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بسم الله الرحمن الرحيم..
الحمــد للــه حــق حمــده والصــاة والســام علــى أشــرف خلقــه ســیدنا
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه الطاهريــن وعلــى مــن تبعهــم بإحســان إلــى
يــوم الديــن.
أما بعد..

فالسالم عليكم ورحمة الله وبرکاته

أيها المواطنون الكرام..

لقــد فقــد وطنُ نــا العزيــز فــي العاشــر مــن ينايــر الماضــي أعــز رجالــه باعــث
نهضتــه الحديثــة ومؤســس دولتــه المعاصــرة رجــل الحكمــة والســام
ورمــز التســامح والوئــام المغفــور لــه بــإذن اللــه جاللــة الســلطان قابــوس
بــن ســعيد بــن تيمــور طيــب اللــه ثــراه وأنزلــه منــازل المتقيــن األبــرار وال
ـون.
نقــول إال كمــا أمرنــا اللــه عزوجــل « ِإنَّ ــا لِ لّ ـ ِـه َو ِإنَّ ــا ِإلَ ْيـ ِـه َر ِاجعـ َ
لقــد كان لهــذا الفقــد أثـ ٌـر بالـ ٌـغ فــي نفوســنا إال أننــا تلقينــاه بقلوب راضية
بقضــاء اللــه وقــدره صابريــن محتســبين ،وقــد تابعنــا خــال األســابيع
الماضيــة مشــاعركم النبيلــة وتعبيركــم الصــادق تجــاه الســلطان الراحــل،
فشــيعتموه باالبتهــال والدعــاء وودعتمــوه باالمتنــان والعرفــان.
واســتعراض إنجازاتــه العظيمــة ومآثــره الخالــدة التــي ســتبقى مفاخــر
وطنيــة لعمــان الغاليــة ،حاضــرا ومســتقبال ومصــدر إلهــام لألجيــال
القادمــة يســتلهمون منهــا اإلخــاص والتفانــي فــي خدمــة الوطــن
والحفــاظ علــى قيمــه ومكتســباته وصــون أمنــه واســتقراره واإلســهام
فــي نمائــه وازدهــاره.
ـاعر المحبــة والوفــاء للســلطان الراحــل رحمــه
إن مــا عبرتــم عنــه مــن مشـ ِ
اللــه كان لــه بالــغ األثــر ،وأعاننــا علــى الصبــر واالحتســاب وإننــا إذ نثنــي
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علــى تلكــم المشــاعر النبيلــة والدعــاء الصــادق لنســأل اللــه جلــت قدرتــه
أن يحفظكــم بعيــن رعايتــه.
كمــا نتوجــه بالشــكر إلــى أشــقائنا قــادة دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة وقــادة الــدول العربيــة الشــقيقة والــدول الصديقــة
والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
وشــعوب العالــم المختلفــة التــي شــاركتنا العــزاء فــي فقيــد عمــان العزيز
 ،تغمــده اللــه بواســع رحمتــه.
لقــد عکــس توافــد قــادة العالــم ووفــود الهيئــات والمنظمــات الدوليــة
عالميــا  ،للمكانــة الدوليــة للســلطان الراحــل ومكانــة الســلطنة ،
 ،تقديـ ًـرا
ً
التــي كــرس حياتــه مــن أجــل تحقيقهــا.
أبناء عمان األوفياء..
لقــد عــرف العالــم عمــان عبــر تاريخهــا العريــق والمشـ ّـرف  ،کیانــا حضاريــا
فاعــا  ،ومؤثــرا فــي نمــاء المنطقــة وازدهارهــا  ،واســتتباب األمــن
والســام فيهــا  ،تتنــاوب األجيــال  ،علــى إعــاء رايتهــا  ،وتحــرص علــى
أن تظــل رســالة عمــان للســام تجــوب العالــم  ،حاملــة إرثــا عظيمــا ،
وغايات ســامية  ،تبني وال تهدم  ،تقرب وال تباعد  ،وهذا ما ســنحرص
ٍ
علــى اســتمراره  ،معكــم وبكــم  ،لنــؤدي جميعــا بــكل عــزم وإصــرار دورنــا
الحضــاري وأمانتنــا التاريخيــة.
