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" ُمخجلة" جديدة تناقضات

 في الدولة أمن لمحكمة

 "المنارة شباب" قضية

  2015نوفمبر 

 

 الزيارة يمنع الرزين سجن

ا  معتقلا ( 11) عن  إماراتيا

 شهر لمدة

2015 

 نشرة أسبوعية تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم)ايماسك(

 اإلمارات في النساء اختطاف يجدد األمن جهاز

 أبرز.. النجار حسين

 التعليمية اإلمارات كوادر

 (بورتريه)
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 المحرر السياسي

لنقية، يُمعن جهاز األمن، في تكريس، ثقافة "اإلستقواء" على الُحرمات وعلى المرأة اإلماراتية ا

فها هو يعاود الكره من جديد ويختطف ابنتي "شهيد" إماراتي قُتل في سوريا، إلى جانب شقيقهم، 

 النساء من جديد. وتستمر سمعة الدولة بالتلطخ بعار اختطاف

ة نكراء كهذه، فقد سبق وأن اختطف الشقيقات الثالث للمعتقل ليست هذه المرة األولى لجريم 

ومكثن في سجون سرية لمدة ثالثة أشهر وأُفرج عنهن بال تهم وال السياسي عيسى السويدي، 

تقديمهن إلى المحكمة، وسبق أن فعلها سابقاً باختطاف زوجة المستشار محمد بن صقر الزعابي 

 .والتي اختطفت أليام

ً للقانون   إن هذا اإلمعان هو هجوم على "العادات والتقاليد اإلماراتية" عالوة على كونه خرقا

جمة فتاتين وشقيقهن بعد منتصف الليل في "قرية" وتفتيشهم لمنازل العائلة، بدون مذكرة بمها

قانونية أو مذكرة اعتقال قضائية، ولم يعرف مكان الفتاتين رغم مرور ثالثة أيام على اختطافهن 

 بتلك الجريمة النكراء البعيدة عن كل قيم المجتمع اإلماراتي.

إننا أمام تفشّي ُمحتقن لقمع جهاز األمن يالحق "األيتام" الذين قضى والدهم شهيدا، فتم إلقاء الظلم  

فالعقيد محمد العبدولي الذي خدم الدولة في جيشها لسنوات طوال، ثم قُتل   على أبناءه من بعده،

ناءه"، فيما تنعم شهيدا في "سوريا" من قبل نظام بشار الهمجي ، فانتقلت تلك الهمجية لتطال "أب

 شقيقة بشار األسد ووالدته بالحماية واالحتضان في الدولة.

إن هذه التصرفات التي ال يمكن وصفها باألقل من "الهمجية" تدعو أصحاب الضمائر الحية إلى  

التحرك العاجل إلنقاذ ما تبقى من "الهوية اإلماراتية" التي تعاني ُكل يوم، وتستهدف من قبل أفراد 

أمن الدولة الى جانب القادمين من الخارج كـ"مرتزقة" يعبثون بمستقبل الدولة، هو استهداف جهاز 

لـ"األخالق"، فموت هذه األخالق يومياً يؤكد أن هذا الجهاز يتحول تدريجياً إلى غول كبير يبتلع 

ً هو تواطئ في المعارك النبي لة المجتمع بأكمله، ويدمر مكتسبات الشعب وحدته، التوقف صامتا

 المتعلقة باألخالق والقيم والمكتسبات.

 اإلماراتية الُحرمات على" االستقواء"
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 خاص -ايماسك

( الشهداء) القتلى أحد نجل و ابنتي الماضي، الخميس مارات،اإل في الدولة أمن جهاز اختطف

 .سوريا في" الرقة" بلدة تحرير في شاركوا الذين اإلماراتيين

 أمن جهاز قام فقد تويتر، في حسابه على ،"اإلماراتي األمة حزب" يسمى ما نقله ما وبحسب

 مساء العبدولي، محمد مصعب و عاما ،" 18" موزة و" عاما   33" أمينة باختطاف الدولة

 بإمارة الطيبة قرية في األسرة بيوت مدني بلباس أمن رجال" اقتحم أن بعد ،(19/11) الخميس

 ."وتفتيشا فسادا البيوت في وعاثوا ليال عشر الحادية الساعة الفجيرة

 جهة إلى واقتادوا اعتقال مذكرة وبدون قانوني إذن بال جرى ذلك إن صادر بيان وأشار

 .مجهولة

 .م2013مارس في" الرقة" تحرير معركة في العبدولي أحمد محمد الركن العقيد( استشهد) وقتل

 ثالث اختطف ان سبق فقد نساء باختطاف الدولة أمن جهاز بها يقوم التي األولى المرة وليست

 دون اخفائهن من أشهر ثالثة بعد عنهن وأفرج السويدي خليفة السياسي للمعتقل شقيقات

 .لهن تهم توجيه أو المحاكمة إلى عرضهن

 اإلمارات في النساء اختطاف يجدد األمن جهاز



 

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

 

           

4 

  2015نوفمبر 

  2015رس

 

 

 خاص -ايماسك 

( من معتقلي الرأي اإلماراتيين الموجودين في 11أقرت إدارة سجن الرزين منع الزيارة عن )

 وراء تلك اإلجراءات. سجونها، دون معرفة األسباب 

الشهر الحالي التواصل مع إدارة "السجن" وقالت عائالت لمعتقلين إنهم حاولوا مرارا  منذ منتصف 

 لمعرفة سبب منع الزيارة دون جدوى.

وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان فإن إدارة السجن اتخذت قرارا  بمنع الزيارة عن 

 "وهم: 94من هؤالء المعتقلين الذين حكم عليهم في القضية المعروفة دوليا  بـ"اإلمارات  11

 سنوات بعشر عليه المحكوم الشيبة، خالد .1

 سنوات بعشر عليه المحكوم الحمادي، فؤاد .2

 سنوات بعشر عليه المحكوم حارب، العزيز عبد .3

 سنوات بخمس عليه المحكوم البادي، الواحد عبد .4

 سنوات بعشر عليه المحكوم الحديدي، الرحمن عبد .5

 سنوات بعشر عليه المحكوم الياسي، إبراهيم .6

 سنوات بعشر عليه المحكوم النعيمي، خليفه .7

ا  معتقلا ( 11) عن الزيارة يمنع الرزين سجن  شهر لمدة إماراتيا
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 عليه المحكوم الرميثي، مصبح .8

 سنوات بعشر

 بسبع عليه المحكوم الهاجري، فهد .9

 سنوات

 عليه المحكوم الهاجري، هللا عبد .10

 سنوات بسبع

 عليه المحكوم العويس، هادف. د .11

 سنوات بعشر

يأتي ذلك فيما نشرت الناشطة الحقوقية فاطمة 

، الصالقي، على حسابها على موقع تويتر

تفاصيل محاولة زيارة زوجها المعتقل 

إبراهيم الياسي، إلى جانب عائالت أخرى، 

 والتي باءت بالفشل.

