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  السياسي المحرر

 مكان ٌعرؾ وال السوٌدي، عٌسى الرأي لمعتقل الثالث الشقٌقات الختطاؾ الثانً الشهر دخل

 .السٌاسً باإلصالح المطالب أخوهن بإنصاؾ تطالب تؽرٌدات بسبب. الٌوم حتى اعتقالهن

. البولٌسٌة بالدولة توصؾ اإلمارات فؤصبحت تدرٌجٌاًا  ُتّشوه الدولة وسمعة سنوات أربع منذ

 خبر نشرت تاٌمز فنٌوٌورك دولٌة، صحؾ فً تقارٌر ثالث من أكثر الماضً األسبوع خالل

 أمرٌكً لمسلم اإلماراتً األمن جهاز تعذٌب نشرت والجاردٌان الدخول، من جامعً أستاذ منع

 أنه ووتش راٌتس هٌومن فً باحث قال بوست هاٌفنؽتون وفً ،"آي بً إؾ"الـ مع العمل رفض

 .دخوله تمنع التً السوداء القابمة فً وضعه جرى

 معتقل 200 من أكثر هناك الُمقٌدة، الحرٌات وضع و العمالة عن األخرى الدولٌة التقارٌر عدا

 عدا. بلدانهم فً السٌاسٌة مواقفهم بسبب الدولة من طردهم ٌجري باآلالؾ وقابمة سٌاسً،

 التؽرٌدات، بسبب السٌاسٌة واألحكام التواصل، وشبكات إلكترونً، موقع 700 بمراقبة التفاخر

 !اإلمارات؟ حكماء إلى
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 التً" األمنٌة الموافقة"و. اإلرهاب وقابمة اإلرهاب، وقانون" اإللكترونٌة الجرابم "قانون وفق

 والمدنٌة القضابٌة التعٌٌنات فً حتى علٌها، بناءًا  الدولة فً والخدمات والدراسة التوظٌؾ تمنع

 !(حرج وال حدث) ذلك من وكثٌر. واإلعالمٌة

 وتتسع وحكومتهم، المواطنٌن بٌن شرخاًا  ٌمثل ما وهو وخارجٌاًا، داخلٌاًا  الدولة سمعة تشوهت

!" ؟ اإلمارات فً الحكماء إلى : "نداء اإلماراتً الشعب لٌطلق. ردمها ٌصعب قد التً الفجوة

 عن األمنٌة القٌود وٌفّكوا متساوٌة، لمواطنة وٌإسسوا ، الفّجوة وٌردموا الدولة، سمعة لٌنقذوا

 .المدنٌة الحٌاة
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 اٌماسك-لندن

 التً التعذٌب عملٌات عن خاصا تقرٌراًا  أصدر أنه والحرٌات للحقوق العالمً اإلبتالؾ أوضح

 .اإلماراتٌة السجون فً تجري

 تعذٌب وجود على أجمعوا الذي المعتقلٌن أهالً من شهادات إلى إستند التقرٌر ان اإلبتالؾ وقال

 والبدء الممارسات تلك إٌقاؾ ضرورة على أكد الماضٌة، األربع السنوات طٌلة عدة وبؤشكال

  .اإلمارات فً شاملة وسٌاسٌة دستورٌة بإصالحات

 ضروب من متعددة أشكال إلى تعرضوا والمعتقالت المعتقلٌن من العشرات إن االبتالؾ وقال

 فً المستخدمة الوسابل أحد كان اإلماراتٌة السجون فً التعذٌب أن مبٌنا المعاملة، فً وإساءة

 .المعارضٌن والسٌاسٌٌن الناشطٌن من قسرٌة اعترافات انتزاع

 التعذٌب إلى― 94 ‖باإلمارات ٌعرؾ ما قضٌة فً المتهمٌن جمٌع تعرض االبتالؾ أكد كما

  .طوٌلة لساعات ضعٌفة إلنارة والتعرض االنفرادي الحبس خالل من والجسدي النفسً

 على القسري والتؽٌب التعذٌب أشكال جمٌع مارست اإلمارات سلطات أن إلى االبتالؾ وأشار

 .الممارسات تلك وتجرٌم حظر على تنص دولٌة معاهدات على توقٌعها رؼم مواطنٌن

 المعتقلٌن من اعترافات كاذخة النتزاع وسٌلة اإلماراتٌة السجون فً التعذٌب
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 وؼٌره بالتعذٌب المتعقلة والتقارٌر الشكاوى جمٌع فً ومحاٌد عاجل تحقٌق إلى االبتالؾ ودعا

 على السلطات حث كما المزعومٌن، الجناة عن مستقلة هٌبة تتواله المعاملة إساءة أشكال من

 ومحاسبتهم عنها المسإولٌن وإٌقاؾ ونتابجها وأسالٌبها التحقٌقات هذه مثل نطاق عن اإلعالن

 .انتقامٌة أعمال أو ترهٌب أي من للخطر المعرضٌن والشهود للمتظلمٌن كافٌة حماٌة وتوفٌر

 القٌام إلى اإلماراتٌة السلطات والحرٌات للحقوق العالمً االبتالؾ حث التقرٌر ختام وفً

 والتؽٌب التعذٌب جرٌمة إلنهاء الوحٌد السبٌل إٌاها معتبرا شاملة، سٌاسٌة دستورٌة بإصالحات

 من ٌبدأ الظاهرة هذه لمواجهة ضامن سٌاسً مناخ وجود مإكدا سجونها فً للمعتقلٌن القسري

 السنوات خالل والمعارضٌن الناشطٌن بحق قانونٌة مخالفات من ارتكبته بما السلطات اعتراؾ

 .األخٌرة األربع

 

 أغٍجُٙ رعشض ٌٍزعز٠ت - ِعزمٍٟ اإلِبساد
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 اٌماسك-لندن

 سلطات ٌطالب الربٌسٌة صفحتها على لحملة إعالناًا  البرٌطانٌة تلؽراق الدٌلً صحٌفة نشرت

 .الدولة أمن جهاز سجون فً المعتقالت الثالث الشقٌقات عن باإلفراج اإلمارات

 والٌازٌة ومرٌم أسماء "وهن الثالث، الشقٌقات عن الفوري اإلفراج بسرعة الحملة وتطالب

 ".السوٌدي خلٌفة عٌسى "المعتقل شقٌقات ،"السوٌدي خلٌفة

 الدولة سفارة أمام احتجاجٌة وقفة (3|16) األثنٌن والحقوقٌٌن الناشطٌن من العشرات ونظم

 .الدولة أمن جهاز اعتقلهن الالتً الثالث الشقٌقات مع للتضامن أنقرة، التركٌة بالعاصمة

 مكان عن والكشؾ الثالث، الشقٌقات الفوري اإلفراج بسرعة خالل المحتجون وطالب

 .تواجدهن

 إلى سابق وقت فً اإلماراتٌة السلطات دعا اإلنسان، وحقوق للعدالة الدولً المركز أن إلى ٌشار

 .شرط أو قٌد ودون فوراًا  ،2015 فبراٌر 15 منذ قسراًا  المخفٌات الثالث الشقٌقات سراح إطالق

 

 

 

 

 الخرٌطانٌة تٌلغراف الدٌلً فً الثالث الشقٌقات خاإلفراج للمطالخة حملة
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 اٌماسك-لندن

 السلطات فٌها طالبو مظاهرة أنقرة فً الدولة سفارة أمام والحقوقٌٌن الناشطٌن من المبات نفذ

  .إختطافهن على شهر مرور بعد الثالث الشقٌقات عن الفوري باإلفراج اإلماراتٌة

 الثالث الشقٌقات تواجد مكان عن الكشؾ لسرعة اإلماراتٌة السلطات المظاهرة منظمو ودعا

  .الجرٌمة تلك مثل على األمن جهاز إقدام تستنكر هتافات ورددو

 والمتواجدٌن والؽربً العربً العالم فً الحقوقً بالشؤن المهتمٌن جمٌع المتظاهرون وطالب

 الحرٌة صوت أن مفادها اإلمارات لحكام رسالة إلٌصال اإلمارات، سفارة أمام لالحتشاد بتركٌا

 .ذلك حاول مهما ٌخرسه أن أحد ٌستطٌع لن

 لدى المختطفات الثالث الشقٌقات عن الفوري باإلفراج اإلماراتٌة السلطات المحتجون وطالب

 الدولة أمن جهاز لدى المختطفات السوٌدي خلٌفة والٌازٌة ومرٌم أسماء: وهن الدولة، أمن جهاز

 ".السوٌدي عٌسى "الرأي معتقل شقٌقات الماضً، فبراٌر 15 منذ

 

 

 الثالث الشقٌقات عن الفوري خاإلفراج السلطات تطالب أنقرة مظاهرة
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 "اٌماسك "ترجمة 

 عن" النهضة رسالة "صحٌفة على التركٌة باللؽة مقاالًا  ٌاشا إسماعٌل التركً الكاتب كتب

 الدولٌة المنظمات فعل ردود أن معتبراًا  الدولة، أمن جهاز سجون فً المعتقالت الثالث الشقٌقات

 .الجرٌمة هذه على كاؾ ؼٌر

 وإن حتى اإلنسان، حقوق ومنظمات المدنً المجتمع ومنظمات التركٌة اإلعالم وسابل ودعا

 اإلمارات سجون فً ظلم هناك أن وتقول. اإلمارات معتقلً مع للتفاعل العالم، كل تجاهل

 .االستجابات وتظهر برٌبات نساء ثالث واعتقلت

 هناك أن" اإلمارات بدولة زنزانة فً برٌبات نساء ثالث: "عنونه الذي مقاله فً ٌاشا وأوضح

 .ذلك أجل من فعالٌة أكثر بتحرك مطالباًا  المرتكبة؛ الجرٌمة هذه جراء دولً صمت

 المعتقل ألخوهن الحرٌة أجل من توٌتر على كتبن والٌازٌة ومرٌم أسماء اعتقال أسباب أن وأكد

 حتى أو المحامً من منعنهن جرى أنه مشٌراًا . شقٌقهن اعتقال منتقدات السوٌدي، عٌسى

 .الماضً فبراٌر 15 فً اختطافهن منذ بوالدتهن االتصال

 أن موضحاًا  بؤنقرة؛ اإلماراتٌة السفارة أمام احتجاجٌة وقفه اإلثنٌن ٌوم جرى أنه إلى وأشار.

 األسبوع من األربعاء ٌوم جرى أنه مشٌراًا . عنهن الفوري باإلفراج طالبوا الوقفة فً المشاركٌن

 .اسطنبول فً الدولة قنصلٌة أمام مماثلة إجراءات أٌضاًا  الماضً

 

 الثالث الشقٌقات امتطاف إدانة التركٌة إلى اإلعالم وسائل ٌدعو تركً كاتب
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 ايماسك- أبوظبي

 عجش ٌٍزٛل١ع اٌذ١١ٌٚٓ ٚإٌبشط١ٓ اإلِبسار١١ٓ اٌّٛاط١ٕٓ اإلٔغبْ ٌحمٛق اإلِبساد ِشوض دعب

 ِحّذ اٌش١خ دثٟ حبوُ اٌٛصساء ِجٍظ سئ١ظ اٌذٌٚخ سئ١ظ ٔبئت رطبٌت عش٠ضخ عٍٝ االٔزشٔذ

 ِٕز اٌذٌٚخ أِٓ جٙبص ٌذٜ اٌّخزطفبد اٌثالس، اٌشم١مبد عٓ ٚاإلفشاج اٌعبجً ٌٍزذخً ساشذ ثٓ

. 2015َ فجشا٠ش 15

 فٟ األِٓ لٛاد لجً ِٓ اعزمٍٓ اٌغ٠ٛذٞ خ١ٍفخ ٚا١ٌبص٠خ ِٚش٠ُ أعّبء أْ اٌعش٠ضخ ٚرمٛي

 أٞ أعشرُٙ رٍّه ٚال أثٛظجٟ، فٟ ٌٍششطخ ِشوض دعبُ٘ أْ ثعذ اٌّبضٟ فجشا٠ش 15 ِٕز اإلِبساد

ٍَم  إٌٝ اٌٛصٛي ِٓ ٠ّىٓ ٌُ أٔٙٓ ٠ٚعزمذ ِعُٙ ارصبي . ِحب

 لبٟٔٛٔ غ١ش ٠ٚعزجش اإلِبساد، لجً ِٓ اٌمغشٞ ٌإلخفبء رعشضٓ األخٛاد أْ اٌعش٠ضخ ٚرض١ف

. اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ لجً ِٓ

 ٌذعٛرُٙ رٌه جشٜ أٔٗ ٠عزمذ ٌٚىٕٗ ٌإلعزمبي، سعّٟ عجت أٞ ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ أٔٗ اٌعش٠ضخ ٚأوذد

. اٌغ٠ٛذٞ خ١ٍفخ ع١غٝ اٌّعزمً أخ١ٙٓ عٓ ٌإلفشاج

 دعوات للتوقيع على عريضة تطالب محمد به راشد اإلفراج عه الشقيقات الثالث 
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 ِٓ وجضء ٚاعزمً اٌذ١ٌٚخ، اٌعفٛ ِٕظّخ ثحغت اٌض١ّش عج١ٓ ٘ٛ اٌغ٠ٛذٞ ع١غٝ ٚاٌذوزٛس

". 94 اإلِبساد"ثـ د١ٌٚبًا  ِعشٚفخ ِجّٛعخ فٟ عبدٌخ غ١ش ِحبوّخ

 حش٠خ عٍٝ ٌٍمٍك ِث١شح حٍّخ ِٓ جضء ٘ٛ اٌغ٠ٛذٞ أخٛاد اعزمبي أْ اٌعش٠ضخ عجش اٌّشوض ٚلبي

 فمذ اٌغ١بعٟ، إٌشبط عٍٝ اٌغٍطبد حٍّخ ِٓ ٚجضء. اٌغ١بع١١ٓ اٌغجٕبء أعش عٍٝ ٚحٍّخ اٌزعج١ش

 ِٛضحبًا . اٌغ١بع١١ٓ اٌغجٕبء ِٓ عذد عبئالد فٟ ٚأفشاد ألبسة ٚاعزمبي ثّضب٠مخ اٌغٍطبد لبِذ

. إضبف١خ ِمٍمخ عبثمخ ٠ضعٙب ِعزمً ٌمش٠جبد اٌّمصٛد االعزٙذاف ٘زا أْ

 فٟ أٔٗ ٌٛحع ٚلذ عٕٙٓ، اٌفٛسٞ اإلفشاج إٌٝ اٌذ١ٌٚخ اٌعفٛ ِٕظّخ دعذ فمذ اٌعش٠ضخ ٚثحغت

 ثئعشرُٙ، االرصبي دْٚ ِعٍٕخ، غ١ش أِبوٓ فٟ ِعزم١ٍٓ األ١ِٕخ اٌغٍطبد احزجضد لذ عبثمخ حبالد

. اٌّعبٍِخ عٛء أشىبي ِٓ ٚغ١شٖ ٌٍزعز٠ت ٚخضعٛا لبٟٔٛٔ، رّث١ً أٞ أٚ

 اٌفٛسٞ ٚاإلفشاج اٌثالس، اٌشم١مبد رٛاجذ ِىبْ عٓ اإلفصبح ضشٚسح عٍٝ اٌعش٠ضخ ٚأوذد

 .اٌّعبٍِخ عٛء ضشٚة ِٓ ٚغ١شح اٌزعز٠ت ِٓ حّب٠زٙٓ ِٓ ٚاٌزأوذ ششط، أٚ ل١ذ دْٚ عٕٙٓ
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 ايماسك –لندن

 اٌذٌٚخ أِٓ جٙبص ٌذٜ اٌّعزمالد اٌثالس اٌشم١مبد عٓ ثبإلفشاج اٌّطبٌجبد ٌٕذْ فٟ رصبعذد

. عٕٙٓ اإلفشاج حزٝ ثبالعزّشاس اٌزعٙذ ِع اإلِبسارٟ،

 اٌزظب٘ش ٚٔبشط١ٓ، ِزعبٚٔخ ِٕٚظّبد اإلٔغبْ ٌحمٛق اإلِبساد ِشوض ٠ٕفز٘ب اٌزٟ اٌحٍّخ ٚرشًّ

