معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA 174/12 :رقم الوثيقة MDE 20/002/2012 :عمان بتاريخ 18 :يوليو/تموز 2012

تحرك عاجل

ناشطون سلميون يواجهون السجن في عمان
حكم على ما ال يقل عن سبعة ناشطين بالسجن ،ووجهت إلى ما يربو على  20تهم بارتكاب جرائم ال صلة لها
بشيء سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

ففي  9يوليو/متوز ،حكمت احملكمة االبتدائية يف العاصمة العمانية ،مسقط ،على الشاعر حمد الخروصي بالسجن
سنة واحدة وبدفع غرامة قيمتها  200لاير عماين (حنو  520دوالر أمريكي) عقب إدانته بإهانة السلطان وباستخدام
اإلنرتنت لنشر مواد تشهريية ومهينة .وحكم على الكاتب حمود الرشيدي بالسجن ستة أشهر وبغرامة قيمتها أيضاً
 200لاير عماين.
ويف  16يوليو/متوز ،حكم على مخسة ناشطني آخرين من قبل احملكمة نفسها بالسجن مدداً تراوحت بني سنة واحدة
و 18شهراً .ووجهت إليهم هتم مشلت إهانة السلطان يف العلن ،واستخدام اإلنرتنت لنشر مواد تشهريية ومسيئة ،ونشر
مواد تضر بالنظام العام .وصدرت هذه األحكام حبق الطالبة اجلامعية منى حاردان ،اليت تكتب على "الفيسيوك" حتت

توقيع "وردة ظفار" ،وزميلها الطالب محمد البادي ،والشاعر عبد اهلل العريمي ،واإلعمامي محمد الحبسي ،وطالب

العبري .وإىل جانب احلكم عليهم بالسجن ،فقد فرضت على اخلمسة مجيعاً غرامة بقيمة  1,000لاير عماين (أي ما
يعادل حنو  2,600دوالر) .وقد أفرج عن الناشطني اخلمسة مجيعاً ،وذذل عن دمد اخلروصي ودمود الرشيدي
بالكفالة ،يف انتظار البت يف استئنافاهتم.

ويواجه ما يربو على  20ناشطاً عمانياً آخر أحكاماً مماثلة بالسجن عقب توجيه عدد من التهم تتعلق مبمارستهم
حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع .وتشمل هذه التهم االحتجاج والتحريض على االحتجاج وإهانة الذات السلطانية

المعمري ،وعوض الصوافي ،وعبد اللة العبيدي ،وأسامة آل
وعرقلة حرذة السري .إذ قيل إن االهتام وجه إىل أحمد ّ
تويّة يف  25يوليو/متوز بارتكاب جبرائم تشمل إهانة السلطان واستخدام اإلنرتنت لنشر مواد تضر بالنظام العام.

وبدأت احملاذمات عقب دملة اعتقاالت لكتاب وناشطني ومدونني يف أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران .2012
ويف  26يونيو/حزيران ،أو حنو ذل  ،أفرج عن سعيد الهاشمي ،وباسمة الراجحي ،وبسمة الكيومي بالكفالة.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو باإلنجليزية ،أو بلغتكم األصلية:

للدعوة إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع املعتقلني احملتجزين حصرياً ملمارستهم السلمية حقهم يف
•
حرية التعبري والتجمع ،نظراً ألن منظمة العفو الدولية تعتربهم سجناء رأي؛
للدعوة إىل إسقاط مجيع التهم ونقض مجيع اإلدانات إذا ما ذانت تتصل فحسب مبمارستهم السلمية
•
حلقوقهم يف حرية التعبري والتجمع؛
لدعوة السلطات إىل ضمان تساوق أية إجراءات قانونية تتخذ يف سياق هذه القضايا باملعايري الدولية
•
للمحاذمة العادلة.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل  5سبتمبر/أيلول  2012إلى:
جمالة السلطان قابوس بن سعيد
رئيس الدولة ورئيس الوزراء
ديوان البماط امللكي
القصر
مسقط  ،113سلطنة عمان
فاذس+968 24 735 375 :

طريقة المخاطبة :صاحب الجاللة

معايل دمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
ص .ب127 .
روي 112
مسقط ،سلطنة عمان
طريقة المخاطبة :صاحب المعالي

وبنسخ إلى:
السيد حممد بن عبد اهلل الريامي
رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
ص .ب ،29 .رمز بريدي103 :
بارق الشطي
مسقط ،سلطنة عمان
فاذس+968 24 648 801 :

بريد إلكترونيenquiry@nhrc.om :

وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لعمان المعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى إدراج العناوين الدبلوماسية
المدرجة أدناه:

االسم ،عنوان أول ،عنوان  ،2عنوان  ،3رقم الفاذس ،الربيد اإللكرتوين ،طريقة املخاطبة ،طريقة املخاطبة
ذما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم ،إذا ذنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذذور أعماه .وهذا هو
التحديث األول للتحرك العاجل  .12/174وملزيد من املعلومات:
http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/001/2012

