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 إٌماسن ـ خاص

المتواصل طوال شهور مضت لم تنجح اللجنة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات رغم التطبٌل والتزمٌر  

% من شرٌحة منموصة من اإلماراتٌٌن تم حذف أكثر 53والحكومة اإلماراتٌة بحشد أكثر من 

من نصف من ٌحك لهم التصوٌت من الهٌئات االنتخابٌة فٌها، ورغم كل ذلن لم تستطع إلناع 

لعرس الدٌممراطً" المزعوم، فجاءت نسبة المشاركة ركة بـ"امن تبمى بالتصوٌت والمشا

متواضعة ومخٌبة ورسالة لوٌة ضد كل من ٌفكر باالستخفاف بوعً الشعب اإلماراتً واحترامه 

اإلماراتٌون العرس الدٌممراطً الشكلً تاركٌن الحكومة واللجنة  لحرٌته وكرامته، فؤهمل

 بحسب مرالبٌن. الوطنٌة العلٌا ٌندبان حظهما )ٌا فرحة ما تّمت(..

وأعلن أنور دمحم لرلاش، وزٌر الدولة للشإون الخارجٌة، وزٌر الدولة لشإون المجلس الوطنً  

االتحادي، رئٌس اللجنة الوطنٌة لالنتخابات، أسماء الفائزٌن األولٌة فً انتخابات المجلس 

التً تمت على ثالث مراحل شملت التصوٌت فً السفارات،  5103االتحادي  الوطنً

أكتوبر الجاري، الذي صوت فٌه أعضاء الهٌئات  5المبكر، وٌوم االنتخاب  التصوٌتو

، 01ممعداً من أصل  51االنتخابٌة الختٌار نصف عدد أعضاء المجلس الوطنً االتحادي بوالع 

 بحسب صحٌفة االتحاد.

وأشار لرلاش فً المإتمر الصحفً الخاص باإلعالن عن نتائج انتخابات المجلس الوطنً  

االتحادي فً مركز أبوظبً الوطنً للمعارض، إلى أن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة لد أتمت 

بنجاح، إنجاز استحماق وطنً تآزر وتآلف فٌه اإلماراتٌون على للب واحد، عنوانه حب الوطن 

ٌادته، مإكداً معالٌه أن إنجاز المهمة الوطنٌة التً تمثلت فً التجربة الثالثة النتخابات والوفاء لم

 تّمت ما فرحة ٌا.. الدٌمقراطً العرس تجاهلوا اإلماراتٌٌن من% 65
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المجلس الوطنً االتحادي التً صاحبت 

مسٌرة التنمٌة الشاملة لدولة االتحاد، وكانت 

ً بارزاً فً مسٌرة التطور التً  مساهما

 تشهدها دولتنا الغالٌة.

الحضور البارز لكبار السن والشباب  

 ٌتجاهلون االنتخابات

ولفت إلى أن أكثر ما تمٌزت به العملٌة  

االنتخابٌة هو الحضور البارز لكبار السن 

الذٌن نشكرهم بداٌة على حضورهم 

ومشاركتهم، والذٌن لم ٌعد التصوٌت 

ً أمامهم كما كان فً  اإللكترونً ٌشكل عائما

 السابك.

وأشاد لرلاش بالشراكة االستراتٌجٌة التً  

بٌن اللجنة الوطنٌة لالنتخابات  جمعت ما

ووسائل اإلعالم فً دولة اإلمارات العربٌة 

المتحدة التً كانت الداعم الكبٌر للجنة 

الوطنٌة لالنتخابات فً الوصول إلى جمٌع 

شرائح المجتمع، وتعزٌز وعٌهم بالعملٌة 

 االنتخابٌة.

وأشاد بجهود المرشحٌن والمرشحات كافة  

ذا السباق الذٌن لرروا خوض غمار ه

ً من حرصهم على تمثٌل  االنتخابً، انطاللا

مجتمعهم وخدمة وطنهم ولٌادتهم، ولال: 

أحًٌ فٌهم جهودهم التً بذلوها خالل »

، مشٌراً إلى أن اللجنة تلمت «الفترة الماضٌة

بكل الحزن نبؤ وفاة أحد المرشحٌن أمس، 

حٌث نمل معالٌه باسمه وباسم اللجنة 

التعازي إلى أسرة  الوطنٌة لالنتخابات أحر

المرشح عبد العزٌز الشحً الذي وافمته 

المنٌة الٌوم، سائالً هللا عز وجل أن ٌتغمده 

 برحمته.

وشهدت التجربة االنتخابٌة الثالثة توسعة  

 550عدد الهٌئات االنتخابٌة لٌصل إلى نحو 

ألف ناخب، وهو نصف عدد من ٌحك لهم 

التصوٌت، وتمثل المرأة منه ما نسبته 

. وكذلن زٌادة فً أعداد المراكز 04%

ً لتشمل  53االنتخابٌة بوالع  ً انتخابٌا مركزا

معظم أنحاء دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، 

مجهزة بجمٌع الوسائل واإلمكانات التً 

تمكن الناخبٌن من ممارسة حمهم االنتخابً 

 بٌسر وسهولة.

وتنافس فً السباق االنتخابً ما مجموعه  

جمٌع اإلمارات، من بٌنهم مرشحاً من  551

مرشحة. كما تمت للمرة األولى فً  40

الدولة عملٌة التصوٌت المبكر لمدة ثالثة 

من  54335أٌام، وصوت خاللها نحو 

أعضاء الهٌئات االنتخابٌة، سبمها التصوٌت 

مركزاً انتخابٌاً موزعة  40خارج الدولة فً 
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على السفارات والبعثات الدبلوماسٌة فً 

 0544العالم والتً صوت فٌها معظم دولة 

 ناخباً.

 عدد المشاركٌن 

ً للعملٌة االنتخابٌة التً تجري هذا   وفما

عضواً ٌمثلون  51العام، فمد تم انتخاب 

نصف أعضاء المجلس الوطنً االتحادي، 

وبلغ مجموع األصوات على مستوى الدولة 

ً بوالع  44034 % ذكور، 30,13صوتا

 % إناث.54,40و

مشاركة فً العملٌة وبلغت نسبة ال 

%، ونسبة مشاركة 53,54االنتخابٌة 

%، ونسبة مشاركة 30,13الذكور بلغت 

%، فٌما بلغ عدد المصوتٌن 54,40اإلناث 

 ، وفً كل إمارة على النحو التالً:44034

ً بوالع  53103إمارة أبوظبً:   صوتا

% إناث. إمارة 00,3% ذكور و33,3

ً بوالع  00431دبً:  % 34,41صوتا

% إناث. إمارة الشارلة: 01,51وذكور 

ً بوالع  4343 % ذكور، 34,44صوتا

 5433% إناث. إمارة عجمان: 01,10و

% 54,40% ذكور و35,14صوتاً، بوالع 

صوتاً بوالع  5445إناث. إمارة أم المٌوٌن: 

% إناث. إمارة 53,31% ذكور و30,31

ً بوالع  00000رأس الخٌمة:  صوتا

رة % إناث. إما53,44% ذكور و40,05

% 40,04صوتاً، بوالع  3043الفجٌرة: 

 % إناث.54,35ذكور و

 مراكز فً نسبة التصوٌت 3أعلى  

وكانت أعلى خمس مراكز فً نسبة  

التصوٌت هً مركز العٌن للمإتمرات فً 

ً فً المركز  00040الخبٌصً بعدد  ناخبا

ً حل مركز أبوظبً الوطنً  األول، وثانٌا

ً  00355للمعارض بـ  حل  ناخباً، وثالثا

 3041مركز كلٌة رأس الخٌمة للطالبات بـ 

ناخباً، وفً المركز الرابع مركز دبً 

ناخباً، وفً  0540التجاري العالمً بـ 

المركز الخامس حل نادي الشارلة للشطرنج 

 ناخباً. 5451بـ 

وتعتبر النتائج التً صدرت أمس نتائج  

 0أولٌة، حٌث سٌتم اعتباراً من الٌوم 

 طعون فً النتائج.أكتوبر فتح باب ال

وسٌتم اعتماد المائمة النهائٌة للفائزٌن  

 00بعضوٌة المجلس الوطنً االتحادي ٌوم 

أكتوبر الجاري، حسب الجدول الزمنً 

النتخابات المجلس الوطنً االتحادي 

5103. 
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 إٌماسن ـ خاص 

ٌبدو أن الرٌاح سارت بعكس ما تشتهً سفن اللجنة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات والحكومة 

