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 وضع: بالحدود مراسلون

 في الصحافة لحرية صعب

 اإلمارات

2016 

 نشرة أسبوعية تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم)ايماسك(

 اآلثار املرتتبة.. وما ملاذا

 أربعة أعوام على اختطاف الشيخ القامسي  

 الخليجي التحالف مصير

 الرياض قمة بعد األمريكي

 من شخصا   146 محاكمة 

 تتعلق بتهمة جنسية 17

 في والتعبير الرأي بحرية

 األول الربع خالل اإلمارات

 م2016لـ
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 السياسيالمحرر 

 الثانية المرحلة  الماضي، األسبوع غباش صقر والتوطين البشرية الموارد وزير أطلق

 ،«حقوقك اعرف» شعار تحت الدولة في العمل سوق بسياسات العمال توعية لحملة

 استجابة أنها ويبدو الحقوق، عن للحديث اإلمارات في ومشجعة، نادرة مبادرة وهي

 .العمالة حقوق تنتهك دولة اإلمارات بأن المتوالية للتأكيدات

 المبادرات هذه مثل تطلق ال لماذا لكن بالتأكيد، بها، اإلشادة ويجب مشجعة مبادرة 

" بسعادة لتعش حقوقك اعرف.. للمواطن" األصليين، السكان اإلماراتيين، مواطنينلل

 جمعية حتى تطلقها" حقوقك اعرف" أو المثال، سبيل على السعادة وزيرها تطلقها

 متجاهلة التطويرية اإلنجازات عن تتحدث تنفك ال التي االنسان لحقوق اإلمارات

 .اإلنسان حقوق انتهاكات

 بحقوقهم المواطنين بتعريف الحكومية غير والمنظمات الجمعيات تقوم ما غالبا   

 تغييب في إمعان هو الناشطين ومحاكمة العمل عن معظمها حظر لكن األساسية،

 حقوقك اعرف.. للمواطن
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 المجتمعية، النشاطات عن المواطنين

 ُملحة استبدادية سلطوية، ورغبة

 معرفة عن بعيدين المواطنين إلستمرار

 .حقوقهم

 بين توازيا   ينعكس المواطنة فمفهوم  

 أن والمالحظ والواجبات، الحقوق

 تجاه الدولة يُسير الدولة أمن جهاز

" الواجبات كُل" بتنفيذ المواطنين إرغام

 ليس الحقوق، معظم عن والتخلي

 أن يمكن التي الكارثة لحجم إدراكا  

 التمييز هذا سوى الحكومة تستوعبها

 وتستثني بحقوقهم، العُمال تعريف نحو

 فكال حقوقهم، معرفة من المواطنين

 بحاجة -المواطنين و العمال – الطرفين

 يصدمون ال حتى الحقوق لمعرفة

 والّجور التعسفات وليس بالقانون

 غير القوانين بسبب ينشأ الذي والظلم

 والتي للحريات والقامعة اإلنسانية

 .للسكان األساسية الحقوق تهاجم

 أي أن السليمة الفطرة على يخفي وال 

 التقدم ركب قيادة تستطيع لن دولة

 ترسيخ عن معزل في والحضارة

 و أوال ، بحقوقها المواطنة، مبدأ وتفعيل

 تجسيدا   يمثل الذي ثانيا ، واجباتها

 والمواطنين الدولة بين اإليجابي للتفاعل

 وتحقيق االستقرار دعائم أهم وأحد

 فحدوث لذلك. االجتماعي األمن

 مرتبط اديواقتص سياسي استقرار

 السلطات قدرة بمدى كبير بشكل

 خالل من دعائمه تثبيت على الحاكمة
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 والعدالة المساواة) اإلماراتي الدستور عليه نص ما وهو.  بحقوقهم المواطنين معرفة

 دعامات من المواطنين لجميع الفرص وتكافؤ والطمأنينة األمن وتوفير االجتماعية

 (.14)  المادة( المجتمع

 أن إال المواطنة، مبدأ به يتحقق ما كفلوا قد والقوانين الدستور أن من الرغم وعلى 

 على ترتكز أن لها بد ال بل بالقوانين فقط تتحقق ال اإلنساني بمفهومها  المواطنة

 على وقدرتهم بالمساواة المواطنين كافة شعور من تنبع اجتماعية وممارسات عوامل

 ما وهو المختلفة، الدولة سلطات مع جنب إلى جنب للبالد العامة الحياة في المشاركة

 المواطنين، على األمن جهاز حقوق هي الحقوق مقصور فأصبح الدولة، في يحدث لم

 بل النحو هذا على للمواطنة مفهوما   وليس وحدهم، المواطنين على والواجبات

 الشعور وغرس الوطنية الوحدة تحقيق نحو الطريق هي فهمها صحيح في المواطنة

 وتاريخه وأصالته ثقافته تعكس هوية من يحمله بما والمجتمع الوطن  إلى باالنتماء

 .المشتركة وهمومه
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 خاص ـ إيماسك

 حول 2016 لعام األول الربع تقرير" ايماسك" واإلعالم للدراسات اإلمارات مركز نشر

 ".ومارس وفبراير يناير" خالل العليا االتحادية المحكمة في جرت التي المحاكمات

 والتعبير الرأي حرية ضد هجمتها من اإلمارات تصعد فقد المركز عن الصادر التقرير وحسب

 الجماعية المحاكمات صور أبشع في القضاء مستخدمة الحالي، م2016 لعام األول الربع خالل

 . الحديث الدولة تاريخ في والفردية

 atcp8https://goo.gl/c: الرابط هذا عال كامال التقرير لمطالعة

 بقانوني تتعلق العليا االتحادية المحكمة في الدولة أمن دائرة أمام مثلت قضية 35 إن المركز وقال

 عدد ويبغ واسعة، النتقادات تعرضا واللذان السمعة سيئي المعلومات تقنية و اإلرهاب مكافحة

 حيث ةمستمر المحاكمات ماتزال( 85) و عليهم الحكم جرى( 61) بينهم شخصا  ( 146) المتهمين

 جنسية 17 وتضم ابريل، شهر من بدءا   م،2016 لعام الثاني الربع خالل فيها الفصل المقرر من

 -(1)القمر جزر -(1)بريطانيا -(2)سوريا -(6)ليبيا -(1)البحرين -(3)عمان -(74)اإلمارات)

 -(1)العراق-(1)باكستان -(3)لبنان -(2)الصين -(2)كندا -(2)المتحدة الواليات -(43)اليمن

 (.1)فلسطين-(2)بنجالديش- -(1)موريتانيا

 نشره، تم مما الرسمية، اإلماراتية الصحافة من اإلحصاءات على الحصول في التقرير اعتمد و

 .عنها الكشف يتم لم القضايا من العديد هناك أن التقرير معدو ويعتقد

 اإلمارات في والتعبير الرأي بحرية تتعلق بتهمة جنسية 17 من شخصا   146 محاكمة

https://goo.gl/c8atcp
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 المحكمة أمام مثلت التي القضايا تلك وأغلب

 للتعذيب اتعرضو أنهم المعتقلون يؤكد

 الصدمات أنواعه من والنفسي الجسدي

 اإلنفرادي، والسجن والضرب الكهربائية

 بمسّ  والتهديد الجنسي، باإلعتداء والتهديد

 كما المعتقلين، هؤالء عائالت حياة

 واإلهانة، المعاملة، وإساءة يتعرضون

 غابرييال السيدة وكانت والبصق، والشتم

 ستقاللبا المعنية الخاصة المقررة كنول،

 نشرت قد المتحدة باألمم والمحامين القضاة

 مؤكدة م2014 في لإلمارات زيارتها تقرير

 المخفيين بأن مصداقية ذات مزاعم وجود

 .الدولة في للتعذيب يتعرضون قسرا  

 تقاض درجة ذات الدائرة هذه في األحكام

 تقبل ال وباتة نهائية وأحكامها واحدة

 محكمةال هذه تواجه ودائما االستئناف

 جانب من وأممية دولية حقوقية انتقادات

 ضمانات توفر لعدم اإلنسان حقوق منظمات

 تقرير المتحدة األمم وتأكيد والتقاضي العدالة

 االطالع زياراتها في استهدفت التي" كنول"

 والوقوف اإلماراتي القضائي النظام على

 لتؤكد والمحامين، القضاء استقالل مدى على

 بالفصل يعترف ال» ماراتياإل الدستور أنّ 

 السلطة استقالل أنّ  يعني ما «السلطات بين

 .فنيا   وال دستوريا   مضمونا   ليس القضائية

 السلطة جانب من القضاة تعيين يجري كما

 قد“: المتحدة األمم أنتقده ما وهو التنفيذية،

 جانب من والترشيحات التعيينات تؤثر

 القضاة مواقف على التنفيذية السلطة

 هذه“ أنّ  إلى" كنول" وخلصت ،”لوكهموس

 القضاة تعّرض وقد الشفافية إلى تفتقر اآللية

 .”الئقة غير سياسية لضغوط

 بالكامل 2015 بعام مقارنة: "التقرير وتابع

 متعلقة باتهامات شخصا   76 فقط مثل فقد

 أمن جهاز أن يؤشر ما وهو بالقانونيين،

 رؤى تأكيد باتجاه قوته بكل يدفع الدولة

 دولة اإلمارات بكون الدولية لمنظماتا

 ناطحات ذلك أخفت وإن حتى بوليسية

 ".السعادة يدعيّ  مبتسم وجه أو السحاب،

 المحاكمات تلك أغلب إن" ايماسك" والحظ

 قد والرأي التعبير لحرية والمنتهكة السياسية

 وضع الدولة اعتزام عن اإلعالن عقب جرت

 بالد،ال في للتسامح وأخرى للسعادة وزارتين

 وضراوتها السياسية األحكام وطأة واشتدت
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 الحكومة، تشكيلة ضمن الوزيرين تعيين بعد

 .بالتسامح ادعاءات أي ينسف ما

 هي القضايا هذه جميع إن" ايماسك" وقال

 كانت ولو حتى الرأي عن التعبير قضايا

 في فيها النظر فيجب متطرفا مضمونا تحمل

 ذات ةالدول أمن محكمة وليس طبيعية محكمة

 .االستئناف تقبل ال التي الباتة االحكام

 األفكار عن التعبير مجرد أن كما: "وأضاف

 نوع أي من جرما ارتكب المتهم أن يعني ال

. إرهابيا جرما يكون أن فضال كان

 ففي ذلك من استثناء   ليست واإلمارات

 ببراءة العام اواخر محكمة قضت الكويت

 ألن اعشلد االنتماء تهمة من كويتي مواطن

 في رأيه عن التعبير عن عبارة كان الدليل

 داعش وبايع االجتماعي التواصل مواقع

 عنه، عبّر ما نفذ أن يثبت لم ولكنه إعالميا

 عقوبة يوجد ال ألنه ببراءته المحكمة فقضت

 ".التعبير حرية وال التفكير على

 السمعة سيئي القانونين تحت القضايا وأغلب

 قسري إخفاء لىإ فيها المتهمون يتعرض

 معلومات أي تواجد دون عديدة ألشهر

 معرفة أو محامي، بلقاء السماح أو لعائالتهم

 هؤالء من العديد ومايزال االتهامات،

 دون السرية السجون تلك في المختطفين

 لهم، الموجهة التهم أو اختطافهم مكان معرفة

 بن ناصر الدكتور االقتصادي الخبير ومنهم

 الماضي، أغسطس منذ المختطف غيث

 فتاتين بينهم العبدولي محمد عائلة من وأربعة

 منذ عمرها من( 18)الـ في فتاة إحداهما

 في للمحاكمة وقدمت الماضي، نوفمبر

 على لإلمارات اإلساءة بتهمة نيسان، /ابريل

 قضي الذي والدها على كتبت عندما ،"تويتر"

 .سوريا في األسد نظام ضد معارك في

 الربع خالل فيها الحكم رىج التي القضايا

 األول

 و اإلعدام بين ما فيها الحكم جرى قضية14

 فيما سنوات خمس 5 والسجن المؤبد السجن

 بريطاني ومواطن ليبيين اثنين تبرئة تم

 .ُعماني ومدون

 التفكير بمزاعم تتعلق فقط قضايا ثالث بينها

 باشتراك إرهابية لجماعات باالنتماء

 -اإلرهاب مكافحة" محاكمتهم في القانونيين

 والبقية السمعة، سييء" المعلومات وتقنية

 والتعبير الرأي بحرية تتعلق بتهم تتعلق

 من واثنين إماراتي، 51 فيهم والتدوين،

 ،-بنجالدش- آسويين من 2 و عمان، سلطنة

 الجنسية من لكل واحد وشخص ليبيين،2 و
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 جزر من وآخر -والبريطانية – السورية)

