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 السياسي المحرر 

 على القوة باستعراض المفتون" الملل" من قليل مع متضارب، لإلمارات، القومي األمن حديث

 بسبب منهم واسع تيار تجريم فيجري األخطار، من حمايتهم المفترض من الذي المواطنين

 إلى باالنتماء يفكر" سيُعطى األحول أحسن في ،"إرهابي" ،"قومي أمن خطر" والتهمة" االنتقاد"

 ". محظورة منظمة

 تطالب أو إدارية معاملة في خلل تنتقد تغريده أي ليشمل الدولة في" القومي األمن" جرائم تتسع

 وألجل تهمه، بدون مواطنين اختطاف استمرار أو النساء اختطاف تنتقد وحتى األداء، بتحسين

 يُغرد أو يخالف مواطن أي رأي وتردع شيء، كل تطال فضفاضة دامغة قوانين ُشرعت ذلك

 سيشمل القومي األمن أن حتى الموقرين، المسؤولين بحق والمعروف والثناء التبجيل الئحة خارج

 اإلماراتيين يشوه رمضان طوال" أبوظبي" شاشة على يعرض تلفزيوني لمسلسل انتقاد أي أيضا  

 ".المجتمعية" هويتهم ويمزق

 فأي بكثير، ذلك من وأكثر" مهزلة" ،"مسخرة" إلى واتهاماته، الدولة، أمن جهاز أفعال حولت لقد 

 التنظيم هو ومن هواية، بمسدسات يُقلب الذي حكم نظام وأي ،"تغريدة" يهدده الذي هذا دولة نظام

 عمله ويمارس دورية مجلة ويصدر إدارته مجلس أسماء وينشر الكتروني موقع يملك الذي السري

 الدرجة، هذه إلى مفضوح" سري تنظيم" هناك هل مناسبه، كل مع الحكام ويهنئ مقرات ويملك

 والوزراء، والمسؤولين العهود وأولياء الحكام لمعظم ويُسلم تاريخه عن يتحدث نُشر كتابا   أن حتى

 لإلمارات القومي األمن
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 حتى ،"إداري" هيكل يملك" العجيب" التنظيم وهذا للغاية، عجيب للعادة، خارق" سري تنظيم"

 .شؤونه لتسيير إداري، هيكل يملك فرعي شارع في رياضي نادي

 دول من قادمين مخابرات عمالء على يقوم الذي الجهاز هذا تدخالت إن بل وحسب، هذا ليس 

 المال ويبدد القومي، األمن حماية بحجة الخارج إلى وقوته الدولة جيش إرسال يبرر عديدة، عربية

 سكنية مدن في المواطنين ويضع الحجة، بذات واقتصاد معيشة أزمة في الدولة يدخل ما العام

 وحماية الدولة أمن بحجة الجدد للوافدين الرئيسية الدولة أراضي ويدع كالمحميات ويحيطها

 . المواطن

 أو" حفتر" لتمويل أو" مصر انقالب" ألجل للدولة السيادية الصناديق من السحب نرى وعندما

 بماليين التجسس عبر المواطنين خصوصيات وينتهك ،"بلغراد" في وهمية مشاريع لبناء

 المتهاوي العام المال أن ونالحظ ،"يحرض" و" يشتم" إعالم في تنفق أخرى وماليين الدوالرات،

 عليهم وترتفع السكان معيشة تتفاقم فيما السنوات، لعشرات االستدانة إلى الدولة وتلجأ يتسرب

 أولى اإلماراتيين يكن ألم ،"الخ.... معامالت رسوم – إيجارات رسوم -مياه -كهرباء" الفواتير

 داخل وهمية مشاريع من بدال   وظائف إلى بحاجة المواطنين يكن ألم تُنفق، التي المليارات بتلك

 والمشوه والمشبوه المتعثر القضائي النظام إصالح يكن ألم جوع، من تغني وال تسمن ال البالد

 االقتصاد، حماية من جزء القومي األمن يكن ألم اإلمارات، مستقبل لحماية المراحل تلك أولى

 مهام من والشخصي والغذائي الصحي وأمنهم وحقوقهم المواطنين وحماية العام، المال وحماية

 .األمن جهاز

 لهوى القومي، بلده أمن حماية في فشله عن دولة أمن جهاز يعلن أن عليه المتعارف من كان لو 

 حلّه، يتم أن وجب ثقيال   عبء   الجهاز هذا أصبح فقد الفشل، أسفل في اإلماراتي الدولة أمن جهاز

 قياداته مصالح يحمي بما ال ومستقبلها اإلمارات يحمي بما الصحيحة الوطنية مهامه وتحدد

" أولوياته تدوير إعادة"و الوطني تشكيله إلعادة القرار ويملك يعرف من صدق وبكل الشخصية،

  .إخفاقاتنا ترحم لن المستقبل فأجيال الواجب، هذا عن يتخلى أن يجب فال
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 متابعات خاصة –إيماسك 

أظهر تقرير صادم التراجع الحاد الذي وصلت له اإلمارات في مجال حقوق الطفل حيث تراجعت 

 .على العالم 78في المركز الـ مركزا دفعة واحدة لتحل  39الدولة 

الدولة تراجعت في العديد من المؤشرات الحقوقية سابقا، ويأتي هذا التراجع تتويجا لنكوص الدولة  

في مجاالت حقوق اإلنسان بسبب السياسات التي يمارسها جهاز أمن الدولة والتي تنعكس على 

 .مارات عالميامختلف القطاعات في الدولة، األمر الذي ينعكس على سمعة اإل

ونشرت منظمة حقوق الطفل "كيدز رايتس" تقريرا يظهر تراجع الدولة، حيث تعتمد المنظمة  

 .على عدد من المعايير الخاصة بحقوق الطفل في كل دولة

ووفقا للتقرير المنشور على الصفحة الرسمية للمنظمة فإن دولة اإلمارات كانت تتمتع بواحدة من  

، لكنها شهدت خالل السنوات األخيرة تراجعا  2002لحقوق األطفال في عام  أفضل البيئات الحامية

 .رهيبا  في هذا المجال حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن

ويثير مراقبون تساؤالت جدية ومخاوف حول انهيار مختلف القيم الحقوقية في الدولة، واستمرار  

دولة على مراكز متقدمة في مجاالت التسلح هذا النزيف دون أن تحرك الدولة ساكنا، فيما تتربع ال

وتترك الجانب اإلنساني والحقوقي الداخلي لعبث العابثين.. إلى متى هذا االنهيار الذي يهدد 

 .بتصدعات خطيرة في المجتمع اإلماراتي

  إضغط هنا: لمطالعة التقرير 

 الطفل حقوق بمؤشر واحدة دفعة مركزا 39 تتراجع اإلمارات: صادم تقرير

http://www.kidsrightsindex.org/Portals/5/The%20KidsRights%20Index%202016%20-%20Research%20Report.pdf?ver=2016-05-12-160259-830
http://www.kidsrightsindex.org/Portals/5/The%20KidsRights%20Index%202016%20-%20Research%20Report.pdf?ver=2016-05-12-160259-830
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 متابعات خاصة –إيماسك 

سياسية في الدولة، قالت وكالة األنباء الرسمية إن دائرة أمن الدولة في ظل استمرار المحاكمات ال

في المحكمة االتحادية العليا أصدرت أحكامها في قضية " تنظيم اإلخوان المسلمين اليمني" 

  .إماراتيين /4يمنيا و/ /15فيها / تراوحت بين السجن ثالث سنوات والبراءة والتي يحاكم

ستخدمت تهما يغلب عليها طابع التسييس، وتستخدم ضد وبحسب مزاعم المحكمة التي ا

المعارضين لتبرير سجنهم وإيقاع العقوبات عليهم من أمثال: إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم اإلخوان 

المسلمين بالدولة وجمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة واالنضمام إلى 

لمقضي بحله والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ التنظيم غير المشروع في دولة اإلمارات وا

 .األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة

ماليين درهم يعود للتنظيم و"مصادرة  3وفي ذات القضية أمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ  

األجهزة المضبوطة محل الجريمة"، وفقا لما تزعم المحكمة من اتهامات كان الشهود فيها ضباط 

  .أمن الدولة ولم تتح فيها ظروف المحاكمة العادلة للمتهمين

بالسجن من  "وأصدرت المحكمة أحكاما ضد ستة أشخاص بذريعة "التعاون مع تنظيم ارهابي 

 .من ثالثة أشهر إلى خمس سنوات بينهم عرب وأمريكيين وأوروبيين

 "اليمن إخوان" بقضية أحكامها تصدر" العليا االتحادية"
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 تقرير خاص -ايماسك 

كثيرة  هي القضايا التي يظهر فيها القضاء اإلماراتي بشكل ُمعيب وُمخل في محاكمات لم يسبق 

 لها مثيل في تاريخه الحديث.

