقرى ال�صحية يف عدد من واليات ال�سلطنة لتوعية
املواطنني بهذه الأمرا�ض و�أ�سبابها وحثهم على ممار�سة الن�شاط البدين
والأمناط ال�صحية ،كما حتر�ص الوزارة �أي�ضا على تفعيل املنا�سبات
العاملية والإقليمية وتخ�صي�ص الأيام املحلية لت�سليط ال�ضوء على هذه
الأمرا�ض بتكثيف التوعية يف خمتلف الو�سائل الإعالمية ومن خالل
التوعية باملجتمع.
• معاليكم  ..ما هي خطة الوزارة يف التو�سع يف منظومة الرعاية
ال�صحية من حيث زيادة �أعداد الأطباء االخت�صا�صيني واال�ست�شاريني
املواطنني يف خمتلف املجاالت الطبية وتعوي�ض النق�ص يف الكوادر
الطبية من خمتلف التخ�ص�صات ف�ض ًال عن املن�ش�آت ال�صحية؟
•• يف جمال القوى العاملة بلغ �إجمايل العاملني بالوزارة �أكرث من
(� )39ألفًا و ( )400موظف ميثلون تقريبا ن�سبة () %69من �إجمايل القوى
الب�رشية ال�صحية يف ال�سلطنة ،كما ارتفعت ن�سبة التعمني من ()%68
يف عام 2015م لت�صل �إىل ( )%72يف عام 2019م ،وب�شكل تف�صيلي
ومقارنة بنف�س الفرتة فقد ارتفعت ن�سبة التعمني بني الأطباء من () %35
�إىل ()%40وارتفعت ن�سبة التعمني يف فئة االخت�صا�صيني من (� )%21إىل
( ،)%29كما تعد ن�سبة التعمني يف فئة طبيب ا�ست�شاري/طبيب �إداري
من ( )%54يف عام 2015م �إىل ( )%70يف عام 2019م من الإجنازات
املهمة يف جمال التعمني يف الفئات الطبية والطبية امل�ساعدة.
كما ت�سعى ال����وزارة �أي�ضا وبالتن�سيق م��ع املجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية يف دعم القوى العاملة ال�صحية التخ�ص�صية
وذلك من خالل اال�ستمرار يف تخريج �أفواج من الأطباء من كلية الطب
والعلوم ال�صحية بجامعة ال�سلطان قابو�س و�أي�ضا من اجلامعة الوطنية
للعلوم والتكنولوجيا (كلية عمان الطبية �سابقا) ،بالإ�ضافة �إىل �إر�سال
بعثات لبع�ض طالب الدبلوم العام لدرا�سة الطب خارج ال�سلطنة .كما
�أن ابتعاث العديد من الأطباء للتخ�ص�ص يف العلوم الطبية الدقيقة يعد
رافدا يف تعزيز �أعداد الأطباء االخت�صا�صيني واال�ست�شاريني العمانيني
والنهو�ض بامل�ستوى الت�شخي�صي والعالجي يف ال�سلطنة.
وت�سعى ال��وزارة �أي�ضا ومن خالل امل�ؤ�س�سات التعليمية ال�صحية
احلكومية واخلا�صة لتعزيز الكوادر الطبية والطبية امل�ساعدة يف خمتلف
الربامج ال�صحية بكلية عمان للعلوم ال�صحية مثل ال�صيدلة والتمري�ض
وطب الأ�سنان وخمتربات طبية وت�صوير طبي وغريها من التخ�ص�صات
ال�صحية ،كما يقدم املعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية بتدري�س
تخ�ص�صات دقيقة مثل احلوادث والطوارئ والعناية احلرجة لكبار ال�سن
وللأطفال وال�صحة النف�سية ومكافحة العدوى وغريها من التخ�ص�صات
الدقيقة والتي ت�ساهم ب�شكل فعال يف رفع الو�ضع ال�صحي يف ال�سلطنة.
وفيما يتعلق باملن�ش�آت واملرافق ال�صحية ف���إن وزارة ال�صحة
تقدم منذ بداية النه�ضة العديد من اخلدمات ال�صحية ،وذلك من خالل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية املنت�رشة يف جميع واليات ال�سلطنة ،حيث ت�شري
�إح�صائيات عام 2019م ب�أن هناك ( )50م�ست�شفى تاب ًعا لوزارة ال�صحة
�رسيرا ،و ( )22جممعا �صحيا و ( )189مركزا �صحيا تقدم
بعدد ()5049
ً
جميعها خدمات رعاية �صحية �أولية وثانوية وذات امل�ستوى الثالث.
وتخطط الوزارة بدعم املن�ش�آت ال�صحية عن طريق بناء م�ؤ�س�سات

�صحية جديدة �أو عمل تو�سعة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية املوجودة ،ومن
�أهم م�شاريع الوزارة يف هذا املجال بناء م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س
اجلديد مبحافظة ظفار بواقع (� )700رسير وال��ذي ب��د�أ العمل به يف
فرباير 2020م ومت و�ضع حجر الأ�سا�س له يف �سبتمرب 2020م ومن
املتوقع �أن يتم االنتهاء منه يف مار�س 2023م  ،كما مت توقيع عقود
لإن�شاء م�ست�شفى ال�سويق مبحافظة �شمال الباطنة بواقع (� )260رسيرا
و م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم بواقع (� )150رسيرا ،وت�ضم هذه
امل�ست�شفيات العديد من التخ�ص�صات العامة والدقيقة لتكون رافدا يف
رقي احلالة ال�صحية للفرد واملجتمع.
كما قامت ال��وزارة ب�إجناز جمموعة من التو�سعات املختلفة يف
امل�ؤ�س�سات احلالية ،ومن �أهم هذه التو�سعات افتتاح وا�ستحداث العديد
من التخ�ص�صات الدقيقة خا�صة يف امل�ست�شفيات املرجعية مثل :جراحة
الأع�صاب ،واجلراحة العامة ،وعلم الأع�صاب ،والتقومي والت�صحيح
واجلروح ،ودائرة الت�أهيل ،وق�سم الرعاية النهارية ،ووحدة منو الطفل،
ووحدة طب املراهقني ،ومراكز عالج اجللطة الدماغية.
• معاليكم  ..ما هي �أبرز مالمح النظرة امل�ستقبلية للنظام ال�صحي
يف ال�سلطنة عام  ،2050و�إ�سرتاتيجية ال�صحة 2040م؟
•• مع ما حتقق من �إجن��ازات يف جمال التنمية ال�صحية خالل
العقود اخلم�سة ال�سابقة ،ف�إن ال�سلطنة ت�شهد حتو ًال دميوغرافي ًا ووبائيا،
ف�أعمار ال�سكان �آخذة باالزدياد ،و�أمناط الأمرا�ض ُتظهر غلبة الأمرا�ض
غري املعدية والإ�صابات وهي حاالت من ال�صعب التحكم فيها ومكلفة
يف عالجها؛ وب�سبب هذه التحوالت ،مع ما رافقها من ازدياد يف توقعات
املجتمع من النظام ال�صحي وكذلك جوانب التطور يف التكنولوجيا يف
جميع �أنحاء العامل� ،أ�صبحت هناك حاجة ما�سة لإعادة درا�سة مكونات
النظام ال�صحي.
ول��ذا عكفت وزارة ال�صحة على و�ضع ر�ؤى لإ�سرتاتيجية طويلة
املدى لتطوير النظام ال�صحي متثلت يف (النظرة امل�ستقبلية )2050
وهى ا�ستقراء ور�ؤى يف كيف نود �أن يكون و�ضع النظام يف �سلطنة
عمان يف امل�ستقبل حتى عام 2050م وهي فرتة طويلة دون �شك،
وقد يكون من ال�صعب التنب�ؤ بالكيفية التي �ستحدث بها التطورات يف
جمال التكنولوجيا ويف املجاالت الأخرى �ضمن املجال ال�صحي والذي
يتطور بوترية مت�سارعة خا�صة �أن النظام ال�صحي يت�أثر بعدد من
العوامل واملحددات مثل العوامل الدميوغرافية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.
وج��اءت النظرة امل�ستقبلية للنظام ال�صحي (ال�صحة )2050
بعدد ( )28ر�ؤى و ( )142من الأن�شطة الإ�سرتاتيجية لتوجيه اخلطط
ال�صحية لتطوير النظام ال�صحي مبكوناته وهي :القيادة �أو احلوكمة،
والتمويل ،واملوارد الب�رشية من �أجل ال�صحة ،وتقدمي اخلدمات ال�صحية،
واملعلومات ،واملنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية
وال�رشاكة مع القطاعات الأخ��رى املرتبطة بال�صحة .وقد �صاحبت
(النظرة امل�ستقبلية  )2050ع��ددا من �أوراق العمل و ( )24درا�سة
�إ�سرتاتيجية واحتوت جميعها على كم هائل من املعلومات والتحليالت
للحالة ال�صحية وللنظام ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الإج��راءات
التي من �ش�أنها حت�سني �صحة املجتمع وحت�سني �أداء النظام ال�صحي.
و�صاحب �إعداد (النظرة امل�ستقبلية � )2050إعداد الأطل�س ال�صحي والذي
ي�شتمل على التوقعات والإ�سقاطات امل�ستقبلية لل�سكان واالحتياجات
من اخلدمات ال�صحية وجتهيزاتها ببع�ض الأجهزة الطبية وا�ستخدامات
تلك اخلدمات واملوارد الب�رشية من �أجل ال�صحة على امل�ستوى الوطني

وزارة الدفاع تقوم بتقدمي خدمات طبية ل�شرائح
املنت�سبني لها وذويهم وه��ذا بحد ذات��ه �أك�بر جماالت
التعاون ،كما �أنها تقدم بع�ض امل�ساعدات يف جمال نقل
الفرق الطبية عن طريق النقل اجلوي للمناطق البعيدة
ومق�سمة على م�ستوى املحافظات وقد مت عر�ضها على خرائط بوا�سطة
نظام املعلومات ال�صحية اجلغرايف.
• معاليكم  ..ما مدى التن�سيق يف اجلهود بني وزارتكم املوقرة
ووزارة الدفاع فيما يتعلق يف نقل اخل�برات والتعاون يف املجال
ال�صحي؟
•• جم��االت التعاون بني وزارة ال�صحة ووزارة الدفاع كثرية
ج��داً والإ�سهامات املتبادلة غري حم��دودة يف جمال تقدمي اخلدمات
ال�صحية ،حيث �إن وزارة الدفاع تقوم بتقدمي خدمات طبية ل�رشائح
املنت�سبني لها وذويهم وهذا بحد ذاته �أكرب جماالت التعاون ،كما �أنها
تقدم بع�ض امل�ساعدات يف جمال نقل الفرق الطبية عن طريق النقل
اجلوي للمناطق البعيدة وتلك التي ي�صعب الو�صول �إليها بالطرق الربية
وبال�رسعة املطلوبة ،كما يتم اال�ستفادة من ال�شاحنات الكبرية لديها
يف نقل م�ستلزمات الفرق الطبية املتنقلة لوزارة ال�صحة وغريها من
امل�ستلزمات .كما تتم اال�ستفادة من خربات الأطباء املدربني وتبادل
اخلربات بني م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية لقوات ال�سلطان
امل�سلحة من خالل عقد ور�ش عمل ون�شاطات تعليمية م�شرتكة.
هذا ،وتقوم وزارة ال�صحة بتدريب عدد من الطلبة يف كلية عمان
للعلوم ال�صحية متهيداً للعمل يف قوات ال�سلطان امل�سلحة .ولن يقف
التعاون بيننا عند هذا احلد ،بل �سوف ي�ستمر ويتنامى بعون اهلل لنعمل
مع ًا يف حتقيق تنمية البالد ورفاهية ال�شعب لينعم بال�صحة والعافية.
• مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة  ..هل من كلمة يود
) بهذه املنا�سبة الوطنية؟
معاليكم توجيهها عرب جملة (
•• �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والأمنيات �إىل املقام ال�سامي حل�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم –حفظه اهلل ورعاه-
و�إىل �أبناء هذا الوطن العزيز كافة مبنا�سبة مرور خم�سني عاما من
عمر النه�ضة املباركة ،و�سنم�ضي جميعا على النهج اخلالد الذي �أ�س�سه
جاللة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد – طيب اهلل ثراه – منتهجني
العزمية واملثابرة والإ�رصار نحو مزيد من التقدم والإجنازات حتت ظل
القيادة احلكيمة جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ رعاه اهلل ـ وما
تزيدنا الظروف �إال ثباتا وا�ستمراراً ملوا�صلة امل�سري قدم ًا �إىل حتقيق
املزيد من التقدم قيادة و�شعباً ،و�سن�صنع من ال�صعوبات والتحديات
وجعل عمان دائما يف م�صاف الدول
�سلما للو�صول �إىل �أهدافنا الوطنيةَ ،
املتقدمة ،وكل عام واجلميع بخري.
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وفاء ووالء

ِل ْأج � ��لِ ال��وف��ا ِء ِل � َب��اين ال��وط��نْ
و َن�ح�م� ْ�ي ال�ب�لا َد و�إر ًث ��ا عظي ًما
و َن � ْب �ن� ْ�ي ح �� �ض��ار َة ع �ه��دٍ ج��دي��د
ِب� � َع� � ْز ِم ال ��رج ��الِ َن� � َن � ُ
�ال امل �ع��ايل
ِل� � ُن� � ْع� �ل ��ي م � �ن� ��ار َة عِ � �ل� ��مٍ و ِدي � ��ن
و َن �ح �ي��ا ح� �م ��ا ًة ل �ه ��ذا ال��وط��ن
ٌ
وجي�ش َعرمر ُم َيحمي ال َعرين
ف�ف��ي ال�َب� ِرَّ�� ُج �ن � ٌد �� ُ�ش��را ٌة ح�م��ا ٌة
�إذا م��ا دع��اهُ ��م ُم �ن��ادي ال��وغ��ى
ويف اجل ِو َحامت ن�سو ُر احلِ َمى
وك ��ان ��ت ب ��رو ًق ��ا ِب � َق �ل� ِ�ب ال � ِع��دا
�اب �أ� � �س� ��و ٌد �أُب� � ��ا ٌة
�وب ال� � ُع� �ب � َ
جت � � ُ
ف�ه��م ل �ل �� َّ��ص��دي��قِ ر� �س��ائ � ُل ���سِ � ْل� ٍ�م
ف� ُه� ّب��وا َج�م�ي�ع�اً ِل� ُن� ْع� ِل��ي ال� ِب� َن��ا َء
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ن���ص� ُ
�ون ال�ع�ه��و َد و ُن�ع�ل��ي ال� َع�لَ� ْم
ف� َت�ب�ق��ى ُع �م� ُ
م
�ان ُت �ب��اه� ْ�ي الأُ مَ ْ
و َن ��رق ��ى ِب�ه�ي�ث��م َن � ْ�ح� � َو ال � ِق � َم � ْم
مَ
ون�ضي �� َ�س� ِو َّي�اً َف��� ُ�ش� ُدّوا ال ِه َم ْم
و َن �� �س �م��و ب ��أخ�ل�ا ِق �ن��ا وال � ِق � َي � ْم
ن �� �ص� ُ
�ون ال� �ب�ل�ا َد ب �ح ��ز ٍم وع ��ز ْم
وي � �ف� ��دي ُع � �م � ��ا َن ب� � � ��رو ٍح و َد ْم
وم � � � ٌد �أ� �ش � ْم
ول �ل ��� َّ�ش �ع� ِ�ب عِ � � � ٌّز جَ
ف�ه��م لل��أع��ادي ُح���س��ا ٌم َو�� َ�س� ْه� ْم
ف� �ل� � ُّب ��وا ال � �ن� ��دا َء وق� ��ال� ��وا ن �ع � ْم
� �ص��واع � َق ت �ك��وي ع � ��د ًوا غ���ش� ْم
ف�سادوا البحا َر و�صانوا ِّ
م
الذ مَ ْ
وه ��م ل�ل��أع ��ادي ت ��راهُ � � ْم حِ � َم � ْم
على ن�ه� ِ�ج ق��اب��و�� َ�س خ� َّ�ط ال َقلَ ْم

املقدم الركن (متقاعد)
�سامل بن حممد ال�سيابي

العماين يف حديث خا�ص ملجلة (
معايل رئي�س جهاز اال�ستثمار ُ

�أجرت اللقاء� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية
الت�صوير :العريف� :أحمد بن فهد الوهيبي ـ �أر�شيف جهاز اال�ستثمار العُماين

):

امل�س�ؤولية املوكلة على اجلهاز �أ�صبحت �أكرب مما كانت عليه �سابقا ،ويعد الذراع اال�ستثماري للحكومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ويهدف �إلــى حتقيق �أكبـر ق ــدر من العوائد وتوفري الإيرادات وتكوين احتياطات ماليــة

 llيف بداي��ة اللق��اء ..يطي��ب لن��ا �أن نبارك
ملعاليكم الثقة ال�سامية التي �أوالها لكم جاللة
ال�سلطان هيث��م بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورع��اه -بتعيينك��م رئي�س��ا جله��از اال�ستثمار
العماين؟ فما هي طموحاتكم يف �أداء وحتقيق
ُ
الر�ؤية الوطنية من �إن�شاء هذا اجلهاز؟

 mب�سم اهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل ،بداي ًة �أوجه �أجل و�أجمل التحايا لقراء
ومت�صفحي (جند ُعمان) الأك��ارم ،و�أتوجه
للقائمني عليها بال�شكر اجلزيل على هذه
املقابلة من �أجل ت�سليط ال�ضوء على اجلانب
اال�ستثماري لل�سلطنة ،و�إبراز �أدوار اجلهاز
على ال�صعيدين املحلي وال��ع��امل��ي يف
�ضوء املر�سوم ال�سلطاين القا�ضي بت�أ�سي�س
اجلهاز ،كما �أ�شكركم على تهنئتكم لنيلي
الثقة ال�سامية ،و�أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا جميعا
لأداء املهمة املنوطة بنا على �أكمل وجه
حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالي ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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تزخر ال�سلطنة مبقومات ا�ستثمارية واع��دة
يف خمتلف القطاعات ،فموقعها اجلغرايف املتميز
بني دول العامل على اخلارطة اجلغرافية واملطلة
على مم��رات بحرية دولية و�إقليمية ،كما تطل
على م�ضيق هرمز الإ�سرتاتيجي ال��ذي ي�صل بني
اخلليج العربي واملحيط الهندي ،مما يفتح لها
�آف��اق اال�ستثمار والتبادل التجاري ،كما تتميز
ال�سلطنة ببيئتها االقت�صادية امل�ستقرة وبنيتها
ً
�شبكة
الأ�سا�سية الر�صينة واملتكاملة التي تت�ضمن
من الطرق الرب ّية واملطارات واملوانئ ذات الت�صنيف
العاملي واملناطق االقت�صادية احل��رة ،وم��وارده��ا
الب�شرية امل�ؤهلة ،والبيئة اال�ستثمار ّية
الآمنة التي تت�سم بال�شفاف ّية ،وامل��وارد

املتنوعة والغن ّية،
الطبيع ّية
ّ
�إىل جانب اال�ستقــرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي الـــذي تتمتع بـه
من �ش�أنها ت�شجيــع اال�ستثمــار
الداخلي واخلارجي .
ول��ل��ح��دي��ث ح����ول اجل��ه��ود
اال�ستثماريــة فــــي ال�سلطنـة
و�أدواره���ا الفعالة التقت جملة
(
) معايل عبد ال�سالم
بن حممد بن عبداهلل املر�شدي
العماين
رئي�س جهاز اال�ستثمار ُ
و�أج������رت م���ع م��ع��ال��ي��ه ال��ل��ق��اء
الآتي..

 llمعاليك��م� ..صدر املر�س��وم ال�سلطاين رقم
العماين
( )2020/61ب�إن�ش��اء جه��از اال�ستثم��ار ُ
والذي يعد �أحد �أبرز �أ�شكال املنظومة الإدارية
املتطورة لل�سلطنة ،كما ميثل ترجمة للر�ؤية
ال�سامي��ة مل�س�يرة النه�ض��ة املتج��ددة ،الت��ي
ترتكز يف جوهره��ا على التحديث والتطوير،
ما هي املهام واالخت�صا�صات للجهاز؟

بني الأهداف اال�ستثمارية للجهاز والأهداف
االقت�صادية واملالية العامة .ويعمل �أي�ضا
على و�ضع ال�سيا�سات العامة لال�ستثمارات
احلكومية وامل�ساهمة مع اجلهات احلكومية
املعنية يف ر�سم وو�ضع �إ�سرتاتيجيات وبرامج

لقد �أ�صبحت امل�س�ؤولية املوكلة على
جهاز اال�ستثمار ال ُعماين �أك�بر مما كانت
عليه �سابقا (ال�صندوق االحتياطي العام
ل��ل��دول��ة) ،حيث �أوك��ل��ت �إل��ي��ه �إدارة جميع
ال�رشكات اململوكة للدولة  -با�ستثناء
�رشكة تنمية نفط ُعمان ،حيث يقوم اجلهاز
مبراجعة �أداء هذه ال�رشكات التي تتوزع
على قطاعات خمتلفة ومتنوعة ،والعمل
على �إيجاد ال�سبل املنا�سبة لرفع كفاءتها
وتطوير نظم احلوكمة فيها ،وتعزيز التكامل
والرتابط فيما بينها لت�ساهم ب�شكل �أف�ضل
يف الناجت املحلي للدولة.
�إننا ن�أمل من ه��ذا التحول �أن ي�شكل
ع�لام��ة ف��ارق��ة يف م�ستقبل اال�ستثمار
والقطاع اخلا�ص يف ال�سلطنة ،و�سنعمل يف
ت�رسيع وترية النمو لهذا القطاع ومتكينه
لي�صبح �رشيكا �أ�سا�سيا يف التنمية .وقد
جنحنا واحل��م��د هلل يف ال��ف�ترة الق�صرية
املا�ضية �أن نحقق بع�ض ما نطمح له يف
هذا املجال.

التنمية االقت�صادية .كما �أنيط له هيكلة
وتنظيم �أو دمج �أو توحيد �أو �ضم �أو ت�صفية
�أي من اال�ستثمارات �أو ال�رشكات �أو ال�صناديق
�أو املمتلكات التابعة له .ويعمل اجلهاز كذلك
على اال�ستثمار داخ��ل ال�سلطنة وخارجها

 mيعد جهاز اال�ستثمار ال ُعماين الذراع
اال�ستثماري للحكومة وال���ذي يهدف �إىل
�إدارة وتنمية وا�ستثمار �أموال و�أ�صول الدولة
مبا يحقق �أك�بر قدر من العوائد ،كما يعمل
على توفري الإيرادات الالزمة لرفد امليزانية
العامة وحتقيق اال�ستدامة املالية ،وتكوين
اح��ت��ي��اط��ي��ات ووف�����ورات م��ال��ي��ة ل�ل�أج��ي��ال
القادمة ،وتنفيذ �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات
احلكومة املتعلقة بالنهو�ض بالقطاعات
االقت�صادية امل�ستهدفة.
كما تتمثل �أب��رز اخت�صا�صات اجلهاز
يف الإدارة والإ���ش�راف على اال�ستثمارات
احلكومية يف كافة القطاعات ،ومتابعة
وتقييم �أدائها مبا ي�سهم يف حتقيق التناغم
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وت��وزي��ع��ه��ا على ال��ق��ط��اع��ات االقت�صادية
املختلفة و�إدارت��ه��ا وحت�صيل العائد منها
و�إعادة ا�ستثمارها.
 llمعاليك��م ..يف العه��د املتوا�ص��ل والنه�ض��ة
امل�ستمرة التي يقودها جاللة ال�سلطان هيثم بن
ط��ارق املعظم – حفظه اهلل ورع��اه -يعول على
اال�ستثم��ار العُ م��اين الكث�ير يف �إيج��اد معطيات
ودفع��ة كبرية لتنوي��ع االقت�ص��اد الوطني على
�ض��وء اخلطط اخلم�سية و (ر�ؤي��ة عُ مان .)2040
كي��ف ترون هذا اجلانب؟ وم��ا هي املجاالت التي
يتم الرتكيز عليه��ا والتي ت�سهم يف رفع اقت�صاد
ال�سلطنة ،وتوفري الفر���ص الوظيفية للمواطن
العُ ماين؟

 mا�ستطاع ج��ه��از اال�ستثمار ال ُعماين
(�صندوق االحتياطي العام للدولة �سابقا)
على مدى اخلم�س ال�سنوات املا�ضية �أن يحقق
�إجن���ازات كبرية رغ��م التحديات التي مرت
بها الأ���س��واق العاملية من تقلبات وتذبذب
�أ�سعار النفط� ،إال �أنه ا�ستطاع �أن يرفد املوازنة
العامة للدولة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
ل�سد العجوزات ،وذلك �أحد الأدوار التي ميكن
�أن ي���ؤدي��ه��ا اجل��ه��از يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف
اال�ستثنائية� .أما بالن�سبة للقطاعات امل�ستهدفة
التي يتم الرتكيز عليها فقد اختلفت �إثر �صدور
املر�سوم ال�سلطاين القا�ضي بت�أ�سي�س اجلهاز
والذي �أ�صبحت مبوجبه جمموعة من ال�رشكات
حتت �إدارته با�ستثناء �رشكة تنمية نفط ُعمان،
فمحفظة اال�ستثمارات املحلية التابعة للجهاز
واملتمثلة يف هذه ال�رشكات ت�شكل �أكرث من
( %)50من �إجمايل ا�ستثمارات اجلهاز متوزعة
على ( )12قطاعا رئي�سيا وت�ساهم بنحو
( %)24من الناجت املحلي الإجمايل لل�سلطنة.
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�أوجه حتية تقديــــر و�إجـــــالل �إلـى قــوات ال�سلطان امل�سلحة بكافــــــة
�أ�سلحتها وفروعها عــــلى الدور احليوي الذي ت�ؤديه يف �سبيل رفعة الوطن
واحلفاظ عـــلى مكت�سباته ومنجزاته و�سالمـــــة القاطنني عـلى �أر�ضــــه
[ [ [ [ [
كما توجد باملحفظة �أي�ضا �سندات و�أ�صول
ق�صرية املدى متمثلة يف ال�سندات والأ�صول
والأذون وال�صكوك وال��ودائ��ع ،وا�ستثمارات
م�شرتكة مع الدول ال�صديقة ،وتداوالت الأ�سهم
بالأ�سواق العامة .ويعمل اجلهاز على ربط
�سيا�سات و�أنظمة ال�رشكات التابعة له مع
ال�سيا�سات العليا للجهاز ،من �أجل توحيدها
ومواءمتها مع (ر�ؤية ُعمان  )2040واملتمثلة
يف تنمية م�صادر التنويع االقت�صادي ،وتعزيز
حجم الإيرادات غري النفطية يف الناجت املحلي،
�إ�ضافة �إىل ال�سعي ال�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة لل�سلطنة.
�أم����ا حم��ف��ظ��ة اال���س��ت��ث��م��ارات العاملية
فتتكون م��ن ا�ستثمارات خا�صة مبا�رشة
متوزعة يف ( )23دولة حول العامل يف �أكرث
من ( )14قطاعا ،كما ميتلك اجلهاز عددا من
اال�ستثمارات العقارية يف ( )16دولة وب�أكرث
من ( )10فئات عقارية ،كما ي�ستثمر اجلهاز
يف عدد من ال�صناديق اال�ستثمارية يف التملك
اخل��ا���ص ،و�صناديق متلك ع��ق��اري متنوعة
قطاعيا وجغرافيا .من جانب �آخر ف�إن اجلهاز
ي�ستثمر �أي�ضا يف �أ���س��واق الأ�سهم العاملية،
وال�سندات والأ�صول ق�صرية الأجل ،و�صناديق
م�شرتكة مع الدول ال�صديقة.

 llمعاليك��م ذك��رمت جهود ال�سلطن��ة يف توحيد
اجله��ود اال�ستثماري��ة احلكومي��ة ،وجتمي��ع

ال�ش��ركات يف عدد من املجاالت حت��ت مظلة جهاز
اال�ستثم��ار العُ م��اين كمنظومة متكامل��ة ،بهدف
تطوير �أدائها ورفع كفاءتها ومتكينها من الإ�سهام
الفاع��ل يف املنظوم��ة االقت�صادي��ة ،وال��ذي يعد
خط��وة مهم��ة يف �إط��ار �إيج��اد ر�ؤي��ة جديدة يف
جمال الدف��ع باال�ستثمار الداخل��ي واخلارجي..
فكي��ف ت��رون ه��ذا التغي�ير التاريخ��ي؟ وما هي
�أه��داف وخط��ط اجله��از بع��د عملي��ة الدمج يف
تن�شيط اال�ستثمار العُ ماين؟

 mي�أتي هذا التغيري التاريخي يف �سبيل
توحيد اجلهود اال�ستثمارية وتنويع م�صادر
ال��دخ��ل �سعيا يف حتقيق الإدارة الفاعلة
واحلوكمة املثُلى للأ�صول الوطنية وتعزيز
قدراتها وتطوير �أدائها ،والت�أكد من مواءمة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات امل ّتبعة م��ن �أج���ل حتقيق
الأه���داف املنوطة بتلك امل�ؤ�س�سات لتطوير
القطاعات االقت�صادية الواعدة لل�سلطنة.
لقد ق��ام اجلهاز م�ؤخرا مبراجعة �شاملة
لل�رشكات اململوكة له ،و�أعلن عن �إعادة ت�شكيل
جمال�س �إدارة (� )16رشكة ،وفقا ملعايري حمددة
ت�شمل الأو���ض��اع الت�شغيلية لهذه ال�رشكات
والقطاعات العاملة بها ،بالإ�ضافة �إىل �ضمان
حتقيق امل�شاركة املجتمعية عرب تعيني الأع�ضاء
امل�ستقلني واخلرباء وذوي االخت�صا�ص والر�أي.
وق��د عمل اجل��ه��از على �إر���س��اء الإط���ار العام
للقواعد املنظمة حلوكمة ال�رشكات التابعة له،
و�إن�شاء حلقة و�صل مبا�رشة معها وذلك بعد

�إط�لاق برنامج (رواب��ط) الذي يهدف �إىل ربط
�سيا�سات و�أنظمة تلك ال�رشكات مع ال�سيا�سات
العليا للجهاز من �أج��ل توحيدها ومواءمتها
مع (ر�ؤي��ة ُعمان  )2040واملتمثلة يف تنمية
م�صادر التنويع االقت�صادي ،وتعزيز حجم
الإيرادات غري النفطية يف الناجت املحلي� ،إ�ضافة
�إىل ال�سعي ال�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة لل�سلطنة .ويجري تفعيل برنامج
(رواب����ط) م��ن خ�لال �إ��ش�راك جميع الأط���راف
ذات العالقة يف هذه ال�رشكات واملتمثلة يف
قطاعات اال�ستثمار ،وتوزيع و�إدارة الأ�صول،
وامل��خ��اط��ر و الإل���ت���زام ،وامل����وارد الب�رشية،
وعمليات التوريد والعقود ،واملالية ،وتقنية
املعلومات ،واالت�صال امل�ؤ�س�سي ،وال�ش�ؤون
القانونية والتدقيق لت�ساهم جميعها يف تنفيذ
كافة حم��اور الربنامج و�أهمها مواءمة �أداء
ال�رشكات مع الأهداف الوطنية املر�سومة لها و
امل�ساهمة يف حتقيق (ر�ؤية ُعمان .)2040
كما ي�سلط اجلهاز ال�ضوء على الدور الذي
ميكن �أن يلعبه ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف �إث���راء
الإقت�صاد املحلي وتعزيز ال�رشاكة الناجحة مع
احلكومة مبا ي�شمل ا�ستثمارات القيمة املحلية
امل�ضافة ،والنهو�ض ب�سوق الأوراق املالية،
وتطوير القوى العاملة الوطنية� ،إ�ضافة �إىل
العمل على التطوير امل�ستمر لكافة القطاعات
اال�ستثمارية يف ال�سلطنة.
 llمعاليك��م ..تع��اين الدول من حت��د اقت�صادي
غ�ير م�سب��وق من��ذ تف�ش��ي جائح��ة كورون��ا
(كوفي��د )19-الت��ي �أحلق��ت �أ�ض��رارا بالغ��ة
باالقت�ص��اد العاملي ،فما هي اجلهود التي تقوم بها
ال�سلطنة عامة واجلهاز ب�شكل خا�ص يف ظل هذه
الظ��روف ،يف موا�صل��ة توف�ير بيئ��ة ا�ستثمارية
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مرنة وجاذب��ة للم�ستثمرين ،بالإ�ضافة �إىل �ضخ
اال�ستثمارات العُ مانية يف اخلارج ،الأمر الذي من
خالل��ه �سيُعظم م��ن العائدات املتوقع��ة ،ومينح
ال�سلطنة املزيد من القوة االقت�صادية؟

 mلقد ع��ان��ت اقت�صاديات ال��ع��امل ككل
واقت�صاد ال�سلطنة على وجه اخل�صو�ص من
موجة جائحة ك��ورون��ا التي �أل��ق��ت بظاللها
منذ بداية عام 2020م ،الأم��ر الذي �أدى �إىل
الهبوط التلقائي لأ�سعار النفط ب�سبب كرثة
العر�ض وقلة الطلب جراء الإغالق الذي �شهدته
معظم امل�ؤ�س�سات ال�صناعية حول العامل ب�سبب
هذه اجلائحة .فبجانب االح�ترازات ال�صحية
التي فر�ضتها حكومة ال�سلطنة لتجنب تف�شي
اجل��ائ��ح��ة؛ ق��ام��ت �أي�����ض��ا بو�ضع ال��ع��دي��د من
الت�سهيالت لدعم االقت�صاد ،فقد مت ت�أجيل
القرو�ض للمت�رضرين خ�صو�صا تلك املتعلقة
بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ملدة �ستة
�أ�شهر ،وزي��ادة ن�سبة الإقرا�ض لتفادي تفاقم
ال�رضر على ه��ذه امل�ؤ�س�سات ،وح��ث البنوك
املحلية على خف�ض الر�سوم احلالية للقرو�ض،
كما قام البنك املركزي ال ُعماين بالإعالن عن
حزمة حوافز �شاملة تقدر قيمة �أثرها بعدة
مليارات ري��ال ُعماين يف اقت�صاد ال�سلطنة،
�شملت خف�ض ن�سبة كفاءة ر�أ�س املال (Capital
 )Conservation Bufferلدى البنوك بن�سبة
( %)50من (� %)2.5إىل ( ،%)1.25وزيادة ن�سبة
الإقرا�ض والتمويل للقطاعات الإنتاجية يف
االقت�صاد مبا فيها قطاع الرعاية ال�صحية ،كما
مت خماطبة البنوك املحلية للنظر يف تخفي�ض
الر�سوم احلالية للخدمات امل�رصفية املختلفة
وجتنب فر�ض ر�سوم جديدة خالل عام 2020م،
كما مت خف�ض ن�سبة الفائدة على معامالت
تداول العمالت الأجنبية حتى �ستة �أ�شهر.
من جانب �آخ��ر قامت احلكومة �أي�ضا يف
وقت �سابق من هذا العام بالإعالن عن �إجراءات
الإع��ف��اء ال�رضيبي لل�رشكات وال��ت��ي �شملت
ت�أجيل تقدمي الإق��رار ال�رضيبي ،والإعفاء من
جميع الغرامات واجل��زاءات املتعلقة بالإيداع
امل�ؤجل ودفع ال�رضائب ،و�شملت كذلك الإعفاء
من �رضيبة ال�سياحة و�رضيبة البلدية حتى ()6
�أ�شهر ،كما �أن هناك �إعفاءات �شملت اجلمارك
و�إج����راءات التوريد واال���س��ت�يراد .كلها ت�صب
يف م�صلحة ت�سهيل الإج���راءات االقت�صادية
وتقلي�ص ال�رضر الذي خلفته جائحة كورونا
على االقت�صاد.
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متثل �أبرز اخت�صا�صات اجلهاز يف الإدارة والإ�شراف على اال�ستثمارات
احلكومية يف كافة القطاعات ،ومتابعة وتقييم �أدائها مبا ي�سهم
يف حتقيق التناغم بني الأه��داف اال�ستثمارية للجهاز والأه��داف
االقت�صادية واملالية العامة
[ [
ذوي ال�صلة بالقطاع الذي نود اال�ستثمار فيه.
ما �أود الإ�شارة �إليه يف هذا ال�صدد �أن قرارات
اال�ستثمار التت�أثر ب���آراء �شخ�صية �أو �أي نوع
من التو�صيات ،فيحدث �أن يتم ا�ستثمار ()10
فر�ص ا�ستثمارية فقط خالل العام من �أ�صل
( )1000فر�صة ا�ستثمارية يتم تقدميها �إىل
جلنة اال�ستثمار.

[ [ [
�أما عن دور اجلهاز يف كبح تداعيات هذه
الأزم���ة ،فقد ق��ام اجل��ه��از بتوجيه ال�رشكات
التابعة له يف قطاعات اللوجي�ستيات والطريان
والأمن الغذائي وغريها من القطاعات للتكاتف
والت�ضافر وال��وق��وف �صفا واح��� ًدا يف �سبيل
ت�سهيل �إج��راءات الت�صدير واال�سترياد والنقل
ل�ضمان توافر ال�سلع اال�ستهالكية وتلك املتعلقة
بالأن�شطة ال�صناعية وغريها من القطاعات.
وقامت ال�رشكات التابعة للجهاز بت�سيري بع�ض  llمعاليك��م ..تتج��ه ر�ؤية ال�سلطن��ة نحو بناء
اخلطوط البحرية واجلوية �أثناء اجلائحة لي�س قاع��دة متينة عل��ى التنويع االقت�ص��ادي القائم
بهدف ربحي و�إمنا لأهداف �إ�سرتاتيجية راعت عل��ى �أ�سا�س التقني��ة واملعرفة واالبت��كار ،ما هي
�أدوار املجموع��ة العُ ماني��ة لالت�ص��االت وتقني��ة
امل�صلحة العليا والأج��ن��دة الوطنية .كما �أن
املعلوم��ات ،والت��ي مت ت�أ�سي�سه��ا م��ن قب��ل جه��از
اجلهاز ،من خالل �شبكة عالقاته الدولية ،لعب
اال�ستثمار العُ ماين يف تنفيذ �إ�سرتاتيجيات قطاع
دورا كبريا يف توفري الأجهزة وامل�ستلزمات االت�ص��االت ك�إح��دى �أه��م الأدوات التنفيذي��ة
الطبية املطلوبة م��ن وزارة ال�صحة لعالج اال�ستثماري��ة واملحرك الأ�سا�س��ي لنمو االقت�صاد
املر�ضى امل�صابني بـ (كوفيد –  ،)19بالإ�ضافة املعريف؟
�إىل ا�ستخدام عالقاته الدولية يف التن�سيق
 mمت ت���أ���س��ي�����س امل��ج��م��وع��ة ال�� ُع��م��ان��ي��ة
ذراعا
حل�صول العديد من امل�شاريع الوطنية على لالت�صاالت وتقنية املعلومات لتكون
ً
الت�سهيالت املالية من البنوك وامل�ؤ�س�سات ا�ستثمار ًيا للحكومة بال�رشاكة مع القطاع
العاملية.
اخل��ا���ص يف تنفيذ �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات ومبادرات الثورة
 llمعاليك��م� ..أ�شرمت �إىل قي��ام جهاز اال�ستثمار ال�صناعية الرابعة ،ومتكني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
العُ م��اين بتنفيذ العديد م��ن امل�شاريع يف خمتلف واملتو�سطة للم�ساهمة يف هذا القطاع ب�شكل
القطاع��ات ،مبا ي�ض��ع يف احل�سبان ع��دة عنا�صر ف��اع��ل ،وتعمل املجموعة على تقدمي الدعم
رئي�سي��ة يف تنفي��ذ امل�شاري��ع ل�ضم��ان حتقي��ق
�أعل��ى م�ست��وى من القيم��ة االقت�صادي��ة والعائد الإ�سرتاتيجي واملايل ،والتن�سيق امل�ستمر بني
اال�ستثم��اري من تل��ك امل�شاريع ،فكي��ف تقيمون ال�رشكات لتحقيق الأه��داف امل�شرتكة لتفادي
االزدواج���ي���ة وت�����ض��ارب امل�����ص��ال��ح ،وزي���ادة
هذا اجلانب؟
 mيخ�ضع �صنع ال��ق��رار للدخول يف �أي الفاعلية من خالل توحيد اخلدمات امل�ساندة
ا�ستثمار لآلية حمددة ووا�ضحة ،ومير بخطوات لل�رشكات التي تندرج حتت مظلتها يف الوقت
مدرو�سة ت�شمل عدة جوانب ،حيث يقوم فريق احل���ايل ،وت��ل��ك ال��ت��ي �سيتم �إن�����ش��ا�ؤه��ا الحقا
اال�ستثمار بدرا�سة اجلوانب التجارية والفنية بالإ�ضافة �إىل الت�سويق للقطاع داخل ال�سلطنة
واملالية للم�رشوع ،ثم تقوم دائ��رة املخاطر وخارجها للم�ساهمة يف دعم االقت�صاد الوطني
وااللتزام ب�إعطاء نظرة �شاملة وفاح�صة جلميع من خ�لال جلب اال�ستثمارات اخلارجية من
خطوات اال�ستثمار وال��ط��رق املثلى لتفادي ج��ان��ب ،والت�سويق ل�رشكات املجموعة يف
املخاطر املحتملة ،بينما ت�ضع الدائرة القانونية الأ�سواق الإقليمية والعاملية من جانب �آخر.
كما تعمل املجموعة على متكني القطاع
نطاق الفح�ص التمهيدي لفر�ص اال�ستثمار،
وتخ�ضع الفر�ص اال�ستثمارية املقدمة �إىل اخلا�ص وذلك بالدخول مع �رشاكات �إ�سرتاتيجية
جلنة اال�ستثمار �إىل تقييم خرباء عامليني من مع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بغر�ض

تطويرها والنهو�ض بها لقيادة جوانب معينة
يف قطاع تقنية املعلومات ،و�إ�سناد العديد من
الأعمال لها .فقد �سبق و�أن ا�ستثمرت املجموعة
ال ُعمانية لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف
�إح��دى ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة التي
تقوم بت�صنيع �أج��ه��زة احلا�سب الآيل كونها
�أول �رشكة ُعمانية يف هذه املجال ،وذلك من
خالل تقدمي الدعم املايل والفني لتمكينها ،كما
�أن �رشكة تقنيات الف�ضاء التابعة للمجموعة
تعمل لتلبية احتياجات �أكرث من ( )500قرية
ُعمانية ب�شبكة (الإنرتنت) عن طريق الأقمار
اال�صطناعية لتتمكن من مواكبة متطلبات
التعلم عن بعد ،بالإ�ضافة �إىل تد�شني م�رشوع
�أول قمر ا�صطناعي ُعماين.
وحتر�ص املجموعة على تنفيذ توجيهات
احلكومة عرب (ر�ؤي���ة ُعمان  ،)2040لتكون
�إح����دى الأدوات التنفيذية اال�ستثمارية
واملحرك الأ�سا�سي لنمو االقت�صاد املعريف
وق��ي��ادت��ه يف ال�سلطنة لتحويلها �إىل مركز
�إقليمي يف اقت�صاد املعرفة ،وترجمة للنطق
ال�سامي ملوالنا -حفظه اهلل ورع��اه -الرامي
�إىل متكني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
وقطاع ريادة الأعمال ال�سيما امل�شاريع التي
تقوم على االبتكار والذكاء اال�صطناعي ،كما
ت�سعى املجموعة �إىل متكني االقت�صاد املعريف
باال�ستثمار يف العقول ودعم ال�شباب الواعد،
وبناء بنية �أ�سا�سية تقنية متطورة قادرة على
ا�ستيعاب امل�ستجدات وحتديات الأمن ال�سيرباين
�سعيا يف بناء قاعدة متينة مبنية على التنويع
االقت�صادي القائم على �أ�سا�س التقنية واملعرفة
واالبتكار.

