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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اإلصالح بين المطالب الشعبية واستجابة الدولة

 

 :مقدمة

م من خالل 1177يناير  71على أرض ُعمان بتاريخ  حراك الشعبيهبت أولى نسمات ال 

، ورفعت تلك المسيرة شعارات "المسيرة الخضراء"مسيرة دعا لها ناشطون عمانيون سميت 

تنادي باإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي والتعليمي، وأمهلت الحكومة شهر لتنفيذ 

مواطن وأمنه واستقراره، وعندما لم إصالحات عاجلة في مختلف المجاالت للحفاظ على كرامة ال

المسيرة "تستجيب الحكومة لتلك الشعارات، نظم الشباب المتحمس لإلصالح أخرى سميت 

فبراير  71بتاريخ " رسالة من شباب ُعمان إلى سلطان ُعمان"، وفيها رفعت "الخضراء الثانية

به رح م حسبما ص1177فبراير  12في تاريخ م، واستلم جاللة السلطان رسالة الشباب 1177

لصحيفة الوطن، وصلت أصداء المسيرة الخضراء إلى كآفة ربوع الوطن،  السلطاني وزير الديوان

عريضة مسيرة نداء الخير " فرفع الشباب العماني بمحافظة ظفار خطاب إلى سلطان ُعمان سمي  

ر الفت قرر الشب1177فبراير  12بتاريخ " للقائد المفدى مكتب أمام  عتصاماب االم؛ وفي تطو 

الصمود لحين الرد على مطالبهم، وفي اليوم التي عرفت الحقاً بميدان  ساحةالمحافظ ظفار في 

الذي عرف  م بدأ اعتصام شباب الباطنة في دوار الكرة األرضية بصحار1177فبراير  12التالي 

عدة بيانات تحمل مطالب شعبية إصالحية أهمها البيان  تومن هناك صدر، ميدان اإلصالحبالحقاً 

مدينة صور بها الكثير من المطالب رفعت عريضة ثالثة من م 1177فبراير  31وفي ، 3رقم 

اإلصالحية؛ وأمام مكتب والي صور بدأ اعتصام شباب شرقية ُعمان في الساحة التي عرفت الحقاً 

يضة نداء الجزيرة للقائد عر"تحت عنوان  هجزيرة مصيرم 1177مارس  3وفي  بساحة الحرية،

عريضة اإلصالح "م رفعت عريضة جديدة تحت اسم 1177مارس  71، وفي تاريخ "المفدى

 .التي عرفت الحقاً بساحة الشعب مام مجلس الشورىأ من قبل المعتصمين" والتغيير

عرائض اليوم وفي الذكرى الثانية لبداية حركة اإلصالح في ُعمان وجب تقييم تلك ال

والمطالب اإلصالحية الشعبية ودراسة مدى استجابة الدولة لتلك المطالب الشعبية اإلصالحية، 

صامات في ظفار وصحار ومسقط وصور وعبري بالقوة عتاالخصوصاً بعد أن تم إنهاء كل 

 قراءة، علماً بأن منهجية هذا التقييم ستقوم على سبقتها بعض الخطوات اإلصالحية العسكرية

ب الشعبية التي حملتها العرائض ثم تحديد أوجه الشبه واالختالف بينها، وصوالً إلى رصد المطال

وسنكون أكثر تركيزاً على عريضة نداء الخير ألنها العريضة استجابة الدولة لتلك المطالب، 

الوحيدة التي ال يزال ينادي بها الشباب الُعماني من ظفار، إذ أنهم قاموا بتحديث تلك العريضة من 

ثم ستكون هناك محاولة م، 1171فبراير  12بتاريخ " نداء الخير الثانية"خالل رفع عريضة 

ة لتجنيب وطننا ويالت الصراع لتحديد أهم متطلبات المرحل متواضعة لتشخيص واقعنا المعاش
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قتتال الداخلي، وللحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الُعماني الذي وصل إلى مستوى متقدم من واال

 .التآلف والتكاتف في المحن والشدائد

 :المسيرة الوطنية الخضراء

، يتألف من مقدمة "مانشباب ُعمان إلى سلطان ع"العريضة عبارة عن خطاب موجه من  

وثالثة أقسام رئيسية وختامه دعاء هلل سبحانه وتعالى بالخير للبالد والعباد، واشتملت اٌقسام الخطاب 

لب في الحقوق المدنية الرئيسية على المطالب الشعبية اإلصالحية؛ فكان القسم األول يختص بالمطا

قسم الثاني من العريضة بالمطالب في بينما أختص ال. مطلب رئيسي 72والسياسية، وأندرج تحته 

أما القسم الثالث فأختص بالمطالب في الحقوق . مطالب شعبية 2الحقوق التعليمية، وضم 

مطالب إصالحية 1االجتماعية واالقتصادية، وبه 
1
. 

 :عريضة مسيرة نداء الخير

، "إلى سلطان عمان ي بمحافظة ظفارُعمانالشباب ال"العريضة عبارة عن خطاب موجه من 

تؤكد على أن العريضة تأتي لتأييد وتأكيد المطالب التي نادت بها المسيرة يتألف من مقدمة 

اتمة خ، بينما حددت أقسام رئيسية لكن ذلك وفقاً لتقسيم جديد للمطالب تألفت من خمسةوالخضراء، 

ت اٌقسام الخطاب واشتمل .كيوم حاسم لتلقي الرد على مطالبهم م1177مارس  2العريضة يوم 

الرئيسية على المطالب الشعبية اإلصالحية؛ فكان القسم األول يختص بالمطالب في الحقوق المدنية 

بينما أختص القسم الثاني من العريضة بالمطالب . يةرئيس مطالب 2والسياسية، وأندرج تحته 

، حقوق االجتماعيةص بالمطالب في الأما القسم الثالث فأخت. مطالب شعبية 3، وضم االقتصادية

القسم الرابع كان  .فرعية مطالب إصالحية  2مطلبين رئيسيين ويتفرع المطلب األخير إلى وبه 

أما القسم األخير فقد كان للمطالب . مطالب رئيسية 2المتعلقة بالسياسة التعليمية، وضم للمواضيع 

مطالب رئيسية 2العامة، وضم أيضاً 
2
. 

 :بصحار اإلصالحمن ميدان  3البيان رقم 

اعتصام صحار الذي بدأ فوراً في اليوم التالي العتصام ظفار كان هو األكثر تأثيراً على 

، "عبدهللا الغمالسي"سقوط شهيد اإلصالح حدوث مواجهات ومجريات األحداث خصوصاً بعد 

م في وإصابة الكثير من المعتصمين أثناء المواجهة مع القوات األمنية التي حاولت فك االعتصا

زدادت ني اآلمن االيوم التالي له، ومع فشل تلك المحاولة وسيل الدماء التي هزت المجتمع العما

للمعتصمين في صحار صدى بالغ األثر،  3ية باإلصالح، فكان للبيان رقم دعوات المطالب المناد

إذ أن ميدان اإلصالح بصحار استقطب اإلعالم الداخلي والخارجي، وتألف البيان من مقدمة أكد 

فيها المعتصمين عن شكرهم وامتنانهم لجاللة السلطان على الخطوات اإلصالحية التي أمر بها 

                                                           
1
 .أنظر عريضة المسيرة الخضراء، مرفقه بهذه الورقة البحثية -

2
 .المطالبأنظر عريضة مسيرة نداء الخير المرفقة لمعرفة  -
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تم ي حالمااط رئيسية ووعدوا بفك االعتصام نق 71د، ولخصوا مطالبهم في جاللته، وطالبوه بالمزي

تنفيذها
3
. 

 

 :عريضة المطالب العامة لشباب والية صور

العريضة عبارة عن خطاب موجه من شباب ُعمان البررة بوالية صور إلى جاللة  

اجب احترامها السلطان، وتم تقسيمها إلى خمسة أقسام رئيسية؛ أولها يتعلق بحقوق الشعب الو

وعلى رأس تلك الحقوق دماء الشهداء في صحار والمطالبة بمحاكمة علنية لمن يثبت التحقيق أنه 

أما القسم الثاني فهو يحمل  عشرة مطالب في الحقوق السياسية والمدنية، بينما يتحمل مسئوليتها، 

سبعة مطالب لذوي حوى القسم الثالث خمسة مطالب في مجال التعليم، وتألف القسم الرابع من 

االحتياجات الخاصة، أما القسم الخامس واألخير في العريضة فتألف من سبعة مطالب اقتصادية 

رئيسية
4

م بانتظار الرد على تلك 1177فبراير  31، وبدأ االعتصام أمام مكتب والي صور في 

أبريل  2المطالب، وتلك العريضة تم تسليمها باليد إلى رئيس المكتب السلطاني شخصياً في 

    .  م1177

 

 :عريضة نداء الجزيرة

، "مانشباب ُعمان بوالية مصيره إلى سلطان ع"العريضة عبارة عن خطاب موجه من 

وهي شبيهة من حيث الصياغة والمفردات بعريضة نداء الخير، ويتألف الخطاب من مقدمة تؤكد 

على أن العريضة تأتي لتأييد وتأكيد المطالب التي نادت بها المسيرة الخضراء، ولكن ذلك وفقاً 

ريضة لتقسيم جديد للمطالب تألفت من تسعة أقسام رئيسية، بينما جاءت الخاتمة بنفس مفردات ع

نداء الخير ولكنها لم تحدد أجل انتظار رد جاللة السلطان على المطالب
5
 . 

 

 :عريضة مطالب اإلصالح والتغيير

عن المعتصمين في ساحة الشعب أمام " مطالب اإلصالح والتغيير"صدرت عريضة 

العريضة مجلس الشورى، ورغم أن تلك الساحة تمثل النخب المثقفة األكثر نضجاً وحكمة؛ إال أن 

جاءت بصيغة جديدة إذ أنها ليست موجه ألحد، وبها سرد مباشر للمطالب العشرة التي تنادي بها 

العريضة
6
.  

 
                                                           

3
  .من ميدان اإلصالح بصحار الملحق بهذه الورقة البحثية 3أنظر البيان رقم  -

4
  .م2113سعيد الهاشمي وآخرون، دار الفارابي، بيروت، : الربيع الُعمانينقالً عن كتاب . أنظر عريضة المطالب العامة لشباب والية صور الملحقة -

5
 .رفة تفاصيل المطالب الشعبيةأنظر عريضة نداء الجزيرة الملحقة، لمع -

6
 .أنضر عريضة مطالب اإلصالح والتغيير في عمان -
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 :ريضة نداء الخير الثانيةع

من حيث لغتها ومطالبها ومبادئها، وهي  نهج جديد للمطالب اإلصالحيةالعريضة شك لت 

ل االعتصام من ساحات األرض  ؛ إلى ساحات الفضاء (الخ...الصمود، اإلصالح، الشعب)نتاج تحو 

عبارة عن خطاب موجه من والعريضة (. الخ....ذات العماد، كلنا عمان، سنة في حب عمان)

خطاب من مقدمة تؤكد على أن ويتألف ال". الُعماني بمحافظة ظفار إلى سلطان عمانشباب ال"

العريضة تأتي لتأكيد سلمية الحركة الشبابية واستمرارها لحين الوصول للمطالب الشعبية 

مع لكن ووفقاً لنفس التقسيم بعريضة مسيرة نداء الخير الرئيسية المشروعة، وجاءت المطالب 

ختص بالمطالب في الحقوق يالذي فكان القسم األول المطالب وفقاً لمتطلبات المرحلة، زيادة سقف 

رتفع عدد بينما أ. كانت بسابقتهامطالب  2 مطالب رئيسية بدالً من 1يحوي  المدنية والسياسية

مطالب  2رتفع إلى أما القسم الثالث فأ. رئيسية مطالب شعبية 9إلى  3من  المطالب االقتصادية

ديون البنوك وأقتصر الطلب رئيسية، وفي المطلب الرابع عد ل الشباب طلبهم باإلعفاء من جميع 

ضم فقد  السياسة التعليميةبمطالب القسم الرابع المتعلق وأما  .على اإلعفاء من األرباح البنكية فقط

شملت مطالب استراتيجية مهمة كالمطالبة بتعريب التعليم العالي وتنشيط حركة  مطالب رئيسية 2

 2، وضم أيضاً ا هو في العريضة السابقةكم أما القسم األخير فقد كان للمطالب العامة. الترجمة

بهدف " مركز ُعمان للحوار الوطني"وجاءت خاتمة العريضة بمقترح تأسيس . مطالب رئيسية

إيجاد مؤسسة مرجعية للتعامل مع المطالب الشعبية الحالية والمستقبلية
7
. 