 بموجب( شخص 45) على كمالح فتم". القمر

 قانون بموجب غيابيا  ( 6)و معا ، القانونين

 تمت فيما اإلرهاب مكافحة قانون بموجب

 تقنية قانون بموجب( 10) محاكمة

 .المعلومات

 المستمرة المحاكمات

 العام من الثاني الربع( قضية 21) ودخلت

 خالل -أغلبها- محاكمات بدء بعد الحالي،

 المحاكمات وتمثل م،2016 من األول الربع

 إسالمية سياسية جماعات إلى االنتماء بتهمة

 القوائم ضمن الدولة ضمتها أخرى دول في

 قانون بموجب لألحكام آخر مولدا   اإلرهابية

 اليمنية الجنسية وتصدرت اإلرهاب، مكافحة

 المستمرة المحاكمات تلك في الجنسيات أعلى

 العالقة) قضايا بثالث متهما   43 بواقع

 واالنضمام -(شخصا   18) اليمن انبإخو

 وتمويل -اليمن في" القاعدة تنظيم"لـ سابقا  

 (.المسلحة الحوثي جماعة

 23 بواقع ثانيا   اإلماراتية الجنسية وتأتي

 وحرية تعبير قضايا في هؤالء أغلب شخصا  

 وأربعة تويتر، على التدوين أو الرأي

 يحملون ثالثة الليبية الجنسية يحملون

 أحدهم جنسيتهم إلى مزدوجةال الجنسية

 األمريكية، آخرين واثنين الكندية بالجنسية

 واثنين وسوري، وباكستانية لبنانيين، وثالثة

 الصين إلى نقلهم من مخاوف تجري صينيين

 دينية أقلية بصفتهم اإلعدام حكم ليواجهوا

 م2008 في محاكمتهم وجرى مضطهده،

 من الكثير تشوبها محاكمة في باإلمارات

 البحرين من وآخر كندي ورجل نتقادات،اال

 موريتانيا من ورجل العراق، من واثنين

 الرجال وأحد عمان، سلطنة من وآخر

 -فلسطيني وآخر المصريين،

 األشخاص هؤالء من 48 محاكمة وجرى

 ،(بالمائة58) نسبته ما معا   القانونين بموجب

 بموجب شخصا  ( 25) محاكمة يجري فيما

 ما السمعة سيء باإلرها مكافحة قانون

 بموجب آخرين 10و ،(بالمائة30) نسبته

 ما أيضا   السمعة سيء المعلومات تقنية قانون

 (بالمائة12) نسبته

 :فيها الحكم جرى قضيتين أبرز

 المنارة شباب

 وأحدهم إماراتيا   39 متهما 41: المتهمون

 سوري وواحد القمر جزر جواز يحمل

  الجنسية،

 جماعات ودعم بيإرها تنظيم إنشاء: التهمة

 اإليرانية، وبلوشستان سوريا في إرهابية

 قبل اعتقالهم جرى حيث باطلة تهم وهي
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 المقربون يقول ونصف، بعام القانون صدور

 تبرعات عن يبحثون كانوا أنهم" منهم

 تركيا في المتواجدين السوريين لالجئين

 بعد باعتقالهم السلطات قامت ،"واألردن

 .التبرعات عن بحثهم بداية من أسبوع

 2013 نوفمبر -أكتوبر: االعتقال تاريخ

 مكافحة قانون: فيه يحاكم الذي القانون

 تقنية قانون /السمعة سيء اإلرهاب

 .السمعة سيء المعلومات

 في الدولة أمن دائرة قضت(: 27/3)الحكم

 القضية في العليا، االتحادية المحكمة

 ،«المنارة شباب مجموعة»بـ المعروفة

 حضوريا ، متهمين تسعة على مؤبدال بالسجن

 متهمين على سنة 15 والسجن غيابيا ، واثنين

 وثالث متهما ، 13 على سنوات 10و اثنين،

 سنوات وخمس متهمين، ستة على سنوات

 لمدة أربعة وحبس المتهمين، من اثنين على

 فيما نارية، غير أسلحة لحيازة أشهر ستة

 أربعة وإبعاد أشخاص سبعة ببراءة قضت

 القضايا في األسماء. )العقوبة انقضاء دبع

 (المرصودة

 العليا االتحادية المحكمة تجاهلت: الحيثيات

 م،2013 عام اختطفوا المعتقلين هؤالء أن

 اإلرهاب لمكافحة اإلماراتي القانون فيما

 يدخل ولم اختطافهم، بعد صدر 7/2014

 م،2015 يناير 18 تاريخ في إال التنفيذ حيز

 رجعية عدم بموجب أتهمبر يعني ما وهو

 .القانون

 أغسطس في اإلماراتي العام النائب يعط ولم

 لتاريخ إشارات أو" أسماء أي" الماضي،

 إعالن قبل اختطافهم أماكن أو اعتقالهم،

" المعلومات أبسط" تشير حيث. محاكمتهم

 إمام وهو" كلنتر خالد الشيخ عائلة" أنهم

 من وعدد اختطف سلفي، وداعية مسجد،

 الثاني تشرين /نوفمبر في وطالبه ئهأبنا

 كانوا أنهم" منهم المقربون يقول م،2013

 السوريين لالجئين تبرعات عن يبحثون

 قامت ،"واألردن تركيا في المتواجدين

 بداية من أسبوع بعد باعتقالهم السلطات

 .التبرعات عن بحثهم

 لم األقل على الماضية عاما   العشرين وخالل

 اإلمارات في" الجهادية السلفية" على يعرف

 ،"تكفيري" أو عدواني، عمل بأي قامت أن

 الكثيرين فيما والوقائع، السياسيون يقول كما

 وفق حقيقي لتنظيم وجود ال أنه يرون

 للسلفية أقرب هم" يديرونها، جمعيات

 وتحريم األمر ولي بطاعة تؤمن التي" العادية

 كثيرون يقول كما الحاكم على الخروج

 .التواصل شبكات على ونشروها ،بهم احتكوا

 الفالسي مراون المدون

 سيفان بن عتيق محمد مروان: المتهم

 إماراتي الفالسي،
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 سجون في السياسيين المعتقلين أوضاع عن معلومات نشر بأن تويتر عبر للدولة اإلساءة: التهمة

 .الدولة أمن جهاز

 2015 سبتمبر: االعتقال تاريخ

 السمعة سيء المعلومات تقنية قانون: فيه يحاكم الذي القانون

 .درهم ألف 500 سنوات، خمس السجن(: 27/3)الحكم

 محاكمتهم مستمرة قضيتين أبرز

 صبيح بن عبدالرحمن المختطف

 إماراتي السويدي، عبدالرحمن الداعية: المتهم

 معروفة غير بتهم جديدة محاكمة وبدأت: التهمة

 السلطات قامت فقد( يوما   101) دام اختطاف بعد صبيح بن الداعية محاكمة تأتي: االعتقال تاريخ

 من بإندونيسيا باتام جزيرة في الشرطة مركز من صبيح بن السيد اختطف 2015 ديسمبر 18 في

 هذا بعد. اإلندونيسية المخابرات من أشخاص 6و اإلمارات دولة سفارة من أشخاص 5 قبل

 اذن أي دون ظبي أبو إلى خاصة رةطائ متن على قانوني غير بشكل ترحيله تم االختطاف،

 عليه وحكم" 94 اإلمارات" باسم المعروفة القضية في 2013 يوليو في حوكم ألنه قضائي،

 .السجن في عاما 15 لمدة غيابيا بالسجن

  معروف غير: فيه يحاكم الذي القانون

 (94 اإلمارات) قضية ضمن عليه السابقة األحكام اسقطت(: 28/3) الجلسة

 والسلطات المحكمة واتهمت الحديث، اإلمارات تاريخ في وأكبرها جماعية محاكمة أبرز وهي

 أمن جهاز المتحدة األمم واتهمت والسياسيين، الحقوقيين الناشطين لقمع القضاء باستخدام الرسمية

 القضية في عليهم المحكوم جميع عن الفوري اإلفراج إلى داعية بالقضاء والتحكم بتسيير الدولة

 .غيايبا   عاما   15 بالسجن فيها صبيح بن على وحكم إماراتيا ، 68 وعددهم

 جديدة جماعية محاكمة

 (إماراتيين 5و يمنيا ، 14: )المتهمون

 علمهم القضية في اإلماراتيين تهمة فيما «اليمن المسلمين اإلخوان»لـ االنتماء بتهمة: التهمة

 .الدولة أمن جهاز تبليغ دون ذلك بحدوث

 معروف. غير: االعتقال يوم

 السمعة. سيء اإلرهاب مكافحة قانون: فيه يحاكمون الذي القانون
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 زالت فما للغاية، صعب اإلمارات في الصحافة حرية وضع إن بالحدود مراسلون منظمة قالت

 .الحرية هذه تحد القوانين

 الذي الصحافة لحرية العالمي التصنيف في بلدا 180 بين( 119) المرتبة في اإلمارات وجاءت

 .م2016 في حدود بال مراسلون تصدره

 والتي الصحفيين، على االنترنت مراقبة تتقن المتحدة العربية اإلمارات دولة إن المنظمة وقالت

. جريمة التشهير يعتبر الذي(. 2012) اإلنترنت جرائم قانون بموجب مخططة أهداف أحد تعتبر

 المطبوعات على رقابة فرض يمكنهم السلطة في هم من ولكن التعبير، حرية البالد دستور ويضمن

 أو حلفائها مع السيادية البالد وعالقة الداخلية السياسة في حاسمة كانت إذا األجنبية أو المحلية

 .المطبوعة للمنشورات 1980 لسنة االتحادي القانون ظل في االقتصاد

 الّدول قائمة تونس تتصدر مّرة الّول( 20/4 األربعاء) المنظمة أصدرته الذي التقرير في وجاء

/  افريل 20 يوم حدود بال مراسلون تصدره الذي الصحافة لحرية العالمي التصنيف في العربيّة

 حرية حيث من عالميّا الّرائدة االوروبية الدول عن بعيدة التزال انّها من بالّرغم و. 2016 نيسان

 بين من 96 المركز لتحتلّ  سنة في رتبة 30 ب فزةق حقّت قد البالد فإنّ  الصحافة، استقاللية و

 ثم من علي بن نظام سقوط قبل 2010 سنة في 164 المرتبة في تونس كانت للتذكير. بلدا 180

 .2015 في 126 و 2012 في 133

 هذا وضع يجب لكن. تونس( 103 المرتبة) الكويت و( 98 المرتبة) لبنان يلي التصنيف، وفي

 و( 129 المرتبة) الجزائر في الصحافة حرية حالة بالذكرانّ  يجدر اذ. اطاره في الهام الصعود

 هذه خطيرة المنطقة في بلدان خمسة وضعيّة بينما مستقرة غير تبقى( 131 المرتبة) المغرب

 المراتب باسفل متواجدين هم و( سوريا و اليمن ليبيا، السعودية، العربية المملكة البحرين،) السنة

 .المنطقة في االمل بصيص تونس تمثّل الوضعية هذه في و حدود بال مراسلون تصنيف في

 اإلمارات في الصحافة لحرية صعب وضع: بالحدود مراسلون
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" مغردون" ملتقى فعاليات ضمن سؤال على اإلجابة في زايد بن عبدهللا الشيخ الخارجية وزير فشل

 .اإلمارات في الحرية عن

 خمس بحضور ،"الفرص تصنع المبادرة" شعار تحت الرابعة دورته( 18/4) االثنين الملتقى وبدأ

 زايد بن عبدهللا والشيخ سلمان بن محمد السعودي العهد ولي ولي الدفاع وزير خليجيين وزراء

 البحرين، مملكة خارجية وزير خليفة آل محمد بن أحمد بن خالد والشيخ ، الخارجية وزير نهيان آل

 الكويت، دولة في الوزراء مجلس لشؤون الدولة وزير الصباح المبارك عبدهللا بن محمد والشيخ

 لشؤون الدولة وزير العطية محمد بن وخالد السعودي، الخارجية وزير الجبير أحمد بن وعادل

 .قطر بدولة الدفاع

 المغرد يتمتع درجة أي إلى زايد، بن عبدهللا للشيخ سؤاله الشريان داود السعودي اإلعالمي وجه و

 !.عشرة؟ من تعطيه كم الحرية، بسقف اإلمارات في

 اتركني قائال ، الشريان قاطعة ،(كثيرا مهم) مهم وايد اإلنضباط شوف: الخارجية وزير بوأجا

 .الشريان لمقاطعة الحاضرون فصفق ،!الحرية؟ عن نتكلم اإلنضابط من

 أن لك أقول وعندما مطلوبة، الزيادة لك أقول نعم؟، مطلوبة الزيادة هل: زايد بن عبدهللا وأضاف

 (.كافيا   ليس) كافي مش الحالي الوضع أن أؤكد فأنا مطلوبة الزيادة

 .اإلجابة على قادر غير متلبكا   تويتر على المنتشر الفيديو مقطع في الخارجية وزير ويظهر

 حاليا   وتخضع تويتر، شبكة على التغريد بسبب وسجنهم اإلماراتيين من العشرات محاكمة وجرت

 الذي والدها على كتبتها تغريدات بسبب للمحاكمة( العبدولي محمد موزة) عمرها من 17 في فتاة

 .سوريا في األسد قوات مقاتلة في قضى

 "مغردون" ملتقى في"  الخارجية وزير" تحاصر اإلمارات في تويتر حرية
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 سيفان بن عتيق محمد مروان المدون على الماضي مارس نهاية قضت الدولة أمن محكمة وكانت

 .تويتر على" اإلساءة" بتهمة خمس بالسجن الفالسي

 منظمة تقرير فبحسب ترنتاالن على والتعبير الرأي حرية مجال في اإلمارات تردي واستمر

 في العالم، في" حرة غير" دولة 19 ضمن عالميا ، 68 المرتبة في اإلمارات حلّت هاوس فريدم

 .العالم في دولة 86 يحوي الذي التقرير

 العشرات وبحق السمعة، سيء القانون بموجب اإلماراتيين الناشطين من عدد على الحكم وجرى

 األكاديمي المدون مصير يبقى فيما منفصله، قضايا في رهصدو منذ والمقيمين المواطنين من

 تطالب" تويتر" في حسابه على تغريدات بعد م،2015 أغسطس 19 منذ مجهوال   غيث بن ناصر

 فيما. التُهم بذات العُماني مدون محاكمة وتجرى. مصر في متظاهرين قتل جريمة في بالتحقيق

 الثاني تشرين /نوفمبر منذ مجهوال  " العبدولي" لةعائ من فتاتين بينهم أشقاء أربعة مصير يبقى

 ".تويتر" على تغريدات هو السبب أن منهم مقربون ويقول م،2015
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 تقرير خاص  –ايماسك 

خرق جهاز األمن المحرمات الوطنية والسياسية،  و حقق  2012في العشرين من أبريل، عام 

والعالقات االجتماعية بين الشعب اإلماراتي  مستوى نوعيا من السقوط الوطني، وهتك حياء الوطن

و حكام اإلمارات، بصورة خلطت وبعثرت أوراق العمل الوطني، وشوهت التصورات، وشوشت 

االنطباعات، وحرفت العقيدة األمنية لدولة ومجتمع بصورة جذرية، وأدخلت مشاعر جديدة لدى 

طبيعة العالقات بين الشعب اإلماراتي اإلماراتيين، تتصل بنظرتهم لمستقبلهم، ومستقبل بالدهم، و

 وقيادته.

