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العيد الوطني ٤٣

فــي ســنواته المبكــرة تلقــى جاللتــه تعليــم اللغــة 
أســاتذة  أيــدي  علــى  الدينيــة  والمبــادئ  العربيــة 
فــي  االبتدائيــة  المرحلــة  درس  كمــا  مختصيــن، 
المدرســة الســعيدية بصاللــة، وفــي ســبتمبر ١958م 
أرســله والــده الســلطان ســعيد بــن تيمــور إلــى انجلتــرا 
حيــث واصــل تعليمــه لمــدة عاميــن فــي مؤسســة 
١٣79هـــ  عــام  وفــى  )ســافوك(،  خاصــة  تعليميــة 
العســكرية  باألكاديميــة  التحــق  الموافــق١96٠م 
الملكيــة )ســاند هيرســت( كضابــط مرشــح، حيــث 
أمضى فيهـــا عـــامين درس خـــاللها العلوم العســكرية 
ــدى  ــى إح ــم إل ــم انض ــان، ث ــالزم ث ــة م ــرج برتب وتخ
الكتائــب البريطانيــة العاملــة  آنــذاك فــي ألمانيــا 
الغربيــة حيــث أمضــى ســتة أشــهر كمتــدرب فــي فــن 

العســكرية.  القيــادة 

 بعدهــا عــاد جاللتــه إلــى بريطانيــا حيــث درس لمــدة 
عــام فــي مجــال نظــم الحكــم المحلــي، وأكمــل دورات 
تخصصيــة فــي شــؤون اإلدارة. ثــم هيــأ لــه والــده 
الفرصــة، فقــام بجولــة حــول العالــم اســتغرقت ثالثــة 
أشــهر، عــاد بعدهــا إلى البــالد عــام ١٣8٣هـــ الموافق 

١964م حيــث أقــام فــي مدينــة صاللــة. 

وعلـــى امتــداد السنـــوات الســت التـالـيـــة تعمــق 
جـاللتـــه فــي دراســة الديــن اإلســالمي، وكـــل مــا 
ــة وشــعبًا علــى  ــخ وحضــارة عُمــان  دول يتصــل بتـاريـ
ــم  ــلطان المعظ ــة الس ــار جالل ــد أش ــور. وق ــر العص م
فــي أحــد أحـــاديثه إلــى أنــه )) كان إصــرار والــدي علــى 
دراســة  دينــي وتاريــخ وثقافــة بلــدي لهــا عظيــم األثــر 
فــي توســيع مداركــي ووعيــي بمســؤولياتي تجــاه 
شــعبي واإلنســانية عمومــًا. وكذلــك اســتفدت مــن 
التعليــم الغربــي وخضعــت لحيــاة الجنديــة، وأخيــرًا 
ــكار  ــراءة األف ــن ق ــتفادة م ــة لالس ــدي الفرص ــت ل كان
ــم  ــري العال ــن مفك ــد م ــفية للعدي ــية والفلس السياس

.)) المشــهورين 

السلــطــان قابـــوس ... ومــراحـل تعلمهُ
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يأتــي الثامــن عشــر مــن نوفمبــر مــن كل عــام يحمــل البشــرى 
و البســمة و االفــراح لــكل بيــت عمانــي ففــي هــذا اليــوم 
ــي  ــي الحقيق ــد الوطن ــال بالعي ــة لالحتف ــان قاطب ــن عم تتزي
للوطــن ، وتمــر االيــام وهــا نحــن نحتفــل بالعيــد الوطنــي 4٣ 
و الــذي جــاء بــكل االحــالم ، اقــول احــالم العمانييــن لتكــون 
حقيقــة و واقعــا بفكــر القائــد البانــي لهــذا الوطــن و بحفــاوة 

شــعب وعزيمــة رجــال  .
نعــم يأتــي هــذا اليــوم والفرحــة تعــم جميــع موظفــي القطــاع 
المدنــي الذيــن استبشــروا بصــدور التوجيهــات الســامية مــن 
ــوس –  ــلطان قاب ــة الس ــب الجالل ــرة صاح ــا حض ــدن موالن ل
ــي ....  ــاع المدن ــب القط ــد روات ــاه – بتوحي ــه اهلل ويرع يحفظ
حلــم أصبــح حقيقــة و واقعــا تحقــق برؤيــة صادقــة و واعيــة لما 
ــة مــن عمــر النهضــة المباركــة ، وبمــا  تتطلبــه هــذه المرحل
يحقــق االســتقرار لجميــع موظفــي القطــاع المدنــي ويدفعهــم 
للعمــل بــكل إخــالص و تفــان لبنــاء هــذا الوطــن و المشــاركة 
الفعالــة بمســؤولية مجتمعيــة و واضحــة كمــا اراد لهــا موالنــا 

حفظــه اهلل ويرعــاه . 

ــة شــاهدة  ــى أرض عمــان الحبيب ــي تحققــت عل االنجــازات الت
علــى أن مــا تحقــق لــم يــأت مــن فــراغ وإنمــا تحقــق بحكمــة 

حكيــم ورؤيــة ثاقبــة لمفكــر وشــعب لبــى نــداء قائــدة 
ــي  ــاح ف ــة النج ــطر حكاي ــان و يس ــابق الزم ــه ليس ــف حول والت
ــوم  ــد ي ــا بع ــان يوم ــض عم ــان ، و تنه ــة و اإلنس ــاء الدول بن
وإنجــاز بعــد إنجــاز فهــا هــي األرقــام و اإلحصائيــات تقــول إن 
ــة  ــدل التنمي ــرعة مع ــي س ــز األول ف ــق المرك ــلطنة تحق الس
البشــرية علــى مســتوى العالــم ، و تحتــل المرتبــة األولــى 
فــي الســلم واالســتقرار علــى مســتوى الشــرق األوســط ، 
وكذلــك تحتــل المركــز الثالــث عالميــا فــى جــودة الطــرق ، و 
ــرآة  ــه الم ــش في ــكان تعي ــل م ــة كأفض ــة الثاني ــل المرتب تحت
عربيــا ، و تحتــل المرتبــة الرابعــة فــي اســتقطاب االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة ، و تحتــل المرتبــة ٢6 فــي تقريــر الحريــة 

االقتصاديــة  .

الثامــن عشــر مــن نوفمبــر يــوم يســتذكر فيــه الشــعب دروس 
ــا  ــير به ــموعا يس ــون ش ــة لتك ــام عيني ــا ام ــي ويضعه الماض
فــي طريــق المســتقبل فمــا تحقــق ومــا يتحقــق والــذي ســوف 
يتحقــق ســيكون شــاهدا علــى حكايــة قائــد و شــعب و وطــن ، 
حكايــة بــدأت قبــل 4٣ عامــا بتوحيــد عمــان تحــت رايــة دولــة 
المؤسســات  وإليمــان القائــد بــأن العلــم هــو الســالح الــذي 

تبنــى بــه الشــعوب انتشــرت المؤسســات التعليمــة فمــن 
ــلطنة  ــات الس ــت اآلن كل والي ــام ١97٠ أصبح ــدراس ع ٣ م
تحتضــن مــا ال يقــل عــن 5 مــدراس وكذلــك المؤسســات 
الســلطان  جامعــة  بافتتــاح  انطلقــت  مــا  بعــد  الجامعيــة 
ــر مــن  ــى أكث قابــوس عــام ١986 هــا هــي يصــل عددهــا إل
٢9 مؤسســة تعليميــة عليــا ، والحديــث عــن اإلنجــازات يطــول 
إنجــازات فــي كل المجــاالت ســواء علــى  ويتفــرع فهنــاك 
المســتوى االقتصــادي ،أو االجتماعــي ، أو الصحــي أو التعليمــي 

