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 اٌّؾشس اٌغ١بعٟ

فشٍذ أعٙضح اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ٚاأل١ِٕخ، فٟ دفغ اٌّٛاؽ١ٕٓ اإلِبسار١١ٓ، ٔؾٛ اٌزششؼ ١ًٌٕ 

ػؼ٠ٛخ اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ فٟ اٌذٌٚخ، سغُ وً رٍه "اٌذػب٠خ" اإلػال١ِخ اٌؼظ١ّخ اٌّظبؽجخ ػٍٝ 

اٌّئششاد ػٍٝ "فشً" ل١بَ رٍه "االٔزخبثبد" دْٚ رٍج١ٗ ٍزششؼ، ٠ٚجذٚ رٌه أٚي ِذٜ خّغخ أ٠بَ ٌ

 ؽبد اٌشؼت اإلِبسارٟ ثّغٍظ ٚؽٕٟ وبًِ اٌظالؽ١بد ٠ٕزخجٗ وً أفشاد اٌّغزّغ.ؽّٛ

ؽ١ش رش١ش األسلبَ اٌزٟ ٔششرٙب، اٌظؾف اٌشع١ّخ، ٠َٛ اٌغجذ، اٌٝ اْ ػذد اٌّغغ١ٍٓ ٌٍزششؼ  

( ع١ذح. ٠ٚؼزجش اٌؼذد ألً ِٓ آخش 87ٍجبد )( ِٓ ث١ُٕٙ ؽ3ٖٗفٟ أزخبثبد اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ثٍغ ) 

( ع١ذح. 7٘( ِششؾبً ث١ُٕٙ )3َٙٗ ؽ١ش ثٍغ ػذد اٌّغغ١ٍٓ )ٕٔٔٓأزخبثبد أعش٠ذ ٌٍّغٍظ ػبَ 

( ٕٙٓٓثً اْ ػذد اٌّغغ١ٍٓ فٟ أزخبثبد ٘زا اٌؼبَ ألً ِٓ أٚي أزخبثبد ٌٍّغٍظ اٌٛؽٕٟ ػبَ )

 (ِششؼ.ٙ٘ٗؽ١ش ثٍغ ػذد اٌّششؾ١ٓ)

غ١ش ِزٛلؼخ ٌـ"عٙبص أِٓ اٌذٌٚخ" اٌزٞ ٚػغ لٛائُ "ا١ٌٙئبد االٔزخبث١خ"، ٚاٌزٟ  ٚرجذٚ رٍه ٔز١غخ 

٠شٜ "اٌغٙبص" أُٔٙ "ِؾظٛظ١ٓ" ثزٍه اٌّٛافمخ األ١ِٕخ، ٠ٚزّبشْٛ ِغ "ع١بعزٗ" فٟ سفغ ل١بَ 

"ِغٍظ ٚؽٕٟ وبًِ اٌظالؽ١بد ٠ٕزخت ِٓ وً أفشاد اٌّغزّغ"، ٚرجذٚ وزٌه ٔز١غخ غ١ش ِزٛلغ 

( ٕٔٔٓٙب ثبٌّغّٛػ ٌُٙ ثباللزشاع فٟ ٘زٖ االٔزخبثبد ِمبسٔخ ثبٔزخبثبد ػبَ )ارا ِب رُ ِمبسٔز

َ ( ٕٔٔٓ( ػؼٛاَ ِمبسٔخ ثؼبَ )83ٕ(أٌف ٚ)ٕٕٗؽ١ش عشٜ سفغ ػذد "اٌّؾظٛظ١ٓ" اٌٝ )

 الوطنً المجلس" انتخابات" فشل مؤشرات
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(أٌف ٕٙ٘( فمؾ. ٚثٍغ ػذد اٌز٠ٓ عشٜ اعزضٕبئُٙ ٘زا اٌؼبَ)8ٕٗ,3ٕٔؽ١ش ٌُ ٠غّؼ عٜٛ )

 ٛائُ.( ِٛاؽٓ ِٚٛاؽٕخ ِٓ رٍه اٌم8ٖ٘ٚ)

ثىً األًِ أْ رّضً رٍه اٌّمبسٔبد، اػبدح ٌذساعخ رٍه "االعزشار١غ١خ" اٌزٟ رُجؼذ اإلِبسار١١ٓ ػٓ  

اٌّىزغجبد اٌزٟ لذِٙب ٌُٙ "االرؾبد"، ٚعشٜ "اٌزؾب٠ً" ػ١ٍٙب، ٚأُ٘ رٍه اٌّىزغجبد "ِغٍظ 

٢ثبء ٚؽٕٟ ِّضً ٌٍشؼت"، ػٍٝ لبػذح "اٌّٛاؽٕخ اٌّزغب٠ٚخ"، ٚاػبدح إٌٙظ ٔؾٛ "ع١بعخ ا

اٌّئعغ١ٓ" ٌٍذٌٚخ، ٚاػبدح رم١١ُ "وً رٍه اٌزظشفبد" ثؾك اٌّطبٌج١ٓ ثبإلطالؽبد اٌغ١بع١خ فٟ 

 اٌجالد.
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 خاص ـ اٌماسن 

 المسجلٌن عدد فً تراجعا   السبت، ٌوم الرسمٌة، الصحافة عنها كشفت التً اإلحصاءات أظهرت

( م6002) عام جرت التً السابمة باالنتخابات ممارنة  الوطنً، المجلس النتخابات للترشح

 (.م6022)و

 من الذي) الوطنً المجلس انتخابات فً للترشح المسجلٌن عدد بلغ فمد الوطنٌة اللجنة وبحسب 

 آخر من ألل العدد وٌعتبر. سٌدة 87 طلبات بٌنهم من 943( المادم اكتوبر فً إجراءها الممرر

 .سٌدة 78 بٌنهم مرشحا  ( 423) المسجلٌن عدد بلغ حٌث للمجلس أجرٌت انتخابات

 عام الوطنً للمجلس انتخابات أول من ألل العام هذا انتخابات فً المسجلٌن عدد إن بل 

 .مرشح 482 المرشحٌن عدد بلغ حٌث( 6002)

 حٌث الضعف، إلى( واالنتخاب الترشح لهم ٌحك من) االنتخابٌة الهٌئات عدد زٌادة من بالرغم  

 سوى ٌسمح لم حٌث(  م6022) بعام ممارنة عضوا   683و ألف 664  الموائم ضمت

 مواطن 898 و ألف 862 العام هذا استثنائهم جرى الذٌن عدد وبلغ. فمط( 263,684)

 .الموائم تلن من ومواطنة

ً  " منسوب زٌادة إلى للترشح المسجلٌن عدد فً التراجع هذا وٌشٌر   المواطن لدى" الوع

 أي ٌملن وال" االستشاري" على دوره ٌمتصر الذي" الوطنً المجلس" جدوى بعدم اإلماراتً،

 .رلابٌة أو تشرٌعٌة صالحٌات

 حٌث الماضٌة، باالنتخابات ممارنة -أٌضا  – اإللبال نسبة تراجع المرالبٌن من كثٌر وٌتولع 

 لهم المسموح إجمالً من بالمائة 68.88" 6022 انتخابات" فً الممترعٌن نسبة بلغت

 .بالمشاركة

 الماضٌة باالنتخابات مقارنة الوطنً المجلس النتخابات المرشحٌن عدد تراجع
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 صخا ـ إٌماسن

 إلى المرشحٌن أعداد انخفضت بعدما وجهها بماء للخروج ثملها بكل اإلماراتٌة الحكومة ألمت

 من األخٌر ولبل الرابع الٌوم حتى 6024 عام انتخابات فً المرشحٌن ألعداد بالنسبة النصف

 بمرشحٌن تدفع أن إال للحكومة ٌعد لم أنه لها تمرٌر فً" إٌماسن" تولعت وكما الترشٌح،

 مرشحا 30 بوالع مرشحا   943 إلى مرشحا 683 من المرشحٌن عدد لرفع علٌها محسوبٌن

 . المترشحٌن عدد ربع ٌعادل ما وهو األخٌر، الٌوم فً إضافٌا

 موظف للترشح المسجلٌن آخر أن" إٌماسن" إلٌه ذهبت ما تثبت التً الساخرة المفارلات ومن

 . رسمٌا الترشح باب إلفال من فمط واحدة دلٌمة لبل اللجنة ممر إلى وصل دبً، شرطة من

 أن بعد المترشحٌن عدد فً األٌام ألل ٌكون أن ٌنبغً األخٌر الٌوم فإن المنطمً التسلسل وحسب

 كثٌرا العدد تراجع فٌما مرشحا، 89 للنصف انخفض الثانً والٌوم مرشح، 206 األول الٌوم بلغ

 بمرشح اكتفت وبعضها المرشحٌن، من اإلمارات بعض وخلت مرشحا 46 إلى الثالث الٌوم فً

 مع ومتناسبا ممبوال لٌظهر العدد لرفع فسعت بالخطر اإلماراتٌة الحكومة أشعر ما وهو واحد،

 األدوات كل فٌها واستخدمت ثملها بكل فٌها وألمت الحكومة لادتها التً الحماسٌة الحملة

 . والمضاء والشرطة الحكومً المطاع فٌها بما الحكومٌة واألجهزة اإلعالمٌة

 ٌوم بآخر مرشحا 90 بـ وتدفع الوجه بماء للخروج ثقلها بكل تلقً اإلمارات حكومة
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 إلى الرابع الٌوم فً المرشحٌن عدد ورفعت

 الٌوم فً الصدمة وكانت مرشحا، 26

 تصرف فً متولعا كان ما وهو األخٌر

 بل حمٌمٌة؛ بانتخابات تبالً ال التً الحكومة

 وجها تجمل دٌكورٌة شكلٌة انتخابات

 نصٌب، الدٌممراطٌة من له لٌس دٌممراطٌا

 دفعة مرشحا 30 المرشحٌن لسلة لتزٌد

 بحسب للمنطك ٌفتمد ما وهو واحدة

 . مرالبٌن

 الٌوم فً لالنتخابات الوطنٌة اللجنة وتسلمت

 طلب 30 المرشحٌن تسجٌل أٌام من األخٌر

 كافة من سٌدة 62 لـ طلبات بٌنهم من ترشح

 الدولة، إمارات جمٌع فً التسجٌل مراكز

 87 بٌنهم مرشحا 943 اإلجمالً العدد لٌبلغ

 محورٌة مرحلة اللجنة تختم وبذلن سٌدة،

 استلمت التً االنتخابٌة العملٌة مراحل من

  .أٌام 8 مدار على الترشح طلبات خاللها

 المرشحون عبر" االتحاد صحٌفة" وبحسب

 خالل الكبٌر ارتٌاحهم عن أبوظبً فً

 67المتمدمٌن اجمالً بلغ اذ التسجٌل، عملٌة

 المجموع لٌصل نساء، 8 منهم مرشحا

 82 منهم مرشحا، 33 الى اإلمارة فً الكلً

 كان دبً لجنة فً أما. إناثا 67و ذكورا

 دبً، شرطة من موظف المسجلٌن آخر

 لبل ترشحه لتسجٌل اللجنة ممر الى وصل

 الترشح باب إلفال من فمط واحدة دلٌمة

 عن المتمدمٌن عدد وصل فٌما رسمٌا،

 66 و رجال 40 شخصا، 26 الى االمارة

 فٌما. مماعد أربعة على سٌتنافسون سٌدة،

 الخامس الٌوم مشهد النسائً العنصر تصدر

 من مرشحا ، 24 بـ والختام الشارلة، فً

 عدد إجمالً لٌصبح نساء، بعأر بٌنهم

 من مرشحا ، 28 اإلمارة عن المرشحٌن

 عجمان، مركز واغلك. مرشحة 29 بٌنهم

 سابك، لانونً لمستشار بطلب األخٌر ٌومه

 69 إلى اإلمارة فً اإلجمالً العدد لٌصل

 .نساء أربع بٌنهم مرشحا  
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 بصا٠ّبعه ـ خ

شؾ١ٓ اٌزٟ أػٍٕزٙب اٌٍغٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌالٔزخبثبد فٟ اإلِبساد ثؼذ أسثؼخ أ٠بَ ِٓ أظٙشد أػذاد اٌّش

فزؼ ثبة اٌزششؼ ٌإلِبسار١١ٓ أزىبعخ ِجىشح ٌالٔزخبثبد اٌمبدِخ ٚػضٚفب وج١شا ػٓ اٌزششؼ 

ٚإٌّبفغخ ف١ٙب، سثّب ٌمٕبػخ وض١ش٠ٓ ثؤْ االٔزخبثبد ِب ٟ٘ اال )رّض١ٍ١خ فبشٍخ( ٌزغ١ًّ طٛسح 

اٌذٌٚخ، ٚاظٙبس لذس وج١ش ِٓ )اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌّض٠فخ( اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب أٞ ٔظ١ت ِٓ أسع اٌٛالغ 

 ثٕبء ػٍٝ اٌزغشثخ اٌغبثمخ ِٚب أفشصرٙب ِٓ ٔزبئظ، ثؾغت ِشالج١ٓ.

