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 2016 فبراير

 

 في الليبيون المعتقلون

 لمحاكمة يخضعون اإلمارات

 من شهور بعد" جائرة"

 تعذيبهم

2015 

 نشرة أسبوعية تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم)ايماسك(

 العربية السجون في سمعة األسوأ" الرزين سجن"

 صقر أحمد الشيخ

 نبض.. السويدي

 القرآني" اإلمارات"

 حفاظه من القريب

.. يكتب الجلولي سامي 

 في األولى اإلمارات لماذا

 العبودية؟ مؤشر
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 السياسي المحرر 

 وزير يكون أن إلى دعوته" تويتر" في صفحته على الدولة رئيس نائب راشد بن محمد الشيخ نشر

 وما عامين له تبقى او الجامعة من تخرجه من عامين خالل الشباب من االتحادية الحكومة في

 .دراسته في يزال

 المواهب، وتنمية القيادة إعداد مراكز بإنشاء اهتماما   الشباب أولى أنه راشد بن للشيخ يحسب  

 مستقبل في جّمه تحديات الدولة فيه تواجه  وقت في شابة قيادية متطلبات توفير في يَصب وذلك

 الدولة بمستقبل ُمحدقة فاألخطار %87 فيه األجانب نسبة يبلغ حيث المواطنين، من القيادات

 سيطر فيما والحكومة، الدولة في القيادية المراكز المواطنين غير تقليد استمرار ظل في وقيادتها

 المناصب أخذوا أو كمستشارين الحكام جوار على العربي االستبداد أنظمة سقوط من الفارون

 إلى اإلماراتيين لدى البطالة نسبة تصل وقت في. واإلعالم األمنية واألجهزة القضاء في الرفيعة

 0%66 يقارب ما إلى البنوك من المقترضين نسبة وزيادة 14%

 تنمية في المثابرة أجل من للشباب لدى حافز تعتبر راشد بن محمد الشيخ دعوة أن بالشك  

 المواطنون، يمألها أن إلى تحتاج الدولة في االستراتيجية والقيادة العمل فمواقع القيادية، مهاراتهم

 لالستشارات أكسفورد" أجرته لبحث وفقا   قادة، ليكونوا اإلماراتيين من المائة في64 الدولة وتحتاج

 يكونوا ألن بحاجة اإلماراتيين من العظمى فالغالبية الفائت، يناير شهر ونشرت" االستراتيجية

 باإلمارات ومقارنة فقط، المائة في 8 العالم دول بقية في القياديين للمواطنين الحاجة تبلغ فيما قادة،

 .سهال ليس المسقبل تحدي أن فيبدو

 "الدولة قيادة" في المواطنين حق
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 الدراسية المراحل في الطالبية األنشطة من الصغر من تبرز القيادة ان والمختصون الخبراء يقول 

 المقابل في لكن المستقبل، مالمح وتظهر البالد، في القادة ينشئ األماكن تلك من الجامعات، وفي

 بموافقة اال المدارس فعاليات فيحظر الصغر، من المهارات هذه يقتل الذي األمني االستبداد نجد

 ويتم المعلمين، من معهم يتفاعل ومن الفاعلين الطالب عن كمخبرين المدارس طالب ويجند أمنية

 ان الشاب أراد واذا بالنفس، الثقة وتدمر القيادي الحس تقتل التي األمنية التربية على فقط التركيز

 والتهديد، للتحقيق لالستدعاء يتعرض( المدني المجتمع منظمات) عام نفع جمعية اي مع يتفاعل

 أن يتوقع فال األمن لجهاز التابعة الدراسات مراكز بها تقوم التي التخويف حمالت إلى باإلضافة

 والتربوية التعليمية الحاضنات من ممارستهم تبدأ لم إذا للمجتمع قيمة ذات مجتمعية قيادات تظهر

 .البالد في

 الذين المواطنين الشباب لبقية مخيفة، الدولة، في الشباب القادة تجربة تبدو ذلك على عالوة 

 للتعذيب يتعرضون السياسية السجون في اآلن هم الشباب هؤالء من فكثير ،"القيادة" روح تتملكهم

 تحاول ما كل عن منفصلة تظهر للمجتمع القيادة فتجربة السياسية، واألحكام القسري واإلخفاء

 .قيادي إماراتي جيل بانعدام المخاوف عقبة تخطي في رغبة من ترويجه الحكومة

 ذاتها، الدعوة من بكثير أكبر ملف لفتح مهمة، خطوة راشد بن محمد الشيخ دعوة إن قوله نريد ما 

 القيادية المهارات تنمية أساس على تقوم واضحة رؤية إيجاد من فالبد ،"لإلماراتيين القيادة" وهي

 التعبير حقوق وحماية حر مدني مجتمع من للقيادة مشجعة بيئة توفير  جانب الى الصغر من

 المراحل مختلف في حقيقي تمكين الشباب وتمكين الشباب، نفوس في الثقة وإعادة التجمع وحرية

 .الجديدة القيادات ولهؤالء الدولة لمستقبل إصالحه يمكن ما وإصالح
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 إيماسك ـ وكاالت

في أبوظبي ” الرزين“صنف المركز الدولي لدراسات السجون في تقريره السنوي، زنازين سجن 

باألسوأ سمعة من بين سجون دولة اإلمارات، حيث يواجه النزالء فيها اعتى ممارسة االنتهاكات 

 من قبل السلطات.

يواجه المئات من المعتقلين أول أسوأ معتقل في دولة اإلمارات حيث ” الرزين“ويصنف سجن  

السياسيين اإلماراتيين أحكاما  مشددة عقاب ا على مطالبتهم باإلصالح، إذ يعتاد هؤالء على اقتحام 

الحراس للزنازين وضربهم ومصادرة مقتنياتهم، وإغالق نوافذ كافة الزنازين بالطوب لمنع دخول 

 لزيارة.أشعة الشمس، ويحرمون من النوم، ويجّوعون، ويمنعون من ا

ونظرا لوحشية التعذيب الممارس فيه غدا يطلق على السجن "غوانتانامو اإلمارات" تشبيها  

 للفظائع الحقوقية التي تمارس في ذلك سجن وتكرارها في سجن الرزين.

وكان قد صنف موقع ساسة بوست، ضمن إحدى دراساته الحقوقية أن سجن الرزين هو أحد أسوأ  

 طالق.عشرة سجون عربية على اإل

وفي بيانات أخرى للمركز الدولي لدراسات السجون، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة  

عالميا  بعدد  94عالميا ، بعدد المساجين، فيما احتلت األردن المرتبة الـ  40الرابعة عربيا ، و الـ 

اإلصالح والتأهيل،  نزيال  بمختلف مراكز 89آالف و 10المعتقلين في السجون والمقدر بنحو 

 وفقا  لدراسة أعدّها المركز الدولي لدراسات السجون.

 العربية السجون في سمعة األسوأ" الرزين سجن"
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وبحسب الدراسة فإّن عدد السجناء في  

عاما الماضية  15األردن تصاعد خالل الـ

بنسبة تفوق نسبة تزايد السكان، عقب تزايد 

في  %30و 25عدد نزالء السجون بنسبة 

 20تزايد السكان بنسبة قضايا مختلفة، بينما 

% وفقا  آلخر إحصائية للتعداد السكاني نهاية 

 العام الماضي.

وبين المركز الدولي لدراسات السجون في   

تقريره السنوي، أن الواليات المتحدة حلت 

مليون، تلتها  2.2أوال  في عدد السجناء بـ

ألفا ،  644مليون، ثم روسيا بـ 1.6الصين بـ

ودية في المرتبة الرابعة وعربيا  احتلت السع

ألف سجين، تلتها  74عالميا، بـ 40عربيا و

ألفا  42عالميا بـ 44العراق في المرتبة 

 سجينا. 880و

وصنفت تونس في المرتبة السادسة عربيا   

سجين في  686ألفا و 23عالميا  بـ  57و

معتقالت بالدهم دون الكشف عن التهم 

 والجرائم التي ارتكبوها.

وأوضح المركز ومقره بريطانيا، في   

تقريره الذي يعد األخير حول عدد السجناء 

عبر مختلف دول العالم، أن تونس جاءت بعد 

عالميا  19المغرب التي احتلّت المرتبة الـ 

ألف سجين، ومصر التي احتلت  76بـ

 60ألفا والجزائر بـ 62عالميا بـ 26المرتبة 

 ألفا.

