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 على اإلمارات العربیة ضمان دعم حریة التعبیر في جمیع األوقات لیس فقط أثناء  
 مھرجان ھاي بأبو ظبي

 
 

 
 2020فبرایر  24

 
 فرد ومنظمة غیر حكومیة إلى السلطات اإلماراتیة 50رسالة مفتوحة من أكثر من 

 

في اإلمارات العربیة المتحدة، ندعو نحن  2020فبرایر  28-25بالتزامن مع افتتاح مھرجان ھاي أبو ظبي في الفترة بین 
الموقعون أدناه السلطات اإلماراتیة إلظھار احترامھا للحق في حریة التعبیر، من خالل إطالق سراح جمیع المدافعین عن 

ر عن آرائھم بسلمیة عبر اإلنترنت، بمن فیھم األكادیمیین والكتاب والشعراء حقوق اإلنسان المقیدة حریتھم بسبب التعبی
وندعم جھود المشاركین في المھرجان من أجل إعالء أصواتھم دفاًعا عن الموصدة أفواھھم في دولة اإلمارات. والمحامین. 

السماح لسجناء الرأي بتلقي الكتب ي ذلك لالمتثال للمعاییر الدولیة لحمایة حقوق السجناء، بما فكما ندعو سلطات اإلمارات 
 ومواد القراءة.

 

یقبع العشرات من مواطني اإلمارات لحریة التعبیر،    نصةلمھرجان ھاي باعتباره م  تروج وزارة التسامح في اإلماراتففیما  
التعذیب وسوء  والمقیمین فیھا خلف القضبان فقط بسبب تعبیرھم الحر عن آرائھم، ویواجھ المدافعون عن حقوق اإلنسان

المعاملة في السجون، حیث یُحتجزوا غالبًا في عزلة، ویلجئوا لإلضراب عن الطعام في محاولة للفت االنتباه إلى سجنھم 
 الظالم وإساءة معاملتھم.

 

سنوات   10المدافعین عن حقوق اإلنسان المحتجزین في اإلمارات، یقضي حالًیا عقوبة السجن لمدة    أحد أبرزأحمد منصور،  
تُدعى "إھانة مكانة وھیبة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ورموزھا بما في ذلك قادتھا"، بینما یعاقب  بتھمة زائفةبعد إدانتھ 

منصور في الحقیقة على نشاطھ السلمي في مجال حقوق اإلنسان، والتعبیر الحر عن الرأي بما في ذلك من خالل وسائل 
 التواصل االجتماعي.
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حیث ال  في ظروف قاسیة،، یقبع منصور في الحبس االنفرادي في جناح العزلة بسجن الصدر بأبوظبي منذ سنوات ثالث
، لم یُسمح لھ بمغادرة زنزانتھ الصغیرة سوى 2017یتوفر لھ سریر وال یصرح لھ بدخول الكتب. ومنذ اعتقالھ في مارس 

مرات قلیلة لمقابلة ذویھ خالل الزیارة، كما لم یُسمح لھ بالخروج لساحة التریض سوى مرة واحدة فقط، في انتھاك واضح 
ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي. واحتجاًجا على ذلك، قرر منصور  للحظر المطلق على التعذیب وغیره من

صحتھ التي تدھورت أكثر بسبب نقص  ما أضعف، م2019اإلضراب عن الطعام مرتین، أحدھما لمدة شھر في مارس 
الدولي، وتوفیر شروط على االلتزام بالقانون  سلطات اإلماراتالرعایة الطبیة في السجن. وعلیھ نحث نحن الموقعون أدناه 

 حبس إنسانیة لمنصور لحین إطالق سراحھ.

 

، وأب ألربعة أطفال، وھو أیضا عضو المجالس االستشاریة لمركز الخلیج لحقوق اإلنسان ولقسم شاعرمنصور مھندس و
للمدافعین   جائزة مارتن إینالز المرموقةعلى  ، حصل منصور  2015الشرق األوسط في ھیومان رایتس ووتش. وفي أكتوبر  

 عن حقوق اإلنسان كتقدیر دولي رفیع ألنشطتھ في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان.