جانـب من اال�ستثمـارات اخلـارجيــة للجهــــاز

 llمبنا�سب��ة العي��د الوطني اخلم�س�ين للنه�ضة،
ه��ل من كلمة يود معاليكم توجيهها عرب جملتكم
(جند عُ مان) بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة؟

 mيطيب يل من هذا املنرب �أن �أرفع �أ�سمى
�آي��ات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي
مل��والي ح�رضة �صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم – حفظه اهلل ورعاه-
مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني لنه�ضة ُعمان
املتجددة التي �أر�سى دعائمها ال�سلطان الراحل
 ط َّيب اهلل ث��راه  -كما �أوج��ه حتية تقديرو�إج�لال �إىل ق��وات ال�سلطان امل�سلحة بكافة
�أ�سلحتها وفروعها على ال��دور احليوي الذي
ت�ؤديه يف �سبيل رفعة الوطن واحلفاظ على

مكت�سباته ومنجزاته و�سالمة القاطنني على
�أر�ضه .و�أود �أن �أوجه كلمتي ل�شعب ُعمان الويف
ب�أن يحافظ على منجزات هذه النه�ضة وي�ساهم
يف بنائها حتى تكون ُعمان يف م�صاف الدول
املتقدمة ،فال تبنى الأمم �إال ب�سواعد �أبنائها،
و�أن رقيها يف مدارج احل�ضارة والتقدم ال يتم

�إال بالت�شمري عن �سواعد اجلد والإخال�ص يف
العلم والعمل� ،سائلني اهلل العلي القدير �أن يكلل
م�ساعينا جميعا بالنجاح ملا فيه م�صلحة
هذا الوطن املعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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معايل الدكتور وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه يف حديث خا�ص لـ (

�أجرى اللقاء  :النقيب /يون�س بن �سامل املحروقي

):

ت�صوير  :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين � -أر�شيف وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

القطاعــات الزراعيـة وال�س��مكية واحليــــواني��ة ومـــوارد امليــاه تعـــــــــــــــــــــــــــ��د مــن القطاعــات املهـمـــة وتلـــع��ب دورًا كبيــــ ًرا فــــي التنميــــة
امل�ستـــدامـــــة والتطويــــر والأمــــن واال�ستـقـــــرار وتوفيـــر فــــــــــــــــــــــــــــــــر�ص العمــل وامل�ساهمـــة فــي الناتــج الإجمالـــي املحلـــي للـدولــــة
تعد القطاعات الزراعية وال�سمكية واحليوانية وموارد املياه يف ال�سلطنة من القطاعات االقت�صادية والإنتاجية
ذات الأهمية ،ورافدا مهما من روافد دعم االقت�صاد الوطني ،ولقد حظي القطاع خالل م�سرية النه�ضة املباركة

باالهتمام ال�سامي لباين نه�ضتها املغفور له ب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه  -نظراً لأهميته
يف تعزيز الأمن الغذائي ،وارتباطه باملوروث االجتماعي ،وم�ساهمته يف توفري فر�ص العمل واال�ستقرار املجتمعي
يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة .وما زالت هذه القطاعات حتظى بذات االهتمام من لدن موالنا ح�ضرة �صاحب
�سلطانيا رقم ()2020/92
مر�سوما
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق – حفظه اهلل ورعاه – فقد تف�ضل جاللته و�أ�صدر
ً
ً
والذي يعنى بتغيري م�سمى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية �إىل وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه ،وما هذا

�إال دليل على مدى حر�ص جاللته � -أعزه اهلل  -بهذا القطاع احليوي.
ولقد حبا اهلل ُعمان بتنوع جغرايف وبيئي كبري ،حيث متثل امل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي املمتدة من

حمافظة م�سندم �إىل حمافظة ظفار � ً
أر�ضا زراعية خ�صبة �صاحلة لزراعة خمتلف املحا�صيل الزراعية ،فيما متثل
العمانية والتي يبلغ طولها ( )3165كم بيئة غنية بالرثوات ال�سمكية ذات اجلودة العالية ،ولت�سليط
طول ال�سواحل ُ

ال�ضوء على هــذه القطاعـات احليوية التقت جملـة (

) مبعالــي الدكتـور �سعود بن حمود احلب�سي وزير

الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه من خالل التقرير ال�صحفي الآتي:

 ppمعايل الدكت��ور �شهدت ال�سلطنة
تط��ورا وتنمي��ة مت�سارع��ة �شمل��ت كاف��ة
القطاعات ،نرجو من معاليكم ت�سليط ال�ضوء
على �أه��م ما �شهدته قطاعات ه��ذه الوزارة
م��ن تطوي��ر ومن��و خ�لال م�س�يرة النه�ض��ة
املبارك��ة؟ وم��ا �ست�شه��ده م��ن م�شروع��ات
م�ستقبلية؟
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يف بداي��ة حديثي � أح��ب �أن �أنتهز الفر�صة
ب���أن �أرف��ع �أ�سم��ى �آي��ات الته��اين والتربيكات
�إىل املق��ام ال�سام��ي حل�رضة �صاح��ب اجلاللة
ال�سلطان هيثـم بن طارق املعظم  -حفظـه اهلل
ورع��اه  -و�إىل ال�شعب ال ُعم��اين الأبي مبنا�سبة
العي��د الوطني ( )50املجي��د ،راجيا من اهلل عز
وج��ل �أن يعيد ه��ذه املنا�سبة على اجلميع بكل
خري و�رسور.
مما ال �شك في��ه �أن القطاعات التي ت�رشف
عليه��ا ال��وزارة كله��ا تتمح��ور يف �إدارة نظام
الأمن الغذائ��ي يف ال�سلطنة ،الأمر الذي يتطلب
الكث�ير من اجلهود والتن�سي��ق مع اجلهات ذات
العالقة على امل�ست��وى املحلي والدويل ،وبذل
كل ما ميكن بذل��ه من عمل لل�سعي على ت�أمني
وا�ستق��رار منظومة الغذاء يف ال�سلطنة ،ومما ال
�شك في��ه �أن تلك القطاعات (الزراعة ،الأ�سماك،
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املي��اه ،الأمن الغذائي) م��ن القطاعات املهمة،
والت��ي تلعب دورا كب�ير يف التنمية ،والتطوير،
والأم��ن ،واال�ستق��رار ،وتوف�ير فر���ص العم��ل،
والأهم من ذلك امل�ساهمة يف الناجت الإجمايل
املحلي للدولة.
ومن��ذ بزوغ فجر النه�ض��ة املباركة ركزت
ال�سلطن��ة جهوده��ا يف تطوي��ر قط��اع ال�ثروة
الزراعية وال�سمكية وم��وارد املياه ،وفيما يلي
�أبرز ما مت �إجنازه وفقا لكل قطاع:
القطاع الزراعي:
تبن��ت ال��وزارة م�س��ارات جدي��دة لتعزي��ز
اال�ستثم��ارات الزراعي��ة وتكثي��ف االهتم��ام
بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة واجلمعيات
الزراعية كبديل للنظ��م القائمة ،بالإ�ضافة �إىل
الإ��شراف على تفعي��ل العالقة ب�ين القطاعني
احلكوم��ي واخلا���ص لإن�ش��اء امل�رشوع��ات
اال�ستثماري��ة الكب�يرة ،ورف��ع ن�س��ب االكتف��اء
الذاتي ،وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وانعكا�س��ا مل��ا مت بذل��ه م��ن جه��ود حقق
القط��اع الزراع��ي ب�شقي��ه النبات��ي واحلي��واين
مع��دالت منو جيدة خالل ع��ام 2019م ،حيث
ارتفع��ت قيمة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع
الزراعي بالأ�سعار اجلاري��ة من ( )416مليون

ري��ال ُعم��اين يف ع��ام 2018م �إىل ()433
مليون ري��ال ُعماين يف ع��ام 2019م ،حمقق ًا
معدل منو بلغ حوايل (.)%4
الرثوة احليوانية:
تق��وم الوزارة بتنفي��ذ العديد م��ن الربامج
وامل�شاري��ع املرتبط��ة بال�ثروة احليوانية لعل
�أبرزها تنفيذ برناجمي عالج وحت�صني الرثوة
احليوانية من خالل العيادات البيطرية الثابتة
والت��ي يبلغ عدده��ا ( )70عي��ادة موزعة على
كاف��ة حمافظات ال�سلطن��ة ،وم�ست�شفى بيطري
واح��د فق��ط بوالي��ة �صالل��ة مبحافظ��ة ظفار،
وبالن�سبة للقرى واملناط��ق البعيدة يتم تقدمي
خدمت��ي ع�لاج وحت�ص�ين ال�ثروة احليواني��ة
ع��ن طري��ق العي��ادات البيطري��ة املتنقلة التي
جهزته��ا ال��وزارة وعدده��ا ( )41عي��ادة ،ومت
خالل ع��ام 2019م ع�لاج ( )2.5مليون ر�أ�س
م��ن احليوانات (الأبق��ار  -املاعز  -الأغنام-
الإب��ل -اخليول) �ضد الأمرا�ض املختلفة ،وبلغ
ع��دد امل�ستفيدي��ن م��ن خدم��ات الع�لاج على
م�ستوى ال�سلطنة (� )250ألف م�ستفيد.
كم��ا ت��ويل ال��وزارة اهتمام��ا خا�ص��اً
باملن�ش���آت البيطري��ة اخلا�صة وتنظي��م العمل
بها ،وقد بلغ ع��دد العيادات البيطرية اخلا�صة

تبن��ت ال��وزارة م�س��ارات جديدة
لتعزي��ز اال�س��تثمارات الزراعي��ة
وتكثي��ف االهتم��ام بامل�ؤ�س�س��ات
ال�ص��غرية واملتو�س��طة واجلمعيات
الزراعي��ة كبديل للنظ��م القائمة
بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على تفعيل
العالقة ب�ين القطاع�ين احلكومي
واخلا���ص لإن�ش��اء امل�ش��روعات
اال�ستثمارية الكبرية
ً
خا�ص��ا
ت��ويل ال��وزارة اهتمام��ا
باملن�ش���آت البيطرية اخلا�صة وتنظيم
العمل به��ا ،وقد بلغ ع��دد العيادات
البيطري��ة اخلا�ص��ة يف ال�س��لطنة
( )241عيادة و�ص��يدلية ،بالإ�ضافة
�إىل ( )5خمت�برات موزع��ة عل��ى
خمتلف املحافظات
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معايل الدكتور
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
� oأرفع �أ�س��مى �آيات التهاين والتربيكات �إىل املقام ال�س��امي حل�ض��رة �صاحب
اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه اهلل ورعاه  -و�إىل ال�ش��عب
العُماين الأبي مبنا�سبة العيد الوطني ( )50املجيد
 oنقدم �ش��كرنا لقوات ال�س��لطان امل�سلحة البا�س��لة على اجلهود امل�ضنية يف خدمة
الوطن وحمايته وتقدمي اخلدمات الإن�سانية واالجتماعية للمواطنني واملقيمني
يف ال�سلطن��ة ( )241عي��ادة و�صيدلي��ة،
بالإ�ضاف��ة �إىل ( )5خمت�برات موزع��ة عل��ى
خمتلف املحافظات.
الرثوة ال�سمكية:
يع��د القط��اع ال�سمك��ي م��ن القطاع��ات
الرئي�سي��ة امل�ساهم��ة يف التنوي��ع االقت�صادي
والت��ي ت�سه��م يف الدخ��ل الوطن��ي ،وهي على
ر�أ���س القطاع��ات الإنتاجية غ�ير النفطية ،ومت
خ�لال اخلط��ة اخلم�سي��ة التا�سع��ة (-2016
 )2020تنفي��ذ خمترب متخ�ص���ص لهذا القطاع
�ضمن خمت�برات التنويع االقت�ص��ادي (تنفيذ)
وم�رشوع��ا
والت��ي نت��ج عنه��ا ( )91مب��ادرة
ً
رك��زت على ثالثة جوانب رئي�سية وهي :جمال
ال�صي��د ،اال�ست��زراع ال�سمك��ي ،وال�صناع��ات
ال�سمكي��ة ،ويه��دف القطاع �إىل زي��ادة الإنتاج
ال�سمك��ي �إىل نح��و ( )1.4ملي��ون ط��ن بنهاية
ع��ام 2023م ،وامل�ساهم��ة يف الناجت املحلي
الإجم��ايل ب�أكرث م��ن (� )5أ�ضع��اف امل�ساهمة
احلالية لتبلغ ( )1.4مليار ريال ُعماين ،وبلغت
ن�سب��ة االكتفاء الذات��ي املحققة ب�شكل كلي من
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الأ�سم��اك يف ع��ام 2019م ( ،)%142وي�شه��د
قط��اع اال�ستزراع ال�سمكي التجاري منوا خالل
ال�سن��وات الأخ�يرة ،وذلك بع��د �أن ب��د�أ الإنتاج
التجاري من م�رشوع الأقفا�ص العائمة بوالية
قريات والذي بلغ ( )862ط ًنا بنهاية 2019م.
وبه��دف اال�ستم��رار يف حتقي��ق ر�ؤي��ة
القط��اع ال�سمك��ي توا�ص��ل ال��وزارة يف تنفي��ذ
العديد م��ن امل�شاريع كموانئ ال�صيد والأ�سواق
ال�سمكية و�إ�سن��اد اال�ستثمار يف موانئ ال�صيد،
واال�ستثم��ار يف جم��ال �إدارة وت�شغيل الأ�سواق
ال�سمكي��ة ،والأن�شطة الت�سويقي��ة ،وال�صناعات
ال�سمكي��ة ،وتطوي��ر �أ�سط��ول ال�صي��د من خالل
تنفي��ذ برنام��ج �أ�سطول ال�صي��د ي�ستهدف تنبي
اقتن��اء قوارب ال�صيد املتط��ورة ،و�سفن ال�صيد
ال�ساحلي��ة والتجاري��ة والت��ي �ست�ساه��م يف
زي��ادة الإنتاج ال�سمكي خالل املرحلة القادمة
وغريها من الربامج التي تقدمها الوزارة .
قطاع موارد املياه:
تقوم الوزارة بجهود كبرية لتعزيز املوارد
املائي��ة وتنمية م�صادره��ا و�صيانة مواردها

وتنميته��ا ،وذل��ك من خ�لال تنفي��ذ الدرا�سات
اال�ست�شاري��ة لع��دد م��ن امل�شاري��ع املائي��ة
ومراقبة الو�ضع املائي وتقييم املوارد املائية
وا�ستخدام��ات املي��اه يف خمتل��ف القطاعات،
ف�ضال عن موا�صلة جهودها يف تعزيز منظومة
ال�س��دود م��ن خ�لال ا�ستكم��ال تنفي��ذ بقي��ة
امل�شاريع مبختلف املحافظات لتنمية املوارد
املائي��ة ،بالإ�ضافة �إىل تنفي��ذ �أعمال ال�صيانة
والت�أهيل لع��دد من الأفالج و�أعم��ال ال�صيانة
لل�سدود القائمة.
وق��د بل��غ �إجم��ايل ع��دد �س��دود التغذي��ة
اجلوفي��ة الت��ي مت �إن�شا�ؤه��ا �إىل (� )49س��داً ،
ت�ساه��م يف تنمية املوارد املائية ،وحجز مياه
الأمط��ار من الهدر لال�ستف��ادة منها يف تغذية
اخلزان اجل��ويف ،فيما بلغ �إجم��ايل عدد �سدود
التخزين ال�سطحي التي مت تنفيذها يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة (� )114سداً.
وتق��وم ال��وزارة كذل��ك بدرا�س��ة الطلب��ات
املقــدم��ة م��ن قبـ��ل املواطنيــ��ن اخلــا�ص��ة
بالرتاخي���ص املائي��ة ،حيث بل��غ �إجمايل عدد

الرتاخـي���ص ال�صـادرة مبختل��ف ا�ستخداماتها
 حف��ر بئ��ر جدي��دة �أو ا�ستب��دال �أو تعمي��قوتو�سعة بئر �أو �صيانة وتنظيف وغريها  -يف
عام 2019م حوايل ( )5173ترخي�صاً.
الأمن الغذائي:
تع��د امل�شاري��ع الإ�سرتاتيجي��ة يف جم��ال
الأمن الغذائي التي تنفذها الوزارة يف خمتلف
حمافظ��ات ال�سلطن��ة �ضم��ن م�شاري��ع اخلط��ة
الإمنائية لتو�سيع وبناء خمازن لتخزين ال�سلع
واملواد الغذائية الأ�سا�سية مبختلف حمافظات
ال�سلطن��ة والت��ي ت�أتي تنفي��ذا ل�سيا�سة حكومة
موالن��ا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
ب��ن طارق املعظ��م – حفظ��ه اهلل ورعاه – يف
�إطار �إ�سرتاتيجية ال�سلطن��ة الهادفة للم�ساهمة
يف حتقيق الأمن الغذائي ،وكذلك للم�ساهمة يف
ا�ستقرار �أ�سع��ار ال�سلع الغذائي��ة التي ر�صدتها
ال�سلطنة ك�سلع �أ�سا�سية حلياة املواطن اليومية.
وا�ستجابة لدورها يف �ضمان توفري ال�سلع
وامل��واد الغذائي��ة الأ�سا�سية لل�س��كان يف �أثناء
الأزم��ات والأن��واء املناخي��ة والك��وارث ،فقد
و�ضعت الوزارة عددا من الأهداف الإ�سرتاتيجية
حتقيق��ا للأم��ن الغذائ��ي امل�ست��دام تتمثل يف
تنفيذ ال�سيا�سات والت�رشيعات الوطنية ،و�إن�شاء
نظام معلومات وطني متكامل للأمن الغذائي،
ورف��ع فعالي��ة وكف��اءة تخزين ال�سل��ع واملواد
الغذائية الأ�سا�سية وتدوير املخزون.
�سالمة وجودة الغذاء:
حتر���ص ال��وزارة عل��ى تطبي��ق �إج��راءات
الرقاب��ة عل��ى الأغذي��ة امل�ستوردة ع�بر منافذ
ال�سلطنة احلدودية ،ل�ضم��ان �سالمة املنتجات
الغذائي��ة امل�ست��وردة وامل�ص��درة ،كم��ا يت��م
و�ض��ع الأنظمة وال�ضوابط الت��ي تنظم ا�سترياد

املنتج��ات الغذائي��ة وت�صديره��ا وفح���ص
ال�شه��ادات املرافق��ة لل�شحن��ات الغذائي��ة
امل�ستوردة من اخلارج.
 ppمع��ايل الدكت��ور قام��ت الوزارة
بو�ض��ع �إ�سرتاتيجي��ة الزراع��ة امل�ستدام��ة
والتنمية الريفية حتى عام 2040م ان�سجاما
م��ع الر�ؤي��ة امل�ستقبلي��ة  ،2040نرج��و من
معاليكم اطالع القارئ على �أبرز مالمح هذه
الإ�سرتاتيجية وعنا�صرها؟
�سع��ت ال��وزارة �إىل و�ض��ع �إ�سرتاتيجي��ة
الزراع��ة امل�ستدامة والتنمي��ة الريفية ()2040
التي تن�صب به��ا الربامج الرامية �إىل النهو�ض
بالقط��اع الزراع��ي والأن�شط��ة امل�صاحب��ة له
وذلك م��ن خ�لال ا�ستغ�لال امل��وارد املتاحة،
واالهتم��ام بتطوي��ر نظ��م الإنت��اج الزراع��ي
ب�شقي��ه النبات��ي واحلي��واين ،و�إدخ��ال وتطوير
ون��شر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج و�ضمان
اجلودة وحتديث النظم الت�سويقية والت�صنيعية،
ومراعاة للميزات الن�سبية والتناف�سية والقيمة
امل�ضاف��ة ،مع الرتكي��ز على ج��ودة املنتجات
ال ُعماني��ة وحما�صي��ل اخل��ضر والفاكه��ة
االقت�صادية.
وبني��ت الإ�سرتاتيجي��ة عل��ى نق��اط الق��وة
والفر���ص املتاح��ة يف القط��اع ومعاجل��ة
التحدي��ات وه��و م��ا ترم��ي �إلي��ه �إ�سرتاتيجية
الزراع��ة امل�ستدام��ة والتنمي��ة الريفي��ة حت��ى
ع��ام 2040م ،وهناك �إمكاني��ة واعدة لت�صبح
الزراعة والتنمي��ة الريفية من احللول الناجحة
للتغلب على التحديات الت��ي �ستواجه ال�سلطنة
خالل ال�سن��وات ( )25القادمة من خالل تعزيز
اال�ستدامة وزيادة العائدات االقت�صادية وخلق
فر���ص عم��ل للمواطن�ين ودع��م املجتمع��ات

القطاع ال�س��مكي يعد م��ن القطاعات
الرئي�س��ية امل�س��اهمة يف التنوي��ع
االقت�ص��ادي والت��ي ت�س��هم يف الدخل
الوطني وه��ي على ر�أ���س القطاعات
الإنتاجية غري النفطية
بل��غ �إجمايل ع��دد �س��دود التغذية
اجلوفي��ة الت��ي مت �إن�ش��ا�ؤها ()49
�س��د ًا  ،ت�س��اهم يف تنمي��ة امل��وارد
املائي��ة ،وحج��ز مي��اه الأمط��ار من
اله��در لال�س��تفادة منه��ا يف تغذي��ة
اخلزان اجلويف
و�ض��عت ال��وزارة عددا م��ن الأهداف
الإ�س�تراتيجية حتقيقا للأمن الغذائي
امل�س��تدام متثل��ت يف تنفيذ ال�سيا�س��ات
والت�ش��ريعات الوطنية ،و�إن�ش��اء نظام
معلومات وطني متكامل للأمن الغذائي
حتر���ص ال��وزارة عل��ى تطبي��ق
�إج��راءات الرقاب��ة عل��ى الأغذي��ة
امل�س��توردة ع�بر مناف��ذ ال�س��لطنة
احلدودية ،ل�ض��مان �س�لامة املنتجات
الغذائية امل�ستوردة وامل�صدرة
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الريفي��ة واحل��د م��ن االخت�لاالت الهيكلي��ة،
وبذل��ك تك��ون الأبع��اد الثالث��ة الرئي�سي��ة
للتنمي��ة امل�ستدامة هي :االقت�ص��ادي والبيئي
واالجتماعي.
( ppم��ن ال ميلك قوت��ه ال ميلك قوته)
تعد ق�ضية الأمن الغذائي واملائي ق�ضية �أمن
قومي تهدد دول الع��امل و�شعوبه ،معاليكم
ما هي اجلهود التي تقوم بها هذه الوزارة
لبن��اء وتطوي��ر منظوم��ة الأم��ن الغذائ��ي
واملائ��ي و�ضم��ان اال�ستق��رار عل��ى امل��دى
الطويل لل�سلطنة يف هذا ال�ش�أن؟
يتمث��ل الإط��ار الع��ام ملنظوم��ة الأم��ن
الغذائ��ي يف ال�سلطن��ة يف منظوم��ة ال�صوام��ع
واملخازن ،ومنظومة ا�ست�يراد ال�سلع الغذائية،
بالإ�ضاف��ة �إىل منظومة الإنتاج املحلي لل�سلع
الغذائي��ة لتحقي��ق االكتفاء الذات��ي ،ومنظومة
اال�ستثم��ار يف �إنت��اج ال�سل��ع الغذائي��ة داخ��ل
ال�سلطنة و�أي�ضا خارجها يف بيئات ا�ستثمارية
�آمن��ة .ومن �ضم��ن اجله��ود املبذول��ة من قبل
ال��وزارة يف جمال بناء وتطوير منظومة الأمن
الغذائي واملائي بال�سلطنة تبني الإ�سرتاتيجية
الوطني��ة للأم��ن الغذائ��ي ال ُعم��اين (-2010
 )2020واخلط��ة الرئي�سي��ة له��ا والت��ي ترتكز
على ثالث حم��اور رئي�سية (الطلب على الغذاء،
والإنت��اج املحل��ي للغ��ذاء ،وت�أمني ال��واردات
الغذائي��ة م��ن اخل��ارج) ،ورف��ع م�ست��وى �أداء
القطاع الزراعي (النباتي واحليواين) وال�سمكي
من حيث م�ساهمة القطاع ومعدل النمو وحجم
وقيمة الإنتاج ،وتعزير اال�ستثمار الغذائي.
وبلغ��ت ن�سب��ة م�ساهم��ة قيم��ة الإنت��اج
املحل��ي م��ن املنتج��ات النباتي��ة واحليوانية
وال�سمكية �إىل �إجمايل قيمة املتاح لال�ستهالك
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من الغذاء نحو ( )%53يف عام 2019م مقارنة
ب��ـ ( )%36ع��ام 2011م �أي تغطية ( )%53من
فاتورة الغ��ذاء يف ال�سلطنة ،وتع��د هذه الن�سبة
جي��دة يف ظ��ل التحدي��ات التي تواج��ه قطاع
الزراع��ة وال�ثروة ال�سمكي��ة ،كما بل��غ �إجمايل
ن�سبة االكتفاء الذات��ي املحققة لل�سلع الغذائية
املنتج��ة بال�سلطن��ة �إىل نظرياته��ا م��ن ال�سلع
الغذائية امل�ستوردة ( ،)%78وحققت العديد من
ال�سل��ع الغذائي��ة املنتجة يف ال�سلطن��ة ارتفاعا
يف ن�س��ب االكتف��اء الذات��ي  ،وم��ن املتوقع �أن
ترتف��ع الن�س��ب مع الب��دء يف �إنت��اج العديد من
ال��شركات اال�ستثمارية وخا�ص��ة تلك اجلاري
تنفيذها من قبل ال�رشك��ة ال ُعمانية لال�ستثمار
الغذائ��ي القاب�ض��ة وال�رشكة ال ُعماني��ة لتنمية
الرثوة ال�سمكية.
�أم��ا فيم��ا يخ���ص ت�صنيف ال�سلطن��ة وفق ًا
للتقري��ر ال�سن��وي ملجل��ة (الأيكنمو�س��ت) لعام
2019م حول امل�ؤ��شر العاملي للأمن الغذائي
فق��د حقق��ت ال�سلطنة املرتب��ة اخلام�سة عربياً،
واملرتب��ة ( )46عاملي�� ًا من ب�ين ( )113دولة،
واملرتبة الثانية عربي ًا بالوفرة الغذائية.
 ppمعاليكم ،تكم��ن �أهمية الت�سويق
يف حتقي��ق �أهداف املن�ش���أة ور�ؤيتها ،ولعل
�أب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه املزارع�ين
وال�صيادي��ن هي كيفية ت�سوي��ق منتجاتهم
يف ظ��ل املنظومة الت�سويقي��ة الراهنة على
م�ست��وى ال�سلطنة ،ما هي جه��ود وزارتكم
يف تذليل هذه التحديات؟
يع��د الت�سويق التح��دي الأك�بر للمزارعني
وال�صيادي��ن وم��ن �أج��ل تذليله بذل��ت الوزارة
جهودا لإيجاد احللول يف العمليات الت�سويقية،
ففي قطاع الزراعة قام��ت بت�شجيع املزارعني

عل��ى �إن�ش��اء اجلمعي��ات الزراعي��ة واالن�ضمام
�إليه��ا ،وعلي��ه مت ت�أ�سي���س اجلمعي��ة الزراعي��ة
ال ُعماني��ة ،حي��ث مت م��ن خالله��ا �إب��رام عقود
ال��شراء ب�ش��كل جماع��ي وت�سوي��ق املنتج��ات
الزراعية ال ُعمانية والرتويج لها داخل ال�سلطنة
وخارجها.
ومن �أهم امل�شاريع الرائدة التي من امل�ؤمل
�أن ت�ساهم ب�ش��كل كبري يف النهو�ض بالت�سويق
الزراعي ه��و �إن�شاء ال�رشك��ة ال ُعمانية للإنتاج
والت�سويق الزراعي والتي مت �إ�شهارها وت�شكيل
جمل�س �إدارتها خالل �شهر نوفمرب من هذا العام
م��ن قبل جهاز اال�ستثم��ار ال ُعماين والتي تتبع
ال�رشكة ال ُعماني��ة لال�ستثمار الغذائي القاب�ضة
والت��ي �ست�سهم بال �ش��ك يف معاجلة العديد من
التحديات التي تواج��ه املزارعني وخا�صة يف
موا�س��م الإنتاج ،ورفع ج��ودة املنتج والتوجه
نحو املزارع التجاري��ة التخ�ص�صية والو�صول
للأ�س��واق املحلية والإقليمي��ة واملحلية ب�شكل
تدريجي ويف الوقت نف�سه الدخول يف م�شاريع
القيمة امل�ضافة للخ�ضار والفاكهة.
ويف اجلان��ب ال�سمكي هناك جهود لتنظيم
وت�سوي��ق املنتجات ال�سمكي��ة من خالل تطوير
البني��ة الأ�سا�سي��ة ملنظومة الت�سوي��ق ال�سمكي
مث��ل �إن�شاء الأ�س��واق ال�سمكي��ة ومراكز جتميع
الأ�سم��اك يف املحافظ��ات ال�ساحلي��ة والعم��ل
على فتح �أ�سواق خارجية للمنتجات ال�سمكية.
ويع��د ت�شغي��ل �س��وق اجلمل��ة املرك��زي
للأ�سماك و�إن�شاء �أ�سواق مركزية للبيع باجلملة
مهم��ا لتنظي��م عملي��ة
ً
باملحافظ��ات عام�ًل�اً
الت�سوي��ق للمنتج��ات ال�سمكية من خالل توفري
مواق��ع منا�سبة لبيع الأ�سماك باجلملة ،وكذلك
تطوير عمليات التداول الإلكرتونية.

كما قامت الوزارة خالل ال�سنوات املا�ضية
بت�شجي��ع امل�ستثمري��ن لفت��ح مناف��ذ ت�سويقية
للمنتجات ال�سمكية جديدة ،حيث مت تقدمي دعم
من الوزارة من خالل توفري املعدات والأدوات
(ثالج��ات عر�ض الأ�سماك الطازجة واملجمدة،
وح��دة �إنت��اج الثلج ،و�أل��واح تقطي��ع الأ�سماك
و�صنادي��ق حف��ظ الأ�سماك) الأم��ر الذي �ساهم
يف معاجل��ة النق���ص يف املناف��ذ الت�سويقي��ة
حيث �سجلت الوزارة م��ا يزيد عن ( )600منفذ
ت�سويق��ي يف كل حمافظ��ات ال�سلطن��ة ،ه��ذا
بالإ�ضاف��ة �إىل تطوي��ر الت�رشيع��ات املنظم��ة
للت�سويق والأ�س��واق ال�سمكية املحلية ،وتنظيم
�صادرات ال�سلطنة من املنتجات ال�سمكية.
 ppمعاليك��م ،ما هي جه��ود الوزارة
يف تنمية الرثوة ال�سمكية باعتبارها �إحدى
ركائز االقت�صاد الوطني ورافدا وطنيا مهما
يف زيادة الناجت الإجمايل املحلي؟
تعم��ل ال��وزارة ممثل��ة يف قط��اع ال�ثروة
ال�سمكي��ة بتنفيذ العديد من امل�شاريع والربامج
التي م��ن �ش�أنها �أن ت�ساه��م يف تطوير وتنمية
القط��اع بكافة �أن�شطته ابتدا ًء من ن�شاط ال�صيد
وانته��ا ًء بن�ش��اط نق��ل وت�سوي��ق املنتج��ات
ال�سمكي��ة ،منه��ا م�شاريع البن��ى الأ�سا�سية من
موان��ئ ال�صيد والأ�س��واق ال�سمكية وغريها من
امل�شاري��ع والربام��ج اخلا�صة بتطوي��ر �أ�سطول
ال�صي��د ال ُعم��اين وال��ذي ي�شم��ل قط��اع ال�صيد
احل��ريف ،قط��اع ال�صي��د ال�ساحل��ي ،وقط��اع
ال�صيد التجاري ،وم��ن املخطط له �إدخال عدد
متط��ورا �إىل عام 2023م،
( )270ق��ارب �صيد
ً
بالإ�ضاف��ة �إىل �إدخ��ال ع��دد (� )200سفين��ة
جتارية �إىل نهاية عام 2027م ،بالإ�ضافة �إىل
تعزي��ز اال�ستثمار املرتب��ط بالأن�شطة ال�سمكية

والت��ي بدروره��ا �ست�ساهم يف زي��ادة الإنتاج
ال�سمكي.
 ppوهب الله ال�سلطنة �أرا�ضي زراعية
�شا�سع��ة وخ�صبة على كاف��ة �أرجائها والتي
م��ن املمك��ن �أن ت�ص��ل بال�سلطن��ة لالكتف��اء
الذات��ي الغذائي ،اال �أن قل��ة املياه تعد �أكرب
املعوقات ل��دى املزارع�ين .معاليكم ما هي
جهود الوزارة حلل وتذليل هذه املعوقات؟
وم��ا دور ال��وزارة يف دعم املخ��زون املائي
اجلويف؟
احل��ل الأمث��ل ملواجه��ة حتدي��ات ن��درة
املي��اه يتمث��ل يف قاع��دة املي��زة الن�سبي��ة يف
�إنت��اج املحا�صيل ،وه��ذا من �ش�أن��ه �أن ي�سهم
يف حتقي��ق الإدارة امل�ستدام��ة للموارد املائية
يف ال�سلطنة  ،وهن��اك مبادرات وبحوث علمية
وجت��ارب قائمة ل��دى الوزارة ب�ش���أن الرتكيبة
املح�صولي��ة  ،وع�لاوة عل��ى ذلك ف���إن عملية
�إع��ادة الهيكل��ة الت��ي ح�صل��ت م�ؤخ��را للنظام
الإداري للدول��ة و�إحل��اق تبعي��ة قط��اع موارد
املي��اه �إىل باقي قطاعات الوزارة من �ش�أنه �أن
ي�صحح ويع��زز م��ن الإدارة املتكافئة للموارد
املائي��ة املتاح��ة ،ولدين��ا �إ�سرتاتيجي��ة به��ذا
ال�ش���أن �ضم��ن �إ�سرتاتيجية الزراع��ة امل�ستدامة
والتنمي��ة الريفي��ة تراعي جان��ب احلوكمة يف
الري الزراعي.
ويف اخلت��ام ال ي�سعن��ا �إال �أن نق��دم �شكرنا
لقوات ال�سلط��ان امل�سلحة البا�سلة على اجلهود
امل�ضني��ة يف خدم��ة الوطن وحمايت��ه وتقدمي
اخلدم��ات الإن�سانية واالجتماعي��ة للمواطنني
واملقيمني ،وال�شكر مو�صول لهيئة حترير جملة
) ه��ذه املجل��ة الت��ي ت�ش��كل ناف��ذة
(
كبرية للفكر والثقافة.

الت�س��ويق يع��د التح��دي الأك�بر
للمزارع�ين وال�ص��يادين وم��ن �أجل
تذليل��ه بذلت الوزارة جهودا لإيجاد
حلول حثيثة يف العمليات الت�سويقية
من �أهم امل�ش��اريع الرائ��دة التي من
امل�ؤم��ل �أن ت�س��اهم ب�ش��كل كب�ير يف
النهو���ض بالت�س��ويق الزراع��ي ه��و
�إن�ش��اء ال�ش��ركة العُماني��ة للإنت��اج
والت�سويق الزراعي
الوزارة قامت خالل ال�س��نوات املا�ضية
بت�ش��جيع امل�س��تثمرين لفت��ح مناف��ذ
ت�س��ويقية للمنتجات ال�سمكية جديدة
حي��ث مت تقدمي دعم م��ن الوزارة من
خالل توفري املع��دات والأدوات الأمر
ال��ذي �س��اهم يف معاجل��ة النق���ص يف
املنافذ الت�سويقية
احلل الأمثل ملواجه��ة حتديات ندرة
املياه يتمثل يف قاعدة امليزة الن�سبية
يف �إنتاج املحا�ص��يل ،وهذا من �ش���أنه
�أن ي�سهم يف حتقيق الإدارة امل�ستدامة
للموارد املائية يف ال�سلطنة
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حادي املجد
ُعم ��ان قد عزفت يف ال�ص ��بح �أغني ًة
ي ��ا ح ��ادي املج ��دِ �إن املج� � َد يف دمنا
هذا ال ��كالم وبع�ض الب ��وح منهز ٌم
هامت بك الرو ُح والأ�ش ��عار عاجز ٌة
يف ك ِّل رك � ٍ�ن م ��ن الأجماد �س�ي�ر ُتنا
البح ��ر يروي لهذا ال�ب�ر عن حلم
�سمر ال�سواعد بالتقوى خم�ضب ٌة
�أ�سالفنا من كرام العرب معدنهم
هم �س ��طروا يف جبني النور مبتد�أً
ف�أورثون ��ا املع ��ا َ
يل م ��ن خ�ص ��اله ُم
ما�ض ��ون ال �ش ��يء يثنيها عزميتنا
نرن ��وا �إىل النج ��م ال �أف � ٌ�ق يطوقنا
طرنا �سال ًما وهذه الأر�ض ت�شهد � ْأن
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ول ّون ��ت ف ��وق �آف ��اق ال�س ��ما �ص ��ورا
ال يرتقي املج َد من مل يبدع ال�سريا
ه ��ذا احلنني وجاء ال�ش ��عر منبهرا
جزلالق�صيدومنقدخطهاق�صرا
يف كل �ش�ب�ر هن ��ا التاريخ قد عربا
كم من �س ��فني بلج العز قد خمرا
نال ��ت من اجلاه ً
حظا زا َن وازدهرا
�س� � ّروا العباد ،فم ��ا منا الذي كدرا
حتى اهتدينا �سبيلاً نعرب اخلربا
ها نحن واحلا�ضر امليمون �إذ ُ
ن�ضرا
منا الوالء وبات ال�ش ��مل منت�ص ��را
مذعندهاقددهمناالليلفانح�سرا
ُعمانن ��ا ا�س� � ٌم عل ��ى كل امل�ل�ا ُذك ��را

ال�شاعر/
مطر بن �ضحي الربيكي

FNSS MANAGEMENT AND
BOARD OF DIRECTORS
OFFERS SINCERE
CONGRATULATIONS TO
HIS MAJESTY
SULTAN
HAITHAM BIN TARIQ AL SAID
AND
THE SULTANATE OF OMAN
ON THE 50 TH NATIONAL DAY

حـــوار  :الرائد الركن /حممد بن �سعيد امل�شيخي
الت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين
�أر�شيف وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات

مبنا�سبة العيد الوطني ( )50املجيد معايل املهند�س وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات يف حديث خا�ص ملجلة (

)

اجلميع يدرك التطور ال�سريع يف �شبكة الطرق من حيث اجلودة واحلجم ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مت حتقيقه يف قطاع ــات املوانئ واملطارات
واالت�صــاالت وتقني ــة املعلومـ ــات م ــن تطوي ـ ــر وحتــديـ ــث خالل �سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات النه�ضة املباركة
منجزات عظيمة حتققت يف ع�صر النه�ضة بتوجيهات ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ وهي تتوا�صل مع جمدد نه�ضة
ُعمان ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم
ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ وهذه الإجن��ازات ت�أتي يف �إط��ار حتقيق
�أهداف م�سرية التنمية ال�شاملة يف البالد ،حيث ا�ستطاعت
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات �أن حترز
ت��ط��ورا ملمو�سا يف خمتلف امل��ج��االت ذات العالقة
باخت�صا�صاتها ،وهذا ما �سنتعرف عليه من خالل
) مع معايل
هذا اللقاء اخلا�ص ملجلة (
املهند�س �سعيد بن حمود املعويل وزير النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
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الوزارة بذلت العديد من
اجلهود الكبرية يف �إن�شاء
املوانئ وتطويرها ورفع
طاقتها اال�ستيعابية ملناولـة
الب�ضائـع مبختلـف �أ�شكالهـا
و�أحجامهـا مب�ستويـات عامليـة
والقدرة على ا�ستقبال خمتلف
�أنواع ال�سفن وتعزيز قدرتها
التناف�سية يف املنطقة
• معاليكم � ..شهد قطاع النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
العديد من املنجزات خالل �سنوات النه�ضة ،وذلك لأهمية هذه القطاعات
ودورها البارز يف دفع عجلة التنمية يف البالد ..ما هي �أهم املحطات
واملنجزات التي حققتها وزارتكم يف هذا املجال؟
•• يدرك اجلميع يف ال�سلطنة التطور ال�رسيع يف �شبكة الطرق من
حيث اجلودة وحجم ال�شبكة رغم �صعوبة الت�ضاري�س ،ويرجع هذا �إىل
حر�ص احلكومة يف ت�سهيل حركة تنقل املواطنني بني خمتلف املناطق
والقرى واخت�صار زمن الرحلة لرفع املعاناة عنهم ،مما جعل �شبكة
الطرق يف ال�سلطنة مبثابة �رشايني تنتقل معها حركة التنمية واالزدهار
االقت�صادي واالجتماعي �إىل كل ربوع ال�سلطنة طالت ال�سهل واجلبل
والوادي ،وارتبطت بذلك كافة حمافظات وواليات ال�سلطنة ببع�ضها
البع�ض ب�شبكة طرق ع�رصية وفق �أحدث املوا�صفات العاملية ،حيث
و�صلت �أطوال الطرق اال�سفلتية لأكرث من ( )15,000خم�سة ع�رش �ألف
كيلومرت طرق م�سفلتة �أ�رشفت عليها هذه الوزارة حتى عام 2020م،
ويعد طريقي الباطنة ال�رسيع وال�رشقية ال�رسيع �أك�بر مثالني على
الإجنازات الكربى يف �شبكة الطرق التي حتققت خالل م�سرية النه�ضة
املباركة.
كما بذلت ال��وزارة العديد من اجلهود الكبرية يف �إن�شاء املوانئ
وتطويرها ورفع طاقتها اال�ستيعابية ملناولـة الب�ضائـع مبختلـف

�أ�شكالهـا و�أحجامهـا مب�ستويـات عامليـة والقدرة على ا�ستقبال خمتلف
�أن��واع ال�سفن وتعزيز قدرتها التناف�سية يف املنطقة ،ويعد مينـاء
ال�سلطـان قابـو�س بوابـة ُعمـان �أمـام ال�سفـن ال�سياحيـة التـي جتـوب
�أهــم املوانـــئ واملدن ال�سياحية يف العامل ،خا�ص ًة �أن ميناء ال�سلطان
قابو�س يتو�سط �أقدم املدن التاريخية يف املنطقة ،كما يعد ميناء �صاللة
من �أهم املوانئ التجارية نظراً لوقوعه على �أهم م�سارات اخلطوط
املالحية العاملية الأمر الذي ميكن معه ا�ستغالل الفر�ص التي يتيحها
هذا املوقع الإ�سرتاتيجي لتعزيز املكانة التجارية لل�سلطنة باعتباره
�أح��د املوانئ الرئي�سية لإع��ادة �شحن احلاويات يف املنطقة وت�سري
خطى التطوير يف هذا امليناء ب�شكل حثيث ،كمـا ٌيعــد مينــاء �صحـار
واحــداً مـن �أكثـر املوانـئ منـواً وتطـوراً فـي العامل ،حيث �ساعد املوقـع
الإ�سرتاتيجي لهذا امليناء ،واحلوافز واملزايا التي متنحها املنطقة احلرة
يف جعله حمط �أنظار للكثري من امل�ستثمرين ،كما يعد ميناء الدقم �أحدث
املوانئ الرئي�سية يف ال�سلطنة ،ويتميز بتطور بنيته الأ�سا�سية ومتركز
موقعه بني خطوط التجارة الآ�سيوية والإفريقية ،وي�شهد امليناء حالي ًا
تنفيذ عدد من امل�شاريع التطويرية من قبل املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم منها م�رشوع �إن�شاء ر�صيف ملناولة املواد ال�سائبة
وم�رشوع تنفيذ �أعمال البنية الأ�سا�سية للر�صيف احلكومي والذي يعد
�أول ر�صيف متكامل خلدمة اجلهات احلكومية يتم ان�شا�ؤه يف ال�سلطنة.
87

العــدد 527
نوفمرب 2020

مطار م�سقط الدويل �أمنوذج جديد للمطارات الع�صرية ،و�أكرب
امل�شاريع التي ُنفذت خالل النه�ضة املباركة حتى الآن ـ وهو من
�ضمن م�شاريع املطارات اجلديدة �إىل جانب مطار �صاللة واملطارات
الإقليمية يف كل من �صحار والدقم ور�أ�س احلد
وتت�ضح �أهمية امليناء من خالل النظرة امل�ستقبلية واحتماالت التوجهات التجارية خالل
الفرتة القادمة والتي ت�شهد �إن�شاء ممرات جتارية عاملية جديدة ،حيث ميثل امليناء نقطة
جذب ا�ستثماري مميزة يف املنطقة كنقطة حتويل �أو م�سار مبا�رش للأ�سواق الإقليمية
والعاملية ،ويحتوي ميناء الدقم على حو�ض جاف والذي يعد ثاين �أكرب مرفق من نوعه
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ويتميز ميناء ال�سويق بتمركزه يف و�سط الباطنة وقربه
من العا�صمة م�سقط ومنطقة خزائن االقت�صادية بالإ�ضافة �إىل قربه من الأ�سواق التجارية
الإيرانية والباك�ستانية ،ويلعب ميناء �شنا�ص دوراً مهم ًا يف تن�شيط حركة التجارة املحلية
بني ال�سلطنة والدول املجاورة ،خا�ص ًة �إ�سترياد وت�صدير املنتجات احليوانية والزراعية
وال�سمكية ،كما يعد ميناء خ�صب من �أهم املوانئ يف ال�سلطنة بحكم موقعه الإ�سرتاتيجي
بالقرب من م�ضيق هرمز ،وقد �شهـد هذا املينـاء العديـد مـن التطورات منـذ �إن�شائـه.
��واز عملت ال��وزارة على تطوير كافة اجلوانب التي ت�شرتطها املنظمة
ويف جانب م ٍ
البحرية الدولية على الدول الأع�ضاء مثل ت�سجيل ال�سفن الوطنية وتفتي�ش ال�سفن الأجنبية
و�إ�صدار �شهادات ووثائق البحارة ،وامل�صادقة على العديد من االتفاقيات البحرية الدولية
والإقليمية وتوقيع مذكرات التفاهم من �أجل تقنني وتنظيم جميع اجلوانب املتعلقة بالنقل
البحري وال�سالمة واملالحة البحرية والأمن البحري يف �سلطنة ُعمان.
�أما قطاع الطريان املدين فقد حقق القطاع خالل خم�سة عقود من عمر النه�ضة حتو ًال
كبرياً ،ومع تطور حركة النقل اجلوي من و�إىل ال�سلطنة مبعدالت كبرية ف�إن مطار م�سقط
الدويل الذي �أفتتح ر�سمي ًا يف العام 1973م والذي �أدخلت عليه العديد من عمليات التح�سني
والتطوير ،ملواكبة االت�ساع املتزايد يف حركة النقل وال�سياحة والتوا�صل بني ال�سلطنة
وخمتلف الدول ال�شقيقة وال�صديقة� ،أ�صبح للمطار مكانة عاملية ،خ�صو�ص ًا بعد تد�شني
تطويره يف العام 2018م الذي يعد �أمنوذج ًا جديداً للمطارات الع�رصية و�أكرب امل�شاريع
التي ُنفذت خالل النه�ضة املباركة حتى الآن ـ وهو من �ضمن م�شاريع املطارات اجلديدة
�إىل جانب مطار �صاللة واملطارات الإقليمية يف كل من �صحار والدقم ور�أ�س احلد.
وقد كان االهتمام بقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات حا�رضا �ضمن �أولويات
طيب اهلل ثراه ـ نظراً لدورهما احليوي واملهم
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
يف حتقيق التنمية والنه�ضة ال�شاملة ،حيث مت �إن�شاء منظومة متكاملة لالت�صاالت ت�شتمل
على م�شاريع البنية الأ�سا�سية والت�رشيعات املنظمة ،وتوفري اخلدمات يف جميع ربوع
ال�سلطنة ،كما �شهد قطاع تقنية املعلومات تنفيذ العديد من م�شاريع البنية الأ�سا�سية
من ال�شبكات والبوابات واملواقع الإلكرتونية ،والت�رشيعات وال�سيا�سات املنظمة لها،
والإجراءات ال�ضامنة للأمن ال�سيرباين ،وبناء القدرات واملهارات ،كما مت حتفيز القطاع من
خالل تطوير خدمات االت�صاالت و�إن�شاء منظومة من البنى احلا�ضنة واملحفزة لل�رشكات
ال�صغرية واملتو�سطة يف تقنية املعلومات واالت�صاالت.
• معاليكم �أ�صبحت اخلطط الإ�سرتاتيجية تُ�شكل منطلق ًا رئي�سي ًا لتطوير خمتلف
املجاالت التي ميكن �أن ت�ساهم يف تطوير املنظمات احلكومية ..ما هي اخلطط الإ�سرتاتيجية
املتعلقة مبجاالت النقل الربي والبحري التي ت�ستند عليها الوزارة خالل املرحلة القادمة
من �أجل تطوير منظومة الطرق يف ال�سلطنة؟
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•• نتفق ح��ول �أهمية اخل��ط��ط الإ�سرتاتيجية لتنفيذ وتطوير
جم��االت العمل املختلفة ،ومن هذا املنطلق فقد عكفت وزارة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات يف ال�سنوات ال�سابقة على و�ضع عدد من
الإ�سرتاتيجيات الوطنية مبختلف جماالت الوزارة.
ففي جمال النقل الربي :قامت الوزارة بو�ضع الت�رشيعات املنظمة
لأن�شطة النقل الربي لتعزيز االقت�صاد الوطني ،حيث مت �إ�صدار قانون
النقل ال�بري ،ويهدف هذا القانون �إىل تنظيم �أن�شطة النقل الربي يف
ال�سلطنة مبا ي�ضمن توفري �أف�ضل اخلدمات يف جمال نقل الأ�شخا�ص
والب�ضائع خلدمة �أه��داف ومتطلبات التنمية االقت�صادية ،و�صدرت
الالئحة التنفيذية لقانون النقل ال�بري والتي ت�ضمنت التعريفات
والأحكام العامة و��شروط و�إج��راءات الرتخي�ص و�إج��راءات ا�ستخدام
التطبيقات الذكية واال�شرتاطات اخلا�صة ب�سالمة النقل الربي.
كما تقوم الوزارة من خالل �رشكة النقل الوطني بتنفيذ �إ�سرتاتيجية
النقل العام مبختلف حمافظات ال�سلطنة ،وذلك لإيجاد منظومة نقل عام
متكاملة تخدم كافة �رشائح املجتمع وفق �أعلى معايري اجلودة ،وكذلك
للحد من االختناقات املرورية وتقليل الت�أثريات البيئية.
ويف املجال اللوجي�ستي :قامت الوزارة ب�صياغة �إ�سرتاتيجية وطنية
للقطاع اللوج�ستي ومت اعتمادها من جمل�س الوزراء ودخلت حيز التنفيذ،
حيث ركزت الإ�سرتاتيجية على تطوير الأنظمة والقوانني والإج��راءات
واتباع �سيا�سة ت�سويقية مكثفة و�إقامة م�شاريع معززة لال�ستغالل الأمثل
للبنى الأ�سا�سية.
كما اعتمد جمل�س الوزراء يف بداية هذا العام �إ�سرتاتيجية الإدارة
البحرية ،وذلك بهدف �أن يكون لل�سلطنة �إدارة بحرية ديناميكية قادرة
على �ضمان االمتثال التام جلميع التزاماتها وم�س�ؤولياتها كدولة علم
ودولة ميناء ودولة �ساحلية من خالل اتخاذ �إج��راءات لتنفيذ و�إنفاذ
�صكوك املنظمة البحرية الدولية الإلزامية ذات ال�صلة التي هي طرف
فيها ،ومبا ي�ضمن توفري �أعلى درجات اجلودة ل�سالمة املالحة ومنع
التلوث البحري داخل املياه اخلا�ضعة لل�سلطنة.
• متتلك ال�سلطنة مقومات �سياحية جعلتها يف م�صاف الدول
اجلاذبة لل�سياح ،ماهي خطة ال��وزارة لتطوير الطرق التي تقع يف
املناطق اجلبلية التي �أ�صبحت حمط �أنظار ال�سياح من خمتلف �أنحاء
العامل؟

�شبكة الطرق لقيت اهتماما كبريا منذ بداية النه�ضة
املباركة على يد جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ طيَّب
اهلل ثراه ـ وركز منذ بداية عهده على �إن�شاء تلك الطرق
وتطويرها وفق موا�صفات عاملية
•• رغم �صعوبة الت�ضاري�س التي تتميز بها ال�سلطنة من ارتفاع
اجلبال ال�شاهقة والأودية الوا�سعة ال�صعبة واملناطق ال�صحراوية ،فقد
�سعت احلكومة الر�شيدة من خالل خططها التنموية �إىل �أن ت�صل �شبكة
الطرق احلديثة �إىل جميع مناطق �سكن املواطنني ،لرتبطها ب�شكل �أكرب،
وت�ساهم يف تو�صيل اخلدمات ب�شتى �أنواعها ،ولينت�رش معها البناء
والعمران وتزدهر احلياة االقت�صادية واالجتماعية والتعليمية ،مبا فيها
املناطق اجلبلية والتي �أ�سهمت �شبكة الطرق بها ب�صورة مبا�رشة وغري
مبا�رشة يف انتعا�ش احلركة االقت�صادية واالجتماعية مما م ّهد لإقامة
م�رشوعات اقت�صادية وجتارية و�صناعية عديدة ومن�ش�آت تعليمية
وثقافية و�صحية واجتماعية متنوعة مبا فيها انتعا�ش القطاع ال�سياحي.
�إ�ضافة �إىل ذلك تقوم ال��وزارة حالي ًا بدرا�سة طريق دبا – ليما –
خ�صب حيث �إن هذا الطريق يعد من �أهم امل�شاريع احليوية والإ�سرتاتيجية
يف حمافظة م�سندم مما �سي�شكل عند �إجنازه نقلة نوعية كبرية للمحافظة،
و�سيكون �أحد �أهم الإ�ضافات املهمة على �شبكة الطرق بال�سلطنة ،و�سينفذ
وفق املوا�صفات العامة ،كما �سيعمل على فتح مناطق جديدة للتنمية
العمرانية واالقت�صادية والتجارية باملحافظة ،و�سيعمل كذلك على
تن�شيط احلركة ال�سياحية.
• احتلت ال�سلطنة مراكز متقدمة عاملي ًا يف جودة الطرق و�سالمتها
 ..كيف ا�ستطاعت ال�سلطنة الو�صول �إىل هذه املراكز؟
•• لقيت �شبكة الطرق اهتماما كبريا منذ بداية النه�ضة املباركة
طيب اهلل ثراه ـ وركز منذ
على يد جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
بداية عهده على �إن�شاء تلك الطرق وتطويرها وفق موا�صفات عاملية،
حيث �سعت وت�سعى وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات يف مد
�شبكة الطرق �إىل جميع املحافظات والواليات وت�شق اجلبال وال�سهول
والوديان ،كما تعمل الوزارة على ربط املناطق الريفية باملراكز احل�رضية
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نرفع �أ�سمى التهاين والتربيكات �إىل املقام ال�سامي ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطـان
هيثم بن طارق املعظــــم ـ حفظـه اهلل ورعاه ـ داعـيــ ًا اهلل �أن يعيـد هذه املنا�سبـة الوطنيـة
على جاللته وال�شعـب ال ُعمـانـي باطـراد التقـدم والرخـاء
عن طريق تو�سيع �شبكة الطرق الرتابية بال�سلطنة ،كما ت�ستمر يف حتديث
هذه ال�شبكة وتطويرها من خالل رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع
�إعطاء ال�سالمة املرورية �أهمية كربى �أثناء ت�صميم وتنفيذ الطرق،
وذلك وفق ًا للمعايري واملوا�صفات العاملية التي �أهلتها وبجدارة لنيل
مراكز متقدمة يف م�ؤ�رش جودة الطرق  ،حيث ي�أتي ح�صول ال�سلطنة
على مراكز متقدمة من املنتدى االقت�صادي العاملي ،وهذا ما هو �إال
تعزيز وتع�ضيد للجهود التي تبذلها الوزارة يف احلر�ص على اجلودة
يف ت�صميم وتنفيذ الطرقات التي ت�رشف عليها الوزارة واملوا�صفات
العاملية التي تتمتع بها �شبكة الطرق يف ال�سلطنة.
• للوزارة جهود كبرية يف ال�سعي نحو التحول الرقمي احلكومي
وقامت بتنفيذ م�شاريع البنية الأ�سا�سية من �أجل تنفيذ هذا التحول،
ماهي اجلهود التي �سرتكز عليها الوزارة خالل املرحلة القادمة لتنفيذ
(ر�ؤية ُعمان  )2040والقيام بنقلة نوعية يف منظومة تنفيذ اخلدمات
احلكومية الذكية؟
•• تقوم الوزارة بالإ�رشاف على الربنامج الوطني للتحول الرقمي
وهو �أحد الربامج الوطنية الداعمة لتحقيق �أولويات (ر�ؤية ُعمان ،)2040
حيث يهدف �إىل تنفيذ برنامج حتول رقمي �شامل للحكومة والقطاع
اخلا�ص واملجتمع ،قائم على االبتكار يف حتويل من��اذح الأعمال
واحللول واملنتجات عرب توظيف التقنيات احلديثة� ،سعيا لإيجاد
جهاز �إداري وقطاعات �إ�سرتاتيجية مرنة ومبتكرة ومتمكنة و�صانعة
اً
حلول وخدمات
للم�ستقبل وداعمة لقطاع ريادة الأعمال ،بحيث تقدم
متميزة متاحة الو�صول و�سهلة اال�ستخدام ،ومتثل البنى الأ�سا�سية �أحد
�أهم املكونات الرئي�سية لتحقيق توجهات ال�سلطنة يف حتقيق التحول
الرقمي ال�شامل ،حيث �ستعمل ال��وزارة خالل املرحلة القادمة على
اال�ستمرار يف تعزيز اجلاهزية الرقمية ل�ضمان توفري بنية �أ�سا�سية
متقدمة وم�ستقبلية عالية الأداء ،مي�سورة التكلفة ،ومتاحة للجميع
(الأفراد وامل�ؤ�س�سات) يف ال�سلطنة ،و�سي�شمل التطوير املزمع الرتكيز
على الأنظمة/احللول الرقمية واخلدمات امل�شرتكة مثل تقنيات اجليل
اخلام�س ،و�إنرتنت الأ�شياء ،وحتليل البيانات ال�ضخمة ،التي بدورها
�ستخدم التحول الرقمي ب�شكل خا�ص ،والتوجه نحو تطوير املدن الذكية
يف ال�سلطنة ب�شكل ع��ام ،بالإ�ضافة �إىل زي��ادة خدمات اال�ست�ضافة
ال�سحابية عرب ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص ،وال�سعي لت�أ�سي�س مركز
رئي�سي للبيانات يف املنطقة ميكن من خالله تقدمي خدمات �سحابية
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وا�ست�ضافة �أي�ضا  ،كما �ستعمل ال��وزارة على حت�سني وزيادة �شبكات
االت�صاالت ومنها �شبكات الآلياف الب�رصية ب�شكل خا�ص ،وغريها من
التح�سينات الالزمة لتحقيق الأهداف الوطنية املن�شودة.
• كيف �سيتم توفري خدمة التوقيت الوطني املعتمد؟ وماهي
النتائج املرجوة من توفري هذه اخلدمة؟
•• خدمة التوقيت الوطني املعتمد هي خدمة توفري الوقت الزمني
املعتمد واملوثوق يف ال�سلطنة ،بحيث يكون له طابع قانوين يعتمد عليه
من قبل اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها امل�ؤ�س�سات .حيث الحظنا
عدم وجود �أنظمة توفر الوقت الزمني املعتمد يف �أغلب امل�ؤ�س�سات
احلكومية ال�سيما يف �أنظمتها الإلكرتونية التي يتم �ضبط توقيتها
ب�شكل ي��دوي ،و�سوف يتم توفري ه��ذه اخلدمة على الإن�ترن��ت بحيث
ت�ستطيع جميع اجلهات التي ترغب يف مزامنة �أجهزتها و�أنظمتها معها
با�ستخدام برتوكول ( Network time protocol (NTPوالذي ي�سمح
باحل�صول على الوقت بدقه وب�سهولة وي�رس.
من الناحية الفنية :يعد نظام التوقيت الزمني عبارة عن جهاز يتم
ربطه ب�شبكات احلا�سب الآيل ويعمل مثل ال�ساعة ويتم ربطه بالأقمار
ال�صناعية عن طريق هوائي خا�ص ،ت�صل دقتها �إىل ( )1نانو ثانية
(.)1,000,000,000/1
�أما من حيث العائد :فهو ي�سهل عملية تكامل وترابط الأنظمة
وال�سيما تلك الأجهزة التي تعتمد عملياتها احلا�سبية على توقيت زمني
دقيق بحيث ال ي�ؤثر الفارق الزمني فيما بينها يف خمرجات تلك الأنظمة.
كما �أن بع�ض املعامالت الإلكرتونية تتطلب دقة يف الوقت على �سبيل
املثال املعامالت املالية بحيث تتغري قيمة العمالت والتبادالت املالية
يف �أجزاء من الثانية ،وهي �أي�ض ًا ت�سهل عملية تتبع املعامالت بدقة،
ومعرفة الت�سل�سل الزمني لكل واقعة �أو حادثة �أثناء معاجلة البيانات،
وبالتايل جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ت�ستطيع مزامنة تواقيت
�أنظمتها مع هذه اخلدمة بطريقة مي�رسة ،وب��دون تكبد �رشاء �أجهزة
خا�صة بالتوقيت لكل م�ؤ�س�سة.
ً
ً
• ت�شكل الأنظمة الف�ضائية عن�رصا رئي�سيا يف تقدم الدول ،والوزارة
تقوم حاليا بتنفيذ برنامج الف�ضاء الوطني  ،هل �سن�شهد خالل املرحلة
القادمة نقلة نوعية يف تطوير هذه الأنظمة وت�صنيع الأقمار ال�صناعية؟
•• مت و�ضع املركز الوطني للف�ضاء والتقنية املتقدمة والذكاء
ال�صناعي �ضمن هيكل الوزارة اجلديد يف املر�سوم ال�سلطاين ()2020/90

