القرار األوروبي المتعلق بدولة اإلمارات العربية المتحدة" :منحاز و متحامل؟"  /بعثة إلى دولة
جرائها أربعة و ستون
اإلمارات العربية المتحدة تحقق في الحملة على حرية التعبير التي اعتقل من َّ

ناشطا

 01كانون األول  -2102انتهكت محلة تعقُّب يف اإلمارات العربية املتدة ققو قرةة التعير ألربعة و ستني
حمتجزاً ،من بينهم حمامون عاملون يف ققو اإلنسان ،يف اململكة اخلليجية ،وفقاً لتقرةر ةستنة إىل مهمة قام هبا مركز
اخلليج حلقو اإلنسان يف تشرةن الثاين  .2102تؤكة اليعثة النتائج اليت توصل إليها الربملان األورويب يف وقت سابق من
هذا العام ،و اليت دعت إىل اإلفراج عن مجيع سجناء الضمر من الناشطني و املةافعني عن ققو اإلنسان.
و كانت اليعثة ،اليت متت بالتعاون مع هيومن راةتس ووتش و الشيكة العربية ملعلومات ققو اإلنسان ANHRI
بةعم من الشيكة الةولية لتيادل املعلومات قول قرةة التعير  ،IFEXقة نظمت كجزء من احلملة املستمر اليت
أطلقتها مجاعات ققوقية يف عام  2100لةعم و محاةة احلرةات األساسية يف اإلمارات العربية املتدة و ال سيما قرةة
الرأي و التعير و تكوةن اجلمعيات .و قامت هبا عضو نقابة احملامني الربةطانيني فيكتورةا ميةز من توكس تشيمربز
 ،Tooks Chambersلنةن ،اململكة املتدة .
ةوم السادس و العشرةن من تشرةن األول  ،2102أقر الربملان األورويب قراراً بعة حتقيق أجراه أعضاء يف الربملان األورويب
عن قالة ققو اإلنسان يف اإلمارات العربية املتدة  .و ةشر القرار بالتدةةة إىل سجن أربعة و ستني معتقلً ،و
ةذكر أن دولة اإلمارات العربية املتدة عمةت إىل تصعية محلتها على املةافعني عن ققو اإلنسان و الناشطني يف
اجملتمع املةين .و أعرب القرار عن القلق العميق بشأن القمع و الرتهيب و إساء املعاملة اليت ةلقيها املةافعون عن
ققو اإلنسان ،و الناشطون السياسيون و اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املةين ،ممن ميارسون ققوقهم األساسية يف قرةة
الرأي و التعير و التجمع بشكل سلمي .و ةنتهي القرار األورويب بالةعو إىل إطل سراح مجيع سجناء الضمر و
الناشطني و املةافعني عن ققو اإلنسان.
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يف بيان صادر عن وزةر الةولة للشؤون اخلارجية باإلمارات العربية املتدة  ،قال أنور قرقاش يف معرض الرد على ذلك
القرار "إن التقرةر متديز و متدامل ،ألقى التهم جزافاً دون اإلطلع على احلقائق على أرض الواقع".
غةا صةور القرار األورويب ،نظم مركز اخلليج حلقو اإلنسان بعثة لتقصي احلقائق بني الثلثني من تشرةن األول و
الثالث من تشرةن الثاين  2102بالتعاون مع شركائه ،من أجل التدقيق يف اعتقال أربعة و ستني موقوفاً و إساء
معاملتهم و سجنهم دون توجيه اهتامات إليهم :و تةعي الةولة أن هؤالء مشتيهٌ يف ارتكاهبم جرائم هتةد األمن
القومي.
مت مجع املعلومات التالية على مةى أسيوع تضمن إجراء مقابلت مع مصادر خمتلفة ذات اطلع مياشر على انتهاكات
ققو اإلنسان واسعة النطا اليت ترتكب يف الوقت احلاضر.
