
       

 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید سلطان 

  عمان
 السلطاني البالط دیوان
 113 مسقط القصر،
 عمان سلطنة

  2016آب /أغسطس 24
  صحفیین ثالثة واحتجاز" الزمن" جریدة إغالق: الموضوع

 
  سعید، بن قابوس السلطان الجاللة صاحب حضرة

 
 الصحفیین، حمایة ولجنة حدود بال مراسلون منظمة تودّ 
 وسائل حریة عن تدافعان حكومیتان غیر منظمتان وھما

 حریة تراجع إلى الجاللة صاحب حضرة تنویھ اإلعالم،
 .ُعمان سلطنة في اإلعالم وسائل

 
 من قلقھم عن ُعمان في اإلعالم وسائل في العاملون ُیعرب
 من لثالثة الشرعي غیر واالعتقال" الزمن" جریدة إغالق

 26 في نشرھا تم مقالة نتیجة بھا العاملین الصحفیین
 في مزعوم بفساد متعلقة قضیة عن 2016 تموز/یولیو
 آب/أغسطس 15 االثنین یوم شھد وقد. القضائي النظام
 المحرر: وھم المحكمة أمام الثالثة الصحفیین مثول

 الحاج، یوسف التحریر رئیس ونائب المعمري، ابراھیم
 االتھامات أما. العبري زاھر المحلیة الشؤون ومحرر

 واإلضرار الدولة، ھیبة من النیل فھي بحّقھم الموجھة
 قید بقضیة تتعلق وثائق ونشر العام، بالنظام
 22 في للمحاكمة الثانیة الجلسة وخالل. التداول
 كفالة بموجب العبري زاھر عن اإلفراج تم آب،/أغسطس
 خطوة وفي. آب/أغسطس 29 حتى المحاكمة وتأجیل
 وممثلي الصحفیین الُعمانیة المحكمة أمرت مفاجئة،
 . الجلسات تفاصیل نشر بمنع المدني المجتمع



 دولیاً  اھتماماً  المستوى رفیعة المحاكمة ھذه استقطبت
 أفراد قبل من االجتماعي التواصل وسائل عبر ودعماً 
 قبل من وكذلك الجریدة بتغطیة المعجبین العامة
 .  الصحفیین مع تضامنھم عن أعربوا الذین أولئك

 
 تغطیتھم بسبب صحفیین محاكمة أو اعتقال یأتي

 لروح تجریم بمثابة لیكون قضائیة لقضیة االستقصائیة
 المعلومة تّوفر التي الصحافة. ذاتھا بحدّ  الصحافة
 على بجدارة نالتھا بسمعة ُعمان سلطة تتمتع. للعامة
 على النزاعات لحلّ  التوسط مجال في الدولي المستوى
 تؤھلھا بإمكانات تتمتع كما العالمیة، الساحة
 . المنطقة في ومستقر متسامح بدور لالضطالع

 
 الصحفیین ھؤالء سراح إطالق جاللتكم من نلتمس ولذلك
 الحكومة حقّ  نتفھم إذ وإننا. مشروط غیر بشكل

 تغطیة في الواردة المعلومات دقة على باالعتراض
 بسبب صحفي أي احتجاز یجب ال أنھ إال ،"الزمن" جریدة

 صحة بخصوص الحكومة ادعاءات عن النظر بغض یكتبھ، ما
 اإلیقاف عقوبة رفع منكم نطلب إننا كما. یورده ما
 9 في اإلعالم وزارة عن صدرت والتي الجریدة بحقّ 

 . آب/أغسطس
 

 المقیِّدة اإلجراءات من الشدید قلقنا عن نعرب إننا
 بالجریدة یتعلق فیما مؤخراً  اتخاذھا تم التي

 جاللتكم تدّخل یؤدي أن إلى ونتطلع بھا، والعاملین
 . المستقلة الصحافة صوت كتم لوقف

 
 النظر على والتقدیر االحترام فائق بقبول وتفضلوا
  طلباتنا، بفحوى

 
 الشكر، جزیل منا ولكم

  
 

 الصحفیین حمایة لجنة مدیر نائب ماھوني، روبرت
 



 
 

  حدود بال مراسلون منظمة عام أمین دیلوار، كریستوفر
 

  