اخلا�ص ب�إن�شاء وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،كما مت
حتديد جملة من االخت�صا�صات �ستقوم بها الوزارة لتفعيل عمل هذا
املركز يف جمال الف�ضاء لإح��داث نقلة نوعية لتطوير القطاع ،وقد
قامت الوزارة بعدة مبادرات يف اجلانب الت�رشيعي والتنظيمي لقطاع
الف�ضاء  ،فتم ت�شكيل جلنة �إ�رشافية وتوجيهية عليا للإ�رشاف على
حتديد االحتياجات الوطنية للخدمات الف�ضائية ،وكذلك الإ�رشاف على
تنفيذ م�رشوع القمر ال�صناعي الذي تف�ضل �صاحب اجلاللة ال�سلطان
طيب اهلل ثراه ـ بالتوجيه لل�رشوع بتنفيذ �إطالقه،
قابو�س بن �سعيد ـ َّ
و�أخرياً مت ت�شكيل فريق وزاري معني بربنامج الف�ضاء الوطني والذي
�سيعكف على عدة مبادرات لتطوير قطاع الف�ضاء واالرتقاء به منها:
اقرتاح الت�رشيعات وال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية لتطوير القطاع
�سواء من حيث بناء القدرات الوطنية �أو جذب
من خمتلف اجلوانب
ً
اال�ستثمار �أو متكني قيام �صناعات مرتبطة بالقطاع �أو تطوير العالقات
الدولية لنقل وتوطني العلوم والتقنيات املرتبطة بالف�ضاء من �أجل
�إيجاد قيمة م�ضافة حملية يف هذا القطاع ،كما �سي�رشف الربنامج على
م�رشوع �إطالق القمر ال�صناعي ال ُعماين والذي مت تكليف �رشكة تقنيات
االت�صاالت الف�ضائية اململوكة للحكومة بتنفيذ امل�رشوع من الناحية
التنفيذية� ،أما بخ�صو�ص بناء العالقات الدولية يف هذا ال�ش�أن ومن �أجل
اال�ستفادة من جتارب الدول  ،فقد ان�ضمت ال�سلطنة لع�ضوية جلنة الأمم
املتحدة لال�ستخدام ال�سلمي للف�ضاء اخلارجي ،و�ستعمل على االعرتاف
باملعاهدات واملواثيق الدولية املعمول بها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أ�صبحت
ال�سلطنة �أي�ضا ع�ضواً م�ؤ�س�سا يف املجموعة العربية للتعاون الف�ضائي،
ووقعت مذكرات تعاون مع بع�ض الدول الرائدة يف هذا القطاع.
• ما هي خطة الوزارة يف دعم م�شاركة القطاع اخلا�ص من �أجل
تقدمي اخلدمات املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة؟
قطعت ال���وزارة �شوط ًا يف تعزيز ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص
خ�صو�ص ًا تلك التي تتعلق يف تنفيذ م�شاريع االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،وهو ما �أتاح ت�رسيع �إجناز العديد من امل�شاريع واخلدمات
الأ�سا�سية ،ومتكني ال�رشكات العاملة يف هذا املجال من تنفيذ م�شاريع
طموحة حتقق النمو والتطور يف هذا القطاع ،ولدينا توجه لبناء �رشاكات
مع القطاع اخلا�ص يف جماالت عديدة كالذكاء اال�صطناعي ،و�إنرتنت
الأ�شياء ،وتقنيات الف�ضاء ،كما نعمل على �إيجاد البنية الت�رشيعية
املنظمة ،والبيئة املحفزة لإيجاد �رشكات ُعمانية متخ�ص�صة يف تقدمي
هذه اخلدمات التقنية املتقدمة ،وبالتايل خلق فر�ص عمل جديدة،

مت و�ضع املركز الوطني للف�ضاء والتقنية املتقدمة
والذكاء ال�صناعي �ضمن هيكل الوزارة اجلديد ،كما
مت حتديد جملة من االخت�صا�صات �ستقوم بها الوزارة
لتفعيل عمل هذا املركز يف جمال الف�ضاء لإحداث
نقلة نوعية لتطوير القطاع
وتعزيز منو قطاع االت�صاالت �إىل جانب قطاع النقل و�إ�سهامهما يف
االقت�صاد الوطني.
• �شهد قطاع اخلدمات الربيدية تطوراً ملحوظ ًا ،ماهي الر�ؤية
امل�ستقبلية لهذا القطاع؟
•• ن�سعى �إىل �أن يكون قطاع اخلدمات الربيدية م�سانداً وممكن ًا
للقطاعات التنموية الأخ��رى ومتكامال معها ،ومعززا لنمو التجارة
الإلكرتونية ،وذلك من خالل توفري و�سائل مبتكرة يف نقل الب�ضائع
وال�سلع ،ومن �أجل تطوير القطاع لتحقيق هذه الر�ؤية� ،سيتم الرتكيز على
عدة حماور منها:
• الت�رشيعات وال�سيا�سات :مراجعة تطوير الت�رشيعات والرتاخي�ص
لت�شجيع منو القطاع وحتفيز وجلب اال�ستثمار.
• تبني التقنيات :تبني التقنيات احلديثة يف تقدمي اخلدمات
الربيدية املختلفة واالبتكار فيها.
• بناء القدرات :بناء القدرات امل�ؤ�س�سية القادرة على االبتكار
وتوظيف التقنية لتطوير القطاع.
• العالقات الدولية :امل�شاركة بفعالية يف املحافل واللقاءات ذات
ال�صلة بالقطاع ،والتي ت�سهم يف حتقيق �أهداف القطاع.
• مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة ..هل من كلمة تود
معاليكم توجيهها عرب جملة (جند ُعمان) بهذه املنا�سبة الوطنية
املجيدة؟
•• نغتنم هذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا جميع ًا لرنفع �أ�سمى
التهاين والتربيكات �إىل املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ داعي ًا اهلل �أن يعيد
هذه املنا�سبة الوطنية على جاللته وال�شعب ال ُعماين باطراد التقدم
والرخاء وعلى ُعمان بدوام الأمن والنماء واالزدهار.
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معايل ال�سيد وزير الدولة وحمافظ م�سندم يف حوار خا�ص ملجلة (

)

�أجرى اللقاء  :النقيب /خالد بن �سامل الكلباين
الت�صــويــــــر� :أر�شيــــف التوجيـــــه املعنــــوي

ً
حمافظة م�سنـــدم واحــدة من املحافظــات املهمــة يف ال�سلطنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة خا�صـــة و�أنهـــا مطلة على م�ضيـــق هرمــز الإ�سرتاتيجـــي

حمافظة م�سندم التي تقع يف اجلانب ال�شمايل من �سلطنة ُعمان ومتفردة مبوقعها الإ�سرتاتيجي ،تتدرع
بقمم من اجلبال ال�صخرية ال�صماء التي يلتف حول �أعاليها �سحب ال�سماء وغيومها من جهة  ،يف حني تقف جبالها
ً
م�شكلة لوحة فنية منقطعة النظري  ،م�سندم
ال�شاهقة من جهة �أخرى على مقربة من اخللجان البحرية اجلذابة ،
التي و�صف عامل الطبيعة الروماين (بليني) �صخور جبالها باملخيفة بعد ذهوله �أمام ال�سطوة املهيبة جلبالها.
وت�ضم املحافظة �أربع واليات وهي ( والية دبا  ،والية بخا  ،والية خ�صب  ،والية مدحاء) ،وت�رشف على م�ضيق
هرمز الإ�سرتاتيجي الذي يعد من �أهم املمرات املائية يف العامل و�أكرثها حركة لل�سفن القا�صدة للدول املطلة
على اخلليج ومنه �إىل جميع بحار العامل وبلدانه.
) ومبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة � ،أطلت على هذه املحافظة من خالل هذا اللقاء
جملة (
مع معايل ال�سيد �إبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سندم.
ويف بداي��ة اللق��اء حت��دث مع��ايل ال�سيد
وزي��ر الدولة وحمافظ م�سن��دم عما ت�شتهر به
حمافظ��ة م�سندم قائ�ًل�اً « :تتمي��ز املحافظة
بالعدي��د م��ن امل��وارد الطبيعية حي��ث تنفرد
املحافظ��ة مبمي��زات طبيعية بيئي��ة خمتلفة
كال�شواط��ئ والأخ��وار وامل�سطح��ات املائية
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البحري��ة الطبيعية  ،بالإ�ضافة للقمم اجلبلية
والت��ي ت�سهم يف ج��ذب ال�سياح م��ن خمتلف
بقاع العامل».
وع��ن الأدوار الت��ي تق��وم به��ا اجله��ات
املعني��ة جت��اه تل��ك امل��وارد الطبيعي��ة يف
املحافظة و�سبل تنمية �أوجه اال�ستفادة منها

�لا « :م�سن��دم واحدة من
حت��دث معالي��ه قائ ً
املحافظات املهمة يف ال�سلطنة خا�ص ًة و�أنها
مطلة على م�ضيق هرمز  ،بالإ�ضافة لو�ضعها
احل��دودي املختل��ف ع��ن بقي��ة املحافظات،
وذل��ك لكونه��ا منف�صل��ة بجان��ب ح��دودي
معني يف�صلها جغرافي�� ًا عن بقية حمافظات

ال�سلطنة ،بالإ�ضافة لوجود والية مدحاء التي
هي �أي�ض�� ًا تنف�صل بجانب ح��دودي جغرايف
مع�ين  ،وذل��ك لأن مل�سن��دم ظ��روف خا�صة
وخمتلف��ة فيم��ا يخ���ص اجلانب اجلغ��رايف ،
وفيما يخ�ص املوارد وكيف ت�أثرت اجلغرافيا
با�ستغ�لال ه��ذه امل��وارد ووج��ود جتمع��ات
�سكاني��ة يف خمتلف �أرج��اء املحافظة  ،كما
ه��و معل��وم �أن م�سن��دم ه��ي حمافظ��ة �أقرب
�سكن��ى �أبنائه��ا عن��د البح��ر  ،ويف الوق��ت
نف�سه تغط��ي اجلبال م�ساح��ة �شا�سعة منها ،
وامل�ساحات امل�ؤهلة لل�سكنى قليلة  ،فالنا�س
ت�سك��ن �أق��رب م��ا تك��ون للبح��ر واملنطق��ة
ال�شاطئية  ،كما �أن املوارد الطبيعية املتاحة
فيها تتمثل يف موارد �صيد الأ�سماك وميتهن
جمموع��ة كبرية م��ن الأهايل مهن��ة ال�صيد ،
وحوايل �سبع��ة �آالف مرت مربع من امل�ساحة
البحرية ت�ستغل من قبل ال�صيادين  ،والإنتاج
متن��ام واحلم��د هلل  ،و�أي�ض��ا يف ظل
ال�سن��وي
ٍ
وجود ه��ذه ال�سل�سلة اجلبلي��ة يف م�سندم وما
ه��و موجود يف قاع البحر من موارد طبيعية
مميزة جعل من املحافظة ذات جذب �سياحي
 ،ويق�صدها الكث�ير من املواطنني واملقيمني
و�أي�ض��ا م��ن دول اجل��وار ،والع��امل �أجمع من
الراغب�ين يف الغط���س والتن��زه البح��ري ،
بالإ�ضافة ملن يق�ص��دون �سياحة املغامرات
املتمثل��ة بالتن��زه ب�ين اجلب��ال يف مواق��ع
العب��ور اجلبلي  ،و�أهم مواردها الطبيعية هي
�إطاللة املحافظة عل��ى م�ضيق هرمز خا�صة
يف املنطق��ة البحري��ة القابل��ة للإبح��ار يف
البح��ار الإقليمية ال ُعماني��ة � ،إ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن حمافظ��ة م�سندم تتكون م��ن العديد من
اجل��زر التي نطم��ح يف امل�ستقب��ل �إن �شاء اهلل
�أن تتطور ،وذلك لتميزها بالعديد من الأخوار
املائي��ة الهادئ��ة الت��ي تق�صده��ا العديد من
الكائن��ات البحرية العاب��رة وامل�ستوطنة يف
حمافظة م�سندم».
وحول ما يحتله م�ضيق هرمز من موقع
جغ��رايف متميز يعرب م��ن خالل��ه العديد من
ال�سفن املحملة بامل�شتق��ات النفطية  ،عالوة
عل��ى التوا�صل ال��دويل بني الع��امل وال�سلطنة
 ،والقيم��ة االقت�صادي��ة التي ميثله��ا املوقع

حمافظ��ة م�س��ندم تطل على م�ض��يق
هرمز الذي يعد من املعابر الطبيعية،
وهو م�ض��يق مفتوح يربط بني اخلليج
العربي وبحر عُ مان والعامل
i i i

حمافظ��ة م�س��ندم ت�س��اهم يف رف��د
االقت�ص��اد الوطني م��ن خالل خمتلف
القطاع��ات :ال�س��ياحي ،واخلدمات،
والتجزئ��ة ،والط�يران ،والنق��ل،
واللوج�ستي
الإ�سرتاتيجي مل�ضيق هرمز بالن�سبة لل�سلطنة
والع��امل حتدث معايل ال�سي��د قائ ًال « :م�ضيق
هرم��ز يع��د م��ن املعاب��ر املائي��ة الطبيعي��ة
وامل�ستخدم��ة للإبحار العاملي ،وبالتايل هو
م�ضي��ق مفت��وح للعب��ور كونه يرب��ط ما بني
اخللي��ج العربي وبحر ُعم��ان والعامل  ،وتقوم
ال�سلطنة ممثلة بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
بالإ��شراف املبا��شر عل��ى م�س��ار الإبح��ار
بالتعاون م��ع وزارة النقل واالت�صاالت فيما
يخ�ص الأنظمة املرتبطة بتنظيم عبور ال�سفن
بامل�ضي��ق ،وكم��ا ذكرت ب���أن العبور يتم يف
البح��ار الإقليمية ال ُعمانية  ،وهذا يعد يف حد
ذات��ه تركيزا عل��ى �أهمية املحافظ��ة ،وي�سلط
عليه��ا ال�ضوء على ال�صعيد العاملي ،حيث �أن
العدي��د من ال�سفن العابرة التي متر من خالل
امل�ضي��ق و�ص��وال �إىل موانئ البل��دان املطلة
على بح��ر العرب ،وهو يعد بال �ش��ك بالن�سبة
له��ا امل�ساح��ة البحري��ة الوحيدة الت��ي ت�أتي
منه��ا ال�سف��ن جلل��ب الب�ضائ��ع �أو لت�صديرها
�س��واء كانت م��ن امل�شتقات النفطي��ة �أو حتى
ً
م��ن �أي نوع من �أنواع الب�ضائ��ع التي ترتبط
بالنق��ل البح��ري  ،و�أهمي��ة امل�ضي��ق كب�يرة
ج��داً وه��ي بحاج��ه �أن تنعك�س عل��ى احلراك
االقت�ص��ادي فيم��ا يخ���ص النق��ل البح��ري،
�لا ب���أن الإ�سرتاتيجي��ة
و�أ�ست��شرف م�ستقب ً
االقت�صادي��ة املو�ضوعة للمحافظة تكمن يف
�أهمي��ة القطاع اللوج�ست��ي البحري الذي يعد
من �أهم املوادر التي يتحتم علينا �أن ن�ستغله
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يف جائحة كورونا (كوفيد )19هناك
دور كبري تقدمه قوات ال�سلطان امل�سلحة
متمثلة يف البحرية ال�سلطانية العمانية
يف نقل امل�شتقات النفطية وامل��واد
التموينية بني املحافظة واملحافظات
الأخرى بال�سلطنة
i i i

حمافظة م�سندم تتميز بالعديد من
امل���وارد الطبيعيــة حيث تنفــرد
امل��ح��اف��ظ��ـ��ـ��ة مب��م��ي��ـ��ـ��زات طبيعية
بيئية خمتلفة كال�شواطئ والأخ��وار
وامل�سطحات املائية البحرية الطبيعية
 ،بالإ�ضافة للقمم اجلبلية والتي ت�سهــم
يف جذب ال�سياح من خمتلف بقاع العامل
بال�ش��كل املطل��وب ومب��ا يخ��دم االقت�ص��اد
الوطني.
وحدثن��ا بعدها معايل ال�سيد وزير الدولة
وحماف��ظ م�سن��دم ع��ن ال�سياح��ة الت��ي تع��د
واحدة من �أهم القطاعات االقت�صادية املهمة
واملتط��ورة يف ال�سلطن��ة وعن م��ا ي�شكله من
�أهمي��ة بالن�سب��ة للمحافظ��ة و�إ�سهام��ه يف
االقت�صاد الوطني ب�شكل عام قائ ًال « :القطاع
ال�سياحي كما هو معلوم واحد من القطاعات
املهم��ة يف االقت�صادي��ات الت��ي تعتمد على
الأن�شطة اخلدمية يف �إدارة ال�ش�أن االقت�صادي
املحل��ي ،وميزت��ه �أن��ه م�شغ��ل وا�س��ع للعديد
م��ن القطاع��ات وعل��ى �سبي��ل املث��ال قطاع
التجزئة ،وقطاع اخلدم��ات وقطاع الطريان،
والنقل ،والقط��اع اللوج�ستي ،جميعها ترتبط
وت�ستفي��د م��ن القطاع ال�سياح��ي  ،وحمافظة
م�سندم به��ا م�ساحات بحري��ة و�أخوار مميزة
جدا  ،وه��ي تزخر �أي�ضا بالعدي��د من املوارد
الطبيعي��ة البحرية يف التن��وع احليوي ،ومن
�أهمه��ا وج��ود بع���ض الأن��واع اخلا�ص��ة من
املرج��ان البحري غري املوجود �إال يف �أعماق
بح��ار املحافظ��ة بالإ�ضاف��ة لتوف��ر بع���ض
البيئ��ات البحري��ة لبع���ض �أن��واع الكائن��ات
البحرية املميزة مث��ل الدالفني وفر�س البحر
املتواج��د يف بح��ر ُعم��ان  ،وكذل��ك وج��ود
قيع��ان �صخري��ة  ،كم��ا تتوف��ر العدي��د م��ن
الأ�سم��اك القاعية وال�سطحي��ة يف املحافظة،
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وهناك الكثري من ال�سائحني ي�أتون للتنزه يف
البيئ��ة البحرية يف واليتي خ�صب ودبا  ،كما
تتوفر املن�ش���آت الفندقية يف املحافظة لدعم
القطاع ال�سياحي  ،وا�ستطاعت هذه املن�ش�آت
�أن توف��ر م�ساكن منا�سبة للقادمني ،والقطاع
ال�سياحي يعتمد على الأن�شطة ال�سياحية مثل
�سياح��ة املغام��رات الت��ي تتوفر له��ا بع�ض
املم��رات اجلبلي��ة الت��ي يق�صده��ا ال�سي��اح ،
وتتوفر �أي�ض�� ًا بع�ض الأن�شط��ة البحرية التي
توفرها ال�رشكات القائم��ة على الإبحار مثل
التجديف ،و�أي�ض��ا بع�ض الريا�ضات البحرية
الت��ي ت�سان��د فيه��ا الرح�لات الت��ي تقدمه��ا
ال�سف��ن التقليدي��ة  ،وحركة النق��ل يف م�سندم
ن�شط��ة ب�سب��ب وج��ود مناف��ذ خمتلف��ة بري��ة
وجوية وبحرية مما ي�ساعد يف ت�شغيل العديد
م��ن القطاع��ات يف املحافظ��ة  ،وم��ن املهم
خ�لال الف�ترة القادم��ة االبت��كار يف املجال
ال�سياح��ي ال��ذي يحت��اج �أن ي�شتم��ل لأمرين
وهم��ا ترقي��ة م��دن املحافظ��ة كحا�ضن��ة
لل�سي��اح لتق��دم خدم��ة نوعي��ة لل�سائ��ح على
طوال اليوم يف و�سائل الرتفيه ،و�أي�ضا م�س�ألة
توف��ر قط��اع خدم��ات منا�س��ب كاملقاه��ي
واملطاع��م وخالف��ه تتما�ش��ى م��ع مايتمناه
ال�سائح  ،و�أي�ضا االبتكار ي�شمل على املن�ش�آت
الفندقية والإيوائية ،ولأن م�سندم ذات طبيعة
�صخرية ،فبالتايل كلما عملنا من�ش�آت نوعية
ذات طاب��ع خا�ص تتفرد به��ا م�سندم� ،سوف
تق��دم هذه املن�ش���آت جتربة خمتلف��ة لل�سائح
بدال م��ن تقدمي اخلدم��ات التقليدية املتوفرة
يف خمتلف الفنادق حول العامل» .
وعرج بعده��ا معايل ال�سي��د للحديث عن
تف�ش��ي جائح��ة كورون��ا (كوفي��د )19ال��ذي
ت�سب��ب يف الإغ�لاق الت��ام ب�ين حمافظ��ات
ال�سلطن��ة  ،وكي��ف مت التعام��ل م��ع ه��ذه
اجلائح��ة على م�ست��وى املحافظة بالإ�ضافة
للأدوار والواجبات الوطني��ة التي قامت بها
اجله��ات املعنية بال�سلطنة من دع��م و�إ�سناد
للم�ؤ�س�سات والقطاع��ات الأخرى باملحافظة
 احلكومي��ة منه��ا واخلا�ص��ة  -واملت�أث��رةبالإجراءات املتخذة حيال مكافحة اجلائحة
�لا « :اجلائح��ة قدم��ت فر�ص��ة جدي��دة
قائ ً
للمحافظ��ة فيم��ا يخ���ص و�ضعه��ا احلدودي
 ،خا�ص��ة و�أن اً
دول كث�يرة يف الع��امل قام��ت
بتوقي��ف التح��رك ال�بري واجل��وي وكذل��ك
البحري بني احل��دود �إىل �أن تخف التداعيات

مهما حتدثنا عن هذه املنا�سبة اال�ستثنائية واالحتفال بالعيد الوطني اخلم�سني
للنه�ضة نتذكر الإجن��ازات العظيمة التي حققها املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ ط َّيب اهلل ثراه ـ والذي �صنع ح�ضارة ع�صرية وحديثة
اخلا�ص��ة باجلائح��ة؛ لأن امل�ص��در الرئي�سي
يف نق��ل الفريو�س هو انتقال الب�رش احلاملني
للفريو���س بني الدول ،وذلك منعا لتف�شي ذلك
الوب��اء  ،وحمافظة م�سن��دم لي�ست مبن�أى عن
ه��ذا احل��دث ،ومت التحك��م باحلرك��ة الربي��ة
والت��ي كانت ت�سه��ل حركة النا���س عرب الرب،
وه��ذا طبع��ا �أدى �إىل تركي��ز احلكوم��ة عل��ى
تكثيف خدم��ات النقل البحري ،وذلك بتوفري
حرك��ة العبارات ب�ش��كل م�ستمر بني حمافظة
�شم��ال الباطنة وحمافظ��ة م�سندم بالإ�ضافة
لل��دور الكب�ير ال��ذي قدمت��ه ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ممثلة بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يف نقل امل�شتقات النفطية واملواد التموينية
للمحافظ��ة بكثافة يف املرحل��ة الأوىل ،وهذا
�سه��ل الكثري م��ع ت�أثر قطاع النق��ل يف بداية
اجلائح��ة  ،ومت الرتكي��ز عل��ى ث�لاث مناطق
للعبور وهي والية خ�صب ووالية دبا ونيابة
ليم��ا بالإ�ضاف��ة للتحك��م يف التدقي��ق عل��ى
القادم�ين من بقية حمافظ��ات ال�سلطنة ،ومت
تهيئ��ة ال��كادر الطبي ب�شكل منا�س��ب ،و�أي�ضا
م�ست�شف��ى خ�ص��ب وم�ست�شف��ى دب��ا وتطورت
اخلدم��ات املرتبط��ة باجلائح��ة ع��ن طري��ق
توف�ير خدمات الفح�ص ع��ن فريو�س كورونا
 ،وبالتايل �أ�صبحت احل��االت يتم ت�شخي�صها
ب�ش��كل �أ��سرع وبذل��ك ا�ستطاع��ت املحافظ��ة
ب�أطقمه��ا الطبي��ة والطاق��م الإ�سن��ادي
املجتمعي �أن يتحكم بتقليل انت�شار الفريو�س
داخل املحافظة .
كم��ا حدثن��ا مع��ايل ال�سيد ع��ن حمافظة
م�سن��دم بحك��م �إطاللته��ا على م�ضي��ق هرمز
واملحاط��ة مبجموع��ة كب�يرة م��ن اجل��زر
املتناث��رة التي تعد �سل�سل��ة التنوع اجلغرايف
واجلم��ال الطبيع��ي اخل�لاب  ،واخلط��ط التي
تق��وم به��ا اجله��ات املعني��ة لتل��ك الأماكن
واال�ستف��ادة منه��ا يف ع��دة جم��االت قائالً:
«اجل��زر يف حمافظة م�سن��دم متعددة وتتوفر
م��ن خالله��ا امل�ساح��ات الت��ي ي�ستغله��ا
املواطن��ون يف خمتل��ف الأن�شط��ة املدني��ة ،
وبالإ�ضاف��ة �إىل ذلك فهنال��ك عدد من اجلزر
غ�ير امل�أهول��ة ويف ت�ص��وري �س��وف تك��ون
خطوات مهمة يف هذا اجلانب خا�صة جزيرة

�أم الط�ير التي تعد من �أهم اجلزر يف املنطقة
الت��ي تق�صده��ا الطي��ور للتع�شي���ش ،وذل��ك
لكونه��ا غ�ير م�أهول��ة ،و�أي�ضا توج��د بع�ض
اجل��زر الت��ي بالإم��كان ا�ستثماره��ا �سياحي ًا
خا�ص��ة القريب��ة واملطلة عل��ى م�ضيق هرمز
 ،و�أت�ص��ور �أن هنالك ر�ؤى م��ن قبل احلكومة
من �ضمنها تقييم قابلية ا�ستثمار هذه اجلزر
وتطويره��ا بحيث �أنه��ا تقدم خدم��ة نوعية،
وم��ن املمك��ن �أن يك��ون التح��دي املوج��ود
هنال��ك �أن معظم اجلزر يف م�سندم هي عبارة
ع��ن م�ساح��ات �صخري��ة ،وبالت��ايل ف�إنه��ا
بحاجه لن��وع من الت�أهيل اخلا�ص كي تكون
�صاحل��ة لال�ستخدام ،ومن حي��ث مبد�أ قابلية
اال�ستثم��ار فه��ي قابلة لال�ستثم��ار ملا متثله
ه��ذه اجلزر من م�شهد طبيع��ي خالب جتعلها
مق�ص ًدا لل�سائح واملرتاد».
وع��ن املوروث��ات التقليدية الت��ي ت�شتهر
به��ا املحافظة والآلي��ات املتخذة للمحافظة
عليها حدثنا معايل ال�سيد قائالً« :فيما يخ�ص
امل��وروث احل�ض��اري والثقاف��ة املجتمعي��ة
ال�سائدة يف حمافظة م�سندم يتمثل يف وجود
تعددي��ة يف اللغ��ات واللهج��ات ،وطبع�� ًا من
ناحية اللهجات ف�إن معظم ال�سكان يتحدثون
باللهج��ة ال�شحي��ة وه��ي لهج��ة تط��ورت مع
م��رور ال�سنوات وتكي��ف معها ال�س��كان ولها
طابعه��ا اخلا���ص ولها �أ�سلوبه��ا اخلا�ص يف
احلدي��ث ب�ين البادي��ة واملناط��ق احل�رضية
 ،وبالن�سب��ة للغ��ات فهنالك اللغ��ة الكمزارية
امل�ستخدم��ة �أي�ضا ل��دى ال�س��كان يف م�سندم
وه��ي لغة ت�ستخ��دم من قبل قبيل��ة الكمازرة
يف م�سن��دم ولرمب��ا ه��ي تتطل��ب املزي��د من
البح��ث والدرا�سات حول م�ص��ادر هذه اللغة،
وهنالك درا�سات تقام حاليا بجانب ت�صنيف
ه��ذه اللغ��ة وم�صادره��ا ولك��ن م��ن الظاهر
ب�أنه��ا لغة تط��ورت مع مرور الوق��ت  ،وفيما
يخ���ص اجلوانب املرتبطة باملوروث الثقايف
فه��ي مرتبطة حالي��ا يف ال�صناعات احلرفية
املحلي��ة والت��ي ت�شته��ر فيه��ا م�سن��دم مث��ل
�صناعة (اجلرز) وا�ستخدامها وهي عبارة عن
ع�صا يف ر�أ�سه��ا ف�أ�س �صغري  ،و�أي�ضا هنالك
نوع من اخلناج��ر ال�ساحلي ي�سمى (البي�شك)

� ،أي�ض��ا ت�شته��ر املحافظ��ة ب�صناع��ة بع���ض
الفخاري��ات خا�ص��ة يف نياب��ة ليم��ا وه��ي
فخاري��ات ممي��زة لال�ستخدام��ات املنزلي��ة،
و�أي�ض��ا هنال��ك بع���ض احل��رف املرتبط��ة
بالقط��اع الزراع��ي وامل��وروث الزراع��ي
بالإ�ضاف��ة للأهازي��ج املحلي��ة التقليدي��ة
املوثق��ة واملرتبطة ب�سكان حمافظة م�سندم ،
وكذلك ا�شتغال الأهايل باملوروث املجتمعي
وه��و كم��ا ذك��رت يتمثل يف ثالث��ة قطاعات
رئي�سي��ة وه��ي :قطاع��ات ال�صي��د والرع��ي
والزراع��ة ،وغالبا ما يك��ون املوروث مرتبط
بثقافة البحر و�أهازيج��ه وتفرد بع�ض �أنواع
الق��وارب املوجودة مث��ل (البتيي��ل ،وال�شا�ش
 ،والزاروق��ة ،واملا�ش��وة ،والق�يرب ،والبوم)،
وفيم��ا يخ���ص الفن��ون املحلي��ة التقليدي��ة
فهنالك فن الندب��ة وفن الرواحة وغريها من
الفنون».
ومبنا�سب��ة العي��د الوطن��ي اخلم�س�ين
للنه�ض��ة خ���ص مع��ايل ال�سي��د جمل��ة
) بكلمة بهذه املنا�سبة الوطنية
(
املجي��دة قال فيه��ا« :مهما حتدثن��ا عن هذه
املنا�سب��ة اال�ستثنائي��ة واالحتف��ال بالعي��د
الوطني اخلم�سني للنه�ض��ة نتذكر الإجنازات
العظيم��ة التي حققه��ا املغفور له ب���إذن اهلل
طيب اهلل
تع��اىل ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد ـ َّ
ثراه ـ والذي �صنع ح�ضارة ع�رصية وحديثة،
متثل��ت يف الإن�س��ان ال��ذي تعل��م وت��درب يف
م�ؤ�س�ساته ويقوم بدور لي�س حمل ًيا فقط ولكنه
عامل��ي يف الت�سام��ح عل��ى كاف��ة الأ�صع��دة
الأخالقية والديني��ة ،واملنجز الآخر هو مدن
ال�سلطن��ة مرتامي��ة الأط��راف وو�ص��ول ه��ذه
اخلدم��ات �إىل كافة �أرجاء ُعمان ،هذه نه�ضة
وهلل احلم��د نفتخ��ر به��ا يف ُعم��ان ويفتخ��ر
به��ا من هو يف عمر متق��دم ،و�أي�ضا الأجيال
احلديثة  ،فه��ذه املنا�سبة بال �شك غالية على
قل��ب كل ُعم��اين ،وم��ن الأكي��د �أنه��ا امت��دت
لقل��ب كل مقي��م ق�ضى حقبة م��ن الزمن على
�أر�ض ُعمان الطيب��ة  ،فهذه املكت�سبات وهذه
الإجن��ازات احلمد هلل هي و�سام على �صدر كل
م��ن ذك��رت  ،واملرحل��ة احلالية ه��ي �إن �شاء
اهلل عه��د جديد بقيادة موالنا جاللة ال�سلطان
هيثم ب��ن طارق املعظم  -حفظ��ه اهلل ورعاه
 وه��ي �أي�ضا نه�ضة متج��ددة بر�ؤية الع�رصتخاط��ب دول الع��امل ب���أن ُعم��ان �إن �شاء اهلل
�سوف تكون دولة متقدمة ودولة ع�رصية».
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الفريــق الركــن (متقــاعد) حامــــــــــــــــــــــــد بن �سعيـــد العوفــــي

�أجرى احلوار :الرائد الركن� /سعيد بن حمد الغيالين

ُعمان تقف اليوم �شاخمة تنعـم بـال�سالم والطم�أنينـــــة بعــــــد مرور ( )50عــــــــــــــــــــــــــا ًما من نه�ضتها املباركة التي �شهدت خاللها منوا وتطو ًرا �سريعا زاد املجتمع قوة و�صالبة
البداية...تعود بنا الذاكرة �إىل مطلع �ستينات
القرن املا�ضي يف والية بدبد..عندما وقف فتى مل
يتجاوز الثالثة ع�شرة من عمره �أمام العيادة الطبية
يف �أحد مع�سكرات اجلي�ش ،و�أخذ ينظر �إليها بكل
�شغف وحما�س� ،إىل �أن اتخذ قرارا غيرَّ جمرى
حياته ،حيث توجه مبا�شرة �إىل الطبيب قائ ًال له
بحزم�« :أريد االلتحاق باجلي�ش» الأمر الذي �أذهل
ذلك الطبيب ،فقد كانت املرة الأوىل التي يرى
فيها فتى يف ريعان ال�شباب يتقدم �إليه بطلب
كهذا ،فت�سمر الطبيب لربهة و�أردف يبلغ الفتى
�أن �سنه ال ي�ؤهله بعد لالنخراط يف اجلي�ش  ،ولكن
رمبا يكون من الأف�ضل �أن تقابل قائد �سرية القيادة
يف املع�سكر وبالفعل توجه الفتى �إىل قائد �سرية
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القيادة الذي مل يرتدد يف قبول طلب ذلك الفتى
ملا ر�أه من حزم ال�صبي و�شغفه  ،ووعده قائ ًال:
«ح�سن ًا �أيها ال�شاب ال�صغري� ،سوف جند لك مكان ًا
منا�س ًبا».
كانت هذه هي ال�صفحات الأوىل من كتاب
حياة الفريق الركن متقاعد حامد بن �سعيد
العويف الذي اندفع بحما�س يف عامل الع�سكرية
 ،ثم ارتقى خطوة فخطوة يف �صفوف اجلي�ش
�إىل �أن تبو�أ �أعلى املنا�صب يف القطاع الع�سكري،
وا�ستمرت عطاءاته للوطن يف املجال املدين
مبرتبة وزير  ،و�سن�ستعر�ض �سويا يف هذا اللقاء
) حكاية (� )26سنة من
يف جملة (
اخلدمة امل�شرفة يف املجال الع�سكري.
املا�ضي اجلميل
يب��د�أ الفريق الركن متقاعد حامد بن �سعيد العويف حكايته قائال« :لقد
عدن��ا �إىل ُعمان احلبيبة يف �شهر فرباير من عام 1964م قادمني من �رشق
جزءا من
�أفريقي��ا وحتدي��دا �إىل فنجاء  ،وكن��ت حتى ذلك الوقت ق��د �أجنزت ً
التعلي��م يف املرحل��ة االبتدائية �أثناء وجودي مع الأ��سرة يف �رشق �أفريقيا
 ،ونظ��راً لتع��ذر متابع��ة حت�صيلي الدرا�س��ي النظامي يف ُعم��ان  ،فقد بد�أت
التفك�ير يف العم��ل  ،وكان يف والي��ة بدب��د مع�سكر للجي���ش يت�ضمن عيادة
طبي��ة الت��ي كنا نذهب �إليها لتلق��ي العالج بني حني و�آخ��ر ،وكل مرة نزور
املع�سك��ر يزيد لدي ال�شغ��ف والتوق الكبري لاللتحاق باجلي�ش  ،علم ًا �أن ذلك
مل يك��ن جم��رد �شعور راودين ك�صبي �صغري  ،بل �إنن��ي �شعرت بالفعل برغبة
�شديدة يف �أن �أ�صبح رج ًال ع�سكري ًا  ،و�شعرت مبيل كبري ي�شدين �إىل اجلي�ش.
ويف ي��وم م��ن الأي��ام ،ا�ستجمع��ت �شجاعت��ي وتوجه��ت نح��و املع�سكر
ووقف��ت �أم��ام طبي��ب العيادة يف امل��كان ال��ذي اعتدنا الذه��اب �إليه لتلقي
الع�لاج عن��د احلاجة ،و�س�ألته بب�ساط��ة ما �إذا كان اجلي���ش يقبل ان�ضمامي
�إليه فابت�سم الطبيب و�أخربين ب�أنني ال زلت �صغري ال�سن ،ولكنه عندما مل�س
مدى �إ�رصاري  ،ترفق بي ون�صحني مبقابلة قائد �رسية القيادة يف املع�سكر.
إيل القائ��د حتى بادرين الق��ول( :ح�س ًنا� ،سنج��د لك مكان ًا
وم��ا �إن نظ��ر � َّ
منا�س ًب��ا) ويف ذلك اليوم بد�أت اخلطوة الأوىل يل يف اجلي�ش ،ولكن كموظف
م��دين بطبيع��ة احلال  ،وبقيت لف�ترة حوايل �ستة �أ�شهر  ،ب�ين �شهري مار�س
و�سبتم�بر 1965م �أعم��ل كموظف مدين يف كتيبة م�سق��ط يف مع�سكرات كل
من بدبد ونزوى و�صاللة».

ال ميكننا بلوغ �أهدافنا �أو حتقيق �أحالمنا دون
االن�ضباط الذي يجعل احلياة �أب�سط
جندد العهد والوالء جلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه
االنطالقة يف املجال العملي
عن��د احلدي��ث مع الفريق (متقاع��د) حامد بن �سعيد الع��ويف تدرك مدى
اهتمام��ه بالوق��ت � ،إذ يروي تاريخه الع�سكري برتتي��ب زمني دقيق ،الأمر
ال��ذي �أعطانا ملحة عن حياته التي تتميز بالتنظيم واالن�ضباط ال�شديدين ،
وه��ي ال�سمة الت��ي يتميز بها الع�سكري ال ُعماين دائم��ا و�أبدا حيث انتقلت به
م��ن �ش��اب �صغري يحلم بااللتح��اق بالقوات امل�سلحة �إىل رج��ل يتبو�أ �أرقى
املنا�صب يف هذا املجال  ،كما يفتح لنا �أي�ض ًا نافذة على الأيام الأوىل من
النه�ض��ة املبارك��ة  ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بجوانب خدمت��ه الع�سكرية � ،إذ
يقول «لقد ا�ستغرقت رحلتنا الطويلة �إىل �صاللة �ستة �أيام يف مايو 1965م،
حي��ث كن��ا �ضم��ن قافلة ع�سكري��ة  ،وال زل��ت �أتذكر تل��ك الأي��ام واملغامرة
اجلميل��ة التي �سافرنا خالله��ا على ظهر �شاحنة (بدف��ورد) حمملة بامل�ؤنة
الغذائي��ة والأواين  ،قاطع�ين الطرق��ات الوعرة واملغربة الت��ي بالكاد تكون
ممه��دة  ،حي��ث مل تتوفر يف ذلك الوق��ت �أي طرقات معب��دة يف ُعمان �سوى
ب�ضع��ة كيلوم�ترات متتد بني مع�سكر بيت الفلج وم�سقط  ،ثم عدنا �إىل �شمال
ال�سلطنة بعد ثالثة �أ�شهر �أم�ضيناها يف �صاللة».
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زيارة القائد الأعلى ـ طيب اهلل ثراه ـ لكتيبة احلدود ال�شمالية مبحافظة ظفار 1971م

نزوى (1967م)

جزءا ال يتجز�أ من م�سرية
قوات ال�سلطان امل�سلحة �شكلت ً
التطور يف البالد التي انطلقت يف  23يوليو عام 1970م
اجلهات الع�سكرية واملدنية عملت ً
يدا بيد للنهو�ض
ب ُعمان منذ البدايات الأوىل للنه�ضة املباركة
حتقيق احللم الأول
«مل يفارقن��ي هاج�س �أن �أحتول لل�صفة الع�سكرية» هكذا يوا�صل الفريق
حام��د حديث��ه ،فقد كان��ت �أهدافه حم��ددة وا�ضحة املع��امل ،وبالفعل فلدى
عودت��ه م��ن �صاللة ظ��ل يح��اول �أن يتح��ول �إىل الع�سكرية حت��ى متكن من
اقن��اع قائد �رسية القيادة والذي قام الأخري بتزوي��ده بر�سالة ليحملها �إىل
�ضابط التجنيد يف قيادة قوات ال�سلطان امل�سلحة ليت�سنى له التحول لل�صفة
الع�سكري��ة ،ولكن مل يوفق يف البداية ب�سبب �صغر �سنه ،وقبل بوظيفة مدنية
�أخ��رى (مرا�س��ل يف مع�سك��ر بيت الفل��ج) � ،إال �أن الإ�رصار كان��ت من �سماته
وتعلم الطباعة على الآلة الكاتبة يف �ساعات امل�ساء  ،كما تابع تطوير لغته
الإجنليزي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل �إجن��ازه كافة املهام املنوطة به ب��كل كفاءة حتى
متكن يف فرباير 1966م من حتقيق حلمه الأول يف جماله العملي ،فاجتاز
الفح�ص الطبي بنجاح و�أ�صبح جندياً.
و�رسيع��ا م�ض��ت ب��ه حيات��ه الع�سكري��ة ،وينجز كاف��ة ما ي�سن��د له من
م�س�ؤوليات �إىل �أن جاء اليوم الذي ُبع َِث فيه �إىل مركز التدريب التابع لقوات
ال�سلط��ان امل�سلحة يف منطقة غال ،وبعد �أن اجتاز فرتة التدريب مت نقله �إىل
كتيبة احلدود ال�شمالية املتمركزة (�آنذاك) يف نزوى  ،وكان بع�ض عنا�رصها
يتمركزون يف عربي و�سيق ،حيث ان�ضم �إىل ال�رسية الثالثة وتوجه �إىل �سيق
يف اجلبل الأخ�رض ،ثم مت نقله �إىل قيادة الكتيبة و�أ�صبح كات ًبا  ،وتدرج يف
الرت��ب الع�سكري��ة �إىل �أن و�صل رتبة رقيب يف عام 1969م .ويردف الفريق
قائ�لا « :ال ي��زال حمفورا يف ذاكرتي يوم  24يوليو 1970م  ,حيث �صادف
ي��وم اجلمعة ،وكنت يف مع�سك��ر بدبد وا�ستدعى م�ساع��د قائد كتيبة احلدود
ال�شمالية جمي��ع املوجودين يف املع�سكر ,و�أبلغنا باحلدث التاريخي الرائع
طيب اهلل ثراه ـ قد توىل
وهو �أن �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
مقاليد احلكم ب�صفته �سلطان ُعمان اجلديد.
وعند �سماعنا لهذا احلدث العظيم  ،خيم ال�صمت يف البداية على اجلميع
لدقائ��ق  ،رمب��ا لأن اخل�بر عل��ى الأغل��ب قد حم��ل تغي�يراً �أكرب م��ن �أن يتم
ا�ستيعاب��ه ب�رسع��ة  ،ثم ما لبث �أن عم الفرح وال��سرور على املع�سكر ب�أكمله
 ،وب��د�أ الرج��ال بالتهلي��ل للنب�أ العظي��م ،وغمرتهم م�شاعر الف��رح وال�رسور،
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فال�شع��ب �أراد ب�ش��دة �أن يرى تغيرياً يف ُعمان الت��ي كانت حينئذ وك�أنها قد
تخلف��ت عن ركب التطور لب�ضعة قرون وانطلقت مع النه�ضة الكربى م�سرية
التق��دم واحلداثة التي عمت كاف��ة �أرجاء البالد بخطى مت�سارعة  ،متجاوزة
جميع ال�صعاب والعوائق يف طريقها.
لق��د كنت فخوراً جداً حينها بانتمائي �إىل قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وال
�أزال كذل��ك في�رشفني �أنني كنت موجوداً هناك عندما حدثت هذه التغيريات
العظيم��ة  ،وخطت البالد خطواته��ا الأوىل نحو التق��دم واالزدهار فلم تكن
ُعمان حينها متلك �سوى موارد حمدودة يف زمن حافل بالتحديات الكبرية،
ولك��ن حل�س��ن احلظ �أننا بوركنا بقائد عظيم ليق��ود م�سرية التطور والنه�ضة
لل�سلطن��ة ،وق��د �شكلت القوات امل�سلحة جزءاً ال يتج��ز�أ من م�سرية التطور يف
البالد التي انطلقت يف  23يوليو عام 1970م».
اخلطوات العمالقة لل�سلطنة
يتح��دث الفري��ق عن تلك الأي��ام قائال« :من��ذ يوليو ع��ام 1970م قاد
طيب اهلل ثراه ـ م�سرية
�صاح��ب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ َّ
الإ�صالح��ات الكب�يرة وخطى ب ُعم��ان خطواتها العمالقة الت��ي �شملت كافة
امل�ستويات االجتماعية والتعليمية والع�سكرية  ،فعم ال�سالم والرخاء �أرجاء
الب�لاد من �أق�ص��ى ال�شمال �إىل �أق�صى اجلنوب� ،شام�ًلااً بخرياته كافة �أرجاء
ال�سلطن��ة  ،ووحدت الب�لاد ،فعملت خمتلف اجلهات املدني��ة والع�سكرية ي ًدا
بي��د لإي�صال الربامج التنموية للمواطن �أينما وجد  ،و�شهدت قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة خاللها عمليات التطوير ال�شاملة يف الع��دة والعتاد ،و�رسعان ما
ت�ضاع��ف حجمه��ا  ،و�إذ نحتفل اليوم بالذكرى اخلم�س�ين للنه�ضة ال ُعمانية
احلديث��ة ف�إنن��ا لتلهج �أل�سنتن��ا بالدعاء لب��اين ُعمان �أعز الرج��ال و�أنقاهم
ال�سلط��ان قابو���س بن �سعيد ـ طي��ب اهلل ثراه ـ �أن يتغم��ده اهلل بوا�سع رحمته
وي�سكن��ه ف�سيح جناته ،وجندد العهد والوالء ملجدد نه�ضتها موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه».
�أهم الوقفات يف م�سريته العملية
لقد �شه��دت فرتة ال�سبعينيات من القرن املا�ض��ي انخراط �أعداد كبرية
م��ن ال ُعمانيني يف قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،و�أتيحت للجميع فر�ص التعليم
والتدري��ب والعم��ل  ،وع��ن ذلك يق��ول الفريق الرك��ن متقاعد «لق��د ا�ستلمت
من�ص��ب م�ساع��د قائ��د كتيب��ة احل��دود ال�شمالي��ة ع��ام 1973م لأحل حمل
�ضاب��ط بريط��اين معار ،وذل��ك بعد اجتي��ازي لدورة �ضب��اط املر�شحني يف
مع�سكر غال وترقيتي �إىل رتبة مالزم يف �شهر يناير من عام 1972م ،وعلى
مدى ال�سنوات ال�ست والع�رشين خلدمتي يف املجال الع�سكري تعلمت الكثري،
وتلقي��ت التدري��ب وترقيت يف خمتل��ف املنا�صب يف �سبي��ل خدمة وطني ،
وازداد تدريجي��ا ع��دد ال�ضب��اط ال ُعماني�ين الذي��ن ا�ستلموا منا�ص��ب عليا ،
و�أتيح��ت الفر�ص لنا ك�ضباط ُعمانيني ال�سفر للخارج ،وتلقي خمتلف �أنواع

