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 السياسي المحرر

 الخارج على فاإلنفاق سياسية، مزايدات أي عن وبعيدا ، االقتصادية المحنة بهذه الدولة تمر لم

 وعودا   نينالمواط وأشبع واالقتصادي، السياسي، الدولة كاهل أثقل سنويا   الدوالرات بمليارات

 .النفط على يعتمد ال بمستقبل فارغة

 موزعة سنوات، عشر لمدة دوالر، مليار 5 بمبلغ االستدانة على الماضي األسبوع أبوظبي أقدمت

 ،2021 في تستحق سنوات 5 ألجل األولى منهما، لكل دوالر مليار 2.5 مبلغ شريحتين على

 إيراداتها في النفط على تعتمد التي أبوظبي، وكانت. 2026 في تستحق سنوات 10 والثانية

 وتستحق 2009 عام دوالر مليار 1.5 يعادل ما بقيمة باليورو مقومة سندات أصدرت قد المالية،

 .2019 عام

 حتى يصل والذي دوالر، مليار 4 المصري للنظام هبة أعطيت السندات إغالق عن اإلعالن قبل

 عدا دوالر، مليار 14 من أكثر إلى م،2013 ويولي 3 منذ النظام على انفاقه ماتم إجمالي اآلن

 دعم في أنفقت الدوالرات مليارات فيما. إنسانية كمساعدات قدمت إماراتي درهم مليار 17قرابة

 بالشراكة قواته، وتدريب الجديد، السوري للتيار المقدم الدعم جانب إلى ليبيا، في" حفتر خليفة"

 .روسيا مع

 الدولي الصندوق يتوقع مره فألول السندات بهذه الموازنة في الحاصل العجز أبوظبي ستغطي

 .بالمطلق الحل ليست لكنها سنوات، ست منذ عجزا  

 موازنة أن إال العام، هذا موازنتها في الحكومية النفقات تخفيض إلى العربي الخليج دول اتجهت

 فاإلنفاق موارد،ال إلى الحاجة يثقل ما وهو السابق، العام عن %12 النفقات من زادت الدولة،

 خفضت فالكويت شكليه، وأخرى صالحيات، بال وزارات و ضخم، حكومي لجهاز سيكون

 مشاريع من بالرغم الحكومي انفاقها كذلك قطر قلصت فيما ،% 20 عن يقل ال بما المصروفات

 مليار 55.4) لاير مليار 202.5 الجديدة الموازنة في المصروفات إجمالي حيث التحتية البنية

 السابقة، الموازنة في( دوالر مليار 60 نحو) لاير مليار 218.4 مقابل 2016 لعام( الردو

 الماضي العام بميزانية مقارنة٪ 2.3 بواقع االنفاق حجم العام لهذا السعودية الموازنة وقلصت

 لـإلماراتيين اإلماراتيين حق
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 خفض تعتزم العُمانية الحكومة فيما م؛2015 للعام الحقيقي باإلنفاق مقارنة٪ 13.8 بواقع

 . م2016 العام في٪  20 بواقع الجارية اتالمصروف

 ومثقفا   سياسيا   حدثت ولو األوروبي االتحاد من االنسحاب أجل من شعبها تستشير بريطانيا حتى

 وحمايتها الدولة مستقبل أمور وكأن ،"واالقتصاد بالسياسة تفهم ايش" وجهك في لسخط إماراتيا  

 .والشيوخ حكاملل المخادعين والمادحين بالوصوليين فقط يتعلق

 أجل من جاري وقانون النفطية، المشتقات عن الدعم رفع مع جاء االنفاق زيادة أن الغريب 

 وهي" السعادة" و" الرفاه" دولة عن واإلعالن والكهرباء، للمياه فواتير اصدار مع الضريبة،

 مستشارين على واالعتماد التخطيط" مكارثية" بفعل الوطني، االقتصاد بإنهيار تنخفض مؤشرات

 والتي م،2030 أبوظبي خطة وضعت التي ماكنيزي كشركة كارثية أزمات في تسببوا غربيين

 مشروع بفعل الماضي، القرن ثمانينات السعودية في العذبه المياه تجفيف في مثيالتها تسببت

 وهو أكبر برؤية لكن اإلمارات عنه أعلنت المشروع ذات أن ويبدو الصحراء، وسط القمح زراعة

 مشاريع إلى إضافة ذلك، إمكانية من علمي اثبات أو علمية جدوى دون لالستمطار، عمالق بلج

 النفط أسعار انهيار ظل في البنيان في التطاول وكأن خليفة، برج من أكبر عمالق كبرج أخرى

 هكذا لمواجهة الحل هو النفطية، الشركات تواجد على يعتمد ال مستدام القتصاد الرؤية وغياب

 .أزمات

 دور ولها سنويا ، األسلحة، شراء في دوالر مليار 20 مقداره ما الدولة تنفق المشاريع هذه عدا

 كانوا أجانب، مستشارين إلى والمشورة الرأي وتسليم وخارجيا ، داخليا   العضالت فرد في بارز

 باتهمحسا ملئوا أن لبثوا وما دولهم من حقائبهم يحملون الغرب من أو دولهم، من هربوا عربا  

 .العبثية واالستشارات الوهمية المشاريع تلك بفعل ومعارفهم أصدقائهم وحسابات البنكية

 يكونوا أن المواطنين وعلى أمالكه، مراقبة في الشعب وحق والعدالة الشفافية غياب نتيجة ذلك كل

 أن نامثقفو  وعلى ، للوطن الحقيقي الوالء معنى هو فهذا ومكتسباتهم حقوقهم على حرصا   أكثر

 رواد ا أعمالنا رجال يكون وان وصوليين، يكونوا أن بدل األجيال دروب تضيء قدوات يكونوا

 للشركات سماسرة يكونوا ان بدل النافعة، الثروات بناء وفي العلمي، والتقدم والتجارة الصناعة في

ا. األمنية واألجهزة للقمعيين وأدوات الدولية،  وعيا   أكثر بحوايص أن المواطنين على يتحتم وأخير 

 غير كاملة بحقوقهم يطالبوا وأن بعرقهم، رزقهم يكسبون فهم وبحقوقهم، المرحلة بخطورة

 الجهد من صفحات العالم شعوب فيه تسّطر وقت في والعطايا، الهبات انتظار بدل منقوصة،

 .المشروعة الحقوق أجل من المشرف والنضال المثمر
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 خاص -ايماسك

ت دولية معنية بحقوق اإلنسان، السلطات اإلماراتية باإلفراج الفوري عن طالبت عشر منظما

مدافع حقوق اإلنسان وأستاذ االقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، الذي ما زال محتجزا  في مكان 

مجهول بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لمشاركته على وسائل اإلعالم االجتماعية ونشاطاته في 

 .مجال حقوق اإلنسان

وقال البيان إن بن غيث "تم منعه من الوصول المناسب إلى محاميه أو أفراد عائلته منذ اعتقاله 

، وتشير التقارير إلى تعرضه للتعذيب في فترة حبسه. ان استمرار 2015في أغسطس/ آب 

 ."احتجازه تمثل انتهاكا  لحقوقه اإلنسانية، بما في ذلك حقه في حرية التعبير

"ايماسك" على نسخة منه يحمل توقيع كال  من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق البيان الذي حصل 

، سيفيكاس، الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، في إطار مرصد حماية 19اإلنسان،منظمة المادة 

المدافعين عن حقوق اإلنسان، فرونت الين ديفيندرز، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، مؤشر على 

ة الدولية لحقوق اإلنسان، شبكة علماء في خطر، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، الرقابة، الخدم

 ."في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

وقالت المنظمات العشر إنها ترى اعتقال واحتجاز الدكتور بن غيث في مكان مجهول ودون 

ده التي ال أساس لها هي نتيجة الوصول إلى أسرته أو محاميه، وكذلك فأن هذه االتهامات ض

 "غيث بن" االقتصاد عالم عن الفوري اإلفراج اإلمارات تطالب دولية نظماتم عشر
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مباشرة ألنشطته في مجال حقوق اإلنسان 

والتعبير غير العنيف. وهذه االنشطة محمية 

من اإلعالن العالمي  19بموجب المادة 

لحقوق اإلنسان، والذي يعتبر انعكاسا عن 

القانون الدولي العرفي الملزم. إن هذه 

االتهامات والتي اتخذت في سياق اتهامات 

خرى ضد الجماعات السياسية غير العنيفة أ

والمدافعين عن حقوق اإلنسان، التبدو سوى 

محاولة من قبل السلطات إلسكات أي انتقاد، 

أو معارضة أو أنشطة تدعو لتعزيز حقوق 

 .اإلنسان في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ودعت السلطات اإلماراتية إلى: "اإلفراج 

الدكتور بن غيث  فورا  ودون قيد أو شرط عن

وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛ الكشف 

الفوري عن مكان اعتقاله الحالي وضمان 

الوصول المناسب إلى أسرته ومحاميه وتقديم 

أي عالج طبي قد يكون في حاجة إليه؛التأكد 

من أن مجريات قضيته، تجري بما يتوافق 

مع التزامات دولة اإلمارات العربية المتحدة 

نون الدولي، وال سيما المعايير وفقا للقا

المعترف بها دوليا  لإلجراءات القانونية 

الواجبة للمحاكمة العادلة؛ التحقيق في تقارير 

التعذيب وسوء المعاملة في االحتجاز؛ 

واحقاق العدالة ضد أولئك المسؤولين عن 

ذلك وتعويض الدكتور بن غيث بشكل 

ي مناسب؛ التوقيع والتصديق على العهد الدول

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعديل 

جميع القوانين الوطنية لتتماشى والمعايير 

 ."الدولية المعنية بحرية التعبير

، 2015أغسطس/آب  18وتابع البيان: " في 

اعتقلت قوات األمن بمالبس مدنية الدكتور 

بن غيث في أمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش 

بما في  منزله ومصادرة أغراضه الشخصية

ذلك وحدات الذاكرة اإللكترونية الخاصة به. 

واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى 

عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة 

نيسان /  4االتحادية العليا في أبو ظبي في 

، وعندها أخطر المحكمة 2016أبريل 

بتعرضه للتعذيب والضرب في االعتقال 

 ."ى أسبوعوالحرمان من النوم لمدة تصل إل

مايو/  2وأضافت المنظمات العشر: "في 

، عقدت جلسة االستماع الثانية 2016أيار 

لبحث االتهامات ضد الدكتور بن غيث 

والمتعلقة بكتاباته على اإلنترنت. وذكر أنه 

ما زال محتجزا  في معتقل سري، هذا وتجدر 
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جلسة محاكمته والتي انعقدت في  االشارة إلى حقيقة أخطار بن غيث للقاضي سابقا  بذلك في أثناء

أبريل/ نيسان. ورفض القاضي االستماع إلى شكواه للمرة الثانية. بينما ال تعلم أسرته أومحاميه  4

 ".بمكان احتجازه، وقد تم رفض طلب محاميه بزيارته مرارا  وتكرارا  

” 5اإلمارات“وقالت المنظمات: "ان الدكتور بن غيث هو أحد أفراد المجموعة المعروفة باسم 

لمسؤولين في اإلمارات ” اإلهانة العلنية“، وهم ممن حوكموا بتهمة 2011الذين ُسجنوا في عام 

العربية المتحدة. وقد انتهكت تلك المحاكمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان واُنتقدت على نطاٍق 

 ".الرسالة واسعٍ من قبل مجموعات حقوق اإلنسان، بما في ذلك المنظمات الموقعة على هذه

ارتكاب عمل عدائي ضد دولة “وتشمل االتهامات ضد الدكتور بن غيث في القضية الحالية، تهمة 

، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر حول السلطات والنظام ”أجنبية

ة الدولة نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكان“القضائي في مصر. واُتهم أيضا بتهمة 

والتي تتعلق بتصريحات أخرى أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر مدعيا  ” وأحدى مؤسساتها

 .”5اإلمارات“أنهم لم يَحظوا بمحاكمة عادلة كجزء من قضية 

نشر معلومات كاذبة عن قادة “وفي اتهامات أخرى مرفوعة ضد الدكتور بن غيث دعوى انه 

وسياساتها، وانتقاد عدواني لبناء معبد هندوسي في أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وتتعلق هذه التهمة  ”وتحريض شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة ضد زعمائهم والحكومة

 .بتصريح ادلى به على تويتر لتعزيز التسامح

ي اشارة ف” التواصل والتعاون مع أعضاء جمعية االصالح“وقد اتُهم الدكتور بن غيث أيضا بتهمة 

، وهي مجموعة من مدافعي حقوق اإلنسان، ”94االمارات“الى الزيارات واللقاءات مع أعضاء 

وكموا في عام  وُحكم عليهم بالسجن لمدد  2013منتقدي الحكومة، ودعاة اإلصالح والذين ح 

 حزب األمة المحظور في اإلمارات ، بناء على” التواصل والتعاون مع“طويلة. واتهم أيضا بتهمة 

الكلمة التي ُدعي لتقديمها حول االقتصاد اإلسالمي من قبل أحد أعضاء حزب األمة، بصفته أستاذا  

 .لالقتصاد

 23مايو/ أيار، أمرت المحكمة بتأجيل القضية حتى  2وقال البيان: "في آخر جلسة استماع يوم 

 ".مايو/ أيار ليتم االستماع إلى حجج الدفاع
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يومن رايتس ووتش إن على السلطات اإلماراتية إسقاط كل التهم الموجهة لألكاديمي قالت منظمة ه

اإلماراتي عالم االقتصاد ناصر بن غيث والصحافي األردني تيسير النجار اللذين انتقدا بشكل 

 .سلمي السلطات اإلماراتية والمصرية

ناصر بن غيث يواجه  ( إن األكاديمي اإلماراتي15/5وأضافت المنظمة في بيان لها )األحد 

اتهامات تشمل "االنخراط في أعمال عدائية ضد مصر"، بسبب تعليقات نشرها على اإلنترنت 

. كما أبلغ الصحفي األردني في اإلمارات، تيسير النجار، 2014قبيل اعتقاله في أغسطس/آب 

ت للعمليات بسبب انتقادات وجهها على اإلنترن 2015عائلته باعتقاله منذ ديسمبر/كانون األول 

العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات األمن المصرية لألنفاق بين قطاع غزة ومنطقة 

 .سيناء

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط، "يبدو أن السلطات اإلماراتية تعتقد 

ال تتفق معها. ال يوجد  يعبّر عن وجهة نظر –حيثما كان  –أن لديها الحق في اعتقال أي شخص 

 ."أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه

 

 "النجار" و" غيث بن" عن فورا   واإلفراج التهم إسقاط اإلمارات على: ووتش رايتس هيومن
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احتجز بن غيث " :وتابع بيان المنظمة

والنجار لفترة بمعزل عن العالم الخارجي بعد 

قالت مصادر محلية طلبت  .القبض عليهما

عدم الكشف عن اسمها لـ هيومن رايتس 

رجح في ووتش إنهما محتجزان على األ

مركز أمن الدولة في أبو ظبي الذي تتعلق به 

 ."عدة مزاعم تعذيب ذات مصداقية

وأضاف البيان: "ال يزال مكان بن غيث 

مجهوال، رغم ظهوره في المحكمة االتحادية 

العليا في أبو ظبي في جلستي المحكمة يومي 

. أفادت 2016مايو/أيار  2أبريل/نيسان و 4

مايو/أيار أنه  2تقارير إعالمية حول جلسة 

متهم بانتهاك أحكام مختلفة من "قانون 

العقوبات" و"قانون جرائم اإلنترنت لعام 

" و"قانون مكافحة اإلرهاب لعام 2012

". تتعلق بعض التهم، بحسب تقارير 2014

تغريدات وصور  6إعالمية محلية، "بـ 

 ."تسخر من الرئيس والحكومة المصرية

ى وقالت هيومن رايتس ووتش إن عل

السلطات اإلماراتية التحقيق فورا في مزاعم 

تعذيب قالت مصادر محلية إن بن غيث 

مايو/أيار  2عرضها على القاضي في جلسة 

. من المقرر مثول بن غيث أمام 2016

 ."مايو/أيار 23المحكمة ثانية في 

وقالت ماجدة حوراني، زوجة النجار، لـ 

هيومن رايتس ووتش إنها تمكنت من التحدث 

زوجها هاتفيا بعد نقله إلى سجن الوثبة إلى 

أوائل مارس/آذار. مضيفة  أن زوجها أعلمها 

أنه لم تُوجه له أي تهم رسمية بعد. أضافت 

أن السلطات اإلماراتية استجوبته بشأن 

تعليقات نشرها على وسائل التواصل 

، قبل عام 2014االجتماعي في يوليو/تموز 

 .اتتقريبا من انتقاله للعمل في اإلمار

وقالت المنظمة الدولية إن السلطات 

اإلماراتية ال تسمح لها بدخول البالد، 

ويتعرض كل من ُعرف تواصله مع منظمات 

حقوق اإلنسان من سكان اإلمارات إلى خطر 

االعتقال التعسفي والسجن. ينص قانون 

مكافحة اإلرهاب في دولة اإلمارات لعام 

ة على عقوبة اإلعدام لمن يقوم بأنشط 2014

تقوض الوحدة الوطنية أو السلم "