 :المتشابه في عرائض اإلصالح

بشكل مقارن، نجدها تتفق في العديد من المطالب اإلصالحية،  عند قراءة جميع العرائض 

 :ولدراسة المتشابه بين المطالب عملنا على تحليل محتوى العرائض للخروج باآلتي

المطالب االجتماعية المتصلة بحياة المواطنين كتوفير الوظائف، ورفع الرواتب، واسقاط  .7

 . لعرائضالديون كانت مطالب شعبية تكررت بشكل ملح في كل ا

مطلب إصالح مجلس الشورى كان ضمن أكثر من عريضة؛ فتمت المطالبة بمنحه  .1

شح لضمان وصول الكفاءات إلى صالحيات تشريعية ورقابية، وكذلك تعديل قوانين التر  

 .ل الشعبالذي يمث   هذا المجلس

طلب بشكل كامل، هو أيضاً م( التشريعية، والقضائية، والتنفيذية)فصل السلطات الثالثة  .3

 .حملته أكثر من عريضة

محاربة الفساد والمفسدين كان محل إجماع العرائض، وتعددت المقترحات لتحقيق ذلك  .2

 .وكان أكثرها منطقية المقترح بتفعيل دور جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة

جميع إقالة بقية وزراء الحكومة الذين طالب الشعب بإقالتهم كان أحد المطالب الموحدة بين  .2

يد الوزراء والمستشارين باألسماء، وطالبت العرائض، وذهبت بعض العرائض إلى تحد

 .أكثر من عريضة بمحاكمتهم بتهمة الفساد

                                                           
7
 .المرفقة لمعرفة المطالبالثانية أنظر عريضة مسيرة نداء الخير  -
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استقاللية القضاء واالدعاء العام مطلب أكدت عليه أكثر من عريضة، وتم اقتراح إنشاء  .2

 .محكمة دستورية لتعزيز ذلك االستقالل

مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية دون المناداة بالسماح بتشكيل  .1

إما بنظام اإلخطار باإلشهار أو بشروط إجرائية سهلة كان مطلب ، تدخل السلطة التنفيذية

 .مشترك ألكثر من عريضة

 .، مطلب ألكثر من عريضةإنشاء البنوك اإلسالمية .1

 .عريضةإنشاء هيئة لحماية المستهلك كان مطلب شعبي في أكثر من  .9

خفض أسعار الكهرباء والماء والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية العامة؛ هي  .71

حد المطالبة بتأميم شركات وصلت إلى أيضاً من المطالب التي تكررت في أكثر من وثيقة، 

 .الكهرباء والمياه

إنشاء الصناديق االجتماعية للزواج والبناء والتعليم، مطلب اجتماعي تكرر أيضاً في  .77

 .من عريضة أكثر

إصالح النظام التعليمي سواء التعليم العام أو التعليم العالي مطلب شعبي ملح، فكانت  .71

المطالبات بتعديل المناهج ومنع االختالط وتعينات المعلمين خارج مناطقهم؛ وصوالً إلى 

مقترح الوصول للكتاب اإللكتروني؛ وتعريب التعليم العالي ضمن المقترحات اإلصالحية 

 .ة التعليملمنظوم

 :المختلف في عرائض اإلصالح

وبعدها عن كل ما هو مناطقي أو شخصي،  بعمومتيهاتمي زت عريضة المسيرة الخضراء  

وانفردت بالدعوة الصريحة لتعيين رئيس لمجلس الوزراء لفترة خمسة سنوات؛ يتم محاسبته من 

قبل مجلس الشورى عند نهاية فترته، كما تفردت بطلب إنشاء محكمة عسكرية مستقلة، وشملت 

؛ وقانون الزواج من عات والنشرأيضاً مقترحات بتعديل بعض األنظمة والقوانين كقانون المطبو

 .مانيين، ومنظومة القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل، وتصاريح استغالل الثروات الطبيعيةخارج العُ 

تمي زت عريضة نداء الخير األولى بتقسيمها للمطالب الشعبية بشكل الفت، وانفردت 

شاء مصانع وشركات حكومية بالدعوة إلنشاء صندوق ملياري لدعم مشاريع الشباب، والدعوة إلن

كبرى في مختلف الصناعات الثقيلة، وأيضاً طلبها بتقديم براءة الذمة المالية للمسئولين الحكوميين 

 . عند التعيين وعند إنهاء الخدمة بالقطاع العام

تمي زت عريضة المطالب العامة لشباب والية صور بأنها العريضة الوحيدة التي خصصت 

البها لذوي االحتياجات الخاصة، فطالبت بتحسين ظروفهم المعيشية، وإيجاد القسم الرابع من مط

المدارس الحرفية الخاصة المصانع التي تنتج األجهزة التعويضية وتوفيرها للمحتاجين، وزيادة 

  .بهم، ودمجهم وإشراكهم بالمدارس واألندية والمجتمع بشكل عام
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السترجاع كآفة تمي زت عريضة نداء الجزيرة باسمها االعالمي البارز، وانفردت بالدعوة 

، وتشابهت في مجمل مطالبها وصيغتها مع عريضة "المسلوبة"األراضي الساحلية التي وصفتها ب

 .نداء الخير

بمقدمته التي تؤكد على إنهاء  3تمي ز بيان المعتصمين في ميدان اإلصالح بصحار رقم 

عتصام بمجرد تحقيق المطالب العشرة التي اشتمل عليها البيان، وانفرد بالمطالبة بتقديم من اال

 .للمحاكمة، والمطالبة باالعتذار ألهلة وتعويضهم" عبدهللا الغمالسي"تسبب في مقتل الشهيد 

وانفردت بالمطالبة بإعادة تمي زت عريضة مطالب اإلصالح والتغيير بإيجازها ومباشرتها، 

في صالحيات الديوان وإنشاء لجنة رقابية لتدقيق ومراقبة األموال المنفقة من الديوان وتقديم  النظر

تقرير دوري لمجلس الشورى، وكذلك طالبت في نهايتها بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للمتابعة 

من  والتحقيق في قضايا الفساد األمني والمالي واإلداري لمحاكمة الوزراء المخلوعين ومن ساندهم

 .مسئولين في الفساد

تمي زت عريضة نداء الخير الثانية بأنها العريضة المتجددة والمستمرة، وانفردت بالمطالبة 

بتقييم األداء الحكومي لألربعين سنة الماضية ومحاسبة الفساد والمفسدين، وانفردت كذلك بالمطالبة 

، "1111عمان "دية االستراتيجية بمراجعة جميع اتفاقيات النفط والغاز؛ ومراجعة الخطة االقتصا

والمناداة بتعريب لغة العمل باعتبار ذلك مفتاح التعمين، وانفردت بالدعوة لالنضمام للعملة 

الخليجية المشتركة، وكذلك المطالبة بتشجيع إنشاء المكتبات العامة بحيث تكون بكل والية مكتبة 

 ".حوار الوطنيمركز عمان لل"وأيضاً كان بخاتمتها دعوة لتأسيس عامة، 

 

 :استجابة الدولة بين الواقع والمأمول

الواقع أن هناك استجابة كبيرة من قبل الدولة للمطالب الشعبية؛ ولكن ما مدى وصولنا أو  

حتى اقترابنا من المأمول؟ ال يختلف إثنان بأن جملة اإلصالحات العاجلة التي نفذتها الحكومة قد 

السلطنة، ولكن ما عموم الشعبي في  الحراكف يخفاسهمت في تامتصت غضب الشارع؛ و

جعلت البلد على سفيح ساخن، فلن ينسى الشعب كيف تم إنهاء معالجات أمنية من صاحبها 

االعتصامات في صحار وعبري وصور وظفار؛ وال يزال ضرب المعلمين في الرستاق حبيس 

الشموخ وأد الكثير من الذاكرة ال يفارقها؛ وحتماً فضرب الشباب الباحث عن عمل أمام حصن 

وإن كانت الحكومة في الطرف اآلخر تعتبر أن ليس ؛ ل والطموح بحكومة تؤمن بالتعدديةاآلما

تي اإلعابة والتجمهر عنا ببعيد؛ وكل ذلك وما قضي  جميع فئات المجتمع مدركة لمعنى التعددية، 

الحديثة لم تعد قائمة على  دون وعي بأن هيبة الدولة" إعادة هيبة الدولة"هدفه في نظر من يتبناه 

القوة العسكرية؛ بل هيبة الدولة تكون بمقدار احترامها لشعبها، وبعيداً عن هذا التحليل الذي قد 

يختلف معه البعض فإننا سنبرز هنا أبرز المطالب الشعبية التي تم تحقيقها أو جزء منها وفقاً 

 :تيب الزمني لتحقيقهالألهمية من وجهة نظر معد الورقة البحثية وليس حسب التر
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على الرغم من أن تركيز المطالب الشعبية ت تشريعية ورقابية لمجلس ُعمان، فمنح صالحيا .7

ثالً للشعب، ميصب في خانة منح مجلس الشورى صالحيات تشريعية ورقابية كاملة كونه م

الذي  نضجه ووعيه بحقوقه المدنية والسياسيةبنسبة جيدة أن الشعب أثبت من وعلى الرغم 

التعديالت المنشودة للنظام األساسي وفق مقتضيات "المعنونة الشعبية اتضح في الندوة 

م2111 مايو 3بتاريخ  "المرحلة
8

كل ذلك إال أن الصالحيات الممنوحة  ؛ على الرغم من

لمجلس الشورى لم ترق لمستوى الطموح واآلمال، ولكنها في كل األحوال خطوة متقدمة 

ز شخصيات بين أعضاء مجلس الشورى يشار لها بالبنان استطاعت جداً خصوصاً مع برو

، فيما خّيب بعض استثمار ذلك القليل في تحقيق الكثير فأضحت محط فخر واعتزاز الوطن

 .األعضاء ظن المواطنين

القضاء، وفي هذا اإلطار تم التقدم خطوة كبيرة إلى األمام بعد إعادة تشكيل مجلس  استقالل .1

القضاء األعلى، ولكن جمع صاحب الجاللة بين منصب رئيس مجلس القضاء األعلى 

وإن كانت غالبية  -يمكن عنده اعتبار القضاء مستقالً ورئيس الوزراء يبقى الحد الذي ال 

وبالمثل فإن الشعب ال يزال ينتظر تشكيل المحكمة  ،-اللتهفئات المجتمع تضع ثقتها في ج

 .التي تم دراسة مقترحها من قبل مجلس الدولةالدستورية 

إلى أن  ت االستجابة له، ولكن ينظر البعضاستقالل االدعاء العام، مطلب شعبي تم .3

 .االدعاء العام ال يزال أداة بيد السلطة التنفيذية وأن استقالله شكلي فقط

حظيت مستقلة، وقد هيئة المطلب الشعبي بتطوير دائرة حماية المستهلك لتصبح  قيقتحتم  .2

حليب تزوير تاريخ صالحية خصوصاً بعد قضية بشعبية كبيرة، هيئة حماية المستهلك 

 . التي أضحت حديث الساعة األطفال

إصالح التعليم مطلب شعبي، يلحظ المراقبون تحرك حكومي واضح ألجل تنفيذ  .2

قيقية، ولكنه ال يزال واضحاً بكل جالء بطء تلك اإلصالحات خصوصاً؛ إصالحات ح

وبالطبع فإهانة المعلمين وضربهم في حين أن القانون ال يسمح بضرب الطالب سيكون 

 .حتماً حجر عثرة في أي خطوة إصالحية حتى إعادة االعتبار للمعلمين

 . بعد مخاض عسير السماح بإنشاء البنوك اإلسالمية مطلب شعبي أصبح واقع معاش .2

حدثت نقله ال بأس بها في زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص والضمان  .1

 .جتماعي، ولكنها تبقى دون الطموحاال

في القطاعين العام والخاص، رغم ما يشوب  حدثت نقلة نوعية كبيرة في مجال التوظيف .1

 .عملية التوظيف من محسوبية وفساد

ة السلطان بإنشائه هو مطلب شعبي وخطوة جيده نحو صندوق الرفد الذي أمر جالل .9

 .الصندوق الملياري لدعم مشاريع الشباب

تفعيل دور جهاز الرقابة المالية للدولة أحد المطالب الشعبية التي تم االستجابة لها،  .71

 .وملحوظ نشاطه في أكثر من موقع

 .هتم تقنينه وينتظر تطبيقتقديم الذمة المالية للمسئولين مطلب شعبي  .77

                                                           
8
 .نسخة من تقرير الندوة ملحق بالدراسة -
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حماية المال العام مطلب شعبي تحقق بتحويل الوضع المالي للدولة إلى الفائض بعد  .71

العجز الدائم للميزانية، ولكنه اليزال يصطدم بالمناقصات الخيالية التي تلتهم كل ما يتم 

 .ادخاره وآخرها مناقصة سكة الحديد

 .ة لهمطلب خفض فواتير الكهرباء والمياه قيد الدراسة، ويتوقع االستجاب .73

مركز االتصال الذي أعلن عنه ليكون همزة الوصل بين مجلس الوزراء والشعب  .72

مان للحوار الوطني، وهو مطلب شعبي ال زلنا ننتظر كان يمكن أن يكون نواة لمركز ع  

 .تنفيذه

  .البيانات الشهرية التي يصدرها مجلس الوزراء مطلب شعبي نتمنى استمراره .72

   

 :متطلبات المرحلة

قبالحال يشير إلى استمرار حالة الواقع    الشعبي رغم االستجابة الجيدة من قبل الدولة تر 