 د٠ٍٟ صح١فخ فٟ إعالْ إٌٝ ثبإلضبفخ ٌٍزعش٠ف، ٔذٚاد ٚرٕظ١ُ ٌٕذْ، فٟ اإلِبساد عفبسح أِبَ

. اٌّزحذح اٌٍّّىخ فٟ اٌصحف أوجش إحذٜ اٌجش٠طب١ٔخ رٍغشاف

 اٌغ٠ٛذٞ خ١ٍفخ ع١غٝ اٌذوزٛس اٌشأٞ ِعزمً شم١مبد ٚا١ٌبص٠خ ٚأعّبء ِش٠ُ ٘ٓ اٌثالس ٚاٌشم١مبد

 عب١ٌّبًا  ُعشفذ ِجّٛعخ ضّٓ عبدٌخ غ١ش ِحبوّخ فٟ ثبٌغجٓ ع١ٍُٙ حىُ اٌزٞ اإلصالح١١ٓ أحذ

". 94 اإلِبساد"ة

 

 اإلمارات إلى القادميه السياح توعية

 اإلِبساد إٌٝ اٌزا٘ج١ٓ اٌجش٠طب١١ٔٓ ٚاٌعب١ٍِٓ ٌٍغ١بح ِٕشٛساد رٛص٠ع إٌٝ اٌحٍّخ ٚرجبٚصد

 سئ١ظ ٔبئت ٌّطبٌجخ االٔزشٔذ عٍٝ عش٠ضخ عٍٝ ٌٍزٛل١ع اٌذعٛح إٌٝ ثبإلضبفخ. ثبٌمض١خ ٌٍزعش٠ف

. عٕٙٓ ٌإلفشاج اٌزذخً إٌٝ ساشذ ثٓ ِحّذ اٌش١خ دثٟ حبوُ اٌٛصساء ِجٍظ سئ١ظ اٌذٌٚخ

 اٌحٍّخ إْ ٌٕذْ، ِٚمشٖ اإلٔغبْ، ٌحمٛق اإلِبساد ِشوض فٟ اٌحّالد ِغؤٌٚخ آدَ السا ٚلبٌذ

 اإلِبساد فٟ اٌّعزمالد اٌثالس اٌشم١مبد عشاح ثئطالق اٌّطبٌجخ أجً ِٓ ثش٠طب١ٔب رشٙذ٘ب اٌزٟ

 ’’القادميه السياح ‘‘لتشمل لندن في تتصاعد الثالث الشقيقات عه اإلفراج حملة
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 ِٓ جضء عٜٛ ١ٌغذ شٙش ِٓ أوثش ِٕز

 ِٓ ِجّٛعخ ف١ٙب رشبسن عب١ٌّخ حٍّخ

 اٌعفٛ ِٕظّخ ث١ٕٙب ِٚٓ اٌحمٛل١خ، إٌّظّبد

 فٟ اإلٔغبْ ٌحمٛق عذاٌخ ِٚشوض اٌذ١ٌٚخ

. ع٠ٛغشا

 ٌــ خبصخ رصش٠حبد فٟ آدَ ٚاعزجشد

 جش٠ذح ِٛافمخ أْ" اٌعشثٟ اٌمذط "صح١فخ

 اٌّطبٌت اإلعالْ ٔشش عٍٝ" رٍغشاف د٠ٍٟ"

 عجْٛ ِٓ اٌثالس اٌشم١مبد عشاح ثئطالق

 أْ عٍٝ األ١ّ٘خ ثبٌغخ إشبسح ٠ّثً اإلِبساد

 اٌفز١بد اعزمبي ٚأْ رذس٠ج١بًا  رزٛعع اٌحٍّخ

 أٞ ٌذٜ لجٛالًا  ٠جذ أْ ٠ّىٓ ال اٌثالس

. اٌغشثٟ اٌعبٌُ فٟ شخص أٚ ِؤعغخ

 حمٛق رٕبلش ٔذٚح (19/3) اٌخ١ّظ ٚٔفزد

 اٌّزحذح األُِ ثمصش اإلِبساد، فٟ اإلٔغبْ

 رعز٠ت، حبالد سصذد ٚاٌزٟ ج١ٕف، فٟ

 فٟ اٌغ١بع١١ٓ اٌّعزم١ٍٓ أل٘بٌٟ ِٚالحمخ

. اإلِبسار١خ اٌّشأح رطبي أزٙبوبد ِع اٌجالد

 

 

" تلغراف ديلي "إعالن إلغاء

 ثبعُ اٌّٛلع اإلٌىزشٟٚٔ اإلعالْ ٚوبْ

 ظٙش لذ اإلٔغبْ ٌحمٛق اإلِبساد ِشوض

 د٠ٍٟ "جش٠ذح ٌّٛلع اٌشئ١غ١خ اٌصفحخ عٍٝ

 ثش٠طب١ٔب فٟ االٔزشبس ٚاععخ" رٍغشاف

 االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ ِطبٌجخ ٠ٚزضّٓ ٚأٚسٚثب،

 أجً ِٓ اٌثالس اٌشم١مبد ِع ٌٍزضبِٓ رذعٛ

 أْ إال أثٛظجٟ، عجْٛ ِٓ عشاحٙٓ إطالق

 ِٛلع عٓ اخزفٝ ِب عشعبْ اإلعالْ

 إداسح ثأْ االعزمبد عبد ف١ّب اٌجش٠ذح،

 ٚٚلف ٌحزفٗ ٚرذخٍذ عبدد اٌصح١فخ

 حذ٠ثٙب فٟ آدَ ٔفزٗ ِب ٚ٘ٛ أزشبسٖ،

". اٌعشثٟ اٌمذط"ٌــ

 ٌحمٛق اإلِبساد ِشوض إْ آدَ ٚلبٌذ

 ٔشش عٍٝ اٌصح١فخ ِع ارفك اإلٔغبْ

 عذدا ٌٍّٛلع اٌشئ١غ١خ اٌصفحخ عٍٝ اإلعالْ

 ٌٍعذد ٚٔز١جخ اٌظٙٛس، ِشاد ِٓ ِحذداًا 

 ِٚٓ ١ِٛ٠بًا  اٌصح١فخ ِٛلع صٚاس ِٓ اٌٙبئً

 ِب عشعبْ اإلعالْ فئْ اٌعبٌُ أٔحبء ِخزٍف

 عٍٝ ظٙٛسٖ ٚلف ٚرُ ٔششٖ صالح١خ أزٙذ
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. ٚاٌعبٌُ ثش٠طب١ٔب فٟ اٌّزصفح١ٓ ِال١٠ٓ شب٘ذٖ أْ ثعذ اٌّٛلع

 

 اإلفراج حتى الحملة مواصلة

 عششاد ِٚعٗ ٌٗ، ِمشاًا  ٌٕذْ ِٓ ٠زخز اٌزٞ اإلٔغبْ ٌحمٛق اإلِبساد ِشوض أْ آدَ ٚرؤوذ

 ِش١شح اٌثالس، اٌشم١مبد عٓ اإلفشاج ٌح١ٓ اٌحٍّخ ٠ٛاصٍْٛ عٛف اٌعبٌُ، فٟ اٌحمٛل١خ إٌّظّبد

 رجبٚص أْ ثعذ اٌحٍّخ إٌٝ اٌحمٛل١خ إٌّظّبد ِٓ ِض٠ذ أضّبَ أجً ِٓ جبس٠خ االرصبالد أْ إٌٝ

. شٙش ِذح اٌثالس اإلِبسار١بد احزجبص

 ٌٕذْ فٟ اإلِبسار١خ اٌغفبسح أِبَ اعزصبِبًا  اٌحمٛل١١ٓ إٌبشط١ٓ ِٓ ٚعذد اإلِبساد ِشوض ٚٔظُ

 ِّبثً اعزصبَ فٟ اٌعششاد شبسن ف١ّب اٌثالس، اٌشم١مبد ثئطالق ٌٍّطبٌجخ اٌّبضٟ اٌشٙش أٚاخش

 اٌزشو١خ اٌعبصّخ فٟ اٌذٌٚخ عفبسح أِبَ آخش ٚاعزصبَ ج١ٕف، فٟ اإلِبساد عفبسح أِبَ أ٠بَ لجً

. اعطٕجٛي فٟ اٌمٕص١ٍخ ٚأِبَ أٔمشح،

 اٌثالس، اٌشم١مبد عشاح ثئطالق رطبٌت اٌّبضٟ اٌشٙش ِٕز ِزٛاصٍخ حٍّخ" ر٠ٛزش "شجىخ ٚرشٙذ

. ( إِبسار١بد_ثالس_اعزمبي_جش٠ّخ # ) اٌٛعُ عجش

 ِٓ اٌعذ٠ذ صذٚس ِٓ اٌشغُ عٍٝ اٌثالس، اٌشم١مبد لض١خ إصاء اٌصّذ اإلِبساد حىِٛخ ٚرٍزضَ

 ٌٍّعزمالد رٛجٗ ٌُ ف١ّب اٌذ١ٌٚخ، اٌعفٛ ِٕظّخ ث١ٕٙب ِٓ ِغزمٍخ، حمٛل١خ ِٕظّبد عٓ اٌج١بٔبد

. لضبئ١خ ١٘ئخ أٚ ِحىّخ أ٠خ إٌٝ إحبٌزٙٓ رزُ ٌُٚ رُٙ أ٠خ اٌثالس
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 اٌماسك – لندن

 المتحدة باألمم الحسنة النواٌا سفٌرة واألجانب اإلماراتٌٌن الحقوقٌٌن الناشطٌن من عدد دعا

 الثالث الشقٌقات اختطاؾ جرٌمة عن الحدٌث إلى كٌدمان نٌكول األسترالٌة –األمرٌكٌة الممثلة

 .الماضً األسبوع معها عقداًا  وقعت التً ،"الرسمٌة االتحاد طٌران"لـ تروٌجها مع اإلمارات فً

 ما حٌث كٌدمان، نٌكول عزٌزتً: "توٌتر على تؽرٌده فً منصور أحمد اإلمارات الناشط وقال

 ونشر". النبٌلة القضٌة هذه عن تحدثً اإلتحاد، لطٌران التجارٌة العالمة تروجٌن اآلن أنتِ 

 .الثالث الشقٌقات عن الدولٌة العفو منظمة بٌان إلى رابط منصور

Dear @NicoleKidman Since u r now the brand ambassador of 

@EtihadAirways we hope you speak up for this noble cause 

https://t.co/9CkFIJ2r2x 

— Ahmed Mansoor (@Ahmed_Mansoor) 2015، 16 مارس 

 بسبب المعتقالت الثالث الشقٌقات عن نٌكول تتحدث أن بإنتظار: "القاضً فادي قال جانبه من

 ".السٌاسً السجٌن أخٌهن

 

 الثالث الشقٌقات عن الحدٌث" كٌدمان "الحسنة النواٌا لسفٌرة مطالخات
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 تحدثت الدولٌة العفو فً الباحثة

@MansourehIm لقضاٌا والمناصرة 

 النواٌا سفٌرة: "قالت اإلمارات فً المعتقلٌن

 طٌران على حسن وجهك نٌكول الحسنة

 اختفت اإلمارات فً اإلماراتٌة، اإلتحاد

!". أسابٌع أربعة إلى ثالثة بٌن نساء ثالث

 لم األخوات:" أخرى تؽرٌدة فً وأضافت

 آمل أسرهن، مع باإلتصال لهن ٌسمح

 انتهاكات عن الطرؾ تؽض أال نٌكول

 ".اإلمارات فً النساء حقوق

 .@UN_Women Goodwill 

Ambassador Nicole K new face of 

@EtihadAirways. Does she know 

#UAE disappeared 3 women 

4wks ago? 

pic.twitter.com/9ornwFILV5 

— Mansoureh (@MansourehIm) 

 2015، 15 مارس

 و

 

 التنفٌذٌة المدٌرة وتسن و لٌا سارة قالت فٌما

 على علقت – وتش و راٌتس هٌومن فً

 ٌجب: " بالقول نٌكول إلى مرسلة تؽرٌدات

 تدٌن التً األصوات ضمن تكونً أن

 ".للتؽٌٌر وتدعو االنتهاكات،

@AKMacG @MansourehIm 

@UN_Women @EtihadAirways 

agree —but should be vocal in 

condemning abuses and 

advocate for change, as per 

@NicoleKidman 

— Sarah Leah Whitson 

(@sarahleah1) 2015، 16 مارس 

-األسترالٌة للممثلة المراسلة هذه وأثارت

 اإلمارات فً سٌاسٌٌن لدى هلعاًا  األمرٌكٌة

 الدكتور اإلمارات جامعة ربٌس علق حٌث

 الوافدة العمالة تتمتع: "بالقول النعٌمً علً

 فً مضٌفاًا !". والحرٌة بالحٌاة اإلمارات فً

 فً المرأة: "الموضوع نفس على آخر تعلٌق

 ".الرجل جانب إلى التنمٌة فً مكانها تؤخذ اإلمارات
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@sarahleah1 @AKMacG @MansourehIm @UN_Women 

@EtihadAirways @NicoleKidman millions of expats are enjoying the life 

style and freedom in UAE 

 2015، 16 مارس (Dralnoaimi@) النعٌمً علً. د —

@sarahleah1 @AKMacG @MansourehIm @UN_Women 

@EtihadAirways @NicoleKidman women's in UAE are taking the leads in 

developing the country 

 2015، 16 مارس (Dralnoaimi@) النعٌمً علً. د —

 دخل 300pilot_777 @حساب أن إال اختطافهن إلى أدت التً األسباب النعٌمً ٌحدد ولم

 ٌقصد". وسرٌاًا  مسلحاًا  الحكم قلب بمحاولة الثالث أب أدٌن لقد: "وقال النعٌمً للدكتور مإٌداًا 

 .(94 اإلمارات) قابمة فً أدٌن الذي السوٌدي عٌسى السٌاسً المعتقل أباهم ولٌس شقٌقهن

@AKMacG @sarahleah1 @MansourehIm @UN_Women 

@NicoleKidman those 3girls's father was condemned ruling a secret 

militants in #UAE 

— Hassan (@777_300pilot) 2015، 16 مارس 

 إخفاء ٌتم هل ؟ إرهابٌة مجموعة ٌقود كان إذا هل: "جاهزاًا  AKMacG @أندرو رد وكان

 !"بناته؟

@777_300pilot @sarahleah1 @MansourehIm @UN_Women 

@NicoleKidman leading a terror group? So, his daughters 'disappear؟ ' 

— Andrew (@AKMacG) 2015، 16 مارس 

 حتى ٌعرؾ ولم الماضً، فبراٌر 15 فً الٌازٌة و مرٌم و أسماء الثالث الشقٌقات واختطفت

 ألخٌهن اإلشتٌاق عن ُتعبر تؽرٌدات ولكن. ذلك إلى أدت التً األسباب أو اختطافهن مكان الٌوم

 .الدولٌة العفو منظمة بحسب السبب كانت عنه الظلم برفع المطالبة و السوٌدي عٌسى المعتقل
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 اٌماسك- أخوظخً

 .المحمول الهاتؾ شبكات عبر الصوتٌة اب واتس مكالمات حجب سٌاسة فعلٌاًا  اإلمارات بدأت

 اإلماراتٌة اتصاالت شركة ء بدء به خاص مصدر عن التقنٌة ألخبار العربٌة البوابة موقع وأكد

 اعتباراًا  وذلك المحمول، الهاتؾ شبكات عبر الصوتٌة اب واتس مكالمات حجب سٌاسة بتطبٌق

 .2015 مارس من عشر للخامس الموافق األحد الٌوم من

 من اعتباراًا  بالفعل بدأت الحجب عملٌة إن اسمه، عن الكشؾ رفض والذي المصدر، ذات وقال

 فً اتصاالت شركة عمالء كافة على تعمم حتى أٌام 6 إلى 4 بٌن ما تتطلب والتً الٌوم

 .اإلمارات

 إال فقط، فاي الواي شبكات على متوفرة ستكون الصوتٌة واتس مكالمات إن ذاته المصدر وأفاد