عالميا  65ة وجاءت السودان في المرتب 

 78سجينا ، واليمن في الـ 101ألفا و 19بـ

ألف سجين، واحتلت اإلمارات  14عالميا  بـ

سجينا،  193ألفا و 11عالميا، بـ 86المرتبة 

 10عالميا بـ 89فيما احتلت سورية المرتبة 

 سجينا. 599آالف و

واحتلت ليبيا والتي تخوض حالة أشبه   

 6187عالميا بـ 114بالحرب في المرتبة 

عربيا،  13سجينا، وجاءت لبنان في المرتبة 

 سجينا. 6012عالميا بـ 115و

الجدير ذكره أنه ال تزال السرية تحيط  

بإحصائية المعتقلين السياسيين والمناهضة 

لألنظمة العربية والناقدة لسياساتها الرسمية 

وحكومات بالدهم . ورفضت السلطات 

مية األمنية في الدولة السماح للمقرر األم

غابرييال كنول زيارة السجون في جولتها عام 

2014. 
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 سامي الجلولي

كّل وافد ال يحمل الجنسية البريطانية أو األمريكية أو األوروبية ال يمكنه إال أن يتخلّى على جواز 

وبالرغم من أّن هذه األفعال مخالفة للقوانين المحلية والدولية سفره بمجرد وصوله إلى اإلمارات. 

إال أّن الدولة ال تمانع في ذلك، الشيء الذي شّجع الشركات المشغّلة لليد العاملة الوافدة وتحديدا 

الشركات الخاّصة أن تقوم مقام أجهزة الدولة الرسمية في تعاملها مع العّمال في تواطؤ تام من 

 السلطات.

امل بمجرد وصوله المطار وتخليه عن وثائق هويته وسفره الخاصة يتحول إلى آلة أو يكون فالع 

 قد أمضى وثيقة عبوديّته لدى مشغلّه. فماذا لو أراد هذا العامل استخراج رخصة قيادة سيارة مثال؟

ة وفق هيئة الطرق والمواصالت في دبي فإنه ال يمكن لهذا العامل أن يتلقى دروس تعليم القياد 

بمعنى أن هذا الوافد ال يمكنه القيام بتلقي دروس في السياقة ” ال مانع“إال إذا أحضر وثيقة 

 والحصول على رخصة في ذلك إال إذا رّخص له مشغّله!

يتعرض نظام الكفالة النتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بأنه شكل من أشكال  

يثة، ولئن ألغت البحرين تماما نظام الكفيل إال أن الوضع باإلمارات مازال يراوح العبودية الحد

بإمكان الوافد أن يغير شروط صاحب  2010مكانه رغم التنقيحات الواردة عليه إذ بات منذ سنة 

العمل إال أنه ما زال الشيء الكثير لفعله. وفق التنقيحات الجديدة بإمكان األجنبي الذي ينتهي 

 العبودية؟ مؤشر في األولى اإلمارات لماذا
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ل إجازة عمله أن يغير مشغّله دون مفعو

انتظار المهلة القانونية المحدّدة بستة أشهر 

 أو سجنوا أو رّحلوا. شومن دون 

 2014في تقريرها السنوي الصادر سنة  

بشأن االتجار بالبشر ذكرت وزارة الخارجية 

األمريكية أن النظام اإلماراتي ال يمتثل بشكل 

يها في كامل للمعايير الدّنيا المنصوص عل

القانون األمريكي وأّن سياسة النظام تعّرض 

العّمال الوافدين إلى الخطر، خاصة نظام 

الكفالة الذي يقيد منح تأشيرات المغادرة 

للعمال بموافقة صاحب العمل، كما يحدّ من 

قدرتهم على تغيير أصحاب العمل ويشّجع 

على العمل القسري وأّن البلد الذي يشتهر 

راكز التسوق مدين بناطحات السحاب وم

للعمالة اآلسيوية التي تشتغل كالعبيد، هؤالء 

الذين يركبون حافالت خاصة قديمة مهترئة 

ومزرية تذّكر بحافالت عّمال المناجم في 

 جنوب أفريقيا زمن الميز العنصري.

في تقرير سّري مصّور قام به الصحفي  

وبثّه  Ben Anderson البريطاني

وضع العمالة عن  2014سنة  BBC تلفزيون

في اإلمارات أظهر التقرير أنّهم يعاملون 

معاملة العبيد، يقع حجز جوازات سفرهم، 

 128يتقاضون أجورا زهيدة جدا ال تتجاوز 

دوالر(  200جنيه إسترليني )ما يعادل تقريبا 

في الشهر الواحد ويشتغلون كامل أيام 

األسبوع منذ الصباح الباكر حتى ساعة 

نامون في غرف ال متأخرة من الليل، ي

تستجيب ألدنى شروط السالمة، يقطنون 

خارج مناطق العمران، بعيدا عن أعين 

الزائرين األجانب، في مجّمعات أشبه بزريبة 

الحيوانات، بعضهم يتخذ من الحاويات مبيتا 

له، ال يغيّرون مالبسهم القليلة إال نادرا، ال 

يستحّمون لندرة المياه وإن استحّموا فبالماء 

سخ، يأكلون طعاما غير صّحي ويشربون الو

 ماء ملّوثا تكسوه الحشرات.

باإلضافة إلى كل ذلك، فإن العامل اآلسيوي   

يمضي العامين األولين في خالص الديون 

التي اقترضها من أجل خالص الرسوم 

المستوجبة لصالح وكاالت التشغيل المحلية 

للحصول على شغل باإلمارات وهي عادة ما 

دوالر، وكثيرا  4000و 3000تتراوح بين 

ي خالص ما تلجأ شركات البناء إلى التأخير ف

العّمال لبضعة أشهر الشيء الذي يثقل كاهل 

العامل فتتراكم ديونه وتزيد نفقاته مما دفع 

بالبعض من العّمال إّما إلى دخول السجن 

نتيجة ترك العمل أو االنتحار، )حادثة انتحار 

( 2006عّمال هنود في اإلمارات سنة  109

هذا دون الحديث عن نسبة الوفيات   نتيجة
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اتجة عن حوادث الشغل والتي الكبيرة الن

 تعتبر من أكبر النسب في العالم.

لقد أتى هؤالء العّمال من وسط اجتماعي  

)بلدهم األم( يكسوه الفقر المدقع حالمين 

بالجنة الموعودة فوجدوا أنفسهم سجناء في 

مكان كبير يقومون باألشغال الشاقة على 

مرأى ومسمع من النظام والمنظمات 

ة، فالتقى الفقر المدقع الحقوقية الدولي

باألشغال الشاقة ليشّكل عبودية نادرا ما 

 عرفها التاريخ اإلنساني.

فباإلضافة إلى االنتهاكات النسقيّة للعامل  

اآلسيوي فإّن اإلضراب ممنوع في دولة 

اإلمارات إذ ال يمكن للعامل أن يعلن عدم 

رضاه أو إيقافه للعمل أو تحريضه لزمالئه 

 على فعل ذلك.

أطلقت  2014أكتوبر  23 

صيحة  Human Rights Watch منظمة

فزع أمام انتهاكات وضعية المرأة العاملة 

التي يقّدر عددها وفق إحصائيات رسمية 

ألف عاملة منزلية وافدة إال أّن  146بقرابة 

الرقم وفق بعض المالحظين يفوق ذلك 

بأضعاف. )الوافدة خاصة من دول كالفلبين 

وسريالنكا والنيبال وأثيوبيا والهند وإندونيسيا 

وبنغالديش( وفي تقرير اختارت له عنوانا 

بيّنت فيه ما تتعرض ” لقد قمت بشرائك سلفا“

له النساء العامالت من ضرب واستغالل 

 

)جنسي أحيانا( وحصار في ظل ظروف من 

 العمل الجبري.

مثل هذه االنتهاكات يشترك فيها بشكل  

صمته قانونيا، مباشر النظام اإلماراتي إزاء 

أخالقيا وسياسيا وذلك بتوفير الحماية الكافية 

ألرباب العمل وشركات التوظيف التي يمتلك 

فيها أبناء العائالت الحاكمة أسهما وعادة ما 

تكون ملكا لهم وهي من الشركات التي تدّر 

 على مالكيها مداخيل كبيرة جدا.

وإن قامت بعض الدول منها الفلبين بمنع  

المنزليات من السفر إلى اإلمارات عامالتها 

في ظل ظروف العمل القمعية فإن بلدان 

أخرى وقفت عاجزة عن حماية جاليتها 

باإلمارات وعادة ما يكون هذا العجز إراديا 

بحكم العالقات االقتصادية بين النظام وهذه 

الدول أو بحكم ضعف الدولة المرسلة وعدم 

ونية أو قدرتها فعليا على توفير الحماية القان

السياسية الالزمة إذ كثيرا ما تفتقد للوزن أو 

الثقل السياسي الذي يجعلها تخاطب النظام 

 اإلماراتي بمنتهى الجدّية والصرامة.
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 Rothna ( إلى2014في شهادات أدلت بها مجموعة من النسوة العامالت )شهر أكتوبر 

Begum باحثة حقوق المرأة في قسم( الشرق األوسط في Human Rights Watch ذكرن )

كيف يتعّرضن إلى إساءات نفسية وجسدية وجنسية، يقع حبسهّن في منازل أرباب العمل، ال 

ساعة في اليوم، ال يتحّصلن على  21يحصلن على فترات راحة أو عطالت أسبوعية، يشتغلن 

 تب كامال، يقع حرمانهّن من الطعامأجورهن ويوقّعن تحت اإلكراه على إيصاالت تفيد بتسلّم الرا

ويعاملن معاملة الحيوانات أو كقذارة ال يجب االختالط بها، كثيرا ما ينمن على قاعة غير مفترشة  

ودون غطاء، يتعّرضن إلى الضرب المبرح على مستوى الصدر، وخمش العنق باألظافر، 

ع المتاجرة بهّن وإقراضهن والصفع على الوجه وكدمات على العنق ونزع خصالت الشعر. كما يق

 …إلى الغير

إن وجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية لسوق العمل، وإيجاد وظائف استثمارية ال  

تتوافر لها الموارد البشرية في ظل غياب تام ألي تكتّل نقابي عمالي يجعل من نظام الكفيل نظاما 

وقت وهو في الواقع ينذر بأسوأ األمور نتيجة يمكن أن ينفجر في وجه النظام اإلماراتي في أي 

يحفّز “من منظمة العفو الدولية أن نظام الكفالة  James Lynch يرى االنتهاكات الحاصلة.