ففي مساء الجمعة لهذا اليوم المشأوم تم اعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي )أحد أمراء 

رأس الخيمة( بطلب اعتقال شفهي، نقل على إثره إلى بيت حاكم اإلمارة حيث تم احتجازه حتى 

أبوظبي العاصمة ليتم إخفاءه في السجون السرية حتى  سبتمبر من نفس العام ثم أحيل بعدها إلى

ناشط  94عندما دشن جهاز األمن سلسة من المحاكمات العبثية واألحكام السياسية لـ 2013مارس 

 وناشطة من المواطنين.

في الذكرى الرابعة العتقال الشيخ القاسمي بات اإلماراتيون أكثر معرفة بجهاز أمن الدولة 

ة الشعب، متأكدين أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن توجه أنظارها وبطريقته في مواجه

باتجاه حماية البالد من التهديدات الخارجية، أصبحت عصا شرطية بيد أفراد غير إماراتيين 

ينتهجون لمصالحهم ويعدون الخطط لبقائهم فترات أطول مهددين اإلمارات وشيوخها بما يملكون 

الُحكام أنفسهم، فهاهو الشيخ القاسمي أحد أبرز المفكرين وسليل من صالحيات تتجاوز صالحية 

 المستقبل وإنقاذ والتفاهم بالحوار اإلماراتيين لآما بّدد.. القاسمي الشيخ اختطاف
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أسرة القواسم في السجن بسبب مطالبته 

بحقوق المواطنين، التي يتجرأ الجهاز كل 

يوم أكثر ليصادرها ويمعن في تفكيك هوية 

 المجتمع الواحدة.

لقد أظهر اختطاف الشيخ القاسمي وكل 

رغبة هذا  -الحقوقيين-المعتقلين السياسيين 

الجهاز اغتيال أي فرصة للحوار أو تقريب 

وجهات النظر، واغتال معها المساعِ من أجل 

انقاذ المجتمع من التشظي، إنقاذ اإلماراتيين 

من الشيطنة والترهيب، بالجنوح إلى الحوار 

والتفاهم، لقد كّرس نفسه وأمعن في انتهاك 

كرامة المواطن، وتجيير المواطنة بعيدا  عن 

اختطافه في  ها األساسية، وإال فما معنىحقوق

وهو رئيس دعوة –وقت كان القاسمي 

قد أبدى موافقته على التقريب بين  -اإلصالح

جهاز أمن الدولة ونشطاء دعوة اإلصالح 

وبدأت مساعيه الحثيثة إلجراء حوار، لكن 

تلك الجهود تم تدميرها بإقدام جهاز األمن 

 على اعتقاله.

 دائمخيارنا هو الحوار ال

كان الشيخ القاسمي متفائال  ففي حديث إذاعي 

قال: "خيارنا هو الحوار  2012في فبراير 

الدائم المثابر.. خيارنا هو الخيار السلمي 

المبني على العقل في التفاهم" من كلمات 

الشيخ السجين في مقابلة إذاعية معه بشأن 

الحوار الذي أطلق وفشل. يضيف الشيخ 

بشكل مباشر، وكان  سلطان: " الحوار بدأ

بسيط جدا ، ويصل لدرجة من التأزم؛ الحوار 

بحاجة إلى جرأة أكبر من أجل التفاهم؛ 

من نجاح الحوار قريبا  أو  %100متفاءل 

متأخرا ، سأبذل كل ما أستطيعه لحصول 

ذلك". لكن جهاز أمن الدولة كان يريد الحوار 

ليضل ُمّسكن فقط، وليجهز عدته العتقال 

 أبناء اإلمارات.العشرات من 

عرض جهاز األمن أوراق بمجموعة من 

الشروط لإلفراج عنه تتمثل في وقف عمله 

الخيري واإلصالحي داخل الدولة والتوقف 

عن المطالبة باإلصالحات السياسية وطالبوه 

بتقديم التزام شفهي أو كتابي لتنفيذها، 

وجوبهت اإلمالءات بالرفض التام.  وصرح 

للشيخ  سمي االبن األكبرالشيخ عبد هللا القا

  2012ابريل/نيسان  23سلطان القاسمي في 

بقوله: "رجال أمن الدولة عرضوا على 

والدي وثائق رفض اإلطالع عليها، ألنه ال 
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يزال محتجزا بشكل انفرادي،" مشيرا إلى أن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رفض تقديم أي التزام 

 ه في حكم المكره.شفهي أو كتابي لألجهزة األمنية ألن

لطالما أكد الشيخ القاسمي الدور المناط بجهاز أمن الدولة حتى في سجونه القذرة التي تميزت 

ظهر في المحكمة  2013بآالف االنتهاكات وعشرات الحاالت من التعذيب، ففي يناير/كانون الثاني

ه أخذ منحى آخر بعد من أجل تمديد اعتقاله وقال: "أن االختالف مع جهاز األمن ليس جديد ولكن

التوقيع على العريضة، نحن ال ننظر لألمن على أنه عدو بل هو جهاز تنفيذي مهم للدولة." 

 أال يحولون الخالف مع الدولة للتشهير.  -أي دعوة اإلصالح–موضحا  أنهم 

وأوضح الدكتور القاسمي أن جهاز أمن  الدولة  أصبح يتعامل مع المعتقلين ودعوة اإلصالح  

سة: "حسمنا أمرنا فأنتم ال تستحقون الرحمة ومهما دافعتم عن أنفسكم فإن سلطتنا فوق كل بسيا

 سلطة".

أكد اجتراء جهاز أمن الدولة على اختطاف الشيخ القاسمي، أن الجهاز فشل في تشخيص العدو 

الحقيقي، وأنساق وراء األوهام، متجاوزا  الخطوط الحمر للعادات والقوانين التي أسسها 

اراتيون، وأكدها الدستور، والعُرف، السائد باحترام وتقدير والنظرة األبوية لشيوخ اإلمارات اإلم

وحكامها، لقد خرق جهاز األمن كل تلك القواعد وأسس استبدادا  ال يتوقف ولن ينتهي إال بالعودة 

 إلى الحوار ومعالجة كل تلك الخروقات. 
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 خاص  –ايماسك 

سليل أسرة القواسم الحاكمة إلمارة رأس الخيمة، رئيس كايد القاسمي الشيخ الدكتور سلطان بن 

القريب من الُحكام كما قُربه من الشعب، ولن  جامعة االتحاد، ورئيس جمعية اإلصالح اإلماراتية.

تخلو مناسبة وطنية أو دينية من دون تأكيداته وتشديده بالوالء لُحكام الدولة والذود عنهم وضد أي 

  نقيصة بحقهم.

لن تجد فعالية فيها خدمة لمواطنين، وال عمل دعوي، وال حتى تكريم لطلبة، وال ندوة اجتماعية، 

وال أيا  من األعمال الخدمية إلمارة رأس الخيمة، إال وتجد الشيخ سلطان القاسمي في أغلبها، 

فيها تعرفه شوارع ومنازل رأس الخيمة كبار السن واألطفال والنساء والشباب؛ لقد شكل بصمة 

 بكل ما تحمله البصمة من معنى.

لم يقدم الشيخ سلطان القاسمي نفسه كبديل ألحد، وال دعوة اإلصالح كبديل يوما ، بل أكد مرارا  

والء دعوة اإلصالح و والءه لحكام اإلمارات باعتبارها ثوابت لعمله ورفاقه. اصطدم ذلك الوالء 

حكم بالقرار من أجل الّزج بالشيخ ورفقاءه في النقي بجهاز أمن الدولة الذي حجبه عن الحكام وت

السجون السرية. تعرضوا خاللها لويالت من التعذيب، ومع ذلك وفي المحكمة السياسية اتهمت 

) أن والئهم للعقيدة، ال للوطن (، ورد الشيخ القاسمي، النيابة الشيخ القاسمي وأبناء دعوة اإلصالح 

ظ على الوطن لذا كان حديث "من مات دون أرضه فهو أن الوالء للعقيدة هو الذي يدعو للحفا

 شهيد ".

  اإلمارات تاريخ في مشرف وطني والء.. اإلصالح ودعوة القاسمي الشيخ
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كما اتهمهم جهاز أمن الدولة بالسعي 

لالستيالء على الحكم، وهاجم الشيخ القاسمي 

هذا االفتراض مدافعا  عن الدولة بالقول: "هذا 

افتراض خاطئ فهو يقوم على أساس أن نظام 

الدولة ضعيف ومتهالك ومؤهل للسقوط، 

 نقبل به، نظامنا قوي متين". وهذا ماال

الشيخ القاسمي أكد مرارا  والئه بحكمة وقيادة 

الشيخ خليفه، ورغم المحاكمات والتعذيب إال 

أن الشيخ القاسمي أكد أن:  الشيخ خليفة وعى 

أن أهم األسس التي قامت عليها اإلمارات هو 

النظام القبلي فالشيخ خليفة  حفظه هللا هو أب 

وال يمكن استدراجه بحكمته وبأخالقه 

للصراع مع أبنائه، فهم في هذه العالقة وهذا 

األساس هو صمام أمن اإلمارات. وشعب 

اإلمارات قوي متماسك وال يمكن أن يفرط 

 بقيادته".

رئيس دعوة اإلصالح مثل كل المعتقلين، 

والوطنيين فأكد أن والء دعاة اإلصالح 

وحبهم لحكامهم ال تزيده حادثات الليالي إال 

صرارا . "هذا ليس تكتيكا  مرحليا . حكامنا إ

يعتبرون خطا  أحمر ولهم علينا حق الطاعة 

والنصح بالمعروف"؛ أُعجب الشيخ القاسمي 

وتعلم دروسا  عندما رأى صمود شباب 

الدعوة :" من أشكال الوطنية أن تؤذى وأن 

تضحي، وأن تخسر وظيفتك وتجارتك، 

ة وتدخل السجن. تعلمت دروسا  في الوطني

من هؤالء الشباب، ومن وجوههم النضرة. 

نحمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه، 

 وعسى أن تكرهوا شيئا  وهو خير عليكم".

دروس المعتقلين في الثبات على مبادئ 

الوطنية والعقيدة الصحيحة التي تدين بالوالء 

لحكام اإلمارات هي مدعاة للفخر لكل 

أن يكون  إماراتي، ومطالبة الشيخ القاسمي

آخر الخارجين من السحن، مدعاة لفخر كل 

شيوخ اإلمارات أن تكون هذه الوطنية التي 

أنتجتها دعوة اإلصالح لتعليم الشعب وتربيته 

 على التمسك بالوطنية والفخر بعشاقها. 

ومما أكد ذلك حديث أحد الشهود في  

وشهد ( 2013ابريل  30المحكمة يوم )

تأسست  صقر المري أن جمعية اإلصالح

بهدف حفظ الشباب من االنحراف، وقد أدت 

دورا كبير في هذا األمر، وذكر أنه لم يدر 

في ذهن مؤسسي أعضاء دعوة اإلصالح 

أن  -هو عضو في المجلس-ومجلس اإلدارة 

يأتي يوم ويتم اتهامهم بقلب نظام الحكم، وهم 

من كانت لهم عالقة طيبة مع الحكام، 

د حاكم دبي وخاصة الشيخ زايد والشيخ راش

سابقا، والذين قاموا بدعم وبناء جمعية 

اإلصالح، وذكر أن أعضاء جمعية اإلصالح 

أبناء مخلصون للوطن، فقد كانوا حريصين 

على حماية الوطن وشبابه، وقد نجحوا في 

ذلك فقد كانت الجرائم قليلة في زمان عملهم، 
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 تربية ومن أماكن عملهم.وذكر انه تم التضييق عليهم بعد ذلك وإزالتهم من وزارة ال

عبدهللا محمد التميمي أن دعوة اإلصالح لها تاريخ مشرف في اإلمارات وأن شبابها فيما أكد 

يتميزون بإخالصهم للوطن، ولم يسمع أن أحدا منهم تجرأ بحق الدولة أو قال أي شيء يقلل من 

كموجه في التربية شأن الدولة، وهم أناس تربويون يوجهون طالبهم لحب الوطن، وقال: "أنا 

وخالل عملي معهم لم أرى أنهم وجهوا الطلبة ألمور ضد الدولة، ثم ذكر أن عددا منهم تم تحويله 

للتقاعد ، ولم يسمع تذمرهم ولم يثيروا أي أمر ضد الدولة، وليس من عقيدتهم ما  2003في عام 

 جهة أخرى". يجعلهم غير وطنيين بل هم ملتزمين بالدعوة من جهة وملتزمون بالوطن من

الشيخ القاسمي وأعضاء دعوة اإلصالح هو تمثيل للمواطن الكريم الغيور الحريص على وطنه، 

شعبا  وحكاما ، وسيظل اعتقاله وصمة عار بتاريخ الدولة، ال لشخصه وحسب؛ بل ألن سبب اعتقاله 

ات الحقوقية وسام شرف كان يستحق التكريم عليه، وألن أولى الناس بالدفاع عنه، قبل كل المنظم

 في العالم، هم نحن: المواطنون الذين اعتقل سلطان القاسمي ألجل كرامتهم.
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 تقرير خاص -ايماسك 

تمر الذكرى الرابعة الختطاف رئيس دعوة اإلصالح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، 

 لتؤكد معاِن الوطنية والحب لإلمارات شعبا  وأرضا  وحكاما  وشيوخا . 

شيخ القاسمي قضى حياته منذ النشأة من أجل اإلمارات وتنميتها كما كل المعتقلين اآلخرين تماما ، ال

فكل شخص من هؤالء له دوره البارز في كل مجاالت الحياة بالدولة، فسيرهم الذاتية مليئة 

ثير باإلنجازات، ممثلين اإلمارات في شتى المؤتمرات الدولية، كان الشيخ القاسمي كثيرا  ما ي

الوطنية في نفوس أعضاء دعوة اإلصالح وبنفوس الشباب مستقبل اإلمارات، كان دائما  ما يدعو 

 ويحث على مجتمع حّي.

