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Oman: Three “Azamn” journalists selected as Defenders of Human 
Rights & Freedom of Expression for June 2017 
 

 
 
(Cairo, Beirut - 14 June 2017) 
 
The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), Maharat Foundation, and the Gulf 
Centre for Human Rights (GCHR), in cooperation with IFEX, have selected the three “Azamn” 
journalists, 2TIbrahim Al-Maamari, Yousef Al-Haj2T, and 2TZaher Al-Abri 2T from Oman as the 
Defenders of Human Rights and Freedom of Expression for the month of June 2017, as part 
of the campaign entitled “Supporting Human Rights Defenders and Freedom of Expression.” 
 
On 28 July 2016, security forces arrested Ibrahim Al-Maamari, Editor-in-Chief of “Azamn”. On 
03 August 2016, the Internal Security Service (ISS) summoned 2TZaher Al-Abri 2T, member of the 
editorial committee to appear before the Special Division, and detained him upon arrival. On 09 
August 2016, an official source said the Omani government has taken all “suitable legal 
procedures” against “Azamn” newspaper, including ordering the newspaper closed indefinitely. 
The ISS also arrested 2TYousef Al-Haj 2T, Deputy Editor-in-Chief of the newspaper. 
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The successive arrests and closure of the newspaper are the result of its news article published on 
26 July 2016 entitled "Supreme bodies tie the hands of justice," which led to the paper being 
targeted by security forces. On 30 July 2016, an official source from the Public Prosecutor gave 
statements to the local press in which he said the reason for the arrests was the news article 
published by “Azamn” which referred to the corruption of senior officials and their interference 
in judicial decisions. 
 
 
On 26 September 2016, the Court of First Instance in Muscat sentenced Ibrahim Al-Maamari, 
Yousef Al-Haj, and Zaher Al-Abri, to prison and ordered the newspaper to close permanently. It 
was the final hearing in the trial.  
 
Ibrahim Al-Maamari was convicted of four charges – “disturbing public order, misuse of the 
Internet, publishing details of a civil case, and undermining the prestige of the state.” He was 
sentenced to three years’ imprisonment, in addition to a fine of 3000 RO (US $7,800) and a ban 
on working as a journalist for one year.Yousef Al-Haj was also sentenced to three years in prison 
in addition to a fine of 3000 RO (US $7,800). He was also banned from working as a journalist 
for a period of one year. He was convicted of six counts of “breach of public order, misuse of the 
Internet, undermining the prestige of the state, publishing details of a civil case, publishing about 
a case for which a decree had been issued to ban news about it, and slander.”Zaher Al-Abri was 
sentenced to one-year imprisonment and fined a thousand Omani riyals (US $2600) after being 
found guilty of using “an information network [the Internet] for the dissemination of material 
that might be prejudicial to public order.” His bail was set at 5000 Omani Rials (US $13000), 
and he was already released on 22 August 2016. 
 
At a hearing held on 26 December 2016, the Court of Appeal acquitted Zaher Al-Abriwhile 
sentencing Yousef Al-Haj to one year in prison and Ibrahim Al-Maamarito six months in prison, 
to include the time they have spent in detention. The court also revoked the decision to shut 
down “Azamn” newspaper which was issued by the Ministry of Information. 
 
On 10 April 2017, 2TIbrahim Al-Maamari 2Twas released from the Central Prison in Muscat,after 
serving his six-month sentence.Thus, only Yousef Al-Haj remained in prison pending the 
completion of his sentence, which is one year in prison. 
 
On 08 January 2017, the Minister of Information issued a directive that extended the closure of 
“Azamn” for another three months – despite the decision mentioned above by the Court of 
Appeal to allow the newspaper to open again. On 08 May 2017, the Minster of Information 
issued another directive that has his signature in which he extended the closure of “Azamn” to 
another three months – challenging again the Court of Appeal decision to allow the newspaper to 
open again. 
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“Azamn” is regarded as an independent newspaper, which has been characterised by fighting 
corruption through reporting on it since its establishment in 2007, and has received the full 
solidarity of human rights organisations and the international human rights movement. 
 
