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السلطات تضيّق الخناق على شبكات التواصل ا$جتماعي
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التي تـمـارسها نترنت وـمـحاكمتهم واـلـضغوط  حدود اعـتـقال ـمـستخدمي ا'  ـتـستنكر ـمـراسلون ب( 
ما ماعي ـك واصل ا)جـت شبكات الـت ستهدف  ظام ـي يـاً أن الـن بدو جـل نترنت. ـي شبكة ا' سلطات عـلى   اـل
في وزارة مة ا$نـظمة  حة الجرـي شفيع، رـئيس ـقسم مكاـف بد  بن ـع يم  بد الرـح يد ـع نه العـق  سبق أن أعـل

الداخلية. من شأن الحا)ت التي أحصتها مراسلون ب( حدود أن تؤكد هذا ا'صرار.

ضد ا$دوّن% وـمستخدمي ها  ية ـتشدد حملـت إن اـلسلطات ا'ماراـت مة  نت ا$نـظ هذا ا'طار، أعـل "في  : 
قا)ت وا)عـتداءات هذه ا)عـت وقد تـواصلت  قد النـظام.  التي تنـت ومات  شرون ا$عـل الذين يـن نترنت   ا'
مارس. إننا لنحث النظام على التخلي عن مثل هذه ا&ساليب.  /وأعمال الترهيب في خ(ل شهر آذار
شبكة، وأن ـتضمن لى اـل قال ا$دوّن% وـمستخدمي ا'نترنت ـبسبب أـنشطتهم ـع وقف اعـت  ينـبغي أن يـت

. "السلطات س(متهم

مارس 20تم ا'فراج عن ا$واطن ا'لكتروني صالح الظفيري بموجب كفالة في    بعد أن2012/ آذار
مارس 9اعتقل في    $دة عشرة أيام في سجن الوثبة في أبو ظبي. وهو متهم باستخدام2012/ آذار

ً جدا اشط  يري ـن عروف أن الظـف ومن اـ$  . الدين إلى  ا'ساءة  نة و لى الفـت التـحريض ـع ية  ويتر بـغ "ـت " " " 
) هذه  شبكة التــواصل ا)جتــماعي  وهو يغــطي بــعض القــضاياSalehAlDhfairiعــلى   ،(@ 

سلطات سحبت اـل الذين  سبعة ا$ـؤيدين للديمقراطـية  ماراتي% اـل  الحسـاسة، مـثل قـضية مجمـوعة ا'
ية ـبعد أن دعوا الـنظام إلى إجراء إص(حات سـياسية وتنـظيم انتـخابات، أو  مـنهم الجـنسية ا'ماراـت
دولة من دون أن اسية. وقد أـحيل إلى محـكمة أمن اـل دولة في اـلشؤون السـي أمن اـل  استنكروا تدخّل 

يتقرر تاريخ افتتاح محاكمته بعد.

مارس 6في  (2012/ آذار دوّن جمـعة الف(سي  فراد عـلى مهاجـمة ا$ من ا& أقدمت مجمـوعة   ،@

jalfelasi(عندما كان في سيارته. ومن قم، قام مهاجموه بإخراجه من سيارته لضربه بحجة أن  



ظام اسة الـن جاه سـي ادية ـت مواقفه ا)نتـق عروف ـب دوّن ـم قادة ا'ماراتي%. وا$ صــورة اـل شوهت  قا)ته   ـم
ودعواته إلى ا'ص(ح الديمقراطي.

فرد يـنشر مـحتوى ضد أي  قام  مال ا)نـت شبكة ـمستمرة وأـع بة اـل زالت مراـق ما  ذلك،  إلى   وبا'ضافة 
 يـغضب اـلسلطات ـفورية. ف( تتردد اـلشرطة عن ـترويع ا$دوّن% وـمستخدمي ا'نترنت من ا$ـعارضة

باستخدام شبكات التواصل ا)جتماعي.

