
 

 

  یسمي الدكتور ناصر بن غیث المري رئیسا للحزبحزب األمة اإلماراتي 

  إن الحمد % تعالى والصالة والسالم على رسولھ وبعد:

أن یعلن بأن رئیس الحزب ھو الدكتور ناصر بن ویشُرف بیسر حزب األمة اإلماراتي 
 الدولیة والعالقات الدولي القانونأستاذ المتخصص في التكتالت الدولیة وغیث المري 

  .أبوظبي / والدبلوماسیة في جامعة السوربون

حیث ویأتي ھذا اإلعالن في سیاق عام وحاسم تمر بھ دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
باتت اإلمارات تشغل موقعا متقدما في السجل العالمي النتھاك حقوق اإلنسان ومصادرة 

  األساسیة. ھحقوقحقوق شعب اإلمارات السیاسیة بل و

فلم یعُد في اإلمارات أي متنفس وفرصة لممارسة الحقوق اإلنسانیة الطبیعیة فضال عن 
وعلى رأسھا حق األمر بالمعروف والنھي عن  الحقوق الشرعیة التي أمر بھا اإلسالم

المنكر أو ما بات یُعرف الیوم بحق التعبیر عن الرأي وحق نقد ممارسات السلطة، 
  األساسیة األخرى وعلى رأسھا حق التجمع والعمل السیاسي. باإلضافة إلى الحقوق

ناء على تلفیقات أمنیة ولم یتمكن فدین باوالو وقد امتألت سجون اإلمارات بالمواطنین
اإلجراءات التي  معھم القانونیة ولم تطبق ھمحقوقعلى أبسط  المتھمون من الحصول

الذي تتراوح  كفلھا دستور دولة اإلمارات، فتم اختطافھم وخضعوا لالختفاء القسري
، وُمورست ضدھم قائمة عریضة من التعذیب السنة والسنة والنصف مدتھ ما بین

واستكماال للتمثیلیة  بھا تقاریر المنظمات الحقوقیة الدولیة، ثم التي تغصكات اواالنتھ
ال تتوفر فیھ أدنى و ني من درجة واحدة ال استئناف فیھأمیلھم إلى قضاء تم تحو الھزلیة

  .یقودھا ضباط أمن في أثواب قضاةمعاییر المحاكمة العادلة فھي محاكمات أمنیة 



وفي ظل ذلك السیاق فقد بات من المحتم تقدم أبناء اإلمارات إلى ساحة الحریة مھما 
، األحرار في ساحل ُعمانجدودھم تاریخ  حسبما ورثوه منكلفھم ذلك من تضحیات 

وكان على رأس ھؤالء الدكتور ناصر بن غیث وبقیة إخوانھ البررة من كافة إمارات 
ار اإلمارات عن ھدفھم الدولة، وإن المحكمة الھزلیة واالتھامات التافھة لن تثني أحر

طلبھم بحكومة التعدیات الصارخة التي تمارسھا الحكومة وال عن إیقاف الذي یتمثل في 
  ودستور یضعھ شعب اإلمارات بكافة شرائحھ. منتخبة

المحكمة التي تنعقد غدا بتاریخ مسألة مناقشة وإن حزب األمة اإلماراتي لیس في وارد 
شجب االتھامات الموجھة لرئیسھ الدكتور ناصر بن غیث وال في وارد  2016مایو  2

فإن الحزب وقادتھ وكوادره قد مارسوا ، دقيمینھ العام األستاذ حسن أحمد الوإلى أالمري 
من قبل حكومة السیاسیة والحقوقیة لوقف االنتھاكات وسوف یمارسون كافة األسالیب 

إعالن مواقفھم ودعم حقوق شعب اإلمارات عن ثنیھم األسالیب األمنیة اإلمارات ولن ت
  السیاسیة.

ولیس أمام حكومة اإلمارات إال المسارعة إلى إنھاء وإغالق ملف التعدیات الحقوقیة 
وإیقاف العقوبات  وإخراج المعتقلین السیاسیین ومعتقلي الرأي،م 2011التي بدأت عام 

ة التي تطبقھا على أھالي المعتقلین وخصوصا األطفال الذي نزعت جنسیاتھم الجماعی
الوعر والخطر  أن تستمر في ھذا الطریق ع حكومة اإلماراتفلم یعُد بوس تبعا آلبائھم،
  في آن واحد.

عن أي وإن الحزب لیحذر حكومة اإلمارات ویحملھا المسؤولیة القانونیة والتاریخیة 
تعد أو مساس برئیس الحزب الدكتور ناصر بن غیث المري وبقیة أبناء وبنات اإلمارات 
المعتقلین ظلما وعدوانا، ویدعو كافة المنظمات والمراقبین المعنیین بحقوق اإلنسان في 

تجاه حریة التعبیر والعمل اإلمارات وخارجھا إلى مواصلة ضغوطھم والوفاء بواجباتھم 
 قي والنقابي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.السیاسي والحقو
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