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 تحرك عاجل
 بأحكام السجن مدى الحياة تقضيمحاكمات "األمن الوطني" 

بالد أو وحدتها المساس باستقالل ال"إلدانتهم بـ مان على ستة متهمين بالسجن مدى الحياةحكمت ع  
د على اإلنترنت فيما لتصفحهم المعتا" بعد محاكمات فادحة الجور. واستندت التهم أو سالمة أراضيها

التي تقطنها. وفي أعقاب المحاكمة، ظهرت مزاعم  قبيلة الشحوحفي عمان و  محافظة مسندميتعلق ب
إجراءات في ظل األحكام النهائية االستئناف أيدت  اكممحإحدى جدية بتعرضهم للتعذيب؛ بيد أن 

 األحكام.هذه  ضدزة؛ وال يمكن التقدم بالمزيد من الطعون وجم

 .إلى المزيد من المناشدات. وجزيل الشكر لمن أرسل المناشدات ال حاجة

اإلمارات العربية  نم نااثنو محافظة مسندم،  منهم أربعة منو ينتمي المتهمون الستة لقبيلة الشحوح؛ 
ح القانون )"السجن المطلق" بمصطل على. وُحكم عليهم جميًعا بالسجن مدى الحياة عبر الحدود المتحدة

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  5أغسطس/آب و 27صدرت بين  ألحكام النهائية التيا إثر العماني(

من قانون الجزاء، التي تنص على السجن مدى الحياة أو اإلعدام  125واستندت أحكام اإلدانة إلى المادة 
استندت ؛ و "كل من ارتكب عمًدا فعاًل يؤدي إلى المساس باستقالل البالد أو وحدتها أو سالمة أراضيها"لــ

مواد  من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرم نشر )أو حتى حيازة( 19إلى المادة كذلك 
اإلنترنت من شأنها "المساس بالقيم الدينية أو النظام العام". وكان من بين المزاعم التي ُأثيرت بحق  على

ة، تضمنت منظمة العفو، بشأن أنه حاول التواصل مع منظمات دولي محمد عبد هللا الشحيالمتهم 
 الوضع في مسندم.

تضمنت ، يذاءلإل بأنهم قد ُأكرهوا على اإلدالء بـ"اعترافات" باستخدام أساليبسجناء آخرون  أفادكما 
، وشتى ضروب متتاليين إرغامهم على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات تراوحت بين ثالثة وستة أيام  

لإلضاءة الشديدة، وللظالم الدامس  فترات ممتدةعلى  وم وتعريضهماالعتداء الحسي )حرمانهم من الن



د أنه اجهوا صعوبة في السير بعد ذلك، كما ور  ُيزعم أن بعض المتهمين و و و/أو الضوضاء الصاخبة(. 
 تعين نقل أحدهم إلى مستشفى تابعة للشرطة لتلقي العالج.

غرب مسقط، الجبال الممتدة إلى  يقع وسطالذي  سمائلوعقب إصدار األحكام، ُنقل المتهمون إلى سجن 
 ،نون من مرض السكري . فال ُتقدم وجبات الطعام المناسبة للنزالء الذين يعاةءبالردا هوتتسم أوضاع

ألدوية ويتلقى كل سجين زًيا متهالًكا في العام الواحد؛ كما أن السجناء المصابين باألمراض ال يتلقون ا
ى استخدامهم لمستوصف السجن الذي يحتوي على مخزونات م، بل وُتفرض قيود علالموصوفة له

 محمد سليمان الشحيومحمد عبدهللا الشحي و راشد سعيد الشحيمحدودة من الدواء. واحُتجز كٌل من 
سجيًنا. كما ُمنع السجناء  220 يؤوي للزنازين  قيد الحبس االنفرادي لعدة أسابيع، وُيحتجزوا اآلن بمجمع  

 .2019سرهم لمدة ثالثة أسابيع في يناير/كانون الثاني الستة من التواصل مع أ

وقد تقدم جميع المتهمين بطعون ضد األحكام الصادرة بحقهم، إال أن المحكمة رفضتهم جميًعا في إطار 
لم عقد أي جلسات موضوعية بالمحكمة، كما . ولم تُ 2019يناير/كانون الثاني  29في  زةجو إجراءات م

هم بقرار المحكمة؛ واكتشف محاميهم األمر الحًقا بعد مرور أسابيع حينما ذهب ُيبلغ أٌي من المحكوم علي
 .وال يمكن التقدم بالمزيد من الطعون  ؛وضع القضية عما آل إليه لالستفسار

وقد بعث أعضاء منظمة العفو الدولية برسائل إلى السلطات العمانية لالحتجاج على معاملة السجناء، 
. وستواصل منظمة اللجنة العمانية لحقوق اإلنسانالقضية رسمًيا مع  للمنظمة ةوقد أثارت األمانة الدولي

 العفو الدولية مراقبة القضية والدعوة إلى اإلفراج عن السجناء.

وعلى محمد الشحي، ومحمد عبدهللا الشحي، علي أحمد الشحي، : االسم وصيغ اإلشارة الم فضلة
 ()جميعهم ذكور ، وراشد سعيد الشحيعارف سلطان الشحيومحمد سليمان الشحي، و 
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