
           
               

 
الدكتور أنور قرقاش  

وزیر الدولة للشؤون الخارجیة  
اإلمارات العربیة المتحدة  

 
: الصحفي األردني تیسیر النجارالموضوع  

 
معالي الدكتور قرقاش،  

 
"ھیومن رایتس ووتش" و "مراسلون بال حدود" للتعبیر عن مخاوفنا بشأن معاملة تیسیر النجار، الصحفي  نكتب إلیكم بالنیابة عن

.2015األردني المسجون في اإلمارات منذ دیسمبر/كانون األول   
 

من قانون "مكافحة جرائم تقنیة المعلومات" في اإلمارات، والتي  29، أدانت المحكمة النجار بموجب المادة 2017مارس/آذار  15في 
لنشر معلومات في اإلنترنت "بقصد السخریة أو اإلضرار بسمعة أو ھیبة أو مكانة الدولة أو  عاما 15و  3تنّص على أحكام بالسجن بین 

 13ألف دوالر). انقضى الحكم بالسجن في  136ألف درھم إماراتي ( 500سنوات وبغرامة  3أي من مؤسساتھا"، وُحكم علیھ بالسجن 
یع جمع األموال الالزمة لدفع الغرامة الكبیرة، وبالتالي سیبقى في السجن سنوات من توقیفھ، لكنھ ال یستط 3دیسمبر/كانون األول، أي بعد 

.ن اإلماراتيأشھر أخرى، وفقا للقانو 6  
 

ار انتھكت اإلمارات حق النجار في حریة الرأي والتعبیر، وحقھ في اإلجراءات القانونیة الواجبة والمحاكمة العادلة. استند الحكم على النج
"فیسبوك" فقط، فضال عن تعلیقات ُزعم أنھ أدلى بھا لزوجتھ خالل مكالمات ھاتفیة.  نشورات وتعلیقات في موقعسنوات، إلى م 3بالسجن 

. تعلیقات 2015دار" في أبریل/نیسان الجمیع منشوراتھ المعنیة في فیسبوك ُكتِبت قبل انتقالھ إلى اإلمارات للعمل كصحفي لدى صحیفة "
ھي: قضائيالحكم الالفیسبوك المشار إلیھا في   

 
"رسالة إلى بعض الصحفیین والكتاب الذین ال تعجبھم المقاومة في غزة .. ال یوجد حقان أبداً في قضیة واحد وإنما ھو حق  •

واحد ھو المقاومة الغزیة ما عداھا فھو باطل كإسرائیل واإلمارات والسیسي وغیرھا من األنظمة التي لم تعد تخجل من الخجل 
."نفسھ  

اإلمارات وضع اإلخوان المسلمین من ضمن قائمة اإلرھاب ألنھا قد تثیر الفتنة في األردن ألن معظم الشعب  "ال یجوز لدولة •
من اإلخوان المسلمین".  

.تاریخیا: الخلیج العربي إسمھ الحقیقي الخلیج الفارسي. لیتھ یعود فارسھا، الفرس أكثر عدالة على العموم"" •  
". و تزیدھا جھال و إنحاطا وفسادا "كل أموال الخلیج تزید من فتنة األمة •  

 

اإلمارات، لكن الحكم لم  فیھا نتقدامحاكمة النجار إلى تعلیقات أدلى بھا لزوجتھ على الھاتف الحكم الصادر عن باإلضافة إلى ذلك، استند 
.یوضح كیف حصلت السلطات على تسجیالت المكالمات، أو متى تم إجراء المكالمات  

 
، منعت السلطات اإلماراتیة في مطار 2015دیسمبر/كانون األول  3اتیة حقوق النجار األساسیة منذ اعتقالھ. في تجاھلت السلطات اإلمار

أبو ظبي النجار من الصعود في طائرة متجھة إلى األردن لزیارة زوجتھ وأطفالھ، كما قالت زوجة النجار، ماجدة حوراني لـ ھیومن 
، عندما أصبح مراسال 2015عاما، وكان یعمل في اإلمارات منذ أبریل/نیسان  15كثر من رایتس ووتش. قالت أیضا إنھ كان صحفیا أل

