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 تتهاطل في السلطنة الحقات قضائيةإدانات وم

المدوِّن عن  بكفالة اإلفراج، كانون الثاني/ يناير  22، يوم متبأمر من السلطان قابوس 
الثاني  كانون/ يناير  41ل يوم ، الذي اعتُقسعيد جدادحقوق اإلنسان الُعماني والمدافع عن 

2142. 
كانون / يناير  22مركز الخليج لحقوق اإلنسان، فقد تم استجواب سعيد جداد، يوم وحسب 
من أجل إتمام إجراءات تسريحه، وجرى ذلك في غياب مدعي العام تب الفي مك وهوالثاني، 
ب منه التوقيع ام قد طلويكون النائب المدعي الع(. http://gc4hr.org/news/view/324)محاميه 

وأمام رفض سعيد جداد الرضوخ لهذا الشرط، فقد  .على وثيقة يتعهد فيها بالتوقف عن الكتابة
ن والمدافع عن حقوق اإلنسان، ويتعلق األمر بـ تم حفظ التهم الموجهة ضد ثارة الفتن إ: "المدوِّ

، "النيل من سمعة الدولة"، "ثارة القالقلا  و التحريض على المظاهرات واالعتصامات "، "ةالمذهبي
بالسجن وهو يواجه عقوبة  ."في الدولة نموظفيتشويه سمعة "و" منألا قواتسمعة ب المساس"

 .يمكن أن تصل إلى خمس عشرة سنة
ن وتعتبر اعتقاله تعس  " مراسلون بال حدود"إن منظمة  مثل هذه تشكُِّل و . فاتدين توقيف المدوِّ
عت لسلطنة، فضال عن االلتزامات الدولية التي وق  لألحكام الدستورية ل انتهاكااألساليب 

وصادقت عليها السلطات، والتي تضمن حرية اإلعالم وحق مواطنيها في الحصول على 
طالق سراح وتطالب المنظمة بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد سعيد جداد، وا   .محاكمة عادلة

نين المتابعين  ".مخالفة قانون تقنية المعلومات"و" إعابة الذات السلطانية" بتهمتي جميع المدوِّ
الثاني، من قبل القسم الخاص لشرطة  كانون/ يناير  41، يوم دعيستُ وكان سعيد جداد، قد ا

مسقط، التي لم تتردد في توقيفه عند حضوره، وقد ُوِضع في الحبس االنفرادي حتى تاريخ 
 .يالثان كانون/ من شهر يناير  22اإلفراج عنه في الـ

http://gc4hr.org/news/view/324


في ، ونشر (السلطنة جنوب)وقد وث ق سعيد جداد انتهاكات حقوق اإلنسان في محافظة ظفار 
نته  عرضة ، منذ عدة أشهر، وكان. تقارير منتقدة لألوضاع المتعلقة بالحقوق األساسيةمدوَّ

 .وجرى خالل ذلك استجوابه في مناسبات عديدة لضغط السلطات
، الجاري الثاني كانون/ من شهر يناير  41الـ في ،أدانت محكمة االستئنافمن جهة ثانية، 

نين ، "مخالفة قانون تقنية المعلومات"و" إعابة الذات السلطانية"بتهمتي  ثمانية كتاب ومدوِّ
 .صدرت ضدهم أحكاما بالسجن النافذوأ

 وأبقي عليه رهن االعتقال. ، ُحِكَم عليه بسنة ونصف سجناماعيل المقباليإس. 

 وأبقي عليه رهن االعتقال. ُحِكَم عليه بسنة ونصف سجنا، حسن الرقيشي. 

 وتم اإلفراج عنه. سجناُحِكَم عليه بسنة ، إسحاق األغبري. 

 إلى عام ( في المحكمة االبتدائية)شهرا  81، تم تخفيف الحكم عليه من علي الحّجي
 .4سجنا نافذا، وأبقي عليه في سجن سمائل المركزي، عنبر رقم 

  وأبقي عليه رهن االعتقال. ُحِكَم عليه بسنة ونصف سجنا، د الجاموديمحمو. 

 8591)ريـال  8111وغرامة مقدارها  نافذا سجناُحِكَم عليه بسنة ، مختار الهنائي 
 .وأبقي عليه رهن االعتقال. (يورو

نين كما أيدت محكمة االستئناف  ، وكانوا آخرينونشطاء األحكام الصادرة في حق ثالثة مدوِّ
ريـال، وقد أبقي عليهم  8111 ثالثتهم قد ُحِكم عليهم بالسجن عاما نافذا وبغرامة مالية مقدارها

 :ويتعلق األمر بكل من. رهن االعتقال
 أحمد المعمري 

   ض الصوافيو  ع 

 سامة آل توبةأ. 

/ مواطنا إلكترونيا أدينوا في االستئناف في شهر ديسمبر  81أن " مراسلون بال حدود"وتذكِّر 
 .لوحده، في سياق المطالب االجتماعية االقتصادية التي تؤر ق السلطة 8188كانون األول 
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