في  ماراتي% اـلـسبعة،  من مجـمـوعة ا' وهو  الرزاق اـلـصديق،   25أـلـقي الـقـبض ـعـلى مـحـمد ـعـبد 
مارس  ، من دون2012/آذار شمال شرق الب(د ً في إمارة اـلشارقة  ) حوالى اـلساعة الراـبعة ـفجرا ) 

 أمر قضائي. وكان قد انتقد حاكم ا'مارة سلطان القاسمي الذي نشر مقالة تمييزية ضد ا$واطن%
ولن تـتم تالي بـعد تـسديده غـرامة،  يوم اـل في اـل سراحه  ماراتي% عـلى مـوقع تـويتر. وأطـلق   غـير ا'

محاكمته.
 ألقي القبض على عضو آخر من ا$جموعة نفسها هو الناشط أحمد غيث السويدي، في أبو ظبي،

مارس 26في   ، مع زميله القاضي أحمد يوسف بوعتابة الزعابي. لم يكن رجال الشرطة2012/ آذار
يحملون أي أمر بالتوقيف وما زال الرج(ن محتجزين من دون أن يوج*ه إليهما أي اتهام رسمي.

)  13 تهديدات على موقع تويتر. وفي@) Alnuaimi_kتـلـقى النـاشط الحـقوقي خليـفة النعيـمي 
مارس  :، حذره رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بأن ضباطه سيعتقلونه2012/آذار

	ضاحي خلفان تميم   	  	  	  	   	  	  	  @	   	  Dhahi_Khalfan	   	  h2ps://twi2er.com/	  -‐	  !/Dhahi_Khalfan/status/179492272117784576	   	  

@  Alnuaimi_k  ...	. انت مطلوب للعدالة... ونحن شفا فون حضــورك الينا افضل  

	ضاحي خلفان تميم   	  	  	  	   	  	  	  @	   	  Dhahi_Khalfan	   	  h2ps://twi2er.com/	  -‐	  !/Dhahi_Khalfan/status/179491947373805568	   	  

@  Alnuaimi_k  خليفه ) نعرف اننا سنحيلها هذي جريمة يجوز القبض فيها لنا ولكن النيابة ا)تحادية هي جهة الترافع فيه.. شرطة 	  
	دبي في الطريق اليك  .

 اتهم ا$واطن ا'لكتروني محمد اسماعيل أخبار بإهانة ضاحي خلفان إهانة على شبكات التواصل
في  يه  قي القـبض عـل ماعي. فـقد أـل فبراير 19ا)جـت شباط ياطي.2012/  سجن ا)حـت في اـل   وأودع 
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 وبعد أن حرم من الجنسية، ندد بالفساد الذي واجهه في جهوده للحصول على وضع شرعي، قبل
وبة اـلسجن $دة ث(ث سنوات ـبسبب وهو يواجه عـق قد ـتقاعس اـلشرطة في معاـلجة اـ$شاكل.   أن ينـت

أبريل علمـاً بأنه لم يسمح له1إهانته موظفـاً رسميـاً. ومن ا$رتقب أن يتم النطق بالحكم في   / نيسان
بمحامٍ ووضع في الحبس ا)نفرادي.

دان% عن الديمقراطـية وا$ الدفاع  في  ماراتي% الخمـسة النـاشط%   لم يـستعد أعـضاء مجمـوعة ا'
في  سراحهم  نذ إط(ق  عد ـم سفرهم ـب جوازات  إص(حات،  إجراء  إلى  ظام  شرين28لدعوتهم الـن   ـت

مبر  نوـف ثاني   ولم يتم إسقاط التهم ا$وجهة ضدهم كما طلبوه بعد أن تم العفو عنه. ولم.2011/اـل
تتابع العدالة الشكاوى التي رفعوها ضد ا&فراد الذين خططوا لحملة التشهير بهم.

عام  رير اـل في تـق بة  حت ا$راـق ـت لدان  من الـب حدة  ية ا$ـت مارات العرـب دولة ا' صنف  "ـت   &عداء2012"
ا'نترنت الذي أعدته مراسلون ب( حدود.


