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  ا٣ٔبقي

 أطعؼ ٤ٜٗبٕ آٍ ؾا٣ع ثٖ ض٤ِلخ اإلٓبؼار٢ اُؽئ٤ف إ االث٤ٖ٘،( ٝاّ) اإلٓبؼار٤خ األٗجبء ًٝبُخ هبُذ

 أشٌبٍ ًبكخ ٌٝٓبكسخ ٝٓوعقبرٜب األظ٣بٕ ثبؾظؼاء أُؽرجطخ ألكؼبٍا ثزدؽ٣ْ ٣وؼ٢ ثوبٕٗٞ ٓؽقٞٓب

 .اٌُؽا٤ٛخ ضطبة ٝٗجػ اُز٤٤ٔؿ

 أٝ أٝاُؼو٤عح اُع٣ٖ أقبـ ػ٠ِ اُدٔبػبد أٝ األكؽاظ ث٤ٖ اُز٤٤ٔؿ ردؽ٣ْ ػ٠ِ اُوبٕٗٞ ٗض ًٔب

 ك٢ اُع٣ٖ اقزـالٍ ٌٝٓبكسخ اإلث٢٘، األطَ أٝ إُِٞ أٝ اُؼؽم أٝ اُطبئلخ أٝ أُِخ أٝ أُػٛت

 اُوزَ ػ٠ِ رسؽ٣ؼب ثبٌُلؽ اُؽ٢ٓ اهزؽٕ اغا اإلػعاّ ا٠ُ رظَ ثؼوٞثبد ٝاُدٔبػبد األكؽاظ رٌل٤ؽ

  .ُػُي ٗز٤دخ اُدؽ٣ٔخ كٞهؼذ

 أٝ األظ٣بٕ الؾظؼاء اُعاػ٤خ ٝاُلؼب٤ُبد ُِدٔؼ٤بد ؼاظػخ ػوٞثبد رطج٤ن اُظبظؼ اُوبٕٗٞ ٝرؼٖٔ

 .اٌُؽا٤ٛخ ضطبة اثبؼح أٝ اُز٤٤ٔؿ

 أُدؽٓخ ُألكؼبٍ أُب٢ُ ُِعػْ ظؼْٛ ٤ِٕٓٝٞ اُكدٖ ا٠ُ رظَ اُؼوٞثخ كبٕ اُوبٕٗٞ ٝثسكت

 . اُوبٕٗٞ ث٘ظٞص

 لإلعدام عقوبته تصل والكراهٌة التمٌٌز حول قانونا تصدر اإلمارات
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 اُؽق٤ٔخ اإلٓبؼار٤خ األٗجبء ًٝبُخ ٝأٝؼظد

 :ُوبٕٗٞخؿء ٖٓ ا( ٝاّ)

