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 اللئحة السوداء تطول

 إدانة عشرين مواطناً إلكترونياً

2012أغسطس /آب 8و 6تستنكر مراسلون بل حدود بأشد العبارات القرارات التي اتخذتها الحكمة البتدائية في مسقط في   
 .والقاضية بالكم على عشرين مواطناً إلكترونياً بالسجن لدة عام

تندرج هذه الدانات الصادرة بحجة معاقبة تصاريح تبدو تشهيرية في سياق تديد اللئحة: "في هذا الطار، أعلنت النظمة  
 السوداء الطويلة التي تطال مواطني إلكترونيي اكتفوا بمارسة حقهم في التعبير عن آرائهم في سياسة السلطان قابوس بن سعيد

وتناشد النظمة القضاء نقض حكم الستئناف وإسقاط التهم التعسفية الوجهة ضد هؤلء الشخاص". آل سعيد وحكومته . 

بسمة الكيومي وباسمة راجحي والهاشمي سعيدعلى  2012أغسطس /آب 8 بأنه حكم في غولف نيوزأفاد موقع الخباري   
عبداو محمد النادي  وبدر الابري وخالد النوفلي ومحمود الرواحي ومحمد الفزاري وعبدا الغيلني ومختار الهنائيو  

".تكدير النظام العام"و" التجمّع غير القانوني"بتهمتي ) يورو 420حوالى (ريـال  200 بالسجن لدة عام وغرامة قدرها اليلني  

ولرفع القضية إلى محكمة. وقد حكم على البعض بتهمتي إهانة الذات السلطانية وانتهاك قانون مكافحة الرية اللكترونية  
ريـال 1000أعلى في الستئناف، يجب على كل واحد منهم أن يسدد مبلغاً قدره  . 

وبا أن الدارة تكون مقفلة في عطلة نهاية. خلفاً للجراءات العتيادية، أصدر القاضي يوسف الفليتي حكمه في نهاية اليوم  
وبعد نقلهم إلى السجن،. السبوع، لم يتمكن الشخاص الحد عشر من استئناف الكم أو التقدّم بطلب إفراج مشروط  

أغسطس أقلّه قبل أن يتمكنوا من ذلك/آب 11سيبقون محتجزين حتى يوم السبت  .

أما النظر في قضية.  بالسجن لدة عام بناء على التهم نفسهاأسامة الثويةأغسطس أيضاً، في قضية ماثلة، حكم على /آب 8في   
أغسطس/آب 26 فأجّل إلى ميمونة بعادي . 

هلل البوسعيديأغسطس الاضي، اعتبرت الحكمة البتدائية في مسقط مذنباً بإهانة الذات السلطانية كلً من /آب 6في   
.عوض الصوافي وأحمد العمري وعبدا العبدلليو محمد الكيومي وراشد البادي وبسام أبو قصيدة وعيسى السعوديو  

لدلئهم بتصاريح) يورو 2130حوالى (ريـال  1000وقد حكم على التهمي الثمانية بالسجن لدة عام وتسديد غرامة قدرها   
 مهينة على الشبكات الجتماعية ضد سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد ونشر وثائق من شأنها أن تلحق الضرر بالنظام

 .العام

يوليو الاضي قد برئت وأسقطت كل التهم/توز 25 التي أدينت في هذه القضية وأخلي سبيلها بكفالة في  أمينة السعديإل أن  
 .الوجهة ضدها



يوليو الاضي إدانة عشرة أشخاص في الحكمة/فقد شهد شهر توز. إن إصرار السلطنة على تكميم الصوات العارضة لثير للقلق  
منىيوليو وستة ناشطي آخرين من بينهم /توز 9 وثلثة ناشطي آخرين في محمود حمد الرواحي :البتدائية في مسقط  

     يوليو الاضي  /  توز     16   في   حاردان

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/oman-2.pdf

