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 "2018لعام 1 للفورموال الكبرى ظبي أبو جائزة سباق"والفنانين رسالة مفتوحة إلى السائقين وفرق السباق 

 
 األصدقاء األعزاء،

  …تحية طيبة وبعد
 

األخير لهذا الموسم،  1الفورموال سباق على مسارح ومنصات  وتسلّط األضواء عليكمبينما تهيئون أنفسكم 

ات حالة حقوق اإلنسان في اإلمار حقيقة نود، نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، لفت عنايتكم إلى

 لعالم. تبينها لأن التي تعتزم البالد  والالمعةاألضواء الباهرة المتحدة، البعيدة كل البعد عن العربية 
 

إلسكات أصوات قمعية ، عقدت سلطات اإلمارات العربية المتحدة العزم على شن حملة 2011فمنذ عام 

تعرض فمدافعون عن حقوق اإلنسان وقضاة ومحامون وأكاديميون وطالب وصحفيون. ال ومن بينهممنتقديها، 

وللتعذيب وغيره من ضروب سوء هؤالء للمضايقات واالعتقال التعسفي، وأخضعوا لالختفاء القسري 

. كما يقضي منتقدون للسلطات ةلاعدللالمعاملة، وأدينوا بناء على محاكمات لم تلب مقتضيات المعايير الدولية 

السلمي عن حقهم  إال لتعبيرهمومعارضون في اإلمارات العربية المتحدة فترات حكم طويلة بالسجن ال لشيء 

 برهم سجناء رأي ينبغي اإلفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.ونحن بدورنا نعت تعبير.في حرية ال
 

لتها حتى تالئم أغراضها في وعدّ  ،قمعية من أساساهاال هاقد شددت سلطات اإلمارات العربية المتحدة قوانينل

التعبير عن  وغيرها من سبلالمزيد من قمع حقوق اإلنسان، وال سيما إلسكات األصوات المعارضة السلمية 

القضايا العامة. ونتيجة لذلك، صدرت بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان وسواهم من منتقدي سياسات السلطة 

 . لمدد طويلة بالسجن أحكام
 

مرصد التحالف العالمي " بحسب مقاييسول "المغلقة" الددائرة ضمن مدرجة  المتحدة العربية األماراتوإن 

كثر قمعية من حيث حماية الحريات المدنية واأل األدنى الفئة هي ، وهذه"CIVICUSمن أجل مشاركة المواطنين 

 وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها.  السلمي في التعبير والتجمع
 

نا ومدكي ت محثكللمطالبة باإلفراج عن سجناء الرأي في اإلمارات العربية المتحدة، ون حملةإننا اليوم نطلق 

 في ذلك. من عون ونبما تستطيع
 

لحقوق اإلنسان على حلبة السباق  ، إلى أن تكونوا أبطاالً فنانينوضاء في فرق السباق ندعوكم، كسائقين وأع

من  على استخدام شهرتكم كمكما نحثمسرح؛ وإلى أن تكونوا أصوات من تم إسكاتهم واعتقلوا ظلماً. الوعلى 

ي الذين اعتقلوا لمجرد مطالبة السلطات اإلماراتية باإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأ جلأ

 .احترام حقوق اإلنسانإلى لسلطات بصورة سلمية، أو لدعوتهم اانتقادهم 
 

والتحدث عنها  لوسائل اإلعالميةا ىالمتعلقة بقصصهم عل موأحاديثكومنشوراتكم تغريداتكم استخدام يرجى 

م والوسبإمكانكم استخدام  ،لهذا الغرضفي مقابالتكم اإلعالمية، حتى ال يطوي هؤالء السجناء النسيان. و

https://monitor.civicus.org/country/united-arab-emirates/
https://monitor.civicus.org/
https://monitor.civicus.org/
https://monitor.civicus.org/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/11/UAE-Release-Prisoners-of-conscience-NOW
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/11/UAE-Release-Prisoners-of-conscience-NOW
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#AbuDhabiGP و #F1 و #Formula1 . 
 

 ية حقوقهم في حرية التعبير:ين لممارستهم السلموفيما يلي قصص البعض من مئات سجناء الرأي المعتقل
 

أحد المدافعين البارزين عن حقوق اإلنسان الذي حصل على جائزة مارتن  أحمد منصورالمدون والشاعر 

. وهو عضو في اللجنة االستشارية "لقسم الشرق األوسط 2015للمدافعين عن حقوق اإلنسان في  إينالز

في الهيئة االستشارية "لمركز الخليج لحقوق  عضووكذلك وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش"، 

ونشر آراءه ، 2006اإلنسان". وقد دأب على توثيق حالة حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة منذ 

في مدونته وفي وسائل التواصل االجتماعي، وأثناء مقابالت مع وسائل  علنا في الدفاع عن حقوق اإلنسان

، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين 2017مارس/ آذار  20وحتى وقت اعتقاله في اإلعالم الدولية. 

