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 الحاجة لإلصالح فً عمــان
 

 ابراهٌم لآ طاهر بن محمدالدكتور 
 

العوامل السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  على تغٌر ن التحول فً المجتمعات ٌتوقفإ

   . وتغٌر نمط التفكٌر الذي ٌقوم على صنع السٌاسات والتوجهات فً اي مجتمع

ساد النظام والقانون فً المجتمع ادى ذلك الى شعور الفرد باالستقرار وقوت  ذاإو

جتماعً الذي ٌؤدي الى التعاٌش والسلم من اإلوالتعاون والترابط  وتوفر األصر واأ

 . االهلً

جمعت البشرٌة على  انه البد من احترام الحرٌة والعدل والمساواة والسالم وتكافؤ أو

 . والتعاونالفرص والتعاٌش السلمً 

نمت السلطة على حساب المجتمع المدنً وتراجعت الحرٌات التً كفلتها  وإذا

و قصرت فً كفالتها فان هذا نذٌر بالخلل السٌاسً واالجتماعً والتفرق أالدساتٌر 

  .الدولة وسلطتها وأركانضعاف البنٌة المجتمعٌة أوالتشرذم و

حٌث استمرت  ومظاهرات فً مختلف مناطق السلطنة عتصاماتإقامت 

مات لمدة تزٌد على االربعة اشهر فً كل من ظفار وصحار ومسقط اعتصاإل

مات اعتصاإلبالقوة رغم ان الحكومة اقرت مات اعتصاإلولقد فضت  وصور

السلمٌة فً البداٌة خاصة بعد حادثة قتل احد المعتصمٌن فً صحار  ولكن بعد ان 

وكان هذا الحراك شبابٌا . كرٌةبالقوة العسمات اعتصاإلطال بها االمد فضت هذه 

ظفار و  منفً مجمله وٌمكن اجمال المطالب التً قدمت بعرابض الى السلطان 

فً االمور التالٌة لننطلق منها الى االصالح المقترح فً صحار ومسقط وصور 

 :عمان
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 .مطالب فً الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة: ولا أ
 

 العصر تناسب ومجرٌاتت تغٌٌر جمٌع الوزراء وضخ دماء شابة جدٌدة -
 . لم تعقمووالدةٌ للكفاءات   فعماننا الحبٌبة

 
راق المال العام وإعادته إلى محاربة الفساد والمفسدٌن ومحاسبة جمٌع س   -

 خزٌنة الدولة ،باعتباره حق متعلق بكل مواطن عمانً ال ٌمكن التنازل عنه
وتقٌٌم االداء  .عند التعٌٌن وانتهاء الخدمة بتقدٌم براءة الذمة وإلزامهم
 .سنة الماضٌة لألربعٌنالحكومً 

 
تطوٌر النظام األساسً للدولة بحٌث ٌكون بمنزلة عقد اجتماعً بٌن الشعب  -

منه، وأن ( 84)والسلطان ،ٌنص على تعٌٌن ربٌس للوزراء وفقا للمادة 
التنفٌذٌة : الشعب هو مصدر السلطة، مع الفصل بٌن السلطات الثالث

،وأن ٌكون غرض الدولة األساسً هو خدمة المجتمع  والقضابٌة والتشرٌعٌة
وصٌانة مصالحه واالرتقاء بمستوى معٌشته، وضمان كرامة أفراده وعزتهم 
ومستقبل أبنابهم تحقٌقا لمبادئ العدالة االجتماعٌة ،مع النص على محكمة 

 .دستورٌة تتولى حماٌته من التغول علٌه
 

ة من خالل إعادة بناء وهٌكلة تعزٌز الثقة بٌن المواطن واألجهزة األمنٌ -
األجهزة األمنٌة على عقٌدة أن كرامة اإلنسان وحقوقه وحرٌاته مقدسة ال 

وقصر دورها على حفظ األمن  ٌجوز المساس بها بأي شكل من األشكال
 .فقط والنظام العام

 
وفً  كف ٌد السلطات األمنٌة عن التدخل فً اختصاصات السلطات األخرى، -

على  نالشورى، والرهاالعملٌة االنتخابٌة لمجلس أي خطوة من خطوات 
 .أبناء الشعبكفاءة وإخالص 

رفع القٌد عن مجلس الشورى فً استخدام صالحٌاته الرقابٌة وتفعٌل أدواته  -
لمراقبة كافة األجهزة الحكومٌة جنبا الى جنب مع جهاز الرقابة  البرلمانٌة،
ٌ توصل إلٌ واإلدارٌةالمالٌة  ه للشعب ، معتمدا فً ذلك للدولة ،وإعالن ما 

