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 السياسي المحرر

 الماضية األشهر الثالثة خالل( 116) محاكمة عن الحقاً، ينشر حديث تقرير في ،"ايماسك" يكشف

 من دولة( 18) إلى ينتمون العليا، االتحادية بالمحكمة الدولة أمن دائرة في( يونيو-مايو-ابريل)

ً ( 84) هؤالء -يناير) السابقة الثالثة األشهر وفي الُمدة، تلك خالل بالفعل عليهم الحكم جرى شخصا

ً ( 61) على الحكم جرى( مارس-فبراير  خالل أحكام بحقهم صدرت الذين مجموع ليصبح شخصا

ً ( 145) الجاري للعام األول النصف  .شخصا

 الكثير تشوبها محاكمات في الرسمية، الصحافة من جمعه المركز استطاع ما اإلحصائيات هذه

 يمكن ال) الواحدة التقاض   درجة ذات فالمحكمة عادلة، وغير سياسية بكونها االتهامات من

 على" المتهمون" يلقيها التي االتهامات كل في تحقيق طلب نفسها تكلف لم( الحكم على االستئناف

 بتعويض حكم أصدرت أنها يمكن وال سرية، اعتقال أماكن في ووضعهم بتعذيبهم الدولة أمن جهاز

ً  وأصدرت ملفقه بتهم عامين أو أشهر سبعة سجنه تم شخص  تكن لم والتي" الحتمية" ببراءته حكما

 .اجتماعية محلية أو دولية ضغوط لوال" براءته" لتعطيه

 أهمية التلفزة، وشاشات اإلذاعات وفي مقاالت، الرسمية الصحافة اعطتنا المحاكمات تلك طوال

 هذه كل أن والحقيقة التضحيات، كانت مهما ضرورية، األمن استتباب لبقاء التضحية وأن األمن

 وإبقاء األمن جهاز في وطنية وال إماراتية غير قيادات لبقاء بل" األمن" لبقاء ليست التضحيات

 .المواطنين حياة على وتأثيره تغوله

 بعدة مرت بل القمع، باستخدام للشعب العداء من لحظة والدة ليست" األمن" أجل من" التضحية"

 داخل واالنتقاد والتجمع االحتجاج في" الحرية"بـ للتضحية الحاجة أولها كان وتجاوزات، أطوال

 األمن أجل من بالعدالة التضحية
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 التحدث حرية"بـ" التضحية" تبعه التبرعات، وجمع" الطالبية" المؤسسات ذلك في بما المؤسسات

 أي انتقاد أو بالكتابة ،"الرأي عن التعبير حرية"بـ" التضحية" ثم اإلعالم، وسائل في" والتعبير

 شبكات في والتدوين اإليحاء أو التعبير حظر" ذلك ولحق الصحفية، الكتابات في كانت مهما جهة

" بالعدالة التضحية" جاء وحتى ،"اإلنسانية"بـ التضحية جاء األخير قبل ما طورها وفي ،"التواصل

" أعراف و تقاليد" أو" دستور" أو" قانون"لـ وجود ال" العدالة" فبدون األطوار كل هانت ومعه

 .الناس لحياة ومتخلله منظمة

 وتحميه القوانين تنظمه مصدره والدولة المجتمع أمن فيما األمن، أجل من" التضحيات" تلك وكل

 األمن جهاز حماية أجل من" الجميع"بـ تضحيه هي المحاكمات تلك أن الواضح فمن ،"العدالة"

 والقانونية والدستورية والتشريعية اإلنسانية اإلمارات ومكتسبات المجتمع حماية وليس وبقاءه،

 هزئ ممارسة األمن أجل من" العدالة" و" المواطنة" عن فالتخلي والسياسية، واالقتصادية

 يغني   الذي" القطيع" من مجتمع إلى -أمنية نظر وجهة من- بتحويلهم" المقيمين" و" اإلماراتيين"بـ

 .كضحية" المسلخ" إلى ذاهب هو فيما الخاطئة، خياراته ويدعم لألمن

 الشعب مكتسبات من والسخرية للحاضر وانهيار للمستقبل اسقاط هو بالعدالة" التضحية" إن

 أمن جهاز تجعل التي النوع ذلك من فمحاكمات الماضي؛ في المؤسسين اآلباء وقيادة اإلماراتي

 اإلمارات لتقدم" ل بنة" أي يبني وال العثرات من يكثر مريض، فاشل، نه ج والحاكم الخصم هو الدولة

ً  هللا حفظهم الحكام برعاية والوافدين اإلماراتيين سواعد بنته لما تدمير هو العكس على بل  .جميعا
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 خاص -ايماسك

من أظهرت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة جهاز األمن اإلماراتي سيء السمع، الكثير 

التناقضات خالل المحاكمات السابقة إضافة إلى درجة من المبررات الواهية من أجل الحكم بسجن 

 الناشطين اإلماراتيين.

كانت إحدى مبررات تلك التهمة التي ألصقت على عالم االقتصاد اإلماراتي الدكتور ناصر بن 

خطر بسبب تغريدات غيث الذي أتهم ب"عمل عدائي ضد دولة مصر"، وتعريض مصالح الدولة لل

أدانت مجزرة رابعة العدوية التي راح ضحيتها اآلالف بين قتيل وجريح في هجوم لالنقالب 

م، وبين هذا الهجوم لمسؤولين و وسائل إعالم ومحللين قريبين للسلطة في 2013المصري عام 

ن أي إنذار على الديمقراطية فيها بدو االنقالباإلمارات على السلطات التركية ورئيسها وتمنى 

 االنقالبحكومي أو أمني بل على العكس يستمر الهجوم بالرغم من سيطرة السلطات التركية على 

 "الفاشل".

وفي ذلك يقول أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في تغريدات على تويتر: 

ة أجنبية عندما كتب #ناصر_بن_غيث ينتقد حكومة مصر، اتهم بقيامه بعمل عدائي ضد دول "

 وتعريض مصالح الدولة لخطر أعمال انتقامية".

وأضاف: "لكن من يكتب اآلن ليس فقط انتقادات، بل تهجم وتحريض ضد تركيا، ال يبدو أنه يهدد 

 أي شيء، بل على العكس، يستقبل باألحضان والدعم!".

 القمع مبررات في قراءة".. أجنبية دولة ضد عدائي عمل" تغريدات
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ُمعقباً بذلك: "طبعاً نحن لسنا مع سجن هذا أو 

، كل ما في األمر أننا بي ن فقط األهداف ذاك

الحقيقية خلف تلك القوانين، التي لم تخَف 

 علينا وال لحظة منذ صدورها".

ويقصد منصور بالقوانين تلك التي ثارت 

ً بانتقادها كما انتقدتها  ً محليا جدالً واسعا

المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان 

نون قا -وهي: "قانون تقنية المعلومات

قانون الكراهية والتمييز"  -مكافحة اإلرهاب

وبموجب المواد في هذه القوانين اتهمت 

اإلمارات بكونها تستهدف حرية التعبير 

والرأي وفضفاضة ليتم إلباسها لمن يريد 

 جهاز األمن معاقبتهم فقط.

وبمقارنة تغريدات ناصر بن غيث والدكتور 

لي عبدالخالق عبدهللا األكاديمي القريب من و

عهد أبوظبي نجد أن انتقادات بن غيث 

للمجزرة التي ارتكبها النظام المصري في 

سياقها الصحيح في ذكرها الثانية التي وافقت 

م، فيما عبدهللا يهاجم الرئيس 2015أغسطس 

التركي الذي وصفه بـ"الدكتاتور" مطالباً 

بدعم "فتح هللا غولن" زعيم ما يسمى 

األخير  باالنقالبـ"الكيان الموازي" المتهم ب

 في تركيا.

ً للناشطين على  تم إعداد القوانين خصيصا

شبكات التواصل االجتماعي الذي أدى 

إلى إغالق المنفذ الوحيد الباقي في  بدوره

اإلمارات للتعبير عن الرأي بحرية، كما 

هددت القوانين حرية النشطاء السلميين 

بما  والمواطنين اإلماراتيين على حد سواء.

المدونين الخليجيين والعرب فما يزال  في ذلك

الصحافي تيسير النجار )أردني الجنسية( في 

أشهر دون توجيه  7سجن سري منذ أكثر من 

تهمة له، والتهمة الوحيدة التي يمكن أن تقف 

 -حسب زوجته وناشطين -وراء اعتقاله

« فيسبوك»على خلفية نشر عبارة على  أنها

اإلمارات انتقد فيها دولة  2014في يوليو 

ومصر فيما حصل في قطاع غزة، مؤكداً 

على حق المقاومة في تحرير األراضي 

 الفلسطينية من الكيان الصهيوني.

لكن مع ذلك يدفع اإلماراتيون الضريبة 

األكبر جراء مثل هذه القوانين، بمن فيهم 

ً تبرأة موزة  النساء، فقد جرى مؤخرا

د عاماً( من تهمة تتعلق بانتقا 17العبدولي )

الوضع اإلنساني في الدولة والحديث عن 

والدها في تويتر، بعد أن ضلت في سجن 

م، وتواجه 2015أشهر منذ نوفمبر  7سري 

شقيقتها "أمينة" اتهامات مماثلة وما زالت 

 محاكماتها جارية حتى اليوم.
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م، 2016خالل الربع األول من عام تقرير مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم "ايماسك" رصد 

قضية تتعلق بقانوني مكافحة اإلرهاب و تقنية المعلومات سيئين السمعة واللذان تعرضا  35مثول 

( جرى الحكم عليهم واستمرت 61( شخصاً بينهم )146النتقادات واسعة، ويبغ عدد المتهمين )

 محاكمة اآلخرين.

رأي حتى ولو كانت تحمل مضمونا متطرفا فيجب وجميع هذه القضايا هي قضايا التعبير عن ال

 النظر فيها في محكمة طبيعية وليس محكمة أمن الدولة ذات االحكام الباتة التي ال تقبل االستئناف.

كما أن مجرد التعبير عن األفكار ال يعني أن المتهم ارتكب جرما من أي نوع كان فضال أن  

 يكون جرما إرهابيا.

لدولة بالمحكمة االتحادية العليا مختلف الجنسيات العربية والغربية ويقف أمام دائرة أمن ا

واألحكام في هذه الدائرة ذات درجة تقاض واحدة وأحكامها نهائية وباتة ال تقبل   واألسيوية.

االستئناف ودائما تواجه هذه المحكمة انتقادات حقوقية دولية وأممية من جانب منظمات حقوق 

ات العدالة والتقاضي وتأكيد األمم المتحدة عبر المقررة األممية الخاصة اإلنسان لعدم توفر ضمان

بالقضاء غابرييال كنول أن جهاز أمن الدولة يسيطر على القضاء في الدولة بصفة عامة وعلى 

هذه المحكمة تحديدا كما يرهب المحامين في الدفاع عن المتهمين ويقوم بتلفيق األدلة وانتزاع 

 عذيب.االعترافات تحت الت

إن مبررات القوانين وإقرارها تتعلق فقط بإلباسها الناشطين السياسيين والمدونين، إضافة لمن ال 

يروق لجهاز أمن الدولة سواًء على مستواه الشخصي أو عبر األفكار التي يتحدث مع مجتمعه 

مه و المحلي حولها، وكل هذه المبررات تسقط عندما يرغب جهاز أمن الدولة في فتح هجوم إعال

كتابه المأجورين ضد مواطنين إماراتيين أو قضايا إقليمية، فيما يستمر حظر االنتقاد أو الحديث 

عن أي سياسات داخلية أو خارجية ألي شخص من خارج منظومته أو خارج مساراته السياسية 

 المحددة.
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 متابعات -إيماسك 

أطلق المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان بجنيف عريضة الكترونية للمطالبة بالحرية لمعتقلي 

الرأي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، واإلفراج دون تأخير عن معتقلي الرأي والناشطين 

تعتقلهم ظلما وعسفا دولة اإلمارات العربية المتحدة في أماكن الحقوقيين واإلصالحيين و" الذين 

 سرية وفي سجون اإلمارات ومنها سجن الرزين والوثبة والصدر " بحسب ما ورد في العريضة.

