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 ل ـــرك عاجـــحت

 للتعذيب ُعرضة خلطروهو اعتقال أكادميي ابرز، 
 أغسطس/آب قبض جهاز أمن الدولة على االقتصادي واألكادميي البارز الدكتور انصر بن غيث يف أبو ظيب 18يف 

إساءة لتعذيب وغريه من ضروب خلطر اوال يزال مكان وجوده جمهواًل، وهو عرضة  عربية املتحدة.لعاصمة اإلمارات ا
 ي سابق.ه سجني رأاملعاملة. ويُذكر أن

وحبسب املعلومات اليت قامت منظمة العفو الدولية جبمعها، فإن االقتصادي واألكادميي البارز الدكتور انصر بن غيث اعُتقل 
الذين  ،بو ظيب على أيدي أفراد جهاز أمن الدولةأغسطس/آب من مكان عمله يف أ 18يف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 

عنصراً من جهاز أمن الدولة بتفتيش املنزل خالل الفرتة  13اقتادوه إىل منزله يف ديب، حيث قام و  صادروا عدداً من مقتنياته،
. مث اقتيد الدكتور انصر بن غيث إىل جهة املقتنياتمن الساعة الرابعة إىل الساعة الثامنة والنصف مساًء وصادروا مزيداً من 

لغ أفراد أمن الدولة الدكتور انصر أو عائلته أبسباب اعتقاله، ومل يذكروا املكان الذي سيحتجزونه فيه. ومل يب غري معلومة.
أية معلومات بشأن مكان وجوده. وهو يعاين من عدة مشاكل صحية، منها ارتفاع ضغط الدم، وحباجة  عائلته وليس لدى

 إىل تناول األدوية بشكل منتظم.

أن انصر بن غيث نُقل إىل مركز اعتقال سري يديره جهاز أمن الدولة يف اإلمارات العربية  وتعتقد منظمة العفو الدولية
، وذلك غالباً هبدف اعتيادي بشكل ضد املعتقلني املتحدة، حيث تتوفر أدلة متزايدة على استخدام التعذيب وإساءة املعاملة

 لة ضدهم يف احملكمة.انتزاع "اعرتافات" من املعتقلني ميكن استخدامها يف وقت الحق كأد

ابريس يف أبو ظيب، قد دعا علنًا إىل اإلصالح  –وما برح الدكتور انصر بن غيث، وهو حماضر سابق يف جامعة السوربون 
، كان واحدًا من جمموعة من املواطنني 2011السياسي وحقوق اإلنسان يف اإلمارات العربية املتحدة. ويف مارس/آذار 

لتصويت يف االنتخاابت الربملانية. وكان الدكتور ااحلق يف  ومنهادعوا إىل اإلصالحات السياسية،  اإلماراتيني الرواد الذين
وكم، م وحُ قُبض عليه وُوجهت إليه تُ  2011أبريل/نيسان  10انصر بن غيث قد اسُتهدف يف السابق بسبب أنشطته. ويف 

يب يف ظعهد أبو وويل  وانئب الرئيس مارات العربية املتحدةإلارئيس ل العلنية"هانة بتهمة "اإل ،جانب أربعة نشطاء آخرين إىل
، وبعد مرور أكثر من سبعة 2011نوفمرب/تشرين الثاين  27على االنرتنت. ويف  منتدى حواريموقع ُنشرت يف  له تعليقات

دانة حبق الرجال اخلمسة أصدرت غرفة أمن الدولة يف احملكمة االحتادية العليا قرار إ ،أشهر على اعتقاله، وإثر حماكمة جائرة
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فون كمجموعة ابسم "اإلماراتيون اخلمسة". مجيعاً، وُحكم على انصر بن غيث ابلسجن ملدة سنتني. وابت هؤالء الرجال يُعر  
أُطلق سراح انصر بن غيث واألربعة اآلخرين مبوجب عفو رائسي يف اليوم التايل )مع أنه من غري املعروف ثر ضغوط دولية إو 

 قرارات اإلدانة قد ُشطبت من السجل الرمسي أم ال(. ما إذا كانت

 يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة اإلجنليزية أو العربية أو بلغتكم اخلاصة، تتضمن ما يلي:

 فورًا إذا كان حمتجزاً  حث السلطات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة على إطالق سراح الدكتور انصر بن غيث
 ؛، ليس إالمع واالشرتاك يف اجلمعياتحلقه يف حرية التعبري والتج سلميةبسبب ممارسته ال

 ثناء على كشف النقاب عن مكان وجوده، وضمان محايته من التعرض للتعذيب حث السلطات، يف هذه األ
واالتصال بعائلته واحلصول على املعاجلة  وغريه من ضروب إساءة املعاملة، والسماح له بتوكيل حمام من اختياره

 ية الضرورية اليت قد حيتاجها.الطب
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كما يرجى إرسال نسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية يف 
 أدانه:

