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اللكترونيي الواطني على السجن من سنوات توزع السلطنة

ستة بحق 2012 يوليو/توز 16 في مسقط في البتدائية الحكمة عن الصادر الكم العبارات بأشد حدود بل مراسلون تستنكر  
عام لدة بسجنهم والقاضي إلكترونيي مواطني

اللكترونيي الواطني هؤلء بحق الصادرة الحكام بعدد صدمتنا بالغ عن نعبّر أن إل يسعنا ل: "النظمة أعلنت الطار، هذا في  
من تتضمن طويلة لئحة إلى أسماؤهم بهذا تضاف.  ذنبهم الوحيد هو مارستهم لقهم في حرية التعبير القوقيي والناشطي  

حد وضع بغية السلطنة على الضغوط يارس أن الدولي الجتمع على يتوجب. بحقهم الحكام صدور بانتظار زالوا ما أو أدينوا  
التهم ورفع الدانات هذه عن بالعودة السلطات ونطالب. العقاب من تام إفلت في تنتهجها التي العارضة الصوات خنق لسياسة  
اللكترونيي الواطني إلى الوجهة

وعبدالله العبري وطالب السيابي وعبدالله البسي ومحمد البادي محمد من كلً بأن العمانية الرسمية النباء وكالة أفادت  
سعيد بن قابوس عمان سلطان ضد وتويتر فايسبوك على" تشهيرية "اعتبرت بتصاريح لدلئهم أدينوا قد حاردان منىو العريي  

لنتهاكهما قانون تكنولوجيا العلومات البادي ومحمد العبري طالب ضد السجن من إضافية أشهر بستة الطالبة وتت. سعيد آل  
1000 قدرها كفالة تسديد مقابل في يونيو/حزيران 25 في عنهم وأفرج يونيو/حزيران 11 في للتوقيف جميعهم تعرّضوا وقد  

القبل سبتمبر/أيلول 10 في الستئناف محاكمة تتم أن الرتقب ومن). يورو 2130 حوالى (ريـال

في والديقراطية الرية من بالزيد للمطالبة 2011 العام مظاهرات في العريي وعبدالله البسي محمد الناشطان شارك  
2011 مايو/أيار في لحقاً للعتقال أيضاً الصور البسي محمد تعرّض وقد. السلطنة مؤسسات

ناشطاً 11 فينتظر. مقلقاً منحى جدّ يأخذ الحليي والصحافيي اللكترونيي بالواطني العمانية السلطات تنكيل أن جلياً يبدو  
.بحقهم حكم إصدار العام، النظام وتكدير الشرعي غير التجمع بتهمتي يونيو/حزيران 11 في للتوقيف تعرّضوا آخرين حقوقياً  

حمد محمود أبرزهم إلكترونيي مواطني وعدة الهنائي محمد مختار الزمن جريدة في العامل الصحفي نذكر هؤلء، بي ومن  
.ومخالفة قانون تكنولوجيا العلومات اللكية بالذات القدح بتهمة يوليو/توز 9 في آخرين ناشطي ثلثة مع أدين الذي الرواحي  

تتم أن على محتجزين 11الـ اللكترونيي الواطني من خمسة زال فما يونيو،/حزيران 25 في البعض سبيل إخلء ت وإذا  
القبل يوليو/توز 29 في محاكمتهم