اإلماراتٌة، حٌث أظهرت أرلام المشاركٌن الحمٌمة البٌنة فً تجاهل اإلماراتٌٌن للعرس 

 الدٌممراطً الذي طبلت له الحكومة على مدى أشهر ولدمت له كل أنواع التسهٌالت التً ٌمكن

أن ٌتخٌلها ناخب فً عملٌة انتخابٌة من تصوٌت مبكر لمدة ثالثة اٌام وتصوٌت إلكترونً ال 

ٌستغرق دلٌمة ومواصالت مإمنة ولم ٌكن ٌنمصها سوى تمدٌم )غرفة نوم وستالٌت( لكل ناخب 

 حتى ٌحضر، بحسب مرالبٌن سخروا من العملٌة االنتخابٌة والتسهٌالت الحكومٌة لها.

غة األرلام ٌظهر لنا جلٌا أن كل المشاركٌن فً التصوٌت المبكر وعلى مدى وعند الحدٌث بل 

% من عدد من ٌحك لهم المشاركة والتصوٌت فً انتخابات  03.4ثالثة أٌام لما ٌتجاوزا 

( ناخبا وناخبة، حٌث صوت منهم خالل 550544الذٌن ٌبلغ عددهم ) 5103المجلس الوطنً 

( ناخبا، 0544ا صوت من اإلماراتٌٌن فً الخارج فمط )( ناخبا، فٌم54335التصوٌت المبكر )

% فمط من 04.0وبجمع الرلمٌن ولسمتهم على مجموع من ٌحك لهم التصوٌت ٌكون لدٌنا 

اإلماراتٌٌن شاركوا حتى اآلن فً )العرس الدٌممراطً( وهو ما ٌعد ضربة لاصمة النتخابات 

ة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات بعد ٌومٌن المجلس الوطنً االتحادي إذا لم تتصرف الحكومة واللجن

 أكتوبر. 5من اآلن حٌث ٌوم )العرس الدٌممراطً الرسمً( 

 المشاركة حجم فقط% 16.7.. الدٌمقراطً العرس مفاجأة
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لغة األرلام المخٌبة جعلت وزٌر الدولة  

لشإون المجلس الوطنً االتحادي أنور 

لرلاش ٌكتفً بالمول إن المشاركة كانت 

 "طٌبة".

لغة األرلام أٌضا جاءت مكذبة للتمارٌر  

بدأت التصفٌك والتطبٌل  الصحفٌة التً

مبكرا لألعداد واإللبال والتصاعد والتنازل 

فً الكلمات والتعبٌرات من إلبال جٌد 

لحضور الفت إلى إلبال شدٌد وهو ما 

% 04تدحضه لغة األرلام وهً الحمٌمة: 

فمط من اإلماراتٌٌن حجم المشاركٌن من 

الهٌئات االنتخابٌة حتى اآلن رغم كل 

تسخٌر كافة المنابر الدعاٌة واإلعالن و

اإلعالمٌة والمجتمعٌة لحث اإلماراتٌٌن على 

المشاركة؛ إذن لغة األرلام تمول إن 

االنتخابات منٌت بهزٌمة مبكرة كما حال 

 التصوٌت المبكر، بحسب مرالبٌن.

  

ناخبا صوتوا لمرشحٌهم فً  37663   

 مرحلة "التصوٌت المبكر"

وأعلنت اللجنة الوطنٌة لالنتخابات عن  

تتام مرحلة التصوٌت المبكر النتخابات اخ

فً  5103المجلس الوطنً االتحادي 

المراكز االنتخابٌة التسعة المتوزعة فً 

مختلف اإلمارات والتً تم اختٌارها وفك 

عملٌة مدروسة لمراعاة سهولة الوصول 

 إلٌها من لبل جمٌع الناخبٌن.

وأكد الدكتور أنور بن دمحم لرلاش وزٌر  

الخارجٌة وزٌر الدولة الدولة للشإون 

لشإون المجلس الوطنً اإلتحادي رئٌس 

اللجنة الوطنٌة لالنتخابات أن مرحلة 

التصوٌت المبكر التً امتدت عبر ثالثة أٌام 

تمت بنجاح وشهدت إلباال طٌبا من الناخبٌن 

وتمثل اضافة اٌجابٌة للممارسة االنتخابٌة 

 فً الدولة.

ئات وأشار لرلاش إلى أن عدد أعضاء الهٌ 

االنتخابٌة الذٌن صوتوا فً مرحلة 

ناخبا  54335التصوٌت المبكر وصل إلى 

معتبرا أن التصوٌت المبكر منح الفرصة 

للعدٌد من الناخبٌن للمشاركة فً العملٌة 

 االنتخابٌة بناء على ظروفهم الحٌاتٌة والتزاماتهم.
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فً مساعدة الناخبٌن واإلجابة  وأشاد بالدعم الكامل الذي لدمته فرق العمل بالمراكز االنتخابٌة 

 عن جمٌع استفساراتهم ومساعدتهم والسٌما فٌما ٌتعلك بنظام التصوٌت اإللكترونً.

ولال لرلاش إن التصوٌت المبكر تم على مدى األٌام الثالثة األخٌرة بصورة إٌجابٌة وحضارٌة  

اكتوبر  0االنتخابً من  مما ٌعزز من الثمافة المدنٌة واالنتخابٌة فً الدولة وتبدأ فترة الصمت

 .5103من أكتوبر  5وحتى الٌوم االنتخابً الموافك لٌوم السبت 

 مشاركة هزٌلة فً الخارج 

وأظهرت أعداد المشاركٌن فً انتخابات المجلس الوطنً من اإلماراتٌٌن الممٌمٌن فً الخارج  

كزا حول العالم الـ مر 40الضعف الشدٌد الستجابة الناخبٌن حٌث لم ٌتجاوز عدد المشاركٌن فً 

( مشاركا، وهو ما ٌعطً انطباعا هاما لمناعات اإلماراتٌٌن فً العملٌة االنتخابٌة 0544)

 برّمتها.
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 خاص -اٌماسن

لدولة، وهً أنهت اللجنة الوطنٌة لالنتخابات فً الدولة "االنتخابات المبكرة" فً إمارات ا

م، والذي 5113سنة   التجربة األولى للدولة منذ خطاب رئٌس الدولة حول "التمكٌن السٌاسً"

 تحول إلى ما ٌوصف بخطة "برنامج التمكٌن السٌاسً".

وبحسب "تحمٌك" أجراه "اٌماسن" حول لانونٌة االنتخابات المبكرة التً جرت لمدة ثالثة أٌام  

سوم لرئٌس الدولة وال تعدٌل خالل األعوام الماضٌة ٌفضً إلى سبتمبر، فإنه ال مر 51-54بٌن 

السماح بـ"االنتخابات المبكرة"، وٌبدو وحتى ٌونٌو الماضً لم تكن موجودة على الجدول 

 الزمنً فً المولع الالكترونً للجنة.

