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تغمرنا ه���ذه االيام فرحة 
العيد  االحتف���ال مبناس���بة 
الوطن���ي التاس���ع والثالثني 
املجيد لعماننا احلبيبة، ومن 
يتابع اخبار السلطنة يالحظ 
كيف يحتفل ابناؤها الفخورون 
باجنازاته���م الكبي���رة حتت 
قيادة جاللة السلطان حفظه 
اهلل ورعاه فيجعلون من هذه 
العزيزة  التاريخية  املناسبة 
على قلب كل مواطن أينما وجد 
داخل ارضنا الطيبة او خارجها 
دافعا نحو بذل املزيد من العطاء 
واإلخالص لهذا الوطن كي يبقى 
شامخا مشرقا يتألأل في فضاء 

العز والكرامة.
وإذ نش���ارك باالحتف���ال 

بهذه املناسبة السعيدة من موقعنا هذا في بلدنا 
الثاني الكويت الشقيقة فإننا ننتهز هذه الفرصة 
لنتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى 
باني نهضة عمان ورمز عزتها وكرامتها صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم حفظه 
اهلل ورعاه، متضرعني الى املولى جلت قدرته ان 
يعيدها على جاللته اعواما عديدة مبوفور الصحة 
والعمر املديد وعلى الشعب العماني األبي مبزيد 

من الرفعة واالزدهار.
وحتمل مناسبة االحتفال السنوي بالعيد الوطني 
في الثامن عشر من نوفمبر من كل عام نكهة خاصة 
ل���دى كل مواطن عماني تتجل���ى خاللها الروابط 
املتينة التي تربط العمانيني بأصدق معاني احلب 
والتفاني جت���اه الوطن الغالي وحتتل مكانها في 
النفوس لتمتزج مع مشاعر الوالء اخلالص لقائدهم 
الفذ حفظه اهلل ورعاه الذي استطاع ان يصل بهم 
الى هذا االجناز املرئ���ي لنهضتنا املباركة عندما 
وضع أمامنا املعالم التي تضيء الطريق وترشد 
الى االهداف السامية التي رسمها لنا فكانت واجبة 
االتباع والتنفيذ لتحقي���ق مصلحة البالد العليا 
واالستمرار في خطواتها النهضوية، السيما حني 
أرسى جاللته قواعد التالحم بني ابناء الشعب الواحد 
من جهة وبني املواطنني واحلاكم من جهة اخرى، 
كما حدد قوانني املشاركة بني املواطنني واحلكومة 
لتثمر هذه السياس���ة احلكيمة اصطفافا مشرفا 
للجميع وراء جاللته يستذكر معه املواطنون امجاد 
ماضيهم العريق بعني ملؤها األمل نحو مستقبل 

مشرق بإذن اهلل يزيد بالدهم رقيا وعلوا.
وجند من جانبنا في هذه املناسبة ايضا فرصة 
مواتية للحديث بكل فخر واعتزاز عن السياس���ة 
احلكيم���ة جلاللته حفظه اهلل والتي أثرت تأثيرا 
مباشرا في بناء االنسان العماني وتكوين شخصيته 
املتكامل���ة وتعليمه وتثقيف���ه وصقله وتدريبه 
لتنعكس على ادائه في بناء الوطن وتطوره كأحد 
االهداف النبيلة التي مت رس���مها والتخطيط لها 
لنصل الى ما وصلنا اليه من رفعة ومجد بفضل 

من اهلل سبحانه وتعالى وتوفيقه.
فقد جعل جاللته حفظه اهلل للسياسة الداخلية 
خطوطا عريضة وواضحة مت خاللها اس���تكمال 
مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية 
لتقوم بدورها في ظل اطار قانوني وسياسي يتبع 
النظام االساسي للدولة الصادر مبرسوم سلطاني 
عام 1996 باعتباره مرجعا يحكم عمل الس���لطات 
املختلفة وتستمد منه جميع اجهزة الدولة اسس 
نطاق عمله���ا، كما ادى االلت���زام بتقييم االجناز 
ومدى حتقيقه للمصلحة العليا للدولة والشعب 
على حد سواء الى حتقيق الغاية املنشودة وتنفيذ 
اخلطط املرسومة، اذ كان ألسلوب احلوار الراقي 
والبناء الذي اعتاد جاللة السلطان املعظم حفظه 
اهلل ورعاه على اتباعه مع ابناء شعبه من خالل 
جوالته الس���نوية منذ بداية النهضة املباركة الى 
يومنا هذا اثره الكبير وامللموس في تقييم الوضع 
الداخلي والنهوض بالدولة في مختلف املجاالت بعد 
التشاور وتبادل اآلراء وسماع املقترحات انطالقا 
من حرص جاللته على سماع اآلراء الشعبية حفاظا 
على مبدأ التواصل واملصارحة بني القائد والرعية 
ع���ن قرب والتفكير بالعقل اجلماعي الذي قاد كل 
ال���دول املتقدمة والصناعية ال���ى حضارة القرن 

