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  الفجر مطلع حتى.. العمانً الربٌع 

 *الهاشمي سلطان سعيد

 فٌها شهدت آذار؛/ ماٌو منتصف وحتى شباط/ فبراٌر مطلع من الفترة فً مكثفة احتجاجٌة حركة عمان سلطنة عاشت
. واجتماعٌة واقتصادٌة سٌاسٌة عدة؛ مستوٌات على جدٌدا تخلقا البالد

 ولدول للمراقبٌن مفاجئا  أمرا ٌعد" الهادئة السلطنة "فً االحتجاجات انطالق أن البعض ٌرى الذي الوقت وفً
 وثٌق شعب لطبٌعة تسطٌحٌا فهما كونه ٌعدو ال العام الحكم هذا أن إال البالد، فً الحكم لنظام وحتى الخلٌجً الجوار
 الجغرافٌا، ظروف علٌه فرضتها جٌوسٌاسٌة مٌزات من به ٌتمتع لما والسٌاسً االجتماعً والحراك بالثورات الصلة

. والثقافة والتارٌخ

 النفط شركات عمال بها قام احتجاجٌة حركة آخر من" وسٌاسً اجتماعً استرخاء "بفترة  مرت البالد أن صحٌح 
 البالد سلطان غٌر شخص ٌرأسها حكومة وآخر أول أسقطت مطرح، مدٌنة فً الماضً القرن سبعٌنٌات مطلع فً

 مقٌماًا، مراقباًا، عاش بل السٌاسً؛ وعٌه تشكل عن مغٌباًا  ساكناًا  ظل العمانً اإلنسان أن ٌعنً ال ذلك أن إال. الحالً
 ما بأسرع" سٌعمل بأنه األول خطابه فً قابوس السلطان بها وعده التً والتعمٌر التنمٌة جهود فً فاعالًا  وشرٌكاًا 

َعَداءِ  ٌعٌشون لَِجْعلِهم ٌمكن ".     لبالدهم عادل دٌمقراطً حكم تثبٌت على الجاد بالعمل " وتعهد". أفضل لمستقبل سُّس

 أنها- العربٌة الدول من وغٌرها ولٌبٌا ومصر تونس عمت التً الشعبٌة للثورات خالفا – االحتجاجات هذه فً الالفت
 المعٌشٌة األحوال وتحسٌن االجتماعٌة بالعدالة المطالبة على اقتصرت بل ،"النظام إسقاط "شعار إلى تتطرق لم

 وإصالحات الوزراء، ومحاسبة الفساد ومحاربة الحالً الوزراء مجلس حل بٌنها من سٌاسٌة إصالحات وإجراء
 السلطات بٌن والفصل والجمعٌات، النقابات وتكوٌن والتجمع التعبٌر كحرٌة العامة الحرٌات تضمن جذرٌة دستورٌة
. والقضائٌة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة

 14 وحتى شباط/ فبراٌر من الفترة فً ُعمان، فً االحتجاجٌة الحركة ونشوء أسباب، أهم رصد الورقة هذه تحاول
 الشورى مجلس مبنى أمام تضامنً اعتصام آخر بالقوة العمانٌة السلطات فٌه فّضت الذي التارٌخ ؛2011أٌار/ ماٌو
 والحركة. أٌار/ ماٌو من 12 لٌلة فً األمنٌة، واألجهزة الجٌش قبل من ساحاتهم اقتحام تم الذٌن المعتصمٌن مع

 التً والمظاهرات السلمٌة، والمسٌرات العامة، الساحات فً االعتصام هً بالتحدٌد هنا المقصودة االحتجاجٌة
 سبقت التً المحطات أبرز وفق الحراك هذا مقدمات تتتبع أن ستحاول كما. آنفا المذكورة الفترة فً العمانٌون مارسها

                                                           
َ 2011زضَشاْ/  َىُٔى30 وزخً 15وخبج هزٖ اٌىسلت فٍ اٌفخشة ِٓ  
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 رد التً االستجابات أهم على اإلتٌان مع. الثالثة األشهر ٌقرب ما إلى حٌوٌتها واستمرارٌة االعتصام ساحات تخلق
. األمنٌة األجهزة أو الناس قبل من سواء االستجابة هذه أعقبت التً التعامل وطرق الشعب مطالب على السلطان بها
 السٌاسً النظام بنٌة على وتقٌٌمها اتخاذها تم التً القرارات وعواقب أثر تقٌس أن الورقة هذه تحاول لن

. الواقع على وزنه له تحلٌلً وبعمق آثار هكذا لمالمسة جدا مبكر فالوقت عمان؛ فً واالقتصادي

كانت الحادثة التً جرت فً السوق التجاري بدمشق، 
، العارض األول لحالة 2011فبراٌر / شباط19ٌوم 

ففً ذلك الٌوم عّنؾ شرطً مرور ; االحتقان الكامن
ابن أحد التجار، مما جعل الشاب ٌنتفض لكرامته وٌشتم 

 ٌفترض حكومً شتوي بٌات..الربٌع قبل الشرطً،
 ربٌسة، أزمات ثالث هناك أن الورقة، هذه فً الباحث
 متراكمة العمانً، اإلنسان على ضاؼطة كانت

 على شجعته التً ذاتها هً.. سنٌن منذ علٌه ومتراكبة
 للمجاهرة طبٌعٌا وحفزته والتردد، الخوؾ حواجز كسر

 إلى والخروج بحقوقه، المطالبة على وإصراره بصوته
 رؼم. فٌها الحرة منتدٌاته وتؤسٌس االعتصام ساحات
 كانت الثالثة هذه أن إال متعددة; أخرى دوافع وجود
 والنخب المواطنٌن عموم بٌن التداول وكثٌرة األبرز

 أنها بٌد العربٌة، الثوارات ربٌع حلول قبل المتخصصة
 والحلول المصؽٌة اآلذان العمانٌة الحكومة من تالق لم

 تتعامل فكانت ذلك صادفت وإن والمباشرة، العمٌقة
 ولٌس النتابج مع المتعامل المطمبن بطرٌقة معها

. األسباب

 ظل أزمات السٌاسٌة; والمشاركة التشؽٌل، التعلٌم،
 وقتٌة، بمسكنات معها ٌتعامل العمانً السٌاسً النظام

 األمر حقٌقة فً بٌنما. إدارتها فً صنعا ٌحسن أنه ظن
ٌُقلل ، األولى على ٌُّقتر كان  وٌإجل الثانٌة، من و

 رإٌته وفق للمجتمع الرشد سن بلوغ لحٌن الثالثة
. المقنعة وال المعلنة ؼٌر ومعاٌٌره

 ،(السبب) األزمات هذه تفصٌل فً الولوج قبل أنه إال
 الراهن; العمانً المشهد إلدراك المساعد من لعله

 وواقع السٌاسً، والحال النظام طبٌعة على المرور
 الشباب لفبة وخاصة واالجتماعً االقتصادي النظام
 واالعتصامات االحتجاجات حركة وقود كانوا الذٌن
. الطوٌل سباتها من البالد أٌقظت التً

  السٌاسً والحال النظام طبٌعة فً

 فً وراثً سلطانً حكم لنظام عمان سلطنة تخضع
 البوسعٌدي سلطان بن سعٌد بن تركً ذرٌة من الذكور

 بن قابوس الحالً عمان سلطان ٌنحدر الذرٌة هذه ومن
. سعٌد

 السلطان فإن" الدستور "للدولة األساسً النظام ووفق
 أمره"و ،"تمس ال مصونة ذاته الدولة، ربٌس هو"

 ومن. "المسلحة للقوات األعلى القابد "وهو ،"مطاع

                                                           
إٌظاَ األعاعٍ ٌٍذوٌت،ِٕشىساث ِدٍظ اٌذوٌت، عٍطٕت  (41) اٌّادة 

 2006ػّاْ،

 ٌتولى من تعٌٌن أو الوزراء مجلس رباسة مهامه
 من تعٌٌن أو المتخصصة المجالس ورباسة رباسته،

. رباستها ٌتولى

 الوزراء مجلس ربٌس نواب تعٌٌن أٌضا مهامه ومن
 مناصبهم، من وإعفاإهم حكمهم فً ومن والوزراء

 فً ومن العامٌن واألمناء الوزارات وكالء وتعٌٌن
. مناصبهم من وإعفاإهم حكمهم

 من وإعفاإهم القضاة كبار تعٌٌن كذلك صالحٌاته ومن
 العامة، والتعببة الطوارئ حالة وإعالن مناصبهم،
 الدولٌة واالتفاقٌات المعاهدات وتوقٌع القوانٌن وإصدار
. علٌها التصدٌق مراسٌم وإصدار

 منذ السلطنة ٌقود سعٌد بن قابوس ،الحالً والسلطان
 23 منذ الوزراء ربٌس وهو ،1970 تموز/ ٌولٌو 23

 ربٌس منصبً ٌشؽل أنه أي. 1972 تموز/ ٌولٌو
 باإلضافة. التارٌخ هذا منذ معا الحكومة وربٌس الدولة

 إلى والمالٌة والخارجٌة الدفاع بحقابب احتفاظه إلى
 السلطة) الوزراء ومجلس. السطور هذه كتابة وقت

 للدولة العامة السٌاسة رسم فً السلطان ٌعاون (التنفٌذٌة
 النظام من 44 المادة فً جاء لما وفقا وتنفٌذها،
 مجلس فإن للبالد السٌاسً الواقع فً أنه إال األساسً،
 فً السلطات ألؼلب ممارسٌن ظلوا وأعضاءه الوزراء

 الثالث السلطات بٌن الفصل لمبدأ واضح ؼٌاب ظل
 (عملٌاًا  ) أو للدولة األساسً النظام فً (نظرٌاًا ) سواء
. المٌدان على السٌاسٌة الممارسات مستوى على

 محلٌاًا  الرسمٌة اإلعالم وسابل تشٌعه الذي والمبرر
 ،" البالد خصوصٌة مراعاة "هو ذلك ألجل ودولٌاًا 

 البناء مراعاة أهمٌة"و ،"بعد التجربة نضج عدم"و
". المراحل حرق وعدم خطوة خطوة

 بها ٌختص أن فٌفترض التشرٌعٌة للسلطة بالنسبة أما
 (بالتعٌٌن) الدولة مجلسً من المكون ُعمان مجلس

 سبعة من ٌتكون الدولة فمجلس ،(باالنتخاب) والشورى
 سلطة وللمجلس السلطان، ٌعٌنهم عضوا وسبعٌن

 وتقدٌم الدراسات، إعداد: فً تتمثل فقط استشارٌة
 القوانٌن مشروعات بعض ومراجعة المقترحات،

. الوزراء مجلس من إلٌه المحالة

 أربعة) أعضاإه ٌنتخب الذي الشورى مجلس أما
 بٌنما الشعبً، االقتراع طرٌق عن (عضواًا  وثمانون

                                                           
 .إٌظاَ األعاعٍ ٌٍذوٌت (58) اٌّادة 

ِٓ اٌّشعىَ  (18) اٌّشاعُُ اٌغٍطأُت اٌخاصت بّدٍظ اٌذوٌت، اٌّادة 

  2006 ،ِٕشىساث ِدٍظ اٌذوٌت، عٍطٕت ػّاْ،86/97سلُ
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 فً وتتمثل محدودة، وسلطته ربٌسه، السلطان ٌعٌن
 تعرضه فٌما الرأي وإبداء القوانٌن، مشروعات مراجعة

.  موضوعات من والسلطان الحكومة علٌه

 أعلى العلٌا المحكمة فتعد القضابً المستوى على أما
 ولها نافذة متخصصة مجالس وللدولة قضابٌة، سلطة
 وٌرأسها وتقٌٌمها، السٌاسات تخطٌط فً كبٌر دور

 ومجلس الدفاع، مجلس: مثل كذلك بنفسه السلطان
 األعلى والمجلس الطاقة، وموارد المالٌة الشإون
. للقضاء

 إلى فباإلضافة. ومتفرع كبٌر أمنً ذراع وللحكومة
 الذاكرة فً األسطورٌة الهالة ذي الداخلً األمن جهاز

 ظفار، وثورة السبعٌنٌات أحداث منذ للعمانٌٌن الجمعٌة
 تؤثٌره نطاق توسع الذي السلطانً المكتب هناك

 تفاصٌل أدق لٌشمل الماضٌٌن العقدٌن فً وسلطته
 وهناك. للبالد واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة الحٌاة

 جهاز فً" الخاصة المهام وحدة"و" الخاص القسم"
 رؼبة وفق وتدخالتهما دورهما ٌتمدد والذي الشرطة
 بعض على التؤثٌر فً وزرابها وبعض الحكومة
 وحرٌة بالرأي المتعلقة المسابل تلك وخاصة القرارات

 القوة "إلى إضافة. السٌاسً والوعً والتجمع التعبٌر
 والجٌش مباشرة، السلطانً المكتب تتبع والتً" الخاصة
 األجهزة هذه ولعبت. والبحرٌة والجوٌة البرٌة بوحداته
 االعتصامات مع التعامل فً مفصلٌا دورا األمنٌة

 عمر طوال ومكانٌاًا  زمانٌاًا  ومبثوثة متنوعة وبوسابل
. الحقا سٌتضح كما القصٌر، االحتجاجٌة الحركة