م بدون هذا النظام، وحٌن "البحث عن الجدول الزمنً 5100م و 5113وجرت انتخابات  

م فً مولع اللجنة تم حذفه، لكن توجد نسخة فً مولع وزارة الخارجٌة 5100 النتخابات

 اإلماراتٌة لذات الجدول ولم ٌذكر. الجدول على مولع الخارجٌة هنا

ال ٌوجد هذا "النظام" إال فً الدول اإلتحادٌة ذات المساحة الجغرافٌة الواسعة كـ"الوالٌات و 

ٌصعب انتخاب كل المواطنٌن، ومع ذلن ٌشترط لانون المتحدة األمرٌكٌة" أو و "النروٌج" حٌث 

تلن البلدان تمدٌم ُعذر عن سبب لٌامه باالنتخاب المبكر، إنا بسبب ّعمل طارئ ال ٌمكنه 

االنتخاب، أو عملٌة جراحٌة ال ٌمكن تؤجٌلها، وٌتم االلتراع فً الممرات البلدٌة ولٌس فً مراكز 

 مخصصة لالنتخاب.

 أصواته وبطالن" المبكر االنتخاب" قانونٌة بعدم ٌفضً( تحقٌق)
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فً مارس  وأصدرت اللجنة الوطنٌة 

ً بشؤن التعلٌمات التنفٌذٌة  الماضً لانونا

لالنتخابات وفً المادة األولى من المانون ال 

ٌوجد تعرٌف لـ"االنتخابات المبكرة" إلى 

 جانب بالً التعرٌفات.

وفٌما لم ٌرد "لفظ مبكرة" أو "انتخابات  

مبكرة فً المانون"، إال أن االنتخاب الممرر 

فمط، جرى داخل الدولة هو ٌوم واحد 

 أكتوبر. 5اإلعالن عنه أنه فً ٌوم 

( من المانون بالمول: 53وتنص المادة ) 

"تشكل لجان مراكز االنتخاب بمرار من 

اللجنة الوطنٌة بناء على التراح لجنة إدارة 

االنتخابات وتتولى تنفٌذ عملٌة االنتخاب فً 

 ٌوم االنتخاب المحدد فً اإلمارة".

مرة ب و ج إلى ( الف53فٌما تنص المادة ) 

أن العملٌة عملٌة التصوٌت الساعة الثامنة 

صباحا فً الٌوم المحدد لالنتخابات فً كل 

إمارة، و تنتهً عملٌة االلتراع فً تمام 

الساعة الثامنة مساء نفس الٌوم المحدد 

 لالنتخابات.

لكن فً الفمرة )د( تشٌر إلى أن اللجنة  

الوطنٌة تملن الحك فً تمدٌد "مدة الٌوم 

االنتخابً أو تمدٌد أٌام االنتخاب ٌوما 

إضافٌا أو أكثر إذا رأت حاجة لذلن". وجاء 

ذكر لفظ "تمدٌد" لمرحلة الحمة ولٌست 

  سابمة.

( فمرة )ب( إلى تسلٌم 50وتإكد المادة )

محضر انتهاء عملٌة االنتخاب وتسلٌم 

األوراق التً استخدمت فً "ٌوم 

 االنتخاب"، حد لول المادة.

انون الذي صدر فً مارس )بداٌة ٌشٌر الم 

العام( ونشر فً الجرٌدة الرسمٌة إلى أن 

"االنتخابات المبكرة" غٌر لانونٌة، ما ٌبطل 

األصوات التً تمت خالل الثالثة األٌام 

 الماضٌة.

لد ٌجادل البعض أن هنان تعدٌالت  

ولرارات لرئٌس الدولة تنص على 

االنتخابات، ولكن بمراجعة المرارات التً 

ال ٌوجد  5103و  5114درت بٌن ص

لرارات بذات الشؤن عدا تعدٌل دستوري 
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م 5100( لسنة 5م والذي ٌمدد المجلس الوطنً ولرار رئٌس الدولة رلم ) 5114( لسنة 0رلم )

 بذات الشؤن. 5103لزٌادة عدد الهٌئات االنتخابٌة ولرار 

فً ٌونٌو  5103رلمانٌة وظهرت "االنتخابات المبكرة فً الجدول الزمنً لالنتخابات الب 

الماضً، عندما أعلنت اللجنة الوطنٌة ذلن عبر الصحافة الرسمٌة ضمن الجدول العام، دون 

معرفة ما استندت إلٌه، بالرغم إن بمٌة تكوٌنات الجدول الزمنً )التسجٌل والطعن واالنتخاب، 

ذكر وذكرت فً تفصٌالت واالنتخابات التكمٌلٌة واإلعالن النهائً.. الخ( تضمنها المانون آنف ال

 لانونٌة سابمة.

ٌحاول جهاز أمن الدولة زٌادة نسبة اإللبال إلى االنتخابات، من أجل المحاججة أن هنان لبول  

 شعبً فً اإلمارات، لدور المجلس الوطنً االستشاري.
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 ـ خاص إٌماسن

استمرت الصحف اإلماراتٌة بممارسة دور التطبٌل والرلص فً )العرس الدٌممراطً( المزعوم 

% فمط من الموائم التً أصدرتها الدولة 53الذي غاب عنه اإلماراتٌون ولم ٌحضره سوى 

منموصة ممٌن ٌحك لهم التوصٌت، وهً النتٌجة التً شكلت صدمة سارت بغٌر ما تشتهً سفن 

 نٌة العلٌا لالنتخابات والحكومة اإلماراتٌة.اللجنة الوط

وبالغت الصحف كالمعتاد بتناول المشهد االنتخابً على أنه )عرس وطنً دٌممراطً( وأن  

اإلمارات هً التً فازت فً االنتخابات، وأن هذا المجلس سٌمثل الطموحات الكبٌرة 

مترشحٌن فائزون حٌث لم لإلماراتٌٌن، فضال عن أن كل الذٌن شاركوا فً االنتخابات من ال

 ٌخسر أحد.

وكانت هذه الموجة شبه موحدة لدى جمٌع الصحف )فازت اإلمارات ولم ٌخسر أحد(، وتجنبت  

الصحف كعادتها النماش فً أسباب هذا الضعف وهذا الفشل بإلناع الهٌئات االنتخابٌة بالمشاركة 

تم حرمان نصف  والذهاب للصنادٌك وهً هٌئة تمثل نصف من ٌحك لهم التصوٌت حٌث

اإلماراتٌٌن من حمهم فً المشاركة وذهب كثٌر من اإلماراتٌٌن للمشاركة ولم ٌجدوا لهم أسماء 

فً الموائم، لكن كل ذلن لم ٌثر الصحف؛ بل آثرت االستمرار بلعب دور تغٌٌب الوعً وتضلٌل 

ماراتٌٌن بحسب الرأي العام واالستخفاف به دون أدنى حد من اللبالة والحٌاء واحترام عمول اإل

 مرالبٌن.

 !أحد ٌخسر ولم فازت اإلمارات: نفسها تواسً اإلمارات صحف.. االنتخابات نكسة بعد
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وجاءت العناوٌن البارزة فً الصحف لتعزز حالة )التصفٌك( المستمتر التً ٌمارسها اإلعالم  

خطوات «.. المجلس الوطنً»إلنجازات متخٌلة وأوهام الدٌممراطٌة المزعومة وترسٌخها: 

عنوان ثالث المشهد االنتخابً.. الوطن ٌفوز و  حثٌثة تكرس الدٌممراطٌة، وفً عنوان آخر:

 الدٌممراطٌة المتؤصلة فً اإلمارات !  فالع:

 2015« الوطنً»اإلمارات تفوز فً انتخابات  

لالت صحٌفة الخلٌج فً افتتاحٌتها: فازت دولة اإلمارات أمس فً انتخابات المجلس الوطنً  

 فً دورتها الثالثة، بوصول عدد المنتخبٌن نسبة تارٌخٌة، حٌث وصلت إلى 5103االتحادي 

، فٌما سجلت إمارة رأس الخٌمة 5100% فً الدورة السابمة فً 54% ممارنة مع 53

 االنتصار الوحٌد للسٌدات فً االنتخابات بفوز ناعمة عبدهللا سعٌد الشرهان.

من جانبها لالت صحٌفة البٌان فً افتتاحٌتها: أمام مجلس وطنً جدٌد، جاء ٌوم االنتخابات  

مهمة جداً، ولد ألبل علٌها المواطنون، فً خطوة من خطوات  البارحة لٌثبت أن هذه التجربة

التمكٌن السٌاسً التً ال ٌمكن إال أن نشجع علٌها ألجل خطوات ممبلة إضافٌة، فً سٌالات دعم 

 دولتنا لحك اإلنسان باالختٌار، عبر التدرج الحكٌم.

