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 قضية معتقلي اإلمارات اخلمسة يف  احملاكمة ملخص لتقرير مراقبةاإلمارات العربية املتحدة: 
 

 MDE 25/008/2011رقم الوثيقة: 

 
 2011 نوفمرب/تشرين الثاين 3

 

 ي للحرايت املدنية واملراِقبة املستقلة للمحاكمةاالحتاد األمريك لدى موظفة حماميةتقرير من إعداد جيين ابسكواريال، 
للمداففني عن حقوق  ط األمامياخلة ظنمممة الفربية ملفلومات حقوق اإلنسان، و ظنممة الففو الدولية، والببكممثلةً مل

 التبادل الدويل حلرية التفبري.  شبكة وهذا التقرير املوجز، وهيومان رايتس ووتش. وقد دعمت بفثة مراقبة احملاكمة اإلنسان
 

 ملخص
لتمثيل أربع  2011أكتوبر/تبرين األول  –فربية املتحدة يف سبتمرب/أيلول مارات الجيين ابسكواريال إىل اإلسافرت 

إلمارات اخلمسة"، وهو مظنممات دولية حلقوق اإلنسان بصفة مراقب للمحاكمة يف القضية املرفوعة ضد "مفتقلي ا
عبد اخلالق. حيث  لكل من أمحد مظنصور وانصر بن غيث وفهد سامل دلك وحسن علي اخلميس وأمحد املبرتك االسم 

بتهمة اإلهانة الفلظنية حلكام  حالياً  حياكم الرجال اخلمسة املقيمون يف اإلمارات الفربية املتحدة يف دولة اإلمارات
 . 2011 نوفمرب/تبرين الثاين 27اإلمارات. ومن املقرر أن تفقد احملكمة الفليا جلستها للظنطق ابحلكم يف 

 
مظنممة الففو الدولية، والببكة  –حقوق اإلنسان األربع  مظنمماتإىل ائتالف  ويف وقت كتابة هذا التقرير، انضمت
 –وهيومان رايتس ووتش اخلط األمامي للمداففني عن حقوق اإلنسان،  ظنممةالفربية ملفلومات حقوق اإلنسان، وم

أون ومظنممة مؤشر الرقابة )إنديكس حلقوق اإلنسان،  ومركز اخلليج ثالث مظنممات أخرى هي "الكرامة"،
 . (سيظنسورشب

 
 (1) التقرير تقييماً مؤقتاً لسري القضية حىت اترخيه. هذا ويقدم

 
ويسلط هذا التقرير املوجز الضوء على فئتني رئيسيتني من فئات انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تظنطوي عليها هذه 

هم املبروع يف حرية التفبري؛ والثانية، القضية: األوىل، املقاضاة غري القانونية من جانب احلكومة للظناشطني ملمارستهم حق
 إلجراءات الواجبة اليت تكبفت أثظناء سري احملاكمة. وخيلص التقرير إىل ما يلي: لاالنتهاكات الفاضحة 

 

 مقاضاة "مفتقلي اإلمارات اخلمسة" بسبب كالمهم السياسي يبكل انتهاكاً للقانون الدويل؛  -
 

يات مبروعة للقضية، فإن الغرض مظنها هو كتم أنفاس الرأي املخالف و/أو نمراً لفدم وجود أساس قانوين أو حيث -
 ردعه؛ 

 

 . احملاكمة جائرة من أساسها -
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 ويوصي التقرير أبن تقوم حكومة اإلمارات الفربية املتحدة مبا يلي: 

 

  اإلفراج عن "مفتقلي اإلمارات اخلمسة" فوراً وبال قيد أو شرط؛ -
 

 ؛دهمض إسقاط التهم املوجهة -
 

إجراء مراجفة قضائية مستقلة ببأن المروف اليت أحاطت بتقدمي املفتقلني اخلمسة للمحاكمة، وببأن الطريقة اليت  -
 بوشرت هبا حماكمتهم؛

 

 واحملامني للقيام بزايرة رمسية للبالد.   م املتحدة املفين ابستقالل القضاةألماب إصدار دعوة فورية للمقرر اخلاص -
 
 ق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها. حماكمة للح1

 

من قانون الفقوابت الظنافذ يف  8و 176وجهت إىل الظناشطني اخلمسة مجيفاً يف هذه القضية هتمة انتهاك املادتني 
 – وتيةالببكة الفظنكبوهو مظنرب للظنقاش السياسي على  –اإلمارايت  حلواراإلمارات الفربية املتحدة إلدالئهم على موقع ا

مارات الفربية املتحدة اإل كانتو  (2)وانئب الرئيس حاكم ديب، وويل الفهد.  ،أهنا أهانت علظناً الرئيسبتصرحيات ُزعم 
 . 2010حبجب املوقع ومظنع اجلمهور من الدخول إليه يف أوائل  قد قامت

 
على من يدانون مخس سظنوات  إصدار حكم ابلسجن يصل إىل الغامضة الصياغة من قانون الفقوابت 176وجتيز املادة 

بمل انئب الرئيس وويل لي تطبيق احلكم  8بتهمة "إهانة رئيس الدولة أو علمها أو شفارها الوطين علظناً". وتوسع املادة 
 . ومسؤولني آخرين رفيفي املستوىالفهد وأعضاء اجمللس األعلى لالحتاد 