 ٌمكن ال االجتماعً و االقتصادي النظام حال واقع فً
 الحال معرفة دون من احتجاجٌة حركة أي فهم

 الحركات فظاهرة، للمجتمع واالقتصادي االجتماعً
 نظم مختلؾ فً توجد ظاهرة واالحتجاجات االجتماعٌة

 الدٌمقراطٌة; ؼٌر أو منها الدٌمقراطٌة سواء الحكم،
 إلى عادة الدٌمقراطً الحكم نظم فً تإدي ولكنها
 وأوجه المشكالت إلى انتباهه ولفت الحكم، نظام تطوٌر

 والمجتمع، الحكم لشإون إدارته فً المختلفة القصور
 أزمات تعمق قد فإنها الالدٌمقراطٌة، الحكم نظم فً أما

 ٌعجز ما عادة ألنه لدٌه، االحتقان حدة وتضاعؾ النظام
 االحتجاجٌة، الحركات هذه لمطالب االستجابة عن

 وانفتاح دٌمقراطً تطوٌر أجل من منها واالستفادة
 االجتماعٌة، المطالب لبعض ٌستجٌب وقد سٌاسً،
 ٌفتقد وقد اآلخر، البعض على التحاٌل على وٌعمل
 ٌفضل ولهذا معها، السٌاسً التعامل على أصال القدرة

. الصرٌح األمنً التعامل

                                                           
ِٓ  (29) اٌّشاعُُ اٌغٍطأُت اٌخاصت بّدٍظ اٌشىسي، اٌّادة 

 2006 ،ِٕشىساث ِدٍظ اٌذوٌت، عٍطٕت ػّاْ،86/97اٌّشعىَ سلُ

 Vinocenzo Ruggiero,Social Movements: A Reader, 

Routledge Student Readers(New York: Routledge, 

2008), p.4 

 فً السلطنة حققتها التً المعتبرة االنجازات رؼم
 العربٌة الدولة تكون كؤن االقتصادي، النمو مٌادٌن
 نموا حققت التً العالم فً دولة 12 من الوحٌدة

 وقد . أكثر أو سنة 25 لمدة% 7 من أعلى اقتصادٌا
 عن الصادر ،2010 لعام البشرٌة التنمٌة تقرٌر صنؾ
 البلدان رأس على عمان اإلنمابً، المتحدة األمم برنامج
 مدى على التقدم أحرزت التً العالم فً األولى العشرة
 بمقٌاس والدخل، والتعلٌم الصحة مجاالت فً عاماًا  40
 كؤحد" االقتصادي النمو "أن إال . البشرٌة التنمٌة دلٌل

 ٌستطع لم العولمً، اللٌبرالً الرأسمالً النظام مظاهر
 الجانبٌة ألعراضه وسرٌعة فاعلة حلوال ٌوجد أن

 المتعلقة تلك وخاصة الوقت; ذات فً والمحورٌة
 بسط على ٌقدر ولم الثروة وتوزٌع االجتماعٌة بالعدالة

 الحكم"و" الحوكمة"و ،"الشفافٌة "بشؤن تنظٌراته
 اإلداري الفساد إشكاالت أمام عاجزا ووقؾ" الرشٌد
 تطبٌق تمانع التً األنظمة فً وخاصة والمالً

. استحقاقاتها تطٌق وال الدٌمقراطٌة

 وأفقه التعلٌم حال عن

 حوالً 2010 عام فً العمانٌٌن السكان حجم بلػ
 من (%50.5 ) إلى ٌتوزعون نسمة (1957336)

 الفبة فً الشباب ٌشكل. االناث من (%49.5)و الذكور
 ٌمثلون نسمة (756881) حوالً (29- 15) العمرٌة

 ٌستوعب . العمانٌٌن السكان اجمالً من (38.5%)
 من (%61.8 ) حوالً السلطنة فً التعلٌم قطاع

 وتتفاوت سنة 24-5 سن فً العمانٌٌن السكان مجموع
 الثانوٌة المرحلة ففً العمرٌة المراحل حسب النسبة هذه
 عشر الحادي الصفٌن األساسً بعد ما مرحلة أو

 ( %89) اإلجمالً االلتحاق معدل ٌبلػ عشر والثانً
 إلى المعدل هذا فٌصل الجامعً التعلٌم مرحلة فً بٌنما

( 21.2%) .  

 

 

 

 

  

                                                           
ما الذي حققته خطط التىمية في " زاحُ اٌشٕفشٌ، ِساضشة بؼٕىاْ. د

 اٌدّؼُت "الىهىض بالمستىي المعيشي للمىاطه في السلطىة

، ِغمظ 2010االلخصادَت اٌؼّأُت،  دَغّبش

 : اٌخمشَش ػًٍ اٌشابظ اٌخاٌٍ

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010 

، إصذاس ِششوع اٌخؼذاد اٌؼاَ ٌٍغىاْ 2010 إٌخائح إٌهائُت ٌٍخؼذاد 

 2010واٌّغاوٓ وإٌّشآث، 

 2009وصاسة اٌخؼٍُُ اٌؼاٌٍ ، ِاسط :  اٌّصذس
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 ( 1)شكل رقم 

توزٌع الشباب حسب المستوى التعلٌمً 

 

، 2008وزارة االقتصاد الوطنً، مسح القوى العاملة، : المصدر
بٌانات غٌر منشورة 

 وخصابص للشباب التعلٌمً للوضع بالنسبة أما
 والجامعات المعاهد أو الثانوي بالتعلٌم منهم الملتحقٌن

 وأسباب التعلٌمٌة والمراحل االختصاص وحسب
 التربٌة وزارة بٌانات فتشٌر التعلٌم عن االنقطاع
 الصفوؾ فً الصافً االلتحاق معدل أن إلى والتعلٌم

 (17-15) سن فً الشباب ٌمثلون الذٌن  (10-12)
 ما هناك أن أي (%68.9) بلػ 2007 عام خالل سنة

 النظر وبؽض الدراسة، مقاعد على لٌسوا% 32 نسبته
 من (%78) فإن الدراسٌة والمراحل الصفوؾ عن

 بالنظام ملتحقون سنة (17-15) سن فً الشباب
 العام خالل والخاص الحكومً بنوعٌه التعلٌمً
 معدالت ظلت حٌن فً ،2007/2008 الدراسً
 الصفوؾ فً الطالب بٌن متذبذبة الدراسة عن االنقطاع

 الدراسً العام من الفترة خالل (10-12)
 ،2006/2007  الدراسً العام وحتى 2000/2001
 موضوعات على متراكم بشكل أثر الذي األمر

 الموارد فً الهدر كزٌادة  مهمة واجتماعٌة اقتصادٌة
 العاملة القوى من المتوقع العابد وانخفاض المالٌة

 معدالت زٌادة فً أساسً بشكل انعكس كما الوطنٌة،
  تؤهٌال المإهل ؼٌر الشباب بٌن العمل عن البحث

 

 ٌشكل والذي العمل دوران معدالت على وأثر علمٌا،
 .االقتصادٌة الدورة على األهمٌة ؼاٌة فً عنصراًا 

 (2 )شكل رقم 

 (12-10 )معدل االنقطاع عن الدراسة بٌن طالب الصفوف 
 حسب العام الدراسً

 
وزارة التربٌة والتعلٌم، المؤشرات التربوٌة للعام الدراسً : المصدر

 43، ص 2007/2008

 وفق العالً التعلٌم أما العام، بالتعلٌم ٌتعلق فٌما هذا
 االرقام تشٌر حاال; أحسن ٌكن فلم (3 ) رقم الشكل

 فرصا تجد ال العام التعلٌم مخرجات نصؾ أن الرسمٌة
 شهادة خرٌجً اجمالً فمن العالً; تعلٌمها لمواصلة

 طالبا (44075) عددهم البالػ العمانٌٌن العام الدبلوم
  وطالبة طالبا (21555) استٌعاب ٌتم وطالبة،

 داخل) العالً التعلٌم مإسسات فً  فقط  (49%)
 قابوس، السلطان جامعة : تشمل والتً (السلطنة

 التطبٌقٌة، العلوم كلٌات الخاصة، والكلٌات الجامعات
 والمالٌة، المصرفٌة الدراسات كلٌة التقنٌة، كلٌات

. الشرعٌة العلوم ومعهد الصحٌة المعاهد

; الخرٌجٌن جملة من ضبٌلة نسبة فٌشكل االبتعاث أما
 والبالػ البقٌة. فقط (%3) أي وطالبة، طالبا (1366)

 (%48) نسبته ما أي وطالبة، طالبا 21154 عددهم
 بسٌطة مهن إلى ٌنضمون منهم القلة مجهول، فمصٌرهم

 أعداد مع فتتكدس الؽالبٌة أما.  عسكرٌة وظابؾ أو
.الفرج بانتظار السابقة السنوات

 (3)شكل رقم 

 حسب التحاقهم بمؤسسات التعلٌم العالً 2010-2009التوزٌع النسبً لمخرجات التعلٌم العام للعام األكادٌمً 

 

 2010الكتاب اإلحصاء السنوي، وزارة االقتصاد الوطنً، أكتوبر : المصدر 

0.9 2.9
12.3

29.5
44.6

4.3 5.42.3 3.2
10.4 26.5

45.1

5.3 7.2

ذكور اناث

5.2 5.1

6

3.1

5.9

4

49%

3%

48%

داخل السلطنة   -المقبولون بمؤسسات التعليم العالي 
المبتعثون للدراسة خارج السلطنة  
غير المقبولين 
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عن حال التشغٌل وفرصه 

العمل هو القضٌة األم فً حٌاة الشباب، أو القضٌة 
الكٌانٌة، ألنها جواز العبور إلى األهلٌة االجتماعٌة 

وٌشكل العمل . االنسان المنتج، المستقل مادٌاًا : الكاملة
المحور فً حٌاة الشاب ألن ؼٌابه، أو تؤخره ٌولد أكبر 

قدر من اإلحباط والمعاناة والتشاإم، وردود الفعل 
إذا " التشؽٌل"وقد تشكل مشكلة . السلوكٌة السلبٌة

تفاقمت، المإسس لردود فعل التطرؾ، الناتج عن 
. االحتقانات الكٌانٌة واالحتراق النفسً

 فً ُعمان، نما حجم القوى العاملة الوطنٌة من 
 (526717) إلى 2003عامال فً عام  (442517)

من  (%53.3)، وٌشكل الشباب حوالً 2008فً عام 
 من (%47.8 ) ٌمثلون حجم القوى العاملة، كما أنهم

 الباحثٌن إجمالً من ( %38.1) و المشتؽلٌن إجمالً
 أن إلى المشتؽلٌن الشباب بٌانات وتشٌر.  عمل عن

 من فقط (%25.1) و الذكور من منهم (74.9%)
 إلى عمل عن الباحثون الشباب ٌتوزع. اإلناث

 إلى النسبة هذه ترتفع العمل لهم سبق منهم (15.3%)
 عند (%9.8) إلى وتنخفض الذكور عند (18.5%)

 من العمل عن الباحثٌن من األكبر النسبة أما. اإلناث
 نسبتهم بلؽت وقد العمل لهم ٌسبق لم ممن هم الشباب

 اإلناث بٌن القصوى حدودها تبلػ ،(84.7%)
  وهذه. الذكور بٌن (%81.5) إلى وتنخفض (90.2%)

 فً الشبابً المشكل احتقان مدى توضح كبٌرة نسبة
. لحظة أي فً باالشتعال ٌنذر كان مما البالد

 العمانٌة العاملة للقوى التعلٌمً المستوى حٌث من وأما
 هذه تطابق فٌالحظ (عمل عن وباحثٌن مشتؽلٌن) الشابة
 معدالت ترتفع حٌث الجنسٌن، بٌن كبٌر حد إلى النسب
 التعلٌمً المستوى فً الشباب بٌن عمل عن البحث

 الشباب إجمالً من (%62.3) إلى لتصل الثانوي
 المشتؽلٌن للشباب بالنسبة وكذلك عمل، عن الباحثٌن

. التعلٌمً المستوى هذا فً منهم (%50) حوالً فإن

 

 

 

 

 

 

                                                           
دساعت حسٍٍُُت ٔفغُت : الشباب الخليجي والمستقبل ِصطفً زداصٌ، 

 68، بُشوث، ص2008اخخّاػُت، اٌّشوض اٌثمافٍ اٌؼشبٍ،

بُأاث وِؤششاث ِخخاسة ِٓ ٔخائح اٌخؼذاد اٌؼاَ ٌٍغىاْ :  اٌّصذس

 5، ص2003-1993واٌّغاوٓ وإٌّشآث 

 

 ( 4)شكل رقم 

 توزٌع النشطٌن اقتصادٌا حسب المستوى التعلٌمً

 

، 2008وزارة االقتصاد الوطنً، مسح القوى العاملة، : المصدر
 بٌانات غٌر منشورة

 العامة اإلدارة بقطاع العمل إلى الذكور الشباب وٌمٌل
 الجملة تجارة قطاع ٌلٌه (%38.2) بنسبة والدفاع

 وكذلك (%11.3) بنسبة المركبات وإصالح والتجزبة
 بالنسبة أما. (%9.8) بنسبة واالتصاالت النقل قطاع

