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المقدمة

ال تسمح ألحد أن يجعل من حقوقك ليست أولوية.

االنتهــاكات الحقوقيــة، أحــد أكثــر التحديــات خطــورة التــي يواجههــا الناشــطين والكّتــاب والصحفييــن 
ــم، حتــى تلــك التــي تتبنــى األنظمــة السياســية الحضاريــة. لكــّن فــي الشــرق  فــي كافــة مناطــق العال
المركــز  يوميــة.  كحــوادث  عليهــا  متعــارف  حالــة  أصبحــت  الحقوقيــة  االنتهــاكات  األوســط 
العمانــي لحقــوق اإلنســان، ومنــذ 2013 اتخــذ علــى عاتقــه مهمــة توثيــق االنتهــاكات ونشــرها فــي 
ــة احتــاج  ــة لتوثيــق هــذه االنتهــاكات للتاريــخ، وإنشــاء مرجعيــة فــي حال تقريــر ســنوي، فــي محاول
ــة  ــي كتاب ــاكات ه ــذه االنته ــق ه ــق أّن توثي ــا العمي ــن إيمانن ــك، م ــا. وكذل ــون له ــون أو المهتم الباحث

ــخ. ــذا التاري ــير ه ــة س ــة لمراقب ــة فعال ــان، وطريق ــوق اإلنس ــيرة حق ــخ وس لتاري

يقــّدم المركــز تقريــره الســنوي الرابــع علــى التوالــي، هــذه المــّرة لــــ عــام 2017 ومــا تضمنتــه مــن 
انتهــاكات، مــع اإلشــارة إلــى أنــه ولرغبــة بعــض ضحايــا هــذه االنتهــاكات، فــإن التقريــر لــن يتطــرق 

إلــى ذكــر بعــض القضايــا.
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       حريات المعتقد والدين واإللحاد:

عبدهللا حبيب: 
تكــرر مشــهد تأجيــل محاكمــة الكاتــب والناقــد الســينمائي عبــدهللا حبيــب منــذ ينايــر 
الماضــي وحتــى نشــر هــذا التقريــر، وكان كلمــا يأتــي موعــد جلســة مؤجلــة يؤجــل 
مــرة أخــرى إلــى موعــد آخــر للحكــم. وكان عبــدهللا قــد حكــم عليــه فــي 8 نوفمبــر/
ر.ع )$5200(،  وغرامــة 2000  ســنوات،  بالســجن 3  الثانــي 2016،  تشــرين 
وكفالــة 1000 ر.ع )2600$( فــي حالــة االســتئناف، فــي تهــم تتعلــق بــازدراء 
الديــن ونشــر الكراهيــة والتجديــف فــي الــذات اإللهيــة، وكذلــك بمخالفــة المــادة 19 
ــا  ــات فيم ــة المعلوم ــتخدام تقني ــة باس ــات والمتعلق ــة المعلوم ــم تقني ــون جرائ ــن قان م
شــأنه اإلخــالل بنظــام الدولــة العــام. وحتــى موعــد نشــر هــذا التقريــر، ال زال 

التأجيــل ســيد الموقــف.

حسن البّشام:
ألغــت المحكمــة العليــا يــوم 17 ينايــر الماضــي حكــم محكمــة االســتئناف على الناشــط 
والدبلوماســي الســابق حســن البشــام، وأمــرت بإعــادة أوراق الدعــوى إلــى محكمــة 
االســتئناف لتفصــل فيــه مــن جديــد بهيئــة مغايــرة، ولكــن االســتئناف يــوم 19 نوفمبــر 

أكــدت حكــم االبتدائيــة الســابق الــذي كانــت العليــا قــد ألغتــه!
وكانــت محكمــة مســقط االبتدائيــة حكمــت علــى البشــام فــي الــــ 8 مــن فبراير/شــباط 

باآلتــي:
ــة )الســجن 3 ثــالث ســنوات، غرامــة 500  – التجديــف عالنيــة علــى العــزة اإللهي

ر.ع )1300 $((.
– إعابة ذات السلطان )السجن 3 ثالث سنوات، غرامة 500 ر.ع )1300 $((.