فيما هذا الجهاز العاجز عن كل إنجاز وطني نافع، متورط بكل نقيصة وطنية يستهدف فيها 

يد شعبا رعويا. فهذا اإلضرار بمصالح الشعب اإلماراتي ووجوده، ألنه ال يريد شعبا حيا، بل ير

الجهاز الذي يعتمد المكائد والمؤامرات والدسائس وإنفاق أموال الشعب اإلماراتي في اإلفساد 

وتوسيع السجون، واستيراد المرتزقة السجانين والمحققين ضد الشعب اإلماراتي إنما يعبر عن 

جز عن المنافسة، فقر أخالقي ووطني مفضوح، ويعبر عن عجز بالتأثير بالوسائل الشريفة. وع

لذلك ال يتجرأ ولن يتجرأ، أن يدخل تجربة انتخابية واحدة ولو حتى على إدارة بناية، ألنه سيفشل 

 حتى في بنايته، وسيفقد مكانه بعد أن فقد مكانته!

م( أن المحاكمة ليست لدعوة 2013سبق أن أكد الشيخ القاسمي أمام القضاء)في جلسة مايو

سسات الدولة اإلماراتية" ؛ فاألنظمة تحاكم بنظر الشارع والمواطن اإلصالح وحدها، بل لكل مؤ

 !القاسمي؟ الشيخ الدولة أمن جهاز اختطف لماذا
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اإلماراتي الذي يعّول عليها انتشال الدولة والحفاظ عليها ويتمثل بالمؤسسات الثالث النظام 

القضائي واإلعالمي والنظام األمني ، هذه األنظمة الثالثة تمثل عصب الدولة وأساسها في ظل 

 التي تمثل المواطن، وهي أمام اختبار واضح من قبل الشعب.غياب المؤسسة التشريعية 

إن اعتقال الشيخ سلطان ليس اعتقاال لمكانته الرفيعة، أو منصبه األكاديمي، أو عمله االجتماعي، 

أو نشاطه الحقوقي، بل هو اعتقال لكل هذا معا ، وهو استهداف وتخويف بالدرجة الرئيسية لكل 

 حق، وحرص على مصلحة البالد والعباد. من يسعى ألن يرفع صوته بكلمة

لقد نظم الشيخ القاسمي في مقاله الذي تسبب باعتقاله "من أجل كرامة المواطن" مالمح الدولة 

اإلماراتية القادمة، مالمح لكيفية تكوين جديد للمطالبات والحقوق، لحماية مكتسبات الدولة جميعها 

 والتي أسسها اآلباء المؤسسون لالتحاد. 

، إذ أنها الناظمة للعالقة بين ”كرامة المواطن“الكلمة التي أخافت جهاز أمن الدولة هي كلمة  كانت

الحكام والشعب، وهي جزء ال يتجزأ من حقوق المواطنين التي ال يغني عنها خدمات اجتماعية 

، لذلك كان اعتقال الشيخ سلطان اعتقاال لهذه ”أشياء ال تشترى“وال مكرمات اقتصادية، فهي 

 لفكرة من أذهان المواطنين، وتغييبا لهذه الكلمة من قاموس البالد.ا

لقد جاء مقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي بعد أن فشلت جهوده الرامية لردم الفّجوة التي حفرها 

جهاز أمن الدولة بين حكام اإلمارات وشعبهم؛ وأعلن حوار من أجل مناقشة عريضة اإلصالحات، 

المشحون بالرغبة في القمع كان أكبر من ذلك. ومثل اعتقال السبعة  لكن التعنت السلطوي

 المواطنين المسحوبة جنسياتهم بداية ألزمة قادمة كان الشيخ سلطان القاسمي خشى الوصول إليها.

إن اعتقال الرموز الوطنية، نقيصة وطنية ودينية وأخالقية، ومنكر وباطل ال بد أن ينتهي بعودة 

ه وايقافه عند حده في حماية المواطن وصون الوطن، أو أننا نظلم الوطن هذا الجهاز عن ظلم

ونجني على كل مالمح الجمال فيه بتركنا لهذا الجهاز بال قيود وهو يرتكب كل هذه الممارسات 

التي يرتكبها من ظلم المعتقلين ومالحقة قطاع واسع من الشعب اإلماراتي بدون وجه حق وبدون 

 ن.رادع من ضمير أو قانو
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 خاص -ايماسك

 بعمق القراءة جديرا   كان القاسمي كايد بن سلطان الدكتور الشيخ اختطاف من أعوام أربعة بعد

 األمني واإلنقالب اإلصالح، دعوة ورئيس الحاكمة األسرة أفراد أحد باعتقال تسبب الذي المقال

 .الدولة داخل االعتبارية والشخصيات القبيلة وجهات على

 2011مارس اإلصالحات عريضة في الموقعة اإلصالحية المطالب القاسمي الدكتور يختصر

 حجم يبحث للعنوان القاسمي الشيخ اختصار".  المواطن كرامة أجل من"  أعاله العنوان بكتابة

 يوحي العنوان.  ورفعتها وعزتها المواطن كرامة أجل من اإلصالح جمعية تقدمها التي التضحية

 والتشويه للتعذيب والتعرض السجون في وبقائنا االعتقاالت" من القادم نأ إلى المؤدية الطرق بكل

 (". المواطن كرامة) للجمعية العام الهدف بسبب كان الجنسيات وسحب

 الجنسية بسحب الدولة أمن جهاز اختلقه الذي الصدع رأب إلى الرامية الجهود فشل بعد المقال جاء

 كامل وطني بمجلس تطالب التي اإلصالحات عريضة بسبب اإلماراتيين المواطنيين من سبعة عن

 .البالد في والرأي التعبير حرية وزيادة الصالحيات

 وأمل ألم

 المسحوبة السبعة المواطنين أجل من يتألم فهو" واآلمل األلم" معاني قلبه في العنوان يحمل

 ولذلك صحيح يقطر في يسير باإلصالح األمل أن القاسمي الشيخ يعيّ  الوقت ذات وفي جنسياتهم

(. أنيب وإليه توكلت عليه باهلل إال توفيقي وما استطعت ما االصالح إال أريد إن) باآلية مقاله بدأ

  أعوام أربعة بعد القاسمي الشيخ للمعتقل المواطن كرامة أجل من مقال في قراءة
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 وتقديم عمله يتم ما أن معاني تحمل اآلية

 أستطاع ما اإلصالح أجل من هو التضحيات

 للوطن فداء وتقديمه إليه الدعوة أعضاء

 .وشعبها اإلمارات ولرقي

 أبرز ولعل، )....القاسمي رالدكتو يقول

 هي الحراك هذا فيها يتضح التي الساحات

 ميدان إلى تحولت التي االنترنت، ساحة

 للدفاع اإلمارات لشباب االفتراضي التحرير

 للواقع المتأنية المتابعة.( المدنية حقوقهم عن

 االجتماعي التواصل شبكة على اإلماراتي

 تيجةن كانت باإلصالحات المطالبات أن يؤكد

 دعوة في الجميع استشعر شعبية لمطالبة

 من السلمي النضال في رفقائهم مع اإلصالح

 تقديم ضرورة والحريات الحقوق أجل

 بعد بالمقال اإلبتداء. اإلصالحات عريضة

 من الديني االنطالق أن يؤكد الكريمة اآلية

 شعبي قبول مع يأتي اإلصالحات واجب

 يُحتم عظيما   مبلغا   األمني السفّه وبلوغ

 .ضده الوقوف

 متأنية وقفة

 الحراك هذا تحليل القاسمي الشيخ ويبدأ

 على الحراك انقسم وقد" بالقول المجتمعي

 جواز عدم ترى جبهة متضادتين، جبهتين

 هذه ويقود السبعة، هؤالء عن الجنسية إسقاط

 من المجتمع رجاالت من مجموعة الجبهة

 دعاة ضمنهم ومن متنوعة فكرية أطياف

 وجوب ترى أخرى وجبهة. السبعة الحاالص

 السبعة هؤالء وأن للمرسوم التام االنصياع

 قاسية، كانت وإن العقوبة هذه يستحقون

 جهاز رأسها على مجموعة الجبهة هذه ويقود

 محاربة عن المسئولين وخاصة الدولة أمن

 ".المجتمعية الفكرية التيارات

 ترى التي األخرى الجهة على المقال ويّرد

 أمام متأنية وقفة إن" بالقول االنصياع وجوب

 واقع على خطره فداحة تبين الحدث هذا

 بالمعنى فالوطن الغالية، دولتنا ومستقبل

 وإن وبشر، أرض من أساسا   يتكون المجرد

 من البشر من بواحد فيها نفرط التي اللحظة

 ال الطيبة، األرض هذه مواطني إخواننا

 من بقطعة فيها نفرط التي اللحظة عن تختلف

 إال الوطن أرض يحمي فمن. الوطن أرض

 مات من) أن وأيقنوا عشقوه الذين الرجال

 أهمية الكاتب يؤكد(. شهيد فهو أرضه دون

 متراصة واحدة كتلة اإلماراتي المجتمع

 دعوة جمعية وأن الطيبة األرض على للحفاظ

 و الوطني بشقية الواقع تدرس اإلصالح

 حق لسياسيةا تلّغي أن يمكن فال السياسي

 بهؤالء معرفته ومن ولذلك المواطنة

 أنهم يؤكد جنسياتهم المسحوبة المواطنين

 وسيموتون -اإلمارات-األرض هذه يعشقون

 أن الوقت ذات في ويؤكد يوضح. أجلها من
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 أراضي عن للدفاع مستعدة اإلصالح دعوة

 .لها المثيل بوطنية اإلمارات

 بها تمر التي الحالة من صورا   المقال يعّرض

 الجنسيات إسقاط وبعد الوقت ذلك في الدولة

 الموت إن"  فيقول السبعة المواطنين عن

 ثم جنسيته، تسقط أن من اإلنسان على أهون

 لتشويه شعواء إعالمية بحملة ذلك يتبع

 والءه إنها الصورة؟ من جانب وأي صورته،

. والرخيص بالغالي يفديه الذي وطنه لوطنه،

 الذي والهوان همال مقدار هو ما ترى يا

 تري يا بل وأبنائهم؟ السبعة أولئك أهل أصاب

 الذين ومثيالتها قبائلهم أبناء شعور هو ما

 من أو" األصالء" من ليسوا بأنهم وصفوا

 السلطة سيف سيأمنون كيف البلد؟" رس"

 بناء في سيساهمون وكيف عليهم؟ المسلط

 ".أجله؟ من والتضحية الوطن

 المسؤول؟ من

 بحق القرار النتهاك المنطقي السّرد وبعد

 يكشف والحاكم والدستور والشعب الوطن

 هذه عن األول المسؤول عن المقال

 األمن جهاز إن" بالقول الوطنية الخروقات

 أمام لتقديمه الجائر القرار هذا تبنى الذي

 هللا، حفظه خليفة الشيخ الوالد السمو صاحب

 غير آخر قرار أي غدا   يتبنى أن يؤتمن ال

 وكرامة الوطن أمن على العواقب سوبمح

 .".المواطن

 عنف دوامة إلى االنجرار من المقال وحذر

 حديث ويؤكد والحريات الحقوق بحق أخرى

 غير قرارات يتخذ األمن جهاز عن الكاتب

 هذه بانتهاك بالفعل بدأ فقد العواقب محسوبة

 القاسمي الدكتور باعتقال اتباعا   القرارات

 دعوة في الناشطين نم العشرات واعتقال

 من كبير خط األمن جهاز ودشن اإلصالح

 مرور وبعد المعتقلين وتعذيب االعتقاالت

 في يوجد وكاتبه المقال كتابة من أعوام أربعة

 اإلماراتيين، المعتقلين من المئات السجن

 ما وهو األمني، اإلجرام هذا بسبب والعرب،

 الذي" الظلم"ب إياه واصفا   منه المقال حذر

 مهووسة مجنونة نسبة إلى اآلن صلو

 إلى الدولة سمعة ووصلت باالستبداد

 بحق االنتهاكات تلك بسبب حضيض

 . المعتقلين

"  القاسمي يقول القريب للمستقبل نظرة وفي

 يمكن السبعة هؤالء أصاب الذي الظلم وإن

 أحد، منه يسلم وال أشكاله وتتعدد يتوسع أن

 هللا، قدر ال وحينها،. صغيرا   أو كان كبيرا  

 الثور أكل يوم أكلت: "القائل سيقول

 اغتصب وكلما حدود، للظلم فليس". األبيض

. أخرى قطعة الغتصاب شراهته زادت قطعة

 لهذا الخفية القرارات تقديس استمر وإذا

 مكتسبات جميع على غدا   فسيأتي الجهاز

 ".وكرامته اإلنسان حرية في الوطن



 

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

 

           

26 

 2016ابريل  25

 

 

  2015رس

 

 !!ياجارة اسمعي

 بعيدة نظرة القاسمي تورالدك الشيخ يمتلك

 ما هي النظرة هذه ومستقبلها للدولة المدى

 أن يتوقع وجعلته األمني الجهاز أرعبت

 جمعية تمثل بالطبع التي النظرة هذه تقلص

 بالحرية الطامح الشعب وكل اإلصالح دعوة

 المقال كاتب العتقال الجهاز فلجأ والكرامة

 ولةالد تاريخ في نظير له تجد أن قل   بأسلوب

 .التأسيس منذ

 قضية استلهام بطريقة يتحدث المقال كان

 ضمن أنها الحديث في السبعة المواطنين

 لها يتعرض التي االنتهاكات سلسلة

 أن يعيّ  ؛الكاتب الدولة داخل الناشطون

 المواطنين على الحملة تلك من المقصد

" الحكماء أحد لقول تطبيقا   بالذات هي السبعة

 اعتقال كان ،" اجارةي وأسمعي أنتي أقصدك

 شفيق أحمد وصول قبل المقال ونشر الكاتب

 أولئك من جرا وهلّم سليمان عمرو ووصول

 الربيع دول من القادمين األمنين المرتزقة

 تحليل عن القاسمي الدكتور فقال العربية

 االنتهاكات بداية منذ الناشطين ألحداث دقيق

 الذين السبعة المواطنين قضية لعل"  بالقول

 السطح على طفت التي هي جنسياتهم أسقطت

 ولكن عام، رأي قضية وأصبحت األيام هذه

 من سلسلة ضمن واحدة حلقة أنها الحقيقة

 على يمارس الذي والظلم التضييق إجراءات

 ومن والرسمية، األهلية المؤسسات جميع

 الجميع لدى المعروفة االصالح دعوة ضمنها

 الدين شؤون مع التعامل في الوسطي بمنهجها

 االصالح جمعية بإغالق بدءا   وذلك والدنيا،

 ومرورا   1994 عام االجتماعي والتوجيه

 ومنع الحكومية وظائفهم عن أعضائها بإبعاد

 ووقف شركاتهم وإغالق البعثات من أبنائهم

 من ذلك غير إلى الخاصة بيوتهم تسجيل

. ذكرها على هنا المقام يضيق التي األساليب

 االمارات في االصالح وةدع موقف وكان

 والصبر األلم تجرع هو الممارسات هذه تجاه

 في أمال   المسؤولين، مع والتواصل عليه

 للتفاهم صيغة وبناء مجاريها إلى المياه إعادة

 الحاقدين دسائس أثر وإبعاد المسؤولين مع

 جميع أن يؤسفنا ولكن. الشياطين وكيد

 أمامها أوصدت قد التواصل محاوالت

 حتى التضييق مسلسل واستمر ب،األبوا

 جنسية إسقاط سالح إلى اليوم وصل

 ".لوطنهم الوالء بعدم وقذفهم المواطنين

 المواطن إهانة

 السبعة المواطنين قضية أن جدا   واضحا   كان

 تلك وتلت الدولة بنية في عميق بشرخ أثرت

 وتماسك الدولة بنية تهدم الفجة االعتقاالت



 