يمني بالسجن ستة  14كان آخر تلك القضايا هي "قضية إخوان اليمن" التي جرى الحكم فيها على 

سنوات، وقد أحدثت الكثير من التناقضات  3أربعة إماراتيين بالسجن أشهر واإلبعاد، إلى جانب 

 يحاول "ايماسك" ذكر بعضها في هذا التقرير.

 حيثيات الحكم

. 4. عبدهللا عبدالمؤمن، 3. أحمد باصهيب، 2. محمد الشالل، 1وحكمت المحكمة على كل من: 

. سعيد الزبيدي، 8قوي سعيد، . عبدال7. صالح علي، 6. عبدالكريم الذرة، 5عبدالوهاب عمران، 

. شايف 12. عبدالمجيد محمد السوسة، 11. عيدروس عبدهللا، 10. عبدالملك عبدالوهاب، 9

أشهر  6. منير الذيباني، وهم جميعا  يمنيون، بالحبس 14. مذيب البابكري و13اإلدريسي، 

 سم، )يمني(.واإلبعاد عن البالد بعد انقضاء مدة الحكم. ، وحكمت ببراءة طارق حسن القا

 في الدولة.« اإلخوان المسلمين اليمني»تشكيل فرع لتنظيم  فالتهمة:

. فيصل 4. أحمد محمد المال، و3. بدر البحري، 2. عبدهللا إبراهيم الحلو، 1وحكمت على كل من 

 سنوات. 3علي الشحي، وهم إماراتيون بالسجن 

 سلطات.علمهم بتشكيل "التنظيم" في الدولة دون إبالغ ال والتهمة:

 "اإلماراتي القضاء"لـ ومخلة معيبة تناقضات".. اليمن إخوان" قضية
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وإذا فرضنا هيئة "الحكم" مع أن المحاكمات 

مسيسة ومطعون فيها بكل القوانين والدساتير 

المحلية والدولية، إال أن حبس تهمة "التكاسل 

عن إبالغ السلطات" أكبر بكثير من تهمة 

 ممارسة "الجريمة"! 

وهو أمر يثير الكثير من عالمات التعجب 

انتهاك واالستفهام، إلى أي درجة وصل حجم 

 القضاء اإلماراتي، واستغفال الجميع.

 اختطفوا قبل صدور القانون

بالرغم من كّون قانون اإلرهاب "فضفاض"، 

وسيء السمعة، وجرى تصميمه خصيصا  

لقمع اإلماراتيين وترهيبهم من ابداء اآلراء 

إال هذا القانون الذي بموجبه تم محاكمة 

الرجال في "قضية أخوان اليمن" اتهموا 

جب قانون لم يدخل حيز التنفيذ وقت إلقاء بمو

القبض عليهم، "في مخالفة لمبدأ عدم رجعية 

 القانون الجنائي". 

 م،2014صدر في سبتمبر فقانون اإلرهاب 

ومن المعلوم ان عناصر األمن قد القوا 

أبريل  22القبض على بدر البحري في 

بعد تفتيش منزله وترويع أطفاله ثم  2014

نقله إلى أبو ظبي ألسباب غير معروفة. كما 

اعتقل أيضا عبدهللا الحلو في ظروف مماثلة 

وكذلك أحمد محمد  2014ابريل  22في 

ن من قبل عناصر أم 2014مايو  1المال في 

الدولة في دبي الذين قاموا بتكبيل يديه أمام 

زوجته وأوالده وأقاربه واقتادوه إلى مكان 

مجهول مع عدم علم وإدراك اسرته ألسباب 

 اعتقاله. 

كما أعلنت عائالت يمنية خالل الفترة بين 

اختطاف جهاز أمن  م(2014ابريل  -)فبراير

أساتذة  3معتقال ( بينهم  11الدولة اإلماراتي )

في شرطة دبي، وكذا صحفي  2جامعات، و

 أئمة مساجد. 3ومهندس، و

ويجرى محاكمة هؤالء إضافة إلنشاء جمع 

تبرعات لمنظمات إرهابية، وال ينطبق عليها 

أيضا أي أثر قانوني كون اإلمارات لم 

إخوان -تصنف "حزب اإلصالح اليمني" 

في القائمة عالوة على كون اختطافهم  -اليمن

ل صدور قائمة اإلرهاب المزعومة في جاء قب

 م. 2014نوفمبر 

 تدارك اللحظة األخيرة

وفي مايو قالت النيابة إن "دعوة اإلصالح" 

مليون  2اإلماراتية دعمت "إخوان اليمن" ب

http://www.alittihad.ae/details.php?id=83545&y=2014&article=full
http://www.qoraish.com/qoraish/2014/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86/
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درهم، وهي الجمعية التي يوجد قياداتها 

وناشطوها في سجون جهاز األمن منذ حملة 

يتم  م، وكان من المقرر أن2012شعواء عام 

يونيو، إال أن هذه  6الحكم في القضية في 

مليون  3.6الجلسة كشفت "المحكمة" عن 

درهم كانت بحوزة "أحمد باصهيب" في 

هي »منزله والذي قال في المحكمة إنها 

أموالي الخاصة وأموال تخص أفراد عائلتي، 

الزوجة واإلخوة واألخوات، ورثنا جزءا 

، «ستثمارهامنها بعد وفاة والدنا وأنا أقوم با

ويعرف عن العائالت اليمنية المنحدرة من 

المحافظات الجنوبية "حضرموت" والتي يبدأ 

ألقابها بـ"با" بأنهم رجال أعمال؛ الجريمة 

األكبر أن المحكمة قضت بمصادرة "مال 

عائلة الرجل" ومصدر مشروعهم الوحيد 

بدون معرفة سبب واحد أو ذكر المبلغ من 

الخصم( على األقل قبل شهود جهاز األمن )

 لم تنشره "الصحافة الرسمية".

وليست هنا المشكلة بل إن الغريب عدم تداول 

مليون درهم"،  2الحكم النهائي قضية "

وكيف تنبهت المحكمة في الجلسة المقررة 

للنطق بالحكم من أجل ذكر هذا المبلغ الكبير 

من المال!، هل هي ضغوط "سعودية" أم 

خية" يمنية أوقف "حكومة يمنية" أم "مشائ

أحكام سياسية، ولم يجد األربعة اإلماراتيين 

من يهتم بشأنهم. وفي جلسة التأجيل توقع 

مراقبون أن تصدر أحكام مخففة كالتي نطقها 

"الحكم" فالمحكمة ال تستطيع نقض حكمها 

وهي محكمة ذات مرافعة واحدة ال تسمح 

 باالستئناف.

كما وقد سبق أن حدثت مثل هذه االستدراكات 

في قضية مواطنة أمريكية تدعى ديانا أيمن 

عاما (، المتهمة اإلساءة للدولة  27الكود )

وسمعتها وبعض من رموزها في مكان عام؛ 

ويوم النطق بالحكم في مايو الماضي، أعلن 

القاضي تأجيل النطق إلى يونيو الحالي 

إلخراج تقرير "طبيب نفسي" يقول إنها في 

ما تقول، وسبق أن حالة نفسية وغير مدركة ل

جرى تبرأة المدون العماني معاوية الرواحي 

الذي أدين أيضا  بتهمة اإلساءة للدولة 

ورموزها عبر مدونته على "تويتر" ومدونة 

الكترونية أخرى، بعد أن سمحت المحكمة 

بتقرير طبي يثبت أنه يعاني من اضطرابات 

نفسية، رغم اختطافه لقرابة عام تعرض 

 في سجون جهاز أمن الدولة.خاللها للتعذيب 
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كما جرى تأجيل النطق بالحكم في قضية المعتقلين الليبيين في قضية رجلي األعمال معاذ الهاشمي 

مارس بعد أن كان مقررا  في فبراير والذي حكم عليهم بالبرأة بعد  14وعادل ناصف إلى يوم 

 م.2014اعتقال منذ أغسطس 

 ما تجاهلته المحكمة

هامات المعتقلين بتعذيبهم في السجون السرية ألشهر ثم بقاءهم في السجن أكثر تجاهلت المحكمة ات

من سنتين، وهي عادة المحكمة بتجاهل المدة الزمنية في سجون األجهزة األمنية، بدون حتى 

 الحديث عن "تعويضات" بصفة أن جهاز أمن الدولة "الخصم".

متهمين على حد سواء من أجل الحصول تجاهلت المحكمة المطالبات المستمرة من المحامين وال

على ملف القضية، وكالعادة لم يعرف طريقه إلى أحدهم إال إن كانت نسخة من آالف الصفحات 

 قبل أيام قليلة من النطق بالحكم.

تجاهلت المحكمة كل ما يتحدث عنه المعتقلون والمحامون وأهاليهم، واعتمدت فقط على شهود 

( لتنفيذ حكم في اتهامات نسبة إليهم بموجب قانون جرى اختطافهم جهاز أمن الدولة)الطرف الخصم

 قبل صدوره بأشهر.