فضلً عن ذلك ،فقة كانت مثة حماوالت للتدةث إىل النائب العام االحتادي ،و القاضي املسؤول عن جتةةة التوقيف و
املةعي العام ،ليكون ممكناً استيعاد أي حتيز أو حتامل قة ةكون تضمنه القرار األورويب .و مت رفض مجيع هذه الطليات.
و مت أةضاً تقةمي طليات لللتقاء مبدامي ققو اإلنسان املعتقلني حممة الركن و حممة املنصوري ،1و بالتايل إتاقة
الفرصة لتفنية النتائج اليت توصل إليها الربملان األورويب.
رفض املةعي العام تليية الةعو هلذا االجتماع و قام بةالً من ذلك بإصةار توجيهاته بأن ةتم الرتتيب ألي مواعية من
خلل وزار الشؤون اخلارجية .و رفضت وزار الشؤون اخلارجية بةورها تنظيم أي اجتماع من هذا القييل ،و أحملت يف
إقةى املراقل إىل أن ال علم هلا بتوجيهات املةعي العام االحتادي مث أشارت إىل أن هذا األمر ليس من اختصاصها.
و مبراجعة مكتب املةعي العام ،مت جمةداً رفض مطالب حمامي اليعثة بعقة اجتماع .كما مل ةسمح لليعثة بااللتقاء مع
السجناء ،و أشار املسؤولون يف هذا الشأن إىل أن احملامي الوقية الذي تعرتف به هو عية احلمية الكمييت ،على الرغم
من أن السية الكمييت نفسه قة منع رمسياً من ققه يف الرتافع عن كل املتهمني.
توقيف تعسفي ألربعة و ستني معارضاً
انتزع السجناء األربعة و الستون من بني أسرهم و هم حمتجزون قالياً يف مراكز توقيف غر معلومة ،دون متكينهم من
االتصال مبداميهم ،و السماح هلم بالقيام باتصال حمةود للغاةة مع أسرهم.
ما هي جرميتهم؟ قىت الساعة ،مل توجه اهتامات إىل أي منهم ،و ةتم جلب كل منهم للمثول أمام احملاكم و متةةة
اقتجازهم دون أن تيني الةولة توضيداً قول طييعة االستجواب اإلضايف املطلوب و ضرور متةةة توقيفهم أو اجلرائم
اليت ةشتيه يف أهنم ارتكيوها .و كان معظمهم قة خضع للستجواب مر واقة و قسب عنةما اعتقل ألول مر يف
شهر متوز .2102
بالنسية إىل العامل اخلارجي؛ السياح و الزوار على قة سواء ،فإن اإلمارات العربية املتدة دولة تقةمية الفكر تتنافس
مع العامل الغريب يف مجيع اجلوانب .إهنا بلة تلتـزم اململكة املتدة معه بتدالف و علقة وثيقة ،بلة كان املشاهر
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ةتةفقون عليه ليشهةوا فيه سيا الفورموال واقة و ةنعموا بالرفاه وقت القيام هبذه املهمة .بية أن استمرار انتهاكات
ققو اإلنسان ،مبا يف ذلك احلرمان من احلق يف قرةة الرأي و التعير و تكوةن اجلمعيات ،إمنا ةناقض هذه الصور  ،و
ال ةعرف عنه إال القليل على الصعية الةويل ،إذا استثنينا عمل منظمات ققو اإلنسان و بيان الربملان األورويب.
اإلمارات العربية املتدة دولة احتادةة مؤلفة من سيع إمارات شيه مستقلة اليت ةيلغ عةد سكاهنا املقيمني الةائمني 8.3
مليون نسمة ،منهم أقل من سيعة عشر يف املئة من املواطنني؛ و هناك عةد ال ةقل عن  1.1مليون نسمة آخرةن من
املقيمني غر الةائمني .ةشكل قكام اإلمارات السيع اجمللس األعلى للحتاد ،و هو اهليئة التشرةعية و التنفيذةة العليا.