ــخ . ــي ..ال أو الثقاف
كل عام وقائد عمان بألف خير 

علي بن ناصر السنيدي

محمد بن زاهر الراشدي

١8 نوفمبر 
حكاية النجاح

ــو  ــا وه ــع به ــي يتمت ــم الت ــن النع ــعر المواط ــا يستش عندم
ــج  ــه أن يله ــًا ب ــي كان حري ــن الغال ــذا الوط ــالل ه ــأ ظ يتفي
بالشــكر والثنــاء هلل ســبحانه وتعالــى علــى كل مــا أواله 
ــكل مواطــن أن يســتحضر  ــر ب ــه لجدي ــرات وإن ــه مــن الخي ل
ــن  ــا م ــخر اهلل لن ــا أن س ــم وأجله ــذه النع ــباب ه ــض أس بع
يتولــى أمرنــا وأن يقــدر لــه أن يبــذل الغالــي والنفيــس ألجــل 
توفيــر حيــاة مســتقرة ألبنــاء شــعبه ولــكل مــن يعيــش فــي 

ــلطنة. ــي للس ــاق الجغراف النط
وهــا نحــن اآلن نســتقبل العيــد الوطنــي الثالــث واألربعيــن؛ 
ــي الثامــن عشــر  ــي تتكــرر ف ــة الت ــة الغالي المناســبة الوطني
مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام ليتكــرر معهــا العرفــان 
الخيــرات  مــن  إلينــا  آل  مــا  كل  علــى  والشــكر  بالجميــل 

والنعيــم.
ال أحــد ينكــر الخدمــات الجليلــة التــي يقدمهــا هــذا الوطــن 
المعطــاء لــكل مــن يتفيــأ ظاللــه منــذ تولــي جاللــة الســلطان 
المعظــم تقاليــد الحكــم فــي البــالد بمــا لــم يحــظ بــه كثيــر 
ــال  ــا يق ــم. وكم ــار العال ــن أقط ــر م ــي الكثي ــاس ف ــن الن م
ــا  ــه عندم ــل فإن ــا” وبالفع ــن يفقده ــة م ــدر النعم ــرف ق “يع

ــا  ــر مم ــه أكث ــعر بقيمت ــد يش ــا فق ــيئًا م ــان ش ــد اإلنس يفق
ــابقًا. ــه س ــا كان يمتلك عندم

وعندمــا يشــعر اإلنســان بمعانــاة غيــره - بالمعنــى الحقيقــي 
للشــعور - فإنــه يــدرك حقيقــة مــا تمتلكــه نفســه أكثــر، وأن 
ــه  ــًا يؤرق ــيكون هاجس ــره س ــه غي ــي من ــذي يعان ــان ال الحرم

وهــو فــي أفضــل حاالتــه.
واألمــن فــي البــالد هــو أفضــل نعمــة أنعمهــا اهلل علــى 
النــاس بعــد نعمــة اإلســالم ولذلــك وجبــت المحافظــة عليــه 
دائمــًا. وهــذا الوجــوب يتعيــن علــى  الجميــع ســواء كنــا  
ــك قــول اهلل ســبحانه  ــى ذل جماعــات أم أفــرادا وقــد أشــار إل
تعالــى فــي محكــم آياتــه حيــث قــال: } وعــد اهلل الذيــن 
آمنــوا منكــم وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم فــي األرض 
كمــا اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم وليمكنــن لهــم دينهــم 
ــا  ــم أمن ــد خوفه ــن بع ــم م ــم وليبدلنه ــى له ــذي ارتض ال
ــك  ــد ذل ــر بع ــن كف ــيئا وم ــي ش ــركون ب ــي ال يش يعبدونن

ــم ــدق اهلل العظي ــقون {  ص ــم الفاس ــك ه فأولئ
ــذي  ــكان ال ــرات الم ــع بخي ــى كل منتف ــًا عل ــك كان لزام ولذل
ــك  ــاء ذل ــى إبق ــة عل ــى المحافظ ــرص عل ــه أن يح ــش في يعي
الوســائل وذلــك  النعيــم بشــكر اهلل عــز وجــل بمختلــف 
َن رَبُُّكــمْ َلئِنْ شَــَكرْتُمْ  مصداقــًا لقولــه تعالــى: “وَِإْذ تَــَأذَّ
ــو  ــدِيدٌ” وه ــي َلشَ ــمْ ِإنَّ عََذاِب ــنْ َكَفرْتُ ــمْ وََلئِ أَلَِزيدَنَُّك
وعــد ووعيــد مــن المولــى عــز وجــل لــكل تصــرف يقــوم بــه 

ــه. ــد أمــام نعــم اهلل علي العب

كمــا أنــه واجــب علــى جميــع أفــراد المجتمــع التعــاون علــى 
البــر واإلحســان بمــا فيــه المصلحــة العامــة وإن االحتفــاالت 
بالذكريــات الوطنيــة لهــي الدافــع إلــى ذلــك. وبالتعــاون 
المســتمر ستســير منظومــة الحيــاة اآلمنــة فــي مســارها 
الصحيــح ولــن تعيقهــا المعوقــات الجانبيــة التــي ال يهمهــا 
إال زعزعــة األمــن مــن الذيــن ينكــرون فضــل اهلل عليهــم ومــا 
حباهــم بــه مــن الخيــرات وهــم يتفيــأون ظــالل هــذا الوطــن 
المعطــاء وينعمــون بخيراتــه التــي تنهــال عليهــم بغيــر 

ــه. ــاب وال منّ حس

العيد الوطني
)تجدي الوطنية والشكر على 

النعمة(
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ليس هناك أدنى مبالغة في القول إن التعليم العالي وتوفر مراكز 
البحوث والدراسات العلمية والثقافية يمثل المعيار األول لقياس 
العالي قد تجاوز  التعليم  البلدان والمجتمعات، وأن  مدى تقدم 
الواقع، وصار  المعارف المختلفة وتطبيقها على أرض  دور نهل 
بمثابة عامل أساسي لرسم إستراتيجيات بناء اإلنسان والمكان، 
ولم يعد األمر حكرًا على بلدان المنظومة الصناعية المتقدمة، 
في  تزداد  التخصصي  التعليم  من  النوع  لهذا  الحاجة  إن  بل 

البلدان النامية لسد احتياجاتها من التخصصات المختلفة.
ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي وال يزال من األبجديات 
والدتها  منذ  المعاصرة  العمانية  النهضة  لخطاب  التأسيسية 
ضمن   – االهتمام  ذلك  تمثل  وقد  الطيبة،  األرض  هذه  على 
أشياء أخرى كثيرة بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي 
في مختلف المجاالت الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، 
ومجال القضاء، والوعظ واإلرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات 
قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العمانية المؤهلة، 
هذه  تشهد  حيث  الخارجي،  االبتعاث  برامج  إلى  إضافة  هذا 
تحديثات مستمرة سواء فيما يخص بلدان االبتعاث أو مجاالت 
ال  المثال  سبيل  فعلى  والمتطلبات.  لألولويات  وفقًا  الدراسة 
الحصر تم استحداث بلدان ابتعاث جديدة في العام األكاديمي 
٢٠١٣/٢٠١٢ مثل مالطا، وقبرص، وبولندا، والنمسا، وبالمثل 
اللوجستية،  كالعلوم  جديدة  تخصصات  استحداث  تم  فقد 
وصيانة البيئة، والكوارث الطبيعية، وهندسة السكك الحديدية.