 كما يسمح بتفشي ظاهرة االتجار بالتأشيرات من قبل الكفالء المواطنين.”. التجاوزات واالستغالل

بشر وهو شكل من أشكال العبودية الذي مازال النظام نظام الكفيل هو نوع من االستعباد المباشر لل 

اإلماراتي يمارسه وسط متناقضات بتعصير القوانين لتحفيز االقتصاد. وإذ تتميز اإلمارات بقوانين 

استثمارية تظهر أنها عصرية إال أن هذه الحزمة من القوانين كانت في صالح أرباب العمل 

صالح العامل الذي يعاني من اإلقصاء والتهميش وعدم والمستثمرين ورؤوس األموال ولم تكن في 

ساعة يوميا يقّضي أكثر من  12خالصه في أجوره وعدم تمتّعه بعطل مناسبة واشتغاله لما يفوق 

درجة، بدخل بسيط ال يمكنه أن يفيه قوته أو  45ثالثة أرباعها وسط درجة حرارة تفوق أحيانا 

 قوت عائلته التي تركها في بلده األم.

عتمد اقتصاد دولة اإلمارات كلّية على العّمال األجانب. ال يقتصر استعباد المهاجرين على فئة ي 

عمال البناء بل إن األمر يتعداهم ليشمل تقريبا كافة األصناف الحرفية واليدوية من الذين يشتغلون 

جارة الجملة في قطاع المطاعم أو شركات النظافة أو التعدين أو الموانئ والمطارات والطرقات وت

حيث تسود نفس سياسة االستعباد واالنتهاك ومن يجرؤ على التظلّم أو … والتفصيل وغيرها

التحدث لوسائل اإلعالم أو لمنظمات حقوقية فيتعرض لعقاب صاحب العمل والنظام ومصيره 

 )وطن( الترحيل الفوري دون حصوله على أجره.



 

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

 

           
10 

 2016 فبراير

 

  2015رس

 

 

 

 ترجمة خاصة -ايماسك 

 والعنف التطرف مكافحة شركاء ضمن اإلمارات إدراج"  فيرست رايتس هيومان" منظمة انتقدت

 العالم، فيما تمارس داخل الدولة انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. حول

 هي الظالمة القمعية وقال تقرير المنظمة، المنشور على موقعها االلكتروني: "إن الممارسات

الرئيس أوباما، وقاله عدة  يعمله ما وهو االستقرار، و السالم وتهديد للتطرف الرئيسي المتسبب

 محاربة مبادرة في شركائها دائرة توسيع إلى سعيها خالل ومن األمريكية اإلدارة مرات، لكن

 بلدانها بقبضة تحكم دول مع للجدل المثيرة االرتباطات ببعض تقوم العالم، حول والعنف التطرف

 من الغرض ويشوه إلى الخطر األطراف جميع من المبذولة الجهود كل يعرض مما حديد، من

 .المبادرات" هذه مثل

يناير هللت وكيل وزارة شؤون األمن والمدنيين والديمقراطية وحقوق اإلنسان سارة  21يوم 

مع ماليزيا واإلمارات ومنظمة التعاون سيوال، على تقدم المبادرة والتي أعلنت عنها في ألبانيا 

 اإلسالمي، من أجل تأسيس مراكز للرسائل ضد األيديولوجيات العنيفة والدعائية.

 التطرف لمواجهة االتصاالت جهود تجديد عن األمريكية الخارجية وزارة أعلنت وفي ذلك،

 الدوليين الشركاء تحديد على يركز اإلمارات، دولة في جديد عالمي مركز بالشراكة مع والعنف

 .والخبرة المصداقية تعزيز عبر وتمكينهم

 روتيني بشكل تمارس باتت اإلمارات فدولة محيرا ، يبدو الشركاء اختيار إنوتقول المنظمة: "

" المخيف" اإلماراتي الدولة أمن وجهاز اإلرهاب، مكافحة بغطاء السلمية المعارضة كل سحق

 العالمي التطرف لمكافحة فيه مشكوك شريك اإلمارات: أمريكية منظمة
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 عمل يخترق نهيان آل زايد بن محمد أبوظبي عهد وولي األكبر الحكومي القائد قبل من المرؤوس

 في التعذيب ممارسة عن موثوقة تقارير وهناك النظام، منتقدي أصوات كل ويخمد الوزارات، كل

 .للجهاز" التابعة االعتقال مراكز

 مشيرا   وخيمة، عواقب لها يكون أن يمكن اإلمارات دولة في القمعية ويضيف: "إن الممارسات

 مركز إلى استعدائهن بعد 2015 فبراير في السويدي بنات الثالث الشقيقات اختطاف قصية إلى

 لجمعية السابق الرئيس السويدي، عيسى شقيقهن اعتقال حول تغريدات بسبب أبوظبي في للشرطة

 ولم اإلمارات، في السياسيين المعتقلين من الكثير من واحدا   يعد والذي اإلماراتي األحمر الهالل

 .شهور" 3 بعد إال عنهن يفرج

 في منزلهم مهاجمة بعد العبدولي، ومصعب وموزة أمينة األشقاء اعتقال تم أخرى قضية وفي

 أن إلى التقارير بعض وتشير مجهول، مكان في الدولة أمن يد على واختطافهم 2015 نوفمبر

 معتقال   كان الذي والدهم ذكرى في نشروها تغريدات بسبب منهم انتقاما   كان القسري اختفائهم

 .مجهوال   مصير هؤالء الثالثة زال وما الزمن، من عقد قبل سياسيا  

تم احتجاز   2013 ينجوا من هذه االعتقاالت ففي أبريل لم أنفسهم ويقول التقرير: "إن األمريكيين

 الحراسة شديد سجن في احتجازه تم والذي مينيسوتا، جامعة خريج قاسم شيزان األمريكي المواطن

 بانتهاك واتهم دبي، في الشباب ثقافة من فيه يسخر اليوتيوب عبر فيديو نشره بسبب أبوظبي في

 عنه االفراج وتم للفيديو، نشره على شهر من أكثر مرور رغم اإلماراتي اإلنترنت جرائم قانون

واستخدامه لتسهيل  االنترنت جرائم قانون نطاق توسيع تم ذلك م، بعد2014في يناير  أشهر، 9 بعد

 .المعارضين" المواطنين من العديد وسجن اعتقال و محاكمة

 يفرض اإلمارات في التطرف لمكافحة الجديد العالمي المركز مكان إن "اختيار وتضيف المنظمة

 هذا وأن التعبير، حريات على والتضييق التشديد في اإلمارات سجالت إلى النظر الجميع على

 واالستراتيجية األساسية الركائز ألحد صارخ تجاهل عن يعبر األمريكية الحكومة قبل من االختيار

 المظالم وتغذية السياسي القمع بين الرابط إنكار يمكن ال حيث والعنف، التطرف مكافحة لمبادرة

 .والعنف" التطرف إلى الدافعة

بير، وحرية الدين وختم التقرير بالقول: "الرئيس األمريكي حدد في وقت سابق إن "حرية التع

وسيادة القانون ومجتمعات مدينة قوية" باعتبارها عناصر أساسية في الجهود المتعددة لجميع 

األطراف لمواجهة التطرف العنيف. وألجل أن تكون فعالة يجب أن تكون مراكز الرسائل لمكافحة 

 التطرف في بلدان تسعى للحفاظ على هذه المعايير، وليس في دولة اإلمارات".



 

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

 

           
12 

 2016 فبراير

 

  2015رس

 

 

 خاص  -ايماسك

على اثنين من  بالحكم النطق الجاري فبراير 29 إلى اإلمارات في العليا االتحادية المحكمة أجلت

 طرابلس". "كتيبة و ليبيا" رجال األعمال الليبيين، متهمين بدعم فصائل مقاتلة في بالدهم "فجر

 ناصف، الهاشمي، وعادل ويحاكم هؤالء االثنين في قضيتين منفصلتين بذات التهمه وهما، معاذ

 وهما معتقلين منذ أكثر من عام. 

