
تنتهھك حريیة االتعبيیرماتت ااإلماررااتت: ااتهھا  
أأشهھر 9االخاررجي منذ عزلل ناصر بن غيیث عن االعالم   

 
سلطاتت اال محاكمة منظماتت حقوقيیة االيیومم إإنن 9 من قالل اائتالفف) 2016أأكتوبر/تشريین ااألوولل  13(بيیرووتت٬، 
انتقاددهه متعلقة ب اتهھم. يیوااجهھ بن غيیث شابتهھا اانتهھاكاتت لحقوقهھ ااألساسيیة اصر بن غيیثن لألكادديیمي يیةااإلمارراات

 بسبباالقمعي٬،  "قانونن مكافحة ااإلررهھھھابب"بمخالفة تت أأيیضا االسلطاااتهھمتهھ االسلمي للسلطاتت االمصريیة ووااإلماررااتيیة. 
إإررهھھھابيیة.هھا االسلطاتت تصنفهھ مع جماعاتت محليیة تعاوون  

 
٬، وولم تسمح لهھ 2015/آآبب أأشهھر بعد ااعتقالهھ في أأغسطس 9 في االحبس ااالنفرااددييلسلطاتت بن غيیث ااحتجزتت اا

ااشتكى االتي  2016،٬ /أأيیاررمايیو 2بالتهھم االموجهھة إإليیهھ حتى االجلسة االثانيیة من محاكمتهھ في برؤؤيیة محامم٬، وولم تبلغهھ 
. بوضوحح حقهھ في حريیة االتعبيیرتهھم موجهھة إإليیهھ  5من  3تنتهھك . ررهھھھن ااالحتجاززتعرضض للتعذيیب أنهھ بفيیهھا للقاضي 

 /أأيیارر.مايیو 18سجن االصدرر في لحبس ااالنفراادديي منذ نقلهھ إإلى مجمع أأمني مشددد بأأبقت االسلطاتت بن غيیث في اا
تصدرر أأمن االدوولة في االمحكمة ااالتحادديیة االعليیا٬، االتي  دداائرةةفي  /تشريین ااألووللأأكتوبر 17االمقبلة في  االجلسةستُجرىى 

لمعايیيیر االمحاكمة االعاددلة.أأيیضا في اانتهھاكك ة للطعن٬، قابل ا غيیرحكامأأ  
 

لتهھم االموجهھة هھھھيیومن رراايیتس ووووتش: "تثبت اا قسم االشرقق ااألووسط في٬، نائب االمديیر االتنفيیذيي لجو ستوررككقالل 
إلماررااتت تعتبر االمعاررضة اا أأنن ٬،مرةة أأخرىى ٬،عاددلةاالمحاكمة االناصر بن غيیث ووااالنتهھاكاتت االخطيیرةة لحقهھ في ل

االمعايیيیر االدووليیة لحريیة االتعبيیر ووحريیة  خالفهھاغيیث  إإنن بن االسلطاتت تنتهھك االقواانيین االتي تقوللاالسلميیة جريیمة. 
تكويین االجمعيیاتت".  

 
ااساتت مركز االقاهھھھرةة لدرر"وو "االشبكة االعربيیة لمعلوماتت حقوقق ااإلنسانن" من بن غيیث االذيي يیناصرئتالفف يیتكونن ااال

مرصد  ضمن ٬،لمناهھھھضة االتعذيیب" عالميیةوو"االمنظمة اال٬، وو"االفدررااليیة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن"٬، "حقوقق ااإلنسانن
ومن " وو"هھھھيیمركز االخليیج لحقوقق ااإلنساننوو"٬، "فروونت اليین دديیفندررززوو" ااإلنسانن٬،حمايیة االمداافعيین عن حقوقق 

."علماء في خطرمنظمة "٬، وو"االخدمة االدووليیة لحقوقق ااإلنساننوو"ووووتش٬،  رراايیتس  
 

سلسلة  ههأأيیامم من نشر ٬4، بعد 2015أأغسطس/آآبب  18بن غيیث في أأبو ظظبي في ااعتقل ضباطط أأمن بمالبس مدنيیة 
تعليیقاتت  3 /آآببأأغسطس 14وو 13نشر في اانتقدتت مباشرةة أأوو ضمنا االسلطاتت االمصريیة. تويیتر  على تغريیدااتتمن 

من  166االماددةة تسمح . على يید قوااتت ااألمن االمصريیة ميیداانن رراابعة قبل عاميین للمتظاهھھھريین فيتنتقد االقتل االجماعي 
يي شخص يیرتكب أأيي "عمل عداائي" ضد بلد أأعواامم في االسجن أل 10بعقوبة أأقصاهھھھا  يقانونن االعقوباتت ااإلمارراات

االعالقاتت االدبلوماسيیة.ااإلماررااتت لخطر االحربب أأوو قطع يیعرضض أأجنبي يیمكن أأنن   
 

من خاللل معلوماتت "تهھدفف إإلى ااإلساءةة إإلى ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة" نشر يیوااجهھ بن غيیث أأيیضا ااتهھاماتت ب
بـ  يینوااررجالل أأدد 5كانن بن غيیث ووااحداا من  ."خاللل االمحاكمة االسابقةظظلما ااتهُھم تعرضض للتعذيیب وو أنهھب"ااالددعاء 

ااألميیر محمد  وولي االعهھد إلماررااتتلحاكم االفعلي لاالمزعومم ل هھھھمنقدما يیتعلق ببيیيین لمسؤووليین إإمارراات"ااإلهھھھانة االعلنيیة" 
غيیر عاددلة من كانت " 2011أأنن محاكمة بن غيیث عامم إإلى خلصت منظماتت حقوقق ااإلنسانن بن ززاايید آآلل نهھيیانن. 

٬، 2012لعامم  "قانونن مكافحة جراائم تقنيیة االمعلوماتت" من 29أأيیضا بانتهھاكك االماددةة هھم بن غيیث ااتُ . "حيیث االمبدأأ
اارر ضر"ااإل أأوو سخريیة"اال مة نشر مواادد على ااالنترنت "بقصدفي االسجن بتهھ عاما 15يینص على مدةة أأقصاهھھھا  االتيوو

دوولة أأوو قاددتهھا.بسمعة" اال  
 

ووسائل ذذكرتت ٬، حيیث 2015 /آآببأأغسطس 17 تغريیدةة نشرهھھھا في بسبببن غيیث أأيیضا تهھما لاالسلطاتت  ووجهھت
االماددةة تسمح  ."هھ من قراارر ددوولة ااإلماررااتت بتخصيیص أأررضض لبناء معبد هھھھندووسيتصريیحاتسخر ب"أأنهھ:  مم محليیةااعال
نشر أأيي يیفي االسجن لمن عاما  15وو 3يین تترااووحح ب ااإلماررااتي بعقوبة تقنيیة االمعلوماتت جراائم مكافحة قانوننمن  28

من شأنهھ تعريیض أأمن االدوولة وومصالحهھا االعليیا للخطر أأوو االمساسس بالنظامم االعامم". ااإلنترنت " شيء على  
 

هھما تصنف ااإلماررااتيیيین االلذيین "ااألمة" وو"ااإلصالحح" باررتباططهھ على ما يیبدوو بحزبيتانن االراابعة وواالخامسة االتهھمتتعلق 
محاضرااتت  أألقى" أأنن بن غيیث خليیج تايیمزأأفاددتت ". 2014 ماتت إإررهھھھابيیة" في نوفمبر/تشريین االثانياالسلطاتت "منظ

ةة من هھھھذهه االمحاضرااتت في وااحدل متواافرةة على ااإلنترنت تسجيیالتت فيیديیوفي ظهھر يی". "تدعم هھھھاتيین االمجموعتيین
أكادديیمي.لمنظمة "ااألمة" حسن االدقي يیقدمم بن غيیث كميین االعامم ااألإإسطنبولل   

 
االتوااصل  حزبب ااألمة على ووسائلااددعاء  2016 /أأيیاررمايیوعائلة بن غيیث في بيیانن نُسب لهھا على تويیتر في  ررفضت



  .تهھووقبل يیومم من جلسة محاكمبل عدةة أأيیامم٬، أأنن بن غيیث ررئيیس االحزبب ق ااالجتماعي
 

قلب بمحاوولة على ااتصالل بمنظمة "ااإلصالحح" شخصا  69 2013،٬في يیوليیو/تموزز  االمحكمة ااالتحادديیة االعليیا أأدداانت
حقوقهھم االمشرووعة في حريیة ماررسواا ببساططة يیبدوو أأنن االمداانيین  ٬،االمحكمةووجهھة نظر . من في االبالدد االنظامم االسيیاسي