كما طالبت العريضة دولة اإلمارات بالرجوع عن كل  القرارات التعسفية التي اتخذتها ضد   

التهم كتجريدهم من الجنسية ومنع البعض منهم من السفر الناشطين الحقوقيين والمعارضين وعائ

 وحرمانهم من وظائفهم وغير ذلك من االنتهاكات.

سجين من اإلماراتيين وغير اإلماراتيين  200وأشارت العريضة إلى أن اإلمارات تعتقل قرابة 

 ، وذلك على خلفية دفاعهم عن الحقوق والحريات األساسية  في سجون سرية وأخرى علنية

ومبادرتهم بكشف االنتهاكات أو بعد مخاطبتهم قيادة دولة اإلمارات من أجل إجراء إصالحات 

سياسية، ما اعتبرته السلطات اإلماراتية " إساءة إلى سمعة ومكانة الدولة وترويجا ألخبار زائفة 

ة والطائفية عن قيادات دولة اإلمارات العربية المتحدة وسياساتها وإثارة للفتنة والكراهية والعنصري

 وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم االجتماعي."

الشخصيات والجمعيات والمنظمات وكافة اآلليات  دعوة  الدولي للعدالة أنه بصدد وأكد المركز 

األممية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان إلى مزيد التضامن مع معتقلي الرأي والناشطين 

ة المتحدة لللتوقيع على هذه العريضة، مع اإلشارة الى انها ستودع الحقوقيين بدولة اإلمارات العربي

 لدى المقررين االمميين المعنيين بالتعذيب واستقالل القضاء وحرية التعذيب والبرلمان االوروبي.

 اإلمارات في الرأي حرية معتقلي مع للتضامن عريضة يطلق" للعدالة الدولي"
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كما طالب المركز بتركيز قضاء مستقل 

ونزيه ومحايد وإبطال العمل بقضاء أمن 

وفير جميع ضمانات المحاكمة الدولة وت

العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص 

الحق  في االستعانة بمحام وافتراض البراءة 

واستبعاد االعترافات التي انتزعت تحت 

وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب 

المعاملة السيئة والمهينة والتقاضي على 

 درجتين.

وجدد المركز في العريضة مطالبته بفتح 

قيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة تح

بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة 

واالختفاء القسري وغير ذلك من االنتهاكات 

ومحاسبة كل  من تتأكد مسؤوليته في 

االنتهاكات وتمكين ضحايا التعذيب وسوء 

المعاملة من حق هم في التظلم واالنتصاف 

وجبر ضررهم والضرر الذي لحق ذويهم 

على تأهيلهم ورد  االعتبار لهم ، و  والعمل

التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية والبروتوكولين 

االختياريين الملحقين به والبرتوكول 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من 

 االختفاء القسري .

ضرورة الكف  عن كما شددت العريضة على 

إلقاء القبض على المعارضين والناشطين 

الحقوقيين وإيداعهم أماكن احتجاز سرية، 

ومنعهم من االتصال بالعالم الخارجي 

ً في خرق صريح للمبادئ  وحبسهم انفراديا

الدولية لحقوق اإلنسان التي تكفل الحرية 

واألمان الشخصي، و السماح للمقرر األممي 

ذيب والفريق العامل الخاص المعني بالتع

المعني باالحتجاز التعسفي والمنظمات 

الحقوقية الدولية بزيارة مراكز االحتجاز 

واإليقاف وحضور محاكمات معتقلي الرأي 

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

طالت معتقلي الرأي   وبحسب العريضة فقد

" كافة االنتهاكات الجسيمة التي نالت من 

صي وحرمتهم الجسدية حريتهم وأمانهم الشخ

والنفسية وحق هم في محاكمة عادلة فلقد 

أخضعت سلطات دولة اإلمارات المعتقلين 

بالمعتقالت السرية وبالسجون ومنها سجني 

الرزين والوثبة للتعذيب وغير ذلك من 

ضروب المعاملة القاسية والمهينة 

دت احتجازهم في أماكن  والالإنسانية وتعم 

بمكان إيقافهم ومنعت  خفي ة دون إشعار ذويهم

عنهم زيارة األهل ومالقاة المحامين وحرمت 

 المرضى منهم من حق  العالج والتداوي ".

" 94ومعلوم أن مجموعة " االمارات  

تمارس عليها شتى أنواع التنكيل والتشفي 

داخل المعتقالت بما يشبه الموت البطيء 

جة سوء ويعانون من عدة أمراض نتي

المعاملة وظروف السجن القاسية والالإنسانية 
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خصوصا مع اشتداد الحرارة في فترة الصيف وغياب التهوئة وانعدام المرافق الالزمة التي تحفظ 

 كرامة السجين.

وتأخرت سلطات دولة اإلمارات العربية المتحدة عن عمد وألشهر قبل إحالة البعض من معتقلي  

دولة بالمحكمة االتحادية العليا، وهو قضاء استثنائي يصدر أحكاما ال تقبل الرأي على دائرة امن ال

الطعن بأي وجه من الوجوه، ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وعلى معنى قوانين 

تعس فية من مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنع اإلرهاب وهو ما مث ل انتهاكا لحق  

ل بدون تأخير على محاكمة عادلة وعلنية وخرقا صارخا ألحكام الدستور كل  شخص في أن يحص

 اإلماراتي وللمواثيق الدولية ذات الصلة.

ولقد سبق للمقررة األممية الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين وللفريق العامل المعني  

األوروبي وغيرهم من  باالحتجاز التعسفي وللمقرر األممي الخاص المعني بالتعذيب وللبرلمان

المنظمات الحقوقية الدولية والعربية أن رصدوا كل ضروب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

التي طالت معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين على يد سلطات دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 وعلى يد جهاز أمن الدولة.
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 خاص -إيماسك 

أشهر على توقيف الصحفي األردني تيسير النجار من قبل سلطات األمن  7رغم مرور أكثر من 

وسط أنباء  في أبو ظبي ال يزال سبب اعتقاله مجهوالً، حيث لم يخضع إلى المحاكمة حتى اآلن

عن "تدهور وضعه الصحي والنفسي"، في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداء 

 على حرية الرأي والتعبير.

وتواصل سلطات األمن اإلماراتية توقيف النجار داخل من سجن الوثبة الصحراوي ، رغم 

ظمة "هيومن رايتس ووتش" من المطالبات الدولية المتكررة لإلمارات باإلفراج عنه، حيث كانت 

الحقوقية دعت، في بيان لها مؤخرا، السلطات اإلماراتية إلى إسقاط كل التهم الموجهة للصحفي 

 األردني تيسير النجار، الذي انتقد بشكل سلمي السلطات اإلماراتية.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك: "يبدو  

يعبر عن وجهة  -حيثما كان-أن السلطات اإلماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص 

نظر ال تتفق معها. ال يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن 

 رأيه".

وحتى اآلن ال توجد تهمة رسمية موجهة للصحافي تيسير النجار المتخصص في الجانب الثقافي، 

صمت رسمي أردني كامل، وغموض حول أسباب االعتقال، فيما تحدثت أوساط إعالمية وسط 

 2014فييوليو « فيسبوك»على خلفية نشر عبارة على  عن اعتقال النجار من قبل السلطات األمنية

انتقد فيها دولة اإلمارات ومصر فيما حصل في قطاع غزة، مؤكداً على حق المقاومة في تحرير 

 ينية من الكيان الصهيوني.األراضي الفلسط

 اإلمارات في" النجار" األردني الصحافي اختطاف على أشهر سبعة
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وكانت زوجة النجار أوضحت أن زوجها 

منع من مغادرة مطار أبوظبي في ديسمبر 

حيث كان متوجهاً إلى األردن لزيارته كونه 

مقيماً في اإلمارات ، مشيرة إلى أنه وبعد بعد 

للعمل هنالك، و  ستة أشهر من توجه زوجها 

الجواء للثقافة واإلعالم في  تعاقده مع شركة

أبوظبي لتأسيس جريدة "الدار"، تم منعه من 

السفر في المطار، حيث راجع المركز األمني 

في أبوظبي؛ خمس مرات إلى المركز 

 األمني".

" : 21وأضافت في حديث لموقع " عربي 

"أخبروه في المرة األخيرة بعدم العودة إليهم، 

إال في حالة طلبه، وفي تاريخ 

، اتصل المركز األمني به، 13/12/2015

وطلبوا منه الحضور لديهم الساعة السابعة 

مساء. ذهب إليهم، وبعد ذلك انقطع االتصال 

يوما من وجوده في  85يوما، وبعد  65لمدة 

زنزانة انفرادية، نقلوه إلى سجن الوثبة 

الصحراوي؛ بتهمة اإلساءة إلى الدولة 

 2014ورموزها؛ بسبب بوست كتبه في 

على موقع "فيسبوك" أيام الحرب على غزة، 

ولم يكن حينها موجودا على أرض 

 اإلمارات، بل كان في عمان".

   

 تحركات أردنية ودولية مصيرها الفشل

فيما شهدت الساحة األردنية عدة فعاليات 

وتحركات للمطالبة باإلفراج عن الصحفي 

النجار ، فيما أطلقت لجنة الحريات في نقابة 

األردنيين مناشدة قبل عيد الفطر المحامين 

لرأس الدولة واألجهزة المعنية في اإلمارات؛ 

  لإلفراج عن النجار، إال أنها باءت بالفشل".

كما ناشد الطفل عون تيسير النجار رئيس  

في رسالة مؤثرة  الشيخ خليفة بن زايد الدولة

قبل ثالثة أشهر، باإلفراج عن والده 

وا استجابة لتلك الصحافي تيسير النجار لكن د

 المناشدات .

كما أكدت نقابة الصحفيين األردنيين توقيع 

لتشكيل لجنة  اتفاق مع نقابة الصحفيين 

 تنسيقية مشتركة، لمتابعة قضية النجار.

بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية  

األردنية، صباح الرافعي، في تصريحات 

سابقة صحفية أن الوزارة ومنذ تبليغها 

احتجاز النجار تتابع قضيته عبر السفارة ب

األردنية في أبو ظبي والقنصلية األردنية في 

دبي مع الجهات الرسمية اإلماراتية؛ لمعرفة 

ظروف احتجازه، ومدى توفير الرعاية 

 والحماية له.

 سجل حافل باالنتهاكات لحقوق اإلنسان 

ة وحقوق كما وجه المركز الدولي للعدال

اإلنسان عدة مطالبات للسلطات اإلماراتية 
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بإطالق سراح تيسير النجار فورا وبدون قيد أو شرط.، حيث اعتبر استمرار توقيفه اختفاًء قسري اً 

ومعتقال تعسفيا دون صدور إذن رسمي العتقاله أو احتجازه من قبل السلطات القضائية باإلمارات 

 كما هو مطلوب قانونيا.

