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حُكمٌ سياسي
املحكمة العليا تؤيد العقوبات الثقيلة املسلَّطة ضدّ خمسة مواطنني إلكترونيني

، وال%قاض%ي ب%تأي%يد2013ش%%باط /ف%براي%ر 25ق%%رار امل%%حكمة ال%%عليا، ال%%صادر ي%%وم " م%راس%لون ب%ال ح%دود"ت�%دي�%ن م�%نظمة 
إع%اب%ة ال%ذات"و" م%خال%فة ق%ان%ون ت%قنية امل%علوم%ات"ال%عقوب%ات ال%ثقيلة املس%لطة ض%د خ%مسة م%واط%نني إل%كترون%يني م%تهمني بـ

ع%لي ب%ن ه%الل امل%قبال%ي، مح%مد ب%ن زاي%د احلبس%ي، ع%بدهللا ب%ن س%ال%م الس%ياب%ي وه%الل ب%ن: وك�%ان ك�%لٌّ م�%ن". الس%لطان%ية
أمّ%ا امل%تهم اخل%ام%س(. ي%ورو 400)ريـ%ال عُ%مان%ي  200س%ال%م ال%بوس%عيدي، ق%د أدي%نوا ب%ال%سجن ع%ام%ا ن%اف%ذا وغ%رام%ة ق%دره%ا 

ع%بدهللا ال%عبدل%ي، ال%طال%ب ف%ي ك%لية ال%طبّ ف%قد أُف%رِج ع%نه ح%تى ي%تمكن م%ن إمت%ام ع%ام%ه ال%دراس%ي، ع%لى أن يُ%كمِل ع%قوب%ته
.بعد انتهاء الفصل اجلامعي

إنّ امل%نظمة ت%عرب ع%ن أس%فها الش%دي%د ل%لحكم ال%صادر م%ن ق%بل امل%حكمة ال%عليا ال%تي ص%مّمت ع%لى س%لب ح%ري%ة أش%خاص
-ل%%م ي%%فعلوا ش%%يئا س%%وى أنّ%%هم اس%%تعملوا ش%%بكات ال%%تواص%%ل االج%%تماع%%ي ل%%لمطال%%بة ب%%إص%%الح%%ات س%%ياس%%ية واق%%تصادي%%ة

.اجتماعية

م%خال%فة ق%ان%ون ت%قنية"و" إع%اب%ة ال%ذات الس%لطان%ية"م%ن ج%هة ث%ان%ية، ي%الحَ%ق خ%مسة م%واط%نني إل%كترون%يني آخ%ري%ن ب%تهمتي 
خ%%لفان ال%%بدواوي، س%%لطان ال%%سعدي، ح%%امت امل%%ال%%كي، خ%%ال%%د ال%%نوف%%لي ومح%%مد: ، وي%%تعلق األم%%ر ب%%كلٍّ م%%ن"امل%علوم%ات
ه%ؤالء ك%ان%وا ق%د أع%لنوا خ%الل اس%تجواب%هم أن ح%ساب%ات%هم ع%لى م%وق%ع ال%فايس%بوك ت%عرض%ت ل%لقرص%نة، وب%ال%تال%ي. ال%فزاري

.ف%إن%هم ل%م ي%عودوا م%سؤول%ني ع%ن اجل%رائ%م ال%تي اتُّ%هِموا ب%ارت%كاب%ها، وه%و م%ا ج%عل امل%حكمة االب%تدائ%ية ت%طلب رأي خ%بير
آذار/م%%ارس 20آذار ث%%م إل%%ى /م%%ارس 5ش%%باط، إل%%ى ي%%وم /ف%براي%ر 27وق%%د ت%%أج%%لت ج%%لسة امل%%حاك%%مة امل%%قررة ي%%وم 

وال%واق%ع أن اخل%بير ال%ذي ع%ينته امل%حكمة ل%يس إال ال%دك%تور حس%ني ب%ن. ، ح%تى ي%تسنى ل%لخبير ت%قدمي اس%تنتاج%ات%ه2013
ول%م   .   اجل%معية ال%دول%ية مل%كاف%حة اإلج%رام اإلل%كترون%يس%عيد ال%غاف%ري امل%حام%ي واملس%تشار به%يئة ت%قنية امل%علوم%ات، وع%ضو 

ت%ساؤل%ها ح%ول ح%ياد وم%وض%وع%ية اخل%بير ال%ذي اخ%تارت%ه امل%حكمة ل%لفصل ف%ي ه%ذه" م%راس%لون ب%ال ح%دود"ت%خْفِ م%نظمة 
".من األهمية مبكان تعيني خبير مستقل"القضية، وأضافت أنه 

ثمانية، ف%قد ق%بلت امل%حكمة ال%عليا ط%عون "التج%مهر غ%ير ال%قان%ون%ي"أم%ا ب%النس%بة ل%لمتهمني األح%د عش%ر، امل%تاب%عني ب%تهمة 
وحس%%ب م%%حام%%يهم األس%%تاذ خ%%ليفة ال%%هنائ%%ي، ف%%إن%%ه ت%%قرر إع%%ادة. 2013آذار /م�%%ارس 4   ، ي%%وم   ث%%مان%%ية م%%نهم  منهم