 
ابرتكاب   -وجهت إليه هتمة شريك يف التآمرالذي  –ووجه االهتام إىل كل من املتهمني، ابستثظناء أمحد مظنصور 

استظناداً إىل تصريح واحد، أو تصرحيني يف بفض احلاالت، أدىل به أو هبما كل  8و 176انتهاكات مبوجب املادتني 
 مظنهم، حسبما ُزعم. وتضمظنت هذه التصرحيات ما يلي: 

 

، أطال هللا عمره، شخصية . ولكن البيخ خليفةرمحه هللا، كان احلاكم احلقيقي للدولة"يف أايم البيخ زايد،  •
 مع كل احرتامظنا الواجب لبخصه ومظناقبه احلميدة." ضفيفة، 

 

"وهلذا، فإذا ما نمرت إىل تصرفات وأفكار وممارسات مسو ويل الفهد البيخ حممد بن زايد، فإنظنا ال نتوصل  •
بب الرئيسي هو أن الرجل يتلمس إىل شيء، وليس بسبب ضفف التحليل أو لرتكيز مفني عليه. ال، فالس

طريقه ابرتباك يساراً ومييظناً، مثل ريح هتب يف الصحراء من اجتاهات متفاكسة. ومن الواضح أن مسوه يتبع 
 ..."تها دول ومصاحل أجظنبية، وهو جمرب على تطبيقها حملياً فأجظندة وض

 

 ا البكل." كانت البالد هبذ  بن زايد يف موقفه األصلي ملا "لو كان البيخ سلطان •

 

، ألنه وبسبب جلوسه وحده على املبكلة يف ويل الفهد "املبكلة ليست يف البيخ خليفة. فهو وطين غيور. •
أصبح احلاكم الففلي للدولة. فقد خطط هذا الرجل، وملدة طويلة كي يستويل  ،لسلطةاب إمساكهقمة اهلرم و 
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ا من حتقيق خمططاهتا، سواء على الصفيد احمللي على السلطة... ويفمل هذا الرجل مع القوى الغربية لتمكيظنه
 أو اإلقليمي." 

 
ويكفل دستور اإلمارات الفربية املتحدة احلق يف "حرية الرأي والتفبري عظنه شفوايً وكتابة أو أبية وسيلة تفبري أخرى، وهي 

حرية ل إنسان ابحلق يف وتقتضي املفايري الدولية واملمارسات الفضلى أن "يتمتع ك (3)مصانة ضمن حدود القانون." 
التفبري"، مبا يف ذلك "حريته يف التماس خمتلف ضروب املفلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار 

   (4)للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها". 
 

دنية والسياسية"، ال جيوز تقييد احلق يف حرية التفبري إال وفقاً للقانون وعظندما ومبوجب "الفهد الدويل اخلاص ابحلقوق ابمل
ذلك ضرورايً حلماية )أ( حقوق اآلخرين وحرايهتم؛ أو )ب( األمن القومي أو الظنمام الفام ]..[ أو الصحة الفامة  يكون

الدويل املذكور كدولة طرف، إال أنه يبكل  وبيظنما مل تظنضم اإلمارات الفربية املتحدة إىل الفهد (5)أو اآلداب الفامة. 
ويظنص "امليثاق الفريب حلقوق اإلنسان"، الذي  (6)املمارسة الدولية الفضلى. مصدراً له سلطة القانون ودليالً يفكس 

 على كفالة احلق يف حرية انتقال املفلومات وحرية الرأي والتفبري.  ،32، يف املادة 2008 سظنةصادقت عليه اإلمارات 
 
. فأوالً وقبل  ، وإن كانت قليلةالدولية األساسية حلرية الكالم يف جوانب أساسية الضماانت 8و 176تظنتهك املاداتن و 

يف اجملال السياسي، وهو جمال حيتل الكالم وحرية  الفلين للبخصيات الفامةكل شيء، جتر ِم هااتن املاداتن الظنقاش 
 . مم املتحدة حلقوق اإلنسان وغريها، طبقاً للجظنة األمكانة ال تضاهيها مكانة التفبري فيه بال موانع

 
قيود على الكالم مبقتضى  واثنياً، ال تليب هااتن املاداتن القانونيتان شرط المروف الضيقة اليت يظنبغي توافرها لتربير فرض

القانون بصورة انتقائية يسمح للحكومة بتطبيق  ماف القانون مفىن "إهانة"، الدويل. وعلى سبيل املثال، ال يفر ِ  القانون
ويف هذه احلالة، يفتح األبواب أمام السلطات   (7)وعلى حنو تفسفي دون إخطار اجلمهور مبا هو حممور من تصرفات. 
 كي تفرِ ف "اإلهانة" أبهنا أي نقد سياسي ملن هم يف سدة احلكم. 