 .االجتماعي"، دون االستفاضة في تفسير ذلك

قال جو ستورك: "ما تصفه اإلمارات 

بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره 

معظم الناس نقدا أو تحليال. هذا مثال صارخ 

على ممارسة متفشية في اإلمارات تتمثل في 

معارضين استخدام تعلة األمن القومي لقمع ال

 ."السلميين
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واعتقلت السلطات اإلماراتية النجار من دون 

 2015ديسمبر/كانون األول  13تهم في 

عندما اُستدعي إلى مركز شرطة. يعمل 

 –عاما  15وهو صحفي ألكثر من  –النجار 

في اإلمارات مراسال ثقافيا لصحيفة "دار" 

 .2015ومقرها اإلمارات، منذ أبريل/نيسان 

فبراير/شباط  10لنجار فقط في تأكد اعتقال ا

، عندما أفادت وسائل إعالم أردنية 2016

نقال عن  –تأكيد وزارة الخارجية األردنية 

احتجازه. لم يتمكن  –مسؤولين إماراتيين 

النجار من التواصل مع عائلته إال بعد بضعة 

 .أيام

وأخبرت زوجته هيومن رايتس ووتش أنه 

ية منذ بات قادرا على إجراء مكالمات هاتف

ذلك الحين. أخبر النجار زوجته أنه ال يعلم 

اسم أو مكان وجوده قبل نقله أوائل 

مارس/آذار إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، 

 .حيث يُحتجز حاليا

قالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم 

يواجه تهما رسمية، إال أن السلطات اتهمته 

بالتجسس لصالح قطر واستجوبته بسبب 

أعرب فيه  2014فيسبوك عام  منشور على

عن تأييده "للمقاومة في غزة"، وانتقد فيه 

دولة اإلمارات والرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية 

في غزة، وتدمير مصر لألنفاق التي تربط 

قطاع غزة بمنطقة سيناء المصرية. كان 

كتب النجار يعيش ويعمل في األردن عندما 

 .هذه التعليقات

وأخبر النجار زوجته أنه مثل أمام محقق في 

، ومرة أخرى في 2016مارس/آذار  17

أبريل/نيسان، وتم تجديد احتجازه كل  17

مرة لمدة شهر. أضاف أنه لم يَر محاٍم منذ 

اعتقاله. يتيح قانون جهاز أمن الدولة 

لرئيس جهاز  2003اإلماراتي الصادر في 

راتي احتجاز األشخاص مدة أمن الدولة اإلما

يوما "إذا ُوجدت أسباب معقولة وكافية  106

تدفعه لالعتقاد" بأن الشخص متورط، ضمن 

أمور أخرى، "في أنشطة لتقويض الدولة... 

أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر" أو 

"أنشطة تعتبر مضرة لالقتصاد" أو أي شيء 

"يمكنه تقويض أو إضعاف مركز الدولة أو 

 ."حقاد ضدها أو تقويض الثقة فيهاإثارة األ

وبشأن عالم االقتصاد اإلماراتي ناصر بن 

غيث قالت المنظمة الدولية أنه يواجه 

اتهامات تشمل "االنخراط في أعمال عدائية 

ضد مصر" و"محاولة تعريض العالقات 

 ."اإلماراتية المصرية لخطر
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ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها إن 

ل مرة في المحكمة في بن غيث ظهر ألو

جلسة مغلقة في غرفة أمن الدولة في المحكمة 

، 2016أبريل/نيسان  4العليا االتحادية يوم 

لكن لم تتضح التهم الموجهة إليه إال في جلسة 

مايو/أيار. تشير تقارير  2ثانية مفتوحة في 

 6إعالمية إلى أنه يواجه اتهامات تتعلق بـ"

تغريدات وصور تسخر من الرئيس 

 ".الحكومة المصريةو

وقبض ضباط أمن في مالبس مدنية على بن 

أغسطس/آب  18غيث في أبو ظبي يوم 

أيام من نشر آخر سلسلة  4، بعد 2014

تغريدات تنتقد بشكل مباشر أو ضمني 

السلطات المصرية. تتضمن صفحة بن غيث 

 23منشورا خالل الفترة من  14على تويتر 

علق أغسطس/آب تت 14يونيو/حزيران إلى 

باألحداث السياسية في مصر. كما نشر في 

منشورات  3أغسطس/آب  14و 13يومي 

تنتقد قتل قوات األمن المصرية الجماعي 

لمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين. 

من قانون العقوبات  166تنص المادة 

 10اإلماراتي على السجن لمدة أقصاها 

سنوات لكل شخص يرتكب "عمال عدائيا" 

نبي يمكن أن يعرض اإلمارات ضد بلد أج

 .لخطر الحرب أو قطع العالقات الدبلوماسية

ويواجه بن غيث أيضا اتهامات بنشره 

معلومات "تهدف إلى اإلساءة إلى دولة 

اإلمارات العربية المتحدة" عبر ادعائه 

"بتعرضه للتعذيب واالتهام الظالم خالل 

، كان بن 2011المحاكمة السابقة". في عام 

رجال أدينوا بتهمة "إهانة  5غيث أحد 

مسؤولين إماراتيين علنا" في عالقة بمقال 

اُتهم بكتابته ذكر فيه أن حاكم اإلمارات 

الفعلي هو ولي العهد األمير محمد بن زايد 

، 2011آل نهيان. في أكتوبر/تشرين األول 

نشرت هيومن رايتس ووتش بيانا كتبه بن 

ي غيث من سجن الوثبة قال فيه إنه اُحتجز ف

أيام بعد اعتقاله في  10الحبس االنفرادي 

 .2011أبريل/نيسان 

منظمات  3وقالت هيومن رايتس ووتش و

حقوقية أخرى إن محاكمة بن غيث "غير 

من  29عادلة من حيث المبدأ". تنص المادة 

قانون الجرائم اإللكترونية في دولة اإلمارات 

 15على السجن لمدة أقصاها  2012لعام 

نشر مواد على اإلنترنت بنية عاما لكل من ي

"السخرية أو اإلضرار بسمعة "الدولة أو 

 .قادتها

كما اتهمت السلطات بن غيث "بالتحريض 

على الكراهية من خالل أفعال من شأنها 

 198تقويض النظام العام"، في انتهاك للمادة 



 

              www.emasc-uae.com واإلعالم للدراسات اإلمارات مركز عن تصدر دورية نشرة

 

           
12 

 2016مايو 22

 

 

 

  2015رس

 

، بنشره صورة من قانون عقوبات اإلمارات. تتصل هذه التهمة، كما أفادت وسائل إعالم محلية

لشخص في اللباس اإلماراتي التقليدي يصلي في معبد هندوسي، "مع تصريحات تسخر من قرار 

دولة اإلمارات العربية المتحدة تخصيص أرض لبناء معبد هندوسي." تعزو مصادر محلية هذه 

 .، قبل يوم من إلقاء القبض عليه2014أغسطس/آب  17التهمة إلى تغريدة نشرها بن غيث يوم 

االتهام األخير ضد بن غيث مرتبط على ما يبدو بعالقته بحزب "األمة" وجمعية "اإلصالح" 

اإلماراتيين المصنفين من قبل السلطات على أنهما "منظمات إرهابية". في نوفمبر/تشرين الثاني 

خليج تايمز" أن بن غيث أعطى محاضرات "تناصر هذه "، ذكرت صحيفة 2014عام 

يالت فيديو على اإلنترنت متصلة بهذا تقديم األمين العام لحزب األمة الجماعات". تُظهر تسج

حسن الدقي لـ بن غيث على أنه أكاديمي. ذكرت صحيفة خليج تايمز أن الدقي، الذي يشار على 

 .عاما" يواجه نفس التهم الموجهة إلى بن غيث 59أنه "هـ. هـ. د.، هارب عمره 

تغريدة على تويتر ادعاءات حزب األمة على وسائل مايو/أيار رفضت عائلة بن غيث في  5في 

التواصل االجتماعي أن بن غيث هو نفسه رئيس الحزب وشككت في توقيت هذا االدعاء المنشور 

مايو/أيار، قبل يوم من جلسة محاكمته، وهو نفس اليوم الذي تم فيه تحميل مقطع الفيديو  1في 

 .يوبعلى يوت 2013الذي يحوي المحاضرة المقامة عام 

على عقوبة اإلعدام  2014من قانون مكافحة اإلرهاب اإلماراتي الصادر عام  21تنص المادة 

منظمة إرهابية". يسمح تعريف القانون الفضفاض للنشاط "أو السجن مدى الحياة لمن ينظم أو يدير 

لى اإلرهابي للسلطات باعتبار أي فعل أغضب الدولة أو أثار الذعر أو قوض الوحدة الوطنية ع

 .أنه عمل إرهابي
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طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي" السلطات في اإلمارات العربية المتحدة بضرورة اإلفصاح 

عن أسباب اعتقال الصحافي األردني تيسير النجار في سجونها بعد مضي ستة أشهر على 

 .اختطافه؛ أو اإلفراج عنه

جار الصحافي واألديب األردني تيسير النجار الذي يعمل وقالت المنظمة في بيان لها، إن الن

على خلفية منشور له عبر  2015ديسمبر  13لحساب صحيفة الدار في أبوظبي، تم اعتقاله في 

عتقاله يأتي بعد ممارسته ا، ومنذ اعتقاله لم توجه له أي تهم، ويبدو أن 2014الفيسبوك يعود لعام 

 .يهحقه في التعبير السلمي والحر عن رأ

مايو الحالي بأنه يعاني  11وأضافت "امنستي" النجار قد أخبر زوجته في آخر اتصال له في 

خالل األسبوعين األخيرين من ألم شديد في األسنان يمنعه من النوم، ولم يعرض على طبيب 

 .األسنان لعالجه، وفقط حصل على بعض المسكنات

 2015ديسمبر  3اصمة األردنية عمان في وتقول المنظمة أن النجار كان ينوي السفر إلى الع

لزيارة عائلته، حيث تم إخباره بأنه ممنوع من مغادرة اإلمارات، ومن ثم تلقى اتصاال  هاتفيا  صباح 

يدعوه للحضور إلى مقر األمن في أبوظبي، وقام النجار باالتصال بزوجته  2015ديسمبر  13

 فيسبوك منشور بسبب اختطفته أردني صحافي عن اإلفراج اإلمارات تطالب امنستي
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ثم دخل إلى المبنى األمني حيث تم اعتقاله المتواجدة في األردن وإخبارها بما يحصل معه، من 

 .بعد وقت قليل

وتابعت المنظمة أن عائلة النجار لم تعلم شيئا  عن مصيره أو أسباب اعتقاله حتى سمح له االتصال 

، وقام بإخبارهم بأنه قد تم احتجازه من قبل أمن الدولة اإلماراتي 2016فبراير  18بهم في 

أيام أجرى اتصاال  بزوجته  10حبس االنفرادي، وبعد ووضعه تحت ضغوطات كبيرة في ال

 .ليخبرها بأنه قد تم نقله إلى سجن الوثبة، وهناك بات بإمكانه االتصال بعائلته بشكل أسبوعي

وقال النجار لعائلته بأن أمن الدولة يتهمه باالرتباط بتنظيم اإلخوان المسلمين، والتعاون مع دولة 

م على فيسبوك، عندما 2014اداتها على خلفية منشور كتبه عام قطر إلهانة دولة اإلمارات وقي

 .أثنى على المقاومة الفلسطينية في غزة وهاجم العديد من الدول العربية من ضمنها اإلمارات

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات اإلماراتية بشرح أسباب اعتقال النجار، وضرورة محاكمته 

إلفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط في حال كانت تهمته تتعلق بطريقة عادلة بتهم واضحة أو ا

بممارسته حقه الطبيعي في التعبير الحر والسلمي عن رأيه، مشددة على أهمية ضمان سالمته 

وحمايته من التعذيب خالل فترة اعتقاله، ومنحه حقه في الوصول إلى المحامي الخاص به 

 .والحصول على الرعاية الطبية الالزمة
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 متابعات خاصة  –إيماسك 

استضافت قناة الحوار الفضائية الناشط الحقوقي اإلماراتي محمد بن صقر الزعابي في أحد 

برامجها لمناقشة األوضاع الحقوقية في اإلمارات وآخرها البيان الذي طالبت فيه هيومن رايتس 

 .األردني تيسير النجارووتش بإسقاط التهم عن األكاديمي اإلماراتي ناصر بن غيث والصحفي 

وانتقد محمد بن صقر الزعابي الممارسات القمعية التي يقوم بها جهاز أمن الدولة اإلماراتي ضد 

 .مخالفي الرأي والتي تخالف مواثيق حقوق اإلنسان على خلفية قضايا الحرية والتعبير عن الرأي

ائيل في حربها على غزة، ورفض الزعابي اعتقال الصحفي األردني على خلفية تغريدات ضد إسر

 .مؤكدا أن اخالق الشعب اإلماراتي ترفض العدوان اإلسرائيلي وال تقبل بالتطبيع معه بتاتا

وأوضح أن جريمة اإلخفاء القسري التي يقوم بها جهاز أمن الدولة اإلماراتي ضد ناصر بن غيث 

 .تخالف حتى القوانين والتشريعات اإلماراتية

مة اإلماراتية تتجاهل النداءات الحقوقية الدولية على اعتبار أن المعتقلين وأشار الزعابي أن الحكو

 .لديها بتهم جنائية وليست حقوقية، مؤكدا أن ممارسات الدولة بهذا الصدد مخالفة للقانون

وبين كيف أن المحكمة تجاهلت شكوى بن غيث أمام المحكمة من تعرضه للتعذيب فضال عن 

 .كان مجهولاستمرار إخفائه قسريا في م

 اإلمارات في قيالحقو الواقع وينتقد يناقش الزعابي
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 خاص –إيماسك 

دعا مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد هللا، الدولة للرد على تقارير منظمات حقوقية 

 .تتحدث عن حاالت اختفاء واعتقال وتعذيب في اإلمارات

هيومن رايتس "وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "تويتر" إن 

كثر مؤخرا الحديث عن حاالت اختفاء واعتقال وتعذيب في اإلمارات، واإلمارات واتش أخذت ت

 ."تسمع وتقرأ وتتابع وال تعلق وكأن األمر ال يعنيها

وأشار عبد هللا إلى أن: "لدى الدولة مؤسسات وجيش من المتحدثين أجدر وأقدر مني للرد على 

 ."في اإلمارات تقارير المنظمات التي تتحدث عن انتهاكات حقوق اإلنسان

وأكد بالقول: "لم أتقاعس عن أداء هذا الواجب الوطني لكن الرد على تقارير المنظمات الدولية 

 ."بحاجة لمعلومات وأدلة تمتلكها مؤسسات الدولة

من الجدير بالذكر أن اإلمارات لها سجل أسود في مجال حقوق اإلنسان الدولي، وتطالب الجهات 

ت بشكل دوري باإلفراج عن أحرار اإلمارات المختفين قسريا، ووقف الحقوقية الدولية اإلمارا

  .التعذيب داخل السجون

 الحقوقية التعذيب تقارير على ترد ال اإلمارات ألن غاضب عبدهللا الخالق عبد
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 إيماسك ـ خاص 

نظم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث مؤتمرا حول الجيل الرابع من الحروب فعاليات "الجيل 

كون فيه العدو الرابع من الحروب"، الذي أكدت فعالياته أن هذا النوع من الحروب غير تقليدي ي