 . على مبدأ الشفافٌة والمحاسبة ، حتى ٌكون أقدر على مواجهة الفساد 
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، وتمكٌن المواطن من رالنشر والتعبٌرفع القٌود المفروضة على حرٌة  -

التعبٌر عن رأٌه بصورة علنٌة وسلمٌة، ووقف المالحقات التً ٌتعرض لها 
  .آرابهمأولبك الذٌن ٌعبرون عن 

 
ٌع العادل للثروات وتمكٌن الشعب من االطالع على استخدامات المال التوز -

العام من جانب األجهزة الحكومٌة،وإلغاء القٌود التً تمنع الصحافة من كشف 
 . المعامالت التً ٌشتبه تورطها فً الفساد تمهٌدا لمحاسبتهم

 
شعب إال ال،صدًى واسعاً بٌن أبناء التً  لقد كان للجنة الوطنٌة لحقوق اإلنسان -

ال نجدها فاعلًة فً الدفاع عن حقوق اإلنسان، بل أنها لم تحرك ساكنا فً أننا 
انتهاكات السلطات األمنٌة لحق االنسان العمانً فً األحداث األخٌرة ، وإن 
من أهم أسباب ذلك هو تدخل الحكومة فً تعٌٌن أعضابها الذٌن تغلب علٌهم 

حقوق اإلنسان ، وصٌانًة لحق  والتً ال تتماشى ومفهوم السمة العسكرٌة،
فإننا . كم اإلنسان وحماٌته من العسف واإلذالل الذي هو فً رأس أولوٌات

نطالب بأن ٌعاد تعٌٌن أعضاءها لٌكونوا من المدنٌٌن المعهود لهم بالكفاءة فً 
مع ضمان  ،رالمباشالشعبً  باالنتخابمجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، وذلك 

 .داري استقاللها المالً واإل
 

كما نطالب بفتح الباب لتكوٌن مؤسسات المجتمع المدنً بكل أشكالها  -
باعتبارها قناة لترشٌد وتأطٌر الرأي  وأغراضها، بمجرد تسجٌل الطلب،

 .العام، وتفعٌل المشاركة الوطنٌة فً صنع القرار
 

 .كفالة حرٌة التعبٌر وحرٌة التظاهر السلمً والتجمع -
 

ة القضابٌة، بإلغاء جمٌع الهٌبات واللجان التً تقوم تفعٌل مبدأ استقالل السلط -
موازٌة خارج إطار النظام القضابً، وإشراف المحاكم على التحقٌق  بأدوار

مع المتهمٌن وأوضاع المساجٌن، وإلغاء التعلٌمات واألنظمة التً تحد من 
استقالل القضاء وفعالٌته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل 

 .اختصاصات القضاء فً
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 . مطالب فً مجال التعلٌم: ثانٌا

 
تطوٌر مناهج التعلٌم بما ٌحقق النهضة وٌتفق وثوابت األمة، وخصوصٌتها  -

  .الثقافٌة، وترسٌخ القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة واالنتماء للوطن
 .إلغاء النظام االساسً للتعلٌم ،مع ضرورة الفصل بٌن الجنسٌن -
لً العامة والخاصة بما فٌها ٌع مؤسسات التعلٌم العاتعرٌب التعلٌم فً جم -

 .والهندسة الطب
  .زٌادة عدد الجامعات الحكومٌة الستٌعاب طالب الثانوٌة العامة المتزاٌد

 لتخرٌجٌهاتطوٌر مناهج التدرٌس فً الكلٌات والقٌام ببرامج التدرٌب المستمر  -
 .. زٌادة عدد المنح الدراسٌة  -
 .جمٌع اللغات الى العربٌةتنشٌط حركة الترجمة من  -

  
 

 .مطالب ذوي الحتٌاجات الخاصة:ثالثا
 

تحسٌن ظروف معٌشتهم وضمان حق العٌش الكرٌم لهم والحصول على فرص عمل 
مناسبة ، وتوفٌر الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة ومشاركتهم فً األنشطة الرٌاضٌة 

  :الخطوات التالٌة من خالل
ز على التأهٌل فً مجال اإلعاقة وتنسٌق الجهود وضع خطة موحدة وشاملة ترتك  -

بٌن الوزارات المعنٌة والهٌبات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً 
  .وأجهزة اإلعالم

تفعٌل القوانٌن الخاصة برعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة مثل قانون تشغٌل   -  
  .المعاقٌن، ومراقبة تطبٌق ذلك على أرض الواقع

  . إٌجاد المصانع التى تنتج األجهزة التعوٌضٌة، وتوفٌرها للمحتاجٌن مجاناً   -
تبنى مشروع دمج األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة فً التعلٌم بالمدارس  -