 اُش٤ص اُكٔٞ طبزت أطعؼ: "ٝاّ ٝهبُذ

 زلظٚ اُعُٝخ ؼئ٤ف ٤ٜٗبٕ آٍ ؾا٣ع ثٖ ض٤ِلخ

 ٕ٘ٔٓ ُك٘خ/ ٕ/ ؼهْ ثوبٕٗٞ ٓؽقٞٓب هللا

 ٝاُػ١ ٝاٌُؽا٤ٛخ اُز٤٤ٔؿ ٌٓبكسخ ثشؤٕ

 ثبؾظؼاء أُؽرجطخ األكؼبٍ ثزدؽ٣ْ ٣وؼ٢

 أشٌبٍ ًبكخ ٌٝٓبكسخ ٝٓوعقبرٜب األظ٣بٕ

 ٓطزِق ػجؽ اٌُؽا٤ٛخ ضطبة ٝٗجػ اُز٤٤ٔؿ

 . اُزؼج٤ؽ ٝؽؽم ٝقبئَ

 اُػاد ا٠ُ اإلقبءح اُوبٕٗٞ ٣سظؽ ٝرلظ٤ال

 أٝ اُؽقَ أٝ األٗج٤بء أٝ األظ٣بٕ أٝ اإل٤ُٜخ

 ألزٌبّ ٝكوب اُؼجبظح ظٝؼ أٝ اُكٔب٣ٝخ اٌُزت

 أٝ األكؽاظ ث٤ٖ اُز٤٤ٔؿ أٝ اُوبٕٗٞ ٛػا

 أٝ اُؼو٤عح أٝ اُع٣ٖ أقبـ ػ٠ِ اُدٔبػبد

 أٝ اُؼؽم أٝ اُطبئلخ أٝ أُِخ أٝ أُػٛت

 اُوبٕٗٞ خؽّ ًٔب.. اإلث٢٘ األطَ أٝ إُِٞ

 اُلز٘خ اثبؼح شؤٗٚ ٖٓ ػَٔ أٝ هٍٞ ًَ

 أٝ األكؽاظ ث٤ٖ اُز٤٤ٔؿ أٝ أٝاُ٘ؼؽاد

 شجٌخ ػ٠ِ ٗشؽٙ ضالٍ ٖٓ اُدٔبػبد

 أٝأُٞاهغ االرظبالد شجٌبد أٝ أُؼِٞٓبد

 ٝقبئَ أٝ اُظ٘بػ٤خ أُٞاظ أٝ اإلٌُزؽ٤ٗٝخ

 اُٞقبئَ ٖٓ ٝق٤ِخ أ٣خ أٝ أُؼِٞٓبد رو٤٘خ

 ٝغُي أُؽئ٤خ أٝ أُكٔٞػخ أٝ أُوؽٝءح

 أٝ أٝاٌُزبثخ ًبُوٍٞ اُزؼج٤ؽ ؽؽم ثٔطزِق

 . اُؽقْ

  

 والعقىياث الجرائم

 ًَ ردؽ٣ْ ك٤زْ ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ ُ٘ض ٝٝكوب 

 ازعٟ أٝ األظ٣بٕ ا٠ُ ثبإلقبءح ٣وّٞ ٖٓ

 أٝ ردؽ٣سٜب أٝ ٓوعقبرٜب أٝ شؼبئؽٛب

 أُكبـ أٝ ٜٓ٘ب اُكطؽ٣خ أٝ ػ٤ِٜب اُزطبٍٝ

 ٖٓ أ١ ػ٠ِ اُزؼع١ اُوبٕٗٞ ٣دؽّ ًٔب..ثٜب

 أٝ اإلرالف أٝ ثبُزسؽ٣ق اُكٔب٣ٝخ اٌُزت

 ا٠ُ األشٌبٍ ٖٓ شٌَ ثؤ١ أٝاإلقبءح اُزع٤ٗف

 اإلقبءح أٝ أٝاإلرالف اُزطؽ٣ت ردؽ٣ْ خبٗت

 .أٝأُوبثؽ اُؼجبظح ُعٝؼ اُزع٤ٗف أٝ

 ضٔف ػٖ روَ ال ٓعح ثبُكدٖ ٣ؼبهت ٝػ٤ِٚ 

 ٓبئز٤ٖ ػٖ روَ ال اُز٢ ٝثبُـؽآخ ق٘ٞاد

 ظؼْٛ ٤ِٕٓٞ ردبٝؾ ٝال ظؼْٛ أُق ٝضٔك٤ٖ

 اؼرٌت ٖٓ ًَ اُؼوٞثز٤ٖ ٛبر٤ٖ ثبزعٟ أٝ

 أػالٙ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص األكؼبٍ ٖٓ كؼال

 .اُزؼج٤ؽ ؽؽم ثبزعٟ

 قجغ ػٖ روَ ال ٓعح ثبُكدٖ ٣ؼبهت ًٔب 

 ضٔكٔبئخ ػٖ روَ ال اُز٢ ٝثبُـؽآخ ق٘ٞاد

 ٖٓ ًَ ظؼْٛ ٢ٗٞ٤ِٓ ردبٝؾ ٝال ظؼْٛ أُق
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 أٝ ك٤ٜب أٝاُطؼٖ اإل٤ُٜخ اُػاد ػ٠ِ رطبٍٝ