احلادي والعشرين.
وفي هذا السياق، البد من اعطاء املهتم مبعرفة 
تاريخ جتربتنا النهضوية املشرفة، فكرة حول دور 
املؤسسات الرسمية املتنوعة في حتقيق التطور 
والنمو املنش���ودين والتي يحتل »مجلس عمان« 
املكان األبرز فيها، وهو يتألف من مجلسني األول 
»مجلس الدولة« واملكون من ذوي اخلبرة والكفاءة 
واملسؤولني السابقني وله دور حيوي مهم في نهضة 
الدولة بحكم تكوينه واختصاصاته، ويتولى جاللة 
الس���لطان حفظه اهلل تعيني اعضائه الذين بلغ 
عددهم للفترة الرابع���ة )2008 � 2011( 72 عضوا 
منهم 14 من النساء، اما املجلس الثاني فهو )مجلس 
الشورى املنتخب من قبل جميع املواطنني رجاال 
ونساء( والذي يشارك فيه كل من بلغ 21 عاما من 
املواطنني العمانيني � رجاال ونساء � حيث تتمتع 
املرأة العمانية بحق االنتخاب والترشيح لعضوية 
املجلس وش���اركت في عضوية املجلس في اربع 
فترات سابقة. ويستطيع الزائر لبالدنا احلبيبة 
التعرف على شواهد نهضتنا املباركة خاصة فيما 
يتصل بقطاع الس���ياحة حيث متتلك الس���لطنة 
جميع مقومات السياحة الناجحة من ارث حضاري 
وتاريخي كالقالع واحلصون التي يزيد عددها على 
550 معلما سياحيا اضافة الى انها متتلك العديد من 
املواقع ذات الصبغة الدينية مثل منطقة )األحقاف( 
الت���ي ورد ذكرها في القرآن الك���رمي وغيرها من 

املواقع االثرية التي مت احلفاظ 
عليها كشواهد تاريخية ذات 
قيمة كبي���رة، ومن املعروف 
الس���لطنة متتاز  ان  ايض���ا 
بطبيعتها اخلالب���ة وبيئتها 
النظيفة وجوها املعتدل، فهي 
حتتضن جباال شاهقة تكسوها 
اخلضرة وتنحدر من معظمها 
شالالت املياه وكثير من األفالج 
وعيون املاء العذب، فيما متتد 
ش���واطئها الهادئة واجلميلة 
ألكثر من 1700 كلم حتوي في 
بعض اجزائها مناطق للغوص 
والرياضة البحرية، كما شيد 
الكثير من املنتجعات  عليها 
الس���ياحية احلديثة ومراكز 
الراقية  التس���وق والفنادق 
وسياحة السفاري، وقد حرصت الدولة في اطار 
دعمه���ا لهذا القطاع املهم عل���ى اقامة املهرجانات 
الس���ياحية سنويا والتي تشتمل على الكثير من 
األنشطة األدبية والفكرية والثقافية واالجتماعية 
باالضاف���ة الى النش���اطات الفني���ة والرياضية 

والترفيهية.
كما كان للسياحة اخلارجية لبالدنا اثرها في 
حتقيق املزيد من االزدهار للوطن، فهي تتسم استنادا 
الى بعد النظر ودراية القيادة احلكيمة بالصراحة 
والوضوح حيال مختلف القضايا خليجية وعربية 
واقليمية ودولية، وباحلرص على حتقيق التفاهم 
والتعاون واحلوار االيجابي حلل اخلالفات بالطرق 
السلمية ومبا يسهم في تعزيز السالم واالستقرار بني 
جميع الدول والشعوب، فقد اكد جاللته في خطابه: 
»ان شعوب املنطقة ال تنشد سوى السالم، نريد 
منطقتنا بعيدة عن كوارث احلروب، نريدها تسير 
في مسار النمو، وان تنعم باالزدهار واالستقرار 
والتقدم، وكل ذلك يتأتى وفق معادلة سهلة مفادها 
ان نحترم مصالح اآلخرين مثلما نطالبهم باحترام 
مصاحلنا، وعندها لن تسمع الشعوب سوى ترانيم 
السالم«، وفي هذا الس���ياق، البد من االشارة أن 
السلطنة فازت باملراكز املتقدمة عامليا في التقارير 
التي تصدرها املؤسسات العاملية املختصة حول 
األمن والسالم واالس���تقرار وفي تعزيز التفاهم 
الدولي والصداقة بني الشعوب، وكذلك في التنمية 