تلك إلى عدة أسباب أهمها تقديم حلول إصالحية ناقصة في  لمطالب الشعب، ومرد حالة الترقب

المحسوبية في التعيين والتوظيف واإلقراض، بعض وجود  ر من جانب، باإلضافة إلى استمرارأكث

أجهزة الدولة، ويضاف إلى كل ذلك بعض الفساد اإلداري والمالي في الحديث المتداول عن وكذلك 

، وفي ضوء هذا المؤثرات الخارجية وخصوصاً حالة عدم االستقرار في محيطنا العربي والعالم

الحفاظ على وحدة وأمن والمواطنين الشرفاء ياء ه على رجال الدولة األوفالواقع غير المطمئن فإن

قرار الوطن من خالل تغليب صوت الحكمة والصالح واإلصالح على صوت القوة والعصا واست

، وسيكون من المفيد جداً الصالح العام والسالح، وال بد من استثمار طاقات أبناء الوطن فيما يخدم

حترام المواطن والحفاظ على حريته وكرامته، وتشكيل يبة للدولة من خالل خدمة الوطن والخلق ه

من المعاش وذلك بتعويض  قبلة التر  لتوفيق والمصالحة تهدئ النفوس وتنهي حالوطنية لجنة 

 .تعرض لإلهانة في مالة وعرضه وأرضه وكرامته في األحداث األخيرة التي مرت بالسلطنة

وفي الجانب اآلخر المتعلق بالشعب؛ فإن المطالب الشعبية وتنوعها وكثرتها وتعصب كل  

ضعف شأن الحراك الشعبي، ومنه فال بد من توحيد الجهود حول عريضة فئة لعريضته ومطالبه أ

مشتركة تكون هي محور الحراك الشعبي، وألن عريضة نداء الخير الثانية هي العريضة الوحيدة 

مؤيديها يتمسكون بها؛ فإن الباحث يرى ضرورة التفاف كل النشطاء ودعاة اإلصالح  التي ال زال

مع إمكانية التعديل فيها إضافة أو حذفاً وفقاً آللية يُتَفَق عليها بين  في كآفة ربوع الوطن حولها،

ممثلي كل المطالبين باإلصالح، وبالمثل فإنه ال بد من التحلي بضبط النفس وجعل كل الحراك 

الشعبي سلمي ومنظم للحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته مهما بلغ عنف الحكومة فدم كل 

، وكما أنه البد من العمل وتراب عمان أنقى من كل الكنوز األرضعماني أغلى من كل كنوز 

بإخالص منقطع النظير دون انتظار المقابل لدرجة السماح لآلخرين بالتسلق فوق ظهورنا القوية 

 .للوصول ألهدافهم الخاصة؛ ألن كل مخلص حتماً سيصل إلى هدفه ولو بعد حين
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 :الخاتمة

المطالب اإلصالحية، استجابت الدولة للكثير منها، حملت العرائض الشعبية جملة من  

واليزال الشعب والوطن يحتاج إلى الكثير من اإلصالح والتطوير للحاق بركب الحضارة العالمية 

لطاقات التي قطعت أشواطاً كبيرة في شتى المجاالت، ولن يكون ذلك إال بتكاتف الجميع واستثمار ا

 ، وفيما لو لم توِجدلرشد واألخذ برأي أهل الثقة والعلمواإلنصات إلى صوت الحكمة وا الوطنية

فإنه على الشعب فرض إرادته من خالل تكاتف كل  ؛الحكومة آلية تعاون مثمر وبناء مع الجميع

 ،ويكون فيه الرأي للحق والمنطق والعقل ،مكوناته وأطيافه وقبائله دون تهوين أو تخوين ألحد

؛ الصالح واإلرادة الصادقة والعزم األكيد والظهور القويةو والمناصب فيه ألهل العلم والتخصص

  .وتثبيت جذور الهوية العربية اإلسالمية القادرة على تحقيق آمال وطموح وأهداف الشعب

 هذا وما توفيقي إال باهلل،،،                                  

 

 

 

 محمد سعيد دريبي العمري. د
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

م،،، حفظكم هللا ورعاكمحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد    ..المعظَّ

 

  ..رسالٌة من شباب ُعمان إلى ُسلطان ُعمان

 [المسيرة الخضراء]

 

 

 :حضرَة صاحب الجاللة

 

  أما بعد؛.. والصالة على النبّي المصطفى... بسم هللا وكفى

 .صدق هللا العظيم(. وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون: ) قال تعالى

مع أهداف وغايات النهضة المباركة لسلطنة عمان، في بناء الدولة العصرية المتطورة والمتقدمة والقوّية، وإعداد المواطن الكفؤ  انسجاما  

 والرقّي به في كافة المجاالت العلمية واالقتصادية، فإن شباب عمان و من منطلق واجبهم الوطني، وإيمانا  منهم بأهمية مشاركتهم في صنع

 71: نع خريطة المستقبل لهذا الوطن المعطاء؛ وبناء  على المطالب المشروعة التي رفعتها المسيرة السلمية األولى بتاريخالقرارا وص

 :م؛ يلتمسون من مقامكم السامي لرفع المطالب التالية1177فبراير 71م، والمسيرة الثانية بتاريخ 1177يناير 

 :مطالب في الحقوق المدنية والسياسية: أوال

 .تعديل صالحيات مجلس الشورى؛ ليساهم في صنع القرارات، وتفعيل األنظمة الرقابية وضبط الجودة. 7

تعديل قوانين الترشح لمجلس الشورى، بما يساعد على ضمان انتخاب أعضاء مؤهلين علميا وعمليا؛ يمثلون المجتمع، ويعبرون عن . 1

 .تطلعاته

ومون جاللتكم بتعيينه لفترٍة محدد كل خمس سنوات؛ مهمته تنفيذ خطة خمسية محددة، تعيين جاللتكم رئيسا لمجلس الوزراء، ؛ تق. 3

ويحاسب من قبل مجلس الشورى في نهاية فترته، حيث تحددون جاللتكم مدى نجاح رئيس المجلس المعيَّن كلَّ خمس سنوات وفقما تروَنه 

 .جاللتكم

المالية للدولة، في مراقبة المصروفات ومحاسبة األطراف المسيئة لألمانة،  حماية المال العام من خالل؛ تفعيل دور جهاز الرقابة. 4

ووضع توجيه جاللتكم السامي موضع الدفع والتنفيذ والتأكيد والتذكير عليه من قبل وسائل . ومحاسبة المفسدين مهما كانت مناصبهم

 .اإلعالم الُعمانية

وظيفية، ومعاقبة كل مسؤول يسيء لوظيفته في تعطيل وكبت الكفاءات، ووضع القضاء على المحسوبية والوساطات في التعيينات ال. 5

 .ةآليات رادعة لمكافحة المحسوبية والوساطة، وكلُّ ما من شأنه أن يخل بمقياس العدالة الذي وضعتموه جاللتكم منذ بداية نهضتكم الُمبارك

قوم مجلس القضاء األعلى بتعيين القضاة، بدال  من أن يكون قرارا تعزيز استقاللية القضاء؛ بإنشاء محكمة دستورية مستقلة، وأن ي. 6

 .وزاريا  يتخذه الوزير

حة، وتختص بقضايا العسكريين، لتسهيِل َعملية التقاضي والُمقاضاة لإنشاء محكمة عسكرية مستقلة أعضاءها من القّوات المس. 1

 .والخاضعين لقوانينها حسم القضايا قانونيا  في وقت ُيالئم الطرفينللعسكريين بما يسهل على الطرفين، المؤسسة العسكرية، 

 .دعاء العام عن السلطة التنفيذية ومنحه االستقاللية الكاملة في القيام بمهام عملهفصل اال. 1

والية على الفكر تعديل قانون المطبوعات والنشر في أقرب فرصة؛ بما يضمن حق حرية التعبير؛ وأن ال تكون لوزارة اإلعالم أية . 9

والتعبير عن الرأي، وأن يناط للقضاء الفصل في هذه القضايا، عند حدوث خالٍف بين الوزارة وبين المستفيدين من خدماتِها أو طالبي 

 .تصريحات المطبوعات أو وسائل اإلعالم

 .التأكيد على الحق في إنشاء نقابات وجمعيات مهنية ، وتسهيل إجراءات إشهارها. 71

 .ح الباب إلنشاء بنوك إسالمية، وفق مطالب بعض فئات المجتمع التي تجد حرجا  في اللجوء إلى البنوك العاديةفت. 77

بما يساهم في . توفير القروض لموظفي الخدمة المدنية كلٌ حسب وزارته، أسوة  بأخوتهم الموظفين في الديوان والقّوات المسلحة. 71

 .م1171حتى العام  1115ر بعد ارتفاع األسعار الكبير بين العامين تخفيف العبء التجاري الجسيم الذي تغي

ن ذلك عبئا على . 73 إلزام الشركات الراغبة في إنشاء مشاريع تجارية في السلطنة، بإيجاد حلول مسبقة إلسكان موظفيها حتى ال يكوِّ

 .المواطن بسبب مزاحمة الشركات له في المساكن والمباني

لمستهلك عن تبعية وزارة التجارة بحيث تكون هيئة مستقلة تتولى متابعة شؤون المستهلكين وأن يكون لها فصل دائرة حماية ا. 74

 .صالحيات رقابية على شؤون حماية المستهلك

لغذائي فصل الهيئة العامة للمخازن واالحتياط الغذائي لتكون هيئة مستقلة ذات قرار إداري نظرا ألهميتها االستراتيجية وتأثر األمن ا. 75

 .الُعماني بما هو منوط بأعمال هذه الهيئة

 .توجيه الجهات المختصة من لدن جاللتكم إليجاد حلول أكثر نجاعة لمطالب الباحثين عن َعَمل. 76
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 :مطالب في الحقوق التعليمية: ثانيا  

وقانون وطني . ن تنفيذ ممارسة هذه الحقسنة، يضمن حس 76إصالح النظام التعليمي، وإصدار قانون وطني بإلزامية التعليم حتى سن . 7

 .ينظم مهنة التدريس ويضمن حقوق المعلمين المعنوية والمادية، ويحدد واجباتهم، ويكفل حقهم في تكوين نقابة تحمي حقوقهم

 .مجانية، تستوعب مخرجات التعليم المتزايدة( جامعات وكليات إلخ)إنشاء مؤسسات تعليم عالي . 1

اسية الجامعية وما بعدها بما يتناسب والزيادة الطبيعية في مخرجات التعليم العام، مع فرض رقابة على المنح الدراسية زيادة المنح الدر. 3

 . وطريقة توزيعها، مع فرض رقابة على جودة التعليم في الكليات والجامعات الخاّصة

ة تفعيل مراكز ضبط جودة التعليم، بإنشاء هيئة ُعمانية مستقلة لضبط . 4 الجودة، تتولى الرقابة العلمية والعملية على الجامعات العامَّ

ة بما يضمن إجراء دراسات أكاديمية َعملية ترقى بالعملية التعليمية الُعليا في البالد وتخدم المصالح الُكبرى  .والخاصَّ

 

 :مطالب في الحقوق االقتصادية واالجتماعية: ثالثا

 

 .العام و الخاص، بحيث تتناسب والوضع المعيشي واالقتصادي الحالي رفع رواتب الموظفين في القطاعين. 7

رفع مستوى االهتمام والعناية ألسر الضمان االجتماعي وذوي الدخل المحدود، من خالل زيادة دخلها الشهري بما يتناسب وعدد أفراد . 1

 .األسرة، وتعديل قانون قطع الراتب وفق السنّ 

سعار من خالل دعم السلع األساسية حكوميا، وتشكيل جهة رقابية لمتابعة األسواق ووضع قوانين تجرم القضاء على ظاهرة ارتفاع األ. 3

 .كل من يتجاوز ذلك

 .تأميم شركات الكهرباء والمياه، ليتم تحويلها إلى مؤسسات رسمية، على أن يدفع المواطن قيمة اشتراك شهري رمزية. 4

وغيرها مما " صندوق للتعليم العالي"، و"صندوق بناء منزل"و " صندوق الزواج"مثل  إنشاء صناديق اجتماعية داعمة للشباب،. 5

 .يسهم في توسيع الخيارات أمام المواطن لبناء مستقبل الوطن

 . ة، وتسهيل اجراءات التسجيل والتوثيق لذلك/ة من أجنبي/المرأة العماني/تعديل نظام زواج الرجل. 6

قة بالمرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، وتنفيذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بأوضاع؛ الزواج، و تعديل منظومة القوانين المتعلّ . 1

 .النفقة بعد الطالق

ارات، . 1 إعادة النظر في التصاريح الممنوحة الستغالل ثروات البالد الطبيعية، مثل تصاريح الجرافات، أو غيرها من تصاريح الكسَّ

 .بما يؤكد عدالة التوزيع، وعدم وجود أي شكل من أشكال المحسوبية في منح حق استغالل هذه الثروة الوطنية واستغالل مصادر المياه،

 