خيتار اجمللس الرئيس و نائب الرئيس من بني أعضائه ،و ةقوم الرئيس باملقابل بتعيني رئيس الوزراء و جملس الوزراء.
و ال توجة مؤسسات تشرةعية منتخية دميقراطياً أو أقزاب سياسية .كما ال توجة انتخابات عامة ،غر أن املواطنني
ةوصلون مظاملهم إىل زعمائهم بشكل مياشر عن طرةق اآلليات االستشارةة التقليةةة مثل اجمللس املفتوح .و تتألف هيئة
استشارةة ،هي اجمللس الوطين االحتادي ،من أربعني مستشاراً ،خيتار عشرون منهم من قيل الناخيني املعينني.
يف عام  ،2100وسع اجمللس االحتادي نطا الناخيني و لكنه مل جيعل االنتخاب متاقاً جلميع املواطنني ،و ال زالت
الةولة تقوم بانتقاء الناخيني مبوجب إجراءات تتعلق بأمن الةولة ،لضمان أن الناخيني املعينني ليسوا مؤةةةن للةميقراطية
أو معادةن للمؤسسات القائمة بأي شكل.
يف آذار  ،2100وقع مئة و ثلثون شخصاً على رسالة تطالب بإعطاء قق التصوةت لكل املواطنني اإلماراتيني دون
حتةةة .و كان مخسة و عشرون من املعتقلني قة وقعوا على هذا الطلب .معظمهم أعضاء يف جتمع اإلصلح و هي
مجاعة إسلمية سلمية تقول إن هةفها هو السعي إىل التغير و إىل جمتمع أكثر دميقراطية.
حيمي الفصل الثالث من دستور دولة اإلمارات العربية املتدة  ،املتعلق باحلرةات و احلقو و الواجيات العامة؛ احلق يف
قرةة الرأي و التعير عنه بالقول أو الكتابة أو أي من وسائل التعير األخرى ،مبوجب أقكام املاد الثلثني .و أما
املاد احلادةة و الثلثون فتتعلق حبماةة قرةة املراسلت الربةةةة والربقية وغرها من وسائل االتصال و سرةتها.
غر أن هذه احلقو مشروطة بعيار "وفقاً للقانون" ،اليت تتيح للدكومة هامشاً ميكنها من تقيية احلقو عملياً .و تقوم
احلكومة بإعةاد مسودات خطب اجلمعة يف املساجة ،و ضخضع منشورات اجلمعيات اخلاصة للرقابة .و األهم من ذلك
أن القانون حيظر انتقاد احلكام و األعمال اليت تستهةف إقةاث االضطرابات االجتماعية أو التشجيع عليها .و ةنص
قانون العقوبات على حماكمة أي شخص ةثيت أنه انتقة احلكومة علناً.
تصر الةولة على أن هؤالء السجناء ةشكلون خطراً على األمن القومي و على أهنم حمتجزون هلذا السيب ،غر أهنا
أخفقت يف تقةمي دليل ةثيت حماولتهم التدرةض على االنتفاضة أو اإلطاقة بنظام احلكم .و لطاملا كانت محلت جتمع
اإلصلح سلمية و معتمة على استخةام مواقع الشيكات االجتماعية و العرائض اخلطية املرفوعة إىل احلكومة ،و ليس
هناك أي دليل على نقيض ذلك.
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لقة قمعت الةولة أنشطتها طوال ثلثة عقود ،و ما اعتقال الناشطني و اقتجازهم إال حماولة خلنق التجمع و سلب
ققهم يف قرةة التعير.
مجيع املعتقلني أفر ٌاد مهنيون و أعضاء هامون يف اجملتمع ،و من بينهم نائب رئيس احتاد طلية دولة اإلمارات العربية
املتدة  ،و قاض عامل و اثنان من القضا السابقني ،و من بينهم كذلك اثنان من حمامي ققو اإلنسان اليارزةن مها
حممة الركن و حممة املنصوري.