ان السلطات لوقف قرار منعه من السفر وكل إجراءات االحتجاز، ، مؤكداً أن اعتقال ودعا البي

النجار ينتهك جميع المعايير الدولية، فيما حذًر من أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب وغيره من 

 ضروب سوء المعاملة التي عادة ما تحدث في السجون السرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

لسياسة جهاز األمن في اإلمارات باالستمرار في  تقال النجار استمراراً ويأتي اع

ً على  سياسة  ً أو وافداً مقيما االنتهاكات لحريات العامة وحقوق اإلنسان بما ال يستثني إماراتيا

أراضيها ، رغم تزايد االنتقادات الدولية إزاء السجل الحقوقي واإلنساني لجهاز أمن 

مليء بانتهاكات حقوق اإلنسان وممارسات التعذيب واإلخفاء القسري اإلماراتي ال الدولة 

والمحاكمات الباطلة والمسيسة بحسب ما تؤكده تقارير الكثير من المنظمات الحقوقية و وسائل 

 اإلعالم الغربية.

سجين من اإلماراتيين وغير اإلماراتيين في  200و تعتقل سلطات األمن في اإلمارات قرابة 

، وذلك على خلفية دفاعهم عن الحقوق والحريات األساسية ومبادرتهم   أخرى علنيةسجون سرية و

بكشف االنتهاكات أو بعد مخاطبتهم قيادة دولة اإلمارات من أجل إجراء إصالحات سياسية، ما 

اعتبرته السلطات اإلماراتية " إساءة إلى سمعة ومكانة الدولة وترويجا ألخبار زائفة عن قيادات 

ارات العربية المتحدة وسياساتها وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا دولة اإلم

 بالوحدة الوطنية والسلم االجتماعي."
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 تقرير خاص-ايماسك 

خلفان نائب رئيس شرطة دبي، عن جائزة مالية لمن يبلغ عن "إخواني" في أعلن الفريق ضاحي 

الدولة، في إشارة إلى المواطنين اإلماراتيين المطالبين باإلصالح أو العرب القريبين من فكر 

 اإلخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم.

اتي العام من أجل التجسس ليست المرة األولى التي يُسخر جهاز أمن الدولة نفوذه على المال اإلمار

على المواطنين وتكميم األفواه؛ وتحويل المجتمع اإلماراتي إلى مجموعة من الُمخبرين السريين، 

فخالل الشهر الماضي كشفت تحقيقات عن شبكات تجسس يديرها جهاز أمن الدولة لمراقبة 

 البالد. المواطنين والوافدين في الدولة، وحتى الناشطين والمدونين األجانب خارج

ويأتي تصريح خلفان في إطار السلسلة الواسعة من الجنايات الصارخة على المواطنين اإلماراتيين 

المختلفين مع جهاز األمن في الرأي، وهو تأكيد أن ما يمارسه جهاز أمن الدولة في حق كل 

 النشطاء المعارضين ليس سوى انتهاك لحقهم في ممارسة حرية التعبير واالختالف.

  

 جسس" أو سحب الجنسية"ت

اليبدو أن جهاز األمن أكتفى بالتجسس عن طريق هذه البرامج الخبيثة بل استمر في محاولة 

جهاز أمن الدولة   مساومة المواطنين اإلماراتيين من أجل التجسس لصالحه ففي ابريل الماضي قام

 المالي النفوذ تسخير في قراءة.. الُمخبرين من مجتمع إلى اإلمارات تحويل
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في أبوظبي بسحب جنسية المواطن 

يد علي الكعبي أحد شيوخ و اإلماراتي عب

وجوه قبيلة "بني كعب" الممتدة بين اإلمارات 

وسلطنة عمان، إضافة إلى نزع جنسية 

زوجته وخمسة من أطفاله. والسبب وراء 

ذلك أن جهاز األمن ساوم الكعبي ترغيبا 

وترهيبا للتعاون معه والعمل معه جاسوسا 

لهم، ولكن وبعد رفضه ويأس الجهاز منه لجأ 

 ريده وعائلته من الجنسية اإلماراتية.إلى تج

  

 تجسس األطفال

وال يقتصر موضوع التجسس على البالغين، 

ً األطفال، فقد تسببت  لكن ذلك يشمل أيضا

معلومات يتم تداولها على نطاق واسع، في 

م، وتفيد بأن 2015اإلمارات منذ مارس 

جهاز األمن يقوم بتجنيد طالب في المدارس 

عاماً( كُمخبرين سريين  17- 15الثانوية )

)جواسيس( صدمة مجتمعية، ال سيما وأن 

 خطورتها تكمن في بنية المجتمع األساسية.

فعلى الرغم من أن اعتماد جهاز األمن على 

أطفال دون السن القانونية يجعل اإلمارات في 

صدام مع القانون الدولي الذي يحظر عمل 

األطفال كجواسيس في أوقات النزاعات 

ويشتد الحظر عندما يتعلق األمر  المسلحة،

بتجنيدهم لالستهداف السياسي، إال أن أجهزة 

األمن قررت المجازفة في ذلك فقط من أجل 

الحصول على معلومات محددة بأنشطة 

العاملين في المدرسة بما في ذلك مدراء 

 المدارس واإلداريين والمدرسين والطلبة.

وما هو مقلق أكثر أن يتحول المجتمع في 

مارات بكل من فيها من مواطنين ووافدين اإل

إلى "مخبرين"، ال سيما وأن المعلومات تشير 

إلى أن عملية التجسس ال تشمل فقط 

اإلماراتيين بل تمتد إلى الوافدين من 

الجنسيات المختلفة، بمكافآت شهرية بين 

 ( درهم إماراتي.2500-5000)

  

 برامج تجسس

لباحثين وكشف تحقيق علمي قام به اثنين من ا

في "سيتيزن الب" في جامعة مونك للشؤون 

العالمية في تورنتو الكندية، كيف يتجسس 

جهاز أمن الدولة على خصوصية 

اإلماراتيين، وهي الطرق التي قادت 

 العشرات إلى المعتقالت السرية.

وحسب الباحث "ماركزاك بيل"، وهو زميل  

بارز في "سيتيزن الب" في جامعة مونك 
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لمية في تورنتو، وزميله "جون للشؤون العا

فإن التحقيق يكشف   سكوت ريلتون"،

هجمات التجسس التي شنها جهاز األمن ضد 

الناشطين والصحفيين في اإلمارات منذ عام 

 وحتى يومنا هذا. 2012

واستهل الباحثان التحقيق بالقول، توجد أدلة 

تؤكد إلى وجود صلة بين "ستيلث فالكون" 

ا ال"فالكون" أرسل وحكومة اإلمارات. فهذ

للناشط المستهدف عدة تغريدات في الفترة 

التي استهدف جهاز أمن الدولة هذا الناشط، 

ضحية، وقد  27تغريدة أوقعت  31فأرسلت 

حصلت الحكومة على معلوماتهم الشخصية 

)الصور، "اإلمارات العربية المتحدة" في 

اسم الحساب، الموقع(، وبموجب هذا 

عدد من المغردين االختراق تم اعتقال 

 ومحاكمتهم.

ويستخدم جهاز األمن االختفاء القسري 

كاستراتيجية للقمع ونشر الرعب والخوف 

بين المعارضين واإلصالحيين ونشطاء 

حقوق اإلنسان في البالد، مستخدماً التجسس 

 كوسيلة للوصول إليهم.

وأوضح محرر األخبار في موقع "ميدل 

ت إيست آي" روري دوناجي أن اإلمارا

استخدمت برنامج رقابة سري، "ما يكشف 

 عن الوجه الحقيقي للدولة البوليسية".

ويشير دوناجي إلى تقرير نشرته صحيفة 

"نيويورك تايمز" الشهر الماضي ويقول: 

"كنت واحدا من بين ألف شخص حاولت 

اإلمارات العربية المتحدة وضعهم تحت 

الرقابة، عبر استخدام نظام تجسس متقدم، 

 من شركات تكنولوجيا أوروبية". اشترته

وكشف تقرير )نيويورك تايمز( عن أن 

دوالر  643500اإلمارات أنفقت حوالي 

، من أجل تثبيت برامج تجسس 2015عام 

معارض  1100على أجهزة حاسوب 

سياسي وصحافي، حيث قامت شركة بإرسال 

نظام التجسس إلى أحد أفراد العائلة الحاكمة 

اتهامات قالت  في إمارة أبو ظبي، وهي

السلطات اإلماراتية للصحيفة إنها تقوم 

 بالتحقيق فيها.

  

 مخاطر تحويل المجتمع إلى ُمخبرين

يبدو أن جهاز أمن الدولة قام بتجن يد عائالت 

وأسر وأشخاص في المجتمع من أجل 
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الحصول على المعلومة المخابراتية، وهو 

بهذه الطريقة ال يهدف للسيطرة ومنع 

ل يعمل على توليد مظاهر المعارضة، ب

المعارضة الصامتة، التي ستلحقها مالحقات 

انتقامية من الُمخبرين، كنتيجة النتقام سابق 

من الُمخبر الذي أعطى تقارير مغلوطة من 

 أجل الحصول على المال.

ال يقتصر هذا على تفكيك المجتمع السكاني، 

بل إن تحويل المجتمع إلى مجموعة من 

، يُفكك األسر والعائالت الُمخبرين السريين

اإلماراتية، ويهدد تجانس العائالت واألسر، 

ويضعها في مرمى اإلقالق األسري النابع 

من خوف متبادل بين أعضاء األسرة من 

 الوشاية األمنية من قبل أحد أفراد األسرة.

ال يحقق جهاز األمن، في هذا التكتيك ضمن 

 األمنية لمحاصرة تعدد اآلراء االستراتيجية

وكشف المعارضين عن طريق الُمخبرين 

السريين، أي نتيجة مسؤولة يستطيع من 

م الحفاظ على  خاللها بناء قرار أمني يه 

استقرار الدولة، بل يصنع عدم االستقرار 

ضمن منظومة متداخلة من الفوضى العائلية 

الالحقة إلى فوضى مجتمعية سكانية، تهدف 

 لإلطاحة بمستقبل الدولة.

لجوائز وتقنيات التجسس، تساؤال وتثير تلك ا

وجيها حول حقيقة سيادة القانون في دولة 

اإلمارات التي منحت نفسها لعب دور الرقيب 

على أنفاس مواطنيها وحرمانهم من أبسط 

حقوقهم في احترام خصوصيتهم، فلماذا 

تتجسس اإلمارات على مواطنيها، وما هو 

نوع الرهاب الذي تخشاه الحكومة اإلماراتية 

ن تغريدات اإلماراتيين على تويتر، أو م

محادثاتهم على "سكايب"، أو تعليقاتهم على 

"فيسبوك"، وهل تشكل هذه الحقوق الثابتة 

هاجسا للدولة يستدعي شراء برامج للتجسس 

بماليين الدوالرات بدال من صرفها على 

االستثمار في عقول اإلماراتيين والتنمية 

يشة للفرد، البشرية واالرتقاء بمستوى المع

وهل يتوافق سلوك الدولة بالتجسس على 

مواطنيها مع حيازتها للمرتبة األولى عربيا 

 بسيادة القانون؟!.
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 متابعات -إيماسك 

اإلمارات على انهاء خدمات مئات الموظفين من أقدمت عدة بنوك وشركات تمويل عاملة في 

المواطنين بحجة إعادة هيكلة المناصب اإلدارية وما دونها ، بحسب ما أكده المدير التنفيذي 

 لبرنامج اإلمارات لتطوير الكوادر الوطنية )كوادر( عيسى المال.