طنٌنا فً واضافت إن اختٌار أعضاء المجلس الوطنً، خطوة مهمة من أجل مساعدة موا 

إٌصال من ٌمثلهم وٌتبنى تطلعاتهم فً مجلس ٌمثل دوراً مهماً فً العاللة بٌن مإسسات الدولة 

وبمٌة المواطنٌن، وعلى الرغم من أن شعبنا ٌعٌش حٌاة سعٌدة وٌحصل على حموله وحٌاته تعد 

رٌد األفضل ممارنة بمجتمعات عالمٌة، إال أن لٌادتنا أبت أن تمف عند هذه الخالصة، بل ت

 توسعة المشاركة السٌاسٌة، وأن ٌمارس شعبنا المزٌد من الحموق.

ولالت نحن أمام مجلس وطنً جدٌد وهذا ٌفرض على أعضاء المجلس الذٌن وصلوا باالنتخاب  

أن ٌكونوا على لدر تطلعات المواطنٌن، وأن ٌكونوا حلمة وصل بٌنهم وبٌن السٌاسات 

على التعاون، فال مكان بٌننا للسلبٌة أو التذمر أو أي  والمإسسات، فً ظل مناخات إٌجابٌة لائمة

سوداوٌة، خصوصاً، أننا كلنا ٌعرف أن بالدنا تتسم بسمات ٌحسدنا علٌها اآلخرون من حٌث 

األمن واالستمرار والرفاه والحموق التً ٌحصل علٌها المواطن. إننا نتطلع بكل أمل إلى المجلس 

ات التمكٌن السٌاسً، ونتٌجة للشراكة بٌن الجمٌع من أجل أن الوطنً الجدٌد باعتباره لبنة من لبن

ً فً الصدارة والطلٌعة وسط العالم وأن تحافظ على منجزها بوعً  تبمى اإلمارات دوما

 المواطنٌن والمإسسات، وشراكة الجمٌع.

 الطموحات كبٌرة 
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صحٌفة الرإٌة من جانبها لالت: هً  

مرحلة جدٌدة من العمل الدٌممراطً فً 

ة اإلمارات .. مرحلة ٌفترض أن تستفٌد دول

من التجربتٌن السابمتٌن، وتإسس لما بعدها 

من مراحل، كً تستمر التجربة فً ألمها 

 كما أُرٌد لها منذ البداٌة.

وأضافت فً التجربة االنتخابٌة الثالثة  

للمجلس الوطنً االتحادي ٌتجلى دور 

الشباب لٌمثلوا تطلعات جٌلهم فٌما ٌجب أن 

وبإدران الجمٌع أن الشباب هم عماد ٌكون، 

الوطن ومستمبله، فالطموحات كبٌرة، 

 والعطاء لن ٌتولف.

 انتخابات اإلمارات.. الكل فائز 

رئٌس تحرٌر صحٌفة االتحاد دمحم الحمادي  

لال فً ممالته: انتهت لٌلة البارحة 

االنتخابات البرلمانٌة الثالثة فً تارٌخ 

المشاركة عن اإلمارات، بارتفاع نسبة 

%. وبلغ 53االنتخابات السابمة لتتجاوز 

 44عدد المشاركٌن فً االنتخابات أكثر من 

ألف ناخب، والمالحظة الرئٌسة فً هذه 

االنتخابات أن أغلب الفائزٌن من الشباب، 

والمالحظة األخرى أن المرأة ال تزال 

حظوظها بالفوز محدودة، فلم تفز غٌر امرأة 

اعمة الشرهان من واحدة، وهً السٌدة ن

إمارة رأس الخٌمة.. لمد كنا نتمنى أن تكون 

نسبة المشاركة أعلى، وأن ٌكون عدد النساء 

الفائزات أكبر، لكن هذه هً الدٌممراطٌة، 

وعلٌنا تمبل نتائجها واحترام لرارات 

 واختٌارات الناخبٌن فٌها.

خطوات حثٌثة «.. المجلس الوطنً» 

 تكرس الدٌمقراطٌة

اإلمارات الٌوم: تكرٌساً  ولالت صحٌفة 

لمبدأ الشورى الذي طالما آمن به المغفور 

له الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان، 

وحرص على تطبٌمه دائماً، جاء تؤسٌس 

فبراٌر  05المجلس الوطنً االتحادي فً 

، لٌشكل خطوة جادة تخطوها الدولة 0445

الولٌدة نحو تؤسٌس مإسساتها الرئٌسة، 

السلطات االتحادٌة  لٌشكل المجلس إحدى

الخمس التً نص علٌها الدستور وهً 

المجلس األعلى لالتحاد، ورئٌس الدولة 

ونائبه، ومجلس وزراء االتحاد، والمجلس 

  الوطنً االتحادي، والمضاء االتحادي.

وتبارى كتاب الصحف اإلماراتٌة بكٌل 

المدٌح للعملٌة االنتخابٌة واالحتفال بها رغم 
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التً أظهرتها النتائج األولٌة األرلام الهزٌلة 

من مشاركة ضعٌفة جدا للهٌئات االنتخابٌة 

ما ٌعنً عدم التناع اإلماراتٌٌن بهذا العرس 

 من أساسه وفما لمتابعٌن للشؤن اإلماراتً.

 عرس التمكٌن 

الكاتب علً العمودي فً صحٌفة االتحاد  

لال فً ممالته : فً ختام عرس التمكٌن 

 5103طنً االتحادي النتخابات المجلس الو

مساء أمس، كانت المشاهد تترى وتتابع، 

وهً تحمل أسمى المعانً والدالالت 

الرتباط إنسان الوطن بمٌادته واعتزازه 

 وفخره بتجربته.

 الدٌمقراطٌة المتأصلة فً اإلمارات ! 

أما زمٌلته عائشة سلطان فً نفس الصحٌفة  

فمالت كانت عملٌة تصوٌت سهلة جدا، 

وغٌر مربكة، بعٌدة عن  سلسة عملٌة

الضغط والتشوٌش والشحن واالستغالل، لم 

ٌشهد أي ممر انتخابً أي شكاوى أو 

تصرفات ٌمكن أن تمع تحت طائلة الشن أو 

الرٌبة، الشباب والبنات المتطوعون لتسهٌل 

عملٌة االنتخابات كانوا أكثر من إٌجابٌٌن، 

كانوا ٌعرفون بالضبط ما ٌتوجب علٌهم 

تدخل من بوابة الممر االنتخابً فعله منذ أن 

وتضع ما تحمله من حاجٌاتن الشخصٌة 

 جانبا،

فٌما أظهرت صحٌفة البٌان فً عنوان  

منفرد مع صور لالت فٌه المشهد 

 االنتخابً.. الوطن ٌفوز.

 ٌوم خالد 

الكاتبة فضٌلة المعٌنً لالت فً ممالة لها   

بعنوان )ٌوم خالد(: سٌبمى الثالث من 

ً خالداً فً ذاكرة الوطن  5103أكتوبر  ٌوما

والمواطنٌن الذٌن توجهوا ٌوم أمس ومنذ 

الصباح الباكر لٌدلوا بؤصواتهم وٌمنحوها 

 لمن ٌستحك من المرشحٌن والمرشحات.

 -لمس الذي جلس خلف شاشات التلفزٌون  

والتً كانت موفمة فً بثها الحً الموحد 

الذي لدمه اإلعالمٌون واإلعالمٌات بالتدار 

ً من كان له حظ ٌوم - ً استثنائٌاً، وأٌضا ا

التوجه إلى مراكز االلتراع لمس كٌف كان 

 ٌوماً انحازت فٌه اإلرادة لإلمارات.