إن اقتجازهم هذا ليس احملاولة األوىل من جانب الةولة ملنع محلهتم احلقوقية .و قة اضطر أعضاء جتمع اإلصلح إىل
التقاعة من مناصب مرموقة يف سن ميكر مل ةتجاوز يف بعض احلاالت مخساً و ثلثني سنة ،و مت إغل عةد من
موقعي فيسيوك و توةرت ،بل عمةت الةولة يف قالة املةافع عن ققو
اجلمعيات؛ و ُّ
التةخل يف قسابات مستخةمي َ
اإلنسان أمحة منصور إىل االعتةاء اجلسةي ،و محلت التشهر و أفعال الرتهيب.2
إن األمر ميضي إىل ما هو أبعة من جمرد مضاةقة أعضاء هذه احلركة ،إذ ةطال أقارهبم أةضاً .يف إقةى احلاالت ،قرم
ابن أقة املعتقلني من مندة دراسية إىل اجلامعة دون سيب ،و يف قالة أخرى ،متت مصادر مجيع جوازات السفر اليت
ضخص ذوي أقة األعضاء ،و هو ما منع أقةهم من اإلعةاد حلفل زفاف ابنته .كما سيمنع أبناؤهم من التوظيف
بسيب اخلشية من كوهنم مؤثرةن أكثر مما ةنيغي.
ال ةزال احملتجزةن قلقني ال على سلمة ذوةهم و قسب بل بشأن سلمتهم هم بالذات كذلك ،و هم ف ِزعون من
التدةث بقةر من التفصيل عن املضاةقات اليت واجهوها ،و هم مهةدون باالعتقال بشكل مستمر إذا ما جترؤوا على
التدةث .و صةرت توجيهات إىل بعضهم بعةم قضور جلسات احملكمة ،و هو ما ةفعلونه ةومياً حيةوهم األمل لرؤةة
و لو جمرد حملة من أعزائهم.
تقوم الةولة باستمرار بالتدقق من قسابات توةرت و فيسيوك و مجيع املةونات .بينما كانت احملامية اليت قامت باليعثة
يف زةار جملموعة من أقارب املوقوفني ،مت العثور على مخس أجهز تنصت موضوعة يف مقابس الكهرباء يف ردهة
مسكنهم .ال ميكنهم التدةث حبرةة قىت يف منازهلم.
يف قالة ثلثة معتقلني ،من بينهم جنل الةكتور الركن و صهره ،ال ةزال االدعاء ةنكر قىت اآلن أهنم حمتجزون ،و لكن
الرجلني ةتصلون بأسرتيهما من أرقام اهلواتف ذاهتا اليت ةستخةمها املعتقلون املعرتف هبم .األسر يف قالة قلق كير ،و
مثة مولود جةةة مل ةره أبوه بعة ،و اعتقةت العائلة يف إقةى املراقل أهنما قة ماتا .دون تأكية كون الرجلني رهن
االقتجاز ،لن تكون األسر قادر على احلصول على وكالة فيما خيص املسائل املالية و لن تكون بالتايل قادر على
احلصول على أي أموال ،و ال على تصرةف شؤوهنا .كما أن ال فكر لةةهم عن أجل انقضاء هذه احملنة.
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االعتقاالت و املعاملة أثناء االقتجاز
العتقال كل من املوقوفني مسات مشرتكة .اعتقل اليعض يف منازهلم ،و خرج اليعض اآلخر للتسو و مل ةعة ،فيما
اعتقل أقةهم يف املطار .مل تقةم مذكرات التفتيش و االعتقال إال يف قاالت حمةود  ،و قيث كان األمر على هذا
الندو ،مل تكن تيني سيب االعتقال.