ــة )الســجن ســنة والغرامــة  ــم الديني ــة فــي مــا مــن شــأنه المســاس بالقي - اســتخدام الشــبكة المعلوماتي
ر.ع)$2600((.  1000

وهي األحكام نفسها التي أيدتها االستئناف الحقا في الــ 13 من يونيو/حزيران 2016.
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 حرية الرأي والتعبير والنشر:

حمود الشكيلي: 
الحكــم علــى الكاتــب والقــاص حمــود الشــكيلي يــوم 18 ينايــر، بتأكيــد الحكــم الســابق 
الصــادر مــن المحكمــة االبتدائيــة مــع وقــف التنفيــذ. وكان الشــكيلي قــد ُحكــم عليــه 
فــي محكمــة مســقط االبتدائيــة )درجــة أولــى( بالســجن 3 ســنوات، وغرامــة 1000 
ر.ع ) 2600$(، ومبلــغ 5000 ر.ع ) 13000$( كفالــة، بعــد إدانتــه باســتخدام 

تقنيــة المعلومــات فــي نشــر مــا مــن شــأنه اإلخــالل بالنظــام العــام.

بدر الشيباني:
الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون وبتوجيهــات مــن رئيــس الهيئــة الدكتــور عبــدهللا الحراصــي، تأمــر 
يــوم  5 ينايــر بإقصــاء اإلعالمــي العمانــي بــدر الشــيباني عــن برنامــج إذاعــي، بعــد إذاعتــه تقريــرا 

إذاعيــا عــن تجــارة الجنــس فــي عمــان.

منصور المحرزي:
أصــدرت محكمــة مســقط االبتدائيــة يــوم الثالثــاء 23 مايــو حكمهــا بســجن  الكاتــب منصــور 
د مبلــغ 2000 )5200$( كفالــة  المحــرزي 3 ســنوات وغرامــة 500 ر.ع )1300$(. كمــا ُحــدِّ
فــي حالــة اســتئناف الحكــم، وذلــك بعــد أن ُوجهــت إليــه تهــم اإلعابــة فــي الــذات الســلطانية والنيــل مــن 

هيبــة الدولــة.
منصــور المحــرزي كاتــب عمانــي وصــدر لــه كتابــان، األول عــام 2014 بعنــوان: الدولــة والمجتمــع 
فــي عمــان )منــذ عصــر النباهنــة وحتــى العصــر الحديــث(، وكتــاب آخــر فــي 2016، بعنــوان: عمــان 
فــي مربــع الفســاد، السياســة والتنميــة والتخلـّـف )كشــف الوقائــع ونقــد المســلمات(. لكن الكتــاب األخير 
ــال  ــى اعتق ــذي أدى إل ــس ال ــبب الرئي ــه الس ــز أن ــد المرك ــذي يعتق ــواق، وال ــن األس ــا م ــحب الحق ُس
منصــور، حيــث أنــه وحســب معلومــات للمركــز، فقــد ُســلم االدعــاء العــام نســخة مــن الكتــاب، مــن 
شــخص مجهــول الهويــة اّدعــى أنــه اشــتراه مــن معــرض الشــارقة الدولــي، وهــو األمــر الــذي نفــاه 
محامــي منصــور حيــث أفــاد المحكمــة بعــدم وجــود الكتــاب فــي معــرض الشــارقة وال أّي معــرض 
ــاب  ــذي ســلّم الكت ــاب آخــر، وطلــب محامــي منصــور مــن قاضــي الجلســة حضــور الشــخص ال كت
إلــى االدعــاء العــام كشــاهد، وهــو مــا رفضــه القاضــي يوســف الفليتــي، الــذي أصــدر الحكــم أعــاله.
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حرية الرأي والتعبير والنشر: 

سحب كتابين من معرض مسقط الدولي للكتاب )فبراير-مارس 2017(:
قامــت إدارة معــرض مســقط الدولــي للكتــاب )الــدورة 22( بســحب إصداريــن مــن المعــرض، وهمــا: 
كتــاب مجلــة مواطــن )عمــان تحديــات الحاضــر ومــآالت المســتقبل، 2016( وإصــدار شــعري 
ــة مواطــن كان موجــوداً فــي  للشــاعر أحمــد العريمــي )لــك ال والء، 2017(. رغــم أن إصــدار مجل

ــابق 2016. ــاب الس ــرض الكت مع
ــة مواطــن  ــاب مجل ــث يتضمــن كت ــن، حي ــوى الكتابي ــد المركــز أن الســبب الرئيســي هــو محت ويعتق
ــن  ــا يتضم ــلطة، كم ــد أداء الس ــكار تنتق ــر عــن آراء وأف ــي تعب ــاالت الت ــوارات والمق ــن الح ــددا م ع
ديــوان )لــك ال والء( الشــعري نصــا طويــال بــه العديــد مــن العبــارات واألفــكار التــي تنتقــد 
ــة  ــدن جمعي ــم ُت ــحب، ول ــرار الس ــى ق ــا عل ــم ُتعلّق ــراث ل ــة والت ــالم والثقاف ــا اإلع ــة. وزارت الحكوم