 من ألكثر السفر وبعد بأنهم الصالقي وتقول

 سجن إلى الوصول أجل من ساعات 3

 عن ممنوعة الزيارة بأن فوجئوا الرزين،

 سبب عن البوابة مسؤول سألوا وأنهم الياسي،

 مكتفيا   باألسباب علمه نفى نهلك الزيارة، منع

 وهو شهر، لمدة هو المنع هذا أن على بالتأكيد

 .واآلخرين الشيبة مع حصل ما تماما  

وفي تغريدة أخرى تشير إلى محاولتهم 

 أسباب لمعرفة السجن إدارة ولقاء الدخول

 وبأنهم لهم، السماح يتم لم لكن الزيارة منع

 منع عن اإلعالن بوجوب للمسؤول أوضحوا

 اآلباء من العديد أن" حيث مسبقا ، الزيارات

 الكراسي وأصحاب السن كبار من واألمهات

 أجل من المسافة هذه كل يعانون المتحركة

 هنا إلى يصلوا أن يعقل وال الزيارات،

 ".!ممنوعة الزيارة أن ليعرفوا

 بإدارة االتصالوقالت الصالقي انها حاولت 

 أرقام عدة ومن مرات عدة الرزين سجن

 الزيارات منع أسباب عن لالستفسار مختلفة،

 السجن إدارة ترفض يثح جدوى، دون لكن

 مكالمات. أي على الرد

 تقبع" من جانبه قال المركز الدولي للعدالة:

 سجن في 94 اإلمارات مجموعة أغلبية

 لشتى يتعرضون حيث السمعة سيء الرزين

 والتجويع، والمضايقة المعاملة سوء أنواع

 في كالحق حقوقهم أبسط من يحرمون كما

 وهو واألعياد العطل أثناء خاصة الزيارة

 وعزلة لألطفال نفسي أذى يسبب الذي األمر

 الصحية الرعاية تلقي في والحق للسجناء

 التي السجناء حقوق من وغيرها المناسبة

 ".الدولية والمعاهدات االتفاقيات عليها تنص

والحقوق فيما نوه االئتالف العالمي للحريات 

 يتلقاها التي والمهينة الالإنسانية المعاملة نإ

 على تدل إنما السياسي الرزين سجن معتقلو

 لكسر اإلماراتية السلطات من متعمدة سياسة

 عزيمتهم وإضعاف المعتقلين إرادة

 على ذاته الوقت في تدل كما ومعنوياتهم،

 والثوابت والقوانين المواثيق بكل استهتار

 وأحكامه الدولي بالقانون واستهانة اإلنسانية

 كامل المعتقلين تلقي ضرورة على أكدت التي

 .الكاملة الرعاية على وحصولهم حقوقهم
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 خاص -ايماسك

 مساجد أكبر أحد أمام (20/11)الخارج"، يوم الجمعة  في فبراير 17 تظاهر ليبيون يتبعون "تجمع

  .اإلمارات سجون في ليبيين معتقلين عن باإلفراج للمطالبة لندن، البريطانية العاصمة

 وأشار المتظاهرون إلى إن اإلمارات اعتقلت هؤالء لرفضهم "التبعية ألجندة اإلمارات في ليبيا". 

ال أعمال ليبيين وتعرضهم وقال بيان صادر عن التظاهرة إن اإلمارات مستمرة في احتجاز رج

للتعذيب ألكثر من عام في سجون سرية، دون ذنب اقترفوه، أو تقديم مذكرة رسمية من النيابة أو 

 القضاء لالعتداء عليهم وتفتيش منازلهم.

وكشفت رسائل إليميالت مسربة نشرتها صحيفتي "نيويورك تايمز" و "الغارديان" عن عمق 

 التدخل اإلماراتي في ليبيا. 

اتهم البيان الصادر دولة اإلمارات بالوقوف خلف الجنرال الليبي "خليفة حفتر" وما قالوا انهم  و

 "أزالم القذافي" ومحاربة كل من يخالف هذه األجندة اإلماراتية.

وقال البيان إن السلطات اإلماراتية "أغلقت شركات رجال األعمال المعتقلين، الشهر الماضي، مع 

 تدعم اإلمارات دولة ألن ذلك ة المفعول، وال جناية أو حجة عليهم، وكلأن رخص أعمالهم ساري

 ."وأجندتها لإلمارات التبعية رفضوا هؤالء اإلعمال ورجال ليبيا في القذافي أزالم

 ليبيا في ألجندتها التبعية لرفضهم اإلمارات في معتقلون: لندن في متظاهرون
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 و"محمد الضراط" و"كمال المناع" و"عيسى العرادي" رجال األعمال "سليم من كل أن يذكر

 منذ اإلماراتية السجون في يقبعون وآخرون، الحراري" "معاذ و ناصف" "عادل و الضراط"

 .اآلن حتى شهرا   15 حوالي

 فيها المعتقلين «الليبيين األعمال رجال»اثنين من  اإلمارات دولة في العامة النيابة وعرضت

 منتصف الشهر الجاري، و وجهت لهم مشددة، امنية إجراءات للمحاكمة تحت سنة من ألكثر

 ."ليبيا فجر" تمويل

 

 



 

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

 

           

8 

  2015نوفمبر 

  2015رس

 

 

 تقرير خاص –ايماسك 

تتكشف المزيد من التناقضات لدى محكمة أمن الدولة، في قضية "شباب المنارة"، والتي عقد 

 (، فتحولت إلى نوع من المحاكاة القصصية لألفالم "البوليسية".15/11جلستها الرابعة يوم األحد )

وقائع الجلسة فقد أحدثت إثارة نوعية، فحملت تناقضات ُمخلة يفترض أن تمثل تعديال  وبحسب 

 لمسار هيئة المحكمة ذاتها، في إصدار األحكام.

إماراتيا  وأحدهم يحمل جواز جزر القمر وواحد سوري الجنسية،  39متهما  41 ويحاكم في القضية

م االلكترونية" سيئا السمعة، ولم يعطي ويحاكمون بموجب قانوني "مكافحة اإلرهاب" و "الجرائ

النائب العام اإلماراتي في أغسطس الماضي، "أي أسماء" أو إشارات لتاريخ اعتقالهم، أو أماكن 

اختطافهم قبل إعالن محاكمتهم. حيث تشير "أبسط المعلومات" أنهم "عائلة الشيخ خالد كلنتر" 

ه وطالبه في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو إمام مسجد، وداعية سلفي، اختطف وعدد من أبناء

م، يقول المقربون منهم "أنهم كانوا يبحثون عن تبرعات لالجئين السوريين المتواجدين في 2013

 تركيا واألردن"، قامت السلطات باعتقالهم بعد أسبوع من بداية بحثهم عن التبرعات.

وأيضا  في االتهامات  "ايماسك" رصد بعضا  من تلك التناقضات في رواية "شاهدي اإلثبات"

 الموجهة من النيابة واألحراز السبعة التي وصلت إلى قاعة المحكمة.

سبتمبر وجهت "النيابة العامة" أمام المحكمة، اتهامات إلى المجموعة، بحيازة أسلحة  29في جلسة 

 كما وتمثلت بـ" حيازة رئيس "الخلية اإلرهابية" سالح غير ناري )مسدس هوائي( بدون ترخيص،

 تثبت" المنارة شباب" قضية في الدولة أمن لمحكمة" ُمخجلة" جديدة تناقضات

 األتهامات تلفيق  
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حاز بدون ترخيص الطلقات الهوائية والتي 

– 2تستخدم في السالح فيما حاز المتهم 

بدون ترخيص الصاعق الكهربائي  -نائبه

دون الحصول على ترخيص من السلطة 

فقد حاز بدون  3المختصة، أما المتهم 

ترخيص سالحا  غير ناري )بندقية هوائية( 

فقد حاز بدون ترخيص  22وكذلك المتهم 

 ".(غير ناري )لم يحدد نوعهسالحا  

وكانت االتهامات تدور على هذه األدلة 

إضافة إلى تقديم المال لما قالت المحكمة أنها 

 "جماعات إرهابية" في سوريا وبلوشستان.

أحراز وفيه  7في الجلسة األخيرة ظهرت 

أسلحة جديدة "سالحان من نوع كالشينكوف، 

علب  5مخازن أسلحة،  5باإلضافة إلى 

نية بداخل كل علبة مسدس يدوي أسود كارتو

( مع 16اللون، وسالح رشاش من نوع )أم 

وجود بطاريات وصواعق كهربائية. 