متت تغطية رؤوس مجيع املعتقلني بقطع من القماش األسود قىت ال ةتمكنوا من رؤةة وجهتهم ،و اقتيةوا إىل أماكن
جمهولة .مل تتلق بعض األسر أي خرب عن ذوةها لعة أسابيع .و عنةما اتصلوا كانت احملادثات مقية للغاةة ،و مبجرد
سؤاهلم عن املعاملة اليت كانوا ةلقوهنا ،كان ةتم إهناء املكاملة .بوجه عام ،تعلم املعتقلون أال ةذكروا أي تفاصيل عرب
اهلاتف ،و دأبوا يف كثر من األقيان على تكرار عيارات "أنا خبر ،أنا آكل و أشرب ،أنا خبر" .و مع ذلك ،فإن
مثوهلم أمام احملكمة كان حيكي قصة خمتلفة متاماً.
تقوم الةولة جبلب املوقوفني إىل احملكمة بشكل عشوائي و يف جمموعات متفاوتة للدصول على إذن قضائي مبواصلة
توقيفهم .و ليس للمداكم أن تقوم بتمةةة التوقيف أكثر من ثلثني ةوماً دون توجيه اهتامات ،غر أن القضا قة
ةستمرون يف متةةة فرت االقتجاز ملة ثلثني ةوماً و دون هتمة إىل أجل غر مسمى .يف عام  2112مسح قانون
مكافدة اإلرهاب النيابة العامة باقتجاز املشتيه هبم يف القضاةا املتعلقة باإلرهاب دون توجيه اهتامات ملة ستة أشهر.
قال توجيه اهتامات إىل املشتيه به ،ةتم التعامل مع قضاةا اإلرهاب من قيل احملكمة العليا ،اليت قة متةد فرت التوقيف
إىل أجل غر مسمى.
و يف قني ةفرتض أن ةتم متةةة االعتقال كل ثلثني ةوماً ،حياول االدعاء ضمان أال ةتمكن حمامي املوقوفني عية احلمية
الكمييت من احلضور بتقةمي موعة عرض طليات التمةةة على احملكمة .و ال ةتم أبةاً إعلم حمامي املوقوفني مبوعة
مثوهلم لةى احملكمة ،و ةتوجب عليه أن حيضر إىل احملكمة ةومياً مع أقارهبم آملً أن ةتم إقضار املوقوفني إىل احملكمة
يف ذلك اليوم ،و من أن ةتمكن من االلتقاء هبم بضع دقائق يف احملكمة حبضور القاضي ،أثناء اإلجراءات املتعلقة
بالتمةةة.
عنةما ميثل املوقوفون أمام احملكمة ،ةيةو أهنم خيضعون إىل التعذةب النفسي .تنص املاد السادسة و العشرون من
دستور دولة اإلمارات العربية املتدة على ضمان احلرةة الشخصية جلميع املواطنني .و ال جيوز القيض على أي شخص
أو تفتيشه أو توقيفه أو قيسه إال وفقاً ألقكام القانون ،و فضلً عن ذلك ،ال جيوز إخضاع أي شخص إىل التعذةب
أو املعاملة املهينة .عنةما ةتم عرض هذه املسألة على السلطات من قيل احملامي و ذوي املوقوفني ،تنفي السلطات
ارتكاهبا أفعاالً مهينة حبق املوقوفني املهينة ،و تقول إهنم مل ةتعرضوا إىل االعتةاء اجلسةي ،و تزعم بالتايل أن معاملتهم
ال تصل إىل قة التعذةب.