قبلة ، مشيرا ً في وتوقع المال زيادة أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين، خالل الفترة الم

تصريحات لصحيفة اإلمارات اليوم إلى أن الحكومة توفر لشركات القطاع الخاص ميزات وحوافز 

من أجل زيادة نسب توظيف المواطنين فيها، " في الوقت الذي يشكل إنهاء خدمات المواطنين 

 إحباطاً كبيراً لها".

اطنين من خالل تدريبهم، وإكسابهم وتابع المال أن "البرنامج يبذل قصارى جهده لتوظيف المو

المهارات الالزمة ألداء مهام عملهم، مطالباً بوضع ضوابط صارمة تضمن استقرار المواطنين 

 العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، وتمنع إنهاء خدماتهم".

من جهته لفت عضو المجلس الوطني، مقرر لجنة القوانين والتشريعات، جاسم النقبي، بأن 

مجلس سيحقق في موضوع إنهاء خدمات مواطنين في قطاع البنوك والمصارف، لمعرفة "ال

 األسباب التي استدعت اتخاذ هذا القرار".

وعزا مدير عام معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، قرارات إنهاء 

م أعمالها، إضافة إلى خدمات مواطنين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الدولة نحو تقليص حج

 قرار بنوك أخرى إلغاء عملياتها بالكامل في اإلمارات.

 اإلمارات مواطني من الموظفين مئات عن تتخلى تمويل وشركات بنوك
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وأكد الجسمي أن "إنهاء خدمات البعض 

ألسباب خاصة بالمؤسسات المالية التي 

يعملون فيها، لن يؤثر فيهم سلباً، إذ سرعان 

 ما سيعاد تدويرهم داخل القطاع نفسه".

مليات تسريح الموظفين على ولم تقتصر ع 

القطاع الخاص في اإلمارات، حيث عمدت 

عدة شركات شبه الحكومية في أبوظبي إلى 

االستغناء عن آالف العاملين في مؤشر جديد 

على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة 

تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط 

 بسبب هبوط سعر النفط الخام.

قلصت  2015ومنذ منتصف 

اإلنفاق على عدد من  اإلمارات دولة

مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة 

لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط 

الرخيص، فيما بدأت حكومة أبوظبي خفض 

عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها 

 والكثير منها في قطاع الطاقة.

من البنوك اإلماراتية، انهت  وكانت عدد 

من  %10خالل شهر آذار الماضي خدمات 

موظفيها، أو العاملين في إدارات معينة، 

السيما إدارة األفراد والشركات المتوسطة 

  والصغيرة.

وتثير هذه التطورات التساؤل عن استمرار 

إنفاق مليارات الدوالرات  أبو ظبي في سياسة

على تحركاتها المشبوهة في المنطقة ودعمها 

ضد تيار اإلسالم السياسي لحربها المعلنة 

ي في مصر و التحركات االنقالبودعم النظام 

ية في ليبيا على حساب التنمية وتحقيق االنقالب

رفاهية مواطني اإلمارات ومستوى معيشتهم 

 فرص عمل مناسبة لهم .  وتوفير

كما تساءل مراقبون عن المبالغ الضخمة  

التي تنفق في اإلمارات على مظاهر ال قيمة 

مليون  460، والتي كان آخرها إنفاق لها 

دوالر وفقاً لتقديرات مبدئية، على احتفاالت 

 رأس السنة الميالدية في دبي لوحدها.
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 بورتريه  -ايماسك

م كان الحديث عن 2006موقع منتديات إماراتي عام في حديث عن قبائل وعشائر اإلمارات في  

"قبيلة السويدي" وذكر فيها: "عيسى بن خليفة السويدي حيث شغر وظيفة مدير إدارة منطقة 

ابوظبي التعليمية، والذي أنتقل بالمدارس والمناهج التربوية نقلة نوعية عظيمة ويشهد له بالصالح 

 واألدب الجم و األخالق الرفيعة".

عيسى بن خليفة السويدي، ليس فقط أحد الُمبرزين في قبيلته إحدى أكبر القبائل اإلماراتية  الدكتور

بل في الخليج العربي التربويون بمن في ذلك وزراء ورؤساء قطاعات تعليمية وحتى السفراء 

 يعرفون "خليفة السويدي" ودوره البارز في رفعة التعليم اإلماراتي. 

ت واألخبار التي تناولتها الصحافة اإلماراتية والخليجية لـ"السويدي" عشرات إلم يكن مئات المقاال

وعنوان   م 2003الحاصل على درجة الدكتوراه في االدارة التربوية من جامعة لفبرة البريطانية 

االطروحة ادارة تطوير التعليم في دولة االمارات العربية المتحدة، وقبلها حصل على ماجستير 

م، كما حصل بكالوريوس اقتصاد من جامعة والية 1995امعة ساوث ايسترن ادارة اعمال من ج

 وإداري وخبير تربوي.  اقتصاديم، فهو 1987كاليفورنيا 

تُسجل له الدولة إنجازاتها التعليمية الكبيرة بل إن دول الخليج تسجل له إنجاز أكبر فهو صاحب 

ممت عل مستوى دول الخليج، وشهدت فترة التسعينات نشاطاً فكرة المدارس النموذجية التي ع

تعليمياً في ابوظبي قل  أن تجد له نظير في أعوامه الالحقة فخالل ما كان منصبه كمدير منطقة 

 التعليمية اإلمارات نهضة رواد من رائد.. السويدي عيسى



 

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

 

           

21 

 2016 يوليو 25

 

م حقق 1998 -1992ابو ظبي التعليمية 

ً اسمه بها وبنقلة  إنجازاته الهائلة مرتبطا

التعليم في العاصمة فإلى جانب كونه صاحب 

كرة المدارس النموذجية في ابو ظبي، فقد ف

قام بتطبيق برنامج )الكورت( لتعليم التفكير، 

وتطبيق برنامج )الكومون( تدريس 

الرياضيات بالطريقة اليابانية، و تطبيق فكرة 

التربية السلوكية في المدارس، و تطبيق 

 مشروع التربية العسكرية.

وكان السويدي هو المؤسس ألول مركز 

التربوية لألحداث، و اول مركز للرعاية 

مسائي للتعليم التجاري للكبار، وقام بتطبيق 

تجربة مكتب الخدمة االجتماعية المدرسية. 

وكان من ذلك، ادارة وتطوير مدارس االتحاد 

م.وعقب كونه مدير 2007- 1998الخاصة 

منطقة أبوظبي فقد حظي بمنصب الرئيس 

 التنفيذي للشركة العربية لتطوير التعليم

م و رئيس اللجنة التأسيسية 2007 – 1998

 م.2006-2004لجامعة الحصن 

وحتى يوم اختطافه كان الرئيس التنفيذي 

لمجموعة تعلم في الدوحة / قطر منذ عام 

م، وهو رئيس مؤسسة ياس 2009

 م. 2007لالستشارات التعليمية منذ 

ولم يكن السويدي مهتماً بمجال عمله التربوي 

من الثقة وحظى بوافر  فحسب بل كان منهالً 

االهتمام لخبرته وأمانته وصدقه فقد كان أمين 

م؛ 1998-1996عام هيئة ابو ظبي الخيرية 

و أمين عام جمعية الهالل االحمر في دولة 

 م.1998 -1996االمارات 

ظل السويدي مع كل تلك األعمال والسيرة 

الذاتية الطويلة يواصل ُحلمه الذي كشف عنه 

ل يتعلق به فقال: احلم بأن بإجابته على سؤا

اكون إنسانا ناجحا واخدم مجتمعي من خالل 

 عملي.

حديث السويدي عن اإلصالح لم يكن في 

عريضة اإلصالحات التي كان ضمن 

م، والتي بسببها 2011موقعيها في مارس 

اختطف وحوكم هو وعشرات المواطنين من 

المفكرين والقانونيين ورجال الدولة السابقين، 

لبة العريضة بمجلس وطني كامل بعد مطا

الصالحيات؛ بل كان حديثه عن اإلصالح منذ 

ً خبرته وتعليمه  التسعينات منتقداً ومقدما

وخدمته لوطنه على "التملقات" أو "أراجيف" 

ُصنعت بعد حضور القبضة األمنية ورجالها 

 في جهاز األمن من خارج اإلمارات إليها. 
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 الظاهرة الصحية 

لطالما كان يواجه "السويدي" االنتقادات 

توجه لخطة التعليم وألداءه بالظاهرة   التي

 7"الصحية" ففي مقال له بجريدة االتحاد في 

م، يحمل عنوان "األول 1998مارس 

الثانوي المعضلة التربوية" قال: "يدور 

حديث ناقد حول مسيرة التعليم بالدولة بين 

ومية المثقفين وعلى صفحات الصحف الي

على وسائل اإلعالم المختلفة، وهذا ما اعتبره 

ظاهرة صحية تعبر عن اهتمام الناس 

بالتعليم، ولعل أذكى هذه الظاهرة هو 

الحوارات المفتوحة التي أجراها معالي وزير 

التربية والتعليم والشباب مع الميدان التربوي 

بمختلف فئاته وذلك منذ توليه حقيبة التربية 

وما يمز الساحة اإلماراتية أن  والتعليم،)...(

النقد انصب بمجمله على التعليم الثانوي 

والصف األول الثانوي على وجه 

الخصوص". وفي المقال أوجد السويدي 

حلوالً لما انتشر في تلك الفترة الزمنية عن 

تسرب الطالب من المدارس بسبب الرسوب 

في الصف العاشر إلى جانب تقديم حلول 

ب نحو الرسوب بمعدالت لوقف زحف الطال

 كبيرة.

  

 إرادة التغيير 

كان "التغيير" إلى األفضل بما في ذلك 

ة طرح "السويدي" وس ر  "اإلرادة" هو سم 

نجاح مهمته العسيرة في نقله نوعية للتعليم 

في اإلمارات وعلى ذلك نشر مقاله في 

م، 1998مارس 21صحيفة االتحاد يوم 

وتغيير  والذي يحمل عنوان "إرادة التغيير

اإلدارة" وبعد عرض لما تم تحقيقه من 

إنجازات في المناهج وطرق التدريس خلص 

"قبل البدء في تنفيذ خطة  :السويدي إلى

التغيير يبحث قادة التغيير عن الدعم السياسي 



 

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

 

           

23 

 2016 يوليو 25

 

للعملية التغييرية التي يقومون بها لتخفيف 

مقاومة التغيير المتوقعة. ثم تأتي المرحلة 

رجة التي من خاللها تأخذ االنتقالية الح

المؤسسة شكلها الجديد. ويبقى من إدارة 

التغيير بعد ذلك المرحلة النهائية وهي مرحلة 

الحفاظ على ما تم تغييره إلى أن تصل 

المؤسسة إلى مرحلة التأقلم والتطبع بالتغيير 

 الجديد".