، ٟٚ٘ ٔغجخ ِٕخفؼخ عذا ٕ٘ٔٓؽٍجب ٌٍزششؼ ٌٍؼبَ  3ٕ٘أٔٙب رٍمذ  ٚأػٍٕذ ٌغٕخ االٔزخبثبد 

اٌزٞ وبْ ف١ٗ ػذد  ٕٔٔٓ% ػٓ اٌؼبَ ٓ٘رئشش اٌٝ رشاعغ ػذد اٌّششؾ١ٓ اٌٝ ِب ٠مبسة 

  .3ٙٗاٌّششؾ١ٓ 

ٚ٘زا ِب ٠ئوذ ِب ر٘جذ ا١ٌٗ )ا٠ّبعه( فٟ رمبس٠ش٘ب ِٓ ػضٚف اٌشؼت اإلِبسارٟ ػٓ اٌّشبسوخ 

مك اسادح اٌّٛاؽٓ اإلِبسارٟ ٚال رّٕؾٗ ؽمب ِزغب٠ٚب فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ فٟ أزخبثبد شى١ٍخ ال رؾ

اٌّشبسوخ فٟ د٠ّمشاؽ١خ ؽم١م١خ رجٕٟ اٌجالد ػٍٝ أعظ طٍجخ رمَٛ ػٍٝ اؽزشاَ ؽمٛق اإلٔغبْ 

 !للنصف ٌنخفض المرشحٌن عدد.. اإلماراتٌة لالنتخابات مبكرة انتكاسة
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ٚؽمٗ فٟ اٌزؼج١ش ٚإٌمذ ٚاٌجٕبء، ١ٌغذ 

د٠ّمشاؽ١خ رؾشَ ٔظف اٌّغزّغ ؽمٗ فٟ 

  اٌّشبسوخ اٌغ١بع١خ .

خ ٌٍخشٚط ِٓ ٘زا اٌؾشط ِبرا عزفؼً اٌؾىِٛ

ثؼذ أْ أٌمذ ثىً لٛرٙب ٚؽبلزٙب فٟ اٌزش٠ٚظ 

ٌالٔزخبثبد اٌمبدِخ، ٚعخشد وً أدٚارٙب 

اإلػال١ِخ إللٕبع اإلِبسار١١ٓ ثبٌّشبسوخ 

اٌفبػٍخ فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔزخبث١خ، ثؼذ أْ رٍمذ 

٘ض٠ّخ وج١شح ثزٕبلض أػذاد اٌّششؾ١ٓ اٌٝ 

 ِب ٠مبسة إٌظف.

رؾبد  دمح اٌؾّبدٞ سئ١ظ رؾش٠ش طؾ١فخ اال 

ػجّش ػٓ خ١جخ أٍِٗ ِٓ ٘زٖ األسلبَ لبئال: 

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب وٕب ٔزٛلغ أػذاداً أوجش 

زشِشؾ١ٓ، عٛاء ِٓ اٌشعبي أٚ  ُّ ِٓ اٌ

إٌغبء، اال أْ ٘زٖ األسلبَ رجذٚ ِٕطم١خ فٟ 

 اٌزغشثخ االٔزخبث١خ اٌضبٌضخ.

ٚأػبف أْ أزخبثبد ٘زا اٌؼبَ ٌٓ رىْٛ  

زشِشؼ، عٍٙخ، ال ػٍٝ  ُّ إٌبخت ٚال ػٍٝ اٌ

زشِشؾ١ٓ  ُّ فبٌظٛد اٌٛاؽذ ٠زطٍت ِٓ اٌ

عٙذاً أوجش إللٕبع إٌبخج١ٓ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ 

أطٛارُٙ، فىً ٔبخت ع١ؼطٟ طٛرٗ 

زشِشؼ ٚاؽذ فمؾ ٚال ػضاء ٌٍجم١خ، أِب  ُّ ٌ

إٌبخت فبٌّغئ١ٌٚخ ػ١ٍٗ أوجش، ألٔٗ أٚالً 

٠زؾًّ ِغئ١ٌٚخ اٌّشبسوخ ٚاٌز٘بة 

ً أٔٗ ٘ٛ اٌزٞ ث١ذٖ ٌظٕذٚق االلزشاع،  ٚصب١ٔب

اٌمشاس فٟ أْ ٠ٛطً اٌؼؼٛ اٌزٞ ٠غزؾك 

ٌٍجشٌّبْ، ٚثبٌزبٌٟ ٠غؼً اٌجشٌّبْ ل٠ٛبً، 

ٚث١ذٖ ٠ّىٓ أْ ٠ٛطً ٌٍجشٌّبْ شخظبً ػبد٠بً 

ال ٠ؼ١ف ٌٍجشٌّبْ ش١ئبً، ثً ٠ؤخز ِمؼذاً وبْ 

 ِٓ ؽك شخض أوفؤ ِٕٗ.

  

يىاساج نهحكىيح: يرشحىٌ أقم ونكُهى 

 )َخة يتًٍزج(!

ؽبٚي اٌىبرت فٟ طؾ١فخ اٌخ١ٍظ  ِٓ عبٔجٗ  

"ؽج١ت اٌظب٠غ، أْ ٠ؼّضٞ ٔفغٗ ٠ٚٛاعٟ 

اٌؾىِٛخ ثؤػذاد اٌّششؾ١ٓ اٌم١ٍٍخ فٟ ِمبٌزٗ 

اٌزٟ ؽٍّذ ػٕٛاْ: )ِششؾْٛ ألً... 

 ِظٛرْٛ أوضش(.

ٚلبي اٌظب٠غ: ٠ؼذ اٌؼبدْٚ ٠ٚؾغجْٛ،  

٠غّؼْٛ ػذد اٌّششؾ١ٓ ٌٍّغٍظ اٌٛؽٕٟ 

١ٌَٛ اٌزبٌٟ، وً ٠َٛ ٠ٚؼ١فٛٔٗ اٌٝ ػذد ا

ٚاٌزٛلؼبد ؽزٝ ا١ٌَٛ أْ ػذد اٌّششؾ١ٓ 

، ٕٔٔٓاإلعّبٌٟ لذ ال ٠جٍغ عمف أزخبثبد 

ً أْ إٌخجخ اٌزٟ سشؾذ  ٚاٌزٛلؼبد أ٠ؼب
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فغٙب ِز١ّضح، ٚلذ ٠ىًّ إٌٛع ِؼبدٌخ اٌشلُ. 

ُِٙ عذا أْ ٠ٕؾٛ رفى١شٔب رٌه إٌؾٛ، ؽ١ش 

اْ ٕ٘بن اؽزّبال آخش خبسط اٌزفى١ش إٌّطٟ 

برا ال ٠ش١ش ػذد اٌّششؾ١ٓ األلً اٌغب٘ض: ٌّ

اٌٝ ٔؼظ أوجش؟ سثّب فىش اٌجؼغ ثبٌزششؼ 

صُ رشاعغ ألٔٗ ر١ٙت فٟ ٚلزٗ ٘زا ِغئ١ٌٚخ 

ثٙزا اٌؾغُ، ٚؽذس ٔفغٗ لبئال: األفؼً أْ 

.ارا ِٕؾٕب هللا ؽٛي 3ٕٔٓأدخً أزخبثبد 

ػٍٝ أْ ٔٛع  3ٕٔٓاٌؼّش، فغٛف ٔزفك فٟ 

 اٌّششؾ١ٓ أفؼً فٟ وً دٚسح، ٚأْ اٌؼجشح

 ١ٌغذ ثبٌىضشح اٌؼذد٠خ.

ٚاعزذسن ثبٌمٛي: ٌىٓ اٌؼجشح ثبٌىضشح  

اٌؼذد٠خ لطؼب فٟ اٌؼفخ اٌّمبثٍخ ألٕٔب ٔش٠ذ 

٘زا اٌؼبَ اٌٛطٛي اٌٝ ٔغجخ وج١شح ٚالفزخ 

ِٓ اٌّظٛر١ٓ، ؽ١ش رؼبػفذ ا١ٌٙئبد 

االٔزخبث١خ، ٚاسرفغ اٌٛػٟ فٟ دٌٚخ اٌؼٍُ 

ٚاٌّؼشفخ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌزطٍؼبد، ٚال ػزس 

ٓ ال ٠ظٛد ثؼذ ٚسٚد اعّٗ فٟ ا١ٌَٛ ٌّ

ً ٚأْ ػ١ٍّخ  ِغّؼٗ االٔزخبثٟ، خظٛطب

 اٌزظ٠ٛذ ال رؤخز اال دلبئك ِؼذٚدح.

  

 يا هً األسثاب وعهى يٍ ٌقع انهىو

٠مٛي اٌظب٠غ: اٌجؼغ لذ ٠غزٙذ إل٠شاد  

أعجبة ػبؽف١خ رؾزُ اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ 

اٌٛاعؼخ، ػٍٝ أ١ّ٘خ رٍه األعجبة اٌٛعذا١ٔخ 

ٌّٛػٛػ١خ ٚاٌؼمال١ٔخ فبْ األعجبة ا

ؽبػشح، ٚػٍٝ سأعٙب أْ اٌٍَٛ ػٍٝ رمظ١ش 

اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ، ارا ٚعذ، ٠ىْٛ فٟ اٌؼبدح 

عّبػ١ب، فٍّبرا ال ٠غبُ٘ فٟ اٌزغ١١ش 

ٚاٌزط٠ٛش ِٓ ٠ٜٙٛ رٛع١ٗ اٌٍَٛ أٚ رٕفظ 

اٌشىبٜٚ اٌّش٠شح ٚوؤٔٙب اٌٙٛاء أٚ اٌٜٙٛ 

ٚاٌٙٛا٠خ؟ شغٍه اٌشبغً أْ رٕزمذ ٚرؼذد 

ه اٌىالَ ػٓ رمظ١ش األداء أٚ األخطبء. شغٍ

لظٛس اٌّٛاسد ٚإٌّبً٘. شغٍه سطذ وً 

وج١شح ٚطغ١شح ٚاٌزؤفف ِٓ وً لٛي أٚ فؼً. 

شغٍه اٌززِش اٌذائُ ٚوؤٔٗ ال ِخٍٛق فٟ 

األسع عٛان. شغٍه رط٠ٛش األداء 

اٌؾىِٟٛ ػّٓ ِشزشوبد ٚػاللبد 

 اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ االرؾبدٞ ِٚغٍظ اٌٛصساء؟

ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ، أٌمٝ اٌظب٠غ ثبٌٍَٛ ٚ 

لبئال: أػغجٕٟ رٍفض٠ْٛ أثٛظجٟ ؽ١ٓ ٚػغ 

شؼبس االٔزخبثبد فٟ ٚاعٙخ ٔششارٗ 

اإلخجبس٠خ.. ٌُ رؼغجٕٟ ٚعبئً اػال١ِخ 

ً ِشئ١خ رظشفذ ٚوؤٔٙب  ٚؽ١ٕخ، خظٛطب
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ال رؼ١ٕٙب، أٚ وؤْ االٔزخبثبد ١ٌغذ فٟ اإلِبساد ٚأّب فٟ  ٕ٘ٔٓآخش ِٓ ٠ؼٍُ، أٚ وؤْ أزخبثبد 

 ٛاق.عضس ٚاق اٌ

ٚخزُ ثبٌمٛي: االٔزخبثبد فٟ اإلِبساد ؽذس ع١بعٟ ٚاعزّبػٟ ٚصمبفٟ ثبِز١بص، ٚ٘ٛ ؽذس  

  اػالِٟ وج١ش، فًٙ ٔىْٛ وجبساً ٚٔؾٓ ٔزٕبٌٚٗ أٚ ٔؾزفٟ ثٗ؟

عئاي اٌظب٠غ سثّب أعبة ػٕٗ أخفبع أػذاد اٌّششؾ١ٓ، ٚسثّب ع١ضجذ ٌٗ أوضش ػضٚف 

رغبٍ٘ذ اٌؾىِٛخ أوضش ِٓ ٔظفُٙ ٚؽشِزُٙ ِٓ ؽك اإلِبسار١١ٓ ػٓ اٌّشبسوخ ف١ٙب، و١ف ال ٚلذ 

 اٌّشبسوخ أطال!

