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 PRE01/092/2011رقم الوثقة: 

 جيب على ُعمان أن تكبح مجاح قوات األمن تفادايً ملزيد من أعمال القتل

 

عندما  منية عقب مقتل ما ال يقل عن شخصنية العفو الدولية السلطات العمانية إىل كبح مجاح قواهتا األدعت منظم
 أطلقت الشرطة الرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع ضد حمتجني مناهضني للحكومة إابن عطلة هناية األسبوع.

 

األحد للمطالبة بتوفري فرص العمل، يوم شمالية وجاءت الدعوة مع بدء املتظاهرين احتجاجاً آخر يف مدينة صحار ال
 . مناصبهموبوضع حد للفساد، وبطرد مسؤولني حكوميني من 

 

 خرجت مظاهرات كذلك يف مدينة صاللة اجلنوبية. كما 
 

متظاهر جتمعوا يف  2,000ي على حنو اطقتل الطالب عبد هللا الغمالسي األحد عندما أطلقت الشرطة الرصاص املطو 
 مركز للشرطة يف صحار.  دوار خارج

 

 وفارق رجل آخر احلياة أثناء إجراء عملية له عقب إصابته جبروح يف مظاهرة االحتجاج نفسها. 
 

قل عن وزير الصحة العماين اعرتافه أبن شخصاً واحداً قد قتل نتيجة إصابته ابلرصاص املطاطي، ولكنه أنكر ما ورد ون  
 من أنباء عن مقتل آخرين. 

 

 قارير صحفية غري مؤكدة إىل أن عدد من لقوا مصرعهم يف صحار بلغ ستة أشخاص. وقد أشارت ت
 

كما ورد أن الشرطة أطلقت الرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع على متظاهرين ألقى بعضهم احلجارة على 
 الشرطة. 

 

 . يف املدينة ويف وقت الحق من يوم األحد، قيل إن رجاالً مقنعني أضرموا النار يف سيارات ومبان
 

وتعليقاً على أحداث عمان، قال مالكومل مسارت، مدير برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية: 
 "يبدو أن قوات األمن العمانية قد استخدمت القوة املفرطة ضد احملتجني، ما أدى إىل مقتل شخص واحد على األقل".

 

،  فعالً  ا بفتح حتقيق مستقل فوراً لتحديد ما إذا كان قد جرى استعمال القوة املفرطة"وحنث احلكومة على إصدار أوامره
 كما يبدو من هذه احلالة، ولضمان مساءلة املتسببني." 

 

"ويتعني على احلكومة احرتام حقوق املواطنني يف املشاركة يف مظاهرات سلمية، وضمان قيامهم بذلك دومنا خوف أو 
 هتديد."

 

القوة واألسلحة  اً اتماً ابملعايري الدولية الستعمالد قواهتا األمنية تقيديتعني على السلطات ضمان تقي   "ومن أجل ذلك،
 النارية."



 ، حسبما ورد.غريهم 40، بينما قبض على حنو جبروح قل عن عشرة أشخاصما ال ييف احتجاجات صحار وأصيب 
 

 لسلطان قابوس بن سعيد، حاكم عمان. وأفرج عمن اعتقلوا يف اليوم نفسه بناء على أوامر من ا
 

( يف الشهر أمريكياً  دوالراً  390)حنو  اً عماني رايالً  150فرصة عمل، وبصرف  50,000أمر السلطان قابوس إبجياد  كما
 على شكل خمصصات للعاطلني عن العمل استجابة ملطالب احملتجني. 

 

شورى املنتخب، الذي يقوم بدور استشاري يف السلطنة كما قال إنه ينظر يف منح بعض السلطات التشريعية جمللس ال
 يف الوقت الراهن. 

 

 يف صحار إىل حني االستجابة ملطالبهم الثالثني مجيعها.  منطقة االعتصاملن ينتقلوا من  أكدوا أهنمبيد أن احملتجني 
 

 وتتضمن هذه املطالب حل احلكومة احلالية واختاذ إجراءات ضد مسؤولني كبار يف الدول. 
 
 
 


