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 كلمة معالي الشیخ الوزیر الموقر في معرض الصور في أكسفورد.

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 .یھا الحضور الكریمأ

أمریكی�ة) وال�ذي  -یستحق معرض عمان : (الدین والمجتمع بعیون أنجلو
تنظمھ وزارة األوقاف والشؤون الدینیة ومن خالل الصور الفوتوغرافیة 

ستحق ھذا المعرض االھتمام والتق�دیر للسلطنة ألكثر من خمسین عاما، ی
 لعدة أسباب:

أولھا: أن الذین قاموا بالرحل�ة والتص�ویر لیس�وا مص�ورین ع�ادیین ، ب�ل 
ھ���م فن���انون كب���ار أیض���ا، ذوو عنای���ة باألنثروبولوجی���ا والت���اریخ وعل���م 
االجتم���اع واالستش���راق ومعرف���ة الع���رب والمس���لمین، ول���ذلك ف���إن ھ���ذه 

بالفعل ُعمان وھي في حالة تغیر وتطور الصور لیست عشوائیة بل تمثل 
 على مدى الخمسین عاما.

وث��اني ھ���ذه األس���باب أن المع���رض یج��ري ف���ي أكس���فورد، وألكس���فورد 
عالئق وثیقة بعمان عبر قنوات عدة، فأوراق تیسغر ووثائق�ھ عنھ�ا وع�ن 
الجزی��رة العربی��ة موج���ودة بس��انت أنط���وني، وعب��ر مائ���ة ع��ام وأكث���ر، 

ألكس��فوردیین علم��اء ومثقف��ین ودبلوماس��یین اس��تقبلت عم��ان كثی��ر م��ن ا
ورحال���ة، ورج���ع عدی���دون م���نھم بع���د الخدم���ة إل���ى أكس���فورد وس���جلوا 

 مالحظاتھم ومذكراتھم وأفكارھم عن عمان والجزیرة العربیة.
وثالث تلك األس�باب أن ھ�ذا المع�رض یق�ام ف�ي ال�ذكرى األربع�ین لت�ولي 

مقالید الحكم  -ورعاه حفظھ هللا –جاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم 
في عمان، وقد كانت ھذه العقود األربعة القصیرة من عمر الزمن، مجاال 
غنی�ا لتجرب�ة ن�ادرة ف�ي السیاس�ة والحك�م والتنمی�ة المجتمعی�ة واإلنس�انیة، 
أسھمت إسھاما تاریخیا في تغیی�ر ال�وعي والواق�ع أو إح�داث تس�اوق ب�ین 

 ر علیھا والتمكین منھا جمیعا.الحاجة للتطور والتطویر والتنمیة، واإلقدا
 أیھا الحضور الكریم:

لقد اتسع األفق الُعماني في العقود القلیلة الماض�یة، ف�ي ش�تى االتجاھ�ات، 
وھن��ا أع��ود إل��ى أكس��فورد أیض��ا، فھن��اك ع��دة مب��ادرات لجالل��ة الس��لطان 

تجاه ھذه الجامع�ة العریق�ة، وتج�اه مرك�ز الدراس�ات  –أیده هللا  –المعظم 
اإلس��المیة، وھنال��ك وبتوجی��ھ من��ھ اتفاقی��ات ع��دة أجری��ت م��ع مؤسس��ات 

 الجامعة وخارجھا. 
إن صور المعرض ومحتویاتھ تروي بطرائق تعبیریة راقیة قصة الجھ�د 
الكبی��ر ف��ي األربع��ین س��نة الماض��یة م��ن أج��ل ص��نع التق��دم ف��ي عم��ان 

فكار التفتح والتح�اور والتس�امح والتف�اھم ف�ي الع�المین ومحیطھا، ونشر أ
العربي واإلسالمي، وعلى مدى العالم األوسع، وھا نحن الیوم في وزارة 
األوق��اف والش��ؤون الدینی��ة وبالتع��اون م��ع زمالئن��ا ف��ي أمریك��ا والمملك��ة 
المتحدة وغیرھما ننجز ھذا المع�رض الق�یم، وأخ�ص بال�ذكر كلی�ة س�انت 

 قیم األمریكیة.أنطوني ومعھد ال
أود في الختام أن أشكر كل من ساھم في إقامة ھذه المناسبة، والذین ك�ان 
لھم ید في نجاحھا، من المصورین وغیرھم، والشكر أخص�ھ للس�یدة رین�ا 
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بالنكنھ��ورن، والس��ید دیفی��د بالنكنھ��ورن، وق��د ص��احبا الفك��رة ف��ي التنفی��ذ 
وش�كري ك�ذلك  حتى تحققت، بل وص�در الكت�اب الرائ�ع والمراف�ق عنھ�ا،

للمس���ؤولین ف���ي س���انت أنط���وني ، الكلی���ة العریق���ة الت���ي ق���دمت س���ائر 
اإلمكانیات من أجل ھذا النجاح الذي نش�ھده الی�وم، وعل�ى س�دتھا العمی�دة 
م��اكمیالن. ف��إلى ھ��ذه الجھ��ات جمیع��ا، وم��ن ض��منھا الع��املون مع��ي ف��ي 

تور وزارة األوقاف والشؤون الدینیة الدكتور عبد الرحمن السالمي والدك
 محمد المعمري أقدم خالص الشكر والتقدیر.

نحن شدیدو االعت�زاز بھ�ذا الحض�ور الی�وم، وش�دیدو االعت�زاز بالتجرب�ة 
 –وفق�ھ هللا  –التنمویة المتقدمة في عمان في عھد جاللة السلطان المعظم 

ونرید أن یطلع علیھا المھتمون والمحبون لبالدنا، ونرجو أن نس�تفید م�ن 
جعات في اآلف�اق الجدی�دة الت�ي نتوج�ھ نحوھ�ا للعق�دین المالحظات والمرا

 القادمین في السلطنة، كما في عالمنا الصغیر والكبیر على حد سواء.
 شكرا على حضوركم واستماعكم، والسالم علیكم.

 