جبال ظفار 1972م

التدري��ب يف اململكة الأردني��ة الها�شمية واململكة املتح��دة �إىل جانب عدد
م��ن الدول الأخرى الت��ي تتوافق �أنظمتها مع نوعية ت�سلي��ح قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة وتدريبها و�أ�سل��وب عملياتها وظروف العمل فيها ،وقد مت تخطيط
التغي�يرات وتنفيذها ب�ش��كل تدريجي ومالئ��م لكي تكون الق��وات امل�سلحة
بامل�ستوى والقوة املنا�سبة خلدمة البالد».
و�أتيح��ت يل الفر�صة بني عام��ي (1976م و 1978م) حل�ضور دورتني
تدريبيت�ين ق�صريت�ين يف مدر�سة امل�ش��اة يف اململكة املتح��دة  ،هما دورة
ق��ادة الف�صائل  ،ودورة متقدمة لق��ادة امل�شاة  ،وكذلك �أمتمت دورة �ضباط
الأركان ملدة �سنة يف كلية القيادة والأركان يف (كمربيل) والتي تعد واحدة
من �أف�ضل الكليات احلربية يف العامل.
ث��م يف عام 1984م �أمتمت دورة متقدم��ة يف الكلية امللكية للدرا�سات
الدفاعي��ة باململك��ة املتح��دة  ،وه��ي دورة درا�س��ات علي��ا يف الدرا�س��ات
الإ�سرتاتيجية الدولية  ،تركز على امل�سائل ال�سيا�سية والدبلوما�سية والأمنية
واالجتماعية واالقت�صادية على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي».
وي�شري الفريق الركن متقاعد حامد العويف �إىل �أنه كان حمظوظا بتوليه
ع��دة منا�صب قيادية و�إدارية عل��ى مدى خدمته الع�سكرية  ،وي�ضيف قائال:
«بع��د ما �أنهيت دورتي التدريبية ع��ام 1985م،عدت ل�شغل من�صب م�ساعد
رئي���س الأركان ،ومت ترقيت��ي �إىل رتب��ة لواء  ،ث��م ترقي��ت �إىل رتبة فريق و
مت تعيين��ي رئي�سا لأركان قوات ال�سلط��ان امل�سلحة يف عام 1987م وحتى
1990م».
من موظف مدين �إىل رئي�س �أركان :خطوات ثابتة و مت�أنية
يق��ول الفري��ق الركن متقاعد حام��د العويف ب�شغف كب�ير« :ال ميكن �أن
حتظ��ى ب�أي م�سرية مهنية م�رشف��ة و مر�ضية كتلك التي تخدم وطنك فيها ،
فكان تطوري و�أنا جندي ثابتا و مت�أنيا ،من خالل الفر�ص التي �أتيحت يل
 ،وقاطعا خطوة بعد خطوة  ،و�أدركت �أنني كع�سكري ميكنني �أن �أخدم وطني
ب�ش��كل �أف�ض��ل ،وخ�صو�صا عند ارتقائي يف ال�سل��م الوظيفي  ،ولكن من دون
التدري��ب واكت�ساب امله��ارات والتح�صيل العلمي والتحل��ي بعقلية منفتحة
فلن يتوفر �سبيل لالرتقاء  ،و�أنا اليوم را�ض متاما عن م�سريتي الع�سكرية .
وقد �أتت ترقيته الأوىل �إىل رتبة نائب عريف يف �سبتمرب عام 1967م،
و�شكل��ت حجر الزاوية الذي انطلقت منها م�سريت��ه  ،فقد علمته هذه الرتقية
الدر���س الأول والأه��م ،وهن��ا يوج��ه خطابه لن��ا جميعا قائ�لا�« :إذا ترقيت
و�أوكل��ت �إلي��ك �أي م�س�ؤولية ف�إياك �أن تخذل الأ�شخا���ص الذين منحوك هذه
الثق��ة  ،وعليك �أن تكون �أهلاً لتحمل امل�س�ؤولية لأن من�صبك هو واجب جتاه
وطنك».
وي��ردف قائال« :الوطن ي�أتي يف املرتبة الأوىل دائما و�أبدا ،وقد قطعت

( )26عامًا من اخلدمة امل�شرقة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة
يجب �أن ن�شعر باالمتنان لقائدنا ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ثراه ،ون�شمر عن �سواعد اجلد خلف موالنا
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم �أعزه اهلل و�أبقاه
م�سرية مهني��ة �أتاحت يل الفر�صة لقيادة كل من الف�صيل وال�رسية والكتيبة
والل��واء � ،إ�ضاف��ة �إىل قي��ادة ف�صيل م�ش��اة خالل حرب ظف��ار  ،عالوة على
عدد من املنا�صب الإدارية ملواكبة م�سرية تطور البالد على مدى عدة عقود
وقطعت خطوة بعد خطوة لأثبت جدارتي و�أخدم بلدي».
حياة االن�ضباط
كم��ا تط��رق الفري��ق الرك��ن متقاعد حام��د العويف يف معر���ض حديثه
�إىل �أهمي��ة االن�ضب��اط الذي �ش��كل ركي��زة الفل�سفة التي اتبعه��ا يف حياته
وبحث��ه امل�ستم��ر ع��ن النج��اح قائ�ًلااً �« :إن��ك تتعل��م يف بيتك كي��ف تعي�ش
حيات��ك  ،فاالن�ضباط وال�سلوك ال�سليم واالنفتاح هي ركائز ت�ستخل�صها من
الدرو���س التي غر�ستها في��ك الع�سكرية خالل حياتك العملية  ،وتزداد �أهمية
االن�ضب��اط كون��ه ي�ساعدك على تنمية �شخ�صيت��ك وي�ساهم يف تعزيز العمل
اجلماعي  ،كما �أنه مهم �أي�ضا يف جميع املراحل  ،ولذلك فقد التزمت به يف
حيات��ي ال�شخ�صي��ة و العائلية عل��ى حد �سواء �،إذ ال ميكننا بل��وغ �أهدافنا �أو
حتقي��ق �أحالمنا �أو التخطي��ط حلياتنا بالطريقة التي نرغب فيها من دونه ،
فاالن�ضباط من �ش�أنه �أن يجعل احلياة �أب�سط».
العيد الوطني اخلم�سون
تق��ف ُعمان اليوم �شاخم��ة تنعم بال�سالم والطم�أنين��ة بعد مرور ()50
�سنة من نه�ضتها املباركة � ،شهدت خاللها منوا وتطوراً �رسيع ًا زاد املجتمع
ق��وة و�صالب��ة  ،ويف هذا ال�صدد يقول الفريق الرك��ن متقاعد حامد العويف:
طيب
«يجب �أن ن�شعر باالمتنان لقائدنا الراحل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ َّ
اهلل ثراه ـ �صاحب الر�ؤية الثاقبة الذي و�ضع ثقته ب�شبعه العظيم  ،وعلينا �أن
ن�شم��ر عن �سواعد اجلد خلف موالنا ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم ـ �أعزه اهلل و�أبقاه ـ لنحافظ على منو بلدنا وتقدمه ونحمي
منجزات��ه ون�س�ير به قدما �إىل الأم��ام مت�سلحني بالأم��ل والتفا�ؤل مل�صلحة
�أجي��ال امل�ستقبل  ،نع��م لقد �أجنزنا الكثري خالل ال�سن��وات املا�ضية  ،ولذلك
ف�إنه يجب علينا جميعا دون ا�ستثناء وخالل ما متر به كافة دول العامل من
جراء جائحة كورونا من �صعاب وحتديات علينا �أن نبذل كل ما يف و�سعنا
للحفاظ على زخم هذا التقدم املذهل».
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ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ
ﻳﺸﺮﻓﻨﺎ أن ﻧﻨﻘﻞ أﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ
ﻟﺤﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق اﻟﻤﻌﻈﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﷲ

املالزم �أول( مهند�س) /
�أحمد بن يو�سف امل�سكري

.ورﻋﺎه وﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟ ﻌُﻤﺎﻧﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ )  ( ٥٠اﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﻤﻮاﺻﻠﺘﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ ودﻋﻢ ﻗﻮات اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺣﻴﺚ
.ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﺷﺮف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى )  ( ٥٠ﻋﺎﻣًﺎ
Congratulations

الثامن ع�ش ��ر نوفم�ب�ر تاريخ عظيم مي�ل�اد قابو� ��س املعظ ��م �إيل رح ��ل
والي ��وم ندعيل ��ه بجن ��ات النعي ��م يف قلوبن ��ا باق ��ي ول ��و ط ��ال الأج ��ل
راح احلكي ��م وخل ��ف للدول ��ة حكي ��م وال�س ��لطنة م�ش ��هورة ما بني الدول
يف عيده ��ا نهن ��ئ قائدن ��ا الزعي ��م �ض ��رغام يف وقت ال�ش ��دائد والع�ضل
و ُعمان �أ�صبحت نورا يف الليل العتيم رمز احل�ض ��ارة ودائم ت�ض ��رب باملثل
�أر�ض الغبرياء مت�شي على نهج �سليم م ��ن حنك ��ة املف ��دى هيثمن ��ا البط ��ل
ونختم مثلنا ون�ش ��كر املوىل الرحيم يحفظ بلدنا الغايل ويزيده ف�ض ��ل
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We have the honour to convey to His Majesty Sultan Haitham Bin Tarik and to
the people of Oman our warmest congratulations on the occasion of the 50th
glorious National Day.
We are proud to continue to serve and support the Sultan’s Armed Forces as we
have been honoured to do for the past 50 years.

متابعة :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

املر�أة ركن من �أركان منظومة ال َّنه�ضة ال ُعمانية منذ انطالق م�سريتها
حتتفل ال�سلطنة ه��ذه الأي���ام بذكرى
العيد الوطني اخلم�سني املجيد للنه�ضة
املباركة التي �سطر حروفها مباء الذهب
جاللة ال�سلطان املغفـور له ب�إذن اهلل تعاىل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمــور ـ
طيب اهلل ثراه ـ وي�سري على نهجه وخطاه
َّ
جاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه.
ون�ستذكر يف ه��ذه الأي���ام ال�سعيدة
خطاب جاللة ال�سلطان قابو�س ـ رحمه
اهلل ـ الأول الذي وعد فيه ال�شعب بالعمل
ب ��أ��سرع م��ا ميكن جلعل ال�شعب يعي�ش
زاهرا؛ �إن ما حتقق ل ُعمان
�سعي ًدا وم�ستقبلاً
ً
من �إجن���ازات كبرية وتطور �رسيع �شمل
جميع النواحي والقطاعات التعليمية
وال�صحية واالقت�صادية واملالية رغم
الظروف القا�سية والتحديات اجل�سيمة
طيب اهلل ثراه ـ من
التي واجهها جاللته ـ َّ
�رصاعات داخلية وتدخالت خارجية كانت
تهدد الكيان ال ُعماين ،وت�ضاري�س طبيعية

�صعبة لهو معجزة يف زمن ق�صري وموارد
�شحيحة.
وتعد امل��ر�أة ركن ًا من �أرك��ان منظومة
ال َّنه�ضة ال ُعمانية منذ انطالق م�سريتها،
فقد حظيت بالرعاية واالهتمام منذ بزوغ
فجر النه�ضة ،حيث �ساهمت الت�رشيعات
والقوانني يف �إعطاء املر�أة كافة حقوقها
مما �ساعدها على لعب دور مهم يف التنمية
بجانب الرجل وع��زز دوره��ا الوطني يف
خُمتلف ميادين احلياة.
ويف ظ��ل النه�ضة املتجددة بقيادة
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثـم ب��ن ط���ارق املعظـم ـ حفظـه اهلل
ورعــاه ـ �أكد على مكانة املر�أة و�أهميتها
ودورها الكبري يف م�سرية النه�ضة والتنمية
وال��ب��ن��اء ،حيث ق��ال جاللته يف خطابه
ال�سامي�« :إن �رشاكة املواطنني يف �صناعة
حا�رض البالد وم�ستقبلها دعامة �أ�سا�سية
من دعامات العمل الوطني ،ونحر�ص على
�أن تتمتع فيه املر�أة بحقوقها التي كفلها

حمافظة ظفار خالل خم�سني عاما من النماء �شهدت ن�صيبا وافرا من
منجزات النه�ضة املباركة يف �شتى املجاالت والقطاعات

املكرمة/
جلينة بنت حم�سن الزعابية
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة حم�سن حيدر دروي�ش

�سعادة الدكتور/
�أحمد بن حم�سن الغ�ساين
رئي�س بلدية ظفار

القانون ،و�أن تعمل مع الرجل جنب ًا �إىل
جنب ،يف خمتلف املجاالت خدمة لوطنها
وجمتمعها ،م�ؤكدين على رعايتنا الدائمة
لهذه الثوابت الوطنية ،التي ال حميد عنها
وال ت�ساهل ب�ش�أنها».
ويف اخلتام �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات للمقام ال�سامي ملوالي ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ و�إىل ال�شعب
ال ُعماين الكرمي مبنا�سبة العيد الوطني
اخلم�سني املجيد.

ت��ت�ل�ألأ ُع��م��ان �ضياء ،وتتو�شح و���ش��اح الفخر
افتخارا وابتهاجا ،مبنا�سبة عظيمة ،يتوج فيها الوطن
بيوبيله الذهبي ،وعيده الوطني اخلم�سني ،لرتوي
حكاية جمد وح�ضارة ،لنه�ضة مباركة ،نقلت عمان
�إىل �آف��اق النور وال�سالم ،لتعلو وترتقي �إىل م�صاف
الدول كدولة ع�رصية �شاخمة البنيان ،مت�سلحة ببناء
الإن�سان ،والتنمية امل�ستدامة والعمران ،فمنذ �إ�رشاقة
فجر النه�ضة املباركة بقيادة املغفور له  -ب�إذن
اهلل  -جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ ط َّيب اهلل
ثراه ـ ،واملنجزات تتواىل ،والتنمية يف �شتى املجاالت
تتوا�صل.
وقد �شهدت حمافظة ظفار خالل خم�سني عاما

خم�سون عاما من مرحلة انطالق النه�ضة ال ُعمانية
التي ت�أ�س�ست على قاعدة متينة

مع احتفال ال�سلطنة بالعيد الوطني اخلم�سني جندد العهد والوالء
اعتادت بالدنا الغالية االحتفال
�سنويا بالعيد الوطني املجيد والذي
ميثل عر�سا وطنيا يحتفل به جميع
من يقطن �أر�ض ُعمان الطيبة ،ونحن
يف �أعتاب االحتفال بالعيد اخلم�سني
للنه�ضة التي ق��اد زمامها املغفور
له جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ـ طيب اهلل ث��راه ـ القائد الراحل الذي
�أف��ن��ى عمره يف رع��اي��ة �شعب عمان
وكان م�صدر الإلهام والإتقان ،و�أبحر
بنا يف ميادين التقدم والتطور حتى
�أ�صبحت �سلطنة عمان يف م�صاف
ال���دول املتقدمة ،و�أ�صبحنا نفاخر
ونتفاخر ببالدنا التي يعتربها العامل
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بالد ال�سالم و�أم�سى قائدها رجل ال�سالم
والأمان.
وه��ا ه��ي ال�سنني مت��ر ومت�ضي بنا
يف �سماوات الت�ألق واالزده��ار ويرتجل
الفار�س عن فر�سه لي�سلم الراية لفار�س
عظيم وقائد حكيم ليكمل امل�سرية املظفرة
ومي�ضي ب�شعبه �إىل م�سارات العلو وال�سمو
والرفعة م�ستلهما خطط القائد الراحل
والباين املخل�ص رحمة اهلل عليه.
ويف هذه الأيام املباركة ومع احتفال
ال�سلطنة بعيدها الوطني اخلم�سني املجيد
جندد العهد والوالء لقائدنا املفدى جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه
اهلل ورع���اه ـ وال�شعب العماين الأب���ي،

من النماء ،ن�صيبا وافرا من منجزات النه�ضة املباركة
يف �شتى املجاالت والقطاعات ،وكان لبلدية ظفار
دور �أ�سا�سي يف ت�شييد البنية الأ�سا�سية باملحافظة،
جنبا �إىل جنب مع بقية اجلهات احلكومية املعنية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات و�أفراد املجتمع
امل��دين ،حيث امتدت �شبكة الطرق يف كافة واليات
املحافظة ،وتو�سعت اخلدمات واملرافق العامة يف
�إط��ار تنمية متكاملة مع بقية حمافظات ال�سلطنة.
وال �شك �أن تتويج بلدية ظفار باملركز الأول عن فئة
جتميل املدينة �ضمن ال��دورة الثالثة ع�رشة جلائزة
منظمة املدن العربية يف العام 2017م ليعك�س بع�ض
املنجزات التي �شهدتها حمافظة ظفار خالل مراحل
البناء والتطوير.
ولقد كتب اهلل لعماننا احلبيبة نه�ضة جديدة
ومتجددة ح��دد مالحمها ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثـم بـن طـارق املعظـم ـ حفظـه اهلل و�أبقـاه
ـ ،حني قال خماطبا ل�شعبه «�أبناء عمان الأوفياء� :إن
االنتقال بعمان �إىل م�ستوى طموحاتكم و�أمالكم يف
�شتى املجاالت �سيكون عنوان املرحلة القادمة ب�إذن
اهلل تعاىل» ،ويف ذلك ت�أكيد والتزام بالتجديد امل�ستمر
لالنتقال بعمان �إىل م�صاف الدول املتقدمة ،ولتكمل
ال�سلطنة م�سريتها يف ظل ر�ؤية ع�رصية ي�ساهم فيها

جميع �أبناء املجتمع ،و�صوال �إىل حتقيق (ر�ؤية ُعمان
 .)2040ولقد �شهدت الأ�شهر املا�ضية بع�ض جتليات
املرحلة القادمة والتي من �أهم مالحمها :م�ؤ�س�سات
حكومية ر�شيقة تعمل بكفاءة وفاعلية عالية لت�ساهم
يف حت�سني م�ستوى اخل��دم��ات التي يح�صل عليها
املواطن واملقيم ،واقت�صاد متنوع وم�ستدام قادر على
التعامل مع التقلبات االقت�صادية املختلفة ،و�رشاكة
مع املجتمع يف التخطيط والتنفيذ ل�ضمان حتقيق
االنتقال بعمان �إىل م�ستوى الطموحات والآمال.
�إن نوفمرب املجيد ،ه��و منا�سبة نحتفل فيها
ب�إجنازات كبرية حتققت ،وجندد فيها العزم على العمل
مل�ستقبل �أف�ضل .وبهذه املنا�سبة ي�سعدين وي�رشفني
�أن �أرف��ع �آي��ات التهاين ،و�أعظم م�شاعر التربيكات،
بالأ�صالة عن نف�سي ،وعن كل منت�سبي بلدية ظفار،
�إىل املقام ال�سامي حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن ط��ارق املعظم ـ حفظه اهلل و�أب��ق��اه ـ ،و�إىل
ال�شعب العماين ،وكل مقيم على �أر�ض ال�سلطنة� ،سائال
املوىل عز وجل �أن ي�سدد خطى عاهلنا املفدى ،و�أن
يكلل م�ساعيه باخلري ،و�أن يعيد هذه املنا�سبة وجاللته
مبوفور ال�صحة والعافية ،و�أن يحفظه ذخرا لعمان
و�شعبها ،وكل عام واجلميع بخري.

�سعادة /هالل بن حمد ال�صارمي
رئي�س اللجنة ال�صحية والبيئية مبجل�س ال�شورى
ممثل والية ال�سيب

م�ؤكدين على �سعينا الدائم وال��د�ؤوب
خلدمة هذا الوطن املعطاء بكل �إخال�ص
وتفاين حتت قيادة �سلطاننا احلكيم،
�سائلني املوىل جلت قدرته �أن يحفظ
�سلطاننا وبالدنا من كل �سوء ومكروه.

الثامن ع�رش من نوفمرب تاريخ يعيد نف�سه كل
عام حامال للعمانيني البهجة وال�رسور ،وم�ؤرخا
يف �صحف ال��ت��اري��خ م�سرية البناء والتطوير
وال��ع��ط��اء التي ب���د�أت على ي��د قائدها جاللـة
ال�سلطان قـابو�س بن �سـعيد ـ طيـَّب اهلل ث��راه ـ
حني ا�ستلم مقاليد احلكم يف عمان جاعال منها
بلدا ي�سوده الهدوء واال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي
والداعم امل�ؤثر يف اال�ستقرار اخلارجي.
خم�سون عاما من مرحلة انطالق النه�ضة
العمانية وبناء الدولة احلديثة التي ت�أ�س�ست
على قاعدة متينة ،قاعدة التعليم �أوال والتعليم
للجميع ،فانطلقت النه�ضة التعليمية بزخم
واندفاع كبريين لتعم ربوع ُعمان كافة ولت�شهد
نقلة نوعية يف الكم والكيف؛ حتى بلغ عدد
املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي احلايل
(� )2021/2020إىل �أكرث من ( )1160مدر�سة،
حظيت بجميع مقومات التعليم احل��دي��ث من

خمتربات علمية وم�صادر مراكز التعلم والتعليم
الإلكرتوين مواكبة يف ذلك التطور العلمي.
ويف �إط��ار تنمية اخلدمة التعليمية نفذت
ال��وزارة العديد من امل�شاريع التطويرية منها
م��ا يتعلق بالقوانني والت�رشيعات ،وبرامج
تعليمية خمتلفة تتيح فر�ص التعلم للجميع،
ومناهج تعليمية �إلكرتونية ،ومنها ما ي�ستهدف
تنمية قدرات الطلبة يف جمال العلوم والتقانة
واالبتكار.
كما �أول��ت النظرة امل�ستقبلية لقائد نه�ضة
عمان املتجددة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم ب��ن ط��ارق ـ حفظه اهلل ـ اهتماما بالغا
بالتعليم فجعلت من �أولوياتها حتديث منظومة
التعليم ودعم البحث العلمي واالبتكار وهذا ما
ترجمته (ر�ؤي���ة عمان  )2040بالرتكيز على
رفع جودة التعليم املدر�سي وتطويره بالتعاون
مع ال�رشكاء يف خمتلف القطاعات احلكومية

�سعادة الدكتور/
عبداهلل بن خمي�س �أمبو�سعيدي
وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم

واخلا�صة حتقيقا لأهداف الر�ؤية لتكون ال�سلطنة
يف م�صاف الدول املتقدمة.
وختاما ي�رسين �أن �أرف���ع �أ�سمى عبارات
التهنئة �إىل امل��ق��ام ال�سامي مل��والن��ا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ و�إىل ال�شعب العماين الأبي
�سائال املوىل �أن يحفظ ُعمان و�أهلها.
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احتفاء جليل بالقائد والوطن واملواطن
الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد
ٌ
�إن يوم الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد،
ين
متر على العما ّ
لي�س جم� ّ�رد ذك��رى وطن ّية ّ
كل عام� ،إمنا هي تعد احتفا ًء جليلاً بالقائد
ميجد �شموخ ُعمان،
والوطن واملواطن ،هو يو ٌم ّ
احلب بني ُعمان و�شعبها ،يوم يبعث
وي� ّؤجج ّ
يف ال�شعب العماين �شذى التاريخ وعبق الأيام،
فيزيدنا �إ�رصارا على موا�صلة خطى امل�سرية
الظافرة ل ُعماننا احلبيبة.
وطني عظيم املكانة يف نفو�سنا،
�إن ُه يو ٌم
ّ
فجرها عـلى يـد
يحتفى بنه�ضـ ٍة �أب ّيـة �أ�شـرق ُ
�أعز الرجــال و�أنقاهـم ال�سلطان قابو�س بن
�سعيـد ـ طيب اهلل ثراه ـ ويكمل م�سريتها موالنا
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ فبقيادته �سابق الزمن يف وترية
مت�صاعدة يكتنفها رغبة القائد الطموحة
وت�آزر املجتمع ،و�أبنا�ؤه خلفه وهو يذكرهم
مبقولة ال�سلطان ال��راح��ل «�أي��ه��ا ال�شعب.
�س�أعمل ب�أ�رسع ما ميكن جلعلكم تعي�شون
�سعداء مل�ستقبل �أف�ضل وعلى كل واحد منكم
امل�ساعدة يف هذا الواجب».
وه��ا هي ُعمان اليوم حتتفل بالذكرى
اخلم�سني مليالد نه�ضتها املباركة ،خم�سون
عاما من ال�سعي ال���د�ؤوب لتكون ُعمان يف
ً
عاما من
ّ
م�صاف ال��دول الع�رصية ،خم�سون ً

ر�سـم مالمـح ُعمان اجلـديدة بقيادة املغفور
له ب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ رحمه
اهلل ـ التي واكبت كافة التطورات الع�رصية
على خمتلف الأ�صعدة ويف �شتى املجاالت،
منها الأم��ن��ي��ة ،وال�����ص��ح��ي��ة ،والتعليمية،
والزراعية واالقت�صادية ،واخلدمية وغريها،
مب��ا يكفل للوطن تنمية وا�سعة ي�شهد لها
القا�صي وال��داين ،وا�ضعة املواطن ال ُعماين
�أ�سا�س التنمية وحار�سها.
وما زال��ت ُعـمان تواكب هـذه التطورات
الكبرية فـي خمتلف املجاالت فـي ظـل القيـادة
احلكيمة مل��والن��ا ح����ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه
رقي
ـ م�ؤكد ب �� ّأن رقي القدرات الوطنية هو ّ
الدفع بها يف موكب التطور
للوطن و�أبنائه ،و�أن ُ
هو �ضمان بناء �أجيال متمكّنة من العطاء
الأمثل يف خمتلف الأمكنة التي تتطلب وجود
الكفاءات واخل�برات مبا يكفل ح��راك الدولة
امل�ؤ�س�س ّية لتكون يف مقدمة الدول الع�رص ّية،
وا�ضعا ن�صب عينيه املواطن العماين م�ستفي ًدا
من معطيات الع�رص ،مبا يكفل له حياة كرمية
تدفعه للعطاء والبذل ،لهذا جاءت توجيهات
جاللته � -أبقاه اهلل -ب�أهمية توا�صل دعم
الفئات امل�ستحقة لتخفيف �أعباء املعي�شة.

ال�سلطنة خالل خم�سة العقود املا�ضية مدت ج�سور ال�سالم
واملودة مع دول العامل

�سعادة الدكتور� /أحمد بن نا�صر البكري
وكيل وزارة الرثوة الزراعية
وال�سمكية وموارد املياه للزراعة

املهند�س/
عبدالرحمن بن �سامل احلامتي
الرئي�س التنفيذي لأ�سياد

�إن الأعياد الوطنية �أي��ام خالدة عظيمة
وذك��رى عزيزة على قلوبنا جميعا وجتربة
مار�سناها وعاي�شناها بكل ف�صولها و�أبوابها
ملو�سوعة ُعمان اخلالدة التي �أدخلتنا التاريخ
وو�ضعتنا يف م�صاف احل�ضارات احلديثة التي
تفر�ض نف�سها بكل اعتزاز وافتخار يف �سطور
الكتاب املفتوح.
ويف اخلتام �أ�سال اهلل العزيز ب��أن يغفر
لل�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ رحمه اهلل ـ باين
نه�ضة عمان احلديثة ،كما ي�رسين �أن �أرفع
�أ�سمى عبارات التهنئة �إىل املقام ال�سامي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن ط��ارق املعظم ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ و�إىل
ال�شعب العماين �أجمع.

م��ن ح�سن ال��ط��ال��ع �أن حتتفل
ال�سلطنة هذا العام بالعيد الوطني
املجيد الذي ي�صادف الثامن ع�رش
من نوفمرب من كل ع��ام ،والنه�ضة
امل��ب��ارك��ة �أكملت ( )50ع��ام��ا من
م�سريتها الظافرة التي ترتكز على
�أر�ضية �صلبة بتوفر مقومات الأمن
واال�ستقرار ،و�أر�ست دعائم الوحدة
الوطنية يف البالد على �أ�س�س وطنية
متينة ج�سدت ال��وئ��ام واالن�سجام
وال��ت��ن��اغ��م ب�ين ��شرائ��ح املجتمع
ال ُعماين.

قطــــــــــاع الطيــــــران املدنــــــي حظـــــــي بالكثيـــــــر مــــــن التحــــــــــــوالت واملنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات خالل خم�سيــن عــــــــاما
عاما منذ
ها نحن قد �أمتمنا خم�سني ً
ب��زوغ فجر النه�ضة ،والتي �شهدنا خاللها
التحول العظيـم الذي �صنعه باين نه�ضتنا
املباركة ال�سلطـان الراحل قابو�س بن �سعيد
ـ طيب اهلل ثراه ـ فقد �أفنى حياته يف النهو�ض
بهذا ال��وط��ن م��ن ال��ظ�لام �إىل ال��ن��ور وحقق
الكثري من املنجزات على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والعاملي ف�أ�صبح لبالدنا �صيتها
و�سمعتها التي بلغت جميع دول العامل؛ وقد
حظي قطاع ال��ط�يران امل��دين بالكثري من
عاما
التحوالت واملنجزات خالل خم�سني ً
تكللت م�سريتنا فيها بالفخر واالع��ت��زاز

�سعادة الدكتور/
حممد بن نا�صر الزعابي
رئي�س هيئة الطريان املدين
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ملا ن��راه اليوم من تقدم وا�ضح ف�أ�صبحت
مطاراتنا تناف�س مطارات العامل من حيث
احل��داث��ة وال��ف��خ��ام��ة ،ك��م��ا م��ددن��ا ج�سور
التعاون مع الكثري من ال��دول التي ربطتنا
بهم اتفاقيات ثنائية واتفاقيات الأج��واء
املفتوحة لت�صبح �سما�ؤنا ن�شطة بحركة
الطائرات الدولية ،والتي ان�صبت فوائدها يف
الإيرادات التي حققها قطاع الطريان للناجت
املحلي الإجمايل للدولة.
وي��ع��د م��ط��ار م�سقط ال����دويل يف حلته
اجل��دي��دة وال��ذي �شهد تد�شينه الر�سمي يف
نوفمرب 2018م من �أب��رز منجزات النه�ضة

املباركة ،الأمر الذي ت�ؤكد عليه الإمكانات
الرفيعة واملزايا العاملية الفاخرة التي يزخر
بها مبنى م�سافريه احلايل ،والتي ت�سهم بال
�شك يف ا�ستقطاب امل�شاريع اال�ستثمارية
التنموية ،وبالتايل تعزز القطاع االقت�صادي
يف ال�سلطنة ،وقد حقق مطار م�سقط الدويل
قفزة كربى يف ت�صنيفه العاملي من املركز
(� )74إىل املركز ( )7يف الربع الأخ�ير من
2019م يف فئته.
وبالإ�ضافة لذلك ،ح�صل مطار �صاللة يف
مبناه اجلديد الذي افتتح ر�سم ًيا يف نوفمرب
2015م على املركز الرابع على م�ستوى العامل

ل��ق��د ك��ر���س��ت م�����س�يرة النه�ضة
املباركة على م��دى خم�سني عاما
املا�ضية منظومة دولة امل�ؤ�س�سات
والقانون ،من خالل امل�شاركة يف
اتخاذ القرار ال�سيا�سي عرب م�ؤ�س�سات
ت�رشيعية ورقابية فاعلة ،وعززت
�سيادة القانون ،وبناء املنظومة
العدلية الناجزة ،وحتقيق العدالة
االجتماعية ب�ين �أف���راد املجتمع،
وتكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني.
وم���دت ال�سلطنة خ�لال خم�سة
ال��ع��ق��ود املا�ضية ج�سور ال�سالم
وامل��ودة مع دول العامل ،و�أ�ضحت
�سيا�ستها اخلارجية منوذجا يحتذى
به يف العالقات بني الدول ومنا�رصة
الق�ضايا الدولية العادلة.
�إن م��ا ن�ضطلع ب��ه يف القطاع
اللوجي�ستي من دور لهو يتناغم مع
الأدوار التي تنه�ض بها القطاعات
يف فئته وذلك يف الربع الأخري من 2019م
ح�سب تقييم املجل�س العاملي للمطارات ،وعلى
ت�صنيف فئة ( )5جنوم للمطارات الإقليمية
يف تقييم ( )Skytraxك�أول مطار �إقليمي يف
ال�رشق الأو�سط يف ذات العام .و�أتاح افتتاح
مطار الدقم يف العام املا�ضي 2019م �سهولة
القدوم �إىل منطقة ذات �إمكانيات اقت�صادية
و�صناعية كبرية ،حيث يخدم املطار يف املقام
الأول احلركة التجارية ،حيث تبلغ م�ساحته
ترا مرب ًعا ،وتقدر
الإجمالية ( )27386م� ً
طاقته اال�ستيعابية بن�صف مليون م�سافر
�سنو ًيا مع �إمكانية التو�سع �إىل مليوين م�سافر
�سنو ًيا� ،إىل جانب ذلك ،فقد عملت الهيئة على
تطوير البنية الأ�سا�سية لقطاع الطريان املدين

املختلفة يف الدولة ،والتي ت�ستظل
مب��ن��ظ��وم��ة الأم����ن والأم�����ان التي
حتفنا بها قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنية ،وتعيننا لنجاح
عملياتنا اللوج�ستية الهادفة �إىل
جعل ُعمان مركزا لوج�ستيا عامليا
تنفيذا ل�ل�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة الوطنية
(عمان .)2040
اللوج�ستية ُ
ن�����ش��ع��ر ب���امل���زي���د م���ن ال��ف��خ��ر
واالمتنـان ملا حتقـق من منجزات
يف ك��ل ال��ق��ط��اع��ات التنمويـة يف
البالد ،داعني املولـى جلـت قـدرته
�أن تكـلل كـل اجلهود التي تبذلها
حكومة جاللـة ال�سلطـان ـ حفظه
اهلل ورع��اه ـ بالنجاح والتوفيق يف
االنطالقة بهذا الوطن �إىل نه�ضة
م��ت��ج��ددة ،حتقق تطلعات �أبنائه
مل�ستقبل �أف�ضل.

من عائد اال�ستثمارات.
وبهذه املنا�سبة العظيمة على قلب
كل عماين ي�رشفني وبالنيابة عن كافة
ال��زم�لاء بهيئة ال��ط�يران امل��دين �أن �أرف��ع
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل املقام
ال�سامي مل��والي ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ ولل�شعب ال ُعماين الأبي مبنا�سبة
العيد الوطني اخلم�سني املجيد ،م�ؤكدين
على الدور املهم الذي تقوم به الهيئة يف
النهو�ض بقطاع الطريان ب�سلطنة عمان
ودعمها للقطاعات احليوية الأخ��رى مبا
يحقق لل�سلطنة املزيد من التقدم وموا�صلة
االزدهار.
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ن�ؤكد حر�صنا على امل�ضي قدم ًا بخطى ثابتة للم�ساهمة بفعالية
يف حتقيق �أهداف (ر�ؤية عُ مان ( 2040
وفق ًا للنهج ال�سامي حل�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل
ورعاه  -الذي �أكد �أن بناء الأمم وتطورها هي
م�س�ؤولية عامة يلتزم بها اجلميع ,وال ُي�ستثنى
�أحد من القيام بدوره فيها كل يف جماله وبقدر
ا�ستطاعته وا�ستكما ًال للنهج الذي خطه املغفور
له ب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب
اهلل ثراه  -يف توفري �سبل الراحة والطم�أنينة
لكل فرد يعي�ش على �أر�ض هذا الوطن ،حتر�ص
ال�رشك ُة ال ُعماني ُة ل�رشاء الطاقة واملياه على
واقع ملمو�س.
ترجمة هذا النهج �إىل ٍ
وقد ت�أ�س�ست ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة
واملياه (�إح��دى �رشكات جمموعة من��اء) وهي
امل�شرتي الوحيد للطاقة الكهربائية واملياه
املحالة من كافة ال�رشكات امل��و ّل��دة للطاقة
الكهربائية واملو ّفرة للمياه املحالة يف ال�سلطنة.
ومن �ضمن م�س�ؤوليات ال�رشكة القيام بالتخطيط
طويل الأمد للت�أكد من متطلبات الطاقة املتوقعة
وحتديد م�شاريع �إنتاج الطاقة واملياه التي يتم
طرحها يف مناق�صات دولية تناف�سية والذي
يقوم القطاع اخلا�ص بدوره بتطويرها ،وذلك
حتى يت�سنى مقابلة املتطلبات امل�ستقبلية
لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه يف
ال�سلطنة .كما �أن ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة
واملياه هي امل�س�ؤولة عن توفري �سعة �إنتاج
كافية من الكهرباء ومياه التحلية وفق ًا لآلية
ال�رشاء االقت�صادي.
وت��ع��د م�شاريع ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه التي
قامت ال�رشكة بتطويرها منذ ت�أ�سي�سها يف عام
اً
مثال ح ًيا على جناح �سيا�سة ال�رشاكة
2005م
بني القطاعني العام واخلا�ص� .رشاك ٌة �أثمرت
عنها بيئة اقت�صادية تكاملية يجني الوطن
ثمارها يف تنويع م�صادر الدخل وتوفري فر�ص
وظيفية وت�أ�سي�س بنية �أ�سا�سية تواكب التطور
االقت�صادي واالجتماعي .وق��د �أوج��د قانون
تخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
بيئ ًة قانونيةً ،وت�رشيعيةً ،وتنظيمي ًة وا�ضح ًة
و�شفاف ًة  ،عززت ثق َة امل�ستثم ِر املحلي والأجنبي
يف ال�سلطنة و�شجعته على ا�ستثمار ما يناهز
ثالثة مليارات ري��ال عماين يف جمايل �إنتاج
الكهرباء واملياه.
وتت�سع رقعة انت�شار م�شاريع الكهرباء
لتغطي معظم مناطق ال�سلطنة .وم��ن �أب��رز
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امل�شاريع التي مت تطويرها م����شروع حمطة
م�سندم لإن��ت��اج الكهرباء بنظام (ب��ن��اء ،متلك
وت�شغيل)  ،بتكلفةٍ ا�ستثماريةٍ للم�رشوع َق ْد ُرها
( )94مليون ريال ُعماين ،على �أن تقوم ال�رشكة
ال ُعمانية ل�رشاء الطاقة واملياه ب�رشاء الطاقة
ا ُ
مل ْن َتجة ملدة (  )15خم�س َة ع�رش عام ًا ب�سِ َعةٍ
�إنتاجيةٍ ت�صلُ �إىل ( )120ميجاوات من الطاقة
الكهربائية .كما مت �إن�شاء حمطة �صحار لإنتاج
الكهرباء (املرحلة الثالثة) وبد�أ ت�شغيل املحطة
جت��اري � ًا يف مطلع مايو 2019م ،وذل��ك بعد
اجتياز املحطة جلميع التجارب الت�شغيلية
بكفاءة عالية .وتعد املحطة ثاين �أكرب حمطة
لإنتاج الكهرباء يف ال�سلطنة ب�سعة ()1710
ميغاوات وتتخذ من ميناء �صحار موقعا لها،
وترتبط ب�شبكة الكهرباء الرئي�سية .وق��د بلغ
حجم اال�ستثمارات يف امل�رشوع حوايل ()378
مليون ريال عماين .وتعد حمطة �إنتاج الكهرباء
يف �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية �أكرب حمطة
لإنتاج الكهرباء يف ال�سلطنة ب�سعة �إنتاجية ت�صل
�إىل ( )2000ميغاوات .كما مت يف يناير 2018م
ت�شغيل م�رشوع حمطة �صاللة لإنتاج الطاقة
وال��ذي ت�ضمن نقل ملكية �أ�سهم �رشكة ظفار
للتوليد من �رشكة الكهرباء القاب�ضة �إىل �رشكة
امل�رشوع بطاقة �إجمالية بلغت ( )718ميجاوات
ك�أكرب حمطة لإن��ت��اج الطاقة الكهربائية يف
حمافظة ظفار.
ويف جمال املياه تعنى ال�رشكة بالتعاون مع
اجلهات ذات العالقة على تطوير وتو�سعة حمطات
حتلية مياه ال�رشب وفق ًا ملعدالت النمو يف الطلب
على املياه ،وذلك �ضمان ًا لتوفري املياه ال�صاحلة
لل�رشب لكافة املدن والقرى يف ربوع ال�سلطنة.
حيث تعد م�شاريع حمطات حتلية مياه البحر من
امل�شاريع الكبرية والتي ت�ساهم ب�شكل كبري يف
تعزيز الأمن املائي لل�سلطنة من خالل االعتماد
عليها كم�صدر رئي�سي ملياه ال�رشب والإبقاء على
املياه اجلوفية كمخزون �إ�سرتاتيجي.
وت��ق��وم ال�رشكة حالي ًا ب�إن�شاء ع��دد من
م�شاريع حتلية امل��ي��اه منها م����شروع حمطة
ال�رشقية مبحافظة ج��ن��وب ال�رشقية ب�سعة
�إنتاجية تبلغ (� )80ألف مرت مكعب يف اليوم،
كما يتم �إن�شاء حمطة �أخ���رى لتحلية املياه
مبحافظة ظفار ب�سعة �إنتاجية تبلغ ()113.650
�ألف مرت مكعب يف اليوم .كما مت م�ؤخراً التوقيع

�ستبقى عُ مان وللأبد �أر�ض احل�ضارة ومنارة العلم و�شم�س امل�ستقبل

املهند�س/
يعقوب بن �سيف الكيومي
الرئي�س التنفيذي لل�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه

على �إتفاقيات �إن�شاء م�رشوعني لتحلية املياه
يف الغربة مبحافظة م�سقط ب�سعة �إنتاجية تبلغ
( )300.000مرت مكعب والذي من املتوقع �أن
يتم ت�شغيله يف الربع الثالث من عام 2023م
والآخ��ر يف والي��ة بركاء ب�سعة �إنتاجية تبلغ
( )100.000مرت مكعب ومن املتوقع �أن يتم
ت�شغيله يف الربع الثاين من عام 2022م
ومتا�شي ًا مع ر�ؤي��ة ال�سلطنة لتنويع موارد
الطاقة من �أجل تعزيز �إ�سرتاتيجية اال�ستدامة على
ال�صعيدين االقت�صادي والبيئي وتنويع م�صادر
الوقود من خالل ا�ستخدام الطاقة النظيفة لإنتاج
الكهرباء � ،أولت ال�رشكة اهتمام ًا بتطوير م�شاريع
�إنتاج الطاقة من م�صادر الطاقة املتجددة .ويعد
م����شروع ع�بري للطاقة ال�شم�سية ،ه��و باكورة
م�شاريع �إن��ت��اج الكهرباء با�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية ب�سعة ( )500ميجاوات والذي يتم تنفيذه
حالي ًا يف موقع جماور ملوقع حمطة عربي لإنتاج
الكهرباء .ومن املتوقع �أن يتم ت�شغيله جتاريا
يف الن�صف الثاين من عام 2021م .كما تقوم
ال�رشكة حالي ًا بتطوير حمطتني لإنتاج الكهرباء
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف حمافظة الداخلية
ب�سعة �إنتاجية تبلغ ( )500ميجاوات لكل حمطة.
وقد مت ت�شغيل حمطة الرياح مبحافظة ظفار ب�سعة
تبلغ ( )50ميجاوات.
�إننا يف ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة
واملياه �إذ نحتفل بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية،
العيد الوطني اخلم�سني للنه�ضة املباركة،
ن�ؤكد حر�صنا على امل�ضي قدم ًا بخطى ثابتة
للم�ساهمة بفعالية يف حتقيق �أه��داف (ر�ؤي��ة
عمان  ،)2040داعمني للجهود املبذولة يف هذا
املجال ومنتهجني التوجيهات ال�سامية لرتفل
ُعمان بثوب الرخاء.

 الثامن ع�رش من نوفمرب ي��وم خالد يف
ذاكرة كل عماين نحتفل فيه بعيدنا الوطني،
خم�سون عام ًا مرت بعمر نه�ضتنا املباركة،
خم�سون عاما يف عمر الدول وال�شعوب فرتة
ق�صرية لكننا يف عمان كان بها يف كل يوم
�إجناز �شاهد على قدرة �أبناء هذا الوطن على
التعمري والتطوير والبناء ب�سواعد �شبابية
واعدة كان فيها اجلميع ذكرا و�أنثى يدا بيد بال
كلل وال ملل ،وذلك �إميانًا من القيادة احلكيمة
ب�أن هذا الوطن ال يكرب �إال بتظافر كل اجلهود
وتعاون اجلميع والت�ضحية بالغايل والنفي�س
لإعالء �ش�أنه والذود عن ترابه.
و�إذا ك��ان للتاريخ كلمة ي�سجل فيها
�شهادته عن الأوط��ان وال��دول يبقى التاريخ
ملا�ض تليد وحا�رض �سعيد
العماين �شاه ًدا
ٍ
وم�ستقبل واعد .و�ستبقى عمان وللأبد �أر�ض
احل�ضارة ومنارة العلم و�شم�س امل�ستقبل.
وعملت املر�أة العمانية منذ انطالق م�سرية
النه�ضة املباركة مع �أخيها الرجل �صفا واحدا
يف هذا البناء فكان حل�ضورها املميز الدور
الكبري والأث��ر الأك�بر لتثبت بنت ُعمان �أنها
فخر لوطنها يف كل املجاالت لتحظى بتكرمي

من لدن جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ يف احتفال يوم املر�أة العمانية
حتت رعاية �صاحبة ال�سمو ال�سيدة اجلليلة حرم
جاللة ال�سلطان يف تقدير هو الأول للمر�أة العمانية
يف يومها التي احتفل معها كل عماين.
ولقد كتب اهلل لهذه الأر���ض الطيبة قيادة
حكيمة �أخ��ذت على عاتقها املحافظة على هذا
الإرث التاريخي ويف الوقت نف�سه الإمي��ان ب�أن
الدول تتطور بالعلم واملعرفة ،فكان التعليم من
�أوىل االهتمامات التي توليها احلكومة الر�شيدة
منذ عهد ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ ط َّيب اهلل
ثراه ـ الذي �أوىل للتعليم اهتمامه اخلا�ص وال نزال
نردد مقولته ال�شهرية ويوا�صل جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ال�سري
على خطاه لن�شاهد اليوم ا�ستمرارا لنهج ال�سالطني
بنه�ضة متجددة �شملت كل املجاالت ويف �أقل من
عام منذ تويل جاللته احلكم بد ًء بهيكلة �شاملة
لكل امل�ؤ�س�سات احلكومية من دم��ج ل��ل��وزارات
وتنظيم عملها ،وبالرغم من الأحداث التي تع�صف
بالعامل يف كل مكان تبقى ُعمان دار �أمن و�أمان
وحمط �أنظار اجلميع ،البلد ال��ذي �آم��ن بال�سالم
والأم���ن واال�ستقرار حق لكل ال��دول وال�شعوب

الإعالمية
منى بنت حمفوظ املنذرية

�أ�صبح اليوم حمط �إعجاب وتقدير من اجلميع
�سيا�سة حكيمة انتهجها حكام ُعمان و�أ�صبحت
مبدا �آمن به جميعا قيادة و�شعبا فكان هذا
اال�ستقرار والأمن �أر�ضا �صلبة للبناء والتعمري.
فهنيئا لنا ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل وهنيئا
لأه��ل ُعمان �سلطانا حكيما وقيادة ر�شيدة
كان الإن�سان العماين �أوىل اهتماماتها وحجر
الأ�سا�س لكل عمل بناء ،و�شك ًرا هلل على نعمه
ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي ال تعد وال حت�صى ،وعلينا
املحافظة على هذا الوطن العزيز من �أجل �إعالء
�ش�أنه لي�صبح يف م�صاف الدول املتقدمة.

