على اإلمارات العربية ضمان دعم حرية التعبير في جميع األوقات ليس فقط أثناء
مهرجان هاي بأبو ظبي

 24فبراير 2020
رسالة مفتوحة من أكثر من  50فرد ومنظمة غير حكومية إلى السلطات اإلماراتية
بالتزامن مع افتتاح مهرجان هاي أبو ظبي في الفترة بين  28-25فبراير  2020في اإلمارات العربية المتحدة ،ندعو نحن
الموقعون أدناه السلطات اإلماراتية إلظهار احترامها للحق في حرية التعبير ،من خالل إطالق سممراح جميممع المممدافعين عن
حقوق اإلنسان المقيدة حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم بسمملمية عممبر اإلنممترنت ،بمن فيهم األكمماديميين والكتمماب والشممعراء
والمحممامين .ونممدعم جهممود المشمماركين في المهرجممان من أجممل إعالء أصممواتهم دفاعًمما عن الموصممدة أفممواههم في دولممة
اإلمارات .كما ندعو سلطات اإلمارات لالمتثال للمعايير الدولية لحماية حقوق السجناء ،بما في ذلك السماح لسممجناء الممرأي
بتلقي الكتب ومواد القراءة.
ففيما تروج وزارة التسامح في اإلمارات لمهرجان هاي باعتباره منصة لحرية التعبير ،يقبع العشرات من مواطني
اإلمارات والمقيمين فيها خلف القضبان فقط بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم ،ويواجه المدافعون عن حقوق اإلنسان التعذيب
وسوء المعاملة في السجون ،حيث يُحتجزوا غالبًا في عزلة ،ويلجئمموا لإلضممراب عن الطعممام في محاولممة للفت االنتبمماه إلى
سجنهم الظالم وإساءة معاملتهم.
أحمد منصور ،أحد أبرز المدافعين عن حقوق اإلنسان المحتجزين في اإلمارات ،يقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة 10
سنوات بعد إدانته بتهمة زائفة تُدعى "إهانة مكانة وهيبة دولة اإلمممارات العربيممة المتحممدة ورموزهمما بممما في ذلممك قادتهمما"،
بينما يعاقب منصور في الحقيقة على نشاطه السلمي في مجال حقوق اإلنسممان ،والتعبممير الحممر عن الممرأي بممما في ذلممك من
خالل وسائل التواصل االجتماعي.
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منذ سنوات ثالث ،يقبع منصور في الحبس االنفرادي في جناح العزلة بسجن الصدر بممأبوظبي في ظممروف قاسممية ،حيث ال
يتوفر له سرير وال يصرح له بدخول الكتب .ومنذ اعتقاله في مارس  ،2017لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصممغيرة سمموى
مرات قليلة لمقابلة ذويه خالل الزيارة ،كما لم يسُمح له بالخروج لساحة التريض سوى مرة واحدة فقط ،في انتهمماك واضممح
للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي .واحتجا ًجا على ذلك ،قممرر منصممور
اإلضراب عن الطعام مرتين ،أحدهما لمدة شهر في مارس  ،2019مما أضعف صممحته الممتي تممدهورت أكممثر بسممبب نقص
الرعاية الطبية في السجن .وعليه نحث نحن الموقعون أدناه سلطات اإلمارات على االلتزام بالقانون الدولي ،وتوفير شروط
حبس إنسانية لمنصور لحين إطالق سراحه.
منصور مهندس وشاعر  ،وأب ألربعة أطفال ،وهو أيضا عضو المجالس االستشارية لمركز الخليج لحقوق اإلنسان ولقسم
الشممرق األوسممط في هيومممان رايتس ووتش .وفي أكتمموبر  ،2015حصممل منصممور على جممائزة مممارتن إينممالز المرموقة
للمدافعين عن حقوق اإلنسان كتقدير دولي رفيع ألنشطته في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان.
في مايو  2019أعرب سبعة خبراء مستقلين باألمم المتحدة عن قلقهم الشديد على صحة وحياة منصور .وفي أوائل سبتمبر
 ،2019تعرض منصور مجددًا للتعذيب على أيدي حراس السجن ،فبممدأ إضممرابًا جدي مدًا عن الطعممام .وبحسممب أخممر تقريممر
لمركز الخليج في يناير  2020ال يزال منصور مضربًا عن الطعممام الصمملب ،وتممدهورت صممحته وأصممبح غممير قممادر على
المشي .وفي أكتوبر ،2019م ناشدت أكثر من  140منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم السلطات اإلماراتية اإلفراج
عن أحمد منصور ،الذي قضى عيد ميالده الخمسين في عزلة وإضراب عن الطعام.