 .غامضا ويستخدم قوته الناعمة

والغريب أن كل ما جاء في المؤتمر من توصيف لهذا النوع من الحروب ينطبق بحذافيره على 

اإلمارات التي تتدخل في الشؤون الخارجية للدول العربية المجاورة والدول الصديقة سواء بالدعم 

بقواتها العسكرية والمشاركة بترجيح كفة الصراع المادي لبعض االنقالبات هنا وهناك، أو التدخل 

 .لهذا الطرف أو ذاك، أو بدعم أطراف خارجية بالسالح والمعدات واالستشارات

الذي انطلق أمس في « الجيل الرابع من الحروب»وفي هذا السياق أكد المتحدثون في مؤتمر 

تي تشهدها بعض دول ، جعل الصراعات الراهنة ال«الجيل الرابع من الحروب»أبوظبي، أن 

المنطقة أكثر تعقيدا  من ذي قبل، ألن القائمين بهذه الحروب يكونون في بعض األحيان أطرافا  

 .غير منظورة، تسعى إلثارة الفوضى وعدم االستقرار داخل الدول والمجتمعات

ر وأشاروا إلى أن هذه الحروب ال تستهدف تحطيم القدرات العسكرية فحسب، وإنما تعمل على نش

الفتن والقالقل وزعزعة االستقرار وإثارة االقتتال الداخلي، مؤكدين ضرورة االستعداد لهذه 

 ؟«الحروب من الرابع الجيل» اإلمارات تقود هل
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النوعية من الحروب جيدا  من أجل مواجهة التحديات ومصادر التهديد المنبثقة منها، خاصة أنها 

 .تستهدف في األساس تدمير النظام السياسي للدولة وزعزعة تماسكها االجتماعي

الذي ينظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث « يل الرابع من الحروبالج»ومؤتمر 

االستراتيجية في مقره بأبوظبي، وتتواصل فعالياته اليوم، وافتتحه الدكتور جمال سند السويدي 

 .مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

ت للدراسات والبحوث االستراتيجية، وأكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز اإلمارا

، مفهوم يعب ّر عن الصراع الذي يتميز «الجيل الرابع من الحروب»في كلمته خالل االفتتاح، أن 

بعدم المركزية، من حيث تغيُّر أسس الحرب وعناصرها، ما يعني تجاوز المفهوم العسكري الضيق 

في هذه الحروب إلى جانب األدوات « مةالقوى الناع»للحروب إلى المفهوم الواسع، حيث تُوظَّف 

 .«القوى الصُّلبة»العسكرية 

ويبقى السؤال المحوري.. أليست اإلمارات أستاذة في هذا الفن من فنون الحروب ولها أياد 

أخطبوطية في أكثر من ساحة عربية ودولية لفرض قوتها الناعمة أحيانا عبر أدوات عسكرية 

 قا؟مدفوعة بمال الشعب اإلماراتي مسب
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 تقرير خاص -ايماسك 

بدأت اإلمارات طريقها نحو الريادة والتقدم االقتصادي والعمراني مع األلفية الجديدة بعودة 

المستشارين من كل دول العالم، وشيئا  فشيئا  جرى إزاحة المواطنين من مناصبهم ووظائفهم خوفا  

تشارين في كل أجهزة الدولة ومفاصلها من المطالبة باإلصالح، وبنفس الكيفية تغلغل هؤالء المس

 يسيطرون على القرار السياسي الداخلي والخارجي.  -عمليا  -حتى باتوا

فحكام اإلمارات يستمعون الستشارتهم، في وقت يغيب فيه الصوت الوطني االستشاري، إلنعدام 

د أو حتى إرغامهم الهيئات، والقمع المنتشر على تلك األصوات إما بالسجن أو بالمالحقة خارج البال

على الصمت، فيما تحول بعضا  من المثقفين إلى وصولين يقتربون أكثر من هؤالء المستشارين 

 -إن حدث وجرى استشارتها-ليحظوا بقرب من الحكام من أجل مصالحهم، بشرط أن تكون آرائهم 

 تكون مطابقة لما يقوله هؤالء الدخالء على اإلمارات وشعبها وسكانها. 

م، عندما ارتفعت األصوات المطالبة بحوار المطالبين بعريضة 2011واضحا  عام ظهر ذلك 

اإلصالحات، إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، فما كان من جهاز أمن الدولة إال وتحرك مسرعا  ليبدأ بسجن 

م، والحقا  بحمالت االعتقاالت والتعذيب الشعواء 2011( عام UAE5هؤالء المواطنين، بداية بـ)

ارتباط بتلك العريضة التي تطالب بمجلس وطني كامل الصالحيات، ليراقب أداء لكل ما له 

 المؤسسات ويحاسبها، كباقي دول العالم يتم انتخابه من الشعب كله. 

 والمستشارين اإلمارات حكام صالحيات بين مقارنة.. المستشارين حكم
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يسيطر المستشارون على معظم مؤسسات 

الدولة السياسية واالقتصادية واألمنية 

والعسكرية والقضائية، مسخرين أموال 

هم وخدمة توجهاتهم في اإلماراتيين لخدمت

 بلدانهم األخرى. 

فيما يقبع عشرات المثقفين والعقول اإلماراتية 

في سجون جهاز أمن الدولة أو فروا خارج 

البالد خوفا  من القمع الذي انتشر بشكل 

مخيف مع تدهور في بنية الدولة االقتصادية 

 والسياسية واالجتماعية. 

 شركة ماكينزي 

ماكينزي وتظهر في الخفاء شركة 

لالستشارات التي تملك مكتبين األول في 

أبوظبي والثاني في دبي، وهي تقريبا  تسيطر 

على التخطيط االستراتيجي لإلمارتين بما 

فيها االقتصاد، عصب الحياة في اإلمارات 

 ومصدر إيرادها األساسي. 

على موقع الشركة اإللكتروني تظهر أبوظبي 

 ودبي أعلى قسم الشرق األوسط، وفي

تقول إنها فخورة  تعريف عملها في أبوظبي

بالعمل مع صناع القرار والقياديين في 

. والتحول السريع النمو خضم اإلمارة: " ي

 من القرار صناع مع بالعمل فخورة ماكينزي

 العناصر اإلمارة في القيادة الرئيسية في

 تشكيل 2030 من رؤية الحاسمة

 الرؤية في االستثمار استراتيجيات

 في واإلسراع الجريئة، الجديدة االقتصادية

 والبنية الطاقة مثل الرئيسية القطاعات نمو

 .الصحية" والرعاية التعليم وتعزيز التحتية،

ترهل ويبدو أن هذه االستشارات هي وراء ال

اإلداري وتضارب الصالحيات في 

الوزارات والهيئات ومع ذلك تقول الشركة 

 القطاعين في القدراتأنها متحمسة لبناء "

 مستدامة عمل فرص وخلق والخاص، العام

اإلمارات". وربما أن زيادة  دولة لمواطني

البطالة، وسحب السيولة النقدية من أصول 

سندات الدولة في الخارج، إضافة إلى إصدار 

مليارات دوالر، يأتي ضمن الحماس  5بقيمة 

واستدامة هذا  -األجانب-لموظفي الشركة

 الوضع على مواطني اإلمارات.

صفحتها عن في تعريف عمل ماكينزي على 

 تكون بأن فخورة اكينزيم تقول: " دبي

 التي دبي في المثيرة النمو قصة من جزءا

 سنوات عشر خالل سكانها ضعف شهدت

 والثاني سحاب ناطحة أطول من كال وتضم

. العالم في ي الدولية ازدحاما المطارات أكثر

 مكتب لدينا واليوم دبي، مع ماكينزي نمت

 .العالمي" المالي دبي مركز في الرئيسي

http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/middle-east/en/abu-dhabi
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/middle-east/en/dubai
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/middle-east/en/dubai
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/middle-east/en/dubai
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 ونحنتعريف بذلك بل أضاف: "لم يكتفي ال

 المؤسسات من العديد مع وثيق بشكل نعمل

 القطاع في دبي، في النمو عجلة لدفع الرائدة

 مثل الصناعية المجاالت كافة وفي العام

 والبنية التجزئة، وتجارة المالية الخدمات

 التجارية واألعمال والعقارات، التحتية،

سيطر فيبدو أن ماكنيزي ت .لألسرة" المملوكة

بشكل وثيق على المؤسسات السيادية 

والضخمة في الدولة وليس ذلك وحسب بل 

حتى الخدمات المالية وتجارة التجزئة والبنية 

 التحتية. 

ويالحظ أن الشركة تفتخر بكونها كانت 

المحرك الرئيس لـ"خلل التركيبة السكانية"، 

وهي صاحبة مشاريع البنية التحتية الذي 

لسكنية للمواطنين خارج يشمل بذلك الُمدن ا

المدينة، في محاولة عزل أصحاب األرض 

والسكان لصالح الوافدين األجانب، فربما 

وخبراءها "الُشقر" أن السكان  ماكينزيترى 

األصليين أصبحوا يمثلوا إزعاجا  لمشاريعها 

االقتصادية التي ال تفكر إال من ناحية الكسب 

يها وتحقيق الشهرة، وليس كدولة تهتم لمواطن

، 2030ما يغيب عن رؤيتهم لتخطيط عام 

 الجوانب الوطنية والمشاكل االجتماعية.

 محمد دحالن وجهاز األمن

السابق  رئيسيظهر العقيد محمد دحالن 

الفلسطيني في معظم الوقائي  األمن لجهاز

 ويلعبصفقات أبوظبي السرية الخارجية 

 اإلمارات عالقة في محوريا   دورا   الرجل

 بعد العالقة هذه عراب عتبروي بالصرب،

 – اإلمارات اعتراف عقب عقب توترها

 كدولة كوسوفو بدولة – عربية دولة كأول

 .مستقلة

واتهم من قبل "ليبيا" و"تونس" و"مصر"  

و"فلسطين" بزعزعة االستقرار باسم 

اإلمارات، وكانت خططه سبب التوتر بين 

الدولة وتركيا، كما أن له دور ريادي في عقد 

أبوظبي الخارجية والداخلية، بصفته  صفقات

مستشار أمني لولي عهد أبوظبي، وكان 

الظهور اآلخر مع "حزب الغد" السوري 

 الذي شكلته اإلمارات األكثر إثارة للجدل.

يعرف عن دحالن بكونه عميال  لـ"الكيان 

الصهيوني" وشهرته في غسيل األموال 

 دحالن توسط فقد وتجارة السالح لذلك

 االحتالل من أسلحة شراء أجل نم لإلمارات

 صحيفة قالت كما بإشرافه وتمت اإلسرائيلي

 م طلبت2011 في. م2013 في هآرتس

 طيار بدون طائرات االحتالل من اإلمارات

 التزود وأنظمة الطيارين خوذات وكذلك

 مكونات األرضي، والرادار جوا، بالوقود
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 إطالق لعرقلة وأنظمة مقاتلة لطائرات

 جوا، المحمولة الرادار ظمةوأن الصواريخ،

 الحرب ومعدات الحراري التصوير و

 .اإللكترونية

 باكرا   اإلمارات إلى دحالن بوصول ويعتقد

 م،2011 عام العربي الربيع انتعاش مع

 سياسة تغيرت دحالن وصول إثر وعلى

 مخيف بشكل والخارجية الداخلية أبوظبي

 صفقات من القادم الرجل سياسية" مع للتوافق

 ".الصهيوني االحتالل مع مالةالع

 بفضل دحالن ظل الماضية الفترة وطوال

 إعالمية لمتابعات مثيرا وتحركاته تصريحاته

 يقول إسرائيلي موقع فمن جدل، من تخلو ال

 إلى دبابة، ظهر على غزة إلى سيعود إنه

 اتهامات تشهد اجتماعي تواصل مواقع

 بين الحرب تمويل في يشارك بأنه للرجل

 حربة رأس يمثل وبأنه الليبيين، الفرقاء

 التي العربية الدول في المضادة للثورات

 .العربي الربيع بثورات عرفت ما شهدت

ويتهم محمد دحالن "إماراتيا " بـزعزعة 

 تكن التي لم اإلمارات في األمنية الحالة

 تشهد لم إذ لمدرسته، وال لدحالن بحاجة

 أمني خالف أو نزاع أي اإلماراتية الساحة

 يمكن فظا أمنيا تعامال يتطلب عسكري أو

 دحالن مدرسة إن. والنزاع بالخالف تبريره

  الخوف، ونشرت الثقة ونزعت األمن أزالت

 األمنية دحالن سياسات تطبيق بفعل سواء

 اإلمارات انجرار أو اإلماراتي الشعب على

 .أخرى ساحات في دحالن أشباه لدعم

 وعنها فيها يقال أن يمكن الدحالنية، الحالة  

 وأهمية خطورة األكثر األمر أن غير. الكثير

 دحالن طرد ضرورة هو اإلماراتي، للشعب

 خصومته في يَْفُجر فمن. فورا اإلمارات من

 المؤامرات، في وشركائه وحركته شعبه مع

 كل ويستغل اإلمارات ضد يَْفُجر غدا

 وتفاصيلها الدولة بمفاصل ومعرفته معلوماته

 وبال حسيب بال األمن جهاز أمامه فتحها التي

 ومصالحه، اإلماراتي الشعب ضد رقيب،

 . تداركها أو تطويقها يمكن ال أضرارا ويسبب

 توني بلير و برنارد ليون

 السابق البريطاني الوزراء رئيس حّصل

 استرليني جنية مليون 30 على بلير توني

 المتحدة العربية لدولة المشورة تقديم كأتعاب

 الشرق في للسالم وثكمبع عمله أثناء

 الصفقة بشأن سرية لوثيقة وفق ا األوسط،

 تايمز صاندي صحيفة عليها حصلت

 .م2015 مارس في ونشرتها
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 الجارديان صحيفة قالت 2014 يوليو وفي

 البريطاني الوزراء رئيس إن البريطانية،

 يكون أن على وافق بلير توني األسبق

 الفتاح عبد المصري للرئيس مستشارا

 اإلمارات تموله برنامج من كجزء ي،السيس

 فرص بتقديم وعدت التي المتحدة، العربية

 بحسب فيه، للضالعين هائلة استثمارية

 .الصحيفة

 الرئيس ضد االنقالب دعم الذي بلير،“

  للسيسي يقدم مرسي، محمد المنتخب

 اإلصالح" مجال في استشارات

 عمل فريق مع بالتعاون ،"االقتصادي

 المؤسسة تديره ة،بالقاهر إماراتي

 تحمل كانت التي ،" استراتيجي" االستشارية

 من جزءا وباتت ،”Booz and Co"  اسم

 ".كوبرز هاوس ووتر برايس"  مؤسسة

 اسم تحمل  منظمة بلير توني واستخدم

"Tony Blair Associates”، لتكون 

 وتأسست المريبة، صفقاته لعمل واجهة

 ريةاالستشا المجموعات بين التنسيق بغرض

 لوزارة خدماتها وقدمت له، المختلفة

 لخمس شراكة عقد في اإلماراتية الخارجية

 .سنوات

م 2014وقالت صحيفة الغارديان في تقريرها

 من استشاراته يتلقى أبوظبي عهد إن ولي

 تريكس، ويل يدعى سابق بريطاني جندي

 أعضاء من الكثير دهشة يثير الذي وهو

 .السابقين الئهلزم وفقا   البريطانية، الحكومة

 إعالن بعد أثيرت واسعة ضجة وكانت

 مبعوث توظيف المتحدة العربية اإلمارات

 براتب ليون برناردينو ليبيا إلى المتحدة األمم

 ما إسترليني جنيبة35000 يبلغ شهري

 ما شهريا أمريكي دوالر 53000 يعادل

 (.سنويا دوالر ألف 630) يقارب

 سالرئي راتب فإن المعلومات وبحسب 

 فقط دوالر ألف 400 يبلغ سنويا   األمريكي

 برنارد عنه ويزيد ،(شهريا دوالر 33000)

 .سنويا   أمريكي دوالر ألف 230 بمبلغ ليون

 مديرا ليون تعيين اإلمارات وأعلنت  

 أبحاث مركز وهي الديبلوماسية، لألكاديمية

 للسياسة للترويج" الماضي العام تأسس

 قاتهاوعال اإلمارات لدولة الخارجية

 ".دبلوماسييها وتدريب االستراتيجية،

 أمضى حيث  المصالح، بتضارب اتهم ليون

 وظيفة على اإلمارات مع التفاوض في صيفه

 يعادل ما أي إسترليني جنيه ألف 35 براتب

 في له قدمت بعدما أميركي، دوالر ألف 53
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 بتولي عرضا م2015 يونيو /حزيران

 تدعمو  .الدبلوماسية األكاديمية رئاسة

 الليبي الجنرال حفتر، خليفة اللواء اإلمارات

 الحكومة على طبرق، لحكومة الموالي أحد

 طرابلس العاصمة من تتخذ التي لها المنافسة

 لـيون قبول أن النقاد ويقول لها، مقرا  

 في اإلمارات لطرف تحيز يكشف المنصب

 .ليبيا

 الحرس الرئاسي والجيش

 منصب "هندمارش مايك" األسترالي يتولى

 قوات أيضا ويرأس الرئاسي الحرس قائد

 كجزء اليمن في المنتشرة اإلماراتية النخبة

 . السعودية تقوده الذي التحالف من

 الجيش في كبير ضابط" هندمارش"و

 عام الحرس تشكيل على أشرف األسترالي،

 وظيفته توليه من قصير وقت بعد 2010

 سنويا دوالر ألف 500 البالد تكلف التي

 تقاريره يقدم كان حيث. الضرائب من ةمعفا

 .زايد بن محمد الشيخ إلى مباشرة

 الرئاسي الحرس في العسكريين القادة أحد

 ضابط وهو ،"باتسون بيتر" هو اإلماراتي،

 منذ مستشارا ويعمل سابق أسترالي مخابرات

 سكوت" إلى إضافة. 2014 فبراير

 الخاصة العمليات قائد وهو ،"كوريجان

 ويعمل األسترالي، لجيشا في السابق

 منذ الرئاسة لحرس متخصص كمستشار

" دوالن كيفن" أيضا هناك. 2013 لعام يناير

 البريطاني الجيشين في سابق ضابط وهو

 الحرس تقييم مهام في ويعمل واألسترالي

 كبير قائد فهو" نيكولز ستيف" أما. الرئاسي

 ويعمل األسترالي، الجيش في سابق

 منذ اإلماراتي اسيالرئ للحرس كمستشار

 . سنوات 5 من أكثر

 الدقة وجه على معروفا ليس مصادر، وتؤكد

 صفوف ضمن العاملين األستراليين عدد

 وسائل ذكرت ذلك، ومع. اإلماراتي الجيش

" هندمارش" تعيين وقت في المحلية اإلعالم

 يعملون األستراليين من العشرات هناك أن

 .«والتوجيه والتدريب القيادة» في

 بالدوار" يعمل االستراليين، القادة إلى افةإض

 الدفاع وزارة في سابق مدير وهو ،"داوسون

 البحرية في سابق وضابط بريطانيا، في

 الحرس في كبير أمني كمستشار الملكية

 روبرت" األمريكي جانب إلى الرئاسي،

 معهد على يشرف أمريكي هو و" كروس

 وهو اإلماراتي، الرئاسي الحرس تدريب

 البحرية لمشاة تابع تدريب برنامج من جزء

 .األمريكية

 المؤسسات االقتصادية 
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وال يقتصر على الجانب األمني والعسكري 

 بل إلى أكثر من ذلك حيث وصل األجانب

 العام فالمدير. كبيرة اقتصادية مؤسسات إلى

 المجلس عضو و للبترول دبي لمؤسسة

 غير ،"شيمين فريديريك" هو للطاقة األعلى

 لمجال الكبار القادة أحد هو الجنسية، وفمعر

 كيرون"  جانب إلى دبي، إمارة في الطاقة

 دبي لهيئة العام المدير ،"فيرقوسون

 للطاقة األعلى المجلس وعضو للتجهيزات،

 هؤالء عن رسمية معلومات تتوفر وال. أيضا

 الوظائف لهذه أوصلتهم التي ومؤهالتهم

 .الرفيعة

 ن"، تمتلكهاوفي شركة "االتحاد للطيرا

 تأسيسها تاريخ يرجع بالكامل أبوظبي حكومة

 والرئيس المجموعة رئيس. 2003 يوليو إلى

 البريطاني هو للطيران لالتحاد التنفيذي

 سبتمبر في تعيينه تم الذي" هوجن جيمس"

 من عددا تقلّد" هوجن" إن يقال. 2006

 أستراليا هيرتز شركة في العليا الوظائف

 فورت وفنادق" أي إم بي أوروبا هيرتز"و

 إنه إعالمية مصادر وتقول. الخليج وطيران

 السريع النمو مسيرة في"  حيويا" دورا   لعب

 .للطيران االتحاد شهدتها التي

 بن محمد الشيخ الماضي أبريل في وأصدر

 لسنة( 14) رقم اتحاديا وزاريا قرارا راشد

 آخر بقرار مقرونا المركز هذا بإنشاء 2016

 بتشكيل يقضي والذي 2016 ةلسن( 16) رقم

 أنثوني السير" برئاسة المركز أمناء مجلس

 المصادر عنه توفر لم الذي ،"كولمان

 كون معلومات، أية الرسمية الحكومية

 الذاتية وسيرته المعلومات هذه على الوقوف

 هذا كان إن التعرف يمكن بشفافية ونشرها

 لدى متوفر غير أو نادرا التخصص

 يرأسه الذي المركز دفويه. اإلماراتيين

 المنازعات فض"  تقديم إلى" كولمان"

 وتعزيز وسهولة وكفاءة بسرعة البحرية

 على المجال هذا في اإلمارة تنافسية

 منظومة وإكمال والدولي اإلقليمي المستويين

 حد على ،"دبي في البحري القطاع عمل

 .الرسمي اإلعالم وصف

" فإن 71وحسب تقرير تقرير لـ"اإلمارات 

 إلى األجانب لوصول األخرى األشكال أحد

 هيئة" هي الدولة في حيوية مؤسسات

 كبيرا، اهتماما الدولة توليها التي" اتصاالت

 الدولة استحواذ هو أهميتها مؤشرات وأحد

 خصخصتها وترفض كاملة بصورة عليها

 .المحاسبة جهاز برقابة شمولها وحتى
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 بحقهم تهميش سياسة"بـ وصفوها ما ،"صاالتات" مجموعة في إماراتيون موظفون شكا وقد 

 للموظفين كاملة شبة سيطرة وجود مؤكدين ،"المجموعة في القيادية المناصب عن وإبعادهم

 .العليا المناصب في خصوصا   ككل، المجموعة على األجانب

 يينتع" إن المحلية،" اليوم اإلمارات" لصحيفة االتهامات هذه على ردها في قالت االتصاالت هيئة

 ،"عنهم االستغناء أو المواطنين تهميش يعني ال قيادية مناصب في األجانب الموظفين من مجموعة

 بالخبرة تتمتع التي العالمية، الكفاءات أفضل استقطاب على تقوم سياسة تنتهج" أنها إلى مشيرة

 هيئةال تدرك أن دون زعمها، حد على" عالمي منظور خالل من المناسبة والمهارات والمعرفة

 إنجاب عن عجز فهل للدولة، كبار قادة أنجب الذي اإلماراتي الشعب بقدرات بالتشكيك تقوم أنما

 . االستنكار سبيل على إماراتيون يتساءل مهنية، وقيادات موظفين

 يتنافى ما المواطنة، الكفاءات استبعاد مع ترافق األجانب توظيف أن اإلماراتيون، الموظفون وشكا

 .االتصاالت مجال في خصوصا   المجاالت، جميع في التوطين إلى الرامية ةالدول سياسة مع

 هيئة في والمهمة القيادية الوظائف من٪ 90 من أكثر أن المواطنين الموظفين من عدد وأكد

 عددا   فصلت" اتصاالت" أن وكشفوا. أجانب عليها يسيطر لها، تابعة أخرى وشركات" اتصاالت"

 رفيع موظف بينهم من نفوذ، واستغالل وتربح فساد حاالت اكتشاف بعد األجنبية القيادات من

 ثبوت وبعد درهم، مليون 90 اختالسه اكتشاف بعد الالتينية، أميركا في دولة إلى ينتمي المستوى

 .العامة الثانوية شهادة يحمل ال أنه

 لشؤون يذيالتنف الرئيس مثل عليا، قيادية مناصب في األجانب من عددا" اتصاالت" عينت وكانت

 الجنسية، تركي وهو المالية، للشؤون التنفيذي والرئيس الجنسية، برازيلي وهو التكنولوجيا،

 .الجنسية سويسري وهو االستراتيجية، للشؤون التنفيذي والرئيس
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 خاص -ايماسك

( إماراتيين 5يمنيا ، و 14(، المحاكمة الجماعية بحق )17/5حجزت محكمة أمن الدولة، االثنين )

يونيو  6في الدولة، للنطق بالحكم في جلسة  «اإلخوان المسلمين اليمني»بتهمة تشكيل فرع لتنظيم 

 .المقبل

 .وقالت المحكمة إن ذلك جاء بعد أن استكملت االستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين

همين كانوا ودفع محامي الدفاع حمدان الزيودي بعدم ثبوت عملية جمع األموال، مشيرا  إلى أن المت

يتلقون تبرعات وزكوات عدد من األشخاص الذي يثقون في المتهمين بهدف إرسالها إلى اليمن 

لتنفيذ أعمال خيرية، وليس لدعم تنظيم اإلخوان هناك، فيما دفع المحامي أحمد العوبذاني بانتفاء 

قة التنظيم رغم علم موكله بحقيقة التنظيم السري، وتساءل في مرافعته عن كيفية علم موكله بحقي

 .كونه سريا  

 .(، هذه المحاكمة الجماعية المثيرة للجدل14/3بدأت محكمة أمن الدولة، في )

ولم تصنف اإلمارات حزب التجمع اليمني لإلصالح "إخوان اليمن" ثاني أكبر األحزاب السياسية 

ول أسماء في اليمن بعد حزب الرئيس المخلوع، ضمن القوائم اإلرهابية، وال يعرف المزيد ح

معتقال   11م، شهد المزيد من المطالبات اليمنية باإلفراج عن 2014هؤالء المعتقلين، لكن عام 

 3في شرطة دبي، وكذا صحفي ومهندس، و 2أساتذة في جامعات االمارات، و 3في اليمن بينهم 

 .أئمة مساجد، وموظف قطاع خاص

 "إماراتي -يمني19" الجماعية السياسية المحاكمة في بالحكم النطق يونيو 6
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 متابعات خاصة –إيماسك 

عراقي »لمحكمة االتحادية العليا، على "أحمد ياسر عبدالملك" حكمت دائرة أمن الدولة في ا

 بالحبس سنتين، عن جملة من االتهامات« سنة 18 -الجنسية 

علقت المحكمة على الحكم بأنه مخفف بالنظر لحداثة سن المتهم الذي واجه اتهامات تتعلق بالسعي 

نظيم، كما أنشأ وأدار حسابا  إلكترونيا  لالنضمام لتنظيم الدولة، وروج وحبذ بالقول والكتابة لذات الت

لنشر أخبار التنظيم اإلرهابي، ونشر أخبار معاركه والخدمات التي يقدمها في المناطق الواقعة 

 .تحت سيطرته

واشتمل الحكم على مصادرة المضبوطات الواردة في القضية، وإغالق المواقع اإللكترونية التي 

 .اده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبةشارك فيها إغالقا  نهائيا ، مع إبع

 "داعش"لـ الترويج بتهمة سنتين بالسجن" قاصر" عراقي على تحكم الدولة أمن
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 خاص -ايماسك

تتواصل المحاكمات في اإلمارات بتهمة قانوني مكافحة اإلرهاب و"تقنية المعلومات" سيء 

 .السمعة

المسيئة »حيث مثلت المتهمة األميركية التي تحاكم في القضية التي باتت تعرف إعالميا  بقضية 

ين عدم ورود التقرير الطبي الخاص بحالة المتهمة العقلية، ومدى أمام المحكمة، وتب« األميركية

 .مايو الجاري 30مسؤوليتها عن أفعالها، فقررت المحكمة تأجيل استكمال النظر في القضية لجلسة 

عاما (، التي تحاكم بتهمة اإلساءة للدولة وسمعتها وبعض  27واألمريكية تدعى "ديانا أيمن الكود")

انت تنتظر سيارة أجرة أمام مطار أبوظبي؛ ومازالت في السجن منذ فبراير من رموزها عندما ك

 .م2016

(، لكن طلب الدفاع بإحالتها للطب النفسي أقنع 2/5وكانت القضية قد حجزت للنطق بالحكم، في )

 .مايو 26المحكمة بتأجيل الحكم حتى 

أكد كتابيا  بأن المتهمة تعاني وجاء في تلك الجلسة إن ذلك جاء استجابة "لطلب دفاع المتهمة الذي 

اضطرابات نفسية قد تكون وراء التصرفات التي تحاكم عليها، وعليه قررت المحكمة إحالة 

 ."المتهمة للطب النفسي إليقاع الفحص الطبي على المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها

 "النصرة جبهة"و" األمريكية المسيئة"و" الحب داعش".. "والتعبير الرأي" محاكمات تواصل
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طق بالحكم في جلسة السورية للن« جبهة النصرة»وفي قضية أخرى حجزت المحكمة قضية خلية 

 .يونيو المقبل، بعد أن استكملت االستماع لمرافعات هيئة دفاع المتهمين 13

متهمين )سوري، أميركي، أردنيين، فلسطيني، وبلجيكي( حيث أمّدوها بأدوات  6وفي هذه القضية 

لنشر « تويتر»وأجهزة إلكترونية حساسة، وكاميرات تصوير، وأنشأوا موقعا  إلكترونيا  على 

 .جبهة النصرة-« تمجد»معلومات 

 -لم تكشف الصحافة الرسمية عن جنسيته أو اسمه-المثير للسخرية في قضية جديدة أن آسيوي

يحاكم العترافه بكتابة "داعش الحب" على هاتفه، وتلقى تهمة تأييد تنظيم "داعش" والترويج له 

حول الدوافع واألهداف  في أولى جلسات المحاكمة، دون أن تكشف الجلسة عن تفاصيل إضافية

 .يونيو المقبل 6التي دفعت المتهم لهذا الفعل، وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية لجلسة 
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 متابعات خاصة -ايماسك

ألف  40كشفت صحيفة "غلف نيوز" الناطقة باإلنكليزية أنه تم تغريم مغتربة عربية أكثر من 

ات العربية المتحدة لخرقها خصوصية زوجها بفحصها دوالر وصدر بحقها أمر ترحيل من اإلمار

 .هاتفه المحمول دون إذنه لمعرفة ما إذا كان يخونها

قضت محكمة جنايات إمارة عجمان باإلمارات العربية المتحدة بتغريم مغتربة عربية وترحيلها 

يخونها،  من البالد لخرقها خصوصية زوجها بفحصها هاتفه المحمول دون إذنه لمعرفة ما إذا كان

 .حسب ما ذكرت صحيفة غلف نيوز

وقالت الصحيفة الناطقة باإلنكليزية إن محكمة جنايات في إمارة عجمان أمرت بتغريم المغتربة 

 .دوالرا( 40843ألف درهم ) 150العربية التي لم تذكر اسمها 

ت إلى هاتفه وقال محاميها للصحيفة إنها اتهمت زوجها بأنه على عالقة بامرأة، واعترفت أنها دخل

 .المحمول دون إذنه ونقلت صورا إلى هاتفها

وقالت الصحيفة إن الزوج أقام دعوى أمام المحكمة التي أدانتها يوم الخميس الماضي وفقا لقانون 

مكافحة الجرائم اإللكترونية، الذي يعاقب على "االعتداء على خصوصية األشخاص" باستخدام 

 .تكنولوجيا المعلومات

 .ة إن الزوجين في الثالثينات، لكن لم تدل بمزيد من المعلوماتوقالت الصحيف

 زوجها هاتف لتفحصها دوالر ألف 40 وتغريمها عربية مغتربة ترحيل
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 إيماسك ـ خاص 

يصر اإلعالم الرسمي على التعامل مع قضايا حقوق اإلماراتيين وكأنها مكرمات وهبات وليست 

 .حقا ثابتا كفلته كل الشرائع السماوية والدساتير الوضعية

وكأنها صدقة أو  152ألبناء المواطنات وعددهم وتعامل اإلعالم الرسمي مع قضية منح الجنسية 