The Campaign of “Supporting Human Rights Defenders and Freedom of Expression.” was 
launched last February 2017 and the first nominee was prominent woman human rights defender 
and brave Tunisian journalist Naziha Rjiba (also known as “Om Zied”). She was followed by 
prominent human rights defender and blogger Ahmed Mansoor from the United Arab Emirates, 
who has been arbitrarily detained since 20 March 2017. Prominent human rights lawyer Gamal 
Eid from Egypt was chosen as a defender of human rights and freedom of expression for April 
2017. Then prominent human rights defender Hanaa Edwarof Iraq was the fourth human rights 
defender selected in May 2017. 
 
For more information on how to take part in this campaign please visit the websites of the Arabic 
Network for Human Rights Information (ANHRI) - http://www.anhri.net, Maharat News 
 www.maharat-news.com  and Gulf Centre for Human Rights (GCHR) - www.gc4hr.org.  
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anhri.net/
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4 
 

 
 بيان صحافي

 
 عن حقوق اإلنسان وحرية التعبير لشهر ينكمدافعالثالثة جريدة الزمن الُعمانيةُصحفيياختيار 

 2017 أيار/مايو
 

 
 
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، مؤسسة ، )2017 حزيران/يونيو 14القاهرة، بيروت، (

مهارات، ومركز الخليج لحقوق اإلنسان بالتعاون مع شبكة آيفكس عن اختيار الصحفيين الثالثة في جريدة 
كمدافعين عن حقوق اإلنسان وحرية التعبير زاهر العبري ، ويوسف الحاج، إبراهيم المعمريالزمن الُعمانية 

 ضمن حملة "دعم مدافعي حقوق اإلنسان و حرية التعبير". 2017لشهر يونيو/حزيران 
 

 قامت القوات األمنية بإعتقال إبراهيم المعمري رئيس تحرير جريدة الزمن. 2016 يوليو/تموز 28في 
، استدعى جهاز األمن الداخلي زاهر العبريوهو أحد أعضاء هيئة 2016 أغسطس/ آب 03بتاريخ 

 09 التنفيذية، القسم الخاص وقد جرى احتجازه حال وصوله. فيهتحريرالزمن للمثول أمام ذراع
، صرح مصدر مسؤول في الحكومة العمانية بإنها قد اتخذت كل "االجراءات القانونية 2016أغسطس/آب 

بما في ذلك األمر بغلق الجريدة إلى أجٍل غير مسمى. لقد قام جهاز األمن  ضد جريدة الزمن، المناسبة"
يوسف الحاج.  الداخلي ايضاً بإعتقال نائب رئيس تحرير الزمن،
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 يوليو/تموز 26ها الصحفي الذي نشرته بتاريخ ر وإغالق الجريدة هما نتيجة لتقريمتتالية التان اإلعتقاال
 وحمل عنوان "جهات عليا تغل يد العدالة" والذي أدى الى استهدافها من قبل األجهزة األمنية. بتاريخ 2016

 أدلى مصدر مسؤول في اإلدعاء العام بتصريحاٍت للصحافة المحلية بين فيها ان 2016 يوليو/تموز 30
 هو قيام جريدة الزمن بنشر التقرير الصحفي المذكور في أعاله والذي أشار الى فساد تعتقاالالسبب ا

 بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في األحكام القضائية.
 

، عقدت المحكمة االبتدائية بمسقط جلستها النهائية ضمن المحاكمة الجارية ضد 2016 سبتمبر/ايلول 26 في
إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، و زاهر العبري حيث اصدرت بعد ادانتهم احكاماً بالسجن ضدهم وقررت 

بأربعة تهم ٍمزعومة هي، اإلخالل ي كذلك إغالق جريدة الزمن نهائياً . ولقد تمت ادانة إبراهيم المعمر
بالنظام العام، إساءة استخدام الشبكة األلكترونية، نشر وقائع قضية أحوال مدنية، والنيل من مكانة الدولة 

 7800 لایر عماني (3000حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات اضافة الى غرامة قدرها  
دوالر أمريكي) ومنعه من مزاولة المهنة كصحفي لمدة سنة. وتم الحكم أيضاً علىيوسف الحاج، بالسجن لمدة 

مزاولة من  دوالر أمريكي) ومنعه 7800 لایر عماني (3000ثالث سنوات اضافة الى غرامة قدرها 
حيث أدين زعماً بست تهٍم تتعلق االخالل بالنظام العام، إساءة استخدام الشبكة األلكترونية، سنة المهنة لمدة 