واثقين في حكمة جاللتكم ورحابة . ونسأل هللا عّز وجل، الخير للبالد والعباد، وأن ُيبارك لنا في عصر جاللتكم ويرقى بنا بين األمم,, هذا

 .لبلد ومطالبهصدركم في استيعاب شباب هذا ا

 

 

 شباب ُعمان

 [المسيرة الوطنية الخضراء]
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 بســــم هللا الرحمن الرحيـــــــــم

 للقائد المفدى( نداء الخير ) عريضة مسيرة 

م،،، حفظكم هللا ورعاكم   ..حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظَّ

 

  ..ُسلطان ُعمانرسالٌة من شباب ُعمان بمحافظة ظفار إلى 

  [مسيرة نــــــــداء الخيــــر]

 

 حضرَة صاحـب الجاللة ،،

أهالي محافظة ظفار يجددون العهد والوالء لباني نهضتها المباركة في العهد الزاهر ، ويرفعون الى مقامكم السامي مطالبهم في هذه 

ماني وتطلعاته ، راغبين في المساهمة في تحقيق الرؤية الثاقبة المسيرة رغبة  في تحقيق الطموحات التي تهم وترقى بحياة االنسان الع

  .لجاللتكم ،، في بناء الدولة العصرية لعمان

  ...مــــوالنا المفدى

إن جميع شباب وأهالي محافظة ظفار من منطلق واجبهم الوطني في المساهمة والمشاركة في صنع القرار وصنع خريطة المستقبل لهذا 

نهم يؤيدون ما ورد في مطالب وعريضة المسيرة الخضراء االولى والثانية ويؤكدون على مطالبهم التي تم المناداة بها الوطن المعطاء فأ

  :- بمحافظة ظفار بحزم وجدية وهي على النحو التالي( نداء الخير) في مسيرة 

 

 :المطالب في الحقوق المدنية والسياسية: اوال  

  .وماليا  تقوم على مكافحة الفساد االداري والمالي ، ويتم إعتماد أعضاءها عن طريق مجلس الشورىإنشاء هيئة مستقلة إداريا  1- 

  .إصالح الحكومة بإقالة الوزراء غير األكفاء ومحاسبتهم إداريا  وماليا  بواسطة الهيئة المذكورة2- 

ويت عليها قبوال  ورفضا  ، وخاصة السياسات العامة تفعيل لجان مجلس الشورى وإعطاءها صالحية مراجعة سياسات الوزارات والتص3- 

  .المهمة كالتعليم واالقتصاد وغيرها

 .(7)إلزام المسؤوليين بتقديم براءة ذمة مالية قبل تعيينهم وبعد انهاء خدماتهم لدى الهيئة المذكورة في البند رقم 4- 

 

  :-المطالب االقتصادية -:ثانيا  

  .كبرى في مختلف الصناعات الثقيلة ، تستوعب آالف الشباب العاطلين عن العمل إنشاء مصانع وشركات حكومية1- 

إنشاء صندوق ملياري لدعم مشاريع الشباب الطموحة والتي تخدم اقتصاد البلد على أن تكون قروض الصندوق خالية من أي فوائد 2- 

  .ربوية بأي نسبة كانت

  .وتأمين إسالمية السماح بأنشاء مصارف إسالمية وشركات إستثمار3- 

 

  :-المطالب االجتماعية -:ثالثا  

  .إفساح المجال إلنشاء الجمعيات األهلية والخيرية والتعاونية والثقافية بشروط ميسرة1- 

  :-رفع مستوى المعيشة للفرد العماني من خالل االتي2- 

وإعطاء األولوية لفئة المتزوجين واألكبر سنا  دون تقييد قبول  تشغيل جميع العاطلين عن العمل بما يتناسب ومؤهالتهم العلمية والعملية -أ

  .التوظيف بسن معين

( لاير511)رفع رواتب أسر الضمان االجتماعي وذوي الدخل المحدود والمطلقات واالرامل والمتقاعديــن بحد أدنى ال يقل عن  -ب

  .خمسمائة لاير عماني

سبعمائة لاير عماني ، وإضافة ( لاير 111)في القطاعين العام والخاص بما ال يقل عن رفع مستوى الحد االدنى لالجور للموظفين  -ج

  .عالوة أسرة في الرواتب

  .مائتا لاير عماني ، لحين حصوله على وظيفة ثابتة( لاير111)توفير مخصصات شهرية للعاطلين عن العمل بحد أدنى ال يقل عن مبلغ  -د

  .بنكية الحكومية والخاصةإعفاء المواطنين من الديون ال -هـ

 

  :-المطالب المتعلقة بالسياسة التعليمية -:رابعا  

  .إلغاء نظام التعليم االسأسي والعودة للنظام التعليمي السابق1- 

  .إلغاء نظام التعليم المختلط بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم2- 

 .تستوعب كل مخرجات الثانوية العامةإنشاء جامعات وكليات متوسطة وعليا حكومية ومجانية 3- 

  .انشاء معاهد فنية وتقنية للمستوى الثانوي والدبلوم تغطي كافة احتياج سوق العمل العماني4- 

 .إعادة النظر في توزيع المعلمين والمعلمات خارج مناطقهم ، بصورة غير منطقية أو مبررة وخاصة  اإلناث5- 

 

  :-المطالب العامة -:خامسا  

  .تكون هناك ال مركزية إدارية وإعطاء المحافظات والمناطق صالحيات واسعة في إتخاذ القرارات اإلدارية أن1- 
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  .خفض جميع الرسوم الجمركية والضريبية2- 

 . (االتصاالت –الكهرباء  –الماء )خفض أسعار الخدمات العامة 3- 

  .الغاء ضريبة الصرف الصحي4- 

  .الرحالت الداخلية وفتح المجال لشركات طيران منافسة خفض اسعار تذاكر الطيران في5- 

 

  .نحن واثقون من رحابة صدر جاللتكم لمطالب أبناءكم ونعلم أن حكمتكم وبصيرتكم النافذة لن تخطئ في تقدير طموحاتنا.. ختاما  

ر قاعدون نرقب الجواب الذي يشرح ونحن على جمر االنتظا. ولن تتأخر عزيمتكم العالية عن سرعة االستجابة لمطالب شعبكم الوفي 

  .الصدور ويشفي ما بها ، خالل األيام اليسيرة القادمة

  .وخير موعد لذلك هو الخامس من مارس المقبل

  ..وهللا ولي التوفيق

 (مسيرة نداء الخير)محافظة ظفار  –شباب عمان 
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 عريضة المطالب العامة لشباب والية صور

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

م، حفظكم هللا ورعاكم   ...حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظَّ

 ...هذه رسالة من شباب ُعمان البار بوالية صور إلى سلطان ُعمان المفدى

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لقضاء على الفساد وحسب، موالنا حضرة صاحب الجاللة وكما تعلمون إن مفهوم اإلصالح ال ي مارس ل 

وإنما يمارس باعتباره مذهباً حضارياً ومتطلباً عصرياً تمتهنه الحكومات تفادياً للفساد، وارتقاء بمستوى األداء، 

وحفاظاً على اإلنجازات، ليجسد بذلك المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع القرار، ويعزز اللحمة الوطنية التي 

مان من أبناء والية صور نتقدم إلى مقامكم السامي يسعى إليها جاللتكم بين أف راد شعبه، لذا فإننا نحن شباب ع 

 :ملتمسين تحقيق المطالب التالية

 :احترام حق الشعب في األمور التالية: أوال  

  التحقيق الفوري والشفاف في األحداث األخيرة التي جرت في صحار وعدم التركيز على األضرار

التي أريقت واألرواح التي أزهقت بدم بارد، وما ذاك إال ألنهم كانوا يطالبون  المادية وإهمال الدماء

بحقوق إنسانية مشروعة يشترك فيها كل الشعب، مع تقديم كل من ثبت تورطهم في تلك الجرائم إلى 

رى الوطن فال تتفكك  .محاكمة علنية عادلة دون تأخير حتى تلتحم ع 

 التجسس ضرورة محاسبة من ثبت تورطهم في شبكة. 

  ماننا الحبيبة في ظل تغيير جميع الوزراء وضخ دماء شابة جديدة تتناسب ومجريات العصر، فع 

 .رعايتكم السامية والدةٌ للكفاءات ولم تعقم

  ًمحاربة الفساد والمفسدين ومحاسبة جميع سراق المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة، باعتباره حقا

ماني ال  .يمكن التنازل عنه متعلقاً بكل مواطن ع 

 :مطالب في الحقوق السياسية والمدنية: ثانيا  

  تطوير النظام األساسي للدولة بحيث يكون بمنزلة عقد اجتماعي بين الشعب والسلطان ينص على ملكية

التنفيذية والقضائية : دستورية، وأن الشعب هو مصدر السلطات، مع الفصل التام بين السلطات الثالث

أن يكون غرض الدولة األساسي هو خدمة المجتمع وصيانة مصالحه واالرتقاء بمستوى والتشريعية، و

معيشته، وضمان كرامة أفراده وعزتهم ومستقبل أبنائهم تحقيقاً لمبادئ العدالة االجتماعية، والنص على 

 .محكمة دستورية تتولى حمايته من التغول عليه

   ن خال إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية على عقيدة أن تعزيز الثقة بين المواطن واألجهزة األمنية م

كرامة اإلنسان وحقوقه وحرياته مقدسة ال يجوز المساس بها بأي شكل من األشكال وقصر دورها على 

 .حفظ األمن والنظام العام فقط

  كف يد السطات األمنية عن التدخل في اختصاصات السلطات األخرى، وفي أي خطوة من خطوات

 .ة االنتخابية لمجلس الشورى، والرهان على كفاءة وإخالص أبناء شعبك يا موالناالعملي

  رفع القيد عن مجلس الشورى في استخدام صالحياته الرقابية وتفعيل أدواته البرلمانية، لمراقبة األجهزة

إليه للشعب،  الحكومية كافة جنباً إلى جنب مع جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة، وإعالن ما ي توصل

 .معتمداً في ذلك على مبدأ الشفافية والمحاسبة، حتى يكون أقدر على مواجهة الفساد
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  رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير، ويمكين المواطن من التعبير عن رأيه بصورة علنية

 .وسلمية، ووقف المالحقات التي يتعرض لها أولئك الذين يعبرون عن آرائهم

 العادل للثروات وتمكين الشعب من االطالع على استخدامات المال العام من جانب األجهزة  التوزيع

الحكومية، وإلغاء القيود التي تمنع الصحافة من كشف المعامالت التي يشتبه تورطها في الفساد تمهيداً 

 .لمحاسبتهم

 سع بين أبناء شعبك إال أننا يا لقد كان يا موالنا للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان التي أمرتم بها، صدى وا

موالنا ال نجدها فاعلة في الدفاع عن حقوق اإلنسان، بل إنها لم تحرك ساكناً في انتهاكات السطات 

األمنية لحق اإلنسان العماني في األحداث األخيرة، وإن من أهم أسباب ذلك هو تدخل الحكومة في 

التي ال تتماشى ومفهوم حقوق اإلنسان، وصيانًة تعيين أعضائها الذين تغلب عليهم السمة العسكرية، 

لحق اإلنسان وحمايته من التعسف واإلذالل الذي هو رأس أولويات جاللتكم وال شك، فإننا نطالب بأن 

يعاد تعيين أعضائها ليكونوا من المدنيين المعهود لهم بالكفاءة في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، 

 .، مع ضمان استقاللها المالي واإلداريوذلك باالنتخاب الشعبي المباشر

  كما نطالب بفتح الباب لتكوين مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وأغراضها، بمجرد تسجيل

 .الطلب، باعتبارها قناة لترشيد وتأطير الرأي العام، وتفعيل المشاركة الوطنية في صنع القرار

  أعضائها باالنتخاب المباشر من أبناء الوالية األكفاء، السماح بإنشاء مجالس بلدية بكل والية، يتم تعيين

ويكون ضمن اختصاصاتها اإلسهام في تنمية الوالية واقتراح المشاريع الالزمة لذلك تنسيقاً مع الجهات 

 .المختصة

  تفعيل مبدأ استقالل السلطة القضائية، بإلغاء جميع الهيئات واللجان التي تقوم بأدوار موازية خارج

ظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين، وإلغاء إطار الن

التعليمات واألنظمة التي تحد من استقالل القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب 

 .للتدخل في اختصاصات القضاء

 :مطالب في مجال التعليم: ثالثا  

 النهضة ويتفق وثوابت األمة، وخصوصيتها الثقافية، وترسيخ القيم  تطوير مناهج التعليم بما يحقق

 .الدينية واألخالقية واالنتماء للوطن

  سنه 16فرض التعليم اإلجباري حتى سن. 

 زيادة عدد الجامعات الحكومية الستيعاب طالب الثانوية العامة المتزايد. 

  المستمر لخريجيهاتطوير مناهج التدريس في الكليات والقيام ببرامج التدريب. 

 زيادة عدد المنح الدراسية. 