هبة تمنحها الدولة لهم، أو كأنها مشروع خيري تقيمه الدولة أو معونة عاجلة لمحتاجين .. الخ مما 

 .يحتفي اإلعالم الرسمي بشكل يومي على طريقة "المّن واألذى" والتفاخر

ديد جواز سفر الدولة وجنسيتها لمجرد في الدول المتقدمة والديمقراطيات الحديثة يمنح المولود الج

أنه ولد في أرضها أو سمائها أو بحرها، سواء كان في الطائرة أو السفينة، فيما تقدم بالدنا هذا 

 !الحق المشروع وألبناء البلد وكأنها منة وتفضل ومكرمة

ت الجنسية وقال اإلعالم الرسمي إن وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجنسية واإلقامة والمنافذ سلم

 .من أبناء المواطنات الذين شملهم المرسوم االتحادي 152اإلماراتية لـ 

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية واإلقامة والمنافذ باإلنابة اللواء الركن خليفة 

من أبناء المواطنات الذين  152حارب الخييلي، أن الدولة قدمت مكرمة بمنح جنسية الدولة لـ 

 مكرمة؟ مأ حق مواطنات ألبناء الجنسية تسليم
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ستوفوا الشروط الالزمة الكتسابها تبرز عمق النظرة الثاقبة والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة ا

 .وحرصها على تأمين االستقرار األسري، ذاكرا  أنها تعزز قيم التالحم والتعاضد االجتماعي

ه ودعا الخييلي المشمولين بالقرار إلى تقديم نموذج المواطنة الصالحة وصون سمعة الوطن وعزت

وتعميق مشاعر الوالء واالنتماء، مشددا  على ضرورة تجسيد ثوابته الثقافية والحضارية والتزام 

 .الدستور والقوانين النافذة، فضال  عن مراعاة العادات والتقاليد، والتقيد بسماحة الدين الحنيف

في السياق ذاته أفاد المدير العام للجنسية العميد سعيد راكان الراشدي أن الدولة حملت على عاتقها 

دوما  جميع القضايا المتصلة برفاهية وأمن واستقرار الشعب اإلماراتي، موضحا  أن البادرة تؤثر 

بفعل استقرار إيجابيا  على منظومة العمل واإلنتاج، وتزيد لحمة التكاتف والتماسك المجتمعي، 

 .األسر المواطنة

مواطنا  ومواطنة خالصة القيد وجنسية  152وتولى اللواء الخييلي يرافقه العميد الراشدي تسليم 

 .الدولة، وهما تمثالن رمز الوالء واالنتماء لحاملهما إزاء الوطن وقيادته

معارضين في الدولة من الجدير بالذكر أن جهاز امن الدولة يستخدم الجواز والجنسية البتزاز ال

حيث ينزعها عنهم ويجردهم منها في الوقت الذي يشاء مخالفا كل المواثيق والشرائع الدولية 

 .والحقوقية
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 تقرير خاص -ايماسك 

 الجنسية، عديمي المواطنين على يطلق الذي االسم وهو الكويت، في" البدون" أزمة تصاعد مع

لهم يطرح مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم  لكبدي" القمر جزر" جنسية حل طرح ومحاولة

 أزمة البدون في اإلمارات ومشكلتهم مع "الجنسية القمرية".

ألف )إحصاءات رسمية( ال يملكون جنسية بالرغم  20و"البدون" شريحة في اإلمارات تقدر ب

لدولة  ، وال يملكون جنسية-1971تأسس االتحاد -من أن معظمهم تواجد من قبل تأسيس االتحاد، 

 أخرى وهنا تكمن مشكلة األزمة.

ستصبح أضعاف  2006وكل عام تزداد هذه األزمة وتتوسع فاإلحصاءات التي تشير إلى عام 

بعد عشر سنوات من وعد بإيجاد حل جذري لها وتجنيسها شكلت عدة لجان بأوامر من رئيس 

م جرى 2009شخص، وفي يوليو 1200أعلن عن تجنيس  2007الدولة، لكن ال جديد، وحتى 

فقط، وانتهت معها األصوات والنداءات مع الحل الجديد الذي ظهر بجواز من جزر  227تجنيس 

 القمر.

 رئيس أمر 2006 وفي السكان، من الفئة لهذه سفر جوازات بصرف زايد الراحل الشيخ أمر

 نهيان آل يدزا بن سيف الشيخ الداخلية لوزير تصريح ولحقه حلها، إلى زايد بن خليفة الشيخ الدولة

متكامل. وعندما يفتح هذا الملف يجري االتهامات  حل وإيجاد نهائية تسوية نحو تتّـجه الدولة أن

المتوارثة بـتهديد نظام الحكم أو حتى بتهديد التركيبة السكانية لإلمارات، المصابة بخلل كبير 

 بالمائة.  12فالمواطنون األصليون ال يتجاوزون 

 اإلمارات في البدون أزمة تفاقم.. الهوية بال مواطنون



 

              www.emasc-uae.com واإلعالم للدراسات اإلمارات مركز عن تصدر دورية نشرة

 

           
35 

 2016مايو 22

 

 

 

  2015رس

 الرحل البادية أبناء من هم البدون وأكثرية 

 استقر الذين العربية الجزيرة شمال قبائل من

 الحدود ظهور بعد الكويت في المقام بهم

 إليهم يضاف المنطقة، دول بين السياسية

 الشرقي الشاطئ من النازحين من أعداد

 إيران. بالد وعجم عرب من للخليج

 العيش حقوق أبسط تم حرمان البدون من

 وال تعريف هوية فال االمارات، في الكريم

 وال التعليم وال بالتطبيب حق وال بالعمل إذن

 األساسية الحقوق من غيرها وال التزويج

 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في الموثقة

 خلل قانوني

 منذ للمشكلة مبّكـر حل إيجاد في التباطؤ

 أو الحكومة وتردُّد تفاقمها إلى أّدى البداية،

 هم البدون هؤالء أن ا،نظره وجهة يمثّـل من

 أخرى وأجنبية عربية دول من مواطنون

 وبداية الستينات نهاية في اإلمارات إلى قدموا

 جوازاتهم بإخفاء قاموا ثم للعمل، السبعينات

.. امتيازات من ليستفيدوا وهوياتهم،

 .المواطنين

البدون وهم يشهرون أوراقهم الثبوتية من 

 اإلمارات قبل االتحاد يرفضون هذه

 تتحّول وأن تعميمها يرفضون كما ،"الرواية"

 بعض وجدت إن إنها ويقولون قاعدة، إلى

 حاالت فهي النوع، هذا من هي التي الحاالت

الظاهرة؛ والدولة ال  لمستوى ترقى ال نادرة

تعمم الحاالت الفردية إليجاد مخرج لتوفي 

 بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

ماءات هذه الفئة تنتمي لنفس مناطق وانت

 السكان األصليين، لكن بدأت عندما بدأت هذه

 الجنسية قانون مع صدر 1971 عام المشكلة

 من أمر القانون يعالج لم اذ االمارات، في

 تفاقم أن الى التاريخ هذا بعد بالجنسية طالب

 الثالثة العقود في الحكومة كانت وقد المشكلة

 الفئة هذه مع تتعامل المشكلة من األولى

 خدمة في جهودهم الى لحاجتها نكمواطني

البالد، خصوصا  وزارتي الداخلية والدفاع، 

ويقبل أبنائهم في المدارس الحكومية؛ وبعدها 

تنكر لحقوقهم ومنعت عنهم صفة المواطنة 

 فضال  عن توطينهم.

 والقناعات والطائفية القبلية العوامل تأثير

 اللجان، تلك اعضاء سلوك على الشخصية

 ل من أجل التجنيس، ضيعالتي كانت تشك

 في المقيمين المواطنين من الكثيرين حقوق

 الزمن. من طويلة عقود منذ البالد

 اوساط في المنتشرة وساهمت االمية

 في بفاعلية ساهمت والتي آنذاك، المواطنين
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 ألهمية الناس استيعاب على السلبي التأثير

 البالد ان خصوصا الجنسية، على الحصول

 المجتمع من انتقالية ةفتر في تمر كانت

 المدنية المؤسسات مجتمع الى القبلي البدائي

 المداخيل ذلك في يساعد الدستوري والنظام

 آنذاك الدولة خزينة على صبت التي الهائلة

 .عائداته واستثمار النفط بيع من

ويحمل البدون الحكومة اإلماراتي لعدة 

ذكرها ناشط من البدون عام -أسباب 

 :م2006

 من الفئة لهذه الجغرافية األصول: أوال

 األصول عن تختلف ال البدون شريحة

 ال بل اليوم، االماراتيين للمواطنين الجغرافية

 االماراتي المجتمع ان على اثنان يختلف

 تماما متجانسة وعرقيات قوميات من خليط

 المحيطة الدول من قةالمنط إلى نزحت

 .والمجاورة

 قبل بـألوف البدون فئة عدد يقدر كان: ثانيا

 نصف ان تصديق يمكن فهل ،1990 عام

 دول من مواطنون هم ربعه حتى بل العدد هذا

 وأخفوا االمارات دخلوا أخرى عربية

 ألجهزة يكون ان دون ووثائقهم، جوازاتهم

 غير الممارسة تلك ضبط في دور األمن

 !رية؟الدستو

 التسيب هذا الحكومة تجاهلت لماذا: ثالثا

 عن تعلن لم ولماذا! الفترة؟ تلك طوال األمني

 أو السادس العقد في الظاهرة تلك خطورة

 ان قبل الماضي القرن من الثامن أو السابع

 !العدد؟ يرتفع

 الكم هذا يعمل ان الحكومة تقبل كيف: رابعا

 تهموهويا جوازاتهم أخفوا الذين من الكبير

 العقود طيلة والخاص الحكومي القطاع في

 !الماضية؟

 سجالتها فتح في الدولة تباشر لم لماذا: خامسا  

 دخول تسجل التي الحدودية لمنافذها الرسمية

 من قدوم تاريخ فتكشف األفراد، وخروج

 !البدون؟ فئة من بأنه اليوم يدعي

 بعض وان الدعوى، تلك جدال قبلنا لو: سادسا  

 وان وهوياتهم، جوازاتهم فواأخ األفراد

 الجيل ذنب فما وقبلتهم، خدعت الحكومة

 هذا الى ظهروا الذين الثالث والجيل الثاني

 وطنا، االمارات اال يعرفون ال وهم الوجود

 للعيش مالذا أرضها إال يقبلوا ولم

 تلك تكون ان يمكن ال ذلك على! واالستقرار؟

 تداخال هناك وان خصوصا منطقية، الدعوى

 المنتمين من كبير عدد بين األنساب في بيراك

 مما االماراتي، المجتمع وأبناء الشريحة لتلك

 قد الفئة تلك من الساحقة األغلبية ان يؤكد

http://www.anhri.net/hotcase/2006/0604.shtml
http://www.anhri.net/hotcase/2006/0604.shtml
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 على الحصول من تمكينها عدم في حقا ظلمت

 .االستحقاق هذا

 قامت الماضية، الخمسة العقود خالل انه كما

 للتجنيس لجان فتح عن باإلعالن الحكومة

 ثالثة على اللجان تلك وكانت مرة، من اكثر

 التي الجنسية لمنح لجان اوال  “: هي انواع

 اللجان تلك منحت حيث الستينات، في تشكلت

 تسجيل لجان: وثانيا   األفراد، لبعض الجنسية

 اكثر فتحت لجان وهذه بالجنسية، للمطالبة

 مطلع وحتى الستينات منتصف منذ مرة من

 تدعو كانت مرة كل يف ولكنها الثمانينات،

 باب باغالق تقوم ثم اسمائهم، لتسجيل الناس

 وهذه. ايضاحات اية اعطاء بدون التسجيل

 للقانونية فاقدة نفسها هي ـ األخيرة ـ اللجنة

 تلك، ”البدون“ بقضية لمسماها عالقة ال ألنه

 صفة عليها ينطبق ان يمكن ال التي الفئة

 فالمقيم قانونية، غير بصورة المقيمين

 الذي االنسان ذلك هو قانونية غير بصورة

 ذلك في وجوده عن يعلن وال ما بلدا   يدخل

 ”البدون“ من الساحقة األكثرية بينما البلد،

 ومسجلون االمارات مستشفيات في مولدون

 .سجالتها في رسميا  

 جواز جزر القمر

  2009الفرنسية عام  لوموند صحيفة ذكرت

 دولة مع ااتفاق أبرمت القمر جزر دولة أن

 لفئة جنسياتها لمنح المتحدة العربية اإلمارات

 سحبت اللذين اإلماراتيين  وللنشطاء(البدون)

 .2011 مواطناتهم

 تحتاج التي القمر جزر سلطات إن: وقالت

 بها خاصا حال وجدت لألموال ملحّ  بشكل

 بلدان في لألجانب البلد جوازات ببيع يقضي

 نحهميم من عن الباحثين العربي الخليج

 هللا عبد أحمد القمري الرئيس وكان.الجنسية

 على 2008 عام نهاية في حصل قد سامبي

 الباب يفتح قانون على بالده برلمان تصديق

 التي" االقتصادية المواطنة" يسمى ما أمام

 .منها االستفادة للبدون يمكن

 للصحيفة القمر جزر إعالم وزير ذكر و

 دولة مع اتفاقا أبرمت بالده أن  الفرنسية

 هذه بموجبه تعهدت المتحدة العربية اإلمارات

 القمر لجزر دوالر مليون 200 بدفع األخيرة

 %40 يمثل ما وهو" القصير المدى على"

 في تتبعها أن يتوقع كما، البلد هذا دخل من

 .قريبا الكويت دولة ذلك

تبدأ القصة في الحصول على "جواز جزر 

ا عندم 2008يوليو 8القمر" في صبيحة 

تفاجأ اإلماراتيون بمانشت عريض في 
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 حسن صحيفة اإلمارات اليوم يقول:"

وجاء في ". «قمريا  » مواطنا   تحّول «بدون»

 الذي عبدالرحمن حسن  ابتكر مقدمة الخبر: "

 وضعه لتعديل أسلوبا   ثبوتية أوراقا   يحمل ال

 مساعيه فشلت أن بعد الدولة، في القانوني

 اإلمارات؛ جنسية على الحصول في الطويلة

 شرط وهو سابقة، بجنسية تمتعه لعدم نظرا  

 اإلقامة وإثبات «البدون» لتجنيس رئيس

 على للحصول لجأ إذ الدولة، في المتواصلة

 على لحصوله تمهيدا   القمر جزر دولة جنسية

 .اإلمارات" في مشروعة إقامة

وعلق على ذلك الناشط الحقوقي البارز أحمد 

 في صحينا يوم ذات" منصور بالقول: "

 من شخص تجنيس بخبر إذا و اإلمارات

 صيغة. محلية صحيفة في منشور البدون

 ذلك حذوا ليحذوا البقية تشجع كانت الخبر

 في منشورة صورة له وكانت الشخص،

 الشاب هذا بإبداع يشيد كان الذي الخبر

 على يحصل جعله الذي المختلف وتفكيره

 تلك كانت جنسية أي أتذكر ال مختلفة، جنسية

 جزر جنسية تكون ربما عليها، حصل التي

 على الخبر يقول كما بعدها حصل. القمر

 لها". تقدم أن بعد اإلمارات جنسية

(: 17/5ويضيف في تغريدات له الثالثاء )

 الرسمية هاتالج تبنت بفترة الحادثة تلك بعد"

( المخطط ربما أو) الفكرة تلك اإلمارات في

 جنسية على بالحصول البدون جميع وأجبرت

 تنهال بالتجنيس الوعود كانت القمر، جزر

 شريطة وصوب حدب كل من البدون على

 جنسية على والحصول" وضعهم تعديل"