 ػ٠ِ اُزطبٍٝ أٝ ا٤ُٜب اإلقبءح أٝ ثٜب أُكبـ

 أٝ آُْٜ أٝ ؾٝخبرْٜ أٝ اُؽقَ أٝ األٗج٤بء أزع

 أٝ ثْٜ أُكبـ أٝ ْٜٓ٘ أٝاُكطؽ٣خ طسبثزْٜ

 ؿ٤ؽٛب أٝ اُزؼج٤ؽ ؽؽم ثبزعٟ ا٤ُْٜ اإلقبءح

 ٖٓ أ١ ثبقزطعاّ أٝ األضؽٟ اُظٞؼ ٖٓ

 . اُٞقبئَ

 أُؼبهجخ ػ٠ِ ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ ٝٗض 

 ق٘ٞاد ػشؽ ػٖ روَ ال ٓعح ثبُكدٖ

 أُق ضٔكٔبئخ ػٖ روَ ال اُز٢ ٝاُـؽآخ

 ٝهؼذ اغا ظؼْٛ ٢ٗٞ٤ِٓ ردبٝؾ ٝال ظؼْٛ

 ٓٞظق ٖٓ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُدؽائْ ثؼغ

 أٝ ػِٔٚ رؤظ٣خ ثٔ٘بقجخ أٝ ثكجت أٝ أث٘بء ػبّ

 ٝهغ أٝ ثٜب ٌِٓلب أٝ ظ٤٘٣خ طلخ غ١ شطض

 ٣ؼبهت ًٔب.. اُؼجبظح ظٝؼ ازعٟ ك٢ اُلؼَ

 ك٢ اُع٣ٖ اقزـَ ٖٓ ًَ أُئهذ ثبُكدٖ

 ثبُوٍٞ قٞاء ثبٌُلؽ خٔبػبد أٝ أكؽاظ ؼ٢ٓ

 اُٞقبئَ ٖٓ أ١ ثبقزطعاّ أٝ ثبٌُزبثخ أٝ

 اُؽ٢ٓ اهزؽٕ اغا اإلػعاّ اُؼوٞثخ ٝرٌٕٞ

 اُدؽ٣ٔخ كٞهؼذ اُوزَ ػ٠ِ رسؽ٣ؼب ثبٌُلؽ

 . ُػُي ٗز٤دخ

 ال ٓعح ثبُكدٖ ٣ؼبهت ثوبٕٗٞ ُِٔؽقّٞ ٝٝكوب

 أقف أٝ أٗشؤ ٖٓ ًَ ق٘ٞاد ػشؽ ػٖ روَ

 أٝ ٤ٛئخ أٝ ٓؽًؿا أٝ خٔؼ٤خ أظاؼ أٝ ٗظْ أٝ

 إلزعاٛب كؽػب أٝ خٔبػخ أٝ ر٘ظ٤ٔب أٝ ٓ٘ظٔخ

 ثـؽع اُٞقبئَ ٖٓ أ٣ب ُػُي اقزطعّ أٝ

 ضطبة اثبؼح أٝ اُز٤٤ٔؿ أٝ األظ٣بٕ اؾظؼاء

 ًٔب..ُٚ اُزؽ٣ٝح أٝ غُي رسج٤ػ أٝ اٌُؽا٤ٛخ

 ق٘ٞاد قجغ ػ٠ِ رؿ٣ع ال ٓعح ثبُكدٖ ٣ؼبهت

 اُدٜبد ٖٓ أ١ ا٠ُ اٗؼْ ٖٓ ًَ

 أٝ ك٤ٜب شبؼى أٝ أػالٙ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص

 . ثؤؿؽاػٜب ػِٔٚ ٓغ طٞؼح ثؤ٣خ أػبٜٗب

 ال ٓعح ثبُكدٖ أُؼبهجخ اُوبٕٗٞ رؼٖٔ ًٔب 

 ٗظْ أٝ ػوع ٖٓ ًَ ق٘ٞاد ضٔف ػٖ روَ

 ًبٕ اغا اُعُٝخ ك٢ اخزٔبػب أٝ ٓئرٔؽا

 أٝ أٝاُز٤٤ٔؿ األظ٣بٕ اؾظؼاء ٓ٘ٚ اُـؽع

 اُؼوٞثخ ثػاد ٣ٝؼبهت اٌُؽا٤ٛخ ضطبة اثبؼح

 ٓغ االخزٔبع أٝ أُئرٔؽ ك٢ شبؼى ٖٓ ًَ
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 كغ اُؼبٓخ ُِٝكِطخ ثؤؿؽاػٚ ػِٔٚ