المسدسات اليدوية هي مسدسات صنع منزلية 

وتحتوي على رصاصة واحدة فقط، فيما 

( MB5أظهرت الصحافة سالحان من نوع )

وهي بندقيتين هوائية تستخدم في التدريب 

ختفى الحديث عن المسدس )غير نارية( وأ

الهوائي أو الرصاصات الهوائية، وأصبحت 

 أكياس ذخيرة حية!. 7

لم توجه هذه األدلة في الجلسة األولى عند 

توجيه االتهامات واإلنكار، ولكن يبدو أنه 

وبعد حملة السخرية الشعبية من تهمة 

لقلب نظام الحكم في اإلمارات وإقامة  السعي

" بمسدس وبندقية دولة الخالفة "المزعومة

أجبر جهاز األمن على "ترقيع" تلك  .هوائية

 التهم بإضافة أسلحة نارية حقيقية.

يتم إضافة تناقض ثالث إلى ذلك حينما تحدث 

الشاهد الثاني الذي قال إنه كان موجودا  أثناء 

أخذ األدلة فقال انهم حفروا على عمق مترين 

في "صحراء" رأس الخيمة عندما أخذهم 

 5براميل بها  4ضبط  األول وأنهمالمتهم 

علب صغيرة فيها مواد رمادية اللون تدخل 

مسدسات،  5في صناعة المتفجرات، و

 طلقة. 727بنادق و 4وبرميل به 

والبرميالن األخران، غير موجودين، ولم 

تقدم تلك المواد الرمادية ضمن األحراز، وإذا 

كانت قدم الحرز األول في وعاء بالستيكي 

األسلحة فكيف تم نسيان  "سطل" وبه

 البراميل "الفارغة"، وما عالقة "السطل".

والمالحظة األخرى لم يتم الحديث عن رفع 

 البصمات ال عن األسلحة وال عن البراميل!
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 تقديم السلح

التناقض األخر كان قول الشاهد األول 

والثاني إن "شباب المنارة" كانوا يقدمون 

السالح لتنظيمات مثل "جبهة النصرة" في 

سوريا، و جماعة "بلوشستان" في إيران إلى 

جانب األسلحة، ثم قال الشاهد الثاني إن 

جماعة "بلوشستان" هم من أعطوا األسلحة 

، للقيام لـ"اإلماراتيين من شباب المنارة"

 بعمليات في البالد، الشاهد األول لم يذكر عن

استالم أو تسليم سالح ذكر إن أحد المتهمين 

كان يسلم "المال" )تبرعات( إلى شخص 

يدعى "مخلوطة" من سوريا، ويعود 

اإلماراتي إلى بالده، ثم ال يعرف أن يذهب 

بذلك المال. فيما قال الشاهد الثاني إن 

ريب المشي على "مخلوطة" كان يقوم بتد

 الساحل ويتلقى المال!.

سألت المحاكمة الشاهد الثاني: كيف يدخل 

السالح إلى اإلمارات؟!، ورد: عن طريق 

جماعة بلوشستان!، و واصلت المحكمة 

سيرها دون اكمال ذلك االستفسار المهم، 

رغم قول الشاهد الثاني إن المتهم الثاني كان 

اله يحضر تلك األسلحة، وهو مناقض لما ق

الشاهد األول الذي تحدث إن المتهم الثاني 

 كان يذهب بالمال وتسليمه إلى "أبو مخلوطة.

قالت الشاهد الثاني إن المتهم األول "رئيس 

الخلية" هو من أعترف بمخبئ األسلحة، 

وأخذهم إليه "في الصحراء"، وحينما جاء 

السؤال كيف تم ذلك، ذكر ان المتهم األول 

جواب لسؤال أخر تحدث أشدهم إليها، ثم في 

إن المتهمين اعترفوا بالمخيم في "الصحراء" 

:"بدأنا بإجراءات التفتيش ألكثر من مكان، 

 وفعال  عثرنا على األسلحة".

  

 ال تحريض على النظام

وتشير مالحظات أخرى إن سبب اعتقالهم 

كان بسبب تعبير عن رأي وإن كان خاطئ 

ول فقد تحدث الشاهد األول، إن المتهم األ

أبدى اعتراضه على "اليوم الوطني" و "عمل 

 المرأة في البالد"، وأيضا  أنه كان يتحدث عن

 قضايا "األمة" مستخدما  "فصاحته وبالغته".

المالحظة األخرى حديث الشاهد األول عن 

مساءلته عن  عند المتهم األول بالقول: "

للقتال في العراق، حيث « عمر»ذهاب ابنه 
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ون مع السلطات األمنية، إال أن داخله كان عكس ذلك". ما يبدو أن المحاكمة أبدى رغبته بالتعا

 كانت على "النوايا".

وفيما كانت "االتهامات" بمحاولة قلب نظام الحكم في اإلمارات وتأسيس والية مزعومة، فلم 

يتحدث الشاهدين اإلثنين على كون أحد المتهمين حّرض ضد نظام الحكم في الدولة، بل تحدث 

يحث فيها على القتال في مناطق القتال الخارجية )خارج البالد("،  لشاهد األول عن محاضرات "ا

وتحدث أيضا  أنه كان يدعو للتبرع من أجل المقاتلين في "سوريا"، يقصد ضد نظام األسد؛ ولم 

 تذكر الشهادات عن أي تحريض ضد الحكام أو على نظام الحكم.

هم األول" "قام بوضع خطة محكمة يصعب اكتشافها في الدولة"، يشير الشاهد األول إلى إن "المت

فلم يذكر تلك الخطة وما هدفها، وكيف كان يصعب "اكتشافها" إذا كان نفس الشاهد تحدث إن 

أولياء أمور الطلبة في مراكزهم يستطيعون حضور الجلسات واللقاءات، بل إن "المخيمات" التي 

 ( كانت مرخصة!2012) يقومون بها منذ بدء التحري عنهم في

األمر األخر من يقدم الشهادة ذكر في الصحافة الرسمية أنهم ضباط في جهاز أمن الدولة، وليسوا 

 جزء من الخلية أو من أقاربهم أو حتى مطلعين على التفاصيل!.

منعت أي منظمات حقوقية أو وسائل إعالم دولية من حضور جلسات المحاكمة، فقط الصحافة 

 دة وأهالي المعتقلين.الرسمية موجو
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 إيماسك ـ خاص

تم فيها انتخاب أمل القبيسي لرئاسة المجلس الوطني االتحادي، سارع منذ اللحظة األولى التي 

نشطاء إماراتيون لوصف هذه الخطوة بأنها ال تعدو كونها خطوة شكلية لتجميل صورة الدولة أمام 

المحافل الدولية والعالم، وإعطاء انطباعات محددة حول الديمقراطية وتمكين المرأة، بالرغم من 

لية التي أقامتها الدولة والعرس المزعوم لم يتم فيه انتخاب سوى إماراتية واحدة أن االنتخابات الشك

ترأس المجلس االتحادي اليوم وهو أمر يثير االستغراب إذ أنها خطوة يبدو أنه تم فرضها على 

 أعضاء المجلس ولم تكن باختيارهم الحر بحسب مراقبين.

عد هذه الخطوة إذ تقدمت على مؤشر دافوس ويبدو أن اإلمارات جنت سريعا ما سعت من أجله ب 

لتصبح من أفضل الدول التي شهدت تحسينا  في التمكين  2015العالمي للفجوة بين الجنسين 

السياسي للمرأة، منذ عشر سنوات النطالق المؤشر، فيما تقدمت السعودية في المشاركة 

ية إقليميا  على المؤشر الصادر االقتصادية وإتاحة الفرص. كما جاءت اإلمارات في المرتبة الثان

 أمس عن المنتدى االقتصادي العالمي.