 السفارة تفجير على مسؤولة ليست «ليبيا فجر» إن المناعي قال وفي مرافعته عن "الهاشمي"

 القبض وألقت العمل هذا «ليبيا فجر» دانت إذ ،«داعش» تنظيم وإنما طرابلس، في اإلماراتية

 .السفارة ضد العملية مرتكبي على

 المنسوبة التهمة ألن باطال   اإلحالة قرار ويعد اإلمارات، في تنشط ال «ليبيا فجر» أن وأضاف

 .عليه بالقبض تطالب الليبية الحكومة من اتهام أي يوجد وال الدولة خارج وقعت للمتهم

 خارج ليبيين أعمال رجال العتقالها اإلمارات دولة بشدة هذا األسبوع،، المتحدة األمم أدانتو

 اتهامات وأحالت. عنهم الفوري باإلفراج مطالبة   والدولي، اإلماراتي والقانون الدستور نطاق

 المعتقلين رابطة به أفادت ما حسب. بالتعذيب المعني الخاص المقرر إلى المعتقلين هؤالء بتعذيب

 ليبيا داخل التجارة مارس المتهم إن»” :  المناعي علي”  وعن "ناصف" قال.اإلمارات في الليبيين

 ولم ،2014 لسنة( 7) رقم القانون صدور قبل والمعدات بالمال المنظمات وأمد خارجها، وليس

 .«اإلرهاب بند تحت تندرج أعمالهما تكن

 دولة داخل القانون عليها يعاقب جريمة أي يرتكب ولم ليبيا في مطلوب غير أن المعتقل إلى ولفت

 .براءته يستدعي مما اإلرهابية بالتنظيمات له عالقة ال المتهم أن مبين ا اإلمارات،

 فبراير 29 في الدولة في معتقلين ليبيين اثنين على الحكم: االتحادية المحكمة
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ليبيين خارج نطاق الدستور أدانت األمم المتحدة بشدة دولة اإلمارات العتقالها رجال أعمال 

 ، مطالبة  باإلفراج الفوري عنهم.والقانون اإلماراتي والدولي

( اتهامات بتعذيب هؤالء المعتقلين إلى المقرر الخاص 31/1وأحالت األمم المتحدة يوم األحد )

 المعني بالتعذيب. حسب ما أفادت به رابطة المعتقلين الليبيين في اإلمارات. 

تحدة إنه ال يوجد أساس قانوني لحرمان رجال األعمال الليبيين من الحرية، وال وقالت األمم الم

 مبرر الستمرار اعتقالهم، مطالبة باإلفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

كما طالبت الهيئة الدولية، دولة اإلمارات بتعويض رجال األعمال الليبيين تعويضا  الحقا ، معتبرة 

، مضيفة  إن إجراءات االعتقال غير صحيحة وبدون إذن صادر من احتجازهم احتجاز تعسفيا  

 المحكمة. 

كما أشارت األمم المتحدة إنه ال يوجد حد أدنى من الضمانات إلجراء محاكمة عادلة لرجال 

 األعمال الليبيين في اإلمارات.

 محايدة دولية جهة من تزكية وقالت الرابطة الليبية في بيان الحق إن قرار األمم المتحدة يعتبر

 األمم تقرير في جاء بما اإلمارات دولة التزام ضرورة على مؤكدة .الليبيين األعمال رجال لقضية

 .المتحدة

 اإلمارات في الليبيين المعتقلين عن الفوري باإلفراج تطالب المتحدة األمم
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 التقاعس مسؤولية على باإلمارات الليبية السفارة وحملت الرابطة مسؤولي بالدها "وخصوصا  

ا والمعتقلين الليبيين المواطنين جانب إلى للوقوف وتدعوهم  .وعدوانا" ظلم 

 .الليبيين األعمال رجال بتعذيب المتهمين الجناة بمحاسبة األمن وطالبت مجلس

 في بالحكم للنطق تحجز قد ناصف وعادل الهاشمي معاذ األعمال رجل وأشارت الرابطة إلى أن

 .صحيحة غير للقضية اإلجراءات على نؤكد فإننا وقت أي

معتقلين ليبيين موجودين في  8وحسب تقدير حديث لمركز اإلمارات للدراسات واإلعالم فإن 

رجال أعمال في قضية واحدة، وتتعلق التهم بدعم جماعات  4منهم بينهم  6اإلمارات، يتم محاكمة 

ء في بلدانهم أبان الثورة الليبية على معمر القذافي، تعتبرها اإلمارات إرهابية. وقضى معظم هؤال

 يوم في سجون سرية انفرادية، قبل عرضهم على القضاء.  500قرابة 

 

 

 

 



 

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

 

           
15 

 2016 فبراير

 

  2015رس

 

 

 خاص  –ايماسك 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اإلمارات تُخّضع المعتقلين الليبيين لمحاكمة جائرة بعد 

 تعرضهم للتعذيب على يد جهاز أمن الدولة أثناء فترة إخفائهم. 

 السليمة القانونية لإلجراءات المتعددة الخطيرة االنتهاكات إنوأضافت المنظمة في بيان لها: "

 بصالتهم متهمين ليبيين، 4 يحصل أن جدا المستبعد من تجعل المحاكمة، قبل االحتجاز فترة خالل

 تكون لن. المتحدة العربية اإلمارات في عادلة محاكمة على ليبيا، في وسياسية مسلحة بجماعات

 ضدهم، األدلة أو محاميهم إلى الكامل الوصول حق على المتهمون يحصل لم ما عادلة المحاكمة

 ."إلدانتهم التعذيب طريق عن عليها الحصول تم أدلة استُخدمت إذا أو

أشهر بعد توقيفهم في  3السلطات قسرا  لمدة وأشارت المنظمة إلى أن ثالثة من هؤالء أخفتهم 

 .الدولة ألمن منشأة داخل الخارجي العالم عن عزلة في أشهر 4 لمدةم، و2014أغسطس 

 أن – الفترة تلك خالل اعتقلوا آخرين رجال 4 فيهم منوسبق ان أكد معتقلون سابقون ليبيون ب

 وقال". المسلمون اإلخوان" بجماعة بصالتهم اعترافات النتزاع المنشأة هذه في عذبوهم المحققين

 المساعدة على الحصول من يتمكنوا لم الليبيين إن العائلة عيّنتهم الذين والمحامون العائلة أفراد

 .إليهم الموجهة التهم المتهمين جميع أنكر. األقل على شهرا 16 لمدة القانونية

 مرة: "ووتش رايتس هيومن في أفريقيا وشمال األوسط الشرق قسم مدير نائب ستورك، جو قالو

 على. والتعذيب القسري االختفاء بمزاعم اإلمارات في المستوى رفيعة محاكمة تتلطخ أخرى،

 في الفوري التحقيق منها القضية، هذه مع المسيء تعاملها لوقف فورية خطوات اتخاذ اإلمارات

 ".التعذيب مزاعم

 تعذيبهم من شهور بعد" جائرة" لمحاكمة يخضعون اإلمارات في الليبيون المعتقلون
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 لم يستطيعوا معرفة التهم 

 عائالت قبل من معيّنون محامون قال

 لم إنهم ووتش رايتس هيومن لـ المتهمين

 إلى ُوجهت التي التهم معرفة يستطيعوا

 لمحاكمتهم األولى الجلسة غاية إلى موكليهم

 العامة النيابة إن وقالوا. 2016 يناير 18 في

 ضد األدلة تبين التي القضية ملفات تُقدم لم

 المحكمة على القضية إحالة قرار. موكليهم

 الدولة أمن إجراءات بموجب العليا االتحادية

 .االستئناف حق من المتهمين يحرم

 أحد يمثل كندي محام وهو تشامب، بول

 هيومن لـ قال العرادي، سليم المتهمين،

 تهم للرجال وجهت النيابة إن ووتش رايتس

" ليبيا فجر" مع والتعاون مادي دعم تقديم

 اللتين ليبيا، في" فبراير 17 كتيبة"و

 اإلعالم ووسائل العامة النيابة تعتبرهما

 .إرهابيتين جماعتين المحلية

 غرفة دخول من تشامب السلطات منعتو

 في العليا االتحادية المحكمة في الدولة أمن

 السفير أن إال.  المحاكمة لمتابعة ظبي أبو

 من تمكنوا األمريكي القنصل ونائب الكندي

. دقيقة 20 لمدة االفتتاحية الجلسة حضور

 ومحمد كمال هم اآلخرون المتهمون

 الليبية الجنسية يحمالن وابنه أب الضراط،

 مواطن وهو المناع، وعيسى واألمريكية،

 .ليبي

 الجلسة حضروا الذين الناس إن تشامب وقال

 القاضي إطالع حاول العرادي إن له قالوا

 نتيجة أنها يدعي ذراعيه على عالمات على

 إنهم للقاضي قالوا الرجال كل وإن التعذيب،

 االحتجاز فترة خالل للتعذيب تعرضوا

 القاضي فإن يبدو ما وعلى. للمحاكمة السابق

 االدعاءات هذه إثارة يمكنهم إنه للرجال قال

 المقرر ومن. المقبلة المحاكمة جلسات خالل

 .فبراير 15 في القادمة الجلسة تعقد أن

 