.ثقافیا لصحیفة دار في اإلمارات  

 



 
 2015دیسمبر/كانون األول  13بعد منعھ من مغادرة البالد، استدعت السلطات اإلماراتیة النجار إلى مركز شرطة في أبو ظبي في 

.واحتجزتھ ھناك  
 

، عندما 2016فبرایر/شباط  10النجار بمعزل عن العالم الخارجي نحو شھرین بعد اعتقالھ. لم یتم تأكید اعتقالھ إال في احتجزت السلطات 
أفادت وسائل إعالم أردنیة أن وزارة الخارجیة األردنیة تأكدت من مسؤولین في اإلمارات أن النجار محتجز. لم یتمكن النجار من 

ام. قال النجار لزوجتھ إنھ لم یكن یعرف اسم أو مكان مركز االعتقال الذي احتُجز فیھ قبل نقلھ في أوائل االتصال بعائلتھ إال بعد عدة أی
إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حیث یُحتجز حالیا. قالت زوجتھ إنھ تمكن من االتصال بھا مرتین في األسبوع منذ نقلھ  2016مارس/آذار 
.إلى الوثبة  

 
اإلماراتیة حق النجار في محاكمة عادلة من خالل احتجازه دون السماح لھ باالتصال بمحام ألكثر من عام، بما فیھ أثناء انتھكت السلطات 

، عن إدانتھ والحكم علیھ من "وام" . أعلنت وكالة أنباء اإلمارات الرسمیة2017استجوابھ، قبل تقدیمھ للمحاكمة في ینایر/كانون الثاني 
.2016مارس/آذار  15التحادیة في أبو ظبي في قبل محكمة االستئناف ا  

 
لتقیید الخطاب المشروع، في انتھاك للمعاییر الدولیة. یحمي  29لطالما استخدمت السلطات اإلماراتیة قوانین فضفاضة مثل المادة 

، الحق في 13عبیر، وفي المادة ، الحق في حریة الرأي والت32"المیثاق العربي لحقوق اإلنسان"، الذي صادقت علیھ اإلمارات، في المادة 
محاكمة عادلة. رغم أن اإلمارات لم تصادق على "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"، إال أن "لجنة األمم المتحدة لحقوق 

من  13إلیھ المادة اإلنسان"، وھي ھیئة من الخبراء المستقلین ترصد تنفیذ العھد، قدمت تفسیرا رسمیا للحق في محاكمة عادلة تستند 
المیثاق العربي.  

 
ألف درھم إماراتي. تنّص المادة  500دیسمبر/كانون األول، لم یتمكن من دفع غرامة الـ  13بالسجن في  مدى عقوبتھرغم أن النجار أنھى 

مفروضة علیھ، فإنھ(ھا) على دفع الغرامة ال المحكوم علیھائیة اإلماراتي على أنھ في حالة عدم قدرة زمن قانون اإلجراءات الج 309
.أشھر 6 ال یجوز أن تزید المدة على درھم، و 100كل  عنیجب أن یواجھ عقوبة إضافیة لمدة یوم واحد في السجن   

 
 حقھ بالحصول على محاكمة تراعي وبعد محاكمة انتھكتحقھ في حریة التعبیر، انتھكت أعوام في السجن لجریمة  3أمضى تیسیر النجار 

محاكمة العادلة. على حكومة اإلمارات معالجة ھذا الوضع، وإطالق سراح النجار فورا حتى بنونیة الواجبة األساسیة، واإلجراءات القا
.یتمكن من العودة إلى األردن إلعادة بناء حیاتھ مع عائلتھ  

 
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،  

 
ج یْ مایكل بَ   

نائب مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا  
ایتس ووتشھیومن ر  

 
انطوان برنارد  
نائب المدیر العام  
مراسلون بال حدود  

 
 