 أخرى". دولة

 ويبدو أن الكويت بدأت بنفس الطريقة ففي

 الكويتية الداخلية وزارة أعلنت ،2014 عام

 على الحصول على يوافقون الذين البدون أن

 في اإلقامة حق سيُمنحون القمر جزر جنسية

 والرعاية التعليم بخدمات ويتمتعون الكويت

 .المجانية الصحية

منصور حول بدء تلك المرحلة في  وتابع

 لم والحصار الضغط ذلك وسط: " اإلمارات

 المواطنين، نعم) نالبدو المواطنين أمام يكن

 جوازات على الحصول سوى( مقصودة

 على الحقا الحصول أمل على القمر جزر

 الجوازات، تلك على حصلوا الجنسية،

 عنها يعرفوا لم دولة في مواطنين وأصبحوا

 فيها العيش حتى يستطيعون ال دولة شيئا ، قط

 الشديد، ولألسف لكن، ،"الجنسية" من بالرغم

" الوضع تعديل" بعد التجنيس وعود تبخرت

 الدولة في كفيل إلى بحاجة البدون وأصبح

http://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-07-08-1.170701
http://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-07-08-1.170701
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 قرارات إبعادهم بحقهم تصدر أن ويمكن

 بين المبرم االتفاق أن وبما باإلبعاد،

 يسمى ما على قائم القمر وجزر اإلمارات

 حسب-يحق فال االقتصادية، بالمواطنة

 ".القمر لجزر البدون أبعاد -االتفاق

 ويأتي: "بقوله تغريداته منصور وواصل

 هؤالء سفر جوازات انتهاء عند األسوأ

 جزر جوازات يحملون الذين المواطنين

 أشهر منذ لتجديده يعاني فبعضهم القمر،

 أحد ال للبعض، أشهر 8 من أكثر طويلة،

 هذه تجديد يتأخر ولماذا السبب، يعرف

 هناك أن تبدو وال المدة، هذه طوال الجوازات

 حياة يعرقل وهذا جهة، أي من واضحة إجابة

 سفره جواز تجديد ينتظر أحدهم البعض،

 يقوم كي عليه التي اإلقامة وبالتالي القمري

 ..".قرانه عقد بإجراءات

 الماضية األعوام في إعالمية تقارير وأشارت

 آلالف جنسيتها منحت القمر جزر أن إلى

 مالية مساعدات مقابل اإلمارات في البدون

لألنباء،  رسب فرانس وكالة بحسب سخية،

 (.16/5التي نشرت ذلك في )

 أحمد عبدالخالق

 مقال في عبدالخالق أحمد البدون ناشط يقول

 من بجواز الدولة من طرده تم والذي سابق

: نشاطه بسبب 2012  عام القمر جزر

 الفئة هذه على الحصار وزاد الخناق ضاق"

 إصدار تم حيث 2008 سنة في وخاصة

 بطاقة سمىوت البدون بفئة خاصة بطاقة

 بعالج والبدء ثبوتية أوراقا يحمل ال مسجل

 هذه إصدار وراء والقصد جديد من المشكلة

 البدون أعداد حصر الجدوى عديمة البطاقة

 الفئة هذه أوضاع تسوية يتم المفروض ومن

 بطاقة إصدار تلت التي الخطوة لألسف ولكن

 لوزارة التابعة الجنسية لجنة تبنتها كما البدون

 حق في فقط ليس مأساوي قرار ةالداخلي

 قرار وهو جمعاء اإلنسانية حق في بل البدون

 جمهورية جنسية واستخراج الوضع تعديل

 على للحصول أساسي كشرط القمر جزر

 مخالفي من سيعتبرون وإال، الدولة جنسية

 !!".  الدولة مواليد من وهم الدولة في اإلقامة

 لم هألن أمره في مشكوك القرار هذا: "مضيفا  

 واضح و رسمي قرار أو مرسوم يصدر

 جواز واستخراج الوضع تعديل بخصوص

 موظفي بعض أقاويل مجرد، القمر جزر

 الوضع تعديل بضرورة االتحادية الجوازات

 جنسية على للحصول(  سابقة جنسية وجود) 

 يعني سابقة جنسية وجود كان أن بعد الدولة

 جنسية على للحصول المتقدم طلب إلغاء

 ."لةالدو

 وأخيرا ..
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 البدون من واحد يشير أحد البدون وراء تحديد جنسية جزر القمر ولهث الحكومة وراءها: "انا

 الجنسية نستاهل نحن ان اقول الدولة قانون وعارف ومتيقن ومتفهم وراشد وعاقل ودارس فاهم

 خمس صالشخ يكمل انه الجنسية لمستحقي الدولة اصدرتها التي للمادة يرجع وهذا فخر بكل

 جزر جواز موضوع الثاني والشى واكثر مرات ست يقارب ما ضعفها مكملين ونحن سنوات

 بجواز وتطالبني تي ال القمر جزر جواز تأخذ فهيم يا افهم يعني به الجواز، وضعك حسن القمر

 الثالث والشى علينا تلعب قاعده والحكومة جذب كلها هاذي ترا فيها يعيشونك الي واالوهام الدولة

 عليهم الضغط وهي أال المباشرة غير بالطرق القمر جزر جواز اخذ على البدون تجبر  الحكومة

 وهذا جواز اي انشاء هللا ابناهم تدريس من يتمكنوا حتى بجواز مطالبتهم بسبب العلم ناحيه من

 البنك في حساب وفتح السيارة تسجيل وحتى العمل وفي القمر جزر الجواز يأخذ ينجبر الشخص

 والي القمر جزر جواز نأخذ انه البدون نحن ننجبر الحالة هذه وفي الجواز يبون تروح ما وين

 مثل كامل الملف اغلق الحالة هاي وفي بدون اسمه شى هناك ماشي المهم القمر جزر جواز خذ

 وشكرا". اموال غسيل
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 ترجمة خاصة  -ايماسك

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا  عن إمارة دبي والفرق بين ما كان يقوم به اآلباء 

 المؤسسين في مكافحة خلل التركيبة السكانية مع بداية االتحاد.

 دبي بأن للعالم رسالة بمثابة كان بدبي، العالمي التجاري المركز بناء تم وقالت الصحيفة: "عندما

 الماضي القرن سبعينيات في دبي زار األعمال رجال أحد بأن ويقال. التجارية األعمال على منفتحة

 وتم الشيخ فوافق أرض، قطعة على الحصول وطلب مكتوم آل سعيد بن راشد الشيخ على ودخل

 تكون قطعة وطلب األرض قطعة تعجبه لم األخير هذا أن إال. أرض قطعة األعمال رجل منح

 عليه عرضت أشهر، بعد لدبي الرجل عودة وبعد طلبه، تلبية يتم لم لكن نة،المدي لوسط أقرب

 .رفض" أنه إال أخرى، أرض قطعة

 ويعتبر. العالمي التجاري المركز بناء فيها تم التي هي الثانية األرض قطعة الحقيقة، وأضاف: "في

 المهندس زار وقد. زاره من كل استحسان ينال ومكانا للمستثمرين بوابة اليوم التجاري المركز

 طابقا، 33 ذي مبنى بناء قرر ثم ونيويورك طوكيو من كال العالمي التجاري المركز ببناء المتكفل

 ".طابقا 39 للمركز يكون أن أخيرا وقرروا أطول، المبنى يكون أن على أصر راشد الشيخ لكن

 للعالم؟ المدينة ببيع دبي في التجاري المركز قام كيف: الجارديان
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 1974 سنة دبي وأشار التقرير إلى كون

 تم قدف اليوم، عليه هي عما جدا مختلفة

 سنوات، ثماني قبل فيها النفط اكتشاف

 سريعا نموا الوقت ذلك منذ المدينة وشهدت

 العالمية الفنادق وسالسل البنوك وتنافست

 أوروبا من الناس وتسارع دبي، في لتستثمر

 آسيا وجنوب الشمالية وأمريكا العربي والعالم

 وبالتالي، فيها، واالستقرار دبي إلى للذهاب

 سنوات، أربع في دبي نسكا عدد تضاعف

 .نسمة مليون من أكثر ليبلغ

 الجانب على تحافظ دبي مدينة زالت وما

 يذهبون السكان زال ما حيث فيها، التقليدي

 المقابل، في. حاجياتهم لقضاء للسوق

 للتعبير السلطات دفع ما مكتظة دبي أصبحت

 أربع أكبر دبي حجم يكون ألن الحاجة عن

 .مرات

 التجاري المركز تضمنوتابع التقرير: "و

 عالمية مدينة دبي ليجعل يلزم ما كل العالمي

 ومركز أبراج، وثالثة فخم، فندق من

 التنس، ومالعب للسيارات مرآب المعارض،

 ووكالة أعمال، رجال ونوادي وحراس،

 يخول هذا كل. وسينما بريد، ومكتب سفر،

 المكان نفس في وتعمل تعيش بأن لك

 نفس في نفسك عن الترفيه أيضا وبإمكانك

 يكون أن على الحرص تم إذ أيضا، المكان

 المدينة داخل مدينة العالمي التجاري المركز

 في لكنه المدينة بقية عن مستقال يكون وأن

 يوجد إذ يحيطه، بما مرتبط الوقت نفس

 دبي، في طرقات مفترق أكبر منه بالقرب

 ميناء“ دبي، ميناء عن كثيرا يبعد ال أنه كما

 ".سنة 15 بناؤه استغرق لذيا ،”راشد

 منذ دبي لمدينة التجاري المركز أصبح لقد

 يمكنك حيث المدينة، داخل مدينة سنوات

 تم وقد. نفسك عن والترفيه والعمل، العيش،

 بطريقة المركز هذا من جزء لكل التخطيط

 من قسم في تمضيها دقيقة بكل تستمتع تجعلك

 جةمندم ترفيهية أقساما المركز ويضم.أقسامه

 بينها ومن األخرى، األقسام كل مع جيّد بشكل

 ولذلك ،”فخمة شرقية ديكور بتصاميم مقهى“

 الراحة“ أنّ  راشد الشيخ مستشاري أحد أكد

 .”التجارة مركز اهتمام قطب هما واالستجمام

 ينادي أن الغرب وتقول الصحيفة: "يعشق

 إلى سافر ألنه ،”التاجر األمير“ راشد، الشيخ

 على واطلع األوروبية، مالعواص من عدد

 التجارة مراكز ألكثر المعماري البنيان

 هذه كل محاكاة حاول ثم تطورا، العالمية
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 التجاري، دبي مركز خالل من النماذج

 المعماري، المهندس على ذلك في معتمدا

 نموذجا البداية في أعد الذي هاريس جون

 األمير لكن طوابق، ستة من يتكون معماريا

 ضخامة، أكثر بناء تشييد منه طلب راشد

 لبناء تسعى دبي أنّ  هاري جون فأدرك

 ".العالم في تجاري مركز أضخم

 بناء راشد الشيخ ويقول التقرير: "استوحى

 مراكز أبرز من دبي، في التجاري المركز

 ونيويورك، طوكيو مثل العالمية التجارة

 قطبا تصبح أن في دبي مدينة بذلك ونجحت

 فقد العربية، الجزيرة شبه في مهما اقتصاديا

 باستقطاب التجاري مركزها لها سمح

 مختلف من األعمال ورجال المستثمرين

 ".العالم حول الدول

 المجالين بين االنسجام أن دبي مدينة أثبتت

 ما وهو ممكنا، أمرا يبقى والبدوي الحضري

 له يشهد الذي التجاري دبي مركز عكسه

 مع جاماالنس على بقدرته العالم حول الجميع

 الصحراء وتحويل القاسي، البدوي المجال

 .بالحياة تنبض مدينة إلى المهجورة

 باعتبارها دبي أهمية من البعض يقلل قد

 البعض يحصرها أو عمالقا، تجاريا مركزا

 برج أطول يعتبر الذي خليفة برج في اآلخر

 يتضمن ذاته حدّ  في البرج لكن العالم، في

 مدينةال هذه قدرة حول واضحة رسالة

 تناقضاتها كل مع التعايش على الصغيرة

 .اإلسالمي التقليدي طابعها على والحفاظ

 دبي مركز العالمية الشركات غزت

 أفخم في االستقرار على وتنافست التجاري،

 بوابة في لتجارتها الترويج بهدف شققه،

 بتمويل راشد الشيخ قام كما األوسط، الشرق

 التجاري زللمرك اإلعالنية الحمالت من عدد

 ذلك في بما العالمية، الصحف أبرز في

 .تايمز ونيويورك تايمز الفايننشيال

 أدت ،1981 وختمت الصحيفة بالقول: "سنة

 العربية اإلمارات إلى زيارة تاتشر مارغريت

 فوجئت لكنها أسلحة صفقة إلنهاء المتحدة

 تبنتها التي الضخمة والمخططات بالمشاريع

 العقود خالل ستصبح يدب أنّ  وتنبأت المدينة،

 ".الدولية للتجارة مهما مركزا القادمة
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 متابعات خاصة –إيماسك 

قدم اإلعالم الرسمي تقارير تشير إلى حدوث ما يشبه الفشل في معارض التوظيف التي أقامتها 

م بها المتقدمون لتلك الوظائف، األمر الذي يطرح الدولة مؤخرا، وذلك بحسب الشكاوى التي تقد

تساؤالت جوهرية حول حقيقة هذه المعارض، وهل هي توفر وظائف حقيقية باألرقام التي 

تزعمها، ام أنها مجرد ديكور وتجميل لشكل الدولة وأنها تهتم بتوظيف المواطنين، وأكثر من ذلك 

لوظائف بأنهم عازفون عنها فضال عن تدنّي قدم القائمون على هذه المعارض اتهامات لطالبي ا

 .!وعيهم بمتطلباتها

وفي هذا الشأن، حدد مسؤولون حكوميون، وعاملون في شركات شبه حكومية، وخاصة، أربعة 

، تعرقل توظيف المواطنين خالل معارض التوظيف، تتمثل في: «الجوهرية»تحديات وصفوها بـ

نية، وتدني وعيهم بطبيعة ومتطلبات الوظيفة التي عزوف المواطنين عن الوظائف الفنية والميدا

إلجراء مقابلة نهائية إلتمام عرض العمل،  -بعد التقدم للوظيفة  -يتقدمون لشغلها، وعدم االستجابة 

إضافة إلى أن معظم تطبيقات تسجيل المواطنين في الوظائف تعتمد اللغة اإلنجليزية، على الرغم 

 .لمستهدف من اإلماراتمن أن الجهة العارضة والجمهور ا

، لمنصات العرض في اليوم األخير «اإلمارات اليوم»وحسب رصد ميداني أجراه فريق العمل في 

 6000لمعرض اإلمارات للوظائف، فقد وفرت مؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة ما يناهز 

وظيفة جديدة.  وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل، أو الموظفين الذين يفكرون في االنتقال إلى

إدارية تنفيذية، وإدارية عليا، وإشرافية  :وتنوعت الوظائف المعروضة بين شرائح أربع

 .وتخصصية، ومهن بسيطة

 الحقيقية؟ متهاقي الدولة في التوظيف معارض فقدت كيف
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( في مركز دبي التجاري العالمي، اللتين 4و 3وأجرى الفريق جولة ميدانية على قاعتي العرض )

 .شهدتا فعاليات المعرض

مؤسسة  100والقت استجابة من قبل ما يزيد على وشملت الجولة منصات العرض المشاركة، 

وشركة حكومية وشبه حكومية وخاصة، فيما رفضت خمس مؤسسات اإلجابة عن أسئلة 

 .، بينها مؤسسات حكومية ومصرفية وخاصة«اإلمارات اليوم»

وعلى الرغم مما بدا من إقبال الفت من المواطنين على ما أتاحه العارضون من وظائف، فإن 

لمعرض أعربوا عن انزعاجهم من عدم توافر تطبيقات التسجيل للوظائف باللغة العربية، زوارا  ل

ليس على مستوى التسجيل للبحث عن فرصة عمل فقط، وإنما لمجرد الدخول إلى قاعات 

 .«المعرض
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 متابعة خاصة –إيماسك 

ئل اإلعالم اإلماراتية كشف أن الحكومة تجاهلت كثيرا من توصيات المجلس في تقرير تداولته وسا

الوطني االتحادي ولم تكلف خاطرها حتى مطالعتها، األمر الذي تسبب بإحراج شديد للمجلس 

وجعله يظهر بمظهره الحقيقي وهو الدور الديكوري الشكلي الذي ال يرقى إللزام وزير أو مراسل 

 .مسؤولية واحدة تجاه الوطن والمواطنين اإلماراتيين ولو كان مصلحة علياحتى في وزارة بالقيام ب

التقرير الذي سنعرضه بين يدي القراء كما هو دون أي تدخل في تحريره أو تغيير أي نص فيه 

ليعلم القارئ علم اليقين أن كل ما تم ترويجه وتصديع رؤوس الناس به في الدعاية لهذا المجلس 