االجتماعية واحلرية االقتصادية.
واستطاعت السلطنة بفضل خبرتها التاريخية 
وارثها احلضاري املمتد الى آسيا وأفريقيا وعالقاتها 
مع تلك الش���عوب بناء الصداقة مع اجلميع وهي 
تدعو دوما الى التفاهم بني احلضارات وهو ما جعلها 
تكتسب احترام وتقدير املجتمع الدولي، وقد أدت 
ترجمة هذه السياسة عمليا الى بناء صداقات مع 
مختلف الدول والشعوب في معظم ارجاء العالم بينما 
كان للعالقات االخوية مع االشقاء في دول مجلس 
التعاون اخلليجي نصيبها األوفر من االهتمام وهي 
تسعى دائما لدعم التعاون والعمل املشترك وتهيئة 
مناخ افضل لتطوير العالقات اخلليجية � اخلليجية 
حتقيقا للمصالح املشتركة واملتبادلة، كما تنظر بكل 
تفاؤل الى القمة اخلليجية املنتظر ان تعقد دورتها 
ال� 30 في الكويت الشقيقة منتصف شهر ديسمبر 
املقبل مبا يحقق آمال وتطلعات الشعوب اخلليجية 
في األمن واالس���تقرار والرفاهية والرخاء. وفيما 
يخص العالقات الثنائية بني السلطنة والكويت 
الشقيقة فإنه انطالقا من احلرص الدائم واملستمر 
من قبل الزعيمني الكبيرين صاحب اجلاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم حفظه اهلل وأخيه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمير الكويت 
الشقيقة خللق عالقة فريدة ملؤها اإلخاء واملودة 
بعيدا عن املجامالت املعتادة بني الدول والشعوب، 
ارتقت العالقات الثنائية العمانية � الكويتية الى 
املستوى املنشود وحققت تطورا ملفتا في جميع 
املجاالت ووصلت الى ذروة نشاطها، وذلك بفضل 
توجيهاتهما السديدة في العمل على كل ما من شأنه 
تعزيز وتفعيل جميع اجلوانب التي تهم البلدين 

والشعبني الشقيقني.
واملتابع لتلك العالقات يجد انها اثمرت نسبة 
عالية من التقارب والتعاون على جميع املستويات 
وفي جميع املجاالت حتت اشراف )اللجنة العمانية 
� الكويتية املش���تركة( برئاسة وزيري خارجية 
البلدين، حيث متت مناقشة العديد من املوضوعات 
خ���الل اجتماعات اللجنة منها التعاون في املجال 
األمني والتجاري والصناعي وفي املجال السياحي، 
كما مت بحث التعاون في مجال القطاع اخلاص، ايضا 
كان هناك تركيز في اجتماعات اللجنة املشتركة 
على التعاون في مج���ال التعليم العالي والبحث 
العلمي والتعاون الثقافي والفني واالعالمي، وبحثت 
كذلك اللجنة املش���تركة في اجتماعاتها املاضية 
التعاون في مجال النفط والغاز وفي مجال التنمية 
االجتماعي���ة اضافة الى التعاون في مجال القوى 
العاملة ومجال اخلدمة املدنية والتنمية االدارية 
واحلكومة االلكترونية والتعاون في مجال حماية 
البيئة البحرية ومكافحة التلوث وحماية املوارد 

الساحلية.
أخيرا، يسعدني في هذا املقام التوجه بالدعاء 
الى اهلل العلي القدي���ر ان يحفظ أوطاننا جميعا 
وان يحفظ لعمان قائدها املفدى صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد حفظه اهلل ورعاه، وان 
يحفظ الكويت الشقيقة حكومة وشعبا حتت راية 
أميرها احلكيم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وان ينعم على جميع الشعوب اخلليجية 
والعربية واالسالمية بنعمة األمن واألمان والرخاء 

الدائم انه سميع مجيب الدعاء.
وكل عام واجلميع بخير.