ٚرجمٝ اإلعبثخ ػٍٝ عئاي ِبرا عزفؼً اٌؾىِٛخ اإلِبسار١خ ٌٍخشٚط ِٓ ٘زٖ اٌٛسؽخ، ًٚ٘  

عزغزغً ا١ٌَٛ األخ١ش ٌزٍمٟ ثآخش أٚسالٙب ثبٌضط ثّششؾ١ٓ ؽى١١ِٛٓ ٌشفغ ٔغجخ اٌّششؾ١ٓ 

)اٌٍغٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌالٔزخبثبد( ِغ غشٚة شّظ ا١ٌَٛ  ٚاٌخشٚط ثّبء اٌٛعٗ، ٘زا ِب عزٕجئٕب ػٕٗ

 اٌخ١ّظ؟!!
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 فً جدٌدة سٌاسة اعتماد 6028 االتحادي الوطنً المجلس تالنتخابا الوطنٌة اللجنة عمدت 

 عبر السٌاسٌة حمولهم لممارسة اختارتهم من بإدراج المواطنٌن من فٌهم المرغوب غٌر إلصاء

 له مسموحا كان ما إذا لٌعرف هوٌته ورلم اسمه ادخال المواطن من ٌتطلب الكترونً رابط

 .«المشاركة من ممنوع» عبارة له لتظهر طالته لد اإللصاء ٌد أن أم السٌاسٌة بالمشاركة

 النتخابات الوطنٌة اللجنة واجهت التً المحرجة للموالف حال كانت «المشاركة من ممنوع» 

 وافمت من بؤسماء كشوفات اللجنة أعلنت عندما 6022 انتخابات فً االتحادي الوطنً المجلس

 وعجائز ومجانٌن موتى ألناس أسماء بالكشوفات فظهر األسماء بترشٌح الخاصة الدوائر علٌهم

 للسخرٌة مثارا" السالفة" وكانت وعرضها البالد بطول المنتشرة المسنٌن دور فً مودعون

 .اإلمارات دولة فً األمور إلٌه آلت لما بامتٌاز

 أخرى صورة بؤنه اإلمارات فً الٌوم ٌجري ما ٌصفون والحمولً السٌاسً للمشهد المرالبون 

 طالت بل فحسب، الداعمة والسلطات اللجنة تطال ولن لم التً السخرٌة صور من جدٌدة

 تكشف فاضحة رسائل «المشاركة من ممنوع» عبارة كشفت إذ النظام، على محسوبة شخوصا

 .االنتخابٌة العملٌة هزلٌة

 

 «المشاركة من ممنوع» أبوظبً عهد ولً مستشار..  المزٌفة الدٌمقراطٌة
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 طالت هً كما«  المشاركة من ممنوع»

 كانوا سواء المعارضٌن من كبٌرا عددا

 شخوصا طالت خارجها أو الدولة داخل

 للبالد، الفعلً الحاكم من ممربة وطنٌة

 عبدالخالك» الدكتور المرة هذه طالت عبارة

 عهد لولً السٌاسً المستشار ،«عبدهللا

 لمجرد «زاٌد بن دمحم» الشٌخ أبوظبً

 شعب كل فٌها ٌشارن بانتخابات مطالبته

 بكل ٌتمتع وطنً مجلس الختٌار اإلمارات

 .والتشرٌعٌة الرلابٌة الصالحٌات

 السٌاسٌة، موالفه له تشفع لم «عبدهللا» 

 بلمب كافٌة كانت واحدة تغرٌدة ولكن

 لممارسة أفرح: »لمرالبٌن وفما األمور

 بـ فمابالكم التصوٌت حك واحد مواطن

 مواطن ٌحرم عندما وأحزن ألف 664

 ٌلٌك ال هذا..  األالف بمئات فمابالكم واحد

 .«باإلمارات

 عبارة على ردا «عبدالخالك» وتابع 

 ال: » نالها التً «المشاركة من ممنوع»

 لمواطن ٌسمح لماذا ممنعا سببا ٌوجد

 آخر مواطن وٌحرم االنتخابً حمه بممارسة

 ٌا التفرلة لمة..  التصوٌت حك ممارسة من

 . «الخٌر إمارات

 جرأة فً «هللا عبد الخالك عبد» وأكد 

 التغٌر مبعث عن االستفهام لعالمات مثٌرة

 األمور مآالت مجمل فً المإٌدة موالفه فً

 تفسٌرات تفاوتت: » اإلمارات فً السٌاسٌة

 مواطن: للتصوٌت للبعض والسماح المنع

 الكمبٌوتر، جهاز أمنٌة، موافمة أولى، درجة

 غٌر أسباب الشٌوخ، سل اإلداري، المنصب

 .«ممنعة

 فً المشاركة أن «الخالك عبد» وأضاف 

 67 وبلغت ومخجلة متواضعة كانت 6022

 6028 انتخابات فً اإللبال أن وأتولع% 

 وعدم التفرلة بسبب متواضعا أٌضا سٌكون

 لانون ولت حان: » لائال وأردف العدالة،

 اختٌار ٌتم ال حتى اإلمارات فً انتخابات

 التصوٌت من ٌحرم ومن له ٌسمح من

 فً مإكدا ،«ممنعة غٌر وألسباب بمزاجٌة

 دولة أن: »توٌتر عبر التغرٌدات ذات

 سٌظل:  مضٌفا لانون دولة اإلمارات

 باإلمارات االنتخابٌة العملٌة ٌالحك السإال

 لانون وغٌاب متى، إلى التدرج: 

 محاسبة وعدم متى، إلى االنتخابات

 إلى 6022 انتخابات فشل عن المسإول

 !«.؟ متى
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 بانتخابات أطالب: »لائال تغرٌداته وختم 

 مجلس الختٌار الشعب كل فٌها ٌشارن

 الرلابٌة الصالحٌات بكامل ٌتمتع وطنً

 الٌوم هذا ٌتحمك أن وأتمنى والتشرٌعٌة

 .«غدا ولٌس

 لفت لإلمارات السٌاسً للمشهد المرالبون 

 وأحزان وأفراح للك مبعث أن نظرهم

 هً «الخالك عبد» ومطالب ومالحظات

 العرٌضة فً وردت التً المطالب ذات

 من مواطنا 299 نحو رفعها التً السٌاسٌة

 الجامعات أساتذة من والنساء الرجال

 ومسإولٌن البرلمان فً سابمٌن وأعضاء

 وأعضاء حمولٌٌن ونشطاء سابمٌن حكومٌٌن

 وكتاب المدنً المجتمع جمعٌات فً

 عام شباط/فبراٌر من الثامن فً وغٌرهم

 عبد» به طالب بما فٌها ٌطالبون 6022

 حٌنها الدولة أمن جهاز دعا مما ،«الخالك

 إلى فرزهم بعد أصحابها شمل تشتٌت إلى

 .ولٌبرالٌٌن وٌسارٌٌن ولومٌٌن إسالمٌٌن

 المبض إلماء تم اإلسالمٌن ولادة رموز 

 وحاكمتهم الحكم نظام بملب واتهامهم علٌهم

 إعالمٌا تعرف التً المضٌة فً السلطات

 المتهمٌن بحك وصدر«  34 اإلمارات»بـ

 ـ 20 بٌن ما تتراوح بالسجن أحكاما فٌها

  

 مغاٌره بؤدوار السلطات لامت فٌما سنة،28

 فمامت األخرى، السٌاسٌة التٌارات تجاه

 تولٌعاتهم من للتبرإ علٌهم بالضغط

 بؤنهم اإلصالحٌٌن اتهام على وإجبارهم

 .عنهم نٌابة وولعوا خدعوهم

 الوطنً المجلس انتخابات أن ٌذكر 

 من اعتبارا   جدٌدة، مرحلة تدخل االتحادي

 6028 آب/أغسطس 22 الموافك األحد ٌوم

 بفتح الجاري آب/أغسطس 60 الخمٌس إلى

 الهٌئات أعضاء أمام الترشح باب

 الشروط، علٌهم تنطبك ممن االنتخابٌة،

 خالل األكبر الدور المرشحون سٌلعب حٌث

 90 حتى وتتواصل الممبلة، ٌوما   48الـ فترة

 سٌشهد الذي الممبل، أٌلول/سبتمبر شهر من

 للمرشحٌن الدعائٌة الحمالت فترة نهاٌة

 664لـ وٌحك الدولة، إمارات مستوى على

 أعضاء وهم الترشح، مواطنا   683و ألفا  

 إمارات مختلف فً االنتخابٌة الهٌئات

 .الدولة
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 مماعد نصف على المرشحون وٌتنافس

 تم حٌث ،40الـ االتحادي الوطنً المجلس

: التالً النحو على االنتخابٌة المماعد توزٌع

 مماعد وأربعة أبوظبً، إلمارة مماعد أربعة

 الشارلة، إلمارة مماعد وثالثة دبً، إلمارة

 وممعدان الخٌمة، رأس إلمارة مماعد وثالثة

 الفجٌرة، إلمارة وممعدان عجمان، إلمارة

 .المٌوٌن أم إلمارة وممعدان

 تسعة لالنتخابات الوطنٌة اللجنة وحددت 

 بمبنى أبوظبً فً األوراق، لمبول ممار

 شارع تماطع) والصناعة التجارة غرفة

 وكورنٌش مكتوم، آل سعٌد بن راشد

 بن هزاع باستاد العٌن مدٌنة وفً ،(أبوظبً

 بٌنونة معهد فً الغربٌة المنطمة وفً زاٌد،

 دبً بمركز دبً وفً والتكنولوجٌا، للعلوم

 الشٌخ شارع - دبً بر) العالمً التجاري

 االستشاري بالمجلس الشارلة وفً ،(زاٌد

 وفً ،(الكوٌت مٌدان) الشارلة إلمارة

 بن حمٌد لاعة) عجمان بمتحف عجمان

 وزارة بمركز الخٌمة رأس وفً ،(راشد

 أم وفً المجتمع، وتنمٌة والشباب الثمافة

 المٌوٌن، أم إلمارة التنفٌذي بالمجلس المٌوٌن

 والصناعة التجارة بغرفة الفجٌرة وفً

 الدور مول، لولو ممابل الجدٌد المبنى)

 (. الثامن

 ٌوم لالنتخابات الوطنٌة اللجنة وخصصت

 إلعالن الجاري، آب/أغسطس 69 األحد

 أورالهم لبول تم الذٌن المرشحٌن كل أسماء

 تستمبل فٌما الدولة، إمارات مختلف من

 اعتراضات طلبات اإلمارات لجان

 من الفترة فً مرشح أي على المواطنٌن

 62 األربعاء إلى آب/أغسطس 64 اإلثنٌن

 .الشهر ذات من

 ٌوم لالنتخابات الوطنٌة اللجنة وحددت 

 على للرد موعدا   آب،/أغسطس 68 الخمٌس

 ، مرشح أي ضد االعتراضات طلبات

 أسماء لالنتخابات الوطنٌة اللجنة وتعلن

 الموائم شملتهم الذٌن المرشحٌن جمٌع

 90 ٌوم الدولة، إمارات كل فً النهائٌة

 24 ٌوم حددت فٌما آب،/أغسطس

 الباب إلغالق موعدا   الممبل، أٌلول/سبتمبر

 انسحاب بطلبات المرشحٌن تمدم أمام نهائٌا  

 نفسه الموعد وهو االنتخابً، السباق من

 استمبال لنهاٌة أٌضا   اللجنة خصصته الذي

 فً وكالئهم بؤسماء المرشحٌن تمدم

 .االنتخابات
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 ِزبثؼبد

األوبد٠ّٟ اإلِبسارٟ ٚاٌخج١ش االلزظبدٞ ٚاٌّؾبػش فٟ عبِؼخ "اٌغٛسثْٛ" فشع أثٛظجٟ"، 

ٔبطش أؽّذ ثٓ غ١ش اٌّشٞ، ٘ٛ طبؽت سإ٠خ ر٠ّٕٛخ ٚؽ١ٕخ خبٌظخ، ِضمف اِبسارٟ ِٛعٛػٟ 

االؽالع ٠شبسن شؼجٗ ٚأِزٗ ِّّ٘ٛٙب. ٠ٕىش إٌّىش ٠ٚغّٟ األش١بء ثّغ١ّبرٙب فٟ ٚلذ رٍؼضُ ف١ٗ 

اٌفظؾبء ٚاٌخطجبء، ٠ؼجش ػٓ آسائٗ ثىً صمخ ٚاْ وبٔذ ِٕبخبد اٌؾش٠خ فٟ ثالدٔب ِؼذِٚخ. ػشفٗ 

اإلِبسار١ْٛ دائّب فٟ طذاسح اٌّؼؾ١ٓ ال ػٍٝ ِٛائذ رمبعُ اٌغٕبئُ. "ثٓ غ١ش" ٠ئِٓ ثزٕٛع 

االعزٙبد ٚصشاء األفىبس، ال ٠مش ثـ"اٌضػ١ُ اٌٛاؽذ" ٚال ثـ"االعزٙبد اٌٛاؽذ"، ٠ئِٓ ثؤْ اٌشؼت 

 اإلِبسارٟ ٚاؽذ ػض٠ض وش٠ُ، ال ٠مجً اٌؼ١ُ ال فٟ ٔفغٗ ٚال فٟ ِؼزمذارٗ أٚ فٟ ل١ّٗ ٚأخاللٗ.

