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 تحرك عاجل
  ثمانية رجال لبنانيين يواجهون محاكمة جائرة

 2017اعُتقل ثمانية رجال لبنانيين تعسفًيا باإلمارات العربية المتحدة بين ديسمبر/كانون األول 
 كما. باالطالع عليهاسمح لهم "اعترافات" لم يُ التوقيع علىبعضهم على  وُأجبر؛ 2018وفبراير/شباط 
 13في مكاٍن لم ُيفصح عنه إلى أن بدأت محاكمتهم في  ،دون أن ُتوجه لهم تهم ،احُتجزوا جميًعا
الثمانية ُمحتجزين قيد الحبس االنفرادي دون أن ُيتاح لهم االستعانة . وال يزال 2019فبراير/شباط 

 ،إرهابية والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابيةبمحامين. وتتضمن التهم الموجهة بحقهم تشكيل خلية 
 3باإلمارات بناًء على أوامر من حزب هللا بلبنان. ومن المقرر أن تنعقد جلسة المحاكمة التالية في 

 .2019إبريل/نيسان 

 استخدام نموذج الرسالة أدناه. الخاص أو محرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركبالت وابادر 
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 ،سامو الشيخ



 تحية طيبة وبعد ...
على خلفية تهٍم امحاكامة جائرة  ،لامتحدةاعتُقلوا باإلامارا  العريية ا ،يواجه ثامانية امواطنين لبنانيين شيعة

بناءً على أواامر امن  ،امُلفقة، تضامن  تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتنفيذ هجاما  إرهابية في اإلامارا 
وظلوا امحتجزين امنذ ذلك الحين قيد الحبس االنفرادي؛ ثم  ،حزب هللا بلبنان. فكانوا قد اعتُقلوا امنذ عامٍ 

ولم يتسن بعد لامحااميهم االتصال بهم. ويُحتامل أن يكون  ،2019شباط فبراير/ 13بدأ  امحاكامتهم في 
توقيع وثائق على  – أحمد نمر صبح، وعبد الرحمن طالل شومان – على األقل امنهم اثناند ُأجبر ق

على األقل للتعذيب وسوء الامعااملة  ا. كاما قد تعرض رجل امنهامباالطالع عليها ا"اعتراف" لم يُسامح لهام
في ر األولى امن اعتقاله، وتضامن ذلك صدم رأسه بالحائط والضرب والركل، اماما تسبب في الثالثة أشه

م  كسوا  أسنانه الخزفية. جاميع تهشُّ
جريمة  هم، ما لم يتوفر دليل بارتكابعلى الفور ونحث سموكم على أن تُفرجوا عن الرجال الثمانية

دولية؛ كما نحثكم أيًضا على أن تعملوا بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير ال معترف به،جنائية 
سبل الوصول إلى محاميهم وأسرهم، وأن يُتاح لهم أي  ،وبصفة منتظمة ،على أن يُتاح لهم على الفور

عناية طبية تتطلبها حاالتهم. وندعو سموكم إلى أن تعملوا على أال ُيؤخذ بأي "اعترافات" منتزعة تحت 
لثمانية الحماية من المزيد ل يوفركأدلة في المحكمة، وعلى أن وغيره من سوء المعاملة وطأة التعذيب 

 ادعاءاتمن سوء المعاملة. كما ندعو سموكم إلى أن تبدأوا تحقيًقا يتسم باالستقاللية والحيادية بشأن 
التعذيب، بما يتماشى مع برتوكول اسطنبول بشأن التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من 

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.ضروب المعاملة أو 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 



 

 معلومات إضافية

 18و 2017 اعتقل  قوا  جهاز أامن الدولة باإلامارا  العريية الامتحدة بين ديسامبر/كانون األول
دون  ،ألسرهم لاما  هاتفية وجيزةإجراء امكاُأتيح لهم ، ثامانية رجال لبنانيين شيعة. وقد 2018فبراير/شباط 

بأنهم احُتجزوا على خلفية  ن وجودهم، ولكن تامكنوا امن إبالغ أسرهمأن ُيسامح لهم باإلفصاح عن امكا
"امسائل تتعلق بأامن الدولة". ووفًقا للامعلواما  الواردة، ظل الثامانية جاميعهم قيد الحبس االنفرادي امنذ 

 –امنهم على األقل  اثنان ُأجبرغيره امن سوء الامعااملة. كاما ، األامر الذي يبلغ حد التعذيب أو ماعتقاله
باالطالع  اعلى توقيع وثائق "اعتراف" لم ُيسامح لهام – عبد الرحامن طالل شوامان، وأحامد نامر صبح

على األقل للتعذيب وسوء الامعااملة في الثالثة أشهر األولى امن اعتقاله،  اوتعرض رجل امنهام .عليها
م جاميع كسوا  أسنانه تعرضه لئط و وتضامن ذلك صدم رأسه بالحا لضرب والركل، اماما تسبب في تهشُّ

 الخزفية.