 ػ٘ع اُوٞح اقزؼٔبٍ ٓغ أٝاالخزٔبع أُئرٔؽ

 .  االهزؼبء

 ظؼْٛ ٤ِٕٓٝٞ اُكدٖ ا٠ُ رظَ ػوٞثبد

 ث٘ظٞص أُدؽٓخ ُألكؼبٍ أُب٢ُ ُِعػْ

 اُوبٕٗٞ

 أُؼبهجخ ػ٠ِ ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ ٝشعظ 

 ٓبئز٢ ػٖ روَ ال اُز٢ ٝاُـؽآخ ثبُكدٖ

 ٤ِٕٓٞ ػ٠ِ رؿ٣ع ٝال ظؼْٛ أُق ٝضٔك٤ٖ

 هجَ أٝ ؽِت أٝ أٝػؽع هعّ ٖٓ ٌَُ ظؼْٛ

 ظػٔب أٝ أٓٞاال ركِْ أٝ قِْ أٝ زظَ أٝ

 ًبٕ ٓز٠ ٓجبشؽ ؿ٤ؽ أٝ ٓجبشؽ ثطؽ٣ن ٓبظ٣ب

 أُؼبهت األكؼبٍ ٖٓ كؼَ اؼرٌبة ثوظع غُي

 .اُوبٕٗٞ ٛػا أزٌبّ ثٔٞخت ػ٤ِٜب

  

 المخالفت االعخباريت الشخصياث معاقبت

 ٣ؼبهت أٗٚ ػ٠ِ ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ ٝٗض 

 االػزجبؼ١ اُشطض ٤ًَٝ أٝ ٓع٣ؽ أٝ ٓٔثَ

 أُ٘ظٞص اُدؽائْ ٖٓ خؽ٣ٔخ اؼرٌجذ اغا

 اُؼب٤ِٖٓ أزع ثٞاقطخ اُوبٕٗٞ ٛػا ك٢ ػ٤ِٜب

 أُوؽؼح اُؼوٞثبد ثػاد ُٝظبُسٚ ثبقٔٚ ُع٣ٚ

.. ثٜب ػِٔٚ ثجذ اغا أُؽرٌجخ اُدؽ٣ٔخ ػٖ

 ٓكئٝال االػزجبؼ١ اُشطض ٣ٌٕٝٞ

 ٖٓ ثٚ ٣سٌْ ثٔب اُٞكبء ػٖ ثبُزؼبٖٓ

 .رؼ٣ٞؼبد أٝ ٓب٤ُخ ػوٞثبد

 اُؼوٞثبد ثزٞه٤غ االضالٍ ػعّ ٝٓغ 

 رسٌْ اُوبٕٗٞ ٛػا ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص

 ٝا٤ُٜئبد ٝأُؽاًؿ اُدٔؼ٤بد ثسَ أُسٌٔخ

 ٝاُدٔبػبد ٝاُز٘ظ٤ٔبد ٝأُ٘ظٔبد

 ًٔب.. ٜٗبئ٤ب أٝ ٓئهزب ؿِوٜب أٝ ٝكؽٝػٜب

 ٝاألٓزؼخ األٓٞاٍ ثٔظبظؼح أُسٌٔخ رسٌْ

 ك٢ اقزؼِٔذ اُز٢ األٝؼام أٝ األظٝاد أٝ

 ٛػا ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُدؽائْ اؼرٌبة

 األخ٘ج٢ ثبثؼبظ أُسٌٔخ رسٌْ ًٔب.. اُوبٕٗٞ

 ثٜب أُسٌّٞ اُؼوٞثخ ر٘ل٤ػ ثؼع اُعُٝخ ػٖ

 .ػ٤ِٚ

 اُد٘بح ٖٓ ثبظؼ ٖٓ ًَ اُؼوٞثخ ٖٓ ٣ٝؼل٠ 

 ٛػا ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُدؽائْ ازعٟ ك٢

 اإلظاؼ٣خ أٝ اُوؼبئ٤خ اُكِطبد ثبثالؽ اُوبٕٗٞ

 زظَ كبغا ػٜ٘ب اٌُشق هجَ اُدؽ٣ٔخ ػٖ

 خبؾ اُدؽ٣ٔخ ػٖ اٌُشق ثؼع اإلثالؽ

 اإلثالؽ أظٟ ٓز٠ اُؼوٞثخ ٖٓ اػلبإٙ ُِٔسٌٔخ
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 أزٌبّ رطج٤ن ك٢ ٓسظٞؼا ر٤٤ٔؿا ٣ؼع ال أٗٚ ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ اػزجؽ ًٔب.. اُد٘بح ثبه٢ ػجؾ ا٠ُ