ٌوم عظٌم خرج المسن والصغٌر، الرجال  

والنساء، الممعد والكفٌف، جمٌعهم لبوا نداء 

الواجب وخرجوا إلى مراكز االلتراع 

لٌمارسوا دورهم وٌساهموا فً التنمٌة 

 سٌاسٌة للبالد.ال
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 بعد التصوٌت لإلمارات

أما مٌساء راشد غدٌر فتطرلت للموضوع  

من جانب آخر لائلة إن الكثٌر من اآلمال 

معلَّمة على المرشحٌن، ومن سٌتم تعٌٌنهم 

وفك صالحٌات منحها إٌاهم الدستور، 

لٌكونوا سلطة استشارٌة داعمة ومساندة 

ألصحاب المرار، والدور المنتظر بعد 

مال تسمٌة أعضاء المجلس الوطنً اكت

للفصل التشرٌعً السادس عشر أن ٌكونوا 

بمدر عاٍل من المسإولٌة للوفاء بوعودهم 

التً ال تحصر فٌما لدموه من برامج 

انتخابٌة تشابهت فً معظمها، بل فً الوعد 

األهم، وهو التواصل مع مختلف فئات 

المجتمع وفً جمٌع المناطك، ناخبٌن كانوا 

ونوا، لالطالع على مشكالتهم، أو لم ٌك

واألخذ بوجهات نظرهم فً لضاٌا وطنٌة 

تطرح وتنالش تحت لبة البرلمان، فهذا 

التواصل هو األهم، وهو الذي ٌوسع لاعدة 

المشاركة الوطنٌة، وٌسهم فً زٌادة الوعً 

السٌاسً بالعملٌة االنتخابٌة. فنجاح 

التصوٌت لإلمارات وتفعٌل المجلس الوطنً 

الً وأخٌراً بؤداء األعضاء الذي ال مرهون أو

 بد أن ٌشعر به المواطنون.

 لم ٌخسر أحد 

واستمر الكاتب جمال الدوٌري فً صحٌفة  

الخلٌج بتردٌد ذات األٌمونة )لم ٌخسر أحد(، 

لائال: حمٌمة لم ٌخسر أحد، ولن ٌخسر أحد، 

حتى المرشح الذي انتمل إلى جوار ربه 

هللا، فجر أمس عبدالعزٌز الشحً، رحمه 

كسب هو اآلخر فرحة أشمائه وشعبه، طالما 

الهدف هو الوطن ورفعته واإلعالء من 

 شؤنه.

وأضاف أن الكل ٌتسابك للخدمة، والكل لم  

ً كانت النسبة، فضعف  ٌتؤخر للمشاركة، أٌا

المشاركات االنتخابٌة سمة عالمٌة، ومظهر 

كبار السن والمرضى وهم ٌتهافتون 

برفمتهم أطفالهم لالنتخاب وكذلن الشباب، و

  ٌبعث على الفرح والسرور.

تجارب انتخابٌة، أصبح  5وختم بالمول: بعد 

المواطن أكثر نضجاً، وأكثر دراٌة بحموله، 

وحموق بلده، وأصبح فعالً بحاجة إلى أن 

ٌخطو خطوة إلى األمام بإعالن المرحلة 

المتمدمة فً التمكٌن السٌاسً، بانتخابات 

ألعضاء لضمان مباشرة، بعد زٌادة عدد ا

 التمثٌل األفضل.
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 إٌماسن ـ خاص

بً وأستاذ العلوم السٌاسٌة عبد الخالك عبدهللا اللجنة الوطنٌة طالب مستشار حاكم أبو ظ

 5103كة فً انتخابات المجلس الوطنً لالنتخابات باالستمالة بعد النسبة المتواضعة للمشار

 %.53والتً لم تتجاوز 

ولال فً تغرٌدة له بحسابه على مولع التواصل االجتماعً "توٌتر": "رغم الجهد المشكور  

للجنة المشرفة على االنتخابات لكن نسبة المشاركة غٌر ممبولة للسنة الثانٌة وعلى اللجنة ان 

 دا".تتحمل المسإولٌة وتمدم استمالتها غ

ممبولة حٌث  5103% فً انتخابات المجلس الوطنً 53وأضاف عبدهللا أن نسبة المشاركة  

. وٌظل السإال لماذا جاءت النسبة 5113% عام 40وكانت  5100% عام 54النسبة 

 متواضعة.

وتابع المول: "فرغم شعار #صوت_لالمارات والجهد الحكومً الضخم المشكور والحشد  

% ممن ٌحك لهم التصوٌت عن المشاركة 33وتٌري امتنع االعالمً والشحن الت

 .5103بانتخابات"

% لم ٌمارسوا 33وشدد عبد هللا على أن: "التصوٌت واجب وطنً وحك انتخابً والمإسف ان  

هذا الحك ولم ٌلبوا نداء #صوت_لالمارات ولم ٌشاركوا فً ما سمً بالعرس االنتخابً 

 لماذا؟".

 اإلماراتٌٌن عن الوصاٌة ورفع االنتخابات لجنة باستقالة ٌطالب ظبً أبو حاكم مستشار
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فنً  5103% من المشاركة فً انتخابات 33: "هل سبب عزوف وتساءل فً تغرٌدة له لائال 

او سٌاسً او مجتمعً ام غٌاب السخونة من الحمالت ام الوصاٌة الشدٌدة على اجواء 

 االنتخابات؟".

وأكد عبد هللا على أنه حان الولت ان ٌمارس كل شعب االمارات المتعلم والواعً المخلص  

 .5104االنتخابً وٌنتخب كافة اعضاء المجلس عام لمٌادته والمحب لوطنه حمهم 

وتابع لائال: "وحان الولت ان ٌصبح مجلسنا الوطنً مجلسا بكامل الصالحٌات التشرٌعٌة  

 عضوا وٌكون عضو الملجس متفرغا تفرغا كامال. 41وٌعمل على زٌادة اعضاءه الى 

نهج التدرٌج الذي اذا استمر  ونوه إلى أنه حان الولت رفع الوصاٌة عن شعب االمارات وانهاء 

 فان احفاد احفادنا لن تتاح لهم فرصة النصوٌت لمجلس بكامل الصالحٌات.

وحذر مستشار حاكم أبو ظبً من أنه: "اذا استمر هذا النهج التدرٌجً الذي ال نعرف سمفه  

ل عام الزمنً فلن تصل االمارات لتحمٌك ما جاء فً الدستورمن اعداد الشعب لحٌاة برلمانٌة لب

5003." 

الف من  3شارن  5113وشدد على أن النسبة اهم بكثٌر من العدد المطلك للمشاركٌن. عام  

 الف. 550الف من اصل  44شارن  5103وعام  3311اصل 

وفً تغرٌدة حملت تنهٌدة عمٌمة من الدكتور عبد الخالك عبد هللا لال فٌها: "وهللا حرام ان شعار  

% من تمدٌرالمعنى العمٌك للشعار. 33المارات ثم ٌمتنع #صوت_ل 5103انتخابات مجلس 

 الخطؤ لٌس فً الناخب بل فً الشعار الرنان".

وأكد أن الجو االنتخابً كان كئٌبا بحكم الوصاٌة المشددة التً تفمد الحمالت االنتخابٌة السخونة  

 وال تستمطب االهتمام المجتمعً.
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 خاص -اٌماسن

لالت صحف رسمٌة إماراتٌة إنها الحظت سطوة لـ"كبار السن" فً المشاركة النتخابات المجلس 

 وم أمس األول "االثنٌن"، ما ٌعنً غٌاب فئة الشباب من المشاركة.الوطنً، التً بدأت ٌ

": " ولالت صحٌفة البٌان فً عددها الصادر "ٌوم الثالثاء" فً تمرٌر لها من "إمارة الشارلة 

لوحظ سطوة كبار السن من الجنسٌن، فٌما أجمع عدد من الناخبٌن على سالسة اإلجراءات 

 المتبعة داخل مركز االلتراع".