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

 

           

27 

 2016ابريل  25

 

 

  2015رس

 

 فم بفكي ظرين المجتمع فأصبح المجتمع

 ذلك وتبع االستفزاز؛ محاوال   مفتوحين

 على واالنقالب والتجريم التعذيب حوادث

 األمن جهاز وتحول العربي، الربيع ثورات

 ومعنى" ضدنا فهو معنا ليس من" سياسة إلى

 والذين" الصمت -الوشاية -التجسس" معهم

 مع حدث كما الجنسية ستسحب" ضدهم"

 وعائلة لصديق،ا محمد الشيخ الدكتور أبناء

 الكعبي علي عبيد اإلماراتي المواطن بسحب

 أن والترهيب التعذيب رغم رفض الذي

 المقال حذر ثاقبة بنظرة جاسوس؛ إلى يتحول

 الحالة هذه إلى الوصول ومن الوضع هذا من

 بهذه المواطن جنسية إسقاط إن" بالقول

 فحسب، السبعة المواطنين يؤذي ال الصورة

 بأكمله، المجتمع وتماسك لةالدو بنية يهدد بل

 الوافدة الجاليات أمام المواطن كرامة ويهين

 حقوقها على تحافظ دوال   خلفها تجد التي

 ال لوطنه ووالءه المواطن فجنسية. وكرامتها

 مسؤول أي تدخل أمام أحمر خطا   يبقى أن بد

 الحسابات تصفية في تستخدم وال الدولة في

 بين فالخال فإن المختلفة، األطراف بين

 الدين، يوم إلى وسيستمر طبيعي أمر البشر

 المساواة" أن على الدستور أكد ولذلك

 األمن وتوفير االجتماعية والعدالة

 المواطنين لجميع الفرص وتكافؤ والطمأنينة،

 ".المجتمع دعامات من

 التناصح لزوم

 يدور ومن األمن لجهاز التوضيح واجبا   كان

 الشعوب وأن تغير الزمان أن فلكهم في

 الحاجز انكسار بعد بحقوقها بوعيها أصبحت

 زيادة من ذلك بعد أنتشر ما بالفعل وهذا

 الحقوق بأهمية الجماهيري الوعي

 فقال والقانون الدستور في المنصوصة

 تعد لم وشعوبنا الزمان، تغير لقد" المقال

 ليس بحقوقها وعيها وأصبح بدائية، بسيطة

 وانكسر د،واألجدا اآلباء زمن في كان كما

 حاجز نكسر فال وانتهى، الخوف حاجز

 ليست واالمارات بأيدينا، واالحترام الحب

 الذي العربي المحيط عن مستقال   كوكبا  

 الناضج والتفاهم التناصح لزم ولذلك حولها،

 راع وكلكم" والرعية، الراعي بين الجريء

 أردنا إذا هذا ،"رعيته عن مسؤول وكلكم

 ".والمستقبل لحاضرا في الخير لوطننا بحق

 الوسطية عن البديل

 عنت من تواجهه ما رغم االصالح دعوة إن

 واالنسان ووطنها دينها سبيل في وابتالء

 بمنهجها متمسكة ستبقى الكريم، االماراتي

 هللا رضى على حريصة المعتدل، الوسطي

 ثم العزيز وطنها ثم وأخيرا ، أوال   وجل عز

 كما صالح،اال دعوة ستبقى. الرشيدة قيادتها

 تحقق مبادرة ألي يدها باسطة دائما ، كانت

 التفضل باب من ليس وذلك الوطن، مصلحة
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 .والوطنية الشرعية والمسؤولية الواجب باب من بل والمنة

 يهمة من إلى الكلمات هذه القاسمي كايد بن سلطان الشيخ فيها يطلق التي األولى المرة ولعلها

 " فيقول ذمتهم في ومستقبلها ولةالد وألن جلل الخطب ألن الشأن

 :أخاطب هذه بكلمتي إنني

 جميعا ، ورعاهم هللا حفظهم العهود وأولياء األعلى المجلس أعضاء االمارات حكام السمو أصحاب

 الحليم األبوي القلب صاحب الدولة، رئيس زايد بن خليفة الشيخ الوالد السمو صاحب رأسهم وعلى

 خير، كل إلى خطاه وسدد هللا حفظه المباركة، الدولة هذه يف األمان صمام الحكيم، والعقل

 حكمتهم، في ويثقون السمو أصحاب مجالس إلى يصلون الذين المخلصين العقالء جميع وإلى

 إننا كرامته، وبين المواطن مهانة بين فاصال   حدا   الجلل، الحدث هذا في يكون أن" المقال وطلب

 من الدولة هيبة بين توازن حكيمة ومبادرة نصابه، الى حقال تعيد عاجلة جادة وقفة الى بحاجة

 إلغالق اإلصالح دعوة قبل من األولى المبادرة كانت." أخرى جهة من المواطن وكرامة جهة

 اعتبارهم، وترد جنسياتهم، اسقطت الذين السبعة المواطنين جنسية تعيد مبادرة" المقال فقال التوتر

 هذه في أخرى مرة تتكرر ال لكي المشكلة لسبب جريئا   ناجعا   عالجا   تتضمن أن البد أنها كما

 الصالحيات من والحد" األمنية الهيمنة من المدنية الحياة بتحرير" وذلك أخرى، صور أو الصورة

 والرقابة المهم الجهاز هذا تضبط التي المحكمة األنظمة وضع من البد كما. األمن لجهاز المطلقة

 الدولة في االنسان لكرامة صيانة وذلك المستقلة، النزيهة لقضائيةا للمساءلة واخضاعه عليه،

 ".والمهانة الظلم من وحفظه

 سلطان الشيخ وكان األمني التعامل من ومرونة حكمة أكثر المقال هذا في اإلصالح دعوة كانت

 األحكام وبإستباط االهتمام أولى في المواطن كرامة وضع لقد للواقع واستشرافا   حكمة أكثر كايد بن

 المشاكل سيورث األمني التعامل أن حذر لقد.. وقتها غامضا   كان الذي المستقبل عين على وضعنا

 .االنتهاكات من بركة في وسيوقعها فأكثر أكثر للدولة

 

 

 

 



 

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

 

           

29 

 2016ابريل  25

 

 

  2015رس

 

  

 

 خاص -ايماسك

 وتابعة مؤخرا   ظهرت التي القائمة إن" المصريون" صحيفة تحرير رئيس سلطان جمال قال

 على بالتحريض االلكترونية المواقع من كبير وعدد" ايماسك" وتتهم مصر وزراء لمجلس

 .بإمتياز إماراتية قائمة هي اإلرهاب

 مجلس من صدر ما على للرد بيان بإصدار بالده في للصحافة األعلى المجلس سلطان وطالب

 اءاللو محمال   والعنف، اإلرهاب على المحرضة الصحف ضمن الجريدة تصنيف بشأن الوزراء

 أي عن الكاملة الجنائية المسئولية الوزراء، لمجلس العام األمين عبدالمنعم عمرو حرب أركان

 يلحق أو االلكتروني وموقعها" المصريون" صحيفة في العاملين الصحفيين بالزمالء يلحق اعتداء

 .ذاتها بالصحيفة

 مجلس إلى لمنسوبةا القائمة سلطان وصف ،(17/4 األحد" )المصريون" بـ المنشور مقاله وفي

 على والمحرضة اإلرهابية"بـ الموصوفة والقنوات الصحف من عدد ا تضمنت التي الوزراء

 ".بامتياز إماراتية قائمة" بأنها" العنف

 أن دون" القائمة بتعميم والتوصية...  تقرير لنا ورد" يقول المرفق الخطاب كان إذا: "وأضاف

 القائمة، تعميم المصري الوزراء مجلس من طلبت لتيا الجهة هي من وال ورد جهة أي من يوضح

 .الحصر سبيل على" اإلماراتية المخابرات" هي القائمة سلمته التي الجهة أن بتأكيد نتطوع فإننا

 :التالي النحو على أدلته سلطان وعدد

 مركز" وهو اإلماراتية للسلطات معارض إماراتي موقع على احتوت القائمة أن األول الدليل

 مصر في معروف وغير المصرية للسلطات يتعرض ما نادرا موقع وهو ،" للدراسات ماراتاإل

 بامتياز إماراتية المصرية اإلرهاب على التحريض قائمة :مصرية صحيفة تحرير رئيس
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 المصري الوزراء مجلس يهتم فأن ، وسياساتها اإلماراتية الحكومة بنقد تتعلق مادته ومعظم ، أصال

 أن على دليل فهذا ، هنا أحد يراه ما ونادرا مصر في معروف غير أنه رغم تحديدا الموقع بهذا

 .القطع سبيل على إماراتية جهة هي القائمة هذه أعدت التي" هةالج"

 مصر في معروف غير موقع وهو" عربية أسرار" موقع الوتيرة نفس على القائمة شملت وقد

 محمد للشيخ األمني المستشار دحالن محمد لنفوذ وتتبع إماراتية فضائح في متخصص شبه ولكنه

 رسمية مصرية قيادات مع متينة شخصية بعالقات حتفظت التي الخطيرة الشخصية وهو ، زايد بن

 خليجي موقع وهو" السرب خارج يغرد وطن" موقع وضع في نفسه واألمر ، الثقيل الوزن من

 مجلس فاهتمام ، وحكامها اإلمارات انتقاد من ويكثر ، عارض المصري بالشأن واهتمامه باألساس

 على المواقع تلك أسماء تعميم وكذلك ، الساخرة بالنكتة أشبه هو المواقع بهذه المصري الوزراء

 . داخلي" مصري" معيار بأي يصدق ال شيء" المصرية" الوزارات

 معروفة غير صحيفة وهي القطرية،" العرب" صحيفة اسم على احتوت القائمة أن الثاني، الدليل

 في وتتابع يالعرب الخليج في جدا منتشرة ولكنها هنا، أحد يتابعها ما ونادرا أيضا مصر في

 ، وتنتقده المصري للنظام معارضة بالكامل القطرية والصحف ، كبير بشكل تحديدا اإلمارات

 في استثنائية بكراهية يحظون العذبة هللا عبد تحريرها ورئيس تحديدا العرب صحيفة ولكن

 الصحفي العذبة هللا عبد وشخصية اإلماراتية األجهزة بين شديدة خصومة وهناك ، اإلمارات

 جميع بين من القائمة تختار فأن ، االجتماعي التواصل شبكات على والناشط خليجيا المؤثر

 هي القائمة هذه أعد من أن ، كامل بوضوح يعني فهذا ، تحديدا الصحيفة هذه القطرية الصحف

 . إماراتية بحسابات إماراتية جهة

 زعمها حسب واإلرهاب العنف على تحرض التي المواقع عن تتحدث القائمة أن ، الثالث الدليل

 السيسي الفتاح عبد الرئيس نظام بين ـ باألساس ـ هو اآلن الصراع أن يعرف والداني والقاصي ،

 الصدارة في تجعلها أن على وحريصة أخرى بأسماء مشغولة كانت القائمة بينما ، اإلخوان وجماعة

 الموقع بينما القائمة رةصدا في جعلته الذي" المصريون" موقع وخاصة ، القائمة رأس وفي

 ومصر" المصريون" أن أي ، 24 القائمة في ترتيبه كان مصر في اإلخوان لجماعة الرسمي

 كراهية تحمل اإلماراتية السلطات أن البيان عن وغني ، القائمة بهذه أساسا مقصودة كانت العربية

 اإلمارات في قعالمو بحظر وقامت ، االلكتروني وموقعها المصريون لصحيفة خاصة وعداوة

 ومقاالت لشخصي رخيصة" شتائم" نشرت اإلمارات صحف أن كما ، عامين من أكثر منذ بكاملها

  ." الوزراء مجلس رئاسة" خطاب في ورد ما بنفس المصريون صحيفة وتتهم تتهمني كاملة
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 متابعات ـ إيماسك

 الرئيس إلدارة ةالموجه االنتقادات على الضوء األمريكية تايمز نيويورك" صحيفة سلطت

 عربية أصول من األمريكيين السجناء قضايا مع التعامل في تهاونها بسبب أوباما باراك األمريكي

 .ومصر اإلمارات مثل لواشنطن حليفة دول في

 ذويهم بقضايا االهتمام عدم من اشتكوا ومصر اإلمارات في أمريكيين سجناء أسر أن إلى وأشارت

 إدارة تردد من استيائهم عن وعبروا األمريكية، اإلدارة في ستوىالم رفيعي المسؤولين قبل من

 العالم في اإلستراتيجيين واشنطن شركاء أكبر بين من وهما ومصر اإلمارات مواجهة في أوباما

 .العربي

 الغضب من القليل سوى تثير ال القضايا تلك أن يبدو المتحدة الواليات في أنه الصحيفة وذكرت

