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 تحرك عاجل
 م محاكمة جائرةمدير إعالمي سابق بلجنة تنظيم كأس العالم ُيحاك  

يمضي المواطن األردني عبدهللا إبحيص حكًما بسجنه لمدة ثالثة أعوام، بعد أن حوكم في قطر محاكمة 
 15وفي  منه باإلكراه. ُتِزعُان أنهم ع  ز  ه نلكو أنه اعترافه، على إليه  ُيشارجائرة، استندت إلى ما 
إدانته بتهم تضمنت إساءة استخدام حكم  ، أيَّدت محكمة االستئناف2021ديسمبر/كانون األول 

وفي الوقت الراهن، يستأنف  األموال العامة، لكنها خفَّضت فترة سجنه إلى ثالثة أعوام بداًل من خمسة.
دولية السلطات القطرية إلى إلغاء الحكم بسجن قضيته أمام محكمة التمييز. وتدعو منظمة العفو ال

 عبدهللا إبحيص واإلفراج عنه على الفور.

 م نموذج الرسالة أدناه.ابادر بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيرك الخاص أو استخد

 الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانيمعالي 
 رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 طريق الكورنيش،
 8895بريد:  صندوق 
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 رئيس الوزراءمعالي 

 تحية طيبة وبعد ...

مواطن أردني ومدير االتصاالت السابق للجنة العليا للمشاريع واإلرث القطرية  ،عبدهللا إبحيص ذينف  
مة لبطولة كأس العالم   في أعقاب محاكمة جائرة. ا بسجنه لمدة ثالثة أعوام،، حكًما مجحفً 2022الُمنظ ِّ

 12عبدهللا إبحيص بمقر عمله في  الدولةأمن ضباط دائرة المباحث الجنائية وجهاز  واعتقل
، . وُاقتِّيد إلى مقر دائرة المباحث في الدحيل، شمال العاصمة القطرية الدوحة2019نوفمبر/تشرين الثاني 



منعوه من االتصال بمحاميه لمدة تسعة أيام، على الرغم من طلبه لذلك و  ،الدولةأمن واستجوبه ضباط 
أسرته، أو ب دون أن ُيسَمح له باالتصال بمحام   من عدة مرات. وهدده الضباط باالحتجاز لمدة ستة أشهر

وب ، إذا رفض التوقيع على "اعتراف" مكتدوه أيًضا بتهديد أمن أسرته وأمانهمع  تو ، و ابدنيً عليه االعتداء بو 
، حيث وفي اليوم التالي، َمُثل عبدهللا أمام نيابة أمن الدولة وق عه في نهاية المطاف.و  إليه قدموهمسبًقا 

أنكر ما ورد في "االعتراف" الذي وق عه في اليوم السابق، ولكن ُمورس عليه الضغط ُمجدًدا لكي ُيوق ِّع 
لحاق الضرر وُاُتهِّم بإساءة استخدام األموال العامة، والرش الوثيقة. وة، والتواطؤ للحصول على رشوة، وا 

 باللجنة العليا.
، إال أن إحدى المحاكم االبتدائية أدانته 2019ديسمبر/كانون األول  21وكان قد ُأفرِّج عنه بكفالة في 

، وأمرته بدفع غرامة مالية قدرها 2021أبريل/نيسان  29وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام في 
نوفمبر/تشرين الثاني  15ل ُمجدًدا في دوالر أمريكي(. واُعُتقِّ  41197طري )ما ُيعادل ألف ريال ق 150

استئناف الحكم الصادر بحقه، وأضرب عن الطعام مباشرًة بعد ذلك لمدة  ، بينما كان ينتظر بدء2021
، 2021ديسمبر/كانون األول  15كيلوغرام من وزنه. وفي  20يوًما، احتجاًجا على احتجازه، وَفَقد  30
سجنه إلى ثالثة أعوام بداًل من خمسة. مدة  إدانته، لكنها خف ضتي دت محكمة االستئناف القطرية حكم أ

ُتستأَنف قضيته أمام محكمة التمييز، بينما ال يزال ُمحتجًزا في السجن المركزي في وفي الوقت الراهن، 
 الدوحة.

 ُانُتزِّعأبلغ قاضي المحكمة بأنه  الذي عتراف"الاكانت محاكمة عبدهللا إبحيص جائرة، إذ استندت إلى "و 
محكمة االستئناف أي تحقيقات بشأن  والولم ُتجرِّ المحكمة االبتدائية  .العنفتحت التهديد بباإلكراه و منه 

 ُيدينه. مزاعمه حول االعتراف الُمنتَزع باإلكراه، بل وأخذت به باعتباره دليالً 
دهللا إبحيص واإلفراج عنه على الفور. ويجب إجراء تحقيقات إدانة عبحكم  معاليكم على إلغاء نحثو 

ضه للتهديد كي ُيدلي باعترافات ُتجّرمه  وفي حالة ثبوت ؛باإلكراه مستقلة وفعَّالة بشأن المزاعم حول تعرُّ
 األعمال. تلك، يجب محاسبة الُمشتب ه بضلوعهم في ة هذه المزاعمصح

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 

 



 معلومات إضافية

عاًما( مواطن أردني وأب لولدين يبلغان من العمر أربعة وستة أعوام. وكان إبحيص  36عبدهللا إبحيص )
، وهي 2022نظِّ مة لبطولة كأس العالم مدير االتصاالت السابق للجنة العليا للمشاريع واإلرث القطرية المُ 

 وتنفيذه. 2022ة كأس العالم هيئة حكومية مسؤولة عن التخطيط لمشروع استضافة بطول

ُاقتِّيد إلى مقر دائرة المباحث الجنائية في الدحيل، شمال ثم ، 2019نوفمبر/تشرين الثاني  12واُعُتقِّل في 
الدوحة، حيث استجوبه ضباط جهاز أمن الدولة. وفي وقت الحق من ذلك اليوم، ُاقتِّيد إبحيص إلى 

جهزته اإللكترونية. وبعد احتجازه لمدة أل مصادرتهمو  لمنزللضباط دائرة المباحث  في أثناء تفتيشمنزله، 
ُأفرِّج عنه بكفالة إلى ، 2019ديسمبر/كانون األول  21وفي . تسعة أيام، ُسمِّح له أخيًرا باالتصال بمحام  

 حين محاكمته، بينما ُأحيل ملف قضيته إلى هيئة أخرى، وبالتالي، لم َتُعد قضية أمن دولة.

، وقد تراجع 2020 إبحيص أمام إحدى المحاكم االبتدائية في يناير/كانون الثاني وبدأت محاكمة عبدهللا
معه  تُأجري تياالستجواب الوفي أثناء جلسات ، تحت التهديد باإلكراه منه "اعترافه"، زاعًما أنه ُانُتزِّع عن

بلت "االعتراف" . ومع ذلك، لم ُتجرِّ المحكمة أي تحقيق بشأن المزاعم التي أثارها، بل وقبغياب محام  
وقف قاضي المحكمة علن باعتباره دليل إدانة. وبعد سماع أربعة شهود من أصل عشرة على األقل، أ 

المحاكمة، ورفض االستماع لمرافعة الدفاع، وأمهل محامي عبدهللا إبحيص بضعة أيام لتقديم جلسات 
 مرافعة الدفاع كتابًة.

  جليزيةناإل أو العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدكاستخدام  يمكن

 2022نيسان /أبريل 6 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

 (المذكر)صيغ  عبدهللا إبحيصاإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ