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املوقوفون غر قادرةن على الوقوف بشكل سليم ،و تقول مصادر إن سيب هذا هو اقتجازهم يف زنازةن صغر للغاةة
حبيث ال ةستطيعون الوقوف فيها .و كان بعضهم ةيةون تائهني و غر قادرةن على التعرف على أعزائهم و أصةقائهم
املقربني .كما قةمت بعض األدوةة إىل بعضهم بينما كانت رؤوسهم مغطا بقطعة قماش متنعهم من معرفة العقاقر اليت
تعطى إليهم ،و ةيةو أهنم ميندون املهةئات قيل مثوهلم أمام احملكمة .و ذكر آخرون أنه مت تلقوا العلج املناسب الذي
تتطليه أوضاعهم الصدية.
ةعاين الكثر من املوقوفني من أمراض منها السكري و أمراض الكية و الكلى و السرطان ،و لكن ما زال معظمهم دون
علج باستثناء قلة منهم ،مبا يف ذلك قالة شخص واقة نقل إىل املستشفى .و ذكر بعض الذةن ةستخةمون
النظارات أن نظاراهتم صودرت ،يف قني توضع أمامهم وثائق ال ةكونون قادرةن على قراءهتا ،و ةطلب منهم التوقيع
عليها .و ذكر أقة املعتقلني أنه ةةور ألف مر يف اليوم الواقة قول زنزانته ،اليت ليست أكرب قجماً من قرب ،يف حماولة
لإلبقاء على قواه العقلية و على قةر من الصدة معقول .و أما يف قالة معتقل آخر كان فيما مضى مةرساً للرةاضيات
و الفيزةاء ،فكان غر قادر على قل مسألة قسابية بسيطة عنةما سأله ابنه.
ةذكر املوقوفون أهنم حمرومون من التعرض إىل الشمس ،بل ذكر أقةهم أنه مل ةر ضوء الشمس ملة مئة ةوم .و ةتم
توجيه تكييف اهلواء باستمرار عليهم يف زنازةنهم الصغر  ،و مثة تقارةر عن قرمان بعضاً منهم على األقل من احلصول
على اليطانيات اليت قة تةفئهم ،و من كراس تعفيهم من اجللوس على األرضية اخلرسانية اليارد .
اضخذت املسائل مندى أسوأ يف تشرةن الثاين بالنسية ألقة املعتقلني ،الذي مت هتةةةه باالغتصاب و االعتةاء اجلنسي.
أثناء استجوابه ،مت عصب عينيه ،و قيل له إن أقة الضياط يف الغرفة قة نـزع ملبسه الةاخلية .و قة مت اإلبل عن
هذه الواقعة بشكل شفهي يف احملكمة و خطي من قيل احملامي عية احلمية الكمييت ،و لكن و كما كان احلال مع مجيع
الشكاوى املقةمة من قيل املوقوفني ،مل ةسجل القاضي شيئا من هذا يف حمضر احملكمة ،و مل تتم مساءلة السلطات ،و
اكتفي بتجاهل الشكوى.
النظام القانوين و التشرةع
ةنص الةستور على استقلل القضاء ،غر أن قراراته ضخضع للمراجعة من قيل القياد السياسية .ةتكون جانب كير من
النظام القضائي من رعاةا أجانب متعاقة معهم ،و حيتمل أن ةتعرضوا إىل الرتقيل ،و لذا ةيةو أن معظمهم خيشون
كثراً من القيام على الوجه األمثل بالتشكيك يف اإلجراءات اليت اضخذهتا النيابة و الةولة.
إن أقارب املوقوفني و حماميهم غر قادرةن على طلب املساعة من وسائل اإلعلم .ةغطي قانون الصدافة و املطيوعات
مجيع وسائل اإلعلم مبا يف ذلك املطيوعة منها و االلكرتونية ،و نشر الكتب .و ميارس سلطته على احملتوى ،متطلياً أن
تكون املنشورات مرخصة ،و ةتضمن مواد تسمح للسلطات مبلققة من خيالف أقكام هذا القانون مبوجب قانون
العقوبات.