أواًل:- البعثات

في  االستيعاب  بزيادة  السامية  التوجيهات  عن  اإلعالن  واكب 
و7٠٠٠  خارجية،  دراسية  بعثة   ١5٠٠ بتوفير  العالي  التعليم 
وأولياء  الطالب  صدور  غمر  كبيرا  ارتياحا  داخلية  دراسية  بعثة 
أمورهم، األمر الذي عمل على رفع نسبة قبولهم في مؤسسات 
نسب  في  قفزة  يحقق  مما  وخارجيا،  داخليا  العالي  التعليم 
من  أكبر  لعدد  الفرصة  وأتاح  العالي،  التعليم  في  االستيعاب 
مخرجات دبلوم التعليم العام لالنخراط في الدراسة األكاديمية، 
مقلصا بذلك أعداد الباحثين عن عمل من هذه الفئة. كما يعمل 
العماني،  للطالب  والعلمية  الثقافية  المكانة  تعزيز  على  ذلك 
بالبعثات  االلتحاق  أقرانه  من  أكبر  عدد  ضمن  له  سيتاح  الذي 
العمل  سوق  إليها  يحتاج  التي  التخصصات  أندر  وفي  الخارجية 
العماني، وقد حرصت الوزارة على وضع اآلليات التي تتناسب مع 
الزيادة الحاصلة في أعداد البعثات الدراسية داخليا وخارجيا لهذا 
العام لتحديد التخصصات المطلوبة خالل االستحقاقات القادمة، 

ومن ذلك:
-  مخاطبة الجهات الحكومية والرسمية لإلفادة باحتياجاتها من 
التخصصات خالل المرحلة المقبلة، فتمت موافاة الوزارة بعدد 
الطبيعة  ذات  التخصصات  وغيرها من  الملحة  التخصصات  من 

النادرة.
بفرز  للبعثات  العامة  المديرية  في  ممثلة  الوزارة  -   قامت 
التي  التخصصات وتحديدها، حيث جعلت األولوية للتخصصات 

ندر أن تم االبتعاث إليها من قبل، حتى استقرت قائمة 

التخصصات على مجموعة منها، تركزت على العلوم الهندسية، 
والقانون،  والترجمة،  واللغات،  والسياحية،  والزراعية،  والطبية، 

والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وغيرها.
البعثات  صعيدي  على  اتخذت  التي  اإلجراءات  مجموعة  أما  

الخارجية والبعثات الداخلية فتمثل في اآلتي:
أحد  الخارجية  البعثات  دائرة  الخارجية:-  تمثل  البعثات   -١
بها  يناط  حيث  للبعثات،  العامة  بالمديرية  المهمة  الكيانات 
التعليم  المتعلقة برفد خريجي دبلوم  المهام  القيام بعدد من 
العام أو ما يعادله وإلحاقهم في بعثات خارجية حكومية، أو منح 
دراسية مقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة، من أجل 
تأهيلهم للحصول على اإلجازة الجامعية األولى )البكالوريوس( 
العمل  سوق  يحتاجها  التي  العلمية  التخصصات  مختلف  في 
سير  على  لالطمئنان  عليهم  اإلشراف  ثم  ومن  بالسلطنة، 
وخدمات  رعاية  من  إليه  يحتاجون  ما  كل  وتقديم  دراستهم 

تعينهم على تحقيق أهداف ابتعاثهم للخارج.
مذكرات  على  بالتوقيع  مستمر  وبشكل  الدائرة  تقوم  كما 
الجامعات  مختلف  مع  العلمية  االتفاقات  وبعقد  التفاهم 
العالم،  دول  من  العديد  في  الرائدة  األكاديمية  والمؤسسات 
وذلك إلثراء عملية االبتعاث بمخرجات البرامج العلمية النادرة، 
والتي من نتائجها المتوقعة إكساب خريج هذه البرامج بالخبرات 
تنتهجها  التي  المختلفة  التنمية  لخطط  المطلوبة  والمهارات 
السلطنة. حيث تم توزيع البعثات الدراسية الخارجية على مختلف 
الدول العربية واألجنبية للعام ٢٠١٢/٢٠١١ على فئتين : فئة 

)أ( ١64٣ بعثة  وفئة )ب( ١5٠٠ بعثة. 
الدراسية  البعثات  بتوفير  الوزارة  تقوم  الداخلية:-  البعثات   -٢
الداخلية في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة، وقد بلغ 
عددها بنهاية العام األكاديمي )٢٠١٢/٢٠١١( سبعا وعشرين 
عدد  بتخصيص  الوزارة  تقوم  والتي   تعليمية خاصة،  مؤسسة 
باإلضافة  الرسوم  شاملة  فيها  الكاملة  الدراسية  البعثات  من 
إلى المخصص الشهري ألبناء أسر الضمان االجتماعي لمرحلة 
الدراسية  البعثات  الوزارة بتمويل عدد من  الدبلوم، كما تقوم 
ألبناء الدخل المحدود، حيث تتحمل الوزارة ما نسبته )١٠٠%( 
من إجمالي الرسوم الدراسية، كما تقوم دائرة البعثات الداخلية 
ومتابعتهم  البعثات  تلك  باإلشراف عليهم منذ ترشيحهم على 
بالوزارة،  المالية  الشؤون  دائرة  مع  بالتنسيق  وماليًا  أكاديميا 
قد  التي  والصعوبات  المعوقات  كافة  تذليل  على  تعمل  كما 
تواجههم طوال مدة دراستهم. وتقوم الوزارة بمواصلة تمويل 
الطلبة المجيدين من أبناء أسر الضمان االجتماعي  وأبناء أسر 
أعلى  على  الحاصلين  البكالوريوس  لمرحلة  المحدود  الدخل 
أن  بالذكر  والجدير   ، الدبلوم  مرحلة  في  األكاديمية  المعدالت 
الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد المبتعثين في كل عام أكاديمي . 

السامية  التوجيهات  صدرت  العليا-:  الدراسات  بعثات   -٣
بتخصيص ١٠٠٠ بعثة خارجية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه 
في التخصصات العلمية التي يحتاج إليها سوق العمل العماني، 
تحديد  أجل  من  آنفا  المذكورة  اآللية  الوزارة  اتبعت  وقد 
البعثات  ُقسِّمت  وقد  العمل،  سوق  يتطلبها  التي  التخصصات 

على مدى خمس سنوات بواقع ٢٠٠ بعثة لكل سنة، موزعه على 
النحو التالي:-

التخصصات الطبية والطبية المساندة عدد )46( بعثة.
ماجستير ودكتوراه عدد )١54( في مختلف التخصصات.

الوزارة  سياسة  مع  تماشيا  العالي:  التعليم  خدمات  مكاتب   -4
الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التعليم العالي 
لفتح  الخاصة  المؤسسات  لتلك  الترخيص  تم  السلطنة،  في 
العالي  التعليم  خدمات  نشاط  وتقديم  بمزاولة  تقوم  مكاتب 
تمت  والتي  الوزارة،  حددتها  التي  والمعايير  الشروط  ضمن 
خدمات  لمكاتب  التنظيمية  الالئحة  ضمن  أحكام  إلى  بلورتها 
بتاريخ   ٢٠١٣/9 رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  العالي  التعليم 
٢٠١٣/٢/٢6م، ولدفع هذه المكاتب إلى رفع مستوى الخدمات 
التي تقدمها واالرتقاء بها بما يضمن جودتها وتميزها فقد تم 
تصنيفها إلى فئتين أولى وثانية ضمن معايير أكاديمية وإدارية 
الوزارة )٢١(  المرخصة من قبل  المكاتب  وفنية، وقد بلغ عدد 

مكتبا بمحافظات السلطنة المختلفة.