فٌما لالت صحٌفة "اإلمارات الٌوم": "إن المركز االنتخابً فً إمارة الفجٌرة، شهد، فً أول  

ً النساء كبٌرات السن ". وأضافت: " وجد العنصر أٌام إلباالً كبٌراً من الناخبٌن، خصوصا

النسائً من الناخبات بشكل كبٌر، إذ استمبلت لاعات االلتراع نساء من كبار السن، الالئً عبرن 

 عن فخرهن واعتزازهن بالمشاركة فً هذا الحدث الوطنً".

 354ألف و  353باالنتخاب فٌما جرى استثناء   ألف من المواطنٌن 550.544والٌسمح إال بـ 

نة من لوائم الهٌئات االنتخابٌة الوطنٌة. فٌما بلغت نسبة إلصاء فئة الشباب )ألل مواطن ومواط

% فً تلن 33عاماً( التً وصلت إلى  01بالمائة، ممارنة بنسبة )أكثر من  40عاماً(  01من 

 الموائم.

 

 الوطنً سالمجل انتخابات فً للشباب غٌاب
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 اصاٌماسن ـ خ

تنالضت صحٌفتان رسمٌتان فً نمل 

خبر التراع المرشحة النتخابات 

المجلس الوطنً عن إمارة الشارلة، 

سلمى الكتبً، بٌن أنها صوتت 

لمرشح منافس لها أو صوتت 

 لنفسها.

ورصد "اٌماسن" تصرٌحٌن  

متنالضٌن لصحٌفتً البٌان 

ً منحت صوتها لمنافس آخر لها، حٌث لالت صحٌفة "البٌان": "إن سلمى الكتب  واإلمارات الٌوم

 فً مشهد ٌعكس صحٌة المناخ الدٌممراطً الذي تعٌشه الدولة".

وأضافت الصحٌفة إن الكتبً: "عللت السبب فً اختٌاره دون نفسها، بؤنه ٌستحك، ولدٌه  

برنامج انتخابً نوعً، ٌرتكز على الشباب وإعادة النظر فً عدد من التشرٌعات التً تخص 

راتٌة العاملة، كمانون التماعد". فً ذات الولت نملت "البٌان" إشارة الكتبً إلى أهمٌة المرأة اإلما

 دعم المرأة، ألنها باتت تتملد العدٌد من المسإولٌات.

فٌما نملت "اإلمارات الٌوم" عن المرشحة سلمى الكتبً، لولها: "بؤنها حرصت على التصوٌت  

عملٌة االنتخابٌة والعرس الدٌممراطً، وأنها لم لنفسها مبكراً لشعورها بحماس كبٌر تجاه ال

 تستطع االنتظار حتى تتمكن من التصوٌت فً الثالث من أكتوبر".

وأضافت للصحٌفة: "أنها تركز فً برنامجها االنتخابً على التعلٌم ولضاٌا المرأة والشباب،  

 لمتعلمة بشإونها".الفتة إلى أن المرأة بحاجة إلى تشرٌعات جدٌدة لدعمها ومنالشة المضاٌا ا

ألف و  353ألف من المواطنٌن ٌمكنهم االنتخاب فٌما جرى استثناء  550.544وال ٌسمح إال لـ 

مواطن ومواطنة من تلن لوائم الهٌئات الوطنٌة. وبلغت نسبة إلصاء فئة الشباب )ألل من  354

 %.33عاماً( والتً وصلت إلى  01بالمائة، ممارنة بنسبة )أكثر من  40عاماً(  01

 

 

 !لمنافسها؟ صوتها منحت أم نفسها الكتبً سلمى رشحت هل".. الرسمٌة الصحف تناقض"



 

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

 

           

20 

  2015أكتوبر 

 

 إٌماسن ـ خاص

لالت وكالة األنباء اإلماراتٌة "وام" إن محكمة أمن الدولة نظرت فً لضٌة أحد المتهمٌن وهو 

 االثنٌن.بتهمة االنتماء إلى تنظٌم اإلخوان المسلمٌن المزعوم، ٌوم عاماً"  31مواطن فً الـ"

وتمصد الوكالة بـ"التنظٌم المزعوم" جمعٌة دعوة اإلصالح اإلماراتٌة التً ٌتواجد العشرات من  

م 5105ناشطوها ولٌاداتها فً سجون جهاز أمن الدولة، وسبك أن حكم على معظمهم فً ٌولٌو 

بضرورة "، وطالبت األمم المتحدة ومنظمات دولٌة 40فً المضٌة المعروفة دولٌاً بـ"اإلمارات 

اإلفراج الفوري عنهم واتهمت السلطات بإطالق أحكام سٌاسٌة بسبب مطالبتهم باإلصالحات 

 داخل الدولة.

 من أكتوبر الممبل لالستماع لمرافعة الدفاع. 04وحددت المحكمة جلسة  

 ولم ٌكشف عن هوٌة الناشط اإلصالحً. 

 

 

 

 

 "اإلصالح دعوة"لـ االنتماء بتهمة الدولة أمن محكمة أمام إماراتً مواطن
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 إٌماسن ـ متابعات

تطرق األمٌن العام العام لألمم المتحدة بان كً مون فً تمرٌره أمام الجمعٌة العامة لألمم 

المتحدة فً دورتها السبعٌن المنعمدة فً نٌوٌورن إلى لضٌة اعتمال ومحاكمة المغرد أسامة 

"النجار" مإخرا، النجار، وذلن استجابة من "كً مون" لمذكرة وجهها ناشطون إماراتٌون بشؤن 

  ".40بحسب مولع "اإلمارات

وطرح تمرٌر األمٌن العام لضٌة أسامة النجار فً بند خاص بشؤن انتهاكات حموق اإلنسان فً 

وهونجل معتمل الرأي حسٌن النجار فً المضٌة  -دول العالم. وأكد التمرٌر أن "النجار" 

بعد لمائه مع الممرر الخاص المعنً   أن محاكمته كانت بهدف االنتمام منه -"40المعروفة ال"

  .5100باستمالل المضاة والمحامٌن أثناء زٌارتها لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً فبراٌر 

ودعا األمٌن العام السلطات اإلماراتٌة إلى "اتخاذ تدابٌر فورٌة إلطالق سراح السٌد "النجار" 

  ٌرة بتعرضه للتعذٌب ".وفتح تحمٌك مستمل فً مالبسات اعتماله وادعاءات خط

(، بعد محاكمة لم تحترم فٌها 5100|00|53وتابع التمرٌر األممً، حوكم "النجار" فً )

االجراءات المانونٌة الالزمة ولم تتوفر فٌها ضمانات المحاكمة العادلة، لمدة ثالث سنوات فً 

 دوالر(. 053،111درهم إماراتً )حوالً  311،111السجن وغرامة لدرها 

ر التمرٌر أن من بٌن التهم التً حوكم بها "النجار"، "االتصال بالمنظمات األجنبٌة وتمدٌم وأشا 

معلومات غٌر دلٌمة" وذلن فً إشارة إلى لمائه بالممررة األممٌة غابٌرال كنول التً أكدت أن 

  نظام المضاء والعدالة فً اإلمارات ٌعانً من تحدٌات وعوار حمٌمً.

 اإلمارات فً النجار أسامة بتعذٌب للتحقٌق ٌدعو مون كً بان
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حدة، أن الحكومة اإلماراتٌة لم تستجب التصاالت الممرر الخاص وأفاد تمرٌر األمم المت

لإلمارات بشؤن حموق اإلنسان حول التساإالت التً وجهها لدولة اإلمارات ودعاوى التعذٌب 

التً تعرض لها "النجار"، وأكد التمرٌر أن الممرر الخاص ال ٌزال ٌنتظر توضٌحات اإلمارات 

  بهذا الخصوص.