 
وجه أي هتديد عياين لألمن القومي أو  على حنو ضيق يف مصممني ليطبقا هذين الظنصني القانونيني ليساانهيك عن أن 

أي حدود هلذه القيود املبددة على  ال يرمسانأية إساءة للحكام،  جير ِمايف حقيقة األمر، وبفد أن  فهماالظنمام الفام، 
حرية الكالم. ومن الواضح أن "إهانة" حاكم ما ال يبكل هتديداً لألمن القومي، وال يبكل جترمي مثل هذا الكالم أي 

رة للحفاظ على األمن القومي أو الظنمام الفام. ويف طيات هذه املواد القانونية مقولة تثري القلق وغري قانونية مفادها ضرو 
أن أي تفبري عن "إهانة"، أو أي انتقاد حلكام اإلمارات الفربية املتحدة، هو حبد ذاته جرم جظنائي ويظنبغي الظنمر إليه  

دويل، ليس من الضروري، وال حىت من املسموح به، مظنع أي شخص من توزيع بيد أنه ومبقتضى القانون ال (8)كذلك. 
أو للظنمام االجتماعي السياسي  ميكن أن تتضمن انتقاداً للحكومة استظناداً إىل أهنا، وعلى وجه احلصر،أو نبر مواد "

  (9)أو مفاقبة هذا البخص على قيامه بذلك.  الذي تفتظنقه احلكومة"؛
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يبكل انتهاكاً لضماانت  8و 176اة احلكومة "مفتقلي اإلمارات اخلمسة" مبوجب املادتني وبظناء عليه، فإن مقاض
حرية الكالم. واخلمسة مجيفهم حياكمون لسبب وحيد يقوم على مزاعم تتصل بتفبريهم عن آرائهم السياسية وابنتقاداهتم 

 وبتحاليلهم للوضع يف اإلمارات الفربية املتحدة ولقادهتا. 
 

يف الفلن حىت تبكل  تكون قد صدرت أنهذه قانون اإلمارات الفربية املتحدة، فإن يظنبغي لتصرحياهتم وحىت مبقتضى 
اإللكرتوين يف اإلمارات  احلوار. غري أن التصرحيات املزعومة قد مت اإلدالء هبا إىل موقع 8و 176انتهاكاً للمادتني 

ع أن الدولة تقوم بظنمر هذه القضية ابعتبارها من عقب حجب احلكومة للموقع وسد مظنافذ دخول املتصفحني إليه. وم
مبا يتيح للسلطات حرمان املتهمني من حقوقهم األساسية اليت يتمتع هبا يف الفادة املتهمون  –قضااي األمن القومي 

ات إال أن التهديد الوحيد للدولة الذي ميكن استخالصه من تصرحياهتم املزعومة هو اقرتاحهم إجراء تغيري  –اجلظنائيون 
قمع الرأي السياسي املخالف و/أو  ابلرغبة يف سياسية يف البالد. ولذا، فإن هذه القضية ال تتصل، يف حقيقة األمر، إال

 ردع أصحابه عن التفبري عظنه يف اإلمارات الفربية املتحدة. 
 
  حماكمة جائرة: انتهاكات صارخة لإلجراءات القانونية الواجبة. 2

وهؤالء املتهمون قد حرموا  (10)الصلة هبذه القضية، لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة. طبقاً للقانون الدويل ذي 
الطريقة اليت أديرت هبا حيثيات حماكمتهم. وهذه االنتهاكات ابلظنمر إىل من حقهم يف إجراءات قانونية أساسية واجبة 

 الصارخة قد جفلت احملاكمة جائرة من أساسها. 
 

 ابلتهماحلرمان من حق اإلبالغ  1.2
تكفل املفايري الدولية ألي شخص يتهم جبرم جظنائي "احلق يف أن يتم إعالمه سريفاً وابلتفصيل، ويف لغة يفهمها، بطبيفة 

 (11)التهمة املوجهة إليه". 
 

 ويف حالة املتهمني يف هذه القضية: 
 

 ؛(12)إال بفد حوايل شهرين من القبض عليهم إليهم مل يوجه االهتام  •

 

، رغم الطلبات املتكررة من جانب حمامييهم املقدمة إىل احملكمة ،من قبل املدعي الفام واحملكمة هم،وحيل بيظن •
 لالطالع على التهم وعلى أية أدلة توافرت ضدهم.  مغزى وبني أية فرصة ذات

 
 عظندماهتام سبتمرب/أيلول، أبلغ رئيس هيئة احملكمة املتهمني، حسبما ذُكر، أبهنم سوف يزودون بالئحة اال 26ففي 

فايري احملاكمة مل وهو أمر خمالف، ستتاح الفرصة للدفاع لتقدمي دفوعاتهيظنتهي االدعاء الفام من طرح دعواه، حيث 
 أن هذا مل حيدث أبداً.  انهيك عنالفادلة. 

 
يف دعائية ضدهم املتهمون على احلكومة شن محلة تضليل  وقد سه ل انفدام الوضوح فيما خيص التهم اليت يواجهها

ال وسائل اإلعالم. فقدمت وزارة الفدل نسختني خمتلفتني، على األقل، من الئحة االهتام، ما أدى إىل ارتباك وغياب 
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مهرت نسخة عامة من الئحة االهتام ف ،يستهان به للصورة احلقيقية احمليطة ابجلرائم املزعومة اليت انطوت عليها القضية
 يظنما كانت لدى مستباري الدفاع نسخة أكثر حتديداً وتفصياًل. على املوقع اإللكرتوين لوزارة الفدل، ب

 
 إلعداد الدفاع والتسهيالت املالءمةاحلرمان من احلق يف الوقت الكايف  2.2

يفطي القانون الدويل كل متهم جبرم جظنائي "احلق يف أن يفطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه 
 (13)ولالتصال بفائلته". 