 المحامون يتحدثون عن التعذيب

 إلى تحدثوا الذين اآلخرون األربعة المعتقلون

 أغسطس في اعتقلوا ووتش رايتس هيومن

 إن قالوا. الحق وقت في عنهم وأفرج

 لتعذيب أخضعتهم اإلماراتية السلطات

 أبو من بالقرب الدولة أمن منشأة في منهجي

 األربعة الرجال أيضا احتُجز حيث ظبي

 اعترافات إنها قالوا ما النتزاع المحاكمون،

 استجوبوهم المحققين إن الرجال قال. كاذبة

 اإلخوان بجماعة المفترضة صالتهم حول

 منظمة اإلمارات تعتبرها التي – المسلمين

 االنتهاكات، من مجموعة ووصفوا – إرهابية
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 الوقوف؛ على اإلجبار الضرب؛ منها

 الكهربائي، الصعق باالغتصاب، والتهديد

 .والقتل

 المتحدة الواليات في محام وهو كريغ، غريغ

 هيومن لـ قال الضراط، وكمال محمد يمثل

 الضراط محمد إلى تحدث إنه ووتش رايتس

 عانى إنه وقال يناير 20 في الهاتف عبر

 في صمم عنها نتج التي االستجواب أساليب

 .اليسرى أذنه

 في الهاتف عبر إليه العرادي أسرة تحدثت

 رايتس هيومن لـ األسرة أفراد قال. يناير 19

 المحامي مع بعد يتحدثوا لم إنهم ووتش

 كريغ قال. المحاكمة في يمثله الذي اإلماراتي

 رؤية على فقط قادرين كانا موكليه إن

 24 في المحاكمة أثناء اإلماراتي محاميهما

 إن وتشامب كريغ من كل وقال. يناير

 الذي اإلماراتي للمحامي تقدم لم السلطات

 القضية ملفات المحاكمة في موكليهما يمثل

 .ضدهم األدلة عن تفاصيل فيها التي

 على إن ووتش رايتس هيومن التوق

 تحقيقات تجري أن اإلماراتية السلطات

 هذه في المناسب الوقت في مستقلة جنائية

 واالختفاء بالتعذيب المصداقية ذات المزاعم

 تحديد إلى إلى ستقود والتي القسري،

 يتلقى أن ينبغي. عنها المسؤولين ومحاكمة

 لالنتهاكات تعرضهم زعموا الذين أولئك كل

 أي استبعاد وينبغي. مستقلة طبية فحوصات

 أي في التعذيب عبر عليها الحصول تم أدلة

 إال عادلة تكون أن يمكن ال والتي محاكمة،

 الكامل الوصول من الدفاع محامو تمكن إذا

 لديهم وكان القضية، وملفات موكليهم إلى

 .موكليهم دفاع إلعداد الكافي الوقت

 بالتآمر إماراتيا 94 أدين ،2013 عام

 الذي الوحيد الدليل. بالحكومة لإلطاحة

 أحد اعتراف هو العامة النيابة به جاءت

 أخفته الذي السويدي، أحمد المتهمين،

 26 في اعتقاله بعد أشهر 5 قسرا السلطات

 في السويدي نفى. 2012 آذار/مارس

 أدانته المحكمة ولكن التهم، جميع المحكمة

 بشكل جائرة محاكمة بعد آخرين 68و

 .واضح

 المجموعات وصول اإلمارات سلطات حدّت

 األشخاص وإلى البالد إلى الدولية الحقوقية

 لمنظمات معلومات قدموا الذين المسجونين

 تحديد الصعب من يجعل ما حكومية، غير

 القسري االخفاء في اإلمارات انخراط مدى

 ينص. الخارجي العالم عن بمعزل واالحتجاز

 لعام اإلماراتي اإلرهاب مكافحة قانون
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 ".االجتماعي السلم أو الوطنية بالوحدة اإلضرار" ضدهم يثبت الذين إعدام على 2014

 اعتقلتهم الذين الغربية، بن ومحمود كيكلي، والصادق الفقي، محمد الليبيين المواطنين أماكن

 غيث، بن ناصر اإلماراتي األكاديمي مكان. معروفة غير كمتهمين، الوقت نفس في السلطات

 من أفراد 4 مكان مثل مجهوال، أيضا يزال ال آب،/أغسطس 18 في قسرا السلطات أخفته الذي

 هيومن لـ محلية مصادر قالت. ووليد مصعب وأخويهما وموزة، أمينة األختين العبدولي، عائلة

 منزلهم في ومصعب وموزة أمينة اعتقلوا الدولة أمن عناصر أنهم يُعتقد رجاال إن ووتش رايتس

 29 في العبدولي وليد أمنيون واعتقل. الثاني تشرين/نوفمبر 19 في الفجيرة إمارة في

 غيث بن أسرة أفراد من أي إلى التحدث ووتش رايتس هيومن تستطع لم. الثاني تشرين/نوفمبر

 .العبدولي أو

 الذين أولئك أو الدولة من عناصر يد على حريته من شخص يُحرم عندما القسري االختفاء يحدث

 أو مصير، إخفاء أو حريته من الشخص بحرمان االعتراف رفض ذلك ويعقب بموافقتها، يعملون

 .الدولي القانون في راسخة القسري واالختفاء التعذيب بين العالقة. المختفي الشخص مكان

 ألجهزة العنان أطلقت أنها ويبدو مكان، كل في اإلرهابيين ترى أنها اإلمارات تدّعي: "ستورك قال

 ".المسلمين اإلخوان بدعم المتهمين إلى لإلساءة الوحشية الدولة أمن
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 خاص -ايماسك

يلتف غموض تجاه مصير الصحافي والكاتب األردني المختطف في اإلمارات تيسير النجار، منذ 

وصل الثالثاء وسط تهديدات لصحافيين بتوتير العالقات بين البلدين، في وقت  ديسمبر الماضي؛

، فيما نفذ صحافيون وقفة "النجار"فاء إلى أبوظبي رئيس نقابة الصحافيين األردنيين لبحث اخت

 .، مهددين بتصعيد القضيةاحتجاجية في "عمان" للمطالبة باإلفراج الفوري عنه

وتتفاقم مأساة عائلة النجار بعد وفاة شقيق تيسير، رائد النجار، يوم الثالثاء حسب مانقلت وسائل 

 إعالم أردينة، فيما لم يعرف مصير "تيسير" حتى اليوم.

 السجون داخل وفاته احتمالية الى مشيرة زوجها مصير حيال مخاوفها عن النجار زوجة واعربت

 .مصيره حول للتعتيم االماراتية السلطات يدفع ما وهذا االماراتية

تطور األمر بشأن الصحافي األردني والتقت العائلة بالسفير اإلماراتي في عمان بالل ربيع البدور، 

 بمالبسات اعتقال "تيسير" أو ما هو مصيره. الذي أجاب عليهم بعدم معرفته

 لقاء مع سفير الدولة

 اعتقال قضية لمتابعة وحكومته النجار ذوي مع عبره اتصال قناة بفتح سيقوم أنه البدور وبين

  غموض كشف أو عنه اإلفراج يتم حتى كثب وعن النجار

 تهديدات بتوتير العالقات مع اإلمارات على خلفية اعتقال صحافي أردني 



 

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

 

           
20 

 2016 فبراير

 

  2015رس

 

 الرسالة بنقل فوره من سيقوم أنه إلى وأشار

لَهُ  التي  بعث أنه إلى ونوه النجار ذوي إيها حمَّ

 اإلماراتية للخارجية بخطاب األمس مساء

 أنه وبين النجار، مصير حول فيها يستعلم

 الدقيقة المعلومة ورود عند ذويه سيخبر

 .اإلعتقال قضية بتفاصيل

" إنه وتقول زوجة النجار "ماجدة الحوارني

 لم يكن يعاني من أي مرض قبل اعتقاله. 

