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 تحرك عاجل
 اإلفراج عن صحفي أردني

تيسير سلمان النجار من سجن الوثبة  الصحفي والشاعر األردنيُأفرج عن ، 2019فبراير/شباط  12في 
عاصمة اإلمارات العربية المتحدة؛ حيث تنازلت السلطات اإلماراتية عن الغرامة التي ُفرضت  ،بأبو ظبي

 13عليه وُأعيد جًوا إلى األردن في اليوم ذاته. وكان من الُمقرر أن ُيفرج عن سجين الرأي في 
حيث  ،احتجازه قد ُمدد ، بعدما أمضى حكًما بسجنه لمدة ثالثة أعواٍم، إال أن2018ديسمبر/كانون األول 

 .أسرته قادرة على دفع الغرامة التي فرضتها المحكمة لم تكن

 دات. وجزيل الشكر لمن أرسل المناشدات. د من المناشال حاجة إلى المزي

وثبة بأبو ظبي، بعد شهرين من ُأفرج عن تيسير سلمان النجار من سجن ال، 2019فبراير/شباط  12في 
تنازلت السلطات اإلماراتية عن الغرامة المالية التي ُفرضت السجن لمدة ثالثة أعواٍم، حيث ه فترة حكٍم بقضائ
 ا على الفور إلى األردن في نفس اليوم.وأُعيد جو   ،عليه

وقد عكفت منظمة العفو الدولية على العمل بشأن حالة تيسير النجار عبر شبكة التحركات العاجلة ووسائل 
بعد اإلفراج  ،وقالت زوجة تيسيرالتواصل االجتماعي، ُمسلطة األضواء على حالته كلما سنحت الفرصة. 

 نتم بمثابة أسرة لتيسير ولي؛ شكر ا لكم على دعمكم المتواصل".لمنظمة العفو ما يلي: "لقد ك ،عنه

 جهازاستدعي من قبل ، وذلك بعدما 2015ديسمبر/كانون األول  13في  وكان تيسير النجار قد اعُتقل
يوم ا  68، اتصل بأسرته، بعد أن أمضى 2016فبراير/شباط  18وفي . ذاته اليوم فيشرطة في أبو ظبي ال

نى تابع لجهاز أمن الحبس االنفرادي في مب كان ُيحتجز قيدالعالم الخارجي، وأخبرهم أنه  محتجز ا بمعزل عن
 اعترافات". وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه تعرض للتعذيب“بـ عرض "لضغٍط شديد"، لكي ُيدلي الدولة، وأنه يت

ى سجن الوثبة. ولم يتسن لتيسير . وبعد نحو عشرة أياٍم، أجرى اتصاال  آخر بزوجته وأخبرها أنه ُنقل إلآنذاك



منذ  األولى للمرة، ، حينما مُثل2017يناير/كانون الثاني  18محاكمته في  تبدأإلى أن محاٍم الوصول إلى 
 حيثما اُتهم رسمي ا. ،بأبو ظبي اعتقاله، أمام محكمة االستئناف االتحادية

 500أعواٍم ودفع غرامة مالية قدرها  صدر بحق تيسير حكٌم بالسجن لمدة ثالثة، 2017مارس/آذار  15في و 
دوالر ا أمريكي ا(؛ حيث ُأدين بـ"نشر معلومات بقصد اإلضرار بسمعة ومكانة  136,130ألف درهٍم )حوالي 

، حيثما أثنى على "المقاومة 2014دولة اإلمارات"، على خلفية نشره تعليق على حسابه على فيسبوك في 
بيد أن تيسير قد  ؛بلدان العربية منها، ومن بينهم اإلمارات العربية المتحدةانتقد موقف الو الفلسطينية" في غزة، 

والحكم  ، أيدت المحكمة االتحادية العليا إدانته2017يونيو/حزيران  19في نفى "إساءته" إلى اإلمارات. و 
 الصادر بحقه.

 (المذكر صيغ) تيسير سلمان النجار اإلشارة الُمفضلة: االسم وصيغ
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