  .النظامٌة
زٌادة المدارس الحرفٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربٌة   -

  .والتعلٌم والجهات المختصة 
ذوى االحتٌاجات الخاصة فً األندٌة الرٌاضٌة وتوفٌر األجهزة   شراكإدمج و  -

  .واألدوات التً تسهل علٌهم ذلك
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 .المطالب القتصادٌة: رابعا

 .إنشاء بنوك إسالمٌة -

 .، مع تقلٌل نسبة الفوابد البنكٌةالمدٌنٌنإعادة النظر فً أوضاع  -

ا ٌحقق العدالة، وٌوفر فً القطاعٌن العام والخاص بم إعادة هٌكلة األجور -

فرص حٌاة كرٌمة للفرد وٌقضً على عزوف الشباب عن القطاع الخاص 

 .لاير عمانً ( 055)بحٌث ال ٌقل الراتب األساسً عن 

 مام للعملة الخلٌجٌة الموحدةضاالن -

زٌادة مخصصات أسر الضمان االجتماعً والمتقاعدٌن وذوي الدخل   -
لاير عمانً مع إلزام ( 055)ن المحدود بحٌث ال ٌقل راتبهم الشهري ع

الجهات المختصة بإعادة النظر دورٌاً فً مستوٌات األجور لتتواكب مع 
 .المستوى العام لألسعار 

زٌادة دعم الصٌادٌن والفالحٌن لمواجهة الزٌادة المستمرة فً ارتفاع تكلفة  -

وذلك  بمنح قروض بنكٌة بشروط أكثر تٌسٌرا وبدون فوابد مع إعفاء اإلنتاج 

 . االقتراضلمعسرٌن ممن سبق لهم ا

تأمٌم شركات الكهرباء والمٌاه، لٌتم تحوٌلها إلى مؤسسات رسمٌة، على أن  -
 .ٌدفع المواطن قٌمة اشتراك رمزٌة شهرٌا

تأمٌم شركة تنمٌة نفط عمان، ومراجعة االتفاقٌات والعقود الموقعة مع شركة  -
للحصول على اتفاقٌات  دةالنفط والغاز، وكذلك الشركة العمانٌة الهندٌة لألسم

 . عادلة
صندوق "و " صندوق الزواج"إنشاء صنادٌق اجتماعٌة داعمة للشباب، مثل  -

وغٌرها مما ٌسهم فً توسٌع الخٌارات " صندوق للتعلٌم العالً"، و"بناء منزل

 .أمام المواطن لبناء مستقبله

 .تعرٌب الشركات لٌسهل تعمٌن الوظابف -

وتقٌٌمها وتصوٌبها وفقا للمتغٌرات  0505مراجعة الخطة االقتصادٌة  -

 .الدولٌة
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  رتفاع األسعار من خالل الخطوات التالٌة إالقضاء على ظاهرة: 

الدعوة إلى تطبٌق سٌاسة المنافسة ،ومنع االحتكار حتى ال تتحكم مجموعة  -
الشركات فً السوق وتفرض أسعاراً فٌها مغاالة على  من المحتكرٌن أو

  .المواطنٌن
دعمها للسلع األساسٌة دولة بوضع تسعٌرة للسلع والمنتجات ،والتزام ال  -

 ".وفرض عقوبات صارمة فً حالة التالعب باألسعار حكومٌا 
هذه احد الرسابل التً وجهت للسلطان وقدمت عرابض اخرى من المناطق 
المختلفة ولكنها شملت على نفس المطالب فهناك اجماع وطنً دون اتفاق بٌن 

اساسٌة تنشد االصالح السٌاسً واالجتماعً اطرافه على مطالب 
 "".واالقتصادي

  
انطالقا من العرابض التً تقدم بها ابناء الشعب العمانً فان خطوات االصالح فً 
عمان تحتاج فً المقام االول  الى االصالح السٌاسً الذي ٌركز على الٌة اتخاذ 

المة والمجتمع والقانون القرار ونقل الدولة من دولة الفرد والمتنفذٌن الى دولة ا
 .والمؤسسات

