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السالمي وزیر بن عبدهللا عبدهللا بن محمد / كلمة معالي الشیخ 
 األوقاف والشؤون الدینیة 

 لمجلة الحرس بمناسبة العید الوطني السادس والثالثین المجید
 

تشھد السلطنة بقیادة حضرة صاحب الجالل�ة الس�لطان ق�ابوس ب�ن 
 س���������������������������������������������������������������������عید المعظ���������������������������������������������������������������������م 

لس��تة ال��بالد خ��الل اــ��ـ حفظ��ھ هللا تع��الى ــ��ـ نھض��ة كبی��رة، وم��ا قطعت��ھ 
 الثالث��������������������������������������ین عام��������������������������������������ا الماض��������������������������������������یة و

لھو إنجاز یجدر بكل عماني أن یفاخر بھ، والحمد ہلل تعالى على ما أنعم 
ف�إذا بھ من حكمة ھذا القائد وعالي ھمتھ، وبعد نظره ، و بعید طموح�ھ. 

واألخالقی��ة  اإلنج��ازات إنم��ا تق��اس بأبعادھ��ا اإلنس��انیة والفكری��ةكان��ت 
م�ان بفض�ل هللا تع�الى عُ ف�إن المادی�ة،  اتق�اس بأبعادھ� أكثر مماالكبیرة ؛ 

، ویرج�ُع ذل�ك  جمیعا الجوانبموضع إشادة في ھذه  ھي منذ عدة عقود
إل��ى الن��زعتین : االتس��اع والش��مول م��ن جھ��ة والتنمی��ة م��ن جھ��ٍة ثانی��ة. 

ریخی�ة التجرب�ة ، وعص�ریة الرؤی�ة وتعني النزعة األولى الجم�ع ب�ین تا
لتط���ویر العمی���ق للم���وارد ي النزع���ة الثانی���ة اتعن��� ، بینم���اوالممارس���ة 

اإلنج��از  انیلخص�� ن المب��دآن، ھ��ذاثقافی��ة والمادی��ة اإلنس��انیة والبُن��ى ال
، مم�ا یعن�ي أن م�ا تش�ھده ال�بالد م�ن ومستقبالً  وحاضراً  تاریخاً  المستمر

مع المحافظ�ة جمع بین األصالة والمعاصرة، ومن انفتاح على اآلخرین 
روح لت�زاٌم حقیق�ي ب�ااألخالق، إنما ھو قالنیة و تحكیم العوعلى الثوابت 

 اً . وھ��ي جمیع��وتج��دداإلس��الم بم��ا فی��ھ م��ن وس��طیة واعت��دال و واقعی��ة 
مبادئ یحرص صاحب الجاللة ـــ حفظھ هللا تعالى ـــ على التأكید علیھا 

 وذلك من مثل ما نص علیھ القانون األساس�ي أنّ في مختلف المناسبات. 
یقوم على أس�س الع�دل والش�ورى والمس�اواة. إن الحكم في السلطنة إنما 

ھذا ھو غایة ما تسعى إلی�ھ ال�دول وأحس�ن م�ا تتب�اھى ب�ھ، ل�ذلك ل�م یك�ن 
ك التجرب�ة ل�مجرد شعارات بل كان قانونا ملزما شھدت لھ بعد ذ هتقریر

 بالصدق في التوجھ والتطبیق.
الجانب الدیني ال بد لن�ا م�ن ذك�ر م�ا كفل�ھ الق�انون  وإذا وصلنا إلى

من "حریة القیام بالشعائر الدینی�ةطبقا للع�ادات المرعی�ة المص�ونة عل�ى 
 أال یخ��������������ل ذل��������������ك بالنظ��������������ام الع��������������ام أو ین��������������افي اآلداب" 

دولی��ھ عدی��دة لھ��ا كلم��ة  ب��التزام ھ��ذا المب��دأ جھ��اتٌ  لس��لطنةل توق��د ش��ھد
أش�ادت بتطبیق�ھ مجال متابعة مسألة الحریات الدینی�ة، كم�ا مسموعة في 