وأضاف: "إن مؤسساتنا التربوية بذلت الكثير 

لتعليم ولكن من تطوير وتحسين مخرجات ا

ال زالت الشكاوى والنقد ينصب عليها، وأرى 

أن تنظر في منهجية إدارة التغيير علها تجد 

الشافي ألن طريق تطوير التعليم شاق ويجابه 

مقاومة شديدة ولذلك نحتاج قبل أن نغير 

 ادارتنا أن نغير ارادتنا".

كان "السويدي" أشبه ما يكون خبير في  

التي انتقلت سريعاً  التجارب التعليمية للدول

في تدريسها للمناهج وفي أغلب مقاالته حول 

هذا األمر كان يُكثر من سرد الدروس 

والتجارب وكيفية اقتباس ما يناسب اإلمارات 

منها إليجاد الحلول ومن ذلك مقال نشر في 

م، في االتحاد بعنوان 1998مارس  25

 "درس التيني في اإلصالح التربوي". 

م قدم السويدي 1999عام  في مقال آخر له

في المناهج الدراسة  2020نقداً لرؤية 

وعنون مقاله ب"رؤية في الرؤية"؛ وقال إن 

مؤتمر المناهج جاء مبكراً وكان من األجدى 

قيام مؤتمر آخر لرسم الرؤية المستقبلية 

لمخرجات التعليم في الدولة، وذلك ألن 

المناهج تعتبر مجرد وسيلة من وسائل تحقيق 

ية ال أكثر وليس من المنطق أن يجتمع الرؤ

التربويون على الوسيلة وال يجتمعون على 

 الهدف.

  

 إنصاف المعلم

في تصريح صحافي لـ"السويدي" في مايو 

ً تجاه المعلم من 1998 م، قال أن تقصيرا
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حيث الحساسية في التعامل معه إذا أخطأ 

وكأنه ليس ببشر.. فإذا أخطأ خطأ صغيراً 

نجد الكل يهاجمه بدون هوادة في حين أن 

بعض األخطاء التي ترد من المعلم قد تكون 

 نتيجة لضغوط العمل التي يعانيها. 

وأضاف: فاليوم مثالً نرى أن المعلم هو 

يحاب الموظف الحكومي الوحيد تقريباً الذي 

محاسبة دقيقة على عمله من حيث االلتزام 

بهذا العمل؛ فهو مطالب بإعطاء الحصص 

حصة هذا فضالً  18و 24بين  تتراوحالتي 

عن التحضير للحصص والجهد النفسي 

والذهني الذي يبذله أثناء الحصة، وبالتالي 

فإن المعلم يبذل جهداً كبيراً جداً ونحن نحاسبه 

لمقابل ال نقدر حجم على قليل من األخطاء وبا

 العمل الذي يقدمه للمجتمع".

  

 الشراكة 

يؤمن السويدي بالحاجة إلى التعاون 

والشراكة بين كلية التربية والوزارة من أجل 

التعليم ففي مقال له بصحيفة البيان نشرته 

م، يحمل 1999مايو  21الصحيفة يوم 

عنوان: " التنسيق التربوي بين الوزارة 

 والكلية "

يفترض ان تكون العالقة بين  فيه: " وقال

وزارة التربية والتعليم وكلية التربية بجامعة 

االمارات عالقة نموذجية في التنسيق 

والتعاون يحتذى بها من قبل باقي الكليات 

ومؤسسات المجتمع ، ذلك الن بينهما ارتباطا 

فريدا فطلبة كلية التربية هم خريجو المدارس 

م معلمو الثانوية وخريجو كلية التربية ه

 المدارس الحكومية". 
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وأضاف أن: "الراصد للحالة التربوية في 

الدولة يجد ان التنسيق القائم بين الوزارة 

والكلية ال يرقى الى مستوى االرتباط الفعلي. 

وان طبيعة االرتباط تتيح الفرصة لتمكين كل 

طرق االستفادة من اآلخر لرفع كفاءته 

 ". شريطة ان ينشأ بينهما تنسيق فعال

وقال إن: "التنسيق بين الطرفين يمكن ان 

يكون في مجاالت منها: سياسة القبول في 

الكلية، متطلبات الدراسة، االبحاث التربوية، 

التدريب والتأهيل، الدراسات العليا، 

االستشارات التربوية. ان سياسة القبول 

المتبعة في كلية التربية تضع الوزارة احيانا 

ن للتدريس. فالكلية في احراج مع المرشحي

تنظر الى رغبة الطالب ومعدله في الشهادة 

الثانوية او معدله التراكمي عند التحاقه بها 

لكن لالسف ال تضع في عين االعتبار مدى 

مالئمة سماته الشخصية لمهنة التدريس، مما 

يجعل الوزارة تضطر الى رفض طلبه بعد 

 اجراء المقابلة الشخصية له."

ي مقاله عن تجربه منطقة وتحدث السويدي ف

وقد كانت لنا في  أبوظبي التعليمية بالقول: "

منطقة ابوظبي التعليمية تجربة في استضافة 

الدكتور خليفة السويدي من كلية التربية في 

احدى لجان المقابالت الذي اختصر علينا 

رأيه في السمات  بأبداءالكثير من الوقت 

الشخصية لعدد من المرشحات اللواتي 

 شرف على تدريسهن شخصيا". ا

وتابع: "كذلك يمكن للوزارة ان تلعب ؤس

دورا في توجيه الطالب مهنيا من خالل 

إعداد برنامج للتوجيه المهني لطالب الثانوية 

العامة تبين فيه السمات الشخصية المطلوبة 

لكل مهنة بما فيها مهنة التدريس. المجال 

و االخر الذي ينبغي ان يتم التنسيق فيه ه

نوعية المساقات التي يدرسها الطالب بكلية 

التربية. ما اعنيه بالتنسيق في هذا السياق هو 

أن توفر الوزارة للكلية التغذية الراجعة حول 

مواطن الضعف عند خريجي كلية التربية 

الذين التحقوا بالتدريس في مدارس وزارة 

فمثال، ومن خالل تجربتي  ،التربية

لخريج الجديد لم الشخصية، كنا نشعر ان ا

يعد بصورة كافية في مجال االدارة الصفية 

وتحديدا فيما يتعلق بانضباط الطالب داخل 

الصف والتعامل مع المراهقين على وجه 

 الخصوص."
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 أحد رجاالت الخير

لم يمنع السويدي من كونه رجل خير يمثل 

الحكومة داخلياً وخارجياً رغم هموم المشاكل 

عليه عندما كان في  التعليمية التي توالت

منصبه ففي هيئة أبوظبي الخيرية كان 

السويدي فاعالً ونشيطاً، وتظهر الصحافة 

الرسمية تصريحات له في احتفال الهيئة 

م، وقال إن: الهيئة 1993بعامها األول عام 

تعمل من خالل لجنتين األولى داخلية، 

والثانية خارجية فقامت بتوزيع المساعدات 

وسنة والهرسك إلنقاذ الخارجية في الب

المسلمين هناك، وفي الصومال وصلت 

وفرقها الميدانية قبل وصول فرق   الهيئة

األمم المتحدة لإلغاثة؛ وأفتتح مكتب للهيئة 

هناك، كما قامت بإنشاء مدرستين في مقديشو 

طالب، وقامت بإنشاء عيادة  1000لتدريس 

متنقلة، كما كانت الهيئة في ألبانيا التي عانت 

عاماً، وتركزت  40الحكم الشيوعي  من

المساعدات على المواد الغذائية والصحية 

ً وعيادة متنقله، إلى جانب  ومدرسة ومسجدا

التخطيط إلقامة أكبر مركز لتعليم اللغة 

العربية في ألبانيا؛ وزارت الهيئة اندونسيا 

طالب إلى  200وتم تقديم المساعدات وكفالة 

ن المباني؛ كما جانب بناء المساجد والعديد م

قامت الهيئة بكفالة األيتام في فلسطين ولبنان 

 والفلبين".

وخالل الهيئة تمكن السويدي من دعم 

المؤسسات الوطنية الفقيرة واألسر اإلماراتية 

المحتاجة، بما في ذلك مشاريع طالبية 

كالحقيبة المدرسية وكفالة الطلبة، وفي 

أعلن السويدي عن إطالق مشروع  1995

األرامل والمطلقات واأليتام  كفالة

 والمحتاجين.

التقى السويدي برؤساء دول كالرئيس 

األلباني وفود عديدة تأتي لإلمارات لالطالع 

على تجربتها في التعليم بما فيه سفير 

الواليات المتحدة في التسعينات وفود من 

سلطنة عمان وقطر ودول عربية وأجنبية 

 عديدة؛ ومثل اإلمارات خير تمثيل.

  

 اعتقاله واالنتقام من عائلته

م جرى اختطاف 2012يوليو 19في 

الدكتور السويدي ضمن الحملة التي قادها 

جهاز أمن الدولة ضد المطالبين باإلصالح، 
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وكلما ذُكر السويدي ذكر ريادة التعليم في أبوظبي واإلمارات والخليج العربي، رؤى ثاقبة طالما 

أعوام، ضمن  10م جرى الحكم عليه بالسجن 2013يوليو  2قدمها للدولة وحكامها، وفي تحدث و

" التي شهد العالم ببطالنها وبأحكامها السياسية، بعد أن عانى في السجون 94قضية "اإلمارات 

السرية لقرابة العام تخللها التعذيب واإلهانة واليوم هو ورفاقه في سجن الرزين سيء السمعة 

 نتهاكات.يتعرض لال

وبعد أن قدم السويدي كل ما يستطيع لخدمة دولته و وطنه جرى االنتقام من عائلته فتم اختطاف 

اللواتي اعتقلهن جهاز أمن الدولة في أبوظبي  «(اليازيه»و« مريم»و« أسماء)» شقيقاته الثالث

اتهام لهن م لمدة ثالثة شهور كاملة في مكان مجهول، دون توجيه أي 2015فبراير/شباط  15في 

أو تقديمهن للمحاكمة أو السماح لهن بتوكيل محام فضال عن منع زيارة ذويهن طوال فترة اإلخفاء 

 القسري؛ منتهكين أعراف وقوانين اإلمارات.

اليوم رواد العملية التعليمية ورواد النهضة في اإلمارات موجودون موزعين بين السجون السرية 

مون من الخارج كمستشارين على تلك المناصب وأصابوا والسجون الرسمية فيما سيطر القاد

 الدولة بالتدهور ومستقبلها بالقلق.
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 وكاالت -إيماسك 

عاماً( برتبة مالزم في  25أمريكية ) ت وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون" عن وفاة ضابطةنأعل

سالح الجو األمريكي، ضمن بعد العثور على جثتها في أحد فنادق أبو ظبي باإلمارات، حيث 

 فتحت السلطات اإلماراتية تحقيقاً في أسباب الوفاة ومالبساتها.

وبحسب متحدث باسم سالح الجو االمريكي فإن الضابطة أنياس توبار تعمل في سالح الجو 

مريكي وكانت تخدم باإلمارات، في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في األ

 العراق وسوريا، حيث عثر على جثتها في غرفتها بفندق في أبو ظبي يوم االثنين الماضي.

وكانت الضابطة تخدم في صفوف وحدة معنية بصيانة وترميم األجهزة التابعة ألكبر قوة جوية 

انت تخدم باإلمارات، في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وبحسب متحدث باك

في العراق وسوريا ، فيما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن سبب وفاة توبار وهي من سكان 

 مدينة ميامي، يعود إلى "إصابة ال عالقة لها بالعمليات القتالية".