وذكر التقرير أن الكويت جاءت في المرتبة األولى إقليميا ، تليها اإلمارات في المرتبة الثانية  

مراكز خالل هذا العام، برغم الزيادة البسيطة على مجموع  4إقليميا . بعد أن خسر كل منهما 

 ب التغير السريع نسبيا  في دول مثل الهند وكوريا الجنوبية وزامبيا.نقاطها، وذلك بسب

واحتفت وسائل اإلعالم اإلماراتية بخبر تعيين أمل القبيسي رئيسا للمجلس الوطني االتحادي  

وقالت إنه يجسد مدى ما تحظى به ابنة اإلمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت 

ور في كافة القطاعات ال سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات له الدولة من تقدم وتط

 !الوطني المجلس لرئاسة القبيسي أمل تعيين بعد صورتها بتجميل تنجح اإلمارات
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اإلمارات في عملية صنع القرار، بالرغم من أن المجلس له دور استشاري فقط وليس له حق 

  بصنع أي قرار أو التأثير عليه حتى!.

شريعية وتعد أمل القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني االتحادي عبر انتخابات ت

م وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني 2006وذلك في أول تجربة انتخابية جرت عام 

االتحادي هي الجلسة السادسة من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر 

م كما أنها الخليجية األولى التي تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية 2013يناير  22بتاريخ 

ر صناديق االقتراع األمر الذي يعكس نجاح المرأة اإلماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة عب

القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع اإلمكانيات لتعزيز 

 مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، بحسب وكالة األنباء اإلماراتية وام.

ضمن مرسوم تشكيل أعضاء المجلس الوطني االتحادي في فصله من الجدير بالذكر أنه ت 

بالمائة واحدة منهن فازت باالنتخاب،  22التشريعي السادس عشر تسع سيدات بنسبة تجاوزت 

والمجلس ليس له أي دور رقابي أو تشريعي حقيقي، وليس له صالحيات سوى تقديم االستشارات 

 زمة.للحكومة اإلماراتية فقط وهي توصيات غير مل
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  ايماسك )خاص(

لدولة. فبعد "حسين علي النجار، واحد من ابرز الكوادر التعليمية في مجالي االدارة والتدريب في ا

رحلة موفقة في العمل في وزارة التربية والتعليم صار الموجه األول في الدولة لمادة الفيزياء. 

وبعد نجاحه في تطوير اساليب تدريس المادة بما جعل القائمين على غيرها من المواد يحذون 

هج في الدولة حذوه، أنشأ أول مؤسسة متخصصة في االستشارات التعليمية والعمل في بناء المنا

 هي مؤسسة منارات لالستشارات التعليمية".

(، أما اليوم فهذا 11/09/2008مع "النجار" في ) مقابلة صحافية هكذا بدأت صحيفة "الخليج"

المعتقلين السياسيين في سجن الرزين السياسي سيء السمعة، كونه تقدم مع الرجل أحد أبرز 

عشرات آخرين بتقديم "عريضة إصالحات" لتمكين المجتمع من حقوقه ليستمر في العطاء من 

 أجل بلده.

م، في 2012يوليو 16تم تغييب "حسين النجار" في السجن بعد تعرضه للتعذيب منذ اعتقاله يوم 

ارة التربية والتعليم من تردي في "التعليم" بسبب زيادة االعتماد على كادر وقت تعاني فيه وز

أجنبي من دول عربية وغربية أخرى، وتضاءل نسبة المعلمين الوطنيين في هذه المهنة التي يعتمد 

 عليها بناء المستقبل لكل اإلمارات.

" وحكم عليه بالسجن 94خضع النجار لمحاكمة سياسية في القضية المعروفة دوليا  بـ"اإلمارات 

م، وتحدث عن تعرضه للتعذيب أثناء االعتقال السري، وطالبت 2013سنوات في يوليو  10

 (بورتريه) التعليمية اإلمارات كوادر أبرز.. النجار حسين

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/38c13e65-c3f8-4c39-995a-efeedffffb1c
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/38c13e65-c3f8-4c39-995a-efeedffffb1c
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األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى 

باإلفراج الفوري عنه وعن رفاقه المعتقلين 

اآلخرين بصفة أن هذه األحكام واالعتقال 

 جاءت بسبب تعبيرهم عن أرائهم.

  

 رات الوطنالثقة بمقد

يتحدث "النجار" عن سر تميزه وتحويله إلى 

واحد من أهم "أعالم اإلمارات" في التاريخ 

الحديث فيشير إلى وجود البيئة التي تساعد 

عليه، ويقول: "االستقرار العائلي مهم جدا "، 

مقدما  الشكر لزوجته ويضيف: "هي لألمانة 

قامت بدور حيوي في حياتي، كونها مديرة 

بقة، فقد كانت المرسى الذي مدرسة سا

استقرت عليه سفينة حياتي في خضم تجارب 

الحياة المتعددة وكانت وال زالت واحة في 

صحراء حياتي المتالطمة ونسمة الهواء في 

هجير الصعوبات التي القيتها، ومن قبلها 

الوالدة فهي الشخصية األولى في حياتي 

وبيننا شعور صداقة خاصة وأن بيني وبينها 

عاما  وقد ربتني وإخوتي على حب  13 فقط

التضحية، وجعلت األسرة مستقرة وقد سهل 

 هذا علي حياتي نظرا  لكوني أكبر إخوتي".

يؤمن حسين النجار باالستقاللية لألبناء بعد 

من األبناء أولهم هيثم  5تربيتهم، فله 

تخصص التسويق الجامعي وأسامة خريج 

ومريم. "هندسة" في استراليا، وآمنة وعائشة 

ويقول إنه حرص و زوجته "على تربيتهم 

على االستقاللية ايضا  سواء في اتخاذ القرار 

أو تحمل مسؤوليته، وبالتالي في تبعة اتخاذ 

القرار ودفع ثمن القرارات المخطئة، 

فالمستقبل يحتاج ألشخاص تكوينهم الداخلي 

 .والعلمي قوي بما يمثل حصانة قوية"

  

ن النجار"، نصيحته وتبعا  لذلك يقدم "حسي

ألبنائه وأبناء الوطن من اإلماراتيين داعيا  

الجيل الجديد إلى "االلتزام بأصوله الثقافية 

وتطوير معتقداته خاصة في ما يتعلق بالثقة 

في النفس وفي مقدرات هذا الوطن ومن قبل 

التزام دينه ضد الهجمات الشرسة الحالية ثم 

تكرا ، أن يحاول أن يكون جيال  مبدعا  ومب

وجريئا  متسما  باالستقاللية والمسألة المهمة 

أيضا  هي تنشيط الحوارات الهادئة مع الفئات 

 .األخرى من داخل المجتمع نفسه"
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يغّرس النجار لدى الوعي الكامن للجيل 

الجديد األهمية الكاملة بااللتزام بأصول البالد 

الثقافية، التي ربطها بما يتعلق بالثقة بمقدرات 

، وهو األمر الذي تجذر فيه وشارك الوطن

في عريضة "إصالحات" تعيد األصول 

الثقافية للدولة إلى الواجهة مع محاولة جهاز 

األمن العمل على اضمحالل "الهوية 

 الوطنية".

  

 اإليمان بالحوار الهادئ

وتشير نصيحة "النجار" التي نشرت عام 

م، إلى إيمانه الكبير بالحوار الهادئ 2008

لفئات داخل المجتمع من أجل بين كل ا

التوصل إلى الحلول التي تجعل المجتمع 

اإلماراتي واثقا  بنفسه مؤمنا  بمقدرات هذا 

 الوطن.

وهذا ما تأكد فعال  بعد ذلك فعزوف جهاز 

األمن عن الحوار مع المطالبين باإلصالحات 

حول البالد إلى سجن أمني كبير ال تمر فيه 

الموافقة أي شؤون حياة للمواطنين دون 

 األمنية.