 احتمال توتير العالقات

 وفي ذلك اللقاء مع السفير لمح اإلعالمي 

إلى احتمال توتير  الزعبي عبدالناصر

العالقات بين البلدين بسبب اختفاء النجار 

 وصفاء نقاء على حريصون اننا: وقال للسفير

 أن وأضاف الشقيقين، البلدين بين العالقات

 للغاية، مقلق أمرُ  يوما لخمسون النجار إختفاء

 الوصول عدم ضرورة على الزعبي وشدد

 العربيين البلدين لحكومتي إحراج لنقطة

 ورحب والطيبة، المميزة بعالقتيهما األقرب

 ذوي بين مباشر اتصال قناة بوجود الزعبي

 احراج لمنع مباشرة والسفارة النجار

 منحى المهتمون نحى إذا فيما الحكومتين

 مدة طالت حال في منه بد ال الذي التصعيد

 .ذلك من أكثر النجار إعتقال

 لجنة رئيس الدعجة هايل النائب واكد

 عمق على االمارتية االردنية الصداقة

 السفارة وطالب االماراتية االردنية العالقات

 مصير لمعرفة المباشر بالتحرك تقوم ان

 وبين. وأهله معاناته وأنهاء النجار الصحفي

 في السريعة السفارة إلستجابة متفائال أنه

 .النجار ذوي مع التواصل

 تصعيد في النقابة

 الصحفيين أوساط في النجار قضية وتفاعلت

 أبلغت بعدما أسبوع نحو قبل األردنيين

 واعتقال باختفاء الصحفيين نقابة زوجته

 . األسباب معرفة دون اإلمارات في زوجها

عن تكليف نقيب الصحافيين  وأعلنت النقابة

 لمتابعة اإلمارات إلى بالسفر المومني طارق

 أي النقابة تلقي بعد تأكيده بعدم"القضية" 

 النجار رغم وعود سفير اإلمارات، معلومات

 الخارجية األردنية وزارة أن على وتشديده

 . يومي شبه بشكل القضية تتابع أنها تقول

 للسفير الشيخ زكريا النائب اإلعالمي ونقل

 لدى المتزايد القلق حالة عن واضحة صورة

 المعلوم غير ابنهم مصير حول األردنيين

 عنه معروف النجار أن وأوضح والمبهم،

 اصحاب من ليس أنه الفتا والكياسة الدماثة

 وبين متطرف فكر أي يحمل وال األجندات
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 أن الشيخ وبين العتقاله، الحاجة عنه ينتج قد مخالف مجال أي في نشاط أنه عنه يعرف لم أنه

 . وأمهم صغار اطفال ثالثة من تتألف التي اسرته معيشة تأمين على للعمل لإلمارات سافر النجار

 مشاركتهم خالل الصحفيون وأعلن(، 3/2وتفاعلت القضية أكبر في وقفة احتجاجية، األربعاء )

 يعتزمون تصعيدية خطوات جملة عن عّمان، العاصمة في النقابة مقر أمام احتجاجية وقفة في

 في" النجار، الصحفي زميلهم قضية في" الحكومي التقصير" حالة على احتجاجا   بها، الشروع

 ".اإلمارات دولة داخل احتجازه مكان عن المعلومات غياب ظل

صحافيين من جنسيات  ولم يتم تقديم أي تهمة للصحافي األردني، وسبق وأن اختطفت اإلمارات

أخرى فلسطينية ويمنية ومصرية في أوقات سابقة األعوام الماضي، وجرى اإلفراج عنهم بعد 

 أشهر من االختطاف دون أن تبدي سببا  لالعتقال أو لإلفراج. 
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 ترجمة خاصة  -ايماسك

قالت مجلة فوربس األمريكية إن اإلمارات األولى عالميا  في حبس األجانب، حيث بلغ نسبة 

 من جميع السجناء في دولة اإلمارات هم من دول أخرى.  %92السجناء األجانب 

وأشارت المجلة أنه ال ينبغي االندهاش في هذا األمر مقارنة بحجم العمالة الوافدة في البالد، حيث 

ماليين نسمه فيما  9ون نسمة هم من المغتربين مقارنة بعدد السكان البالغ أكثر من ملي 7.8تبلغ 

 مليون نسمة.  1.4المواطنين هم فقط 

"، 21.8وأشارت المجلة إلى أن "موناكو" التي تحل ثانيا  بعد اإلمارات يبلغ عدد األجانب فيها "

" من سجناءها هم من 74.5قطر "في المئة من السجناء هم من خارجها. وثالثا  دولة  89.7وأن 

 (.72.3بالمائة( و لوكسمبورج ) 73الخارج، وسويسرا )

 .الجنائية السياسة أبحاث لمعهدواعتمدت المجلة على هذه المعلومات وفقا  

من السجناء في  %79وكان تقرير العام الماضي لمنظمة ريبريف البريطانية قال إن قرابة 

 د جهاز أمن الدولة.اإلمارات يتعرضون للتعذيب على ي

 

 

 

 األجانب حبس في عالميا   األولى اإلمارات: فوربس مجلة
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 خاص -ايماسك 

 الدنيا أعمال أفضل الصالحات الباقيات فإن طيبا   أثراُ  أترك أن أحب ولكن الرواد من لست"

هذه أول مدونة "، كانت سمعه أو قرأه من اثره يقتفي وراءه المرء يتركه علم ومنها واآلخرة

 م.2011على االنترنت في مارس/ آذار  مدونته الرسمية" على السويدي صقر أحمد الشيخلـ"

توقفت هذه المدونة التي حكى فيها قصص تجاربه وحكاياته وتوجهاته وفكره، رغم قلتها، في 

 على يد جهاز أمن الدولة.م، قبل شهر من اختطافه 2012يونيو

 المنظمة اللجنة رئيسانه أحد أبرز أعالم اإلمارات وفكرها ونبضها "القرآني الكبير". إنه 

الشيخ أحمد صقر السويدي، من جيل االتحاد الفتّي  الكريم للقران الدولية دبي جائزة لمسابقات

 مدرسا   عمل -م1986 االمارات جامعة االداب كلية عربية لغةوالذي حصل على بكالوريوس 

-م1993 -1991 سنتين لمدة بعجمان العلمي المعهد لمدير وكيال -سنوات 8 لمدة العربية للغة

 لمدة الكبار لتعليم االسالمي العلمي المعهد لمركز ومديرا بعجمان اإلسالمي العلمي المعهد ديرم

 .م1999-1995 سنوات اربع

 مع القرآن 

كان يدور حول القرآن ويفكك تفسيره للعامة والمواطنين، ويدافع بالقرآن عن الفقراء، واإلنسان، 

 أوصاف عنوان )تحمل  الشارقة تلفزيون فيويشعر بآالمهم، وكانت الدروس حتى قبل اعتقاله 

 حفاظه من القريب القرآني" اإلمارات" نبض.. السويدي صقر أحمد الشيخ

http://ahmedalswidi.blogspot.com/
http://ahmedalswidi.blogspot.com/
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 قبل خواطر برنامج وأعد(  الصالحين

)  بعنوان عجمان تلفزيون في االفطار

 قبل خاطرات)و(  الصالحات الباقيات

 منارات ادارة مجلس ، وهو رئيس(الغروب

التعليمية، المؤسسة الرائدة التي  لالستشارات

 شاركت في تنمية التعليم باإلمارات.

وحتى في مؤلفاته المطبوعة كان "السويدي" 

يتحدث عن القرآن ويشرح القصص، ومن 

برنامجه )أوصاف الصالحين( صدر له 

القران" إلى جانب كتابين  في هم "هكذا كتاب:

 يوسف". الخطيب"، "ميره آخرين هما "منجد

كانت صدمة لمئات الحفاظ لكتاب هللا الكريم 

م، فكيف 2012أن يسمعوا باعتقاله في يوليو 

يختطف ُمرٍب، ورجل فاضل مثله، تابع 

القراء والمحدثين لكل الدول، وزار دول عدة 

، وحتى ممثال  لإلمارات، في أفريقيا، والهند

باكستان، وأضحك الجميع حتى دمعت 

عيناهم من عبره التي كانت تحمل كل معاِن 

 الّود واإلخاء والقُرب. 

شاهد حلقة عن مسابقة "أجمل ترتيل" لقاء 

 هنـــــــــــــامع "السويدي" تلفزيون الشارقة 

 

 ي انتقاد قصص

تميز "السويدي" بانتقاداته بأسلوب قصصي، 

لتجاهل الحديث مع شكاوى المواطنين 

 اإلماراتيين، من ذلك ما كتب في مدونته: "

 عن جوجل الشيخ ، سألت!رد وال شكوى

:  المركزي، أعطاني االمارات مصرف

e/indehttp://www.centralbank.a

x.phpوالشكاوي االقتراحات عن ، بحثت 

 :خيارات  ثالث الموقع، أعطاني في

 البنوك خدمات بشأن االقتراحات، الشكاوي

 خدمات بشأن المالية، الشكاوي والمؤسسات

 ضغط طبعا الثاني أريد المركزي، المصرف

 أسفل في الرابط"، وجد "السويدي"  على

 فيها المستهلك حماية "وحدة الصفحة

المستهلك،  حماية "وحدة :التالية" العناوين

رقم الهاتف وعناوين البريد االلكتروني، 

 والفاكس".