 ما وهو الشمالية، وكوريا إيران مثل معادية حكوماتها تعتبر دول في يينأمريك بسجن مقارنة

 .األمريكية الحكومة على الضغط من قليل إلى يؤدي

 الحكومات لدى سري بشكل قضاياهم تحل أن الممكن من المعتقلين بأن االنطباع أن عن وتحدثت

 القيام عليهم ينبغي الذي دورال بشأن مربك وضع في المعتقلين هؤالء أسر يترك لواشنطن الصديقة

 .به

 اإلمارات، في وشقيقها ليبي أصل من األمريكي والدها المعتقل" الضراط أمل" عن الصحيفة ونقلت

 على أكبر بشكل المأل على القضية إلظهار تسعى أن قررت لكنها ألشهر هادئة ظلت أسرتها أن

 .القوية التحركات من مزيد التخاذ أوباما إدارة على الضغط في ذلك يساعد أن أمل

 اإلمارات في األمريكيين السجناء ملف مع أوباما إدارة تعامل تنتقد«  تايمز نيويورك»

 ومصر
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 خاص -ايماسك

 تجبر أمور هي الموازنة في العجز وارتفاع النفط أسعار تراجع إن إنترست ناشيونال مجلة قالت

 .طويلة عقود منذ القائم االجتماعي العقد تغيير على الخليج دول

 العديد فإن   عودية،الس العربية المملكة لزيارة أوباما الرئيس استعداد ظلّ  وفي إنه المجلة وأضافت

 وارتفاع النفط أسعار تراجع. بالدهم في جذرية تغييرات يواجهون بهم سيلتقي الذين الحّكام من

. طويلة عقود منذ القائم االجتماعي العقد تغيير على الخليج دول تجبر أمور هي الموازنة في العجز

 السعودية العربية المملكة قومت الشعبي، الدعم على حصولها الحكومة سخاء فيها يضمن منطقة في

 للمنح الدعم وخفض االقتصادية اإلصالحات من حزمة وإجراء اإلنفاق بخفض الجول من وغيرها

 دفع على المعتادين غير المواطنين على جديدة ضرائب لفرض وتستعد البناء، ومشاريع الدراسية

 .الضرائب تلك مثل

 المملكة المنطقة، في نشاّطا األكثر للدول الخارجية السياسات التخفيضات تلك تقيّد لم اآلن، وحتى

 وقت في ذلك يحدث أن يمكن ولكن وقطر، المتحدة العربية اإلمارات ودولة السعودية العربية

 .قريب

 انخفاض عند الخارجية والمساعدات البرامج الدول من العديد أوقفت: "بالقول المجلة وتابعت

 30 بنسبة 2016 لعام ميزانيتها فخضت المثال، سبيل على السعودية، العربية المملكة. التمويل

 يجعلها مما دوالر مليار 57 من يقرب ما إلى الدفاع ميزانية حجم من زادت ولكنها دوالر مليار

 .السعودي الحكومي اإلنفاق ربع اآلن يشّكل الذي الدفاع، على العالم في منفق أكبر ثالث

 المملكة يكلّف الذي اليمن في العربي التحالف: أخرى إنفاق مصادر المملكة وتمتلك: "وأضافت

 دولة عشرين قوات الرياض استضافت األخيرة، اآلونة في. شهري ا الدوالرات من الماليين مئات

 االجتماعي العقد تغيير على الخليج دول يجبر الموازنة عجز ارتفاع: إنترست ناشيونال
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 ،”الشمال رعد“ مناورات إلجراء إسالمية

 تقوم النطاق واسعة عسكرية تدريبات وهي

 الوقت وفي. اآلالف مئات قوامها قوات بها

ا سلمان الملك عاد نفسه،  مصر، من مؤخر 

 يربط ضخم جسر بناء خطط عن أعلن حيث

 وفي السعودية، العربية بالمملكة مصر

 جزيرتين، السيسي الفتاح عبد منحه المقابل

 من أكثر بقيمة صفقات على التوقيع تمّ  كما

 من مصر احتياجات لتمويل دوالر مليار 20

 في سخية، بشروط سنوات خمس لمدة النفط

ا المملكة فيه تستثمر الذي وقتال  في أيض 

 المشاريع من غيرها بين من سيناء، منطقة

 ".الخارجية

 في المملكة تقشف بين انفصاال   البعض ويرى

 عما ويتساءلون الخارج في ونشاطها الداخل

 رد بشأن تقلق أن يجب الخليج دول كانت إذا

. الداخلي الستقرارها االنتباه مع عنيف، فعل

 المتزايد السعودية العربية المملكة نشاط لكن

 .الداخلية المخاوف من زاد قد المنطقة في

 منظور ومن إنه إنترست ناشيونال وتقول

 إيران قِبل من محاصرون فإنهم الخليج، دول

 وذلك اإلسالميين موجة يدحرون ووكالئها

 المتحدة الواليات أن الكثيرون يرى لحظة في

 الرغم على المنطقة، من تنسحب األمريكية

 ومبيعات المتحدة، الواليات تأكيدات من

 ضد العسكرية والمساعدة الضخمة األسلحة

 وفي. اإلسالمية الدولة تنظيم وكذلك الحوثيين

 بكل لالندفاع السعودية قرار فإن   السياق، هذا

 والتحول اإلقليمية هيمنتها تأكيد بشأن قوة

 .بالتسرع شعور يعكس االقتصادي

 األمير العهد ولي ونائب نسلما الملك يرى

 الحملة أن   الدفاع، وزير سلمان، بن محمد

 الدعم لحشد وسيلة وفرت اليمن في العسكرية

 في الصفوف توحيد قضية أجل من المحلي

 في. واالقتصادي السياسي التحّول من لحظة

 على الصراع ساعد الخليج، في أخرى أماكن

 دولة وفي. وطنية مهمة بأنها شعور إثارة

 تمّ  والكويت وقطر المتحدة، العربية إلماراتا

 في اإللزامي، العسكري التجنيد أشكال وضع

 .للشعوب الوطنية الهوية لتعزيز منه جزء

 األوسط الشرق شؤون في الخبير وأشار

 أن   إلى الماضي الشهر هاوس إليوت كارين

 ضد ليس ينقلب الداخل في الناس يحبط ما“

” .إيران ضد ولكن السعودية، العربية المملكة

 قلق مصدر هو الشيعية إيران تجاه الكراهية

 األغلبية ذات ورعاياهم السعودية حّكام يوّحد
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 إيران هيمنة أن من يخشون الذين الُسنية، 

 أو دمشق أو بيروت إلى فقط ليس تمتد سوف

 في الشيعة والمناطق صنعاء إلى لكن بغداد،

 .السعودية العربية المملكة شرق

 إليران المعادية شاعرالم تأجيج

 يؤدي الذي النفط أسعار انخفاض مخاطر أحد

 الحوافز أن هو الخليج دول عجز إلى

 إليران المعادية المشاعر تأجج قد السياسية

 بعد الماضي يناير في اندلعت التي والطائفية

 نمر الشيعي الدين لرجل السعودية إعدام

 في السعودية السفارة على والهجوم النمر

 دول أعلنت الماضي، الشهر وفي. طهران

 .إرهابية منظمة هللا حزب رسمي ا الخليج

 منخفضة النفط أسعار استمرت إذا ولكن

 في تفرض أن البعض، يتوقع كما لسنوات،

 المملكة. المالي الحساب المطاف نهاية

 مليار 600 من أكثر تمتلك السعودية العربية

 ولكن السيادية، الثروة صناديق في دوالر

 أكتوبر في حذّر الدولي النقد دوقصن

 العائدات من المزيد بدون أنه الماضي

 الرياض تفلس أن يمكن اإلنفاق، وخفض

 مثل الصغيرة، الدول. 2020 عام بحلول

 تمتلك وقطر، المتحدة العربية اإلمارات

 بتقويض تخاطر ولكنها كبير نقدي احتياطي

 الثروة استنفاد خالل من األجيال بين ميثاقها

 .للمستقبل المخصصة لسياديةا

 بوقف السعودية قرار يبدو: "المجلة وتابعت

 للحكومة دوالر مليارات 4 بقيمة مساعدات

 بيروت ميل من بالغضب مدفوع ا اللبنانية

ا يمكن ولكن. طهران تجاه  يكون أن أيض 

ا  واألمر. المستقبل في األمور لبعض نذير 

 تمويل بوقف قطر قرار على ينطبق نفسه

 عدد وتقليص أمريكا، الجزيرة شبكة

 إذا. بالدوحة الجزيرة قنوات في الموظفين

 ذلك سينعكس الخليجية، المساعدات جفت

 الالجئين مخيمات من بأسرها، المنطقة على

 الدول في المركزية البنوك إلى األردنية،

ا، األكثر المجاورة العربية  التي الدول إلى فقر 

 إلى عتتطل التي األهلية الحرب مزقتها

 حال في البناء إلعادة الخليجية االستثمارات

 هنا، نماذجية حالة هي مصر. القتال توقف

 من مليارات عدة اقتصادها احتاج حيث

 قدميه على واقف ا للبقاء الخليج من الدوالرات

ا ،2013 عام منتصف منذ  لتحديات ونظر 

 يتطلب قد المستمرة، الكليّ  االقتصاد

 التي الوعود نم أكثر المصري االقتصاد

 ".سلمان الملك زيارة خالل المملكة قطعتها
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ا، معه أُجريت مقابلة في  السعودية العربية المملكة إلى الحاجة عن أوباما الرئيس تحدث مؤخر 

 تحدى حال وفي. ”البارد السالم من نوع وإقامة اإلقليمية للمشاركة فعّالة وسيلة بإيجاد“ وإيران

 خطوة يمثل ذلك فإن اليمن، في والترسخ سوريا في واالستقرار عابالص الهش النار إطالق وقف

 أسعار انخفاض استمر إذا أنه أمل وهناك. المنطقة في الطائفية الصراعات حّدة خفض نحو مهمة

 الداخلية السياسة على تتغلب مالية حتمية إلى ذلك يؤدي أن يمكن بعده، وما المقبل العام في النفط

 التوتر زيادة في بدورها قامت التي إيران، بالطبع،. وإيران السعودية بين رالتوت خفض في وتساهم

ا ذلك في كبير دور لها بالمنطقة،  في السالح“ بشأن ناري داخلي نقاش في إيران وتشارك. أيض 

 الحرس بها قام التي الباليستية الصواريخ اختبارات إجراء تمّ  طهران، حالة وفي” .الخبز مقابل

 إلى وصلت حتى العقوبات، تخفيف عبر النمو في السياسيين الزعماء رغبة ضد انياإلير الثوري

 .نفسه األعلى المرشد

 مستوياته أدنى من ما نوع ا األسعار انتعشت إذا وحتى: "بالقول إنترست ناشيونال واختتمت

 فضيلت أسباب ولكن. المالية أوضاعها لتسوية كبيرة ضغوط ا تواجه الخليج دول فإن   األخيرة،

 المنطقة وتجعل القصير المدى على قوة أكثر تكون قد الخبز على األسلحة اختيار الخليج دول

 ".العملية هذه في تقلب ا أكثر
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 متابعات -ايماسك

 عقدت االتحادي، الوطني المجلس في والشباب والتعليم التربية لجنة ألعضاء نقاشية حلقة أظهرت

 الخاص التعليم قطاع في المسجلين المواطنين أن اإلمارات، في يالعال التعليم قطاع مستقبل حول

 في المقيدين المواطنين إجمالي من %60 نسبتهم بلغت( ومدارس ومعاهد جامعات) الدولة في

 استيعاب في أجنبية بلغة التدريس تأثير إشكالية برزت حين في المختلفة، الدراسية المراحل

 .المجتمع وتقاليد عادات مع الحق وقت في وتفاعلهم الطالب،

 هذه في والهوية االنتماء تعزيز" أن اعتبروا اللجنة أعضاء أن اليوم اإلمارات صحيفة وذكرت

 عادات على يحافظ وأن األجيال، بين موضوعيا   تواصال   يضمن أن شأنه من والجامعات، المدارس

 ومعلمات معلمين أبناء تثنِ تس لم الخاص التعليم إلى اللجوء ظاهرة أن السيما المجتمع، وتقاليد

 ".مواطنين

 الهوية بتعزيز تعنى حكومية مبادرات وصول عدم" من انزعاجهم عن البرلمانيون وأعرب

 التعليم ومؤسسات الوزارة بين بشراكة تنفذ المبادرات فتلك الخاصة، المدارس طالب إلى الوطنية،

 ".صالخا القطاع في يدرسون الذين منها يحرم ثم ومن الحكومية،

 حين في ،«الدراسية المناهج وليس عليها، للرهان والقابلة األهم الركيزة يعد المعلم» أن وأكدوا

 في التخرج بعد بالعمل االلتحاق على بقدرتهم تتعلق جوهرية مشكالت يواجهون أنهم طالب أكد

 إلى لالنضمام جديدة عناصر تطلب الخاصة والشركات الحكومية المؤسسات أن السيما الجامعة،

 أو لوظيفة، فعلية ممارسة دون الخبرة هذه توفير يستحيل بينما مهنية، خبرة توافر شرط العمل

 .متخصص تدريب على الحصول

 نتيجة إلى الوصول دون" التعليم" في" الوطنية الهوية" استهداف مناقشات



 

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

 

           

37 

 2016ابريل  25

 

 

  2015رس

 

 الورشة أن إال ،(مشاركا   30 نحو) الطالب قبل من الورشة على اإلقبال ضعف من الرغم وعلى

 طالبات) النسائي العنصر لقب من الفتة مشاركة مع طالب، وذوي أكاديميين من إقباال   شهدت

 مواطنين وطالب، طالبة ألف 60 نحو الدولة في الجامعة طالب فيه يشكل وقت في ،(وموظفات

 .رسمية غير تقديرات حسب ومقيمين،

 في يدرسون الذين الطالب نسبة تراجع ظل في إنه المطوع، عائشة األكاديمية، الباحثة وقالت

 المؤسسات في نسبتهم وزيادة ،%40 نحو إلى كوميةح مؤسسات في المختلفة التعليم مراحل

 هناك أن كما المؤسسات، هذه في والهوية االنتماء تعزيز في يتمثل الحل فإن ،%60 إلى الخاصة