بقلم: الشيخ سالم بن سهيل املعشني
مبناسبة العيد الوطني التاسع والثالثني 

املجيد لسلطنة ُعمان

الصرعاوي: إصالح التعليم واالنفتاح على اآلخرين 
لحماية ثقافتنا من أخطار العولمة

عبدالهادي العجمي
اكد النائب عادل الصرعاوي 
اهمية وحيوية احلوار في اثراء 
املواطنة وانعكاسه املباشر على 

املواطن واملواطنة.
جاء ذلك خالل الندوة التي 
عقدت حتت عنوان »احلوار يثري 
املواطنة.. الواقع واملمارس����ة« 
اقامها مكت����ب االمناء  والت����ي 
االجتماعي بالتعاون مع جمعية 
الصحافيني ف����ي مقر اجلمعية 
مبنطقة الشويخ ومبشاركة د.مها 

الغنام ود.خالد رمضان.
واش����ار النائب الصرعاوي 
ان احل����وار بح����د ذات����ه ليس 
بهدف وهو نتيجة، مؤكدا على 
التنشئة االجتماعية والثقافية 
ودورها الكبير في احلوار، وقال 
ان االس����رة هي املدرسة االولى 
للمجتمع من خالل غرسها كيفية 
التعامل واالحترام مع اآلخرين 

واحترام رأي االخرين.
وزاد الصرعاوي: بدأنا نفقد 
القدوة بشكل كبير في مجتمعنا 
بعدما كانت هي االساس تقود 
كل ما كان يطرح داخل االسرة 
وخارجها وحتى على مستوى 
الرأي العام اعتدنا ان تكون هناك 
قدوة في التعامل واالحترام مع 
االخرين وايضا في حفظ القانون 

وقدوة في القيم واالخالق.
واضاف : هذه القدوة هي التي 
تخلق داخل االسرة واملجتمع 
التنش����ئة  ال����ى  حت����ى نصل 
االجتماعية ودورها في احلوار 
الثقافة  ان  وذكر الصرع����اوي 
هي احد اهم اجلوانب التي دفع 
ثمنها اهتمام املجلس في النشاط 
السياسي والثقافي في كثير من 
القضايا واشار الى ان الثقافة هي 
البن����اء العلوي للمجتمع وهي 
ثمرة املعايشة احلية مع احلياة 
وجتارب اآلخرين واجنازاتهم 
وتعك����س حقيق����ة االوض����اع 
واالقتصادي����ة  االجتماعي����ة 
السائدة وقد يكون التعليم هو 
احد مصادرها وركن اساسي في 
االرتقاء باحلوار وزاد انطالقا 
من هذا املوضوع حرصنا على 
اعداد مثل هذه الوثيقة وهي متثل 
جهدا متواضعا يعكس اهتمام 
التشريعية مبوضوع  السلطة 

في املرحلة املقبلة.
واكد الصرعاوي ان التنمية 
ان كان لها جن����اح في التنفيذ 
فجناحها االخر هو الدور الثقافي 

للمجتمع املدني.
وعن كيفية حماية ثقافتنا 
العربية من اخطار العوملة ذكر 
الصرعاوي ان ذل����ك يأتي من 
خالل اصالح التعليم واحلفاظ 
على لغتن����ا العربية والتفريق 
بني التعريب والتغريب ورفض 
التبعية االعالمية وهي ال تعني 
ان ننغلق على انفسنا بقدر ما 
نفتتح على اآلخرين وتكون لنا 
حتديات مثل حتدياتهم وكيفية 
مواجهتها لكن يجب ان نسلح 
املجتمع وافراده بكيفية استيعاب 
ما تفرزه علينا القنوات الفضائية 

والتبعية االعالمية.
وبني الصرع����اي ان الثقافة 
ليست موضوعا بسيطا بل هى 
تراث ويجب علينا ان نحافظ 
عليه واالهتمام به حيث اننا بدأنا 
العربية  الثقافية  نفقد هويتنا 
واالس����المية، وزاد: علينا دور 
كبير في هذا اجلانب في كيفية 
ان نعكس االهتم����ام بالثقافة 
داخل اروقة مجلس االمة بكل 
اآلليات املتاحة حتى نعكس ان 
الثقافة اصبحت ضمن اولويات 
العمل داخل مجلس االمة، وختم 
الصرعاوي حديثه بأن الثقافة 
هي هم مجتمع بحاجة الى فزعته 
حتى نؤكد ان للكويت الدرجة 
االولى اضافة الى امتدادنا العربي 
واالسالمي هناك ثقافة نستطيع 

ان نباهي بها اآلخرين.
ب����دوره، تس����اءل د.خال����د 
رمضان قائال: ملاذا احلوار؟ وملاذا 
نتحاور؟ واجاب: ألننا كبش����ر 
خلقنا مختلفني وال يوجد انسان 
مياثل انسانا آخر، وكل انسان 
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)فريال حماد(