 (%28.3) بنسبة التعلٌم قطاع فً للعمل فٌملن لإلناث
 ٌؤتً ثم (%11.3) بنسبة االجتماعً والعمل الصحة ثم

 . (%12.4) بنسبة التحوٌلٌة الصناعات قطاع

 (5)شكل رقم 

 التوزٌع النسبً للشباب على قطاعات النشاط االقتصادي

 
، 2008وزارة االقتصاد الوطنً، مسح القوى العاملة، : المصدر

بٌانات غٌر منشورة 

 

 السٌاسٌة المشاركة أوضاع عن

 على البادي والخمول للسكون األمنٌة السلطات تطمبن
 ذلك ان إال الشباب، قطاع على وخاصة المجتمع سطح

 أصلٌة، حالة ولٌس خادعا، مظهرا ٌكون أن ٌعدو ال
 وراء ٌخفً قد إنه. دفاعً فعل رد مجرد هً ما بقدر
 والؽلٌان االحباط من هابلة شحنة والتبلد االنسحاب هذا

 ما وهو. معاًا  آن فً والمجتمع الذات على الداخلً

أمي يقرأ 
ويكتب

ابتدائي اعدادي ثانوي  دبلوم جامعي 
فأكثر

0.8 3.2 8.7 12.4

49.7

9.2 15.9
0.2 2.4 6.0 11.9

62.3

8.3
8.9

مشتغلين باحثين عن عمل 

7.7
5.8 5.6

11.3 9.8

38.2

5.2
1.2

15.3

1.5

12.4

2.0

10.3

2.7

19.0
28.3

11.3 12.7

ذكور اناث
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 العنؾ فعل وردود الشؽب، حاالت فً أحٌانا ٌتفجر
 سٌاسات ضمن المشاركة وتعتبر .للسلطات المفاجبة
 حقوقهم، ممارسة أجل من الشباب خٌارات توسٌع

 والتنمٌة البناء جهود فً فاعلة أدوار أداء من وتمكٌنهم
 مضافة قٌمة تمثل المشاركة إن. الشاملة االنسانٌة

 وااللتزام واالنتماء االنتاج، برامج أهداؾ إلنجاز
 الفردٌة، األنانٌات من والخروج العامة، الوطن بقضاٌا
 والوالء المواطنة، صعٌد على المسإولٌة روح وتنمٌة

. واالنتماء

 السٌاسً النشاط على ومتعددة كبٌرة قٌود وضعت لقد
 خالل ُعمان فً العام الشؤن فً النشطة والمشاركة

 المنظمات وتسٌٌر فإنشاء. الماضٌة األربعة العقود
 والجمعٌات والنقابات كاألحزاب والمإسسات والهٌبات

 أحد زالت وما كانت العام; بالشؤن تهتم التً واالتحادات
 للشباب والسٌاسً االجتماعً االحتقان أسباب أهم

 فً ثقل ذات طالبٌة اتحادات تكوٌن حظر وتم. العمانً
 خاللها من ٌستطٌع البالد، داخل والكلٌات الجامعات

 القٌادٌة قدراته وتجوٌد مهاراته ممارسة العمانً الشاب
 أو احتفالٌة تكون تكاد شكلٌة، حاالت فً إال. والفكرٌة

. رمزٌة

 النشطٌن الشباب فإن المنطقة، فً السلطات وكحال
 ما; سٌاسٌة لحٌوٌة والمتطلعٌن واجتماعٌا فكرٌا

 هذه تعتبرهم بل مزعج، عبء أو كعقبة ٌصنفون
 راحة تقلق  "اللزوم عن زابدة عددٌة كتلة "السلطات

 اإلخالل "تهمة مطالباتها وجه فً وٌرفع السلطات،
 وجهها فً تلقً أو ،"العام واألمن والنظام باالستقرار

 الراسخة، والعادات االصٌلة التقالٌد عن الخروج تهمة
.  الضالل تهمة إلى وصوالًا 

 المشاركة فً الكافٌة الفرصة العمانً الشباب ٌجد لم 
 وتنفٌذ صنع على القابمة المشاركة تلك السٌاسٌة;
 سن أن من الرؼم فعلى. السٌاسً القرار وتقٌٌم ومراقبة

 السابق الشورى لمجلس االنتخابٌة العملٌة فً المشاركة
 هو الترشح سن وان والعشرٌن، الواحد سن هو ذكره،;

 محدودا مظهرا كونه ٌعدُ  لم ذلك أن إال الثالثٌن، سن
 ندرة ذلك; إلى أضؾ العام، القرار مجال فً ومقننا
 فً أصالًا، االنتخابات هذه على الفبات هذه إقبال قٌاس
 والتً الحقٌقٌة، والمإشرات البٌانات توفر عدم ظل

 (االنتخابات على المشرفة) الداخلٌة وزارة علٌها تتحفظ
.  للعموم تنشرها وال

 ؼٌاب فً هو المقام هذا فً المحوري اإلشكال أن بٌد
 سواء الحر السٌاسً والتثقٌؾ التوعٌة و التكوٌن برامج

                                                           
، ِصذس عابك ص الشباب الخليجي والمستقبل ِصطفً زداصٌ، 

83 

سيكىلىجية ِصطفً زداصٌ، :  ٌٍّضَذ ػٓ هزا اٌّىضىع أظش

، بُشوث 2005 ، اٌّشوض اٌثمافٍ اٌؼشبٍ،االوسان المهدور

 سنوات عبر أو للناشبة، األساسً التعلٌم مراحل فً
 ندر كما. وتؽٌٌراًا  وتسٌٌراًا  تقرٌراًا  للشباب العالً التعلٌم

 تنمً التً اإلشارات العمانً اإلعالمً الخطاب فً
 والمشاركة الرأي ملكات على العقل وتربً الوعً
 لسلوك الناقدة العامة والنقاشات الحوارات على القابمة
 ذلك كل ٌستبدل تماما; العكس بل السٌاسً، النظام

 دابماًا  ومذكر المدٌح، فً مفرط تمجٌدي بخطاب
 هذا وإشعار المواطن، عٌن فً وتعظٌمها باالنجازات

 وهو ،1970 منذ النظام أحدثه الذي بالفرق اإلنسان
 أهمٌة من التقلٌل ألحد ٌحق وال األوحد، الفضل صاحب
 أخطابه تشرٌح أو علٌه النقد ممارسة أو انجازاته
 لبثت ما إدارٌة، قرارات أو سٌاسات شكل فً المتمثلة

 تخوم مالمسة تتحاشى سابدة عامة ثقافة إلى تحولت ان
 استبدادٌة لسلطة الشعب خضوع إن. وسلوكٌاتها السلطة
 مقابل فً وإما" القوة سلطة "بسبب إما ٌتم حقوقه تسلبه

 ولكن. السلطة من األخٌر هذا علٌها ٌحصل" مزاٌا"
 المقابل وال للضبط، كافٌة" القوة سلطة "تعود ال عندما

 ،الخضوع قواعد تتخلخل ٌنشده، لمن مؽنٌاًا  المتوقع
 المهمشٌن من أجٌال تتراكم عندما األمر فكٌؾ

 ألٌة مناسبة استقبال بنٌة تشكل والمهملٌن والمحرومٌن
.  خارجٌة وأ داخلٌة شرارة

 شعب حر: نبتٌة طٌبة..بواكٌر الربٌع

" الدٌمقراطٌة الحكومات "تحاول إنسانً مجتمع أي فً
 للعدالة نقطة أقرب إلى للوصول لدٌها ما كل بذل

  العدالة ؼٌاب فإن أرسطو وبحسب. االجتماعٌة
 فً. داخلٌة حرب ألي الربٌس السبب التفاوت وتكرٌس

 السوٌة المجتمعات فً  األفراد معظم  ٌسعى المقابل
 رؼم ناجح مشروع المجتمع بؤن واإلٌمان للتصرؾ

 أو وتجاهله الخطؤ، استمرار لكن. أخطابه بعض
 إٌجاد مهمة إلٌه أوكلت الذي النظام قبل من استصؽاره

 منها االقتصادٌة والتفاوتات الفوارق وتذلٌل الحلول،
 بلحظة التنبإ ٌمكن ال اشتعاال إال تنتج لن واالجتماعٌة;

 فً بالضبط حدث ما وهو حدوثه، نوع أو كم وال
. ُعمان

 السلمً نموذجها تونس قدمت الثانً، كانون / ٌناٌر فً
 ذات من 25 ومنذ العربٌة، الشعوب لكافة (المعلم)

 زخما مصر منحت شباط / فبراٌر من 11 وحتى الشهر
 التقلٌدي المفهوم تجاوزت التً الثورة لهذه هابال

 والتنظٌمات االٌدولوجٌا فعبرت ووسابلها، للثورات

                                                           
أخفاضخا حىٔظ وِصش؟ ِماسبت " فاخؤحٕا"ٌّارا  " لبأدٍ،.خان أ

، اٌؼذد المجلة العزبية لعلم االجتماع" إضافات" مجلة ، "عىعُىٌىخُت

 .، بُشوث2011اٌشابغ ػشش، سبُغ 

 ِٓ 27 ِٓ وزٍ إزذي اٌالفخاث اٌخٍ سفؼج فٍ عازت اٌشؼب ػصش 

 . ٌٍشاػشَٓ إبشاهُُ عؼُذ، و صاٌر اٌؼاِش2011ٌفبشاَش

َٕاَش فٍ بش / وأىْ اٌثا25ٍٔ خاٌذ واظُ أبى دوذ، ثىسة 

ِاَى /، أَاسالمستقبل العزبيِساوٌت ٌٍفهُ اٌغىعُىٌىخٍ، ...ِصش

 .، اٌغٕت اٌشابؼت واٌثالثىْ، بُشوث387، اٌؼذد2011
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 إعالم وسابل قبل من المكرسة الذهنٌة والصور الحزبٌة
 العربً اإلنسان لحرٌة ببساطة لتنتصر األنظمة;
 السابد البولٌسٌة الدولة نموذج مواجهة فً وكرامته

 آمال للثورات العربً الربٌع أنعش لقد. عربٌا
 على تقوم بولٌسٌة حكم أنظمة استبداد ضد الشعوب

 شعوبها على تستكثر والجٌش، المخابرات أجهزة أساس
 األمنٌة الحلول الدوام على وتؽلب السٌاسً الحل

 التً الثورات إن. للؽضب والمربٌة للقهر الزارعة
 كل قبل اجتماعٌة ثورات هً "البلدان; هذه فً تنامت
 على تإشر مما أكثر المجتمعات ثؤر تسجل وهً. شًء

 . "هامشٌة أو ؼاببة أصبحت معارضة

 ونفاذ بإصرار المتالحقة االنتفاضات هذه أدمجت لقد
 وذلك ،(قبانجً) بحسب بالسٌاسً االجتماعً نظر،
 والعٌش بالعمل الحق تالزم على الصرٌح التشدٌد عبر

 ظل فً اكتسب، الكرامة وتؤكٌد. والحرٌة بالكرامة
 الطوارئ، حالة أي" االستثنابٌة الحالة" تشرع قوانٌن
 فً المحتشدة الجموع مطالب فً واضحة أولوٌة

 لم" االستثنابٌة الحالة "قوانٌن إن. والمٌادٌن الساحات
 من أبقت بٌنما المواطنة، لحقوق ضمانة أٌة على تبق
. المحاسبة عن بمنؤى األخٌرة هذه بخرق قام

 الخضراء البداٌات

 وجد العربً; الوطن أقطار من كؽٌرها ُعمان، فً
 مسبوال التارٌخٌة اللحظة هذه فً نفسه الجدٌد الجٌل
 إلنقاذ حتمٌا حراكه كان. معا والجمعٌة الفردٌة ذاته أمام

 تجد لم التً األخطاء أكداس من والمجتمع الدولة
 تكؾِ  ولم لها، متصدٌةًا  والشجاعة الفاعلة المإسسات

 شعر لقد. لمعالجتها للقٌادة الصالحة واألمنٌات الخطب
 إلى القاطرة إلعادة ٌدفعهم الوطنً واجبهم بؤن الشباب
. العمانً الربٌع فكان التوقٌت; هذا وفً مسارها

بٌد أن هناك تحركات شعبٌة سبقت هذا الحراك 
المجتمعً، ومهدت للحركة االحتجاجٌة الواسعة التً 

شهدتها البالد، ومنحتها زخما ورحما حنونا لكً تحدث 
التؽٌٌر المنشود; نذكر منها على سبٌل المثال ال 

: الحصر

قامت مجموعة من المواطنٌن من كافة الشرابح  -
المهنٌة والمثقفٌن بتقدٌم عرٌضة مإرخة بتارٌخ 

، وموقعة من خمسٌن 2010تموز /  ٌولٌو3
اسما، بعد نقاشات مفتوحة عبر المنتدٌات 

االلكترونٌة، استمرت أكثر من عام، تطالب 

                                                           
، المستقبل العزبي حىفُك اٌّذٍَٕ، سبُغ اٌثىساث اٌذَّمشاطُت اٌؼشبُت، 

. ، اٌغٕت اٌثاٌثت واٌثالثىْ، بُشوث386، اٌؼذد2011أبشًَ /ُٔغاْ

أخفاضخا حىٔظ وِصش؟ ِماسبت " فاخؤحٕا"ٌّارا  " لبأدٍ،. خان أ

 .، ِصذس عابك"عىعُىٌىخُت

 