إن العقــود الخمســة الماضيــة شــهدت تحــوال كبيــرا فــي بنــاء الدولــة
العصريــة  ،وتهيئــة البنــى األساســية الحديثــة والمتطــورة في كافة ربوع
الوطــن  ،بقيــادة بانــي عمــان الحديثــة  ،المغفــور لــه بــإذن اللــه جاللــة
الســلطان قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور  ،طيــب اللــه ثــراه  ،وبجهــود
المخلصيــن مــن أبنــاء عمــان الذيــن نســجل لهــم كل التقديــر واإلجــال
3

علــى مــا بذلــوا مــن أجــل رفعــة عمــان  ،وإعــاء شــأنها.
وإننــا ماضــون بعــون اللــه علــى طريــق البنــاء والتنميــة  ،نواصــل
مســيرة النهضــة المباركــة  ،كمــا أراد لهــا الســلطان الراحــل رحمــه اللــه ،
مستشــعرين حجــم األمانــة وعظمتهــا  ،مؤكديــن علــى أن تظــل عمــان
الغايــة األســمى فــي كل مــا نقــدم عليــه  ،وكل مــا نســعى لتحقيقــه
 ،داعيــن كافــة أبنــاء الوطــن  ،دون اســتثناء  ،إلــى صــون مكتســبات
النهضــة المباركــة  ،والمشــاركة الفاعلــة فــي إكمــال المســيرة الظافــرة
 ،متوكليــن علــى اللــه عــز وجــل  ،راجيــن عونــه وتوفيقــه.
أيها المواطنون األعزاء ...
إن الشــباب هــم ثــروة األمــم وموردهــا الــذي ال ينضــب  ،وســواعدها
التــي تبنــي  ،هــم حاضــر األمــة ومســتقبلها  ،وســوف نحــرص علــى
وتلمــس احتياجاتهــم واهتماماتهــم وتطلعاتهــم  ،وال
االســتماع لهــم
ُّ
شــك أنهــا ســتجد العنايــة التــي تســتحقها.
وإن االهتمــام بقطــاع التعليــم بمختلــف أنواعــه ومســتوياته وتوفيــر
البيئــة الداعمــة والمحفــزة للبحــث العلمــي واالبتــكار ســوف يكــون فــي
ســلم أولوياتنــا الوطنيــة  ،وســنمده بكافــة أســباب التمكيــن باعتبــاره
األســاس الــذي مــن خاللــه ســيتمكن أبناؤنــا مــن اإلســهام فــي بنــاء
متطلبــات المرحلــة المقبلــة.
إننــا نقــف اليــوم  ،بــإرادة صلبــة  ،وعزيمــة ال تليــن علــى أعتــاب مرحلــة
مهمــة مــن مراحــل التنميــة والبنــاء فــي عمــان  ،مرحلــة شــاركتم فــي
رســم تطلعاتهــا  ،فــي الرؤيــة المســتقبلية «عمــان ، »2040وأســهمتم
فــي وضــع توجهاتهــا وأهدافهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
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 ،بمــا يجســد الرؤيــة الواضحــة  ،والطموحــات العظيمــة لمســتقبل أكثــر
ازدهــارا ونمــاء  ،وإننــا لنــدرك جميعــا التحديــات التــي تمليهــا الظــروف
الدوليــة الراهنــة  ،وتأثيراتهــا علــى المنطقــة وعلينــا  ،كوننــا جــزءا حيــا مــن
هــذا العالــم  ،نتفاعلمعــه  ،فنؤثــر فيــه ونتأثــر بــه.
ومــن أجــل توفيــر األســباب الداعمــة ؛ لتحقيــق أهدافنــا المســتقبلية
فإننــا عازمــون علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلعــادة هيكلــة الجهــاز
اإلداري للدولــة  ،وتحديــث منظومــة التشــريعات والقوانيــن وآليــات
وبرامج العمل وإعالء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أســاليبه  ،وتبســيط
اإلجــراءات وحوكمــة األداء والنزاهــة والمســاءلة والمحاســبة ؛ لضمــان
المواءمــة الكاملــة واالنســجام التــام مــع متطلبــات رؤيتنــا وأهدافهــا
 ،وســنعمل علــى مراجعــة أعمــال الشــركات الحكوميــة مراجعــة شــاملة
بهــدف تطويــر أدائهــا ورفــع كفاءتهــا وتمكينهــا مــن اإلســهام الفاعــل
فــي المنظومــة االقتصاديــة  ،وســنهتم بدراســة آليــات صنــع القــرار
الحكومــي بهــدف تطويرهــا بمــا يخــدم المصلحــة الوطنيــة العليــا ،
وســنولي هــذه الجوانــب كل العنايــة والمتابعــة والدعــم .