مريكي في قاعدة الظفرة الجوية في وكانت تقارير صحفية أشارت إلى التواجد العسكري األ

اعش" في كل اإلمارات والتي تنطلق منها الطائرات األميركية ضمن حمالتها لقصف تنظيم " د

جندي أميركي في قاعدة الظفرة،  3.500.وبحسب تلك التقارير يتمركز حوالي من العراق وسوريا

ولم يتم تعريف القاعدة من ضمن "، 22-وهي القاعدة العسكرية الوحيدة التي تملك مقاتالت "اف

المتوفرة لدى األميركيين؛ لخشية حكام اإلمارات من غضب المواطنين بحسب ما ذكرته   القواعد

 تقارير صحفية .

 باإلمارات فندق في األمريكي الجو سالح من ضابطة وفاة أسباب حول تحقيق فتح



 

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

 

           

29 

 2016 يوليو 25

 

 

 خاص -ايماسك

ابقين في دعاوى قضائية لوزارة العدل األمريكية ظهر اسم اثنين من المسؤولين اإلماراتيين الس

أصول تابعة  تسعى من خاللها لالستيالء على مليار دوالر من أصول ماليزيا في قضية اختالس

 لصندوق سيادي حكومي تبلغ قيمتها مليار دوالر.

ر ، ورغم أنها لم تذك1MDBوتزعم الوزارة إنه تلك األموال "اختلست" من صندوق تنمية ماليزيا 

اسم رئيس وزراء ماليزيا "نجيب رزاق" مباشرة، إال أنه معروف في القضية بسبب األموال 

 الطائلة التي دخلت حسابه المصرفي.

العضو المنتدب إليبيك ورئيس مجلس إدارة آبار لالستثمار،  والمسؤولين هما خادم عبدهللا القبيسي،

بدوي الحسيني الذي كان رئيسا تنفيذيا ومع محمد   وهي مؤسسات تابعة للحكومة اإلماراتية،

 آلبار.

من قبل صندوق  2012الدعاوى تزعم بتلقى القبيسي عائدات مبيعات السندات من 

1MDB  لمصلحته الشخصية"، بانتهاك شروط منصبه بصفته العضو المنتدب لشركة"

 االستثمارات البترولية الدولية.

.ام.دي.بي(، وقالت إن صندوق الثروة 1وق وكانت لجنة برلمانية ماليزية تحقق بخصوص )صند

   مليارات دوالر إلى "آبار" بي.في.آي. 3.5السيادية الماليزي أرسل 

 دوالر مليار بقيمة ماليزية فساد بفضيحة إماراتيين مسؤولين تتهم واشنطن
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وتزعم وثائق المحكمة، التي تبحث القضية في لوس أنجليس، غسيل تلك األموال عن طريق 

 حسابات في الواليات المتحدة.

األمريكية على تلك األصول، بما في وإذا ما صدر الحكم لصالحها فسوف تحصل وزارة العدل 

 ذلك عقارات في الواليات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.

ويمثل مبلغ المليار دوالر جزءا من األموال التي يزعم تحويلها، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 

 مليار دوالر. 3.5

تهمة ارتكاب أي ونفى رزاق أخذ المال من الصندوق أو أية أموال عامة، وبرأه القضاء من 

 مخالفات قانونية، في وقت سابق من هذا العام.
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 وكاالت -ايماسك

امتدح األكاديمي اإلماراتي المعروف الدكتور عبد الخالق عبد هللا، المطلوب األول في تركيا فتح 

 الفاشل في تركيا. االنقالبالمتهم بمسؤوليته عن محاولة هللا غولن 

الرئيس التركي رجب طيب  المقرب من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وهاجم عبد هللا

أردوغان، قائال: "أيام سوداء تنتظر تركيا في ظل أردوغان، الذي سيعتبر فشل التمرد العسكري 

"، على حد 21ئيسا مدى الحياة، والتحول إلى هتلر القرن انتصارا شخصيا وتفويضا إلهيا ليبقى ر

 تعبيره.

وكتب األكاديمي اإلماراتي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، نقل فيها كالما لزعيم التنظيم 

الموازي فتح هللا غولن الموجود في أمريكا يندد فيه بإيران، معتبرا أن "هذا الرجل هو الذي 

وغان"، وهو ما اعتبره كثير من المعلقين دليال عن أن غولن يتلقى دعما يستحق الدعم وليس أرد

 من دولة االمارات.

العوالم لن أذهب إليران، ولو طريق الجنة يمر  7وقال عبد هللا: "فتح هللا غولن: لو اجتمعت 

  عبرها أذهب من طريق آخر؛ ألنهم عمالء اليهود. غولن وليس أردوغان يستحق الدعم".

ر من المعلقين بسخرية من تغريدات عبد الخالق عبد هللا، خاصة ما يتعلق بإيران، حيث ورد الكثي

لفت بعضهم إلى األعداد الكبيرة من اإليرانيين الذين يعيشون في اإلمارات، والشركات اإليرانية 

التي تعمل في دبي، فضال عن أن أنصار إيران والنظام السوري هم من كان يحتفل بمحاولة 

، نتيجة أنهم كانوا يأملون االنقالبفي تركيا قبل فشلها، وهم من تلقوا صدمة بفشل  االنقالب

  التخلص من أحد أبرز وأهم داعمي الثورة السورية، وفق ما نقله المتابعون.

 تركيا تنتظر سوداء أيام: ويقول غولن هللا فتح يمتدح هللا عبد الخالق عبد
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  :خاص –ايماسك 

بعودة األمور الى مسارها  وإن كان متأخراً؛ بالترحيببالرغم من الموقف الرسمي اإلماراتي 

الشرعي والدستوري وبما يعب ر عن إرادة الشعب التركي، إال أن اتهامات تالحق الدولة 

 الفاشلة في تركيا. االنقالبب"الوقوف" إلى جانب محاولة 

مقربين من ويعود ذلك إلى التغطية اإلعالمية لفضائيتي "سكاي نيوز" و "العربية" وتغريدات 

، للحصول على مكاسب االنقالبالسلطة، إلى جانب تغريدات تتهم الرئيس التركي بـ"فبركة" 

 سياسية.

الذي قال إن ما « ضاحي خلفان»وتأتي تغريدات نائب رئيس الشرطة واألمن العام بدبي الفريق 

س التركي مفبركة، والهدف من ذلك هو إعطاء الفرصة للرئي»شهدته تركيا من أحداث قد تكون 

 بحسب زعمه.« رجب طيب أردغان لتوقيع التصالح مع نظيره السوري بشار األسد

أردوغان فقد المصداقية منذ أن أعلن نيته التصالح مع األسد ومع »بالقول: « خلفان»وأضاف 

إيران، ووقع مواثيق تعاون مع إسرائيل، واعتذر للرئيس الروسي فالديمير بوتين، وبقي معاديا 

 «.لمصر

د يقول:  االنقالبعد فشل محاولة وب فاز أردوغان أو خسر، فانه بالنسبة للعرب ال يعني أكثر »غر 

، متابعاً: «من رجل همه مصلحة بلده، حتى ولو كان على حساب اإلخالل باألمن القومي العربي

على العرب أال يضعوا أحالمهم على رجل متقلب، يميل حيث يجد مصلحة حزبه، وليست »

 «.بمصلحة العر

 االنقالب" فبركة"بـ أردوغان يتهمون إماراتيون مسؤولون
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ويشاطره الرأي في تغريدات مثيرة للجدل األكاديمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة اإلمارات 

بعد فشل »الذي يعتقد بكونه مستشار ولي عهد أبوظبي الذي غرد بالقول: « عبد الخالق عبد هللا»

ساعات في تركيا يحقق للبعض ان يسأل هل ما حدث انقالب  6التمرد العسكري في اقل من 

 «.عسكري جاد السقاط اردوغان ام مسرحية هزيلة لتقويته

أيام سوداء تنتظر تركيا في ظل أردوغان » لكن تغريده الرجل التي أثارت جدالً واسعاً تقول:

الذي سيعتبر فشل التمرد العسكري انتصارا شخصيا وتفويضا إلهيا ليبقى رئيسا مدى الحياة 

المدونين ودفع بعض منهم إلى سؤاله حول رأيه في  مثيرةً سخط«. 21والتحول إلى هتلر القرن 

 حال الديمقراطية في البالد.

انا ضد اي انقالب عسكري شرقا وغربا وشماال »بعد الهجوم عليه من المدونين كتب عبدالخالق: 

وجنوبا. حكم العسكر كارثة أينما كان. لكن احمل الدكتاتور اردوغان مسؤولية تدهور األحداث 

 «.في تركيا

عد ساعات عديدة ما يزال الرجل متمسكاً بموقفه حيال أردوغان لكنه يبدو تراجع عن اتهامات وب

التمرد العسكري فشل في تركيا وان شاء هللا يفشل في كل مكان. لكن تركيا تبدو  »"الفبركة": 

 «بائسة اليوم وأردوغان الذي خرج منتصرا مسؤول عن ايصالها لحافة الهاوية

رة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقالبية وشهدت العاصمة أنق

فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع للكيان الموازي، حاولوا خاللها إغالق الجسرين 

اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية األمن فيها وبعض المؤسسات 

 وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.اإلعالمية الرسمية والخاصة، 

  

 

 

 

 

 



 

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

 

           

34 

 2016 يوليو 25

 

 

 وكاالت -إيماسك 

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، الشيخ محمد بن 

اإلماراتية، اليوم األربعاء في زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

"زيارة أخوية قصيرة"، حسبما أفادت وكالة األنباء القطرية )قنا( ، دون اإلشارة إلى طبيعة الملفات 

 التي سيتم التباحث حولها خالل اللقاء.

ويرافق ولي عهد أبوظبي وفد من المسؤولين اإلماراتيين يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 

الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  مستشار األمن

 شؤون الرئاسة، ومسؤولين آخرين.

إلى  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أشهر على زيارة قام بها امير قطر 4وتأتي هذه الزيارة بعد 

 ولقائه ولي العهد محمد بن زايد وعدداً من المسؤولين اإلمارتيين . اإلمارات

وشهدت العالقات بين الدوحة وأبو ظبي مراحل من التوتر والخالف الشديد ال سيما حول سياسة 

التعاطي مع الربيع العربي واتهامات الغمارات لقطر باستضافة معارضين إماراتيين ودعم جماعة 

اعتقلت في  االخوان المسلمين التي تواصل أبو ظبي حربها العبثية ضدها ، فيما كانت أبو ظبي 

وقت سابق ثالثة قطريين بتهمة التجسس ، إضافة إلى استضافة الدوحة لرئيس االتحاد العالمي 

الشيخ يوسف القرضاوي الذي شنت قيادات سياسية في أبو ظبي هجوماً عليه   لعلماء المسلمين

 قبل أسابيع عبر اتهامه بدعم العمليات اإلنتحارية.

  

 قطر أمير ويلتقي الدوحة يزور زايد بن محمد
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قال رئيس المعهد األوروبي للقانون والعالقات الدولية، الدكتور محمود رفعت، إن اإلمارات قلقة 

  الفاشل. االنقالبمن رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مزاعم تورطها في محاولة 

فر لدي أخبار من مصادر أثق بها أن وأوضح في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر ": " يتوا

اإلمارات خائفة بشدة من بطش أردوغان بها لتورطها بانقالب تركيا، لذا تكثفت تحركات مسؤوليها 

  دوليا وإقليميا".

