اإلمارات العربية المتحدة :يجب اإلفراج عن النشطاء قبل االنتخابات
منظمات حقوقية دولية تسعى إلى مراقبة المحاكمة
 22سبتمرب/أيلول 2011
رقم الوثيقةMDE 25/005/2011 :
فورا بإسقاط مجيع التهم املوجهة
ديب،ـ قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات اإلماراتية أن تقوم ً
إىل مخسة نشطاء واإلفراج عنهم بعد أن تم سجنهم بسبب مطالبتهم بقدر أكرب من احلقوق السياسية واحلريات ،وذلك قبل
إجراء االنتخابات الوطنية يف  24سبتمرب/أيلول  2011.وطالبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية ملعلومات حقوق
اإلنسان ومنظمة مدافعي اخلط األمامي (فرونت الين) وهيومن رايتس ووتش بالسماح هلا حبضور حماكمة النشطاء اخلمسة،
إذا ت استئنافها كما هو مقرر يف  26سبتمرب/أيلول ،أمام احملكمة االحتادية العليا يف أبو ظيب.
وجاء هذا النداء اجلديد لإلفراج عن النشطاء بعد مخسة أشهر من اعتقاهلم مث اهتامهم بـ "اإلهانة العلنية" لرئيس اإلمارات
العربية املتحدة ومسؤولني آخرين رفيعي املستوى.
وقالت سارة ليا ويتسن ،املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش" :ال يزال هؤالء
النشطاء يف السجن وقيد احملاكمة جملرد أهنم عربوا عن آرائهم السياسية بطريقة سلمية ودعوا إىل قدر أكرب من احلريات
يقوض أي ادعاء من السلطات اإلماراتية
الدميقراطية .إن االستمرار يف هذه احملاكمة الزائفة بعد يومني من إجراء االنتخابات م
بعزمها توسيع جمال املشاركة السياسية يف البالد".
وطالبت املنظمات احلقوقية األربع السلطات اإلماراتية بالسماح الثنني من املراقبني القانونيني املستقلني مبراقبة جلسات
ترد بعد على هذا الطلب.
احملاكمة املغلقة ،ولكن السلطات مل م
وقالت روضة أمحد ،نائبة املدير التنفيذي للشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان" :ليس كافيا أن يتمكن الناس من
التصويت .جيب أن يتمتعوا حبرية أن يكون هلم قول يف العملية السياسية دون خوف من السجن".
ومدون
وتتكون جمموعة النشطاء اخلمسة ،الذين بدأت حماكمتهم يف  14يونيو/حزيران ،من أمحد منصور ،وهو مهندس م
وعضو يف اللجنة االستشارية اخلاصة بالشرق األوسط يف هيومن رايتس ووتش وعضو يف الشبكة العربية ملعلومات حقوق
ومطالب باإلصالح السياسي ،ونشطاء
اإلنسان ،وناصر بن غيث ،وهو خبري يف االقتصاد وأستاذ حماضر يف اجلامعة ُ
اإلنرتنت فهد سليم دلك وأمحد عبد اخلالق وحسن علي اخلميس.
جيرم إهانة مسؤولني رفيعي املستوى
وت توجيه التهم إىل النشطاء اخلمسة عمال باملادة  176من القانون اجلنائي الذي م

بشكل علين .كما ت اهتام أمحد منصور وناصر بن غيث باستعمال منتدى حوار اإلمارات ،وهو منتدى سياسي على
اإلنرتنت "للتآمر على سالمة وأمن الدولة بالتعاون مع قوى أجنبية".
وقالت املنظمات احلقوقية إن احلكومة مل تقدم أية أدلة شرعية لدعم هذه االدعاءات .
كما قالت املنظمات األربعة بعد أن راجعت حمتوى ما ت نشره على موقع حوار اإلمارات ،الذي ت إغالقه ،إن الرسائل
املنسوبة إىل املتهمني ليست إال انتقاداً لسياسة احلكومة والقيادات السياسية .ال يوجد دليل على أن النشطاء استعملوا أو
حرضوا على استعمال العنف أثناء نشاطاهتم السياسية.
وقال مالكومل مسارت ،مدير قسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية" :إن التعليقات اليت بسببها تتم
حماكمة النشطاء ال متثل اعتداءً إجراميا معرتف به دوليا ،ورغم ذلك تتم حماكمتهم يف جلسات مغلقة يف حمكمة ال توفر
حق النقض .جيب على السلطات اإلماراتية أن تضع حدا هلذه الصورة الزائفة للعدالة وأن تفرج بشكل فوري ودون شروط
على النشطاء اخلمسة".
هتما إضافية بتحريض اآلخرين على انتهاك القانون والدعوة إىل مقاطعة االنتخابات والدعوة إىل
ويواجه أمحد منصور ً
التظاهر .وكان أمحد منصور يف مارس/آذار ،قبيل اعتقاله ،قد ساند عريضة وقع عليها أكثر من  130شخصا وتدعو إىل
انتخابات مباشرة للمجلس الوطين االحتادي ،وهو هيئة حكومية استشارية ،وإىل إعطاء هذا اجمللس صالحيات تشريعية.
ومنذ اعتقال أمحد منصور ،زادت السلطات اإلماراتية عدد الناخبني املؤهلني للمشاركة يف انتخابات اجمللس الوطين االحتادي
إىل  129ألفا بعد أن كان عددهم سبعة آالف يف انتخابات  2006.وسوف خيتار الناخبون  20من بني  40مقعدا
بينما يقوم ح مكام اإلمارات السبعة بتعيني أصحاب املقاعد العشرين املتبقية.
وتفيد التقارير بأن احملكمة العليا مل تسمح يف مجيع جلسات احملاكمة اليت متت حىت اآلن حملامي الدفاع بتوجيه أسئلة إىل
أربعة من شهود االدعاء ،ومل متنحهم الوقت الكايف لتوجيه أسئلة إىل ثالثة آخرين .واستنادا إىل رسالة ت تسريبها من السجن
أواخر أغسطس/آب ووقمع عليها أربعة من النشطاء ،قال النشطاء إن األخطاء اإلجرائية جعلتهم متأكدين أنه "مل ولن
حيصلوا على حماكمة عادلة كما يستحق مجيع املتهمني" .وطالب النشطاء يف هذه الرسالة بأن تكف احملكمة عن حماكمتهم
سري وأن تسمح للمراقبني واملواطنني حبضور جلسات احملاكمة .كما طالبوا احملكمة بأن تُفرج عنهم بكفالة ومتكنهم
بشكل م
من مراجعة الئحة التهم املوجهة إليهم وتسمح لدفاعهم بالقيام بعملهم داخل احملكمة وتوجيه أسئلة إىل شهود االدعاء.
وبعد تسرب الرسالة ،قال ناصر بن غيث ،وهو أحد املوقعني عليها ،إن سلطات السجن شجعت سجناء آخرين على
مضايقته .وبعد مشادة وقعت بينه وبني سجني آخر ،قامت سلطات السجن بش مده بالسالسل يف احلبس االنفرادي داخل
زنزانة غري مكيفة ،رغم أن درجة احلرارة كانت تبلغ  40درجة .