  

 "تٍ غٍث".. انقاَىًَ واالقتصادي

ٔششد طؾ١فخ "اإلِبساد ا١ٌَٛ" اٌّؾ١ٍخ  

دثٟ رمش٠شا ػٓ "ثٓ غ١ش" فٟ  اٌظبدسح فٟ

أشبسد اٌٝ أٔٗ ِٓ أٚي ِٓ  ِٕٓٔٓب٠ٛ 

. ٚلبٌذ ٕٙٓٓرٕجؤ ثبألصِخ اٌؼمبس٠خ ِٕز ػبَ 

 اإلماراتً؟ الدولة أمن جهاز اعتقله الذي غٌث بن ناصر هو من
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اٌظؾ١فخ، اْ "ارفبل١خ "اٌغبد" وبٔذ ٔمطخ 

اٌجذا٠خ الرغبٖ "ثٓ غ١ش"، ٔؾٛ دساعخ 

االلزظبد، ٚاٌزخظض ثّغبي اٌزىزالد 

االلزظبد٠خ، ؽزٝ أطجؼ أٚي اِبسارٟ 

 أثٛظجٟ. -خ اٌغٛسث٠ْٛؾبػش فٟ عبِؼ

ٚؽٛي ؽبعزٗ اٌجؾض١خ، رمٛي "اإلِبساد  

ا١ٌَٛ"، "ساػ ثٓ غ١ش ٠طشػ اٌزغبإالد 

ؽٛي االرفبل١خ ٚاٌزفبط١ً اٌّزؼٍمخ ثٙب، فىبْ 

ً فٟ ارغب٘ٗ اٌٝ دساعخ اٌمبْٔٛ  رٌه عججب

االلزظبدٞ، ٚاٌؾظٛي ػٍٝ دسعخ 

اٌّبعغز١ش ف١ٗ، ثؼذ ؽظٌٛٗ ػٍٝ ١ٌغبٔظ 

دسعخ اٌذوزٛساٖ  اٌؾمٛق، صُ ؽظٌٛٗ ػٍٝ

فٟ اٌزىزالد االلزظبد٠خ ِٓ عبِؼخ أع١ىظ 

 فٟ ثش٠طب١ٔب.

ٚٔٛ٘ذ اٌظؾ١فخ اٌٝ ٔذسح رخظض "ثٓ  

غ١ش" ١ٌظ خ١ٍغ١ب فمؾ ٚأّب ػشث١ب ػٍٝ 

اإلؽالق، لبئٍخ، اْ ٘زا اٌزخظض ِغبي 

عذ٠ذ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، ٚ٘ٛ ٠غّغ ث١ٓ 

أسثؼخ رخظظبد، ٟ٘: اٌمبْٔٛ ٚااللزظبد 

 سع١خ ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ.ٚاٌغ١بعخ اٌخب

   

  أفكارِ االقتصادٌح وانتًُىٌح

ٌٍّفىش اإلِبسارٟ اعزذساوبد ِٛصمخ 

ِٕٚشٛسح ػٍٝ اٌغ١بعخ االلزظبد٠خ ٌٍذٌٚخ 

ٚخبطخ إلِبسح أثٛظجٟ ٚدثٟ ػٍٝ ٚعٗ 

اٌزؾذ٠ذ. فمذ وبْ ٠ؼبسع "أذفبػخ" دثٟ 

اٌؼمبس٠خ لج١ً األصِخ اٌؼمبس٠خ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزٟ 

ٛلٛع ٘زٖ األصِخ ٚاٌزٟ طذلذ رٛلؼبرٗ ث

وبدد أْ رؼظف ثّٕغضاد اإلِبسح 

 ِٚىزغجبرٙب.

أزمذ ثشذح اخزالف اٌشإٜ االلزظبد٠خ   وّب 

فٟ اِبساد اٌذٌٚخ ٚرؼذد٘ب ٚرٕبلؼٙب أؽ١بٔب. 

"ثٓ غ١ش" وبْ ٚؽذ٠ٚب فٟ سإ٠زٗ ٚرظٛسٖ 

ٚفىشٖ ٌشؼجٗ ٚٚؽٕٗ، وّب وبْ اٌٛاٌذ 

 اٌّئعظ اٌش١خ صا٠ذ ؽ١ت هللا صشاٖ.

"ثٓ غ١ش" أْ اٌّغئٚي ػٓ اٌفغٛح  ٚاػزجش 

ث١ٓ ِغزٜٛ اٌؾ١بح ٚاٌخذِبد ِٚغز٠ٛبد 

اٌز١ّٕخ إلِبساد اٌذٌٚخ، أّب ٠ؼٛد الخزالف 

وً اِبسح فٟ سإ٠زٙب اٌز٠ّٕٛخ إٌّفشدح 
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اػبفخ اٌٝ اٌشإ٠خ اٌز٠ّٕٛخ االرؾبد٠خ ٚاٌزٟ 

رخزٍف ف١ّب ث١ٕٙب فٟ وً شٟء ؽزٝ اإلؽبس 

 اٌضِٕٟ.

ٌٚذثٟ خطخ  ٖٕٓٓفؤثٛ ظجٟ ٌذ٠ٙب سإ٠خ  

 ٌٍٕٕٔٓٚؾىِٛخ االرؾبد٠خ سإ٠خ  ٕ٘ٔٓ

 ٌٚجبلٟ اإلِبساد خططٙب اٌخبطخ ثٙب وزٌه.

ٚفٟ ِمبٌٗ "خبسؽخ ؽش٠ك ٌإلِبساد،  

خطٛاد ِؾذدح ٌٍزغٍت   الزشػ "ثٓ غ١ش"

ػ١ٍٙب. )ٔٙذف ِٓ ٘زٖ اٌٛلفخ رغ١ٍؾ اٌؼٛء 

ػٍٝ شخظ١خ "ثٓ غ١ش" أوضش ِٓ اٌزفظ١ً 

عزىْٛ  فٟ ِغبي رخظظٗ ٚأفىبسٖ، ٚاٌزٟ

 ِؾٛس ٚلفبد أخشٜ(.

  

 فكرِ انىطًُ فً تُعذِ انخهٍجً وانعرتً 

اٌّضمفْٛ ٚاٌّفىشْٚ ال ٠خؼؼْٛ ٌؾذٚد أٚ  

عمٛف ٚال ٠زٍفزْٛ اٌٝ ل١ٛد أٚ ؽفش؛ ثً ُ٘ 

اٌز٠ٓ ٠مضِْٛ ٠ٚغزبصْٚ وً اٌؼٛائك 

اٌجشش٠خ األ١ِٕخ ٌٍٛطٛي اٌٝ ِغزّؼُٙ. ثؼذ 

 أطاللخ اٌشث١غ اٌؼشثٟ ٚ لجً ٘غَٛ اٌضٛسح

اٌّؼبدح ثم١ًٍ ؽشػ "ثٓ غ١ش" سإ٠زٗ 

ٌإلطالػ اٌٛؽٕٟ ٚاالعزّبػٟ ٚاٌغ١بعٟ 

ٚااللزظبدٞ فٟ دٚي اٌخ١ٍظ ػِّٛب. فمذ لبي 

فٟ ِمبي ٌٗ ثؼٕٛاْ " صٛساد اٌؼشة.. 

ظشٚف رزغ١ش ٚػجش رز١غش"، "اٌّؼبدٌخ اٌزٟ 

رمَٛ ػٍٝ ِضٍش األِٓ ٚاٌضشٚح ٚاٌذػُ 

اٌخبسعٟ ٌزؾم١ك اعزمشاس إٌظبَ اٌؾبوُ 

ٌزٟ عبدد فٟ اٌذٌٚخ ٚثبلٟ دٚي اٌخ١ٍظ ٚا

ٌشدػ ِٓ اٌضِبْ ٠غت أْ رزغ١ش، فال األِٓ 

أٚ ثبألؽشٜ اٌزخ٠ٛف ثغٙبص األِٓ ٚال 

اٌضشٚح ٚاألػط١بد ٚال اٌذػُ األعٕجٟ لبدس 

ػٍٝ ػّبْ اعزمشاس اٌؾىُ خبطخ اٌؾىُ 

  غ١ش اٌؼبدي ".

ٚأزمذ "ثٓ غ١ش"، رؼبًِ دٚي اٌخ١ٍظ ِغ 

رؼبٍِذ اٌؾىِٛبد   ،"اٌشث١غ اٌؼشثٟ، لبئال

اٌخ١ٍغ١خ ِغ اِىب١ٔخ أزمبي ؽّٝ 

االؽزغبعبد اٌشؼج١خ اٌٝ دٌٚٙب ػٓ ؽش٠ك 

رخظ١ض ػششاد ا١ٌٍّبساد ٌزؾغ١ٓ 

األٚػبع اإلعزّبػ١خ ٚرٛف١ش اٌٛظبئف ِٚٓ 

خالي اٌّض٠ذ ِٓ اإلٔفبق ػٍٝ خذِبد 

اإلعىبْ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚوزٌه ثبإلػالْ ػٓ 

 اٌّض٠ذ ِٓ "اٌّىشِبد ٚاألػط١بد".



 

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

 

           
18 

  2015أغسطس

ٚوبْ ثٓ غ١ش ٚاػؾب ٚدْٚ أٞ اٌزجبط،  

فٟ رٛط١ف اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ فٟ دٚي 

اٌخ١ٍظ، لبئال، "اْ ِب ٠ؼزجش صٚساُ أٚ عٙالً 

ر١ّٕخ الزظبد٠خ ِب ٘ٛ اال ٘ذَ ٌٍذٌٚخ 

ٚأسوبٔٙب ٚرجذ٠ذاً ٌضشٚارٙب اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ 

 ٚسثّب اعزؼغبالً ٌضٛسح شؼٛثٙب. "

  

 3122"تٍ غٍث" واالعتقال األول 

وبْ ٘زا اٌّمبي ٚآساإٖ اٌغ١بع١خ وف١ٍخ ثذفغ  

عٙبص األِٓ ٌالٔزمبَ ِٕٗ، ٚرٌه ثبػزمبٌٗ فٟ 

"ثطش٠مخ ١ِٕٙخ ٚثبٌزآِش ِغ  ٕٔٔٓاثش٠ً 

عٙخ ػٍّٗ"، ٚفمب ٌٛطف "ثٓ غ١ش" رارٗ. 

ٚخؼغ ٌٍّؾبوّخ ِغ أسثؼخ آخش٠ٓ ِٓ أثٕبء 

اإلِبساد اٌّذافؼ١ٓ ػٓ ؽمٛق اإلٔغبْ 

أْ ٠شٍّٗ أػٛاَ لجً  ٖٚؽٛوُ ثبٌغغٓ 

"ػفٛ" فٟ ٔٛفّجش ِٓ راد اٌؼبَ فٟ رّٙخ ٌُ 

ً "ِىشِخ اٌؼفٛ". ّّ  ٠شرىجٙب، ٌٚىٕٗ ُؽ

ٔشش "ثٓ غ١ش" ث١بٔب  ٕٔٔٓٚفٟ أوزٛثش  

ِٓ ِؼزمٍٗ أوذ ػذَ ِضٌٛٗ أِبَ اٌّؾبوّخ 

اٌظٛس٠خ ِٚئوذا رؼشػٗ ٌٍزؼز٠ت ٚاٌزٕى١ً 

ٚاٌؾشِبْ ِٓ إٌَٛ، ٚاٌؾجظ االٔفشادٞ 

رٙب ٚال ع١ّب ِٕٚؼٗ ِٓ اٌظالح ِٚمزؼ١ب

اٌطٙبسح، ٚلؼٝ عضءا وج١شا ِٓ فزشح 

اػزمبٌٗ ِم١ذ ا١ٌذ٠ٓ ٚاٌمذ١ِٓ ٚػشػخ 

ٌالػزذاء اٌغغذٞ ِٓ اٌغغٕبء اٌغٕبئ١١ٓ 

اٌز٠ٓ وبْ ٠ذفؼُٙ عٙبص األِٓ العزٙذافٗ 

 ثذ١ٔب، ٚفك سعبٌخ "ثٓ غ١ش".

  

  كفاح يا تعذ االعتقال األول

"ثٓ غ١ش" ِٓ أطؾبة ِذسعخ "اػزمٍٛٔب 

أوضش ٚأوضش، ألْ شؼجٕب ع١ؼٟ أوضش"؛ ٌزٌه 

ٚاطً ثؼذ خشٚعٗ ِٓ اٌغغٓ ٔؼبٌٗ 

اٌؾمٛلٟ ٚثغؾ آسائٗ اٌٛؽ١ٕخ فٟ اٌشؤْ 

اٌؼبَ. فٙٛ أؽذ اإلِبسار١١ٓ اٌمالئً اٌّذافؼ١ٓ 

ػٓ وشاِخ اٌّٛاؽٓ ٚ ل١ُ اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ 

افؼ١ٓ االعزّبػ١خ، فىبْ ٚال٠ضاي أثشص اٌش

 ٌٍظٍُ ٚ اٌّذافؼ١ٓ ػٓ أؽشاس اإلِبساد .

  

 نًارا اعتقم "تٍ غٍث" يجذدا

عٙبص أِٓ اٌذٌٚخ اإلِبسارٟ، ٠زخظض فٟ  

اػزمبي ٚرش١٘ت اٌّضمف١ٓ اٌٛؽ١١ٕٓ، ٌزٌه ٌُ 
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٠ىٓ ِفبعئب أْ ٠ؼزمً أٞ ِضمف اِبسارٟ فٟ 

أٞ رٛل١ذ ِب. ِٚغ رٌه، فبْ ٕ٘بن أعجبة 

ٚأ٘ذاف ِجبششح ِٓ ٘زا االػزمبي اٌزؼغفٟ؛ 

فٍغٙبص األِٓ دائّب عجت ٌزغ٠ٛغ اٌمّغ 

مبي "ثٓ غ١ش" ٚاالػزمبي. ِٚغ رٌه، فبْ اػز

٠زضآِ ِغ ػذح لؼب٠ب سأٞ ػبَ رشغً ثبي 

اٌّٛاؽٓ اإلِبسارٟ: رضا٠ذ أػذاد اٌغٕبصاد 

ألثٕبئٗ فٟ ا١ٌّٓ، اٌزؾؼ١ش الٔزخبثبد 

اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٚاعزّشاس ِظب٘ش اإلخفبق 

ف١ٙب، روشٜ ِغضسح ساثؼخ اٌضب١ٔخ ٚرغش٠ذاد 

ٌٍؾش "ثٓ غ١ش" ؽٌٛٙب، ِغ ارٙبَ اٌذٌٚخ 

ظبَ ثبٌمٛح، ِٕؼ ؽىِٛخ ثذٚس فٟ فغ االػز

أثٛظجٟ إٌٙذٚط لطؼخ أسع ٌجٕبء "ِؼجذ" 

فٟ عبثمخ ٟ٘ األٌٚٝ خ١ٍغ١ب ٚػشث١ب 

ٚاعال١ِب، ٚعؾ عخؾ شؼجٟ ٚخ١ٍغٟ 

ػبسَ، ٌٍّٚفىش اٌٛؽٕٟ "ثٓ غ١ش" رغش٠ذاد 

ثشؤْ رٌه أ٠ؼب. فمذ رؼذدد األعجبة 

 ٚاالػزمبي ٚاؽذ فٟ إٌٙب٠خ.