تشير الوقائع إلى أن جهاز أمن الدولة يُدير القضاء كما يدير السياسية كما يدير "المجلس الوطني" 

 وكل مؤسسات الدولة وهذا األمر أصبح مسلما  به في اإلمارات وكل المنظمات الدولية العاملة.
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 خاص  –ايماسك 

ندد المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان بالحكم الصادر على أربعة إماراتيين بالسجن ثالث 

 يونيو الجاري.  13سنوات في قضية "إخوان اليمن" التي صدر الحكم فيها يوم 

"ايماسك" نسخة منه، : "لقد علمنا بالمركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان انه  تلقى-وقال في بيان

حكم على كل من احمد المال وبدر البحري وعبد هللا الحلو وفيصل الشحي بثالث سنوات سجنا 

يمنيا آخرين بتهمة إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة  15كما تمت محاكمة  2016يونيو  13في 

التبرعات واألموال دون الحصول على إذن مسبق من السلطات  "اإلخوان المسلمين" وجمع

اإلماراتية واالنتماء لمنظمات غير شرعية وقد قضى المحكومون سنتين من االختفاء القسري 

 واالعتقال التعسفي".

وتابع المركز وضع ثالثة من النشطاء األربعة منذ اعتقالهم بالتعاون مع الفريق العامل المعني 

 حسب البيان. -فاء القسري أو غير الطوعي باألمم المتحدة. بحاالت االخت

وقال المركز: "ومن المعلوم ان عناصر األمن بمركز القصيص بدبي قد القوا القبض على السيد 

بعد تفتيش منزله وترويع أطفاله ثم نقله إلى أبو ظبي ألسباب غير  2014أبريل  22البحري في 

م الموالي. كما اعتقل أيضا السيد الحلو في ظروف مماثلة معروفة في الساعات األولى من اليو

مايو  1وكذلك السيد المال في  2014ابريل  22من قبل عناصر األمن بمركز القصيص في 

 مؤخرا   عليهم الحكم جرى إماراتيين أربعة عن باإلفراج يطالب حقوقي مركز



 

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

 

           

12 

 2016يونيو  20

 

 

 

  2015رس

 

من قبل عناصر أمن الدولة في دبي الذين قاموا بتكبيل يديه أمام زوجته وأوالده وأقاربه  2014

 اك اسرته ألسباب اعتقاله".واقتادوه إلى مكان مجهول مع عدم علم وإدر

أغسطس  22وحسب البيان فقد جرى نقل كال  من احمد المال وعبدهللا الحلو إلى سجن الوثبة، في 

 بنفس السجن. 2014، وتمكنت عائلة السيد البحري من زيارته في يوليو 2014

مال وعبد هللا وذكر الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان انه قد وقع احتجاز بدر البحري وأحمد محمد ال

يناير  26الحلو تعسفيا لعدة أشهر، بعد ان تأجلت محاكمتهم التي كان من المفترض أن تتم يوم 

 الى اجل غير مسمى. 2016

وأدان المركز الذي يتخذ من جنيف مقرا  له، واستنكر بشدة هذه المحاكمة الجائرة وغير العادلة، 

ط عن كل من احمد المال، بدر البحري عبد وطالب اإلمارات بـ"االفراج الفوري وغير المشرو

هللا الحلو وفيصل الشحي". كما طالب بمراجعة جميع مراحل هذه المحاكمة التي ال تستجيب 

للمعايير الدولية المعترف بها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ والتحقيق في عدم توفر الضمانات 

مد محمد المال وبدر البحري عبد هللا الحلو القضائية التي تهدف إلى جعل المحاكمة عادلة ألح

 وفيصل الشحي".
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 خاص  –ايماسك 

هاجمت اإلمارات، مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، اليوم الخميس، و اتهمته باالنحرافات، 

 والكيل بمكياليين والتسيـيس واالنتقائية.

م على لسان عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى األمم المتحدة في جنيف وجاء الهجو

في إطار حلقة النقاش الرفيعة المستوى بشأن االحتفال بالذكرى العاشرة إلنشاء مجلس حقوق 

 اإلنسان.

وأظهر الزعابي تأسفه على المجلس الذي قال إن عقده األخير "تميز ببعض االنحرافات في أعمال 

لمجلس من بينها تجاوز عدد من اإلجراءات الخاصة لواليتهم وتجاهلهم المقصود للطابع الحكومي ا

الدولي للمجلس تحت مظلة مبدأ االستقاللية مما أفرز عددا من التجاوزات من حين إلى آخر أدت 

ساهمت  إلى انعدام الحوار البناء والتعاون المثمر بين الدول المعنية وبعض اإلجراءات الخاصة كما

 في تقليص فعالية حقوق اإلنسان في الميدان في العديد من الحاالت".

وقال الزعابي إن مجلس حقوق اإلنسان هو هيئة "حكومية دولية تعمل تحت اشراف الجمعية 

العامة وتسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة ال يمكن تغييرها أو المساس بها إال في إطار ما يسمح 

 اهمة جميع الدول في ظل حوار جماعي وشفاف".به قرار اإلنشاء، وبمس

الزعابي الذي نقلت وكالة األنباء الرسمية "وام" حديثه في المجلس زعم أن المجلس يدعو إلى 

قيام عالقة تعاونية من خالل تقديم المساعدة التقنية واالستشارة الفنية وبناء القدرات لكافة الدول 

 اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مجلس تهاجم اإلمارات
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في السنوات المقبلة على هذا الدور المحوري بالنسبة  الراغبة لذا يتعين على المجلس أن يركز

 لحماية وتعزيز.

وطالب الزعابي أيضا : "أن يتمكن المجلس في السنوات القادمة من تجاوز عدد من المسائل 

اإلجرائية والمنهجية التي مازالت تعرقل مسيرته وتحد من فعالية أدائه بسبب سياسة الكيل بمكيالين 

 ئية".والتسيـيس واالنتقا

وتتهم األمم المتحدة دولة اإلمارات بأن نظامها القضائي "يخضع لمراقبة فعلية للسلطة التنفيذية 

للحكومة"، معربة عن قلقها حول "اإلدعاءات الخطيرة حول انتهاك معايير وضمانات المحاكمة 

 العادلة في اإلمارات". 

شكاية  200لى أن هناك "أكثر من ويشير لقرار مجلس األمم المتحدة في مايو العام الماضي إ 

تعذيب دون إجراء أي تحقيق "، إضافة إلى "غياب تحقيقات من طرف سلطات اإلمارات حول 

ادعاءات التعذيب يشجع ويعطي حصانة للجناة"، وتعتبر األمم المتحدة "غياب التحقيقات حول 

 هضة التعذيب".التعذيب من طرف اإلمارات يعد انتهاكا اللتزاماتها بموجب اتفاقية منا

م إلى أن األشخاص الُمعتقلين 2014ونشر مجلس حقوق اإلنسان في تقرير زيارة ميدانية عام 

على "تهم من جهاز األمن ُحرموا من الحقوق المحدودة أصال، و التي يتمتع بها غيرهم من  بناءا

اإلماراتيين"، موضحا  أنه "غالبا ما يُعتقل األشخاص سريا ويتم تعذيبهم النتزاع اإلعترافات 

والشهادات، لتستخدم ضد أشخاص آخرين"، وهو ما يؤكده الواقع حيث أفاد الكثير من معتقلي 

" بتعرضهم للتعذيب النتزاع اعترافات استخدمت ضد 94وخاصة معتقلي الـ"اإلمارات  الرأي

 معتقلين آخرين كما أكد المعتقل أحمد غيث السويدي .

وأعيد انتخاب اإلمارات مجددا  لعضوية مجلس حقوق اإلنسان وهو ما تدعيه السلطات الرسمية 

وأكد الناشط الحقوقي أحمد منصور والحائز  أنه تأكيد على خلو ملفها من انتهاكات حقوق اإلنسان،

على جائزة مارتن انيال الحقوقية العالمية، أن عضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

: "الحصول على مقعد في مجلس حقوق اإلنسان  ال يرتبط بوضع حقوق اإلنسان في الدولة، قائال 

تطبيق أعلى معايير حماية حقوق اإلنسان والترويج لم يعد في الحقيقة مرتبط بمدى التزام الدول ب

لها، بالرغم من أن ذلك جزء من متطلبات العضوية في المجلس، إال أن الغالب على النظام هو 

 المحاصصة الجغرافية للدول".
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 بورتريه -ايماسك 

عبدالسالم محمد درويش المرزوقي، تعرفه منازل دبي ومساجد الشارقة، وطالب اإلمارات، 

نين ألفته، وكثيرون التقوه، بابتسامته البشوشة ونصائحه المثمرة، أنجح معظم منازل المواط

 عالقات زوجية، وساهم في وقف تدهور العالقات األسرية، وعالقات اآلباء باألبناء.