 
إن التعدٌالت األخٌرة فً النظام األساسً ال تلبً طموح المجتمع العمانً الشاب  

حٌث أنها اقتصرت وفً القرار السٌاسً  الذي ٌطمح إلى المشاركة فً شانه العام 

على منح مجلس عمان سلطة التشرٌع والرقابة الجزبٌة فً الجانب االقتصادي 

 . تماعًواالج

والخطوة االولى لإلصالح اصدار دستور جدٌد عن طرٌق الجمعٌة التأسٌسٌة   

االصلٌة أو االستفتاء العام ٌعبر عن ارادة المجتمع  الذي ٌرٌد التحول الى الدولة 

 .الدستورٌة

 :ومرتكزات الدولة القانونٌة الدستورٌة تتمثل فً االتً

الخٌر للنظام االساسٌة العمانً على االنتخابات الحرة النزٌهة وشمل التعدٌل ا -1

 .تعٌٌن هٌبة مستقلة لالنتخابات بأشراف قضابً
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التعددٌة السٌاسٌة وال ٌوجد فً عمان تعددٌة سٌاسٌة وهً احد ضرورٌات االصالح  -0

التً ٌجب تحقٌقها ألنه بدون تعددٌة سٌاسٌة ال ٌمكن ان ٌكون هناك تداول سلمً 

 .للسلطة

 الى ٌفضً  طوٌلةحقق نجاح الدولة و وبقاء الوزراء لمدد ٌ: التداول السلمً للسلطة  -3

الفساد والمحسوبٌة وان لم تحقق فكرة التداول السلمً للسلطة فانه من غٌر المقبول 

 .ان  ال ٌتم تدوٌر المناصب الوزارٌة كل اربع سنوا ت او خمس سنوات

اه الى خطوات االصالح التً ٌمكن ان تنقل المجتمع نقلة حضارٌة االتج وأفضل

الملكٌة الدستورٌة التً تعطً جل الصالحٌات لمجلس الوزراء الذي ٌخضع لرقابة 

 .البرلمان

 :وٌترتب على هذا التً

أن ٌمنح مجلس الشورى اختصاصات السلطة التشرٌعٌة الحقٌقٌة كإقرار   -أولا       

 ،ةوإقرار خطط التنمٌة والموازنة العام ،القوانٌن ،ومناقشة سٌاسات الوزارات

المعاهدات وحجب الثقة  وسحبها عن ربٌس الوزراء والوزراء ومراقبة  وإقرار

اذا تم تعٌٌن ربٌس  إالغٌر ممكن من الناحٌة العملٌة  اوهذ. أعمال السلطة التنفٌذٌة

مجلس  وأماممجلس الوزراء والذي ٌكلف بتشكٌل وزارة تكون مسبولة امام السلطان 

انٌة وحتى تكون هذه الوزارة قابلة للمحاسبة الشورى بحٌث تمارس االلٌات البرلم

 .ٌجب ان ٌكون ربٌس الوزراء من غٌر االسرة الحاكمة

 

ٌعاد تشكٌل مجلس الدولة بحٌث ٌتكون من خمسة وخمسٌن عضوا   -ثانٌاا 

وتكون المحافظة . منتخبا ٌمثلون المحافظات وٌكون لكل محافظة خمسة اعضاء

 .ث ٌتحول من مجلس حكومً الى شعبًدابرة انتخابٌة واحدة الختٌارهم بحٌ
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من الشعب % 48ان العصر الحالً هو عصر المعلوماتٌة وان   - ثالثا   

بة الشباب الذٌن  ٌفهمون عصرهم  عصر  المعلومات  ولدٌهم  العمانً من ف

االمكانٌات  التً تفوق كبار السن  وعً بالمتغٌرات المحلٌة والدولٌة ولذلك هذا 

م السٌاسٌة التً تتعامل مع هذه األجٌال ولذلك على الدولة أن ٌستوجب تطوٌر النظ

إنشاء أحزاب سٌاسٌة ب تطور آلٌات الحكم المبنٌة على المشاركة السٌاسٌة  الشعبٌة 

 .سس وطنٌةأوصدور قانون ٌنظم العمل الحزبً على 

 

هو الضمانة األساسٌة لتحقٌق الفصل بٌن  الدستورأن ٌكون النظام  - رابعاا 

ت ،حٌث ٌبٌن نظام الحكم فً الدولة وٌحدد السلطات واختصاصاتها والعالقة السلطا

إذا كانت السلطة التنفٌذٌة . بٌنها، وٌضع القٌود على ممارسة كل سلطة الختصاصها

هً التً تقوم على تنفٌذ القانون فإن علٌها أن تكون أول من ٌلتزم به؛ ألن القانون 

التحلل من أحكامه وإالّ أدى ذلك إلى  وضع لضبط العالقات وتنظٌمها فال ٌجوز

الفساد، واختالل النظام، وفقدان العدالة، ومن هنا فإن على السلطة التنفٌذٌة أن 

تخضع للقانون خضوعا كامال فً جمٌع التصرفات المادٌة والقانونٌة وفً كل 

 . األوقات

 