ارٗ لذ ال ٠ىْٛ اٌغجت اٌّجبشش ِضال رغش٠ذ 

ؽٛي اٌّؼجذ إٌٙذٚعٟ، ٌٚىٓ اػزمبٌٗ ٠ؾمك 

٘ذف اشغبي اٌشأٞ اٌؼبَ ٚإٌبشط١ٓ ػٓ ٘زٖ 

اٌّغؤٌخ اٌّبعخ ثؼم١ذرُٙ ٔظشا ٌخشٚط سدٚد 

اٌفؼً ػٓ اٌزٛلؼبد فٟ ؽغّٙب ٚٔٛػٙب ٌغٙخ 

 اٌشفغ اٌّطٍك ٌجٕبء ٘زا اٌّؼجذ.

ِّٙب ٠ىٓ عجت االػزمبي ٚأ٘ذافٗ، فبْ "ثٓ   

ٛالفٗ ٚآسائٗ غ١ش" ٠غغً فظال عذ٠ذا ثّ

اٌٛؽ١ٕخ فٟ طفؾبد اٌشؼت اإلِبسارٟ 

اٌشافغ ٌالػزمبي اٌغ١بعٟ ألثٕبئٗ فٟ ؽ١ٓ 

٠طٍك اٌؼٕبْ ألثٕبء "اٌّخٍٛع طبٌؼ" 

ٚدؽالْ ٚشف١ك ٚغ١شُ٘ اٌىض١ش. اٌشؼت 

اإلِبسارٟ ار ٠زٛؽذ ا١ٌَٛ خٍف لؼب٠ب ٚؽ١ٕخ 

وض١شح، فبْ رٛؽذٖ خٍف اٌّطبٌجخ ثبإلفشاط 

ػٓ "اٌّؼزمً اٌفٛسٞ ثذْٚ ل١ذ أٚ ششؽ 

اٌؾش" "ثٓ غ١ش" أشذ ِٓ أٞ ِطٍت آخش. 

ٚوّب وبْ اػزمبي "ثٓ غ١ش" األٚي أطاللخ 

عذ٠ذح ٔؾٛ ِٛالف ٚؽ١ٕخ سؽجخ، فبْ 

االػزمبي اٌضبٟٔ ع١ىْٛ أوضش أطاللخ ٚ 

 ِذافؼخ ػٓ اٌؾك ٚؽمٛق اإلِبسار١١ٓ.
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 ا

  

 صخب ـ ا٠ّبعه 

 أزمبدارٗ خٍف١خ ػٍٝ غ١ش، ثٓ ٔبطش اٌذوزٛس ٌٍٕبشؾ اإلِبسارٟ اٌذٌٚخ أِٓ عٙبص اػزمبي أصبس

 .غبػخ فؼً سدٚد اإلِبساد فٟ ٕ٘ذٚعٟ ِؼجذ ثبلبِخ ٌٍغّبػ

 اٌزٞ اٌذٌٚخ أِٓ ٚعٙبص اإلِبسار١خ اٌؾىِٛخ ػٍٝ اٌشذ٠ذ ٚعخطُٙ غؼجُٙ ػٓ إٌشطبء ٚػجش 

 البِخ ٌذسعخ ِزغبِؾخ فبٌذٌٚخ ؽك، ٚعٗ دْٚ األؽشاس ٚاػزمبي األفٛاٖ ٚرى١ُّ اٌؾش٠بد لّغ اػزبد

 عٍٛن ػٍٝ اػزشاع أٚ ٔمذ ثىٍّخ ٔبشؾ رفٖٛ ِب ارا عفٓ ٌٙب ٠غّغ ال ٌٚىٕٙب ٌٍٕٙذٚط، ِؼبثذ

 .إٌشطبء ثؾغت ٚاٌؾىِٛخ، األِٓ أعٙضح

 غ١ش،_ثٓ_ٔبطش_اػزمبي( #ٚعُ) ٘بشزبق ػٍٝ االعزّبػٟ اٌزٛاطً ِٛالغ ٔشطبء ٚرفبػً 

 .سأ٠ٗ ػٓ رؼج١شٖ ٌّغشد ثبإلِبساد اٌجبس اٌؾش اٌشعً ٘زا الػزمبي اعزٙغبُٔٙ ػٓ ِؼجش٠ٓ

 اٌىالَ ٠ىْٛ أْ ِز١ّٕٕب اٌمشاس هللا ػجذ اٌخبٌك ػجذ ظجٟ أثٛ ػٙذ ٌٟٚ ِغزشبس أزمذ عٙزٗ ِٓ 

 ػض٠ض ص١ًِ. طؾ١ؾب غ١ش ثٓ ٔبطش اػزمبي خجش ٠ىْٛ ال أْ أرّٕٝ: لبئال ٚغشد اشبػخ، ِغشد

 ٘زٖ رظذ٠ك أسفغ. ٌم١بدرٗ ِٚخٍض ٌٛؽٕٗ ِؾت ِٚٛاؽٓ شغبع ٚوبرت ػبلً ٚطٛد

 .اإلشبػخ

 واسعا غضثا ٌثٍر اإلياراخ فً غٍث تٍ َاصر انُاشظ عتقالا
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 ِٓ ف١ٙب ِبداَ األُِ، رٍٙه ال: ثبٌمٛي اٌّٛػٛع ػٍٝ ِؼٍمب  اٌؾؼ١ف  دمح اٌغؼٛدٞ إٌبشؾ ٚغشد 

: لبي ،"ِظٍؾْٛ ٚأٍ٘ٙب ثظٍُ اٌمشٜ ١ٌٍٙه سثه وبْ ِٚب: "ِٕىش ػٓ ٠ٕٟٚٙ ثّؼشٚف، ٠ؤِش

 ".طبٌؾْٛ" ١ٌٚظ ِظٍؾْٛ،

ً  ٠َُؼش   ال.. ٚهللا: اٌؾؼ١ف ٚأػبف ً .. ٠ُغَغٓ أْ غ١ش ثٓ ٔبطش ِضً ٔج١الً، شش٠فب  ٌّؼجذ   سفؼب

 ..ٌَِظُٕ

رُٗ َٛ  .اٌغالَ ػ١ٍٗ اٌخ١ًٍ رٌه، فٟ اِْع

 غشد اٌغشثْٛ فٟ ٚاٌّؾبػش اإلِبسارٟ، االلزظبدٞ اٌخج١ش: لبئال غشد اٌض٘شأٟ ػجذاٌؼض٠ض 

 أغبٔٙب ٠ٚؾت ثبإلِبساد ٠زغٕٝ اٌزٞ غ١ش ثٓ ٔبطش فبػزمٍٖٛ، ٕ٘ذٚعٟ ِؼجذ ثٕبء ِغزٕىشا

 ٠غغٓ؟ فٍّبرا ٚاٌزمٍجبد اٌظشٚف رغ١ش ِٓ ػ١ٍُٙ ٠ٚخبف ٚشؼجٙب ؽىبِٙب ٠ؾت ٚأسػٙب

 .اٌغغٛٔب فزؾٛا ٌٚألؽشاس.. اٌّؼبثذ فزؾٛا ٌٍٕٙذٚط: شؼشا غشد  اٌشبِغٟ ؽّذ اإلِبسارٟ إٌبشؾ 

 ".والة ػ١ٍٙب ٔجؾذ ٚاْ ؽزٝ...أعش٘ب فٟ ِخ١فخ األعٛد رجمٝ: "اٌشبِغٟ ٚأػبف 

 ٕ٘ذٚع١خ ؽمٛعب ٠ّبسعْٛ اٌشع١١ّٓ ٚسأ٠ٕب ِظألثب ٌٍٕٙذٚط ِؼجذ دشٓ: ػضاَ ػجذهللا ؽز٠فخ.د 

 !!!!غ١ش ثٓ ٔبطش ٠ؼزمٍْٛ ٚا١ٌَٛ اٌزؼب٠ش ػٓ رؼج١شا اٌمَٛ ِغ

 ػغبئت أِب ِشذٚ٘ب ٌٌٙٛٗ ٚلفذ ِب اٌؼغبئت ِٓ ٚسأ٠ذ وض١شح ع١بعبد ؽ١شرٕٟ: ػضاَ ٚأػبف 

 !!!!غشائجٙب رٕمؼٟ الٚ ٔٛػٙب ِٓ ففش٠ذح ِبسادإلا ؽىبَ

 ؽفع.. ؽ١ّجب اال ٠مجً ال ٚاٌط١ت.. شش٠ف اال ٠ُؾت ال اٌشش٠ف... هللا عجؾبْ: لبٌذ اٌفم١ٗ اؽغبْ  

 .أعشن هللا ٚفهّ  اٌؾؼ١ف  دمح هللا

 ِضً األؽشاس ٠ؼزمً أْ ػبس: ف١ٙب لبي ثزغش٠ذح غ١ش ثٓ اػزمبي إٌؼ١ّٟ ؽ١ّذ إٌبشؾ ٚأزمذ 

 !وبٌغ١غٟ اٌفّغبس ٠ذػُ أْ ػبس! غ١ش ثٓ ٔبطش.د

 ثبس اثٓ غ١ش، ثٓ ٔبطش اٌذوزٛس: لبئال غ١ش ثٓ ٔبطش فبِزذػ صبٟٔ آي عبعُ ثٓ ف١ظً  ٚأِب 

 ٚال ٠ٕجغٟ ال ٌزٌه ثٙب، رّش ٚظبٌّخ لبع١خ ِشؽٍخ فٟ ٚٚعٛد٘ب، ل١ّٙب ػٓ ٠ذافغ ػظ١ّخ، الِخ

 .ػبلً ٠مجً
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 عّخ خبطخا٠ّبعه ـ رش

ٔذدد ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ثبخزطبف إٌبشؾ اٌؾمٛلٟ ٚاٌخج١ش االلزظبدٞ ٔبطش ثٓ غ١ش، داػ١خ 

 وً ٔشطبء اٌؼبٌُ ٌّشاعٍخ اٌغٍطبد اإلِبسار١خ ٌٍؼغؾ ِٓ أعً اإلفشاط ػٕٗ.

اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ "ٔذاء ػبعً" ٌٍٕبشط١ٓ اٌؾمٛل١١ٓ ثبٌزؾشن ِٓ أعً أمبر إٌبشؾ ٔبطش ثٓ  ٚأؽٍمذ 

 أغغطظ. 7ٔغ١ش اٌزٞ اػزمٍٗ عٙبص أِٓ اٌذٌٚخ ٠َٛ أِظ اٌضالصبء 

ػبثؾ ِٓ عٙبص أِٓ اٌذٌٚخ اإلِبسارٟ، ثضٞ  ٖٔٚلبٌذ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌج١بْ اٌظبدس اْ  

ػٍّٗ، صُ إٌّضي فٟ دثٟ، ظٙش اٌضالصبء، ٚلبِٛا ثبخزطبفٗ  ِذٟٔ، أخزٚا ٔبطش ثٓ غ١ش ِٓ ِمش

 ثؼذ رفز١ش إٌّضي ٌّذح أسثغ عبػبد ٚٔظف، ٌُٚ ٠ٛعٙٛا أٞ ارٙبِبد ٌٗ ثؾغت ػبئٍزٗ.

ٚأػبفذ ػبئٍزٗ أٔٙب ال رؼٍُ ِىبٔٗ ثؼذ أْ أخزٖ عٙبص األِٓ، ٚرؼزمذ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ أٔٗ عشٜ  

ذٌٚخ، ؽ١ش أٔٗ ٠غشٞ رؼز٠ت اٌّؼزم١ٍٓ فٟ رٍه اخزطبفٗ اٌٝ عغٓ عشٞ ٠ذ٠شٖ عٙبص أِٓ اٌ

  اٌغغْٛ، ٠ٚزؼشػْٛ ٌغ١شٖ ِٓ ػشٚة عٛء اٌّؼبٍِخ.