سيرة حافلة بالعطاء،  -بدولة الكويت لوالدين إماراتيين 1970ولد عام -"عبدالسالم درويش" 

الدولة المشرقة في الخارج، مثل الدولة في مؤتمراتها الدولية  بخدمة اإلماراتيين وتمثيل صورة

العام الذي شهد اعتقاله، ومازالت نقاشات مؤتمرات وندوات  2012منذ التسعينات وحتى 

)ماليزيا( )تركيا( )البحرين( )الكويت( )مصر( )اليمن( )األردن( )المغرب( تنظر لتجربة 

 ل األسرية. اإلمارات بالمشرقة في تخفيض نسبة المشاك

"عبدالسالم المرزوقي" هو رئيس مركز اإلصالح األسري في محاكم دبي كان صاحب فكرة 

إنشاء هذا المركز، على غرار المراكز الموجودة في دولة الكويت، وقد حقق المركز نجاحا  كبيرا  

األمر الذي جعل عددا  من الدول  %21إلى  %42حيث انخفضت نسبة الطالق في دبي من 

بية تسعى لنقل هذه التجربة المتميزة إليها، وتطلب االستعانة بالخبرات اإلماراتية في هذا العر

  .(04/09/2009نقلته صحيفة "الخليج" بعددها )المجال. كما 

 وحتى "اإلصالح األسري" من التدريس

 للدولة" االجتماعي البناء" بحماية حافلة مسيرة.. درويش عبدالسالم

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/88617a1e-7a48-4848-a3ec-798a6931202e
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لطالما كان "المرزوقي" قريب من الجميع 

أطفال وآباء وحديثي عهد بالزواج، لكنه كان 

أكثر حنينا  إلى عالقات اإلماراتيين في 

ثمانينات القرن الماضي وما يحّن إليه: "أحن 

إلى بساطة وهدوء القلوب، فلم نكن نجد ال 

 حقدا  وال غال  ولم يكن هناك تنازع مع

الجيران، بل كنا نطلب من بعضنا األشياء 

البسيطة من دون حرج أو كلفة، والجميع يهتم 

بصغار اآلخرين، كما كانت مكانة المدرس 

 لدينا ونحن صغار كبيرة جدا ".

أحب المرزوقي مهنة التدريس من أساتذته 

على  -وما زالت -في وقت كانت الدولة تعتمد

ل الكوادر العربية من الخارج، ومن أج

مستقبل الدولة قرر التخلي عن منحة للدراسة 

والعمل في مجال هندسة الطاقة الشمسية، في 

"أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية،" 

وجاء هذا القرار بناء  على من استشارهم 

و"استخار هللا" ثم التحق بكلية التربية، حيث 

كان من أبرز ثم التحقت بكلية التربية، وكان 

اقي رفاق دربه، عنصرا  نشطا  المرزوقي كب

في اتحاد الطالب ما إضافة استمراره في 

الخطابة في وقت كان يقود منتدي  صيفيا  تابعا  

للمنتدى اإلسالمي في الشارقة به أكثر من 

طالب، وكان وفق توجيهات رئيس  600

الدولة يرأس وفد الطالب إلى المساجد 

 المقدسة، )في الحج والعمرة(.

م المرزوقي عقب تخرجه إلى تقدم عبدالسال

وزارة التربية والتعليم وأجرى اختبارات 

العمل كمعلم، وتم قبوله معلما  للتربية 

اإلسالمية وكانت توصية اللجنة الممتحنة أن 

يكون معلما  بالمرحلة الثانوية مباشرة، وقد 

بقي معلما  لمدة عامين أصبح بعدهما موجها ، 

ربية وكان عضو لجنة تطوير مناهج الت

م 1997اإلسالمية بوزارة التربية والتعليم ) 

م (. ومن هنا بدأ اهتمامه بقضايا 1998 –

األسرة واستقرارها بشكل عام، والخالفات 

الزوجية وبدأ بتثقيف نفسه في هذا المجال 

بالتحديد وبخاصة عمله أن هناك هيئة 

لإلصالح األسري والقضايا الزوجية في 

قدم  1996عام دولة الكويت الشقيقة، وفي 

أوراقه ليكون مأذونا  شرعيا  في 

يقدم استشارات أسرية مع بعض  الشارقة، 

المراكز المعنية باألسرة، فهو استشاري 

أسري بمجلة الفرحة الكويتية، مستشار 

بمركز الترابط االجتماعي بعجمان، مستشار 

دبي،  –أسري بمركز األسرة السعيدة 

إسالم ومستشار الشؤون األسرية في موقع 

اون الين العالمي على االنترنت؛ ومدرب 

 للمتزوجين الجدد في فنون العالقة الزوجية 
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بصندوق الزواج. مع كونه خطيبا  للجمعة في 

إلى جانب تقديمه لبرنامج مودة ورحمة على 

م (، 2000 –م 1996تلفزيون الشارقة ) 

أحب "عبدالسالم درويش المجال حتى أنه 

المقاالت  استغرق كل وقته إلى جانب

األسبوعية في جريدة الخليج تحت عنوان 

؛ وفي جريدة االتحاد ”خواطر اجتماعية “

؛ ومقاله ”حوار في كلمة ” تحت عنوان 

” الشهري في مجلة الشرطي تحت عنوان 

 ” .اضاءات 

 اهتماماته بنواة "الدولة" 

اهتم الخبير التربوي واألسري عبدالسالم 

المكون  درويش بكل ما له عالقة باألسرة

األصغر للدولة، ومنها تُبنى أُسس الدولة 

القوية الحاضرة والحاضنة لكل مواطنيها، 

ولذلك دفع بمعظم جهده و وقته بين بحوثه 

ومؤتمراته واستشاراته، فالزواج عقد تكوين 

األسرة التي تنتج المستقبل ولذلك كان عضو 

مشارك في مشروع الخط الساخن 

شرف عليه واالستشارات األسرية الذي ي

صندوق الزواج، و ترأس إلى جانب ذلك 

رئيس اللجنة العلمية لمؤتمرات الطفولة 

الدولي في دبي فالطفولة هي عماد الدولة 

وألجل  -مكون الدولة -وأساس بُنيان األسرة

ذلك قدم الندوات والمشاريع والدراسات ومن 

"أصول وقواعد التعامل مع  بحوثه: 

بناء االجتماعي، المراهقين، أساليب تدعيم ال

نظرة شرعية ورؤية تربوية، …. العقاب 

 

وقفات مع تربية األبناء، وقفات في العالقة 

الزوجية، الطالق بين الحكم الشرعي والظلم 

البشري، كيف نربي ابناءنا في زمن العولمة 

إكرام ذي الشيبة المسلم، االستقرار  ؟، 

النفسي وأثره على انتاجية الموظف، دور 

القضائية في دعم استقرار المؤسسات 

األسرة، دور المؤسسات القضائية في 

 محاربة التمييز ضد المرأة".

والمالحظ من بحوثه أنه اهتم بجانبين عالقة 

األسرة وبعضها، وعالقة األبناء باآلباء في 

محورين "التربية والتعامل" مع األبناء 

المراهقين وأساليب العقاب، إلى جانب 

دعيم البناء االجتماعي" اهتمامه في ذلك ب"ت

ولم يغفل أيضا  عن التربية في ظل "زمن 

العولمة"، لكنه أيضا  لم ينسى اآلباء في 

كبرهم وخصص لذلك دراساته؛ وألن األسرة 

كما أسلفنا هي مكون "الدولة" األصلي 

ونواتها فقد قرن "درويش" بين االستقرار 
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النفسي وانتاجية الموظف، إلى جانب تحميل 

القضائية دورا  في استقرار "نواة  المؤسسات

الدولة"، ومع كل شعارات الدفاع عن حقوق 

المرأة في اإلمارات وابتالع حقوقها إال أن 

"درويش" واحد بين قله تحدثوا عن دور 

المؤسسات القضائية في محاربة التمييز ضد 

المرأة، فهي نقطة أكثر تأثيرا  من الفرقعات 

ختالفات اإلعالمية، فالقضاء هو وجه اال

 والمراجعة وإنفاذ القوانين واألحكام.

دور ريادي إلنشاء مراكز التوجيه في  

 الدولة

لم تكن بدايات هذا المركز يسيره ولكن دافع 

الخبير التربوي يرجع إلى إحصائية مفزعة 

م أن حاالت الطالق وصلت 2000عام 

بالمائة في دبي، ويقول "عبدالسالم 42

ساءل: لماذا؟ درويش" عن ذلك: " فرحت أت

ولماذا ال ننشئ مراكز للتوجيه األسري على 

غرار تلك التي في دولة الكويت؟ وكنت 

موجها  آنذاك، وعضوا  في لجنة المناهج 

وتقدمت بالمشروع إلى المحاكم، وكنت في 

تلك الفترة أنتظر إجازة دراسية للحصول 

على الماجستير، وقد تأخرت الموافقة على 

توجيه األسري، وفي مشروع إنشاء مركز لل

جاءت  2000شهر يوليو/ تموز من عام 

الموافقة بعد حصولي على منحة الماجستير 

فاستشرت واستخرت، ووفقني هللا تعالى ألن 

أكون رئيس مركز اإلصالح األسري بمحاكم 

دبي حتى صدور قانون األحوال الشخصية 

 2005في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 

األسري على  بتعميم مراكز اإلصالح

 مستوى الدولة".

