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حتـرك عاجل
ينبغي إطالق سراح فنان وانشط سلمي عُماين

ال يزال الشاعر والكاتب والناقد السينمائي واملدافع عن حقوق اإلنسان عبدهللا حبيب حمتجزاً يف مقر املخابرات يف

مسقط منذ  51أبريل/نيسان ،وقد ُحرم من االتصال بعائلته وحماميه .إن منظمة العفو الدولية تعتربه سجني رأي وتدعو
إىل إطالق سراحه فوراً وبال قيد أو شرط.

وكان "جهاز األمن الداخلي العماين" قد استدعى عبدهللا حبيب يف حوايل الساعة اخلامسة من مساء يوم  01أبريل/نيسان
الستجوابه من قبل القسم اخلاص يف القيادة العامة للشرطة العمانية ابلعاصمة مسقط .وعند وصوله اعُتقل مبعزل عن العامل
اخلارجي ،وظل قيد االعتقال منذ ذلك الوقت بدون السماح له ابالتصال بعائلته أو حماميه.
ومل تُ ِ
بد السلطات العمانية أية أسباب العتقال عبدهللا حبيب حىت اآلن .بيد أن مثة أنباء تشري إىل أن سبب اعتقاله ميكن
أن يُعزى إىل نشره تعليقات سلمية على صفحته على موقع "فيس بوك" ،أظهر فيها دعمه حلافظ حممد شاكر ،جنل املدافعة
عن حقوق اإلنسان حبيبة اهلنائي ،البالغ من العمر  01عاماً .ودعا السلطان قابوس بن سعيد آل بوسعيدي إىل كشف
النقاب عن أماكن وجود األشخاص الذين قُتلوا أثناء "ثورة ظفار" يف الستينيات والسبعينيات من القرن املنصرم.

وقد شارك عبدهللا حبيب يف املظاهرات اليت خرجت يف ُعمان يف عام  ،2100كصدى لالحتجاجات اإلقليمية وطالبت
بتحسني مستوايت املعيشة يف عُمان .وشارك يف االحتجاج السلمي الذي نُظم يف ساحة الشعب أمام الربملان العماين
(جملس الشورى) يف مسقط يف  01مايو/أاير .2100
وتفرض السلطات العُمانية قيوداً تعسفية على احلق يف حرية التعبري .ويف السنوات األخرية قُبض على العديد من النشطاء
السلميني ومنتقدي احلكومة وغريهم ،ومت احتجازهم ،غالباً بتهم تتعلق ابإلخالل ابلنظام العام أو مبوجب أحكام قانون
العقوابت املصاغة بعبارات غامضة جت ِرم إهانة السلطان .وغالباً ما يتم احتجاز األشخاص املعتقلني لعدة أايم قبل أطالق
سراحهم.
يرجى كتابة مناشدات فوراً ،ابللغة العربية أو بلغتكم اخلاصة ،تتضمن ما يلي:

 دعوة السلطات العُمانية إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن عبدهللا حبيب إذا كان قد اعتُقل على خلفية آرائه
اليت عرب عنها واليت اتَّسمت ابلسلمية ،ومل حترض على الكراهية أو العنف؛

 ضمان محايته من التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة أثناء احتجازه ،والسماح له بتوكيل حمام من اختياره
واالتصال بعائلته بشكل منتظم؛
 تذكري السلطات العُمانية أبنه يتعني على احلكومة ،وفقاً "لإلعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق
اإلنسان لعام  ،"0991توفري احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك محايتهم من التعرض للعنف أو
التهديد أو االنتقام أو أي إجراء تعسفي نتيجةً ملمارستهم املشروعة حلقوقهم.
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ويرجى إرسال املناشدات قبل  3يونيو/حزيران  6152إىل:
وزير العدل
الشيخ عبدامللك اخلليلي
وزارة العدل
ص.ب 411
روي ،الرمز الربيدي 002
مسقط ،سلطنة عُمان
الربيد اإللكرتوين:
info@moj.gov.om
تويرت@moj_gov:

املخاطبة :معايل الوزير

وزير الداخلية
معايل السيد محود بن فيصل بن
سعيد آل بوسعيدي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
ص ب  ،021روي ،الرمز الربيدي
002

مسقط ،سلطنة عُمان
املخاطبة :معايل الوزير

وإرسال نسخة إىل:
رئيس اللجنة العُمانية حلقوق
اإلنسان
الدكتور عيسى بن سعيد سليمان
الكيومي
املوقع اإللكرتوين:
http://www.nhrc.om/w
ebsite_complaintsadd.
php?language=en