وانتهاكات توثمها منظمات ت ولٌة فً اإلمارات منذ الربٌع العربً انتماصاوتشهد الحالة الحم 

حموق اإلنسان الدولٌة الرسمٌة واألهلٌة إلى جانب تمارٌر حكومٌة دولٌة حمولٌة عالمٌة على 

غرار تمرٌر الخارجٌة األمرٌكٌة بشؤن حموق اإلنسان السنوي حول العالم، وتإكد جمٌع هذه 

إلماراتٌٌن والمدافعٌن عن حموق اإلنسان والمطالبٌن بها ٌتعرضون المصادر أن الناشطٌن ا

  للتضٌك والتنكٌل والمحاكمات السٌاسٌة وظروف االختفاء المسري والسجن والتعذٌب.

وٌؤتً إدراج لضٌة أسامة النجار فً تمرٌر األمٌن العام لألمم المتحدة تتوٌج لجهود الناشطٌن 

إسسات الدولٌة كافة للضغط باتجاه ولف هذه االنتهاكات وإعادة اإلماراتٌٌن التً ٌبذلونها مع الم

اإلعتبار لإلنسان اإلماراتً وكرامته وإفهام السلطات أن الرفاهٌة المجتزأة واالنتمائٌة التً ٌتمتع 

بها بعض اإلماراتٌٌن ال ٌمكن أن تكون بدٌال عن الحموق والحرٌات للشعب اإلماراتً بؤكمله، 

  إماراتٌون. وفك ما ٌإكده ناشطون

 (40)اإلمارات 
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 إٌماسن ـ متابعات

كشفت جلسة محاكمة مجموعة شباب المنارة العدٌد من االنتهاكات والتجاوزات التً تتم 

رض ممارستها داخل السجون اإلماراتٌة على ٌد جهاز أمن الدولة، ومن هذه األمور تع

المجموعة للتعذٌب والمعاملة السٌئة حٌث اشتكى أفراد المجموعة للماضً خالل محاكمتهم 

 لتعرضهم لإلٌذاء والتعذٌب.

كما كشفت لرارات الماضً التً نطك بها فً الجلسة حرمان المعتملٌن من حمهم فً التماء  

اضً لمطالبة النٌابة ألاربهم ومحامٌهم واحتجازهم فً أماكن مجهولة، وهو األمر الذي دفع الم

 العامة بإٌداع كافة المحبوسٌن فً المنشآت العمابٌة الرسمٌة ولٌس أي مكان آخر.

وشملت لرارات المستشار فالح الهاجري فً نهاٌة الجلسة التؤكٌد على ضمان لوائح ولوانٌن  

لتماء الدولة لحموق المولوفٌن على ذمم المضاٌا، مشٌرا إلى حمهم فً استمبال ألاربهم واال

بمحامٌهم، وفك اإلجراءات واألنظمة المعمول بها، وشدد على ضرورة لٌام النٌابة بكل ما من 

شؤنه التحمك من ادعاءات المتهمٌن حول أوضاعهم الصحٌة، إضافة إلى إٌداع كافة المحبوسٌن 

 فً المنشآت العمابٌة الرسمٌة.

رة لالوا فٌها إنهم تلموا معاملة وكانت المحاكمة لد شهدت مداخالت متعددة من مجموعة المنا 

سٌئة فً السجون، فً حٌن أشار العدٌد منهم إلى حاالت صحٌة مختلفة كفمدان الذاكرة، 

  والروماتٌزم، والمولون، وخالفه. 

 لها ٌتعرضون التً االنتهاكات تفضح المنارة شباب محاكمة جلسة
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وأجلت دائرة أمن الدولة فً المحكمة االتحادٌة العلٌا خالل جلستها الٌوم برئاسة المستشار فالح  

 53معتمال فً لضٌة مجموعة المنارة لجلسة  00الدولة محاكمة  الهاجري رئٌس دائرة أمن

 أكتوبر الممبل وذلن الستكمال اإلجراءات المانونٌة.

وفً المضٌة الثانٌة التً ترأسها الماضً شهاب الحمادي لررت المحكمة االتحادٌة العلٌا تؤجٌل  

 ممبل لمزٌد من المداولة.أكتوبر ال 05النطك بالحكم فً لضٌة االنضمام لتنظٌم ارهابً لجلسة 

وبعد عامٌن من السجن المسري دون توجٌه أي اتهامات لهم، أحالت النٌابة العامة فً اإلمارات  

ملف ما ٌعرف بـ"مجموعة المنارة" إلى المحكمة االتحادٌة العلٌا بتهمة اإلرهاب، وتجاهل بٌان 

ة، وهو ما عده نشطاء وحمولٌون النٌابة العامة ذكر أسمائهم أو تارٌخ اعتمالهم وحٌثٌات المضٌ

 محاولة لتضلٌل الرأي العام.

وبحسب الرواٌة البولٌسٌة التً ٌدحضها نشطاء حموق اإلنسان، اتهم النائب العام المجموعة  

بتصنٌع المتفجرات واستعمالها من خالل أنشطة مخٌمات ألاموها لتلن األغراض وتدبٌر سبل 

وتوفٌر وسائل انتمال األعضاء إلٌها وإلى أماكن التدرٌب اإلعاشة ولوازم التدرٌب فً المخٌمات 

على الرماٌة واألعمال المتالٌة وأماكن تجمعات أعضاء الخالٌا وإعداد وتسجٌل ونسخ مواد 

إعالمٌة مسموعة ومرئٌة وممروءة تروج ألفكارهم وتحض على المتال بزعم أنه جهاد 

 اإلنترنت. وتوزٌعها على األعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة
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 اٌماسن ـ خاص

ضر اتهامها لـ"شباب المنارة" إنهم ٌسعون لملب نظام الحكم فً لالت النٌابة العامة فً مح

  اإلمارات وإلامة دولة الخالفة "المزعومة" بمسدس وبندلٌة هوائٌة.

فً الجلسة "ٌوم االثنٌن" أن األدلة: "تشٌر إلى حٌازة رئٌس "الخلٌة اإلرهابٌة" و فٌما لالت 

كما حاز بدون ترخٌص الطلمات الهوائٌة   سالح غٌر ناري )مسدس هوائً( بدون ترخٌص،

بدون ترخٌص الصاعك الكهربائً دون  -نائبه– 5والتً تستخدم فً السالح فٌما حاز المتهم 

فمد حاز بدون ترخٌص سالحاً غٌر  5طة المختصة، أما المتهم الحصول على ترخٌص من السل

ً غٌر ناري )لم ٌحدد  55ناري )بندلٌة هوائٌة( وكذلن المتهم  فمد حاز بدون ترخٌص سالحا

 نوعه(".

و تستخدم "المسدس" و "البندلٌة الهوائٌة" فً األلعاب أو للتدرٌب وال تحتاج إلى تراخٌص،  

 الكهرباء.كما هو الحال فً الصاعك 

 قٌادته وتهدٌد اإلمارات فً الحكم نظام لقلب وبندقٌة مسدس: العامة النٌابة
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ً وأحدهم ٌحمل جواز جزر الممر  54متهما  00ولالت النٌابة إن هإالء المتهمٌن ال   إماراتٌا

وواحد سوري الجنسٌة، ٌسعون باستخدام هذه األسلحة "غٌر النارٌة" لملب نظام الحكم، 

صد و"أدخلوا إلى الدولة وحازوا األسلحة النارٌة الموصوفة بتمرٌر مختبر األدلة الجنائٌة بم

 ارتكاب جرائم إرهابٌة ماسة بؤمن الدولة ومصالحها".

وأشارت النٌابة إلى أن ما وصفتها بـ"الجماعة اإلرهابٌة" أنها باستخدام مسدس وبندلٌة هوائٌة  

وتغٌٌر نظام الحكم فً الدولة بإلامة   وصاعمٌن كهربائٌٌن ٌستهدفون لٌادات الدولة ورموزها

ٌتفك وأفكارهم ومعتمداتهم المتطرفة والتكفٌرٌة واعدوا لذلن دولة خالفتهم المزعومة على نحو 

األسلحة النارٌة والذخائر وتواصلوا مع المنظمات اإلرهابٌة الخارجٌة )جبهة النصرة وداعش 

وجبهة تحرٌر بلوشستان اإلٌرانٌة( وأمدوهم باألموال واألشخاص الالزمٌن لالستعانة بهم فً 

 تحمٌك أهدافهم داخل الدولة".