 

 غٍث تٍ َاصر انُاشظ عٍ تاإلفراج نهًطانثح" عاجال َذاء" تطهق انذونٍح انعفى
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 النعٌمً الشٌبة أحمد 

 الدكتور لتصاداال فً الدولً الخبٌر باعتمال

 األمن جهاز ٌإكد غٌث بن ناصر اإلماراتً

 األحرار بجمٌع التنكٌل استمرار على إصراره

 بالمنهجٌة الملتزمٌن والمبدعٌن والمفكرٌن

 . اإلصالح إلى الدعوة فً الوسطٌة السلمٌة

 اإلبداع هو األمن لجهاز الرئٌس العدو وكؤن

 الحضاري الوجه وإشهار والتؤلك واإلنجاز

 فً اإلمارات تصدر غٌر له هم   ال الجهاز هذا وكؤن.... الدولٌة المحافل فً لإلمارات المتمٌز

 .التعبٌر حرٌة ومحاربة اإلنسان حموق انتهاكات لوائم

 الحمٌمً اإلرهاب لٌمارس األمن جهاز ٌستخدمها التً الشماعة هو اإلرهاب ٌكون مرة كل ومثل

 تنطلً األكاذٌب هذه تعد ولم األكادٌمٌة، والعمول الحضاري واإلبداع الحر الفكر محاربة فً

 االلتصادٌٌن الخبراء أشهر ومن علم، على نار من أشهر غٌث بن ناصر فالدكتور عالل، على

 والتكتالت االلتصادي بالمانون النوعً تخصصه فً واألول العربً، الوطن مستوى على

 أول أنه كما البرٌطانٌة اسٌكس جامعة من علٌها حصل التً الدكتوراه شهادة فً االلتصادٌة

 الدولٌة والعاللات الدولً المانون فً -ظبً أبو- السوربون جامعة فً ٌحاضر إمارتً

 . الماجستٌر لطلبة والدبلوماسٌة

 تحت األمن جهاز ٌمارسه رسمً إرهاب اعتماله أن ٌإكد المتمٌز والحضاري اإلبداعً وسجله

 أصحاب فالجمٌع اإلصالح دعوة مجموعة باعتمال شبٌه اعتماله وأن اإلرهاب محاربة دعوى

 المجتمع منهم ٌلمس ولم. حضارٌة بوسائل الخطؤ وٌنتمد التطوٌر إلى ٌدعو سلمً وسطً فكر

 المحافل فً عالٌا اإلمارات اسم رفعت التً إنجازاتهم لهم تشهد حٌن فً تخرٌبً عمل أي

 حموق انتهاكات تمارٌر تتصدر اإلمارات وجعلت األمن جهاز تصرفات نكسته كما الدولٌة

 من والمزٌد الخٌر له ٌرٌد ومن العار له ٌجلب من جٌدا ٌدرن اإلماراتً المجتمع... اإلنسان

 ...والحمٌمً الدائم والرخاء واالستمرار التطور

 وأنه الزائفة حمٌمته ٌكشف حرة كلمة أو بتغرٌدة ٌضٌك الذي التسامح عن العرٌض والحدٌث

 الداخل من ٌبدأ أن ٌجب المطلوب والتسامح الوالع، فً له حمٌمة ال خارجً طالء مجرد

 والترحٌب االختالف وتنظٌم واحترامها المختلفة النظر وجهات أصحاب جمٌع مع بالتسامح

 ...البناء بالنمد

 (62عربً)

 

 الحر الفكر قمع فً األمنً اإلرهاب استمرار.. غٌث بن اعتقال
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 خاصة جمةتر ـ إٌماسن 

 إلى غٌث بن ناصر الدكتور اإلماراتً الدولة أمن جهاز اعتمال" آي اٌست مٌدل" مولع عزا

 ا9الف ضحٌتها راح التً مصر فً" العدوٌة رابعة" بمجزرة تندد توٌتر مولع على تغرٌدات

 .الماضً اغسطس 24 وافمت التً  الثانٌة الذكرى فً"

 أمن جهاز من ضابط 29 فإن البرٌطانً االلكترونً للمولع تحدثوا الذٌن النشطاء وبحسب 

 ظهر دبً، فً المنزل ثم عمله، ممر من غٌث بن ناصر أخذوا مدنً، بزي اإلماراتً، الدولة

 اتهامات أي ٌوجهوا ولم ونصف، ساعات أربع لمدة المنزل تفتٌش بعد باختطافه ولاموا الثالثاء،

 .األمن جهاز أخذه أن بعد مكانه تعلم ال التً. عائلته بحسب له

 عن عائلته إخبار ٌتم ولم غٌث اعتمال على تعلك لم اإلماراتً السلطات إن المولع وٌضٌف 

 .بسببه اعتمل الذي السبب

 وضع حول بالملك ٌشعرون إنهم للمولع، هوٌته عن الكشف عدم طلب إماراتً، ناشط ولال 

 تعذٌب حول اإلمارات فً الدولة ألمن السابمة االتهامات بسبب ،"والنفسً الجسدي" غٌث

 . الدم ضغط الرتفاع أدوٌة أخذ إلى وحاجته السٌاسٌٌن، المعتملٌن

 مصر فً" رابعة" بمجزرة تندد تغرٌدات" غٌث بن" اعتقال سبب: آي اٌست مٌدل
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 المصرٌة السلطات تنتمد تغرٌدات بسبب علٌهم المبض تم لد غٌث ٌعتمدون أنهم الناشط وأضاف

 .رابعة لمجزرة األخٌرة الذكرى فً

 24 فً الماهرة فً لتلوا شخص 2000 من أكثر لتل ووتش، راٌتس هٌومن لمنظمة ووفما 

 .العدوٌة رابعة ساحة فً اعتصاما المصرٌة األمن لوات هاجمت عندما 6029 أغسطس

د لُتل الٌوم هذا مثل فً: " إحدها تمول" غٌث"ل األخٌرة التغرٌدات وبحسب   وأُحرق الُسج 

 ".مصر_فً_حدث..# العصر مغول لبل من المسجد

 والنهوض النمدم لها أتمنى ال أننً ٌعنً ال مصر فً للنظام المناهض مولفً: " أخرى وتمول 

 ".توضٌح_مجرد.. # بالٌة ومصر زائل النظام ألن وذلن العكس على بل ظله فً حتى

 من السٌاسٌة لإلصالحات تدعو اصالحات عرٌضة 6022 مارس فً غٌث بن ناصر ولع و 

 وحكم العام، نفس من ابرٌل فً اعتماله وجرى الصالحٌات، كامل وطنً مجلس انتخاب بٌنها

 ،"UAE5"بـ عرفوا آخرٌن أربعة جانب إلى عامٌن لمدة بالسجن م،6022 نوفمبر فً علٌه

 .الشهر نفس من الحك ولت فً رئاسً بمرسوم علٌهما العفو وجرى
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 خاصة ترجمة ـ إٌماسن 

 الحمولً الناشط عن الفوري لإلفراج اإلماراتٌة السلطات اإلنسان لحموق الخلٌج مركز دعا

 ..شرط أو لٌد دون غٌث بن ناصر الدكتور االلتصادي والخبٌر

 بعد للتعذٌب" غٌث بن" تعرض من مخاوفه مبدٌا   المسري، اإلخفاء بسٌاسة المركز وندد 

 .السٌاسٌٌن السجناء بحك بارتكابها اإلماراتً الدولة أمن جهاز تدٌن التً التمارٌر

 رابعة مجزرة" إدانة بشؤن" غٌث بن ناصر" تغرٌدات أن من التؤكد المركز ٌستطع ولم 

 .اعتماله وراء السبب كانت مصر فً" العدوٌة

 ممر من غٌث بن ناصر بؤخذ مدنً، بزي اإلماراتً، الدولة أمن جهاز من ضابط 29 ولام 

 لمدة المنزل تفتٌش بعد باختطافه ولاموا أغسطس، 27 الثالثاء ظهر دبً، فً المنزل ثم عمله،

 أخذه أن بعد مكانه تعلم ال التً. عائلته بحسب له اتهامات أي ٌوجهوا ولم ونصف، ساعات أربع

  .األمن جهاز

 

 

 

 غٌث بن ناصر عن المشروط وغٌر الفوري لإلفراج اإلماراتٌة السلطات ٌدعو الخلٌج مركز
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 خاص ـ إٌماسن 

 للخبٌر اإلماراتً الدولة أمن جهاز اعتمال اإلنسان وحموق للعدالة الدولً المركز أدان

 عنه، المشروط وغٌر الفوري اإلفراج بضرورة وطالبت غٌث، بن ناصر الدكتور االلتصادي

 االجتماعً التواصل مولع على له تغرٌدات خلفٌة على جاء اعتماله إن إماراتٌون نشطاء ولال

 المركز بٌان أوضح فٌما اإلمارات، أرض على للهندوس معابد إلامة فٌها رفض" توٌتر"

 فً العدوٌة رابعة مجزرة حول وآرائه تغرٌداته خلفٌة على ٌكون ربما االعتمال أن الحمولً

 . مصر

 اعتملت المتحدة، العربٌة اإلمارات لدولة األمنٌة السلطات" إن عنه صادر بٌان فً المركز ولال

 أبو فً عمله بممر آب/ أغسطس 27 فً ،(وأكادٌمً التصادي خبٌر وهو) غٌث بن الدكتور

 ". تدٌنه الذي األمر وهو لتفتٌشه، دبً فً منزله إلى والتادته ظبً،

 مكان إلى غٌث بن الدكتور اصطحب اإلماراتً األمن جهاز" أن إلى الحمولٌة المنظمة وأشارت

 التهم أو احتجازه، مكان حول الراهن الولت فً المعلومات من مزٌد تتوفر وال مجهول،

 ". إلٌه الموجهة

 اإلمارات مجموعة) ضمن المعتملٌن من واحدا كان غٌث بن ناصر الدكتور" أن البٌان وأضاف

 الخالك، عبد وأحمد دلن، سالم فهد النشطاء بٌنهم ومن ،6022 فً لالعتمال تعرضت التً( 8

 ". المتحدة العربٌة اإلمارات فً المسإولٌن لكبار( العلنً السب) بتهمة الخمٌس، علً وحسن

 الفوري باإلفراج اإلمارات وٌطالب غٌث بن ناصر اعتقال ٌدٌن دولً حقوقً مركز

 عنه
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 محل" لإلصالح الٌمنً التجمع" الٌمن فً المسلمٌن واإلخوان اإلمارات بٌن العاللة أصبحت

 مدن باتجاه العربً التحالف لوات تمدم ظل فً خاصة الٌمنً بالشؤن والمهتمٌن الخبراء اهتمام

 . للحوثٌٌن التصدي خاللها من ٌستطٌع بشعبٌة الحزب فٌها ٌتمتع التً الشمال

 تموده الذي التحالف هدف أن إلى أٌام لبل البرٌطانٌة" تاٌمز فاٌننشال" صحٌفة وأشارت

 الٌمنً التجمع حلفاء بدعم الفوز أوال منه سٌتطلب الٌمن شمال على السٌطرة إعادة فً السعودٌة

 . بالٌمن سنً سٌاسً حزب لإلصالح،أكبر

 لٌتم الحوثٌٌن ضد المتال فً الدخول من للمون" اإلصالح" أعضاء أن إلى الصحٌفة وأشارت

 الذٌن المسلمٌن اإلخوان مع الحزب تحالف بسبب وذلن اإلمارات، لبل من ذلن بعد تهمٌشهم

 .بموة ظبً أبو تعارضهم

 بؤنه اإلمارات من ضمانات على للحصول ٌسعى أن المرجح من" اإلصالح" أن وأضافت 

 . الشمال فً بالمتال أعضائه إلزام لبل وذلن الحرب، بعد تسوٌة أي من جزءا سٌكون

 الٌمنً بالشؤن والمهتمٌن الخبراء آراء استطالع أجل من جاهدة" خلٌجٌة شإون" وسعت

 للتمدم التحالف سعً ظل فً لإلصالح الٌمنً والتجمع اإلمارات بٌن العاللة حمٌمة على للولوف

 . لوي بحضور المسلمون اإلخوان فٌه ٌتمتع الذي الٌمن شمال باتجاه

   أٌن؟ إلى الٌمن وإخوان اإلمارات بٌن العالقة
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" رٌكلً مارن جٌان" الدكتور واعتبر

 الدفاعٌة الدراسات بمسم المساعد األستاذ

 الدفاع" وكلٌة" لندن كولٌج كٌنجس" بكلٌة

 المخاوف تلن أن المطري" الوطنً

 أدرجت اإلمارات أن خاصة مشروعة

 لائمة على لإلصالح الٌمنً التجمع

 ومن الماضً، العام اإلرهابٌة المنظمات

 إال ذلن، فً بمتهاس السعودٌة أن المفارلات

 سلمان الملن السعودي العاهل وصول أن

 المملكة سٌاسة غٌر الجاري العام للسلطة

 ومتعاونة أكبر بشكل منفتحة أصبحت التً

 لكن المسلمٌن، اإلخوان من المعتدلٌن مع

 التً اإلمارات مع مختلف الوضع هذا

 . اإلخوان تجاه األصلً وضعها عن حافظت

 ٌمثل الرأي فً االختالف هذا أن وأضاف

 شمال العسكرٌة العملٌات بشؤن مشكلة

 أن كبٌر بشكل المرجح غٌر فمن الٌمن،

 تجاه سٌاستها من ظبً أبو تغٌر

 تلن لحل سبٌل هنان لكن ،"اإلصالح"