 رقم الفاكس    الربيد اإللكرتوين      املخاطبة   3العنوان     2العنوان     1االسم       العنوان 

 ر آنفاً، فريجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا.أما إذا كنتم سرتسلون املناشدات قبل التاريخ املذكو 

 

 ل ـــرك عاجـــحت

 للتعذيب خلطر عرضةوهو اعتقال أكادميي ابرز، 

 

 معلومات إضافية
ما فتئت سلطات اإلمارات العربية املتحدة تشن محلة قمعية غري مسبوقة ضد حرية التعبري والتجمع  2011منذ عام 

ومة وسياساتا وأوضاع كوتعرَّض العديد من منتقدي احل ،وقد تقلَّصت مساحة املعارضة بالد.واالشرتاك يف اجلمعيات يف ال
واعتقلت السلطات وحاكمت أكثر من  حقوق اإلنسان يف البالد للمضايقة واالعتقال والتعذيب واحملاكمة اجلائرة والسجن.

تهم فضفاضة تتعلق ابألمن الوطين ب ،ون ابرزوننتقدي احلكومة، بينهم حمامون وقضاة وأكادمييمو  شخص من الناشطني 100
 يف إجراءات حماكمة ال تفي ابملعايري الدولية للمحاكمات العادلة.و اجلرائم اإللكرتونية، أ

م الدكتور انصر بن غيث وغريه من جمموعة "اإلمار  2011ويف عام  من قانون  8و  176تيني اخلمسة" ابنتهاك املادتني ااته
حاكمت  قدو  .للنقاش السياسي منتدى"، وهو اإلمارايت وارمنتدى احليت بسبب تصرحياتم يف موقع "العقوابت اإلمارا

السلطات الرجال اخلمسة بتهمة "اإلهانة العلنية" لرئيس اإلمارات العربية املتحدة وانئب الرئيس وويل العهد يف تعليقات 
ومل يتم توجيه تم إىل الرجال اخلمسة إال بعد مرور  م.قبل عا حجبته، الذي كانت السلطات قد منتدى احلوار يفُنشرت 

ية أدلة ضدهم، فرصة حقيقية لالطالع على التهم وأحوايل شهرين على اعتقاهلم. وحرمهم املدعي العام واحملكمة من أية 
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، سرية إىل حد  2011 زيرانيونيو/ح 14مييهم. وكانت حماكمتهم، اليت بدأت يف من قبل حماعلى الرغم من الطلبات املتكررة 
كبري. وأغلقت السلطات جلسات احملاكمة أمام اجلمهور والصحفيني واملراقبني الدوليني املستقلني وعائالت املتهمني بدون 

 تقدمي أية توضيحات.

 من أربعة من املتهمني بعد أن رفضت هيئة القضاة تلبية أي    غادر، حملاكمة، بعد ثالثة أشهر من اويف بداية إحدى اجللسات
مطالبهم املتعلقة ابلعملية الواجبة، مبا فيها مطلب إطالق سراحهم بكفالة. وفيما بعد قاطع املتهمون اجللسة التالية. ومل 

خالل فرتة التحقيق.  جبمعها  االدعاء العام ألمن الدولة  قام، ومنها أدلة م املوجهة ضدهمحملكمة مبراجعة األدلة والتهاتسمح 
شهود   ميي الدفاع ابستجواب أحد شهود االدعاء العام، ومل تعطهم الوقت الكايف الستجوابكما مل تسمح احملكمة حملا

بعض  الرتهيب املستمرة من جانب ةى الناشطون اخلمسة وعائالتم وحماموهم عدة تديدات ابلقتل نتيجة حلملآخرين. وتلقَّ 
 .ملسؤولني عنها قضائياً االحق ، ومل تُ تلك التهديداتطات يف حتقق السل . وحىت اليوم ملحلاكمةاإلماراتيني دعماً للنخبة ا

، قال الدكتور انصر بن غيث والناشطون األربعة 2011ويف رسالة موقعة مت تريبها من السجن يف أواخر أغسطس/آب 
أبن تكف إن مثالب إجرائية دفعتهم إىل االعتقاد أبهنم لن حيصلوا على حماكمة عادلة. ويف الرسالة طالب النشطاء  اآلخرون

احملكمة عن حماكمتهم سراً، وابلسماح للمراقبني واجلمهور حبضور اجللسات.كما حثوا احملكمة على إطالق سراحهم بكفالة 
 والسماح هلم مبراجعة الئحة التهم املوجهة ضدهم، والسماح حملامييهم ابستجواب شهود االدعاء.

وإثر  نزالء آخرين على مضايقته.ات السجن شجَّعت وعقب نشر الرسالة اشتكى الدكتور انصر بن غيث من أن سلط
درجة  40درجة حرارة بلغت  بدون مكي ِّف هواء يف سجني آخر قامت سلطات السجن بتقييده يف زنزانة منفردةمشاجرة مع 

 مئوية.
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