 :مطالب ذوي الحاجات الخاصة: رابعا  

تحسين ظروف معيشتهم وضمان حق العيش الكريم لهم، والحصول على فرص عمل مناسبة، وتوفير  -

 :الرعاية الصحية واالجتماعية ومشاركتهم في األنشطة الرياضية من خالل الخطوات التالية

 خطة موحدة وشاملة ترتكز على التأهيل في مجال اإلعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية  وضع

 .والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة اإلعالم

  تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الحاجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، ومراقبة تطبيق ذلك

 .ض الواقععلى أر

  ًإيجاد المصانع التي تنتج األجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجانا. 
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 تبني مشروع دمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة في التعليم بالمدارس النظامية. 

  زيادة المدارس الحرفية لذوي الحاجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات

 .المختصة

 ذوي الحاجات الخاصة في األندية الرياضية وتوفير األجهزة واألدوات التي تسهل عليهم  دمج وإشراك

 .ذلك

 :المطالب االقتصادية: خامسا  

 إنشاء البنوك اإلسالمية. 

  ،إعادة هيكلة األجور في القطاعين العام والخاص بما يحقق العدالة، ويوفر فرص حياة كريمة للفرد

لاير ( 511)اع الخاص بحيث ال يقل الراتب األساسي عن ويقضي على عزوف الشباب عن القط

ماني  .ع 

  زيادة مخصصات أسر الضمان االجتماعي والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود بحيث ال يقل راتبهم

ماني مع إلزام الجهات المختصة بإعادة النظر دورياً في مستويات األجور ( 511)الشهري عن  لاير ع 

 .لألسعار لتتواكب مع المستوى العام

  زيادة دعم الصيادين والفالحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة اإلنتاج وذلك بمنح قروض

 .بنكية بشروط أكثر تيسيراً وبدو فوائد مع إعفاء المعسرين ممن سبق لهم االقتراض

 اطن اشتراك تأميم شركات الكهرباء والمياه، ليتم تحويلها إلى مؤسسات رسمية، على أن يدفع المو

 .رمزية شهرية

  صندوق "، و"صندوق بناء منزل"و" صندوق الزواج"إنشاء صناديق اجتماعية داعمة للشباب، مثل

 .وغيرها، مما يسهم في توسيع الخيارات أمام المواطن لبناء مستقبله" التعليم العالي

 القضاء على ظاهرة ارتفاع األسعار من خالل الخطوات التالية: 

بيق سياسة المنافسة ومنع االحتكار حتى ال تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الدعوة إلى تط -

 .الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغاالة على المواطنين

التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات، ودعمها للسلع األساسية حكومياً وفرض  -

 .عقوبات صارمة في حالة التالعب باألسعار

ا نؤكد يا موالنا على أن ذاتكم مصونة، ومقامكم في قلوبنا رفيع، وما أنجزتموه لهذا وأخيرا  فإنن

 .الوطن محل تقدير من الجميع، ونحن مع قائدنا المفدى يدا  بيد ألجل رفعة وعزة اإلنسان الُعماني

 .فسر بنا وفقكم هللا يا موالنا وبارك نحو اإلصالح خطاكم

 أبناؤك البررة من شباب ُعمان بوالية صور
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 بســــم اهلل الرحمن الرحيـــــــــم

للقائد المفدى( نداء الجزيرة ) عريضة مسيرة   
 .. حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظَّم،،، حفظكم اهلل ورعاكم

 
 .. رسالٌة من شباب ُعمان بوالية مصيرة إلى ُسلطان ُعمان

 [مسيرة نــــــــداء الجزيرة]
 

 حضرَة صاحـب الجاللة ،،
أهالي والية مصيرة يجددون العهد والوالء لباني نهضتها المباركة في العهد الزاهر ، ويرفعون الى مقامكم السامي 

ين مطالبهم في هذه المسيرة رغبًة في تحقيق الطموحات التي تهم وترقى بحياة االنسان العماني وتطلعاته ، راغب
 . في المساهمة في تحقيق الرؤية الثاقبة لجاللتكم ،، في بناء الدولة العصرية لعمان

 ... مــــوالنا المفدى
إن جميع شباب وأهالي والية مصيرة من منطلق واجبهم الوطني في المساهمة والمشاركة في صنع القرار وصنع 

مطالب وعريضة المسيرة الخضراء االولى  خريطة المستقبل لهذا الوطن المعطاء فأنهم يؤيدون ما ورد في
بوالية مصيرة بحزم وجدية وهي على النحو ( نداء الجزيرة) ويؤكدون على مطالبهم التي تم المناداة بها في مسيرة 

 -: التالي
 

العبارات) النقل البحري : اواًل  ) 
وم المالية ألصحاب العباراتإعفاء أهالي والية مصيرة من الرسوم المالية بحيث تتحمل حكومة دفع الرس - أ  

لى مصيرة - ب تنظيم حركة العبور من وا   
إدارة حركة العبارات عن طريق جهة حكومية -ج  

األراضي: ثانياَ   
استرجاع كافة األراضي الساحلية التي سلبت من حقوق العامة من الناس وخصصت لفئات معينة من  - أ

واحلنا الجميلةالمجتمع بحيث يمنع إنشاء منتجعات سياحية تلتهم س  
تخفيض رسوم األراضي الممنوحة من الدولة - ب  

 توفير وظائف ألهالي والية مصيرة في قاعدة مصيرة الجوي :ثالثاَ 
 إنشاء مكاتب لألحوال المدنية والدفاع المدني والمرور :رابعاَ 

المطالب االجتماعية -:خامساَ   :-- 
والتعاونية والثقافية بشروط ميسرة إفساح المجال إلنشاء الجمعيات األهلية والخيرية -1  . 

 -: رفع مستوى المعيشة للفرد العماني من خالل االتي - -2
عطاء األولوية لفئة المتزوجين  -أ تشغيل جميع العاطلين عن العمل بما يتناسب ومؤهالتهم العلمية والعملية وا 
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 . واألكبر سنًا دون تقييد قبول التوظيف بسن معين
لضمان االجتماعي وذوي الدخل المحدود والمطلقات واالرامل والمتقاعديــن بحد أدنى ال يقل رفع رواتب أسر ا -ب

خمسمائة لاير عماني( لاير055)عن   . 
سبعمائة ( لاير 055)رفع مستوى الحد األدنى لألجور للموظفين في القطاعين العام والخاص بما ال يقل عن  -ج

ضافة عالوة أسرة في الروا تبلاير عماني ، وا   . 
مائتا لاير عماني ، لحين ( لاير055)توفير مخصصات شهرية للعاطلين عن العمل بحد أدنى ال يقل عن مبلغ  -د

 . حصوله على وظيفة ثابتة
إعفاء المواطنين من الديون البنكية الحكومية والخاصة -هـ  . 

المطالب العامة: سادساَ   :- 
1- عطاء المحافظ ات والمناطق صالحيات واسعة في اتخاذ القرارات اإلداريةأن تكون هناك ال مركزية إدارية وا   . 

0خفض جميع الرسوم الجمركية والضريبية  -. 
3( االتصاالت –الكهرباء  –( الماء -خفض أسعار الخدمات العامة -. 

 إلغاء ضريبة الصرف الصحي -4
المطالب في الحقوق المدنية: سابعاَ   

على مكافحة الفساد اإلداري والماليإنشاء هيئة مستقلة إداريًا وماليًا تقوم  . 
 توفير أطباء متخصصين مع توفير قسم طواري

 مراقبة المشاريع الحكومية بحيث تخدم المجتمع وليس فرد
 -:ثامناَ 

 . إنشاء معاهد فنية وتقنية للمستوى الثانوي والدبلوم تغطي كافة احتياج سوق العمل العماني
لمات خارج مناطقهم ، بصورة غير منطقية أو مبررة وخاصًة اإلناثإعادة النظر في توزيع المعلمين والمع  

 -:تاسعاَ 
على ان تكون مدعومة من قبل الحكومة( للمواد الغذائية والكماليات ) المسارعة في منح الجمعيات التعاونية  

 .. ختاماً 
ة لن تخطئ في تقدير نحن واثقون من رحابة صدر جاللتكم لمطالب أبناءكم ونعلم أن حكمتكم وبصيرتكم النافذ

 . طموحاتنا
ونحن على جمر االنتظار قاعدون نرقب . ولن تتأخر عزيمتكم العالية عن سرعة االستجابة لمطالب شعبكم الوفي 

 .. الجواب الذي يشرح الصدور ويشفي ما بها ، خالل األيام اليسيرة القادمة
 (.. واهلل ولي التوفيق ..)
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 من ساحة الشعب... في عمان  عريضة مطالب اإلصالح والتغيير

 م1188/ 81/3تاريخ 

 

االعتذار الرسمي والصريح من الحكومة العمانية في وسائل األعالم المختلفة ألسر  -8

 .الشهداء والمصابين وتعويضهم تعويضاً عادل

لجنة تقضي الحقائق لمشكلة  تعيين مجموعة من قضاء المحكمة العليا لإلشراف على -1

أحداث صحار، مع التأكد على أن تكون مداوالت اللجنة علنية  دعاء العام يشأنمن اال

 .ومنشورة في وسائل اإلعالم أوالً بأول

 .فصل السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية -3

 .توسيع صالحيات مجلس الشورى ليكون مجلساً تشريعياً ورقابياً  -4

ومراقبة األموال المنفقة من النظر في صالحيات الديوان وإنشاء لجنة رقابية لتدقيق  -2

 .الديوان وتقديم تقارير دورية لمجلس الشورى

 :إنشاء صندوقين تابعين لديوان وهما -1

 .صندوق الزواج  - أ

 .صندوق لدعم المشاريع الشبابية  - ب

تشكيل لجنة اقتصادية مكونة من خبراء عمانيين اقتصاديين مهمتهم وضع حزم  -7

قتصادية التي تقدم بها المعتصمون، مع التركيز اقتصادية عاجلة لمعالجة المطالبات اال

على مشاكل العاطلين والعمال والطبقات الفقيرة في المجتمع، وتدني رواتب القطاعات 

العامة والخاصة والعسكرية والمتقاعدين، ووضع حلول جذرية لالقتصاد الوطني السيما 

 .ن الديونأزمة االستحواذ واالحتكار االقتصادي، وديون المواطنين ومساجي

تشكيل لجنة خبرا من الميدان التربوي لمراجعة المنظومة التعليمية بمراحلها  -1

 .المختلفة، بما فيها التعليم العالي ومؤسساته

إقالة الوزراء والمسئولين الذين صرح الشعب برفضهم وعدم تكليفهم بأي منصب  -9

لدينية، وزير العدل، وزير اإلعالم، وزير األوقاف والشؤون ا: رسمي أو شرفي، وهم

لشرطة والجمارك، مستشار لوزيرة التعليم العالي، المدعي العام ونائبة، المفتش العام 

 .السلطان لشؤون الثقافية

تشكيل لجنة قضائية مستقلة للمتابعة والتحقيق في قضايا الفساد األمني والمالي  -81

 .ين في الفسادواإلداري لمحاكمة الوزراء المخلوعين ومن ساندهم من مسئول

 

 عمان والشعب من وراء القصد،،،
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 3بيان المعتصمين في ميدان اإلصالح بصحار رقم  

 

نتقدم نحن أبناء صحار والباطنة وجميع المعتصمين في ميدان اإلصالح بأسمى         

قابوس بن آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان 

لوقوفه الدائم مع طموحات شعبه األبي في اإلصالح السياسي  -حفظه هللا ورعاه–سعيد 

وما هذه القرارات والمراسيم السلطانية األخيرة من لدن . واالقتصادي واالجتماعي

جاللته سوى تأكيد على عمق الرابطة التي تجمعه مع أبناء شعبه العماني، وهي في 

مٌة من لدن جاللته، أيده هللا، للقضاء على الفساد والمفسدين الوقت نفسه خطواٌت حكي

في البالد وتخفيف معاناة الشباب والباحثين عن عمل والضمان االجتماعي وكافة 

 .شرائح المجتمع

 

كما نتمنى من جاللته أن يتابع سيَل إصالحاته ويطلَّ علينا بمراسيَم وتوجيهاٍت        

عاجلة التي نادى بها الشعب العماني بشكل عام، وشباب سامية تستكمل باقي المطالب ال

وتحقيق هذه الطالب العاجلة لهو الهدية التي ينتظرها . ميدان اإلصالح بشكل خاص

وتتلخص . جميع المعتصمين ليتم على إثرها فكُّ االعتصام بميدان اإلصالح في صحار

 :هذه المطالب في اآلتي

الشهيد عبد هللا الغمالسي، واالعتداء على الشباب اعتقال كل من تسبب في مقتل   .1

المعتصمين في ميدان اإلصالح، سواًء أكان ذلك بإطالق النار أو قنابل الغاز أو 

بالحجز التعسفي أو بالضرب بالهراوات واألحذية والقبضات أو بغيرها من أشكال 

علنية أمام الشعب  القمع وإهانة الكرامة وتقديم هؤالء للعدالة لتتم محاكمتهم محاكمات