 للعملٌات السعودٌة لٌادة خالل من المشكلة،

 مباشرة مصلحة لدٌها فالرٌاض الشمال، فً

 أن وٌنبغً الجنوبٌة، حدودها تؤمٌن فً

 العملٌات عن مسإولة المملكة تكون

 . حدودها على العسكرٌة

 الناحٌة من أنه عن كذلن وتحدث

 الدفع األسهل من سٌكون االستراتٌجٌة،

 خاصة الٌمن، شمال إلى سعودٌة بوحدات

 الحدود على حالٌا منتشرة الموات تلن أن

 . الٌمنٌة السعودٌة

 بجانب اإلمارات مصالح أن إلى وأشار

 فً تتمثل مستمرا، رإٌته فً رغبتها

 ألن األساس، فً بالجنوب تواجدها

 المندب باب ومضٌك عدن فً االستمرار

 االلتصادٌة للتنمٌة جدا مهم االستراتٌجٌٌن

 . لإلمارات بالنسبة وكذلن المنطمة فً

 النهاٌة فً تسمح لد اإلمارات أن وذكر

 مع الشمال، فً العملٌات بمٌادة للسعودٌة

 مإٌدي مع السعودٌة تحالف إمكانٌة

 مزٌدا اإلمارات خسارة لتجنب" اإلصالح"

 تكون بؤن التولعات ظل فً جنودها، من

 . الجنوب من عنفا أكثر الشمال فً المعارن

 الجنود من مزٌد ممتل أن وأضاف

 داخلٌا، حساسة لضٌة ٌصبح لد اإلماراتٌٌن

 بمٌادة السماح عبر تجنبه ٌمكن لد ما وهذا

 الحل هذا لكن للمتال،" اإلصالح"و السعودٌة
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 كبٌر بشكل فاالعتماد المخاطر، من ٌخلو ال

 انفصال إلى ٌمود ربما" اإلصالح" على جدا

 ومع مجددا، والشمال الجنوب بٌن الٌمن

 أن هو المإكد، الوحٌد الشًء فإن ذلن،

 على الحفاظ فعلٌه النجاح أراد إذا التحالف

 خالل أظهره الذي والزخم تفوله استمرارٌة

 إرسال منه ٌتطلب وهذا الماضً، الشهر

 . الشمال إلى لوات

 المحلل" كاراسٌن تٌودور" الدكتور أما

 فً والمتخصص وااللتصادي السٌاسً

 فؤشار دبً فً والممٌم السٌاسٌة الجغرافٌا

 المشكلة من جزء ٌعد" اإلصالح" أن إلى

 هو للتحالف الحالً والهدف الحل، ولٌس

 المرجح من الحما لكن الحوثٌٌن، إخضاع

 وٌصبح فكرٌا" اإلصالح" تطهٌر ٌتم أن

 ربه عبد الٌمنً الرئٌس حكومة مع منسجما

 لصبح المتعالبة، والحكومات هادي منصور

 فً المسلمٌن اإلخوان بوضع أشبه وضعه

 وثٌمة عاللات تربطهم الذٌن األردن

 فً اإلخوان عن ٌختلفون لكنهم بالحكومة

 . الخارج

 جامعة من" هاموند أندرٌو" الدكتور أن إال

 إٌست مٌدل" بمعهد والزمٌل" أكسفورد"

 للعاللات األوروبً والمجلس" بولٌسً

 ٌمثل أن إمكانٌة فً فشكن الخارجٌة

 تغٌٌر بإمكانها عسكرٌة لوة" اإلصالح"

 ذلن عن الحدٌث أن معتبرا المعادلة،

 لدٌها أن إلظهر الخلٌج دول لبل من محاولة

 لٌست الحمٌمة لكن وسٌنارٌوهات خطط

 حدٌث فً لبل من ظهر ما وهو كذلن،

 لتدرٌب لدٌها خطة وجود عن السعودٌة

 إدخالهم ثم األردن فً السورٌٌن المسلحٌن

 . الجنوب ناحٌة من سورٌا إلى

 مدٌر" جولدمان مرٌم" اعتبرت جانبها من

 لألبحاث" لٌفانتٌن" بمجموعة االستخبارات

 . منطمٌة تبدو المخاوف تلن أن

 مركز من" سٌجال إران" الدكتور وأشار

 والخلٌجٌة اإلٌرانٌة للدراسات" عزري"

 تلن أن إلى اإلسرائٌلٌة حٌفا بجامعة

 الصعب من وسٌكون حمٌمة، تبدو المخاوف

 ". اإلصالح" إلناع

" ناظر فهد" السٌاسً المحلل تولع جانبه من

 فً السعودٌة بالسفارة السابك المحلل

 تجاه اإلمارات مولف ٌكون أن واشنطن

 تجاه السعودٌة لمولف مشابه" اإلصالح"
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 عملٌة أي فً ٌشاركوا أن وٌجب الٌمن من جزء الحوثٌٌن أن أوضحت فالمملكة الحوثٌٌن،

 ٌتمتع" اإلصالح" أن مضٌفا السلطة، فً شراكة اتفاق أمام الطرٌك وتفتح العنف تنهً تفاوضٌة

 . مشاركته بدون سٌاسٌة تسوٌة أي تصور الصعب ومن الٌمن فً كبٌرة دعم بماعدة

 الٌمنً الشؤن فً والمتخصص األوسط للشرق كارنٌجً معهد فً الباحث" المسلمً فارع" أما

 صالح هللا عبد علً السابك الٌمنً الرئٌس ونجل اإلمارات بٌن الغامضة العاللات أن إلى فؤشار

 ٌخشى" اإلصالح" تجعل مصر، فً المسلمون اإلخوان ضد المشددة اإلمارات سٌاسة عن فضال

 غٌر أو رسمٌٌن سواء اإلمارات فً حلفاء لدٌه لٌس" اإلصالح" أن مضٌفا السٌنارٌو، هذا من

 .السعودٌة مع" اإلصالح" مولف مع النمٌض على وذلن رسمٌٌن

 (خلٌجٌة شإون) 
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 ناٌماس -لندن

 للحرٌات الدولً التحالف" مع بالتعاون لندن وممرها" اإلنسان لحموق العربٌة المنظمة" عمدت 

 لندن، البرٌطانٌة العاصمة فً اإلمارات فً التعذٌب جرائم حول دولٌة حمولٌة ندوة ،"والحموق

 (. 82اإلمارات) مولع بحسب

 ماجٌن ونٌكوالس اإلنسان، حموق مجال فً محامٌة" وٌلمان سو" من كل الندوة فً وتحدث

 فً الهولندي والمحامً ووتش، راٌتس هٌومن منظمة لدى  األوسط الشرق شئون فً الباحث

 دمحم اللٌبً حالٌا معتمل وشمٌك سابك معتمل إلى إضافة سٌبرغتس، أندرٌه اإلنسان حموق مجال

 .العرادي سلٌم أخٌه واعتمال اعتمال" تجربة" عن تحدث الذي العرادي

  

  العرادي تعذٌب حالة

 سلٌم( حالٌا) المعتمل شمٌك( اإلمارات فً سابك معتمل) العرادي دمحم الندوة، بداٌة فً تحدث

 اغرورلت وعٌناه لائال السرٌة، اإلمارات سجون فً شمٌمه تعذٌب تفاصٌل وروى العرادي

 وتم.. شهر من ألكثر عنا أحد ٌعلم ولم منازلنا من اختطافنا تم" الحضور، تؤثر وسط بالدموع

 ". نمترفها لم بتهم لالعتراف تعذٌبنا

 السٌاسٌٌن المعتقلٌن بحق اإلمارات" جرائم"بـ ٌنددون دولٌون حقوقٌون
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 أخً تعذٌب صوت أسمع كنت" وتابع،

 إحدى العرادي ونمل". زنزانتً من وبكائه

 على أنام ٌوم 62"  لائال، التعذٌب، صور

 أي دون عالً بتكٌٌف والحصى اإلسمنت

 على أجبرونا أن بعد فراش، أو غطاء

 تخللها..  متواصلة أٌام 3 من أكثر الولوف

 ". وتعذٌب تحمٌمات

 التواصل من منعونا" العرادي، واستطرد

 لإلطمئنان دلٌمة حتى وحرمونا محام أي مع

 ٌعانً" سلٌم أخاه أن مإكدا  ،"أهلنا على

". العالج من وٌمنعونه عدٌدة أمراض من

 الكندٌة الحكومة" مداخلته، العرادي وانهى

 مرات عدة اإلماراتٌة السلطات راسلت

 ،"العرادي سلٌم مواطنها على لالطمئنان

 .الكندٌة الجنسٌة ٌحمل سلٌم كون

  

  اإلماراتٌة السجون فً متكررة انتهاكات

 راٌتس هٌومن منظمة" من ماجٌن نٌكوالس

 المتكررة االنتهاكات عن تحدث" ووتش

 عارضا اإلمارات، فً اإلنسان لحموق

 اإلماراتٌة السجون فً" التعذٌب تارٌخ"

 المسري اإلخفاء من عدٌدة وحاالت

 بؤدنى ممٌمٌن وترحٌل المسٌسة والمحاكمات

 المطالبٌن الناشطٌن مع ٌتعاطف لمن شبهة

 .  بالدهم فً والحرٌات الحموق بتعزٌز

 أبوظبً من العائد الهولندي المحامً أندرٌه

 حموق ندوة فً للمشاركة خصٌصا والمادم

 الحدٌث بعد: "ٌمول اإلمارات؛ فً اإلنسان

 فً وصحفٌٌن ومحامٌن نشطاء مع

 أبوظبً فً األمن ممابلة طلبنا..  اإلمارات

 ". رفضوا لكنهم

 االنتهاكات من أخرى صورا أندري وعدد

 لائال، اإلماراتٌون، ٌواجهها التً الحمولٌة

 البنكٌة الحسابات وإغالق السفر من المنع"

 صارخة انتهاكات.. الجنسٌات وسحب

 ". اإلمارات فً اإلنسان لحموق

 لضحاٌا العدالة بتحمٌك" أندري" وتعهد

 المتهمٌن من الحمولٌة واالنتهاكات التعذٌب

 باتجاه سنضغط" لائال، فٌها، والمتورطٌن

 برٌطانٌا بٌن العسكري التعاون تخفٌض

 ،"اإلنسان لحموق انتهاكها بسبب واإلمارات

 أن ٌمبل ال" البرٌطانً، الشعب أن مإكدا

 مع والعسكرٌة التجارٌة بالده عاللات تموم

 ".االنسان حموق حساب على اإلمارات



 

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

 

           
34 

  2015أغسطس

  المتورطٌن بحق عادلة قانونٌة إجراءات 

 عن تحدثت" وٌلمان سو" المدٌرة المحامٌة

 ضد اتخاذها ٌمكن التً المانونٌة اإلجراءات

 ولعت اإلمارات" لائلة، اإلمارات، حكومة

 6026 عام التعذٌب مناهضة اتفالٌة على

 اعتمال أن معتبرة ،"تمارسه مازالت ولكنها

 انتهان..  تغرٌدة أجل من النجار أسامة

 . تؤكٌدها حسب ،"اإلنسان لحموق مشٌن

 الشوا، عامر لضٌة إلى وٌلمان وتطرلت

 ٌوما 298 لمدة لسري اختفاء بعد" بالمول،

 السجن من خروجه تم الشوا عامر بحك

 ". محاكمة دون

 لانوٌنة خطوات باتخاذ وٌلمان وتوعدت

 فً للمتورطٌن عادلة مساءلة لضمان

 التً األدلة من العدٌد لدٌنا" لائلة، التعذٌب،

 رموز بعض مماضاة على بها سنعمل

 مإكدة ،"لبرٌطانٌا زٌارتهم عند اإلمارات

 على المبض له ٌحك البرٌطانً المانون" أن

 النظر بغض بالتعذٌب متورط شخص أي

 ".الجرٌمة مكان ولوع عن

 أكدت عندما مفاجؤة" وٌلمان" وفجرت 

 الحاكمة األسر أفراد من عدد هنان"

 لغرض لبرٌطانٌا ٌؤتون الذٌن اإلماراتٌة

 عرضة ٌكونون لد والتسوق السٌاحة

 وزٌرة مع سنتواصل" وتابعت، ،"لالعتمال

 مع التحمٌك منها للطلب البرٌطانٌة الداخلٌة

 لم) برٌطانٌا شمال فً نادٌا ٌملن شخص

 أفراد أحد أنه ٌشتبه ولكن الشخص هذا تسم

 فً وتحدٌدا اإلمارات فً الحاكمة األسر

 (.أبوظبً إمارة

 التً الدعوى" بالمول،"  وٌلمان" وأنهت 

 زٌارة من الرموز بعض تمنع ربما سنرفعها

 ".ٌمتلكه الذي الفندق أو نادٌه

 (82اإلمارات)
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" دٌب لإي" فٌها تورط التً المالٌة الجرائم تفاصٌل عن النماب نروٌجٌة صحٌفة كشفت 

 دولة فً وٌمٌم غزة لطاع من والهارب دحالن دمحم الفلسطٌنً األمن ضابط أذرع أحد فلسطٌنً

 حلٌفٌن كانا والذٌن عباس محمود السلطة رئٌس علٌه انملب أن بعد 6022 عام منذ اإلمارات

 .الوسطً واإلسالم الفلسطٌنٌة المماومة ضد ممربٌن

 ومفاجئة مثٌرة معلومات حملت النروٌجٌة" أفتونبوالدٌت" صحٌفة نشرتها التً التفاصٌل هذه 

 المزماة مركز تورط عن مرة ألول و الصحٌفة كشفت حٌث والعالمً، المحلً العام للرأي

 الدولة أمن لجهاز البحثً الذراع بكونه كثٌرة انتمادات ٌواجه إماراتً بحوث مركز وهو)

 عن الصحٌفة كشفت الوطنً؛ دبً اإلمارات بنن وكذلن حمٌد، سالم المركز ورئٌس( اإلماراتً

 .األموال غسٌل لشبكة التموٌل بعملٌات تورطهم

  متورط -الحمولً المجال فً عملها تدعً- شبكة رئٌس وهو" دٌب" إن الصحٌفة، لالت فمد 

 عام منذ دبً فً المإسسات إحدى من المالً الدعم بتلمً بدأ أنه مإكدة أموال، غسل بجرٌمة

6007. 