 .الخدمة تفعٌل بفرصة حظوا من حالٌا ٌعاٌشها التً الجودة بذات تكون لن أنها

 من اب واتس مستخدمً قبل من كبٌر باستٌاء تقابل أن المتوقع من والتً الخطوة، هذه وتؤتً

 اب واتس لتطبٌق مستخدم ملٌون 600 من أكثر فٌه ٌنتظر وقت فً اتصاالت، شركة عمالء

 .الجمٌع أمام رسمٌاًا  وإتاحتها الصوتٌة اب واتس مكالمات إلطالق الرسمً الموعد العالم حول

 كذلك وحظرت ،"فاٌبر "االتصال خدمة الماضً سبتمبر فً حظرت قد االتصاالت هٌبة وكانت

 تنص": "فاٌبر "استخدام لحظر تبرٌرها فً الهٌبة وبررت ،2013 ماٌو فً" سكاٌب "برنامج

 فقط بالسماح اإلنترنت بروتوكول عبر الصوتً االتصال بخدمات الخاصة التنظٌمٌة السٌاسة

 اإلمارات فً الصوتٌة واتساب مكالمات حظر عملٌة خدأ
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 اإلمارات فً االتصاالت خدمات تقدٌم من (لهما المرخص)" دو "وشركة" اتصاالت "لمإسسة

 ".تعدٌل أي علٌها ٌطرأ ولم قابمة السٌاسة هذه زالت وما

 األعوام طوال عملها رؼم السلطات، من ترخٌص ٌتطلب المجانٌة التطبٌقات هذه استخدام كما

 .الماضٌة

 ترخٌص، على الحصول عدم حال وفً: "البرنامج هذه مثل استخدام عقوبة عن الهٌبة وأعلنت

 العقوبات بشؤن واضحة 2003 لسنة (3) رقم بقانون المرسوم فً علٌها المنصوص المواد فإن

 ".تطبٌقها وسٌتم

 على تزٌد ال مدة بالحبس ٌُعاقب أنه: "على (71) المادة فً وتعدٌالته االتصاالت قانون وٌنص

 هاتٌن بإحدى أو درهم، ملٌون على تزٌد وال درهم ألؾ 50 عن تقل ال التً وبالؽرامة سنتٌن،

 أن دون من االتصاالت قانون تحت تندرج التً المنظمة األنشطة من أٌاًا  ٌباشر َمن العقوبتٌن

 ".ترخٌص على الحصول من معفى أو له، مرخصاًا  ٌكون

 وال درهم ألؾ 50 عن تقل ال التً وبالؽرامة سنة، عن تقل ال مدة كذلك بالحبس ٌُعاقب كما

 شبكة على المشروع ؼٌر بالدخول قام َمن كل العقوبتٌن بإحدى أو درهم، ملٌون على تزٌد

 االتصاالت خدمات من خدمة أي حق وجه بؽٌر استؽل أو اتصاالت،

 ٌستخدمها التً التطبٌقات وهً االنترنت، عبر التطبٌقات مراقبة االتصاالت هٌبة على وٌصعب.

 أمن لجهاز شرسة هجمة ظل فً بحقهم، تحصل التً االنتهاكات عن للحدٌث حقوقٌون ناشطون

 .البالد فً والسٌاسٌٌن الحقوقٌٌن الناشطٌن على الدولة
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 اٌماسك - جنٌف

نظمت مجموعة من المنظمات الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان ندوة فً مقر األمم المتحدة 

 .، حول تدهور ملؾ حقوق اإلنسان فً اإلمارات(19/3)بجنٌؾ، ٌوم الخمٌس 

وبحسب المنظمٌن فقد مارست السلطات اإلماراتً ضؽوطاًا كبٌرة وتهدٌدات لمنع انعقادها، 

 .وفشلت كل تلك المحاوالت

وقدمت المنظمات الدولٌة مناقشات النتهاكات حقوق اإلنسان والتعذٌب بحق النشطاء السٌاسٌٌن 

 . فً البالد وأقاربهم، وكذلك العمال المهاجرٌن

وعرضت ربٌس المركز الدولً للعدالة وحقوق اإلنسان صفوة عٌسى أنواع وأمثلة النتهاكات 

حقوق اإلنسان فً البالد، بما فً ذلك االحتجاز التعسفً واإلخفاء القسري لعدد من النشطاء 

 .وتعرضهم للتعذٌب

وعرضت عٌسى المعاناة الٌومٌة التً تعٌشها عابالت المعتقلٌن السٌاسٌٌن فً ظل التكتم الشدٌد 

عن مكان اعتقال ذوٌهم ومصٌرهم، باإلضافة إلى الممارسات الالقانونٌة والتعسفٌة بحق 

 ندوة فً جنٌف تركز على االنتهاكات خحق أُسر المعتقلٌن والتعذٌب فً اإلمارات 
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زوجات المعتقلٌن من عراقٌل إدارٌة وتمٌٌز 

بسبب ؼٌاب الزوج فً السجون أو كان 

 .معارضاًا سٌاسٌاًا فً الخارج

 وقالت عٌسى أن ذلك ٌتعارض مع مع

 ضد العنؾ أشكال جمٌع على القضاء اتفاقٌة

. اإلمارات دولة صادقت علٌها التً المرأة

 حسٌن عابشة حالة" عٌسى "وذكرت

 اإلماراتٌة السلطات منعتها التً الجابري

 ابنة ألنها فقط الجامعً تعلٌمها استكمال من

 وهو الجابري حسٌن السٌاسً السجٌن

. الطفل لحقوق صارخ انتهاك

 الذي" الشوا عامر "قضٌة أٌضاًا  تناولت كما

 وصوله لحظة دبً مطار شرطة اعتقلته

 مكان عن معلومة أو ٌذكر سبب أي بدون

 حلقة االعتقاالت هذه تعد حٌث احتجازه،

 التً القسرٌة االختفاء من سلسلة ضمن

 حقوق عن والمدافعٌن الناشطٌن تستهدؾ

 لحقوق احترام دون تتم والتً اإلنسان

. التعبٌر فً حقهم وتنتهك وعابالتهم األفراد

 منظمة فً الحقوقٌة قالت المسإولة بدورها 

 بمنطقة والمختصة الحقوقٌة الكرامة

 المقبول ؼٌر من  ،"نٌمار خدٌجة"الخلٌج،

 كحق األساسٌة اإلنسان حقوق انتهاك

 اإلرهاب بتعلٌله بمكافحة الرأي عن التعبٌر

. القومً األمن على الحفاظ أو

وبٌنت المسإولة فً الكرامة أن العشر 

السنوات األخٌرة شهدت حالة حقوق 

اإلنسان فً اإلمارات تدهوراًا كبٌراًا 

 المحاكمة وانتهاكات خطٌرة شملت الحق فً

 الممارسات هذه أسباب وعزت العادلة،

 عن القضاء استقاللٌة عدم إلى القمعٌة

. التنفٌذٌة السلطة

 الوضع خطورة على" نٌمار " وأكدت

 االتحادٌة المحكمة حكمت أن بعد خاصة

 بالسجن إماراتٌاًا  معارضاًا  69 على العلٌا

 اتهامات على بناء عاما 15 إلى تصل لمدة

 محاكمة بعد الحكم، نظام لقلب السعً

 انتهاكات شابتها علٌهم مدعى 94 لـ جماعٌة

 تعرض كما العادلة، المحاكمة لمعاٌٌر

 قبل احتجازهم أثناء للتعذٌب علٌهم المدعى

. المحاكمة إلى المرور
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 مع التعاطً فً الدولٌة المنظمات تواجهها التً العراقٌل إلى" نٌمار "السٌدة وتطرقت

. باإلمارات األمر ٌتعلق عندما المتحدة باألمم الخاصة اإلجراءات

 حقٌقة ،"العمامً جمعة "التضامن منظمة ربٌس استعرض نابب الندوة خالل مداخلة وفً

 الذٌن اللٌبٌٌن للمحتجزٌن بالنسبة خاصة اإلمارات فً اإلنسان حقوق مجال ٌشده الذي التدهور

. المعاملة وسوء للتعذٌب عرضة هم

 اآللٌات أو الدولٌة التزاماتها من أٌاًا  تحترم لم المتحدة العربٌة اإلمارات إن" العمامً "السٌد وقال

 ؼٌر المنظمات تبذلها التً الحثٌثة الجهود من لرؼم على وأنه اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولٌة

. االنتهاكات هذه من للحد عاجلة إجراءات اتخاذ من بد فال المجال هذا الحكومٌة

 أبدوا الذٌن الحكومٌة ؼٌر المنظمات ممثلً من العدٌد فٌه شارك تفاعلً حوار الندوة وتخلل

 ظل فً خاصة واللٌبٌٌن منهم المصرٌٌن اإلماراتٌة، السجون فً المعتقلٌن حالة إزاء قلقهم

 اإلماراتٌة السجون فً التعذٌب كممارسة شتى مواضٌع إلى إضافة عنهم، معلومات ؼٌاب

 .الكفالة بنظام المقٌدٌن المهاجرٌن العاملٌن حقوق وانتهاك باألشخاص واالتجار
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 اٌماسك-لندن

 مفتوح خطاب الدولٌة المحامٌن لرابطة التابع اإلنسان حقوق ومعهد الدولٌة العفو منظمة أرسلت

 حقوق ناشط عن لإلفراج بالتدخل فٌه طالبت دبً حاكم مكتوم آل راشد بن محمد الشٌخ إلى

. الركن محمد الدكتور اإلنسان

 اعتقال فً الدولة استمرار من الشدٌد قلقهما عن عن اإلنسان حقوق ومعهد الدولٌة العفو وعبرت

. الركن محمد الدكتور

 نفوذه ٌستخدم بؤن راشد بن محمد الشٌخ الرسالة فً اإلنسان حقوق ومعهد الدولٌة العفو ودعت

 له ٌتسنى حتى مهنته، مزاولة رخصة منحه ومعاودة قٌد دون الركن الدكتور سراح إلطالق

. القانون مادة تدرٌس فً باالستمرار له والسماح كمحام عمله استبناؾ

 (عاماًا  52) الركن الدكتور بؤن تعلمون أنكم السمو ٌاصاحب ٌقٌن على إننا الرسالة فً وذكرت

 وٌحظى اإلنسان حقوق مجال فً المتخصصٌن الجامعات أساتذة أبرز ومن دبً أبناء أحد هو

 تناولت كما. أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق منطقة فً المتخصصٌن المحامٌن بٌن كبٌر باحترام

. وؼٌرها دبً فً الركن للدكتور والعملٌة العلمٌة المسٌرة الرسالة

 حقوقٌة تدعو محمد خن راشد الستمدام صالحٌاته واإلفراج عن الركن منظمات
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 حكما حالٌا وٌمضً 2012 تموز / ٌولٌو 17 منذ سجٌناًا  ٌزال ال الركن الدكتور أن وذكرت

 جماعٌة محاكمة ضمن 2013 تموز / ٌولٌو فً إدانته عقب أبوظبً، فً سنوات 10 بالسجن

 الحكم بنظام لإلطاحة جماعة تؤسٌس بتهمة شخصاًا  94 رفقة الجور من عظٌم قدر على كانت

. المحاكمة فً الركن الدكتور أنكرها تهمة وهً

 وأدانتها جابرة بكونها اتسمت التً العٌوب من" 94 اإلمارات محاكمات شاب ما إلى ولفتت

. المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق وهٌبات عدة حقوقٌة منظمات

 الركن الدكتور اعتقال أن إلى توصل التعسفً باالحتجاز المعنً المتحدة األمم فرٌق أن وأكدت

 وتشكٌل السلمً التجمع وحرٌة والتعبٌر الرأي حرٌة فً حقهم ممارسة خلفٌة على جاء وزمالءه

. اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن ٌكفلها وحرٌات حقوق وهً الجمعٌات

 منذ حق بؽٌر وسجنه الركن الدكتور له تعرض الذي للظلم ونظر: "بالقول الرسالة واختتمت

 األولوٌة باب من المسؤلة هذه مع تعاملتم لو لسموكم شاكرٌن نؽدو فسوؾ ،2012 العام

 .القصوى
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 اٌماسك- أخوظخً

 ٌوسؾ باإلمارات القطري المعتقل عن باإلفراج تفٌد أنباء عن القطرٌة" الوطن "صحٌفة كشفت

 .الحمادي حمد عن اإلفراج متوقعتاًا  المال،

 المال، توقٌؾ فترة انتهاء إلى ٌعود اإلفراج أن" توٌتر "موقع على تؽرٌده فً الصحٌفة وأشارت

 .إلٌهم وجهت التً التهم أو بقابهم سبب إلى ُتشر ولم

 قد حقوقٌون، وناشطون الدولٌة، الحقوقٌة والمنظمات (أمنستً)" الدولٌة العفو منظمة "وكانت

 الشٌخ المتحدة، العربٌة اإلمارات دولة ربٌس إلى المناشدات وإرسال عاجل، تحّرك إلى دعوا

ٌٌَّن مواطَنٌن عن لإلفراج نهٌان، آل زاٌد بن خلٌفة  ٌونٌو 27 منذ اإلمارات، تحتجزهما قطر

 .الماضً العام

 وزارة فً طفلة، ولدٌه متزوج وهو والحمادي، أطفال، لدٌه ولٌس متزوج وهو المال، وٌعمل

 طفولتهما، منذ ومنظم، متكرر بشكل اإلمارات، ٌزوران أنهما ذووهما، وأفاد. قطر فً الداخلٌة

 .فٌها األمن أجهزة أو الشرطة، مع سابقة مواجهة منهما ألي تكن ولم

 

 (المال ٌوسف) اإلمارات فً القطري المعتقل عن خاإلفراج تفٌد أنخاء
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 اٌماسك-لندن

 للحوار الشارقة حاكم بدعوة النعٌمً الشٌبة أحمد اإلصالح دعوة جمعٌة فً القٌادي رحب

 فً المعتقلٌن سراح إطالق "ضرورة على مإكدا. الخارج فً المعارضٌن وعودة الوطنً

 اإلصالحٌٌن رؼبة على مشددا ،"الدعوة هذه قادة فهم معهم الحوار وإجراء اإلماراتٌة السجون

 .أٌضا بالحوار

 من للعودة السٌاسٌٌن المعارضٌن داعٌاًا  محلٌة، إذاعة فً للحوار الشارقة حاكم دعا أن وسبق

 الشٌخ باعتبار اإلمارات حكومة من رسمٌة دعوة تلك الشٌبه واعتبر. االعتذار وتقدٌم الخارج،

 .لالتحاد األعلى المجلس فً عضو القاسمً سلطان

 من تبث التً الحوار قناة فً" األحداث على أضواء "برنامج مع حوار خالل النعٌمً وعلق

 ونتابجه، للحوار متروك أمر هو ٌكون، ال أو اعتذار هناك ٌكون أن موضوع: " بالقول لندن،

 فً المفترضة والوضوح والشفافٌة والصراحة والمكاشفة استخالصاته و الجاد الحوار كون

 الذي هو ؼٌرها أن أم اإلصالح دعوة أخطؤت كانت إن ستحدد التً هً الوطنٌة الحوارات

 ".ونهضتها الدولة بناء فً كبٌر دور لها كان اإلصالح دعوة "أن مإكداًا ". أخطؤ

 عرٌضة أخرى تٌارات من آخرٌن عشرات إلى باإلضافة اإلصالح دعوة نشطاء وقدم

 الصالحٌات، كامل" برلمان "وطنً مجلس بانتخاب تطالب م،2011 مارس فً إصالحات

 خالحوار ٌرحب اإلصالح خدعوة قٌادي.. الشارقة حاكم دعوة على رداًا 
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 باإلضافة البالد، فً الحرٌات من وبالمزٌد

 هذه لكن. دٌمقراطً مسار انتهاج إلى

 واالعتقاالت بالقمع مواجهتها تم العرٌضة

 مابة عن ٌربو ما بحق والتعذٌب التعسفٌة

 تزال وما البالد، فً وحقوقً سٌاسً ناشط

 فبراٌر 15 منذ مختطفات شقٌقات ثالث

 .الماضً

 هً للحوار الدعوة: "إن الشٌبة أحمد وقال

 ألن لذلك ندعو ونحن حضارٌة دعوة

 وسبٌل المجتمعات سمة هو الحوار

 ".البلد على الحرٌصٌن

 العالمً المعهد النعٌمً الشٌبة أحمد وٌرأس

 .والتطوٌر للدراسات

 