مواردنــا الماليــة التوجيــه األمثــل  ،بمــا
ِ
كمــا أننــا ســنحرص علــى توجيــه
يضمــن خفــض المديونيــة  ،وزيــادة الدخــل  ،وســنوجه الحكومــة بكافــة
قطاعاتِ هــا النتهــاج إدارة كفــؤة وفاعلــة  ،تضــع تحقيــق التــوازن المالــي
 ،وتعزيــز التنويــع االقتصــادي  ،واســتدامة االقتصــاد الوطنــي ،فــي
أعلــى ُســلّ م أولوياتهــا  ،وأن تعمــل علــى تطويــر األنظمــة والقوانيــن
ـذه الجوانــب بمشــيئة اللــه.
ذات الصلــة بــكل هـ ِ
أبناء عمان األعزاء ،
إننا إذ نُ درك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،وقطاع
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ريــادة األعمــال ،ال ســيما المشــاريع التــي تقــوم علــى االبتــكار والــذكاء
االصطناعــي والتقنيــات المتقدمــة  ،وتدريــب الشــباب وتمكينهــم ؛
ـاع الحيــوي ؛ ليكــون
لالســتفادة مــن الفــرص التــي يتيحهــا هــذا القطـ ُ
لبنـ ًـة أساســية فــي منظومــة االقتصــاد الوطنــي  ،فــإن حكومتنــا ســوف
أوال بــأول.
تعمــل علــى متابعــة التقــدم فــي هـ ِ
ـذه الجوانــب ً
كمــا ســنولي كل االهتمــام والرعايــة والدعــم  ،لتطويــر إطــار وطنــي
شــامل للتشــغيل  ،باعتباره ركيزة أساســية من ركائز االقتصاد الوطني
 ،يســتوجب اســتمرار تحســين بيئتــه فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،
ومراجعــة نظــم التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي وتطويــره  ،وتبنــي
ـات عمــل جديــدة تمنــح الحكومــة المرونــة الالزمــة
نظــم وسياسـ ِ
والقــدرة التــي تســاعدها علــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن
المــوارد والخبــرات والكفــاءات الوطنيــة ،واســتيعاب أكبــر قــدر ممكــن
مــن الشــباب  ،وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل ؛ لضمــان
ـتكماال ألعمــال البنــاء والتنميــة.
اســتقرارهم  ،ومواكبــة تطلعاتهــم ؛اسـ
ً
إن بناء األمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع وال ُيستثنى
أحــد مــن القيــام بــدوره فيهــا  ،كل فــي مجالــه وبقــدر اســتطاعته ؛ فقــد
وترســخ وجودهــا الحضــاري بتضحيــات أبنائهــا ،وبذلهــم
تأسســت ُعمــان
ّ
الغالــي والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ علــى عزتهــا ومنعتهــا  ،وإخالصهــم
فــي أداء واجباتهــم الوطنيــة  ،وإعالئهــم لمصالــح الوطن على المصالح
الشــخصية  ،وهــذا مــا عقدنــا العــزم علــى إرســائه وصونــه ؛ حتــى نصــل
للتطــور الــذي نســعى إليــه  ،واالزدهــار الــذي سنســهر علــى تحقيقــه
 ،والنزاهــة التــي ال بـ ّـد أن تســود كافــة قطاعــات العمــل وأن تكــون
أساســاً ثابتــاً راســخاً لــكل مــا نقــوم بــه.