ویعن��ي ذل��ك إعط��اء الص��ورة  .ف��ي ع��الم الی��وم ف��ي تق��اریر لھ��ا مكانتھ��ا
 الصحیحة والمالئمة عن الدین اإلسالمي الحنیف وعن التجربة الُعمانیة 

 .في الوقت نفسھ
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عل��ى م��ان الس��احة الفكری��ة و الثقافی��ة الدینی��ة ف��ي عُ  انفتح��توق��د 
والعق����الء قبل����ة للمفك����رین  أض����حت الس����لطنةإنج����ازات كب����رى، فق����د 

والمنظرین، یأتون إلیھا من كل مكان للتع�رف ع�ن ق�رب عل�ى التجرب�ة 
م��ع اآلخ��ر، و ح��وار الثقاف��ات،  التواص��لالعمانی��ة الممیَّ��زة ف��ي مج��االت 

والوسطیة، والتسامح، والبعد عن الغلو والتطرف،وھ�ذه كلھ�ا أم�ور لھ�ا 
ل�وال الواقع العالمي المعاصر، وما كانت عمان لتص�ل إلیھ�ا أھمیتھا في 

ال���وعي الج���ادُّ والواس���ع األُف���ق ، واإلحاط���ة المش���ھودة بالض���رورات 
 .التنمویة واإلنسانیة وبالواقع العالمي المعاصر وتوجھاتھ الُكبرى

أما الخطاب الدیني في عمان فھو خطاب بحم�د هللا تع�الى مس�تنیر 
ر األم��ور ویع��رف ھ��و خط��اب ناض��ج یق��دّ فل��ذلك وبتوجیھ��ات القائ��د، 

معاصرة مع التمس�ك بالثواب�ت لي التدرج وینفتح على ااإلمكانات ویراع
یعرف للدین شمولیتھ ومقاص�ده العام�ة ، وھو  األصالة،  إلى واالستتناد

ی�دعو إل�ى معالج�ة و، ولذلك یتصل في ھ�ذا ال�وعي الماض�ي بالحاض�ر 
ر الحی�اة األمور كما أرش�د هللا تع�الى بالحكم�ة والموعظ�ة الحس�نة، ویق�دِّ 

الالئ�ق،یحترم المنج�زات  مة اإلنس�ان ف�ي موض�عھااإلنسانیة ویضع كرا
وس�ائل أنع�م هللا تع�الى بھ�ا عل�ى البش�ریة لحی�اة أفض�ل التقنیة باعتبارھا 

یقب��ل النق��د الھ��ادف  .ویتع��اطى م��ع الجمی��ع ب��روح م��ن األخ��وة اإلنس��انیة
لحق��ائق واالنتف��اع م��ن التج��ارب المختلف��ة بك��ل ویس��عى إل��ى تمح��یص ا

 .نا و أصولنا الراسخةثوابتب مع االعتزاز أریحیة،
 ھا ف�ي كلم�ةٍ تلخیُص� بُ یص�عُ  مان بعد س�تة وثالث�ین عام�ا ملحم�ةٌ عُ 

 المحسنین. أجرَ  ضیعُ الى ال یُ 0هللا تع أنّ  من موجزة، لكننا على ثقةٍ 
المق�ام الس�امي لحض�رة  إلىأتقدم بھذه المناسبة الغالیة یشرفني أن 

 –هللا تع�الى حفظ�ھ –صاحب الجاللة السلطان قابوس بن س�عید المعظ�م 
أسمى آیات التھ�اني والتبریك�ات، وأس�أل هللا تع�الى أن یطی�ل ف�ي عم�ر ب

ب�ھ وبعزیمت�ھ ووعی�ھ جاللتھ وأن یحفظھ لعمان وأھلھا ، وأن یدیم علین�ا 
 األمن واألمان والعز والشرف ، إنھ تعالى سمیع مجیب. 
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