ال�سلطنة ت�سري بخطى حثيثة لتنفيذ ر�ؤيتها امل�ستقبلية الطموحة
)عُ مان  )2040بقيادة موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة املعظم
ب���ادئ ذي ب���دء وب��ك��ل م��ع��اين الفخر
واالع���ت���زاز ن��رف��ع �أ���س��م��ى �آي����ات التهاين
والتربيكات �إىل امل��ق��ام ال�سامي ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
ط��ارق املعظم ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ القائد
الأع��ل��ى مبنا�سبة العيد الوطني اخلم�سني
أكف الدعاء �أن يغفر جلاللة
للنه�ضة ،رافعني � ّ
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ
قدم لوطنه و�أمته
و�أن يجزيه خري اجلزاء ملا ّ
مر الأيام والأزمان،
من منجزات خالدة على ّ
وي�رشفني �أن �أوج��ه كلمات ع� ّز وفخر �إىل
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة مبختلف
�أفرعها وت�شكيالتها ،حيث يرتبط االحتفال
بعيد النه�ضة امل��ب��ارك��ة مب��ا حققته من
انت�صارات و �إجنازات �ساهمت يف ا�ستمرارية
عجلة البناء يف ال�سلطنة وكانت هي ال�ضامن

واحلار�س الأمني ملنجزات النه�ضة احلديثة
 ،وقد �أثبتت هذه القوات قدرتها على العمل
بكفاءة عالية يف كافة الظروف التي مرت
بها ال�سلطنة خالل الأع��وام املا�ضية ،وهي
حمل ثقة واعتزاز املواطن العماين �أينما وجد
يف رحاب الوطن العزيز ،و ال�سلطنة اليوم يف
عهد ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم � -أيده اهلل  -ت�سري بخطى
حثيثة لتنفيذ ر�ؤيتها امل�ستقبلية الطموحة
(عمان  ،)2040وهي ت�ستهدف حتقيق الرخاء
واال�ستقرار لأب��ن��اء عمان الأوف��ي��اء ،حيث
ترتكز اخلطة على عدة حماور وهي الإن�سان
واملجتمع ،واالقت�صاد والتنمية ،واحلوكمة
والأداء امل�ؤ�س�سي والبيئة امل�ستدامة ،وهذه
ال��ر�ؤي��ة ج��اءت على �ضوء توافق جمتمعي
وا�سع ،وهي ت�ستوعب الواقع االقت�صادي

الإعالمي/
�إبراهيم بن �سيف العزري

واالجتماعي وت�ست�رشف امل�ستقبل ،وي�أتي
تنفيذ ه��ذه ال��ر�ؤي��ة الطموحة وق��د حتقق
لعمان اكتمال عقد دولة امل�ؤ�س�سات و�سيادة
ُ
القانون ،ومت�ضي ُعمان نحو حتقيق املزيد
م��ن الآم���ال و التطلعات وارت��ق��اء مراتب
الأجم��اد بني دول العامل ،ف ُعمان هي مركز
احل�ضارات وقبلة ال�سالم ومرف�أ الأمان كما
عرفتها الأمم وال�شعوب على مر التاريخ .
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خاء
ماء وال َّر ِ
 18نوفمرب وم�سري ُة ال َّن ِ

الثامن ع�رش من نوفمرب يوم خالد مهم يف التاريخ ال ُعماين احلديث،
فيه حتتفل ُعماننا العزيزة بعيدها الوطني املجيد ،الذي يوافق هذا العام
الذكرى اخلم�س�ين النطالقة النه�ضة املباركة ،التي
بد�أت عام  1970بقيادة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ ط َّيب اهلل
ث��راه ـ  ،وعندما نحتفل به��ذه الذكرى املجيدة اليوم
ف�إننا ن�ستذك��ر �إجنازات عظيمة حتقق��ت ،وم�شاريع
مهم��ة �أجنزت ،ومكانة رفيعة حتتلها ُعم��ان اليوم بني �أمم الأر�ض
بف�ض��ل �سيا�سته��ا احلكيمة ،القائمة على مب��ادئ ال�سالم ،واالحرتام
املتب��ادل وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري ،و�أن هذه النه�ضة
املبارك��ة ب���إذن اهلل تعاىل ت�س�ير على اخلطى نف�سه��ا لتحقيق املزيد
من الإجن��ازات ،والعمل على توفري احلياة الكرمي��ة لأبناء هذا الوطن
العزيز بقيادة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ القائد
الأعل��ى ـ حفظ��ه اهلل ورعاه ـ  ،الذي تف�ض��ل يف خطاب جاللته ال�سامي
ي��وم  23فرباي��ر 2020م قائ�لاً�« :إن العقود اخلم�س��ة املا�ضية �شهدت
حتوال كبريا يف بناء الدولة الع�رصية ،وتهيئة البنى الأ�سا�سية احلديثة
واملتطورة يف كافة ربوع الوطن ،بقيادة باين ُعمان احلديثة ،املغفور
ل��ه ـ ب���إذن اهلل ـ جالل��ة ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد بن تيم��ور ـ ط َّيب
اهلل ث��راه ـ  ،وبجه��ود املخل�صني من �أبناء ُعم��ان الذين ن�سجل لهم كل
التقدير والإجالل على ما بذلوا من �أجل رفعة ُعمان ،و�إعالء �ش�أنها.
و�إنن��ا ما�ض��ون بع��ون اهلل عل��ى طريق البن��اء والتنمي��ة ،نوا�صل
م�س�يرة النه�ض��ة املبارك��ة ،كما �أراد له��ا ال�سلطان الراح��ل ـ رحمه
اهلل ـ م�ست�شعري��ن حج��م الأمان��ة وعظمتها ،م�ؤكدي��ن على �أن تظل
ُعم��ان الغاي��ة الأ�سم��ى يف كل م��ا نق��دم علي��ه ،وكل م��ا ن�سعى
لتحقيق��ه ،داعني كافة �أبن��اء الوطن ،دون ا�ستثن��اء� ،إىل �صون
مكت�سبات النه�ض��ة املباركة ،وامل�شارك��ة الفاعلة يف �إكمال
امل�سرية الظافرة ،متوكلني على اهلل عز وجل ،راجني عونه
وتوفيقه».
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ويف خط��اب جاللت��ه الأول يف  11يناير
 ،2020وح��ول �أهمي��ة تظاف��ر جه��ود جمي��ع
�أبن��اء الوطن ،ووقوفه��م �ص ًفا واح�� ًدا من �أجل
حتقي��ق املزيد من الإجناز ،قال جاللته ـ �أبقاه
اهلل ـ �« :إن الأمان��ة امللقاة على عاتقنا عظيمة
وامل�س�ؤولي��ات ج�سيمة ,فينبغ��ي لنا جمي ًعا �أن
نعمل من �أجل رفعة هذا البلد و�إعالء �ش�أنه ،و�أن
ن�س�ير قدما نحو االرتقاء ب��ه �إىل حياة �أف�ضل،
ول��ن يت�أت��ى ذل��ك �إال مب�ساندتك��م ،وتعاونكم،
وت�ضافر كافة اجلهود للو�صول �إىل هذه الغاية
الوطني��ة العظمى ،و�أن تقدموا كل ما ي�سهم يف
�إثراء جهود التطور والتقدم والنماء».
�إن الوط��ن ـ �أي وط��ن ـ ال ميك��ن �أن يتقدم
ويتط��ور ،و�أن الأه��داف املبتغ��اة ال تتحق��ق
�إال بتكات��ف جمي��ع جه��ود �أبنائ��ه ،و�أن م��ا
حتقق خ�لال الن�صف ق��رن املا�ضي من �إجناز
بتوفي��ق م��ن اهلل �سبحان��ه وتع��اىل والقي��ادة
احلكيم��ة للمغفور له ب���إذن اهلل تعاىل �صاحب
طيب اهلل
اجلالل��ة ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد ـ َّ
ث��راه ـ  ،كان لوق��وف �أبناء ُعم��ان �ص ًفا واح ًدا
وعزميته��م القوي��ة ،و�إخال�صه��م الكب�ير دور
�أ�سا�س��ي فيه ،و�أن توفري الأمن واال�ستقرار على
�أر���ض الوط��ن له �أهمية ك�برى يف تعزيز ذلك،
واحلف��اظ على ما �أجنز ،وه��و الدور الذي تقوم
به قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأمني��ة الأخ��رى ،وه��و م��ا �أكد علي��ه جاللة
ال�سلط��ان املعظم ـ القائد الأعلى �أي�ضا يف ذات
اخلط��اب قائ�لا جاللته ـ �أع��زه اهلل ـ « :ما كان

لبالدن��ا ُعم��ان �أن حتقق كل ذلك
لوال القيادة الفذة للمغفور له ـ ب�إذن
اهلل ـ ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور رحمه اهلل،
والأ�س�س الثابتة التي �أقام عليها بنيان
هذه الدولة الع�رصي��ة ،والتفافكم حول
قيادت��ه ،واعتزازكم مبا �أجنزناه جميعا
حت��ت قيادت��ه احلكيم��ة ،ول��وال ثب��ات
ور�سوخ الأم��ن وانت�شارالأمان يف ربوع
ه��ذه الب�لاد ال��ذي م��ا كان ليتحق��ق �إال
بوج��ود قوات م�سلح��ة جاهزة وع�رصية
ومع��دة �إع��دا ًدا عال ًي��ا ب��كل فروعه��ا
وقطاعاته��ا ،و�أجه��زة �أمني��ة �ضمن��ت
ا�ستق��رار الب�لاد واح�ترام املواطن�ين،
فنح��ن نق��در دورها العظي��م يف �ضمان
منجزات ومكت�سبات البالد ،ون�ؤكد على
دعمنا لها واعتزازنا بدورها».
�إن م�سرية النه�ضة املباركة م�ستمرة
ب�إذن اهلل ،و�إن �إجنازاتها �ستتواىل بقيادة
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى ـ �أبقاه اهلل ـ وجهود جميع
املخل�صني من �أبناء ُعمان العزيزة ،ملا
في��ه رفعة وتق��دم ُعمان وخ�ير ورخاء
مواطنيه��ا ،داع�ين اهلل جلَّ��ت قدرت��ه �أن
يوف��ق جاللته ـ �أع��زه اهلل ـ ليحقق لوطنه
و�أمته املزيد من التق��دم والرقي والنماء،
واهلل �سبحانه وتعاىل يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*

عميد ركن متقاعد
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ال�شموع اخلم�سون ..نه�ضة م�ستمـــــــــــــــــــرة متجددة وقوات م�سلحة حتمي �إجنازاتها
�إن �أي �أمة لها يوم خالد من �أيامها ،يوم
غي م�سار تاريخها من مرحلة �إىل مرحلة
رّ
جديدة �أخرى ،وحتتفل الدول العريقة
مبثل هذا اليوم �سنويا تخليدا وذكرى ملا
حتقق من �إجنازات يف �شتى ميادين احلياة.
وبالدنا العزيزة ُعمان حتتفل بيوم 18
نوفمرب من كل عام تخليدا لذكرى
مولد ال�سلطان قابو�س القائد اخلالد يف
غي
نفو�س ال ُعمانيني ط َّيب اهلل ثراه ،الذي رّ
م�سار التاريخ ال ُعماين من ديجور الظالم
خم�سون عاما يف بناء الوطن

قب��ل ي��وم  23يولي��و  1970م فج��ر النه�ضة ال ُعماني��ة احلديثة مل
يك��ن هناك �شيء ا�سم��ه تنمية يف البالد بكاف��ة جماالتها االقت�صادية
واالجتماعي��ة والبيئي��ة والع�سكري��ة ،وكم��ا ه��و معلوم ب���أن جماالت
التنمية ال�شاملة يف �أي دولة هي يف حقيقة الأمر عنا�رص الأمن الوطني
التي تعرف بالأمن ال�سيا�سي ،والأمن االقت�صادي ،والأمن االجتماعي،
والأمن البيئي ،والأم��ن الع�سكري ،وهي عنا�رص مكملة لبع�ضها ،حيث
�إنه ال ميكن االهتمام بعن�رص دون العنا�رص الأخرى .ومن هذا املنطلق
طيب اهلل ث��راه ـ للتنمية
ف���إن فل�سف��ة الر�ؤية ال�سامي��ة للقائد الراح��ل ـ َّ
ال�شامل��ة يف ُعمان اعتم��دت تلك النظرية .ومن خ�لال متابعة ت�أ�سي�س
ومن��و التنمي��ة ال�شامل��ة يف ال�سلطن��ة خ�لال اخلم�سني عام��ا املا�ضية
ت�أك��د ب���أن م�س��ارات التنمي��ة يف كافة جماالته��ا ت�أ�س�ست عل��ى �أ�س�س
�صلب��ة �سليمة ،ومنت منوا يعتمد على الثبات واملراحل املدرو�سة ،وكل
جم��االت التنمية كانت تنم��و على خطوط متوازي��ة ومتوازنة لتحقيق
الأم��ن الوطني ال�شام��ل للبالد توجهها ال�سيا�س��ات ال ُعمانية اخلارجية
طيب اهلل ثراه .و�سوف
والدخلي��ة التي �أر�سى دعائمها ال�سلطان قابو�س َّ
ن�ستعر���ض باخت�ص��ار ما حققت��ه الفل�سفة ال ُعماني��ة يف كافة جماالت
التنمي��ة ال�شامل��ة يف البالد ،ودور قوات ال�سلط��ان امل�سلحة يف حماية
منجزاتها.

�أوال :الأمن ال�سيا�سي

�إن الأم��ن ال�سيا�س��ي يع ّد حج��ر الأ�سا�س يف توجي��ه عنا�رص الأمن
الأخ��رى ،ف���إذا كان هذا العن�رص غ�ير �سليم ف�إن باق��ي العنا�رص تبقى
واهن��ة �أمام حتقيق التنمي��ة ال�شاملة ،وبالتايل الأم��ن الوطني للبالد.
طي��ب اهلل ثراه ،مبادئ ال�سيا�سة
وق��د حدد املغفور له ال�سلطان قابو�س َّ
ال ُعمانية على امل�ستويني اخلارجي والداخلي ،فعلى امل�ستوى اخلارجي
تن��اول رحمه اهلل تل��ك املالمح يف خطابه بتاريخ  18نوفمرب 1972م
قائال�« :إن �سيا�ستن��ا اخلارجية تقوم على انتهاج �سيا�سة ح�سن اجلوار
م��ع جريانن��ا وعدم التدخ��ل يف ال�ش���ؤون الداخلية لأي دول��ة ،وتدعيم
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�إىل �ضياء النور ،ويف يوم  18نوفمرب من
هذا العام حتتفل ُعمان من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها مبرور خم�سني عاما من العمل
اجلاد خلف قيادة املغفور له ال�سلطان
قابو�س الذي اخت�رص الطريق بكل عزم
واقتدار للو�صول ب ُعمان �إىل القرن احلادي
وي�شمر املواطنون اليوم عن
والع�رشين،
ّ
�سواعدهم للم�ضيء قدما بكل ه ّمة
و�إخال�ص خلف القيادة احلكيمة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن

عالقاتن��ا مع الدول العربية و�إقامة عالقات ودية مع العامل ،والوقوف
بجان��ب الق�ضاي��ا العربي��ة يف املج��االت الدولي��ة» .وتطبيق��ا لفل�سفة
ال�سيا�س��ة ال ُعماني��ة ف���إن التاريخ ي�ؤكد ب���أن ُعمان تعامل��ت مع كافة
الق�ضايا الإقليمية والعاملية وفق ذلك النهج.
�أم��ا عل��ى امل�ستوى الداخلي فق��د �أكد املغفور ل��ه يف خطاب الذي
وجه��ه �إىل ال�شع��ب بتاريخ  23يولي��و 1971م مبنا�سبة احتفال البالد
بالعيد الوطن��ي الأول قائال« .فخطتنا يف الداخل �أن نبني بلدنا ونوفر
جلمي��ع �أهل��ه احلي��اة املرفه��ة والعي���ش الك��رمي ،وهذه غاي��ة ال ميكن
حتقيقه��ا �إال ع��ن طري��ق م�شارك��ة �أبناء ال�شع��ب يف حتم��ل امل�س�ؤولية
ومهم��ة البن��اء» ويف جم��ال حتقي��ق العدال��ة االجتماعية �أك��د جاللته
رحم��ه اهلل بتاري��خ  26نوفم�بر 1975م قائ�لا« :وم��ن املفه��وم �أن
النا���س �سوا�سية كما علمنا ديننا احلني��ف ،و�أنه ال فرق بني املواطنني
يف احلقوق والواجبات ,و�أن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم ,ف�إننا نحر�ص كل
احلر���ص على �إقام��ة العدالة االجتماعية وفق تعالي��م ديننا الإ�سالمي
احلنيف و�رشيعتنا ال�سمحاء».
وق��د مت تر�سي��خ تل��ك املب��ادئ مبوجب امل��ادة ( )10م��ن النظام
الأ�سا�س��ي للدولة ال�صادر مبوجب املر�س��وم ال�سلطاين رقم ()96/101
بتاري��خ  6نوفم�بر 1996م ،والت��ي تع��د م��ن املب��ادئ الن��ادرة على
م�ست��وى العامل ،حيث �أتت جامعة لأ�س�س وجم��االت ال�سيا�سة ال�صاحلة
لكل موقف ويف كل زمان ومكان.
لقد حافظت ال�سلطنة على ا�ستقاللها و�سيادتها و�أمنها وا�ستقرارها
بكاف��ة ال�سبل املتاحة والأ�سلوب الراجح دائما هو القوة الناعمة ،الأمر
ال��ذي جعلها �آمنة م�ستقرة يف ع��امل ت�سوده العديد من الق�ضايا املثرية
للج��دل ،واخلالفات احل��ادة التي متثل ب�ؤرا النفج��ار احلروب املدمرة،
كم��ا �أن فل�سف��ة ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ال ُعماني��ة �أثبتت م�ست��وى الثبات
وامل�صداقية والو�ضوح والت�أث�ير الإيجابي �أثناء تعاطيها مع الأحداث
العاملي��ة والإقليمي��ة كافة ،وباملقابل �أثبتت نتائ��ج الأحداث العاملية
والإقليمي��ة �صحة الر�ؤية ال ُعمانية لتلك الأحداث �سواء �أكان ذلك بر�ؤية

طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ال�ستمرار التنمية
ال ُعمانية امل�ستدامة بكل ثبات للدخول يف القرن
احلادي والع�رشين بتنمية �شاملة وفق ر�ؤية ُعمان
( )2040والع�رص ومتطلباته.
ما من �شك يف �أن ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
نالت كل الرعاية التي ت�ستحقها يف عهد القائد
الراحل املغفور له ب�إذن اهلل لتوفري البيئة الآمنة
امل�ستقرة لبناء �رصوح التنمية ال ُعمانية يف كافة
املجاالت واملحافظة على �إجنازاتها ،وها هو موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللــــة ال�سلطان هيثــم

بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ي�ؤكد يف خطابه
الأول على ا�ستمرار هذه الرعاية واالهتمام
بالقوات امل�سلحـــة قائال« :ولوال ثبات ور�سوخ
الأمن وانت�شار الأمان يف ربوع هذه البالد الذي ما
كان ليتحقق �إال بوجود قوات م�سلحة جاهزة
وع�رصية ومعدة �إع���دادا عاليا بكل فروعها
وقطاعاتها ،و�أجهزة �أمنية �ضمنت ا�ستقرار البالد
واحرتام املواطنني ،فنحن نقدر دورها العظيم يف
�ضمان منجزات ومكت�سبات البالد ،ون�ؤكد على
دعمنا لها واعتزازنا بدورها ».

م�ستقل��ة �أو من�سجمة مع ال��ر�ؤى الأخرى التي تتف��ق معها .ففي الوقت
ال��ذي فيه يتم ت�أجيج اخلالفات بني ال��دول وجرها للدخول يف حروب
مدم��رة تع��اين من ويالته��ا ال�شع��وب دون متييز ،تقوم ُعم��ان بجهود
�أ�صيل��ة �صادق��ة لتخفي��ف ذل��ك الت�أجيج ،ومتد ي��د الع��ون وامل�ساعدة
الإن�ساني��ة لكاف��ة ال�شعوب �صاحب��ة الق�ضاي��ا العادل��ة .وي�ؤكد جاللة
ال�سلط��ان قابو�س رحمه اهلل على تلك الفل�سفة قائلاً �« :إننا جزء من هذا
الع��امل نتفاعل مع ما يدور حولنا من �أحداث بكل الإيجابية والو�ضوح
ونكر���س كل �إمكانياتنا للم�شاركة املو�ضوعية والفاعلة خلدمة ق�ضايا
ال�سالم والتعاون على كل امل�ستويات الإقليمية والدولية» 18( .نوفمرب
1987م).
وا�ستمرارا لذلك النهج ال�سيا�سي ال ُعماين ال�سليم �أكد ح�رضة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م بن ط��ارق بن تيم��ور حفظ��ه اهلل ورعاه على
ا�ستم��رار وجتدي��د هذا النه��ج قائال« :وعل��ى ال�صعيد اخلارج��ي ف�إننا
�سوف نرت�سم خطا ال�سلطان الراحل ،م�ؤكدين على الثوابت التي اختطها
ل�سيا�س��ة بالدن��ا اخلارجي��ة القائمة عل��ى التعاي�ش ال�سلم��ي بني الأمم
وال�شع��وب ،وح�سن اجل��وار وعدم التدخ��ل يف ال�ش���ؤون الداخلية للغري،
واح�ترام �سيادة الدول ،وعل��ى التعاون ال��دويل يف خمتلف املجاالت،
كم��ا �سنبق��ى كم��ا عهدنا الع��امل يف عهد املغف��ور له ب���إذن اهلل تعاىل
ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد ب��ن تيمور داعني
وم�ساهم�ين يف حل اخلالفات بالطرق ال�سلمية ،وباذلني اجلهد لإيجاد
حلول مر�ضية لها بروح من الوفاق والتعاون» 11( .يناير 2020م).
�إن ه��ذا الت�أكي��د من ل��دن جاللة القائ��د الأعلى حفظ��ه اهلل ورعاه،
لكفيل با�ستمرار الأمن والأمان واال�ستقرار والرخاء ل ُعمان و�أبنائها.

ثانيا :الأمن االقت�صادي

لقد كان االقت�صاد ال ُعماين قبل  23يوليو 1970م واقعا ال يذكر،
وبتاريخ � 9أغ�سط�س 1970م وجه جاللة ال�سلطان قابو�س ـ رحمه اهلل ـ
خطابه �إىل ال�شعب �أكد فيه ر�ؤيته املبدئية لتنمية االقت�صاد ال ُعماين يف
جم��االت الإ�سكان واملوا�صالت والزراعة والتج��ارة وال�صحة والتعليم

العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي

واملياه والكهرباء وغريها من جماالت التنمية.
�إن املتاب��ع للنمو االقت�صادي ال ُعماين منذ فج��ر النه�ضة املباركة
�سيج��د ب�أن الإ�سرتاتيجي��ة االقت�صادية ال ُعمانية تبن��ت �سيا�سة التدرج
يف تنفي��ذ امل�شاري��ع االقت�صادية املختلف��ة بالرتكيز عل��ى الأهم قبل
امله��م ،وذلك وف��ق االحتياج��ات الفعلي��ة ال�رضوري��ة للمجتمع ووفق
الإمكان��ات املتاح��ة .ويف ه��ذا ال�صدد �أكد جاللة ال�سلط��ان املغفور له
قابو���س ـ رحم��ه اهلل ـ يف خطاب��ه مبنا�سب��ة العيد الوطن��ي الثاين ع�رش
املجيد قائال�« :إن تقدم الدول وحتقيق الرخاء ل�شعوبها يعتمدان �إىل حد
كب�ير على مدى ما تتمتع به هذه ال��دول من قوة اقت�صادية ،ومن هنا
كان حر�صن��ا الدائم على انتهاج �سيا�س��ة اقت�صادية تهدف �إىل حتقيق
منو اقت�صادي مطرد ومالئم ،ويتيح لبالدنا القدرة على مقاومة الآثار
ال�سلبية للركود االقت�صادي العاملي 18 .»...نوفمرب 1982م.

اخلطط اخلم�سية للنمو االقت�صادي والإمنائي

لق��د كانت خطط التنمية االقت�صادية والإمنائية خالل الفرتة من
1972م �إىل 1975م تنف��ذ ب�صف��ة �سنوي��ة ح�س��ب الإمكانات املتاحة،
وق��د مت خ�لال تلك الف�ترة و�ض��ع الأ�س�س املتين��ة لالقت�ص��اد ال ُعماين
لينطل��ق منها نحو من��و اقت�صادي بثبات ،ومنذ ع��ام 1976م �إىل عام
ابتداء
2020م مت تطبي��ق مفه��وم اخلط��ط اخلم�سية كل خم�س �سن��وات
ً
م��ن اخلطة اخلم�سي��ة الأوىل ،وحت��ى اخلط��ة اخلم�سية التا�سع��ة ،ولكل
خط��ة �سنوية �أه��داف وموازنات حمددة لتنفي��ذ امل�شاريع االقت�صادية
والإمنائي��ة بت��درج مدرو���س للغاي��ة  ،وق��د حقق��ت تلك اخلط��ط تنمية
اقت�صادي��ة م�ستدام��ة �أدت �إىل �صالب��ة وثبات االقت�ص��اد ال ُعماين �أمام
الأزمات االقت�صادية العاملية والركود االقت�صادي كما �أراد له املغفور
له جاللة ال�سلطان قابو�س رحمه اهلل .ويف هذا ال�صدد ن�ستعر�ض بع�ض
م��ن خط��ب جاللته ـ رحمه اهلل ـ التي كانت برامج عمل يف جمال الأمن
االقت�صادي:
«ي�رسين �أن �أقول لكم� ،إن اقت�صادنا الوطني قد حقق تقدما ملمو�سا
يف ال�سن��ة املا�ضي��ة ..فبالإ�ضافة �إىل م�صادرن��ا النفطية التي نحر�ص
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عل��ى تطويرها ،ف�إن عملي��ة تطوير احتياطي النحا���س قد و�صلت الآن
�إىل مرحل��ة متكنا م��ن �إنتاج ع�رشين �ألف طن م��ن النحا�س يف ال�سنة،
بحل��ول عام 1980م الذي �سنبا�رش فيه عملية ا�ستخراج ع�رشة ماليني
طن من مع��دن الكروم ،كما �أن م�صادر الغاز الطبيعي يف ُعمان كافية
لتمد ال�سلطنة بالطاقة الالزمة للتطوير ال�صناعي ،ويف هذا العام �سنبد�أ
تدعي��م �صناعتنا ال�سمكية بت�صدير الأ�سم��اك بكميات متزايدة ،كما �أن
هتما يف لتدعيم اقت�صادنا،
زراعتنا �آخذة بالنمو و�ستلعب �أي�ضا دورا ً
هذه كلها موارد قيمة �ست�ستغل �إىل �أق�صى حد يف التخطيط الهادف �إىل
تنوي��ع م�صادر دخلنا وحتقيق منو �رسيع القت�صادنا الوطني ،كما �أننا
�سنعم��ل �إن �ش��اء اهلل ،على ت�شجيع القطاع اخلا���ص لال�ستثمار ليواكب
التو�سع والنمو يف م�رشوعاتنا االقت�صادية» 18 .نوفمرب 1977م.
وق��د ح��دد النظ��ام الأ�سا�س��ي للدول��ة يف مادت��ه ( )11املب��ادئ
االقت�صادي��ة الت��ي تتمث��ل يف «�أن االقت�ص��اد الوطن��ي �أ�سا�س��ه العدالة
ومب��ادئ االقت�ص��اد احلر ،وقوامه التع��اون البناء املثم��ر بني الن�شاط
الع��ام والن�ش��اط اخلا���ص ،وهدف��ه حتقي��ق التنمي��ة االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة ،مبا ي���ؤدي �إىل زي��ادة الإنتاج ،ورفع م�ست��وى املعي�شة
للمواطنني».

�إ�سرتاتيجية الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد ال ُعماين 2020

بعد الإجن��ازات الكبرية التي حتققت يف جمال الأمن االقت�صادي
خالل اخلطط اخلم�سي��ة الأوىل والثانية والثالثة والرابعة والتي متثلت
يف الت�رشيع��ات والقوانني والبنية الأ�سا�سي��ة لالقت�صاد الوطني ،وجه
جاللت��ه ـ رحم��ه اهلل ـ ب�إعداد �إ�سرتاتيجي��ة الر�ؤي��ة امل�ستقبلية ال�شاملة
لالقت�ص��اد الوطن��ي والتنمية مب�سم��ى ( الر�ؤية امل�ستقبلي��ة لالقت�صاد
ال ُعم��اين  ،)2020وق��د مت �إع��داد ه��ذه الر�ؤية وفق �أ�س���س علمية ور�ؤية
م�ستقبلي��ة دقيقة �أخذت يف احل�سبان كاف��ة العوامل امل�ؤثرة على النمو
االقت�صادي ،وقد �شارك يف �إعداد هذه الر�ؤية جمموعة من املتخ�ص�صني
ال ُعماني�ين وغ�ير ال ُعمانيني ،وق��د مت اعتماد الر�ؤية مبوج��ب املر�سوم
ال�سلط��اين رق��م ( )96 /1ال�ص��ادر يف  1يناي��ر 1996م .وق��د ارتكزت
الر�ؤي��ة على �ستة حماور رئي�سية هي ،تنمية امل��وارد الب�رشية ،وتهيئة
من��اخ اقت�ص��ادي كل��ي م�ستق��ر ،وت�شجي��ع قي��ام قطاع خا���ص يتميز
بالفاعلي��ة والق��درة على املناف�سة ،وتهيئة الظ��روف املالئمة لتحقيق
التنوع االقت�ص��ادي ،وتعزيز امل�ستوى املعي�ش��ي للمواطن ،واملحافظة
على املكت�سبات التي حتققت خالل اخلم�سة والع�رشين عاما املا�ضية.
وم��ن هن��ا جن��د ب���أن (الر�ؤي��ة امل�ستقبلي��ة  )2020تناول��ت كافة
قطاع��ات التنمي��ة االقت�صادي��ة ،وب��د�أ تنفيذه��ا يف اخلط��ة اخلم�سي��ة
ال�ساد�س��ة عل��ى �أ�س�س علمية ،ومتابع��ة دقيقة من ل��دن جاللة املغفور
ل��ه ال�سلطان قابو�س رحمه اهلل .وعلى الرغم م��ن الأزمات االقت�صادية
العاملية التي حدثت خالل فرتة الر�ؤية �إال �أن الر�ؤية حققت ن�سبة عالية
م��ن الأه��داف املر�سومة لها .ولعل �أه��م معامل نتائج ه��ذه الر�ؤية هي
و�ض��ع البني��ة الأ�سا�سية واال�ستم��رار يف تنفيذ امل�شاري��ع االقت�صادية
العمالق��ة التي يعول عليها ب���أن تكون رافدا كب�يرا لالقت�صاد ال ُعماين
يف امل�ستقبل.

ر�ؤية عُ مان 2040

قب��ل انتهاء فرتة الر�ؤي��ة امل�ستقبلية لالقت�صاد ال ُعماين 2020
بف�ترة كافي��ة وجه جاللة املغفور له ال�سلط��ان قابو�س ـ رحمه اهلل ـ
ب�إع��داد ر�ؤي��ة ُعمان  ،2040وما من �شك ب�أن ه��ذه الر�ؤية �أخذت يف
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احل�سب��ان الدرو�س امل�ستفادة من الر�ؤي��ة ال�سابقة ،حيث �شكلت جلنة
علي��ا لإعداد الر�ؤية برئا�سة جاللة ال�سلط��ان هيثم بن طارق املعظم
ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ (حينه��ا كان جاللت��ه وزير ال�تراث والثقافة).
اعتب��ارا م��ن ع��ام  2021م��ع انطالقة
و�س��وف يب��د�أ تنفي��ذ الر�ؤي��ة
ً
اخلط��ة اخلم�سية العا�رشة ،وقد تناولت الر�ؤي��ة ثالثة حماور رئي�سية
هي ،حم��ور الإن�سان واملجتمع .وحمور االقت�ص��اد والتنمية ،وحمور
احلوكم��ة والأداء امل�ؤ�س�س��ي و�سيادة القانون .وم��ا من �شك ب�أن هذه
الر�ؤي��ة �ستحظى بعناية تام��ة و�إ�رشاف دقيق من لدن موالنا ح�رضة
�صاح��ب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طار ق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه
ـ كونه هو الذي �صاغ هذه الر�ؤية امل�ستقبلية ،وقد �أكد جاللته حفظه
اهلل ورعاه يف خطابه ال�سامي بتاريخ  23فرباير 2020م على �أهمية
ه��ذه الر�ؤية قائ�لا�« :إننا نقف اليوم ،ب���إرادة �صلبة ،وعزمية ال تلني
على �أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء يف ُعمان ،مرحلة
(عمان  ،)2040و�أ�سهمتم يف
�شاركت��م يف ر�سم تطلعاتها ،يف الر�ؤية ُ
و�ض��ع توجهاتها و�أهدافها االقت�صادي��ة واالجتماعية واالقت�صادية
والثقافي��ة  ،مب��ا يج�س��د الر�ؤي��ة الوا�ضح��ة ،والطموح��ات العظيم��ة
مل�ستقب��ل �أك�ثر ازدهارا ومن��اء ،و�إننا لندرك جميع��ا التحديات التي
متليه��ا الظروف الدولية الراهن��ة ،وت�أثرياتها عل��ى املنطقة وعلينا،
جزءا حيا من هذا العامل ،نتفاعل معه  ،فن�ؤثر فيه ونت�أثر به».
كوننا ً

ثالثا :الأمن االجتماعي

لتحقيق الأمن االجتماعي املن�شود يف ظل العوملة واالحتياجات
املتزاي��دة للإن�س��ان يف الع��صر احلدي��ث ،وتطبيق��ا ملب��ادئ الأم��ن
االجتماع��ي �أوىل جاللة املغفور ل��ه ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ رحمه
اهلل ـ اهتماما كبريا ليعي�ش املواطن ال ُعماين حياة كرمية �سعيدة يف ظل
التغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية احلادة يف القرن احلادي والع�رشين،
وكم��ا وع��د املغف��ور له ـ رحم��ه اهلل ـ عندما ق��ال «�س�أعم��ل ب�أ�رسع ما
ميك��ن جلعلكم تعي�ش��ون �سعداء» .وعليه ا�شتملت فل�سف��ة وتطبيق الأمن
االجتماعي يف ُعم��ان كافة عنا�رص الأمن االجتماع��ي ،و�سن�ستعر�ض
هذه العنا�رص باخت�صار ،وذلك على النحو الآتي:
 mمعدل دخل الفرد .لقد ارتفع معدل دخل الفرد بوترية مت�سارعة
حتى �أ�صبح اليوم كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
امل�ؤ�شر

متو�سط
دخل
الفرد

نهاية
اخلطة
اخلم�سية
()1
1979
ريال

نهاية
اخلطة
اخلم�سية
()2
2474
ريال

نهاية
اخلطة
اخلم�سية
()3
 2708ر
ياالت

نهاية
اخلطة
اخلم�سية
()4
2426
ريال

نهاية اخلطة نهاية اخلطة
اخلم�سية
اخلم�سية
()6
()5
2979
ريال

4579
ريال

نهاية
اخلطة
اخلم�سية
()7
7790
ريال
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 mتكاف���ؤ الفر���ص يف احل�ص��ول عل��ى العم��ل� .إن ارتف��اع مع��دل
البطال��ة يف �أي دولة يعد م�ؤ�رشا على ه�شا�شة الأمن االقت�صادي ب�شكل
عام والق�صور يف و�ضع اخلطط للنمو االقت�صادي وا�ستدامتها .ويف هذا
طيب
ال�صدد ف�إن الر�ؤية ال�سامية جلاللة املغفور له ال�سلطان قابو�س ـ َّ
اهلل ث��راه ـ يف هذا املجال كانت دائما تت�ص��در اهتماماته بحيث ميكن
القول ب�أنه ال يخلو خطاب من خطبه خالل اخلم�سني عاما املا�ضية �إال
وي�شري �إىل االهتمام بال�شباب وتوفري فر�ص العمل لهم بكافة الو�سائل

املمكنة ،وحتقيقا لهذه الر�ؤية حدد النظام الأ�سا�سي للدولة يف مادته
( )12املب��ادئ االجتماعية «على �أن الع��دل وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
ب�ين ال ُعمانيني دعامات تكفلها الدول��ة ،و�أن التعا�ضد والرتاحم و�صلة
وثقى بني املواطنني ،وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ،ومتنع الدولة كل
ما ي�ؤدي للفرقة �أو الفتنة �أو امل�سا�س بالوحدة الوطنية».
 mاحلري��ة والعدال��ة وامل�س��اوة� .إن البداي��ة املوفق��ة يف تطبي��ق
مب��ادئ احلري��ة والعدال��ة وامل�س��اواة طبقا لر�ؤي��ة املغفور ل��ه ـ رحمه
اهلل ـ كان��ت يف خطاب جاللت��ه مبنا�سبة العيد الوطن��ي الثالث بتاريخ
 18نوفم�بر 1973م حي��ث ق��ال «�إن اجلمي��ع يف هذا الوط��ن �سوا�سية
ال ف��رق ب�ين �صغري وكبري وغن��ي وفقري فامل�س��اواة تفر���ض �أن يكون
الكل �أخوة يف ظ��ل العدالة االجتماعية الإ�سالمي��ة ،وامليزة والتفا�ضل
مبق��دار الإخال�ص والكفاءة يف العمل املثمر البناء ،والكل مدعوون �إىل
التناف�س ال�رشيف يف خدمة هذا الوطن العزيز».
وق��د جت�س��دت هذه الر�ؤي��ة يف النظام الأ�سا�س��ي للدولة مبوجب
امل��ادة ( )17من��ه الت��ي ن�صه��ا «املواطن��ون جميعه��م �سوا�سي��ة �أمام
القان��ون ،وه��م مت�س��اوون يف احلق��وق والواجبات العام��ة ،وال متييز
بينه��م يف ذل��ك ب�سب��ب اجلن�س �أو الأ�ص��ل �أو اللون �أو اللغ��ة �أو الدين �أو
املذه��ب� ،أو املوط��ن� ،أو املرك��ز االجتماع��ي ،و�أن احلري��ة ال�شخ�صي��ة
مكفولة وفقا للقانون».
 mال�ضم��ان االجتماعي .يع��د ال�ضمان االجتماع��ي �أحد الأركان
الرئي�سي��ة للعدال��ة االجتماعي��ة ،ويحظ��ى مبكانة يف �ضم��ان الكرامة
الإن�ساني��ة جلميع الأ�شخا���ص ،كما يحظى بت�أكي��د يف وثائق القانون
ال��دويل حلقوق الإن�س��ان وبرامج منظمة العمل الدولي��ة ،وتنفيذا لر�ؤية
القائ��د الراح��ل ـ رحم��ه اهلل ـ يف ه��ذا امل�ضمار ،مت تنفي��ذ ثالثة برامج
رئي�سية خالل الف�ترة من (1973م ـ 2015م) �شملت برنامج امل�ساكن
االجتماعي��ة ال��ذي يه��دف �إىل �إقام��ة جممع��ات �سكني��ة تتوف��ر فيه��ا
اخلدم��ات العامة للحد م��ن الهج��رة الداخلية من الري��ف �إىل املدينة،،
وبرنامج امل�ساعدات ال�سكنية ،الذي ي�ستهدف �أ�رس ال�ضمان االجتماعي،
والأ�رس التي ال يتعدى دخلها ال�شهري ( )300ريال ،وبرنامج القرو�ض
ال�سكني��ة املي��ّسةرّ ة ،الذي يهدف �إىل تكامل الربناجم�ين امل�شار �إليهما،
ومعاجل��ة �أوجه الق�صور بهما .وقد ا�ستفاد من هذه الربامج ()46,769
�أ�رسة.
 mاالهتم��ام باملر�أة .لق��د نالت املر�أة ال ُعماني��ة ن�صيبا وافرا من
االهتم��ام ال�سام��ي ملوالن��ا جاللة ال�سلط��ان قابو�س ـ رحم��ه اهلل ـ يف

جم��االت التعلي��م والت�أهي��ل والتدري��ب والتوظيف ،وقد �أك��د على ذلك
جاللت��ه ـ رحم��ه اهلل ـ يف خطاب��ة مبنا�سب��ة االنعقاد ال�سن��وي ملجل�س
عم��ان بتاري��خ  16نوفم�بر 2009م قائال« :لقد �أولينا من��ذ بداية هذا
العه��د اهتمامنا الكام��ل مل�شاركة املر�أة ال ُعماني��ة يف م�سرية النه�ضة
املبارك��ة فوفرنا له��ا فر���ص التعليم والتدري��ب والتوظي��ف ،ودعمنا
دوره��ا ومكانتها يف املجتمع ،و�أكدنا على �رضورة �إ�سهامها يف �شتى
جم��االت التنمية ،وي�رسنا ذلك من خ�لال النظم والقوانني التي ت�ضمن
حقوقه��ا وتبني واجباتها ،وجتعلها قادرة على حتقيق االرتقاء بذاتها
وخرباتها ومهاراتها من �أجل بناء وطنها ،و�إعالء �ش�أنه».
وق��د �أك��د جالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ على هذا
االهتم��ام قائ�لا�« :إن �رشاك��ة املواطن�ين يف �صناع��ة حا��ضر البالد
وم�ستقبله��ا دعام��ة �أ�سا�سي��ة م��ن دعام��ات العمل الوطن��ي ،ونحر�ص
عل��ى �أن تتمتع فيه امل��ر�أة بحقوقها التي كفلها القانون ،و�أن تعمل مع
الرج��ل جنبا �إىل جنب يف خمتلف املجاالت خدمة لوطنها وجمتمعها،
م�ؤكدي��ن عل��ى رعايتن��ا الدائمة له��ذه الثوابت الوطني��ة ،التي ال حميد
عنها وال ت�ساهل ب�ش�أنها» 23 .فرباير 2020م.
 mالرعاي��ة ال�صحية ال�شاملة� .إن ال�صحة من املطالب ال�رضورية
للحي��اة ،وتتمث��ل �أه��داف الرعاي��ة ال�صحي��ة ال�شامل��ة يف ( :التوعي��ة
والتثقي��ف ال�صحي ،والإ�صح��اح البيئي وتوفري مي��اه ال�رشب ،وتوفري
التغذي��ة اجليدة ،وخدمات �أموم��ة وطفولة متكاملة ،وحت�صني الأطفال
�ضد الأمرا�ض ال�شائعة ،ومكافحة الأمرا�ض املتوطنة ،وعالج الأمرا�ض
ال�شائع��ة ،وتوفري العقاقري (الأدوي��ة) الأ�سا�سية) ،وتطبيقا لتلك الأ�س�س
واملب��ادئ كانت الر�ؤي��ة ال�سامية ملوالنا ال�سلطان قابو�س ـ رحمه اهلل ـ
يف جمال الأم��ن ال�صحي �شاملة ،حيث �أواله اهتماما كبريا وفق املبد�أ
القائ��ل (العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سلي��م) .و�سن�ستعر�ض بع�ض احلقائق
والأرق��ام حول ما و�صل��ت �إليه الرعاية ال�صحي��ة يف ال�سلطنة يف عام
2020م باخت�صار ،وكما هو مو�ضح يف اجلداول الآتية:
 mامل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
امل�ست�شفيات

املجمعات ال�صحية

 59م�ست�شفى ،وبها ()4998
�سريرا
ً

 23جممعًا �صحيًا

املراكز ال�صحية

ً 82
مركزا �صحيًا ،وبها ()182
�سريرا
ً
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ويف الإطار نف�سه كان للقطاع اخلا�ص دور بارز يف منو اخلدمات
ال�صحي��ة يف ال�سلطن��ة ،وذل��ك تلبية لن��داء جاللة املغفور ل��ه ال�سلطان
قابو���س رحمه اهلل ،حي��ث مت ت�شييد ع��دد كبري من العي��ادات واملراكز
ال�صحية وامل�ست�شفيات ،وكما هي مو�ضحة يف اجلدول الآتي:
 mامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
امل�ست�شفيات

عيادات تابعة

عيادات

عيادات

خمترب

الطبية

وهندية

عامة

لل�شركات

متخ�ص�صة

�أ�سنان

طبي

املراكز عيادات �صينية عيادات

223

49

302

146

65

233

21

ال�صيدليات

 15م�ست�شفى
()582
�سريرً ا
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 mجم��ال التعلي��م� .إن التعليم ه��و الأ�سا�س لنمو وتق��دم الأوطان
يف كل املج��االت ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والع�سكرية
والبيئي��ة ،و�سن�ستعر�ض بع���ض احلقائق والأرقام حول م��ا و�صل �إليه
التعليم يف ال�سلطنة على مدى خم�سني عاما من عمر النه�ضة ال ُعمانية
احلديث��ة التي قاده��ا جاللة ال�سلطان قابو�س ـ رحم��ه اهلل ـ باخت�صار،
وذلك يف اجلدول الآتي:
املدار�س

عدد املدار�س

عدد الطلبة

املدار�س احلكومية

1162

634772

املدار�س اخلا�صة

834

126003

املدار�س الدولية

46

63149

الإجمايل

2042

713924

امل�صدر :دائرة الإح�صاء ،وزارة الرتبية والتعليم2019( ،م)

و�إىل جان��ب عنا�رص الأمن ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
طيب اهلل ثراه ـ اهتماما كبريا مبكونات
�أوىل جاللة ال�سلطان قابو�س ـ َّ
الدولة الأخرى التي ت�ضمنها النظام الأ�سا�سي للدولة �أهمها ،املحافظة
على الرتاث والثقاف��ة ،واملحافظة على البيئة ،ومفهوم دولة القانون
وامل�ؤ�س�س��ات املتمثلة يف ال�سلطات الت�رشيعي��ة والرقابية والتنفيذية
والق�ضائية.
وال�ستمرارية وحتديث �أداء الأمن االجتماعي� ،أكد �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه قائال�« :إن مما نفخر
ب��ه� ،أن املواطنني واملقيمني على �أر�ض ُعمان العزيزة يعي�شون بف�ضل
اهلل يف ظ��ل دولة القان��ون وامل�ؤ�س�سات ،دولة تقوم على مبادئ احلرية
وامل�س��اواة وتكاف�ؤ الفر���ص ،قوامها العدل ،وكرام��ة الأفراد وحقوقهم
وحرياته��م فيها م�صونة ،مبا يف ذلك حرية التعبري التي كفلها النطام
الأ�سا�س��ي للدولة» .ويف جمال الت�شغيل �أ�ش��ار جاللته حفظه اهلل ورعاه
قائ�ًل�اً « :كم��ا �سن��ويل كل االهتم��ام والرعاي��ة والدع��م ،لتطوي��ر �إطار
وطني �شام��ل للت�شغيل ،باعتباره ركيزة �أ�سا�سي��ة من ركائز االقت�صاد
الوطني» 23 .فرباير 2020م.

قوات ال�سلطان امل�سلحة والتنمية

�إن الر�ؤي��ة ال�سامية جلاللة ال�سلطان الراحل ـ طيب اهلل ثراه ـ اعتمدت
عل��ى مب��د�أ �أن عن�رص الأمن الع�سكري كان على م��ر التاريخ هو الأ�سا�س
لتحقي��ق الأم��ن الوطن��ي ،و�أن الأم��ن الع�سك��ري ال زال و�سيظل العن�رص
احلا�س��م والأخ�ير حلماي��ة وبقاء كي��ان الدولة وا�ستدام��ة منجزاتها يف
كاف��ة املجاالت عندما يظهر العجز يف جم��االت عنا�رص الأمن الأخرى
لأي �أ�سباب كانت لتحقيق الأمن الوطني .و�إميانا من جاللته رحمه اهلل
ب�أهمية هذا العن�رص كونه من �أكرث �أبعاد الأمن الوطني فاعلية ،وهو البعد
الذي ال ي�سمح ب�ضعفه �أبدا ،لأن ذلك ال�ضعف ي�ؤدي �إىل انهيار �أمن الدولة
وتعر�ضها لأخطار وتهديدات عنيف��ة ،لذلك �أواله اهتماما خا�صا وتوىل
�صياغت��ه وقيادته �شخ�صيا من��ذ توليه مقاليد احلكم حت��ى انتقاله �إىل
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ج��وار ربه رحمه اهلل .ومبا �أن الأمن الع�سكري هو القدرة على الدفاع عن
الوطن ،ف�إن هذه القدرة تتمثل يف ،التنظيم املتما�سك للهياكل التنظيمية،
وبناء الأجهزة الع�سكرية والأمنية بناء �سليما ،وت�سليحها بال�سالح اجليد
واحلدي��ث ،والتدريب اجليد لها لرفع كفاءتها القتالية .لذلك كان جت�سيد
تل��ك الق��درة وا�ضحا من خالل الكفاءة القتالي��ة العالية التي تتمتع بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة اليوم.

دور قوات ال�سلطان امل�سلحة يف التنمية ال�شاملة للبالد

�إن ال��دور املحوري للقوات امل�سلحة ه��و توفري البيئة الآمنة لت�أخذ
التنمي��ة م�ساراته��ا الطبيعي��ة يف ظ��ل �أمن وا�ستق��رار ،كم��ا �أن القوات
امل�سلحة يف وقت ال�سلم تع ّد القوة الرادعة يف وجه كل من يحاول النيل
من �سيادة الدولة على �أرا�ضيها ومنجزاتها .ويف هذا ال�صدد �سن�ستعر�ض
باخت�ص��ار دور ق��وات ال�سلطان امل�سلحة والأجه��زة الأمنية يف حماية
منجزات التنمية ال�شاملة يف ال�سلطنة منذ فجر النه�ضة ال ُعمانية احلديثة
املباركة وذلك على النحو الآتي:

�أوال :توفري البيئة الآمنة للتنمية

قب��ل يوم  23يولي��و 1970م كانت البالد تعي�ش يف بيئة �أمنية غري
م�ستقرة يف كل �أرجائها تقريبا ،فهناك املنطقة اجلنوبية �سابقا حمافظة
ظف��ار الي��وم اجل��زء الغايل م��ن الوط��ن �آئال لل�سق��وط يف �أي��دي احلركة
املتمردة املدعومة من قبل بع�ض الدول الإقليمية والدولية ،التي تهدف
�إىل ال�سيط��رة على ُعمان واخلليج و�سيادته��ا ومقدرات �شعبها .وقد كان
دور قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية يف هذا املوقف هو هزمية
ه��ذه احلركة املتمردة والق�ضاء عليه��ا ،ومل يكن هذا الدور �سهال يف ظل
التفوق الع�سكري الذي كان يف �صالح احلركة املتمردة التي كانت ت�سيطر
عل��ى معظ��م �أجزاء ظفار عدا امل��دن ال�ساحلية وحتدي��دا �صاللة ،وطاقة،
ومرباط.
�إن الفكر ال�سامي جلاللة ال�سلطان قابو�س ـ رحمه اهلل ـ خلو�ض احلرب
يف ظفار وحتقيق الن�رص على املتمردين هناك ،وبالتايل حتقيق الوحدة
الوطنية امل�ستمرة لأول مرة يف تاريخ ُعمان ،كانت ر�ؤية ع�سكرية حديثة
ب��كل م��ا تعنيه هذه اجلملة من مع��اين .ومبا �أن عن��صر الأمن ال�سيا�سي
وعن�رص الأمن الع�سكري وجهان حلقيقة واحدة كل منهما مكمل للآخر،
فق��د تبن��ى ـ رحم��ه اهلل ـ �إ�سرتاتيجيت�ين �سيا�سية وع�سكري��ة متالزمتني
متثلتا يف� ،إ�سرتاتيجية �سيا�سية لك�سب الر�أي العاملي والإقليمي ل�رشعية
الدول��ة وحقه��ا يف الدفاع ال�رشعي ع��ن النف���س ،و�إ�سرتاتيجية ع�سكرية
جتلت يف تطوير القوات امل�سلحة تنظيما وت�سليحا وتدريبا والو�صول بها
�إىل �أعلى درجات الكفاءة القتالية لتتمكن من حتقيق الن�رص على احلركة
املتمردة.
وبع��د ح��رب دام��ت ( )11عام��ا انت�رص احلق عل��ى الباطل بهزمية
حركة التمرد يف ظفار وطرد �آخر عنا�رصها بتاريخ  11دي�سمرب 1975م،
وتوحدت ُعمان من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،و�أ�صبحت �آمنة لتنفيذ عنا�رص
الأم��ن الوطني الأخرى ،ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية .وبف�ضل
اهلل وتوفيقه �أ�صبحت ُعمان تنعم بالأمن واال�ستقرار والرخاء.

ثانيا :حماية التنمية ال�شاملة يف البالد

بعد حتقيق الن�رص يف حرب ظفار وتهيئة البيئة املنا�سبة للتنمية،
انتقلت قوات ال�سلطان امل�سلح��ة �إىل مهمة الردع واملحافظة على الأمن

واال�ستق��رار يف احل��دود ويف الداخل ،كم��ا �أنها قامت ب���أدوار متنوعة
يف ت�أ�سي���س ودفع عجلة التنمية يف البالد ،فعل��ى �سبيل املثال ولي�س
احل�رص متثلت تلك الأدوار يف الآتي:
 nتق��دمي الرعاية ال�صحي��ة لكل املواطنني القاطن�ين بالقرب من
مع�سكرات اجلي���ش والقواعد اجلوية والبحرية وكافة املواقع الع�سكرية
بدءا من
والأمني��ة ،وقد غطت هذه الرعاية مئات الآالف من املواطنني ً
ع��ام 1970م حت��ى متكن��ت وزارة ال�صحة من �أداء هذا ال��دور باقتدار،
وق��د �شمل��ت ه��ذه الرعاية �أي�ض��ا املناطق البعي��دة يف ر�ؤو���س اجلبال
وال�صحارى عن طريق الطبيب الطائر بوا�سطة الطائرات العمودية ،وعن
طريق ال�سفن لتقدمي العالج للمواطنني القانطني يف املدن والقرى التي
ت�صلها املوا�صالت الربية.
 nامل�ساهم��ة يف ن��شر التعليم ال��ذي متثل يف �إن�ش��اء الع�رشات من
املدار�س لتعلي��م الكبار يف كل مع�سكر وقاعدة ع�سكرية ،ومن �أهم هذه
املدار���س مدر�سة ق��وات ال�سلطان امل�سلحة يف قاع��دة غال اجلوية التي
كان��ت تق��دم التعلي��م بكافة مراحل��ه حتى م�ست��وى الثانوي��ة العامة،
وق��د �شمل ه��ذ التعليم كافة منت�سبي قوات ال�سلط��ان امل�سلحة الذين مل
تتوف��ر لهم فر�صة التعليم قب��ل النه�ضة املباركة ،وما م��ن �شك يف �أن
هذه امل�ساهمة ا�ستفادت منها �رشيحة كبرية من املواطنني الع�سكريني
بلغ��ت ع�رشات الآالف خ�لال الفرتة من فجر النه�ض��ة املباركة �إىل �أن
ا�ستلمت وزارة الرتبية والتعليم م�س�ؤولياتها يف هذا املجال باقتدار.
 nامل�ساهم��ة الكب�يرة يف �شق الطرق و�صيانته��ا يف �أرجاء وا�سعة
م��ن البالد ،حيث قامت به��ذا الدور اخلدمات الهند�سية ب��وزارة الدفاع
وهند�سة قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ،وخ�صو�صا يف املناطق اجلبلية يف
حمافظة م�سن��دم وحمافظة الداخلية وحمافظة ظف��ار ،وكذلك مناطق
وا�سع��ة من املناط��ق ال�صحراوية ،وق��د بلغت �أطوال ه��ذه الطرق �آالف
الكيلو مرتات.
 nنقل امل�ؤن واالحتياجات العامة للمواطنني جوا �إىل قمم اجلبال،
وبح��را �إىل الق��رى ال�ساحلي��ة التي ال ت�ص��ل �إليها املوا�ص�لات الربية،
بالإ�ضاف��ة �إىل نقل بع�ض من امل��واد اخلا�صة بالوزارات احلكومية �إىل
مناطق خمتلفة.
يفتخر �أبناء الق��وات امل�سلحة والأجهزة الأمنية بالإ�شادة ال�سامية
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى عندما قال« :نود �أن ن�سجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان
جلمي��ع العاملني بقواتن��ا امل�سلحة البا�سل��ة يف القطاع��ات الع�سكرية
والأمنية ،القائمني على حماية هذا الوطن العزيز ،والذود عن حيا�ضه،
والدف��اع عن مكت�سبات��ه ،م�ؤكدين على رعايتنا له��م ،واهتمامنا بهم،
لتبقى ه��ذه القطاعات احل�صن احل�صني ،وال��درع املكني يف الذود عن
كل �ش�بر من ت��راب الوطن العزيز من �أق�ص��اه �إىل �أق�ص��اه» 23 .فرباير
2020م.