 .بٌنهاإنشاء محكمة دستورٌة للفصل فً دستورٌة القوانٌن والتنازع  -خامساا  

تنص القواعد االساسٌة للدولة القانونٌة  على  احترام تدرج القواعد القانونٌة  بحٌث  

تكون القواعد القانونٌة الدستورٌة اعلى من القواعد القانونٌة للقانون العادي وتكون 

قواعد القانون العادي اعلى من اللوابح  والذي ٌترتب على هذا هو ان القانون األدنى 

اذا خالف األدنى االعلى امكن الطعن فٌه  ألنه ،األعلىٌخالف القانون  ٌجب ان ال
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بعدم الدستورٌة  وٌكون عرضة لإللغاء من قبل المحكمة التً تفصل فً دستورٌة 

الى ٌومنا هذا ال توجد محكمة مختصة بالفصل فً  بأنهالقوانٌن والجدٌر بالذكر 

 1998الصادر عام  االساسً من النظام ( 05)دستورٌة القوانٌن رغم ان المادة 

احالة الى القانون تعٌٌن الجهة التً تفصل فً دستورٌة القوانٌن وصالحٌاتها 

التً تتبعها ولألسف الشدٌد انه لم ٌتم تفعٌل هذه المادة الضرورٌة  واإلجراءات

. لتضمن اتساق القوانٌن مع النظام االساسً ومنع اصدار القوانٌن المخالفة له

معروفه او متحققة  من عدم تنفٌذ ما تطلبه النظام االساسً خالل والمصلحة  غٌر 

تتهم  العامٌن التً نص علٌها وان هذا االمر ٌحتاج الى تفعٌل بصفة عاجلة حتى ال

ترٌد ان تصدر قوانٌن مخالفة للنظام االساسً ولقد حدث هذا بصورة  بأنهاالدولة 

حٌث . احب فترة االعتصامجلٌة فً تعدٌالت قانون االجراءات الجزابٌة الذي ص

بتعدٌل مواد قانون االجراءات الصادر  0511\09 صدر المرسوم السلطانً رقم

 181،  05، 31، 8 وشمل التعدٌل المواد التالٌة 99\90بالمرسوم السلطانً رقم 

وهذا التعدٌل ٌعد تراجعا الى الخلف وٌسا الى سمعة الدولة الدولٌة ألنه انتقاص من 

وٌخنق  وإرادتهتغٌب سلطة القانون وتنتهك كرامة اإلنسان وحٌث  .الضمانات

مجال لحدٌث  صوت الحرٌة والعدالة وحقوق اإلنسان والشورى  ودور األمة فانه ال

 .جاد عن تقدم علمً أو نهضة اقتصادٌة أو وحدة وطنٌة

ترسٌخ مفهوم المجتمع المدنً بتسهٌل تشكٌل مؤسساته الثقافٌة،  -سادساا 

ٌجب التوافق بٌن المجتمع والدولة على التغٌٌر الى  .قوقٌة والخٌرٌةوالمهنٌة،  والح

والحفاظ . مجتمع دستوري ٌنهض وٌطور المجتمع على اسس متٌنة وقوٌة وثابتة

ان . وتبادل الثقة بٌن المسؤولٌن فً الدولة والمجتمع. على السلم االهلً واالجتماعً

راجع الحرٌات والحقوق وعدم نمو الدولة بسلطتها على حساب المجتمع المدنً وت
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وضعها فً اطار دستوري ٌؤدي الى الخلل فً بنٌة المجتمع وكذلك عدم  توفٌر 

توجهاتهم ٌجعل الدولة متوجسة  نللتعبٌر ع فراد المجتمعأل السلمٌة واآللٌاتالوسابل 

ومتحفزة للحلول االمنٌة فالحراك السلمً ٌبدد المخاوف وٌولد الثقة المتبادلة بٌن 

وجود مؤسسات المجتمع المدنً ٌوجد التوازن بٌن السلطة التً . ة والمجتمع الدول

والواقع ٌشهد بان االنظمة . تملكها الدولة والجماعات والهٌبات والتجمعات الخاصة

، التطوع: ومجال المجتمع المدنً. الشمولٌة تسعى دابما الى الغاء المجتمع المدنً

البد من وجود مجتمع . الفردٌة تجاه المجتمع المسؤولٌة، الحرٌة الشخصٌة، ختٌاراإل

مدنً قوي ٌتسم بالحٌوٌة وعلى الدولة تسهٌل بناء هذا المجتمع والعناصر التً 

  .تشكل المجتمع المدنً

 