ونتيجة لغياب ذلك الحوار فنجل حسين 

النجار "أسامة" يقبع إلى جوار والده في 

سجن الرزين بسبب تغريدات على تويتر 

يعبر فيها عن رأيه بوضوح فحكم عليه 

بالسجن ثالث سنوات، وهو ما أثار سخطا  

دوليا  تجاه جهاز األمن الذي واعتبرته 

ها السنوي العام مراسلون بالحدود في تقرير

 الماضي أحد فرسان الحرية.

  

 إعطاء المواطنين زمام المبادرة

ويعتبر النجار التركيبة السكانية في الدولة، 

قضية مهمة، واعتبرها "من أقدم القضايا في 

تاريخ الدولة، باعتبارها دولة موانئ ومعابر، 

فهناك جاليات أجنبية مقيمة في الدولة منذ 

مع الوفرة المالية الحالية مئات السنين ولكن 

ازداد هؤالء، حتى صرنا نخاف تأثيرهم في 

 تركيبة هذا البلد".

ورأى "حسين النجار" إن الحلول تبدأ من 

تشجيع العمالة المسلمة العربية "ألنها األقدر 

على فهم أهل البلد وهويتهم، ثم تقليل سلطة 

 ".األجانب واعطاء زمام المبادرة للمواطنين

ل ما يحدث اآلن في الدولة، وهذا بالفع

وتفاقمت تلك الظاهرة التي تقدم "األجانب" 

للسلطة وتبعد المواطنين الذين هم أهال  لها، 

وهي سياسة أمنية تهدف إلى التحكم والتغّول 

 في باقي مؤسسات الدولة.

  

 تشكل رؤية النجار

تشكلت رؤية "حسين النجار" من التخصص 

ن كلية الذي بّرع فيه، رغم أنه تحول م

الهندسة بعد عام واحد من الدراسة فيها، كونه 

أدرك أنه ال يحب ذلك التخصص، وحصل 

على بكالوريوس التربية والعلوم، ثم 

الماجستير، وبّرع في كونه مدرس الفيزياء 
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األول في اإلمارات، ثم الموجه األول للمادة 

على مستوى الدولة، فتحصل على ثقة 

منهج المادة  المسؤولين على الوزارة لوضع

وهي المسؤولية التي تحملها بإيمان بحق 

أجيال اإلمارات في التعلم الصحيح وكان 

"النجار" عند حسن الثقة. يقول النجار: "ثم 

صممت مع آخرين مناهج جديدة في الفيزياء 

تم تطبيقها على مستوى دول الخليج للمرة 

 ".األولى وقد كنت احد المشاركين في تأليفها

النجار مبادئ التطوير أرسى حسين 

والتجديد، فبدأ بمشروعات كبيرة طور بها 

تعليم الفيزياء في اإلمارات والخليج بدرجة 

كبيرة، ويقول في المقابلة الصحافية آنفة 

بدأنا في تأسيس اولمبياد للفيزياء ثم  الذكر: "

انطلقت على النسق نفسه مع الرياضيات على 

ي مستوى دول الخليج، وكانت تشاركني ف

هذا األمر استاذة المادة حمدة لوتاه من دبي، 

وقد سبقتني في مجال العمل وكونا فريقا  قويا  

لنغير من نمط االختبارات المعروفة ألكون 

أول من طبق مشروع تقويم األداء العملي 

عند الطلبة، وتبنته الوزارة في كل المواد 

العلمية وبعض المواد األدبية، وقد استمر 

سنوات،  6ه الفيزياء قرابة عملي في توجي

ونجحت في تحقيق نقلة كبيرة تدريسية في 

هذه المادة، وأرى ان عدة مواد أخرى 

استفادت ايضا ، وقد صممت نظاما  لتقييم أداء 

المعلم بحيث يشارك الطالب فيه ايضا ، وقد 

أثار هذا ضجة في وقته لقناعتي بأهمية دور 

ملي الطالب في تقييم أداء المعلم واستمر ع

الذي اشرف به حتى تركت العمل في 

 .الوزارة"

  

 دور مؤسسة منارات

أسس "حسين النجار" أول مؤسسة وطنية 

لتقديم التدريب واالستشارات وإدارة 

المدارس وبناء مناهج التعليم، أسماها 

"مؤسسة منارات لالستشارات التعليمية" عام 

م، بل وأصبحت منارة في التدريب 2003

لدولة وخارجها مثل سلطنة التربوي داخل ا

عمان واألدرن ودول عربية أخرى يقدم فيها 

االستشارات وتطوير أنظمة التعليم، وتتعاون 

المؤسسة مع وزارة التربية والتعليم 

 والمدارس الخاصة في اإلمارات.

وقام النجار من خالل مؤسسته بتطوير 

وتدريب على النظم التعليمية المتطورة "جدا " 

نسبة الى العالم الذي اكتشف  مثل "رينزلي"

النظام، وعبره يستطيع الطالب تحديد النظام 

التعليمي المناسب، الذي يوفر حقائب تعليمية 

متنوعة ومشوقة، وتعتمد على التفاعل، كما 

ان هناك النظام الذي يوفر للطالب التعليم عن 
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طريق الهاتف المتحرك، وهو ما يعتبر 

ظف أفضل تكنولوجيا تعليمية، وقد و

"النجار" النظام المتطور في المناهج أو ما 

بالتعاون مع الجامعة  S.T.S يسمى

األمريكية في الشارقة، كل هذا وفق قالب 

مجتمعي مرتبط بواقع الناس واهتماماتهم 

بربط التكنولوجيا بواقع الناس عبر المواد 

 .الدراسية

يؤمن "النجار" أن هناك مشكلة في الوطن 

برات الممتازة.. ولكن العربي فمع وجود الخ

المشكلة في القدرة على نقل تلك الخبرات، 

فالقدرات غير قوية لذلك صمم "النجار" عبر 

مؤسسته، برنامجا  دوليا  العداد المدربين، 

وتمكن من تصميمه لتجهيز مدربين معتمدين 

دوليا  ليكونوا جاهزين لنقل خبراتهم في 

مختلف المجاالت، وقد تمكن من الحصول 

اعتماد للبرنامج من أعرق مؤسسة على 

، وهي مؤسسة ILM اعتماد برامج عالمية

عاما ، وقد كان  140يمتد عمرها الزمني ل

مديرا  لهذا البرنامج على مستوى الشرق 

-2005األوسط، وخالل ثالث سنوات )

( بذل الكثير من الجهد حتى نجح في 2008

دفعة من المتدربين  20تخريج ما يقارب 

وطن العربي منهم ست دفعات على مستوى ال

 في دولة اإلمارات.

مع هذا الجهد الجبار ستجد إن أغلب هؤالء 

د المدربين نقلوا رسالة "النجار" التي كان يري

إيصالها: "نقل محيط التعليم من جدران 

 .المدارس الى فضاءات المجتمع كله"

يؤمن النجار باالختالف بين الشعوب العربية 

م يمنعه من أن يحلم واإلسالمية لكن ذلك ل

بيوم تتوحد فيه فلسفة المناهج وأصولها تعبر 

عن ثقافتنا العربية واالسالمية وذلك على 

مستوى الوطن العربي مع ترك التفاصيل 

 لكل بلد عربي تبعا  لبيئة ذلك البلد حتى "ال

كما قال  .نقولب الناس في قالب واحد"

 "النجار" للصحيفة الرسمية.

يقبع النجار، اآلن في سجن الرزين السياسي، 

هو ونجله "أسامة" وعشرات آخرين يمثلون 

"أعالم من أعالم اإلمارات" الذين يصيغون 

الّهم والحلم الوطني الكبير، بوطن يؤمن 

"باإلبداع" و "الحرية" و "االستقاللية" والثقة 

 بـ"المقدرات الوطنية".
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 خاصتقرير  –ايماسك 

عادت العالقات التركية اإلماراتية للتأزم من جديد، بعد ركود دام عدة أشهر ماضية، ويبدوا أن 

 هذه العالقة عادت لتوترها المشبوب بمخاطر كثيرة أشدها قطع العالقات الدبلوماسية. 