ثانيًا : كليات العلوم التطبيقية

انطالقًا من التوجيه السامي لسلطان البالد المفدى في الخطاب 
المزيد  إعطاء  أهمية  على  نص  والذي  عمان  لمجلس  األخير 
خالل  مهاراته  وصقل  الشباب  مكتسبات  لتعزيز  الفرص  من 
المرحلة المقبلة ودعم الشباب العماني للمشاركة في المحافل 
العلمية العالمية، دأبت وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية 
التعليمية  المسيرة  دعم  على  التطبيقية  العلوم  لكليات  العامة 
كليات  على ست  المديرية  االتجاهات، حيث تشرف  في مختلف 
)صحار،  السلطنة  واليات  مختلف  في  تتوزع  التطبيقية  للعلوم 
نزوى، صور، عبري، صاللة، الرستاق(، وقد بلغ عدد الطلبة في 
العام األكاديمي ٢٠١٣/٢٠١٢ حوالي )7٢95( طالب وطالبة 
المعلومات،  )تقنية  اآلتية:  األكاديمية  البرامج  في  يدرسون 
والهندسة،  والتصميم،  االتصال،  ودراسات  األعمال،  وإدارة 
طالب   )4٣٣( حوالي  وهناك  التطبيقية(،  الحيوية  والتقنية 
التربية  ببرنامج  االنجليزية  اللغة  بتخصص  يدرسون  وطالبة 
الطلبة  قبول  عدد  ويتزايد  بالرستاق،  التطبيقية  العلوم  بكلية 
سنويًا بنسب معينة. وتعمل المديرية مع الكليات بشكل فاعل 
في بناء وتطوير األعمال المتعلقة بهما في ضوء أهداف الوزارة 

والخطة اإلستراتيجية للكليات و السياسيات المحددة لذلك.

ثالثا :  التعليم العالي الخاص

أصبح  أنه  يلحظ  الخاص،  العالي  التعليم  واقع  في  المتأمل  إن 
السلطنة  في  البشري  المال  رأس  في  لالستثمار  أساسيًا  رافدًا 
كما أنه يسهم مساهمة كبيرة في إعداد كوادر مؤهلة ومزودة 
أن وجوده  البالد. كما  العمل في  الالزمة لمد سوق  بالمهارات 
العالي  بالتعليم  االلتحاق  فرص  زيادة  في  أهمية  يشكل  أصبح 
ولتغطية الطلب المتزايد عليه من قبل الطلبة بالسلطنة أو من 
خارجها. كما أن فرصة مواصلة التعليم لم تعد كما في السابق 

التعــليــم العــالــي مسيــرة وإنجــازات
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تقتصر على فئة خريجي دبلوم التعليم العام فقط، بل امتدت 
من  خاصة  تعليمه  استكمال  في  الرغبة  له  من  كافة  لتشمل 
فقد  والخاص،  الحكومي  القطاعين  في  والعاملين  الموظفين 
أوجد هذا القطاع فرصة لهذه الفئات لمواصلة تعليمهم العالي.

فقد  مضطردًا،  نموًا  الخاص  العالي  التعليم  قطاع  شهد  وقد 
تطورت مؤسسات التعليم العالي الخاصة كمًا ونوعًا؛  ففي العام 
الحالي وصل عدد المؤسسات إلى تسع عشرة كلية وسبع جامعات 
خاصة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتقدم تخصصات 
وبرامج مختلفة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير 

ليصبح عدد هذه المؤسسات ستة وعشرين مؤسسة.
بنسب  يتزايد سنويًا  المؤسسات  في هذه  الطلبة  عدد  أن  كما 
األكاديمي  العام  إحصائية  حسب  عددهم  بلغ  حيث  مختلفة 

٢٠١٢/٢٠١١ إلى )47465( طالبا وطالبة.
وتتوج اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير التعليم العالي الخاص 
التنمية  عملية  لمواكبة  استمراره  وتأكيد  جودته  وضمان 
والعيني  المادي  الدعم  أوجه  من  العديد  تقديم  في  البالد  في 
بأن  إيمانا منها  القطاع  المباشر لمؤسسات هذا  وغير  المباشر 
هذا الدعم هو آلية من آليات تطوير التعليم واالرتقاء بمستواه 
ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة المنتسبين إليه. وتمثل هذا 
المؤسسات،  هذه  إلنشاء  المناسبة  األراضي  توفير  الدعم في 
وقد باشرت عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إقامة 
مبانيها الدائمة في األراضي المخصصة من قبل الحكومة حيث 
 )٢١( الحكومية  األراضي  استلمت  التي  المؤسسات  عدد  بلغ 
الدائمة في  إلى مبانيها  انتقلت  مؤسسة، منها )١9( مؤسسة 
التشييد. باإلضافة  حين بقيت مؤسستين ال زالت مبانيها قيد 
إلى ذلك دعمت الجامعات الخاصة بنسبة )5٠%( من رأس المال 
وبما ال يتجاوز عن ثالثة ماليين ريال عماني عالوة على المكرمة 
السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
المعظم لعدد من الجامعات الخاصة )جامعة صحار، وجامعة ظفار، 
وجامعة نزوى، وجامعة البريمي، وجامعة الشرقية( بمنحها ١7 
مليون ريال لكل جامعة. كذلك حظيت مؤسسات التعليم العالي 
الخاصة بالعديد من اإلعفاءات الضريبية والجمركية المفروضة 

على المؤسسات والشركات األخرى.
لمؤسسات  الحكومة  قبل  من  الممولة  والمنح  البعثات  وتعتبر 
تم  فقد  الحكومي  الدعم  من  آخر  نوع  الخاصة  العالي  التعليم 
توفير 7٠٠٠ بعثة داخلية وزعت على مؤسسات التعليم العالي 

الخاصة وفق أسس وضوابط محددة.
 

رابعًا : مركز القبول الموحد

 ١٠4( رقم  سلطاني  بمرسوم  الموحد  القبول  مركز  إنشاء  تم 
العالي،  التعليم  لوزارة  التابعة  المديريات  إحدى  وهو   )٢٠٠5/
ويعنى بتنسيق وإنهاء إجراءات قبول الطلبة الذين أنهوا دبلوم 
التعليم العام بالمدارس )الثانوية العامة(، ويرغبون في الحصول 
وخارج  داخل  العالي  التعليم  بمؤسسات  دراسية  مقاعد  على 
. ويضمن  اإللكتروني  القبول  التسجيل في نظام  السلطنة عبر 
المتقدمين، كما  الطلبة  لجميع  المتساوية  الفرص  النظام  هذا 

يلبي حاجة المجتمع في تسهيل عملية تقديم طلبات االلتحاق 
بمؤسسات التعليم العالي 

الحديثة طبقا  التكنولوجيا  وإدارتها بكفاءة من خالل استخدام 
التي  االلتحاق  وشروط  درجاتهم،  ومجموع  الطلبة،  لرغبات 
تحددها المؤسسة والمقاعد الدراسية المتوفرة في كل برنامج 

دراسي.
ليضم  عمره  من  الثمانية  األعوام  خالل  تطورًا  المركز  وشهد 

نظما إلكترونية متعددة وهي:
ويختص  األولى  الجامعية  للمرحلة  إلكتروني  قبول  نظام   -١
يعادله  وما  العام  التعليم  دبلوم  وقبول طلبة خريجي  بتسجيل 

من الشهادات األخرى.
طلبة  بتسجيل  ويختص  العليا،  للدراسات  القبول  نظام   -٢

الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(.
وقبول  بتسجيل  ويختص  الداخلية  المالية  اإلعانات  نظام   -٣
بمؤسسات  الخاصة  نفقتهم  على  الدارسين  العمانيين  الطلبة 
التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة لمواصلة دراستهم على 

نفقة وزارة التعليم العالي.
الطلبة  بتسجيل  ويختص  الخارجية  المالية  اإلعانات  نظام   -4 
لمواصلة  السلطنة  خارج  نفقتهم  على  الدارسين  العمانيين 

دراستهم على نفقة وزارة التعليم العالي.
5- نظام البعثات الداخلية والخارجية الشاغرة والمنح المقدمة 
من مؤسسات التعليم العالي أو بعض مؤسسات القطاع الخاص 
ويختص بتسجيل وقبول طلبة األعوام الدراسية السابقة ممن 

لم يسبق لهم الحصول على فرصة لإللتحاق بالتعليم العالي.
ونشر  بتوفير  ويختص  العالي  للتعليم  اإلحصائي  النظام   -6

بيانات إحصائية عن قطاع التعليم العالي في السلطنة.