ــة! ــاء الحادث ــاب واألدب الكّت

أحمد البحري:
احتجــز جهــاز األمــن الداخلــي العمانــي »المخابــرات«، المعلــم والناشــط فــي المجــال الثقافــي أحمــد 
ــره  ــبب نش ــان 2017. بس ــن، 17 أبريل/نيس ــار االثني ــق نه ــتدعائه للتحقي ــد اس ــك بع ــري، وذل البح
ــع الرباعــي  ــيارات الدف ــار س ــا انتش ــد فيه ــوك، ينتق ــس ب ــي الفي ــه الخاصــة ف ــر صفحت ــاركة عب مش
للشــرطة العمانيــة علــى شــوارع محافظــة البريمــي – حيــث يســكن أحمــد- حيــث اعتبــر أن طريقــة 
ــو دون  ــي 16 ماي ــا ف ــق ســراح »البحــري« الحق ــة وتســبب الزحــام. وأطل انتشــارها تحجــب الرؤي

ــة تهمــة إليــه. توجيــه أّي
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حرية الرأي والتعبير والنشر: 

خالد الرمضاني:
 اعتقلــت الســلطات العمانيــة المواطــن خالــد الرمضانــي يــوم الســبت 15 أبريل/نيســان 2017، بعــد 
أن أوقــف عنــد منفــذ وادي الجــزي الحــدودي البــري، وُحــّول نهــار االثنيــن 17 أبريل/نيســان 2017 
إلــى القســم الخــاص فــي محافظــة مســقط. ويعــود ســبب االعتقــال إلــى عــدد مــن المشــاركات نشــرها 
ــد اســتدعي  ــد عبــر صفحتــه فــي الفيــس بــوك ينتقــد فيهــا الحاكــم والنظــام والفســاد، كمــا أن خال خال
ســابقا مــّرات عــدة للتحقيــق لنفــس الســبب. أطلــق ســراح خالــد الحقــا فــي 24 أبريــل دون توجيــه أّيــة 

تهمــة إليــه.

خالد الراشدي:
خالــد  محاكمــة  جلســات  أولــى  ديســمبر،  الثالثــاء 19  يــوم  االبتدائيــة  مســقط  محكمــة  شــهدت 
الراشــدي، اإلعالمــي الســابق وموظــف فــي جهــاز الرقابــة اإلداريــة والماليــة، حاليــاً بتهمــة مخالفــة 
ــي  ــابه الخــاص ف ــى حس ــه عل ــدات ل ــات، بســبب تغري ــة المعلوم ــم تقني ــون جرائ ــن قان ــادة 19 م الم
تويتــر، انتقــد فيهــا ممارســات إجرائيــة لمؤسســتين حكوميتيــن: وزارتــي الداخليــة و اإلســكان، دون 
ــن.  ــي الوزارتي ــى موظف ــاوزا عل ــي تج ــام العمان ــاء الع ــره االدع ــا اعتب ــو م ــن، وه ــمية الوزارتي تس
ــر  ــوم 2 يناي ــي ي ــم ف ــة للحك ــذي حجــز القضي ــي، ال ــة القاضــي يوســف الفليت ــرأس جلســة المحاكم ت

.2018
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حرية الصحافة:

فاطمة العريمي:
ــرز  ــة رويت ــل وكال ــة تمثي ــر رخص ــوم 12 يناي ــة ي ــالم العماني ــحبت وزارة اإلع س
مــن الصحفيــة فاطمــة العريمــي، بعــد نشــر الوكالــة خبــرا عــن طلــب ُعمــان 
وديعــة بمليــارات الــدوالرات مــن دول الخليــج العربــي، األمــر الــذي نفتــه حكومــة 

عمــان.