ن غري املمكن للمتهمني، دون أن يطلفوا على التهم املوجهة إليهم وعلى األدلة ضدهم، أن يساعدوا حماميهم يف مف
من قدرهتم على متثيل موكليهم، نمراً ألن موكليهم هؤالء هم  مما يكبل يدي مستباري الدفاع وحيد حتضري دفوعاته،

اإللكرتوين يف اإلمارات الفربية املتحدة،  احلوارفلقة مبوقع وحدهم القادرون على تزويدهم ابملفلومات واملفارف املت
 والقادرون على تزويدهم ابملفلومات الالزمة ببأن التصرحيات اليت يزعم االدعاء الفام أهنم قد أدلوا هبا. 

 
 وفضالً عن ذلك، أنكر االدعاء الفام على املتهمني أي فرصة حقيقية ذات مغزى لالتصال مبحامييهم: 

 

طات السجن ال تسمح بزايرات للمحامني تتيح هلم االجتماع مبوكليهم على انفراد، أو تقدم مثل هذه فسل •
وحمامييهم التحدث عرب حاجز زجاجي ومن  الفكس من ذلك، يتفني على املتهمنياملبورة القانونية. وعلى 

لكامل من أية خالل هواتف ختضع للمراقبة من جانب سلطات السجن. ونتيجة لذلك، فهم حمرومون اب
إمكانية للتواصل على انفراد مع موكليهم يف السجن. وهم حمرومون كذلك من أية إمكانية لتبادل الواثئق على 

 (14)انفراد مع موكليهم ألن عليهم أن يتبادلوا هذه الواثئق مع موكليهم عرب سلطات السجن؛ 

 

 أايم الثالاثء. وحىت يزور احملامون موكليهم يف وتقتصر زايرات احملامني ملوكليهم على جلسة أسبوعية واحدة يف •
 أي يوم آخر من أايم األسبوع، يتفني عليهم احلصول على تصريح من نيابة أمن الدولة؛

 

فرض مسؤولو أمن الدولة قيوداً خاصة على فرص اتصال املتهمني مظنصور وبني غيث مبحاميهم، الدكتور  •
كتور عبد احلميد الكمييت، احملامي الذي ميثل ابالتصال هاتفياً ابلد  ذين املتهمنيكن. ومع أنه مسح هلحممد الر 

 مجيع املتهمني اخلمسة، إال أنه ال يسمح هلما ابالتصال ابلدكتور الركن، احملامي الذي ميثلهما متثيالً خاصاً.
 

 احلرمان من احلق يف حماكمة علنية  3.2

 

جلسات االستماع يف احملاكمات علظنية. وبصورة عامة، يتفني تكون أن  دة عامة أبنه يتفنيعتقضي املفايري الدولية كقا
يتفني أن تفلن احملكمة على املأل مواعيد وأماكن جلسات  كماأن تكون جلسات االستماع مفتوحة للجمهور،  

مغلقة يف وجه اجلمهور، يتفني عليها أن تفلن األساس الذي  ةاالستماع. وإذا ما أمرت احملكمة أبن تكون اجللس
ستظندت إليه يف إغالق اجللسة أمام اجلمهور وأن تتيح له االطالع على مظنطوق أوامرها وتربيراهتا. وفضالً عن ذلك، ا

 يظنبغي على احملاكم أن جتد املكان املظناسب جلميع من يطلبون حضور احملاكمة من أفراد اجلمهور. 
 

 التالية: يف حني شكل سري هذه احملاكمة انتهاكاً هلذه املفايري من األوجه 
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عقدت اجللسات األربع األوىل خلف أبواب مغلقة. وبيظنما قررت احملكمة، على حنو ابد للفيان، أبن تفقد  •
، كما ملا أتت رمسياً على ذكر أي تصدر أمراً رمسياً إبغالق اجللساتأبواب مغلقة، إال أهنا مل  لسات خلفاجل

  أطراف القضية أو اجلمهور؛ة يف وجه أساس، ولو قانوين، الختيارها أن تكون اجللسات مغلق

 

مل تظنبر احملكمة أية مفلومات عن مواعيد اجللسات أو عما إذا كانت اجللسات ستفتح للجمهور أم ستكون  •
مغلقة، مما أدى إىل إرابك كبري وإحباط شديد لفائالت املتهمني والصحفيني واملراقبني، الذين كانوا مفظنيني 

 حبضور ومراقبة اجللسات؛

رفضت احملكمة التماسات حماميي الدفاع أبن تكون جلسات احملاكمة مفتوحة للجمهور. ويف الرد على ذلك،  •
مل تقدم احملكمة أية تربيرات قانونية ملواصلتها مساع القضية خلف أبواب مغلقة، وأشارت فحسب إىل أهنا 

 دعاء الفام؛سوف تبقي على اجللسات مغلقة إىل حني انتهائها من مساع أقوال شهود اال
جرى تظنفيذ مظنع الدخول إىل قاعة احملاكمة بصورة تفتقر إىل الفدالة: ففي اجللسات الثالث األوىل، مسحت  •

احملكمة ملسؤويل أمن الدولة حبضور اجللسات وبتسجيل مالحماهتم لكتابة تقرير حول سري احملاكمة؛ ويف 
أنه "رغم سرية جلسات االستماع، فإن ضباط أمن رر إىل الصحافة من جانب املتهمني، أشاروا إىل تصريح مُ 

ة جلسات الدولة كانوا جاهزين لكتابة التقارير حول سري احملاكمة، األمر الذي يبكل خرقاً ملبدأ سري
ة، سأل انصر بن غيث القضاة كن تربيره أبي حال من األحوال". ويف اجللسة الثالثاالستماع، وهو أمر ال مي