مايو/أيار  29. وفي مكنوا من انتقاد السلطات علناً عن حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين ت

 عامسنوات. وعقدت محاكمته سراً، وال وجود لسجل  10 لمدة ، حكم على أحمد منصور بالسجن2018

البرلمان  صدرأ بينمامحام. ب تمكن من االستعانةما إذا كان قد  حاكمة. ومن غير الواضحالم جراءاتال

اإلفراج عنه. وهو رهن الحبس االنفرادي حالياً في  يدعو إلى قراراً  أكتوبر/تشرين األول، 4في  ،األوروبي

 "سجن الصدر" بأبو ظبي.  
 

ورئيس سابق لجمعية الحقوقيين في  مارة دبي،إمن  محام بارز في مجال حقوق اإلنسان، الدكتور محمد الركن

رهن  ،واحتجز، طيلة األشهر الثالثة التالية 2012يوليو/ تموز  17اإلمارات العربية المتحدة، اعتقل في 

بما يرقى  طيلة تلك الفترة، الحبس االنفرادي في مكان لم يتم الكشف عنه. ولم يعرف مصيره أو مكان وجوده

الجور  بالغةسنوات، إثر محاكمة  10بالسجن لمدة  2013وُحكم عليه في يوليو/ تموز إلى الختفاء القسري. 

 ".94من دعاة اإلصالح، والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة "اإلمارات  94لـ 
 

في المحكمة  دائرة أمن الدولةمام وآخرون قيد المحاكمة أ 94ادعى العديد من المتهمين في قضية اإلمارات 

أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في االحتجاز السابق للمحاكمة،  االتحادية العليا

. حيث كانوا غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر في مرافق احتجاز سرية ألمن الدولة

، رغم وجود أدلة دعاءاتاالفي هذه  مناسبالمحكمة االتحادية العليا على نحو أمن الدولة في دائرة ولم تحقق 

  على إساءة أمن الدولة للمعتقلين. صارخة 
 

، وحكم عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات 2014مارس/ آذار  17اعتقل في  إلكترونيهو ناشط  أسامة النجار

 ،ر الحمادياحسين علي النج، إلى وزير الداخلية أعرب فيها عن قلقه من تعرض والده بعد إرسال تغريدات

سنة. وكان من المقرر أن يفرج عن  11تزيد عن حيث يقضي فترة حكم بالسجن  .لسوء المعاملة في السجن

لسلطات ر من "سجن الرزين" في أبو ظبي، في مارس/آذار، عقب قضاء مدة حكمه كاملة. بيد أن ااأسامة النج

تمديد فترة احتجازه بذريعة أنه ما زال يشكل مصدر تهديد. وعقب القبض عليه، منع أسامة النجار من  تقرر

سري،  اعتقال أبقي عليه في الحبس االنفرادي ألربعة أشهر بمرفقو االتصال بمحام ألكثر من ستة أشهر.

 حيث قال إنه تعرض للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. 
 

، في الدكتور ناصر بن غيثوقبض على عالم االقتصاد واألكاديمي والمدافع البارز عن حقوق اإلنسان، 

لالختفاء القسري ألكثر من سبعة أشهر. ولم يسمح له باالتصال بمحام حتى وتعرض  ،2015أغسطس/آب 

، 2017مارس/آذار  . وفيفعالةلم يتمكن من إعداد دفاعه بصورة ، كما 2016في أبريل/نيسان  بدء محاكمته

حول قادة اإلمارات "تويتر" موقع على  عشر سنوات بتهم شملت "نشر معلومات كاذبة"لمدة حكم عليه بالسجن 

  .العربية المتحدة وسياساتهم

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0456+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0456+0+DOC+XML+V0//EN
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 .رام والتقديرتوتفضلوا بقبول فائق االح
 
 

 التواقيع:
 البحرين في أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 الدولية منظمة العفو
 (CIVICUS) "المواطنين مشاركة أجل من العالمي التحالف"
 الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان" في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان"

 مركز الخليج لحقوق اإلنسان
 منظمة الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

 ن إينالزمارتمؤسسة 
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في إطار مرصد حماية المدافعين ")بن انترناشونال( الدولي القلم نادي

 عن حقوق اإلنسان