 معروفة أماكننا

 رداًا  اإلصالح دعوة فً القٌادي وأضاؾ

 الشارقة حاكم لدعوة اإلصالحٌٌن تلقً على

: بالقول الدولة إلى بالعودة لهم ومطالبته

 معروفة وأماكننا موجودون نحن"

 وتستطٌع الدولة ٌدي بٌن والمعتقلون

 ".الحوار هذا إلقامة إلٌهم الوصول

 نحن اإلمارات حكام قال إذا: "القٌادي وقال

 نحن قالوا وإن أبناإكم نحن نقول آباإكم

 ".سندكم نحن نقول قادتكم

 تلقً من الشارقة حاكم بنفً الشٌبة، وأشاد

 خارجً، مالً دعم أي اإلصالح دعوة

 عموم بٌن الوعً من مزٌد هناك قابال،

 األدلة وموضوعٌة صحة بعدم اإلماراتٌٌن

 ".بالمعتقلٌن إلصاقها تم التً

 السعودٌة فً التؽٌٌر ٌكون أن الشٌبة ونفى

 الشارقة حاكم دعوة لدى الدافع هو

 الوضع أنه موضحاًا . بالحوار لإلصالحٌٌن

 عهد ومنذ الدولة نشوء طوال "الطبٌعً

 هو السابد المنهج كان المإسسٌن اآلباء

 ".الحوار

 ؼٌاب أن اإلصالح دعوة فً القٌادي وأشار

 العالقات على الطارئ األمر هو الحوار

 جهاز محمال الدولة، فً والسٌاسٌة الوطنٌة

. الحوار هذا تؽٌٌب مسإولٌة الدولة أمن

 هً(فاسدة فبة) فٌه األمن جهاز: "قابالًا 

 أن معتبرا ،"الحوار ؼٌاب عن المسإولة

 اإلمارات روح هً الحوار إلى الدعوة"

 ".الحقٌقٌة
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 اإلفراج فً بمسإولٌاته القٌام لالتحاد األعلى المجلس: "النعٌمً الشٌبة أحمد طالب السٌاق وفً

 .اختطافهن على الثانً الشهر ودخول الشقٌقات باختطاؾ مندداًا ". الثالث الشقٌقات عن

" الثالث الشقٌقات باعتقال وأعرافه وعاداته اإلمارات قٌم ٌضرب األمن جهاز: " الشٌبة وقال

 وصفهم من دعٌاًا ". اإلمارات فً اجتماعً نسٌج هدم إلى ٌإدي قد السلوك هذا أن من محذرا

 .األمن جهاز فً الفاسدة الفبة لتصرفات للتنبه بالمعنٌٌن

 وبانتخاب بالدٌمقراطٌة رؼبته أمرٌكٌة كاتبة مع لقاء فً أبدى قد- أٌضاًا  – الشارقة حاكم وكان

 وجوب ضرورة على مإكداًا  اإلماراتً، الشعب كل قبل من الصالحٌات كامل وطنً مجلس

 .البالد فً السٌاسً اإلصالح
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 اٌماسك-لندن

 لصالح أبوظبً فً أمرٌكً مواطن تعذٌب واقعة عن البرٌطانٌة الجاردٌان صحٌفة كشفت

 مسجده فً األمرٌكٌة المركزٌة االستخبارات لوكالة مخبراًا  ٌكون أن لرفضه" آي بً أؾ"الـ

 .أورٌجون والٌة فً ٌقع الذي

 ٌونس "ٌدعى عاماًا  36 العمر من ٌبلػ المولد أمرٌكً األصل أرٌتري هو المسلم والرجل

 آخرٌن أمرٌكٌٌن ومسإولٌن وكالبه من واثنٌن الفٌدرالً التحقٌقات مكتب » وٌقاضً" فكري

 إرهابٌٌن بؤسماء قابمة - المتحدة الوالٌات فً السفر من الممنوعٌن قابمة على وضعه بتهمة

 األمر، ٌفلح لم وعندما. للتعاون علٌه للضؽط - التجارٌة الرحالت من ممنوعٌن بهم مشتبه

ا 106 لــ استمر تعذٌبا بحقه ومارس معه وحقق الفٌدرالً التحقٌقات مكتب اعتقله  دولة فً ٌومًا

 .المتحدة العربٌة اإلمارات

 إلى سفره من قصٌر وقت بعد «فكري »مع بدأت المشكالت أن إلى الصحٌفة وأشارت

 فً أقارب له ٌزال وال. اإللكترونٌات استٌراد مجال فً تجارٌة أعمال لتؤسٌس الخرطوم

. إرٌترٌا فً الصراع فترة طفال كان عندما هناك إلى عابلته فرت أن بعد السودان

 

 

 FBIالـ لصالح ممخراًا  العمل رفض أمرٌكً ُتعذب اإلمارات.. الجاردٌان
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 كالٌفورنٌا إلى «فكري »عابلة ووصلت 

 عمره، من 13 الــ فً كان عندما كالجبٌن

 حٌث ، 2006 عام فً بورتالند إلى وانتقل

 .المحمول للهاتؾ شركة فً عمل

 

 المرطوم فً التحقٌقات

 إلى وصوله من طوٌلة لٌست فترة وبعد

 ٌونٌو فً الخرطوم السودانٌة العاصمة

 السفارة إلى «فكري »ذهب ،2010

 القسم من المشورة لطلب األمرٌكٌة

 لما دعوة له ُوجهت ٌومٌن وبعد. التجاري

 المتحدة الوالٌات لمواطنً لقاء إنه قٌل

 فقد ذلك، من وبدالًا . األمنً الوضع بشؤن

 من اثنٌن مع صؽٌرة ؼرفة فً نفسه وجد

 .الرجال

 «فكري »عن البرٌطانٌة الصحٌفة وتضٌؾ

 وأخبرونً شاراتهم، سحبوا لقد»: قوله

 التابع بورتالند مكتب من وأنهم بؤسمابهم،

 .«الفٌدرالً التحقٌقات لمكتب

 «نوردٌلوس دٌفٌد »العمٌلٌن كانا لقد

 قسم إلى المنتمٌان «دونداس جاٌسون»و

 التحقٌقات بمكتب اإلرهاب مكافحة

 «فكري »أصاب. بورتالند فً الفٌدرالً

ا الشك من حالة  له العمٌلٌن خداع بسبب فورًا

 .السفارة إلى الستدراجه

: قالوا": "الجاردٌان"لـ «فكري »وٌضٌؾ

. األسبلة بعض نسؤلك أن نرٌد فقط نحن

 بوجود بحقً بالتذرع الفور على بادرت

 لهجة معً لٌستخدموا دفعهم ما محام،

 أن بسرعة واضحا بات أنه وأردؾ". تهدٌد

 فً مسجده حول معلومات ٌرٌدا العمٌلٌن

 .الصبر مسجد بورتالند،

 والٌة فً األكبر هو الصبر مسجد وٌعد

 التحقٌقات مكتب انتباه ولفت أورٌجون،

 أحداث من ببعٌد لٌس وقت بعد الفٌدرالً

 أربع وقبل ،2002 عام وفً. 9/11

 بورتالند، إلى فكري وصول من سنوات

 المصلٌن من أعضاء سبعة إلى ُوجه

 أفؽانستان إلى السفر بمحاولة اتهامات

 وصدرت طالبان، حركة إلى لالنضمام

 السابع قُتل بٌنما ستة، بحق بالسجن أحكام

 .أفؽانستان فً

 عام أواخر وفً أنه الصحٌفة وتشٌر

 الصومالً األمرٌكً اعتقال تم ،2010

 وقت فً وأدٌن ،«محمود عثمان محمد»

 عٌد شجرة لتفجٌر التآمر بتهمة الحق

 مزاعم وسط بورتالند، مدٌنة وسط المٌالد

 وكان. «آي بً إؾ »من فخ كان بؤنه

 .الصبر مسجد فً أحٌانا ٌصلً

 بلقاء اعترؾ أنهه" فكري "وٌقول

 كونه ٌعدو ال األمر إن قال لكنه ،"محمود"

ا، تعارفًاا  السودان إلى ؼادر كان وأنه عابرًا
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 تدخل أو المإامرة تدبٌر من شهور قبل

 تردد وعندما. الفدرالً التحقٌقات مكتب

 أن أُخبر أسبلتهما، على الرد فً فكري

 حظر قابمة »على وضعه تم اسمه

 .األمرٌكٌة «الطٌران

 الطٌران حظر قابمة على أنا لماذا: سؤلتهم"

 هذا ذلك تفعلون هل البالد؟ تركت أن بعد

 واصل هكذا ،"معكم العمل على إلجباري

 هناك إن قالوا "لقصته، سرده" فكري"

. مساعدتً وأرادوا بورتالند فً قضٌة

: قالوا المتعلقة؟ القضٌة تلك هً ما: سؤلت

 أن علٌك. ذلك عن بالحدٌث مخولٌن لسنا

 وافقت وإذا معنا، العمل على توافق

 سٌرد أنه" فكري "وأخبرهم". فسنخبرك

 ٌوافق لن لكنه المسجد، حول األسبلة على

 .لحسابهم كمخبر العمل على

 بؽرفة استجوابه تم فقد فكري وبحسب

 ُخطب موضوعات "عن سإاله وتم مظلمة

 التحقٌقات مكتب رواٌة وتلخصت ،"الجمعة

 وثٌقة فً باالستجواب الخاصة الفٌدرالً

 خالل الحق وقت فً صدرت مكتوبة سرٌة

 «سري »عالمة وضع وتم األسبوع، نفس

 كبٌر، بشكل ذلك بحجب قاموا لقد. علٌها

 استدراجه تم بؤنه «فكري »ادعاءات ولكن

 مإكدة، أنها ٌبدو واهٌة بحجج السفارة إلى

 أبلؽه المقابلة الؽرفة إلى اصُطحب أن وبعد

 .الحقٌقٌة بهوٌتهما العمٌلٌن

 االستجواب من جزءا أظهرت وثٌقة وتظهر

 ذلك فً بما المالٌة، المعامالت على ركز

 دبً، فً مصرفً حساب لفتح محاولته

 القٌام إلى ٌحتاج إنه" فكري "قال والذي

 .المنطقة فً تجارٌة بؤعمال

 شخص أي ٌعرؾ كان إذا فكري سإال تم»

 فكري وأنكر. الدولً باإلرهاب صلة على

 أو تدرٌب ٌحاول شخص بؤي معرفة أي

 اإلرهابٌة األعمال على للتدرٌب الذهاب

 ،«مصالحها أو المتحدة الوالٌات ضد

 فكري وافق »أضافت التً الوثٌقة بحسب

 ٌعرؾ ال بصراحة أنه وذكر المساعدة على

 المتحدة الوالٌات مؽادرة ٌحاول شخص أي

 لقد. «باإلرهاب تتعلق تدرٌبات أي لحضور

 من لمزٌد العودة على «فكري »وافق

 .التالً الٌوم فً االستجواب

 ألنً موافق قلت»: «فكري »وٌستطرد

 التالً الٌوم وفً. هناك من الخروج أردت



 

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

 

           
32 

  2015مارس

  2015رس

 

 أنا: له وقلت نوردٌلسون بدٌفٌد اتصلت

 أنوي ال أنا. وقتً تضٌع وأنت وقتك، أهدر

 ؼضب لقد. الرجال أٌها لحسابكم العمل

 أنك لً تقول أن تقصد: وقال شدٌدا ؼضبا

 .«معنا؟ العمل ترٌد ال

 رسالة «فكري »تلقى أسبوعٌن، نحو وبعد

 ،«نوردٌلسون »من االلكترونً بالبرٌد

 ُتنظر بك الخاصة القضاٌا»: فٌها وجاء

 تساعد الذي الوقت إنه. لك والخٌار اآلن،

 من وصله ما أخر ذلك وكان. «نفسك فٌه

 .الفدرالٌٌن المحققٌن

 

 اإلمارات فً االعتقال

 من الوحٌد الهدؾ أن «فكري »وٌدرك

 إنما الطٌران حظر قابمة على وضعه

 تهدٌدا ٌمثل كان ألنه لٌس علٌه للضؽط

 .إرهابٌا

 ٌونس قرر: "البرٌطانٌة الصحٌفة وتقول

 العربٌة اإلمارات لدولة االنتقال فكري

 أسس حٌث بؤسابٌع التحقٌقات بعد المتحدة

 بمساعدة االلكترونٌات فً تجارة لنفسه

. كالٌفورنٌا والٌة فً أسرته من مالٌة

 ألقت 2011 ٌونٌو وفً. شهور ومرت

 ".علٌه القبض المحلٌة الشرطة

 ٌحدث كان ما أعرؾ أكن لم »فكري وقال

 وعندها التالً، الٌوم فً بعٌدا أخذونً حٌث

 ببورتالند متعلقة األسبلة أن عرفت

 قول على حافظت البداٌة فً. أورٌجون

 الخاص المحامً وأحتاج أمرٌكً، أنا: واحد

 الحكومة: لً قالوا. بلدي سفارة أرٌد بً،

 ٌسؤلون، بدأوا ثم ألمرك، تهتم ال األمرٌكٌة

 كانت لقد. بورتالند فً ٌحدث ما عن أخبرنا

 السودان فً الفٌدرالٌة التحقٌقات أسبلة نفس

 مجددا واجهتها التً هً الصبر مسجد حول

 .«المتحدة العربٌة اإلمارات فً

 الوالٌات أن إلى بسرعة «فكري »وخلص

 بدون »وأضاؾ. اعتقاله فً ٌد لها المتحدة

 التحقٌقات مكتب من بتحرٌض كان هذا شك

 العربٌة اإلمارات تسؤلنً لماذا. الفٌدرالً

 فً بعٌنه المسجد هذا عن المتحدة

 من أشهر بداٌة تلك كانت لقد ؟«بورتالند

 .االستجواب

 

 خشع تعذٌب

 لقد"لـ بالقول الجاردٌان صحٌفة وتضٌؾ

 بدأ ثم ومن األسبلة، على اإلجابة رفضت

 دار ما" فكري "وصؾ هكذا ،"الضرب

 بدأوا لقد: "الوصؾ فً مستطردا معه
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 من تعبوا وحٌنما. والصفعات باللكمات

 3 كانت. المٌاة خراطٌم أحضروا ضربً

 فً الناعم الخرطوم استخدموا. خراطٌم

 أرضا طرحونً لقد. خنقً محاولة

 ضربونً كما قدمً، باطن على وضربونً

 ".باستمرار الظهر على

 عن توقفوا إذا: "فكري ٌونس ٌضٌؾ

 ساعات ثمانً لمدة تقؾ ٌجعلونك الضرب

 الضرب كان لقد. عالٌا المرفوعة ٌدٌك مع

 التعذٌب واستمر". الوقوؾ من بكثٌر أفضل

 فً زنزانته فً وحٌدا كان عندما حتى

 .اللٌل

 كنت: "البرٌطانٌة للصحٌفة األمرٌكً ٌشٌر

 للجسد ٌكن ولم. جدا البارد البالط على نابما

. الضرب إلى باإلضافة البرد هذا ٌتحمل أن

 ".أسبلتهم على اإلجابة أقرر جعلنً ما وهو

 برإٌة المطالبة من أسابٌع ثمانٌة بعد

 إخبار تم األمرٌكٌة، السفارة من شخص

 لمقابلة سٌإخذ بؤنه فكري ٌونس

 من حذروه لكنهم األمرٌكً، الدٌبلوماسً

 للتعذٌب، تعرضه حول شًء أي قول عدم

 ُوعد الذي سراحه إطالق ٌإجل فسوؾ وإال

 نفسه" فكري "وجد. أٌام خالل سٌكون أنه

 بؤنها نفسها عرفت امرأة أمام جالسا

 .تزد ولم «مروة»