وأضاف أن "أنباء طرد اإلمارات لمحمد دحالن للتضحية به ككبش فداء لإلفالت من تمويلها 

  ، بحسب قوله.”أنها تمثيلية فاشلة من أبو ظبيانقالب تركيا غير مؤكدة، لكني أرجح 

 

 

 

 

 مسرحية لكنها.. مؤكدة غير بدحالن اإلمارات تضحية: أوروبي معهد رئيس
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 متابعات -إيماسك 

قالت إنها رفيعة المستوى أن المعارض التركي  ذكرت تقارير إعالمية نقالً عن مصادر عربية 

ً للقاء محمد  كان قد زار أبوظبي فتح هللا غولن بنسلفانيا بالواليات المتحدةالمقيم في والية  سرا

 االنقالبدحالن مستشار ولي العهد اإلماراتي محمد بن زايد وذلك قبل أسبوع واحد من محاولة 

 الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الذي جمع غولن مع دحالن أحيط  وبحسب ما ذكره موقع " "بريتبارت" اإلسرائيلي فإن اللقاء

بسرية بالغة، كما أنه ليس األول من نوعه، حيث نشر الموقع تحقيقا صحفيا لـ"آرون كالين" مدير 

أشار فيه إلى أن أنقرة تعتقد  التحقيقات الصحفية فيها، مكتب الصحيفة بالقدس وكبير محرري

م في تركيا باعتباره داعما بضلوع كل من دولة اإلمارات ومصر في مساعي تقويض نظام الحك

تركيا اآلن تتحق ق من المعلومات التي نُشرت  لتيار اإلسالم السياسي .وشد د المصدر على أن 

الفاشلة،  االنقالبحول زيارة غولن لدولة اإلمارات لوضع اللمسات األخيرة على مخطط محاولة 

ة التي تشير الى الى تورط مصر مضيفاً أنه منذ يوم الجمعة والسلطات التركي ة تستعرض كل األدل

 الفاشل. االنقالبواإلمارات في 

و فيما لم تشر المصادر إلى إذا كان غولن قد التقى في تلك الزيارة محمد بن زايد شخصياً أم ال 

أدلة  وكالء االستخبارات في الشرق األوسط تجمع أشارت الموقع إلى أن السفارات التركية و ، 

 الفاشلة. االنقالبفي محاولة  مخابرات هذه الدولدامغة على تورط أجهزة 

محمد دحالن مع قيادة حزب العمال الكردستاني  وكانت تقارير أشارت إلى لقاء سابق عقده 

من أجلز عزعة الوضع األمني في تركيا والعمل على إسقاط  بتكليف مباشر من محمد بن زايد ، 

 النجاح . أوردغان عبر اإلنتخابات، األمر الذي لم يكتب له

 اإلنقالب محاولة قبيل ظبي أبو في دحالن و غولن جمع لقاء عن يكشف إسرائيلي موقع

 تركيا في
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 متابعات -إيماسك 

البريطاني، عن أسباب الخالف بين أبو ظبي ورئيس السلطة  ”ميدل إيست آي“كشف موقع 

ء الفلسطينية محمود عباس وتدهور العالقة بين اإلمارات ورئيس السلطة الفلسطينية إلى العدا

 المتبادل بعد سنوات من الدعم المالي والسياسي.

وربط الموقع أسباب الخالف بين أبو ظبي وعباس بملف التعامل اإلماراتي مع محمد دحالن و 

 رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق سالم فياض .

وأشار الموقع في مقال للكاتب الكاتب البريطاني المعروف "روري دوناجي" إلى أن أبو ظبي 

أربع  على مدى الذي كانت تقدمه للسلطة الفلسطينية  فت عن تقديم الدعم المالي السنوي توق

بن زايد وعباس،  مليون دوالر سنوياً بسبب تصاعد الخالف بين محمد 500سنوات والبالغ قيمته 

بشأن غسل األموال  رئيس الوزراء السابق في السلطة الفلسطينية سالم فياض للتحقيق الذي أخضع

 االرتباطات المالية مع أبوظبي.عبر 

وأشار الموقع إلى ما تضمنه مقال للكاتب اللبناني جهاد الخازن خالل شهر يونيو / حزيران 

السلطة الفلسطينية بأنها "خليط من الفشل والفساد"،  وصف  مسؤول خليجي الماضي نقالً عن 

مقرب من الخازن لموقع " مصدر  فيما أكد   لالستقالة، مع دعوته لرئيس السلطة محمود عباس

هو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ففي  أن المسؤول الخليجي المقصود  ميدل إست آي" ،

 بشأن مقال الخازن.” موقف واضح“طالبت حركة فتح محمد بن زايد اتخاذ  حين 

 

 عباس ومحمود ظبي أبو بين العالقات تدهور أسباب تكشف" آي إيست ميدل"
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 ً على خلفية  و أشار الموقع إلى طلب محمد بن زايد من محمود عباس االعتذار له ولفياض علنا

األموال واستخدام المال اإلماراتي ألغراض سياسية كجزء  االتهامات التي وجهت لفياض بغسل

الموقع وقال محمد بن زايد  ، حيث أشار الموقع إلى ما تضمنه  من انقالب ناعم لإلطاحة بعباس 

ألف دوالر لدعم جمعية  700"هل تعتقد أن دولة اإلمارات تقوم بغسل أموال بمبلغ  للخازن، 

 طينية؟ لقد تساءل عن ذلك وتبدو عليه عالمات الغضب" بحسب الموقع.فلس

 10ما يزيد عن  2013بن زايد منح جمعية فياض منذ تأسيسها عام  وأشار الموقع، إلى أن محمد

 ماليين دوالر، وقول بن زايد لعباس : "يجب أن تستقيل قيادة السلطة، فال أحد يثق فيها".

لخالف بين رام هللا وأبوظبي بعد استقبال أبو ظبي لمحمد دحالن بعد كما أشار الموقع إلى تول د ا

طرده من رام هللا ورفض بن زايد طلباً لعباس بعدم استضافة دحالن الذي تم تعيينه الحقاً كمستشار 

من " ذكاء و قدرة وعالقة جيدة مع   لولي العهد محمد بن زايد، نظراً لما كان يتمتع به دحالن

الخالف بين أبو ظبي وعباس عقب رفضه لجهود المصالحة التي  فيما تفاقم هذا  ،”اإلسرائيليين

، حيث عمد عباس إلى فصل دحالن من حركة  2011قام بها بن زايد بين دحالن وعباس عام 

عباس ليس رجال، ال يوجد لديه كرامة :“، مما أثار غضب بن زايد قائالً  فتح بدال من مصالحته 

 ”.وال يتمتع باحترام

مصدر  وتطرق "ميدل إست آي" إلى نشاط دحالن في األراضي الفلسطينية مشيراً إلى ما اكده  

و  2014من أن دحالن أنفق ما بين عامي   حركة المقاومة اإلسالمية حماس في مسؤول في 

مليون دوالر في غزة، لدعم عائالت شهداء العدوان االسرائيلي على غزة  25أكثر من   2015

لك إلقامة األعراس الجماعية ، بموافقة من حركة حماس التي اعتبرت "أن ، وكذ2014عام 

 الشعب في غزة بحاجة للدعم من جهة، وبهدف إغاظة عباس من جهة ثانية" بحسب الموقع .

وبناء  كما أشار الموقع إلى إنفاق دحالن لمبالغ مالية كبيرة في الضفة الغربية ، لشراء والءات 

في التمهيد للوصول إلى منصب رئيس السلطة الفلسطينية ، مع تزايد نفوذ قاعدة شعبية له تساعده 

دحالن في المنطقة ال سيما بعد اعتماد أبو ظبي عليه كمستشار لزيادة النفوذ المالي والسياسي ، 

قوله أن مشكلة عباس مع اإلمارات أنه يرى أي عالقة بين  مصدر مقرب من دحالن،  حي نقل 

كما أشار الموقع إلى أسباب إقاله ياسر عبد ربه من  رات عدوا له.فلسطيني و دولة اإلما

بـ"السفر ألبوظبي للتآمر  أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية معلى خلفية إتهام عباس له  منصب 

، على حد تعبير الكاتب البريطاني، حيث يواجه دحالت ”مع محمد بن زايد ضد السلطة الفلسطينية

ة الفتنة بين قيادة السلطة الفلسطينية والدول العربية، وخاصة دولة اإلمارات إتهامات بالسعي الثار

 بحسب ذكره موقع " ميدل إيست آي".“ 
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 جاسم راشد الشامسي

ى استهالل مسلسل خيانة وطن بإلقاء القبض على قيادات اإلصالح "اإلخوان المسلمين" يشير إل

إيمان نظام اإلمارات بالعنف إزاء التعامل مع المعارضة السلمية،وإلى ثقافتهم أن الحل األمني 

واالعتقال والتنكيل هو األولى واألنجع لترهيب الشعب وكبت مطالباته بالحرية والمشاركة 

 السياسية .

ت كما أظهرت مشاهد المسلسل مدى الحنق والغضب الصادر من الجناح العسكري في سلطا

اإلمارات بقيادة محمد بن زايد إزاء األخوان بشكل عام والمعارضة السياسية بشكل خاص والتي 

في اإلمارات وأن تزيد من رصيد وعي شباب   استطاعت أن تحافظ على قضية حقوق االنسان

حلقة للتأثير السلبي على  30اإلمارات، ذلك الذي أجبر نظام اإلمارات على إنتاج مسلسل من 

 الشعبي المتصاعد مع المعتقلين وحقوق البشر المنتهكة. التعاطف

إزاء هذا العدوان المتطرف إزاء جماعة األخوان المسلمين عامة ودعوة اإلصالح خاصة فضال 

عن الموارد البشرية والمالية المسخرة من خزينة الدولة إلنتاج مسلسل متهاوي األركان أمني 

في سياق هذا التحيز والتشويه واالنتهاك لسمعة اإلنسان بامتياز يحقق غايات الجناح العسكري ، و

يحتم علينا كمعارضين لسياسات نظام اإلمارات ومهتمين بالشأن الحقوقي أن نتبنى الحقيقة المجردة 

 الفوقيه االستعبادية.  وأن نساهم بمصداقية في لجم وإيقاف تلك التوجهات

 (1( )وطن خيانة) األمني للمسلسل واقعية قراءة
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من التنظيم السري لست من األخوان ولست 

كما يدعون ولكني تجرعت افتراءات وظلم 

نظام اإلمارات وقضاءه المسيس عبر الحكم 

سنة دون ذنب ودون مبرر إال كلمة  15علي 

الحق والدفاع عن المضطهدين في األرض، 

كما أني عاصرت أبناء دعوة اإلصالح أثناء 

الدراسة وشاركتهم األفراح واألتراح 

م ونواديهم ومنتدياتهم وخالطتهم في مساجده

التهم واتحاد الطلبة  وأنشطتهم ورحالتهم وجو 

والتقيت بعض قياداتهم ورافقت شبابهم نظرا 

لطبيعة مجتمع اإلمارات الصغير، وبحق هذه 

الجيرة ومخافة هللا والضمير اإلنساني وجب 

علي وعلى غيري إظهار الحقيقة كما هى 

ما ليس للدفاع عن جماعة أو دعوة بعينها وإن

إظهار الحقيقة للشعب ومواجهة الكذب 

 والتدليس.