 

على صحة وحیاة منصور. وفي أوائل سبتمبر  عن قلقھم الشدیدأعرب سبعة خبراء مستقلین باألمم المتحدة  2019في مایو
، تعرض منصور مجددًا للتعذیب على أیدي حراس السجن، فبدأ إضرابًا جدیدًا عن الطعام. وبحسب أخر تقریر لمركز 2019

، وتدھورت صحتھ وأصبح غیر قادر على المشي. وفي مضربًا عن الطعام الصلبال یزال منصور    2020الخلیج في ینایر  
لعالم السلطات اإلماراتیة اإلفراج عن أحمد منظمة غیر حكومیة من جمیع أنحاء ا 140أكثر من  ناشدت، 2019أكتوبر 

 منصور، الذي قضى عید میالده الخمسین في عزلة وإضراب عن الطعام.

وبحسب خبیر اللیاقة البولندي أرتور لیجسكا، والذي كان محتجزاً  في جناح العزلة نفسھ المحتجز فیھ حالیًا أحمد منصور، 
قد كتب كتاباً بعد إطالق سراحھ في مایو   وكان لیجسكا "سجون العصور الوسطى". في ھذا السجن  تشبھ ظروف الحبس

روى فیھ ظروف السجن في جناح العزلة التابع للصدر، حیث یحتُجز السجناء بدون میاه جاریة لعدة أشھر وفي  2019
كما أسھم لیجسكا في نشر األخبار عن   للتعذیب وسوء المعاملة واالعتداء الجنسي.حیة، كما یتعرض بعضھم  ظروف غیر ص

 .2019إضراب منصور عن الطعام في مارس 

 

، المحتجز الدكتور محمد الركنحقوق اإلنسان محامي وبالمثل یتعرض سجناء آخرون للتعذیب في سجون اإلمارات، مثل 
سنوات  10لمجرد ممارستھ السلمیة لحقھ في حریة التعبیر وتكوین الجمعیات، والمعاقب بالسجن لمدة  2012منذ یولیو 

على عریضة على اإلنترنت تطالب باإلصالح السیاسي. وقد تمت إدانة الركن وُحكم علیھ  -شخًصا آخر  132مع  -للتوقیع 
") بینھم محامین وقضاة ونشطاء 94شخًصا (المعروفة باسم "اإلمارات  94ملت في أعقاب محاكمة جماعیة غیر عادلة ش

 .2012والذي اعتقل أیضا في یولیو  الدكتور محمد المنصوري وطالب، كالمحامي الحقوقي 

 

، وھو سجن شدید سجن الرزینألكثر من عام، وتم احتجازه مع الركن في  باالتصال بأسرتھللمنصوري لم تسمح السلطات 
الحراسة في صحراء أبو ظبي یستخدم الحتجاز النشطاء ومنتقدي الحكومة والمدافعین عن حقوق اإلنسان، حیث واجھا 

 الحرمان من الزیارات العائلیة وعملیات التفتیش الجسدیة.، مثل الحبس االنفرادي ووغیر قانونیةتدابیر تأدیبیة تعسفیة 

وكانا الدكتور الركن والدكتور المنصوري رئیسین لجمعیة الحقوقیین في اإلمارات قبل حلھا التعسفي من قبل السلطات 
ألف العدید من الكتب   . كما كان الركن عضًوا في الرابطة الدولیة للمحامین ونقابة المحامین الدولیة، وقد2011اإلماراتیة في  

حول حقوق اإلنسان والقانون الدستوري ومكافحة اإلرھاب، وكرس حیاتھ المھنیة لتقدیم المساعدة القانونیة لضحایا انتھاكات 

https://www.gc4hr.org/news/view/2109
https://freeahmed.net/wp-content/uploads/2019/06/AhmedMansoor_publication4web.pdf
http://www.martinennalsaward.org/hrd/ahmed-mansoor-2/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24571&LangID=E
https://www.gc4hr.org/news/view/2319
https://www.gc4hr.org/news/view/2229
https://www.gc4hr.org/news/view/2133
https://www.gc4hr.org/news/view/2133
https://www.gc4hr.org/news/view/2133
https://www.hrw.org/ar/news/2020/01/08/337445
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/12/dr-mohammed-al-roken-it-takes-extraordinary-person/
https://www.adhrb.org/2015/12/prisoner-profile-dr-mohammed-al-mansoori/
https://www.adhrb.org/2015/12/prisoner-profile-dr-mohammed-al-mansoori/
https://www.adhrb.org/2015/12/prisoner-profile-dr-mohammed-al-mansoori/
http://www.ic4jhr.org/en/2014-11-30-18-36-45/media/1069-mohammed-al-mansouri-allowed-to-contact-his-family-after-a-year-in-isolation.html
http://icfuae.org.uk/research-and-publications-briefings/al-razeen-prison-guantanamo-uae
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في نوفمبر . وة لودوفیك تراریو الدولیة لحقوق اإلنسانجائزعلى  2017حقوق اإلنسان في اإلمارات، وحصل في عام 
 .إلطالق سراحھ، دعت أكثر من عشرین منظمة غیر حكومیة 2019