 .اإلشكاالت هذه مثل لحل المختلفة التعليم مراحل في الدمج إلى ماّسة حاجة

 اإلسالمية الثقافة أستاذ تطرق إذ ،أكاديميين قبل من ومشاركات مداخالت النقاشية الجلسة وشهدت

 تطوير تحديات إلى الجابري، راشد سيف الدكتور دبي، في الكندية الجامعة في اإلمارات ومجتمع

 يتعلق ما في العمل، سوق واحتياجات الدولة، توجهات لتواكب والتخصصات التعليمية المناهج

 .المتاحة العمل وفرص األعمال وريادة باالبتكار

 رؤية مع يتوافق بما الدولة، في التعليم لمخرجات تشريعات سنّ  ألجل الصفوف توحيد إلى ودعا

 شباب يمّكن الذي الوطن، لمستقبل األمان صمام مجتمع أي في التعليم كون ،2021 اإلمارات

 أخصائي إلى نحتاج فنحن العمل، سوق متطلبات مع يتوافق مجال بأي االلتحاق من الوطن

 .مؤهلة كوادر إلى حاجة في ذلك وكل عدة، وإدارية مهنية ووظائف ندس،ومه وطبيب، اجتماعي،

 واإلعدادي االبتدائي التعليم منظومة تطوير في اإلسراع ينبغي» ذلك، لتحقيق أنه الجابري وأكد

 يحسنون ال طالب فلدينا التحديات، هذه نتجاوز أن وعلينا ملّحة، كضرورة والجامعي والثانوي

 .«قصيرة زمنية لفترة ميسرة عربية بلغة موضوع أي في الحديث أو العربية، ةباللغ أسمائهم كتابة
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 خاص -ايماسك

 زيادة إلى بحاجة الخليج دول إن األمريكية المخابراتية األمنية للدراسات ستراتفور معهد قال

 .السعودية تجاه الخطر يزداد فيما التماسك

 وكساد، ازدهار   دورةِ  أي في الحال هو كما" ،(19/4) األربعاء نشر تحليل في المعهد وأضاف

 التنويع، إلى إياها دافع ا عالمي ا، النفط على تعتمد التي الدول سلوك في النفط أسعار انخفاض يؤثر

 ".خسائرها من للحد النفطية؛ أصولها وخصخصة

 والبحرين وقطر واإلمارات والكويت السعودية -الخليجي التعاون مجلس دول وتعتبر:"وأضاف

 .العالم في الطبيعي والغاز النفط على اعتماد ا األكثر بالنفط، الغنية االقتصادات بين من -وعمان

ا وحققت نقاشات خاضت لطالما الدول هذه أن وبالرغم أنه المخابراتي المعهد وأكد  على تقدم 

ا تزداد حاجة ثمة أن إال االقتصادي، اإلصالح صعيد  في صةخا التحرك، إلى تدفعها اآلن إلحاح 

 .أطول لفترة وربما المقبلة، السنوات مدى على منخفضة تظل قد النفط أسعار بأن االعتراف ضوء

 مجلس دول تستمر سوف األمنية، التهديدات لمواجهة المشتركة الرغبة من وانطالق ا: "وتابع

 فاتالخال من العديد رغم اإلقليمي، األمن قضايا تجاه الفعل ردود تنسيق في الخليجي التعاون

 السعودية يواجه األكبر والخطر التماسك مزيد إلى يحتاج الخليج: ستراتفور



 

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

 

           

39 

 2016ابريل  25

 

 

  2015رس

 

 عقبات الخليج دول تواجه العسكري، التعاون عن النظر وبصرف. والسياسية األيديولوجية

 والتنافس السياسية، المعارضة مع والتعامل الطاقة، عائدات على اعتمادها بموازنة تتعلق مشتركة

 ".الخاصة بطرقها التحديات هذه مع تتعامل دولة كل لكن إيران، مع

 تجعل وسوف مختلفة، محلية حلوال   دولة كل تواجه التي االقتصادية باتالعق تتطلب كما: "ويضيف

 ."الخارجية وشؤونها االقتصادية شؤونها إدارة على منصب ا الدول هذه تركيز معظم

 أنظمتها بسرعة تُصِلح أن الخليجي التعاون مجلس لدول يمكن ال السياسية الناحية ومن أنه مؤكدا  

 .االجتماعي العقد بتغيير ويتعلق دولة، كل في وثقافية فردية أبعاد له القرار هذا ألن المعقدة؛

 بما السعودية، العربية المملكة هي كبير بشكل العقد هذا فيها سيتغير التي الدول أكثر أن مشيرا  

 .الخليجي التعاون مجلس دول بقية بين األكبر هو خطر أتون في الحالية السعودية القيادة يضع

 التعاون مجلس فإن األوروبي، االتحاد مثل األخرى، السياسية للتحالفات وخالف ا": بالقول واختتم

 ".تأسيسه في دور لها كان والسياسية األمنية العوامل أن رغم اقتصادي، تحالف عن عبارة الخليجي
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 خاص تقرير -ايماسك

 وقال األميركية، الخليجية القمة أعمال( 21/4) الخميس الرياض السعودية العاصمة في اختتمت

 الرئيس أقر بينما الطرفين، بين التعاون في ستساهم القمة إن العزيز عبد بن سلمان السعودي الملك

 تصرفاتها" رفض على االتفاق رغم إيران بشأن خالف بوجود أوباما باراك األميركي

 ".االستفزازية

 تتورا ، أكثر كانت لجلساتا عليها وضعت التي فاألرضية بالكثير خرجت القمة هذه أن يبدو وال

 .أيضا   والخليجيين المتحدة للواليات بالنسبة واألولويات المخاطر تحديد إشكالية في

 بين المخاطر تحديد في إشكالية هناك إن باطرفي خالد السعودي السياسي والمحلل الكاتب يرى

 غزو في الخطر ركاأمي ترى حين ففي أخرى، ناحية من المتحدة والواليات ناحية من الخليج دول

 دعم عبر إيران تخوضها التي" بالوكالة الحرب" في تراه األخيرة فإن الخليج، لدول مباشر إيراني

 سوى تجاهه شيئا المتحدة الواليات تقدم لم ما وهو المذهبي، الخالف وتأجيج الطائفية األقليات

 .اإلدانات بعض

 المخاطر تحديد إشكالية

 الصعب من إن السابق األميركي الدفاع وزير مساعد كيميت مارك الجنرال قال جانبه، من

 خطر مصدر إيران أن إلى مشيرا وإيران، السعودية بين المشتركة المصالح يحقق التفاق التوصل

 المتحدة الواليات عالقات تشغل أن يجب أخرى أمنية مصالح هناك أن ومعتبرا الخليج، لدول

 .الدولة تنظيم وخطر سوريا، في الدولة وفشل النووية، ةاألسلح انتشار خطر بينها الخليج، بدول

 الرياض قمة بعد األمريكي الخليجي التحالف مصير
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 الحالية األميركية اإلدارة اعتقاد أن وأضاف

 إنها بل خطرا، تشكل تعد لم إيران أن

 حد إلى ساذج" اعتقاد محتمال، حليفا أصبحت

 انتظار الخليج دول على أن مضيفا ،"كبير

 اإلدارة أمر وتنسى" المقبلة األميركية اإلدارة

 ".حاليةال

 محمد السياسي والباحث الكاتب واعتبر

 في أخطأت المتحدة الواليات أن قواص

 خليجيا، يمر قد إيران مع اتفاقها أن اعتقادها

 اعتبرت الخليج دول إن بل يحدث، لم ما وهو

. وجودها على حقيقيا وخطرا استفزازا ذلك

 على التعويل بعدم العرب قواص وطالب

 تبني لضرورة هامنب األميركية، اإلدارات

 .الخليج بدول خاصة دفاعية إستراتيجية

 للعالقات مسارين عن تحدث باطرفي

 التعاون في يتمثل األول األميركية، الخليجية

 المتبادلة المصالح على المبني اإلستراتيجي

 وهو واالستثمارات، السالح مشتريات عبر

 فيتعلق الثاني المسار أما. يتأثر لن مسار

 مسار وهو والتجارية اسيةالسي بالمصالح

 سنوات منذ الخليج دول بدأت وقد متغير،

 االقتصادي التعاون مجاالت بتنويع

 بخالف عدة دول مع والتجاري والصناعي

 تخشاه أن يجب ما وهو المتحدة، الواليات

 .أميركا

 األميركية السياسة أن ليؤكد كيميت وعاد

 تعود لكي ستتغير الطويل المدى على

 والشرق الخليج أولوية ىعل للمحافظة

 يشكل الدولة تنظيم أن وأضاف األوسط،

 الخليج ولدول المتحدة للواليات األكبر التهديد

 القيام يمكنها المتحدة الواليات لكن أيضا،

 فإضافة نفسه، الوقت في مهمة من بأكثر

 الدفاعات توفير يمكنها التنظيم لمحاربة

 إيران، مواجهة في الخليج لدول الجوية

 الفلسطينيين بين الوساطة بدور لقياموا

 .وإسرائيل

 القائم التحالف مصير

 مريكيةألا" بوست واشنطن" لصحيفة تقرير

 التحالف ومصير الزيارة على الضوء سلط

 التي التوترات ظل في طويلة فترة منذ القائم

 وجهات وتباعد الجانبين بعالقات تعصف

 .القضايا من الكثير في النظر

 وقادة أوباما نظر وجهات الصحيفة، وقالت

 بعض في حاد بشكل تباينت السعودية

 الطائفية التوترات تهدئة كيفية مثل، مور،ألا

 هليةألا الحروب وإنهاء المنطقة، تجتاح التي

 النفوذ مع والتعامل وسوريا، اليمن في

 .يرانيإلا

 ظهرت مشكلة هناك التوترات، هذه بجانب

 سبتمبر 11 لهجمات سرية وثائق من مؤخرا
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 دعم في للسعودية دور إلى تشير ،2001

 تنظيم أعلن التي سبتمبر هجمات منفذي

 .عنها مسئوليته القاعدة

 اللمسات مريكيألا الكونجرس ويضع

 السماح شأنه من قانون مشروع على األخيرة

 الحكومة بمقاضاة األمريكيين للمواطنين

 سبتمبر 11 بهجمات يتصل فيما السعودية

 وتنفي أوباما، دارةإ ترفضه ما وهو ،2001

 هذه عن لمسئوليها مسئولية أي السعودية

 منذ تسويتها تمت أنه اعتقدوا التي المشكلة

 .طويلة فترة

 في واشنطن مغادرته قبل: الصحيفة وأضافت

 زيارة تتضمن أيام ستة تستغرق رحلة

 مدير أوباما طالب وأوروبا، السعودية،

 السري التقرير بمراجعة الوطنية المخابرات

 .11/9 بهجمات الخاصة

 المسألة الجانبين، لكال بالنسبة وأوضحت،

 إلى حول اليقين عدم على أخرى عالمة هي

 النفط حول يتمحور تحالف يتجه أين

 .األمريكية واألسلحة السعودي،

 القومي األمن مستشار نائب رودس، بن وقال

:" مؤخرا صحفية مقابلة في مريكيألا

 في ساسيةاأل الفائدة كانت عديدة لسنوات

 المتحدة، الواليات بين العالقة جذور

 الذي النفط توفير حول تتمحور والسعودية

 المقابل وفي العالمي، االقتصاد على يحافظ

 في ونحن للسعودية، الضروري األمن وفرنا

 نحن…  أخر شيء أي في نفكر لم الحقيقة

 بشكل نفكر ولم والنفط، األمن فكر من نوع

 ".أعمق

 لجنة تقرير على لتعليقا رودس، ورفض

 دور من عام بشكل تحدث لكنه ،11/9

 القاعدة تنظيم خرج لماذا: "قائال السعوديين

 المال من الكثير هناك نأل السعودية، من

 ".ينفق الذي

 التي اليقين عدم حالة أن الصحيفة، وترى

 قد السعودي مريكيألا التحالف على تخيم

 بالرياض فقط ليس واشنطن عالقة على تؤثر

 الذين الخليج، في العرب الحلفاء كل مع ولكن

 .القائد أنها على للسعودية ينظرون

 مستشار" ريدل بروس" عن الصحيفة ونقلت

 وكبير ألوباما، السابق الخارجية السياسة

 المال: "بروكينجز مؤسسة في المحللين

 في السنية القبائل مع والعالقات السعودي

 المدينة، بناء إلعادة ضروريا سيكون العراق

 بين الطالق.. العراق شمال في سالم وإقامة

 بحاجة زلنا ما.. مستحيل وأمريكا السعودية

 ".البعض بعضنا إلى

 استمرار في راغبين أنهما يبدو الجانبين، كال

 .مختلفة بشروط ولكن التحالف
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 والحلفاء السعوديين من يريد إنه أوباما وقال