تشريعي الذي سيقوم به كان مجرد هباء منثور، تطاير بمجرد أن انتهى "العرس والدور الرقابي وال

الديمقراطي" المزعوم في حينه، فالمجلس الحالي والمجالس السابقة مجرد تماثيل وهياكل بال 

 .قيمة

وقالت صحيفة اإلمارات اليوم في تقريرها: كشف خطاب رسمي أرسله المجلس الوطني االتحادي، 

ولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، نورة محمد الكعبي، عن وجود خمسة إلى وزيرة الد

موضوعات برلمانية، التزال تنتظر تحديد مصيرها من قبل الحكومة، سواء بإقرار توصياتها أو 

رفضها أو طلب تعديلها، وهي موضوعات شّكل لها المجلس لجانا  مؤقتة ناقشتها وأصدرت بشأنها 

، 2015و 2014أقّرها المجلس، وأرسلها إلى الحكومة خالل العامين  توصية برلمانية، 61نحو 

 .ولم يتسلّم أي إخطار بشأنها

 الشكلي دوره يكشف الوطني المجلس لتوصيات الحكومة تجاهل
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وتفصيال ، أفاد خطاب من المجلس الوطني 

إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني 

االتحادي، نورة محمد الكعبي، بوجود 

توصيات لخمسة موضوعات برلمانية، 

واء التزال تنتظر تحديد مصيرها، س

 .بالموافقة عليها أو رفضها أو طلب تعديلها

 :وتشمل قائمة الموضوعات الخمسة

التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، »

وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

االجتماعية، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز 

مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية 

ين، وسياسة الهيئة والتعليم في شأن المعلم

العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن 

وهي موضوعات «. تطوير األندية الرياضية

شّكل لها المجلس لجانا  مؤقتة، ناقشتها، 

توصية برلمانية،  61وأصدرت بشأنها 

أقّرها المجلس وأرسلها إلى الحكومة خالل 

، ولم يتسلّم أي 2015و 2014العامين 

 .إخطار بشأنها

توصيات المجلس، التي رفعها إلى  وشملت

في  2014الحكومة بتاريخ التاسع من يناير 

التوطين في القطاع الحكومي »شأن 

إجراء ، أبرزها إنشاء مجلس  18« والخاص

اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة 

االتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار محددات 

 الرؤية االستراتيجية المقترحة من المجلس

أساسا  لبناء برامج وخطط وسياسات 

التوطين، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج 

التدريب، وتفعيل قانون تنظيم عالقات العمل 

، وإصدار 1980االتحادي الصادر في عام 

تصاريح العمل، وتفعيل قرار مجلس 

 2011( لسنة 15و/57/3الوزراء رقم )

بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية 

 .الوطنية

كما شملت التوصيات تعديل أحكام قانون 

تنظيم عالقات العمل الخاصة بساعات 

العمل، وأيام الراحة األسبوعية واإلجازات 

السنوية، بما يقلّص الفروقات بين القطاعين 

الحكومي والخاص المتعلقة بظروف العمل، 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخضاع المناطق 

طين، الحرة كافة لسياسات وخطط التو

وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية 

في جميع المؤسسات، واإلسراع في 

استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن 

العمل، الذي يعالج فجوة األمن الوظيفي بين 

القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق األمن 

الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، 

اق وآليات عمل منضبطة، بغرض توحيد أسو

العمل في الدولة، مع توجيه المشروعات 

وتوزيعها على مستوى الدولة، ومعالجة 

الخلل المتمثل في فوارق األجور، الذي يشّكل 



 

              www.emasc-uae.com واإلعالم للدراسات اإلمارات مركز عن تصدر دورية نشرة

 

           
48 

 2016مايو 22

 

 

 

  2015رس

 

عائقا  رئيسا  يعترض تشغيل المواطنين في 

 .القطاع الخاص

ويتحدث الموضوع الثاني عن سياسة الهيئة 

العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، إذ 

لجنة البرلمانية المؤقتة انتهت من كانت ال

، 15دراسته، خالل الفصل التشريعي الـ

ورفعت تقريرها النهائي إلى المجلس، الذي 

ناقشه وأقّر توصياته وأرسلها إلى مجلس 

 .2014مايو  26الوزراء بتاريخ 

توصية رفعها المجلس إلى  13وحّدد التقرير 

الحكومة، أهمها ضرورة استثمار أموال 

لعامة للمعاشات والتأمينات الهيئة ا

االجتماعية بشكل آمن، والحد من المخاطر 

التي قد تعّرض هذه االستثمارات للخطر، 

وااللتزام بالقواعد المالية والحسابية 

والقوانين المنظمة، ورفع نسبة التوطين في 

الوظائف التخصصية والفنية في الهيئة، 

ووضع قواعد نموذجية للسلوك المهني 

لس اإلدارة تشتمل على مجاالت ألعضاء مج

الصالحية والمسؤولية، ومنع حاالت 

التعارض في المصالح، إضافة إلى تنفيذ 

القرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

هللا، بزيادة معاشات المتقاعدين الذين لم 

تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور 

 .قرارال

كما طالب المجلس في التوصيات بإعادة 

النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، بمن 

فيهم العسكريون، ومساواتها بمعاشات 

المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات 

خاصة، إضافة إلى تمكينهم من الحصول 

على مزايا عينية، والنظر في صرف عالوة 

بعد استحقاق  ألبناء المتقاعدين المولودين

المعاش، وتعديل قانون المعاشات والتأمينات 

 1999لسنة « 7»االجتماعية رقم 

 .وتعديالته

ويتعلق الموضوع الثالث بمكانة اللغة 

العربية، وتضمنت التوصيات خمسة 

إجراءات، أولها إصدار قانون اتحادي لحماية 

اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، من خالل 

تحادية والمحلية إلزام المؤسسات اال

والخاصة باستعمالها تحدثا  وكتابة. والثاني، 

االلتزام بتفعيل النصوص الدستورية 

والقرارات الوزارية واالستراتيجيات ذات 

الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في 

األنشطة والمعامالت كافة. والثالث، توفير 

الدعم المالي الحكومي للمؤسسات وجمعيات 

م والمبادرات الوطنية في شأن النفع العا
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حماية اللغة العربية، باعتبارها العمود 

الفقري للهوية الوطنية. والرابع، تعزيز اللغة 

العربية كلغة تدريس أولى في جميع 

مؤسسات التعليم العالي في الدولة. واإلجراء 

األخير، دعم وتنمية المبادرات الخاصة 

عليها  لتعزيز مكانة اللغة العربية والمحافظة

 .في وسائل التواصل االجتماعي

وتم في اليوم نفسه إرسال الموضوع العام 

الرابع إلى الحكومة، وهو يتعلق بسياسة 

 .وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين

وشملت التوصيات إعادة النظر ودراسة 

آليات خطط وزارة التربية بشأن استقطاب 

 الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين،

ودراسة الراتب األساسي، وتضمينه الحوافز 

المالية الممنوحة الحالية منها والمستقبلية، 

وإعادة النظر في دور التوجيه بصفة عامة، 

 .وزيادة تعيينات الكوادر اإلدارية

ويتعلق الموضوع الخامس بسياسة الهيئة 

العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير 

ي أقّر المجلس األندية ومراكز الشباب، الذ

توصية. تمثلت أهمها في  13الوطني بشأنه 

سرعة إصدار قانون الرياضة الستكمال 

المنظومة التشريعية الالزمة لتنظيم مختلف 

أنواع الرياضات، وإعادة صياغة مؤشرات 

األداء والنتائج المستهدفة في الخطة 

االستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة لرعاية 

وزيادة االعتمادات الشباب والرياضة، 

المالية المخصصة للهيئة، وإعداد خطة 

وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات 

علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية 

المواطنة، وتوطين الوظائف اإلدارية والفنية 

في مختلف أنواع الرياضات، مع التأكيد على 

 .زيادة المخصصات المالية

ي وطالب أعضاء في المجلس الوطن

االتحادي، بسرعة إخطار المجلس 

باإلجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن 

التوصيات البرلمانية، مؤكدين أن تأخر الرد 

على التوصيات قد يؤدي إلى تعطيل مناقشة 

موضوعات عامة أو تكرار توصيات تم 

 .إقرارها من قبل

 حالة ترقب

وأكد عضو المجلس الوطني، سالم علي 

الرد الحكومي على  الشحي، أن التأخر في

التوصيات البرلمانية، يتسبب في تأجيل 

مناقشة موضوعات مهمة، ويؤثر في حداثة 

موضوعات أخرى، ما يضطر المجلس إلى 

 .إعادتها إلى اللجان المعنية للتحديث
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نعلم تماما  ونقّدر حرص الحكومة واهتمامها البالغ بتوصيات «: »اإلمارات اليوم»وقال الشحي لـ

وطني، لكن المشكلة ليست في االهتمام والحرص، ولكن في ضبابية بعض اإلجراءات، المجلس ال

فمثال  هناك إجراءات اتخذتها الحكومة بشأن الموضوعات الخمسة الصادر بشأنها توصيات من 

 .«المجلس، لكننا لم نكن نعلم بهذه التحركات، وهذا يضعنا مع المواطنين في حالة ترقب

ضمن اآللية الحكومية الجديدة للتعامل مع التوصيات جدوال  زمنيا  بخطة وشّدد على ضرورة أن تت

عمل وإجراءات إدارية أو مالية، مع إخطار المجلس بها ليكون على علم بمصير الموضوعات، 

 .، وفق قوله«فإما أن يتابعها األعضاء مجددا ، أو يبدأوا العمل على موضوعات أخرى»
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 إيماسك ـ متابعة خاصة  

استمرار الصحة في التحذير من العالجات واألدوية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل 

االجتماعي وغيرها حول العالجات الطبيعية لجميع األمراض، يفتح تساؤالت واسعة حول حقيقة 

ية وكيف يسمح لهذه األدوية إن كانت خطيرة الدور الذي تقوم به الدولة في الرقابة على قطاع األدو

 .ومضرة بالصحة أن تدخل إلى أسواق الدولة ويتم تداولها بين الناس

وال يمر يوم تقريبا دون أن تقدم وزارة الصحة تحذيرا من أحد األدوية فيما يتعلق بالسرطان أو 

لماذا يستمر التحذير السمنة أو غيرها من األمراض التي يسعى الناس للتعافي والشفاء منها، ف

 ولماذا يتجاهل كثير من اإلماراتيين هذه التحذيرات؟

هل هناك ضعف في قطاعنا الصحي بحاجة لمعالجة من االختالالت؟ أم أن المواطن فقد ثقته 

بالقطاع الصحي في الدولة وما يصدر عنه من تحذيرات، ولماذا ال يجد المواطن اإلماراتي ضالته 

.. ليذهب ويلجأ لمستحضرات األعشاب واألدوية الطبيعية التي يعلن في القطاع الصحي أصال

 .عنها كثير من الدجالون هنا وهناك

أسئلة كثيرة تثار في هذا السياق بحاجة إلجابة شافية للناس، حتى تعود الثقة للقطاع الصحي وال 

ا امتألت تستمر هذه التحذيرات التي تشعر المتابعين بأن هناك فوضى في سوق األدوية وأنه

باألدوية المزورة التي يتم تداولها في سياق استغالل حاجة الناس وشغفهم بالحصول على عالج 

لألمراض التي أصابتهم، مع قطاع صحي بحاجة إلى توسيع خدماته واستعادة ثقة المواطن 

 .اإلماراتي به

 الدولة؟ في األدوية سوق على حقيقية رقابة هناك هل
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وفي هذا السياق حذرت وزارة الصحة 

ووقاية المجتمع الجمهور من االلتفات 

عالنات المضللة التي يتم تداولها عبر لإل

وسائل التواصل االجتماعي والتي تروج 

لعالجات طبيعية لمختلف أنواع األمراض 

 .وبالتحديد مرض السرطان

وقال الدكتور أمين االميري وكيل وزارة 

الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة 

والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا 

وائية إنه لوحظ مؤخرا للتسجيل والتسعيرة الد

تداول رسائل نصية كإعالن هام إلى جميع 

مرضى السرطان في دولة اإلمارات ودول 

الخليج العربي مفاده توافر عالج من 

األعشاب الطبيعية يقضي على مرض 

السرطان ويؤكد أن هذا العالج الطبيعي حقق 

نجاحا كبيرا داخل اإلمارات ودون 

 .مضاعفات

ة ووقاية المجتمع وأضاف إن وزارة الصح

تؤكد أن مثل هذه اإلعالنات المغرضة 

المضللة لها أبعاد صحية خطيرة حيث يوجد 

نوع مختلف من أمراض  200حوالي 

السرطان المكتشفة حتى اآلن على مستوى 

العالم وهناك المئات من األدوية الكيميائية 

والبيولوجية لعالج مختلف أنواع السرطان 

ان معين .. ويختص كل دواء بمرض سرط

الفتا إلى عدم وجود دواء معتمد عالميا يعالج 

كل أنواع السرطان وأكد أن العالج الطبيعي 

 .المزعوم مضلل للناس

وشدد األميري على ضرورة عدم تصديق 

مثل هذه اإلعالنات المضللة وعدم إرسالها 

لآلخرين عند تسلمها بل يجب إبالغ الجهات 

يعاقب الصحية عن مثل هذه الجرائم التي 

عليها القانون .. مؤكدا أن استخدام أي منتج 

غير معتمد عالميا له أضرار خطيرة على 

صحة اإلنسان وقد تؤدي مضاعفاته إلى 

 .الوفاة أحيانا

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإبالغ السلطات 

المختصة بالدولة كإدارة الشرطة والنيابة 

العامة إلتخاذ االجراءات القانونية ضد من 

أو يروج أو يجلب مثل هذه المنتجات  يبيع

وتخاطب هيئة تنظيم اإلتصاالت بصورة 

مباشرة لحجب المواقع اإللكترونية التي 

تروج لهذه المنتجات بصفة غير قانونية وأكد 

أسبقية دولة اإلمارات في إصدار نظام 

اإلعالنات الصحية على مستوى المنطقة 

بقرار مجلس الوزراء بشأن نظام اإلعالنات 

لصحية حيث تشير المادة الثالثة من ذات ا

القرار إلى أنه اليجوز ألي شخص طبيعي أو 

إعتباري اإلعالن أو الترويج لبيع المنتجات 
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ذات العالقة بأي منتج طبيعي دون ترخيص 

 .من الوزارة

وذكر أن االعالنات الصحية على مواقع 

التواصل االجتماعي تخضع لقرار صادر من 

ضرورة الحصول على مجلس الوزراء يؤكد 

 ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع

مشيرا إلى أن مبادرة اليقظة الصحية من  ..