اخلال�صة

�إن ال�سيا�سة احلكيمة التي �أر�سى قواعدها ال�سلطان الراحل قابو�س
طيب اهلل ث��راه ـ حققت الأمن ال�سيا�سي ل ُعم��ان بكل �أبعاده،
ب��ن �سعيد ـ َّ
واكت�سب��ت من خاللها االح�ترام والتقدير الدوليني ،و�أبعدتها عن حلقة
�سباق الت�سلح يف منطقتنا التي كانت وال تزال م�رسحا لل�رصاع الدويل،
وجنبتها الدخ��ول يف احلروب مع جريانها ،كم��ا �أن ال�سيا�سة احلكيمة

التي يتبناها جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه
ـ امت��داد وتثبيت ل�سيا�س��ة املغفور له ال�سلطان قابو�س ـ رحمه اهلل ـ تع ّد
الو�سيلة املثلى للم�ضي ب ُعمان �إىل مزيد من الأمن واال�ستقرار والرخاء
يف القرن احلادي والع�رشين.
�إن اجلهود التي بذلت خالل خم�سني عاما من عمر النه�ضة املباركة
يف جمال حتقيق الأمن االقت�صادي واالجتماعي ل ُعمان �أثبتت نتائجها
ب�أن ُعمان و�شعبها مهيئ�ين للدخول يف القرن احلادي والع�رشين بكل
كفاءة للتعامل مع متطلباته ومتغرياته وفق (ر�ؤية ُعمان  )2040التي
�صاغها وي�رشف على تنفيذها جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه.
�إن م��ا حتق��ق على �أر�ض ُعم��ان الغالية من من��و يف كافة مناحي
احلي��اة ب�أي��دي �أبناء ُعمان كاف��ة حكومة ومواطن�ين ،وبالتايل الأمن
واال�ستق��رار والرخ��اء ال��ذي ينع��م به �شعب ُعم��ان ،ي�ستح��ق كل الثناء
والتقدي��ر .وعلينا جميعا ع�سكريني ومدني�ين دون ا�ستثناء �أن نح�صن
نفو�سن��ا م��ن �أي ت�أث�يرات �أ ًيا كان م�صدره��ا من �ش�أنه��ا �أن ت�ؤثر على
متا�سكن��ا الوطن��ي ،و�أن نحافظ على مكت�سباتنا الت��ي حققناها خالل
اخلم�سني عاما املا�ضية من عم��ر النه�ضة ال ُعمانية احلديثة املباركة،
و�أن ن�سعى بكل جد و�إخال�ص �إىل حتقيق املزيد من النماء وتثبيت الأمن
واال�ستق��رار يف رب��وع ُعماننا احلبيب��ة حتت القي��ادة الر�شيدة ملوالنا
ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلط��ان هيثم بن ط��ارق املعظم حفظه اهلل
ورعاه.
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ُعم ـ ـ ـ ـان نه�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�ســالم املتج ــدد

ُعمان نه�ضة عطاء ماجدة ،وم�سرية عمل متجددة،
وواحه �سالم �شاخمة ،ت�شق طريقها نحو امل�ستقبل،
بعزم و�إرادة ،وثبات وقوة ،وعزة ومنعة ،متخذة من
نهج �سلطان ال�سالم وحكيم الأمة املغفور له -ب�إذن
اهلل تعاىل -ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور
ط َّيب اهلل ثراه -طريقها للبناء والتطوير والتنميةوالتقدم ،وهو النهج الذي �أكده جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -يف
�أثناء توليه مقاليد احلكم يف البالد يف احلادي ع�شر من
يناير لعام 2020م ،بقوله «�إن عزاءنا الوحيد وخري ما
نخلد به �إجنازاته هو ال�سري على نهجه القومي ،والت� ّأ�سي
بخطاه النرية التي خطاها بثبات وعزم �إىل ا ُمل�ستقبل،
واحلفاظ على ما �أجنزه والبناء عليه؛ هذا ما نحن عازمون
ب�إذن اهلل وعونه وتوفيقه على ال�سري فيه والبناء عليه
لرتقى ُعمان �إىل املكانة املرموقة التي �أرادها لها و�سهر
على حتقيقها فكتب اهلل له النجاح والتوفيق» ،وها نحن
اليوم نعي�ش جتليات الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد
(اليوبيل الذهبي) لنه�ضة ُعمان املعا�صرة يف ظل
مرحلة انتقالية جديدة يقودها ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
بكل عزمية نحو بلوغ �أهدافها ،وحتقيق مكانتها التي
�أرادها لها �سلطانها الراحل ،مرحلة متجددة حملت
معها �أجندة ُعمان العطاء� ،ساعية بكل اطمئنان ويف
ا�ستقرار �إىل رفع ا�سم ُعمان يف العاملني ،و�أن يكون لها
موقعها يف نفو�س العارفني املخل�صني و�شعوب الأر�ض
وقادتها �أجمعني.
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م�ضت خم�سون عاما من عمر نه�ضة عُ مان احلديثة حُ ّق لها �أن تكتب يف ذاكرة الأيام ،و�أن تر�سم
يف جبني الدهر ،و�أن َّ
ت�سطر يف تاريخ احل�ضارة ال ُعمانية ب�أحرف من نور ،عالمة فارقة ،وثوابت
عملية ،وب�صمات تاريخية� ،ستحفظها الأجيال القادمة
العم��اين ال
واحلدي��ث ع��ن ال�س�لام ُ
ميك��ن ح��صره يف مق��ال �أو اخت�ص��اره
يف مث��ال ،فهو ق�صة جن��اح �ضاربة يف
�أعماق الت�أريخ ،وحا�رض ُعمان امل�رشق،
وامت��داد مل�ستقبله��ا الزاه��ر ،وا�ضح��ة
�أركانه ،عميقة دالالته ،ح�صيفة معانيه،
قوية �إثباتاته ،دامغة حقائقه ،ال يحتاج
�إىل تبي��ان ،وكل �ش��يء في��ه ي��سري �إىل
ا�ستق��رار ،مبا حمله من �أ�صالة التوجه،
وعمق اله��دف ،و�أبجدي��ات ال�سالم التي
�سع��دت بها الب�رشي��ة ،و�أعاد بها هند�سة
احلي��اة ،وحق��ن عل��ى �أثره��ا الدم��اء،
ووج��دت الب�رشي��ة يف ظ�لال ال�س�لام
فر�صتها لبناء الإن�سان وحتقيق الإجناز،
و�صناعة الفر�ص وبلوغ �أحالم ال�شعوب
املحبة لل�س�لام والتنمية والعي�ش ب�أمن
وا�ستقرار وطم�أنينة و�سكينة ،وهو النهج
العمانية
الذي ارتب��ط بتفا�صيل احلال��ة ُ
يف كل حمطاته��ا التاريخي��ة ،وحقب��ه
املتعاقب��ة ال�سابق��ة منه��ا واحلديث��ة،
العماني��ة
منطلق��ا م��ن مب��ادئ الأم��ة ُ
وقيمها احل�ضارية وثوابته��ا الإن�سانية
العماني�ين ،ومب��ادئ
و�أخالقي��ات
ُ
دي��ن الإ�س�لام احلني��ف ،وم�س�ؤولياته��ا
التاريخية الإقليمية والدولية ،والثقافة
العماني��ة الت��ي ُعرف��ت باعتداله��ا
ُ
وت�ساحمه��ا وعم��ق مبادئه��ا و�أ�صال��ة

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

قيمه��ا ،وجت��دد عنا�رص تكوينه��ا ،لذلك
مل يكن ال�سالم املتج��دد يف ُعمان حالة
مزاجي��ا يتغ�ير بتغري
وقتي��ة �أو �سل��وكً ا
ً
الظ��روف والأحوال؛ ب��ل ممار�سة �أ�صيلة
وقواع��د عم��ل ثابتة تت�س��م بامل�صداقية
والكف��اءة واملهني��ة يف طريق��ة �أدائها،
وفق �أ�صول وقواعد ومنهجيات وا�ضحة
اعتمدته��ا نه�ض��ة ُعم��ان له��ا �رشع��ة
ومنهاج��ا وطريق��ا يجنبه��ا ال�شط��ط
ويحفظها م��ن االنزالق ويقيه��ا العرثة؛
العماين لل�سالم وجهة
حتى �أ�صبح النهج ُ
العامل �أجمع ،وبي��ت خربة عاملي �أ�صيل
من الدرجة الأوىل فاق الو�صف وجتاوز
الرثي��ا يف �شموخ��ه وثبات��ه ،وكف��اءة
مدخالت��ه و�سم��و مفاهيم��ه ومفردات��ه،

�إن��ه �س�لام الق��وة القائ��م عل��ى مب��ادئ
احل��ق والعدل وامل�س��اواة ،واملنطلق من
العمانية وحماورها
�أبجدي��ات ال�سيا�سة ُ
ومرتك��زات عمله��ا القائمة عل��ى احلوار
والتع��اون وال�رشاك��ة والتوا�ص��ل ،وعدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري ،وحل
النزاع��ات بالط��رق ال�سلمي��ة ،وحتكي��م
العق��ل واملنط��ق واحل��وار يف معاجل��ة
ق�ضايا اخل�لاف وم�ش��كالت االختالف،
وح��ق ال�شع��وب يف تقري��ر امل�ص�ير،
واعتم��اد لغ��ة احلوار امل�ش�ترك وتعزيز
ت�آلفي��ة القي��م وامل�ش�تركات القيم��ة
والأخالقية واحل�ضاري��ة العاملية ودور
العلوم والأدب والثقافة والفكر والتعليم
واالقت�صاد والربمل��ان وغريها يف ر�سم
مالم��ح ال�س�لام العامل��ي وتوظيفها يف
خدمة الإن�سانية.
لق��د م�ضت خم�س��ون عام��ا من عمر
��ق له��ا �أن
نه�ض��ة ُعم��ان احلديث��ة ُح ّ
تكت��ب يف ذاك��رة الأي��ام ،و�أن تر�سم يف
جب�ين الده��ر ،و�أن ت�سط��ر يف تاري��خ
احل�ض��ارة العماني��ة ب�أح��رف م��ن نور،
عالمة فارقة ،وثوابت عملية ،وب�صمات
تاريخي��ة� ،ستحفظها الأجي��ال القادمة،
و�ستك��ون له��ا نهج��ا �رسمدي��ا ،وم�سارا
�أبدي��ا ،وطريق��ا عمليا ل�صناع��ة احلياة
يف ظالل ال�س�لام ،حمطات �شكلت �شاهد
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�إثبات على �أ�صالة ال�سالم العماين وقوة
ت�أث�يره و�صدق احتوائه وكف��اءة �أدواته
وخ�صو�صيت��ه وتف��رده ،مب��ا حمله معه
م��ن روح الهدف وتن��وع البدائل وجتدد
الأدوات وتناغم الأطر وتعاي�ش املفاهيم
واملف��ردات مع معطي��ات ال�س�لام الذي
حتتاج��ه الب�رشي��ة وتتوق �إلي��ه �إن�سانية
الإن�سان ،يف عدالته واعتداله ،و�شموخه
و�سموق��ه� ،إ�سرتاتيجي��ات عملي��ة �أداء
مت�شي عل��ى الأر���ض ،ومن�ص��ات التقاء
فكرية ت�ستهدف فتح نوافذ الأمل بقادم
�أف�ض��ل وم�س�يرة عمل متج��ددة ،لي�شكل
العماين حم�صل��ة نهائية لنتائج
ال�سالم ُ
امل�ش�تركات الب�رشي��ة ،ون��واجت التناغم
الإن�س��اين الت��ي تتج��اوز ح��دود الزمان
وامل��كان ،ويف��وق ال�شكلي��ات ويتعاظم
ف��وق �صغائ��ر الأناني��ات ،ويتج��اوز
�صيح��ات االخت�لاف امل�س��يء للحي��اة،
ويرتف��ع ع��ن كل م�شوه��ات ال�س�لام
يف �أناني��ة التفك�ير وتغلي��ب امل�صلح��ة
ال�شخ�صي��ة والو�صاي��ة و�سيا�س��ة فر�ض
الأمر الواقع.
م��ن هن��ا ر�س��م ال�س�لام يف ُعم��ان
قواعد وا�ضحة للعم��ل ،ومفردات �أ�صيلة
العماني��ة وفقه
ارتبط��ت باخل�صو�صي��ة ُ
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الدول��ة يف �إدارة ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة،
وع�بر منهجي��ات عمل ح��ددت الغايات
و�أط��رت امل�س��ارات ،وعمل��ت ال�سيا�س��ة
اخلارجي��ة عل��ى تن�شيطه��ا يف حكم��ة
ناف��ذة ،وممار�س��ات راقي��ة ،و�أ�سالي��ب
منهجي��ة ح��ازت عل��ى تقدي��ر الع��امل
العماين ،وتقديره
واحرتامه لنهج ال�سالم ُ
له يف كل الأح��داث واملواقف والظروف
واملتغ�يرات ،عك�س��ت م�ساح��ات الثق��ة
وامل�صداقي��ة ،واال�ستمرارية يف و�ضوح
العماين وغاياته و�أولوياته.
نهج ال�سالم ُ
وما حظي به خط��اب جاللته من ت�أكيد
على نه��ج ُعمان ودورها على امل�ستوى
اخلليج��ي والعربي والعامل��ي ومنظومة
الأمم املتح��دة وجمل�س الأم��ن ،لتوا�صل
دوره��ا احل�ض��اري ،راعي��ة لل�س�لام،
حافظة للأم��ن واال�ستق��رار ،داعمة لكل
جهود التعاون بني الأ�شقاء والأ�صدقاء،
ما�ضي��ة يف �سريته��ا احلكيم��ة نح��و
مل ال�شم��ل وجم��ع الكلم��ة ،انطالق��ا من
م�س�ؤوليته��ا احل�ضاري��ة والإن�سانية يف
امل�شه��د الإن�س��اين ،وم��ع كل الأح��داث
التي م��رت به��ا املنطقة العربي��ة عامة
واخلليجي��ة خا�ص��ة ج�س��دت الر�ؤي��ة
العماني��ة لل�سالم ع�بر التزامها بالقيام
ُ

انعك�س��ت �إرادة ال�سالم ال ُعماين

�أ�صبحت عُ مان حمطة �أنظار

وم�ص��داقيته عل��ى كل جوان��ب

العامل وملء ال�سمع والب�صر،

احلياة اليومية للإن�سان ال ُعماين،

وواح��ة التقاء عاملية ل�صناعة

منهج��ا للإ�ص�لاح ،ومدخ�لا

ال�سالم العادل الجتماع الفرقاء

للتطوير وبناء الذات ،وتر�سيخا

والأ�شقاء للو�صول �إىل حلول

ً
وجتديدا لأدوات العمل
للوعي،

تر�ضي الأطراف

ب���أدوار كب�يرة يف عملية حف��ظ ال�سالم
الإقليم��ي والدويل ،وااللت��زام ب�أدوارها
النبيل��ة من خ�لال امل�شارك��ة يف �إعادة
هيكل��ة م�ساره��ا و�آلي��ات عمله��ا ب�شكل
يلبي هاج���س ال�شع��وب العربية ويحقق
الآم��ال والأح�لام لعمل عرب��ي م�شرتك،
وااللتزام يف تعزيز وحدة البيت اخلليجي
واملحافظة على كيانه ،وت�أكيد ح�ضوره
يف معاجل��ة ق�ضاي��ا املنطق��ة وحماي��ة
منجزات��ه الت��ي �سطره��ا قادت��ه العظام
ب�أحرف من نور ،ومار�ست الدبلوما�سية
العمانية يف حكمته��ا وحنكتها ولغتها
ُ
وو�ضوحه��ا وا�ستقالليتها دورا حموريا
يف بل��وغ ا�ستحقاق��ات ال�س�لام وبن��اء
�أر�ضياته ونقل الهاج�س العاملي نحوه.
ولأن ال�سالم حياة ونه�ضة متجددة،
العم��اين
فق��د انعك�س��ت �إرادة ال�س�لام ُ
وم�صداقيت��ه عل��ى كل جوان��ب احلي��اة
العم��اين ،منهج��ا
اليومي��ة للإن�س��ان ُ
للإ�صالح ،ومدخال للتطوير وبناء الذات،
وتر�سيخ��ا للوع��ي ،وجتدي�� ًدا لأدوات
العم��ل ،لتتج�س��د روح ال�س�لام الداخل��ي
العم��اين وب�صريته،
يف ب��صر الإن�س��ان ُ
وقيم��ه و�أخالقياته ،وثقافته وقناعاته،
وقراءت��ه لأح��داث الع��امل واملنطق��ة

وتعامله مع امل�ستجدات احلا�صلة بروح
مل�ؤها احلكمة والثقة والت�سامح واحلوار،
فالوح��دة الوطني��ة وال��والء لل�سلط��ان
واالنتم��اء للوطن وال�رشاكة املجتمعية ،
والو�سطية واالعتدال والتوازن يف الفكر
العم��اين ،وت�أكي��د مب��د�أ تكاف���ؤ الفر�ص
ُ
والتعددي��ة وامل�س�ؤولي��ة امل�شرتك��ة،
نتاج��ات لنه��ج ال�سالم ،و�شواه��د �إثبات
العماين يف الداخل
على ما �صنعه ال�سالم ُ
العم��اين ،و�أنتجه يف �إن�سان هذا الوطن،
وليك��ون ل��ه ح�ض��وره الوا�س��ع والتقدير
ال��ذي حظي به من �شع��وب العامل ،ولعلَّ
ت�أب�ين العامل �أجم��ع ،قيادات��ه و�شعوبه
و�أحزاب��ه ومنظماته وحزن��ه على رحيل
طيب اهللال�سلط��ان قابو���س بن �سعي��د َّ
ثراه -خري دليل عل��ى ما �أنتجته عقيدة
ال�سالم التي �آمن به��ا جاللته والتزامها
لعمان م��ن �أثر طيب،
�رشع��ة ومنهاج��ا ُ
حتى �أ�صبحت ُعمان حمطة �أنظار العامل
وم��لء ال�سم��ع والب��صر ،وواح��ة التقاء
عاملية ل�صناعة ال�سالم العادل الجتماع
الفرق��اء والأ�شق��اء للو�ص��ول �إىل حلول
تر�ضي الأطراف وت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة
�أ�سا�سه��ا االلت��زام والثق��ة وامل�صداقي��ة
والثب��ات الذي يحفظ حقوق ال�شعوب يف

تقري��ر م�صريها ،و�أن تتجه �إرادتها نحو
بناء وطنها واملحافظ��ة على منجزاتها
والإ�ضافة عليها.
العماني��ون يف ظل عقيدة
لق��د عا�ش ُ
ال�سالم حي��اة الأمن والأمان واال�ستقرار
واالزده��ار والوئام والت�سامح والتكامل
واالن�سج��ام ،يحمل��ون روح ال�س�لام
لرتف��رف رايات��ه على جنب��ات حياتهم،
العمانية بني
متنق�لا وعرب الدبلوما�سية ُ
�أقطار الع��امل املختلف��ة و�أ�صقاع الدنيا
املتباع��دة ،م�ؤمنني ب�أن ال�سالم �صناعة
القوة و�سبي��ل النجاح ،وطري��ق التفوق،
وم�سار حتقيق النه�ضة ،ومدخل لتجذير
كل روا�س��ب الف�تن والأيديولوجي��ات
والأنانيات وغريه��ا ،لتن�صهر جميعها
يف بن��اء ُعم��ان :الأر���ض والدول��ة
والإن�سان ،وي�صبح ال�سالم قيمة م�ضافة
لإحداث التغيري ،و�إعادة هند�سة احلياة،
والتعام��ل م��ع الظ��روف اال�ستثنائي��ة
واحلاالت الطارئة ،والوقوف مع القيادة
احلكيم��ة يف الع��سر والي��سر واملن�ش��ط
واملك��ره ،معززين ذل��ك بف�ضيلة الوعي،
واحل���س امل�س���ؤول ،واال�ستع��داد الذهني
والنف�س��ي يف التعام��ل م��ع امل�ستجدات
ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة والأمني��ة

احلا�صل��ة يف الع��امل ،والتكي��ف م��ع
�أحداثه��ا ب��روح عالي��ة ،و�أف��كار راقية،
ومنهجي��ات ر�صين��ة ،و�أدوات �سليم��ة
و�إ�سرتاتيجي��ات ناف��ذة حتم��ل اخل�ير
وت�سعى للإ�صالح.
وت�ستمر �سفين��ة النه�ضة ما�ضية يف
عطائه��ا با�س��م اهلل جمريه��ا ومر�ساها،
يدي��ر حركتها ويوج��ه بو�صلتها ،ويقود
مع�صمه��ا ،هيث��م العه��د ال�سعي��د ،وفاء
لقابو���س ال�سالم وتقدي��را لنه�ضة ُعمان
املتج��ددة وم�سريته��ا املبارك��ة ،ليظ��ل
ال�سالم نه��ج ُعمان امل�ستقب��ل وطريقها
لبل��وغ القم��ة وحتقي��ق املناف�س��ة
وح�ضوره��ا يف �أجن��دة البن��اء والتنمية
الإن�سانية ،وهي ُعمان بف�ضل اهلل ور�ؤية
القي��ادة احلكيم��ة و�إخال���ص �أبنائه��ا
تتجه �إىل امل�ستقبل بعزمية �صلبة و�إرادة
ال تل�ين ،وا�ضعة ال�سالم نهج القوة الذي
ترت�سم به طريق البناء والتطوير ومنهج
الإ�ص�لاح و�إعادة الهيكلة ،لنه�ضة �سالم
متج��ددة حتم��ل الأم��ل للع��امل �أجم��ع
ول�شع��وب الإن�سانية قاطبة ،ب�أن ال�صلح
خري وال�سالم حياة.
وكل عام واجلميع بخري
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جهــــود ال�سلطنـــة يف التعامــــل
مــع جائحة كورونــا (كوفيد)19-

من منطلق حر�صها ب�أن املواطن �أغلى و�أثمن ثروات الوطن ،و�إميانها ب�أن املواطن هو ال�شريك الفاعل والهدف
الرئي�سي لتحقيق التنمية الوطنية امل�ستدامة ،توا�صل احلكومة الر�شيدة بقيادة موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـــ حفظه اهلل ورعاه ـــ جهودها احلثيثة للحد من انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد،)19-
وذلك من خالل توفري �أف�ضل �سبل املعي�شة الكرمية ،والرعاية ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية والتعليمية
لأبناء هذا الوطن املعطاء ،وهذا ما �أكد عليه جاللته ــ �أعزه اهلل ــ يف خطابه يف الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد
«مير العامل يف هذه الفرتة ،ب�أو�ضاع غري م�سبوقة  ،تزامنت فيها الأزمة املالية العاملية واالنخفا�ض الكبري يف �أ�سعار
ُ
نت�شارك
النفط  ،الذي و�صل مل�ستويات قيا�سية  ،وانت�شار جائحة كورونا .ولأننا جزء حيوي من هذا العامل املرتابط
معه امل�صالح وامل�صريُ ،ن َ�س ُّر ملا َي�س ُّره ون�أ�سى ملا ي�ضره ؛ فقد �أولينا الأمر اهتماما خا�صا  ،متابعني تطوراته ،على
امل�ستوى الوطني وعلى امل�ستويات الإقليمية والدولية ،م�سخرين كافة الأ�سباب  ،التي ت�سهل ا�ستيعاب ت�أثريات هذه
الأو�ضاع ،وتخفيف حدة �آثارها ،على كافة قطاعات الدولة  ،وت�أتي القطاعات ال�صحية واالجتماعية  ،واالقت�صاديـة
على ر�أ�س �أولوياتنا واهتماماتنا ،م�ؤكدين على ا�ستمرار دعمنا لهذه القطاعات لتقدمي اخلدمات ال�صحية والتعليم
ب�شتى �أنواعه  ،ب�أف�ضل كفاءة ممكنة ،لكافة �أبناء الوطن العزيز».
) منذ الإعالن عن هذه اجلائحة العاملية عن �أهم اجلهود
ولقد حتدثنا يف الإ�صدارات ال�سابقة من (
والإجراءات والتدابري التي قامت بها ال�سلطنة ب�شكل عام ،وقوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص ،ويف هذا العدد
�سوف نوا�صل احلديث عن هذه اجلهود احلثيثة التي تقوم بها احلكومة الر�شيدة من �أج��ل الت�صدي جلائحة
كورونا (كوفيد.)19-

اجتماع يوم 11/1

• �أقرت اللجنة وجوب ح�صول القادمني �إىل ال�سلطنة من
املنافذ احلدودية على فح�ص البلمرة ( )PCRلفريو�س كورونا
مبدة ال تتجاوز (� )96ساعة قبل دخول ال�سلطنة واخل�ضوع لذات
الفح�ص عند الو�صول �إىل ال�سلطنة  ،والتزام احلجر ال�صحي ملدة
�سبعة �أيام مع �إعادة فح�ص البلمرة يف اليوم الثامن.

• اطلعت اللجنة العليا على مقرتح فتح باب التطوع ملواجهة
جائحة كورونا (كوفيد )19-وقررت تكليف �أ�صحاب ال�سعادة
الوالة بالبدء يف ت�سجيل الراغبني بامل�ساهمة يف هذا العمل
الوطني النبيل وفق ال�رشوط التي �سيتم الإعالن عنها يف وقت
الحق.

اجتماع يوم 11/10

قررت اللجنة العليا ال�سماح ب�إعادة فتح اجلوامع وامل�ساجد
م�صل لل�صلوات اخلم�س فقط (وال
التي ال تقل �سعتها عن ()400
ٍ
ي�شمل ذلك �صالة اجلمعة) اعتبارا من يوم الأحد  29ربيع الأول
1442هـ املوافق  15نوفمرب 2020م ،وفقا لل�ضوابط الآتية:
• جتنب الإن�سان الذهاب �إىل اجلامع �أو امل�سجد يف حالة وجود
�أعرا�ض الإ�صابة مبر�ض (كوفيد )19-لديه� ،أو لدى �أحد �أفراد
�أ�رسته �أو خمالطيه.
• تفتح اجلوامع وامل�ساجد وقت الأذان وملدة ال تزيد عن ()25
دقيقة ت�شمل الأذان وال�صالة واخلروج من امل�سجد.
• رفع امل�صاحف والكتب ،وعدم ا�ستخدامها من امل�صلني
• �إغالق جميع برادات املياه.
• �إغالق دورات املياه ب�صفة تامة.

• �رضورة �إح�ضار امل�صلني �سجاداتهم اخلا�صة.
• يلتزم جميع امل�صلني بتعقيم اليدين بانتظام قبل دخول
اجلامع �أو امل�سجد وعند اخلروج منه.
• �رضورة ارتداء الكمامات طيلة فرتة وجودهم داخل اجلامع
�أو امل�سجد.
• �رضورة التباعد بني امل�صلني �أثناء ال�صالة مبا ال يقل عن
مرت ون�صف املرت.
• �إ�رشاف وكالء اجلوامع وامل�ساجد والقائمني عليها على
التزام اجلميع بال�ضوابط املذكورة �أعاله ،وغريها من التدابري
االحرتازية املحددة يف الدليل اال�سرت�شادي والإجرائي لتجهيز
امل�ساجد ال�صادر عن وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،ومبا ال
يتعار�ض مع ال�ضوابط املذكورة يف هذا البيان.

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

عددا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجنة العليا تتخذ
ً

اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد)19
ا�ستمرت يف حالة االنعقاد الدائم ،وقد اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات والتدابري االحرتازية بناء
على ما يتطلبه الو�ضع الراهن للجائحة ،وا�ضعة �سالمة املواطن و�صحته �ضمن �أولوياتها باعتباره
�أغلى ثروات الوطن .وكنا قد تناولنا يف العدد املا�ضي �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف
هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
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اللجنة العليا تعقد عددا من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام
تقنية التحدث عن بعد

نظمت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد –  )19عددا من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام تقنية التحدث عن بعد للإجابة على الت�سا�ؤالت
املتعلقة حول انت�شار جائحة كورونا ،وتو�ضيح الإجراءات والتدابري االحرتازية التي اتخذتها اللجنة العليا.
امل�ؤمتر ال�صحفي الثامن ع�شر يوم 10/28

الدكتور مدير عام املديرية العامة لتقنية املعلومات بوزارة الرتبية
والتعليم:
• هناك جهود بذلتها الوزارة لتي�سري �إمكانية �رشاء الأجهزة ،وعمل
الفريق الفني على و�ضع املوا�صفات الفنية للأجهزة التي تعمل عليها
املن�صات التعليمية.
الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
• قد ي�أتي �شخ�ص من دولة موبوءة ،لذلك احلجر ال�صحي هو �إجراء مهم
حلجر الأ�شخا�ص الذين قد يكون الفريو�س لديهم يف مرحلة احل�ضانة.
• احلاالت يف املدار�س واجلامعات لدى الطاقم التدري�سي والإداري
�أغلبها من املجتمع ونتيجة املخالطة ،ومل يتم ت�سجيل �أي ب�ؤر
للفريو�س يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
• هناك انخفا�ض ملحوظ يف عدد احلاالت امل�سجلة واملنومني
يف العناية املركزة وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ،لكن يف املقابل ما زالت
الوفيات مرتفعة ،ون�أمل �أن ينخف�ض عدد الوفيات خالل قادم الوقت.

الدكتور املدير العام للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة
م�سقط:
• ال�ص ّفان ( )١١و( )١٢ال يتطلبان �أجهزة حا�سوب حممولة وميكن
ا�ستخدام املن�صة التعليمية مبا�رشة من خالل �أجهزة الهاتف.
• الوزارة و�ضعت دليال لت�شغيل املدار�س ،ي�شتمل على �ضوابط
خا�صة بعمال النظافة  ،وكذلك �ضوابط و�آلية عمل �سائقي احلافالت
املدر�سية.
املدير التنفيذي لقطاع تنظيم االت�صاالت بهيئة تنظيم االت�صاالت:
• مت التن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية للح�صول على �أعداد
وبناء عليه قدمت �رشكات االت�صاالت
�أ�رس ال�ضمان االجتماعي،
ً
عرو�ضها للأجهزة والباقات.
• هناك خطة للحكومة من �أجل توفري خدمات النطاق العري�ض
يف مناطق ال�سلطنة ،ون�ؤكد �أن �أهم �أهداف الهيئة يتمثل يف توفري
خدمات االت�صاالت لل�سلطنة.

امل�ؤمتر ال�صحفي التا�سع ع�شر يوم 11/12

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثامن ع�رش معايل الدكتور �أحمد بن حممد
ال�سعيدي وزير ال�صحة ،و�سعادة الدكتور عبداهلل بن خمي�س �أمبو�سعيدي
وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم ،والدكتور نا�رص بن عبداهلل العربي
مدير عام املديرية العامة لتقنية املعلومات بوزارة الرتبية والتعليم،
والدكتور �سيف بن �سامل العربي مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض
بوزارة ال�صحة ،والدكتور علي بن حميد اجلهوري املدير العام للمديرية
العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط  ،وعمر بن عبداهلل القتبي مدير
تنفيذي �أول لقطاع تنظيم االت�صاالت بهيئة تنظيم االت�صاالت.

�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثامن ع�رش:

معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• نحن ن�سعى للح�صول على اللقاح من �أي م�ؤ�س�سة معتمدة عامليا .ما مت
حجزه �إىل الآن لل�سلطنة يف املرحلة الأوىل مليون و(� )٨٣٠ألف جرعة،
واملرحلة الثانية مليون و(� )800ألف جرعة.
• م�ؤ�رشات منع احلركة جاءت �إيجابية ،وهناك ر�سالة للجميع ب�أن
الإجراءات التي تتخذ هي مدرو�سة  ،واللجنة العليا ال تتخذ �أي قرار �إال
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بعد نقا�ش والنظر �إىل الإيجابيات وال�سلبيات.
• يف ال�سلطنة حر�صنا �أال ن�صل للذروة وت�ؤدي النهيار النظام ال�صحي،
وما ح�صل هو تذبذب يف �أعداد احلاالت امل�صابة ،ون�ؤكد �أن الإغالق
الأول ومنع احلركة �أتى بنتائج �إيجابية جدا.
• تعقيبا على الإ�صابات يف اجلامعات والكليات؛ ن�شري �إىل جتربة لدينا
يف القطاع ال�صحي ؛ حيث �إن �أغلب الإ�صابات لي�ست من امل�ؤ�س�سات
ال�صحية �إمنا من املجتمع.
�سعادة الدكتور وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم:
•حتى الآن الإح�صائيات ت�شري �إىل �أن ( )٪82من الدرا�سة �ستكون من
خالل التعليم عن بعد و( )٪10من خالل التعليم املدمج و( )٪7من خالل
احل�ضور املبا�رش.
• تدر�س الوزارة اجلانب املتعلق بالعقود لعمال النظافة و�سائقي
احلافالت حتت قاعدة (ال �رضر وال �رضار) و�سيتم التوا�صل معهم يف هذا
اجلانب.

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي التا�سع ع�رش معايل الدكتور �أحمد بن
حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،و�سعادة ال�شيخ را�شد بن �أحمد ال�شام�سي
وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،و�سعادة الدكتور حممد بن �سعيد
املعمري وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،والدكتور �سيف بن
�سامل العربي مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة،
وحمد بن خلفان الرا�شدي مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم
مبحافظة جنوب الباطنة ،وعبداهلل بن حمدان احلمادي مدير دائرة نظم
املعلومات باملديرية العامة لتقنية املعلومات بوزارة الرتبية والتعليم

�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي التا�سع ع�رش للجنة العليا:

معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه اهلل ورعاه – على
اطالع م�ستمر على م�ستجدات اجلائحة ،وتوجيهات جاللته الدائمة
ت�ؤكد على احلفاظ على �صحة وحياة املواطنني واملقيمني �أوال،
والتوازن يف اتخاذ الإجراءات بني الو�ضع ال�صحي والت�أثري االقت�صادي
واالجتماعي.
• انخفا�ض �أعداد امل�صابني ال يعني �أننا جتاوزنا الوباء ،ويجب
اال�ستمرار يف التقيد بالإجراءات االحرتازية.
• ال�سلطنة حجزت جمموعة ال ب�أ�س بها من اللقاحات ،والهدف تطعيم
حوايل ( )%40من �سكان ال�سلطنة.
• انخفا�ض عدد احلاالت �شاهدناه يف وقت �سابق يف ال�سلطنة ،ولكن
تبعه ارتفاع �شديد نتيجة عدم التقيد وعدم االلتزام بالإجراءات
االحرتازية.

• هناك مراجعة للأن�شطة التي مل يعاد فتحها حتى الآن يف جميع
القطاعات ،وذلك للنظر يف و�ضعها ،كما �أن الت�أ�شريات يجري مراجعتها
يف الوقت احلايل.
• فرتة العزل املنزيل للعائد من ال�سفر والذي يجب عليه االلتزام بالعزل
املنزيل؛ ال ميكن اعتبارها �إجازة مر�ضية ويجب �أن يقوم امل�سافر
باحت�ساب تلك الفرتة من �ضمن ر�صيد �إجازته.
• �إلغاء العر�ض الع�سكري واالحتفاالت الوطنية التي تت�ضمن جتمعات
هي ر�سالة وا�ضحة جتاه �آلية االحتفال بهذه املنا�سبة .كل عام
واجلميع بخري ،ونتمنى لكم ال�صحة وال�سالمة.
• الأولوية يف �إعطاء اللقاح �سيكون ملقدمي اخلدمات الأ�سا�سية يف
اخلطوط الأمامية� ،أما املرحلة الثانية ف�ستكون ملقدمي اخلدمات
ال�صحية ثم التدرج بعد ذلك لأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة وللذين تزيد
�أعمارهم عن (� )50سنة ،وهذا يحكمه توفر اللقاح.
• كورونا لي�س مر�ض تنف�سي فقط بل له �آثار �صحية �أخرى طويلة
املدى وي�سبب تليف للرئتني والقلب وت�أثريات للعني.
• م�ضاعفات جانبية كثرية يعاين منها الكثري ممن خرجوا من العناية
املركزة.
• قبل عهد النه�ضة كانت هناك ( )180وفاة للأطفال دون �سن
اخلام�سة لكل ( )1000مولود حي ،وانخف�ضت الآن �إىل ( )10.5وفاة
لكل ( )1000مولود حي  ،وذلك ب�سبب التطعيمات وجتنب الأمرا�ض
املعدية وحت�سن احلياة.
• اللجنة العليا دائم ًا قريبة جداً وتراعي جميع الأبعاد االجتماعية
وال�صحية واالقت�صادية.
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�سعادة وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية:
• �ستفتح اجلوامع وامل�ساجد وقت الأذان وال تزيد عن فرتة ( )25دقيقة
وت�شمل وقت ال�صالة ،و�ست�سحب امل�صاحف والكتب ،وتغلق دورات
املياه وبرادات املياه ،مع �أهمية التزام امل�صلني بالتباعد اجل�سدي
وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين.
• حددنا ( )%30من امل�ساجد واجلوامع لإعادة الفتح يف الفرتة
القادمة والتي ي�صل عددها �إىل ( )3000م�سجد وجامع ،ي�سع كل واحد
م�صلّ.
منها لـ()400
ٍ
• امل�ساجد التي يقل ا�ستيعابها عن ( )400م�صل ال ميكن تطبيق
الإجراءات االحرتازية فيها.
• ي�صعب تطبيق التباعد اجل�سدي يف امل�ساجد ال�صغرية التي تقل
�سعتها عن ( )400م�صل ٍ.
�سعادة وكيل وزارة التنمية االجتماعية:
• ال�رشيحة امل�ستهدفة للتطوع من الفئة العمرية (� )60 -18سنة ممن
لديهم امل�ؤهالت الطبية والقانونية وغريها ،ويتطلب اخللو من �أي
�أمرا�ض مزمنة.
• ت�شكل الفئة العمرية ( )60-18عاما حوايل ( )%39من �سكان
ال�سلطنة ،لذا نتوقع �أن يكون عدد املتطوعني كبريا.
• مهام املتطوعني ترتكز على تكثيف التوعية ال�صحية ومراقبة التزام
الأفراد.
مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة:
• املوقف ال�صفي لي�س عبارة عن لقاء معلم وطالب فقط ،و�إمنا هناك
الكثري من املهام واالخت�صا�صات التي يفر�ضها الواقع التعليمي الذي
تلزم املعلم �أن يكون يف مقر عمله.
• ن�ؤكد �أن وزارة الرتبية والتعليم عندما اعتمدت املن�صات التعليمية
فقد كان الهدف �أن تكون امل�سار الوحيد الذي يلج�أ �إليه الطلبة
واملعلمون ،ولكن كانت هناك بع�ض التحديات التي يجب �إيجاد طرق
�أخرى للتعامل معها.
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الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
• املرحلة الثالثة للم�سح الوطني اال�ستق�صائي امل�صلي لعدوى
(كوفيد )19-كانت بداية �شهر �أكتوبر ،والآن بد�أت النتائج تظهر
و�أو�ضحت �أن ن�سبة الإ�صابة يف املجتمع ( )%15وفق امل�سح
الوطني اال�ستق�صائي امل�صلي (� )691ألف �شخ�ص تقريبا.
• طلبنا كمية من لقاح الأنفلونزا املو�سمية ،وهناك حت ًّد يف
احل�صول على الكمية املطلوبة ب�سبب وجود م�شكلة ت�صنيعية لدى
ال�رشكة التي تعاقدت معها ال�سلطنة.
• املرحلة الرابعة والأخرية من امل�سح الوطني اال�ستق�صائي بد�أت
الأ�سبوع املا�ضي وت�ستهدف (� )5000شخ�ص و�ستكتمل الأ�سبوع
املقبل
• امل�سح الوطني اال�ستق�صائي امل�صلي يف مرحلته الثالثة �شمل
(� )5000شخ�ص.
• العينات الع�شوائية ت�ساهم يف عمل درا�سة ا�ستق�صائية للتنب�ؤ يف
تقدير كمية اللقاح املطلوبة
• على �ضوء ن�سبة انت�شار الفريو�س يف املجتمع �سيتم حتديد كمية
اللقاح املطلوبة من ال�رشكات املنتجة.
مدير دائرة نظم املعلومات باملديرية العامة لتقنية املعلومات بوزارة
الرتبية والتعليم:
• فريق عماين ( )%100يعمل على �إدارة املن�صات والإ�رشاف
عليها.
• �أ�سجل كلمة �شكر لكل املعلمني واملعلمات يف احلقل الرتبوي
ون�شكر مبادرات الآباء والأمهات واهتمامهم وحر�صهم ومتابعتهم
الدائمة.
• بالن�سبة للمكرمة ال�سامية ،فقد و�ضعت املوا�صفات الفنية
لأجهزة احلا�سب الآيل و�ستطرح يف الفرتة القريبة القادمة.
• �إجمايل الدرد�شات يف (جوجل كال�س روم) ( )2مليون درد�شة،
ويف من�صة منظرة (� )860ألف درد�شة.
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املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

�إعــــــداد  :املــالزم �أول � /إ�سحـــاق بن عبداهلل الـ�سيـابــي
الت�صوير � :أر�شيف املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

حا�ضنــة لالزدهــار ورافـــد مهـــــــــــــم لتنويع االقت�صاد الوطني
 rrتقع املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم يف والية الدقم مبحافظة الو�سطى التي تطل على
بحر العرب ال�ساحل ال�شرقي لل�سلطنة ،وتبعد م�سافة ( )550كيلو مرتا من العا�صمة م�سقط ،وتعد املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم الأكرب يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حيث متتد على م�ساحة ( )2000كم
مربع ،وعلى �ساحل ميتد بطول ( )90كيلو مرتا.
وتعد املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم �إحدى املناطق اال�ستثمارية التي �أن�ش�أتها ال�سلطنة ال�ستقطاب
املزيد من اال�ستثمارات وتوفري البيئة احلا�ضنة لها ،وتتميز الدقم بقدرتها على توفري العديد من اخليارات
للم�ستثمرين وال�شركات املحلية والعاملية ،فامل�ساحات ال�شا�سعة للمنطقة متكن امل�ستثمر من احل�صول على
الأر�ض التي يحتاجها مل�شروعه ،خا�صة امل�شروعات الكربى التي قد ال ت�ستطيع مناطق �أخرى توفريها
واحل�صول على احتياجاتها من الأرا�ضي  ،كما �أن املنطقة تتميز بتنوع جماالت اال�ستثمار بني �صناعية
وجتارية و�سياحية وهو ما يتيح خيارات عديدة للم�ستثمرين يف خمتلف القطاعات االقت�صاديةrr .

جاءت فكرة ت�أ�سي�س هذه املنطقة لتحقيق العديد من الأهداف
االقت�صادية واالجتماعية والتنموية ،ويف مقدمتها امل�ساهمة يف
خطة ال�سلطنة للتنمية والتنويع االقت�صادي ،وتوفري فر�ص العمل �أمام
املواطنني ،وتنمية والية الدقم ب�شكل خا�ص وحمافظة الو�سطى ب�شكل
عام.
وحتتوي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم على عدة مناطق
تطوير اقت�صادية و�سياحية وخدمية و�صناعية ولوج�ستية جتعل منها
الوجهة الأمثل للم�ستثمرين املحليني واخلارجيني ،ومن �أبرز هذه
امل�رشوعات هي كالآتي :
�أوال :م�شروعات البنية الأ�سا�سية للدقم:

احلو�ض اجلاف  ...حمطة �إ�صالح ال�سفن الدولية
تقدم �رشكة عمان للحو�ض اجلاف خدمات �إ�صالح
و�صيانة ال�سفن ،وت�صميم وت�صنيع �أعمال ال�صلب ل�صناعة
البرتوكيماويات .وبد�أت ال�رشكة عملياتها يف عام 2011م،
ويتكون جممع احلو�ض اجلاف من حو�ضني جافني بطول ()٤10
�أمتار وعر�ض ( )9٥مرتا للحو�ض الأول ،و( )80مرتا للحو�ض
الثاين وبعمق ي�صل �إىل (� )10أمتار وارتفاع ( )1٤مرتا ،كما
ي�ضم جممع احلو�ض اجلاف �أر�صفة بطول ( )2800مرت و�ساحات
مب�ساحة (� )٤٥3ألف مرت مربع.
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ميناء الدقم ..ميناء جتاري �إ�سرتاتيجي على بحر العرب
يعد نقطة االرتكاز الرئي�سية ملختلف امل�رشوعات باملنطقة،
و�أكرب املوانئ يف ال�رشق الأو�سط ،ويتيح له موقعه املميز وم�ساحته
ال�شا�سعة ا�ستقطاب ا�ستثمارات �ضخمة ومتعددة يف قطاع ال�صناعات
الثقيلة والبرتوكيماوية ،ومواكبة منو الأن�شطة التجارية وال�صناعية
وال�سياحية ،وغريها من امل�رشوعات الأخرى باملنطقة.
يتميز ميناء الدقم مبوقعه اجلغرايف بالقرب من خطوط املالحة
العاملية والأ�سواق الأفريقية والآ�سيوية ،كما يتمتع ببنية �أ�سا�سية
متطورة� ،إذ يبلغ �إجمايل �أطوال كا�رسي الأمواج حوايل ( ،)8.٧فيما
ي�صل عمق حو�ض امليناء �إىل ( )18مرتا ،وقناة الدخول �إىل ( )19مرتا،
مما ي�ؤهله ال�ستقبال ومناولة �سفن احلاويات العمالقة.
ويت�ألف امليناء من (� )3أر�صفة هي :الر�صيف التجاري ،والر�صيف
احلكومي ،ور�صيف املواد ال�سائلة وال�سائبة (الر�صيف النفطي).
وحقق امليناء منوا بن�سبة  ٪112لل�سفن التي ا�ستقبلها امليناء
و ٪30للحمولة الإجمالية لل�سفن يف الن�صف الأول من عام 2020
 ،يف حني �سجل امليناء منوا يف عدد ال�سفن التي ا�ستقبلها بن�سبة
 ،%15و  %14للحمولة الإجمالية لل�سفن بال�صنف الأول من عام
2019م.يف حني �أن ت�شغيل ال�سفن بامليناء يقوم يف الوقت احلايل
برافعتني متحركتني يف املرف�أ بطاقة معاجلة ت�صل �إىل  125ط ًنا

مرت ًيا ،ومن املتوقع ا�ستالم رافعات ( )STSو ( )RTGخالل
�شهرا القادمة من �أجل دعم تطوير حمطة احلاويات،
الع�رشين ً
والتعامل مع �سفن احلاويات الكبرية جدا مثل الـ ( .)ULCSف�إن
ميناء الدقم قادر على التعامل مع ما ي�صل �إىل � 200ألف حاوية
مكافئة ،ومبجرد ا�ستالم امليناء رافعات من نوع لـ (� ، )STSستزيد
ال�سعة �إىل � 800ألف حاوية مكافئة � /سنو ًيا  ،و 5ماليني طن من
ت�صدير املواد ال�سائبة اجلافة  ،ومليون طن من ب�ضائع امل�رشوع
والب�ضائع ال�سائبة والثقيلة .حيث �إنه ميتلك ر�صيفا يبلغ  2.2كم
 ،و  35هكتارا من الأرا�ضي  ،وقدرة ت�شغيلية على مدار ال�ساعة
طوال �أيام الأ�سبوع.
ويعد الر�صيف احلكومي �أول ر�صيف متكامل يتم تنفيذه يف
املوانئ ال ُعمانية خلدمة اجلهات احلكومية بطول ( )980مرتا ،وهو
من �أهم املرافق الأمنية مبيناء الدقم ،ويوفر اجلاهزية لإدارة العمليات
اللوج�ستية لهذه اجلهات وتوفري اجلانب الأمني للميناء واملنطقة
بالكامل.
مطار الدقم  ...ربط املنطقة بدول خمتلفة
يعد مطار الدقم داعما �أ�سا�سيا لنمو املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم ،و�إحدى البوابات الرئي�سية التي تربط الدقم بدول العامل
املختلفة.

املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم حتتوي على
عدة مناطق تطوير اقت�صادية و�سياحية وخدمية
و�صناعية ولوج�ستية جتعل منها الوجهة الأمثل
للم�ستثمرين املحليني واخلارجيني
v v v v v

ميناء الدقم يعد نقطة االرتكاز الرئي�سية
ملختلف امل�شروعات باملنطقة ،و�أكرب املوانئ
يف ال�شرق الأو�سط
ويت�ألف املطار من مبنى امل�سافرين الذي تقدر طاقته
اال�ستيعابية بن�صف مليون م�سافر �سنويا مع �إمكانية التو�سع
م�ستقبال �إىل مليوين م�سافر �سنويا ،ومبنى ال�شحن اجلوي الذي
تبلغ طاقته اال�ستيعابية (� )2٥ألف طن �سنويا مع �إمكانية تو�سعته
ح�سب الطلب واحلاجة ،كما يحتوي املطار على مدرج بطول ()٤
كيلومرتات وبعر�ض ( )٧٥مرتا مع ممرات رابطة ومواقف للطائرات
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تت�سع لأربع طائرات من �ضمنها طائرة الأيربا�ص ( .)A380وقد
مت ت�شغيل املبنى اجلديد للم�سافرين يف عام 2018م.
ميناء ال�صيد البحري
يعد امليناء �أكرب ميناء لل�صيد يف ال�سلطنة مب�ساحة ()٦00
هكتار وعمق (� )10أمتار ،وي�ضم منطقة لل�صناعات ال�سمكية من
املتوقع �أن حتت�ضن حوايل ( )60من�ش�أة متخ�ص�صة يف جمال
الت�صنيع ال�سمكي والتعليب ،ونحوها من ال�صناعات ال�سمكية
الأخرى.
ال�سدود وقنوات ت�صريف املياه
يت�ألف امل�رشوع من �سدين للحماية �أحدهما على وادي �صاي،
والثاين على وادي جرف ،بالإ�ضافة �إىل عدد من قنوات ت�رصيف
املياه ،ويوفر امل�رشوع احلماية الالزمة للمنطقة من ال�سيول
والأودية اجلارفة وي�ؤدي �إىل ت�رصيف املياه ب�شكل �آمن �إىل البحر.
�شبكة طرق مزدوجة ومفردة
يوجد باملنطقة �شبكة طرق مزدوجة ومفردة تربط بني خمتلف
املناطق اال�ستثمارية وال�سكنية والتجارية وال�سياحية ،وقد مت
ت�شييدها وفق �أف�ضل املوا�صفات العاملية مع مراعاة الطبيعة
اجلغرافية للدقم.
ثانيا :امل�شروعات احلكومية:

م�صفاة الدقم ....و�صول �أ�سرع ملنتجات الطاقة للأ�سواق العاملية
م�رشوع م�شرتك بني �رشكة النفط العمانية و�رشكة البرتول
الكويتية العاملية ،وتبلغ طاقتها الإنتاجية (� )230ألف برميل
يوميا.
املحطة املتكاملة للكهرباء واملياه
يت�ألف امل�رشوع من حمطة توليد متكاملة تعمل بنظام الدورة
املركبة والغاز الطبيعي بقدرة ( )32٦ميجاواط ،وحمطة حتلية
مياه البحر تعمل بخا�صية التنا�ضح العك�سي ب�سعة (� )3٦ألف مرت
مكعب يف اليوم ،ومرافق تزويد وت�رصيف مياه البحر م�صاحبة
للمحطة .بالإ�ضافة �إىل خط جهد عايل ( )132كيلوفولت مب�سافة
( )80كيلومرتاً ،وحمطة رئي�سية لتوزيع الكهرباء تربط املحطة
املتكاملة مبرافق ال�رشكة العمانية لل�صهاريج (�أوتكو) الواقعة يف
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منطقة ر�أ�س مركز.
و�ستوفر املحطة يف املرحلة الأوىل طاقة كهربائية ومياه
معاجلة بكلفة فاعلة ح�رصي ًا ل�رشكة م�صفاة الدقم وال�صناعات
البرتوكيماوية .ومن املتوقع �أن يبد�أ الت�شغيل الأويل للمحطة يف
الربع الثالث من عام 2020م.
حمطة تخزين النفط بر�أ�س مركز
من املتوقع �أن تكون املرحلة الأوىل من املحطة جاهزة خالل
عام 2021م بطاقة ا�ستيعابية تبلغ حوايل ( )2٥مليون برميل من
النفط.
ثالثا :م�شروعات القطاع اخلا�ص:

قرية النه�ضة بالدقم
مت �إن�شاء القرية لتوفري خدمات الإ�سكان للعاملني يف املنطقة
وخا�صة فئة العمال بهدف توفري م�سكن �صحي لهم بدال من ال�سكن
يف امل�ساكن املتنقلة (الكرفانات) ،وتبلغ ال�سعة اال�ستيعابية للقرية
(� )18655رسيرا ،وقد قرر جمل�س �إدارة �رشكة النه�ضة يف نوفمرب
 2019تخ�صي�ص ( )50مليون ريال عماين لزيادة ال�سعة اال�ستيعابية
للقرية �إىل (� )31435رسيرا خالل عدة مراحل تو�سعية تبد�أ ب�إ�ضافة
(� )6240رسيرا.
م�صفاة �إنتاج حام�ض ال�سيبا�سك (زيت َ
اخل ْروع)
تعد من م�رشوعات ال�رشاكة الناجحة بني القطاع اخلا�ص املحلي
والأجنبي ،وتعد امل�صفاة �أول م�رشوع من نوعه يقام يف ال�رشق
الأو�سط لإنتاج حام�ض ال�سيبا�سك الذي ي�ستخرج من زيت اخل َْر َوع،
ويدخل يف العديد من ال�صناعات الكيماوية و�صناعات البال�ستيك
والأدوية.
م�شروع الهند ال�صغرية
يعد �أول م�رشوع تطويري �سياحي رئي�سي يف الدقم ،وتبلغ
امل�ساحة الإجمالية للموقع (� )600ألف مرت مربع ،وبد�أت الأعمال
الإن�شائية للم�رشوع يف عام 2019م ،وي�ضم امل�رشوع جممعا �سكنيا
�سياحيا متكامال ،ويحتوي على فلل و�شقق وفنادق ( )5جنوم وجممع
ت�سوق وجممع جتاري ومارينا ومدر�سة ثنائية اللغة و�سيتي �سنرت
على �إطاللة البحر ،ويهدف �إىل ا�ستغالل العوامل ال�سياحية يف املنطقة
وزيادة عدد ال�سياح الوافدين �إليها.

املدينة ال�صناعية ال�صينية العمانية
يقام م�رشوع املدينة ال�صناعية ال�صينية العمانية على م�ساحة
تبلغ ( )11.7كيلومرتا مربعاً ،ويقدر �إجمايل اال�ستثمارات التي �سيتم
�ضخها بها حتى عام  2022م بـ ( )10.7مليار دوالر .وتنق�سم
م�ساحة هذه املدينة اجلديدة �إىل ثالث فئات رئي�سية ،حيث �إن الفئة
الأوىل �ستكون مب�ساحة حوايل  870هكتاراً .فيما �ستقام الفئة الثانية
على م�ساحة نحو ع�رشة هكتارات ،وهي �أر�ض غري قابلة للتق�سيم مت
تخ�صي�صها لتنفيذ (فندق  5جنوم) ،يف حني �ستقام الفئة الثالثة على
م�ساحة حوايل ( )292هكتاراً ومت تخ�صي�صها لإقامة م�صفاة نفط
ب�سعة (� )230ألف برميل يومي ًا وجممع لل�صناعات البرتوكيماوية،
من املتوقع �أن حتت�ضن املدينة حوايل ( )3٥م�رشوعا يف قطاع
ال�صناعات الثقيلة واملتو�سطة.
ولإلقاء املزيد من ال�ضوء حول �أهمية هذه املنطقة الإ�سرتاتيجية
التقت جملة (
) باملهند�س يحيى بن خمي�س الزدجايل
املكلف بت�سيري �أعمال املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،و�أجرت
معه اللقاء الآتي:
الأهمية االقت�صادية

يف بداية اللقاء حتدث املهند�س يحيى عن �أهمية املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم والتي تكمن �أهميتها يف عدة عوامل رئي�سية قائال« :يعد
املوقع اجلغرايف الإ�سرتاتيجي للمنطقة �أول هذه العوامل ،حيث تتو�سط
الدقم �أ�سواقا مهمة وكبرية ك�سوق �شبه القارة الهندية و�رشق �أفريقيا ،وتعد
مدخال لدول اخلليج العربي ،عالوة على �أنها تقع خارج م�ضيق هرمز على
بحر العرب املفتوح ،وقريبة من خطوط املالحة العاملية مما ي�ؤهلها لتكون
منطقة لوج�ستية مهمة عامليا.كما �أن العالقات الدبلوما�سية العمانية الطيبة
مع خمتلف الدول يف العامل وعالقاتها احليادية والإيجابية مع اجلميع،
�ست�ساعد ب�شكل كبري على جذب املزيد من اال�ستثمارات للمنطقة ،عالوة على
اتفاقيات التجارة املختلفة وخا�صة اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات
املتحدة .كما �أن عامل البنية الأ�سا�سية التي ا�ستثمرت احلكومة الكثري يف
�إقامتها وتطويرها كاملطار (الدويل) وال�شوارع واخلدمات وامليناء و�سدود
احلماية ،هي�أت الظروف املنا�سبة لتكوين بيئة ا�ستثمارية جاذبة لال�ستثمار.
�أما على امل�ستوى الداخلي فرتجع �أهمية تطوير حمافظة الو�سطى
ب�شكل عام ،ووالية الدقم ب�شكل خا�ص باعتبارها الع�صب الذي يربط

مطار الدقم الذي بد�أ ت�شغيله عام 2014م،
يعد داعما �أ�سا�سيا لنمو املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم ،و�إحدى البوابات الرئي�سية
التي تربط الدقم بدول العامل املختلفة
v v v v v

ميناء ال�صيد البحري �أكرب ميناء لل�صيد يف
ال�سلطنة مب�ساحة ( )٦00هكتار وعمق (� )10أمتار،
وي�ضم منطقة لل�صناعات ال�سمكية من املتوقع �أن
حتت�ضن حوايل ( )60من�ش�أة متخ�ص�صة يف جمال
الت�صنيع ال�سمكي والتعليب
v v v v v

املنطقة تتميز بوجود �شبكة طرق مزدوجة
ومفردة تربط بني خمتلف املناطق
اال�ستثمارية وال�سكنية والتجارية
�شمال ال�سلطنة بجنوبها ،وهي من �أكرب املحافظات م�ساحة و�أقلها �سكانا،
ولذلك عمدت ال�سلطنة �إىل تطوير املنطقة وجذب ال�ساكنني فيها».

م�شاريع عمالقة  ...وبنية �أ�سا�سية متطورة

ووا�صل املهند�س يحيى حديثه عن امل�رشوعات االقت�صادية التي
مت تنفيذها واجلاري العمل على تنفيذها قائال« :يعد م�رشوع احلو�ض
اجلاف �أول م�رشوع مت ت�شغيله باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم،
وقد مت افتتاحه ر�سميا يف عام 2012م ،وقد �ساهم احلو�ض اجلاف يف
توفري العديد من فر�ص العمل لل�شباب العماين ،و�ساهم �أي�ضا يف توفري
جماالت عمل لل�رشكات املحلية ،يف حني مت �إجناز الأعمال البحرية مبيناء
الدقم ،ويتم العمل حاليا على ا�ستكمال احلزم الأخرى املتبقية يف م�رشوع
امليناء ،وقد مت يف الآونة الأخرية ت�سليم عدد من املرافق اخلدمية للجهات
احلكومية امل�شغلة ،و�شهد �شهر يوليو 2014م الت�شغيل املبكر ملطار الدقم
وهو الآن ي�سري رحالت كل يوم عدا يوم اجلمعة.
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املهند�س يحيى بن خمي�س الزدجايل املكلف بت�سيري �أعمال املنطقة االقت�صادية
):
اخلا�صة بالدقم يف حوار خا�ص مع (
تتميز املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم مبوقع جغرايف �إ�سرتاتيجي ،حيث تتو�سط الدقم
�أ�سواقا مهمة وكبرية ك�سوق �شبه القارة الهندية و�شرق �أفريقيا ،وتعد مدخال لدول اخلليج
العربي ،وقريبة من خطوط املالحة العاملية مما ي�ؤهلها لتكون منطقة لوج�ستية مهمة عامليا
ومن �أبر امل�شاريع �أي�ضا م�رشوع مدينة واجهة الدقم ،وم�رشوع قرية
النه�ضة العمالية التي توفر �أكرث من (� )18ألف �رسير ،ويوجد باملنطقة
حاليا ثالثة فنادق �ست�ساهم يف تلبية احتياجات ال�سياح وامل�ستثمرين الذين
يرتددون على الدقم من حني لآخر ،كما �أن ال�سنوات املا�ضية �شهدت تنفيذ
حمطة لإنتاج الكهرباء لتزويد املنطقة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية
للفرتة احلالية وحمطة �أخرى لتحلية املياه ،وقد �ساهمت هذه امل�رشوعات
بالإ�ضافة �إىل امل�رشوعات التي يتم تنفيذها حاليا يف ازدياد الطلب املحلي
على ال�سلع واخلدمات واملنتجات وهو ما �أدى �إىل تن�شيط احلركة التجارية
باملنطقة وتوفري فر�ص عمل مبا�رشة وغري مبا�رشة لل�شباب العماين.
كما توجد م�شاريع قيد التنفيذ وهي م�شاريع كبرية مثل م�رشوع م�صفاة
الدقم ،وم�رشوع املدينة ال�صناعية ال�صينية العمانية ،وم�رشوع كروة لتجميع
احلافالت ،وم�رشوع ر�أ�س مركز لتخزين النفط ،وم�رشوع ميناء ال�صيد (متعدد
الأغرا�ض) ،وجممع ال�صناعات ال�سمكية والغذائية ،وم�رشوع �إن�شاء حمطة
�رصف �صحي بالدقم ،و�إن�شاء م�رشوع �شبكة توزيع املياه باملنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم ،و�إن�شاء الطُ رق امل�ؤدية �إىل ميناء الدقم ،ومنطقة ال�صناعات
الثقيلة ،و�إن�شاء ازدواجية طريق ال�سلطان �سعيد بن تيمور (الطريق الوطني -
 23جنوب) ،وغريها العديد من امل�شاريع الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية والتي
�سوف ت�ساهم بالت�أكيد يف رفد االقت�صاد الوطني».

م�صفاة الدقم

وقال املهند�س يحيى عن �أهم امل�رشوعات االقت�صادية بالدقم «يعد
م�رشوع م�صفاة الدقم من امل�شاريع الإ�سرتاتيجية التابعة ملجموعة
(�أوكيو) ب�رشاكة �إ�سرتاتيجية مع �رشكة البرتول الكويتية العاملية والذي
يهدف �إىل تعزيز قطاع امل�صايف والبرتوكيماويات يف ال�سلطنة ودولة
الكويت ال�شقيقة ،ودعم االقت�صاد املحلي يف البلدين ال�شقيقني ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ساهمة يف تعزيز الطاقة التكريرية لل�سلطنة �إىل (� )230ألف برميل

يوميا ،وقد بلغت ن�سبة الإجناز مل�رشوعات حزم امل�صفاة الثالث كالآتي:
• احلزمة الأوىل-وحدات املعاجلة الرئي�سية :بلغت ن�سبة الإجناز
العام مل�رشوع احلزمة بن�سبة ( )٪62.18حتى �شهر �سبتمرب 2020م.
• احلزمة الثانية -املرافق واخلدمات :بلغت ن�سبة الإجناز العام
مل�رشوع احلزمة بن�سبة ( )٪78.86حتى �شهر �سبتمرب 2020م.
• احلزمة الثالثة -املرافق اخلارجية :بلغت ن�سبة الإجناز العام
مل�رشوع احلزمة بن�سبة ( )٪76.66حتى �شهر �سبتمرب 2020م».

�إقبال كبري من امل�ستثمرين

وحتدث املهند�س يحيى عن �سبب �إقبال الكثري من امل�ستثمرين
املحليني والأجانب باملنطقة قائال« :من الطبيعي �أن ت�شهد املنطقة �إقباال
متزايدا مع اكتمال البنية الأ�سا�سية وخ�صو�صا ميناء الدقم ،حيث ي�شكل
عامل جذب �أ�سا�سي للم�شاريع .كما ت�شهد املنطقة جتاو ًبا جي ًدا ومتزاي ًدا
من قبل امل�ستثمرين املحليني والأجانب ،وقد �شهدت الفرتة املا�ضية
توقيع عدد من اتفاقيات االنتفاع بالأر�ض مع م�ستثمرين من ال�سلطنة
واخلارج ،وخالل الأعوام املا�ضية مت توقيع عدد من اتفاقيات االنتفاع
بالأر�ض لت�شييد م�رشوعات �صناعية وجتارية و�سياحية وريا�ضية وطبية.
�أما بالن�سبة للمقومات التي جتعل املنطقة وجهة للم�ستثمرين الدوليني
واملحليني فيمكن �إيجازها فيما يلي:
 kالإعفاء من �رضيبة الدخل ملدة ت�صل �إىل ثالثني �سنة ميالدية من تاريخ
بدء الن�شاط قابلة للتجديد.
 kالإعفاء من ال�رضيبة اجلمركية للب�ضائع امل�ستوردة من خارج ال�سلطنة
�إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،والب�ضائع امل�صدرة من املنطقة
�إىل اخلارج.
 kحق االنتفاع ب�أرا�ضي الدولة الكائنة يف املنطقة ملدة ت�صل �إىل خم�سني
�سنة ميالدية قابلة للتجديد مددا مماثلة وفق القواعد التي حتددها الهيئة.

 kجواز �أن يكون ر�أ�سمال امل�رشوع مملوكا بالكامل لغري العمانيني وذلك
ا�ستثناء من قانون ال�رشكات التجارية وقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي.
 kالإعفاء من �رشط احلد الأدنى لر�أ�س املال امل�ستثمر يف امل�رشوع
املن�صو�ص عليه يف قانون ال�رشكات التجارية �أو �أي قانون �آخر.
 kالإعفاء من �أي قيود على جلب وتداول وحتويل العمالت الأجنبية ،مبا
يف ذلك حتويل ر�أ�سمالها امل�ستثمر و�أرباحها خارج املنطقة.
 kالإعفاء من تطبيق �أحكام قانون الوكاالت التجارية.
 kال�سماح للم�رشوعات بفتح مكاتب متثيل جتاري لها خارج املنطقة
�رشيطة ت�سجيلها وفقا لأحكام القوانني النافذة.
 kال�سماح با�سترياد كافة �أنواع الب�ضائع امل�سموح تداولها يف ال�سلطنة
دون �إذن �أو ت�رصيح �أو ترخي�ص م�سبق ،ما مل تكن م�صنفة كمواد متفجرة
�أو كيميائية فيجب �أن يتبع ب�ش�أن ا�ستريادها القواعد املن�صو�ص عليها يف
القوانني والنظم ذات ال�صلة النافذة يف ال�سلطنة.
 kتقدمي كافة اخلدمات الالزمة للم�رشوعات من خالل املحطة الواحدة،
مبا يف ذلك خدمات القيد بال�سجل التجاري و�إ�صدار جميع الرتاخي�ص
والت�صاريح واملوافقات والت�أ�شريات.
 kوبهدف ت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة املحلية على اال�ستثمار
يف املنطقة �أ�صد َِر قرار بتخفي�ض ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة لهذه
امل�ؤ�س�سات بن�سبة (.»)%50

امتيازات وت�سهيالت

وقال يحيى الزدجايل عن االمتيازات والت�سهيالت التي تقدمها
املنطقة« :نعم هناك جهود حثيثة يف ت�سهيل �إجراءات اال�ستثمار فقد �أعلنت
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم يف منت�صف يوليو من هذا العام
تقلي�ص فرتة �إجناز معامالت امل�ستثمرين عن الفرتات املحددة باللوائح
والت�رشيعات املعمول بها حالي ًا يف خطوة تهدف �إىل ت�رسيع اال�ستثمار يف
املنطقة �ضمن ر�ؤية املنطقة الرامية �إىل جعل الدقم الوجهة اال�ستثمارية
الأوىل ملختلف الأن�شطة االقت�صادية ،ومرك ًزا متكاملاً ومدينة ع�رصية
توفر �أعلى معايري جودة احلياة.
كما قامت املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ب�إدراج جميع اخلدمات التي
تقدمها للم�ستثمرين يف دليل واحد يو�ضح ا�شرتاطات احل�صول على اخلدمات
ومدد �إجنازها والر�سوم املقررة لكل خدمة ،كما يت�ضمن الدليل معلومات عن
ُ
املنطقة ومزايا اال�ستثمار فيها وخطوات اال�ستثمار ويت�ضمن الدليل الذي يقع
يف نحو (� )100صفحة حوايل ( )60خدمة مقدمة للم�ستثمرين».

الرتويج

وعن الرتويج جلذب املزيد من امل�ستثمرين للمنطقة قال املهند�س
املكلف بت�سيري �أعمال املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم« :يف
الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية هناك �إ�سرتاتيجيات عامة تقوم على الرتويج
ب�شكل عام وانتظار امل�ستثمرين مبا فيها احلمالت الإعالنية والرتويجية يف
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م�شروع الهند ال�صغرية �أول م�شروع تطويري
�سياحي رئي�سي يف الدقم ،وتبلغ امل�ساحة
الإجمالية للموقع (� )600ألف مرت مربع ،وي�ضم
امل�شروع جممعا �سكنيا �سياحيا متكامال
v v v v v

م�صفاة �إنتاج حام�ض ال�سيبا�سك �أول م�شروع
من نوعه يقام يف ال�شرق الأو�سط لإنتاج حام�ض
ال�سيبا�سك الذي ي�ستخرج من زيت ا َ
خل ْر َوع
ويدخل يف العديد من ال�صناعات الكيماوية
خمتلف الدول وامل�شاركة يف املعار�ض واملنتديات وهي مهمة جدا لن�رش
الوعي باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم.
والفريق املكلف بت�سويق املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم اختار
بعناية �أهم الأ�سواق العاملية التي يجب العمل على الرتويج فيها ،بالت�أكيد
يتم و�ضع خطط وبرامج ال�ستهداف هذه الأ�سواق ،وما هي املجاالت
والقطاعات الأن�سب لدخولها والرتويج فيها ولدى فريق الت�سويق قنوات
للتوا�صل و�آليات للعمل ال�ستهداف �أ�سواق مهمة حول العامل يف حني يتم
التن�سيق مع جهات حكومية متخ�ص�صة �أخرى يف هذا اجلانب.
وهناك �إ�سرتاتيجيات تعتمد على حتديد امل�ستثمر ودرا�سة �إمكاناته
ودرا�سة الفر�ص املنا�سبة له ،والقطاعات ثم الو�صول �إليه وا�ستقطابه،
وهذه ال�سيا�سة ينتهجها فريق الت�سويق حاليا».

كلمة �أخرية

واختتم املهند�س يحيى الزدجايل اللقاء بكلمة قال فيها «ن�شكر
) والقائمني عليها على ت�سليط ال�ضوء على م�رشوع
جملة (
تطوير املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،والذي يعد من �أهم امل�شاريع
الإ�سرتاتيجية الراهنة بال�سلطنة والذي قطع �أ�شواطً ا كبرية يف ا�ستكمال
مرافق البنية الأ�سا�سية وجلبه ال�ستثمارات حملية وعاملية.
كما نود �أن ن�شري ب�أن املنطقة ترحب باال�ستثمارات يف اجلوانب
املتعلقة بال�صناعات املختلفة والأن�شطة االقت�صادية املختلفة وال�سكنية
والتجارية وال�صناعات املرتبطة باملعادن والأن�شطة املرتبطة بالغذاء
والرثوة ال�سمكية».
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(الثالث من نوفمرب) يوم البحرية ال�سلطاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ُعمانية
حتتف��ي البحري��ة ال�سلطاني��ة
ال ُعماني��ة بيومه��ا ال�سن��وي ال��ذي
يواف��ق الثال��ث من نوفم�بر من كل
ع��ام ،م�ؤكدة على ا�ستم��رار مظاهر
التحديث والتطوير التي �شهدتها وال
زال��ت ت�شهدها يف م�س�يرة مباركة
تع��د امتدادا لأجماد عُ م��ان البحرية
ب�أ�سلوب الع�ص��ر وتقنياته ،هذا اليوم
الذي ت�شرفت فيه البحرية ال�سلطانية
ال ُعماني��ة با�ستالم رايته��ا اخلا�صة من
ل��دن املغفور له -ب���إذن الله -ال�سلطان
قابو���س بن �سعيد -طي��ب الله ثراه-
يف الثال��ث م��ن نوفم�بر م��ن ع��ام
1990م ،لي�ش��كل �أح��د املرتكزات يف
تاريخ البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.

وتوا�صل البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
دوره��ا الفاعل يف حماية الوطن العزيز،
واحلفاظ على امل�صالح الوطنية من خالل
وج��وده��ا ال��دائ��م وامل�ستمر يف البحار
الإقليمية ال ُعمانية ،بف�ضل ما حتظى به
من الرعاية واالهتمام من ل��دن موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
ط��ارق املعظم -حفظه اهلل ورع��اه -كما
تعد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مكونا
ع�سكريا رئي�سيا يف منظومة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،ملا لديها من الإمكانات والقدرات
الب�رشية وامل��ادي��ة التي متكنها من �أداء
واجباتها املقد�سة بكل كفاءة واق��ت��دار،
و�ستبقى البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
م�ستمرة يف الرقي والتقدم و�أداء واجباتها
املنوطة بها بكل تفان و�إخال�ص.
ويحتفي منت�سبو البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بهذه الذكرى املجيدة و�سط فخرهم
واعتزازهم ،وهم يج ّددون الوالء والطاعة،
معاهدين اهلل والوطن وال�سلطان بامل�ضي
قدما حلماية مكت�سبات النه�ضة ومنجزاتها،
وا�ضعني ن�صب �أعينهم التوجيهات ال�سامية
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه.

�إن البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
وه��ي حتتفي ب��ه��ذا ال��ي��وم لت�ستذكر
ال�شواهد العظيمة ،واملنجزات الكبرية
التي حتققت من خالل حتديث �أ�سطولها
البحري ،ودعمه بال�سفن املتنوعة،
والقدرات الت�سليحية املتعددة ،وت�أهيل
منت�سبيها يف خمتلف التخ�ص�صات
البحرية ،ليقوموا ب��دوره��م الوطني
املقد�س يف حماية البحار الإقليمية
ال ُعمانية بكل ثقة واقتدار وجاهزية.
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الوكيل
�سلطان بن �سامل بن �سعيد العي�سائي
اجلي�ش ال�سلطاين العماين

الفخر و�أجم��اده وتاريخ ميـــــــــــالد
تزخر بها الأجماد وتعـــــــانق �أجماد
من ف�ضــــــــل اهلل وقدرته رب لعباد
من حكمته تتعلم �أجيــال و�أحفاد
و�أي��ام �ن��ا �أع �ي��اد ك��ل ع��ام تنــــــــــعاد
كل عــام و�أحنا ف�أمن و�أفراح و�أعياد
ما همنــــــا �إال حفظ �أم��ن لبـــــــالد
يا �ســـــــيدي على الوالء طوع ننقاد
وقواتك �إللي �ســــــــطرت بالعزم عاد
كانت والزالت حمى و�ســـــور لبالد
يردون حو�ض املوت �إن �صـــــــاح ملناد
ي�شـــــــروا املنايا وللعدو �سم لكباد
ب��إذن اهلل �إ ّن��ا دائماً خـــــــــــري جلناد
تذكر مراجع �ســـرية عمان بوكاد
ويا القـــــائد الأعلىلك العهدميالد
متت و�صلى اهلل على خيــــر من �ساد
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يحكي لنا عن �سـلطنة وعن قيادة
وتزينت �أر���ض ال�ســــــــــالم بقالدة
والقائد �إيل اليـــــوم يجني ح�صاده
ونه�ضه عظيمه درو�ســـها م�ستفادة
لني ا�صبحت الأعياد لعمـــــان عادة
وعمــــــــان تنعم بالرخاء والريادة
ون�شـــــوف موالنا بخري و�ســـــعادة
خلفك يغذينا العـــــــــزم والإرادة
�أروع مثل يف الت�ضحية وال�شــــهادة
ي��وم الوغى تقدح لهــــــــايب زن��اده
ي�شــــــهد لهم رب ال�سماء مع عبادة
دح��ر املعـــــــادي عندهم خري عادة
وعمــــــــــــان و ّالده رج ��ال بحياده
كانوا العمانيني ع�صمة و�ســـيادة
م��ن كـــل قـــواتك على جمع ق��ادة
دي�ن��ه وغ ��ارت ب�ســــــــــم رب��ه جياده

(الأول من نوفمرب) يوم احلر�س ال�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ُعماين
يحتفي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
بيوم��ه ال�سنوي الذي يوافق الأول من
نوفم�بر من كل ع��ام ،و�سط مظاهر
ا�ستم��رار التطوي��ر والتحديث الذي
�شهده هذا ال�سالح يف العدة والعتاد،
ه��ذا اليوم املجي��د ال��ذي ّ
تف�ضل فيه
املغف��ور له ب�إذن الله تع��اىل ال�سلطان
قابو���س بن �سعيد -ط ّي��ب الله ثراه-
بت�سلي��م راي��ة احلر���س ال�سلط��اين
ال ُعم��اين يف ع��ام ١٩٨٣م ،لي�ش��كل
هذا احلدث منعطف��ا مهما يف تاريخ
ال�سالح ،وتبد�أ معه االنطالق ُة الكربى
لتحديثه وتطوي��ره ،ولي�صبح �إحدى
امل�ؤ�س�س��ات الع�سكري��ة احل�ضاري��ة،
و�صرح��ا ع�سكري��ا مكتم��ل التنظيم
عل��ى كاف��ة امل�ستوي��ات ،وي�ستجيب
ل��كل متطلب��ات امله��ام والواجب��ات
الوطني��ة التي ي�ضطلع بها ،من خالل
ق َّوته الب�شرية امل�ؤهلة ،وذات الكفاءة
العالي��ة� ،إىل جانب دعم��ه بالأ�سلحة
واملع��دات والأجه��زة احلديث��ة ،التي
تتمت��ع بالعدي��د م��ن اخل�صائ���ص
والقدرات الع�سكرية العالية.
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يقف احل��ر���س ال�سلطاين ال ُعماين
كنموذج رائع للع�سكرية
اليوم �شاهدا
ٍ
ال ُعمانية ،والذي ت�ضافرت لأجله جهو ٌد
م�ضنية وحثيثة من العمل ال��د�ؤوب
للرقي به �إىل امل�ستوى
واملتوا�صلُّ ،
املن�شود ،كفاء ًة وا�ستعداداً ،ملا يناط
�إل��ي��ه م��ن م��ه��ام وواج���ب���ات ،م���ؤك��داً
قدرته وبكل عزم ،على حمل الأمانة
وامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه ،بف�ضل
اهتمام وا�ستمرا ِر الرعاية
ما يلقاه من
ٍ
ال�سامية ال��ك��رمي��ة ،م��ن ل��دن موالنا
َّ
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم ،القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه.
� َّإن منت�سبي احل��ر���س ال�سلطاين
ال ُعماين وهم يحتفون بهذه املنا�سب ِة
ال�سنوية امل��ت��ج��ددة ،ومبعنوياتهم
العالية ،وبعزائمهم القوي ِة التي ال تلني،
مل�ستمرون يف كافة جوانب التطوير
اجلمة التي
والتحديث ،لتعزيز املكا�سب َّ
حتققت ل�سالحهم ،وحت�سني م�ستويات
العمل امل�شرتك و�إجادته ،مع الأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخ���رى ،خدم ًة
للوطن الغايل� ،آخذين على عاتقهم
التوجيهات ال�سامية جلاللة
تنفيذ
ِ
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -يف
ا�ستمرار بناء ُعمان وازدهارها بعون
اهلل وتوفيقه.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

احلديث ال�شريف

قال اهلل تعاىلَ } :وق ُِل ْاع َم ُلوا ف ََ�سيرَ َى َهّ ُ
ون ِ�إلىَ َعالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِب
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه َوالمْ ُ �ؤ ِْمن َ
ُون َو َ�سترُ َ ُّد َ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َهّ ُ
الل
َو َّ
ون ُم ْر َج ْو َن َِ أل ْم ِر َهّ ِ
ون (َ )105و� َآخ ُر َ
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم بمِ َ ا ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
الل �إِ َّما ُي َع ِّذ ُب ُه ْم َو�إِ َّما َي ُت ُ

ني َو ِ�إ ْر َ�صا ًدا لمِ َ ْن َحا َر َب َهّ َ
الل
ِين ا َّت َخذُوا َم ْ�س ِج ًدا ضرِ
َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم (َ )106وا َّلذ َ
� َا ًرا َو ُك ْف ًرا َو َت ْف ِريقًا َبينْ َ المْ ُ �ؤ ِْم ِن َ
َو َر ُ�سو َل ُه ِم ْن َق ْب ُل َو َل َي ْح ِلف َُّن �إِ ْن َ�أ َر ْدنَا ِ�إ َاّل الحْ ُ ْ�سنَى َو َهّ ُ
ون ( )107اَل َت ُق ْم ِفي ِه َ�أ َب ًدا لمَ َ ْ�س ِج ٌد �أُ ِّ�س َ�س
الل َي�شْ َه ُد ِ�إ َّن ُه ْم َل َكا ِذ ُب َ

ون �أَ ْن َي َت َط َّه ُروا َو َهّ ُ
ين (.{)108
الل ُي ِح ُّب المْ ُ َّط ِّه ِر َ
َع َلى ال َّت ْق َوى ِم ْن �أَ َّو ِل َي ْو ٍم �أَ َح ُّق َ�أ ْن َتقُو َم ِفي ِه ِفي ِه ِر َجا ٌل ُي ِح ُّب َ
						
				

الوطن

k
k

k
k

k
k

االنتماء �إىل الوطن
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ر�سول اهلل �صلّى اهلل عليه و�سلّم( :ما �أطي َبك

وهذا يعود على الوطن بالنجاح والنه�ضة والتقدم لبناء املجتمع ،و�إن االنتماء ي�ساعد

من بلدٍ ،وم��ا �أح�� َّب��ك �إ َ
يلّ ،ول��وال �أن قومي
ريك).
�أخرجوين منك ،ما
ُ
�سكنت غ َ

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

من واجبات املواطن
يهب
تعر�ض الوطن لالعتداء� ،أو ُته ّدد م�صاحله ّ
الدفاع عن الوطن :فعِند ُّ
املواطن حلماية حدوده ،ومنافعه ومقراته ،و ُيقدِم الدعم حلماة الوطن ،وقواته
املُ�سلحة.
االنتماءّ � :إن االنتماء هو ما ُيحفز املواطن للحفاظ على وطنه ،وحمايته من
املار يف �شوارعه ،واملنتفع مبرافقه العامة،
� ّأي
ٍ
�رضر �أو تهديدٍ ،وهو ما يدفع ّ
والزائر ملتاحفه �إىل جتنب �إيقاع �أب�سط �أنواع ال�رضر بها ،من باب االنتماء.
�صلحا لأح��وال النا�س،
دعم
ُ
اللحمة الوطنية :يجب �أن يكون املواطن ُم ً
واملحبة بينهم.
فيتجنب �إحداث الفِتنة والفُرقة ،ويبعث باخلري
ّ
احرتام القوانني :من واجب املواطن احرتام القوانني ،وااللتزام مبا ي�صدر
دعم له ،ومل�صلحة �سائر املواطنني،
ال�سلطات الت�رشيعية؛ ملا يف ذلك من ٍ
عن ُ
فالقوانني تكفل احلقوق ،وحتفظها من ال�ضياع ،و ُتنظم غايات النا�س ،و�أهدافهم
يف احلياة ،و ُتبينّ للفرد الفعل ال�صواب من اخلط�أ عرب حتديد القوانني وعقوبة
خمالفتها.

حب الوطن
حب الوطن مقرون بالأفعال ،فيظهر قو ًال وفعالً ،وذلك مبا نقدمه من
� ّإن ّ
�أجله من �أمور ت�ساهم يف بنائه وتطوره وارتقائه ،فواجب الإن�سان نحو وطنه
متمثل باملحافظة عليه ،واالهتمام مبرافقه وم��وارده ،وال�سعي بك ّل ما �أوتي
من علم ومهارة وقوة لتطويره وحتقيق نه�ضته ،وامل�شاركة فيما يفيد جمتمعه
من مبادرات وندوات و�أعمال تطوعية ،وعدم االنزواء عن الآخرين ،بل حماولة
م�ساندتهم والتعاون معهم يف احلمالت التي ُتعقد مثلاً لن�رش الوعي بني الأفراد
ال�صحية،
االجتماعية� ،أو ن�رش الثقافة
أهمية النظافة� ،أو �إ�صالح الق�ضايا
ّ
ّ
يف � ّ
وكل ما ي�ؤدي �إىل �إفادة �أبناء الوطن وتثقيفهم ودرء اجلهل عنهم ،لكي ينتج
واع متعلّم ،ي�أبى الهوان والظلمة والف�ساد الذي ينتج ب�سبب انت�شار اجلهل.
جيل ٍ

على انت�شار املبادئ ال�سامية والأخالق الطيبة ،كما �أنه ي�ساعد الإن�سان �أن يتحلى
بروح الرتاحم والتعاون ,وكذلك االنتماء للوطن مينح الإح�سا�س بالأمان ،والتقارب
بني الأ�شخا�ص املحيطني به مما ي�شعره ب�أنه لي�س وحيدا يف وطنه ,وكذلك يفيد يف

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
رواه الرتمذي يف �سننه

k
k

االن��ت��م��اء ،ه��و ح��ال��ة ���ش��ع��ور الإن�����س��ان
وال�شخ�ص �إىل االن�ضمام �إىل جمموعة ،وهو
عبارة عن عالقةٍ �شخ�صيةٍ ح�سيةٍ �إيجابية،
يبنيها الفرد مع �
أ�شخا�ص �آخرين �أو جمموعةٍ
ٍ
ما� ،أم��ا مفهوم االنتماء �إىل الوطن فيعني
تلك احلالة وال�شعور باالن�ضمام �إىل الوطن،
وتكوين عالقةٍ �إيجابيةٍ مع الوطن ،وتكوين
عالقةٍ قويةٍ تربطنا بالوطن ،والو�صول �إىل
�أعلى درج��ات الإخ�لا���ص للوطن ،وملعرفة
مدى انتماء املرء لوطنه ،عليه �أو ًال �أن ي�شعر
بذلك احل�س يف داخله ،ثم �أن يرتجم هذه
القيمة الإيجابية النتمائه على �أر�ض الواقع،
من خالل ا�ستعداده النف�سي ل ْأن ي�سلك كل
ال�سلوكيات الإيجابية والتي من واجبها �أن
خمل�صا
�شخ�صا منتم ًيا ،حم ًبا،
تخلق فيه
ً
ً
k
عدو �أو �رضر.
لوطنه ،مداف ًعا عنه من �أي ٍ ّ
k

عن ابن عبا�س ر�ضى اهلل عنهما قال قال

�إن االنتماء للوطن يزيد من قوة الرتابط بني الأ�شخا�ص ،وذلك حلبهم لوطنهم،

�سورة التوبة الآيات ()108 - 105

k
k

ال��وط��ن ه��و م��ف��ه��وم ُي�����ش�ير �إىل البقعة
اجلغرافية التي ولد الإن�سان فيها ،لت�صبح
ّ
ومقراً منا وترعرع فيه ،وهو املكان
له،
�سكَن ًا
ّ
الذي ي�شعر فيه الفرد باالنتماء وال��والء له،
وهو احلا�ضن الدائم لهذا الفرد� ،أو املَكان
ت�ستقر فيه جماعة من الأف��راد بحيث
الذي
ّ
دائما لتلك املجموعة.
مقراً ً
تكون َمكا ًنا �أو ّ

		

�صدق اهلل العظيم

k
k

من فوائد االنتماء للوطن

ون ب َِع ْه ِد اللهَّ ِ َو َ�أيمْ َ انِهِ ْم
ِين َي ْ�شترَ ُ َ
}�إِ َّن ا َّلذ َ
َث َم ًنا َق ِليلاً �أُولَ��ئِ��كَ اَل َخ�َل�اَ َق َل ُه ْم فيِ
ْال ِآخ َر ِة َو اَل ُي َكل ُِّم ُه ُم اللهَّ ُ َو اَل َينظُ ُر �إِل َْيهِ ْم
اب
َي ْو َم ا ْلق َِي َ
ام ِة َو اَل ُي َزكِّيهِ ْم َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
ِيم{ اَل َخلاَ َق َل ُه ْم :ال ن�صيب ،اَل َينظُ ُر
�أَل ٌ
�إِل َْيهِ ْم :ال ُيح�سن �إليهم وال يرحمهم ،ل
ُي َزكِّيهِ ْم :ال يط ِّه ُرهم �أو ال ُيثني عليهم.
�سورة �آل عمران الآية (.)77
}�ضرُ ِ َب ْت َعل َْيهِ ُم ال ِّذ َّل ُة �أَ ْي َن َما ُث ِق ُفوا ِ�إ اَّل
اءوا
ب َِح ْبلٍ ِّم َن اللهَّ ِ َو َح ْبلٍ ِّم َن ال َّن ِ
ا�س َو َب ُ
ِب َغ َ�ض ٍب ِّم َن اللهَّ ِ َو�ضرُ ِ َب ْت َعل َْيهِ ُم المْ َْ�س َك َن ُة
ون ِب� َآي ِ
ات اللهَّ ِ
َذلِكَ ِب�أَ َّن ُه ْم كَ ا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
اء ِب َغيرْ ِ َح ٍّق َذلِ��كَ بمِ َ ا
ُون ْ أ
َو َي ْق ُتل َ
الَنب َِي َ
ون{ �ضرُ ِ َب ْت َعل َْيهِ ُم:
َع َ�صوا َّوكَ ا ُنوا َي ْع َت ُد َ
�أحاطت بهم �أو �أل�صقت بهم ،ال ِّذ َّلةُ:
وال�صغار والهوانُ ،ث ِق ُفواُ :و ٍجدوا
الذل
ّ
َّ
للهَّ
�أو �أُ ْد ِرك���وا ،ب َِح ْبلٍ ِّم َن ا ِ :بعه ٍد منه
���اءوا :رجعوا
تعاىل وهو الإ�سالمَ ،و َب ُ
به م�ستحِ ّقني له ،المْ َْ�س َك َنةُ :فقر النف�س
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التطور والتقدم الذي يحدث يف املجتمع وذلك من خالل �إجناز كافة الأعمال.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrما هي عالقة حب الوطن باجلانب الإمياين..؟ وهل هناك ارتباط؟
وكيف ي�صنع الإن�سان من حبه لوطنه عقيدة �صحيحة؟
 rال ريب �أن الوطن هو من هبات اهلل تبارك وتعاىل للإن�سان وكل هبة
من هبات اهلل �سبحانه وتعاىل تذكر باهلل وتدعو �إىل طاعته ،وتدعو �إىل
الإخال�ص له ،وتدعو �إىل الت�ضحية من �أجل دينه ،وتدعو �إىل احلر�ص على نفع عباده ،ف�إن العباد �إمنا هم
عيال اهلل ،وعلى الإن�سان �أن ينفعهم بكل ما يقدر عليه ،ليكون بذلك ع�ضوا بناء يف جمتمعه ويف �أمته،
ويف بني جن�سه عموما ،ويف �أهل وطنه �أي�ضا ،فلذلك يرتبط حب الوطن بالعقيدة من حيث ا�ست�شعار هذه
النعم العظيمةَ } ..و َما ِب ُك ْم مِ ْن ِن ْع َم ٍة َفم َِن اللهَّ ِ { �سورة النحل الآية ( ،)53فالوطن هي�أه اهلل �سبحانه وتعاىل
وجعله م�ستقرا لأهله يح�سون فيه بالطم�أنينة وترتبط به م�شاعرهم ،وهذا �أي�ضا مما يذكر بالوطن الذي
ات َو ْ أَ
ني{ �سورة
ال ْر ُ
�ض �أُعِ َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِق َ
ال�س َم َو ُ
يحر�ص امل�سلم على �أن ينقلب �إليه وهو اجلنةَ } ..
وج َّن ٍة َع ْر ُ�ض َها َّ
�آل عمران الآية ( ،)133فعلى الإن�سان �أن يحر�ص على االرتباط بالعمل ال�صالح الذي يهيئه لهذا اجلزاء
العظيم من عند اهلل �سبحانه وتعاىل.
 rrرمبا يطرح يف ال�ساحات الإعالمية والعلمية جدلية الوالء للوطن �أو للأمة ،وقد تت�سببت �أفكار كثرية
من هذا النوع يف حدوث م�شكالت على م�ستوى الوالء واملواطنة ،هل هناك تعار�ض بني الوالء للوطن،
والوالء للأمة يف الفكر الإ�سالمي؟
 rالوطن جزء من الأمة ،بل م�ستقر الأمة هو وطن للجميع ،الأمة يجب �أن تكون �أمة واحدة يف م�شاعرها
ويف �أحا�سي�سها ويف جميع �ش�ؤون حياتها ،ولذلك على امل�سلمني جميعا �أن يهبوا من �أجل �أن يدافعوا عن
�أي جزء من الوطن الإ�سالمي الكبري ،فالوطن الإ�سالمي الكبري هو وطن جلميع امل�سلمني ،هذا مع مراعاة
خ�صو�صيات ال�شعوب وخ�صو�صيات بع�ض النا�س ب�أوطانهم ،ومع هذا على النا�س جميعا �أن ي�شعروا
باحلق لهذا الوطن الإ�سالمي الكبري.
 rrكيف كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته الكرام يعبرّ ون عن حبهم للوطن؟ وكيف نقتدي بهم؟
 rالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان �شديد احلب للوطن الذي هو فيه ،ومن ذلك �أنه كانت م�شاعره ترتبط
حتى باجلبال ،فعندما ر�أى جبل �أحد قال :هذا جبل يحبنا ونحبه ،وهذا من التعبري عن حب الوطن ،وهكذا
كان �أ�صحابه �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولكن هذا مل مينعهم عن اخلروج يف الأر�ض لن�رش احلق فيها ،وبث
اخلري بني �أهلها ،ودعوة النا�س للخروج من ال�ضاللة واتباع الهدى ،فقد �ساحوا يف الأر�ض الف�سيحة ،وعلى
امل�سلم مهما كان �أن يحر�ص على �أن يتخذ جميع الأر�ض التي ميكن �أن تقام فيها �شعائر الإ�سالم وتعلو
فيها كلمة التوحيد ويظهر فيها احلق �أن يتخذ هذه الديار كلها وطنا له من حيث ارتباط م�شاعره بها،
وحبه اخلري لأهلها ،ف�إن امل�ؤمن يحب اخلري جلميع النا�س ،ويحب اخلري جلميع الديار ،فجدير ب�أن يحر�ص
امل�سلم على هذا اخلري وعلى هذا العطاء الطيب ف�إن يف ذلك اخلري والرب واملرحمة �إن �شاء اهلل.
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الأعياد الوطنية  ...فرحة وطن
 mmحتتفل كل الأمم وال�شعوب يف كل �أرجاء العامل عرب تاريخها بالعديد من
املنا�سبات والذكريات التي خلدت العظماء يف كل جوانب احلياة الدينية وال�سيا�سية
واالقت�صادية والوطنية �أو غري ذلك ،فهي جتدد بها ومن خاللها تاريخها
وذكرياتها ،تعيد �إىل واجهتها الوطنية ر�سم مالحمها من جديد ،هادفة من وراء كل
ذلك حتقيق �أهداف عديدة وكثرية ،فللمنا�سبات الوطنية يف حياة الأمم وال�شعوب
باختالف مكانتها التاريخية واحل�ضارية� ،أو حجمها اجلغرايف� ،أو توجهاتها الثقافية
ومذاهبها ال�سيا�سية مكانة عظيمة وكبرية ،لي�س فقط لكونها منا�سبات للفرح
واالحتفال وال�سرور� ،أو عادة من العادات الوطنية التي متار�س دون هدف �أو ر�ؤية
�أو اعتقاد� ،أو ملجرد التذكري بها بعد ن�سيان ،بل يحتفل بها لأن خلفها تقف م�شاهد
وذكريات ومواقف وبطوالت وطنية عظيمة وفارقة يف حياتها وتاريخها ال ميكن
�أن تن�ساها �أو تتنا�ساها ،و�إمنا ت�ستذكر من خاللها مواقف ومنجزات ،لأن ا�سرتجاع
ذكرياتها �سبب من ابرز �أ�سباب االعتزاز بالإنتماء والوالء والعزة والفخر واملجد
بالأر�ض والتاريخ ،فهذه املنا�سبات مل تكن وليدة عرب الطرق املفرو�شة ب�أكاليل
الزهور والورود ،بل كانت حافلة بالت�ضحيات اجل�سيمة التي جعلت منها ذكريات
غالية بقلوب ال�شعوب والأمم ،وال �شك �أن هذه الت�ضحيات قد كان لها الدور يف
تغري م�سارات احلياة املختلفة لتلك ال�شعوب ،مما رفع من مكانتها وهيمنتها وعزها
وبو�أها االحرتام بني �سائر الأممmm .
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�سامل بن �سيف ال�شعيلي
اللجنة العُمانية حلقوق الإن�سان

ال�سلطنة تعي�ش هذه الأيام فرحة وطن ،فرحة الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد من كل عام،
من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،فرحة ومنا�سبة �سعيدة وغالية على قلب كل ُعماين من م�سندم �إىل ظفار
�إن املتتب��ع بني �آيات القر�آن الكرمي ليجد فيه��ا �أن الأعياد منا�سبات
غالي��ة ق��د جبل��ت النف���س الب�رشي��ة عليها من��ذ الق��دم ،بغ���ض النظر عن
طبيع��ة ه��ذه املنا�سبات كم��ا �أ�سلفن��ا احلدي��ث عنها �سابق��ا يف خمتلف
جوان��ب احلياة ،فكلم��ة (عيد) يف الق��ران الكرمي تعني (ذك��رى �أو تذكرة)
ف��اهلل �سبحانـه وتعالـى ق��د ذكرهـا يف كتابـه العزي��ز يف �سـورة املائـدة
م��ن الآي��ات (111ـــ )115حيث قـ��ال اهلل عز وجـل يف بن��ي �إ�رسائيل يف
ني �أَ ْن �آمِ ُنوا بِي َوب َِر ُ�سوليِ قالُوا � َآم َّنا
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ني ( )114ق��الَ اللهَّ ُ �إِنيِّ ُم َن ِّزلُها َع َل ْيك ُْم ف ََم ْن َي ْكف ُْر
الرازِقِ َ
َو ْار ُز ْقن��ا َو�أَ ْن َت َخيرْ ُ َّ
ني (.{)115
َب ْع ُد مِ ْنك ُْم َف�إِنيِّ �أُ َع ِّذ ُب ُه َعذا ًبا ال �أُ َع ِّذ ُب ُه �أَ َح ًدا مِ َن الْعالمَ ِ َ
ويت�ض��ح لن��ا م��ن ه��ذه الآي��ات الكرمي��ات ب���أن العيد مهم��ا تنوعت
منا�سبات��ه وتوجهات��ه� ،إال �أن��ه ب�لا �ش��ك يع��د منا�سبة طيب��ة تتجلى فيه
والرحمة وال ّتعاون والت�آلف
�أبجديات راقية  -كاملودة واملحبة والعطف ّ
والتكات��ف وهو بريد للم�شاعر التي تخبئها النفو�س للتعبري عما يدور يف
ثلجاته��ا ،ناهي��ك ب�أنه يكون ترب��ة يغر�س يف نفو�س �أف��راد ال َّأمة مبادئ
التكاف��ل االجتماع��ي و�أخالق��ه العالي��ة ،فالأعي��اد الوطني��ة وم��ن ه��ذا
املنطل��ق بال �شك تك��ون باعثا للفخ��ر واالعتزاز يف نفو���س ال�شعوب عما