 .العماني

تعويض أسرة الشهيد والمعتدى عليهم تعويضاً عادالً مجزياً عما لحق بهم من   .2

 .أضرار نفسية وبدنية، مع االعتذار الرسمي لهم وألسرهم

ضمان عدم مالحقة المعتصمين الشرفاء بميدان اإلصالح بصحار في المستقبل من   .3

 .ية أو بتلفيق التهم لهمقبل األجهزة األمنية أو القضائ
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 .لاير عماني للقطاعين(055)رفع الحد األدنى لألجور إلى خمسمائة  .4

العمل على إنشاء صندوق للزواج لتخفيف العبء على الشباب الراغب في   .0

 .الراغب

 .إيجاد آلية وطنية فعالة للحد من البطالة  .6

جاء في النظام األساسي  فتح المجال أمام حرية التعبير عن الرأي، حسب ما  .7

 .للدولة، وضمان عدم التعرض مستقبالً لكل من يعبر عن رأيه وفق الضوابط القانونية

 .إسقاط القروض اإلسكانية والخاصة التي أثقلت كاهل المواطنين  .8

المالحقة القضائية للوزراء والمسؤولين الفاسدين واسترداد أموال الشعب العماني   .9

 .م بطرق غير مشروعةالتي دخلت جيوبه

إقالة من تبقى من الوزراء والمسؤولين الذين ثبت تورطهم في عمليات فساد،  .15

الستغالله منصبه في قمع الحريات وطمس ( حسين الهاللي)المدعي العام : وهم

وزير اإلعالم ( عبدالعزيز الرواس)مستشار جاللة السلطان للشؤون الثقافية . الحقائق

لدورهم في تضليل الرأي العام ( الراشدي وعبدهللا بن شوين الحوسنيحمد )ووكيله 

. وإخفاء الحقائق وإثارة الفتنة وتشويه صورة المعتصمين وتقييد الحريات اإلعالمية

لدورها في التالعب بالمنح والبعثات وتدهور ( راوية البوسعيدية)وزيرة التعليم العالي

حمود بن )لتنفيذي للبنك المركزي العمانيالرئيس ا. مستوى مخرجات التعليم العالي

محمد )وزير الصحة. لوقوفه عائقاً أمام دخول المعامالت اإلسالمية إلى البالد( سنجور

لمسؤوليته عن تردي الخدمات الصحية في عموم البالد، وفي مستشفى ( السعيدي

لجة لفشله في معا( عبدهللا بن ناصر البكري)وزير القوى العاملة. صحار بشكل خاص

رئيس مجلس . أزمة البطالة وتردي األوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص

لعدم كفاءته في إدارة مجلس الشورى وتشويه صورة ( أحمد العيسائي)الشورى 

بسبب الفساد الكبير في ( سيف الشبيبي)وزير اإلسكان . المعتصمين أمام الرأي العام

حت دائرة الشبهة باالرتشاء، إضافة إلى مسائل األراضي ووقوع دوائر اإلسكان ت

التساؤل القائم ألسباب منح عدد كبير من المسؤولين والوزراء وغيرهم أراضي شاسعة 

دون أحقية، في الوقت الذي ال يحصل فيه المواطن العادي على أرض سكنية إال بعد 

 .عناء طويل ومدد زمنية غير معقولة
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 "نظام األساسي وفق مقتضيات المرحلةالتعديالت المنشودة لل" تقرير ندوة 

 

 :مقدمة

تعيش عمان كبقية األقطار العربية حرراك شرعبي كبيرر يهردف إلرى تحقيرق طموحرات كرل أبنراء      

الوطن بالعيش الكريم على أرضهم وفقراً لقروانين تحقرق العردل والمسراواة برين الجميرع دون التمييرز 

م 39/2111فّز؛ واستجابة للمرسروم السرلطاني رقرم بين لون أو جنس، وتماشياً مع ذلك الواقع المح

م القاضرري بمررنح مجلررس عمرران 2111مررارس  12هررا الموافررق 1432ربيررع الثرراني  7الصررادر فرري 

السرررلطات التشرررريعية والرقابيرررة، وإدراكررراً ألهميرررة الثقافرررة القانونيرررة وضررررورة إسرررهام الكفررراءات 

كررز الترردريب المتخصصررة فرري إدارة لتقررت إرادة ثالثررة مررن مرااالمتخصصررة فرري المجررال القررانوني 

التعديالت المنشرودة للنظرام األساسري وفرق " الندوات العلمية بمحافظة ظفار في تنظيم ندوة بعنوان 

م وذلرك فري 2111مرايو  3هرا الموافرق 1432جمرادى األولرى  29يوم الثالثراء " مقتضيات المرحلة

 .صاللةمساًء في قاعة غرفة تجارة وصناعة عمان ب 7331تمام الساعة 

 

 :محاور الندوة

 .مقدمة عن فصل السلطات في األنظمة المعاصرة: المحور األول

 .مجلس عمان الواقع والمأمول :المحور الثاني

 .حماية الحقوق والحريات العامة :المحور الثالث

 

 :الرعاة

 .مركز الفكر لتنمية الموارد البشرية -

 .مركز صاللة للدراسات القانونية والتدريب -

 .للخدمات التعليمية والتدريب االعتمادمركز  -
 

 :إدارة الندوة والمتحدثون

 .مسلم بن علي العبد المسهلي                رئيساً / الدكتور -

 .محمد بن طاهر محمد آل إبراهيم         المحور األول/ الدكتور -

 .سعيد بن مسعود نعوم الكثيري            المحور الثاني/ الدكتور -
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 .بخيت بن أحمد سهيل تبوك               المحور الثالث/ ميالمحا -

 .مسلم بن سالم محاد قطن                  صياغة ومتابعة التوصيات/ المهندس -

 .الذهب              صياغة ومتابعة التوصياتبن أحمد سالم بن علي / الدكتور -

 .نسيق واإلشراف العامسالم بن علي عاطف اليافعي              الت/ الدكتور -

 .محمد سعيد دريبي العمري                 مقرراً / الدكتور -

 

 :أهداف الندوة

 : تهدف الندوة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها 

 .إبراز أهمية التشريعات الدستورية في بناء الدولة العصرية .1

 .نشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع .2

 .بمفهوم فصل السلطات في األنظمة الحديثةتعريف الجمهور  .3

 .تعريف الجمهور بمفهوم حماية الحقوق والحريات العامة .4

 .اإلسهام في طرح رؤية مأمولة لمستقبل مجلس الشورى في الجانب التشريعي والرقابي .5

إبراز دور النخب القانونية وإشرراكها فري صرنع القررارات التشرريعية التاريخيرة المواكبرة  .6
 .التغيير واإلصالحلحركة 

 .إثراء الحراك الشعبي التصحيحي بما هو مفيد وجديد .7

 

 :أعمال الندوة

بعد حمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا رحرب رئريس النردوة برالجميع وشركرهم علرى 

تلبية الدعوة لحضور هذه األمسية الثقافية التي تأتي انطالقاً من التزام المراكز الراعية لهذه النردوة 

نحرو خدمررة المجتمرع، ومررن اإليمرران بضررورة التفاعررل مرع المرحلررة الجديرردة؛ والتري يمكررن وصررفها 

 23أن النهضرة العمانيرة األولرى التري يرؤرا لبردايتها فري  -الررئيس-بالنهضة العمانية الثانية، وذكرر

م جرراءت للقضرراء علررى الجهررل والمرررض والجرروع، ثررم هررا هرري النهضررة الحاليررة تررأتي 1971يوليررو 

البنرراء الحقيقرري للدولررة العصرررية؛ أو دولررة القررانون والمؤسسررات، وهرري نهضررة تقرروم علررى  لتثبيررت

 .الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع

وأكد الرئيس أننا نعيش حياة جديدة فرضتها علينا وقائع األحرداث فري العرالم العربري، وشردد 

لمرحلة الماضية وعّدد جملة من أن الدولة تحتاج حتماً إلى كل جهود وأبناء الوطن، وطي صفحة ا

 :النقاط التي تقتضيها المرحلة الجديدة في عمان، وأهمها
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 .ضرورة المشاركة المجتمعية .1

 .ضرورة االعتماد على الكفاءات .2

 .إبعاد المؤسسات األمنية عن حريات الشعوب .3

 .أهمية وجود إعالم حر .4

 . ضرورة وجود قوانين ت نظم لمرحلة النهضة العمانية الثانية .5

 

دقيقرة إليجراز ورقرة عملره  15بعدها رحب الرئيس بالمتحدثين وعّرف بهم وحدد لكرل مرنهم 

مركرزاً أن النقراش مررع الحضرور الكبيرر مررن األهميرة بمكران إلثررراء هرذه النردوة لنخرررج فري نهايتهررا 

 .بتوصيات جادة تخدم الوطن ومن عليه

 

 .مقدمة عن فصل السلطات في األنظمة المعاصرة :المحور األول

 .محمد بن طاهر بن محمد آل إبراهيم/ الدكتور :لمتحدثا

 

شكر المتحدث رئيس الجلسة ورحب بالحضور وأكرد أنره لريس هنرا لتعلريم الحضرور بقردر           

مررا هررو موجررود لطرررح تسرراؤالت مهمررة تقتضرريها المرحلررة الراهنررة والقادمررة، وبرردأ بقررراءة نررص 

م، ورّكز على أهمية هذا المرسوم للتأسيس للمرحلة المقبلرة، ثرم 39/2111المرسوم السلطاني رقم 

مررا سرريرد فرري حديثرره سرريكون الفرشررة الترري يتحرررك عليهررا المتحرردثين الترراليين بكررل أريحيررة ذكررر أن 

 .وسهولة

ذكر المتحدث بأن جوهر فصل السلطات يتمثل فري تقسريم الوظيفرة السياسرية برين السرلطات 

الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وشدد على أن أسمى األهداف من فصل تلك السرلطات هرو 

حرية التي هري قرينرة الكرامرة والتري إذا ملكهرا اإلنسران ملرك اإلبرداع، ثرم شررح أن أنرواع تحقيق ال

 :الدساتير في العالم المعاصر أخذت أحد األشكال الثالثة

وفيررره يتمترررع الررررئيس بأغلرررب الصرررالحيات السياسرررية والتشرررريعية  :النظاااام الرئاساااي .1
 .  راء إال أمامه فقطوالقضائية، وهو الذي يعين الوزراء، وال يتم مساءلة الوز

أعضرراء  7وهررذا النظررام معمررول برره فرري سويسرررا فقررط، وفيرره يتررولى  :نظااام الجمعيااة .2

 .شئون الحكم في البالد

يملك "ومصدر هذا النظام هو بريطانيا انطالقاً من قاعدة أن الملك  :النظام البرلماني .3
ة ، وفيررره يتمترررع الررررئيس بمنصرررب شررررفي وتكرررون الصرررالحيات التنفيذيررر"وال يحكرررم

متمركررزة بيررد رئرريس الرروزراء وحكومترره، ومررن األمثلررة عليرره لبنرران وتركيررا والهنررد 
 .وباكستان
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 .مجلس عمان الواقع والمأمول :المحور الثاني

 .سعيد بن مسعود نعوم الكثيري/ الدكتور :المتحدث

 

بدأ المتحردث بشركر زميلره السرابق ورئريس الجلسرة والحضرور، وذكرر برأن الجميرع يعلرم أن 

الدولة والشورى ويررأس المجلرس السرلطان شخصرياً، وأسرتعرض  يعمان يتكون من مجلسمجلس 

التسلسل التاريخي لتشكيل مجلس الشورى، حيرث بردأ بالتردرج عبرر مراحرل عديردة، فكانرت البدايرة 

، ثم صدر بعد عشر سرنوات 94/81بالمجلس االستشاري للدولة من خالل المرسوم السلطاني رقم 

م بتشركيل مجلرس الشرورى؛ أمرا مجلرس الدولرة فقرد ترم تشركيله عرام 94/91قرم المرسوم السلطاني ر

م، ليكتمل بذلك البناء لمجلس عمان، إال أنه أصبح هناك تداخل بين المجلسين أثر سلباً علرى 1996

عملهمررا، وحررول مررا يتعلررق بمجلررس عمرران فرري النظررام األساسرري فقررد أوضررح المتحرردث بررأن البرراب 

علررى تكرروين المجلررس ولكنرره أحررال للقررانون ( 58)نررص فرري المررادة الخررامس مررن النظررام األساسرري 

توضيح االختصاصات والمدد واألدوار ونظرام العمرل، وخل رص المتحردث إلرى أن مجلرس عمران ال 

 . يزال دون الطموح الشعبي ومتطلبات المرحلة الراهنه

 .األساسي للدولة حماية الحقوق والحريات العامة في التعديالت المنشودة للنظام :المحور الثالث

 .بخيت بن أحمد بن سهيل تبوك/ المحامي :المتحدث

بدأ المتحدث بشركر الجميرع والتمهيرد لموضروعه برالقول أنره ترم تخصريص برابين فري النظرام 

مرادة تعرادل  26األساسي لتنظيم كل ما يتعلرق بحمايرة الحقروق والحريرات العامرة، إذ ترم تخصريص 