عن سبب السماح لباهد اتبع ألمن الدولة ابحلضور، طاملا أن اجللسات سرية، فما كان إال أن طلب القضاة 
  ( 15)من الباهد، يف هناية املطاف، أن يغادر؛ 

 

ود، ومل انتقائية، ويف نطاق حمد أكتوبر/تبرين األول إال بصورة 2سمح ألفراد اجلمهور حبضور جلسة مل ي •
من قبل، وللمراقبني الدوليني، وللفاملني يف وسائل اإلعالم، وأفراد  يسمح إال ألفراد الفائالت املوافق عليهم

أمن الدولة، إضافة إىل بفض األشخاص الذين اختارهتم من اجلمهور. ونمراً ألنه مل يسمح إال ألفراد بفيظنهم 
 مغلقة على اجلمهور.  أبن حيضروا إبذن مسبق، ظلت اجللسة يف واقع احلال

 

 
سبتمرب/أيلول، طالب أربفة من املتهمني اخلمسة أن تفتح اجللسة للجمهور قبل البروع  26وأثظناء اجللسة الرابفة يف 

مغلقة على اجلمهور من أجل "سالمة" املتهمني البخصية.  ةإبجراءاهتا الرمسية. ورد رئيس هيئة احملكمة ابلقول إن اجللس
ن غيث إال أن رد عليه قائاًل: "إذا كان السبب وراء كون اجللسة مغلقة هو ذاك، فظنحن نقبل ما كان من انصر بف

 اجملازفة." ومع ذلك واصل القاضي أعمال اجللسة وراء ابو مغلقة. 
 

 انعدام االستقاللية واحلْيدة يف عمل احملكمة 4.2
حىت "ال  (16)ائي أمام حمكمة مستقلة وحمايدة من البروط األساسية للحق يف حماكمة عادلة أن حياكم املتهم جبرم جظن

 مل تلبِ  هذه احملاكمة هذا املفيار. ". ولسببني رئيسيني، أيضاً  ، وإمنا يُرى أهنا قد حتققتفقط الفدالة تتحقق
 

 ،نبأهتامظنذ  اإلمارات الفربية املتحدةيوية ذات الصلة ابلقضاة املؤهلني، دأبت ففيما يتفلق أبوجه القصور التارخيية والبظن
أربفة قضاة حمكمني أجانب. ومجيع القضاة يف هيئة احملكمة اليت تظنمر هذه القضية، على سبيل املثال، من  على تفيني
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يفي يف ظاألجانب. فاثظنان مظنهما مصراين، وواحد سوري، والرابع سوداين. وكقضاة أجانب، ال يتمتع هؤالء ابألمن الو 
لطة التظنفيذية يف احلكومة قضاة اإلماراتيني. وخالفاً لذلك، يتفني أن جتدد السكما هو احلال ابلظنسبة لل  القضائيعملهم 
تية عقود هؤالء عظندما يظنتهي أجلها كل أربع إىل ست سظنوات. ونتيجة هلذا الظنمام، ال ميكن الظنمر إىل هؤالء اإلمارا

ودهم وأن يملوا على مودة يف القضاء على أهنم مستقلني أو حمايدين. فمصاحلم البخصية تتلخص يف أن يتم جتديد عق
صالهتم بقادة اإلمارات الفربية املتحدة، ما خيلق األساس على حنو ابد للفيان، إن مل يكن ففلياً، ألن يظنحازوا إىل 

 ل هلا اإلعالم وزمَّر، وتتسم بدرجة عالية من التوتر السياسي، مثل هذه القضية. احلكومة، وال سيما يف قضية طب  
 

ية "مفتقلي اإلمارات اخلمسة" حتديداً، تفرضت احلْيدة واألهلية األساسية للقضاة يف نمر هذه القضية وفيما يتفلق بقض
كبري بسبب عدم استمرارية عمل القضاة املباركني يف هذه القضية: فقد جرى تبديل القضاة على حنو متكرر يف   خللل

 جمرى هذه احملاكمة. 
 

ة احملكمة اليت تظنمر القضية من ثالثة قضاة. والقضاة الذين شاركوا يف فخالل اجللسات الثالث األوىل، تبكلت هيئ
اجللسة األولة كانوا رئيس احملكمة السوداين وعضوين أحدمها مصري واآلخر سوري. ويف اجللستني الثانية والثالثة، مل 

هيئة احملكمة يف  حيضر القاضي السوداين، وبدالً مظنه، أضيف قاض مصري جديد، وعلى ما يبدو ليحل حمله. وظلت
 سوري. قاض مصريني و قاضيني مبباركة  – ااجللستني الثانية والثالثة على حاهل

 
ويف اجللسة الرابفة، بقي هؤالء القضاء الثالثة أنفسهم، ولكن القاضي السوداين عاد إىل مظنصته، ما جفل نصاب هيئة 

 ة اخلامسة. احملكمة أربفة قضاة. وواصل القضاة األربفة نمر القضية يف اجللس
 

إن التغيري املتواصل يف قوام هيئة احملكمة اليت تظنمر هذه القضية وتركيبتها قد جفلت من هذه احملاكمة حماكمة جائرة من 
هود يف القضية، ومل يطلع على مجيع األدلة، أو يستمع إىل مجيع احملاججات الذي مل يتابع مجيع الب أساسها. فالقاضي
ال ميكن أن يكون مؤهالً إلصدار حكم يف هذه القضية. والسماح لقاض أبن يصدر القبيل من هذا يف حماكمة جظنائية 