ططاحة بالحكومة هھھھو ااعتراافف أأحد يیشيیر إإلى نيیة ااإللذيي االمحاكمة اااالتعبيیر ووتكويین االجمعيیاتت. االدليیل االوحيید في 
. أأنكر 2012/آآذذاارر ماررسس 26ي أأشهھر بعد ااعتقالهھ ف 5تهھميین٬، أأحمد االسويیديي٬، االذيي ااخفتهھ االسلطاتت قسراا االم

من االمتهھميین مالحظاتت مكتوبة بخط  22 سّرببهھ وونفى جميیع االتهھم. خاللل االمحاكمة٬، في االمحكمة ااعتراافاالسويیديي 
.ووصلت في بعض االحاالتت إإلى االتعذيیبلمعاملة سيیئة االيید تزعم أأنهھم تعرضواا   

 
على عقوبة ااإلعداامم أأوو االسجن مدىى االحيیاةة  2014 لعامم ااإلماررااتي "مكافحة ااإلررهھھھابب قانونن"من  21االماددةة نص ت

أأيي فعل  للسلطاتت بتحديیدلنشاطط ااإلررهھھھابي االفضفاضض لتعريیف االقانونن  يینظم أأوو يیديیر "منظمة إإررهھھھابيیة". يیسمحلمن 
من  180االماددةة تسمح إإررهھھھابب. االخوفف٬، أأوو يیهھددد االوحدةة االوططنيیة على أأنهھ  نشرلدوولة أأوو يیل امعاررض لمحاكمااترااهه 

٬، عاما في االسجن لمن "أأدداارر جمعيیة أأوو هھھھيیئة أأوو منظمة... أأوو فرعا إلحدااهھھھا 15أأقصاهھھھا بعقوبة قانونن االعقوباتت 
اامم لألشخاصص بعقوبة ااإلعد قانونن مكافحة ااإلررهھھھابب مح. كما يیستهھدفف أأوو تدعو إإلى قلب نظامم االحكم في االدوولة"

.أأيي منهھما االقانونن٬، ووال يیعرفف وططنيیة أأوو االسلم ااالجتماعيلوحدةة االيیض لتقواالذيین تعتبر أأنشطتهھم   
 

لمملكة من اا محامم٬، 2016 سبتمبر/أأيیلولل 27االمحكمة في االجلسة ااألخيیرةة من محاكمة بن غيیث٬، في  ومنع موظظف
إإلى  يیحتاججاائتالفف منظماتت غيیر حكوميیة٬، ووقالواا لهھ إإنهھ االمتحدةة من ددخولل االمحكمة لمرااقبة االمحاكمة نيیابة عن 

سكانن ااإلماررااتت يیتعرضض  .وواالصحفيیيین االمعتمديین االحضورر فقط ألفراادد ااألسرةة وواالمحاميینيیمكن إإذذنن مسبق٬، ووأأنهھ 
ااالعتقالل االتعسفي وواالسجن. خطرلتكلمواا مع جماعاتت حقوقق ااإلنسانن بأنهھم االذيین تشتبهھ االسلطاتت   

 
ااإلماررااتيیة للمحاميین ووااألسرةة وواالصحافة مح سُ : "االمديیر االمشارركك لمركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن قالل خالد اابرااهھھھيیم
مسألة تتعلق باألمن االقومي٬، وولكن في االحقيیقة تتعلق هھھھذهه تغطي االمحاكمة بحجة أأنن  لى االمحكمةفقط بالدخولل إإ

أأيي تأجيیل في ااإلماررااتت وومصر. االتعبيیر االسلمي عن آآرراائهھ حولل ااإلصالحح في االدكتورر بن غيیث االمحاكمة بحق 
".للمحاكمة هھھھو فقط تأخيیر ووتعطيیل للعداالة  

 
معلوماتت عن حالة ناصر بن غيیث لمجموعة متنوعة من  االتاليیةاالمنظماتت  قدمت ٬،أأكتوبر/تشريین ااألوولل 4في 

االشبكة االعربيیة لمعلوماتت حقوقق ااإلنسانن وومركز االقاهھھھرةة لدررااساتت  االهھيیئاتت ووخبرااء ااألمم االمتحدةة لحقوقق ااإلنسانن:
حقوقق ااإلنسانن وواالفدررااليیة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن ووفروونت اليین دديیفندررزز وومركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن وواالخدمة 

علماء في خطر وواالمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب.منظمة يیة لحقوقق ااإلنسانن وواالدوول  
 
 