أنه يمكن التفرقرة برين طبيعرة القواعرد القانونيرة فري محتروى كرل  تقريباً ثلث مواد النظام كله، وذكر

قسم، وأشار بالتفصيل إلى نقاط القوة والضعف في البابين المخصصين لحماية الحقروق والحريرات 

: البرراب الثالررث. المبررادئ الموجهررة لسياسررة الدولررة: البرراب الثرراني)العامررة بالنظررام األساسرري وهمررا 

 (.الحقوق والواجبات العامة

تطرق بعدها المتحدث بإسهاب إلى الحقوق والحريات العامة المطلوب حمايتها بموجب 

النظام األساسي؛ كالحقوق العامة التي تنص عليها الشريعة اإلسالمية وهي حقوق المسلمين 

وحرياتهم األساسية في الحياة وحماية الشرف وكرامة اإلنسان وصيانة الملكية والحق في العمل 

الشخصية  ين األسرة وغيرها من الحقوق التي كفلها الشرع، ثم الحريات العامةوالزواج وتكو

كحرية التعبير والفكر وحرية العمل والتنقل وإقامة الشعائر الدينية، وحرية تكوين الجمعيات 

المهنية واألهلية والفكرية وحق االجتماع العلني وإبداء الرأي السياسي في الشأن العام والكتابة 

 .والنشر
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إن القاول باساتيراد " : جاء بعدها الحديث عن أساليب وسائل الحماية فبدأ المتحردث برالقول

وصفات جاهزة ال يتناسب وواقع المجتمع هو قول شائع يستخدم في مواجهاة التغييار وهاو قاول 

، وذكررر أن عرردم وجررود بررديل حقيقرري وفاعررل يعنرري البقرراء فرري "مااردود عليااه وحااق أريااد بااه باطاال

 :لمتحدث على عدة متطلبات ضرورية لصيانة الحقوق والحريات العامة وأهمهاالفراغ، وأكد ا

 .بناء القدرات الذاتية للمجتمع .1

 .إيجاد رقابة قضائية فاعلة .2

 .إقرار مبدأ فصل السلطات من خالل تفعيل مؤسسة الشورى .3

وخلص المتحدث إلرى أن المبرادئ التري نرص عليهرا النظرام األساسري للدولرة تؤكرد حقوقراً ال 

ضمان لها وال تعردو حبرراً علرى ورق مادامرت ال توجرد وسرائل أو طررق قانونيرة لحمايتهرا والعمرل 

إن كال حاق لاه دعاوى " : على عدم إهدارها، وختم حديثه بمقولة للدكتور يحيى الجمرل يقرول فيهرا

ال تجرد من القيمة القانونياة ووجاود حاق دساتوري بغيار وسايلة لحمايتاه يعناي إهادار تحميه، وإ

 ".    ذلك الحق

 مداخالت الحضور

كرر الرئيس شكر المتحدثين على أوراقهم وفتح المجال لمداخالت الحضور، فبدأ الحوار  

تي تخرج بعدة مقترحات طالب بضمها إلى التوصيات ال سالم بن محمد سالم المعشني/ الفاضل

بها الندوة، فأوصى بأن يتم انتخاب مجلس الوزراء من قبل البرلمان، وطالب بإلغاء مجلس 

الدولة، وأوصى بأن يمنح حق التصويت للمنتسبين لألجهزة األمنية، وأوصى بتفعيل المادة الثانية 

ه متسائالً هل الشريعة اإلسالمية مطبقة في عمان؟ وختم حديث: من النظام األساسي للدولة وتساءل

 من المسئول عن الرقابة القضائية؟ 

، فطالب بإعادة صياغة التوصيات العمري عالتمحمد بن سعيد كن/ الدكتورتحدث بعده  

ماني ورفعها  بما يكفل تضمينها كل توصيات الحضور، وأقترح وضع مسودة مقترحة للدستور الع 

السلطة أقمنا عليهم الحجة بأن  إلى جهات االختصاص فإن تم قبولها تحقق الهدف وإن رفضتها

المجتمع واعي لمعطيات العصر وهي التي تجاهلت الشعب وطالب بأن يكون بالدستور ما يحقق 

فصل السلطات بشكل واضح، وأقترح أن يتم زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى عضوين 

 31عدد سكانها عن ألف نسمة وثالثة للواليات التي يزيد  31للواليات التي يقل عدد سكانها عن 

 .ألف نسمة، وضم صوته إلى المتحدث السابق بإلغاء مجلس الدولة

" إن الهم كبير: "وأرتقى المنصة قائالً  محمد مسلم هبيس/ الفاضلأخذ الحديث بعده  

وهناك تداخل كبير في التشريعات وندوة واحدة ال تكفي، وذكر أنه البد من جعل حرية التفكير 

سنه ولم  27حاور النظام األساسي، وذكر بأن قانون المطبوعات صدر منذ محوراً أساسياً من م

يتم التغيير فيه وتعلمون جميعاً ما طرأ على العالم، وأشار إلى حجب منتدى الحارة، وذكر بأننا 

سنة وجب بعدها التغيير واإلصالح ومواكبة العصر، وأسهب  41نعاني من تراكم أحداث 
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المرحلة وضرورة استثمار الفرصة التاريخية التي قد ال تتكرر  المتحدث بكل طالقة إلى واقع

 .ألجيالنا الحالية؛ فأعاد التركيز على ضرورة إقامة أكثر من ندوة

مان : "؛ فبدأ حديثه قائالً محمد بن حسين المشهور/ الفاضلتاله في الحديث   إن مجلس ع 

ة، وتحديداً فمجلس عمان مجلس بصورته الحالية غير مهيأ لتقديم أي بنية قانونية أو دستوري

، ثم تحدث عن مجلس الشورى تحديداً فذكر أن له مستقبل واعد ولكن "تنفيذي وليس تشريعي

الممارسات ال زالت دون المستوى خصوصاً فيما يتعلق بالفئوية أو القبلية التي تصاحب اختيار 

ضل الكفاءات، وأقترح تشكيل المرشح، وال بد من نشر الوعي التام بين أوساط المجتمع الختيار أف

ركز وشدد على ضرورة أن ال ثم مجلس أعلى للقضاء يكون مهمته تولي شئون القضاء والقضاة، 

تكون القرارات السيادية بيد شخص واحد؛ حتى ال يكون الحاكم عرضة لالبتزاز من الدول 

و المجلس المنتخب الكبرى ومنه فقد أوصى بأن تكون القرارات السيادية بيد المجلس السيادي وه

 .من الشعب

تحدث بعدها ثالثة من الحضور قررنا عدم تسجيل مداخالتهم بسبب خروجهم قبل  

ال تسمع من ال يسمع، : االستماع إلى ردود المتحدثين أو إدارة الندوة انطالقا من المبدأ الذي يقول

بتشكيل لجنة لدراسة فطالب  غازي بن عبد هللا سعيد بدر الرواس/ الفاضلأعتال المنصة بعدهم 

المطالب القانونية الشعبية، وطالب بأن يتحول مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الشيوا، وأوصى 

بتوسيع صالحيات مجلس الشورى لحد إسقاط الحكومة، وأوصى بالسماح باألحزاب، وإلغاء 

 .وزارة اإلعالم، وتحدث حول مبرراته لكل توصية أوردها

، عبد هللا بن حسين المشهور/ الفاضله الندوة الحماسية تال ذلك حديث أحد أبرز وجو 

وبدأ حديثه بتوصية إللغاء وزارة اإلعالم واستبدالها بهيئة مستقلة بها ممثل للحكومة، وأوصى 

بإلغاء مجلس الدولة أو أن يكون باالنتخاب حسب المناطق مثل مجلس اللوردات البريطاني؛ أو 

ت ليكون بمثابة مركز أبحاث قومي، أوصى بمراعاة تشكيله من كفاءات في مختلف التخصصا

الجانب الجغرافي في صياغة التوصيات بالمنطقة، أوصى بضرورة المحاسبة للحكومة حتى وإن 

 .أصر السلطان على االحتفاظ بهذا المنصب

الشورى : "بلغة عربية فصيحة متسائالً  أحمد بن سالم المشيخي/ الفاضلتحدث بعده  

؟ وشدد على ضرورة وصولنا إلى "ة إليه أم نحن بحاجة إلى ديموقراطيةكنظام هل نحن بحاج

الديموقراطية الحقة التي تكفل العدل والمساواة بين الجميع، وطالب الجميع بدعم االعتصام 

الشرعي لحين تحقيق كل مطالب الشعب اإلصالحية، ودعا الجميع إلى التوجه لمقر االعتصام بعد 

 .انتهاء الندوة

، وركز على أن المادة الثانية من كل سالم بن علي الذهب/ الدكتورالحديث تاله في  

الدساتير العربية أو أغلبها تنص على أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر التشريع وهذا ما لم يتم 

 .تطبيقه، ثم تحدث عن الديموقراطية بين المعنى والجوهر والواقع
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داعياً إلى استمرارية مسيرة  بن علي العمريالدكتور عبد هللا وأخيراً وليس آخرا تحدث  

اإلصالح للوصول إلى األهداف، وذكر بأن الحضارة ال تقوم إال على العقائد النظيفة، وطالب بأن 

ال يتم رفع أي توصيات حتى يؤخذ الوقت الكافي للدراسة وليس من خالل جلسة واحدة، ووجهة 

ألنفس وركز أنه فيما لو أصلح كٌل منا ذاته فإن الدعوة للجميع ببناء الثقة فيما بينهم وإصالح ا

المجتمع حتما سيتشكل من مجموعة من الصالحين، وذكر أنه لم يكن التقصير في المرحلة السابقة 

من القمة فقط بل كان من القمة إلى القاع، ومنه فليس من العدل إلقاء كل اللوم على الحكومة دون 

 في اللغة العربية؟" الديموقراطية"عن مرادف مفردة بقية المجتمع، وختم مداخلته بالسؤال 

سمح بعدها رئيس الندوة للمتحدثين بالرد والتعليق على مداخالت الحضور، وتم الرد  

دقيقة، طلبت بعدها من رئيس الجلسة بحقي  21بإيجاز رائع والتعليق على المداخالت في أقل من 

ة القانونية التي انطلقت منها هذه الندوة؟ دقائق، فأجبت عن السؤال بالصف 5في الحديث لمدة 

فأوضحت للحضور بأن المراكز الراعية جميعها مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ومن 

وزارة القوى العاملة ومن صلب اختصاصاتها إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وبالمثل 

مان، وحتى ال تكون نظرتنا تشاؤمية وناقدة  فجميع المراكز أعضاء في غرفة تجارة وصناعة ع 

ولنضفي على الندوة بارقة أمل وتفاءل فهناك مالحظة تاريخية مهمة وهي أن المرسوم السلطاني 

كان  94/91زف لنا ميالد المجلس االستشاري للدولة؛ والمرسوم السلطاني رقم  94/81رقم 

ليكون ميالد  94/2111 تاريخ ميالد مجلس الشورى؛ ومنه فإننا سننتظر المرسوم السلطاني رقم

ماني المعاصر  .البرلمان الع 

دقائق إلتاحة الفرصة للجنة صياغة التوصيات للتعديل  11بعدها رفع الرئيس الجلسة لمدة  

التعديالت المنشودة للنظام األساسي وفق مقتضيات "على المسودة وإعالن توصيات ندوة 

 ".   المرحلة

 :التوصيات

بالتوصيات " نشودة للنظام األساسي وفق مقتضيات المرحلةالتعديالت الم"خرجت ندوة  

 :التالية

توزيررع الوظيفررة السياسررية بررين السررلطات الررثالث التنفيذيررة الترري يتوالهررا السررلطان ومجلررس  -1
والسلطة القضرائية التري . والسلطة التشريعية التي يتوالها مجلس عمان. الوزراء والوزراء

 . تتوالها المحاكم على اختالف درجاتها

ين السرلطات، حيرث يبرّين أن يكون النظام األساسي، هو الضمانة األساسية لتحقيق الفصل بر -2
نظام الحكم في الدولة ويحردد السرلطات واختصاصراتها والعالقرة بينهرا، ويضرع القيرود علرى 

 .ممارسة كل سلطة الختصاصها

إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي تقوم على تنفيذ القانون فإن عليها أن تكون أول من  -3
يلتزم به؛ ألن القانون وضع لضبط العالقات وتنظيمها فال يجوز التحلل من أحكامه وإالّ 
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أدى ذلك إلى الفساد، واختالل النظام، وفقدان العدالة، ومنه فإن على السلطة التنفيذية أن 
 . انون خضوعا كامالً في جميع التصرفات المادية والقانونية وفي كل األوقاتتخضع للق

حماية حقوق األفراد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكريرة والعلميرة وحريرة التعبيرر  -4
ويجب أن تكون هذه الحريات األساسية محمية ضد االستبداد والظلم والتهمريش . عن الرأي