ضمان حرٌة الرأي  والتعبٌر والتجمع  السلمً بالنظام األساسً   -سابعاا 

واع الحرٌات الواجب دون اإلحالة إلى القانون وذلك بتفصٌل وتحدٌد أشكال وأن

 :آلتًاوذلك بالنص على حماٌتها عن طرٌق نصوص قانونٌة واضحة  

حرٌة الرأي والتعبٌر مكفولة بالقول وسابر وسابل التعبٌر وفقا للنظام  -1

 .األساسً

حرٌة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للنظام األساسً  وال قٌد علٌها  -2

 .كرامة اإلنسان وحقوقه إال ما ٌؤدي إلى الفتنة أو ٌسا إلى

وال ٌجوز لألجهزة األمنٌة ، لألفراد حق االجتماع دون حاجة إلذن أو إخطار -3

أو أحد أفرادها حضور االجتماعات أو التصنت علٌها أو مراقبتها مادامت 

 .وسابلها سلمٌة وحق االجتماع ٌكفله النظام األساسً 
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بل مشروعة مكفولة االعتصام والتظاهر السلمً واالحتجاجات السلمٌة وسا -4

 .بالنظام األساسً

الحفاظ على امن المجتمع والتعبٌر هً  الرأيان القٌود التً ترد على حرٌة 

وسالمته وعدم  إشعال نار الفتنة الطابفٌة او القبلٌة او المناطقٌة وعدم العبث 

 .وهذه المسابل ٌجب ان تحكم بالنظام االساسً والقوانٌن. والخوض فً األعراض

 

المجتمع بحاجة الى تعرٌف  المخاطر االمنٌة على الوطن وان  ان  -ثامناا 

مع مراعاة حرٌات توضح وتوضع مهددات االمن فً اطارها القانونً والوطنً  

تنتهك  حقوق الناس بحجة األمن و  ففً بعض االوقات.  الناس وحقوقهم وكرامتهم

ضوعٌة  وحتً ال السٌاسة العلٌا و تنتهك الخصوصٌات دون مبررات او اسباب مو

ٌكون الكالم مرسال فالدلٌل علٌه ما حدث فً صحار من اقتحام منازل الناس 

انصاف اللٌالً ثم التهمة التً وجهت الى بعض المعتقلٌن كانت مخالفة قانون السٌر 

 . والقباحة المنصوص علٌها فً قانون الجزاء

ان ا لما تقدم  ٌجب وتبع.  الفعل ال ٌتناسب مع الجرم وٌؤلب المجتمع على الدولة

تنشغل اجهزة االمن بالعمل االمنً الصرف وان ترفع ٌدها عن الشأن المدنً كامال 

وهذا   االمن  وان تلغً فكرة االشراف على القطاعات المدنٌة من قبل اجهزة . 

ٌحول الدولة من دولة القانون والمؤسسات الى دولة امنٌة ولقد اثبت االٌام فشل 

 . ال ذرٌعا ومدوٌا الدولة االمنٌة فش

ونشر ، جتثاث رموزهإوذلك بكشفه ومحاربته و الفسادالقضاء على  -تاسعاا 

القٌم التً تدعو إلى اإلصالح بتفعٌل القوانٌن النافذة ومعالجة نواحً القصور 

 .التشرٌعً وتوقٌع االتفاقٌات الدولٌة ذات العالقة
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اي عقد تكون الدولة طرفا  ان تتخذ اجراءات قانونٌة صارمة ال لغاء او فسخ      

فٌه او سحب امتٌاز اذا تبٌن ان العقود قد ابرمت بناء على مخالفة احكام القوانٌن 

ضررا بالصالح العامة  النافذة او جرى تنفٌذها بالمخالفة للعقود المبرمة اذا الحقت

وجمع ، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، التحري عن الفساد المالً واالداريو

واقامة الدعاوى المدنٌة واالدارٌة والجنابٌة . لة و المعلومات والبٌانات عن الفساداالد

 .ضد المذنبٌن

فً حالة وجود تعارض مصالح ألي موظف عام لدٌه سلطة اتخاذ القرار او و 

المشاركة فٌه فً اي مرحلة من المراحل صٌاغة القرار ٌجب علٌه االفصاح عن 

 .حالة تعارض المصالح

كون طرٌقة االفصاح واضحة جلٌة ومن اتقى الشبهات فقد استبراء لدٌنه وٌجب ان ت

 وعرضه

 :ندعو الى االتً

للوزراء والوكالء  ومن فً حكمهم   وضع قانون او لوابح تبٌن تعارض المصالح 

وللقضاة . والمدراء العموم ومن فً حكمهم و اعضاء مجلس الشورى والدولة

ت تعارض المصالح للعسكرٌٌن ومن فً و حاال. والعاملٌن فً السلك القضابً

ان تفعل ملفات    .حكمهم وتحدد حاالت تعارض المصالح حتى فً القطاع الخاص

الفساد ضد المفسدٌن وان ٌقدموا للمحاكمة العادلة التً تتوفر فٌها جمٌع الضمانات 

الن المجتمع غٌر مقتنع بتركهم وعدم محاكمتهم ٌعرض الدولة لالنتقاد واالتهام 

 .اٌة الفساد وٌجب ان تتخذ قرارات فاعلة وحاسمة فً محاربة الفسادبحم
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أن ٌستقل القضاء استقالال تاما بحٌث ٌمارس الرقابة القضابٌة   - عاشراا    