فاستطاع الخبير التربوي بفطنته وحبه لبلده 

وللدولة أن يضع أثرا  لكل مستقبل اإلمارات 

بهذه المراكز، ونجحت تلك المراكز في الحد 

من نسبة الطالق فحسب "عبدالسالم 

م فقد نجح المركز في 2009درويش" عام 

"دبي" في الحد من نسبة الطالق في دبي فقد 

اآلن، ونسبة  %21إلى  %42نخفضت من ا

أما تلك  %63الحاالت التي تم حلها وديا  

 فقط! %37التي ذهبت إلى القضاء فهي 

 رؤيته لحل المشكالت الزوجية 

في محاضرة  وفي ذلك يقول "درويش"

من المشكالت  %92أن  بـ"األردن"

الزوجية سببها ضعف الحوار وانعدام التفاهم 

بين الزوجين. وقال: إن السبب الرئيسي في 

http://www.jea.org.jo/committie/route.php?src=section_projects&id=46&sub_id=5053&MlId=13
http://www.jea.org.jo/committie/route.php?src=section_projects&id=46&sub_id=5053&MlId=13
http://www.jea.org.jo/committie/route.php?src=section_projects&id=46&sub_id=5053&MlId=13
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الطالق هو الجهل وعدم معرفة كيفية التعامل 

مع شريك العمر.مشيرا إلي أن الثقافة 

األسرية شيء أساسي للنجاح في الحياة 

 األسرية.

وأكد أن الحب وحده ال يكفي بل يحتاج إلي 

حسن نية وثقافة أسرية والتأقلم يحتاج إلى 

وقت وال يكفيه يوم وليلة لكي يغير كل من 

الزوجين بعض عاداته. وذكر في محاضرة 

ألقاها بعنوان "األسس العشرة في مسرات 

العشرة" أن لكل إنسان وجود وأثر، ووجوده 

دل علي قيمة ال يغني عن أثره، لكن أثره ي

 وجوده.

أسباب اعتبرها سببا  8وحدد في محاضرته 

 رئيسيا لفشل الحوار بين األزواج هي:

أن الوقت والمكان غير مناسبين لبدء  -

الحوار )وأسوء وقت للمرأة هو عندما 

وصول زوجها إلى البيت، ألنه يحتاج إلي 

 دقيقة ليتأقلم مع جو البيت(. 35-45

عندما يسأل  أكبر خطأ يرتكبه الزوج: -

زوجته بأسلوب تحقيقي: "لماذا.... ماذا ..... 

 ألنه يشبه االستجواب.

وإيقاع اللوم على األخر )كل واحد يقول  -

 لآلخر: "كل ذلك حدث بسببك"(.

وضياع الوقت دفاعا  عن الرأي الشخصي،  -

 واالبتعاد عن نقطة الخالف األساسية.

 

وعدم إنهاء الحديث لسبب أو آخر، أو  -

 المقاطعة من قبل الشريك. بسبب

وتوجه النقاش إلي الفوز )كل طرف يريد  -

 أن يفوز(، وبالتالي ال أحد يسمع اآلخر.

وألن كال الطرفين يعتبران التنازل عن  -

 رأيهما ضعف.

 والرجل يجد صعوبة في االعتذار.. -

 عالقته بعائلته  

لم تُظهر حجم الترابط بين أفراد عائلة 

أظهرته راسله من "درويش" بقدر ما 

"سجنه" إليهن، فقد خاطب زوجته أم سلمان: 

قرة عيني.. ورفيقة دربي أم سلمان..العند 

أول يوم دخلت فيه السجن وكان انفراديا ، 

عشت في خلوة مع النفس، فكان التواصل مع 

هللا عز وجل بالصالة وقراءة القرآن والذكر 
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... فكانت هذه الجلسات مع النفس منحة من 

ألشعر فيها بكنز ربما ما شعرت بعظيم هللا 

قيمته إال عندما غبت عنه. اعلمي أن ما نحن 

فيه خير محض .. وما عند هللا خير عظيم .. 

وهذه الدنيا أيام معدودة وما عند هللا أعظم 

لمن اتقى، فال تحزني وافرحي وعيشي حياة 

العظماء، وارفعي رأسك عاليا  .. فو هللا أنا 

سجن أعلى وأرفع من رأسي بعد دخولي ال

ذي قبل ألننا ابتغينا العزة باهلل فرفعنا هللا، ولو 

 ابتغينا العزة بغيره أذلنا هللا.

فجالدة وصبر واحتساب "عبدالسالم 

درويش" كبير بقدر إنجازاته وخدمته لوطنه، 

وخاطب ابنته "بيان: " وصلني قبل يومين 

خبٌر أفرحني كثيرا  وهو نسبتك في الفصل 

وقك المميز.. ثقي يا قرة العين أن الثاني وتف

ما كتبه هللا هو الخير كله، فأنا وفي سجني 

برغم القيد واأللم والتعب والمرض أستشعر 

نعمة هللا وفضله؛ وأنا يكفيني فرحا  أنك على 

العهد الذي تركتك عليه .. محافظة على 

صالتك، ملتزمة بالحشمة، بارة بوالديك، 

اب ربك .. حنونة على إخوانك، قارئة لكت

 وفرحتي ستكتمل عند اللقاء بكم".

فيما خاطب ابنته "جنان" بالقول: " هذه أول 

مرة أكتب فيها رسالة إليك ألني أشعر 

بالحنين والشوق إلى لقياك والجلوس معك، 

فال زالت ذكريات الحديث الجميل معك تتردد 

على خاطري.. كم هي جميلة تلك الذكريات 

في سجن لجسدي تأتي أمام ناظري .. وأنا 

ولكن فكري وعقلي منطلق وحر في كل 

اتجاه. اسمع من والدتك عنك كل خير، مبدعة 

في عالقتك مع هللا ومع الناس، وصاحبة 

إبداعات.. مما يجعلني أشعر بالفخر 

بالرغم من ألم الفراق." وأضاف:  واالعتزاز 

" أشكرك على كلماتك الرنانة أثناء االتصال 

همة والصبر وإظهار وتثبيتك لي بكلمات ال

فرحكم وسعادتكم فهذا أسلوب رائع وحرٌص 

جميل أشكرك عليه. ال تنسي والدك من 

الدعاء فأنا أدعو لِك وإلخوانك كل ليلة في 

الثلث األخير.. شكرا  مرة أخرى، وأريدك 

مهما حصل أن تعلمي أن هذا الذي أنا فيه كله 

 خير".

: " قرأت -الصغرى-وخاطب ابنته "ايمان" 

لتك الجميلة التي بعثت بها إلي، ففيها رسا

كلمات رائعة .. أنا أحبك كثيرا  ، أكثر من 

النجوم في السماء ، وأكثر من السمك في 

البحر. و أنا يوميا  أتذكرك عندما أشم رائحة 

العطر الذي أعطيتني هدية.. أنا فرحان 

وسعيد ألن أمك تقول أنك متميزة في الدراسة 

حافظين على ، وتحفظين القرآن ، وت

الصلوات الخمس.. أنا سأكون سعيد جدا  إذا 

رأيتك قريبا .. وأنت كل يوم قبل النوم قولي 
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)يا رب رجع أبوي للبيت( .. شكرا  حبيبتي على رسالتك و هديتك الحلوة، أنِت دائما  قلبي في 

 إيمان".

م وجرى الحكم عليه في القضية المعروفة 2012اختطف الخبير التربوي واألسري في يوليو 

" والتي أدنتها معظم المنظمات الدولية بما فيها األمم المتحدة، وجرى 94دوليا  بـ"اإلمارات 

اختطافه وتعذيبه ألنه وقع على عريضة إصالحات تطالب بمجلس وطني كامل الصالحيات لكل 

، إلى جانب المطالبة بالمزيد من الحريات وحقوق اإلنسان في الدولة، وقف تغّول جهاز اإلماراتيين

 أمن الدولة في كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة القضائية. 