 .م األساسيواالنتقاص بقواعد النظا

أن يمنح مجلس الشورى اختصاصات السلطة التشريعية كرإقرار القروانين، ومناقشرة سياسرة  -5
الرروزارات، وإقررررار خطرررط التنميررة والموازنرررة العامرررة، وإقرررار المعاهررردات وحجرررب الثقرررة 

 .وسحبها عن رئيس الوزراء والوزراء ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية

 .دستورية القوانين والتنازع بينهاإنشاء محكمة دستورية للفصل في  -6

 إلررىأن يسررتقل القضرراء اسررتقالال تامررا بحيررث يمررارس الرقابررة القضررائية الفاعلررة الترري تررودي  -7
 . صون الحقوق وحماية الحريات وتحقيق العدالة

بثوابت المجتمع وقيمه وضمان الشفافية مع االلتزام  اإلخاللاستقالل اإلعالم وحريته دون  -8

 .بالمعايير المهنية

قضائي تحقيقا للمشاركة الشعبية الواسعة من  إشرافإنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات تحت  -9

 .عضاء مجلس الشورىل االنتخابات الحرة المباشرة ألخال

تعميق المشاركة من خالل  انتخاب المجالس البلدية واتحاد الغرف التجارية والجمعيات  -11

 .يةوالنقابات العمالية واالتحادات الطالب األهلية

ترسيخ مفهوم المجتمع المدني بتسهيل تشكيل مؤسساته الثقافية، والمهنية،  والحقوقية  -11

 .والخيرية باألخطار

 .تعيين رئيس لمجلس الوزراء ويكون هو المسؤول األول عن الحكومة -12

 .باالنتخاب أن يتم اختيار رئيس مجلس الشورى ونوابه من بين أعضاء المجلس -13

 .التأكيد على عدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس الشورى  -14

تفصيل وتحديد أشكال وأنواع الحريات الواجب حمايتها عن طريق نصوص قانونية  -15

 .واضحة ال تعبر عن مجرد شعارات عامة وغامضة

ضمان حرية الرأي  والتعبير والتجمع بالنظام األساسي دون اإلحالة إلى القانون وذلك  -16

 :نص على اآلتيبال

  والتعبير مكفولة بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وفقا لهذا   الرأيحرية

 .النظام
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  حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لهذا النظام والقيد عليها ما

 .يؤدي إلى الفتنة أو يسئ إلى كرامة اإلنسان وحقوقه

  وال يجوز لألجهزة األمنية , إخطارلألفراد حق االجتماع دون حاجة إلذن أو

أو أحد أفرادها حضور االجتماعات أو التصنت عليها أو مراقبتها مادامت 

 .وسائلها سلمية وحق االجتماع يكفله هذا النظام

 االعتصام والمظاهرات السلمية مشروعة وفقا لألوضاع التي يبينها القانون. 

  العليا ويعاد تشكيل الفلسفة ومصالحه للوطن ووحدته تعزيز الوالء واالنتماء

 .األمنية والعسكرية ليكون المواطن محورها

  نظام ال مركزي من خالل نظام  إلىتطوير الجهاز اإلداري للدولة وتحويله

المحلية وتوحيد التقسيم اإلداري في البالد وذلك لضمان توزيع عادل  اإلدارة

 .للثروة وتنمية الفرص االقتصادية لكل محافظة

 ونشر القيم , لى الفساد، وذلك بكشفه ومحاربته واجتثاث رموزهالقضاء ع

التي تدعو إلى اإلصالح بتفعيل القوانين النافذة ومعالجة نواحي القصور 

 .التشريعي وتوقيع االتفاقيات الدولية ذات العالقة

التوصية بإلغاء مجلس الدولة أو جعل عضويته باالنتخاب على أن يتم التمثيل حسب  -17
أو تشكيله من كفاءات متخصصة في كآفة المجاالت على أن يكون دوره الواليات، 
 .بحت استشاري

تفعيل العمل بنص المادة الثانية مرن النظرام األساسري للدولرة التري ترنص صرراحة علرى أن  -18
 .الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسي للتشريع

يقل عدد السكان  إضافة عدد أعضاء مجلس الشورى على أن يكون تمثيل الواليات التي -19

 .ألف نسمه بعضوين، والتي يزيد بثالثة أعضاء 31فيها عن 

  . استقالل الهيئة الخاصة باإلعالم -21

 :الخالصة

تمام  "التعديالت المنشودة للنظام األساسي وفق مقتضيات المرحلة"اختتمت أعمال ندوة  

الساعة العاشرة والنصف، ويمكن وصفها بالعمل الناجح بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث 

الحضور الكبير، والمشاركة الفاعلة من قبل أكثر الحضور، وأوراق العمل المفيدة، واإلدارة 
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الناجحة خصوصاً من فريق عمل مركز الفكر الذي تولى التنسيق واإلدارة العامة للندوة، ثم 

 .توصيات التي ستسهم حتماً في الحراك الوطني من أجل اإلصالح والتطويرال

 هذا وهللا من وراء القصد وهو تعالى ولي التوفيق،،،،

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لولي األمر( نداء الخير الثانية ) عريضة 

 حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظَّم،،،

 ...بمحافظة ظفار إلى ُسلطان ُعمان رسالةٌ من شباب ُعمان 

 [عريضة نداء الخيــــر الثانية ]

 

 

 :مقدمة
تفاعل شباب ظفار مع الحراك الشعبي اإلصالحي الذي بدأ في السلطنة متأثراً برياح التغيير        

 12موجهاً لجاللتكم بتاريخ  في الوطن العربي فأردفوا إلى نداء المسيرة الخضراء الثانية نداءً 

م يحمل جملة من المطالب اإلصالحية التي بات وطننا العزيز يحتاجها بشكل ملح 1177 فبراير

لنلحق بركب الحضارة العالمية ولنواصل مشوار التقدم في بيئة آمنة، وأردنا أن يكون جاللتكم قائداً 

ن عالياً استجابة جاللتك م لبعض من لنهضة ُعمان الثانية كما كنتم قائداً لنهضتها األولى، ونثم 

مطالبنا، وعلى الرغم من المعالجة األمنية التي لم نكن نتوقعها من حكومتنا خصوصاً مع استجابة 

جاللتكم، وإشادة مفتي السلطنة بسلمية اعتصام شباب ظفار، إال أننا نؤكد سلمية حركتنا 

لتكم واستمرارها حتى الوصول لمطالبنا المشروعة، وفي ضوء ما فهمناه من مضمون خطاب جال

األخير؛ فإننا نرفع هذه العرضية لتكون مكملة لنهج المطالبة باإلصالحات حتى اكتمال تحقيقها، 

وهنا وحتى ال يتكرر المشهد وال نهدر الطاقات بحشد القوات إلنهاء أي حركة سلمية قد تحدث فإننا 

في كآفة ربوعه، نتقدم لجاللتكم بهذه العريضة التي تحمل خالصة مرئيات الكثير من أبناء الوطن 

، وجاءت التسمية لتأكيد نهج الخير والصالح، ونوجز (نداء الخير الثانية)وهي العريضة المسماة 

 :المطالب التي ننادي بها في اآلتي

 :المطالب في الحقوق المدنية والسياسية: أوالً 

 .بشكل كامل( التشريعية؛ والقضائية؛ والتنفيذية)ننادي بفصل السلطات الثالث  .7

ننادي بالسماح بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية دون  .1

 .تدخل السلطة التنفيذية في عمل تلك المؤسسات

إعطاء مجلس الشورى صالحيات تشريعية كاملة، والحق في منح وحجب الثقة بشأن  .3

 .وزراء الحكومة

بتقديم براءة الذمة المالية عند ة وقضاإلزام أعضاء السلطات الثالث من وزراء وبرلمانيين  .2

 .التعيين وعند إنهاء الخدمات
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 .تقييم األداء الحكومي لألربعين سنة الماضية، ومحاسبة الفساد والمفسدين .2

إقالة بقية الوزراء والمسئولين الذين طالب الشعب بإقالتهم وال زالوا على رأس وظائفهم  .2

 .حتى تاريخ تحرير هذه العريضة

 .ية التعبير، وحرية التظاهر والتجمع السلميننادي بكفالة حر .1

 

 

 :المطالب االقتصادية: ثانياً 

 .مراجعة جميع اتفاقيات النفط والغاز بهدف الحصول على اتفاقيات عادلة .7

تشديد الرقابة على صناديق التقاعد الوطنية وإلزامها بنهج اإلفصاح الشفاف من خالل  .1

 .الجمعيات العمومية لتلك الصناديق

وتقييمها وتصويبها وفقاً " 1111عمان " االستراتيجيةمراجعة الخطة االقتصادية  .3

 .للمتغيرات العالمية

تعريب لغة العمل بكل الشركات للتخلص من عائق اللغة الذي يحد من تعمين الوظائف  .2

 .العليا والمتوسطة بالشركات الكبرى

 .لها في السلطنةالسماح للبنوك اإلسالمية العربية والخليجية بإنشاء فروع  .2

 .السماح بإنشاء شركات استثمار وتأمين إسالمية بالسلطنة .2

إنشاء صندوق ملياري لدعم مشاريع الشباب الطموحة والتي تخدم اقتصاد البلد على أن  .1

 .تكون قروض الصندوق خالية من أي فوائد بأي نسبة كانت

 .االنضمام للعملة الخليجية الموحدة .1

 .ليكون مطاراً دولياً  فتح مطار صاللة على العالم .9

إنصاف سكان المناطق الريفية في سلسلة جبال ظفار وبقية مناطق السلطنة من  .71

خالل قيام الحكومة بدعم مشاريع التنمية واإلنتاج لتحويل الثروة الحيوانية من حالة 

 .االستهالك إلى طور االنتاج

و منطقة حاسك، إنشاء ميناء سياحي جديد في محافظة ظفار سواء في مدينة مرباط أ .77

 .أو أي مكان آخر وفقاً لدراسة جدوى اقتصادية للمشروع

 

 :المطالب االجتماعية: ثالثاً 

 .إفساح المجال إلنشاء الجمعيات األهلية والخيرية والتعاونية والثقافية .7

رفع الرواتب للقطاعين العام والخاص والضمان االجتماعي وفقاً لدراسة علمية مقارنة؛  .1

 .رواتب أبناء دول مجلس التعاون الخليجيلتتوافق مع 

تشغيل جميع العاطلين عن العمل بما يتناسب ومؤهالتهم العلمية والعملية وإعطاء  .3

 .األولوية لفئة المتزوجين واألكبر سناً دون تقييد قبول التوظيف بسن معين

 .إعفاء المواطنين من أرباح الديون البنكية الحكومية والخاصة .2

 :المتعلقة بالسياسة التعليميةالمطالب : رابعاً 
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تعريب التعليم في جميع مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة لكل التخصصات بما  .7

 .فيها الطب والهندسة

 .حركة الترجمة من كل اللغات إلى اللغة العربية نشيطت .1

تقييم تجربة نظام التعليم األساسي الختيار أفضل أسلوب تعليمي، مع األخذ بعين  .3

ار مقترح استبدال الكتاب المدرسي بالكتاب اإللكتروني بحيث تكون الكتب في االعتب

 .جهاز حاسب آلي محمول مع الطالب أو بالمدرسة

 .إلغاء نظام التعليم المختلط بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم .2

إعادة النظر في توزيع المعلمين والمعلمات خارج مناطقهم، بصورة غير منطقية أو  .2

 .وخاصةً اإلناثمبررة 

تشجيع إنشاء المكتبات العامة بحيث تكون بكل والية مكتبة عامة حكومية أو مدعومة  .2

 .من قبل الحكومة

 :المطالب العامة: خامساً 

أن تكون هناك ال مركزية إدارية وإعطاء المحافظات صالحيات واسعة في اتخاذ   .7

 .القرارات اإلدارية وفقاً لخصوصية كل محافظة

 .الرسوم الجمركية والضريبيةخفض جميع   .1

 (.الماء؛ والكهرباء؛ واالتصاالت)خفض أسعار الخدمات العامة   .3

 .إلغاء ضريبة الصرف الصحي  .2

خفض أسعار تذاكر الطيران في الرحالت الداخلية وفتح المجال لشركات طيران   .2

 .منافسة

 :خاتمة
ل جاللتكم مع هذه المطالب الشعبية، نرفع عريضة نداء الخير الثانية وكلنا أمل وثقة أن يتفاع       

وفتح باب الحوار الوطني حول هذه المواضيع وأي مواضيع أخرى يتقدم بها الشعب من خالل 

آملين أن يصلنا رد جاللتكم حول مطالبنا خالل ستة أشهر " مركز ُعمان للحوار الوطني"تأسيس 

ز وجل أن يحفظ نعمة األمن من تاريخ تحرير هذه العريضة، وفي الختام نبتهل إلى المولى ع

واألمان على وطننا العزيز وعلى من يعيش على ثراه الطاهر وأن يجنبنا ويالت الحروب 

 .والصراعات؛ إنه تعالى سميع مجيب، ودمتم في حفظ هللا ورعايته

 

 

 (عريضة نداء الخير الثانية)محافظة ظفار  –شباب ُعمان 

 :حررت في مدينة صاللة بتاريخ
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