جريدة الزمن:
أصدرت المحكمة العليا في عمان يوم 5 أكتوبر الماضي قرارا نهائيا بغلق 

جريدة الزمن. وكان االدعاء العام العماني في يناير الماضي قد طعن في 
ــمبر  ــوم 26 ديس ــتئناف ي ــة االس ــن محكم ــادر م ــالق الص ــرار اإلغ ــاء ق ــم إلغ حك

 .2016
قضيــة جريــدة الزمــن التــي بــدأت فصولهــا فــي يوليــو 2016 –ارجــع إلــى التقريــر 
ــن  ــن م ــجن اثني ــي بس ــم النهائ ــك الحك ــالق وكذل ــت لإلغ ــنوي 2016- تعرض الس
ــام،  ــذا الع ــن ه ــو م ــي ماي ــا ف ــري الحق ــم المعم ــراح إبراهي ــق س ــا. أُطل صحفييه
ويوســف الحــاج فــي 23 أكتوبــر الماضــي. وكان وزيــر اإلعــالم عبدالمنعــم 
ــوم 9 أغســطس  ــا ي ــدة ووقــف تداوله ــرارا بإغــالق الجري ــذي أصــدر ق الحســني ال

ــى  ــر حت ــذ يناي ــا كل 3 أشــهر، من ــداول الزمــن ومنعه ــّرر إصــدار وقــف ت 2016، ك
يوم صدور قرار المحكمة العليا –خصم جريدة الزمن في القضية- بإغالق الزمن نهائيا.

مجلة مواطن:
قامــت الســلطات المختصــة فــي عمــان يــوم 3 مايــو الماضــي بحجــب موقــع مجلــة 
مواطــن اإللكترونيــة، تزامنــا مــع إعــالن مواطــن عودتهــا إلــى النشــر مجــددا فــي 
يــوم الصحافــة العالمــي 3 مايــو. وكانــت مواطــن قــد أعلنــت ســابقا فــي 14 ينايــر 
2016 توقفهــا عــن العمــل بعــد تكــرر تعــرض عــدد مــن العامليــن فيهــا لمضايقــات 
ــا العــودة إلــى نشــاطها. كمــا تعــرض ســابقا مؤسســها ورئيــس  ــة، لتقــرر الحق أمني
تحريرهــا محمــد الفــزاري، لمضايقــات أمنيــة فــي عمــان تمثــل آخرهــا فــي ســحب 
جــواز ســفره ووثائقــه الشــخصية بعــد منعــه مــن الســفر، قبــل قــراره الرحيــل مــن 
عمــان فــي يوليو/تّمــوز 2015 واالتجــاه إلــى المملكــة المتحــدة لطلــب اللجــوء 
السياســي. ال زالــت موقــع المجلــة محظــورا حتــى موعــد نشــر هــذا التقريــر.
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التضييق على النشطاء:

قامــت الســلطات األمنيــة العمانيــة يــوم 29 ينايــر بمنــع أســرة محمــد الفــزاري -رئيــس تحريــر مجلــة 
مواطــن- مــن الســفر، وســحب وثائقهــم الشــخصية. وكانــت زوجــة الفــزاري الكاتبــة بدريــة المعمــري 
متوجهــة إلــى مطــار دبــي نفــس اليــوم، ومعهــا طفليهــا للســفر إلــى المملكــة المتحــدة، حيــن اعترضتهــا 
ســيارة شــرطة وســحبت منهــا وثائقهــا الشــخصية ووثائــق أطفالهــا وأمرتهــا بالعــودة والحضــور اليــوم 
الثانــي لــــ القســم الخــاص -الجهــة التنفيذيــة بيــن جهــاز األمــن الداخلــي )المخابــرات( وبيــن االدعــاء 
ــه زوجــة الفــزاري للمنــع مــن  ــم تكــن هــذه المــّرة األولــى التــي تتعــرض في العــام-  فــي مســقط. ول

الســفر.

ــم  ــن بعضه ــد أعل ــن، وق ــن النشــطاء العمانيي ــي جــوازات ســفر عــدد م ــن الداخل ــاز األم ســحب جه
ــد  ــة أخــرى ق ــا مــن أي إجــراءات كيدي ــا فّضــل البعــض اآلخــر الصمــت خوف ــط عــن األمــر فيم فق
ــرأي  ــة ال ــرأي فــي قضي يتبعهــا جهــاز األمــن الداخلــي ضدهــم. هــالل البوســعيدي، أحــد معتقلــي ال
الشــهير »اإلعابــة« عــام 2012، وكذلــك اعتقــل الحقــا فــي ديســمبر 2014 بعــد اختطافــه مــن 
مدينــة العيــن اإلماراتيــة وتســليمه للســلطات العمانيــة، ال زال بــال جــواز ســفر منــذ آخــر اعتقــال لــه. 
ــاز األمــن  ــه المســتمرة بضــرورة اســتعادة جــواز ســفره لغــرض العــالج، إال أن جه ورغــم مطالبت

الداخلــي رفــض إعــادة الجــواز إليــه حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.