خالل شهر نوفمبر الحالي برزت عدد من القضايا الكبيرة والتي كانت في العادة من طرف واحد، 

 ها الطرف اإلماراتي، وحده مع كثير من الهدوء التركي.يشعل

ويبدوا أن الحملة المحمومة تجاه السياسة التركية بدأ مع فوز حزب العدالة والتنمية باالنتخابات 

حيث  البرلمانية األخيرة، وبرزت في وسائل اإلعالم اإلماراتية الرسمية تلك الحملة بشكل واضح،

 العدالة» حزب فوز لخبر عنونت أبوظبي من تبث التي «عربية نيوز سكاي» قناةنشرت 

: بعبارة التركية االنتخابات في ،«أردوغان طيب رجب» التركي الرئيس بزعامة ،«والتنمية

 .«الديكتاتور ديمقراطية»

 

 الضلوع بدعم منظمة إرهابية

وفي اليوم التالي لالنتخابات لم تهتم وسائل اإلعالم الرسمية بنشر خبر االنتخابات رغم تصعيدها 

 احتجاجات على نشرت صحيفة االتحاد خبرا  صغيرا  ركزت 35في األيام السابقة وفي الصفحة 

 األشخاص من األكراد، إلى جانب تغطية مبسطة للخبر، متجاهلة احتفاالت مئات فيها شارك

 !أكبر؟ دبلوماسية أزمة إلى تتحول هل... التركية اإلماراتية العلقات تدهور
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 قرينة األشخاص، آالف مئات فيها شارك

 اإلمارات تكون أن احتماالت على إضافية

 العمال حزب» دعم في ضالعة فعال

 مزيد أجل من األكراد وتأليب «الكردستاني

 .البالد في واالضطرابات التوتر من

 مقرب تركي مصدر كشفوفي السياق أيضا  

، لموقع أنقرة في القرار صنع دوائر من

 وضعوا أتراك مسؤولين أن "21"عربي 

 تورط تثبت وأدلة وثائق على مؤخرا أيديهم

 حزب»لـ سرا الدعم تقديم في اإلمارات دولة

 تشير كما ،(PKK) «الكردستاني العمال

 أيضا ألبوظبي يد وجود إلى واألدلة الوثائق

 في تركيا شهدتها التي االضطرابات في

 .األخيرة اآلونة

 حزب تصنف تركيا أن المعروف ومن

 حيث ،«ارهابية منظمة» أنه على العمال

 من الكثير مسؤولية ومقاتلوه الحزب يتحمل

 االعتقاد يسود كما البالد، في العنف أعمال

 كان تركيا في وقعت تفجيرية عمليات بأن

 .وراءها يقف الحزب

 عقب للعلن البلدين بين وظهرت الخالفات

 وتصدر مرسي، محمد األسبق الرئيس عزل

 المشهد السيسي عبدالفتاح الحالي الرئيس

السياسي، واتهمت اإلمارات رغم دعمها 

 في بالتدخل التركي األخير بقوة، الرئيس

 الفترة هذه وتخلل المصرية، الداخلية الشؤون

 .البلدين بين متبادلة اتهامات

 

 الجاسوس والسلح إلى ليبيا

 إلى األسلحة بإرسال تركيا اإلمارات واتهمت

 أنقرة نفته ما وهو الليبية، األزمة أطراف أحد

 األسلحة بإرسال ظبي أبو بالمقابل واتهمت

 وقال حفتر، خليفة المتقاعد اللواء قوات إلى

 ادعاء هذا»: الوقت ذلك في أوغلو داود

 أكون ولكي للحقيقة، مجاف إنه.. تماما كاذب

 الذين أولئك من يأتي افتراء هذا فإن صادقا

 مساعدات ويرسلون ليبيا في يتدخلون

 هذا في واضحا أكون دعوني. األسلحة

 مصر من قادم االفتراء هذا. الشأن

 .«المتحدة العربية واإلمارات

 أنها مؤخرا أعلنت الليبية السلطات وكانت

 التجسس بتهمة «صقر يوسف» اعتقلت

 نفت دبي شرطة ولكن أجنبية دولة لصالح

 الشرطة، من مفصول أنه وقالت به، صلتها
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 يزال ال أنه بحوزته كانت وثائق أشارت فيما

 .عمله رأس على

 «ياشا إسماعيل» التركي الكاتب وشن

 الشيخ أبوظبي عهد ولي على عنيفا هجوما

 على القبض أن إلى مشيرا ،«زايد بن محمد»

 ظبي أبو أن كشف اإلماراتي «الجاسوس»

 ليبيا في التركية السفارة لتفجير خططت

 .«اإلسالمية الدولة» تنظيم وتدعم

 ديريليش" في مقاله بصحيفة أوضح

 سبتمبر /أيلول 28 في أنه التركية" بوستاسي

 القنصلية مبنى على الهجوم تم الماضي،

 بقنابل مصراتة مدينة في التركية العامة

 الجاسوس فإن التسريبات، وبحسب. يدوية

 من مع عالقة على بأنه اعترف اإلماراتي

 .الهجمات بهذه قاموا

 

 القادمالموقف التركي 

وحول ما تقوم به اإلمارات من استفزاز 

 الحكومة من مقرب مصدرلتركيا صرح 

 قال اسمه عن الكشف رفض المؤقتة التركية

 القدس»صحيفةلـ خاصة تصريحات في

 الوزراء رئيس إن ، يوم الجمعة،«العربي

 بتشكيل اآلن منشغل أوغلو داود أحمد التركي

 من الثقة لنيل وعرضها الجديدة الحكومة

 رسمي موقف يصدر أن متوقعا   البرلمان،

 في» الجديدة الحكومة تشكيل عقب تركي

 .«ذلك األمر تطلب حال

 التركي، السياسي المحلل أكد جهته، من

 اإلماراتي السلبي الموقف أن يلماز أوكتاي

 انطالق مع وبدأ جديد ليس تركيا اتجاه

 مصر، في سيما ال العربي الربيع ثورات

 بسبب جاء اإلماراتي العداء» أن معتبرا  

 الشعوب مطالب جانب إلى تركيا وقوف

 بالحقوق تطالب خرجت التي العربية

 بجانب اإلمارات ووقوف والحريات،

 .«القمع

 إلى «العربي القدس»لـ تصريحات في ولفت

 تركيا بين مباشرة مشكلة أي يوجد ال» أنه

 من هي المشكلة إن القول ويمكن واإلمارات،

 داعمة تركيا أن رأت فاإلمارات واحد، جانب

 كونها لها مزعج أمر وهو الشعوب لمطالب

 المطالبين تقمع التي الدول قيادة تصدرت

 من هو اإلعالمي الهجوم»: وقال ،«بالحرية

 .«بالتجاهل تقابله وتركيا اإلمارات جانب
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 على سلبا   ذلك ينعكس أن الممكن فمن النهج بهذا اإلمارات استمرت» حال في أنه يلماز وتوقع

 للتوقف لإلمارات النصيحة بتقديم» السعودية القيادة مطالبا   ،«البلدين بين الدبلوماسية العالقات

 .تعبيره حد على ،«البلدين بين القطيعة حد األمور تصل ال حتى تركيا استفزاز عن

 اونتع» منها ـ رسمي غير بشكل ـ اإلمارات إلى مختلفة اتهامات السابق في تركيا وجهت كما

 يف المواطنين إلى تقدم التي التركية، والمساعدات الجهود مواجهة في الصرب مع اإلمارات

 راتيةإما لجهات واتهامات تركيا إلى اإلساءة أجل من غربيين كتاب تمويل»و ،«البلقان منطقة