حتق��ق وم��ا زال يتحقق من �إجنازات عظيمة خالدة قام بها اخلالدون من
ه�ؤالء ال�شع��وب يف خمتلف املحافل واملجاالت (ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعي��ة والثقافي��ة وغريه��ا م��ن املج��االت الأخ��رى) ،فالأعي��اد
و�إن اختلف��ت منا�سباته��ا وتعددت وجهاته��ا �إال �أنه يت�ض��ح لنا مكانتها
وقد�سيته��ا يف الدين الإ�سالمي احلنيف ،فهو جاء م�شجعا على كل ما هو
باع��ث على الرق��ي بالإن�سانية ،والنهو�ض بجوانبه��ا امل�رشقة وحمافلها
املجي��دة  ،وذل��ك لأن يف هذا الأمر مرجعا لرق��ي الأمم وال�شعوب ،ومنبعا
لبن��اء احل�ض��ارات مبا يحقق ويخ��دم التكافل االجتماع��ي ويعود بالنفع
على الب�رشية ،وليكون عونا لها يف النهو�ض مبجتمعاتها وحتقيق م�أرب
�شعوبها.
ومم��ا ال �شك في��ه� ،أن ال�سلطنة تعي�ش هذه الأي��ام فرحة وطن ،فرحة
الثام��ن ع��شر من نوفم�بر املجيد من كل ع��ام من �أق�صاه��ا �إىل �أق�صاها
فرح��ة ومنا�سبة �سعيدة وغالية على قلب كل ُعماين من م�سندم �إىل ظفار،
هذا اليوم الذي خ�ص�ص لالحتفاء بالنه�ضة املباركة التي قادها املغفور
ل��ه ب���إذن اهلل تعاىل ال�سلطان قابو���س بن �سعيد -ط َّي��ب اهلل ثراه -لت�ؤكد
م��ن خالله��ا ترجمة �صادق��ة حلبها وعهده��ا ووالئها ال�ص��ادق للأر�ض
والقي��ادة احلكيمة� ،شاك��رة املوىل عز وجل على ما �أ�سب��غ عليها من نعم
ظاه��رة وباطن��ة ،وهي بال �ش��ك م�شاعر يتبادلها معه��م القائد من خالل
احلب و�صدق الوفاء للأر���ض ول�شعبه الويف ،فاملواطنون جميعا ي�سعون
وم��ن خالل ه��ذا االحتفال �إىل ترجمة كل مع��اين الوطنية واحلب والوفاء
من خالل جت�سيدهم ل�صورة رائعة جت�سد كل معاين الوحدة والوالء.
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االحتف��ال به��ذا الي��وم املب��ارك ،وبه��ذه
املنا�سب��ة ال�سعي��دة الغالية على قلوبن��ا ،تعبري عن
م�شاعرنا اجليا�شة نح��و ما حتقق من �إجنازات وبناء
لهذا الوطن الغايل
ونح��ن يف ه��ذا البلد الغايل ،ليحق لنا االحتف��ال بهذا اليوم املبارك،
وبه��ذه املنا�سبة ال�سعي��دة الغالية على قلوبنا ،نحتف��ل بها معربين فيها
ع��ن م�شاعرن��ا اجليا�ش��ة نحو م��ا حتقق من �إجن��ازات وبناء له��ذا الوطن
الغ��ايل ،ه��ذه الإجنازات التي بلغت وطالت كل �ش�بر يف هذا الوطن ،ومنذ
فج��ر النه�ض��ة املبارك��ة ،والتي نوا�ص��ل فخرنا واعتزازن��ا بها حتت ظل
القي��ادة احلكيمة لعاهل البالد املفدى ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيث��م بن ط��ارق بن تيمور -حفظ��ه اهلل ورعاه -والذي �أك��د ومنذ توليه
مقالي��د احلك��م يف خطابه الأول ،ب�أن م�سرية الإجن��ازات يف هذا البلد مبا
يخ��دم تطلعات املواطن �ستكون هي املرحلة القادمة ،م�ؤكدا -حفظه اهلل
ورعاه -ذلك بقوله�« :إن االنتقال ب ُعمان �إىل م�ستوى طموحاتكم و�آمالكم
يف �شت��ى املجاالت� ،سيكون عنوان املرحل��ة القادمة ب�إذن اهلل ،وا�ضعني
ن�ص��ب �أعيننا امل�صلح��ة العليا للوط��ن ،م�سخرين له كاف��ة �أ�سباب الدعم
والتمكني».
لق��د كانت الأو�ضاع التي متر بها ال�سلطن��ة قبل عام 1970م �صعبة
للغاية ،وكان املواطن يفتقر �إىل وجود �أب�سط اخلدمات التي ال غنى عنها،
خا�ص��ة تل��ك اخلدمات املتعلق��ة بجوانب ال�صح��ة والتعلي��م وغريها من
اخلدمات االجتماعية والثقافية � ..إلخ ،حيث كان املواطن يعاين من ال�شح
يف توفري ه��ذه اخلدمات واحل�صول عليها ،وكان��ت ظروف احلياة �صعبة
للغاية  ،فلو تتبعنا على �سبيل املثال ال احل�رص جانب التعليم  ،فنجد �أنه
قب��ل فجر النه�ضة املباركة على �سبيل املث��ال ،كان يف البالد ما يقارب
( )3مدار���س فق��ط  ،ت�ض��م ( )900تلمي��ذ فق��ط ال غري ،ف�ضال ع��ن �صعوبة
الذه��اب والإي��اب �إىل تلك املدار���س ،وما �أن بزغ فج��ر النه�ضة املباركة
بقي��ادة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد بن تيمور
طي��ب اهلل ثراه� -أطلق جاللته -رحم��ه اهلل -نه�ضة تعليمية �شاملة يفالبالد� ،شملت املواطن ال ُعماين يف هذا الوطن من �أق�صاه �إىل �أق�صاه ،و�أكد
رحم��ه اهلل� -أن��ه ما�ض يف هذا الأم��ر رغم كل ال�صعوب��ات والتحدياتاملوج��ودة �آنذاك ،وق��ال مقولته ال�شهرية التي �سطره��ا التاريخ بحرب من
ذه��ب ،ويتذكره��ا كل ف��رد من �أف��راد املجتمع العم��اين�( :سنعل��م �أبناءنا
ول��و حتت ظل ال�شجر) ف�شيدت املدار�س يف ال�سه��ل واجلبل ،وتالها �إن�شاء
الكلي��ات واجلامع��ات ،و�سخ��رت كاف��ة الإمكانات يف �سبي��ل تذليل كافة
ال�صعوبات التي تواجه ن�رش العلم واملعرفة والق�ضاء على الأمية واجلهل،
و�شمل ذلك الرجل واملر�أة جنبا �إىل جنب ،وقد تطور التعليم العام والعايل
تط��ورا و�صفته بع�ض امل�صادر املحايدة ب�أنه (غ�ير م�سبوق) ،و�ساتطرق
هن��ا �إىل ذك��ر بع�ض الإجنازات يف هذا اجلان��ب ،ففي عام 1971م كانت
( )16مدر�س��ة يف خمتلف مناطق ال�سلطنة ،ويف عام  1972م و�صل عدد
املدار���س �إىل ( )42مدر�س��ة وا�ستمرت الإجن��ازات التعليمية تباعا لت�صل
�إىل و�ضع مزدهر .لنذكر بع�ض معامل عام 2000م يف املجال التعليمي:
 mو�صل عدد املدار�س يف قطاع التعليم العام �إىل ( )970مدر�سة.
 mامتدت اخلدمات التعليمية �إىل كل ربوع ال�سلطنة.
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 mاتب��اع نظام التعليم الأ�سا�س��ي  ،الأكرث تطورا ومقدرة ملواكبة ما
ي�شه��ده العامل اليوم م��ن تقدم ملحوظ يف اجلان��ب التعليمي ومبا يواكب
عجلة التقدم واالزدهار .
 mت�شيي��د جامعة ال�سلطان قابو���س وافتتاحها عام 1986م ،والتي
تعد �أم ال�رصوح العلمية يف ال�سلطنة.
 mدع��م وت�شجي��ع القط��اع اخلا���ص ب�إن�ش��اء اجلامع��ات والكليات
واملعاه��د التي من �ش�أنه��ا �أن تكون رافدا لقطاع التعلي��م العام والتعليم
الع��ايل يف ال�سلطن��ة ،مبا يعزز تخري��ج �أجيال قادرة عل��ى امل�ساهمة يف
بن��اء املجتمع ،ومت�سلحة بالعلم واملعرفة ليكون عونا لهم يف خدمة هذا
الوطن العزيز .
 mالبعث��ات اخلارجي��ة التي يتم منحه��ا ملخرجات التعلي��م العام،
و�أي�ض��ا الت��ي مت تخ�صي�صه��ا للموظف�ين بالقط��اع الع��ام تع��د م��ن �أهم
التط��ورات والإجن��ازات يف قطاع التعلي��م ،والتي بال �ش��ك ت�أتي ثمارها
الطيب��ة يف كل م��ا يع��ود بالنف��ع لأبناء ه��ذا البل��د يف م�سريته��م للبناء
والتطوير يف خمتلف املجاالت.
�إن م��ا مت ��سرده م��ن �إجنازات حتقق��ت على م�ست��وى التعلي��م العام
والعايل ما هو الإ �شيء ي�سري يف خمتلف القطاعات التي حتقق فيها الكثري
من ه��ذه الإجن��ازات الوطنية والباعثة عل��ى الفخر واالعت��زاز ،فالأعياد
الوطنية هي فر�صة للتعبري بالفخر واالعتزاز عما حتقق على هذه الأر�ض
الطيبة وما زال يتحقق لكل ما من �ش�أنه يعود بالرفعة وال�س�ؤدد لهذا البلد
الطي��ب وال��ذي جعلها حتتل مكان��ة عالية بني خمتلف ال��دول يف العامل،
بالإ�ضاف��ة �إىل حتقيق ما يتطلع له املواط��ن من خدمات و�إجنازات توفر
له �سبل العي�ش الكرمي ،وتذلل كافة ال�صعوبات والتحديات املا�ضية التي
اليوم جندها منعدمة بف�ضل من اهلل عز وجل وتكاتف اجلهود من اجلميع
حكومة وقي��ادة و�شعبا ،فمنذ بداي��ات م�سرية النه�ض��ة املباركة والبيئة
العماني��ة يف خمتلف القطاعات واخلدم��ات حظيت بعناية واهتمام على
خمتل��ف امل�ستوي��ات ،و�سنت القوان�ين والت�رشيعات الت��ي ت�ضمن �سالمة
وحماي��ة هذه الإجن��ازات لدميومته��ا واملحافظة عليه��ا خلدمة املواطن
واملقي��م عل��ى حد �س��واء ،فجميع املراف��ق احلديثة وج��دت يف بيئة نقية
مع وجود القوانني والت�رشيع��ات البيئية التي ت�ؤكد على �رضورة و�أهمية
حماية البيئة واحلفاظ على مواردها كرتاث طبيعي بالغ الأهمية.
�إنن��ا ونحن نحتفل بالعي��د الوطني (اخلم�سني) للنه�ض��ة ن�ستذكر فيه
ه��ذه الإجن��ازات الت��ي حتققت وما زال��ت م�سريتها تتحق��ق ،وذلك بهدف
حتقي��ق الغاي��ات النبيل��ة من هذه امل�س�يرة ال�شاملة يف كل ج��زء من هذا
الوط��ن الغايل والتي كان��ت ركائزها على دعائ��م اقت�صادية واجتماعية
را�سخ��ة ،حتققت ثمارها يف خمتلف القطاعات ،وحت�سن م�ستوى املعي�شة
للمواط��ن العم��اين ،م�سرت�شدة يف حتقيق كل ذلك بالنه��ج الر�شيد والر�ؤية
الوا�ضح��ة ال�سديدة للقيادة احلكيمة لعاهل البالد املفدى ح�رضة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان املعظم -حفظ��ه اهلل -فال عج��ب �أن يحظ��ى الإن�سان
العماين به��ذه العناية اخلا�صة ،واالهتمام الكب�ير ،وذلك كونه هو حمور
التنمي��ة ال�شاملة ،مما �سخرت له العديد م��ن الربامج واخلطط والإجنازات
والعي�ش الكرمي لكي تكون عونا له يف بناء وتعمري هذا الوطن.
ونحن نعي�ش ه��ذه الأيام الغالية على قلب كل عماين� ،أيام االحتفال
بالعيد الوطني اخلم�سني املجيد ،ف�إنه لنجد لزاما علينا �أن نتوجه بال�شكر
اجلزي��ل للم��وىل عز وج��ل على م��ا �أ�صبغه علين��ا يف هذا الوط��ن الغايل
م��ن نعم ظاه��رة وباطنة ،وعلى توفيقه وعونه عل��ى تي�سري وتذليل كافة
ال�صعوبات والتحديات التي كانت تعي�شها ُعمان �سابقا قبل فجر النه�ضة

العي��د الوطني اخلم�س��ون املجي��د منا�سبة غالية
على كل قلب ُعماين ليج�سد �أجمل �صوره ملحمة من
ال��والء والعرفان لهذا الوط��ن ولقيادته احلكيمة
لعاهل البالد املفدى
املبارك��ة ،وعل��ى م��ا حباه املوىل عز وج��ل من خريات عميم��ة فبال�شكر
ت��دوم النعم ،ومع ه��ذا ال�شكر ف�إنه نداء الواج��ب والوطنية يحتمان علينا
ب�لا �ش��ك �أن نقف وقفة وف��اء و�إخال�ص �أم��ام ما حتقق وم��ا زال يتحقق
م��ن �إجنازات  ،وبال �شك ف�إن ه��ذه املنا�سبة الغالية علينا جميعا هي من
�أف�ضل الو�سائل التي يجب علينا و�ضعها لتذكرنا بهذه الوقفات ،ذلك لأن
االحتف��ال به��ا يف حقيقة الأمر هو احتف��ال بهذه الإجن��ازات والتي غري
خاف على �أحد �أن الطريق �أمامها مل تكن حافلة بالورود  ،بل كانت هناك
حتديات ج�سام ،لوال تكاتف اجلهود من قبل اجلميع ملا مت التغلب عليها.
لق��د �سخ��رت القي��ادة احلكيمة بقي��ادة املغف��ور له ب���إذن اهلل تعاىل
ال�سلط��ان قابو���س -ط َّيب اهلل ث��راه -كافة الإمكانات وامل��وارد املتاحة
م��ن �أجل حتقيق الأه��داف الكربى والغاية العظمى الت��ي تقف خلف هذه
الإجن��ازات ،وجت��دد ذل��ك وب�شكل ملمو���س ومتوا�ص��ل للقي��ادة احلكيمة
حل��ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق -حفظه اهلل ورعاه-
من��ذ تولي��ه مقاليد احلك��م ،م�ؤك��دا -حفظه اهلل -ب���أن املرحل��ة القادمة
�ستكون مرحلة تلبية كافة تطلعات وطموحات املواطن على �أر�ض ُعمان،
وذل��ك حر�ص��ا من ل��دن جاللته ب�أن ينع��م املواطن ب�سب��ل العي�ش الكرمي
متمتعا بكاف��ة حقوقه يف خمتلف جوانب احلي��اة االجتماعية والثقافية
وال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة� ،ضم��ن خط��ة �إ�سرتاتيجية احت�ضنته��ا (ر�ؤية
عم��ان  )2040والت��ي كان قد �ش��ارك فيها من خمتل��ف �أطياف املجتمع
امل��دين ،ومل يقت��صر �إعداده��ا على اجله��ات احلكومية املعني��ة باخلطط
والربام��ج الإ�سرتاتيجية ،وعرب املناق�شات واحل��وارات الهادفة ،مما جعل
منه��ا خط��ة �شاملة وناجحة ب�إذن اهلل و�سوف تب��ذل اجلهود على ال�صعيد
املرجوة منها.
الوطني من �أجل حتقيق الأهداف
ّ
�إن العي��د الوطن��ي اخلم�س�ين املجيد يعد بال �شك منا�سب��ة غالية على
كل قل��ب ُعم��اين ليج�سد �أجم��ل �صوره ملحمة م��ن ال��والء والعرفان لهذا
الوط��ن ولقيادت��ه احلكيم��ة لعاه��ل البالد املف��دى -حفظ��ه اهلل -وذلك
ترجم��ة ملعاين احل��ب والإخال�ص على كافة اجله��ود املبذولة وامل�سخرة
خلدم��ة هذا الوط��ن ومواطنيه ،والتي جعلت من ُعم��ان يف م�صاف الدول
املتقدمة على ال�ساحتني ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وقبلة من �أجل اجتماع
م�س�يرة ال�س�لام يف العامل مبا يخ��دم ق�ضايا وتطلع��ات ال�شعوب يف ذلك،
فم�س�يرة النه�ضة العماني��ة احلديثة ما�ضية وفق مراح��ل مف�صلية ،حيث
�إن��ه لكل مرحلة من هذه املراحل ظروفه��ا واحتيجاتها ومتطلباتها وفق
الإمكان��ات وامل��وارد املتاح��ة ،ووفق م��ا ي�شهده العامل م��ن تغريات يف
اجلوان��ب ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعية وغري ذل��ك من اجلوانب
الأخ��رى ،مما جع��ل من هذه امل�س�يرة متميزة وناجحة ،م��ع الت�أكيد ب�أن
ه��ذه املراح��ل مل�سرية النه�ض��ة ال ُعماني��ة ت�صب يف قالب واح��د ،وتخدم
�أهدافً��ا واح��دة وا�ضحة املع��امل ،وعجلتها ما�ضي��ة يف حتقيقها رغم كل
التحديات ،وت�سخري كافة املوارد يف �سبيل حتقيق ذلك.
وبن��اء عليه ف�إن ن��داء الواجب والوالء لهذا الوط��ن وقيادته احلكيمة

الت��ي نفاخر بها الأمم وال�شعوب ،ونحن نحتف��ل بالعيد الوطني اخلم�سني
املجي��د من عمر النه�ضة املباركة ،يحتم علين��ا املحافظة على ما حتقق
عل��ى �أر�ض ه��ذا الوطن من �إجنازات يف خمتلف املج��االت ،وكذلك الذود
عنه��ا وحمايتها من كل �أيادي املخربني والت��ي تعطل م�صالح املواطن،
جاعلني ن�صب �أعيننا وم�ستذكرين التحديات اجل�سام التي كانت يف طريق
هذه امل�س�يرة منذ عام 1970م وتذللت جميعه��ا بتظافر جهود اجلميع ،
مبتهلني للموىل عز وجل �أن يتغمد روح فقيد الوطن ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد بن تيمور -ط َّيب اهلل ثراه -بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته
ويجزي��ه عن ُعم��ان و�شعبها خري اجلزاء ،جمددين العه��د والوالء للقيادة
احلكيم��ة حل��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م بن ط��ارق املعظم
حفظه اهلل -ونحن من�ضي بكل عزم وا�رصار خدمة لهذا الوطن الغايل.منتهزي��ن هذه الفر�صة ب�أن نرفع �آي��ات ال�شكر والتقدير جلنود عمان
البوا�س��ل على م��ا يبذلونه م��ن رعاية وحماي��ة لهذا الوط��ن ،م�ستذكرين
خط��اب ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل -يف ذل��ك ومنذ تولي��ه مقاليد احلك��م قائال...« :ولوال ثب��ات ور�سوخ
الأم��ن وانت�ش��ار الأم��ان يف رب��وع هذه البالد ال��ذي م��ا كان ليتحقق �إال
بوج��ود قوات م�سلحة جاهزة وع�رصية ومع��دة �إعدادا عاليا بكل فروعها
وقطاعاته��ا ،و�أجهزة �أمني��ة �ضمنت ا�ستقرار البالد واح�ترام املواطنني،
فنح��ن نقدر دورها العظيم يف �ضمان منجزات ومكت�سبات البالد ،ون�ؤكد
على دعمنا لها واعتزازنا بدورها»  11يناير 2020م.
ن�س���أل اهلل عز وجل �أن يكتب الأمن والأمان ،والرخاء واال�ستقرار لهذا
البلد الغايل حتت ظل القيادة احلكيمة لعاهل البالد املفدى -حفظه اهلل-
و�أن يقين��ا الف�تن م��ا ظهر منا وما بط��ن ،و�أن يرفع عنا وع��ن �سائر بالد
امل�سلمني �رش الوباء  ..اللهم �آمني.
املراجع
 mكتاب عمان  2019ال�صادر من وزارة الإعالم.
 mموقع (القر�آن الكرمي) حقيقة الإ�سالم من القر�آن.
 mموقع (مو�ضوع) على �شبكة الإنرتنت.
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ُعما ُن نه�ض ٌة را�سخ ٌة وعه ٌد متج ِّد ٌد
ح�ين ن�ستح��ضر �ص��ور ل ُعم��ان قب��ل عام
1970م ون�ستط��رد يف املقارن��ة ب�ين �ص��ور
حديث��ة ل ُعمان الي��وم ن�ستو�ض��ح حجم اجلهود
والت�ضحيات العظيم��ة التي بذلت حتى تغريت
ال�ص��ورة مم��ا كانت عليه �إىل ما ن��راه الآن من
التق��دم واالزده��ار يف �شت��ى امليادي��ن ،ندرك
عظمة هذه النه�ضة الرا�سخة ،فقد حولت ُعمان
من دولة منغلق��ة �إىل دولة ع�رصية حديثة لها
عالقات مع معظم دول العامل ،وتعد نقطة لقاء
للفرق��اء وحلحلة الكثري م��ن الق�ضايا ال�شائكة
وامل�ستع�صية.
�إن بن��اء دول��ة ع�رصي��ة حديث��ة تواك��ب
م�ستج��دات الع��صر وتطورات��ه م��ع املحافظة
عل��ى الإرث الإن�س��اين والتاري��خ العظيم �إحدى
�أه��م مرتك��زات نه�ضة ُعم��ان احلديث��ة .وعلى
مدى ن�صف قرن �أ�ضح��ت ُعمان �أيقونة لل�سالم
والت�سامح والتعاي���ش ،و�أ�صبحت مثاال يحتذى
ب��ه �إقليمي��ا وعاملي��ا .وق��د حل��ت ال�سلطنة يف
املركز الأول عامليا يف م�ؤ�رش (اخللو من وقوع
الإرهاب) وذلك وفقا لأحدث تقارير التناف�سية
العاملي��ة لع��ام 2019م .وي�أت��ي ح�ص��ول
ال�سلطن��ة عل��ى درج��ة (�صفر) يف �سل��م امل�ؤ�رش
العامل��ي ترجمة ل��ذروة الأمان م��ن التهديدات
الإرهابي��ة ،وه��ذا يع��زى لعوام��ل ع��ده منه��ا
تعالي��م الدي��ن الإ�سالم��ي ال�سمح��ة ،واملدر�سة
القابو�سي��ة التي ترب��ى فيها الإن�س��ان ال ُعماين
والت��ي تدع��و �إىل قب��ول الآخ��ر وح��ل موا�ضع
اخلالف م��ن خالل احلوار ال من خ�لال القتال

وال�رصاع .كذلك �صنفت ال�سلطنة كخام�س �أكرث
ال��دول �أمنا وخلوا من اجلرمية يف العامل ح�سب
م�ؤ��شر جديد �أ�صدرته قاعدة البيانات العاملية
(نامبيو).
العهد اجلدي��د ال�سعيد والنه�ض��ة املتجددة
بقي��ادة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م بن
ط��ارق ـ حفظ��ه اهلل ـ �أك��د جاللت��ه عزم��ه على
موا�صل��ة م�س�يرة البن��اء والعط��اء ،من��ذ �أن
ت��وىل مقالي��د احلك��م يف  11يناي��ر 2020م،
وق��د �أو�ض��ح جاللته �أي��ده اهلل يف خطابه الذي
�ألق��اه ي��وم تن�صيبه �سلطان ل ُعم��ان ،واخلطاب
التاريخي الذي �ألقاه يوم  23من فرباير مالمح
املرحل��ة القادم��ة ،وق��د ب��د�أت مالم��ح العم��ل
الق��ادم تت�ضح من خالل البدء يف �إعادة هيكلة
اجله��از الإداري للدول��ة ،حي��ث �أ�ص��در جاللته
جمموع��ة مرا�سي��م �سلطاني��ة �سامي��ة وتف�ضل
جاللته بالبدء بخطة الت��وازن املايل الق�صرية
الأمد (2020ـ2024م) والدفع ب ُعمان اجلديدة
�إىل التنمي��ة والبناء وحت�س�ين الأحوال املالية
واالقت�صادي��ة للبلد يف ظل الأو�ض��اع الراهنة
ب�سبب جائحة كورونا وتراجع �أ�سعار النفط.
�إن اجله��از الإداري للدول��ة ،بع��د �إع��ادة
هيكلت��ه يتطل��ع م��ن خالل��ه ال ُعماني��ون �إىل
م�ستقب��ل �أك�ثر �إ�رشاقا ونه�ضة متج��ددة ،ويعد
نقل��ة نوعية يف احلكومة اجلديدة ،والتي تتميز
بالري��ادة والتطوير واالبت��كار .وال نغفل �أي�ضا
عل��ى حر�ص جاللة ال�سلط��ان هيثم بن طارق ـ
�أيده اهلل ـ على تقلي��د املر�أة ال ُعمانية من خالل
تر�أ�سها منا�ص��ب وزارية يف الدولة وت�ضمينها
منا�ص��ب �ضم��ن الهي��كل الإداري للدولة ،وهذا
ي�أت��ي ترجمة للثق��ة ال�سامية من ل��دن جاللته

حفظ��ه اهلل يف ق��درة امل��ر�أة القيادي��ة ،فهنيئا
للمر�أة ال ُعمانية على هذه الثقة امل�ستحقة.
�إن التوجيه��ات ال�سامي��ة جلاللت��ه ـ حفظه
اهلل ـ بتموي��ل �س��ت مدار�س ،و�إط�لاق هذا العام
بع��ام التعلي��م املدم��ج ،و�أي�ض��ا توف�ير �أجهزة
لوحي��ة لأبن��اء �أ��سر ال�ضم��ان االجتماع��ي
لتمكنه��م م��ن موا�صل��ة التعلي��م الإلك�تروين
حاله��م كح��ال �أقرانهم من الط�لاب من خالل
املن�ص��ات والربامج التعليمية املعتمدة ،والتي
�أجربتن��ا الظروف الراهنة يف عملية التعلم عن
بع��د ،بعد توقف املدار�س فرتة طويلة ،تعد ذات
دالل��ة وا�سع��ة وعميقة على االهتم��ام ال�سامي
بالتعلي��م و�أهميته ودميوم��ة موا�صلته يف ظل
ظروف جائحة كورونا .
يف بداية ت��ويل �صاحب اجلالل��ة ال�سلطان
هيث��م ب��ن طارق-حفظ��ه اهلل -مقاليد احلكم
يف الب�لاد واجه��ت ال�سلطن��ة حتدي��ات عظيمة
وج�سيمة وتطلب��ت قرارات م�صريي��ة وحا�سمة
وقد متثلت يف جائحة (كوفيد  )19واالنخفا�ض
احل��اد يف �أ�سع��ار النف��ط وقلة الطل��ب عليه يف
ال�س��وق العاملي ،ففي جم��ال مواجهة ت�أثريات
اجلائحة فقد �أمر جاللته بت�شكيل اللجنة العليا
لبح��ث �آلية التعامل م��ع التطورات الناجتة عن
انت�ش��ار فريو�س كورون��ا (كوفي��د )19برئا�سة
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خم�س��ون عاما م�ض��ت على النه�ضة اخلالدة لعُمان والتي �أر�سى دعائمها املغفور له -ب���إذن الله -جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ـ ط َّي��ب الل��ه ثراه ـ والنه�ضة العمانية احلديثة بد�أت مما ميكن �أن يطل��ق عليه مرحلة ال�صفر �أو العدم حتى بلغت اليوم مراحل �أقل ما
ميك��ن �أن يطلق عليه��ا املعجزة يف بناء الأمم واحل�ضارات ،الزائ��ر لعُمان اليوم لي�س كمن زارها يف مطل��ع �سبعينات القرن املا�ضي،
فالتط��ور والأمن واالزدهار يف خمتلف النواحي واجلوانب االقت�صادية والتعليمية واالجتماعية وغريها ،كفلت للإن�سان العُماين كافة
الدع��م و�أ�سب��اب العي�ش الكرمي والرخاء ،ووفرت له �سبل احلياة والرفاهية ،كما �أن �إق��رار املنظومات القانونية والت�شريعية  ،حفظت
احلقوق وو�ضحت الواجبات لكل من يعي�ش على �أر�ض عُ مان املعطاء.
ويع��د ال�سلطان قابو�س ـ رحمه الله ـ باين النه�ضة العُمانية احلديث��ة وم�ؤ�س�س دعائمها مث ًال يحتذي به كل �إن�سان عُ ماين معا�صر
حم��ب لأر�ضه املنتم��ي �إليها ،والذي الي�ألوا جهدً ا وال وق ًت��ا يف �سبيل بنائها و�إعالء �ش�أنها ب�ين الأمم ،والإرث اخلالد الذي تركه ميثل
نربا�س ًا للأجيال يف بناء عُ مان الغد ،وقد باتت النه�ضة العُمانية اليوم �أمنوذجا ح�ضاريا يحتذى به ،وحمط �أنظار التقدير والإعجاب
واالح�ترام على جمي��ع امل�ستويات الإقليمية والدولية ،وهي ت�س�ير بخطوات واثقة نحو مزيد من الرق��ي والتقدم حتت ظل القيادة
احلكيمة ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه الله ورعاه.
معايل ال�سيد وزير الداخلية� ،أ�سهمت هذه اللجنة
يف التخفي��ف من �آثار ه��ذه اجلائحة من خالل
قرارتها املتعددة من��ذ قيامها ،وذلك من خالل
العمل ال��د�ؤوب وامل�ستمر واملتابعة احلثيثة من
قب��ل جاللته ،كما تف�ضل جاللته بالتربع مببلغ
( )10ماليني ريال ُعماين من ح�سابه ال�شخ�صي
�إىل ح�س��اب ال�صن��دوق املخ�ص���ص ملواجه��ة
تف�شي فريو�س كورونا.
�أم��ا يف جمال مواجه��ة �أزمة �أ�سع��ار النفط
وقل��ة الطل��ب علي��ه فق��د �ساهم��ت التوجيه��ات
ال�سامي��ة يف املج��ال امل��ايل واالقت�ص��ادي يف
التخفي��ف وب�شكل كب�ير من الآث��ار التي نتجت
ج��راء االنخفا�ض��ات الكب�يرة يف �س��وق النف��ط
الدولي��ة ،وال �ش��ك �إن م��ا حتق��ق م��ن منج��زات
وطني��ة خ�لال الأ�شهر املن�رصم��ة يف ظل العهد
اجلدي��د ،ا�ستطاع��ت �أن تظ��ل ُعم��ان ـ و�ستبق��ى
دائما ـ �شاخمة ورايتها خفاقة يف كل املحافل،
ومنعمة بالرخاء والنماء واالزدهار.
اجلدير بالذكر عندما نتحدث عن ُعمان البد
من الإ�ش��ارة �إىل �سيا�سته��ا اخلارجية والقائمة
على عدم التدخ��ل يف �ش�ؤون الدول وعدم تدخل
الآخري��ن يف ال�ش�ؤون الداخلي��ة لل�سلطنة ،والتي
ي�شه��د وي�شي��د به��ا الع��امل �أجمع ،حي��ث ترتكز
ال�سيا�سة على العمل لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار
يف املنطق��ة ،وتطوير عالقاتها على نحو يحقق
امل�صالح امل�شرتكة واملتبادلة مع الدول الأخرى
ول�صال��ح املنطق��ة (مب��د�أ احلي��اد الإيجاب��ي)،
ويظه��ر ذل��ك جلي��ا يف املواق��ف ال�سيا�سي��ة
ال ُعماني��ة م��ع خمتل��ف الق�ضاي��ا والأزمات يف
الع��امل والتي بف�ضله��ا قد تب��و�أت مكانة عالية
ب�ين الأمم ،وه��ذا ما عزم عليه جالل��ة ال�سلطان
هيثم بن ط��ارق ـ حفظه اهلل ـ على موا�صلة نهج

ه��ذه ال�سيا�سة م��ن خالل خطاب��ه الأول «وعلى
ال�صعيد اخلارجي ،ف�إننا نرت�سم خطى ال�سلطان
الراح��ل م�ؤكدي��ن عل��ى الثواب��ت الت��ي اختطها
ل�سيا�سة بالدنا اخلارجية».
عن��د احلديث ع��ن النه�ضة املتج��ددة نذكر
الإن�سان ال ُعماين ال��ذي يعد حمور التنمية الأول
للنه�ض��ة ،و�صان��ع امل�ستقب��ل ،وعك�س��ت ر�ؤي��ة
جاللة ال�سلطان املعظم ببن��اء الإن�سان ال ُعماين
م��ن خ�لال تعليم��ه وت�أهيل��ه وتدريب��ه عل��ى
خمتل��ف امل�ستويات االقت�صادي��ة واالجتماعية
والثقافي��ة ،وحتفيزه على امل�شارك��ة الإيجابية
يف م�س�يرة البن��اء والتنمي��ة امل�ستدام��ة،
وي�أت��ي ذل��ك م��ن خ�لال م�ساهمت��ه يف (ر�ؤي��ة
ُعم��ان ،)2040و�ضم��ان ا�ستمراري��ة جت��دد
النه�ض��ة وا�ست�رشاف امل�ستقبل وتنميته ،كما �أن
لل�شب��اب ال ُعماين مكانة كب�يرة يف ر�ؤية جاللة
ال�سلط��ان املعظ��م النه�ضوي��ة ،حي��ث �أ�ش��ار يف
خطابه يف فرباير املا�ض��ي بدور ال�شباب قائال
«�إن ال�شب��اب ه��م ث��روة الأمم وموردها الذي ال
ين�ضب ،و�سواعدها التي تبني ،هم حا�رض الأمة
وم�ستقبلها ،و�سوف نحر�ص على اال�ستماع لهم
وتلم�س احتياجاته��م واهتماماتهم وتطلعاتهم
وال �ش��ك �أنها �ستجد العناية التي ت�ستحق» حيث
�إن الت�شكي�لات الوزاري��ة اجلدي��دة �شهدت تويل
عنا�رص �شابة جديدة حقائب وزارية.
وي�أت��ي ي��وم الثام��ن ع�رش م��ن نوفمرب هذا
الع��ام ليكمل اخلم�سني عام��ا (اليوبيل الذهبي)
وي�شهد على النه�ضة اخلالدة وامل�سرية املتطورة
ل ُعمانن��ا احلبيبة ،حيث جنحت ال�سلطنة يف بناء
دول��ة ع�رصية قوية ،ومتوازن��ة بني مقت�ضيات
الع��صر والتطورات العاملي��ة ال�رسيعة ،ويتجلى
ه��ذا التطوي��ر التنم��وي يف خمتل��ف املجاالت

العيد الوطني اخلم�سون للنه�ضة ميثل
فر�ص��ة منا�س��بة ليجدد �أبناء ال�شعب
ال ُعماين فيها الوالء والعرفـان جلاللة
ال�س��لطان هيث��م بن ط��ارق ـ حفظه
اهلل ـ الذي يوا�ص��ل م�س�يرة النه�ضة
ال ُعمانية الع�صرية
االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية والتعليمية.
وميث��ل العي��د الوطن��ي اخلم�س��ون للنه�ضة
فر�ص��ة منا�سب��ة ليج��دد �أبن��اء ال�شع��ب ال ُعماين
فيه��ا الوالء والعرفان جلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم حفظه اهلل.
به��ذه املنا�سب��ة نق��ف على امل�آث��ر اخلالدة
طي��ب اهلل ثراه -و�إجنازاته
لل�سلطان قابو�س َّ -
التي حتققت على �أر�ض الوطن والتي �ستبقى يف
ذاك��رة كل ُعم��اين �شاهد عل��ى النه�ضة اخلالدة،
ونتطل��ع �إىل الغ��د امل�رشق حتت قي��ادة ح�رضة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن ط��ارق
املعظم�-أي��ده اهلل -وهو يدفع النه�ضة الرا�سخة
�إىل التج��دد واالزده��ار على كاف��ة امل�ستويات
والأ�صعدة الداخلية واخلارجية.
يح��ق لنا نح��ن ك ُعماني�ين �أن نفخ��ر بهذه
املنا�سبة العظيمة ،ونفخر بكل ما حتقق و�أجنز،
فنح��ن من هذا املن�بر نعاهد اهلل عل��ى �أن نلبي
الن��داء ،ونرد اجلميل والف�ضل عرب العمل والبناء
تف��ان و�إخال�ص ووالء وحتقيق الطموحات
بكل
ٍ
املرجوة ،من �أجل رفعة هذا الوطن و�إعالء �ش�أنه
ورقي��ه ب�ين الأمم .و�أن ال ن�ألوا جه��دا يف �سبيل
ذل��ك ،وال�سع��ي �إىل التق��دم امل�أم��ول واالزدهار
املن�شود يف كافة اجلوانب.
حفظ اهلل ُعمان وقائدها و�شعبها.
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ال�سلْطَ َن ِة يِف َن ْه َ�ض ِت َها ا َ
حلد ِْي َثةِ،
ُم ْر َت َك َزا ٌْت َث ْا ِب َتةٌَ ،و َع َنا رِ ُ
ْ�ص ُم ْك َتمِ َل ٌة َو ُم َت َكاْمِ َلةٌِ ،تلْكَ ا َّلتِي ا ِْ�س َت َن َد ْت َعل َْي َها َم�سِ رْ َ
ي ُة ال َّت ْنمِ َي ِة يِف َّ
تق ِْيقِ َن ْه َ�ض��ةٍ َت ْن َم ِو َّيةٍ َ�ش��اْمِ لَةٍ ،
وعَ ،ن ْح َو حَ ْ
والر ُب ِ
��يا ِئ َها ا َلأ َّولِ يِف َع ِ
َو ُم ْن�� ُذ ِ�ض َ
��ام ١٩٧٠م ،ا َّلذِي أَ�طَ َّل بن ُِو ِر ِه َعلَى كَ ا َّف ِة الأَ ْر َجا ِء ُّ
ال�صل َْبةَِ ،و َما َي َت َحلَّى ِب ِه امل َُواطِ ُن
ني َعاماًَ ،ح ْي ُث َ�سا َد ْت َها ا ِ
ا ِْم َت َّدت �إِ ىَل َخ ْم�سِ َ
حلك َْم ُة يِف الق َِيا َدةَِ ،و َفل َْ�س َف ُة الإِ َد َارةَِ ،م َع ال َع َزا ِئ ِم ّ
ال�ص��ا ِد َقةِ،
ال�ص ،وال َع َملِ اجلَا ِّدَ ،وا ُ
��و ِر الإِ ْخ ِ
ال ُع َم يِ ُّ
��ارا ِت ِه امل ُْم َت َّدةِ ،مِ ْن أَ� ْو ُج ِه ال َّتف يِ
ان واكْ َت َ�س�� َب ُه َع رْ َ
َانَ ،و ُ�ص َ
مل َثا َب َر ِة َّّ
ب َح َ�ض َ
قيا َد ِت ِه .
َواالل ِتف ِ
َاف َح ْولَ َ
ام َها َوبِا ْق ِت َد ٍار
ي ُة اخل َْم�سِ ينْ َ َعاماًَ ،م�سِ رْ َ
َل َق ْد ا َّت َ�ص��ف َْت َم�سِ رْ َ
ي ُة ال َعطَ ا ِء َوالإِ ْع َما ِرَ ،والب َنا ِء َواال ْزد َِها ِرَ ،وا َّلتِي َق ْا َد ِز َم َ
ور  -طَ َّي َب ا ُ
هلل َث َرا ُه  -ا َّت َ�صف َْت ب ُع ْمقٍ َغ ِر ْي ٍز،
ا َ
هلل َت َع ىَ
ُور َل ُه ِب إِ� ْذ ِن ا ِ
ال�سلْطَ ِ
و�س ْب ُن َ�سع ِْي ٍد ْبن َت ْي ُم ٍ
ان َق ْ
اب ُ
مل ْغف ُ
ال َجال َل ُة ُّ
َو َم ْو ُ�ضوعِ َّي ٍِة ُم ْثلَى�َ ،س َو ًاء يِف قِ َر َاء ِة َواقِ ِع احلَالِ  ،أَ�و يِف ُح ْ�س ِن ا ِْخت َِي ْا ِر َو َو ْ�ض ِع �آل َِّي ِ
املِ َم َع ُهَ ،وذَلكَ ِب إِ� َجا َدةٍ
ات ال َّت َع ُ
تل َّْت املَ�سِ �ْيُرْ َ ُة
ا�س�� ِت�شرْ َ ِ
تق ِْي ِقهَِ ،و َق ْد حَ َ
كيف َِّي ِة حَ ْ
الواعِ دَِ ،وال َع َملِ َعلَى ْ
اف امل ُْ�س�� َت ْق َبلِ َ
َت َّ
امةٍ َ ،و َت ْخطِ ْيطٍ َ�س��ل ِْي ٍمَ ،ن ْح َو ْ
��واعِ ُد
ا ُ
ِال�ص�ْبررْ ِ َوال َّث َب ِ
الوطَ ن َِّي ُة اجل ََّي َ
ات ،يِف ُخطَ َ
الوا ِث َقةَِ ،ف َت َو َّل َد ْت الطَّ ا َق ُ
ال�س َ
ات َ
اها َ
اركَ ُة ب َّ
ا�ش��ةَُ ،و ُ�ش ِّ
مل َب َ
��م َر ِت َّ
ت َِت قِ َيا َد ِة َجال َل ِت ِه َ -ر ِح َم ُه ا ُ
ال�صائ َِبةَِ ،و َما
هلل ِ -ب ِف ْك ِر ِه ال َّن رِّ ِ
الو َّثا َبةُ ،حَ ْ
يَ ،و َنظْ َر ِت ِه الثَّاقِ َبةَِ ،و ُر�ؤا ُه َ
امل ُْخل َِ�ص ُة َ
تق ِْيقِ
الركْ ِبَ ،و حَ ْ
�ير ِبقِطَ ا ِر ال َّن ْه َ�ض��ةَِ ،و ُتد ِْي ُر َع َج َل َة ال َّت ْنمِ َيةَِ ،ن ْح َو ُم َ�س َ
َ�ش�� َّك َل ُه كُ لُّ َذلِكَ مِ ن ُق َّو ِة َد ْف ٍع َت�سِ ُ
اي َر ِة َّ
ان،
با َي ْعكِ ُ�س َتطَ ُّل َع ِ
ال َآمالِ َوالطُّ ُم ْو َح ِ
ات َّ
ال�ش�� َع ِب ال ُع َم يِ ِّ
��ار ِة ُع َم َ
انَ ،و مِ َ
ات يِف َم ْر َحلَةٍ َجد ِْي َدةٍ مِ ْن ُع ْم ِر َح َ�ض َ
طي َب ا ُ
ال�ش�� ْع ُب ..
هلل َث َرا ُه ِ -ح ْي َن َما قَالَ �« :أي ُّها َّ
ال�س��امِ ِي لجِ َال َلتِــ ِه َّ -
ف ََج َ
��اء َ
الو ْع�� ُد مِ ْن ِخاللِ َذلِكَ ال ُّنطْ قِ َّ
َ
َ
َ
المَ ،ولَكِ ْن
ون ُ�س�� َع َد َاء ،لمِ ُْ�س َت ْق َب ٍل �أ ْف َ�ضل َ ..ل َق ْد كَ َ
يكِ ُن ،لجِ َ ْع ِلكُم َتع ِْي ُ�ش َ
َ�س�� َ أ� ْع َملُ ِب�أ�سرْ َ ِع َما مُ ْ
ان بِالأ ْم ِ�س ظَ ٌ
��و ِن ا ِ
ال�س��امِ ي يِف َمل َْح َمةٍ
تق ِْي ُ
َان حَ ْ
��ان َو أَ� ْهلِهاَ»َ ،فك َ
��ر َعلَى ُع َم َ
��ق َذلِكَ َ
ِب َع ْ
هلل َغداً َ�س��ي�شرْ ِ ُق الف َْج ُ
الو ْع ِد َّّ
َوطَ ن َِّيةٍ َف ِر ْي َدةٍ .
ان ا َ
ول ب ْل
حلد ِْي َث ِة ُم ْن�� ُذ ِب َدا َيا ِت َها ا ُلأ ىَ
َو مَ ْ
ب ْن� ًأى َع ْن َم َق ِ
ُ��ن الإِ ْن َ�س ُ
ا�ص�� ِد َن ْه َ�ض�� ِة ُع َم َ
ل َيك ْ
��ان ال ُع َماين مِ َ
َ
ان ال ُع َم يِان ُهو َه َد ُف ِتلْكَ ال َّت ْنمِ َي ِة َو َغا َي ُت َهاَ ،و ُهو َذاْ ُت ُه
ورةٍ َجل َِّيةٍ َ ،علَى أ� َّن الإِ ْن َ�س َ
ام ْت َفل َْ�س َف ُت َها َوب ُ
َق َ
ِ�ص َ
االر ِت َقا ِء
الو ْقتِ َنفْ�سِ ��هِ ،ف ََج َ
اء ْت اخلُطَ طُ ال َّت َ
ا�س�� ِت ْث َما ِر َم َ
أَ� َدا ُت َه��ا يِف َ
نم ِو َّي ُة َم ْبن َِّي ًة َعلَى ْ
��وا ِر ِد ال َّدو َل ِة يِف ْ
الث َْوة الأَ َه ّم،
باع ِت َبا ِر ِه رَّ
ان َعلَى َه َذا رَّ
ب ِامل َُواطِ ِن ال ُع َم يِ ِّ
ان ،أَ� ْي َن َما كَ َ
وف كَ ا َّف ِة اجلَوان ِِبْ ،
الثَى الطَّ اهِ ِر ،يِ
ال�سلْطَ َنةُ.
َوامل َْو ِرد الأَ ْ�س َمى ،لمِ َا مَ ْ
ت َت ِل ُك ُه َّ
ت�سِ ْي ِد
ان ِل ُق َّو ِ
ال�س��لْطَ ِ
الرئ ِْي�سِ ُّي ،يِف جَ ْ
َوكَ َ
ات ُّ
الرا ِئ ُدَ ،ب ْل َّ
ان امل َُ�سل ََّح ِة َو ُم ْن ُذ ال َي ْو ِم الأَ َّولِ ال َّد ْو ُر اَل َْوطَ ن ُِّي َّ
اخ ا ُ
و�س��اَ ،ف َق ْد أَ� ْ�س�� َه َم ْت َوبِجالءٍ يِف ِت ْه ِي َئ ِة ا ُ
��ب ِل َت ُف ْعيلِ ِتلْكَ
مل َنا�سِ ِ
مل َن ِ
ُخطَ ��طِ ال َّت ْنمِ َي��ةَِ ،واقِ ع ًا َح َّيا َو َمل ُْم ً
َ
َ
العميد الركن
��و ِر الأ ْم ِن ،يِف كَ ا َّف�� ِة الأ ْر َجا ِء
ا�س�� ِت ْت َب ِ
اخلُطَ ��طِ  ،مِ ْ
اب ُ�ص َ
اال�س�� ٍت ْق َرا ِرَ ،وال َع َملِ َعلَى ْ
��ن َح ْي ُث َب ْ�س��طُ َ�أ ْو ِج�� ِه ْ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
ت ْهي ِد
وال َّن ِ
م ٍ
ال َو َم ْي َد ٍان ،يِف َ�ش ِّ
��ق ُو مَ ْ
ب َ�س َ
��ر َذلِكَ  ،مِ ُ
��اه َما ِت َها امل َُبا��ِشةرِ َ ةِ ،يِف ك ِّل جَ َ
واح��يَ ،و َق�� ْد َت َع َّدى الأَ ْم ُ
ات
��ح ِة وال َّت ْعل ِْي�� ِمَ ،و ُم َتطَ ل ََّب ِ
خل ْد َم ِ
��رقِ َ ،و َت ْوفِ �ْي�رْ ِ ا ِ
ات ال َأ�سا�سِ َّ
��ي ِة كاملَ��ا ِء وال َك ْه َر َباءَِ ،و َد ْع ِم ُج ُهو ِد ِّ
ال�ص َّ
الطُّ ُ
الب َل َد
ال َّنقْ��لِ وال َّت َنقُّ��لِ َ ،و َجوان َِب �أُ ْخ َرى ال َح��ْصَرْ َ َل َها يِف َمل َْح َم ِة الِب َنا ِء َوال ْإع َما ِرَ ،ح َّتى َغ�� َد ْت ُع َم ُ
الي ْو َم َ
ان َ
م.
احل َ
ور ُه َوكَ ل َِم ُت ُه َبينْ َ الأُ مَ ِ
َ�ضا ِر َّي ا َّلذِي أُ�عِ ْي َد جَ ْ
م ُد ُهَ ،و أَ� ْ�ص َب َح َل َد ْيهٍ ُح ُ�ض ُ
مل َعظَّ ُم َ -حفِظَ ُه ا ُ
هلل َو َر َعا ُه َ -ي ُقو ُد
ان َه ْي َث ُم ْب ُن طَ ارِقٍ ا ُ
َو َها ُهو َم ْوال َنا َح�ضرْ َ ُة َ�ص ِ
ال�س��لْطَ ُ
��اح ِب اجلَال َل ِة ُّ
��ال ـَ ،و َيظَ لُّ امل َُواطِ ُن
ي ،ا َّلذِي ا ِْخ َتطَّ �� ُه َجال َل ُة ا َ
هلل َت َع ىَ
��ر َةَ ،وبِ�� َذ ِ
مل ْغفُو ِر َل ُه ـ ِب إِ� ْذ ِن ا ِ
ات ال َّن ْه ِج ال َق ِو مْ ِ
املَ�سِ �ْيررْ َ َة املُظَ َّف َ
��ي ِخ
َي ْحظَ ى َد ْوم ًا باِل ِّث َق ِة َواال ِْهت َِم ِ
ال�س��امِ َيينْ ِ  ،يِ
وف َجمِ ْي ِع رَ َ
البامِ ِج َواخلُطَ طِ ال َّت ْن َم ِو َّيةِ ،ال َقائ َِم ِة َعلَى َم َبادِئ َت ْر�سِ ْ
ام َّ
��ورةٍ َفاْعِ لَةٍ يِف ال ِب َنا ِء
ونَ ،و إِ� ْي َجا ِد ف َُر ِ
��اواةَِ ،و َتطْ ب ِْيقِ ُح ْك ِم ال َقا ُن ِ
ال َع ْدلِ َ ،و جَ ْ
ت�سِ ْ
��اركَ ِة لل ُْمواطِ ِن َوب ُ
��ي ِد امل َُ�س َ
ِ�ص َ
�ص امل َُ�ش َ
وال َّت ْنمِ َيةِ.
َ
ت ُر َبةٍ َل َت ْ�س َتحِ ُّق َد ْوم ًا
يةٍ ُت َع ُّد �أ مْ ُ
نو َذج ًا َف ِر ْيداًَ ،و َم ْن َه ًجا َنادِراًَ ،و يِف جَ ْ
�سري ُ
َو َهكَذا تظلُّ ُع َم ُ
بخطَ َ
ان َت ُ
الوا ِث َقةِ ،يِف َم�سِ رْ َ
اها َ
م.
�ص ،ل ُك ِّل ُم ْه َت ٍم َو َب ِ
ال َّنظَ َر َو ِب َت َم ُّع ٍنَ ،وال َّت أَ� ُملَ ِب َت َب رُّ ٍ
اح ٍثَ ،ب ْل هِ ي َت ْب َقى َد ْوم ًا أُ� مْ ُ
نو َذج ًا ُي ْح َت َذى يِف ِب َنا ِء الأُ مَ ِ
َوا َ
احلَ َ ،و أَ� ْن َي ْحفَظَ �س ُب ْح َا َن ُه َه َذا الإِ ْر َث اخلَا ِل َدَ ،و َه ِذ ِه ا ُ
هلل َت َع ىَ
الوطَ ن َِّيةََ ،و�أَ ْن ُي َبا ِركَ
مل ْن َج َز ِ
الر ِ
ات َ
ال َن ْ�س أَ� ُل ُه أَ� ْن َي ْر َح َم ُ�سلْطَ ا َن َنا َّ
مل َعظَّ ِم ال َقا ِئ ِد الأَ ْعلَىَ ،و َي ْك أَ
مل ِز ْي ِد مِ ْن
ان َه ْي َث ِم ْب ِن طَ ارِقٍ ا ُ
اي ِتهَِ ،و َن ْح َو ا َ
ال�سلْطَ ِ
ل ُه ِب َك ِر مْ ِ
اي ِت ِه وعِ َن َ
ي ِر َع َ
اخلُطَ ى َّ
ال�سامِ َي َة لمِ َْوال َنا َجال َل ِة ُّ
ات ال َّن ْه َ�ض ِة ال ُع َمان َِّي ِة ا َ
حلد ِْي َثةِ.
َم ْك َت َ�س َب ِ
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