 

سلطان البالد بتشكٌل مجلس وطنً مهمته 
والتعاقد  قواُمُه الشراكة"صٌاؼة دستور للبالد 

بٌن الشعب وبٌن السلطان وعلى مبدأ المصلحة 
فً أن الحاكم ٌمثل  المشتركة، وثوابت تتمثل

ٌُمثُل  ٌَّة للبالد، تماماًا كما  وح مزٌة والرُّ ة الرَّ القوِّ
لطات، وأنَّ المشاركة فً  الشعب مصدر السُّ

َساٍت  إدارة شإون البالد مكفولة عبر ُمإسَّ
ة  ٌَّة وبواسطة انتخابات ُحرَّ تشرٌعٌة وِنٌاب

الُمواطنة والعدالة  ونزٌهة، وأنَّ مفاهٌم
لطات، واستقالل  والُمساواة، والفصل بٌن السُّ

ة  القضاء التام، وضمان ٌَّات الخاصَّ الُحر
ٌَّات التعبٌر بمختلؾ أشكالها،  والعامة، وُحر

ٌَّة الصحافة، ع  وُحر ٌَّة التنظٌم والتجمُّ وُحر
ٌَم والُحقوق اإلنسانٌة التً ٌكفلها لمً; هً الِق  السِّ
الدستور التعاقدي الكافل لشرعٌة الحاكم، تماماًا 

حقوق المواطنٌن - بالتوازي–كما ٌكفُل 
 ". وواجباتهم تجاه بعضهم البعض

، نفذ عدد كبٌر 2011شباط / فً مطلع فبراٌر -
من المعلمٌن، والباحثٌن عن عمل فً قطاع 

البعض منهم ٌنتظر التوظٌؾ )التربٌة والتعلٌم 
; اعتصاما أمام وزارة (منذ خمس سنوات

التربٌة والتعلٌم، وطالبوا بإعادة االعتبار لمهنة 
وذلك بتحسٌن أوضاع المعلمٌن " المعلم "

الوظٌفٌة، واإلنصاؾ فً الرواتب، وإٌجاد حل 
كما طالبوا بنقابة للمعلمٌن . لترقٌاتهم المتؤخرة

تدافع عن حقوقهم، وتساهم بفاعلٌة فً تحسٌن 
وتجوٌد المناهج التعلٌمٌة; ملوحٌن بالتصعٌد 

تشمل جمٌع " إضرابات عن العمل"على شكل 
مدارس السلطنة، إذا تم تسوٌؾ مطالبهم 

وتجاهلها كما حدث ذلك مراراًا فً السنوات 
 . السابقة

نظمت مجموعات من الشباب العمانً مسٌرتٌن  -
سلمٌتٌن أطلق علٌهما المسٌرة الخضراء األولى 

، والمسٌرة 2011شباط/  فبراٌر8ٌوم الثالثاء 
 18الخضراء الثانٌة ٌوم الجمعة 

، تمركزت فً حً الوزارت 2011شباط/فبراٌر
ًَ إلٌهما . الحكومٌة فً وسط العاصمة مسقط ُدِع

عن طرٌق شبكة التواصل االجتماعً 
رفع . وبعض المنتدٌات الحوارٌة (الفٌسبوك)

المشاركون فً المسٌرتٌن شعارات تطالب 
باإلصالح، صٌؽت الحقا فً عرٌضة مطالبات 

المسٌرة الخضراء وتم تسلٌمها لوزٌر دٌوان 
البالط السلطانً لرفعها للسلطان ٌوم األربعاء 

حددت العرٌضة . 2011شباط/ فبراٌر23
مطالب فً الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة; كتعدٌل 

صالحٌات مجلس الشورى لٌكون مجلسا 
تشرٌعٌا ورقابٌا ٌمارس سلطاته فً سن القوانٌن 
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واقتراحها، ومراقبة مجلس الوزراء ومحاسبته، 
وتعدٌل قوانٌن الترشح لمجلس الشورى، بما 
ٌساعد على ضمان انتخاب أعضاء مإهلٌن 
علمٌا وعملٌا، تعٌٌن مجلس وزراء، بربٌس 

مستقل; كل خمس سنوات; مهمته تنفٌذ خطة 
خمسٌة محددة، وٌحاسب من قبل مجلس 

الشورى فً نهاٌة فترته، التؤكٌد على حماٌة 
المال العام من خالل تفعٌل دور جهاز الرقابة 

المالٌة للدولة، فً مراقبة المصروفات ومحاسبة 
األطراؾ المسٌبة لألمانة، وإلؽاء جمٌع 

االستثناءات التً تتمتع بها كثٌر من مإسسات 
الدولة فً هذا المجال، محاسبة كل من ٌسًء 

للوظٌفة العامة مهما كانت درجته الوظٌفٌة من 
قبل السلطة القضابٌة، تعزٌز استقاللٌة القضاء; 

بإنشاء محكمة دستورٌة مستقلة، وأن ٌقوم 
مجلس القضاء األعلى بتعٌٌن القضاة، ولٌس 
وزٌر العدل، وأن ٌفصل اإلدعاء العام عن 
الشرطة وٌمنح االستقاللٌة الكاملة فً القٌام 

بمهام عمله، المطالبة بتعدٌل قانون المطبوعات 
والنشر فً أقرب فرصة; بما ٌضمن حق حرٌة 
التعبٌر وأن ال تكون لوزارة اإلعالم أٌة والٌة 

على الفكر والتعبٌر عن الرأي، وأن ٌناط 
للقضاء الفصل فً هذه القضاٌا، تعدٌل منظومة 

القوانٌن المتعلّقة بالمرأة، وإلؽاء كافة أشكال 
التمٌٌز ضدها، وتنفٌذ إجراءات حاسمة فٌما 
ٌتعلق بؤوضاع الزواج والنفقة بعد الطالق، 

التؤكٌد على الحق فً إنشاء نقابات وجمعٌات 
مهنٌة، وتسهٌل إجراءات إشهارها، تحدٌد 

صالحٌات ومهام المإسسات األمنٌة فً البالد; 
تجاه الوطن بما ٌحفظ كرامة المواطن وحقوقه، 

أما المطالب فً الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة 
فتلخصت فً إصالح النظام التعلٌمً، وإصدار 

 سنة، 16قانون وطنً بإلزامٌة التعلٌم حتى سن 
ٌضمن حسن تنفٌذ ممارسة هذا الحق، وقانون 

وطنً ٌنظم مهنة التدرٌس وٌضمن حقوق 
المعلمٌن المعنوٌة والمادٌة، وٌحدد واجباتهم، 
وٌكفل حقهم فً تكوٌن نقابة تحمً حقوقهم، 

إنشاء مإسسات تعلٌم عال من جامعات وكلٌات 
ومعاهد مجانٌة قادرة على استٌعاب مخرجات 

التعلٌم المتزاٌدة، زٌادة المنح الدراسٌة الجامعٌة 
وما بعدها بما ٌتناسب والزٌادة الطبٌعٌة فً 

مخرجات التعلٌم العام، رفع رواتب الموظفٌن 
فً القطاعٌن العام والخاص، بحٌث تتناسب 
والوضع المعٌشً واالقتصادي الحالً، رفع 

مستوى االهتمام والعناٌة ألسر الضمان 
االجتماعً وذوي الدخل المحدود، من خالل 
زٌادة دخلها الشهري بما ٌتناسب وعدد أفراد 

األسرة، وتعدٌل قانون التقاعد بما ٌكفل حٌاة 
كرٌمة، القضاء على ظاهرة ارتفاع األسعار من 

خالل دعم السلع األساسٌة حكومٌا، وتشكٌل 
جهة رقابٌة لمتابعة األسواق ووضع قوانٌن 
تجرم كل من ٌتجاوز ذلك، وإنشاء صنادٌق 

" صندوق الزواج"اجتماعٌة داعمة للشباب، مثل 
صندوق للتعلٌم "، و"صندوق بناء منزل"و 

وؼٌرها مما ٌسهم فً توسٌع الخٌارات " العالً
 .أمام المواطن

، اعتصم عدد 2011شباط / فبراٌر25وبتارٌخ  -
من شباب محافظة ظفار أمام مبنى المحافظ 

 كم جنوب العاصمة 1000)بمدٌنة صاللة 
وأطلقوا نداء وجهوه للسلطان مباشرة  (مسقط
جاء فً دٌباجة هذا النداء أن ". نداء الخٌر"باسم 

جمٌع شباب وأهالً محافظة ظفار من منطلق "
واجبهم الوطنً فً المساهمة والمشاركة فً 

صنع القرار وصنع خرٌطة المستقبل لهذا 
الوطن المعطاء فإنهم ٌإٌدون ما ورد فً 

مطالب وعرٌضة المسٌرة الخضراء األولى 
والثانٌة وٌإكدون على مطالبهم التً تمت 

بمحافظة  (نداء الخٌر)المناداة بها فً مسٌرة 
: ظفار بحزم وجدٌة وهً على النحو التالً 

 إنشاء هٌبة مستقلة إدارٌاًا ومالٌاًا تقوم على مكافحة 
الفساد اإلداري والمالً، وٌتم اعتماد أعضاءها عن 

طرٌق مجلس الشورى، إصالح الحكومة بإقالة الوزراء 
ؼٌر األكفاء ومحاسبتهم إدارٌاًا ومالٌاًا بواسطة الهٌبة 

تفعٌل لجان مجلس الشورى وإعطاإها . المذكورة
صالحٌة مراجعة سٌاسات الوزارات والتصوٌت علٌها 

قبوالًا ورفضاًا، وخاصة السٌاسات العامة المهمة كالتعلٌم 
واالقتصاد وإلزام المسبولٌن بتقدٌم براءة ذمة مالٌة قبل 

أما . تعٌٌنهم وبعد انهاء خدماتهم لدى الهٌبة المذكورة
إنشاء مصانع : المطالب االقتصادٌة فتلخصت فً

وشركات حكومٌة كبرى فً مختلؾ الصناعات الثقٌلة، 
تستوعب آالؾ الشباب العاطلٌن عن العمل، وإنشاء 

صندوق ملٌاري لدعم مشارٌع الشباب الطموحة والتً 
تخدم اقتصاد البلد على أن تكون قروض الصندوق 
خالٌة من أي فوابد ربوٌة بؤي نسبة كانت، السماح 
بإنشاء مصارؾ إسالمٌة وشركات إستثمار وتؤمٌن 
إسالمٌة، كما شدد النداء على مطالب اجتماعٌة من 

قبٌل; إفساح المجال إلنشاء الجمعٌات األهلٌة والخٌرٌة 
والتعاونٌة والثقافٌة بشروط مٌسرة، ورفع مستوى 

المعٌشة للفرد العمانً من خالل تشؽٌل جمٌع العاطلٌن 
عن العمل بما ٌتناسب ومإهالتهم العلمٌة والعملٌة 

وإعطاء األولوٌة لفبة المتزوجٌن واألكبر سناًا دون تقٌٌد 
قبول التوظٌؾ بسن معٌن، رفع رواتب أسر الضمان 

االجتماعً وذوي الدخل المحدود والمطلقات واالرامل 
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والمتقاعدٌــن بحد أدنى ال ٌقل عن خمسمابة لاير 
عمانً، رفع مستوى الحد األدنى لالجور للموظفٌن فً 

القطاعٌن العام والخاص بما ال ٌقل عن سبعمابة لاير 
عمانً، وإضافة عالوة أسرة فً الرواتب، توفٌر 

مخصصات شهرٌة للعاطلٌن عن العمل بحد أدنى ال 
ٌقل عن مبلػ مابتً لاير عمانً، لحٌن حصوله على 

وظٌفة ثابتة، إضافة إلى مطالب بإصالح التعلٌم كإنشاء 
جامعات وكلٌات متوسطة وعلٌا حكومٌة ومجانٌة 

تستوعب كل مخرجات الثانوٌة العامة وإنشاء معاهد 
فنٌة وتقنٌة للمستوى الثانوي والدبلوم تؽطً كافة 

. احتٌاج سوق العمل العمانً

- ً  من مجموعة ذهبت شباط/فبراٌر 26 صباح ف
 وعود لمراجعة عمل عن الباحثٌن الشباب
 العاملة القوى مكتب فً للتشؽٌل بها وعدوا
 قبل من مناسبا ردا ٌلقوا فلم صحار بمدٌنة

 األمن رجال استدعوا الذٌن الرسمٌٌن المسإولٌن
 ذلك عن نتج مما معهم،" للتصرؾ "والشرطة
 على المدٌنة إثرها على باتت عنٌفة، صدامات

.  والترقب القلق جمر
 100 من أكثر أصدر الٌوم ذات مساء فً  -

 فٌه وضحوا البالد لسلطان بٌانا عمانً شاب
 االستجابة من الكبٌرة أملهم خٌبة "جلً بشكل

 تمس وواضحة مشروعة وطنٌة لمطالب الخافتة
 والمدنٌة السٌاسٌة الحٌاة مفاصل جمٌع

 األوامر خلفٌة على". واالجتماعٌة واالقتصادٌة
 2011 فبراٌر 26 بتارٌخ الصادرة السلطانٌة
 مستقلة لهٌبة األساسً النظام بإعداد والخاصة