ــى  ــدة نشــرها عل ــي أغســطس 2016 بســبب قصي ــل ف ــذي اعتق ــك الكاتــب حمــود الشــكيلي، وال كذل
صفحتــه الخاصــة فــي الفيــس بــوك، تــم ســحب جــواز ســفره منــه فــي 7 فبرايــر، بعــد أن منــع قبلهــا 
مــن الســفر، رغــم انتهــاء قضيتــه فــي محكمــة االســتئناف يــوم 18 ينايــر.  ورغــم مطالبــات حمــود 

ــى اآلن. ــظ بالجــواز إل ــي ال زال يحتف ــن الداخل ــفره، إال أّن األم ــتعادة جــواز س باس
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حرية التجمع السلمي:

ــقط  ــي مس ــكا ف ــفارة أمري ــام س ــر أم ــي يتظاه ــن عمان ــي أول مواط ــاد الفارس عم
عاصمــة عمــان، يــوم 2017/12/7 ضــد القــرار األمريكــي باالعتــراف بالقــدس 
كعاصمــة إســرائيل. اختطفتــه الســلطات األمنيــة إلــى مركــز شــرطة بوشــر، وتــم 
التحقيــق معــه لســاعات، منعــا لقيــام أيــة تظاهــرة أخــرى. أفــرج عنــه بعــد ذلــك بعــد 
توقيعــه علــى تعهــد بعــدم التظاهــر مجــددا. عمــاد مــن مواليــد1980، مدينــة صــور 

)محافظــة الشــرقية جنــوب(.

اللجوء إلى الخارج:

شــهد عــام 2017 حالتــي لجــوء سياســي إلــى المملكــة المتحــدة لناشــطين عمانييــن، 
همــا الكاتــب معاويــة الرواحــي، والناشــط الحقوقــي الســابق ســعيد جــداد. 

وكان معاويــة الرواحــي قــد قضــى فتــرة عــام وشــهر فــي أحــد ســجون اإلمــارات، 
قضــى 100 يــوم منهــا فــي ســجن انفــرادي، قبــل أن ُينقــل إلــى ســجن الوثبــة ليقضــي 
ــا  ــد م ــرر بع ــه ق ــارس 2016. لكن ــي م ــا ف ــق ســراحه الحق ــه، وأطل ــدة في ــة الم بقي
يقــرب مــن العــام الخــروج مــن عمــان واللجــوء إلــى المملكــة المتحــدة فــي فبرايــر، 
خوفــا مــن تهــم كيديــة قــد يبتــزه جهــاز األمــن الداخلــي فــي عمــان بهــا، كمــا تعــّرض 
ــه الســابقة – شــؤون البــالط الســلطاني-  قبلهــا إلــى الفصــل تعســفيا مــن جهــة عمل
رغــم تقديمــه مــا يثبــت حــول حالتــه الصحيــة النفســية، ودون إعطــاءه حــق 

التقاضــي ضــد قــرار الفصــل.

ــر مــن مــرة  ــد تعــرض للســجن أكث ــا الناشــط الحقوقــي الســابق ســعيد جــداد، فق أم
فــي عمــان، وفــي ســجون مختلفــة )مســقط وصاللــة(. خــرج مــن الســجن يــوم 26 
أغســطس 2016، ولكنــه منــع مــن الســفر بعــد ذلــك. قرر ســعيد فــي مــارس الماضي 
ــى المملكــة المتحــدة لضمــان ســالمته الشــخصية  الخــروج مــن عمــان واللجــوء إل

ــال والســجن مجــددا. ــه وعــدم تعرضــه لالعتق وحريت
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إطالق سراح:

أطلقــت الســلطات األمنيــة، يــوم 10 إبريــل ســراح الكاتــب ورئيــس تحريــر الزمــن، إبراهيــم 
المعمــري، بعــد أن قضــي محكوميــة الســجن 6 أشــهر بســبب التقريــر الصحفــي الــذي نشــرته 

جريــدة الزمــن »الُمغلقــة« باســم جهــات عليــا تغــل يــد العدالــة.

السيناريســت والروائــي، ومديــر تحريــر الزمــن، يوســف الحــاج، تــم إطــالق ســراحه يــوم 23 
أكتوبــر، بعــد قضــاء محكوميــة الســجن ســنة، بســبب نشــر جريــدة الزمــن المغلقــة تقريــرا عــن 
ــا،  فســاد فــي المؤسســة القضائيــة، وكذلــك إجــراءه مقابلتيــن مــع نائــب رئيــس المحكمــة العلي

علــي النعمانــي، الــذي أثبــت وجــود الفســاد.
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