خامسا : تنمية الموارد البشرية 

) أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا 

فاإلنسان  وبرامجنا  خططنا  في  القصوى  باألولوية  تحظى  أنها 
هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور 
حوله كل أنواع التنمية إذ إن غايتها جميعا هي إسعاده وتوفير 
كان  ولما  وسالمته  أمنه  وضمان  له  الكريم  العيش  أسباب 
الشباب هم حاضر األمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه 
من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت 
والتدريب  التعليم  فرص  لهم  توفر  أن  إلى  جاهدة  الحكومة 
السنوي  االنعقاد   - سعيد  بن  قابوس   ) والتوظيف  والتأهيل 

لمجلس عمان ٢٠١١م .
تدريب  في  كبيرة  خطوات  العالي  التعليم  وزارة  خطت  لقد 
لحضرة  السامية  الرؤية  من  انطالقا  وذلك  موظفيها  وتأهيل 
صاحب الجاللة السلطان قابوس المعظم - حفظه اهلل ورعاه – 
العالي وعلى رأسهم  التعليم  و اهتماما من المسؤولين بوزارة 
التعليم  وزيرة  البوسعيدية  بنت سعود   راوية  الدكتورة  معالي 
وكيل  الصارمي  محمد  بن  عبداهلل  الدكتور  سعادة  و  العالي 
الوزارة ، حيث شهد تدريب موظفي الوزارة تطور ملحوظا ففي 
األكاديميين  و  االداريين   ( الموظفين  عدد  كان   ٢٠١٠ عام 
يبلغ  تدريب  على  حصلوا  الذين  األكاديميين  و   ) المساندين 
وصل  و   956 إلى  ليصل   ٢٠١١ عام  في  ارتفع  بينما   6٣4
سبتمبر  شهر  ولغاية  العام  هذا  وفي   ١١5٠ إلى   ٢٠١٢ عام 
( و  المساندين  األكاديميين  و  اإلداريين   ( الموظفين  بلغ عدد 

األكاديميين الحاصلين على تدريب 9٠9 موظفا . 
 ( الموظفين  عدد  ارتفع  فقد  الموظفين  تأهيل  مجال  في  أما 
اإلداريين و األكاديميين المساندين ( واألكاديميين الحاصلين 
على فرصة تأهيل ليصل العدد ٣7 موظف عام ٢٠١٠ و في عام 
٢٠١١ بلغ عددهم 4٠ موظفا وفي عام ٢٠١٢ بلغ عددهم 5١ 
موظفا ، وبلغ عددهم حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٣ عدد ١9 

موظفا . 

العيد الوطني ٤٣
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عندمــا يبــدأ الحديــث عــن عيــدك يــا غاليــة تتزاحــم الكلمــات، 
وتفيــض قواميــس اللغــة بأعــذب المفــردات، وحــده عيــدك يــا 
عمــان يســتحق بــوح القصائــد والشــعر والكلمــات.. فــي عيــدك 

تتراقــص فــي الحناجــر أصــدق األناشــيد وأروع األغنيــات. 
ــأن  ــوات، ب ــوالء والدع ــب وال ــتحقين الح ــر.. تس ــتحقين أكث تس
يحفظــك المولــى ويبعــد عنــك شــر الفتــن واألزمــات، ويحفــظ 

ــم الملهــم صاحــب المكرمــات. ــا المربــي المعل قائدن
ــع  ــع الجمي ــة م ــاطر الفرح ــا إال أن تش ــى قلوبن ــدك تأب ــي عي ف

ــر. ــف والمدي ــذ، والموظ ــم والتلمي ــد، المعل ــب والبعي القري
هنــا نســطر مشــاعر أبــت إال ان تشــارك الشــعب فرحتهــم، 
التعليــم  وزارة  موظفــي  بمشــاعر  ملئــت  تعبيريــة  مســاحة 
بأوامــره  أخــرى  الغالــي، وفرحــة  الوطــن  فــي  العالــي حبــا 
ــي مــا جعــل  ــد رواتــب موظفــي القطــاع المدن الســامية بتوحي

العيــد عيــدان لــكل مواطــن عمانــي فــي هــذا الصــرح. 

يفتتــح ســطورنا هذه  
ــن ســالم  د. ماجــد ب
الســعيدي مديــر عام 
اإلداريــة  الشــؤون 
بالــوزارة  والماليــة 
توجيهــات  يثمــن 
الســامية  جاللتــه 
هــذه  فــي  قائــال:  
الكريمــة  المناســبة 
أن  إال  يســعني  ال 
بالشــكر  أتقــدم 
لموالنــا  الجزيــل 
صاحــب  حضــرة 
الســلطان  الجاللــة 

قابــوس بــن ســعيد المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه علــى تفضلــه 
ــى  ــب عل ــر الطيّ ــي كان لهــا األث بهــذه المكرمــة الســامية الت
ــاء هــذا الوطــن. كمــا أننــي أنتهــز الفرصــة  ــع أبن نفــوس جمي
ــد؛  ــن المجي ــث واألربعي ــي الثال ــد الوطن ــه بالعي ــة جاللت لتهنئ
ــور الصحــة  ــه بموف ــى جاللت ــم عل ــز وجــل أن يدي ســائاًل اهلل ع
والعافيــة وأن يمــد فــي عمــر جاللتــه إنــه ســميع مجيــب.

الجديــر بالذكــر إن جميــع التوجيهــات الســامية لموالنــا حضــرة 
ــى  ــدم أرق ــي تُق ــة الت ــة المدرس ــي بمثاب ــة ه ــب الجالل صاح
ــة.  ــاة العصري مســتويات المناهــج للتفاعــل مــع منظومــة الحي
ــي هــي  ــى هــذا مــن خــالل هــذه المكرمــة الســامية الت ويتجل
ــي  ــا ه ــة، وم ــي اإلدارة الحديث ــه ف ــدى ب ــوذج يُقت ــة نم بمثاب
ــات وتغيرهــا،  ــر للمتطلب ــي األم ــرًا عــن مــدى إدراك ول إال تعبي
ــع  ــين األداء ورف ــي تحس ــًا ف ــر إيجاب ــي تؤث ــك األدوات الت وكذل
ــي  ــداف الت ــن األه ــن م ــب اليقي ــذا بجان ــة ه ــتوى االنتاجي مس

ــا. ــيتم تحقيقه س

إن المكرمــة التــي تفضــل بهــا صاحــب الجاللــة تعكــس مــدى 
ــن  ــدًا م ــذل مزي ــن لب ــجيع الموظفي ــى تش ــه عل ــرص جاللت ح
الجــد والمثابــرة فــي تحقيــق األهــداف المناطــة بهــم والعمــل 
علــى أداء الواجبــات علــى الوجــه الــذي ينــال رضــا الجميــع وهــي 
ــد  ــه مقالي ــي جاللت ــذ تول ــم من ــرف وعظي ــخ مشّ ــدادًا لتاري امت
الحكــم فــي البــالد. كمــا أن هــذه المكرمــة تعــد ترســيخًا 
ــوارد  ــه بالم ــام جاللت ــن اهتم ــاس م ــوب الن ــي قل ــت ف ــا ثب لم
البشــرية ومــا تنتجــه فــي ســبيل الرقــي بمســتوى الوطــن 
ولتحقيــق  الخارجــي  العالــم  تطــورات  لتواكــب  والمواطــن 