الفاعلة  والتً تعتبر من اهم  انواع الرقابة فً الدولة القانونٌة ال نه ٌتمثل فٌها 

. م من عسف السلطات األخرىاالستقالل والنزاهة والشفافٌة وانصاف المظلو

وهً التً ٌعول علٌها . وتؤدي الى صون الحقوق وحماٌة الحرٌات وتحقٌق العدالة

الن كل من الرقابة السٌاسٌة واالدارٌة قد اثبت االٌام عدم فاعلٌتها ال سباب متعلقة 

والمعاٌٌر السابقة ٌتوقف  .بالقابمٌن بها حٌث انها قد تخضع لألهواء والمؤثرات

ها على اسالٌب اختٌار القضاة وعدم تدخل السلطات االخرى فٌها والحاجة اعمال

ملحة الى تعدٌل مسار النظام القضابً فً البالد من حٌث االشخاص والمؤسسات 

وان مخاطر عدم استقالل   .والتقٌٌم وكٌفٌة اتخاذ القرار وتقوٌة التفتٌش القضابً 

فاذا تعرض  القضاء . ٌة والمجتمع القضاء وخٌمة على الدولة واالستثمارات الخارج

جب وٌ. للمحسوبٌة والتبعٌة للحكومة وتدخل األجهزة األمنٌة فان على الدنٌا السالم

على القاضً ان ٌقوم بأداء واجبه القضابً بدون تحٌز او تحامل او تعصب او 

وٌجب ان تعٌن اجهزة . مفاضلة الن ذلك ٌعزز الثقة بالقضاء واستقالله ونزاهته

 .على هذا االستقالل وٌصبح هدفا لها الدولة

 
ان االعتصامات افرزت اشكاالت قانونٌة واجتماعٌة وهذا االمر  -حادي عشر

ولقد قام البعض من اولبك المعتصمٌن بسلوكٌات . عنها ٌتطلب حال جذرٌا لما نجم

مخالفة للقانون وتقع جزء من المسؤولٌة على الشرطة والجٌش واالمن النهم لم 

مر بعدم التعرض للمعتصمٌن فهما صحٌحا اذ االمر انصرف الى عدم ٌفهموا اال

التعرض لالعتصامات السلمٌة اما ارتكاب الجرابم فعلى جهات االمن اٌقافها فً كل 

حٌن حتى وان كانت فً وقت االعتصام  وعلٌه اقترح ان ٌصدر عفو عام عن كل 
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ان الدولة هً صاحبة االفعال  التً تمت فً زمن االعتصامات الن هذا ٌؤكد على 

 .القوة والمبادرة وال ٌنقص من هٌبة الدولة شٌبا فالتسامح دلٌل القوة ال الضعف

دراسة حالة الضعف المجتمعً والسلبٌة المفرطة فً قادة  - عشر ثانً

أن معالجات لٌا أثناء االعتصامات وبعددها والمجتمع وأعٌانه ولقد اتضح هذا ج

ت  لم ٌكن موفقا وظهروا بصورة سلبٌة ال بعض المسبولٌن لوضع االعتصاما

تتناسب مع الوضع الذي هم فٌه حٌث ٌمثلون الدولة واثبت الموقف أنهم تنقصهم 

الكفاءة والوعً  لحل األزمات و لدٌهم قصور فً آلٌات التخاطب مع الجمهور وما 

والبد من عقد حوار وطنً وعمل ندوات ودراسات   .ٌترتب علٌه من نتابج سلبٌة

ولما ٌحدث فً البالد  ع السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والتنمٌة ومعوقاتهاللوض

من احتقانات بٌن الفٌنة واألخرى ودراسة أسبابها بواقعٌة وموضوعٌة وشفافٌة 

ودراسات وتقٌٌم المعالجات التً تمت قبل وبعد االعتصامات والتوظٌف وانعكاساته 

 .المدى البعٌد والقرٌبعلى المؤسسات الحكومٌة والقطاع الخاص على 

تأسٌس هٌبة وطنٌة إلدارة األزمات والتفكٌر فً الحلول الممكنة   -عشر ثالث

شرٌطة أن تكون هذه الهٌبة  مكونة من أصحاب الكفاءة والوعً واإلدراك  فً حل 

 .األزمات

 جهات الحكومٌةلممثلون ل. 
  حقوقٌون. 
 اقتصادٌون. 
 علماء اجتماع. 
 حكماء 
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 :التالٌة رئٌسٌةالمبادئ الرؤٌة الصالح  فً عمان على  تستندوٌمكن ان 
 