 انشاء جدوى ودراسة المستهلك، لحماٌة
 فً التعدٌالت بعض وإجراء تعاونٌة، جمعٌات

 الموقعون صرح كما. الطلبة مكافآت نظام
 بٌن التخاطب أدبٌات فً مسبوق ؼٌر وبشكل
 على تعلٌقا والسلطان العمانً الشباب

 و 13/2011 رقم السلطانٌٌن المرسومٌن
 التشكٌلة على تعدٌالت إجراء بشؤن 14/2011

 ما إلى شدٌد بذهولٍ  استمعوا "بؤنهم الوزارٌة
 منطلق من وبؤنهم ومراسٌم، أوامر من جاء

 المواطنة صفة تحتِّمه الذي الوطنً الواجب
 هذه بؤن ٌرون الصفة، هذه ومسإلٌات الحقَّة،

 الشعب أفراد ٌتداوله ما صحة عكست التعدٌالت
 القرار صناعة على وتٌارات أجنحة سٌطرة من

 الخاصة، ألجندتها خدمة السلطنة فً الوطنً
 مصالحها ورسوخ دٌمومة على والمرتكزة

 استنكر كما  ،"الجهوٌة أو الوظٌفٌة أو التجارٌة
 والمناقلة الهرمة، الوجوه ذات تكرار "من البٌان
 مملة شطرنج لعبة فً ألخرى وزارة من بٌنها

 ٌعً أصبح الذي الشارع من مقبولة تعد لم
 لٌحوله الوعً هذا وتعدى بل وواجباته، حقوقه

 إلى الحكومة، من ال ذاته من مستمدة إرادة فً
 بالتؽٌٌر تنادي الواقع أرض على سلمٌة ممارسة
".  لإلصالح أمثل كطرٌق به وتإمن اإلٌجابً

 مصطلح إطالق  كذلك بٌانهم فً الموقعون ورفض 
 تنفٌذها قابم قرارات من اتخاذه ٌتم ما على" مكرمة"

 هذا بحق وٌمسُّ  الخاص، المال من ال العام، المال على
ٌِّاه أكسبته أصٌال حّقًاا وخٌراته، موارده فً الشعب   إ

اًا  ٌدعً أن ألحد ولٌس الحرة، المواطنة صفة  وفضالًا  منَّ
 هذه تتعلق عندما الرفض هذا رقعة وتزداد كما فٌه،

 الحكومة على التنفٌذ واجبة أساسٌة بحقوق القرارات
 صمٌم فً الواقعة وهً تناستها، أو أهملتها طالما التً

 ،"الترقٌع "سٌاسة ورفضوا. المواطن تجاه مهامها
 فً كالسرطان استشرى "فساد لمعالجة بٌانهم، بحسب

مٍ  بنهج واستبدالها ،"الحكومة هذه جسد  ترعاه منظَّ
 المجتمع مإسسات مع باإلشتراك الدولة مإسسات

 الرسمٌة المحاوالت رؼم فاعلٌتها أثبتت التً المدنً
 الموقعون طالب كما. تحركاتها إبطاء أو لتحجٌمها

 لجهود ومثبط مفسدٍ  لكل وطنً محاسبة مجلس بتشكٌل
 بٌانهم فً وأكدوا. الدولة لمإسسات والتطوٌر اإلصالح

 والعسكرٌة والشرطٌة األمنٌة األجهزة كافة على كذلك
 مع المدنً والوعً الحضارٌة، اللباقة بكامل تتعامل أن

 أو أبناءهم إال هم فما الشعب، هذا أبناء من المتظاهرٌن
 لهم ولٌس صبرهم، استنفذوا أن بعد خرجوا أخوانهم

 وألجٌال بل فحسب لهم لٌس كرٌمة، حٌاة إال ؼاٌةٍ  من
 السلطان بمناشدة بٌانهم الموقعون وختم. القادمة عمان

 السٌاسً النظام ُبنى ٌطال مقنع، جذريٍّي  تؽٌٌر إحداث"
 من اللحظة هذه فً ٌحدث ما ضوء وعلى واالقتصادي

 وقبل وصاللة، وصور صحار من كلٍّي  فً شعبً فوران
 سٌاسات اقترفته ما هشٌم إلى النار هذه تمتد أن

 والٌات بمختلؾ اللحظة حتى ووزرابها الحكومة
". عمان ومناطق

 مواطن لقً شباط/ فبراٌر 27 األحد ٌوم وفً -
 صحار مدٌنة فً (الؽمالسً عبدهللا) مصرعه

 على المطاطً الرصاص الشرطة أطلقت عندما
 وتوفٌر سٌاسٌة بإصالحات ٌطالبون متظاهرٌن

 لتؤمٌن الجٌش من قوة انتشرت فٌما. عمل فرص
 الؽاز استخدمت قد الشرطة وكانت. المنطقة
 المتظاهرٌن لتفرٌق والهروات للدموع المسٌل

 دوار فً التوالً على الثانً للٌوم تجمعوا الذٌن
 اعتصام مٌدان الى وحولوه االرضٌة الكرة

.  "اإلصالح مٌدان "علٌه أطلقوا
- ً  اثر على الفور على تكونت الٌوم ذات مساء ف

 ساحتا االجتماعً التواصل شبكة فً دعوات
 بالعاصمة الشورى مجلس أمام األولى  اعتصام

                                                           
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F1122D56-

F8E4-4AA4-956A-365EDE76289D.htm 
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" الشعب ساحة "المعتصمون علٌها أطلق مسقط
 شرق صور مدٌنة فً" الحرٌة ساحة  "والثانٌة
 تكونهما من الربٌسً الهدؾ كان. عمان

 ضد للقوة المفرط االستخدام بوقؾ المطالبة
 أصبحت وبذلك. صحار مدٌنة فً المعتصمٌن

 موزعة لالعتصام ربٌسة ساحات أربع هناك
 مدٌنة فً " االصالح " السلطنة; مناطق على

 مسقط مدٌنة فً" الشعب "البالد، شمال صحار
 مدٌنة فً" الخٌر نداء ساحة "وسط العاصمة

 بمدٌنة" الحرٌة "وساحة ،(جنوب) صاللة
 تراوحت إعتصامات إلى إضافة ;(شرق)صور

 فً والمدة العدد فً والمتوسطة الصؽٌرة بٌن
 بوعلً بنً وجعالن وبدٌة عبري مدن من كل
 فٌه أعلنت بٌانا ساحة كل أصدرت وأن لبث ما. 

 والتً اإلصالح، جهود فً ورإاها مطالبها عن
 الستخدام الفوري الوقؾ: "فً إٌجازها ٌمكن
 مطالبهم وتنفٌذ المعتصمٌن ضد العنؾ

 باالعتذار المطالبة. المشروعة اإلصالحٌة
 اإلعالم وسابل فً الحكومة من الرسمً

 والمصابٌن، الشهداء، ألسر المختلفة،
 إقالة  عادالًا  تعوٌضاًا  وتعوٌضهم والمعتقلٌن،

 بؤي تكلٌفهم وعدم والمسإولٌن الوزراء من عدد
 المدعً فٌهم بمن شرفً أو رسمً منصب
 لفشله والجمارك للشرطة العام والمفتش العام،
. الدم إراقة فً وتسببه األزمة، إدارة فً الذرٌع

 العلٌا المحكمة من قضاة بتعٌٌن المطالبة
 والتً الحقابق، تقصً لجنة على لإلشراؾ

 صحار، أحداث بشؤن العام اإلدعاء من شكلت
 ُمداوالت تكون أن على المعتصمٌن تؤكٌد مع

ٌّة اللجنة  أوالًا  اإلعالم وسابل فً ومنشورة علن
 .بؤّول

 حكومة بتشكٌل االعتصام ساحات طالبت كما
 ربٌس برباسة فرصة، أقرب فً وطنٌة كفاءات
ٌَّن وزراء لطان قبل من ُمع  هذه تقوم بحٌث السُّ

 بمراجعة - عملها مهام إلى باإلضافة - الحكومة
 المظاهرات بها خرجت التً الشعبٌة المطالب كافة

 تضطلع السلطنة، مناطق بمختلؾ واالعتصامات
 من مكونة اقتصادٌة لجنة تشكٌل : التالٌة باألولوٌات

 حزم وضع مهمتها اقتصادٌٌن ُعمانٌٌن خبراء
 التً االقتصادٌة المطالبات لمعالجة عاجلة، اقتصادٌة

 مشاكل على التركٌز مع المعتصمون، بها تقدم
 المجتمع، فً الفقٌرة والطبقات والعمال العاطلٌن

                                                           
، اٌؼذد الزؤية، "عازت اٌشؼب واٌسشَت" أظش إبشاهُُ عؼُذ،  ِماٌت 

ِا اٌزٌ َشَذٖ " وزٌه ػبذهللا خُّظ، ِماٌت. 3/2011َ /9، 355

" أَضا؛ زاحُ اٌطائٍ، . 3/2011 /9، 355، اٌؼذدالزؤية، "اٌؼّأُىْ

 12/3/2011 ، 357، اٌؼذد الزؤيةفٍ افخخازُت " بُاْ اإلصالذ

 

 والعسكرٌة والخاصة العامة القطاعات رواتب وتدنً
 لالقتصاد جذرٌة حلول ووضع والمتقاعدٌن،

ٌَّما الوطنً،  واالحتكار االستحواذ ألزمة الس
 التربوي المٌدان من خبراء لجنة تشكٌل االقتصادي،

 بما المختلفة، بمراحلها التعلٌمٌة المنظومة لمراجعة
 قضابٌة لجنة تشكٌل  ومإسسات، العالً التعلٌم فٌها

 والمالً األمنً الفساد قضاٌا فً للتحقٌق مستقلة
 الدستور لصٌاؼة وطنً مجلس تؤسٌس واإلداري،

 مسودة لُتطرح أعماله، من ٌنتهً أن على العمانً،
 من عامان أقصاها مدة فً الشعبً لالستفتاء الدستور

 دستورٌة محكمة إنشاء المجلس، تؤسٌس تارٌخ
 التعجٌل مع العلٌا المحكمة عن ومنفصلة مستقلة
ا لٌكون الشورى مجلس صالحٌات بتوسٌع  مجلسًا
ًٌّاا ًٌّاا، تشرٌع  لحٌن الوزراء مجلس ٌحاسب ورقاب
. العمانً الوطنً الدستور اعتماد

 مجلس عقد (شباط/فبراٌر 27) الٌوم نفس وفً -
 صاحبتها طاربة استثنابٌة جلسة "الشورى
 لمتابعة لجنة تشكٌل فٌها قرر قوٌة، نقاشات

 السرٌع والعمل االعتصام ساحات مطالبات
 من للخروج  "الحكومة مع حلول إلٌجاد
 حالة فً ٌكون أن وقرر الخسابر، بؤقل األزمة

 الموقؾ على تدلل سابقة فً ،"دابم إنعقاد"
. المختلفة ومإسساتها  البالد به تمر الذي الحرج

 المعتصمٌن المجلس أعضاء بعض وشارك
 بؤن لهم متعهدٌن لمطالبهم داعمٌن اعتصاماتهم

 جمٌع لقاء طلب الذي للسلطان، ٌوصلوها
 2011 أٌار/ مارس 2 ٌوم المجلس أعضاء

 بها صرح التً المطالب وإلى إلٌهم لالستماع
 على المتوزعة االعتصام ساحات فً الشعب
. البالد مناطق

 والمهنٌة العمالٌة االعتصامات ذلك بعد توالت -
 بإقالة طالبوا فاإلعالمٌون المختلفة; والقطاعٌة

 السلطان ومستشار ووكٌله اإلعالم وزٌر
 قطاعً على النفوذ صاحب) الثقافٌة للشإون
 الحرٌات بإطالق طالبوا كما ،(والثقافة االعالم

 النقد فً اإلعالم دور وتفعٌل اإلعالمٌة
 واإلعالمٌٌن الصحفٌٌن مالحقة وعدم والمحاسبة

 قانون وتؽٌٌر والرأي، النشر قضاٌا فً والكتاب
 واألطباء الممرضون واعتصم . المطبوعات

 الشاحنات، وسابقو النفط، شركات ومهندسو
 والمإسسات الخاصة الشركات أؼلب وموظفو

                                                           
اٌّدٍظ ودوسٖ فٍ اٌخؼاًِ ِغ : ِدٍظ اٌشىسي وِغاس اٌخطىَش"  

، اٌؼذد اٌغادط، مجلة الشىري البزلماوية،"األزذاد واألوضاع اٌّطٍبُت

 18، ص 2011ابشًَ 

 . 2، ص 9/3/2011، 355، اٌؼذد صحيفة الزؤية 
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 فبات إلى إضافة ، الحكومٌة والهٌبات
 االحتٌاجات كذوي ; بالتهمٌش شعرت مجتمعٌة
 ؼٌر من المتزوجات والنساء الخاصة،

 والكلٌات والمعاهد الجامعة وطالب العمانٌٌن،
 تحسٌن فً المطالب وتلخصت. الحكومٌة
 لبٌبة المنظمة اللوابح وتؽٌٌر العاملٌن أوضاع
 التوظٌؾ فً والعدالة اإلنصاؾ وتعزٌز العمل،