 لىع والتجسس المعارضة رموز وبعض غولن هللا فتح الداعية اللدود أردوغان عدو مع بالعمل

 .«التركية باألراضي يقيمون السورية والمعارضة حماس وحركة المسلمين اإلخوان من قيادات

 انتخابات في دائم غير مقعد على الحصول في تركيا فشلت 2014 عام االول تشرين منتصف وفي

 وخاصة العربية، الخليج دول تركية مصادر آنذاك واتهمت المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس

 مع السلبية تركيا لعالقات نظرا األمن مجلس انتخابات خالل تركيا ضد بالعمل اإلمارات دولة

 .مصر

 

 تراجع العلقات التجارية

 التجارية العالقات في انخفاض إلى أيضا التركي اإلحصاءات معهد من الواردة البيانات وتشير

 عام من األولى األربعة األشهر ففي. 2013 عام بعد المتحدة العربية اإلمارات ودولة تركيا بين

 دوالر مليون 647 نحو المتحدة العربية اإلمارات دولة من التركية الواردات قيمة بلغت ،2015

 مليون 812 حوالي 2013 و 2014 عام من الفترة نفس خالل الواردات سجلت حين في أمريكي،

 .التوالي على دوالر مليار 2.2و دوالر

 بحوالي طفيفة، زيادة تظهر 2015 عام بيانات أن من الرغم وعلى فإنه بالصادرات يتعلق وفيما

 من الفترة نفس في مليار 1.883 بــ مقارنة نيسان،/أبريل و الثاني كانون/يناير بين مليار 2.159

 بشكل انخفضت المتحدة العربية اإلمارات دولة إلى تركيا من السنوية الصادرات فإن ،2014 عام

 حوالي بلغ 2013 عام في الصادرات وإجمالي. 2014 و 2013 بين كان ما مستوى دون عام

 .2014 عام في مليار 4,655 محققا الرقم هذا وتراجع مليار، 4,965
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 جاسم راشد الشامسي

جاسوس النظام اإلماراتي يوسف الوالياتي 

لم يكن األول، ولن يكون األخير في عهد 

السياسة التائهة التي تمارسها سلطات 

  اإلمارات.

تم اكتشاف خلية تجسس  ٢٠١١ففي عام 

في مسقط، تبين الحق ا أن مصدرها عاصمة 

  اإلمارات أبوظبي، وصرحت بذلك الحكومة العمانية، اال أن سلطات اإلمارات أنكرت ذلك!

تم اكتشاف خلية تجسس بحجة تقديم مساعدات لقطاع غزة عبر الهالل األحمر  ٢٠١٣وفي عام 

ها تبين أن دورها يقوم على جمع معلومات تدعم التنسيق األمني مع اإلماراتي، وبعد التحقيق مع

العدو الصهيوني لضرب قطاع غزة، إال أن السلطات اإلمارتية أنكرت ذلك، وخرج أحد أعضاء 

  البعثة يفند هذا ويعتبره حرب شائعات تتعرض لها الدولة!

ي إفساد الثورة، عبر دعم بعد الثورة التونسية تدخل نظام اإلمارات عبر جواسيسه وعمالئه ف

حزب نداء تونس المنبثق من نظام بن علي، ومحاولة التأثير على نتائج االنتخابات إلقصاء حزب 

  النهضة اإلسالمي من المشهد االنتخابي.

وفي العام نفسه، تدخلت المخابرات اإلماراتية عبر الجواسيس والعمالء وبالتنسيق مع الجيش 

"، لسحل وقتل اإلخوان المسلمين وحرق مقراتهم استعداد ا لالنقالب المصري لدعم بلطجية "تمرد

على الرئيس مرسي، وأكدت هذا تسريبات الجيش المصري، وصور وزير خارجية اإلمارات مع 

  عضوين من خلية تمرد.

هددت السلطات التركية  ٢٠١٣في عام 

بفضح سلوك سلطات اإلمارات وكشف أفعال 

لى خلية وصور مسؤوليها، بعد القبض ع

تمول من قبل اإلمارات، وتدعم جماعة فتح 

هللا جولن "الكيان الموازي" لزعزعة نظام 

أردوغان واالنقالب عليه، ولم يصدر بيان 

رسمي من سلطات اإلمارات، ولكنها خاطبت 

السلطات التركية تعتذر وتتوسل بغلق 

  الملف.

 طرابلس حتى إسطنبول من اإلمارات جواسيس
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ا وقبل عدة أيام، تم القبض على  مؤخر 

على األراضي الليبية  جاسوس إماراتي يتردد

للتجسس على الثوار، وللتحضير لقائمة من 

االغتياالت وإثارة الفتنة إلفشال اتفاقيات 

ن أالسالم الليبية بين األطراف المتنازعة، إال 

سلطات دبي أنكرت صلتها بالرقيب يوسف 

صقر، وأوضحت أنها أنهت خدماته منذ عام 

  ، بسبب قضايا أخالقية.٢٠١٠

من الغريب في واقعة الجاسوس اإلماراتي 

أن قائد عام شرطة دبي يؤكد إنهاء خدماته 

بسبب سلوكه غير األخالقي، في حين بعد 

هذا التاريخ نائب رئيس الشرطة ضاحي 

خلفان، يمنحه شهادة تقدير لحسن سلوكه، كما 

أن الجاسوس احتفظ بصور ودية مع كل من 

لفعلي حاكم دبي وولي عهد أبوظبي الحاكم ا

  لإلمارات!

من مساوئ السياسة اإلماراتية أنها عقب 

الربيع العربي فقدت دبلوماسيتها، ودخلت في 

عالم التيه، ذلك ألن كل مشروعات اإلمارات 

األمنية بعد هذا الربيع لم تجن منها سوى 

تبديد ثروات الشعب، وكره الشعوب، 

 وصداع وقلق ال ينتهي.

كشف هل يستطيع مسؤول اماراتي أن ي 

للمرة الواحدة ما هي عالقة اإلمارات بما 

يجري من حرية في مصر أو تونس أو ليبيا 

أو حتى تركيا؟، وما المخاطر التي ستتعرض 

لها الدولة من جراء إقامة عالقات طبيعية أو 

 حتى الوقوف على الحياد.

ال أستغرب سلوك السلطات اإلمارتية إزاء  

يع العربي بلدان الربيع العربي، فمخلفات الرب

الهاربة أسست منصتها العدائية هناك في 

أبوظبي، فأحمد شفيق مستشار لدعم انقالب 

مصر، وبشرى األسد وعائلتها لدعم نظام 

بشار، ومحمود جبريل منسق عمليات حفتر، 

ودحالن مهتم بمحاصرة قطاع غزة، وعبر 

األقمار الصناعية يتم التنسيق مع فتح هللا 

استقرار تركيا، أوجالن في أمريكا لضرب 

والتنسيق مع نظام السبسي للسيطرة على 

 تحركات حزب النهضة التونسي.

التجسس أحد األنواع والسبل الملتوية في  

الحروب الحديثة والقديمة، وكان من األجدى 

للسلطات اإلمارتية أن تستبدل تلك األدوات 

 الملتوية بروح الدبلوماسية والحوار مع بلدان

 الربيع العربي.

كرة الثلج تكبر وال تصغر، وقضايا  

اإلمارات تزداد خطورة وتعقيد ا، وخصوم 

الدولة يتقاطرون من كل األقطاب، وأشد ما 

أخشاه أن تغرق اإلمارات في بحر سياستها 

 التائهة.