تحرك عاجل
ناشطون سلميون يواجهون السجن في عمان
معلومات إضافية
أدت االحتجاجات يف عمان ،يف يناير/ذانون الثاين وفرباير/شباط  -2011واليت أشعلت فتيلها االحتجاجات
الشعبية اليت اجتاحت إقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا -إىل عدد من اإلصماحات .ففي  27فرباير/شباط ،2011
أمر السلطان قابوس ،سلطان عمان ،بإحداث  50,000وظيفة ،ودفع  150لاير عماين ( 390دوالر أمريكي
تقريباً) شهرياً للعاطلني عن العمل على شكل مزايا ،استجابة ملطالب احملتجني .ويف  7مارس/آذار ،أجرى السلطان
قابوس تعديمات واسعة النطاق وإعادة هيكلة جمللس الوزراء ،فأعفى عدداً من الوزراء من مناصبهم.
بيد أن السلطات العمانية واصلت فرض قيود صارمة على حرية التعبري والتجمع ،واستمرت االحتجاجات املناهضة
عرب احملتجون عن ضرورة إطماق حرية الصحافة وحماسبة وزراء
للسلطات بصورة متقطعة منذ مارس/آذار  .2011و ّ
حاليني وسابقني عن جرائم زعم أهنم قد ارتكبوها أثناء وجودهم يف مناصبهم .وقبض على عشرات احملتجني وقدموا إىل
احملاذمة يف  ،2011بينما تويف رجل واحد ،على األقل ،عندما قامت الشرطة بتفريق املتظاهرين بالقوة يف مدينة
صحار.
وبدأت دملة االعتقاالت احلالية يف  31مايو/أيار  ،2012عندما قبض على ثماثة ناشطني حاولوا السفر إىل "حقل
فهود النفطي" ،على بعد قرابة  250ذيلومرتاً إىل اجلنوب الغريب من مسقط ،لتوثيق إضراب لعمال النفط بدأ قبل ذل
بأسبوع .وحسبما ذذر ،وجهت إىل الناشطني الثماثة -وهم احملامي يعقوب اخلروصي والناشطة حبيبة اهلنائي وإمساعيل
املقبايل  ،من "جمموعة حقوق اإلنسان يف سلطنة عمان" ،املش ّكلة حديثاً -هتمة التحريض على االحتجاج .وأفرج عن
حبيبة اهلنائي ويعقوب اخلروصي بالكفالة يف  4يونيو/حزيران ،ولكن إمساعيل املقبايل ما برح قيد االعتقال.
وعقب هذا ،شنت السلطات املزيد من االعتقاالت لكتاب وناشطني يف أوائل يونيو/حزيران .فقبض على ما ال يقل
عن  22شخصاً يوم  11يونيو/حزيران وحده ،عقب احتجاجهم السلمي خارج املقر الرئيسي للشرطة يف مسقط.
وذان احملتجون يطالبون باإلفراج عن املعتقلني منذ  31مايو/أيار.
وأصدر النائب العام عدداً من البيانات خمال هذه الفرتة ،قال يف واحد منها صدر يف  4يونيو/حزيران إن إجراءات
قانونية سوف تتخذ ضد أي شخص ينشر "ذتابات مسيئة" يف وسائل اإلعمام أو على شبكة اإلنرتنت ،ويُرى أهنا
"حترض" اآلخرين على التحرك "حتت ذريعة حرية التعبري" .ويف  10يونيو/حزيران ،أذد أحد أعضاء النيابة العامة يف
صحيفة "تاميز أوف عمان" القبض على النشطاء ،قائماً "إننا نراقب املدونني الذين يستخدمون مثل هذه املنابر" .وورد
يف بيان آخر للنيابة العامة نشر باإلجنليزية على املوقع اإللكرتوين "لوذالة أنباء عمان" يف  13يونيو/حزيران ما يلي:
"لوحظ أن هناك مشارذات متزايدة وذتابات سلبية على منابر النقاش ومواقع الشب االجتماعي واهلواتف النقالة.
وتتضمن هذه الكتابات عمليات تشهري ونشر للشائعات وحتريض على االعتصامات واإلضرابات .ومثل هذه الكتابات
خمالفة لقيم وأخماق اجملتمع العماين ،وملبادئ حرية التعبري ،وذذل ألهداف النقد البناء .ذما تسيء مثل هذه

املمارسات إىل األمن الوطين واملصلحة العامة .وهي ذذل انتهاك للقوانني النافذة ...وسوف جيري التحقيق مع عدد
من املخالفني واجلناة ،ممن قبض عليهم مؤخراً ،وحيالون إىل الدوائر القضائية استناداً إىل اإلجراءات النافذة هبذا
اخلصوص".
إن احلق يف حرية التعبري والتجمع مكفول مبقتضى القانون واملعايري الدوليني حلقوق اإلنسان .وحيثما تفرض قيود عليه،
يتعني أن تكون ألغراض عيانية حمددة ،تشمل حقوق ومسعة اآلخرين ،ذما يتعني أن تكون ضرورية ضرورة بائنة
ومتناسبة ،ويتعني أن ال تعطل احلق نفسه .وينبغي على الشخصيات السياسية العامة حتمل درجة أذرب من االنتقاد،
وليس أقل من األشخاص اآلخرين يف اجملتمع ،وبناء عليه ،فإن القوانني اجلنائية أو غريها من القوانني اليت تنص على
توفري دماية خاصة يف وجه النقد للمسؤولني العامني ال تتساوق على أي حنو مع احرتام حرية التعبري.
االمساء :دمد اخلروصي ،دمود الرشيدي ،حممد البادي ،مىن حاردان ،عبد اهلل العرميي ،طالب العربي ،حممد احلبسي،
أدمد املعمري ،عوض الصوايف ،عبد اهلل العبيدي ،أسامة آل تويّه ،سعيد اهلامشي ،بامسة الراجحي ،بسمة الكيومي.
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تاريخ اإلصدار25 :