 وال شاحب أنً علً بدا لقد "فكري ٌضٌؾ

 من الكثٌر فقدت. الوقوؾ على أقوى أكاد

 ولكن الوضع، عن أخبرها أن أردت. وزنً

 حرٌتً، من جدا قرٌب وكؤنً شعرت

 قد كنت لقد أٌام، ثالثة ربما فقط، ٌومٌن

 وإذا مإخرتً، على للضرب للتو تعرضت

 ".هنا بقابً ٌطول فربما أخبرتها

 لماذا سؤلها «فكري »أن الجاردٌان وتشٌر

 علٌه لترد طوٌال وقتا األمر استؽرق

 كونه من الرؼم على المتحدة الوالٌات

 أنهم «مروة »أخبرته. أمرٌكً مواطن

 كان أنه الحقا علم وقد. بجدٌة عنه ٌبحثون

 السفارة من لتعلٌمات وفقًاا محتجزا

 .األمرٌكٌة

 الدبلوماسً أن الخارجٌة وزارة وأكدت

 كان حٌنما «فكري » زار األمرٌكً

 المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً محتجزا

 وأضافت. «محددة ؼٌر اتهامات »بموجب
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 تشٌر عالمات أي تظهر لم »إنه الخارجٌة

 فً كان وأنه المعاملة، لسوء تعرضه إلى

 .«جٌدة معنوٌة حالة

 استبناؾ وتم «فكري »عن اإلفراج ٌتم لم

 أعطته حادثة هناك كانت لكن. االستجواب

 ٌضرب كان المحققٌن أحد. أمل برٌق

 وأصابه علٌه ارتد لكنه بخرطوم «فكري»

 مضحك، بشكل وركبته كوعه عظم فً

 «فكري »جعل ما األلم، شدة من وسقط

 .أصابه لما ٌتؤلم

 ٌحاول كان لقد تهتم؟ لماذا: لنفسً قلت»

 أنهم أدركت ثم. فقط أٌام بضعة قبل خنقك

 ما واضحة، إصابات بؤي تركً ٌرٌدوا لم

 .«سراحً إطالق ٌنوون أنهم أفكر جعلنً

 كشؾ الختبار خضع إنه" فكري "وقال

 األسبلة من مزٌد من بدالًا  ولكن الكذب،

 فً عضوا إذا عما سبل بورتالند حول

 ونفى. لذلك أموال طلب أو القاعدة، تنظٌم

 الواضح من إنه وقال. بشدة ذلك «فكري»

 .االختبار اجتاز أنه المحققٌن رد من

 أن شعور من التخلص «فكري »وحاول

 آخر لبلد سلمته جنسٌتها ٌحمل التً بالده

 إكراه وسابل مستخدمة باستجوابه، لٌقوم

 .عاناها التً كتلك وتعذٌب

 نهاٌة ومع"): البرٌطانٌة الصحٌفة تقول

 كان إذا ما المحقق فكري سؤل استجوابه،

 احتجازه طلب قد الفٌدرالً التحقٌقات مكتب

 فً ورد ما بحسب ،"معه والتحقٌق

 التحقٌقات مكتب أن المحقق ذكر. "الدعوى

 الطلب هذا مثل أصدر الذي هو الفٌدرالً

 تعمالن واإلماراتٌة األمرٌكٌة السلطات وأن

 .("المسابل هذه من عدد على وثٌق بشكل

 

 تهمة خدون اإلفراج

 فً الفٌدرالً التحقٌقات مكتب وقال

 مباشرة التعلٌق على قادر ؼٌر إنه بورتالند

 فً طرؾ ألنه االدعاءات، هذه على

 باسم متحدثة"-ستٌل آن بٌث "لكن. النزاع

 بٌان فً قالت- الفٌدرالً التحقٌقات مكتب

 .القانون إطار فً تعمل الوكالة إن

 دولة أصدرت السجن، من ٌوم 106 وبعد

 بإطالق قرارا المتحدة العربٌة اإلمارات

 .ضده تهمة دون «فكري »سراح

 من" فكري "الطٌران حظر قابمة ومنعت

 اختار ولذلك المتحدة، الوالٌات إلى العودة

 للجوء طلبا قدم حٌث السوٌد إلى ٌذهب أن

 لم ألنه ٌناٌر، فً طلبه ُرفض وقد. السٌاسً

 ٌد لها المتحدة الوالٌات أن إثبات من ٌتمكن

 قبلوا السوٌدٌٌن أن من الرؼم على سجنه فً

 .للتعذٌب تعرض أنه

 تم فبراٌر وفً الجاردٌان صحٌفة وقالت

 الحكومة قبل من رسمٌا فكري إخطار أخٌرا

 حظر قابمة على كان بؤنه األمرٌكٌة
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 ثمن السوٌد ودفعت". القومً األمن أو المدنً الطٌران على خطرا ٌكون قد "ألنه الطٌران

 .مؽادرته من سنوات خمس بعد بورتالند إلى لنقله خاصة طابرة

 بصفته استجوابه تم حتى أو باإلرهاب تتعلق جرابم بؤي" فكري "ٌُتهم ولم: "الصحٌفة وتضٌؾ

 ".الطٌران حظر قابمة على ٌزال ال لكنه. المتحدة الوالٌات إلى عودته لدى محتمال تهدٌدا

 ترٌد. القبٌل هذا من شٌبا تفعل الحكومة أن استٌعاب الصعب من: "بالقول كالمه" فكري "واختتم

 أن أوقن لكنً ؼاضبا تجدنً ربما. ما بشكل أخطؤوا الموظفٌن بعض إن تقول أو ذلك تصدق أال

 من هناك ألكون دفعنً الذي ما: تساإل على ٌجٌب ال أنه كما المشكلة، من شٌبا ٌحل ال الؽضب

 أنا. شعبك أو بلدك أو حكومتك ضد ٌتراكم أن الؽضب هذا مثل تترك أن ٌمكن ال. األساس

 ".قدما وأمضً أتحرك أن وأحاول أجرب أن أرٌد. أمرٌكً
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 اٌماسك - خورترٌة

 الخبٌر الخٌمة، رأس إلمارة الحاكمة القواسم أسرة سلٌل القاسمً، كاٌد بن سلطان الدكتور الشٌخ

. االتحاد بعد لإلمارات نوعٌه نقله والتعلٌم التربٌة وزارة لمناهج تطوٌره فً شكل الذي التربوي

 .اإلماراتٌة اإلصالح جمعٌة وربٌس االتحاد، جامعة ربٌس وهو

 اجتماعٌة، ندوة وال لطلبة، تكرٌم حتى وال دعوي، عمل وال لمواطنٌن، خدمة فٌها فعالٌة تجد لن

 أؼلبها، فً القاسمً سلطان الشٌخ وتجد إال الخٌمة، رأس إلمارة الخدمٌة األعمال من أٌاًا  وال

 فٌها بصمة شكل لقد والشباب؛ والنساء واألطفال السن كبار الخٌمة رأس ومنازل شوارع تعرفه

 .معنى من البصمة تحمله ما بكل

 

 الدولة مدمة

 اإلنسانٌة، األعمال تلك ٌستؽل ولم المواطن، ٌرضى حتى العمل من االجتماعً مركزه ٌمنعه لم

 جلّ  ُمسّخراًا  ُخلّق، ودماثة تواضعاًا، الناس أكثر كان فقد شخصً، مجد أجل من الناس بٌن وقبوله

 .وخدمتهم وطنه أبناء أجل من وقته

 المواطن كرامة أجل من نضال.. القاسمً سلطان الشٌخ
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 الشٌخ عمل والتعلٌم، التربٌة وزارة فً

 إلى مستندا رفٌع، مهنً باحتراؾ سلطان

 وفهم التربٌة علم بؤصول اضطالعه

 ومتطلباته اإلماراتً النشء سٌكولوجٌة

 التنمٌة باحتٌاجات دقٌقة ومعرفة وبٌبته،

 اإلمارات دولة فً الذات وتطوٌر البشرٌة

 من مبكرة سن فً تزال ال كانت التً

 والمتٌن القوي األساس إلى وبحاجة نشؤتها،

 المإسسات انطالقة لتدشٌن واألمٌن

 وانطالقة التعلٌمٌة، سٌما وال اإلماراتٌة

 التحدي كان. واقتدار بثقة اإلماراتً اإلنسان

 بشهادة به ونجح سلطان، الشٌخ أمام الربٌس

 إنتاج فً النوعً التؽلب هو المنصفٌن،

 لتعوٌض مإهل مثقؾ متعلم إماراتً إنسان

. اإلماراتٌٌن أعداد فً الكمً النقص

 مجال فً سلطان الشٌخ عمل وبالفعل،

 المعادلة تلك أساس على وصمم التعلٌم

 كفٌلة كانت وتربوٌة تعلٌمٌة مناهج الصعبة

 بربها مإمنة إماراتٌة أجٌال بتخرٌج

 .وإسالمً عربً عمق ذات وبوطنها

 من لشعبه العطاء سلطان الشٌخ أحسن لقد

 أرقى منحهم و التعلٌم، مناهج تطوٌر خالل

 وهو التعلٌم، مجال فً التربوٌة الخبرات

 والجدٌرة القدٌرة الدول تعتبره الذي المجال

 التنمٌة عن األول المسإول هو بؤنه

 الحقٌقً واالستثمار السلٌم والبناء والنهضة

 .المستقبل وفً اإلنسان فً

 عمل فقد والدعوي، الخٌري العمل وفً

 إخوانه مع مبكرة سن ومنذ سلطان الشٌخ

 اإلصالح جمعٌة خالل من الخٌمة رأس فً

 وتدبٌر رعاٌة فً االجتماعً والتوجٌه

 إمارة كل فً والدعوي الخٌري العمل

 لم. إماراتً وبٌت وشارع وقرٌة ومدٌنة

 إلى ٌنزل أن الحاكمة لألسرة انتماإه ٌمنعه

 الفقراء أوساط فً المٌدانً العمل

 مواسٌا والضعفى، واألرامل والمساكٌن

 الحٌاة قسوة معهم متحمال آلالمهم

 .وابتالءاتها

 الوطنٌة األلسنة أبرز أحد سلطان الشٌخ

 السٌاسٌة، الطبقٌة إزاحة نحو الدافعة

 من والحد األوضاع إصالح إلى المحاول

 البالد ٌسٌر الذي الدولة أمن جهاز تدخل

 .المجهول إلى
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 العرٌضة على الموقعٌن تقدم

 على الموقعٌن ٌتقدم كان ذلك وألجل

 المبات جانب إلى 2011 مارس 3 عرٌضة

 الفكرٌة، تٌاراتهم بمختلؾ الموقعٌن من

 (برلمان) وطنً بمجلس للمطالبة وأسرهم،

 الشعب إلشراك الصالحٌات، كامل

 .الحكم فً اإلماراتً

 سابقة 2012 ابرٌل 20 فً اعتقاله مثل

 1971 التؤسٌس منذ تحدث لم تارٌخٌة

 فً اعتقالها ٌتم التً الشخصٌات كؤرفع

 صدمة شكل ما وهو اإلمارات، دولة تارٌخ

 والحكام، الشٌوخ، اإلماراتٌٌن، لكل مإلمة

 الدولة أمن جهاز تمادى لقد والمواطنٌن،

 باعتقال ٌنبا وكان اعتقاله، فً كثٌراًا 

 من "مقال أن تؤكٌداًا، وكان خلفه، العشرات

 أمن جهاز أفقد قد" المواطن كرامة أجل

 الذي األبرز المقال وهو صوابه الدولة

 .السجٌن الشٌخ بسببه اعتقل

 القاسمً كاٌد بن سلطان الشٌخ مقال جاء لقد

 الفّجوة لردم الرامٌة جهوده فشلت أن بعد

 حكام بٌن الدولة أمن جهاز حفرها التً

 أجل من حوار وأعلن وشعبهم؛ اإلمارات

 التعنت لكن اإلصالحات، عرٌضة مناقشة

 كان القمع فً بالرؼبة المشحون السلطوي

 السبعة اعتقال ومثل. ذلك من أكبر

 ألزمة بداٌة جنسٌاتهم المسحوبة المواطنٌن

 خشى القاسمً سلطان الشٌخ كان قادمة

 .إلٌها الوصول

 "الحوار مٌارنا"

 خٌارنا.. المثابر الدابم الحوار هو خٌارنا"

 فً العقل على المبنً السلمً الخٌار هو

 مقابلة فً السجٌن الشٌخ كلمات من" التفاهم

. وفشل أطلق الذي الحوار بشؤن معه إذاعٌة

 بشكل بدأ الحوار: " سلطان الشٌخ ٌضٌؾ

 من لدرجة وٌصل جداًا، بسٌط وكان مباشر،

 من أكبر جرأة إلى بحاجة الحوار التؤزم؛

 نجاح من% 100 متفاءل التفاهم؛ أجل

 ما كل سؤبذل متؤخراًا، أو قرٌباًا  الحوار

 أمن جهاز لكن". ذلك لحصول أستطٌعه

 فقط، ُمّسكن لٌضل الحوار ٌرٌد كان الدولة

 أبناء من العشرات العتقال عدته ولٌجهز

 .اإلمارات
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 أمن جهاز قادها التً الحملة تلك وإزاء

 أجل "من المقال كتب زمالءه على الدولة

 التً الظالمة الحملة وإزاء: المواطن كرامة

 وإخوانه سلطان الشٌخ زمالء لها تعرض

 كرامة أجل من: "بعنوان مقاال كتب ورفاقه،

 المجرد بالمعنى الوطن: فٌه قال ،"المواطن

 اللحظة وإن وبشر، أرض من أساساًا  ٌتكون

 مواطنً إخواننا من بواحد فٌها نفرط التً

 اللحظة عن تختلؾ ال الطٌبة، األرض هذه

 .الوطن أرض من بقطعة فٌها نفرط التً

 استمر إذا: "الداء أصل واصفا وأضاؾ

 الدولة أمن لجهاز الخفٌة القرارات تقدٌس

 فً الوطن مكتسبات جمٌع على ؼداًا  فسٌؤتً

 الحسم سبٌل وعلى". وكرامته اإلنسان حرٌة

 تؽٌر لقد: "قال اإلماراتً بالشباب والثقة

 بدابٌة، بسٌطة تعد لم وشعوبنا الزمان،

 فً كان كما لٌس بحقوقها وعٌها وأصبح

 حاجز وانكسر واألجداد، اآلباء زمن

 الحب حاجز نكسر فال وانتهى، الخوؾ

 رؼم االصالح دعوة إن. بؤٌدٌنا واالحترام

 دٌنها سبٌل فً وابتالء عنت من تواجهه ما

 ستبقى الكرٌم، اإلماراتً واإلنسان ووطنها

 ".المعتدل الوسطً بمنهجها متمسكة

 كبدٌل نفسه القاسمً سلطان الشٌخ ٌقدم لم

 بل ٌوماًا، كبدٌل اإلصالح دعوة وال ألحد،

 والءه و اإلصالح دعوة والء مراراًا  أكد

 لعمله ثوابت باعتبارها اإلمارات لحكام

 بجهاز النقً الوالء ذلك اصطدم. ورفاقه

 وتحكم الحكام عن حجبه الذي الدولة أمن

 فً ورفقاءه بالشٌخ الّزج أجل من بالقرار

 لوٌالت خاللها تعرضوا السرٌة؛ السجون

 المحكمة وفً ذلك ومع التعذٌب، من

 الوالء هذا القاسمً الشٌخ أكد السٌاسٌة

 لٌس للوطن اإلصالح دعوة والء: "بالقول

 ، الثوابت من هو بل، مرحلً تكتٌك

 بؤي تجاوزه ٌمكن وال أحمر خط وحكامنا

 جهاز مع لٌس االختالؾ أن مإكداًا ". حال

 أخذ ولكنه جدٌد لٌس أنه مشٌراًا  األمن،

 العرٌضة، على التوقٌع بعد آخر منحى

 هو بل عدو أنه على لألمن الننظر نحن"

 جهاز موضحاًا ". للدولة مهم تنفٌذي جهاز

 حسمنا: "بسٌاسة ٌتعامل أصبح الدولة أمن

 ومهما الرحمة تستحقون ال فؤنتم أمرنا

 كل فوق سلطتنا فإن أنفسكم عن دافعتم

 ".سلطة
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ق لم الوالء ذلك  وأخذ الدولة، أمن لجهاز ٌَرُّ