 فهو( السواني سير) يقول السويدي: "بدأت

 المذكورة باألرقام ، اتصلت(ينقطع ال سفر)

 علي، بالرد أحد يتكرم لم الصفحة على

  جوابا، اتلق لم بااليميل رسالة أرسلت

https://www.youtube.com/watch?v=7RECCLN321o
https://www.youtube.com/watch?v=7RECCLN321o
http://www.centralbank.ae/index.php
http://www.centralbank.ae/index.php
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 جميع وضع مع بالفاكس رسالة أرسلت

 .أحد" يتصل لم عناويني

هذه التدوينه كانت مرتبطة بتدوينه سابقة 

وهي التي أثارت غضبه والتي وضع لها 

 فهو يغضب فلم استغضب "من عنوان:

حمار" وفيها إشارة إلى خدمة لـ"بنك دبي 

اإلسالمي" والذي اتصل بـ"السويدي" يحدثه 

البنك عن خدمة جديدة أثارت غضبه وأسماها 

Al Islami Online)  وتفجر في وجه )

 معه أتعامل الذي البنك و"في المتصل غضبا

 سيسلب الذي الظلم لهذا م 1984 منذ

 الرسوم بجانب له قلت أرباحها الشركات

 رواتب كشوف البنك يستقطعها التي الشهرية

 الرصيد نقص إذا+  شيكات دفتر اصدار+ 

 أربع سحب تم إذا+  درهم ألف25 عن

 الخدمة مع أشخاص طريق عن شيكات

 شهريا درهم 1000 إلى سيصل الجديدة

 حساب لدي أنا هل سنويا درهم ألف12 يعني

 في وصالة غرفة استديو مستأجر أم بنك في

 المبلغ هذا كان الشمالية". "إذا االمارات

 10 يعني شركة آالف 10 من سنويا سيتحل

 تكلف ال لخدمات أرباح فقط السنة في مليون

 .التدوينه كاملة يذكر". لقراءة شيئا البنك

 

 استحالب األموال

يشير السويدي إلى التبعات من وراء هذه 

الخدمات التي تعّج في الدولة قبل اعتقاله، أما 

بعد ذلك فهو أشد وأنكى، في مقال آخر يحمل 

 برع"، يحكي فيها غضبه من عنوان: "اطلع

 من(  األموال استحالب)  أساليب ابتكار

 الخدمية المؤسسات مختلف من الناس جيوب

 صرف وماء كهرباء.) والخاصة الحكومية

 مرورية مخالفات جوازات عمل صحي

، ....( ومصارف بنوك واسواقو وبلدية

 كل كاهل أثقلت التي مضيفا  إن هذه "الحركة

 لالنسان تقول األرض هذه فوق يمشي أنسان

 تدفع أن تستطع لم إذا االمارات من أخرج

 "!والمقابر الهواء ماعدا شيء لكل

 يؤذن خطير مؤشر مشيرا  إلى أن "هذا

 بدءا يؤثر مما االمارات من بطيء بنزوح

 أخرى أسواق من يتبعه وما العقار سوق على

 شريان يمثل الذي الخاص والعالج كالتعليم

 من الدولة خزينة إيرادات لدعم كبير

 برع اطلع أو "ادفع: يقول الجميع .الرسوم"

 .االمارات" من يطلع حتى

http://ahmedalswidi.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://ahmedalswidi.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
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 الحركة قلة مع ويضيف "السويدي": "ولكن

 في ارتفاع ترى االيرادات وتناقص التجارية

 بشكل المجتمعية والخدمات الحكومية الرسوم

 رغم والسهل السريع الربح سوى مبرر غير

 .الجميع" أنف

 الحركة هذه المسؤولون يتدارك لم "إذا

 المستثمرين من كثير سيخرج االستحالبية

كما قال  .أرباحا" لهم تترك لم الرسوم هذه

 "السويدي"

اليوم في اإلمارات ومع مضي "السويدي" 

في السجن قرابة أربع سنوات، هناك 

استحالب ُمخيف لألموال من رسوم 

وخدمات، بل حتى بالرشاوى للمقربين من 

جهاز أمن الدولة من أجل الترقيات، 

والعالوات، فبدون الموافقة األمنية ال يمكن 

أن تحصل على ترقيتك أو عالوتك، أو يمكن 

يفة مناسبة سواء  في القطاع أن تجد وظ

 الخاص أو الحكومي. 

وعلى ذكر هجرة المغتربين في الدولة، فإن 

جهاز أمن الدولة يطرد بالعشرات والمئات 

من الالجئين والمقيمين بحجة توتر العالقات 

مع حكومات بالدهم كما يحدث مع  الالجئين 

السوريين ومع رجال األعمال من تونس 

. ومن بقي منهم في والمغرب واليمن أيضا  

الدولة تفرض بين "الفينة" و "األخرى" 

رسوم خدمات جديدة، معظمها أمنية، أو ما 

 يبررون لها باإلجراءات االحترازية!

 

 اإليمان بالتعايش

يؤمن الشيخ السويدي بالتعايش بين األديان 

والثقافات، ففي تدوينه أخرى له يشير إلى 

 لنا ل: "قصه مع إحدى الجارات لمنزله بالقو

 باألحرى أو خميس كل أمي لبيت تهدي جارة

 بالعربي(  باجلة أو دنقو ملة)  جمعة ليلة كل

 غير من فقط الماء في يغلى فول أو حمص

 قبل حضرت ، للحمص فلفل حبات مع هرس

 بعد أثنين يوم وكان ، بالضبط الوالدة عند عام

: قالت ماهذا قلت( الدنقو) فرأيت ، المغرب

 كل ترسله ولكنها: قلت ، هذا أرسلت فالنة

 مال شيء عندهم نعم: قالت ؟ خميس يوم

 نعم: قلت ؟ شوه أدري ما ،( العجم) العيم

 وبداية الفارسية السنة بداية النيروز عيد اليوم

 بعض ، لنأكل "قدموه: قلت.الربيع فصل

 قلت ، ذلك استنكرت العائلة في المتشددات

 هللا رضي طالب أبي بن لعلي طعام قُدم: لها

: فقال النيروز يوم قالوا  هذا؟ ما: فقال عنه

 آكل فأنا. وأكل" يوم كل في نوروزونا

 .عنه" هللا رضي علي برخصة
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عاش الشيخ أحمد صقر السويدي مع القرآن الكريم وفيه وألجله، اليوم يقضي حكما  سياسيا  بالسجن 

"، كان ضاحي 94عشر سنوات، باتهامات سياسية ضمن القائمة المعروفة إعالميا  بـ"اإلمارات 

خلفان نائب رئيس شرطة دبي قد تحدث في مقابلة مع قناة "خليجية" أن "السويدي" وراء إعطاء 

جائزة لرئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، ورغم أنه "اتهام يشرف" إال أن 

الشيخ "القرضاوي" تسلم الجائزة من المسؤولين اإلماراتيين وسلمها حاكم دبي نائب رئيس الدولة 

 بنفسه، كما يشير بذلك موقع الجائزة، فيما يقتصر عمل "السويدي" على تنظيم المسابقات فقط. 

ويبدو أن حديث "خلفان" هي التهمة الرئيسية لهذا الشيخ الفاضل الذي أفنى حياته في خدمة "القرآن 

الكريم" و وصورة اإلمارات دوليا ، بزيارته وتنظيمه للمسابقة العالمية التي وصلت بوجوده إلى 

 بلدا  حول العالم.  85
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  خاص -ايماسك

دعا البرفسور اإلماراتي يوسف اليوسف الحكومات الخليجية إلى رفع أيديها عن المال وعدم 

 التدخل في مسار القضاء إن كان المسؤولون الخليجيين جادين في محاربة الفساد.

ر النفط سمعنا تغريدات على حسابه على "تويتر": "مع تراجع أسعا  وقال الدكتور اليوسف في 

هنا وهناك أصواتا في بعض الحكومات الخليجية تتحدث عن الفساد وضرورة محاربته ونحن 

بدورنا نحي هذا الحديث ونذكر، بان أهل البحر لديهم مثل يقول ان " السمكة تفسد من رأسها" 

 فاذا كنتم جادين في هذا التوجه فإننا ندعوكم أوال الى رفع أيدكم عن المال العام".

وأضاف اليوسف: "ثم عدم التدخل في مسار القضاء حتى في قضاياكم الشخصية وبعد ذلك نشر  

موازنات شفافة وتفصيلية عن اإليرادات والنفقات وتفعيل أجهزة الرقابة المحاسبية وعدم تقييدها 

باي حدود وعندئذ ستكونون قد خطوتم خطوة جادة تجاه محاربة الفساد وكل حديث آخر لن تكون 

 مصداقية ولن يحقق غايته".له 

وأشار "اليوسف" إلى ما أراد قوله باختصار و"بلغة أهل البحر ان تقليل الفساد ال يمكن تحقيقه  

 بالتضييق على األسماك الصغيرة وترك األسماك الكبيرة )الهوامير( تصول وتجول".

لبرميل إلى قرابة وتهوي أسعار النفط دون وجود "قاع" محدد لهذا االنهيار والذي وصل سعر ا 

 دوالر، وهو ما يفاقم تبعات ذلك على دول الخليج العربي. 20

وانتشرت منذ بدء تراجعات أسعار النفط إلى دعوات من حكام خليجيين إلى محاربة الفساد في  

 دولهم، دون أن يوجدوا رؤية محددة، عدا زيادة التقشف للشعوب الخليجية.