 من أصحاب الفضل في مسيرة "عبدالسالم درويش"؟ 

ذه المسيرة منذ أجاب عن هذا التساؤل في مقابلته مع صحيفة "الخليج" بالقول: " أحب أن أبدأ ه

البداية، فأنا لن أستطيع أن أرد جميل الوالد والوالدة في الحقيقة مهما فعلت وال جزءا  من هذا 

الجميل حتى، وقد كان والدي يقسو علّي صغيرا ، ولم يكن جيراننا يفعلون ذلك مع أبنائهم فلما 

وعرفت فتلك الشدة التي وعرفت سألته: لماذا؟ قال لي: عندما تكبر ستعرف. وبالفعل عرفت اآلن 

عاملني بها والدي لم تكن إال اهتماما  شديدا  بي، فالفترة التي كنت أقضيها في المسجد جالسا  ما 

بين الصالة والصالة، أو حتى الذهاب إلى السوق كانت مزعجة بالنسبة لي، فلما كبرت علمت 

ع بصورة أشد، وفي فائدتها وذلك لما حصلت على شهادات، وصارت لدي رغبة خدمة المجتم

هذا فإن لوالدي جزءا  من فضل توجيهي إلى هذا المنحى. ثم يأتي دور األساتذة ثم زوجتي الفاضلة 

فكثيرا  ما صبرت وهي تراني أسافر من مؤتمر إلى آخر إلى جوار أبنائي، ولوال صبرهم على 

 كثير من طموحاتي".تقصيري، أحيانا ، لما وصلت إلى ما أنا فيه اآلن، ولما نجحت في تحقيق ال

وأخيرا .. المرزوقي أحد نماذج جيل الدولة الذي يعي بُنية المخاطر الحقيقية للدولة من خالل  

"األسرة" فإذا صلحت صلح أمور الدولة بكل أشكالها وإذا تفككت، تفكك المجتمع أساس الدولة 

دة الدولة كمواطنين وعمودها، ولكل ُحر من أحرار اإلمارات مجاله ونشاطه ووعيه من أجل مسان

 يهمهم شأن كل مواطني الدولة ومستقبل أبناءها وأبنائهم جزء منها.
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  دبي: -ايماسك

تجري مخاوف في اإلمارات من ضعف الدرهم، مع تدني أسعار النفط الذي تزامن مع زيادة 

 مجلس االحتياط في االتحاد من معدالت الفائدة. 

وأظهر دراسة أجرتها وكالة بلومبرغ وشملت محترفي عمالت يتخذون من دبي مقرا  لهم. أن ال 

ين يراهنون على أن أسعار النفط المتدنية تقيم اإلمارات العربية المتحدة وزنا  للمستثمرين الذ

 ستجبرها على التخلي عن تثبيت سعر عملتها في هذه السنة.

في المئة يعتقدون أن درهم اإلمارات سيظل مرتبطا  بالدوالر طوال سنة  86وحسب الدراسة فإن 

 في المئة إنه لن ينكسر بكل تأكيد. 41، وقال 2016

لفدرالي لمعدالت الفائدة هو مصدر القلق األكبر بين الخمسين وكان توقيت زيادة مجلس االحتياط ا

 من متداولي الصرف األجنبي واالستراتيجيين وأمناء الصناديق الذين استطلعت آراؤهم.

كان تحديد سعر العملة في دول مجلس التعاون الخليجي الست موضع مضاربات وتخمينات 

امين الماضيين عوائد الحكومات التي تعتمد متزايدة، بعد أن قلص هبوط أسعار النفط خالل الع

بشدة على صادرات الخام. ويرى بعض المستثمرين أن الحفاظ على تثبيت األسعار قد يكون مكلفا  

جدا  مع كفاح دول مجلس التعاون الخليجي لتغطية العجز المالي، الذي يقول صندوق النقد الدولي 

 .2021والر حتى سنة مليار د 900إنه سيصل بشكل اجمالي الى حوالي 

وكرر حاكم مصرف اإلمارات المركزي مبارك المنصوري التزام بالده باالرتباط بالدوالر، وذلك 

 في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الشهر.

وطلبت المملكة العربية السعودية من بنوك المملكة في هذا الشهر التوقف عن بيع بعض المنتجات 

بالرهان ضد سعر عملتها، وذلك بعد أيام من طلبها معلومات من المقرضين  التي تسمح للمضاربين

 حول العروض، بحسب أشخاص مطلعين على األمر. 

 الدرهم ضعف من اإلمارات في مخاوف: دراسة
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  دبي: –ايماسك 

، «إينوك»في تسارع مؤشرات الخلل االقتصادي في البالد أعلنت شركة بترول اإلمارات الوطنية 

ضمان، مليون دوالر بدون  230المملوكة بالكامل لحكومة دبي، حصولها على قرض كبير قيمته 

 من البنك الصناعي والتجاري الصيني المملوك للحكومة الصينية، لمدة خمس سنوات.

، أن هذا القرض سيساعد الشركة التي «بتري بينتي»، «إينوك»وزعم المدير المالي في شركة 

يرأسها على تمويل مشاريع جديدة، ودعم استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها، ونطاق حضورها، 

التشغيلية على المستوى اإلقليمي والدولي، في ظل التحديات التي تواجهها في السوق وعملياتها 

 العالمية للنفط والغاز.

وأشار "بينتي" إلى أن المجموعة وضعت استراتيجية طويلة األمد لم تتأثر كثيرا بالتغير الحاصل 

توسعية عبر عملياتها في المناخ االقتصادي في المنطقة، وتعتزم المضي قدما في استراتيجيتها ال

التشغيلية في قطاعات اإلمداد والتجارة والتصنيع وأعمال التجزئة والتسويق ومنشآت التخزين 

 والتنقيب واإلنتاج.

دوالرا  للبرميل، في  50وارتفعت أسعار النفط الخام خالل الشهرين الحالي والماضي إلى حدود 

في صناعة النفط حول العالم، بعد عامين من  أعقاب تراجع اإلنفاق في مجال التنقيب واالستثمار

 عاما . 13تراجع أسعار النفط الخام ألدنى مستوياتها في 

 دوالر مليون 230 الصين من تقترض" اإلمارات بترول"
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قررت االستغناء عن خمسة آالف وظيفة بنهاية « أدنوك»وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية 

الناجمة استغناء منها بالفعل، في ظل تباطؤ النمو االقتصادي والضغوط المالية  2000السنة نفذت 

 عن أسعار النفط المنخفضة.

وتزايد الوضع االقتصادي في البالد تدهورا  في أزمة إضرابات متواصلة للعمال بالرغم من حديث 

من حراس  400تقرير الحكومة بأوضاع ممتازة تحمي حقوق العمال في الدولة، فيما الحقيقة أن 

البة برواتب ثالثة أشهر مضت المؤسسات في دبي أضربوا عن العمل واعتصموا من أجل المط

 لم يتم دفعها وأوضاع أكثر مأساوية لعائالتهم في المساكن.

تمر اإلمارات إلى هذه الدرجة بتخلص الشركات المحركة لالقتصاد الوطني من الوظائف   ولم

استمرار   أعوام جراء هبوط النفط، فيما ماتزال موازنة الدولة ُمصرة على 10وخفض النفقات منذ 

 م.2009هو األول منذ  7.2المصروفات الحكومية وتسجيل عجز يصل إلى رفع 

للتوظيف، أن سوق وظائف النفط والغاز في اإلمارات ” مورغان ماكنلي“وذكر تقرير لشركة 

أعوام. وقال تريفور ميرفي مدير المنطقة بالشركة،:  10ستسجل العام الجاري أسوأ أداء لها منذ 

 ”.ئن ومعدالت االستغناءات تتنامى بصفة عامةمازال قطاع النفط والغاز ي“
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 خاصة متابعات – إيماسك

 حروبا تخوض أن أجل من العسكري، اإلنفاق على وطائلة ضخمة مبالغ الدولة تنفق الذي الوقت في

 حياة وتالشت والتقشف، لألحزمة شد حال في بكليته الوطن يظهر طائل، أي فيها لإلماراتيين ليس

 السابعة المرتبة في الدولة تحل أن الجدوى ما تساؤالت تدور وهنا لإلماراتيين، الموعودة الرفاه

 أصبحت لسياسات رهنا المواطن ويبقى تقريبا؟ دوالر بملياري التسلح على اإلنفاق في العالم على

 القومي األمن تهدد خارجية حروب لخوض الشعب أموال وتنفق قيمة، أي الداخلية للمصالح تقيم ال

 .للوطن

 في جاء 2015 العام في السالح على اإلمارات واردات أن االثنين، متخصص، تقرير وأظهر 

 من السعودية العربية المملكة واردات أن التقرير وأظهر.دوالر ملياري بنحو السابع الترتيب

 يعتبر الذي النمو وهو دوالر، مليارات 9.3 إلى لتصل الماضي، العام %50 بنسبة قفزت األسلحة

 .آسيا شرق وجنوب األوسط الشرق في األكبر

: لها تقرير في لندن، ومقرها االقتصادي والتحليل للمراقبة" جينز إس إتش أي" منظمة وقالت 

 مليارات 4.3 بنحو الهند تلتها ،2015 للعام العالم في لألسلحة األكبر المستورد السعودية جاءت

 الجنوبية وكوريا دوالر، مليار 2.2 بنحو رابعا   مصر وحلت دوالر، مليار 2.3بـ أستراليا ثم دوالر،

 . دوالر مليار 2.1 بنحو سادسا   العراق جاء حين في خامسا ،

 الجدوى؟ ما.. 2015 العسكري باإلنفاق عالميا السابعة المرتبة تحتل اإلمارات
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 دوالر مليار 22.9 بقيمة لألسلحة تصديرا   الدول أكثر قائمة األمريكية المتحدة الواليات وتصدرت

 . األوسط للشرق ذهبت دوالر مليارات 8.8 منها نفسه؛ العام في

 وفرنسا ألمانيا ثم دوالر، مليارات 7.4 بنحو الثانية المرتبة في روسيا جاءت للتقرير، ووفقا  