 أموال بغسٌل متهمة حقوقٌة شبكة بتموٌل متورط إماراتً بحوث مركز



 

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

 

           
36 

  2015أغسطس

 

 لعملٌة أصلٌة وثٌمة الصحٌفة وأبرزت

 مركز بها لام ٌورو ألف 200 تحوٌل

 المحسوب- حمٌد سالم ٌدٌره الذي المزماة

 فً" دٌب" لصالح -الدولة أمن جهاز على

 الصحفً أن الصحٌفة وأشارت. النروٌج

 الشرق شإون فً والخبٌر البرٌطانً

 الوثٌمة صحة أكد" وٌتاكر برٌان" األوسط

 الوطنً دبً اإلمارات بنن عن الصادرة

 عام تمت التً التحوٌل عملٌة تظهر التً

 إلى النروٌجٌة الصحٌفة ونوهت. 6029

 من التحوٌل وثٌمة صحة من استوثمت أنها

 .أٌضا خاصة مصادر

 ذهبت األموال هذه أن الصحٌفة وتشٌر 

 التحوٌل لٌست أنها مإكدة ،"دٌب" لشبكة

 من أخرى مجموعة هنان وإنما الوحٌد

 كان ٌورو ألف 200 مبلغ وأن التحوٌالت

 من ترسل التً األخرى التحوٌالت بداٌة

 .  اإلمارات دولة فً جهات عدة

 بجرٌمة متهم" دٌب" أن الصحٌفة وعرضت

 وأنه( نروٌجً كرون) ملٌون 200 غسل

 فً عنه أفرج ثم شهرٌن نحو لبل اعتمل

 . الحك ولت

 مركز بٌن  للربط" أفتونبوالدٌت" وعادت

 مهاجمة فً ومتخصص دبً وممره المزماة

 المحرض دور له وكان الوسطً اإلسالم

 أزمة أثناء المطرٌة اإلماراتٌة العاللات على

 الدائم االنتماد عن فضال السفراء سحب

 وعلى تركٌا فً والتنمٌة العدالة لحكومة

 عن فضال ولٌبٌا تونس فً العربٌة الثورات

 المصري االنمالب دعم فً دوره

  ٌسعى التً" الخاصة" الدٌنٌة والتوجهات

 . المسلمٌن على لفرضها السٌسً نظام

 ٌمتصر لم التحوٌل إن الصحٌفة، وتمول

 و" المزماة" بٌن العاللة وإن المزماة، على

 تزال ال األموال من مزٌد وإرسال" دٌب"

" المزماة" بٌن آخر رابط وفً. التحمٌك لٌد

 دحالن دمحم إلى الصحٌفة أشارت" دٌب" و

 تؤكٌد وفك واسع، نطاق على بالفساد المتهم

 الصحفً تؤكٌدات نملت التً الصحٌفة،

 بٌن عاللة بوجود" وٌتاكر" اإلنجلٌزي

 . ودحالن المزماة

" وٌتاكر" أن النروٌجٌة، الصحٌفة وتضٌف

 عن كشف" الغاردٌان" لصحٌفة ٌعمل الذي

 لدم الذي دحالن ودمحم المزماة بٌن اتصاالت

" دٌب شبكة" عمدته لمإتمر كبٌرا مالٌا دعما
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 ". أسً أفرٌن" الفرنسً الصحفً وفك الماضً، فبراٌر فً جنٌف فً

 دحالن، ودمحم المزماة مركز بٌن المشتركة االهتمامات إلى أٌضا النروٌجٌة الصحٌفة وتشٌر

. زاٌد بن دمحم أبوظبً عهد ولً لدى ٌعمل أمنً مستشار بؤنه فلسطٌنٌة إعالم وسائل تصفه الذي

 ولحركة مصر فً المسلمٌن لإلخوان بالعداء ٌلتمٌان ودحالن المزماة إن الصحٌفة، وتمول

 . غزة فً حماس

 دحالن دمحم بٌن التحالف استثمار أوجه عن مصرٌة إعالم وسائل كشفت السٌاق، ذات وفً

 االنتخابات على لإلشراف تستعد أنها فً" دٌب" ٌرأسها التً بالشبكة وعاللتهم المزماة ومركز

 المصري النظام لجوء الوسائل هذه وانتمدت. بعد موعدها ٌحدد لم التً المصرٌة البرلمانٌة

 عاللاتها فً كثٌرة شبهات حولها وتحوم أموال غسل بجرائم متورطة بشبكات لالستعانة

 الدولة أمن جهاز بٌنها من عربٌة أمنٌة أجهزة لصالح تإدي التً واألدوار وارتباطاتها

 الفتاح وبعبد دحالن بدمحم المزماة مركز رئٌس" حمٌد سالم" تربط التً للعاللة نظرا اإلماراتً،

 . شخصٌا السٌسً

 (82اإلمارات)
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 ثؼبدا٠ّبعه ـ ِزب

عٕٛاد،  ٙثؼذ أشٙش ِٓ اٌزشاعغ ػبدد أعؼبس اإل٠غبساد فٟ دثٟ، ٌزغغ١ً أػٍٝ ِغزٜٛ ٌٙب ِٕز 

. 7ٌٕٓٓزخزشق اٌّؼذالد اٌزٟ عغٍزٙب لج١ً األصِخ اٌّب١ٌخ اٌزٟ ثذأد فٟ اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ اٌؼبَ 

٠ٚئوذ خجشاء ػمبس٠ْٛ أْ أعؼبس اإل٠غبساد اٌغى١ٕخ فٟ دثٟ ٚطٍذ فٟ إٌظف األٚي ِٓ اٌؼبَ 

 ٌّغز٠ٛبد ِب لجً األصِخ فٟ ِؼظُ إٌّبؽك. ٕ٘ٔٓاٌؾبٌٟ 

ٚرزظذس اٌؼمبساد اٌغى١ٕخ فٟ اٌزغّؼبد اٌؼّشا١ٔخ اٌّىزٍّخ، لبئّخ اٌض٠بداد ثؼذ أْ اسرفؼذ  

% ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌّبػٟ، ٘ٔأعؼبس اإل٠غبس ٌٙزٖ اٌٛؽذاد ثٕغجخ رفٛق ػٓ 

دٚالس شٙش٠بً،  ٕٓٓ٘األثشاط فٟ اٌغ١ّشا أوضش ِٓ  ١ٌزغبٚص عؼش ا٠غبس غشفخ ٚطبٌخ فٟ ِٕطمخ

 دٚالس. ٖٓٓ٘ف١ّب ٠زغبٚص ا٠غبس اٌشمخ اٌّىٛٔخ ِٓ غشفز١ٓ ٚطبٌخ أوضش ِٓ 

٠ٚجذٚ أْ االسرفبع اٌؾبٌٟ فٟ اإل٠غبساد، ٌٓ ٠غزّش ٚسثّب ٠ىْٛ فٟ ؽش٠مٗ ٌالٔؾغبس، ٚفك  

ؾذ أْ رئدٞ ص٠بدح اٌؼشع فٟ ٚوبٌخ عزبٔذسد آٔذ ثٛسص ٌٍزظ١ٕف االئزّبٟٔ اٌؼب١ٌّخ، اٌزٟ سع

 شٙشاً اٌّمجً. ٕٔعٛق اٌؼمبساد اٌغى١ٕخ فٟ دثٟ اٌٝ رشاعغ األعؼبس ٚاإل٠غبساد خالي اٌـ 

، ٚ٘زا ٠ؼذ اسرفبػبً وج١شاً ِمبسٔخً ثبٌّزٛعؾ ٕ٘ٔٓٚؽذح اػبف١خ فٟ  8ِٕٓٔٓٚٓ اٌّخطؾ رغ١ٍُ  

  ٚؽذح. ٓٓٙٔٔاٌغٕٛٞ ٌضالس عٕٛاد اٌجبٌغ 

 دوالر شهرٌاً.. اشتعال اإلٌجاراخ فً اإلياراخ 3511إٌجار غرفح وصانح فً دتً 
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ٟ دثٟ خالي اٌفزشح األخ١شح، السرفبع ِّبصً فٟ اإل٠غبساد فٟ اِبسح ٚلبد اسرفبع األعؼبس ف

 %.ٕٔاٌشبسلخ اٌّالطمخ، ثٕغجخ رغبٚصد 

٠ٚمٛي ِذ٠ش اٌّج١ؼبد فٟ ششوخ اٌّشعب١ٔخ اٌؼمبس٠خ، أؽّذ ِٛعٝ، ٌـظؾ١فخ "اٌؼشثٟ اٌغذ٠ذ"،  

 اْ ٕ٘بن اسرفبػبً غ١ش ِؼزبد فٟ أعؼبس اإل٠غبساد فٟ اٌشبسلخ.

ض١ش ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ دثٟ ٠ؤرْٛ ٌٍغىٓ فٟ اٌشبسلخ ألٔٙب أسخض، ٌٚىٓ ِغ ثذء ٠ٚؼ١ف: "وبْ و 

أغشاف اٌشبسلخ ٌألعؼبس اٌؼب١ٌخ ثذأ وض١ش ِٓ اٌّغزؤعش٠ٓ ٠فؼٍْٛ اٌغىٓ فٟ ػغّبْ، ٘شثبً ِٓ 

االسرفبع اٌىج١ش فٟ اإل٠غبساد اٌغى١ٕخ ثىً ِٓ دثٟ ٚاٌشبسلخ، خبطخ ِٓ لجً أطؾبة اٌشٚارت 

 ال ٠غزط١ؼْٛ ِغبساح اٌض٠بداد اٌؼب١ٌخ فٟ اإل٠غبساد". اٌّزذ١ٔخ، ٚاٌز٠ٓ

ٌٚىٓ ؽزٝ ػغّبْ ٟ٘ األخشٜ ٌُ رغٍُ ِٓ االسرفبع، ٚرغجت رذفك اٌّغزؤعش٠ٓ ٌٙب السرفبع  

%، ٌٚىٕٙب ظٍذ ألً ثىض١ش ِٓ ِض١الرٙب فٟ دثٟ، ٚاٌزٟ ال رجؼذ ػٕٙب أوضش ٘ٔاألعؼبس ف١ٙب ٔؾٛ 

 دٚالس شٙش٠بً. 7ٓٓساد فٟ ػغّبْ ٌٍشمك اٌّزٛعطخ ػٓ و١ٍِٛزشاً فمؾ، ٚال رض٠ذ اإل٠غب ِٕٔٓ 

ٚؽزد اٌؼبطّخ أثٛ ظجٟ االرغبٖ ٔفغٗ ػٍٝ أعؼبس اٌج١غ ٚاٌزؤع١ش، فغغً ِئشش أعؼبس اٌؼمبساد  

ً رغبٚصد ٔغجزٗ  % ِمبسٔخ ثبٌّغزٜٛ اٌغبئذ خالي ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ 7ٔاٌغى١ٕخ اسرفبػب

% فٟ ثؼغ ٘ٗمك اٌغى١ٕخ اسرفبػبً ٚطً اٌٝ اٌّبػٟ، ٚعغً ِئشش أعؼبس اإل٠غبس ػٍٝ اٌش

 اٌّٛالغ ػٍٝ أعبط عٕٛٞ.

ٚعبُ٘ لشاس اٌّغٍظ اٌزٕف١زٞ إلِبسح أثٛظجٟ ثبٌغبء اٌؼًّ ثٕغجخ اٌض٠بدح اٌغ٠ٕٛخ إل٠غبساد  

%، ٚرشن األعؼبس ٌٍؼشع ٚاٌطٍت، فٟ رغغ١ً اسرفبػبد وج١شح ٘اٌٛؽذاد اٌغى١ٕخ ثٕغجخ 

ً أْ ِغزٜٛ األعؼبس فٟ أثٛظجٟ ٘ٛ ٓٙ% ِٚٓٗٚفبعئخ ٌٍّغزؤعش٠ٓ رشاٚؽذ ث١ٓ  % ػٍّب

 األػٍٝ، ٚفك خجشاء فٟ اٌمطبع اٌؼمبسٞ.

 

 

 