خالل بوابة "طمني" على الموقع الرسمي 

للوزارة تشمل تعليمات عن السالمة الدوائية 

وتحذيرات من األدوية المزيفة ويمكن البحث 

عن المنتجات الطبية سواء باإلسم العلمي أو 

التجاري لتظهر المعلومة المطلوبة مع  اإلسم

وجود نماذج لإلبالغ عن اآلثار الجانبية ألي 

 .من المنتجات الطبية الموجودة بالدولة

وأوضح األميري أن الجهات الرقابية في 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع رصدت في 

األيام القليلة الماضية العديد من المخالفات 

اإلجتماعي  اإلعالنية على مواقع التواصل

منها نشر اعالنات عن تقديم خدمات صحية 

وطبية بدون ترخيص من الوزارة تضمنت 

صورا خادشة للحياء ومخالفة للقيم اإلسالمية 

والعادات والتقاليد عالوة على الترويج 

لمنتجات ومستحضرات غير مسجلة بالدولة 

مرفقة بإدعاءات غير حقيقية ومضللة داعيا 

مية الرجوع للوزارة أفراد المجتمع إلى أه

لإلستفسار واإلبالغ عن مثل هذه المنتجات 

المجهولة المصدر ما يعتبر مؤشرا على 

النتائج اإليجابية لحمالت التوعية التي 

تواصلها الجهات الصحية الرسمية على 

 .األصعدة كافة

وأشار إلى وجود العديد من المخالفات 

اإلعالنية التي تصدر عن شركات غير 

لمجاالت الطبية والتي تروج متخصصة با

ألدوية أو مكمالت غذائية ذات ضرر على 

صحة اإلنسان حيث رصدت إدارة التنظيم 

والتراخيص واإلعالنات بالوزارة حوالي 

مخالفة في هذا المجال منوها إلى أن  719

التجاوزات طالت جميع أنواع وسائل 

التواصل االجتماعي ومنها "االنستجرام" 

مخالفة العام  121د الذي تم خالله رص

 .الماضي

وقال األميري إن وزارة الصحة ووقاية 

المجتمع أصدرت عددا من التعاميم 

والتحذيرات لسحب عدد من المنتجات 

الخاصة بالضغف الجنسي وفقدان الوزن 

والتي تم رصدها مؤخرا عبر مواقع 

 .التواصل االجتماعي
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 رويترز –إيماسك 

قالت خدمة أنباء الشرق األوسط "ميد"، األحد، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( تنوي 

 .االستغناء عن خمسة آالف وظيفة بنهاية السنة، وإنها نفذت ألفي استغناء منها بالفعل

وسائر أنحاء  ألف فرد. وتحاول شركات عديدة في أبوظبي 55ويبلغ عدد عاملي "أدنوك" نحو 

الخليج خفض التكاليف في ظل تباطؤ النمو االقتصادي، والضغوط المالية الناجمة عن أسعار 

 .النفط المنخفضة

ولم يؤكد متحدث باسم "أدنوك" نبأ خفض الوظائف أو ينفيه، لكنه قال "شأن قطاع النفط والغاز 

 ."ي ظل األوضاع الحالية بالسوقعموما تتفقد أدنوك دائما سبل زيادة الكفاءة والربحية السيما ف

 ."وتابع "هذا بما يتماشى مع أهدافنا االستراتيجية المتعلقة بالكفاءة والربحية واألداء

وكانت "أدنوك" أعلنت، الخميس الماضي، عن تغييرات في قيادتها هي األولى لها منذ تعيين 

 .سلطان الجابر رئيسا تنفيذيا في شباط/ فبراير

 

 موظف آالف 5 عن االستغناء تنوي بأبوظبي نفط شركة أكبر
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 تقرير خاص -ايماسك 

تقرير حقوق العمالة »بعد أيام فقط من إصدار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة تقريرها 

عامل في  400، المفعم بالحديث عن واقع حقوق عمالة مثالي في اإلمارات، أضرب «2015

  .لبة بمستحقاتهم الماليةدبي للمطا

كان هذا اإلضراب مثاال  لصفعة مؤلمة تلقاها التقرير الذي أكد فيه وزير الموارد البشرية 

والتوطين، صقر غباش، تمتع العاملين في سوق العمل بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها 

 .التشريعات الوطنية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية

عن إضراب  (12/5)الرسمية الناطقة باإلنجليزية، تقريرا  يوم الخميس ( 7days )ونشرت صحيفة

 .حراس األمن التابعين لألمن في دبي عن العمل بدعوى أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور

من الحراس، الذين يعملون في الفنادق والمكاتب  400وحسب الصحيفة فإن ما يقدر ب 

تب عليها: "أعطونا الحرية، نحن بحاجة إلى حكومة دبي للتدخل، والمستشفيات، عقدوا الفتات ك

 ".نحن بحاجة إلى حقوق اإلنسان

ووصل ضباط الشرطة والمسؤولون عن الشركة خالل تجمع هؤالء الحراس في مقر "اإلقامة" 

  .بمنطقة "القوز" للتفاوض

 دبي في العمل عن يضربون العمال مئات العمالة حقوق عن حكومي تقرير من أيام بعد
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قالت الشركة كانت هناك احتجاجات أصغر 

ا هو األكبر في األشهر األخيرة، ولكن كان هذ

حتى اآلن. بمعنى أنه وبينما يتم كتابة تقرير 

حقوق العمالة في اإلمارات والتأكيد أنها 

مثالية كان هؤالء يعتصمون من أجل 

 .الحصول على حقوقهم

وقال حسن واحد من حراس األمن وعمره 

عاما ، أنه وزمالؤه الذين يتقاضون مابين  27

ع درهم شهريا  لم تدف 2000درهم و  1750

  .منذ بداية العام

وأضاف "هذا يعني ما يقرب من خمسة 

اشهر". "ال أحد منا لديه المال لشراء الطعام 

ونحن نعيش في مثل هذه الظروف الرهيبة. 

خمسة إلى ثمانية أشخاص يعيشون في كل 

 ." غرفة، بدون كييف الهواء

وقال مدير العمليات في الشركة انها لم تتمكن 

عمالء بطيئين في دفع من دفع األجور ألن ال

 .الفواتير، ووعد بأن يتم دفع أجورهم

ولكن، وقال حسن الوضع قد يسبب صعوبات 

 .للعمال

وقال: "الكثير منا أنفق ما لديه من أجل 

النفقات واألطفال بحاجة إلى الرعاية، نحن 

نعمل بجد، وفي نهاية المطاف نحتاج ألن 

 ."تدفع

كييف ونفى مدير الشركة التنفيذي أن يكون ت

الهواء مغلق، وقال: "كان في السابق يوجد 

سكن أفضل بكثير، ونوعي لألسرة، يضمن 

تكييف الهواء، على سبيل المثال، ولكن هذه 

قد تعرضت للتلف من قبل الحراس وهذا هو 

 ".السبب وراء الظروف

ضباط شرطة دبي الذين حضروا قالت 

الصحيفة أنهم رفضوا التعليق على 

 .اإلضراب

ق اإلنسان سيئة في اإلمارات وصورة حقو

وعلى وجه الخصوص بالنسبة للعمال 

المهاجرين، الذين يشكلون المكون 

الديموغرافي األكبر لدولة اإلمارات العربية 

)الفترة  2010المتحدة. وفي منتصف عام 

األخيرة التي تتوافر عنها البيانات( بلغت 

 8,26% ) 88,5نسبة غير المواطنين 

لة اإلمارات العربية مليون( من سكان دو

 .المتحدة

وتعُج اإلمارات العربية المتحدة )وبخاصة 

دبي وأبو ظبي( بمشاريع البناء الضخمة، بما 

في ذلك المشاريع البارزة مثل متحف 

جوجنهايم ومتحف اللوفر، وحرم جامعة 

نيويورك، وجميعها تقع في جزيرة السعديات 
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دٍم وساق لإلنتهاء من البُنية التحتية لمعرض اكسبو في أبوظبي. كما أن العمل في دبي جاٍر على ق

. ومع ذلك، فإن الصورة التي تحاول اإلمارات العربية المتحدة عكسها، 2020العالمي في عام 

، تتناقض مع الواقع الذي يعيشه 2014مليون زائر دولي عام  13كبلد عصري جذب أكثر من 

 .أولئك الذين يبنون نماذجها الرائعة

م من اإلصالحات العمالية في السنوات األخيرة، ال يزال العمال المهاجرون يتعرضون وعلى الرغ

لسوء المعاملة التي تصل إلى حد العمل االجباري، في حين تتواصل الشكاوى من السكن غير 

. 2015الالئق، وعدم دفع األجور، والترحيل، وذلك وفقا  لهيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 

(، وجد 2012و 2009جراء بعض التحسينات )مقارنة مع التقارير السابقة لعامي وبالرغم من إ

الباحثون أّن بعض العمال تعرضوا لحجز جوازات سفرهم، أو عدم تقاضي أجورهم، أو تقاضيهم 

ألجور ضئيلة للغاية، مما يجعل من الصعب بالنسبة لهم تسديد رسوم االستقدام التي يتوجب إلغاؤها 

 .لفي المقام األو
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 تقرير خاص  -ايماسك

( لجنة تنسيق مشتركة جديدة، طارحة لجنة عليا 16/5وقعت اإلمارات والسعودية، االثنين )

بن عبدالعزيز، عند الكثير  مشتركة جرى إنشاءها في عهد ملك السعودية الراحل، الملك عبدهللا

من عالمات االستفهام، حول توتر العالقات بين البلدين، التي تظهر على السطح بين وقت وآخر، 

 وكأن إنشاء اللجنة الجديدة محاولة لتوثيق عالقة أصبحت هشة.

تحدة وقالت وكالة األنباء السعودية: "وقعت المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية الم

اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين؛ وشهد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء المجلس، التي جرت، 

اليوم اإلثنين، في قصر السالم، بجدة، عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين 

المسلحة،  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان."

ويهدف المجلس إلى التشاور والتنسيق في األمور والمواضيع ذات االهتمام المشترك في المجاالت 

 .كافة

ويرأس المجلس من الجانب اإلماراتي، منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير شؤون الرئاسة، فيما ترأس الجانب اآلخر، 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في 

 البلدين.

 !انفراجها؟ أم للعالقات آخر تعقيد.. والسعودية اإلمارات بين جديدة تنسيق لجنة
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بحسب وكالة األنباء  -ونص محضر االتفاقية 

اإلماراتية الرسمية )وام( على أن يجتمع 

مجلس التنسيق بشكل دوري وذلك بالتناوب 

دين، ويجوز لرئيس مجلس التنسيق بين البل

إنشاء لجان مشتركة متى دعت الحاجة إلى 

ذلك، وتسمية أعضائها، وتعقد اللجان 

المشتركة التي يكونها المجلس اجتماعاتها 

 بشكل دوري وذلك بالتناوب بين البلدين.

 م2014لجنة 

وقبل عامين من اآلن وفي عهد الراحل الملك 

 أعلن (م2014مايوعبدهللا بن عبدالعزيز )

 لجنة إنشاء على والسعودية اإلمارات اتفقت

 المنطقة، في التحديات مشتركة لمواجهة عليا

 .االستراتيجية البلدين رؤية وتنفيذ

 الرسمية وقتها اإلماراتية األنباء وكالة ونقلت

 في الخارجية برئاسة وزيري اللجنة أن

 الرؤية تنفيذ على إنها تعمل وقالت البلدين

 الى للوصول البلدين لقيادتي يةاالستراتيج

 لمواجهة واستقرارا أمنا وأكثر أرحب آفاق

 كيان إطار في وذلك المنطقة في التحديات

 .متماسك قوي

وليس ذلك وحسب فالشيخ محمد بن زايد 

 شاملة أعلن في مارس الماضي عن رؤية

 مشتركة بين اإلمارات والسعودية تجاه

 وفق المنطقة تواجه قد التي التحديات

 مشترك. وتنسيق تعاون استراتيجية

 الرئيس لمنصب السيسي الفتاح عبد تسلم بعد

 القاهرة انضمام عن اإلعالن تم مصر، في

 هذه م، ولكن2014للجنة التي أنشئت عام 

 نحو بعد إذ النور تر لم واالستراتيجية الرؤية

 الملك وتولى عبدهللا الملك توفي شهور 7

 الحكم. مقاليد سلمان

 يناير في الحكم سلمان الملك تولي بعد

 خارجية سياسة مالمح تظهر بدأت ،2015

 والقاهرة أبوظبي عن تماما بعيدة سعودية

 في خاصة المنطقة، ملفات مختلف على

 األمة مكونات مع والتعامل واليمن سوريا

 .الحية

 تشويه صورة السعودية

م، قبل اإلعالن عن 2016وحتى فبراير 

 تجاوزاترؤية شاملة مشتركة عصفت 

 السعودية، تجاه الخارجية اإلماراتية السياسة

 عن للحديث القريب المدى على مقاربات بأي

 الملك" حكم خالل الدولتين سياسات تماثل

 حكم أبان المتطابقة للسياسات خالفا  " سلمان

 ". عبدهللا" الراحل الملك

 االتهامات من العديد السطح وطفت على

 حمالت وراء بالوقوف لإلمارات السعودية

 توجيه أخرها كان ضدها، اإلعالمية التشويه

 في المباحث عام لمدير المباشر غير االتهام

 محمد بن عبدالعزيز أول الفريق السعودية
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 بالوقوف اإلمارات، دولة نحو الهويريني

 . للمملكة تشويه حمالت خلف

 الظهور وهو الهويريني، ظهور سبق

 كتاب سخط نوعه، من األول اإلعالمي

 وزير بها قام تغريد إعادة من سعوديين

 على زايد بن عبدهللا اإلماراتي الخارجية

" المالكي فرحان حسن" الشيعي القيادي لسان

 تربى بأنه السعودي المجتمع تصف والتي

 الكفر عن إال تتحدث ال جنائزية ثقافة على

 معادية بأنها السعوديين ثقافة متهما والحرام،

 ااٍلرهاب وتدعم ناإلنسا وتحتقر للحياة

 .زعمه بحسب

انعكاس على الخالفات حول الملفات 

 اإلقليمية

ويبدو أن هذا الهجوم من قبل المحسبوين على 

جهاز أمن الدولة هو انعكاس لخالفات 

اإلقليمية التي تظهر فجوات متالحقة في 

معظم الملفات الخارجية ومنها الملف اليمني، 

ب الذي تتهم أبوظبي بمحاولة فصل جنو

اليمن عن شماله، والملف المصري الذي 

ترى أبوظبي والرياض ضرورة تغيير 

عبدالفتاح السيسي لكنهما تختلفان فيمن يكون 

 عنان سامي الجنرال البديل فالرياض ترى أن

 أحد أبوظبي ترى فيما للمهمة، األكفاء هو

 السابق الرئاسي المرشح شفيق، أحمد أثنين

 وعدنان ة،اإلماراتي العاصمة إلى الهارب

 الرئيس أقاله الذي المخابرات رئيس موارفي

 سامي" زيارة ومثلت مرسي؛ محمد األسبق

 م2015في نوفمبر الرياض إلى سرا ،" عنان

 .المؤشرات تلك إحدى

 عالقة بشأن وأبوظبي الرياض تختلف

 أكثر أنها وربما أنقرة، مع استراتيجية

 تشن ما غالبا   حيث اآلن، جداال ، القضايا

 على شرسا   هجوما   اإلماراتية اإلعالم لوسائ

 في وتحاربها وحكومته، التركي الرئيس

 إن المعلومات أحدث وتشير الدولية، المواقع

 أنقرة تصنفها كردية منظمة تّمول أبوظبي

 ".إرهابية" كمنظمة

ويجري أيضا  خالفات بشأن العالقات مع 

 الرياض مع أبوظبي تذهب "إيران" فسياسيا  

 في اإليراني التوسع من الموقف بشأن

 تعزيز في أبوظبي تستمر فيما المنطقة،

 المشاريع تلك آخر وكأن طهران، مع عالقتها

 اإلمارات، إلى إيران من" الغاز" مشروع

 52 إلى البلدين بين الجوية الرحالت ورفع

 في رحلة 32 من بدال   أسبوعيا   رحلة

 -إيراني تقارب إلى باإلضافة الماضي،

 االتفاق على التوقيع بعد كبير إماراتي

 الرياض لدى توجسا   يسبب ما وهو النووي،

 طهران مع المتماهي اإلماراتي الموقف من

 .القضايا من كثير في

 أخيرا ..
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وفي األخير يبدو أن هذه اللجنة المشتركة الجديدة ترى إحدى مسارين األول: إما عودة أبوظبي 

ا  يتم التعويل عليه إذا ما تأكدنا أن رئيس المجلس إلى السياسة السعودية، ويبدو ذلك ليس مؤشر

من اإلمارات هو وزير شؤون الرئاسة وأظهرت الرياض اهتماما  أكبر بوضع األمير محمد بن 

سلمان ولي ولي العهد السعودي؛ وإذا ما أشرنا أن التوقيع على االتفاقية تم من قبل وزير األمن 

ؤون الخارجية السعودية، وبالرغم من كونها اعتباريه الوطني في اإلمارات فيما وزير دولة للش

المجلس كترابط بين الدولتين إال أن قراءة مدلولها مهم في السياقات، فيبدو أن اإلمارات ترى هذا 

 داخليا ، أو كمجلس تنسيقي شرفي كالمجلس مع سلطنة عمان على سبيل المثال.

ليجي والعربي والدولي أيضا  فيما يتعلق بحجم األمر الثاني: أن أبوظبي تحاول تهدئة اإلعالم الخ

الفجوة بين السياسات السعودية واإلماراتية تجاه ملفات المنطقة، والذي كثيرا  ما يثار بشأن الملف 

اليمني والملف السوري الذي ترى أبوظبي بقاء بشار األسد في السلطة ومجاراة موسكو في 

 مخططها، فيما ترى الرياض غير ذلك.

 

 

 