 (. صادرتها قيمة تحدد لم) التوالي على المتحدة والمملكة

 االرتفاع إلى العالمية األسلحة مبيعات دفعت األسلحة من السعودية واردات أن إلى التقرير وأشار

 . الماضي العام خالل %10 بنسبة

 دوالر مليارات 6.6 بزيادة ،2015 العام خالل دوالر مليار 65 إلى العالمي األسلحة سوق وقفز

 .الماضي العقد خالل الكبرى السنوية الزيادة وتعتبر ،2014 العام عن

 األمريكية 15-وإف األوروبية، تايفون طائرات شملت السعودية مشتريات أن التقرير وذكر 

 .مراقبة ومعدات طيار دون وطائرات بدقة موجهة أسلحة عن فضال   أباتشي، ومروحيات

 تشهدها التي التغييرات إلى العالم، في األسلحة مبيعات ارتفاع" جينز إس إتش أي" منظمة وعزت 

 في بقوة لوجودها روسيا إعادة بعد" االستقرار، عدم من بمزيد تنبئ التي األوسط، الشرق منطقة

 ".سوريا عبر المنطقة
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 متابعات خاصة –إيماسك 

في الوقت الذي تبدو الحكومة اإلماراتية بالغة الجود والكرم حيث تتطاير آالف الطرود ومليارات 

بهدف الدعم اإلنساني والعسكري وغيره من األهداف التي تعلنها الدولة في اإلعالم، تبدأ الدراهم 

، ما دفع 2015عن العام  %61ذاتها بحملة تقشف غير مسبوقة بتخفيض بلغ  "الحكومة "الكريمة

إلثارة تساؤالت وجيهة حول سبب هذه الخطوة وتوقيتها والتناقض الذي يظهر فيها، فهل تمر الدولة 

وضع مالي صعب، أم أن هناك هدرا للموارد كان يمارس بشكل سابق، أو أن هناك رائحة فساد  في

 .تفود من خلف ذات القصة

وفي هذا السياق كشفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون اإلدارة المالية في وزارة المالية، مريم  

، خالل األشهر محمد األميري، أن وزارات ومؤسسات الحكومة االتحادية رشدت مشترياتها

 .، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي%61، بنسبة تبلغ نحو 2016الخمسة األولى من عام 

وأضافت أن قيمة المشتريات الحكومية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت   

الخمسة األولى مليون درهم، خالل األشهر  902.5مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة  352.3

 .، بحسب الصحافة المحلية2015من عام 

 

 لماذا؟.. الداخل في وتقشف الخارج في" حاتمي كرم" اإلمارات
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 متابعات خاصة –إيماسك 

ساعة تعلن الدولة سقوط مروحية ثانية في اليمن واستشهاد طاقمها، وهي حوادث  24في غضون 

 .اإلماراتيينمتكررة تغيب فيها الشفافية والمصارحة مع 

فبعد أن أعلنت الدولة سقوط مروحية في المياه الدولية واستشهاد الطيار ومساعده، في عملية لم  

يعرف أحد ما كنهها أو مكان حدوثها، تطالعنا الدولة بخبر استشهاد طاقم طائرة مروحية عسكرية 

 .أبنائنا في القوات المسلحةفي اليمن، لتتوالى أخبار األحزان على اإلماراتيين، والخسائر في أرواح 

وكعادتها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة سقوط مروحية عسكرية اليوم ضمن قواتها  

المشاركة في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية اعادة األمل 

 .ار ومساعدهللوقوف مع الشرعية في اليمن واستشهاد طاقمها المكون من الطي

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهيدين سائلة هللا  

 .عزوجل أن يسكنهما فسيح جناته وأن يتغمدهما بواسع رحمته

 

 باليمن منفصلتين حادثتين في طاقمها واستشهاد مروحيتين سقوط
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 متابعات - إيماسك

 لصالح انتهت اليمن في عمليا الحرب" إن قرقاش، أنور الخارجية، للشؤون الدولة وزير قال

 .اليمن في  اإلماراتية القوات مهمة انتهاء إلى منه إشارة في ،"جنودنا

 على ،"الضرورة القرار: اليمن وأزمة والتحالف اإلمارات" بعنوان محاضرة في كلمة خالل وشدد

 .مستقبال اليمن في السياسي القرار بصنع بلده مشاركة

 المناطق في اليمنيين تمكين حاليا األساسي ودورنا السياسية، الترتيبات نرصد: "وأضاف

 ".المحررة

 العودة: "وهي الحزم عاصفة في اإلمارات لمشاركة الرئيسية األهداف" أسماها ما قرقاش وعدد

 ".اإليراني التدخل على والرد الشرعية، وعودة السياسي، المسار إلى

 األساس السند كان والذي المراقبين، فاجأ لإلمارات والعسكري السياسي األداء" أن واعتبر

 ".العسير االمتحان هذا في والتحالف للسعودية

 مراقبون ذهب مراحل، بعدة شهور، وعدة عام خالل الحزم، عاصفة في اإلمارات مشاركة ومّرت

 ".التحالف دول عن تماما مختلف مشروع لديها اإلمارات" إن للقول المراحل تلك بعض في

 الحكومة مع المفاوضات في يتعنتون صالح والمخلوع المتمردين الحوثين أن مراقبون وويرى

 بعيدة تزال ال السياسية العملية أن يؤكد ما يذكر، تقدم أي دون شهرين نحو منذ الكويت في الشرعية

 .بعد أوزارها تضع لم الحرب وأن للغاية

 السياسية الترتيبات ونرصد انتهت باليمن الحرب: قرقاش
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  ترجمة خاصة: -ايماسك

نشر راديو فرنسا الدولي تقريرا  حول انسحاب اإلمارات بشكل جزئي من اليمن، وأعزى األسباب 

إلى توترات داخلية بين اإلمارات السبع واعتراض "إمارة رأس الخيمة" على استمرار بقاء الجنود 

 هناك.

مارات تنسحب بشكل جزئي من حرب اليمن"، قال راديو فرنسا: إن "الحرب وتحت عنوان "اإل

 التي يقودها التحالف العربي في اليمن انتهت جزئيا بالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة".

وأضاف الراديو، "اإلمارات هي واحدة من ركائز االئتالف العربي الكبير الذي شكلته السعودية 

لمحاربة التمرد الحوثي الشيعي، حيث تحولت مشاركتها من تدخل  2015في شهر مارس عام 

 جوي عسكري في البداية إلى تدخل بري في سبتمبر نفس العام".

وأشار موقع الراديو إلى أنه: "رسميا، أعلنت أبو ظبي أن فك ارتباط العسكري يأتي بعد أن أحرز 

أصبحت السلطات اليمنية تمسك بزمام التحالف العديد من النجاحات وحرر الكثير من المدن، و

 مور في العديد من المناطق، لكنها أكدت أيضا أنها ستبقى ضمن التحالف الدولي".ألا

واستدرك الموقع بالقول: " لكن الحقيقة وراء هذا االنفصال تكمن في الخسائر العديدة التي تكبدتها 

ا بريا في الحرب. فمنذ بدأ القتال، قوات دولة اإلمارات العربية المتحدة في اليمن منذ مشاركته

مر أدى إلى العديد من التوترات الداخلية، حيث إن معظم ألجنديا إماراتيا وهذا ا 80)قتل( نحو 

الجنود الذين سقطوا في ساحة المعركة من "رأس الخيمة" إحدى اإلمارات السبع التي تشكل 

 االتحاد".حسب ما قال الموقع.

 اليمن من االنسحاب وراء اإلمارات في داخلية توترات: فرنسا راديو
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أعربوا بشكل واضح عن استيائهم للحكومة المركزية في أبو ظبي وأوضح أن حكام رأس الخيمة  

 جراء هذا العدد من القتلى.

ولذلك وجدت أبو ظبي نفسها في موقف حرج، ولذلك عزمت على سحب الجيش بشكل رسمي، 

 بقاء على قواتها الجوية في السماء اليمني لشن غارات إذا لزم األمر.إلوا

بقيادة السعودية، غاراته على الحوثيين وحلفائهم، بهدف  بدأ التحالف عسكري 2015وفي مارس 

مساعدة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة حكم البالد والعودة إلى العاصمة 

 صنعاء

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نشر تغريدة على الحساب الرسمي قال 

هت الحرب بالنسبة لقواتنا من الناحية العملية"، وذلك نقال عن فيها:" موقفنا اليوم واضح لقد انت

وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول مشاركة بالده في حرب اليمن، لكنها 

 أثارت العديد من التساؤالت.

ر كالم قرقاش جاء في محاضرة حضرها ابن زايد بعنوان "اإلمارات والتحالف وأزمة اليمن: القرا

الضرورة"، حيث أكد خاللها أن دور بالده األساسي، في ما يتعلق بعملية )عاصفة الحزم( صار 

يقتصر على تمكين اليمنيين في المناطق المحررة، لكنه تراجع في تصريحات أخرى أدلى بها 

 لصحيفة الشرق األوسط السعودية واتهم اإلعالم باجتزاء محاضرته.