 كاملة البولٌسٌة الدولة نحو خطٌر منحى

 إسم وأصبح.. واألهوال التصرفات

 لحقوق سًء بملؾ مقترن اإلمارات

 القاسمً الشٌخ منه حذر ما وهو اإلنسان،

 .اعتقاله من أٌام قبل مقاله فً

 ٌقؾ التً الوحٌدة الوطنٌة القضاٌا تكن لم

 ورؼم القاسمً، كاٌد بن سلطان الشٌخ لها

 دابماًا  وٌعمل اإلعالم، فً النادر ظهوره

 أضواء عن بعٌداًا  المٌدان فً المواطن ألجل

 القاسمً الشٌخ كان. وتسلٌطها اإلعالم

 القضٌة و العربٌة القضاٌا مع واقفاًا 

 إماراتٌة قضٌة أعتبرها التً الفلسطٌنٌة

 .تحرٌرها إلى داعٌاًا  بإمتٌاز

 القاسمً كاٌد بن سلطان الشٌخ ٌقضً اآلن

 محاكمة فً سنوات عشر بالسجن حكماًا 

 العالم لدول تؤكٌداًا  وكانت وعبثٌة، سٌاسٌة

 بالسلطة ٌتحكم الدولة أمن جهاز أن

 إصالحً 94 محاكمة إنها القضابٌة،

 البالد شهدتها سٌاسٌة محاكمة أكبر إماراتً

 دولٌة إدانة وصحبتها التؤسٌس، منذ

 .واسعة وحقوقٌة

 على ؼٌور إماراتً كل ٌمثل القاسمً الشٌخ

 الدولة أمن جهاز ٌسحق أن ٌخشى وطنه،

 والوجودي، السٌاسً اإلمارات مستقبل

 المشاركة فً المجتمع حق أجل من الواقؾ

 كامل وطنً مجلس طرٌق عن السٌاسٌة

 فً والحرٌات الحقوق ٌحمً الصالحٌات،

 الرأي، عن التعبٌر حق وٌكفل اإلمارات،

 فً التدخل وتترك للداخل الحكومة وتتنبه

 .الخارجٌة القضاٌا
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 "اٌماسك "ترجمة

 البالد دخول من جامعً أستاذ منعت اإلمارات فً السلطات أن تاٌمز نٌوٌورك صحٌفة كشفت

 .أبوظبً فً المهاجرٌن البناء عمال لالستؽالل انتقاده بعد

 قضاٌا فً ومتخصص أبوظبً، فً نٌوٌورك جامعة فً ٌُدرس الذي روس، أندرو األستاذ وقال

 بشكل البالد، دخول من منعه جرى أنه األسبوع مطلع منذ ٌعلم لم أنه اإلثنٌن، ٌوم العمل،

 .محددة ؼٌر أمنٌة مخاوؾ بسبب واضح

 للوصول العاصمة، أبوظبً إلى للطٌران االتحاد رحلة ٌستقل أن خطط قد روس األستاذ وكان

 ظروؾ على بحثه استمرار مع هناك، الربٌع عطلة قضاء مخططاًا  نٌوٌورك، جامعة حرم إلى

 .السٌبة العمل

 التحقق حاول عندما أنه نٌوٌورك جامعة ربٌس وشؽل اجتماع عالم وهو الجامعً األستاذ وقال

 الصعود التستطٌع لً قٌل. " سفره جواز على كمبٌوتر عالمة وّضع الدولً، كنٌدي مطار فً

 العمالة أوضاع إلنتقادة الدولة دمول من اجتماع عالم تمنع اإلمارات
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 بدخول لً تسمح لن اإلماراتٌة السلطات أن وأدعوا. "روس السٌد قال ،"الطابرة متن على

 .مضٌفاًا  روس قال". البالد

 النفس علم أستاذ أٌضاًا، منعهم جرى الجامعة فً ٌعملون آخرٌن أساتذة أن الصحٌفة وأضافت

 األسباب من نوع أنه نشعر ألننا- الدواعً تلك من واحد هذا –أمنٌة ألسباب: " ٌقول ألومان جٌم

 ".أندرو مثل األماكن، بتلك العمل فً ٌؤملون الذٌن العلماء عمل فً بشدة تتدخل التً

 أن ونؤمل بها، التعرٌؾ إال "،"ذلك حٌال عمله ٌمكن الذي ما أعرؾ ال أنا "أولمان وأضاؾ

 ."ذلك تصحٌح على ستعمل الجامعة

 الحرٌة لجنة فً وٌعمل أبوظبً فً نٌوٌورك جامعة فً مساعد أستاذ وهو هونس مارجوي

 حرٌة احترام عدم إن: "اإلثنٌن ٌوم الجامعات ألساتذة األمرٌكٌة للجمعٌة األكادٌمٌة والمناصب

 .أبوظبً فً الجامعة مشروع تقصد". بؤكمله المشروع تتخلل التعبٌر

 الجامعة: "اإللكترونً بالبرٌد رسالة فً الجامعة بإسم الرسمً المتحدث وهو بٌكمان، جون وقال

 قال أبوظبً، فً العمل من سنوات خمس ؼضون وفً ،"واألفكار األشخاص تنقل حرٌة تدعم

 .األكادٌمٌة الحرٌة على بالتعدي ٌنددون التدرٌس هٌبة وأعضاء الجامعات طالب أن بٌكمان

 النظر بؽض أٌضاًا، الحال هو هذا لكن: "بالقول أبوظبً فً السٌاسة على باللوم بٌكمان وألقى

 تؤشٌرة على تسٌطر التً هً فالحكومة تعمل، أخرى جامعة أي أو نٌوٌورك جماعة مكان عن

 .بٌكمان السٌد كتب كما ،"الجماعة ولٌس والسٌاسة الهجرة

 منع سبب على للتعلٌق لطلبات تستجب لم واشنطن فً المتحدة العربٌة اإلمارات دولة مكتب

 .روس السٌد
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 اٌماسك-لندن

 من للعدٌد واالعتقال، واالحتجاز االستدعاء حاالت اإلنسان لحقوق العمانً المرصد وصؾ

 .التعبٌر وحرٌة للرأي واسعة قمع بعملٌة عمان سلطنة فً والكّتاب والمدّونٌن الناشطٌن

 ضحٌة أنه على ٌدل الرواٌة معاوٌة العمانً إعتقال حول الؽموض إستمرار المرصد وقال

 صادقت التً الخلٌجٌة األمنٌة اإلتفاقٌة بنود علٌه تنصّ  الذي الخلٌجً االستخباراتً التعاون

 .2014 الثانً كانون/ٌناٌر فً عمان علٌها

 البارز الحقوقً الناشط محاكمة صاللة فً اإلبتدابٌة المحكمة فً الٌوم تم العمانً المرصد وقال

 .المعلومات تقنٌة جرابم بتهمة جداد، سعٌد

 على إصراره مع المحكمة، قاضً من إلٌه الموجهه التهم كاّفة أنكر جداد أن المركز وأضاؾ

 القضٌة القاضً وحجز. والدولٌة المحلٌة القوانٌن له تكفله الذي الشخصً رأٌه عن ٌعّبر كان أنه

 .2015 آذار/مارس 31 تارٌخ فً بالحكم للنطق

 آذار/مارس 14 السبت ٌوم تم المركز وذكر

 السابق الرأي معتقل عن اإلفراج ،2015

 استدعابه تم قد كان الذي ―الؽٌالنً عبدهللا‖

 معه للتحقٌق 2015 آذار/مارس 11 ٌوم

 الملٌجً االستمخاراتً التعاون ضحٌة الرواحً معاوٌة.. حقوقً مرصد
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 عّدة ألٌام اعتقاله ٌتم أن قبل لساعات،

 .الحقا عنه واإلفراج

 من العدٌد تشهد عمان أن المركز وأكد

 واالعتقال، واالحتجاز االستدعاء حاالت

 فً والكّتاب، والمدّونٌن الناشطٌن من للعدٌد

 للرأي واسعة قمع بعملٌة وصفه ٌمكن ما

. التعبٌر وحرٌة

 

  الملٌج مركز

 اإلنسان لحقوق الخلٌج مركز دعاو

 عمان وسلطنة اإلمارات دولة فً السلطات

 معاوٌة الناشط عن الفوري اإلفراج

 .الرواحً

 تزال ال أمس له بٌان فً المركز وقال

 فً خطٌر لتهدٌدٍد  تتعرض التعبٌر حرٌة

 .وعمان المتحدة العربٌة اإلمارات دولة

 من سلسلة أحدث وفً المركز وأضاؾ

 اعتقال تم األساسً الحق لهذا االنتهاكات

 الرواحً معاوٌة البارز العمانً المدون

 العربٌة اإلمارات حدود على تعسفً بشكل

 عنه ٌسمع ولم مسقط من قادم وهو المتحدة

 .الحٌن ذلك منذ

 حقوق عن المدافع اعتقل اخرى جهة ومن

 بسبب على، الؽٌالنً عبدهللا اإلنسان

 .األلكترونٌة الشبكة على مانشره

 اإلنسان لحقوق الخلٌج مركز وحث

 اإلفراج على واإلمارات عمان فً السلطتٌن

 معاوٌة عن المشروط وؼٌر الفوري

 فقط ٌرتبط اعتقاله ان حٌث الرواحً

 اإلنترنت؛ على السلمٌة بنشاطاته

 على وجوده مكان عن بالكشؾ وطالب

 إلى المقٌد ؼٌر الوصول حق ومنحه الفور

 .وعابلته محام
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 اٌماسك- أخوظخً

 تؽطٌة وسط دبً، فً الماضٌة األٌام أقٌمت التً العرب االجتماعً التواصل رواد قمة اختتمت

 .حافلة رسمٌة إعالمٌة

 التواصل نجوم من مطالبات عن التقلٌدٌة اإلعالم وسابل تتحدث العادة ؼٌر وعلى لكن

 .الجدٌد اإلعالم استؽالل إساءة تمنع بضوابط اإلجتماعً

: تقرٌر عنوان ولفت القمة لتؽطٌة (19/3 الخمٌس ٌوم) صفحات عدة" االتحاد "صحٌفة وأفردت

 ".الجدٌد اإلعالم استؽالل إساءة تمنع ضوابط ٌرٌدون االجتماعً التواصل نجوم" 

 شبكات على للرقابة جدٌد نظام عن الشهر هذا سابق وقت فً أعلنت قد اإلتصاالت هٌبة وكانت

 .إلكترونً موقع 700 من قابمة مراقبة و اإلجتماعً التواصل

 ضرورة العرب، االجتماعً التواصل رواد قمة فً مشاركون أكد: " فقد الصحٌفة وبحسب

 عن بالبحث مطالبٌن االجتماعً، التواصل لمواقع السٌا االستخدام من تحد ضوابط وجود

 الجدٌد اإلعالم على الرقاخة زٌادة إلى ٌدعون االجتماعً التواصل رواد قمة
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 حٌث من الوسابل هذه فً المشرق الوجه

 اإلٌجابً االستثمار تحقٌق بهدؾ االستخدام

 بؤفضل واالرتقاء القنوات تلك من

 ".الممارسات

 التً ،«فٌنٌسا »عن الصحٌفة وتضٌؾ

 : االنستؽرام مشاهٌر إحدى بؤنها وصفتها

 التواصل وبرامج لمواقع أصبح»

 أصبحت فقد كبٌرة، أهمٌة االجتماعً

 بٌن معها التعامل وكثر واسعة، شهرتها

 المواقع هذه عبر ٌتواصلون حٌث الناس؛

 بعضهم أخبار ومعرفة بعضهم إلى للتعرؾ

 األخبار وتلقً رسابل وإرسال بعضاًا،

 فً جدٌد هو ما وكل والموضوعات

 والبرامج المواقع هذه أن مإكدة ،«الساحة

 وال األمور، تضبط ضوابط لها توجد ال

 محاربة فً الؽٌر إلفادة محدد منهج ٌوجد

 عدم فً المشكلة وتكمن السٌا، االستخدام

 . رقابة لوجود داعٌة كافٌة، رقابة وجود

 التواصل وسابل مٌزة أن إلى ولفتت

 بٌن االتصال تفاعل من تزٌد االجتماعً

 عملٌة وتسهل تكنولوجٌاًا، المجتمع أفراد

 مجاالت مختلؾ فً المعلومة على الحصول

 ركابز وجود من بد فال الحٌاة، وتخصصات

 .األمثل لالستخدام

 األعمال ورابد االعالمً بوخش أنس وبرر

 الحد إلى الرقابة عملٌة ضرورة اإلماراتً

 الدخٌلة واألفكار اإلشاعات انتشار: "من

 وضع صعوبة مع السٌما المجتمع، على

 الرقابة وفرض المواقع لهذه ضوابط

 .الصحٌفة بحسب–". علٌها

 –الرسمٌة البٌان صحٌفة نشرت أن وسبق

 على الرقابة ضرورة عن تقرٌراًا - أٌضاًا 

 التً األخبار من خوفاًا  التواصل شبكات

 الفتنة بؤخبار التقرٌر على معلقون وصفها

 و. السٌاسٌٌن المعتقلٌن أخبار إلى إشارة فً

 جهاز من المقربٌن المؽردٌن أحد وصؾ

 شبكات بؤن لدٌه والعاملٌن الدولة أمن

 ".منه بد ال شر "التواصل
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 اٌماسك – لندن

 ،"اإلرهاب "من العربٌة الدول لحماٌة" مشتركة عربٌة قوة"لـ المصرٌة المبادرة بدء منذ

 استخدامها من بالقناعة تتعلق ألسباب والدولً، العربً التجاهل من حالة هناك أن وٌالحظ

 .المنطقة فً دول لصالح لٌبٌا فً عسكري لتدخل كؽطاء

 واضحة، استراتٌجٌه أو ورق على مكتوب مشروع بدون و المعالم معروفة ؼٌر المبادرة هذه

 وهً. ٌزورها التً للدول و لإلعالم السٌسً عبدالفتاح المصري الربٌس ٌقوله حدٌث بل

 فً دولً بتدخل وتتعلق األمن لمجلس السٌسً عبدالفتاح قدمها التً المبادرة بعد الثانٌة المبادرة

 21 بذبح (داعش)" اإلسالمٌة الدولة تنظٌم "ٌسمى لما تنتمً أنها تقول مجموعة قٌام عقب لٌبٌا

 هذه لكن لٌبٌا، عمق فً المصري للطٌران ضربات لحقه ما وهو لٌبٌا، داخل مصري قبطً

 ".مشتركة عربٌة قوة "مبادرة محلها لتحل األمن مجلس من ُسحبت المبادرة

 الكساسبة معاذ األردنً الطٌار حرق بعد مشتركة عربٌة لقوة لّمح من أول كانت اإلمارات دولة

 للقوات األعلى القابد نابب أبوظبً عهد ولً تعزٌة أثناء العراق، فً" الدولة تنظٌم "ٌد على

 بالجٌش األردنً الجٌش بوصؾ الثانً عبدهللا للملك زاٌد، بن محمد الشٌخ المسلحة

 .التالً الٌوم فً 16 اؾ طابرات إثرها على اإلمارات وأرسلت (9/2 بترا).العربً

 "المشتركة العرخٌة القوة "فشل.. السٌسً و أخوظخً مخادرة فً قراءة
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 بؤن تنظر اإلمارات فً الخارجٌة السٌاسة

 فً أوسع لتدخل طرٌقة هً المشتركة القوة

 لٌبٌا ولٌس شرعً بؽطاء العربٌة الدول

 مثالٌة آلٌة بؤنها تإمن الوقت نفس فً. فقط

 من خصومه مواجهة فً" السٌسً "لدعم

 .السٌاسٌٌن المعارضٌن

 القوة "من تخوفات أٌضاًا  الؽرب ٌبدي

 التحالؾ "على تإثر بؤن" المشتركة العربٌة

 ٌستمد والذي" اإلرهاب لمكافحة الدولً

 أجوابه وفتح بالسالح العربً الدعم من قوته

 ٌحاول ولذلك. الدولٌة للقوات وأراضٌه

 -بقوله الؽربٌة المخاوؾ تبدٌد السٌسً

 مارس 9 ٌوم األمرٌكٌة نٌوز فوكس لـشبكة

 لن المشتركة العربٌة القوة- "الجاري

 الدولً والتحالؾ المجتمع دور مع تتعارض

 الربط السٌسً وحاول". اإلرهاب لمواجهة

 بالقول الدولً التحالؾ وبٌن القوة هذه بٌن

 تتطلب المنطقة فً اإلرهاب مكافحة: "أن

 الصدٌقة الدول مع وثٌقا عربٌا تعاونا

 وأن األوروبٌة، والدول المتحدة كالوالٌات

 الدولً التحالؾ من ٌتجزأ ال جزء مصر

 ضروس حربا وتخوض اإلرهاب، لمحاربة

 وعلى سٌناء فً اإلرهاب خطر ضد

 ".الؽربٌة حدودها

 