 أٝ ُِٔؽأح اُعُٝخ ك٢ آضؽ رشؽ٣غ أ١ أزٌبّ ثٔٞخت رزوؽؼ ٓ٘لؼخ أٝ أكؼ٤ِخ أٝ ٤ٓؿح ًَ اُوبٕٗٞ ٛػا

 .ُـ٤ؽْٛ أٝ اُكٖ ٌُجبؼ أٝ اإلػبهخ ُػ١ٝ أٝ اُطلَ

 أُؽرجطخ األكؼبٍ ًبكخ ٌٓبكسخ ا٠ُ ثٔدِٜٔب رٜعف أضؽٟ أزٌبٓب ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ ٝرؼٖٔ 

 ٝقبئَ ٓطزِق ػجؽ اٌُؽا٤ٛخ ضطبة ٝٗجػ اُز٤٤ٔؿ أشٌبٍ ًبكخ ٌٝٓبكسخ ٝٓوعقبرٜب األظ٣بٕ ثبؾظؼاء

 .اُؽق٤ٔخ اُدؽ٣عح ك٢ ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ ٗشؽ ربؼ٣ص ٖٓ شٜؽ ثؼع ثٜب ٣ؼَٔ إٔ ػ٠ِ اُزؼج٤ؽ ٝؽؽم
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 ضبطخ رؽخٔخ - ا٣ٔبقي

 ٣كزطعّ إٔ ٣ٌٖٔ اإلٓبؼاد ك٢ طعؼ اُػ١ اُدع٣ع اُوبٕٗٞ إٔ ٝٝرش ؼا٣زف ٤ٖٛٞٓ ٓ٘ظٔخ زػؼد

 اُوؼبء رس٤ؿ ظَ ك٢ ُِسٌٞٓخ أُ٘زوع٣ٖ ػع ق٤كزطعّ اُوبٕٗٞ ٝإٔ اُزؼج٤ؽ، زؽ٣خ ُزو٤٤ع

 .اإلٓبؼاد

 ٝٓوعقبرٜب األظ٣بٕ ثبؾظؼاء أُؽرجطخ األكؼبٍ ثزدؽ٣ْ ٣وؼ٢ هبٕٗٞ ،(7/ٕٓ) االث٤ٖ٘ ٣ّٞ ٝطعؼ،

 .اُؼبظ٣خ اُس٤بح ك٢ أٝ االٗزؽٗذ ػجؽ قٞاء  . اٌُؽا٤ٛخ ضطبة ٝٗجػ اُز٤٤ٔؿ أشٌبٍ ًبكخ ٌٝٓبكسخ

 اُوِن": آ١ ٤ٓعا٣كذ"ُـ ٝٝرش ؼا٣زف ٤ٖٛٞٓ ك٢ اُط٤ِح شئٕٝ ك٢ اُجبزث ٌٓـ٤ٖ ٤ٌٗٞالـ ٝهبٍ

 ".اُزكبٓر رشد٤غ قزبؼ رسذ اُزؼج٤ؽ زؽ٣خ ض٘ن ُؿ٣بظح اقزطعآٚ ٖٓ ٝاػر

 رؼَٔ خ٘ك٤خ ٕٓٓ ٖٓ أًثؽ ٣ؼ٤ش ز٤ث ُِزكبٓر، ٌٓبٕ أٜٗب ؽ٣ِٞخ كزؽح ٓ٘ػ اُسٌٞٓخ ٝرسعثذ

 هجَ ٖٓ اُسٌٞٓخ اٗزوبظ ٣دؽ١ غُي ٝٓغ. ٝاالٗوكبّ اُؼ٘ق ٖٓ رؼب٢ٗ ٓ٘طوخ ك٢ ٝئبّ، ك٢ ٓؼب  

 ٣شٌِٕٞ اُػ٣ٖ -أُٜبخؽ٣ٖ اُؼٔبٍ ُسوٞم ًبك٤خ زٔب٣خ رٞك٤ؽ ك٢ ُلشِٜب اإلٗكبٕ زوٞم ٓ٘ظٔبد

 .اُكٌبٕ ٖٓ% 0ٓ ٗسٞ

 ك٢ اُزؼج٤ؽ، زؽ٣خ ػ٠ِ ٝزش٢ اػزعاء ٛٞ اُوبٕٗٞ ق٤بم: "ٝٝرش ؼا٣زف ٤ٖٛٞٓ ك٢ اُجبزث ٝهبٍ