في أبو االتحادية  االستئناف امحكامةأامام دائرة أامن الدولة ب 2019فبراير/شباط  13ويدأ  امحاكامتهم في 
لم كاما  ،لجاميع الامتهامين توكيل امحاامين ىها كي يتسنئظبي، ولكن ُأرجئ  الجلسة بعد عشر دقائق امن بد

أن "النيابة اتهام  أفراد  أفاد  فيه امقاالً  صحيفة غولف نيوزُتقرأ التهم؛ بيد أن في اليوم ذاته، نشر  
الخلية الامقيامين في اإلامارا  العريية الامتحدة بالتواصل امع حزب هللا لصالح إيران، ويجامع امعلواما  

، حيثاما قاام  عناصر حزب هللا بتصوير أاماكن حساسة البالد وامطاراتها س األامن امن اموانئحساسة تام
ر/شباط فبراي 27في جلسة االستاماع الثانية بالامحكامة في غير امساموح بتصويرها". وأُعلن  التهم الحًقا 

كاما  .2019 امارس/آذار 13تاماع أخرى في هذه التهم. وانعقد  جلسة اس ، إال أن الثامانية أنكروا2019
. ولم ُيتح ألٍي امن الامعتقلين سبل االتصال الامباشر 2019إبريل/نيسان  3تقرر اموعد الجلسة الامقبلة في 

بامحااميهم. كاما لم توفر الامحكامة للامحاامين الوثائق الكااملة الامتعلقة بقضية اموكليهم. وامنذ ذلك الحين، 
 انسحب امحااميان على األقل امن القضية.

أفراد أسر الامعتقلين، الذين حضروا الجلسة، برؤية ولى امن الامحاكامة، ُسامح لبعض وفي أعقاب الجلسة األ
 ذويهم للامرة األولى امنذ اعتقالهم. ولم ُيسامح لهم باالتصال بهم امجدًدا.

https://gulfnews.com/uae/crime/case-of-hezbollah-terror-cell-in-abu-dhabi-adjourned-until-february-27-1.62050678
https://gulfnews.com/uae/crime/case-of-hezbollah-terror-cell-in-abu-dhabi-adjourned-until-february-27-1.62050678


وينحدر الرجال الثامانية امن جنوب لبنان، حيثاما يتامتع حزب هللا بوجود قوي. وهاجروا إلى اإلامارا  في 
 ،قد تضامنوا امضيفي طيرانو لعشرين. وكان يعامل أغلبهم بخطوط طيران اإلامارا ، امطلع القرن الحادي وا

 وامشرف لألامن والسالامة. ،امديري خداما  الطائرا و 

عااًما، واثنين آخرين بالسجن امدى الحياة على  15، ُحكم على رجل لبناني بالسجن لامدة 2016وفي 
تح  وطأة التعذيب. وقد اعتبر  امنهم زع خلفية تهم اماماثلة. واستند  امحاكامتهم إلى "اعترافا " انتُ 

  .تعسفًيا أحدهم اعتقال التعسفي باالحتجاز الامعني الامتحدة لألامم التابع العاامل الفريق

الامئا  امن األشخاص، تضامنوا  2011امنذ  أامن الدولة باإلامارا  العريية الامتحدةجهاز اعتقل امسؤولو و 
فاء القسري، واحتجزوهم بامعزل عن العالم الخارجي داخل أاماكن سرية وأخضعوهم لالخت ،امواطنين أجانب

. كاما قال بعض األفراد الذين تعرضوا فياما امضى لالختفاء القسري إنهم تعرضوا للتعذيب وغيره لالحتجاز
على اإلدالء بـ"اعترافا " أثناء استجوابهم، دون حضور أي امحاٍم امعهم. وكثيًرا  وُأجبروا ،امن سوء الامعااملة

باألخذ بهذه  العلياوالامحكامة االتحادية  االتحادية االستئناف امحكامةكٍل امن دائرة أامن الدولة في اما تسامح 
ن  الدائرة "االعترافا "، اماما ُيخالف القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ كاما ُتدين  واتراجعالامتهامين، حتى وا 

 .هذه "االعترافا " عن

  اإلنكليزية وأ العريية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدكاستخدام  يامكن

 2019 أيار/امايو 8 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 وُيرجى امراجعة فرع امنظامة العفو الدولية في بلدك، في حالة إرسال الامناشدا  بعد الاموعد الامحدد.

صيغ ) صبححمد نمر أو، (صيغ الامذكر) عبد الرحمن طالل شوماناإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ
 (صيغ الجامع) ة رجال آخرينست، و(الامذكر

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_47.pdf