 عند اإلنتاج فً  الكفاءة معاٌٌر وتبنً والترقٌات
.   المكافآت صرؾ

  تقدم الفساد، معالجة سبٌل فً عملٌة وكخطوة -
 مستوى على عمانً مواطن آالؾ سبعة نحو

 العام لالدعاء تحقٌق فتح وطلب ببالغ السلطنة
 الوزراء كافة  أموال فً العاجل التحقٌق بشؤن

 على الذٌن سواء والمسإولٌن، والمستشارٌن
 للتحقق وذلك إعفاإهم، تم الذٌن أو عملهم رأس

 المواطنٌن أوساط فً المتنامٌة االتهامات من
 العامة الوظٌفة واستؽالل العام المال بسرقة
 من وفد البالغ وسلم. خاصة مآرب لتحقٌق

 21 االثنٌن ٌوم صباح العام للمدعً المعتصمٌن
 أٌضا البالغ وطالب. 2011 أٌار/مارس

 والمستشارٌن الوزراء أموال على بالتحفظ"
 التحقٌق من االنتهاء لحٌن  الشبهة مثار

 وأثرى العام، المال على تجرأ من كل ومحاكمة
 وإرجاع للقضاء، وتقدٌمه حق وجه دون من

 جمٌع سحب إلى إضافة الطبٌعً، لمكانه المال
 ؼٌر بطرٌقة منحها فً ٌُشتبه التً األراضً
 ؼضون وفً العام، االدعاء أن إال". مشروعة

 أنـها "بحجة" الدعوى حفظ "قرر فقط، أسبوع
 جاءت إنما و" محددة مادٌة وقابع على ترد لم
 أو شخص ضد توجه لم "أنـها كما ،"مجملة"

 مما ،"معممة "جاءت وإنما محددٌن أشخاص
 أؼوار تسبر أن التحقٌق لجهة معه ٌستحٌل"

 الوقابع تحدٌد دون عمومه على التحقٌق
 قرار فً العام االدعاء تعذر كما". واألشخاص

 ذي ؼٌر "من رفعت أنها من للدعوى; حفظه
 جهاز إلى الشكوى من نسخة وأحال ،"صفة

 لإلحاطة للدولة واإلدارٌة المالٌة الرقابة
 .بشؤنه والتصرؾ

 عٌوبً إلً أهدوا الذٌن للشباب شكرا: االستجابة

                                                           
 Muscat Daily, March 09-2011,"Nursing students 

take to the streets, p 3.Also at the same page: Protesters 

call for media freedom 

الدوائر الحكومية والخاصة " ،3/2011 /15، تاريخ صحٌفة الزمن  

 4، ص "في واجهة االعتصامات
 

زفع شىىي ضذ " ، 2011ابش2ًَ، حاسَخ صحيفة الزمه  

 ".اٌّغؤوٌُٓ

 الشعبً الوعً عمق عرضه، سبق مما للمراقب ٌتبٌن
 مشروع على وحرصه وواجباته، بحقوقه العمانً

 واقتصادي وسٌاسً دستوري، شامل; إصالحً
 التً األجهزة بعض إلٌه روجت كما ال واجتماعً،

 أنها من ;  إعالمٌة أم كانت أمنٌة الفساد عزلها
 رواتب زٌادة مطالب تتجاوز ال بسٌطة; خدمٌة مطالب
 . تشؽٌل وفرص

 تلك المطالب تلك ومشروعٌة أهمٌة على والدلٌل
 فً خاصة األحداث مع والمتفاعلة السرٌعة االستجابة
 قرارات باتخاذ السلطان قام حٌث األولٌن; أسبوعٌها

 ال لكً واالقتصادي السٌاسً المستوٌٌن على جرٌبة
 نجملها. والٌمن وسورٌا لٌبٌا فً حدثت كما الحالة تتفاقم

: األتً فً

 مرسوماًا  40 من أكثر قابوس السلطان أصدر: سٌاسٌاًا 
 تشهدها لم سابقة فً شهر، من أقل فً عاجالًا  وأمراًا 
 حكم من الماضٌة األربعة العقود فً والمجتمع الدولة

 فً ورؼبته الحدث لجالل إدراكه على ٌدلل مما الرجل;
 جراء من والمنفجر المتحفز الشعب وطمؤنة اإلصالح
 السنوات خالل رقابة أو حساب بال الخاطبة السٌاسات

 السلطانً المرسوم المراسٌم هذه أبرز لعل و. الفابتة
 الصالحٌات عمان مجلس منح بشؤن (39/2011) رقم

 تشكٌل بإعادة الخاص والمرسوم والرقابٌة، التشرٌعٌة
 لمكتبه جدٌد وزٌر وتعٌٌن ، برباسته الوزراء مجلس

 العسكري المستوٌٌن على نفوذها تمدد لشخصٌة خلفا
 شاب وزٌر وتعٌٌن الزمن، من طوٌلة فترة والمدنً
 مجلس من أعضاء سبعة وتعٌٌن وبالطه، لدٌوانه

 الشعب طالب التً الوزارات فً كوزراء الشورى
 المالٌة الرقابة جهاز فربٌس وزرابها; بإسقاط صراحةًا 

 ووزراء المناقصات، مجلس وربٌس للدولة، واإلدارٌة
 واالتصاالت والنقل والبلدٌات والصناعة التجارة
 وجدوا والبٌبة المدنٌة والخدمة االجتماعٌة والتنمٌة
 الشارع فً الجدل كثر وزارات مسإولٌة أمام أنفسهم

 االقتصاد وزارة ألؽى كما. أدابها مستوى على العمانً
 المالً القرار صناعة فً النافذ وزٌرها ونحى الوطنً

 الرقابة جهاز صالحٌة ووسع للبالد، واالقتصادي
 بإنشاء المتعلقة الدراسات باستكمال وأمر. للدولة المالٌة

                                                           
 اٌؼذد صحيفة الزؤية اليىمية،ٌّضَذ ِٓ اٌخىعغ أظش ٔذوة اإلصالذ،  

 18،19، ص 3/2011 /12، 357

ػىض : أظش ِٓ أخً وخهاث ٔظش ِخخٍفت ٌالػخصاِاث فٍ ػّاْ 

صحيفة الشبيبة ، "اٌّشهذ اٌىطٍٕ بُٓ اٌّششوػُت واالٔخهاصَت"بالىَش، 

ِسّذ ػٍٍ : أَضا. 4، ص2011/ 12/3، 5599 اٌؼذداليىمية،

، صحيفة الشبيبة اليىمية، "ُِىشفىٔاث اٌخشفٍ واإلثاسة" اٌبٍىشٍ، 

ِسّذ عُف اٌشزبٍ، : وزٌه. 15، ص2011/ 12/3، 5599اٌؼذد

/ 12/3، 5599، اٌؼذدصحيفة الشبيبة اليىمية، "عؤزذثىُ ػٓ وطٍٕ"

2011 .

 
صحيفة أَضا . 2011/ 10/3، 10873، اٌؼذد صحيفة عمان 

. 3/2011 /8، 5596، اٌؼذد الشبيبة
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 مجالس إنشاء وكذلك السلطنة مناطق لكافة المحافظات
 كما. المحلً للحكم تطوٌراًا  محافظة كل فً للبلدٌات

 الخدمٌة الحكومٌة والوحدات الوزارات تقوم أن تقرر
 طلبات وتسجٌل استالم مهمتها متخصصة دوابر بإنشاء

 حٌالها المتخذة التنفٌذٌة اإلجراءات ومتابعة المواطنٌن
 زٌارات تكثٌؾ مع لهم مناسب هو بما وإرشادهم

 الدوابر لتفقد والمحافظات للوالٌات والوكالء الوزراء
 للمطلب السلطان استجاب كما. لهم التابعة والمدٌرٌات

 العام للمفتش تبعٌته عن العام االدعاء باستقاللٌة الشعبً
 بؤحد واستبدله كذلك أقاله والذي والجمارك، للشرطة
. العسكرٌٌن مرافقٌه

 ; مباشرة صحار فً األحداث لٌلة فً تم: اقتصادٌا
 عمل فرصة ألؾ خمسٌن توفٌر عن اإلعالن

 القطاع فً لألجور األدنى الحد ورفع للمواطنٌن،
 مستقلة هٌبة وأنشبت عمانً لاير 200 إلى الخاص
 جمعٌات إنشاء إمكانٌة بدراسة وأمر المستهلك لحماٌة
 االقتصادٌة المعالجات بعض توالت ثم. تعاونٌة

 الخدمة موظفً مساهمة نسبة خفضت حٌث السرٌعة;
 ورفعت (%7) إلى (%8) من التقاعد نظام فً المدنٌة

 والمعاهد الكلٌات لطلبة الشهرٌة المالٌة المخصصات
 العالً التعلٌم لوزارة التابعة الحكومٌة والمراكز
 150" عطالة "منحة اعتماد وتم العاملة، القوى ووزارة

 المسجلٌن من عمل عن باحث لكل شهرٌاًا  عمانٌاًا  رٌاالًا 
 وجمدت عمالًا  ٌجد أن إلى العاملة القوى وزارة لدى

 عمل حالة فً االجتماعً الضمان راتب قطع قاعدة
 المعاشات قٌمة زٌادة وتم الضمان أسرة أفراد أحد

 قانون أحكام من المستفٌدة لألسر المقررة الشهرٌة
 قٌمة ورفعت%. 100 بنسبة االجتماعً الضمان

 لقانون الخاضعٌن لجمٌع الشهرٌة التقاعدٌة المستحقات
 الحكومة لموظفً الخدمة بعد ما ومكافآت معاشات
 معاش ألقل المستحقة للفبات% 50 وبنسبة العمانٌٌن
 لجمٌع معٌشة ؼالء عالوة استحداث تم كما تقاعدي،

 القرار بؤحكام العمل الفور على وأوقؾ الموظفٌن،
 المركبات عبور رسوم بشؤن المالٌة وزارة من الصادر

 وتم البرٌة، المنافذ من السلطنة خارج إلى والسٌارات
 تحسٌن مع أخرى، أسعار وتثبٌت معٌشٌة سلع دعم

 االجتماعٌة، التؤمٌنات لنظام الخاضعٌن معاشات
 المجال وإتاحة اإلسالمً البنك إنشاء على والموافقة

 ارتؤت إذا لها نوافذ بفتح السلطنة فً القابمة للبنوك
. ذلك

 السلطان فوجه التعلٌم; قطاع إصالح مجال فً أما
 تطوٌر أهمٌة على مشدداًا  "جدٌدة حكومٌة جامعة بإنشاء
 البلد طموحات ٌحقق ما إلى لترقى التعلٌم مجاالت باقً

 وطالبة طالب 7000 استٌعاب إلى باإلضافة ،"وتقدمه
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 البعثات فً وطالبة طالب 1500و داخلٌة بعثات فً
 جامعة فً الطالب من إضافً عدد واستٌعاب الخارجٌة
 ،(الوحٌدة الحكومٌة الجامعة) قابوس السلطان

 الكلٌات فً إضافٌٌن وطالبة طالب 2000 واستٌعاب
. التقنٌة

  الدروس فً أولٌة قراءةٌ 

 ربٌعها من عمان منها تعلمت التً الدروس هً عدٌدة
 وفً اآلتً، منها نوجز  التؤثٌر; عمٌق المدة، قصٌر
 المتخصصٌن قبل من التحلٌل من مزٌد انتظار

. الخبرة وأصحاب

 الكأس من الفارغ النصف قراءة فً: أوالًا 

 الؽٌاب كشؾ: المدنً المجتمع مؤسسات غٌاب
 فترة فً المدنً المجتمع لمإسسات الواضح

 هذه تعانٌه الذي والوظٌفً البنٌوي الخلل االعتصامات،
 ألولبك خاصة الؽٌاب هذا مفاجبا ٌكن ولم. المإسسات

 التً الصارمة والرقابة التضٌٌق ظروؾ ٌدركون الذٌن
 األربعة العقود طوال المإسسات هذه نمو على مورست
 تؤثٌر انعدام عن ناهٌك. الحكومة قبل من الماضٌة
 وترك العمانً، الشارع على السٌاسٌة التٌارات
 والبحث الفهم فً الشخصٌة الجتهاداته عرضة المواطن

 أضٌق وفق تالبمه التً السٌاسً التثقٌؾ مادة عن
 أن تحاول كانت التً الجمعٌات تلك حتى. األحوال
 االعتصامات، فترة قبل االستقاللٌة طرٌق معالم تتلمس

 األدباء جمعٌات وخاصة; همس لها ٌُسمع ٌكد لم
 والسٌنمابٌٌن والمسرحٌٌن والصحفٌٌن والكتاب

 االتحاد وحتى المرأة وجمعٌات واألطباء والمهندسٌن
 إعتصامات ٌنظم أن من بدال والذي السلطنة لعمال العام

 تسابق لهم، كرٌمة حٌاة وضمان العمال بحقوق تطالب
 مثمناًا  ;"للسلطان والعرفان الوالء "برقٌات نشر فً