 يف مثل هذه المروف مفيب وهو اجلور بفيظنه. حكماً قضائياً 
 
 

  اإلجراءات يف املساواة انعدام 5.2
 يف قضيتيهما قدميوت ادإلعد الطرفني لكال املفقولة الفرصة إاتحة أو اإلجرائية املساواة توفري عن احملكمة عجزت لقد

.قضيتهم لفرض الدفاع حملاميي يُذكر وقتاً  تتح مل فإهنا ذلك، من وبدالً . مظنهما أبي ابلغاً  ضرراً  تلحق ال ظروف  
 

 أن احملكمة ئيسر  أعلن االدعاء، شهود آخر إىل احملكمة استمفت أن وبفد املثال، سبيل على أيلول،/سبتمرب 26 ففي
 وذلك رفني،الط لكال اخلتامية املراففات على ستقتصر األول تبرين/أكتوبر 2 يف سُتفقد يتال التالية االستماع جلسة

 تقدمي وبفد. دعاءاال شهود استجواب أو  شهود أي الستدعاء بفد الفرصة هلم تُتح مل الدفاع حماميي أن من الرغم على
 يفرض أن بفد إال تاميةاخل املراففات إىل اعاالستم تستطيع ال أبهنا واعرتفت قرارها بتفديل احملكمة قامت اعرتاضات
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 2 يف ستماعاال جلسة خالل شاهد استدعاء الدفاع حماميي بوسع أن على احملكمة ووافقت. قضيتهم الدفاع حمامو
.األول تبرين/أكترب  

 
 االدعاء، من ختامية مراففة إىل األول، تبرين/أكتوبر 2 جلسة يف احملكمة استمفت فقد القرار، هذا من الرغم وعلى

مع أن الدفاع مل يقدم دفوعه بفد.17 مث أبلغت احملكمة حماميي الدفاع أبهنا تريد االستماع إىل مراففاهتم اخلتامية خالل 
 ابستجواب مهل تسمح لن ولكظنها واحد، شاهد ابستدعاء هلم ستسمح وأهنا األول، تبرين/أكتوبر 9 يف التالية اجللسة

.السابقة تماعاالس جلسات يف البهود هؤالء الستجواب كافية  فرصة للدفاع تتح مل أنه مع االدعاء، شهود من أي  
 

 حصوهلم بفد إال اميةاخلت مراففاهتم تقدمي مظنهم يُطلب أن جيوز ال أنه إىل الدفاع حمامو أشار فقد ذلك، إىل وابإلضافة
 للمحكمة الدفاع حمامو الوق. اخلتامية همراففت خالل االدعاء عليها حصل واليت أدلة على حتتوي اليت الواثئق كافة  على
 وهي احملكمة، يف ودالبه شهادات نصوص على بفد حيصلوا مل فإهنم هلم، الواثئق تلك تسليم االدعاء من طلبوا إهنم

.اخلتامية اجللسة يف االدعاء هلا أشار اليت الظنصوص  
 

 مراففتهم قدمواي أن يظنبغي إهنم الدفاع مييحملا احملكمة قالت فقد الظنصوص، بتسليم لالدعاء أمر إصدار من وبدالً 
. اخلتامية  

 
 متحامل ببكل تتصرف فإهنا إليه، لالستماع الكايف الوقت لالدعاء أاتحت احملكمة أن حني ففي ذلك، على وعالوة

 لباملثا بفض على نيفرتضو  عظندما فوراً  تقاطفهم وكانت إليهم، االستماع يف احلق من حرمتهم إذ الدفاع؛ حماميي ضد
 إرجاء على كمةاحمل دأبت لقد. واستجواهبم البهود استدعاء يف احلق من وحرمتهم طلبات، يقدمون دماظنوع اإلجرائية
.الدفاع قدمها اليت تقريباً  الطلبات مجيع وجتاهل  

 
 نولك. الةبكف املتهمني سراح إبطالق اخلامس طلبه الدفاع قدم األول، تبرين/أكتوبر 2 يف االستماع جلسة وأثظناء

 خاطئة، احملاكمة راعتبا الدفاع طلب كما.  الحق وقت يف فيه ستظنمر إهنا وقالت أخرى مرة الطلب جتاهلت احملكمة
 من زجري رارق إصدار إىل أخرى، مرة الدفاع، حمامو دعا كما.  كذلك  جتاهلته بل الطلب، يف تظنمر مل احملكمة ولكن

 بدء مظنذ دولةال أمن قوات أيدي على طاقمهم وأفراد الدفاع حمامو هلا تفرض اليت املزعومة املضايقات ضد احملكمة
 مراقبة فرض عن فضالً  ،الكمييت الدكتور قول حد على احملامني من اثظنني ترحيل يبدو ما على عظنها نتج واليت احملاكمة،
. الدفاع طلب أخرى مرة احملكمة رفضت وقد. طاقمه أفراد وعلى عليه مستمرة  

 
 يفين ما وهو مني،املته ضد اسُتخدمت اليت األدلة مجيع على للحصول الدفاع به تقدم طلب كل  احملكمة وجتاهلت
.ضدهم واألدلة التهم مراجفة إمكانية من املتهمني حرمان يف االستمرار  