ب%طلب ل%إلف%راج ع%نهم ب%كفال%ةوي%%نوي األس%%تاذ خ%%ليفة ال%%هنائ%%ي ال%%تقدم . م%حاك%متهم أم%ام م%حكمة اس%تئناف ج%دي%دة
ف%ي ح%ني رُفِ%ضَت ط%عون امل%تهمني ال%ثالث%ة اآلخ%ري%ن بس%بب ع%يب ف%ي اإلج%راء، وي%توق%ع األس%تاذ خ%ليفة ال%هنائ%ي أن   .   م%ال%ية

.يقدم هؤالء طعونا جديدة، يُفترض أن تقبلها املحكمة



   ،  حل%ري%ة ال%صحاف%ة     2013  ت%صنيف درج%ة ف%ي  24أن س%لطنة عُ%مان ت%دح%رج%ت " م%راس%لون ب%ال ح%دود"وت%ذكّ%ر م%نظمة 
.179من أصل  141وهي حتتل حاليا املرتبة 

 مل%وج%ة اع%تقاالت، إث%ر إع%الن، ك%ان ع%دد م%ن م%ناض%لي ح%قوق اإلن%سان وال%ناش%طني ال%عُمان%يني عُ%رض%ة2012ًف%%ي س%%نة 
ف%ي صح%راء عُ%مان، ج%نوب%ي غ%رب(ه%ؤالء امل%ناض%لني ت%ضام%نهم م%ع ع%مال ش%رك%ات ال%نفط ال%عام%لة ف%ي ح%قل ف%هود ال%نفطي 

.2012أيار /مايو 24، الذي دخلوا في إضراب يوم )مسقط
"م%خال%فة ق%ان%ون ت%قنية امل%علوم%ات"، "التج%مهر غ%ير الش%رع%ي"ب%تهم  2012أك%ثر م%ن أرب%عني ن%اش%طاً عُ%مان%يَّا ت%وب%عوا س%نة 

ك%ان%ون األول/    م%نهم م%ثلوا أم%ام م%حكمة االس%تئناف ف%ي شه%ر دي%سمبر  ث%مان%ية وعش%رون". إع%اب%ة ال%ذات الس%لطان%ية"و
، أص%درت م%حكمة االس%تئناف أح%كام%ا2013ك%ان%ون ال%ثان%ي /ف%ي ال%سادس عش%ر م%ن شه%ر ي%ناي%ر. ل%وح%ده 2012

إع%اب%ة ال%ذات"    م%الح%قني ب%تهمتي   ث%مان%ية ك%تاب وم%دوِّن%ني  ث%مان%ية ك%تاب وم%دوِّن%نيب%ال%سجن ال%ناف%ذ وب%غرام%ات م%ال%ية ف%ي ح%ق 
ك%ما أي%دت أح%كام%ا ص%درت ف%ي امل%حكمة االب%تدائ%ية ض%د امل%دوِّن%ني". م%خال%فة ق%ان%ون ت%قنية امل%علوم%ات"و" الس%لطان%ية

.والناشطني الثالثة اآلخرين
    ف%%ي  عش%ري%ن م%عتقال  عش%ري%ن م%عتقال، ش%نّ ح%وال%ي 2013ش%%باط /م%ا ب%ني ال%تاس%ع وال%راب%ع والعش%ري%ن م%ن شه%ر ف%براي%ر

س%جن س%مائ%ل امل%رك%زي ب%ال%عاص%مة م%سقط، إض%راب%ا ع%ن ال%طعام ت%ندي%دا ب%اع%تقال%هم وب%تأخ%ر امل%حكمة ال%عليا ف%ي دراس%ة
.طعونهم

س%نة، وه%و ط%ال%ب ف%ي ج%ام%عة 23   ،   مح%%مد ال%%فزاري  مح%مد ال%فزاريب%امل%قاب%ل، ك%تب أح%د امل%عتقلني ال%ثالث%ة، واس%مه 
ه%ذه ال%قصة ال وج%ود ل%ها ف%ي امل%كتباتالس%لطان ق%اب%وس، ق%صة الق%ت رواج%ا ع%امل%يا ك%بيرا ف%ي األوس%اط األدب%ية، إال أن 

.ع%ندم%ا سُ%ئل وزي%ر اإلع%الم ال%عُمان%ي ع%ن امل%وض%وع رد ب%أن ال%زم%ن ت%غيّر، وأن ه%ذا ال%نوع م%ن ال%كتب جت%اوزه ال%زم%ن   .   العُمانية
، وه�%و مي�%ثل رج�%ال ع�%ادي�%ا، م�%قبول ال�%شكل، م�%توس�%ط  خ%%طّاب  خطّاب"ال%%شخصية ال%%رئيس%%ية ف%%ي ك%%تاب ال%%فزاري ت%%دع%%ى 

ث%م ي%بدأ. إال أنّ ح%بّه ل%وط%نه ال ي%ضاه%يه ش%يء، ويح%لم ب%بلد ج%دي%د ال م%ثيل ل%ه. ال%طول، وذا مس%توى ث%قاف%ي م%توس%ط
.بطل القصة في طرح أسئلة حول ماهية احلرية؟ وعمّن يكون الرجل احلرّ