 الفساد ومحاربة المال عن يدها رفع إلى الخليج حكومات يدعو اليوسف
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 ترجمة خاصة  –ايماسك 

قالت "فيتش" المحدودة إن اإلمارات لجأت إلى صندوقها السيادي األكبر من أجل مواجهة العجز 

 المالي المقدر بمليارات الدوالرات مع نهاية العام الماضي. 

لسد  ت صندوق الثروة السياديفتحلها: إن أبوظبي عن "فيتش" قوونقل موقع بلومبرج األمريكي 

العجز الناجم عن أسعار النفط المنخفضة، والذي أدى إلى انكماش أصول هيئة أبوظبي لالستثمار 

 بمليارات الدوالرات. 

 2014 عام دوالر مليار 502وقالت الوكالة المعنية بالتصنيف، إن أصول أبوظبي تراجعت من 

 .م2015نهاية العام  دوالر مع مليار 475 إلى

مليار دوالر لسد عجز الموازنة، متوقعة أن يرتفع  27ما يعني أنها لجأت لسحب ما يقرب من 

م، إذا قامت الحكومة بعدد من الحلول من ضمنها اصدار سندات لتمويل العجز 2017بحلول عام 

  لوكالة التصنيف.في ميزانيتها هذا العام والعام المقبل بالعملتين المحلية واألجنبية، وفقا  

 ظبي( أبو -الوطنية النفط )شركة خالل من تأتي التي النفط أرباح على ظبي أبو حكومة وتعتمد

 . عائداتها من كبير لجزء أدنوك، أو للدولة، المملوكة

ويتم إعداده من أجل  السيادية، الثروة هو صندوق معروف هو كما لالستثمار، أبوظبي جهاز

 السيولة للحكومة لالستفادة حسب الحاجة.توفير السيولة وشبه 

وحسب "فتيش" فقد شهد الصندوق السحب من الحكومة بشكل غير منتظم وعادة خالل فترة ضعفه 

 الشديد لفترات طويلة في األسعار األساسية. وفقا  للتقرير السنوي للصندوق.

 الموازنة عجز لمواجهة األكبر السيادي الصندوق إلى تلجأ أبوظبي
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 متابعات خاصة  -ايماسك

 بشأن معلومات على بالتستر االمارات دولة الدولي، االمن مجلس في االممية الخبراء لجنة اتهمت

 .صالح علي السابق الرئيس لنجل تحويالت

 مع االمارات ومنها الدول بعض تجاوب لعدم اسفها عن لها تقرير في االممية اللجنة واعربت

 السالح توريد بحظر المتعلقة العقوبات تطبيق بشأن معلومات على بالحصول المتعلقة طلباتها

 حسب وسائل إعالم يمنية.-.االموال وتجميد السفر من والمنع

 مسؤولين فيها وألتقى المتحدة، العربية االمارات دولة الى مرتين سافر فريقه ان اللجنة تقرير وقال

 خالد بواسطة االمارات دولة من اجريت مالية تحويالت عن وادلة ماتمعلو لهم وقدم اماراتيين،

 .السابق اليمني الرئيس نجل صالح هللا عبد علي

 عن معلومات فيها يطلب االماراتيين المسؤولين الى رسمية خطابات أيضا ارسل أنه الفريق وذكر

 لم لكنه واالرصدة، االموال تجميد عقوبة تنفيذ بشأن المتخذة االجراءات وعن التحويالت، هذه

 .الشأن بهذا االمارات دولة من رد أي يتلق لم تقريره كتابة وقت حتى يتلق

 اشار صالح السابق للرئيس االكبر النجل صالح هللا عبد علي أحمد تواجد بمكان يتعلق وفيما

 .اراضيها في متواجد بأنه تفيد االماراتية السلطات من شفهية معلومات تلقى انه التقرير

 متعلقة معلومات منها طلب التي البهاماس جزر من ردا بعد يتلق لم الفريق ان التقرير اكد كما

 .ونجله صالح بالرئيس

 المخلوع اليمني الرئيس ضد العقوبات قرار بعرقلة «اإلمارات» يتهم األمن مجلس
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 وهو العالم، في السياحية الدول من البهاما جزر كومنولث عليها يطلق ما او البهاماس جزر وتعد

 2387و المنخفضة الصغيرة الجزر من 661و جزيرة 29 من ويتألف االنكليزية باللغة ناطق بلد

 .لويكيبيديا وفقا الجزيرات، من

 .الضخمة االقتصادية واالستثمارات العالمية، والفنادق السياحية، بالمنتجعات الجزر تلك وتشتهر

 االمن مجلس لقرار طبقا أنشأت والتي اليمن بشان العقوبات خبراء للجنة النهائي التقرير وكان

 اعمال رجال تتضمن وحاشيته وعائلته صالح تأسيس من مالية شبكة وجود عن كشف ،2140

 االوسط والشرق الكاريبي، ، آسيا غرب جنوب ، اوروبا ، امريكا جنوب في وافراد وشركات

 .العالم أنحاء في منتشرة شركات تسع الشبكة هذه ولدى

 والكيانات باألفراد متعلقة محتملة قضايا في التحقيق في مستمر الخبراء فريق أن الى التقرير وأشار

 من محتملة مخالفات اي مراقبة في مستمر الفريق وإن منهم، بتوجيه أو عنهم نيابة يعمل من أو

 .السفر من الممنوعين

 العربية اإلمارات سلطات من شفويا تأكيدا سبتمبر في تلقيهم عن الخبراء لجنة تقرير وأفصح

 .أراضيها في متواجد صالح هللا عبد علي أحمد بأن تفيد المتحدة

 في الوطني ظبي ابو وبنك األول الخليج بنك من أجريت متعددة بنكية تحويالت فإن للتقرير ووفقا

 .االمارات في اقامة عناوين لديهم صالح حاشية من أشخاص عدة ان الى باإلضافة ، االمارات

 طريق عن موقع باتفاق الخط على بنكين عدد ان تثبت أدلة الخبراء لجنة لدى أن التقرير وأكد

 .واقربائه وحاشيته لصالح التابعة الرئيسية الشركات للثالث التابعة الحسابات جمدت اللجنة
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 خاص -ايماسك

مؤخرا ، يدعى غرد سعوديون غاضبون من استضافة داعية إماراتي مثير للجدل جرى تجنيسه 

 "وسيم يوسف" على قناة "اإلخبارية" السعودية الرسمية.

: من االستضافة قائال   عمر المدون عارفسخر وسيم" _إنقاذ_تحاول_اإلخبارية#وعلى وسم "

 بإنقراض سيعجل ظهوره أن يبدو وسيم للشيخ يوميا دقائق 5 تخصص السعودية القناه من "أتمنى

 .الجلطات" نتيجة الحشرات

 ألف متابع( أضاف بالقول: "استضافة236قناة المجتمع السعودية على "تويتر" الذي يملك ) حساب

 للمجتمع وتجاوز استفزاز ماحصل ..!القادم للقناة فمن كبيرة اإلخبارية سقطة قناة شحاتة عبر وسيم

 وسيم"._انقاذ_تحاول_األخبارية#مقبول  غير

 باستضافته، وسيم_إنقاذ_تحاول_اإلخبارية"# :بالقول الكثيري، مساعد من جهته غرد اإلعالمي

 زمان يا! بقنواتنا الظهور من والطريفي والعريفي البريك الشيخ فيه تمنع الذي الوقت في

 !".العجايب

 يا ضايعة اإلعالمية طاستنا ،!!!-عتاب- شرهة العربية على ما أجل: "العوهلي قال فهد المدون

 ".ربعنا

 للجدل مثير" إماراتي" داعية رسمية قناة استضافة من غاضبون سعوديون
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 ان له ؟كيف!مختطف الرسمي إعالمنا هل أتسائل بالقول: "فقطغرد على حسابه  الشغار" "مقرن

 ."!ودعمه باإلرهاب بالدنا منهج يتهم شخص يستضيف

 كذبا المسلمين ألبناء قاذف اإلخبارية ضيف أن تعلم هل: "قال العمري، علي بن حمود الداعية

 ".؟!؟!والده على حقدا قبيحا؛ قذفا سعيد بن أحمد ابن قذف وبهتانا، فقد

 علمية شهادة يحمل وال شرعية، جامعة أي في يدرس لم يوسف وسيم أن تعلم هل: "بقوله وأضاف

 ".الثقات األمة علماء من علمية تزكية وال

 تكون ال أن وطنية قناة على الواجب  وسيم_إنقاذ_تحاول_اإلخبارية#هليل البلوي أشار بالقول: 

 كلمتهم. وجمع لنصرتهم منبر تكن لم إن السعوديين المواطنين على للهجوم منبر

 كان التي العربية قناة توجهات يحمل اإلعالم وزير زال ما المدون فراج الصهيبي أضاف: "هل

 وسيم"._إنقاذ_تحاول_اإلخبارية# الصفوي اإليراني للمد تصديه ضعف يفسر هذا يديرها، وهل

 

 

 

 

 