حسب اتهامات النٌابة العامة فإن تواصل "شباب المنارة" مع "جبهة تحرٌر بلوشستان وب 

 اإلٌرانٌة" ٌهدف إلى اإلساءة للدولة ولطع العاللات الدبلوماسٌة معها!.

وبحسب مرالبٌن فإن النٌابة العامة تموم بتصوٌر دولة اإلمارات وكؤنها خٌمة فً صحراء ال  

خص ٌملكون مسدس وبندلٌة هوائٌتٌن و صاعمً كهرباء، ش 54تملن جٌش وال لوة ٌستطٌع 

 لٌتمكنوا من للب نظام الحكم بهذه السهولة.
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 خاص -اٌماسن

الصادر عن  5103 - 5103مدوٌا فً تمرٌر التنافسٌة العالمٌة للعام  سمطت اإلمارات سموطا

المنتدى االلتصادي العالمً " دافوس " فً سوٌسرا، حٌث تراجعت خمس درجات للوراء عن 

  تمرٌر العام الماضً، فٌما تمدمت لطر لتحل المرتبة األولى عربٌاً بدالً من الدولة.

عالمٌاً، والثانٌة عربٌاً، ممارنة بالعام الماضً حٌث حلت  04وحلت اإلمارات فً المرتبة 

  عالمٌاً و األولى عربٌاً. 05مارات فً المرتبة اإل

وبحسب التمرٌر فإن السبب الرئٌس وراء ما وصفه "بالسموط" لإلمارات فإن تدهور التعلٌم 

 54العالً والبحث العلمً فً الدولة ٌمف وراء هذا السموط الذي وضع اإلمارات فً المرتبة 

 عالمٌاً.

بنٌة تحتٌة متطورة للغاٌة، ومإسسات لوٌة وتوفر لاعدة وأشار التمرٌر إلى أن اإلمارات تملن  

أكثر تنوعا من دول مجلس التعاون الخلٌجً  -بشكل ملحوظ -صلبة، وااللتصاد اإلماراتً 

  األخرى.

ودعا التمرٌر اإلمارات إلى المواصلة فً المسار التدرٌجً فً ضبط أوضاع المالٌة العامة 

 على الرغم من االنخفاض فً أسعار النفط.لضمان أن وضعها المالً ال ٌزال لوٌا 

وتجنب اإلعالم الرسمً الحدٌث عن مرتبة اإلمارات هذا العام، فٌما استمرت بعض الصحف 

 بذكر مرتبة العام الماضً.

 العالمٌة التنافسٌة تقرٌر فً لإلمارات مدوي سقوط.. الرسمً اإلعالم ٌتداوله لما خالفا  
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وٌعد التمرٌر من أهم التمارٌر العالمٌة المهتمة بااللتصاد وبمإشرات الدول، وتصنف  

مإشرا  05  ضمن ثالث مراحل تنموٌة رئٌسٌة متضمنة دولة( التً ٌشملها التمرٌر 004الدول)

مإشرا فرعٌا وتمثل الثالث مراحل حالة التطور والتنمٌة االلتصادٌة فً الدول:   000أساسٌا و 

المرحلة األولى هً مرحلة المتطلبات األساسٌة والثانٌة مرحلة عوامل تعزٌز الفعالٌة والثالثة 

ر وهً األكثر تطورا حٌث تعتبر الدول التً تمع ضمن مرحلة عوامل تعزٌز اإلبداع واالبتكا

 هذه المرحلة من الدول المائمة على االلتصاد المعرفً.

 المصدر الرئٌس

  

 

 

 

 

 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/
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 إٌماسن ـ متابعات

دات سكنٌة فً دبً بإٌجار ٌناسب ذوي الدخل المحدود الذٌن تمل وح توافر محللون استبعد

رواتبهم عن عشرة آالف درهم شهرٌاً، كما استبعدوا تراجع األسعار إلى مستوٌات تناسب هذه 

 الفئة من السكان.

أن ثلثً سكان دبً ٌتماضون رواتب شهرٌة تتراوح بٌن ثالثة وعشرة « الرإٌة»وأكدوا لـ  

ألف درهم كحدٍّ أدنى  31آالف درهم، فٌما ال ٌمل إٌجار شمة مكونة من غرفة نوم واحدة عن 

 فً الدانة.

واعتبر المسإول فً شركة موف إن العمارٌة بول كولنز أن تكالٌف استئجار مسكن ٌجب أال  

  زٌد على ثلث الراتب الشهري لألسرة.ت

وأضاف أن إٌجارات دبً ال تناسب من ٌتماضى ألل من عشرة آالف درهم، حتى فً حال 

 تراجعت األسعار إلى النصف أو جرى طرح وحدات سكنٌة جدٌدة فً السوق.

وأشار إلى أن الحدٌث كثُر عن طرح وحدات سكنٌة بؤسعار منخفضة فً ضواحً دبً، لكنه  

أن هذه العمارات ال تناسب ذوي الدخل المحدود، بل إنها موجهة إلى فئة متوسطً الدخل  اعتبر

 ألف درهم على األلل. 03الذٌن ٌتماضون راتباً شهرٌاً 

واعتبر أن الحل لفئة محدودي الدخل ٌتمثل فً مشاركتهم السكن مع أسر أخرى أو التوجه إلى  

 إمارات أرخص من دبً مثل الشارلة وعجمان.

ن جهته، أكد المحلل العماري سهم جورج أن تؤجٌر شمة مكونة من غرفة نوم واحدة ٌجب أن م 

 ألف درهم شهرٌاً. 05ألف درهم سنوٌاً لٌناسب األسر التً تتماضى  51ٌتراجع إلى 

 أرخص؟ إمارات عن بحثا دبً المحدود الدخل ذوو سٌغادر هل
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لكنه لفت فً الولت ذاته إلى وجود توجه لوي لتوفٌر مساكن لمتوسطً الدخل الذٌن بممدورهم  

 ألف درهم سنوٌاً. 31و 03ح بٌن دفع إٌجارات تتراو

واعتبر أن المطورٌن ٌركزون على تنفٌذ مثل هذه المشارٌع فً أحٌاء جدٌدة فً دبً الند،  

 ومنها مشروع سكوٌر تاون لشركة نشاما أو كٌو بوٌنت.

وتابع أن الحل ٌتبلور لمتوسطً الدخل مع تكثٌف مثل هذه المشارٌع التً تخفف الضغط على  

 المجاورة.المناطك 

درهم للمدم المربعة،  011ورجح صعوبة توفٌر مساكن بؤسعار ألل ألن تكلفة البناء ال تمل عن  

 وذلن دون احتساب تكلفة األرض والتسهٌالت األخرى والبنى التحتٌة الالزمة.

وبٌّن تمرٌر أصدرته شركة كالتونز العالمٌة العاملة فً مجال االستشارات أنه فً الربع الثانً  

فً المئة، مع األخذ فً  1.4ن العام الجاري انخفض متوسط اإلٌجارات فً دبً بنسبة م

 االعتبار االنخفاض الشامل فً األشهر الستة حتى ٌونٌو.

واستمرت أسعار الشمك فً المجمعات المتوسطة العام الجاري، فً حٌن شهد السوق انخفاضاً  

  ع الثانً من العام.فً إٌجارات الفٌالت بنسبة واحد فً المئة فً الرب

وفً السٌاق ذاته، أكد مدٌر شركة هاربور العمارٌة مهند الوادٌة وجود نمص فً الوحدات 

المخصصة لمتوسطً الدخل، بعد أن ركز المطورون فً دبً فً السنوات الماضٌة على إنشاء 

  العمارات الفاخرة.

شارٌع موأن عدداً كبٌراً من الواعتبر أن المطورٌن أدركوا أهمٌة الفئة لذوي الدخل المحدود، 

 الجدٌدة ٌناسب هذه الفئة وهً األكبر فً دبً.

 

 

 