 92فقد حكم علیھ في أما األكادیمي واالقتصادي ناصر بن غیث، المحاضر في فرع أبو ظبي بجامعة باریس السوربون، 
بسبب تعلیقاتھ الناقدة للحكومة عبر اإلنترنت بسبب انتھاكات حقوق اإلنسان في  سنوات 10بالسجن لمدة  2017مارس 

یقول بن غیث أن "الحكم یثبت أنھ ال یوجد مكان لحریة التعبیر في ھذا   السجن،خطاب مكتوب من اإلمارات ومصر. وفي 
كما دخل غیث في إضرابات الحقة عن  البلد" معلنًا أنھ سیبدأ إضراباً عن الطعام حتى یتم إطالق سراحھ دون قید أو شرط.

ماثیو  ري عنھ أسوة باألكادیمي البریطانيالطعام احتجاًجا على األوضاع المتردیة في سجن الرزین، مطالبًا باإلفراج الفو
، بعد أسبوع من الحكم علیھ بالسجن مدى الحیاة بتھمة التجسس. كان ھیدجز 2018نوفمبر    26في   ھیدجز والذي تم العفو عنھ

، بعدھا خضع لمحاكمة جائرة بمعزل عن العالم الخارجي وفي ظروف مھینة وغیر إنسانیة لمدة سبعة أشھرقد ظل محتجًزا 
 .حكومة المملكة المتحدة بتھمة التجسس لصالح 

یدعو اإلمارات إلى وقف جمیع أشكال المضایقة ورفع الحظر المفروض   قراًرا، اعتمد البرلمان األوروبي  2018في أكتوبر  
على السفر بحق المدافعین عن حقوق اإلنسان، وضمان "قدرة المدافعین عن حقوق اإلنسان على العمل المشروع  في مجال 

 ف، دون خوف من االنتقام".حقوق اإلنسان داخل وخارج اإلمارات في جمیع الظرو

تدعم وزارة التسامح اإلماراتیة مھرجان ھاي أبو ظبي، في بلد ال یتسامح مع األصوات المعارضة. ولألسف، تكرس حكومة 
اإلمارات المزید من الجھود للتكتم على انتھاكات حقوق اإلنسان بدالً من المكاشفة والمحاسبة، وتستثمر عوًضا عن ذلك 

 ورعایة المؤسسات واألحداث والمبادرات التي تھدف إلى إبراز صورة إیجابیة عنھا للعالم الخارجي. بكثافة في تمویل

عن لإلفراج دون قید أو شرط على اغتنام ھذه الفرصة  الحكومة اإلماراتیةلذا وبمناسبة مھرجان ھاي أبو ظبي، نحث 
ز سجناء الرأي والسماح لھم بتلقي الكتب ومواد أصدقائنا وزمالئنا المسجونین. وعلى أقل تقدیر، تحسین ظروف احتجا

 القراءة، والخروج من زنازینھم المنعزلة لزیارة المقصف أو رؤیة الشمس، والسماح لعائالتھم بالزیارة المنتظمة.

كما نطلب على وجھ الخصوص، توفیر سریر ومراتب ألحمد منصور حتى ال یضطر للنوم على األرض، وضمان عدم 
 في السجن لھ ومعاقبتھ على مطالبھ وشكواه العلنیة للنیابة. تعرض المسئولین

لإلمارات لتنفیذ دبي وغیرھما من الفعالیات واألحداث المستقبلیة الكبرى فرصة  2020مھرجان ھاي بأبو ظبي، وإكسبو 
 وعدھا وتحقیق شعارھا بالتسامح من خالل إجراءات تشمل الشجعان الداعمین لحریة التعبیر في البالد.