 المصدر

  

 المتقاعدين؟ آالف زيادة الرسمية الجريدة عطلت كيف

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160616-emirats-arabes-unis-retirent-partiellement-coalition-yemen
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 خاصة متابعات – إيماسك

 بتعديل يقضي تعديل نشر عدم أن الشامسي عبيد سالم االتحادي الوطني المجلس عضو كشف

 العام منذ التنفيذ حيز القرار دخول من حرمهم الرسمية الجريدة في المتقاعدين المواطنين معاشات

2008. 

 سؤاال   الشامسي، عبيد سالم االتحادي، الوطني المجلس عضو وجه المحلية الصحافة وبحسب

 والقرارات القوانين بعض نشر عدم حول البادي، سعيد بن سلطان العدل، وزير إلى برلمانيا  

 .للدولة الرسمية الجريدة في الرسمية

 األجهزة بعض في المتقاعدين المواطنين من كبير عدد معاشات تعديل تأخر سؤاله سبب أن وأوضح

 لم لكنها التعديل، هذا بشأن بقانون ومرسوم قرارات صدور من الرغم على والعسكرية، األمنية

 .الرسمية الجريدة في نشرها عدم بسبب التنفيذ حيز تدخل

 معاشات بتعديل خاص بقانون مرسوم صدر 2008 عام في إنه المحلية، للصحافة الشامسي وقال

 يتقاضونه، ما ضعف تتخطى زيادة عليها ليدخل واألمنية، العسكرية األجهزة بعض في المتقاعدين

 القرارات نشر عدم بسبب يحدث لم ذلك لكن الزيادات، صرف المتقاعدون ينتظر الحين هذا ومنذ

 .الرسمية الجريدة في الشأن بهذا المعنيين القانون ومرسوم

 لنحو الرسمية الجريدة في وقوانين رسمية قرارات نشر تأخير يتم أن المنطقي غير من»: وأضاف

 األمنيين المتقاعدين من 4500 نحو مصائر بها ترتبط التي القرارات السيما سنوات، ثماني

 %95 أن مؤكدا   ،«الدولة أبناء من ومواطنة مواطن ألف 45 من أكثر يعيلون الذين والعسكريين،

 .«المؤسسين جيل من هم» التعديل هذا ينتظرون الذين المتقاعدين من

 المتضررين القدامى المتقاعدين من كبير عدد من يومية وطلبات شكاوى أتلقى»: الشامسي وتابع

 يطالبون وجميعهم الرسمية، الجريدة في نشره عدم بسبب معاشاتهم زيادة قانون تنفيذ وقف من

 حول العدل وزير على برلمانيا   سؤاال   طرحت وبدوري حديثا ، المتقاعدين بزمالئهم بمساواتهم

 حضوره لتعذر اإلجابة على أحصل لم لكني الرسمية، الجريدة في القوانين بعض نشر تأخر أسباب

 .«مرة من أكثر المجلس إلى

 نائب المالية للشؤون الدولة وزير إلى آخر سؤاال   الرحومي، أحمد حمد المجلس، عضو يوّجه فيما 

 المعاشات قانون حول الطاير، عبيد حميد االجتماعية، والشؤون للمعاشات العامة الهيئة رئيس

 .الجديد
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 القانون مشروع مسودة من لالنتهاء موعد تحديد سرعة إلى المعاشات هيئة مسؤولي الرحومي ودعا

 استمرار» أن مؤكدا   وإقراره، لمناقشته المجلس إلى ورفعه االجتماعية، والتأمينات للمعاشات الجديد

 .«مواده حول الشائعات إلطالق المجال أفسحت القانون بمشروع المحيطة الغموض حالة

 

 

 

 متابعات خاصة –إيماسك 

 بالجملة يستقيلون المواطنون المعلمون.. التعليم نزيف استمرار
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معلما من المواطنين من مختلف المناطق التعليمية العام الجاري من وزارة  319أضافت استقالة 

التربية والتعليم جرحا كبيرا لما أصيب به التعليم اإلماراتي من نزيف حاد من الكفاءات والطاقات 

  .بسبب السياسات الفاشلة التي تنتهجها الدولة تجاه المعلمين وحرمانهم من حقوقهم

 28معلما، في تخصصات متنوعة، و 250 انت ثمرة هذه السياسات خالل العام الجاري استقالة وك

، بحسب إحصائيات الوزارة «ه-أ»مدير مدرسة ومساعد، لتشمل القطاعات الخمسة للتربية 

 .وإدارات المدارس

، إذ بلغ من الكوادر التدريسية واإلدارية 309وأضف إلى هذا العدد الكبير عملية إنهاء خدمات  

معلما  ومعلمة من مختلف  219عدد المعلمين المنهية خدماتهم في تلك القوائم هذا العام، نحو 

  . معلما  ومعلمة 469التخصصات، ليصل إجمالي المعلمين الذين سيغادرون الميدان التربوي 

 94اقع القائمة، بو «ب»وبحسب اإلحصائية التفصيلية للمستقيلين للعام الجاري، تصدر القطاع 

 60« د»استقالة، وسجل القطاع  64في المرتبة الثانية، بإجمالي « ج»استقالة، وجاء القطاع 

استقالة، في حين بلغ إجمالي استقاالت  53، «أ»استقالة، فيما بلغ إجمالي االستقاالت في القطاع 

  . استقالة 48، «ه»القطاع 

لما استقالوا من التعليم جراء سياسات مع 712وكان وزير التعليم حسين الحمادي أعلن أن نحو 

  .الوزارة والعوامل الطاردة التي ترفض الوزارة التجاوب معها والتخلص منها

ويبقى التساؤل المفتوح على مصراعيه أين الدولة من إيقاف هذا النزيف وإعادة االعتبار للمعلم 

مود واالستمرار في أهم اإلماراتي وشعوره باالعتزاز بنفسه وتأمين عيش كريم له يدفعه للص

القطاعات التي تربي النشأ اإلماراتي وتزرع فيه القيم والتربية... فهل تجد صرخات القطاع 

التعليمي اذنا صاغية أم أن الدولة مشغولة بتبذير أموالها على العالم الخارجي من أجل الرياء 

 .والسمعة، بما ال يعود على الوطن بأي فائدة

 

 بعدن؟ الرئاسي القصر حراسة من اإلماراتية القوات استبعاد تم هل
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 متابعات  -إيماسك 

اللندنية خبرا نسبته لمصادر مطلعة يؤكد أن حرسا من الرئاسة السعودية  21أوردت صحيفة عربي

بدأ باستالم مهام الحراسة بالقصر الرئاسي بعدن، مؤكدة أن األمر يتعلق بفتور في العالقات بين 

  .اإلمارات والرئاسة اليمنية

وبحسب الصحيفة أكد مصدران يمنيان أن قوات سعودية تسلمت حراسة قصر المعاشيق الرئاسي، 

الواقع في مدينة عدن جنوبي اليمن، من القوات اإلماراتية، الذي تتخذه الحكومة اليمنية مقرا لها، 

 .منذ عودتها إلى المدينة في السادس من الشهر الجاري

"، إن القوات اإلماراتية 21المصدران، اللذين فضال عدم الكشف عن هويتهما، لـ"عربي وقال 

المكلفة بحراسة القصر الرئاسي في معاشيق عدن، تم استبدالها بقوات سعودية، عقب وصول 

رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، والطاقم الوزاري لحكومته إلى المدينة، حيث يقع القصر 

 .ها. على حسب قولهالذي بات مقرا ل

واستدركت الصحيفة بالقول: في حين ذكر أحد المصدرين أن القوات التابعة لإلمارات لم يتم   

استبدالها بشكل تام بالقوة السعودية، بل ال تزال مشاركة في مهام الحراسة للقصر، لربما تمهيدا 

 .لتسلم األخرى للمهمة بشكل كامل، حسب تعبيره

أن المصدرين قدرا عدد الجنود السعوديين المكلفين حديثا بحراسة " إلى 21ونوهت "عربي 

 ." فردا500إلى  200معاشيق عدن الرئاسي ما بين "

ويشير هذا التطور إلى الفتور الذي يشوب العالقة بين الحكومة اليمنية والقوات اإلماراتية التي  

اضي، الذي كان مسرحا نوفمبر الم /تسلمت حراسة القصر الرئاسي بعدن، في تشرين الثاني

للعديد من األحداث، كان أبرزها "فرض اإلقامة الجبرية على وزير الداخلية، حسين عرب، وقائد 

 .المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد اليافعي" من قبل تلك القوات

أبوظبي"، "وخضع قصر المعاشيق الذي يقع في حي كريتر في عدن، إلعادة تأهيل وترميم من  

ما شهد أعنف المواجهات بين قوات الشرعية والحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد بعد

 .2015هللا صالح، في الفترة التي سبقت استعادة المدينة في تموز/ يوليو من عام 
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" الحصول على تعليق رسمي من أي مسؤول حكومي بخصوص هذا 21ولم يتسن لـ"عربي 

 .الموضوع

 

 

 

 