 )شؤون خليجية( 
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 وكاالت -ايماسك

(، إن قاتل أحد السياسيين الروس يختبئ في دولة 18/11أعلنت محكمة روسية، يوم األربعاء )

 اإلمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "محكمة باسماني" بموسكو أعلن أنه وفقا لمعطيات جهاز 

األمن الفيدرالي، فإن المتهم بمقتل السياسي بوريس نيمتسوف، الضابط روسالن محييدينوف 

 .العربيةيختبئ في اإلمارات 

وقالت القاضية: "حسب معطيات جهاز األمن، فإن محييدينوف يختبئ في اإلمارات العربية 

 ."المتحدة، ويستعمل هوية مزورة

وقد أكد محقق في المحكمة، أن ضابط كتيبة "سيفير"، روسالن محييدينوف، المتهم بتورطه  

 .بمقتل السياسي بوريس نيمتسوف، غادر روسيا بجواز سفر مزور

وقال المحقق: "محييدينوف ال يقيم في مكان تسجيله. وحسب وزارة الداخلية قد يكون غادر روسيا 

 ."بجواز سفر مزور

وأصدرت محكمة باسماني بموسكو، حكما غيابيا باعتقال الضابط في كتيبة "سيفير" الشمال، 

ف من مواليد روسالن محييدينوف، وقالت القاضية، ناتاليا دودار: "الحكم باعتقال محييدينو

1987". 

 اإلمارات في يختبئ روسي سياسي قاتل
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ليا من تباطؤ األداء االقتصادي وتراجع أسعار السلع وتشديد قوانين رد الديون، تعاني اإلمارات حا

عندما هرب أصحاب األعمال من البالد  2009وهو ما يعيد لألذهان شبح األزمة العالمية في عام 

 خوفا من معاقبتهم لتعثرهم في سداد القروض.

يرة وسط نضوب تدريجي وتعرضت المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضغوط في األشهر األخ

 .للسيولة في النظام المصرفي بسبب هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو االقتصادي

ونتيجة لذلك لجأ بعض أصحاب األعمال الصغيرة إلى الهرب خارج البالد دون سداد الديون 

عن  المستحقة عليهم في وضع يقول المصرفيون إنه تفاقم كثيرا في العام الماضي لكنهم لم يكشفوا

أرقام محددة. وفي ضوء القوانين المعمول بها في البالد التي يتعرض بموجبها محررو الشيكات 

 .بدون رصيد للسجن يفر الكثيرون خشية ما سيلقونه من عواقب

وقال رئيس اتحاد المصارف اإلماراتية عبد العزيز الغرير للصحفيين على هامش مؤتمر 

 ".جراء منسق بشأن إدارة المخاطر("نريد اتخاذ إ16/11مصرفي، االثنين )

وأشار إلى إن رجال األعمال في قطاع المشروعات متوسط الحجم هربوا خارج البالد دون رد 

 .مليار دوالر( العام الجاري 1.36مليارات درهم )  5قروض بقيمة 

 اإلمارات إلى العالمية األزمة شبح يعيد الديون تسديد دون شركات وهروب النمو تباطؤ



 

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

 

           

27 

  2015نوفمبر 

  2015رس

 

وفي السنوات األخيرة حرصت الحكومة اإلماراتية على تشجيع البنوك على إقراض المشروعات 

بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد. غير أن نتائج  60الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 

 .أعمال الربع الثالث التي أعلنتها بعض البنوك الصغيرة تشير إلى وجود مشاكل في هذه القروض

وقال محافظ مصرف اإلمارات المركزي مبارك رشيد المنصوري خالل نفس المؤتمر الصحفي 

الحكومة تتطلع للمضي قدما في سن قانون جديد بشأن اإلفالس يساهم في دعم المشروعات إن 

 .الصغيرة والمتوسطة

وأضاف المنصوري أن اإلمارات ستعد خطة للضمانات االئتمانية تساعد على تقليص مخاطر 

 إفالس المقرضين المحتملين. ولم يكشف المنصوري عن تفاصيل محددة للخطة.

ومبرج نقال عن بنك اإلمارات دبي الوطني، أن عدد متزايد من اصحاب الشركات وذكرت وكالة بل

 الصغيرة ومتوسطة الحجم قرروا الخروج من اإلمارة دون رد الديون المستحقة عليهم.

واضاف البنك أنه على الرغم من أن حاالت هروب رجال األعمال ال تزال محدودة، لكنها تعيد  

عندما هرب اآلالف من  2009وقعت خالل األزمة المالية عام الى األذهان حاالت مماثلة 

  االمارات لتجنب الخضوع لنظام قانوني ال يحمي المفلسين ويعاقب المتخلفين عن رد القروض.

بدأت تعاني من آثار تراجع اسعار   وتدل حاالت الهروب كذلك على أن الشركات األصغر حجما

ظل تقييد الحصول على االئتمان وامتناع العمالء عن رد البترول وتباطؤ األداء االقتصادي، في 

 القروض.

% خالل شهر سبتمبر 4.29ويؤكد ذلك ارتفاع معدل التضخم على مستوى اإلمارات بنسبة 

% مقارنة بشهر أغسطس 0.31، فيما سجل ارتفاعا  مقداره 2014، مقارنة بسبتمبر 2015

، وذلك 127.19مقارنة بـ  127.58المستهلك إلى السابق، حيث ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار 

 أكتوبر الماضي على موقع المركز الوطني لإلحصاء. 19بحسب تقرير ورد في 
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ارة عسكرية وصلت إلى ميناء طبرق سي 500قال موقع ليبي، قريب من حكومة "طبرق"، إن 

 قادمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

" إن تلك السيارات أثارت خالفا  كبيرا  بين فصائل عسكرية تابعة 24وأشار موقع "أخبار ليبيا 

لحكومة "طبرق" وجرى حل الخالف بعد معرفة أن تلك السيارات خاصة بقيادة الجيش الذي 

 .ي خليفة حفتر أحد أبرز رجال اإلمارات في ليبيايتزعمه الجنرال الليب

وأضاف مصدر أمني، رفض اإلفصاح عن اسمه للموقع "أن السيارات تحت حماية قوة مشكلة 

من البحرية طبرق والشرطة العسكرية والمنطقة الدفاعية طبرق واالستخبارات العسكرية ورجال 

 .األمن"

لقاعدة البحرية طبرق وتحت حراسة مشددة وأوضح المصدر "أن السيارات موجودة في مقر ا

 .وهذه السيارات تخص القيادة العامة للجيش الليبي"

وأفاد المصدر أنه "أعطيت تعليمات بأن تحمى السيارات لكي تصل إلى مدينة المرج بمقر القيادة 

 .ليتم توزيعها عن طريقها إلى الجيش الليبي"

رغب في الحصول على هذه السيارات من وأشار إلى وجود بعض اإلشكاليات من مجموعات ت

جهات مختلفة بعضها سوي معها األمر، مؤكدا أن القيادة العامة أعطت تعليمات بحماية هذه 

 .السيارات مهما كلف األمر

 أبوظبي من قادمة ليبيا إلى عسكرية سيارة 500 وصول.. األمن مجلس بمخالفة مستمرة اإلمارات
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ونشرت نيويورك تايمز الخميس الماضي تقريرا  قالت فيه إن اإلمارات مستمرة في تهريب 

 جهود السالم في ذلك البلد. األسلحة إلى ليبيا، وأنه سيسبب انهيار

في آذار/ مارس الماضي كشف تقرير تابع لألمم المتحدة أن اإلمارات تورطت في تهريب سالح 

 ال تشمل نقل الذخائر والسالح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة إلى ليبيا أيضا.

لى ، الذي ينص ع2011تشرين األول/ أكتوبر  31في  2017واتخذ مجلس األمن قراره رقم 

، أكد مجلس 2015آذار/ مارس  28حظر تصدير السالح بكافة أنواعه وأشكاله إلى ليبيا، وفي 

 األمن على قراره السابق باستمرار حظر تصدير السالح الى ليبيا".

 

 

 

 

  

 

 