 
احملكمة أمام ضيليةالتف املعاملة 6.2  
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 2 جلسة اللخ والقضاة، االدعاء بني واحد، طرف من واالتصاالت اإلجراءات يف املساواة النفدام جتل   أنه بدا ما يف
 تلك قراءة تتم ومل. ةاألربف القضاة إىل ملحوظة بتمرير االدعاء حماميي قيام احملاكمة مراقب شهد األول، تبرين/أكتوبر

 23 و 9  يتجلس يف نفسه األمر حدث وقد. عليها الدفاع إطالع يتم مل كما  احملكمة، يف عال بصوت امللحوظة
.لاألو  تبرين/أكتوبر  

 
 القضية يف ابلتدخل خاصني حمامني ألربفة احملكمة مسحت األول، تبرين/أكتوبر 2 جلسة ففي ذلك، إىل وابإلضافة

 هلم وليس التدخل، احملامني ألولئك حيق ال أبنه قضى والذي السابقة اجللسة يف صدر الذي احملكمة قرار من الرغم على
 األذى بسبب تهمنيامل ضد مدنية دعاوى رفع يف احلق هلم أن احملامون كأولئ وادعى. احملكمة أمام للرتافع تؤهلهم صفة

.املتحدة ةالفربي اإلمارات حكام ببأن املتهمون هبا أدىل اليت للتصرحيات نتيجة هبم حلق الذي الفاطفي  
 

 دعاوى،ال تلك دميلتق صفة هلم ليس أنه أساس على احملامني أولئك تدخل على املتهمني اعرتاضات من الرغم وعلى
 احملكمة ولكن. أدىن ةمدني حمكمة قبل من إليها االستماع يظنبغي اليت لدعاواهم، املظناسب املظنرب ليست احملكمة هذه وأن

.ابلبقاء احملامني ألولئك مسحت  
 

. الدفاع جاتحملاج مضادة حماججات وتقدمي أمامها وابلوقوف احملامني طاولة على ابجللوس هلم احملكمة مسحت كما
 بصورة احملكمة على أثريالت به ُقصد -احملكمة أمام للمهور هلم صفة ال أبنه السابق يف إبالغهم من ابلرغم -لهمتدخ إن

 ذلك أتثري متثَّل وقد .واضحاً  بدا كما  قضيتهم عرض على قدرهتم من واحلد الدفاع حماميي على والتبويش سليمة، غري
.للدولة أعداء أبهنم املتهمني تصوير إىل الرامية احلكومة جهود تفزيز يف التدخل  

 
ضدهم  الشهود مواجهة يف احلق من احلرمان 7.2  

 للبروط وفقاً  دهشهو  واستدعاء االدعاء شهود استجواب يف احلق جظنائياً  املتهم حملامي أن على الدويل القانون يظنص
1
 نفسها املظنطبقة على شهود االدعاء.8

 
 وخالل. االدعاء هودش الستجواب حقيقية فرصة الدفاع حملاميي احملكمة تتحْ  مل األوىل اخلمس االستماع جلسات خالل

 مطلقاً  للدفاع ةاحملكم تسمح مل األوىل الثالث اجللسات وخالل. شهود مثانية االدعاء استدعى اخلمس اجللسات هذه
 فقط، آخرين شهود ةثالث على أسئلة بضفة بطرح للدفاع ومسحت. الدولة أمن يف ضابط وهو البهود، أحد ابستجواب

.كبري  ببكل استجواهبم وأعاقت  
 

 اجللسة، يف إليهم اعاالستم مت الذين البهود من ثالثة ابستجواب للدفاع مسحت احملكمة أن ذُكر الرابفة اجللسة ويف
 قبل من البهود استجواب بفرقلة احملكمة قامت اخلامسة، اجللسة ويف. احلاسوب جرائم يف متخصصون فظنيون وهم

. أسئلة بضفة بطرح إال هلم تسمح ومل فاعالد حماميي  
 



10 

 

 احلقيقية ةالفرص إاتحة عدم من الرغم على االدعاء، شهود من أي استجواب إبعادة للدفاع تسمح مل احملكمة أن كما
1
 له الستجواهبم يف احملكمة االبتدائية.9

 
  االستئناف يف احلق من احلرمان 8.2

لكل متهم جظنائي احلق، يف حالة إدانته، يف استئظناف ذلك احلكم إىل حمكمة أعلى.20ونمراً  ألن حمكمة أمن الدولة هي 
 احملكمة أمام حماكمتهم يتقتض اليت الدولة، أمن حملكمة اجلظنائية لإلجراءات خيضفون فإهنم املتهمني، هؤالء حتاكم اليت

 يف احلق هلم ليس تحدة،امل الفربية راتاإلما دولة قانون ومبوجب: والوحيدة االبتدائية احملكمة بصفتها الفليا، االحتادية
.الدولية للمفايري انتهاكاً  يفترب ما وهو االستئظناف،  
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 هوامش
______________________________ 

 

ة قفلالقبض على "مفتقلي اإلمارات اخلمسة". كما إنه ال يورد التفاصيل املتمسألة  هذا التقرير املوجز( ال يفاجل 1)
 ابملفايري الفيانية حلقوق اإلنسان املتصلة ابلقضية. ولالطالع على اخلط الزمين هلذه القضية، يرجى الفودة إىل املوقع: 

http://ifex.org/united_arab_emirates/2011/10/28/uae5timeline.pdf 
 
 ه أية هتم إضافية سوى أمحد مظنصور.( هذه هي التهم الوحيدة اليت يواجهها أربفة من املتهمني اخلمسة. وال يواج2)
 
 .30( املادة 3)
 
 )الفهد الدويل(، ( الفهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية4)
 , G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 

999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23, 1976, Art. 19(2). 
 