 ".اإلٓبؼاد ظُٝخ ك٢ اُز٘ل٤ػ٣خ ُِكِطخ اُلؼ٤ِخ اُك٤طؽح رسذ هؼبئ٢ ٗظبّ ٝخٞظ ظَ

 أًثؽ رٌٕٞ إٔ اإلٓبؼاد ظُٝخ ق٤كبػع ٛػا إٔ اُسب٢ُ أُ٘بش ظَ ك٢ أٗٚ أػزوع ال: " ٝأػبف

 ."شٔٞال

 التسامح تشجٌع ستار تحت" التعبٌر خنق" استمرار" التمٌٌز" قانون: راٌتس هٌومن
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 ضبص ـ ا٣ٔبقي 

 ٛػا إٔ ٓئًع٣ٖ ٝاٌُؽا٤ٛخ، اُز٤٤ٔؿ ٌُٔبكسخ ثالظْٛ أطعؼرٚ اُػ١ اُوبٕٗٞ آبؼار٤ٕٞ ٗشطبء اٗزوع

 ُسوٞم االٗزٜبًبد أٗٞاع أثشغ اُكِطبد رٔبؼـ ز٤ٖ ك٢ كوؾ، اإلػال٢ٓ ُالقزٜالى اُوبٕٗٞ

( ٛبشزبم) ٝقْ ػ٠ِ اُ٘شطبء رؼ٤ِوبد ٝخبءد اُكدٕٞ، ظاضَ اإلٗكبٕ

 االخزٔبػ٢ اُزٞاطَ ٓٞهغ ػ٠ِ ٝاقؼب اٗزشبؼا اٗزشؽ اُػ١ ٝاٌُؽا٤ٛخ،_اُز٤٤ٔؿ_ٌٓبكسخ_هبٕٗٞ#

 ". ر٣ٞزؽ"

 ػ٠ِ رطج٤وٚ ٣زْ إٔ أ٤ٔٛخ ػٖ كؼال اُزؼج٤ؽ، زؽ٣خ ٖٓ ُِسع اُوبٕٗٞ اقزـالٍ ٖٓ اُ٘شطبء ٝزػؼ

 ٝر٤ٌْٔ اػزوبُْٜ ػجؽ أُؼبؼػ٤ٖ رظ٤ع ك٢ اُكِطبد رٔبؼقٜب اُز٢ االٗزوبئ٤خ ػٖ ثؼ٤عا اُد٤ٔغ

 . أكٞاْٜٛ

ّْ  ُٞ اٗٚ ثبُوٍٞ اُعه٤وخ ٝرلبط٤ِٚ اُوبٕٗٞ ٖٓ ٗشطبء ٝقطؽ  ق٤ؼطؽٕٝ أُؼبؼػ٤ٖ كبٕ رطج٤وٚ ر

 اُكدٖ أٝ اإلػعاّ اُؼوٞثخ كزٌٕٞ اُوبٕٗٞ ُٞائر ػ٤ِْٜ ر٘طجن إٔ ٖٓ ضٞكب اإلشبؼح ثِـخ ُِزؼبَٓ

 . ؽ٣ِٞخ ُك٘ٞاد

 إ هللا ػجع اُطبُن ػجع اإلٓبؼار٢ أُـؽظ هبٍ

 ك٢ ٝاٌُؽا٤ٛخ اُز٤٤ٔؿ ٌٓبكسخ هبٕٗٞ

 اُؼجبظح، زؽ٣خ ٓغ ٣زؼبؼع ال األٓبؼاد

 ٖٓ ُِسع ٣كزـَ ال إٔ ٣دت أٗٚ ٓكزعؼًب

 !!اإلعالمً لالستهالك والكراهٌة التمٌٌز مكافحة قانون: إماراتٌون نشطاء
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 ٓكز٣ٞبرٜب أظ٠ٗ ك٢ ٢ٛ اُز٢ اُزؼج٤ؽ زؽ٣خ