ــة. ــداف الوطني األه

ســيف  بــن   بــدر 
الكنــدي  مديــر مكتــب 
ــع  ــل ويرف ــعادة الوكي س
التهانــي  آيــات  أســمى 
والتبريــكات إلــى المقــام 
لموالنــا  الســامي 
حضــرة صاحــب الجاللــة 
قابــوس  الســلطان 
المعظــم  ســعيد  بــن 
 – ورعــاه  اهلل  – حفظــه 
بمناســبة العيــد الوطني 
بــأن  ويؤكــد  المجيــد، 
العيــد الوطنــي إنمــا هــو 
ــد لســائر البــالد مــن  عي

مواطنيــن ومقيميــن لمــا يلمســه الجميــع مــن نهضــة مباركــة 
شــملت شــتى المجــاالت ومختلــف البقــاع فــي هــذه األرض 

لطيبــة. ا
كمــا أرفــع – بالنيابــة عــن نفســه وباألصالــة عــن زمالئــه 
الشــكر  عبــارات  أســمى   – المدنــي  القطــاع  فــي  العامليــن 
والتقديــر إلــى قائــد البــالد المفــدى علــى توجيهاتــه الكريمــة 
بتوحيــد رواتــب موظفــي القطــاع المدنــي. وهــذه التوجيهــات 
ــاء شــعبه ومالمســته  ــه مــن أبن ــرب جاللت ــى ق ــر شــاهد عل خي
بأهميــة  العميــق  جاللتــه  وإيمــان  وآمالهــم،  لمتطلباتهــم 
ــر ســبل العيــش الكريــم للمواطنيــن، وهــو الوعــد الــذي  توفي
ــلطنة  ــاء الس ــى أبن ــزه اهلل - عل ــلطان – أع ــة الس ــه جالل قطع

ــالد. ــي الب ــم ف ــد الحك ــه مقالي ــان تولي إب
ــالد  ــد الب ــر قائ ــي عم ــد ف ــل – أن يم ــز وج ــى – ع ــا المول ودع
المفــدى ويحفظــه ويوفقــه دائمــا لمــا فيــه الخيــر والصــالح ،، 

ــاء. ــب الدع ــه ســميع مجي إن

وعبــر ســعيد بــن ســالم الفالحــي مدير مســاعد لدائــرة ترخيص 
المؤسســات والبرامــج بالمديريــة العامــة للجامعــات والكليــات 

ــد: فــي غمــرة احتفــاالت  ــوم المجي الخاصــة عــن ابتهاجــه بالي
الســلطنة بالعيــد الوطنــي الثالــث واألربعيــن المجيــد أنــه لمــن 
ــة، أن  ــي نهضــة عمــان الحديث ــان لبان دواعــي الســرور واالمتن
أتقــدم نيابــة عــن كافــة الزمــالء بالمديريــة العامــة للجامعــات 
والكليــات الخاصــة إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه بالتهنئــة 
الصادقــة بمقــدم العيــد الوطنــي المجيــد، داعيــا اهلل تعالــى أن 
يديــم هــذه المناســبة علــى جاللتــه وهــو ينعــم بموفــور الصحة 
والعافيــة والعمــر المديــد، وعلــى الشــعب العمانــي األبــي 
ــى  ــاالت، وعل ــة المج ــي كاف ــار ف ــدم واالزده ــن التق ــد م بمزي
عمــان باألمــن واالســتقرار والرخــاء، كمــا يطيــب لــي كذلــك أن 
ابــارك لكافــة المنتســبين للقطــاع المدنــي بصــدور التوجيهــات 
الســامية والقاضيــة بتوحيــد جــدول الرواتــب والدرجــات لكافــة 
العامليــن بهــذا القطــاع، ومــا هــذه التوجيهــات مــن لــدن 
ــى اســتمرار  ــه عل ــاه اهلل إال تجســيدا لحــرص جاللت ــا يرع موالن
ــة فــي  ــه األبوي ــى رعايت ــاء شــعبه، وعل ــه الالمحــدود ألبن عطائ
ــز، وإذ  ــن العزي ــذا الوط ــي ه ــه ف ــة ابنائ ــتوى معيش ــع مس رف
نثمــن هــذه توجيهــات جاللتــه الســامية ومــا تحملــه مــن عطــاء 
ــي،  ــاع المدن ــي القط ــن ف ــة العاملي ــة لكاف ــة طيب ــخي ورعاي س
أدعــو اهلل ســبحانه وتعالــى علــى أن يســبغ علــى جاللتــه موفــور 
الصحــة والعافيــة وأن يديمــه ذخــرا لعمــان وأبــا حنونــا ألهلهــا.

بــن  محمــد  ويوجــز 
ــق  ــي منس ــان الرحب خلف
الشــؤون  عــام  مديــر 
والماليــة  اإلداريــة 
فرحتــه فــي أســطر قليلة 
ــزاوج  ــا تت ــول: عندم فيق
النهضــة  منجــزات 
أرض  علــى  المباركــة 
الواقــع فإنهــا تلــد دولــة 
عبابهــا  شــق  عظيمــه 
قائــد ربــى ويربــي األمــم 
علــى يــده. .. و عندمــا 
تتالقــى النعم الســماوية 
العبــد  فــإن  واألرضيــة 

يبكــي فرحــا علــى فضــل اهلل ومــن ثــم فضــل ســلطان البــالد. 
يــا ربــاه مــا أجمــل األيــام النوفمبريــة ســماء ممطــره وتوجيهات 
ســامية. وفــق اهلل كل مشــمر عــن ســاعديه لخدمــة هــذا الوطن 

البــالد... ســلطان  وأوامــر  توجيهــات  ملبيــن  الغالــي 

ــر أوالد  ــن ناص ــف ب ــت خل ــة بن ــدى جليل ــات ل ــت الكلم تزاحم
ثانــي كاتبــة شــؤون موظفيــن بدائــرة شــؤون الموظفيــن 
عنــد تعبيرهــا بســرورها بهــذا اليــوم الرائــع:  كثيــرة هــي 

نبض وطن،،
لك الحب والوالء سيدي.. ولكِ العز والفخر يا أبـيـة

د.ماجد السعيدي

بدر الكندي

محمد الرحبي

العيد الوطني ٤٣
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المعانــي التــي  تتداعــى 
ــث  ــد الحدي ــرة عن للذاك
عــن والوطــن والقائــد 
وخاصــة اإلحتفــال بيــوم 
 ، المجيــد  الســلطنة 
الوطــن  يمثلــه  لمــا 
مــن  اإلنســان  لــدى 
ومرتكــز  وجــود  قيمــة 
ــوح  ــث للطم ــال ومبع آم
ــه  ومكــون أساســي لذات
وبهــذا يرتبــط اإلنســان 
الفخــر  بوطنــه بربــاط 
ــزاز وقيمــة الــوالء  واالعت
واالنتمــاء فكيــف بوطــن  
وقائــده موالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــون بــن 

ســعيد –حفظــه اهلل ورعــاه-.
إن يــوم الثامــن عشــر مــن نوفمبــر المجيــد لهــو ميــالد وطــن 
ويــوم تأريخــي فــي حيــاة كل عمانــي ووســام فخــر واعتــزاز وإذ 
ــام المباركــة بهــذه  ــة فــي هــذه األي تحتفــل ســلطنتنا الحبيبي
المناســبة الغاليــة تنبــري األقــالم وتطغــى مشــاعر البهجــة 
والحبــور علــى نفــوس أبنائهــا األوفيــاء وتتعمــق فــي دواخلهــم 
الجاللــة  لبانــي نهضتهــا  حضــرة صاحــب  الــوالء  مشــاعر 

ــاه. ــه اهلل ورع ــعيد –حفظ ــن س ــوس ب ــلطان قاب الس

إن الكلمــات تعجــز عــن وصــف المشــاعر التــي تكتنــف األفئــدة 
فرحــة وغبطــة األوامــر الســامية التــي المســت قلــب كل محــب 
لهــذه األرض الطيبــة، خاصــة وأنهــا أتــت لتضاعــف مــن الفرحة 
التــي يعيشــها أبنــاء الوطــن هــذه األيــام بمناســبة العيــد 
الوطنــي الثالــث واألربعيــن المجيــد الــذي يأتــي عامــا بعــد عــام 
ليؤكــد علــى التنميــة التــي شــهدتها البــالد تحــت ظــل القيــادة 
ــه – أبقــاه اهلل-، و هــذه األوامــر الســامية  الحكيمــة لجاللتــــــ
ــاء  ــا أبن ــرف به ــا يتش ــا م ــي دائم ــكارم الت ــتمرارا للم ــد اس تُع
هــذا البلــد المعطــاء مــن لــدن قائــد كريــم  أثبتــت األيــام بُعــد 
نظرتــه وحكمتــه التــي أشــاد بهــا القاصــي قبــل الدانــي، ومطــر 
مكرماتــه علــى أبنائــه ليســت بالغريبــة ، تعــوًد عليهــا الجميــع 
ــا وأطــال  ــة، حفــظ اهلل موالن ــاء الســلطنة قاطب ــة أرج ــي كاف ف
ــعب  ــة والش ــة والعافي ــر الصح ــه بواف ــغ علي ــره وأصب ــي عم ف

العمانــي األبــي بالعــز واإلبــاء.

ــب  ــة بمكت ــؤون إداري ــب ش ــقصي كات ــعيد الش ــن س ــالم ب س
ســعادة الوكيــل  يرفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات 

للمقــام الســامي لموالنا 
حضــرة صاحــب الجاللــة 
ــن  ــوس ب ــلطان قاب الس
ــزه  ــم- اع ــعيد المعظ س
مــا  بــأن  ويؤكــد  اهلل، 
تــم انجــازه خــالل ال4٣ 
عامــا الماضيــة يشــهد 
ــي  ــه كل مواطــن عمان ل
ومقيــم في هــذه االرض 
زالــت  ،وال  الطيبــة 
مســيرة البنــاء والتنميــة 
ــق المنهــج  مســتمرة وف
ــة  ــا جالل ــم لموالن الحكي
المعظــم  الســلطان 

ــته  ــين معيش ــي وتحس ــن العمان ــاء بالمواط ــالل االرتق ــن خ م
الكريمــة وظهــر هــذا واضحــا مــن خــالل توجيهاتــه الســامية 
الكريمــة بتوحيــد جــدول الرواتــب، وأن لهــذه اللفتــة الكريمــة 
الســامية دليــل واضــح الهتمــام جاللتــه – اعــزه اهلل - الكريمــة 
ــظ اهلل  ــي، حف ــن العمان ــة المواط ــين معيش ــي وتحس ــي رق ف

ــره. ــي عم ــال اهلل ف ــا وأط موالن

ويجــود لنــا  خلفــان بــن 
باحــث  الجابــري  حمــد 
أول  مبعوثيــن  شــؤون 
الداخليــة  بالبعثــات 
هــذه  حــول  بمشــاعره 
إن  ليقــول:  المناســبة 
هــذه المناســبة العطــرة 
تجديــدا  إال  هــي  مــا 
الجياشــة  لمشــاعرنا 
الوطــن وقائــده  لحــب 
أفنــى  الــذي  المفــدى 
خدمــة  فــي  شــبابه 
أولــى  حيــث  الوطــن 
لبنــاء  كبيــرا  اهتمــام 
ســواء. كلمــة  علــى  وتعاضــدا  وتثقيفــا  تعليمــا  المواطــن 

ــام  ــل أي ــه قب ــا جاللت ــاد به ــي ج ــامية الت ــر الس ــت األوام وتوج
فرحــة الجميــع وأصبحــت حديــث كل مواطــن فــي هــذا الوطــن 
وســبب ســعادته وابتهاجــه، حتــى يخيــل لــك بأنــك فــي عــرس 

عامــر زف فيــه كل مواطــن عمانــي!

بنت  إيمان  وتوجهت 
بالشكر  الحارثية  سلوم 
السامي  للمقام  العظيم 
الجاللة  صاحب  لحضرة 
بن  قابوس  السلطان 
ألوامره  المعظم   سعيد 
السامية وقالت: إن هذه 
ستساعد  حتما  األوامر 
في  الكفاءة  رفع  في 
وستقلل  الوظيفي  األداء 
االستقاالت  عدد  من 
القطاع  يشهدها  التي 
عام،  بشكل  الحكومي 
عكست  األوامر  هذه  إن 

ألوانا بهيجة في أرجاء عمان الغالية، فدمت فخرا لعمان قائدنا 
المفدى ووفقك المولى للعلى دوما.

خميــس  بــن  يعقــوب 
الفارســي مديــر دائــرة 
ــى  ــة أب ــؤون اإلداري الش
فرحتــه  يشــارك  أن  إال 
ــع:  ــع الجمي ــه م وابتهاج
المناســبة  هــذه  إن 
مناســبة  المجيــدة 
عظيمــة فــي قلــب كل 
وإن  عمانــي،  مواطــن 
المنجــزات التــي تحققــت 
األرض  هــذه  علــى 
تحصــى،  وال  تعــد  ال 
جاللتــه  ومكرمــات 
مســتمرة  الســخية 
حدود..وبهــذه  بــال 
ــي  ــكات لبان ــي والتبري ــمى التهان ــع أس ــرف برف ــبة أتش المناس
عمــان.” لنــا  وليحفــظ  الســلطان  اهلل  فليحفــظ  النهضــة.. 

هــذا مــا جــادت بــه مشــاعر موظفــي الــوزارة فــي غمــرة فرحــة 
الشــعب باليــوم المجيــد.. فهنيئــا لنــا يومنــا هــذا ..وهنيئــا لنــا 

عمــان العــز .. وهنيئــا لعمــان ولنــا قائدنــا المفــدى

سالم الشقصيجليلة أوالد ثاني

خلفان الجابري

إيمان الحارثية

يعقوب الفارسي

العيد الوطني ٤٣
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تمــر األيــام وتتعاقــب الســنون في نامــوس الزمــان.  أما  فــي ١8 نوفمبر 
مــن كل عــام ترفــل بالدنــا الحبيبــة فــي أزهــى حللهــا وأثوابهــا، وتتزيــن 
بأمجادهــا، وقالعهــا، وحصونهــا، وإنجازاتهــا التــي يشــهد لهــا القاصــي 
قبــل الدانــي، حيــث إن لهــا موعــدًا ســنويًا مــع الذكــرى المتجــددة دومــًا 
لدخولهــا المتكافــئ بجــدارة كبيــرة إلــى العصــر الحديــث جنبــًا إلــى جنب 
مــع بقيــة الــدول واألقطــار التــي كانــت قــد ســبقتنا فــي هــذا المضمــار، 
وهــو موعــد شــاءت األقــدار اإللهيــة المباركــة أن يكــون حضــرة صاحــب 
الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم – العاهــل المفــدى 

للوطــن - هــو مــن يقــوم بتدشــينه خيــر تدشــين.