 لموقعون :ا

 أكسس ناو •
 أمریكیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في البحرین •
 منظمة العفو الدولیة •
 الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان •
 جمعیة ضحایا التعذیب في اإلمارات •
 (BHRC) نقابة المحامین لحقوق اإلنسان في إنجلترا وویلز •
 مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان •
 سیفیكوس •
 محتجز في دبي •
 مؤسسة الحدود اإللكترونیة •
 المركز األوروبي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان •
 الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان •
 (فرونت الین دیفندرز (منظمة الخط األمامي •
 مركز الخلیج لحقوق اإلنسان •
 الحملة الدولیة للحریة في اإلمارات •

http://www.ludovictrarieux.org/uk-page3.remplt2017.htm
http://www.ludovictrarieux.org/uk-page3.remplt2017.htm
http://www.ludovictrarieux.org/uk-page3.remplt2017.htm
https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/united-arab-emirates/2019/11/d25593/
https://mesana.org/advocacy/committee-on-academic-freedom/2019/01/07/concern-for-health-of-nasser-bin-ghaith-sentenced-to-10-years-in-2017
https://mesana.org/advocacy/committee-on-academic-freedom/2019/01/07/concern-for-health-of-nasser-bin-ghaith-sentenced-to-10-years-in-2017
http://icfuae.org.uk/news/nasser-bin-ghaith-declares-hunger-strike-letter-sent-his-prison-cell
http://icfuae.org.uk/news/nasser-bin-ghaith-declares-hunger-strike-letter-sent-his-prison-cell
http://icfuae.org.uk/news/nasser-bin-ghaith-declares-hunger-strike-letter-sent-his-prison-cell
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/26/detained-uae-britain-trade-citizens-foreign-office
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0456_EN.html
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 المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان •
 (IPI) المركز الدولي للصحافة •
 (IPA) رابطة الناشرین الدولیة •
 (ISHR) الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان •
 مؤسسة مھارات •
 منّا لحقوق اإلنسان •
 ال سالم بدون عدالة •
 نادي القلم، النرویج •
 نادي القلم ، الوالیات المتحدة األمریكیة •
 نادي القلم الدولي •
 مشروع الدیمقراطیة في الشرق األوسط •
 مركز تفعیل الحقوق •
 جمعیة یقضة من أجل الدیمقراطیة و الدولة المدنیة •
 لجنة حمایة الحریات وحقوق اإلنسان في تونس •
 الجمعیة التونسیة للدفاع عن الحریات الفردیة  •
 الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان •
 مركز تونس لحریة الصحافة •
 المنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب •
 المدافعین عن حقوق اإلنسانحمایة  •
 ایفكس •
 حملة لتحریر لطیفة •
 المعتقل الدولي •
 محامو مراقبة الحقوق في كندا •
 MicroEnergy Credits أبریل الدردیس ، المدیرة التنفیذیة •
 فادي القاضي ، مؤلف وخبیر حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا •
 نعوم تشومسكي ، أستاذ •
 مدیر مختبر المواطن بجامعة تورنتو رونالد دیبرت ، •
 براین دولي ، مدافع عن حقوق اإلنسان •
 درویري دایك ، مدافع عن حقوق اإلنسان •
 جوناثان ایمیت ، مؤلف •
 ستیفن فراي ، مؤلف ومقدم •
أحمد غالي ، نائب رئیس الرابطة التونسیة لحقوق اإلنسان (عضو في اللجنة الرباعیة للحوار الوطني ، شارك في  •

 (2015بجائزة نوبل للسالم   الفوز
 میالني جینجل ، محامیة حقوق اإلنسان •
 كریس ھوتون ، مؤلف •
 ماثیو ھیدجز ، مرشح الدكتوراه وسجین سابق في اإلمارات •
 أرتور لیجسكا ، ناشط بولندي وسجین سابق في اإلمارات •
 دانییل میسانو ، روائیة وشاعرة وناشطة •
 مایكل مانسفیلد، محام •
 س ، شاعر ومحاضرألبرت بیللی •
 سیمون ثیس ، مدافعة عن حقوق اإلنسان •
 بیل لو، صحفي •

 
 

 