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ةسمح القانون مبمارسة الرقابة على املطيوعات احمللية و األجنيية قيل التوزةع ،و ةتضمن قائمة من املوضوعات احملظور ،
من بينها انتقاد احلكومة و األسر احلاكمة ،و احلكومات الصةةقة ،و كذلك الييانات األخرى اليت هتةد االستقرار
االجتماعي .و تردد أن مسؤولني قكوميني قذروا صدافيني نشروا مواد تعترب قساسة سياسياً أو ثقافياً.
فضلً عن ذلك ،صةر مرسوم احتادي جةةة بشأن اجلرمية اإللكرتونية يف الثالث عشر من تشرةن الثاين "جيرم جمموعة
واسعة من النشاطات السياسية السلمية اليت نفذت على اإلنرتنت أو عن طرةقها ،تراوقت بني انتقاد احلكام إىل تنظيم
مظاهرات غر مرخص هبا" ،وفقاً هليومن راةتس ووتش .3
ليس مثة مفوضية مستقلة حلقو اإلنسان ميكنها أن تقةم أي محاةة أو تةخل .يف عام  ،2112قةم حممة الركن طلياً
إىل وزار العمل و الشؤون االجتماعية للموافقة على تأسيس منظمة مستقلة غر قكومية معنية حبقو اإلنسان ةكون
امسها مجعية اإلمارات حلقو اإلنسان .و قة مت جتاهل الطلب على الرغم من أن أنظمة الوزار حتتم التعامل مع مجيع
ةلق أي
الطليات خلل ثلثني ةوماً .و قةم طلب ثان إلنشاء منظمة مماثلة من قيل خليفة خبيت الفلسي ،و جمةداً مل َ
استجابة.
يف عام  ،2112وافقت الوزار بةالً من ذلك على مجعية اإلمارات حلقو اإلنسان اليت تنتقي احلكومة مجيع أعضائها،
و واصلت جتاهلها الطليات السابقة إلنشاء هيئة مستقلة .و باستثناء قيام مجعية اإلمارات حلقو اإلنسان بيضع
زةارات ألسر املوقوفني قاولت خلهلا إقناع ذوي املوقوفني بالتوقيع على تعهةات بعةم التدةث علناً ضة احلكومة،
فإنه ةيةو أن اجلمعية مل تفعل شيئاً حلماةة املوقوفني األربعة و الستني أو التةخل يف االنتهاكات اليت ترتكب حبقهم.
املسارات القانونية للموقوفني
قاولت أسر املوقوفني و حمامي و موظفوه باستمرار أن ةقةموا الشكاوى و الطعون .و قة رفضت احملاكم و النيابة
استلم الوثائق و ذكروا ألصداهبا أهنم سيهملوهنا و ةلقون هبا بعيةاً إذا ما تركت يف قوزهتم .و ةرفضون االعرتاف
بالسية الكميىت باعتياره احملامي املكلف ،و أبلغت األسر بأهنا لن تعرتف له هبذه الصفة أو تتواصل معه بأي شكل من
األشكال .بل عمة املسؤولون يف النيابة و الةولة إىل تعيني حمامني بأنفسهم ،و قاولوا كما قيل إقناع األسر بأن عية
احلمية الكمييت غر كفء ،و أن من اخلر هلا أن تسدب التوكيل املعطى إليه.
مبنع احملامني من االلتقاء مبوكليهم و متثيلهم كما ةنيغي ،بل اعتقال و ترقيل بعضهم ،فضلً عن كون وسائل اإلعلم و
منظمات ققو اإلنسان و القضاء مسيطراً عليها مجيعاً من قيل الةولة  ،و تعرض أفراد أسر املوقوفني إىل التهةةة و
املضاةقة ،فإنه ال صوت هلؤالء احملتجزةن و ال خمرج ،و ال ةزال مصرهم بية احلكومة اليت رفضت قىت اآلن اإلقرار
باالنتهاكات اليت ترتكب ضةهم ،و أبت االمتثال للقانون الةويل.