الفصل بٌن السلطات الثالث التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة مع ضمان التعاون   .1

بٌنها والتحول الى الملكٌة الدستورٌة من خالل وجود مجلس الوزراء ٌكون 

 .ربٌسه من الشعب وٌخضع لرقابة البرلمان

 .ٌق العدالة بحٌدة ونزاهةاستقالل القضاء لضمان تطب .0

 .استقاللٌة القضاء االداري واستكمال درجاته -

 .انشاء محكمة دستورٌة للنظر فً دستورٌة القوانٌن -

 .استقالل االعالم وحرٌته ودون االخالل بالمعاٌٌر المهنٌة .3

 . انتخاب اعضاء مجلس الدولة  من ذوي الخبرة والكفاءة .8

غرف والانتخاب المجالس البلدٌة تعمٌق مفهوم التمثٌل الشعبً من خالل   .0

 .التجارٌة والجمعٌات االهلٌة والنقابات العمالٌة واتحادات الطالب

ترسٌخ مفهوم العمل االجتماعً على اسس وطنٌة بتسهٌل تشكٌل مؤسسات  .8

 . المجتمع المدنً ألغراض  ثقافٌة، ومهنٌة ، وحقوقٌة وخٌرٌة 

 . ت المجتمع وقٌمة واخالقهضمان حرٌة الرأي  والتعبٌر دون االخالل بثواب .0

 . احترام حقوق االنسان وحماٌة حقوق المواطنٌن .4

 .تشكٌل الفلسفة األمنٌة والعسكرٌة لٌكون المواطن محورها  .9

تطوٌر الجهاز االداري للدولة وتحوٌله الى نظام ال مركزي من خالل نظام  .15

مٌة المجالس البلدٌة او الحكم المحلً وذلك لضمان توزٌع عادل للثروة وتن

 .الفرص االقتصادٌة لكل محافظة 

 . انتخاب مجالس بلدٌة لتنظٌم العمل البلدي .11
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التخطٌط والتنظٌم والتطوٌر واالشراف  الىتحول دور الحكومة المركزٌة  .10

 .على أداء االدارات المحلٌة

ان الحرٌات العامة وحقوق المواطنٌن  التً اقرها النظام االساسً للدولة تكفل  .13

 .دون االحالة الى القانونبالنظام االساسً 

 .اصالح النظام التعلٌمً على كافة المستوٌات .18

 فً الختام

ٌشهد المجتمع العمانً حراك نحو االصالح وتطوٌر آلٌة إدارة الدولة لضمان 

الشفافٌة وجودة االداء وتفعٌل الرقابة  السٌاسٌة من خالل مجلس عمان  والرقابة 

لتنفٌذٌة والقضابٌة من خالل المحاكم  بحٌث االدارٌة والمالٌة  من خالل السلطة ا

ٌنقل الدولة الى العمل  المؤسسً القابم على مبدأ الفصل بٌن السلطات  الذي 

ولقد بشر . حقق دولة القانون والمؤسسات المتعاونة لبناء دولة عصرٌة مدنٌةٌ

السلطان فً الخطابات المتكررة امام مجلس عمان بانه ٌرٌد ان ٌؤسس دولة 

ونحن نطمح فً ان تتحقق على ارض الواقع وتكون  .ن والمؤسساتالقانو

السلطات العامة وان تكون  .الكرامة االنسانٌة  االنسان وحرٌة وحقوق ضامنة ل

حقوق األفراد السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة والعلمٌة لة امٌح

المجتمعات  أشد  الواقع ٌؤكد على  التهمٌشمن  االنتقاص و والتعبٌر عن الرأي

نتهاك حقها فً الراي والتعبٌر وفً االعتقال والتسخٌر وفً القمع الرفضا 

صرارا على تغٌٌره نحو واقع أفضل ٌقوم ا "وستكون اشد رفضا واكثر والتنكٌل 

على قٌم   ٌتساوى فٌه الجمٌع فً األرض والسلطة والثروة والمواطنة والحقوق 

 "والواجبات
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ون  مانع للتحكم بمصابر الناس وحامٌا لحقوقهم وحرٌاتهم ان خضوع الدولة للقانو

 . وقامعا للفساد والتسلط 

 