يتوجب على سلطات
وقال أندرو أندرسون ،املدير التنفيذي يف منظمة فرونت الين" :بغض النظر عن براءهتم أو إدانتهم ،م
السجن محاية النشطاء وعدم االعتداء عليهم .جيب التحقيق يف املعاملة السيئة اليت تعرض هلا ناصر بن غيث وحتميل
املسؤولني عن ذلك مسؤولية ما ارتكبوه" .
لمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال:

هيومن رايتس ووتش ،يف ديب ،سامر مسقطي( ،اإلجنليزية) +971-509237654 :أوmuscats@hrw.org
منظمة العفو الدولية ،يف لندن ،املكتب اإلعالمي +44-20-7413-5566 :أو
james.lynch@amnesty.org
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،يف القاهرة ،املكتب اإلعالمي +20-223964058 :أو
rawdaahmed@anhri.net
منظمة فرونت الين ،يف دبلن ،جيم لوغران +353-1-212-3750 :أوjim@frontlinedefenders.org
خلفية
يسمح قانون العقوبات يف اإلمارات العربية املتحدة للحكومة بسجن األشخاص جملرد التعبري عن آرائهم بطريقة سلمية،
وذلك خالفا ملا تنص عليه املواثيق الدولية الضامنة حلرية التعبري .وتنص املادة  176من قانون العقوبات اإلمارايت على
عقوبة السجن مبدة قد تصل مخس سنوات يف حق "من أهان بإحدى طرق العالنية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها
الوطين" .وتوسع املادة  8من تطبيق أحكام هذا القانون لتشمل نائب الرئيس وأعضاء اجمللس االحتادي األعلى وآخرين.
إن حرية التعبري مضمونة يف دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة وتكرسه قوانني حقوق اإلنسان الدولية .وينص العهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه "لكل إنسان حق يف حرية التعبري ...يف التماس خمتلف ضروب املعلومات
واألفكار وتلقيها ونقلها" .ورغم أن اإلمارات العربية املتحدة ليست طرفا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
فإن هذه الوثيقة تبقى مصدرا توجيهيا موثوقا به يعكس املمارسات الدولية الفضلى .وتسمح املعايري الدولية املقبولة بفرض
قيود على حمتوى التعبري عن الرأي يف حاالت حمدودة ،مثل القذف أو التشهري باألشخاص أو التعبري عن الرأي الذي يهدد
األمن القومي .
وتضمن املادة  32من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ،الذي انضمت إليه اإلمارات العربية املتحدة ،احلق يف حرية الرأي
والتعبري ونقل املعلومات إىل اآلخرين بأية وسيلة كانت .وتتمثل القيود املفروضة على هذا احلق فقط يف "احرتام حقوق
اآلخرين ومسعتهم أو محاية األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة" .كما تنص املادة ) 13(2من
امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على أن تكون احملاكمات" علنية إال يف حاالت استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة يف جمتمع
حيرتم احلريات وحقوق اإلنسان".

كما ينص إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان على أن "تتخذ الدولة كافة التدابري الالزمة اليت تكفل
محاية السلطات املختصة لكل فرد ،مبفرده أو باالشرتاك مع غريه ،من أي عنف ،أو هتديدات ،أو انتقام ،أو متييز ضار فعال
أو قانونيا ،أو ضغط ،أو إجراء تعسفي آخر" كنتيجة ملشاركته يف نشاط متعلق حبقوق اإلنسان.