 السٌسً حماس فشل

 زٌارته قبٌل السٌسً صرح زابد وبحماس

 العربٌة القوة "أن السعودٌة العربٌة للمملكة

 على ستكون" اإلرهاب لمحاربة المشتركة

. سلمان الملك وبٌن بٌنه النقاش مابدة رأس

 عربٌاًا  دوراًا  "ستكون القوة أنه مإكداًا 

 السعودي الدور على ٌقتصر وال مشتركاًا 

 ".حدة على كالًا  واإلمارات والمصري

 تجاه السعودي الحماس بقلة السٌسً أنصدم

 ظل فً الفكرة السٌسً وضع فقد. الفكرة

 بٌن السٌاسً المشهد فً القابم التشابك

 مصر) العربٌة المنطقة فً ثالثة أطراؾ

 والسعودٌة ،(اإلمارات خلفها ومن)

 السعودٌة بالرؼبة أنصدم و ،(وتركٌا

 تركٌا تضم موحدة ُسنٌة جبهة بتكوٌن

 ٌراه ال الذي اإلٌرانً الخطر لمواجهة

 الشرق "مع مقابلة بحسب خطراًا  السٌسً

 .الزٌارة عقب" السعودٌة األوسط

 فً ظهر ما بحسب –متوتراًا  كان السٌسً

 القوة على االتفاق إن : "وقال- المقابلة
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 وكشؾ ،!"حضر بمن سٌكون المشتركة

 مركز ربٌس الٌزل، سٌؾ سامح اللواء

 فً االستراتٌجٌة، للدراسات الجمهورٌة

 ٌوم" 2مصر سً بً أم "فضابٌة مع مقابلة

 العربٌة القوة أن:" الجاري مارس8

 ، مصر ‖هم دول 5بـ ستبداًا  المشتركة

 والكوٌت، واإلمارات، والسعودٌة،

 ".تباعاًا  أخرى دول إلٌها وستنضم" واألردن

 

 ومصر اإلمارات هدف

 والسعودٌة الكوٌت تبدي لم حٌن وفً

 واإلمارات مصر و األردن فإن حماساًا،

 األردن. المشتركة القوة هذه إلى تدفعان

 ضد حربها نفقات لتسدٌد مالذ عن ستبحث

 بقوة سترد أنها أعلنت أن بعد الدولة تنظٌم

 تحتاج هً فلذلك. الجرٌمة بشاعة على

 أجل من اإلماراتً والسالح المال

 .الحرب تلك فً اإلستمرار

 عدم من وبالرؼم" المشتركة العربٌة القوة"

 عربٌة، لدول وقدمت مكتوبة مبادرة وجود

 السٌسً خطابات من تلخٌصها ٌمكن أنه إال

 :هدفٌن على

 فً التدخل وهو القوة لهذه األول فالهدؾ

 التً الدولة إلجتٌاح إقلٌمً كؽطاء لٌبٌا،

 التدخل وهو متالحقة، أزمات من تعانً

 ففً" واإلمارات مصر"لـ المزدوج

 حربٌة طابرات قامت 2014أؼسطس

 بقصؾ المصرٌة األراضً من إماراتٌة

 من كتابب علٌه تسٌطر التً طرابلس مطار

 .اللٌبٌة فبراٌر ثورة

 مارس صدر -المتحدة لألمم تقرٌر واتهم

 قامتا ‖بؤنهما ومصر اإلمارات- الجاري

 لٌبٌا، فً طبرق حكومة إلى سالح بتهرٌب

 لٌبٌا على السالح حظر مخترقتٌن

 ثالث منذ اللٌبٌة الثورة قٌام منذ المفروض

 الذخابر تهرٌب عن وتحدث ،‖سنوات

 مصرٌة مقاتلة وطابرات الخفٌفة واألسلحة

 اللٌبً والجٌش حفتر خلٌفة قوات إلى

 .لها الموالً

 اإلمارات إن المتحدة األمم خبراء وقال

 ؼٌر بشكل لٌبٌا إلى أسلحة صدرت

 المتحدة األمم تقرٌر أشار حٌث مشروع،

 نقل حول معلومات تلقوا خبراءها أن إلى

 اللٌبٌة طبرق مدٌنة إلى أسلحة ظبً أبو

 .الماضً العام أواخر
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 تم أنه المتحدة األمم خبراء تقرٌر وأوضح

 لمصر ملكٌتها تعود حربٌة طابرات إدخال

 أن التقرٌر أكد كما معالمها، إخفاء بعد

 الكرامة لعملٌة عسكرٌا دعما قدمت مصر

 من بدعم حفتر خلٌفة اللواء ٌقودها التً

 والمإتمر لٌبٌا ثوار ضد طبرق برلمان

 .طرابلس فً الوطنً

 مصر تقؾ ،(الٌمنً) الثانً الملؾ وفً

 السلطة على الحوثٌٌن سٌطرة من لٌنا موقفا

 خلفٌة على إلٌران مؽازلتها من كجزء

 ومساعٌها السوري الملؾ فً معها تقاطعها

 منهم وفدا استقبلت وقد منها، الؽاز الستٌراد

 حول ربٌسً شكل فً المباحثات وتركزت

 ؼلق وعدم المندب باب فً المالحة حرٌة

 قناة فً بالمالحة الرتباطها له، الحوثٌٌن

 .السوٌس

 أحادٌث سٌاقات فً الٌمنً الملؾ ٌورد ولم

 تقرٌب أجل من إال المصرٌٌن السٌاسٌٌن

 معارض بشكل تقؾ كانت التً السعودٌة

 الرٌاض صحٌفة فً فالكاتب الفكرة لهذه

: قال فبراٌر 27 فً مرعً آل سعٌد إبراهٌم

 العربٌة المملكة رأسها وعلى الخلٌج دول"

 مصالحها، عن الدفاع على قادرة السعودٌة

 ألي الحاجة دون إقلٌمً تهدٌد أي ومواجهة

 تحالؾ على الحفاظ مع كانت، دولة

 وباقً الشقٌقة مصر مع وثٌق إستراتٌجً

 دولة ألي العون ٌد ومد العربً، العالم دول

 ".ذلك منها ُطلب ما متى عربٌة

 

 مصر لدعم أمرى آلٌة

 الدخٌل خالد الدكتور السعودي األكادٌمً

 القوة هذه مؽزى حول تفصٌالًا  أكثر كان

 رإٌة بتكرٌس مصر رأس فً تدور التً

 على مقال فً الدخٌل وٌقول أوسع إماراتٌة

 فً حل أي الربٌس ٌستبعد: "الحٌاة صحٌفة

 موضوع. السٌاسً الحل ؼٌر سورٌة

 أحادٌثه فً تقرٌباًا  ٌرد ال والٌمن العراق

 الدور إلى بالنسبة األمر كذلك. وتصرٌحاته

 من كل فً خصوصاًا  المنطقة، فً اإلٌرانً

 حدٌث ٌكثر المقابل فً. وسورٌة العراق

 الخلٌج وأمن ولٌبٌا سٌناء عن الربٌس

 القوات هدؾ أن إلى ٌشٌر ذلك كل. العربً

 فً وال العراق فً ٌقع ال المشتركة العربٌة

 سٌناء فً وإنما الٌمن، فً وال سورٌة

 دول له تتعرض أن ٌمكن وما ولٌبٌا،

 فً اإلٌرانً الحضور عن ماذا. الخلٌج
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 التً المٌلٌشٌات أخطار تؽٌب كما. الربٌس أحادٌث عن ٌؽٌب أٌضاًا  هذا الخلٌج؟ وجوار الٌمن،

 الشرق »إلى حدٌثه فً مباشرة السٌسً الربٌس ُسبل عندما. المنطقة فً إٌران وتدربها تمولها

 على وركز تماماًا، الموضوع تفادى ،«طهران؟ مع عالقتكم إلى تنظرون كٌؾ »عن «األوسط

 ".الخلٌج أمن

 المستهدؾ هو اللٌبً الوضع أن ذلك؟ كل من استنتاجه ٌمكن الذي ما: "حدٌثه الدخٌل ٌكمل

 هً ما القوات هذه فكرة فإن صحٌحاًا، هذا كان وإذا. المشتركة القوات بفكرة ؼٌره دون األول

 سابقة ٌستدعً ما وهو. لٌبٌا فً تتوقعه لدور عربً ؼطاء وتؤمٌن مصر، لدعم أخرى آلٌة إال

 لٌست مصر نعم،. انتهت ماذا وإلى الماضً، القرن سبعٌنات فً لبنان فً مشتركة عربٌة قوات

 عن الحدٌث ٌنتهً هكذا لكن آنذاك، علٌه كان كما لٌس اآلن والزمن لبنان، لٌست ولٌبٌا سورٌة،

 ".الحسبان فً التماٌزات هذه تؤخذ وال وحدودها، أهدافها عن تفصح ال ؼامضة فكرة

 (مصر و اإلمارات) ٌخول لحظً مشروع هو مشتركة عربٌة قوة تشكٌل أن المالحظ من

 لهذا تكرٌس هو" حضر بمن "تشكٌلها أن السٌسً حدٌث وأن عربً، بؽطاء لٌبٌا، فً بالتدخل

 .العربٌة الجامعة ومٌثاق المتحدة، األمم اتفاقات ٌنقض الذي التدخل،

 الذي اإلٌرانً، الخطر لمواجهة محددة استراتٌجٌه وجود هو الحالً الوقت فً العرب ٌحتاجه ما

 فً أكبر بشكل سٌثمر المصري والدور المسلحة، بمٌلٌشٌاته ورأسٌاًا  بالمفاوضات، أفقٌاًا  ٌتمدد

 الُسنة، مواجهة ال الشٌعً، اإلٌرانً الخطر لمواجهة موحدة ُسنٌة جبهة فً الدخول قرر حال

 تحركات من أسرع وٌتمدد الحالً الوقت فً العربٌة الدول على ُمحقق كخطر األقل على

 .لردعه الخلٌجٌٌن
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 اٌماسك-لندن

 أعلنته الذي لمصر اإلدارٌة العاصمة بناء مشروع من تبرأها اإلماراتٌة إعمار شركة أعلنت

 .الشٌخ شرم مإتمر خالل المصرٌة الحكومة

 الحكومة عنه أعلنت مشروع فً طرفاًا  لٌست إنها اإلماراتٌة، العقارٌة إعمار شركة وقالت

 .مصر فً جدٌدة إدارٌة عاصمة إلنشاء وٌهدؾ الشٌخ شرم مإتمر خالل المصرٌة

 تنفٌذ فً بمشاركتها أفادت وإماراتٌة مصرٌة إعالمٌة تقارٌر عنه ما أوردت الشركة ونفت

 .المشروع

 قال والذي القاهرة شرقً الواقع الجدٌدة العاصمة مشروع فً طرفاًا  لٌست أنها الشركة وأكدت

 45 بتكلفة سنوات 7 إلى 5 من سٌستؽرق بناءها إن مدبولً، مصطفى المصري اإلسكان وزٌر

 .سكنٌة وحدة ملٌون 1.1 بناء ٌتضمن المشروع وأن االولى، للمرحلة دوالر ملٌار

 تقع ال حتى نفسها لتبربة الشركة سارعت" الجدٌد العربً لصحٌفة " صرحو محللٌن وحسب

 على الجٌش مع تعاقدت التً اإلماراتٌة آرابتك لشركة حدث كما سمعتها، تطال أضرار علٌها

 سكنٌة وحدة ملٌون لبناء مشروع

 سمعتها على موفاًا  الجدٌدة المصرٌة العاصمة من تخرأت اإلماراتٌة إعمار
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 مع الماضً، السبت مصر ووقعت

 اإلدارٌة العاصمة إنشاء عقد اإلمارات

 .دوالر ملٌار 80 إجمالٌة بتكلفة

 بمشروع المعنٌة األطراؾ أي تحدد ولم

 التكلفة توفٌر كٌفٌة الجدٌدة العاصمة

 للمشروع الالزمة الضخمة االستثمارٌة

 تعانً المصرٌة العامة الموازنة وأن خاصة

 العام فً جنٌه ملٌار 253 بلػ حاد عجز من

 تحدد لم كما ،2014-2013 الماضً المالً

 توفٌر فً دور لإلمارات كان إذا األطراؾ

 .ال أم االدارٌة العاصمة تموٌل من جزء

% 29 بنسبة المملوكة إعمار وكانت

 تقدمت الحكومٌة لالستثمارات دبً لمإسسة

 وحدتها إلدراج الماضً الشهر بطلب

 .القاهرة بورصة فً المصرٌة

 نوضح أن نود"الصادر الشركة بٌان وقال

 عملٌة فً طرفاًا  لٌست إعمار شركة بؤن

 وأن الجدٌدة، العاصمة مشروع تطوٌر

 هً المشروع تطوٌر ستتولى التً الشركة

 توجد وال بارتنرز سٌتً كابٌتال شركة

 ".إعمار وشركة الشركة هذه بٌن عالقة

 أشرؾ المصري االستثمار وزٌر لكن

 حٌنما أمس، أول أخرى رواٌة قدم سالمان،

 اإلماراتٌة" هٌلز إٌجل "شركة إن قال

 الحكومة مع وقعت من هً بؤبوظبً

 العاصمة إلنشاء اتفاق على المصرٌة

 .العقارٌة إعمار شركة ولٌست

 الرسمٌة األوسط الشرق أنباء وكالة ونقلت

 حدث اإلعالم وسابل إن "قوله، سالمان عن

 ربٌس العبار محمد صفة فً لبس لدٌها

 االتفاقٌة على وقع الذي هٌلز إٌجل شركة

 شركة نفسه الوقت فً ٌرأس أنه حٌث

 ".العقارٌة إعمار

 آذار/مارس فً أعلنت هٌلز، إٌجل وكانت

 قرب جدٌدة مدٌنة بناء تنوي أنها الماضً،

 وٌستؽرق دوالر، ملٌار 80 بقٌمة القاهرة

 شبكة نقلته ما بحسب سنة، 12 بناإها

 باألخبار المتخصصة األمٌركٌة" بلومبرغ"

 .االقتصادٌة

 مصرٌة إعالم وسابل العبار محمد وأبلػ

 المسإولة الشركة أسس أنه الماضً، السبت

 من "آخرٌن مستثمرٌن مع المشروع عن

 رأس أصحاب ونحن.. العربٌة المنطقة

 ".المال
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 الذي الرقم ٌفوق ما وهو دوالر، ملٌار 90 نحو تبلػ المشروع تكلفة اجمالً إن العبار وقال

 .دوالر ملٌار 80 وهو مصرٌون مسإولون أعلنه

 إن المنشاوي، رنده اإلسكان، وزارة أول وكٌل قالت المشروع، سٌتولى لمن أخرى رواٌة وفً

" سٌتً كابٌتال "باسم مشتركة شركة اإلماراتٌة بارتنرز سٌتً كابٌتال شركة مع ستإسس مصر

 .اإلدارٌة العاصمة لتنفٌذ

 ستمول التً هً اإلماراتٌة والشركة. باألرض المشروع فً ستدخل مصر "أن إلى وأشارت

 ".تموٌلها مصر ستتولى التً الحكومٌة المنطقة عدا بالكامل المشروع

 

 

 

لحظة التوقيع على االتفاق
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 اٌماسك-لندن

 ضؽوطها تمارس زالت ما اإلمارات أن المصري" والعدالة الحرٌة حزب "فً قٌادي كشؾ

 توقفت وقت فً ،"إرهابٌة "المسلمٌن اإلخوان جماعة اعتبار بشؤن البرٌطانٌة الحكومة على

