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يــوم األمــم المتحــدة العالمــي للديمقراطيــة، 
يصادف الــ15 من ســبتمبر من كل عام. وهو 
فرصــة مــن أجل اســتعراض حالــة الديمقراطية 
فــي العالــم، وبمناســبة هذا اليــوم العالمي، 
ُيقــدم لكــم المركــز هــذا الموجــز البســيط عــن 

النظــام السياســي فــي ُعمان:
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1. نظام الحكم في عمان سلطاني وراثي. 
2.  السلطان/الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة. 

3. الســلطان يســتحوذ علــى العديــد مــن المناصــب مثــل: 
رئيــس مجلــس الــوزراء، ووزيــر الدفــاع، والقائــد األعلــى 
الشــؤون  ووزيــر  الماليــة،  ووزيــر  المســلحة،  للقــوات 
ــة، ورئيــس المجلــس األعلــى للتخطيــط، ورئيــس  الخارجي
البنــك المركــزي، ورئيــس مجلس القضاء األعلى، ورئيس 

ــخ.  ــة(... إل مجلــس عمــان )الشــورى ومجلــس الدول
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كيف يؤثر ذلك في حقوق اإلنسان في ُعمان؟

ــر جريمــة فــي عمــان حســب  ــة االنضمــام إليهــا يعتب إنشــاء األحــزاب والمنظمــات وحري
ث فــي ينايــر 2018. المــادة 116 مــن قانــون الجــزاء العمانــي المحــدَّ

انتقــاد الحكومــة يعتبــر انتقاصــًا مــن هيبــة الدولة ونياًل من شــأنها، ألن الســلطان الحالي 
هو رئيــس الحكومة!

انتقــاد رئيــس الحكومــة أو الــوزراء، أو وزارات مثــل الماليــة والنفــط والخارجيــة، أو حتــى 
أداء المؤسســة األمنيــة، يعتبــر جريمــة ونيــاًل مــن هيبــة الدولــة أو إخــالاًل بالنظــام العــام، 

ألن الســلطان الحالــي علــى رأس هــذه المؤسســات!
المطالبــة برئيــس وزراء أو دســتور جديــد أو ملكيــة دســتورية يعتبــر جريمــة فــي عمــان 
وإهانــة للســلطان حســب قانــون الجــزاء العمانــي وكذلــك النظــام األساســي للدولــة!
ال يوجــد فصــل للســلطات فــي عمــان والقضــاء كذلــك غيــر مســتقل ويتبــع الســلطان 

مباشــرة.
معظــم اعتقــاالت الــرأي التــي حدثــت ومــا زالــت تحــدث، مرتبطــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة بإحــدى هــذه التهــم المذكــورة آنفــًا.
حريــة اإلعــالم والصحافــة معدومــة فــي عمــان، وقــد حجبــت الســلطات مواقــع وأغلقــت 

صحفــًا كان لبعضهــا نشــاط غيــر متوافــق مــع سياســة الحكومــة.
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عمــان لــم توقــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يعتبــر أحــد المكونــات 

ــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان. ينــص العهــد فــي بعــض بنــوده علــى:  األساســية للشِّ

حق الشعوب في تقرير مصيرها والتحكم في ثرواتها.  -

حرية تكوين األحزاب والجمعيات، والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي.  -

عدم التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي... إلخ.  -

عدم إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.  -

الحق في األمان الشخصي وعدم االعتقال التعسفي.  -

الحق في السفر والتنقل.  -

الحق في التقاضي وأن الناس سواسية أمام القضاء.  -
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المادة 21 )3( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص على أن:

»إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعبــر عــن هــذه اإلرادة 

بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــرى علــى أســاس االقتــراع الســري وعلــى 

قــدم المســاواة بيــن الجميــع، أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة 

التصويــت«.

فهل تعتقد أن تفعيل الديمقراطية أو دمقرطة المؤسسات الرسمية، قد يساعد على حماية حقوق اإلنسان في عمان؟
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