وبحسب خبير اللياقة البولندي أرتور ليجسكا ،والذي كان محتجزاً في جناح العزلة نفسه المحتجز فيه حاليًا أحمد منصممور،
تشبه ظروف الحبس في هذا السجن "سجون العصور الوسطى" .وكان ليجسكا قد كتب كتابا ً بعد إطالق سممراحه في مممايو
 2019روى فيه ظروف السجن في جناح العزلة التابع للصدر ،حيث يحتُجز السجناء بممدون ميمماه جاريممة لعممدة أشممهر وفي
ظروف غير صحية ،كما يتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة واالعتداء الجنسي .كما أسممهم ليجسممكا في نشممر األخبممار
عن إضراب منصور عن الطعام في مارس .2019
وبالمثل يتعرض سجناء آخرون للتعذيب في سجون اإلمارات ،مثل محامي حقوق اإلنسان الدكتور محمد الركن ،المحتجز
منذ يوليو  2012لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكمموين الجمعيممات ،والمعمماقب بالسممجن لمممدة  10سممنوات
ص ا آخر  -على عريضة على اإلنترنت تطالب باإلصالح السياسي .وقد تمت إدانة الركن وحُكم عليه
للتوقيع  -مع  132شخ ً
صا (المعروفة باسم "اإلمارات  )"94بينهم محامين وقضمماة ونشممطاء
في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة شملت  94شخ ً
وطالب ،كالمحامي الحقوقي الدكتور محمد المنصوري والذي اعتقل أيضا في يوليو .2012
لم تسمح السلطات للمنصوري باالتصال بأسرته ألكثر من عام ،وتم احتجازه مع الركن في سجن الرزين ،وهو سجن شديد
الحراسة في صحراء أبو ظبي يستخدم الحتجاز النشطاء ومنتقممدي الحكومممة والمممدافعين عن حقمموق اإلنسممان ،حيث واجهمما
تدابير تأديبية تعسفية وغير قانونية  ،مثل الحبس االنفرادي والحرمان من الزيارات العائلية وعمليات التفتيش الجسدية.
وكانا الدكتور الركن والدكتور المنصوري رئيسين لجمعية الحقوقيين في اإلمممارات قبممل حلهمما التعسممفي من قبممل السمملطات
اإلماراتية في  .2011كما كان الركن عض ًو ا في الرابطة الدولية للمحممامين ونقابممة المحممامين الدوليممة ،وقممد ألممف العديممد من
الكتب حول حقوق اإلنسان والقانون الدستوري ومكافحة اإلرهاب ،وكرس حياته المهنية لتقديم المساعدة القانونيممة لضممحايا
انتهاكات حقوق اإلنسان في اإلمارات ،وحصل في عام  2017على جائزة لودوفيك تراريممو الدوليممة لحقمموق اإلنسممان .وفي
نوفمبر  ،2019دعت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية إلطالق سراحه.
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أما األكاديمي واالقتصادي ناصر بن غيث ،المحاضر في فرع أبو ظبي بجامعة باريس السمموربون ،فقممد حكم عليممه في 29
مارس  2017بالسجن لمدة  10سنوات بسبب تعليقاته الناقدة للحكومة عممبر اإلنممترنت بسممبب انتهاكممات حقمموق اإلنسممان في
اإلمارات ومصر .وفي خطاب مكتوب من السجن ،يقول بن غيث أن "الحكم يثبت أنه ال يوجد مكان لحرية التعبير في هذا
البلد" معلنًا أنه سيبدأ إضرابا ً عن الطعام حتى يتم إطالق سراحه دون قيد أو شرط .كما دخل غيث في إضرابات الحقة عن
الطعام احتجا ًجا على األوضاع المتردية في سجن الرزين ،مطالبًا باإلفراج الفوري عنه أسوة باألكمماديمي البريطمماني ممماثيو
هيدجز والذي تم العفو عنه في  26نوفمبر  ،2018بعد أسبوع من الحكم عليممه بالسممجن مممدى الحيمماة بتهمممة التجسممس .كممان
هيدجز قد ظل محتج ًزا بمعزل عن العممالم الخممارجي وفي ظممروف مهينممة وغممير إنسممانية لمممدة سممبعة أشممهر ،بعممدها خضممع
لمحاكمة جائرة بتهمة التجسس لصالح حكومة المملكة المتحدة.