مسقط ،سلطنة عُمان
فاكس+968 24218906:

يرجى إرسال نسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية أدانه:
االسم العنوان  0العنوان  2العنوان  4رقم الفاكس الربيد اإللكرتوين املخاطبة
أما إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،فريجى االتصال مبكتب فرعكم قبل إرساهلا.
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معلومات إضافية

حبسب املعلومات الواردة يف صفحة أُنشئت إلطالق محلة من أجل اإلفراج عن عبدهللا حبيب على موقع "فيس بوك" بعنوان" :أطلقوا سراح عبدهللا
حبيب اآلن" ( ،)https://www.facebook.com/Release-Abdullah-Habib-Now-861310593978520/فإن حبيب حاصل
على درجة بكالوريوس فلسفة من جامعة سان دييجو ستيت ( ،)0992واملاجستري يف الدراسات السينمائية والثقافية من جامعة تكساس
( ،)0999والدكتوراه يف الدراسات النقدية السينمائية من جامعة كاليفونيا ،لوس أجنيليس (أوكال) ( .)2111وتذكر الصفحة أنه يف الفرتة بني عام
 2111وعام  2112قام حبيب بتدريس مس اقات جامعية حول "االستشراق وما بعد الكولونيالية والسينما" و"سينما العامل الثالث" و"السينما
والتغيري االجتماعي" و"األنواع السينمائية" يف جامعيت "أوكال" و "أواتغو" يف نيوزيلندا .كما تذكر الصفحة أنه قام إبخراج عدة أفالم قصرية ،منها:
"شاعر"" ،حلم"" ،رؤاي"" ،متثال" ،و"هذا ليس غليونً" ،الذي نل عليه جائزة اجملمع الثقايف يف أبو ظيب عام .0992

كما تذكر الصفحة اليت تطالب إبطالق سراحه أنه نشر تسعة دواوين شعر وجمموعات قصصية ورواية بعنوان "قشة البحر" .وترجم كتاابت وحبوثً
عدة حول السينما من قبيل "مالحظات يف السينماتوغرافيا" لروبري بريسون .وكتب حبيب عدة دراسات حول السينما نشرها يف كتابه "مساءالت
سينمائية" ،وشارك يف جلان التحكيم لعدد من املهرجانت السينمائية العربية ،وهو عضو دائم يف اللجنة اإلعالمية ملهرجان ديب السينمائي.
يف مارس/آذار  ،2102رفضت احلكومة العُمانية توصيات "آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة لألمم املتحدة" ،اليت دعت إىل ضمان احلق يف
حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات ،مبا يف ذلك التحقيق يف حاالت االستخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين ،ودعم منظمات اجملتمع
املدين .وقد قبلت عُمان بعض التوصيات ورفضت البعض اآلخر بشأن مراجعة القانون احلايل الذي ال يوفر احلماية للحق يف حرية التعبري والتجمع
واالشرتاك يف اجلمعيات.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حاالت اعتقال تعسفي ومبعزل عن العامل اخلارجي لفرتات طويلة يف عُمان يف الفرتة بني عام  2104وعام .2101
كما ورد ت أنباء عن وقوع تعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة على أيدي عناصر أمن الدولة أثناء فرتة االحتجاز .كما ذكر بعض النشطاء
تعرضوا للضرب ووضع األقنعة على رؤوسهم وأُخضعوا لعمليات اإلعدام الصوري واحلرمان من النوم واحلبس االنفرادي ملدد
ومنتقدي احلكومة أهنم َّ
طويلة وغريها من أشكال التعذيب وإساءة املعاملة .كما سجلت منظمة العفو الدولية يف السنوات األخرية حاالت استخدام مفرط وغري ضروري
للقوة على أيدي الشرطة ضد املتظاهرين السلميني ،واعتقاالت تعسفية خالل املظاهرات الكبرية ،وفرض قيود تعسفية على حرية التعبري ،وتطبيق
قوانني وممارسات تنطوي على متييز .ويف  01مايو/أاير  ،2100قُبض على النشطاء حممد احلبسي ونبهان احلنشي وإبراهيم سعيد اهلجري واحملامية
بسمة الكيومي ،أثناء مشاركتهم يف احتجاج سلمي يف مسقط ،ومث احتجازهم.
االسم :عبدهللا حبيب /ذكر
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