 .الملؾ ذات فً السعودٌة الضؽوط

 .المسلمٌن اإلخوان لجماعة السٌاسً الذراع هو والعدالة الحرٌة وحزب

 زالت ما اإلمارات دولة "أن سودان، محمد الحزب فً الخارجٌة العالقات لجنة ربٌس وكشؾ

 بموجب" الجماعة تحركات على قٌود فرض على لحثها برٌطانٌا، على شدٌدة ضؽوطاًا  تفرض

 قرٌباًا  ستصدر نتٌجته أن صحافٌة معلومات تفٌد والذي عام، حوالً منذ تجرٌه الذي التحقٌق

 .جداًا 

 من عدد على أنفقت اإلمارات "أن ،"الجدٌد العربً "لـصحٌفة تصرٌحات فً سودان، وأوضح

 كانت أنها كما الماضٌة، األٌام خالل برٌطانٌا فً اإلسالمٌة للمنظمات المناهضة الفعالٌات

 األسبوع حضره الشٌخ، شرم فً االقتصادي للمإتمر بالتروٌج متعلق لمإتمر الربٌسً الممّول

 ".دمٌان هانً المصري المالٌة وزٌر الماضً

 وتوقف السعودٌة" إرهاخٌة اإلموان "اعتخار خرٌطانٌا على اإلمارات ضغوط
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 برباسة لجنة الماضً، أبرٌل فً كلّؾ قد كامٌرون، دٌفٌد البرٌطانً، الوزراء ربٌس وكان

 فً الجماعة بنشاطات المتعلق التقرٌر بإعداد جنكٌنز، جون الرٌاض فً البرٌطانً السفٌر

 .إرهابٌاًا  تنظٌماًا  اعتبارها ٌتوجب كان إذا وفٌما المتحدة، المملكة

 ما فً برٌطانٌا على ضؽوط ممارسة عن توقفت السعودٌة "أن سودان كشؾ نفسه، السٌاق وفً

 اإلخوان جماعة قٌادات من كبٌر عدد عن أفرجت الرٌاض "أن كاشفاًا  ،"الشؤن بهذا ٌتعلق

 ".العزٌز عبد بن هللا عبد الراحل الملك حكم فترة خالل لدٌها معتقلٌن كانوا المصرٌٌن،

 إلى الفتاًا  ،"سابقون برلمانٌون ونواب الجماعة، فً كبار قادة بٌنهم "كان المعتقلٌن أن وأوضح

 ".االعتقاالت تلك عن اإلعالن عدم على األطراؾ كافة من تكتم هناك كان "أنه

 بٌن إٌجابً اتجاه فً كبٌراًا  تطوراًا  شهدت الماضٌة الفترة "أن" الجدٌد العربً"لـ مصادر وأكدت

 مصر إخوان من قٌادات بٌن لقاء حدوث لدرجة ارتقى المسلمٌن، اإلخوان وجماعة السعودٌة

 ".سعودٌٌن ومسإولٌن

 التحقٌق، نتابج عن اإلعالن بشؤن كبٌر جدل ثار تقرٌرها، من جنكٌنز لجنة انتهاء عقب أنه ٌذكر

 فور عنه اإلعالن مقرراًا  ٌكن لم التقرٌر إن البرٌطانٌة الحكومة فٌه قالت الذي الوقت ففً

 بن هللا عبد الراحل الملك حكم تحت والسعودٌة، االمارات أن رسمٌة مصادر أكدت منه، االنتهاء

 .الجماعة صالح فً التحقٌقات جاءت أن بعد النتابج عن اإلعالن لعدم ضؽطتا العزٌز، عبد

 عنها صادر بٌان فً لندن، فً اإلنسان حقوق عن والدفاع للمحاماة" أن تً آي "شركة وكشفت

 على أدلة هناك لٌست "أنه التحقٌق، لجنة من بالقرٌبة وصفتها مصادر عن نقالًا  سابق، وقت فً

 ".إرهابٌة بؤنشطة المسلمٌن لإلخوان صالت أي

 اللجنة لها توصلت التً األصلٌة الحقابق لقلب "وضؽوطاًا  محاوالت هناك أن البٌان وذكر

 ".المتحدة المملكة فً المقٌمٌن وأعضابها المسلمٌن اإلخوان جماعة سمعة وتلطٌخ

 االتصال للجنة وأتاحت جنكٌنز مع كامل بشكل تعاونت" اإلخوان "جماعة أن البٌان وأضاؾ

 .العالم أنحاء كافة فً القٌادات مستوى على بؤعضابها
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 اٌماسك- واشنطن

 ٌتمدد جدٌداًا  جٌشاًا  ٌواجه المصري العسكري االنقالب أن األمرٌكٌة بولٌسً فورٌن مجلة قالت

 .وفضفاض سري بشكل الحكومة شبكات فً بسرعة

 وضعت ،2013 عام فً العسكري االنقالب حدوث ومنذ أنه: "لها تقرٌر فً الصحٌفة وأضافت

 الدٌنٌٌن والقادة الشباب حركة وقادة المدونٌن من خصومها الجدٌدة المصرٌة الحكومة

 خالل من تنزلق تزال ال واحدة معارضة جماعة ولكن. القضبان وراء منتظم بشكل والصحفٌٌن

 سرٌة مجموعة وهم ،―نهضاوي ألتراس ‖اسم أنفسهم على أعضاإها وٌطلق. الحكومة شبكات

 ".بسرعة أعدادها تنمو وفضفاضة،

 هابلة مجموعات وهم باأللتراس، مصر وتشتهر: "بالقول نهضاوي األلتراس منهم المجلة وتفسر

ا القدم كرة مشجعً من  من ألتراس نهضاوي ولكن. الشؽب أعمال فً متورطٌن ٌكونون ما ؼالبًا

 دعمهم هو ٌوحدهم ما قدم، كرة لفرٌق المتعصب حبهم حول التوحد من وبدالًا . مختلؾ نوع

 ".السلطة إلى المسلمٌن اإلخوان جماعة إعادة فً والرؼبة مرسً محمد المخلوع للربٌس

 أول هو نهضاوي ألتراس: "األمرٌكٌة للمجلة للجماعة مإسس عضو وهو فٌصل، محمد وقال

 االنقالب ضد مظاهرات بتنظٌم نقوم: "مضٌفاًا ". األوسط الشرق فً سٌاسٌة ألتراس مجموعة

 جدٌد جٌش ٌواجه مصر فً العسكري االنقالب.. خولٌسً فورٌن
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 نقاتل ونحن السٌسً، بلد إنها حٌث اآلن؛ بعد مصر هذه نسمً أن ٌمكننا وال. الظلم وضد

 ".الستعادتها

 

 18 سن فً قائد

ا فٌصل ٌعد ،18 الـ سن وفً: "المجلة وتقول ا شخصًا ًٌا  شاب إنه. األلتراس أفراد أحد لٌكون مثال

ا، األتقٌاء ومن وفقٌر ًٌا ا 18 الـ مدى وعلى. لٌخسره شًء لدٌه ٌبق ولم دٌن  شاهد الماضٌة، شهرًا

 وكان. العسكري االنقالب ضد الحتجاجهم أصدقابه من العشرات تحصد وهً الشرطة فٌصل

 خالل األمن أفراد وجه فً لوقوفه الماضً أكتوبر فً القاهرة جامعة من طرد قد نفسه هو

 ".الهواء لمكٌفات مصلح كمساعد اآلن وٌعمل الجامعً، الحرم داخل مظاهرة

ا، 21 العمر من البالػ فٌصل شقٌق قتل ٌناٌر، وفً  فً احتجاج فً مرتٌن أصٌب أن بعد عامًا

 اندلعت عندما فبراٌر، فً الشرطة أٌدي على ٌموتون األصدقاء من المزٌد شاهد وقد. المطرٌة

 .منه أخذه للحكومة ٌمكن أكثر شًء هناك ولٌس القدم؛ لكرة مباراة بعد شؽب أعمال

 ألتراس ٌعد ، أمثالة من اآلالؾ وهإالء لفٌصل وبالنسبة باآلالؾ عددهم أن المجلة وتشٌر

 فً عضو وهو محمد، حازم وقال. مسموعة أصواتهم لجعل وطرٌقةًا  دعم شبكة نهضاوي

ا السجن فً بهم وٌلقى ٌموتون أصدقابً كان‖: الجٌزة من األلتراس  كان لقد. اآلخر تلو واحدًا

ا، أفعل أن أردت ولذلك؛ مكان، كل فً ظلم هناك ا ٌفعلون ألتراس وكان شٌبًا  .‖شٌبًا

ا ،2012 عام أواخر فً نهضاوي ألتراس وتشكل  الربٌس ضد المتنامٌة الحركة على ردًا

ا 50 حوالً من مجموعة مجرد باعتباره بدأ: "فٌصل وقال. مرسً محمد السابق،  تعرفوا شخصًا

 ".اعتصام فً البعض بعضهم على

 أثناء األعلى األصوات أصحاب كنا ألننا البعض بعضنا وجدنا لقد": "بولٌسً فورٌن"ل وأضاؾ

ا كنا أننا رأٌنا وعندما. الهتاؾ ا جمٌعًا  قررنا المعتقدات، نفس ونتشارك القدم كرة نحب شبابًا

 شبكات استخدام هً الفكرة وكانت". البداٌة فً مرسً ألتراس أنفسنا سمٌنا وقد. منظمة تشكٌل

 ولكن صؽٌرة، بؤعداد النهضاوي وبدأ. لمرسً الدعم لحشد كطرٌقة القدم كرة أندٌة ألتراس

 مما لمرسً، المإٌدة والنهضة رابعة ساحات اعتصامات بعنؾ الجٌش فض بعد ارتفعت أرقامه

 .شخص 1000 إلى ٌصل ما مقتل عن أسفر
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 عضو آالف 10

 10 قتل وقد. األعضاء من 1000 ربما لدٌنا كان االعتصامات، فض قبل: "فٌصل وأضاؾ

ا نهضاوي أللتراس اسمنا بتؽٌٌر قمنا ولذلك؛ النهضة، ساحة فً منهم  ذلك، وبعد. لهم تكرٌمًا

 ".عضو آالؾ 10 إلى أعضابها عدد لٌصل كبٌرة بسرعة المجموعة نمت

 ألتراس إن ،"البنا حسن "المسلمٌن اإلخوان جماعة مإسس حفٌدة وهً البنا، وفاء وقالت

ا لعب نهضاوي ا دورًا : وأضافت. االنقالب تلت التً األٌام فً للجٌش المعارضة تعببة فً حاسمًا

 اعتصام فك بعد االحتجاجات معظم قادة كانوا. والهتافات الشعارات معظم أصل هم كانوا"

 صنع من كان رابعة فً حدث ما. القدم كرة فً ٌفعلون مثلما للناس األمل وأعطوا رابعة، ساحة

 ".هللا صنع من وألتراس هللا،

 ٌكون أن على حرٌصة المسلمٌن اإلخوان جماعة أن من الرؼم وعلى األمرٌكٌة المجلة وتشٌر

ا لإلخوان تنتمً ال المجموعة أن مالحظة على حرٌصةًا  البنا كانت جانبها، إلى ألتراس ًٌا . رسم

ا متهور ألمر إنه: "البنا وقالت . اإلخوان من أنه على لالنقالب مناهض شخص أي نسمً أن جدًا

ا تكون أن دون والشرعٌة مرسً جانب إلى تكون أن ٌمكنك  ".المسلمٌن اإلخوان فً عضوًا

 نهضاوي فإن األخرى، المعارضة للمجموعات بالنسبة ولكن،: "بالقول بولٌسً فورٌن وتستدرك

 وبٌن نهضاوي ألتراس بٌن التعاون فً ملحوظ نقص هناك لذلك، ونتٌجةًا . واحد واإلخوان

 نبٌل، محمد وقال". العلمانٌة أبرٌل 6 شباب حركة مثل اإلسالمٌة، ؼٌر المعارضة جماعات

 نحمل ال ولكننا الحالٌة، الحكومة ضد سواء حد على كالنا ٌكون قد: "الحركة باسم المتحدث

 إعادة فقط هو وهدفهم. كان أٌنما الظلم محاربة هو أبرٌل 6 هدؾ: "وأضاؾ". األهداؾ نفس

 ".لمرسً مإٌدٌن لسنا ألننا ضدنا، الواقع فً إنهم. مرسً

ا األكثر المعارضة المجموعة هً أبرٌل 6 شباب حركة أن من الرؼم وعلى  أن إال اآلن، رسوخًا

 لنهضاوي، بالنسبة وأما. القضبان وراء قادتها رمً طرٌق عن شلها من تمكنت السٌسً حكومة

 هٌكل لها لٌس مماثلة، جماعات لمواجهة فعالة إستراتٌجٌة على بعد ٌعثر لم الحالً النظام فإن

 .رسمً قٌادة
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: وقالت. لالنقالب المناهضة الحركة أمل هم نهضاوي ألتراس أن البنا وفاء تعتبر السبب، ولهذا

 بدإوا والناس ؼبٌة، الحكومة هذه ألن أخرى، مرة شعبٌة ثورة هناك تكون الذي الٌوم سٌؤتً"

 ".ذلك ٌدركون

 على عضو ألؾ 70 من ٌقرب ما الٌوم نهضاوي ألتراس ولدى: "األمرٌكٌة المجلة وتشٌر

 فً محافظة 15 من أكثر فً الفروع عشرات ولدٌه بوك، فٌس على الرسمٌة الفرٌق صفحة

 بعضها عن مستقل بشكل الؽالب فً وتعمل نفسها، تلقاء من الفروع هذه نشؤت وقد. البالد

. إؼالقها الحكومة على الصعب من ٌجعل مما مركزٌة، منظمة أو زعٌم أي لدٌها ولٌس. البعض

 للسفر التخطٌط ٌتم أكبر، مظاهرات إلقامة البعض بعضها مع التعاون الفروع هذه تقرر وعندما

ا ًٌا ا التخطٌط من بدالًا  وآخر، واحد فرع منظم بٌن أفق ًٌا  التسلسل من كثٌفة شبكة خالل من عمود

 ".الهرمً

 مجموعة على نهضاوي ألتراس ٌعتمد مظاهراته، من واحدة بمهاجمة الشرطة تقوم وعندما

 هذه وتدعى. الشرطة قوات مع والتعامل المظاهرة، عن باالنفصال لتقوم أعضابه، من فرعٌة

 ".المجهولون "المجموعة

ا الشرطة قوات ٌواجهون الذٌن هم المجهولٌن إن فٌصل وقال  مجهولة مجموعة وهم لوجه، وجهًا

 ما إذا وعنٌفون مسلحون "ولكنهم هم، من ٌعرؾ أحد ال األمامٌة، الخطوط فً المقاتلٌن من

 ".كذلك ٌكونوا أن إلى بحاجة كانوا

ا معرضٌن نهضاوي ألتراس شباب سٌكون حٌن وفً: "بولٌسً فورٌن وتقول  للتهدٌد دابمًا

 بؤنه ثقة على وهم دٌنهم، عن ٌدافعون بؤنهم الشبان هإالء ٌإمن علٌهم، القبض وإلقاء بالهجوم

: ―رواش أبو ‖من ألتراس عضو وهو إبراهٌم، سٌد وقال. منه الخوؾ علٌهم ٌجب ما هناك لٌس

 أذهب عندما لذلك؛: "وأضاؾ". شهٌد هو الظالم، ٌد على ٌموت من بؤن دٌننا فً نإمن"

". اآلن بعد خابفٌن لسنا ونحن. شًء كل رأٌنا لقد. الموت رأٌنا لقد. هللا باسم أذهب لالحتجاج،

. فقط األلتراس نشاط أججت الحكومة استجابة أن ٌبدو نشاطهم، ردع من وبدالًا  لذلك، ونتٌجةًا 

 فً راؼبٌن جدد أعضاء 5 على نحصل منا، اثنٌن فٌها ٌعتقلون مرة كل فً:"فٌصل وقال

 ".الحكومة هذه تزول حتى النمو فً نستمر سوؾ: "وأضاؾ". إلٌنا االنضمام

 