في أكتمموبر  ،2018اعتمممد البرلمممان األوروبي قممرارًا يممدعو اإلمممارات إلى وقممف جميممع أشممكال المضممايقة ورفممع الحظممر
المفممروض على السممفر بحممق المممدافعين عن حقمموق اإلنسممان ،وضمممان "قممدرة المممدافعين عن حقمموق اإلنسممان على العمممل
المشروع في مجال حقوق اإلنسان داخل وخارج اإلمارات في جميع الظروف ،دون خوف من االنتقام".
تدعم وزارة التسامح اإلماراتية مهرجان هاي أبممو ظممبي ،في بلممد ال يتسممامح مممع األصمموات المعارضممة .ولألسممف ،تكممرس
حكومة اإلمارات المزيد من الجهود للتكتم على انتهاكات حقوق اإلنسان بدالً من المكاشفة والمحاسبة ،وتستثمر عوضًا عن
ذلك بكثافة في تمويل ورعاية المؤسسات واألحداث والمبادرات التي تهدف إلى إبراز صورة إيجابية عنها للعالم الخارجي.
لذا وبمناسبة مهرجان هاي أبو ظممبي ،نحث الحكومممة اإلماراتية على اغتنممام هممذه الفرصممة لإلفممراج دون قيممد أو شممرط عن
أصدقائنا وزمالئنا المسجونين .وعلى أقل تقدير ،تحسين ظممروف احتجمماز سممجناء الممرأي والسممماح لهم بتلقي الكتب ومممواد
القراءة ،والخروج من زنازينهم المنعزلة لزيارة المقصف أو رؤية الشمس ،والسماح لعائالتهم بالزيارة المنتظمة.
كما نطلب على وجه الخصوص ،توفير سرير ومراتب ألحمد منصور حتى ال يضممطر للنمموم على األرض ،وضمممان عممدم
تعرض المسئولين في السجن له ومعاقبته على مطالبه وشكواه العلنية للنيابة.
مهرجان هاي بأبو ظبي ،وإكسبو  2020دبي وغيرهما من الفعاليات واألحداث المستقبلية الكبرى فرصممة لإلمممارات لتنفيممذ
وعدها وتحقيق شعارها بالتسامح من خالل إجراءات تشمل الشجعان الداعمين لحرية التعبير في البالد.
الموقعون :


















أكسس ناو
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين
منظمة العفو الدولية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
جمعية ضحايا التعذيب في اإلمارات
نقابة المحامين لحقوق اإلنسان في إنجلترا وويلز ()BHRC
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
سيفيكوس
محتجز في دبي
مؤسسة الحدود اإللكترونية
المركز األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
فرونت الين ديفندرز (منظمة الخط األمامي)
مركز الخليج لحقوق اإلنسان
الحملة الدولية للحرية في اإلمارات
المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان
المركز الدولي للصحافة ()IPI
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رابطة الناشرين الدولية ()IPA
الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ()ISHR
مؤسسة مهارات
منّا لحقوق اإلنسان
ال سالم بدون عدالة
نادي القلم ،النرويج
نادي القلم  ،الواليات المتحدة األمريكية
نادي القلم الدولي
مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط
مركز تفعيل الحقوق
جمعية يقضة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
لجنة حماية الحريات وحقوق اإلنسان في تونس
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
مركز تونس لحرية الصحافة
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
ايفكس
حملة لتحرير لطيفة
المعتقل الدولي
محامو مراقبة الحقوق في كندا
أبريل الدرديس  ،المديرة التنفيذية MicroEnergy Credits
فادي القاضي  ،مؤلف وخبير حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
نعوم تشومسكي  ،أستاذ
رونالد ديبرت  ،مدير مختبر المواطن بجامعة تورنتو
براين دولي  ،مدافع عن حقوق اإلنسان
درويري دايك  ،مدافع عن حقوق اإلنسان
جوناثان ايميت  ،مؤلف
ستيفن فراي  ،مؤلف ومقدم
أحمد غالي  ،نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان (عضو في اللجنة الرباعيممة للحمموار الوطممني  ،شممارك
في الفوز بجائزة نوبل للسالم )2015
ميالني جينجل  ،محامية حقوق اإلنسان
كريس هوتون  ،مؤلف
ماثيو هيدجز  ،مرشح الدكتوراه وسجين سابق في اإلمارات
أرتور ليجسكا  ،ناشط بولندي وسجين سابق في اإلمارات
دانييل ميسانو  ،روائية وشاعرة وناشطة
مايكل مانسفيلد ،محام
ألبرت بيلليس  ،شاعر ومحاضر
سيمون ثيس  ،مدافعة عن حقوق اإلنسان
بيل لو ،صحفي
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