النيل من مكانة الدولة، نشر تفاصيل قضية أحوال مدنية، نشر ماقد صدر قرار بمنع نشره، واالفتراء. اما 
 دوالر أمريكي) 2600زاهر العبري، فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتغريمة الف لایر عماني  (

 دوالر أمريكي) حيث تمت ادانته زعماً باستخدام 13000 لایر عماني (5000وإلزامه دفع كفالة قدرها 
 22 لقد سبق وان تم اطالق سراحه في الشبكة األلكترونية لنشر مامن شأنه المساس بالنظام العام.

.2016أغسطس/آب   
 

، أعلنت محكمة االستئناف حكمها الخاص 2016 ديسمبر/كانون األول 26في جلسة استماع ٍعقدت بتايخ 
بالقضية المتعلقة بصحفيي جريدة "الزمن" الثالثة حيث برأت محكمة االستئناف زاهر العبريفي حين حكمت 

بالسجن على كل من يوسف الحاجلمدة سنة واحدة وإبراهيم المعمري لمدة ستة أشهر على أن يشمل ذلك 
المدة التي قضوها في االعتقال. وقررت المحكمة أيضاً ألغاء قرار إغالق جريدة "الزمن" والذي صدر عن 

 .وزارة اإلعالم
 

 تم أطالق سراح إبراهيم المعمريمن السجن المركزي 2017 أبريل/نيسان 10 بتاريخ هوالجدير بالذكر ان
 وهكذا لم يبقى في السجن سوى يوسف الحاج .بالعاصمة مسقط بعد إكماله مدة محكوميته البالغة ستة أشهر

بانتظار اكمال مدة محكوميته البالغة السجن لمدة سنة واحدة. 
 
، أصدر وزير اإلعالم أمراً بتمديد إغالق جريدة "الزمن" لمدة ثالثة 2017 يناير/كانون الثاني 08بتاريخ  

أشهر أخرى - على الرغم من أن محكمة االستئناف كانت قد ألغت قرار إغالق الجريدة كما مر ذكره. 
، اصدر وزير اإلعالم  قراراً آخر يحمل توقيعه مدد فيه إغالق جريدة الزمن 2017 مايو/آيار 08بتاريخ 

 .إلى ثالثة اشهر أخرى – متحدياً من جديد قرار محكمة االستئناف بالسماح لها بالصدور من جديد
 

 تميزت بمحاربة الفساد وكشفه منذ تأسيسها في  التية الزمن العمانية من الصحف المستقلة،جريدهذا وتعتبر 
وقد نالت التضامن الكامل من المنظمات الحقوقية وحركة حقوق اإلنسان العالمية. 2007العام 
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انطلقت في شهر فبراير/ شباط الماضي حيث "  يذكر ان حملة "دعم مدافعي حقوق اإلنسان وحرية التعبير
أوالً نزيهة رجيبة (أم زياد) تم اختيار المدافعة عن حقوق اإلنسان البارزة والصحفية التونسية الشجاعة 

 من اإلمارات احمد منصور، ثم المدافع عن حقوق اإلنسان والمدون البارز 2017لشهرفبراير/شباط 
، 2017العربية الذي تم اعتقاله تعسفياً مؤخراً كمدافٍع عن حقوق اإلنسان وحرية التعبير لشهر مارس/آذار 

من مصر العربية كمدافٍع عن حقوق اإلنسان جمال عيد في حين تم اختيار محامي حقوق اإلنسان البارز 
 اختيرت دوحرية التعبير لشهر أبريل/ نيسان، وكانت مدافعة حقوق اإلنسان البارزة هناء أدور من العراق ق

. 2017يار آلشهر مايو/
 

ويمكن للراغبين في اإلطالع على معلومات أضافية عن الحملة زيارة مواقع الشبكة العربية لمعلومات  
 حقوق اإلنسان، مهارات، ومركز الخليج لحقوق اإلنسان والمدرجة أدناه على التوالي:

1TUhttp://www.anhri.net U1T 
1TUwww.maharat-news.com U1T 

1TUhttp://www.gc4hr.org/ U1T 
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