ــن،  ــام اآلخري ــنا، وأم ــام أنفس ــف أم ــام نق ــن كل ع ــر م ــي ١8 نوفمب ف
األطيــاف،  مختلــف  مــن  مخلصيــن  عمانييــن  مواطنيــن  باعتبارنــا 
والمشــارب، واألمشــاج وقفــة اعتــزاز وكبريــاء افتخــارًا بمــا حققنــاه 
وأنجزنــاه فــي زمــن قياســي مــن حقنــا أن نباهــي بــه األمــم والشــعوب.  
ونقــف كذلــك وقفــة تصميــم، وثقــة، وثبــات، وإرادة، فــي طمــوح ال 
تنقصــه الوفــرة والغــزارة لمــا ســوف ننجــزه – بمشــيئته تعالــى-  اعتمادًا 
علــى العزيمــة الصلبــة للرجــال والنســاء مــن أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز 
الذيــن غــرس فيهــم قائــد البــالد المفــدى بــذور التفانــي المطلــق 
والعطــاء الالمحــدود مــن أجــل المزيــد مــن الخيــر والتقــدم، وذلــك فــي 
ــن  ــل المواط ــي يظ ــر ك ــاء والتطوي ــيرة النم ــنوات مس ــن س ــادم م الق
ــه وحســب قدرتــه التــي ســيتم  العمانــي منتجــًا ومعطــاًء، كل فــي مجال

ــًا. ــا دوم تعزيزه

فــي ١8 نوفمبــر مــن كل عــام نلتقــط أنفاســنا الالهثــة المنخرطــة 
بالكامــل فــي العمــل الوطنــي بكافــة أشــكاله، وأوجهــه، وميادينــه، 
وذلــك كــي نســتذكر، ونتفكــر، أيــن كنــا، وأيــن أصبحنــا، وأيــن ســنكون.  
وبهــذا فإننــا حيــن نرنــو إلــى المســتقبل األكثــر إشــراقًا – بحولــه تعالى- 
نســتوثق بعيــون أكثــر بصــرًا وبصيــرة  مــن أن بوصلتنــا الوطنيــة لــم 
تخذلنــا فــي معرفــة االتجاهــات اعتبــارًا مــن العــام ١97٠، وذلــك بســبٍب 
ــر البحــار  ــان ومهارتــه فــي قيــادة الســفينة عب مــن حنكــة وحــذق الرّبّ
ــوم  ــا الي ــا أن نخوضه ــن علين ــي يتعي ــار الت ــر البح ــا، وعب ــي خضناه الت

وغــدًا.
فــي ١8 نوفمبــر مــن كل عــام نســتمد – بما فيــه الكفاية- الثقــة الكافية 
ــس،  ــة المقايي ــه بكاف ــٌل ل ــا أه ــد أنن ــد للغ ــد، ونؤك ــن جدي ــس م بالنف
وبــكل مــا فيــه مــن صعوبــات، ومعوقــات، وتحديــات، فالعمانيــون 
ذاهبــون إلــى المســتقبل دومــًا، وعربتهــم فــي قطــار التاريــخ محجــوزة 
منــذ العــام ١97٠.  لــن يَحُدّنــا عــن ذلــك أي شــيء، ولــن يوقفنــا أي 
شــيء، واألفــق ســيكون دومــًا فــي انتظارنــا، وليــس مــن خصالنــا عبــر 
ــر مــن ســبعة آالف ســنة - النكــث بالوعــود  ــر أكث ــا – الممتــد عب تاريخن

ــا. ــنا أو لغيرن إْن ألنفس
ــر مــن كل عــام  ــد فــي ١8 نوفمب ــا الوطنــي المجي ــى هــذا فــإن عيدن إل
الــذات، وترصينهــا، وتعزيزهــا،  ينبغــي أن يكــون فرصــة لمراجعــة 
ومحاســبتها، ونقدهــا بــكل صراحــة وشــفافية حســب المقتضيــات، 

ــي بحكــم الطبيعــة  ــب الت ــب، والمطال ــد الهفــوات، والمثال والتوقــف عن
البشــرية المتأصلــة منــذ قديــم الزمــان ال بــد أن ترافــق أي عمــل رســمي 
أو مســعى إنســاني، أو وظيفــي، أو مهنــي، فنحــن – فــي نهايــة المطــاف- 
ــا نرتكــب  ــك فإنن ــي الســماء، وبذل ــى األرض ولســنا مالئكــة ف بشــر عل
ــك  ــد.  وبذل ــا بقص ــا نصححه ــد، ولكنن ــر قص ــو بغي ــى ول ــاء حت األخط
فإنــي أهيــب بالجميــع مبتدئــا بنفســي إلــى المراجعــة الذاتيــة المتكــررة، 
ــة  ــز، وإقال ــا العزي ــح وطنن ــل لصال ــور أفض ــون األم ــي أن تك ــة ف والرغب
العثــرات بصــورة دائمــة، وعــدم الخجــل مــن األخطــاء بشــرط تصحيحهــا 

ــا فــي نفــس القــارب فــي النهايــة. المباشــر، فنحــن كلن

وال يمكــن الحديــث عــن عيدنــا الســنوي الزاهــي فــي ١8 نوفمبــر هــذا، 
وفــي كل عــام، مــن دون اإلحالــة إلــى مســألة التعليــم الــذي ابتــدأ عامّــًا 
ــة  ــة حضــرة صاحــب الجالل ــًا نتذكــر مقول ــا جميع ــًا.  إنن ــح عالي ــم أصب ث
الســلطان قابــوس المعظــم التــي أطلقهــا فــي بدايــات عهــده الرشــيد:  
ــالل  ــك الظ ــذ تل ــجر”.  ومن ــل الش ــت ظ ــو تح ــى ول ــا حت ــنعلم أبناءن “س
الصغيــرة التــي تفيــأ تحتهــا العمانيــون الصغــار نــورًا، وعلمــًا، ومعرفــة، 
بحكمــة وحنكــة القائــد المفــدى، انطلــق الشــباب العمانيــون والشــابات 
العمانيــات إلــى أرقــى الجامعــات وفــي مختلــف التخصصــات اإلنســانية، 
ــة:  نذكــر منهــا  ــة واألجنبي ــدان العربي ــة فــي البل ــة، والعلمي واالجتماعي
مثــاًل جمهوريــة مصر العربيــة، والمملكــة األردنية الهاشــمية، والمملكة 
المغربيــة، والمملكــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة، وكنــدا، وغيــر 
تلــك مــن األمصــار، كــي يعــودوا إلــى بالدهــم الغاليــة وهــم مســلحون 
بالعلــم والوعــي والمعرفــة، وكــي يســهموا بدورهــم فــي مســيرة البنــاء 
والخيــر.  هــذا ناهيكــم عــن الحــدث المركــزي المتمثــل فــي إنشــاء جامعة 
ــح بإقامــة  ــة، والتصري ــات التقني ــم تأســيس الكلي الســلطان قابــوس، ث

المعاهــد والكليــات الخاصــة، انتهــاء بجامعــة عمــان.

ــرة  ــرة األخي ــالل الفت ــة خ ــا االبتعاثي ــعت خارطتن ــد توس ــذا فق ــوق ه وف
لتشــمل بلدانــًا عــدة فــي الشــرق والغــرب وفــي أفضــل الجامعــات وذلــك 
ــي  ــا يحــدث ف ــى م ــاح عل ــارف واالنفت ــرات والمع ــيع الخب مــن أجــل توس

العالــم.

هــذا وإننــي – ختامــًا- أهيــب بإخوتــي وأخواتــي، وأبنائــي وبناتــي، مــن 
الطلبــة العمانييــن الدارســين فــي الخــارج أن ال يكتفــوا بالتحصيــل 
العلمــي بالمعنــى األكاديمــي فحســب، بــل عليهــم كذلــك أن يتعالقــوا 
مــع الثقافــات التــي يعيشــون فــي خضمهــا، ســواء فــي المســرح، أو 
الســينما، أو فــي الفنــون التشــكيلية، أو فــي المعــارض والمناســبات 
ــراء وتخصيــب للشــخصية اإلنســانية  ــه إث ــر ذلــك ممــا ل ــة، أو غي العلمي
ــث التكامــل  ــى أكمــل وجــه مــن حي ــي عل ــي ســتقوم بدورهــا الوطن الت
والتــآزر، فقــد قــال العــرب قديمــًا أن “فــي الســفر ســبع فوائــد”، وأنــا ال 
أريــد أن تعــودوا إلينــا بفائــدة واحــدة فقــط هــي الشــهادة العلميــة وال 

شــيء غيــر ذلــك.  
وكل ١8 نوفمبر وأنتم بخير، وفخر، واعتزاز.
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