اخللصة و التوصيات

http://www.hrw.org/news/2012/11/28/uae-cybercrimes-decree-attacks-free-speech
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النتائج اليت توصل إليها الربملان األورويب دقيقةٌ كما هو جلي يف غياب أي دليل على نقيض ذلك .و تةعم نتائج هذه
املهمة تلك االستنتاجات بشكل كامل .إن مثة قاجة ملدة إىل تةخل دويل ،و على العامل الغريب أن ةأخذ يف اعتياره
االلتزامات املتعلقة حبقو اإلنسان عنة التعامل مع دولة اإلمارات العربية املتدة اليت ال زالت ترتكب انتهاكات
جسيمة للدقو اإلنسانية األساسية.

إن مركز اخلليج حلقو اإلنسان و شركاءه يف هذه احلملة ةةعون ،بكل اقرتام ،السلطات يف دولة اإلمارات العربية
املتدة إىل:
 اإلفراج الفوري و غر املشروط عن مجيع املوقوفني األربعة و الستني ،الذةن حيتجزون بسيب عملهم املشروع و
السلمي يف الةفاع عن ققو اإلنسان.

 الكشف فوراً عن مكان وجود مجيع املةافعني احملتجزةن عن ققو اإلنسان.
 متكني الناشطني و املةافعني عن ققو اإلنسان األربعة و الستني على الفور و على حنو غر مقية من ققهم
يف التمثيل القانوين و االتصال بأسرهم.
 اضخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان أمن الناشطني و املةافعني عن ققو اإلنسان األربعة و الستني و سلمتهم
اجلسةةة و العقلية ما داموا رهن التوقيف.
 اضخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان أن ةكون مجيع املةافعني عن ققو اإلنسان يف اإلمارات العربية املتدة ،
ممن ةقومون بعملهم املشروع يف جمال ققو اإلنسان ،قادرةن على العمل دون خوف من االقتصا ،،و يف
قرةة من كل تقيية و مضاةقة ،مبا يف ذلك املضاةقة القضائية.
 ضمان احلق يف قرةة التعير و التجمع و تكوةن اجلمعيات جلميع مواطين دولة اإلمارات العربية املتدة و
املقيمني هبا.

ةذكر مركز اخلليج حلقو اإلنسان السلطات يف دولة اإلمارات العربية املتدة بكل اقرتام بأن اإلعلن املتعلق حبق
ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزةز ومحاةة ققو اإلنسان واحلرةات األساسية املعرتف هبا عامليا ،و
الذي تينته اجلمعية العامة لألمم املتدة باإلمجاع يف التاسع من كانون األول عام  ،0993ةعرتف بشرعية النشاطات
اليت ةقوم هبا املةافعون عن ققو اإلنسان ،و حبقهم يف قرةة االجتماع و مزاولة نشاطاهتم دون خمافة االنتقام منهم.
قري بنا أن نلفت نظركم إىل املاد السادسة ،الفقر جـ ،اليت تنص على أن لكل شخص احلق ،مبفرده و باالشرتاك مع
غره ،يف "دراسة و مناقشة و تكوةن و اعتنا اآلراء بشأن مراعا مجيع ققو اإلنسان و احلرةات األساسية يف جمال
القانون و يف التطييق على السواء ،و توجيه انتياه اجلمهور إىل هذه األمور هبذه الوسائل و بغرها من الوسائل املناسية"؛
و إىل الفقر الثانية من املاد الثانية عشر  ،اليت تنص على أن "تتخذ الةولة مجيع اإلجراءات اللزمة اليت تكفل لكل
شخص محاةة السلطات املختصة له ،مبفرده و باالشرتاك مع غره ،من أي عنف ،أو هتةةة ،أو انتقام ،أو متييز ضار
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فعلً أو قانوناً ،أو ضغط ،أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملمارسته أو ممارستها املشروعة للدقو املشار إليها يف هذا
اإلعلن".
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