 وكذا". الحقوق كافة العمال منح فً الحكومة "جهود
 إدارتها مجالس دأبت أخرى لجمعٌات بالنسبة الحال
" للسلطان  وعرفان والء مسٌرات" تنظٌم على

". الطاعة عن الخارجٌن "مقام فً المعتصمٌن وتصنٌؾ
 المجتمع مإسسات أهمٌة ذكر القول نافلة من ولعل

 أن تستطٌع ال احتجاجٌة حركة أو ثورة، فؤي المدنً;
 طوٌلة لمدة والثورٌة الؽضب من عالٌة درجة فً تبقى

 أجل من وذلك تحتها تنضوي مإسسات تجد لم إذا
 نضالها قٌادة اجل ومن مستمرة بصورة مطالبها بلورة

 والتارٌخ . الزمن عبر المتجددة المطالب تلك لتحقٌق
 بؤن تنتهً ال التً الثورات ان فً بلٌؽا درسا ٌعلمنا
 ثقافٌا اجتماعٌا اقتصادٌا سٌاسٌا مشروعاًا  تصبح

 ما إلى األوضاع ترجع ثم ومن الزمن مع تذبل متكامال;

                                                           
،  صحيفة الزؤية، "أذساج طالت اٌثىساث فٍ ِؤعغاث"ػٍٍ فخشو،  
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 فً المعتصمٌن إعالن  رؼم. أسوأ وربما علٌه، كانت
 تؤسٌس عن بصور الحرٌة وساحة بمسقط الشعب ساحة

/ ابرٌل 6 فً" اإلصالح اجل من العمانٌة الجمعٌة"
 لم السطور هذه كتابة لحظة حتى أنه  إال ;2011 نٌسان

 ٌشٌر نشاط أي تمارس ولم الجمعٌة لهذه الترخٌص ٌتم
. االعتصامات من المستمد دورها تواصل إلى

 مثقفً من الكثٌر دعم من بالرؼم: المثقف دعم تردد
 اإلصالحٌة، ومطالبها االحتجاجٌة للحركة البالد

 الدإوبة ومشاركتهم االعتصام لساحات بعضهم وتصدر
 قطاع تردد أن  إال المفتوحة; وحواراتها منتدٌاتها فً

 مجد الذي المثقؾ فهذا. ومإثراًا  الفتاًا  كان منهم واسع
 على حرٌصا وكان ومصر تونس فً العربٌة الثورة

 الداعمة البٌانات مقدمة فً اسمه ٌضع أن فً التسابق
 حابرا نجده مصٌرها; تقرٌر فً الشعوب هذه لحق
 وطنه، فً اإلنسان ٌعٌشه الذي الوضع أمام تارة،

" مركبة وصاٌات "ممارسة على أخرى تارة وحرٌصاًا 
 مساحات بسط تم األحٌان، بعض فً" متناقضة"و

 المقروءة الرسمٌة; اإلعالم وسابل فً لها واسعة
 االلكترونٌة المنتدٌات وحتى بل والمربٌة، والمسموعة
 لصوت تخصٌصها تم االجتماعً التواصل وصفحات

 تتمثل. الحكومة لجهود الداعم ذاك هو بالظهور، واحد
" الوطنٌة الوحدة" على الحرص فً الوصاٌات هذه

 وتشوٌه" االحتجاج ومدد رقعة اتساع "من والتخوٌؾ
" التخوٌن" و" العمالة "تهم توجٌه"و الناشطٌن سمعة

 خارجٌة أجندات ألجل والعمل" الؽرب مع التعاون"و
 كان من بها واإلقناع لتروٌجها انبرى الكثٌر وؼٌرها
 تنوٌرٌا كان األمس وقبل المعتصمٌن، مع بدأ باألمس
 فً كبٌرة نجوم التزام عن ناهٌك. كتاباته فً طلٌعٌا
 واالكتفاء الصمت عمان; فً والفكر الثقافة سماء

 مرور لحٌن السالمة مإثرٌن بعد، عن المشهد بمراقبة
.  العاصفة

 تكن لم: االعتصام لساحات اإلعالمً الجهد ضعف
 والتعرٌؾ صوتهم إلٌصال خٌارات للمعتصمٌن
 االجتماعً، التواصل صفحات طرٌق عن إال بمطالبهم،

 مع. الحوارٌة المنتدٌات وبعض" التوٌتر" و" الفٌسبوك"
 ؼربٌة إعالم وسابل أولته الذي المبدبً االهتمام بعض

 ،24 الفرنسٌة والقناة الحرة، وقناة سً، بً البً مثل
 لعمان ملكتهم زٌارة قبٌل الهولندي التلفزٌون وأحٌانا

 و" الفت "ؼٌاب ظل فً. (2011 أٌار/مارس خالل)
" الجزٌرة "قناتً من ; حٌنه فً" مستؽرب"
 موقع لمراسل التقارٌر بعض باستثناء ،"العربٌة"و
 االهتمام ذاك حتى أن إال مسقط، فً" نت الجزٌرة"

 فرض الثانً األسبوع فبعد طوٌال; ٌستمر لم المتواضع
 الذي ما أحد ٌعرؾ ال ناري جدار عمان أخبار على

                                                           
بٕفظ اإلهّاي واٌخداهً اعخخذَ ِغ اإلزذاد فٍ اٌبسشَٓ؛ ِّا ٔاي ِٓ  

. ِصذالُت اٌمٕاحُٓ ٌذي اٌّىاطٓ اٌؼشبٍ فٍ اٌخٍُح

 الوكاالت هذه انشؽال ذلك على زد. خلفه ٌحدث
 البحرٌن فً تحدث إثارة أكثر بؤحداث والفضابٌات

 والصفحات الحسابات تلك وحتى. وسورٌا ولٌبٌا والٌمن
 الحركة هذه فً للمنخرطٌن الوحٌدة النافذة كانت التً

 المواقع من كثٌر وتدمٌر اختراقها تم االحتجاجٌة;
 قامت كما. االعتصام بساحات الخاصة االلكترونٌة

 إبطاء أو بحجب للخدمة المزودة االتصاالت شركات
 مراسلون "منظمة أدانت وقد. وتداولها الخدمة وصول

" النورس"و (حكومٌة)" عمانتل " شركتً" حدود بال
 إثر على" العمانٌة الحارة "لمنتدى لحجبهما (خاصة)

 وحً من وطنٌة قضاٌا بشؤن النقاشات توسع
 أكثر انشؽل فقد مٌدانٌاًا، أما . االعتصامات
 الحٌوٌة إذكاء فً وطاقاته نشاطه جل ببث المعتصمٌن

 االعتصام ساحات فً المباشرة الوطنٌة الحوارات فً
 حساب على المسابٌة، الفترة وخاصة الٌوم طوال

 والتً" االفتراضً العالم "فً تحدث التً النقاشات
 على ومصر تونس ثورتً فً الفارقة العالمة شكلت
 الشباب أعداد قلة إلى الضعؾ هذا ٌعود وربما. األقل
 هإالء من والقلة التقنٌات هذه استخدام ٌجٌدون الذٌن

 الحجج لمقارعة الطوٌل الحواري النفس ٌملكون
 الكبٌر اإلصالحً بالمشروع اإلقناع أجل من والبراهٌن

 اإلعالم تؤثٌر محدودٌة على دالة بٌانات وفً. للبلد
 تشٌر الشعب; من واسعة شرابح على االلكترونً

 ُعمان فً المعلومات تكنولوجٌا مإشرات مسح بٌانات
 عٌنة أفراد من (%22.1) أن 2007-2006 لعام

 ٌستخدم بٌنما اآللً، الحاسب ٌستخدمون المسح
 أن حٌن فً االنترنت مع اآللً الحاسب (16.7%)
 الجهد عن ناهٌك . إطالقا ٌستخدمونه ال (61.1%)

 اإلعالمٌة اآللة تمارسه كانت الذي والكبٌر المنظم
 الذي األمر. كذلك" الخاصة "وبصحفها ، الرسمٌة

. ضٌقة زاوٌة فً االعتصام ساحات شباب حصر
 البعض بها قام التً التخرٌبٌة األعمال بعض عززتها

 األكبر الذرٌعة واتخذت االعتصامات، هامش على
 للمطالبة مشروع كحق االعتصام فكرة لضرب
 ستؤتً بؤنها إعالمٌا الحوادث هذه وضخمت. بالحقوق

 ستشوه األفعال هذه وان" تنمٌة من إنجازه تم ما "على
 االقتصاد وضع على وستإثر الخارج فً البالد سمعة

 تموٌل على المإثر االبتمانً الشق فً وخاصة الوطنً
.  األجنبً االستثمار

 أبرز من لعله: االعتصام لساحات التنظٌمً الضعف
 العربً الوطن اجتاحت التً الثورات هذه خصابص

  التنظٌمات لجمٌع ومتجاوزة عابرة كانت أنها
 واألرض الفضاء فً العاملة السٌاسٌة واألحزاب

                                                           
 http://skeyes.wordpress.com 

 19 ازّذ اٌشوازٍ، ِصذس عابك، ص
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 وحرٌته; اإلنسان حقوق أجل من ثورة فهً. العربٌة
 الذي البسٌط المواطن وروحها الشباب، األبرز عدتها
 وتحقٌق قراره صنع عن وؼٌابه الحرٌة انعدام أثقله

 ضعؾ من عمان فً االعتصام ساحات عانت. مصٌره
 المعروفة، الموضوعٌة أسبابه ولذلك التنظٌمً الجانب

 قٌادة فً سابقة خبرة أٌة العمانً للشاب فلٌس
 فً وال المعمق، السٌاسً الحوار فً وال الجماهٌر،

 والمخابرات األمن رجال ٌرتادها مفتوحة ساحات إدارة
 لمطالباته أقرب لفهم المتطلع البسٌط المواطن بمعٌة

 التنظٌمً الحركً الوعً ندرة إلى إضافة. وحقوقه
 رؼم. طوٌلة لفترات تربوي نحت إلى ٌحتاج والذي
 فً وتوعوٌا تموٌنٌا الساحات إدارة فً الشباب تمٌز

 أن إال االحتجاجٌة، الحركة عمر من األول الشهر
 كلما ٌتراجع كان البشري والدعم بالنفاد بدأت الطاقة

.  للمطالب السلطان استجاب

 فنورد الكأس؛ من الملًء النصف قراءة فً: ثانٌاًا 
: األتً

 القضاٌا طرح فً والتردد الخوف حواجز كسر
 من ٌخفض أن مرحلة إلى العمانً وصل: الوطنٌة
 مسإولً احد أداء ٌنتقد أن أراد ما إذا وٌلتفت صوته

 بسبب تلبسته التً الخوؾ حالة على ٌدلل مما حكومته،
 الحٌاة مفاصل على وأجهزته السٌاسً النظام سٌطرة

 أنها حسنات من االعتصامات اجترحته ما. البالد فً
 النفسٌة الحالة هذه تجاوز على الناس عموم شجعت

 االعتصام، ساحات فً المواطن وبات واالجتماعٌة،
 أي تجاه به ٌشعر ما بكل ٌصرح الخاصة; مجالسه وفً

 وجل، دون وشخصٌات وزراء أسماء وٌذكر مسإول
 الموظفٌن وسرقات الفساد قصص وٌداول التفات، أو

 مسرح ٌعتلً فرد كل أصبح كما. تردد دون العمومٌٌن
 ٌرى أال ٌؤمل جدٌد، بوطن أحالمه عن وٌعبر الساحات

.   السابق فً رآه ما

 حرٌة حق ٌشكل: الرأي عن التعبٌر حرٌة حق تعزٌز
 فً المجتمع به ُشؽل إشكالٌا موضوعا عمان فً التعبٌر

 الكتاب على التضٌٌق نتٌجة األخٌرة السنوات
 بتعزٌز طالبت عدة ندوات وعقدت والصحفٌٌن،

 الحركة جاءت. التعبٌر حرٌة وخاصة الحرٌات
 األساسٌة، أركانها كؤحد علٌه لتإكد االحتجاجٌة

 من الساحات فً تناقش كانت التً الطروحات وأجمعت
 أدت التً األسباب مقدمة فً هو التعبٌر حرٌة ؼٌاب أن
 نجد لذلك. واالقتصادٌة السٌاسٌة األوضاع تردي إلى

 وفجؤة الرأي هوامش بتوسٌع بدأت الٌومٌة الصحؾ
 قضاٌا طرح عن المتٌقظتٌن عٌنٌه الرقٌب أؼمض
 مرحب ؼٌر كانت والتً اإلصالح وضرورات الفساد

 صحؾ وبرزت. االعتصامات بدء من أٌام قبل بها
 باللؽة" دٌلً مسقط "وصحٌفة" الزمن"و" كالرإٌة"

 تؽطٌة فً ؼٌرها من تحررا أكثر كمنابر االنجلٌزٌة،

 تطلعات بعض ونقل االعتصام ساحات حٌاة وتوثٌق
 بعض تحلٌل على حرصها مع فٌها، المعتصمٌن

 رإٌة ٌملكون مثقفٌن استكتاب خالل من المطالب
 بنظارة ترى التً العٌون من الشا بعض مؽاٌرة

. فقط الحكومة

 ٌسمح ال كان قرٌب عهد إلى: التجمع فً الحق تعزٌز
 مكان فً بالتجمع أشخاص عشرة من ألكثر ُعمان فً