إن ممــا نفخــر بــه  ،أن المواطنيــن والمقيميــن علــى أرض ُعمــان العزيــزة
يعيشــون بفضــل اللــه فــي ظــل دولــة القانــون والمؤسســات  ،دولــة
تقــوم علــى مبــادئ الحريــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص ،قوامها العدل
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 ،كرامــة األفــراد وحقوقهــم وحرياتهــم فيهــا مصانــة  ،بمــا فــي ذلــك
حريــة التعبيــر التــي كفلهــا النظــام األساســي للدولــة .
إن شــراكة المواطنيــن فــي صناعــة حاضــر البــاد ومســتقبلها دعامــة
أساســية مــن دعامــات العمــل الوطنــي ،ونحــرص علــى أن تتمتــع فيــه
المــرأة بحقوقهــا التــي كفلهــا القانــون  ،وأن تعمــل مــع الرجــل جنبــاً إلــى
جنــب  ،فــي مختلــف المجــاالت خدمــة لوطنهــا ومجتمعهــا  ،مؤكديــن
علــى رعايتنــا الدائمــة لهــذه الثوابــت الوطنيــة  ،التــي ال ُمحيــد عنهــا وال
تســاهل بشــأنها.
أبناء ُعمان األوفياء . .
إن االنتقــال بعمــان إلــى مســتوى طموحاتكــم وآمالكــم فــي شــتى
المجــاالت  ،ســيكون عنــوان المرحلــة القادمــة بــإذن اللــه  ،واضعيــن
نُ صــب أعينِ نَ ــا المصلحــة العليــا للوطــن  ،مســخرين لــه كافــة أســباب
الدعــم والتمكيــن.
وإننــا إذ نعاهــد اللــه عــز وجــل ،علــى أن نكــرس حياتنــا مــن أجـ ِـل ُعمــان
وأبنــاء ُعمــان ؛ كــي تســتمر مســيرتُ ها الظافــرة  ،ونهضتهــا المباركــة ،
فإننــا لندعوكــم ألن تعاهــدوا اللــه علــى ذلــك  ،ونحــن علــى يقيــن تــام
 ،وثقــة مطلقـ ٍـة بقدرتِ كــم علــى التعامــل مــع مقتضيــات هــذه المرحلــة
ـذة وحكمـ ٍـة
والمراحــل التــي تليهــا  ،بمــا يتطلبــه األمــر مــن بصيــرة نافـ ٍ
بالغــة وإصــرار راســخ وتضحيــات جليلــة.
ـود أن نســجل بــكل فخــر واعتــزاز كلمــة ثنــاء وعرفــان
وفــي الختــام  ،نـ ّ
لجميــع العامليــن بقواتِ نــا المســلحة الباســلة فــي القطاعــات العســكرية
واألمنية  ،القائمين على حماية هذا الوطن العزيز  ،والذود عن حياضه
 ،والدفــاع عــن مكتســباته  ،مؤكديــن علــى رعايتنــا لهــم  ،واهتمامنــا
بهــم ؛ لتبقــى هــذه القطاعــات الحصــن الحصيــن  ،والــدرع المكيــن فــي
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الــذود عــن كل شــبر مــن تــراب الوطــن العزيــز مــن أقصــاه إلــى أقصــاه.
كمــا ال يفوتنــا اإلشــادة بالقطاعــات المدنيــة  ،اإلنتاجيــة منها والخدمية
،التــي تحــرص علــى ديمومــة النشــاط االقتصــادي  ،وتوفيــر الخدمــات
الالزمــة للمواطنيــن والمقيميــن علــى هــذه األرض الطيبــة  ،وكذلــك
القطــاع الخــاص الــذي نُ قـ ّـدر دوره فــي التنميــة وندعــوه لمضاعفــة
ـكل يــد تبنــي ُعمــان  ،لهــا منــا كل التقديــر واالمتنــان.
هــذا الــدور ؛ فـ ّ
وإننــا إذ نشــكر اللــه عــزّ وجــل علــى مــا أســدى وأنعــم  ،لنتوجــه إليــه
جلــت قدرتــه بالدعــاء  ،أن ُيعيننــا علــى حمــل هــذه األمانــة العظيمــة ،
وأن يجعــل التوفيــق والســداد حليفنــا  ،إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه ،
ـزة كرامــاً ،
وأن يحفظكــم أبنــاء عمــان األوفيــاء أعـ ً
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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