 على الحفاظ في أكبر دورا لعب الخليج في

 .المنطقة وأمن أمنهم،

 اعتمادا أقل أصبحوا أنهم يعلنون السعوديون

 الملك وتعهد مريكية،ألا العسكرية القوة على

 سلمان بن محمد الدفاع وزير وابنه، سلمان،

 .المنطقة في جرأة أكثر نهج باتخاذ

 برنامج في بارز باحث هري، فريدريك وقال

 للسالم كارنيغي بمؤسسة األوسط الشرق

 مسؤولية أكثر الخليج يكون أن نريد:وليالد

 هذا، من بدال رأينا ولكننا األمنية، شؤونه عن

 التوترات تشعل إنها للغاية، مقلقة أمورا

 تفعله فإنها ذلك، تفعل وعندما الطائفية،

 يزعزع وهذا عسكريا، فعالة غير بطرق

 ".معضلة إنها اإلقليمي، االستقرار

 أوباما فاقات إلى يمتد البلدين بين الخالف

 ببرنامجه الخاص إيران مع التاريخي

 ايران منع هدفه إن أوباما قال والذي النووي،

 اندالع ومنع نووي، سالح على الحصول من

 .األوسط الشرق في أخرى أمريكية حرب

 تهديد إزالة أن نرى نحن:"  رودس وأضاف

 بالنسبة جيد أمر نوويا المسلحة إيران

 ".الخليج في وحلفائها المتحدة للواليات

 األمريكيين حليف إيران

 الرغم وعلى إنه قال" بوليسي فورين" مجلة

 على لها الترويج يتم الحالية الزيارة أن من

 سوف فإنها التحالف، بناء إعادة محاولة أنها

 على الضوء تسليط في األرجح على تستغرق

 خالل البلدين بين تعمقت التي الفجوة

 النسبةب. الماضية الثماني السنوات

 الشرق في األساسية القضية فإن ،«أوباما»لـ

 الدولة» ضد المعركة هي األوسط

 على قادرا يكون أن يريد وهو ،«اإلسالمية

 الواسع، اإلسالمي التحالف غطاء مع العمل

 عضوا السعودية العربية المملكة تعد والتي

 فإن سعود، آل بيت إلى بالنسبة. فيه بارزا

 فإن لهم، بالنسبة. رانإي هي األساسية القضية

 العام في إبرامها تم التي النووية الصفقة

 كقوة إيران طموحات من تحد لن الماضي

 .تؤكدها سوف ولكنها ناشئة، نووية

 أن ذلك، من واألسوأ: "المجلة وأضافت

 محتمل كحليف إيران ترى صارت واشنطن

 تعبير حد وعلى. «اإلسالمية الدولة» ضد

 العربية المملكة»: طنواشن في المراقبين أحد

 الواليات تدعى صديقا تريد كانت السعودية

 قد الواليات فإن ذلك من بدال المتحدة،

 العربية المملكة. إيران صداقة اختارت

 .«بالغيرة اآلن تشعر السعودية
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 كال فإن المحتملة، المخاطر من الرغم وعلى

 من. الزيارة لهذه أسئلة قوائم أعدا قد الطرفين

 في األمور هذه عن التعبير يتم نأ المحتمل

 قد الملك أن إلى بالنظر الجانبية االجتماعات

 العهد ولي إلى صالحياته من الكثير فوض

 إلى خاص وبشكل ،«نايف بن محمد» األمير

 بن محمد» األمير العهد ولي نائب نجله

 «اإلسالمية الدولة» جانب إلى. «سلمان

 المحادثات تتطرق أن المرجح من وإيران،

 نحو على المملكة تتعثر حيث اليمن إلى

 في األمل بعض هناك كان وإن متزايد

 .السالم محادثات

 هو األمر في الحاسم المحاور يكون وسوف

 يصير أن يتوقع الذي ،«سلمان بن محمد»

 أن من الرغم على آجال وليس عاجال ملكا

 التاج تمنح حاليا بها المعمول االسمية الخالفة

 ومن. «نايف بن حمدم» عمه، ابن إلى

 يروج «سلمان بن محمد» أن المعروف

 ال اقتصاد مع حديثة سعودية عربية لمملكة

 .النفط على يعتمد

 المملكة تجاه «أوباما» موقف أن يبدو ال

 عام خطابه منذ تغير السعودية العربية

 حكام حول تصريحاته تكون وسوف ،2002

 يشغل فيل بمثابة السعودية العربية المملكة

 «أوباما» الرئيس انتقادات. المحادثات رفةغ

 كان المتحدة الواليات حلفاء أنهم يسمون لمن

 غيفري» قصة في متكررا موضوعا

 المعنونة أتالنتيك ذا مجلة في «غولدبيرغ

 .«أوباما عقيدة» باسم

 سوريا في التراجع

 المكونة المادة وتبدأ: بوليسي فورين وتتابع

 تراجع أن ىإل باإلشارة كلمة ألف 19 من

 بشار» قيام بعد األحمر خطه عن «أوباما»

 ضد السام السارين غاز باستخدام «األسد

 حلفاء صدم قد 2013 عام في المدنيين

 األوسط الشرق في المتحدة الواليات

 واقعية مدة في النظر إعادة على وأجبرهم

 القرار وهو األمريكية، األمنية الضمانات

 فخورا» هجعل أنه «أوباما» يؤكد الذي

 .«جدا

 اآلن المقابلة هذه بإجراء «أوباما» قيام مثل

 للكثيرين لغزا الرئاسية فترته نهاية وقبل

 بمصداقيته باإلضرار قامت أنها يرون الذين

 بسحابة التصريحات هذه ألقت. الدبلوماسية

 الرياض في «أوباما» اجتماعات على سوداء

. إقناعا أقل العلنية تصريحاته من وجعلت

 سبيل على اإلرهاب، مكافحة في عاونالت

 المحادثات في رئيسيا عنصرا سيكون المثال،

 في «أوباما» فيه تساءل الذي الوقت في
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 على التحريض في السنة العرب من أمريكا حلفاء دور عن «أتالنتيك ذا» مجلة في مقابلته

 غاضبا بدا قد «أوباما» بأن «غولدبيرغ» عليه علق ما وهو. المتحدة للواليات المناهض اإلرهاب

 .كحليف السعودية العربية المملكة اتخاذ على تجبره التي الخارجية السياسة من

 ،«أوباما» الماضي العام في الجديد، األسترالي الوزراء رئيس ،«تيرنبول مالكولم» سأل عندما

 األمر»: لقولبا والتعليق بالتبسم «أوباما» اكتفى فقد «أصدقاءك أليسوا»: بالقول السعوديين عن

 .«معقد

 المسؤولين أن حد بلغت وقد. إدارته كامل إلى تسربت قد «أوباما» شكوك أن ويبدو: المجلة وتؤكد

 حلفائهم على طهران في منافسيهم يفضلون األمريكية اإلدارة في المسؤولين أن يعتقدون السعوديين

 األمن مجلس في مسؤولين اأحيان المرء يسمع األيام، هذه األبيض البيت في». السعوديين من

( أيلول) سبتمبر 11 أحداث في المتورطين من العظمى الغالبية أن بحدة يذكرون ألوباما القومي

 نوه وعندما. «غولدبيرج» كتبه لما وفقا ،«السعوديين من ولكنهم اإليرانيين من يكونوا لم

 للمملكة الكامل الدعم قدمي لم أسالفه، من النقيض على أنه، يرى أنه «أوباما» إلى «غولدبيرغ»

 .األمر على اعتراضا يبد لم فإنه إيران، مع نزاعها في السعودية العربية

 يرون الذين األوسط الشرق زعماء من الكثير نظر وجهة يحمل ال «أوباما» أن بوضوح ويبدو

 في القوى ميزان وتغيير المتحدة الواليات نفوذ تقليص في ترغب اإلسالمية إيران جمهورية أن

 تقليص في مصلحة لديه ليس «أوباما» أن متزايد بشكل السعوديون القادة ويخشى. المنطقة

 .اإلقليمية إيران طموحات

 الرئيس مطالبة قيام هو «أتالنتيك ذا» تحقيق نشر تم عندما الرياض غضب أثار ما أكثر وكان

 .البارد السالم من نوع وإقامة الجوار لمشاركة فعالة طريقة على بالعثور وخصومها إليران

 العالم تقاسم في مصلحة أي السعودية العربية المملكة لدى ليس: "بالقول األمريكية المجلة وتختم

 وتقوم اإلسالمي للعالم لقيادتها تحديا تمثل إيران أن ترى السعودية. اللدود عدوها مع العربي

 زعامة يهددان العقوبات رفعو النووي إيران اتفاق أن كما. العربي العالم في مكانتها بتقويض

 ".أيضا الطاقة مجال في السعودية العربية المملكة
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 خاص ـ إيماسك

 التي والمليارات له المقدم الخليجي" الرز" كل رغم يتهاوى االنقالب اقتصاد بدأ الذي الوقت في

 على ضغطال فيه يتزايد الذي الوقت وفي مصر، في االنقالب لتثبيت واإلمارات السعودية ضختها

 روح لبث اإلمارات تسارع االنقالب، مؤيدي من حتى واالنتقادات بالتظاهرات االنقالب قائد

 .المنهار شبه االنقالب جسد في جديدة

 أو التعليم في سواء للدعم بحاجة الدولة في كبيرة قطاعات على المليارات هذه إنفاق من وبدال

 يعاني استثناء بال الجميع بات حيث ومداخيلهم ييناإلمارات رواتب وتحسين العام القطاع أو الصحة

 زيادة أجل من بالمليارات تتبرع البلد فيما الوقود، أسعار عن الدعم ورفع األسعار ارتفاع من

 العربية والشعوب المصري الشعب وأحالم العربي الربيع وجه في والوقوف المنطقة في نفوذها

 .الكريم والعيش والديمقراطية الحرية في

 للقوات األعلى القائد نائب أبوظبي عهد ولي نهيان آل زايد بن محمد الشيخ أصدر السياق هذا فيو

 لمصر دعما دوالر مليارات 4 مبلغ بتقديم أمرا العربية مصر لجمهورية زيارته ختام في المسلحة

 في ديعةو مليار واثنان مصر في التنموية المجاالت من عدد في لالستثمار توجه منها مليار اثنان

 ".وام" اإلماراتية األنباء وكالة بحسب المصري، النقدي االحتياطي لدعم المصري المركزي البنك

 دولة موقف منطلق ومن البلدين بين االستراتيجي والتنسيق التعاون اطار في الدعم هذا يأتي

 لدورها اوتقدير والتنمية البناء مسيرة لتعزيز الشقيق وشعبها مصر دعم في الثابت اإلمارات

 . المنطقة في المحوري

 االنهيار من مصر في االنقالب إلنقاذ جديدة مليارات 4 تضخ اإلمارات
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 متابعات ـ إيماسك

 التي المفتوحة الحرب خلف تقف بأنّها اإلمارات هيرست ديفيد المعروف البريطاني الكاتب اتهم

 وإقفالها األردن في مقراتهم إغالق عبر المسلمين اإلخوان جماعة على مؤخرا األردن أعلنها

 ".21عربي" صحية تهاترجم التي مقالته بحسب األحمر، بالشمع

 المسلمين اإلخوان جماعة على المفتوحة الحرب موسم إن هيرست ديفيد البريطاني الكاتب وقال

 التي دابق مجلة عدد مع بالتزامن الجماعة، مقرات بإغالق األردن أخيرا إليه وانضمت بدأ، قد

 .بالمرتدين وصفتهم حيث الدولة، تنظيم يصدرها

 العربية اإلمارات دولة من بتحفيز الخطوة هذه على أقدم األردن إن له مقال في هيرست وقال

 .األوروبي االتحاد دول وبعض مصر ركب إلى لينضم المتحدة،

 كان وسواء. الجماعة لمالحقة مفتوح موسم بدء عن أعلن قد يكون بذلك: "الكاتب وتابع

 ديفيد حتى أو مصر يسرئ أو األردن ملك ذلك كان أو السلفيين، الجهاديين من بها المتربصون

 أخذنا ما إذا. واحد هو جميعا هؤالء جهود تخلفه التي األثر فإن بريطانيا، وزراء رئيس كاميرون،

 انتخابات أي في السياسي اإلسالم يمثلون لمرشحين سيصوتون العرب الناخبين ثلث أن باالعتبار

 سياسية حركة أكبر إقصاء يستهدف إنما المشترك الجهد هذا أن يعني فهذا تجري، ونزيهة حرة

 ".المنطقة في

 ثالثة قتل مثل قذر، فوضوي بعمل القيام من بدال" هيرست يقول كما األردنية الحالة في أنه غير

 السجناء من ألفا أربعين عن يزيد ما زج أو واإلسكندرية، القاهرة شوارع في متظاهر آالف

 ".جماعتهم تفتيت خالل من المسلمين خواناإل حياة إزهاق األردن اختار المعتقالت، في السياسيين

 اإلخوان على ربالح إلعالن األردن دفعت اإلمارات: هيرست ديفيد
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 واضح، اإلماراتي الضغط أن غير متباينة، األردن في الجماعة مقرات إغالق دوافع أن وأضاف

 طائرات لشراء دوالر مليارات ستة قيمتها صفقة بإلغاء هدد الذي زايد، بن محمد من ضغط فتحت"

 شركة مع نفطية صفقة إلغاء وكذلك نية،البريطا إي إيه بي مؤسسة من تايفون طراز من مقاتلة

 له، كاميرون ديفيد انصاع المسلمين، اإلخوان جماعة بريطانيا تحظر لم إذا بتروليوم بريتيش

 واالعتراضات الصداع من الكثير عامين من يزيد ما مدى على له سبب تحقيق بإجراء وأمر

 ".القانونية

 األمريكي الكونغرس في جمهوريون أعضاء خطا ذاته، الخليجي اللوبي من ضغط تحت: "وتابع

 يهيمن التي للكونغرس، التابعة القضائية اللجنة الماضي الشهر في أقرت فقد. نفسه الدرب على

 على المسلمين اإلخوان جماعة بتصنيف األمريكية الخارجية يطالب تشريعا الجمهوريون، عليها

 ."إرهابية منظمة أنها

 أن فرغم" منه، يخشاه ما لديه السياسي باإلسالم تربصينالم من واحد كل أن هيرست وأضاف

 األقدر وهو العددية، الناحية من األمتن القوة بالتأكيد أنه إال الوحيدة، القوة ليس السياسي اإلسالم

 مواجهة في. لها حد ووضع واإلرهاب السياسي االضطهاد بين ما المرحة الرقصة هذه وقف على

 -الصدارة إلى مصر شوارع بهم تقذف وعلمانيين، إسالميين- يينالسياس النشطاء من جديد جيل

 يعد لم مصر حكم في استمرارهم أن يدركوا أن المصري الجيش داخل بالبراغماتيين يجدر كان

 ".الكابوس من مخرج إيجاد باإلمكان وأنه البعيد، المدى على ممكنا خيارا

 بالحكمة تتحلى أنك بالضرورة يعني ال فهذا ضحية، كنت إذا" فقال أنفسهم، اإلخوان عن أما

 انقسامات من يعانون مصر، في المعارضات كل مثل مثلهم اإلخوان، أن في شك من ما. السياسية

 على مستعدة غير ستكون األخرى هي اإلخوان جماعة فإن الحاكم، وتغير حصل ولو. عميقة

 صناديق بين بالمعركة اوإنم واحدة، إسالمية حركة بمصير تتعلق ال هنا والقضية. اإلطالق

 ".الرصاص وصناديق االقتراع

 

 