 

 (.3)19الفهد الدويل، املادة  (5)
 
( أعلظنت جلظنة حقوق اإلنسان أنه "... عظند فرض دولة طرف قيوداً مفيظنة على ممارسة حرية التفبري، ال جيوز أن 6)

املقدم إىل جلظنة حقوق اإلنسان التابفة  2000لبهر يظناير/كانون الثاين  تقريرهتكون هذه مفطلة للحق نفسه". ويف 
حث املقرر اخلاص املفين بتفزيز احلق يف حرية الرأي والتفبري ومحايته "مجيع احلكومات على ضمان عدم م املتحدة، لألم

جرائم الصحافة إال يف احلاالت اليت تظنطوي على تفليقات  عظنصرية أو متييزية، أو فرض عقوبة السجن على مواصلة 
أو "اإلهانة" أو "إساءة السمفة" املوجهة إىل رئيس الدولة  على دعوات للفظنف. ويف حالة جرائم من قبيل "التبهري"

"، فإن األحكام ابلسجن تستحق البجب وغري متظناسبة مع الضرر بلبلةونبر أو إذاعة مفلومات "كاذبة" أو "مثرية لل
ي الذي عاانه الضحية، على السواء. ويف مجيع هذه احلاالت، يبكل السجن كفقوبة على التفبري السلمي عن الرا

 (E/CN.4/2000/63, ¶ 205)انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان". 
 

من قانون الفقوابت "مل تصاغا بدقة كافية لتمكني الفرد من تظنميم سلوكه أو سلوكها بظناء  8و 176( املاداتن 7)
كن أن تفرض القيود اليت ميعليها"، بيظنما ميكن أن يتيح عدم دقة صياغتهما "]...[ ممارسة االجتهاد بال حدود ببأن 

 على حرية التفبري من جانب من يكلفون بتظنفيذمها". 
 

التفبري السياسي  اجلوانب األساسيةحبيث تكون شديدة الغموض وميكن تطبيقها على  176( متت صياغة املادة 8)
 أيضاً.

 
 ,U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 (July 21 ,25 ¶، 34( جلظنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التفليق الفام رقم 9)

2011) (“General Comment No. 34”) 
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 22؛ امليثاق الفريب حلقوق اإلنسان، الذي تبظناه جملس جامفة الدول الفربية يف 16و 14( الفهد الدويل، املاداتن 10)
لكل شخص احلق يف حماكمة "(: 1)13، املادة U.N. Doc. CHR/NONE/2004/40/Rev.1، 2004مايو/أاير 

حبكم القانون، وذلك يف مواجهة  ضماانت كافية وجتريها حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة ومظنبأة سابقاً عادلة تتوفر فيها 
 ".أية هتمة جزائية توجه إليه أو للبت يف حقوقه أو التزاماته

 
 (. 1)16()أ( وامليثاق الفريب حلقوق اإلنسان، املادة 2)14ة صكوك، الفهد الدويل، املادة ( أنمر، بني مجل11)
 
( نبر انصر بن غيث مقاالً حول أتثريات "الربيع الفريب" يف دول جملس التفاون اخلليجي واإلمارات الفربية 12)

 أبريل/نيسان، قبل أسبوع من القبض عليه.  1املتحدة يف 
 
 . من املبادئ األساسية ببأن دور احملامني 21()ب( واملبدأ 2)14( أنمر، بني مجلة صكوك، الفهد الدويل، املادة 13)
 
أمن الدولة،  جهاز ( ال يستطيع املتهمون كتابة أي شيء وإعطاءه حملامييهم دون أن يصادر مظنهم أو يقرأه موظفو14)

 مبا يف ذلك املوقوفون يف سجن الوثبة. 
 
 هبذا الباهد لسبب وحيد هو الضغط على القضاة وختويفهم.  ( يفتقد أن جهاز أمن الدولة جاء15)
 
 (.1)14، املادة ( أنمر الفهد الدويل16)
 
كمدخل ن صوراً وطظنية حلكام اإلمارات على خلفية موسيقى انعمة  ( قد م االدعاء عرضاً موجزاً ابلبرائح تضم  17)

ملراففته اخلتامية. وبدا أن شريط الفيديو قد أعد للتأثري على وسائل اإلعالم، نمراً ألن هذه كانت أول جلسة مفتوحة 
 للجمهور. 

 
 ()ه(.3)14، املادة ( الفهد الدويل18)
 
 ( إضافة إىل ذلك، مل تتح للدفاع أية فرصة قبل احملاكمة لتفحص البهود. 19)
 
مية حق اللجوء، وفقاً للقانون، إىل حمكمة أدين جبر  شخص للك -5"، اليت تظنص على: 14( الفهد الدويل، املادة 20)

( من امليثاق الفريب على 7)16. وتظنص املادة "عليهأعلى كيما تفيد الظنمر يف قرار إدانته ويف الفقاب الذي حكم به 
 أعلى".قضائية جرمية يف الطفن وفقا للقانون أمام درجة رتكابه ة اإلدانة ابحاليف " حق البخص