عالم مستقل بذاته، واضاف: هناك 
جوانب في شخصية االنسان 
تختلف عن اآلخرين من اجلانب 
النفسي حسب الطبقة والعائلة 
التي ينتمي اليها والوظيفة التي 
يشغلها واجلانب والبعد الثقافي 
في تكوين الشخصية، كل هذا 
يجعل كل انسان يشكل عامال 
مستقال بذاته وكل انسان له ارادة 
وهذه االرادة تختلف وعلينا اال 

جنزع من االختالف. 
واش����ار د.رمضان ان ميزة 
احل����وار انه يكش����ف جوانب 
خافية علينا واالنسان اذا دخل 
في ح����وار مع الط����رف اآلخر 
سيكتشف جوانب خافية عليه 
ألن الطرف اآلخر قد يكون اعلم 
منك في جزئيات معينة وميتلك 
معلومات اكثر من املمكن ان تغير 

قناعاتك احيانا.

وطنية الشعب الكويتي

بدورها، حتدثت املستشارة 

في مكتب االمن����اء االجتماعي 
وعض����و هيئة التدريس بكلية 
التربية االساسية د.مها الغنام 
قائلة: تعجب الرئيس الفرنسي 
االس����بق ميتران م����ن وطنية 
الشعب الكويتي، وقال: اتعجب 
من شعب سقطت سلطته واليزال 
متمسكا بها، وزادت: لسنا بحاجة 
الى الشدائد حتى نعبر عن هذه 
الوطنية واملواطنة، فوقت السلم 
ارحب وافضل لتلك املمارس����ة 
والتعبي����ر االيجابي، واضافت 
د.الغنام:  لالسف اسلوب احلوار 
ال اجده ايجابيا في كثير من هم 
ميثلون قدوة للمجتمع ولطالبنا 
وطالباتن����ا وايضا من ميارس 
العمل السياسي ويتجاوز كثيرا 

ادب وثقافة احلوار.
واش����ارت د.الغن����ام الى ان 
احلوار حاجة انسانية ضرورية 
وملحة في االش����باع ومثمرة 
وواجب عل����ى املجتمع وعلى 
الدولة ان متنح اجلميع فرصة 

احلوار.
وقالت: اهلل سبحانه وتعالى 
حاور املخلوق الضعيف بل حاور 
ابليس عندما عصى امر ربه وهو 
سبحانه ليس بحاجة ألن يحاوره 
لكن سأله وحاوره لم عصيتني 
ولم لم تس����جد مل����ن امرتك ان 

تسجد واعطاه فرصة.
واضافت د.الغنام: اما املواطنة 
فهي مجرد انتماء فكري وقانوني، 
لكن املواطن العربي بشكل عام 
واخلليجي بشكل خاص اليزال 
يعتبرها انتماء عرقيا ومذهبيا 
ودينيا وعش����ائريا، مؤكدة ان 
احلوار حق للجميع واملفترض 
ان تنمو بذرته في االسرة التي 
هي االساس التي تربي افرادها 
على احل����وار، ويفترض ايضا 
ان تتضح ص����ورة هذا احلوار 
اكثر  اكثر فأكثر وتنمو بذرته 
في املدرسة كمؤسسة نظامية 
وضعت منهاجها واستراتيجيتها 
واهدافها الدولة لتربية النشء 

على ادب وثقافة هذا احلوار من 
خالل القدوة للمعلمني واملعلمات 
التدريسية  املناهج  ومن خالل 
كيف نقوم بتربية جيل بأكمله في 
املدارس اذا تقاعست االسرة عن 
دورها، فهناك من يعزز وينمي 
هذا احلوار من خالل املمارسة 
اليومية املدرسية وليس فقط 

من خالل املناهج.
واش����ارت د.الغن����ام الى ان 
دور وس����ائل االعالم كبير من 
خالل ع����رض مادتها االعالمية 
اليومي����ة وتكري����س قضي����ة 
احلوار وادب احلوار ورفض ان 
ينش����ر صراع خصام االطراف 
والتيارات السياسية املتنازعة 

واملختلفة.
واختتمت د.الغنام الى حديثها 
مبقول����ة امير املؤمنني عمر بن 
اخلطاب ÿ عندما قال: اصابت 
امرأة واخطأ عمر، هذه الثقافة 
التي ننش����دها من اجل حتقيق 

املواطنة احلقة الصاحلة.
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