 3جميع الحلقات خالل   عكفت على مشاهدة

أيام متتالية لسبر غايات وأهداف نظام 

اإلمارات حتى النهاية فاستهل المسلسل 

بالترهيب عبر المداهمات المحترفة على 

منازل ومزارع قيادات أعضاء التنظيم 

م وختمت السري كما يحلو للمنتج أن يسميه

مشاهد المسلسل أيضا بمشاهد أخرى 

تستعرض قدرات جهاز األمن وحنكة ودقة 

 أعضائه.

وعليه فلقد قسمت مقالي إلى أربعة أجزاء: 

الجانب األمني وجانب جمعية اإلصالح" 

األخوان"،والجانب االجتماعي وجانب 

الحريات وحقوق اإلنسان،ذلك لنقد المسلسل 

أخرى وسبر أغواره دون تجاهل قضايا 

 عابرة :

 أوال: الجانب األمني:

نجح نظام االمارات عبر أدواته منها جهاز 

األمن ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االستراتيجيه بتعظيم دور جهاز األمن 

وتزكيته، وتقمصه دور حامي الوطن 

والشعب،والحكيم في تعامله مع 

األزمات،الملتزم بقوانين الدولة فال يقتحم 

 بترخيص من النيابة العامة، كما المنازل إال

،   بينت مشاهد اعتقال قيادات التنظيم السري

بينما العكس صحيح حينما اعتقل جهاز األمن 

أبناء دعوة اإلصالح وباقي المعتقلين ليال 

ونهارا لم يلتزم بقانون وال دستور وال 

أعراف المجتمع، والمشاهد الموثقة من 
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عتقلين منظمات حقوق اإلنسان وأهالي الم

 تكشف االنتهاكات لمن أراد الحقيقة.

أكد المسلسل حقيقة تدخل األمن في شئون 

المجتمع عبر ترديد مقولة: الملف األمني" 

مما أدى ذلك إلى حرمان الموظف الخلوق 

المحب لزوجته" سالم" من الترقية كما أدى 

إلى حرمانه من الزواج من حبيبته ألنه ينتمي 

بتزاز المواطن إلى األخوان كما خضع ال

ر فإما أن  "عبدالعزيز" عبر الفيديو المزو 

يطلق زوجته"رتاج" أو يسل م الفيديو المفبرك 

إلى جهاز األمن !! وفي النهاية هرب سالم 

من اإلمارات خوفا من بطش جهاز 

األمن..وحقيقة الخوف يعيشها يوميا مجتمع 

 اإلمارات.

عزز منتج المسلسل عبر شخصية "سالم"من 

معارضي نظام اإلمارات ، ذلك بأن  مصداقية

جهاز األمن فوق القضاء وهو سقف 

اليتجاوزه أحد، وهذا سبب هروب " سالم" 

وهو يعرف أنه برئ وأن الفيلم مفبرك إال أنه 

يدري كذلك أن سطوة األمن تطال كل شي 

 حتى القضاة.

أراد نظام اإلمارات عبر مشاهد المسلسل أن 

يعزز من مشاعر الخوف لدى شعب 

اإلمارات ويقسم المجتمع ويفتت روابط 

األسرة والعائلة والقبيلة ،ويحذر من فكرة 

الدفاع أو حتى الزواج من عوائل األخوان 

المسلمين، بل أن الشيوعي أو االشتراكي أو 

العلماني الخاضع للنظام أو حتى التافه 

المشاغب من عامة الشعب أكثر وطنية من 

يادات األخواني وثبت ذلك عبر مشاهد ق

األخوان أنفسهم الذين ينتقدون األخوان 

ويحذرون من خطرهم أمام الناس!! وأيضا 

مشاهد طرد شخصية "بن قضيب" أصدقاء 

إبنه من البيت. وأيضا طالق شخصية 

"رتاج" من األخواني سالم وطالق "أخت 

إيمان#### " وتخليها عن زوجها حينما 

علمت بانتمائه لإلخوان! وتحذير الشخصية 

ره العلمانية الوطنية "سعود" وزوجته الخي  

 خطر األخوان.  من

أراد جهاز األمن أن يظهر الحسابات الوهمية 

في قنوات التواصل االجتماعي والمحسوبة 

عليه والتي تبرر انتهاكات سلطات األمن 

وتشهر بالمعارضين ليست سوى مبادرات 

للدفاع عن   شعبية من المواطنين "الغيورين"

الدولة والوطن كما ظهر ذلك عبر 

مبادرة"إيمان" الدكتورة المحنكة زوجة 
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المليونير الطيب الخير الكاره لألخوان "سعود"، والتي تدير حسابات الكترونية وهمية للدفاع عن 

 سياسات الجهاز ومواجهة المعارضين الخائنين كما تقول!.

والود والتقدير الذي يحظى به جهاز األمن لدى كل الشعب أظهرت مشاهد المسلسل حجم الشعبية 

ماعدا األخوان!!ذلك بأن كل أهالي المعتقلين في المسلسل دون استثناء تعاطفوا مع جهاز األمن 

أن جهاز األمن في اإلمارات شعبيته في تردي وشباب الوطن يتجنبون   وأي دوا اعتقاالته ، مع العلم

ال عن الكره الجارف له بسبب تشويه سمعة الدولة وانتهاك حقوق العمل فيه لسمعته السيئة فض

الشعب عبر التعذيب والتشهير والقتل والتشريد وإغتصاب الرجال ونزع األظافر وحرمان األهالي 

  من زيارة المعتقلين واالختالء بهم.

أخوانهم أظهرت مشاهد المسلسل أن جهاز األمن له عالقة فقط بالمعتقلين وال يحاصر أبناءهم و

وأهاليهم ،ومشاهد وفاة "الصقر" مراقب األخوان ثم سفر ابنته "رتاج" إلى مصر لالجتماع بأمها 

دون أن يحظر سفرها، وهذا منافي للواقع حيث قوائم منع من السفر إزاء أهالي المعتقلين أو 

 معارضي السلطة حاضرة وشاهدة في مطارات الدولة.

ارات في الحاضر فجهاز االمن يتفنن في تنكيد حياة المواطن شخصية "سالم" شائعة في مجتمع اإلم

صاحب الرأي والفكر عبر محاصرته بالملف األمني في تجارته ووظيفته وترقيته وتعديل مسماه 

 الوظيفي!! ما يجعل "سالم" وغيره يهاجرون خارج الدولة.

 وللحديث بقية مع الجزء الثاني "دعوة اإلصالح"األخوان المسلمين"
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 أحمد الشيبة النعيمي

بعض أنظمتنا العربية التصالح مع ثقافة اإلصالح 

السياسي ومتطلباته. وال تكتفي برفض الخير ألوطانها 

جاهدة لمحاربة كل تجارب وشعوبها بل تسعى 

اإلصالح السياسي الديمقراطية الناجحة في المحيط 

  اإلقليمي.

وتظن هذه األنظمة أن وأد التجارب الناجحة يحميها 

من انتقال رياح التغيير والحرية والديمقراطية إليه، بدالً من تحول التجارب الناجحة إلى ملهمة 

شعوبنا العربية وترسيخ األمن واالستقرار الحقيقي لها لتتسابق معها في مضمار تحقيق الخير ل

وتوفير متطلبات التنمية الشاملة وتحقيق المواطنة والمتساوية وتجسيد مؤسسات دولة الحق 

والقانون والشفافية والحكم الرشيد. بدال من كل ذلك تعمل هذه األنظمة بكل ما تمتلكه من وسائل 

وتعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول الديمقراطية  على محاربة التجارب الديمقراطية الوليدة

ات العسكرية وفرض األحكام العرفية والبطش بالمعارضين، وفي مقابل ذلك االنقالبوتشجيع 

تعتبر هذه األنظمة الدعوة السلمية إلى اإلصالح السياسي لتحقيق الديمقراطية انقالباً على الحكم 

صورة مقرفة مع دعمها المعنوي والمادي لالنقالبات وتهديدا لألمن القومي، وتتناقض بذلك ب

العسكرية في المنطقة. هذه األنظمة ال تخاف من شيء كما تخاف من اإلصالح والديمقراطية 

والحرية، ولذلك نذرت جهودها وإمكانياتها في سبيل محاربة أي محاولة لتحرير إرادة الشعوب 

 العربية واإلسالمية.

 

ذلك إنما تفعله تفنيذا ألوامر سادتها في الغرب الذين يشعرون ببعض  وهذه األنظمة عندما تفعل

الخجل من دعمهم العلني لالنقالبات ومحاربة الديمقراطية ويستخدمون بعض األنظمة العربية 

التابعة وثرواتنا وبعض األقالم العربية المأجورة كيافطات وأقنعة لتجميل القبح الغربي ومحاربة 

 مين.مستقبل العرب والمسل

من حق الغرب أن يبتهج لسقوط أي تجربة ديمقراطية في العالم اإلسالمي ألنه سيستعيد زمام 

يين وتوفير وسائل الحماية لهم االنقالببسهولة من خالل استيعاب  االنقالبالسيطرة على دولة 

لح ي مستعد لمقايضة الغرب بجميع مصااالنقالبومقايضتهم بالمصالح العلنية والسرية فالحاكم 

بلده مقابل حماية الكرسي الذي ال يستمد شرعيته من الشعب بل من اإلسناد الغربي لهذا الحاكم 

 ي المشبوه باعتباره وكيال من وكالء االستعمار الجديد.االنقالب

 اتاالنقالب وتأييد السلمي لإلصالح الدعوة تجريم بين الفاضح التناقض
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ومن حق شعوبنا العربية واإلسالمية أن تتشبث بحقها في اإلصالح والتغيير والحرية والديمقراطية 

وفي األخير ستنتصر خيارات الشعوب طال الزمن أو قصر وسوف تتعرى أقنعة والحياة الكريمة، 

ات وأعداء اإلصالح أكثر فأكثر، وستدرك األنظمة التابعة بعد تجارب مريرة أنها االنقالبداعمي 

أهدرت الكثير من المال والطاقات في المكان الخطأ وأن التصالح مع اإلصالح يوفر المال 

 واالستقرار والكرامة والعزة.والطاقات ويحقق األمن 

في تركيا ال قدر هللا سيجعل من  االنقالبوهذه األنظمة تتجاهل بغباء منقطع النظير أن نجاح 

إيران الدولة اإلقليمية الكبرى في المنطقة وستزيد عربدتها في الدول العربية وسيتعزز وضع 

يكون ذلك إال البداية والمقدمة لما  الحوثي في اليمن والنظام السوري العميل إليران ولن االنقالب

التركي على تراجع المد الديمقراطي العربي  االنقالبهو أبشع وأفظع، ولن تقتصر نتائج نجاح 

تنتقل من بلد  ات عندما تنتشر في إقليم ما تتحول مثل العدوى االنقالبكما يتوهم المستبد العربي ف

 إلى آخر..

المشؤومة ونتمنى أن تكون فاتحة خير للشعوب العربية التي  وختاما نحمد هللا لفشل هذه المحاولة

تتطلع إلى الديمقرطية واإلصالح والحكم المدني الرشيد بعيدا عن التسلطية العسكرية والوصاية 

 الغربية.

 (21)عربي 

 

 

 

 

 

 

 