 وٌجد". التجمهر " تهمة لهم وجهت وإال رخصة بدون
 فً إال محاضرات أو ندوات عقد فً صعوبة الناس
 وجد وفجؤة. الرسمٌة األجهزة أعٌن تحت محددة أماكن
 واعتصامات سلمٌة، لمسٌرات ٌدعون أنفسهم الناس

 أن من وبدال. معٌنة مهنة أو بفبة خاصة أو مفتوحة
 للقانون بمخالفتهم ٌذكرهم أو لٌقرعهم المسإول ٌؤتً

. مطالبهم أخذ على وحرٌصا بود، لهم مصؽٌاًا  ٌجدونه
 اإلعالم وسابل حرص ذكر ٌجدر المقام; هذا فً

 الحركة النطالق األولى الساعات ومن الرسمٌة،
 حق "أن على الدابمة التؤكٌدات بث على االحتجاجٌة;

 المساس بعدم أمر السلطان "وأن ،"مشروع االعتصام
 القوانٌن لهم كفلته حقا ٌمارسون ألنهم بالمعتصمٌن

 الوعً فً عزز الذي األمر". الدولٌة والشرابع الوطنٌة
 أٌضا وفاعلٌته الحق، هذا أهمٌة العمانً الجمعً

 التحرٌر مٌدان فً بدأ ما إن. "الحقوق إلى للوصول
 الشعوب بقٌة على والتؤثٌر الطموح عمٌق ٌبقى بمصر

 للمجتمع جدٌدة رإٌة المٌدان إرث أصبح فقد العربٌة،
. "االحتماالت أقل فً ذاته، العربً

 على التأثٌر فً الدٌنٌة والمؤسسة القبٌلة دور تراجع
 الفروقات جمٌع ذابت االعتصام ساحات فً: الناس

 هذه شكلت حٌث والفكرٌة، واالقتصادٌة االجتماعٌة
 جمٌع أفق; واتساع بحنان، ٌضم صؽٌرا وطنا الساحات
 تخوٌؾ تم الذي الوقت ففً. واألفكار واألشكال األلوان

 أو قبلٌة صراعات فً باالنزالق مهدد أنه من المجتمع
 ما إذا واألمنً، اإلعالمً الخطاب قبل من مذهبٌة

 الساحات معتصمو كان. االحتجاجات هذه استمرت
 على بالتؤكٌد ومطالبهم وخطبهم، بٌاناتهم، فً ٌردون
 والمذهبٌة والمناطقٌة الفبوٌة وتجاوز الوطنٌة، الوحدة
 عموم على القبابل شٌوخ تؤثٌر وانحسر. والقبلٌة

 أرادوا عندما االعتصام ساحات تقبلهم ولم الموطنٌن
 للحكومة فرصة إعطاء"و االعتصامات لفض التوسط

 وكذا". قرارات من به السلطان وجه ما تطبٌق فً
 حٌث الحكومة; على المحسوبٌن المتدٌنٌن لفبة الحال
 المتدٌنٌن قبل من الصرٌح والتقٌٌم النقد من حقهم نالوا
 بالعمل فاعلٌن وكانوا االعتصام ساحات لزموا الذٌن

 االعتصام ساحات شكلت لقد. اإلصالح أجل من والقول
 على الناس وحرص المدنٌة، المشاركة فً هاما كٌانا

                                                           
أخفاضخا حىٔظ وِصش؟ ِماسبت " فاخؤحٕا"ٌّارا  " لبأدٍ،. خان أ

 .، ِصذس عابك"عىعُىٌىخُت
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 من ٌحٌٌها ، ومتنوعة ٌومٌة مثاقفة ندوات حضور
 الرإى وطرح للتحدث المعتصمٌن لدعوات ٌستجٌب

 المجالس قاعات أكثر تستوعبها تكن لم قضاٌا فً
 من موضوعات تقدمٌة; الثقافٌة واألندٌة" الشورٌة"

 المبتؽاة والرقابٌة التشرٌعٌة الصالحٌات الدستور، قبٌل
 القادمة، المرحلة فً (البرلمان ) عمان مجلس من

 الفكرٌة التعددٌة المواطنة، التعبٌر، حرٌة المرأة، حقوق
 التربوٌة والمناهج التعلٌم قضاٌا اآلخر، قبول وكٌفٌة

 والتوزٌع النفط، شركات تؤمٌم االقتصادي، الواقع ونقد
 أكادٌمٌات بحق; االعتصام ساحات كانت. للثروة العادل

. السٌاسً والتثقٌؾ للوعً مفتوحة

 الحمراء النهاٌات

 من لكثٌر قابوس للسلطان الحسنة االستجابة برؼم
 سلمً وبشكل المعتصمون بها طالب التً المطالبات

 عدة; مستوٌات على جذرٌة إصالحات إحداث أجل من
 لمكافحة واجتماعٌة; واقتصادٌة وسٌاسٌة دستورٌة

 ان إال الرشٌد; والحكم الدٌمقراطٌة قٌم وتعزٌز الفساد
 الرسمً اإلعالم سعى كالتً بالوردٌة لٌست الصورة

 سواء; حد على والخارج الداخل فً للناس بثها إلى
 دامٌة صراعات من ٌحدث بما العالم انشؽال مستؽالًا 

 لٌبٌا فً ٌحدث كالذي الحاكمة وأنظمتها الشعوب بٌن
. والٌمن وسورٌا

 وخاصة العمانٌة السلطات مارست اآلخر الوجه فً 
 األمن وجهاز السلطانً والمكتب كالشرطة منها األمنٌة

 الوسابل من عدداًا  العام; كاالدعاء والقضابٌة الداخلً،
 جموع مع تعاملها فً اإلنسانٌة ؼٌر والطرق

 هٌبة على الحفاظ بحجة متذرعة السلمٌٌن، المعتصمٌن
: الحصر ال المثال سبٌل على منها نذكر النظام

 برصاص األقل على شخصٌن وفاة ثبت ) القتل.1
 / فبراٌر 27 بتارٌخ الؽمالسً عبدهللا: هما األمن قوات
 / إبرٌل 1 العلوي خلٌفة- صحار بمدٌنة 2011 شباط
 .(صحار بمدٌنة 2011 نٌسان

 وقت فً  المعتصمٌن منازل ومداهمة االعتقال.2
 الخاصة األمن وقوات الشرطة قبل من اللٌل من متؤخر

 2011 مارس 29 الثالثاء لٌلة صحار مدٌنة فً حدث)
 إضافة ،(الشٌزاوي احمد) اللٌلة ذات فً مسقط ومدٌنة

 معتصمً احد االؼبري; إسحاق منزل مداهمة إلى
  .(بمسقط الشعب ساحة

 قوات قبل من بالقتل والتهدٌد والتعذٌب االختطاف.3
 باسمة واإلعالمٌة الهاشمً لسعٌد حدث ما ) األمن

 .(2011 نٌسان / إبرٌل 8 لٌلة فً الراجحً

                                                           
  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1EE6678-

C03E-439D-A26A-E5C12433063B.ht 

 لإلعالمً حدث ما) العمل من التعسفً الفصل.4
 الشبٌبة جرٌدة من وفصله الشٌزاوي احمد والناشط
 مشاركته خلفٌة على 2011 نٌسان / ابرٌل 24 بتارٌخ

  .(االعتصامات فً

 حدث ما) حوارٌة ومنتدٌات  الكترونٌة مواقع حجب.5
 من بقرار طاله الذي والحجب العمانٌة الحارة لموقع

 .(2011 نٌسان / ابرٌل 25  بتارٌخ العام االدعاء

  اإلعالم وسابل فً إصالح كلمة  تداول منع.6
. العمانً اإلعالم وزٌر من شفوٌة بتعلٌمات

 آل سالم للمدون حدث ما) السمعة وتشوٌه التهدٌد.7
 األحداث عن تلفزٌونً برنامج فً مشاركته اثر توٌه

 ومحمد الرٌامً لعبدهللا حدث الحال وكذلك األخٌرة،
 وسعٌد  المعولً وطٌبة الٌحٌابً ومحمد الحارثً

 .(سعٌد مبارك وبسمة الراجحً باسمة و الهاشمً،

 أماكن فً والتجمهر والتحرٌض التخرٌب تهم توجٌه.8
 أخرى تهم إلى إضافة المعتصمٌن من كبٌر لعدد عامة

. لهم سرٌعة محاكمات وإجراء كاإلرهاب

 الحجز أثناء المهٌنة والمعاملة المبرح الضرب.9
 ما وهو) المركزي، للسجن والترحٌل واالعتقال
 اعتقال أثناء والجٌش األمنٌة األجهزة استخدمته

 .(وصور وصاللة صحار فً المعتصمٌن

 فً النار وإطالق للدموع المسٌل الغاز استخدام.10
 فً صحار فً ذلك حدث اإلعتصامات لتفرٌق  ;الهواء
 / ماٌو 13و 12 صاللة وفً شباط/ فبراٌر 27
. 2011أٌار

 الجزابٌة االجراءات كقانون  القوانٌن تغٌٌر.11
 االحتجاز فترة إطالة من األمنً; الحل مع لٌتناسب
 األمن أجهزة ألفراد الصالحٌات من مزٌد وإعطاء
 مع وروحا نصا ٌتعارض وبما والتحقٌق القبض إلجراء
. الوطنً الدستور

 وإطالق حرٌتهم على ومساومتهم المعتقلٌن إجبار.12
 معاودة بعدم التهدٌد تحت تعهد على بالتوقٌع سراحهم

 السلطات قبل من الترخٌص أخذ بعد إال االعتصام
. الرسمٌة

-5 -14 السبت ٌوم حدث ما ) ;تهمة بدون حبس.13
 وقفوا الذٌن الناشطٌن من مجموعة واعتقال 2011
 (السابق فً اعتقلوا من مع للتضامن سلمٌا

 وممارسات الرسمٌة التصرٌحات بٌن التناقض.14
 بؤن ٌروج الرسمً االعالم أن حٌث: األمنٌة السلطات

 تنفذ بٌنما للمواطنٌن مشروع حق السلمٌة االعتصامات
 (ذلك خالؾ والضبطٌة االمنٌة االجهزة
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 علٌها التشوٌش او وحجبها االتصاالت مراقبة.15
 ومراقبة حولها، وما االعتصام ساحات فً وخاصة
. الساحات فً والفاعلٌن الناشطٌن هواتؾ

 وأكادٌمٌٌن ومحامٌن وشعراء ُكتاب استهداف.16
 وعلً العامري صالح: الشعراء ذلك مثال ونشطاء

 البحري وأحمد قلم وخمٌس سعٌد وابراهٌم المخمري
 الشٌزاوي، عبدالؽفار: واالكادٌمٌٌن الشكٌلً  وحمود
 . المعمري وطالب

 الفجر مطلع حتى

 فالشعب تارٌخً، طرق مفترق على الٌوم عمان تقؾ
 مطالب مع تفاعل والسلطان استطاعته، قدر كلمته; قال

 إال. أسسه الذي الحكم لطبٌعة وفهمه خبرته قدر الناس;
 وٌمتلك الفاحص، بعٌن ٌرقب عمان فً الجدٌد الجٌل أن

 الفجر مطلع ٌنتظر لكنه. أٌضاًا  وتوقٌتاتها التؽٌٌر أدوات
 معمارها فً األركان راسخة البالد فٌه ٌرى الذي

. واالقتصادي والسٌاسً الدستوري

 احتراما السنٌن تلك طوال عمان فً الشعب سكت لقد
 للرجل وتقدٌرا حبا تسطحاًا، ولٌس أصالة ضعفا، ولٌس
 الحٌاة ٌرٌد الٌوم; عمان فً الشعب. واجتهد حكم الذي

 ٌستجدي أن ٌرٌد ال. عزٌزة كرٌمة حٌاة فقط; والحٌاة
. حٌاته فٌها ٌفنً وظٌفة أو تعلٌم، فرصة أو خبز رؼٌؾ
 الهش األمان ال الراسخ، باألمان ٌشعر أن ٌرٌد الشعب

 الموثوق األمان بل. مجموعة أو بشخص المربوط
 والمحاسبٌة والرقابٌة التشرٌعٌة المإسسات بعروة

 مصدر دستور على المرتكزة الشفافة، النزٌهة،
 وٌعزز العامة، الحرٌات ٌضمن للشعب، فٌه السلطات

 ما كل فً رأٌه عن التعبٌر فً وحقه اإلنسان كرامة من
 وٌحفظ واإلدارة، الحكم فً حاله، ٌصلح أن شؤنه من

 بالعلم والبشرٌة الطبٌعٌة ثرواته وٌوظؾ العام، ماله
 ؼدا; ولٌس الٌوم النظام إصالح ٌرٌد الشعب. والمعرفة

 بكل الراهن العربً والزمن له; مشروع حق وهذا

 هذا ٌؽذي والظلم; االستبداد سبات من ونهضته ثوراته،
 أن لعاقل ٌمكن ال تارٌخٌة شرعٌة وٌمنحه المطلب،
 وعندما. ٌقزمها أن لحصٌؾ ٌمكن ال كما ٌتجاهلها،

. اإلرادة هذه أمام تقؾ قوة من فلٌس الشعب ٌرٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