 . أطال

 ػ٠ِ كؼِن  زؽّ آٍ اثؽا٤ْٛ اُ٘بشؾ أٓب

 إ: ك٤ٜب هبٍ ُٚ رـؽ٣عح ك٢ اُدع٣ع اُوبٕٗٞ

 ٖٓ أٍٝ ٝاٌُؽا٤ٛخ اُز٤٤ٔؿ ٌٓبكسخ هبٕٗٞ

 اُػ٣ٖ اُسٌٞٓخ ٓٔثِٞ ْٛ ػ٤ِْٜ ٣٘طجن

 إٔ ػ٠ِ ٓشعظا ٝاُٞؽ٤٘خ، اُٞؽٖ ٣سزٌؽٕٝ

 ػ٠ِ ،!"ُـ٤ؽْٛ ثَ ُْٜ ٣ٞػغ ُْ اُوبٕٗٞ"

 . رؼج٤ؽٙ زع

 اُوبٕٗٞ إ رـؽ٣عرٚ ك٢ زؽّ آٍ ٝأػبف

 ػ٠ِ ق٤طجن َٛ ٌُٖٝ: "ٓزكبئال ٓٔزبؾ،

 ". اُد٤ٔغ؟

 اُوٞا٤ٖٗ ك٢ اإلشٌب٤ُخ إٔ ػ٠ِ ٝشعظ

 ك٢ ال اُوٞا٤ٖٗ رطج٤ن ك٢ رٌٖٔ اإلٓبؼار٤خ

 اُؼعاُخ ؿ٤بة ا٠ُ ٓ٘ٚ اشبؼح ك٢ ٝػؼٜب،

 . اُسوٞه٤خ

 كبٗزوع اُؼد٢ٔ٤ ػجعهللا ر٣ٞزؽ ػ٠ِ اُ٘بشؾ أٓب

 اُز٘بهغ ٖٓ: هبئال ُٚ، رـؽ٣عح ك٢ اُوبٕٗٞ

 ٌٓبكسخ هبٕٗٞ اقزظعاؼ ٣زْ إٔ اُلبضؽ

 ٝاٌُؽا٤ٛخ اُز٤٤ٔؿ ثِع ك٢ ٝاٌُؽا٤ٛخ اُز٤٤ٔؿ

 . ٝطلٚ زع ػ٠ِ ٝاُظالذ، اُزو٠ ألَٛ

 اُوبٕٗٞ ػ٠ِ  اُلالق٢ ثبٍُٜٞ ػؽاؼ ٝػِن

 ػٖٔ أػق اُِْٜ: "ك٤ٜب خبء ُٚ رـؽ٣عح ك٢

 اُع٤ٗب أشـِزْٜ اُػ٣ٖ ٖٓ ردؼ٢ِ٘ ٝال ظ٢ِ٘ٔ،

 ".ا٢ُ أقبء ٝػٖٔ ػ٢٘ اػق اُِْٜ ك٘كٞى،

" ٓكز٤٘ؽ" زكبة طبزت ػِن خٜزٚ ٖٓ 

 اُز٤٤ٔؿ ٌٓبكسخ هبٕٗٞ إ: ثبُوٍٞ ر٣ٞزؽ ػ٠ِ

 ،"اإلػال٢ٓ ُالقزٜالى هبٕٗٞ" اال ٛٞ ٓب

 أًثؽ اإلٓبؼار٢ اُ٘ظبّ" إٔ ػ٠ِ ٓشعظا

 ". اإلٗكبٕ ُسوٞم اٗزٜبًب   اُط٤ِح أٗظٔخ

 اُؽؾ٣ٖ قدٖ إٔ ا٠ُ" ٓكز٤٘ؽ" ٝٗٞٙ

 أٗٞاع أشع ك٤ٚ ٣ٔبؼـ اإلٓبؼاد ك٢ اُك٤بق٢

 اشبؼح ك٢ اُٞزش٤خ، ٝاالٗزٜبًبد اُزؼػ٣ت

 ٝأزؽاؼ اُؽأ١ أطسبة ٣ِوبٙ ٓب ا٠ُ ٓ٘ٚ

 كؽأٟ اُٞاثَ ضبُع أٓب. اُكدٕٞ ك٢ اإلٓبؼاد

 ٓدِف ُٜٔٔخ رك٤ٜال اُدع٣ع اُوبٕٗٞ ك٢

 ٓطبؽجب ،"أُٞهؽ"ثـ ٝطلٚ اُػ١ اُشٞؼٟ

 ،!"ُٝؿم ٗكص" ٛٞ ٓبرسزبخٞٗٚ ًَ: "ا٣بْٛ

 .ٝطلٚ زع ػ٠ِ

 اُج٘ٞظ ٛػٙ ؽجوذ ُٞ" أٗٚ ا٠ُ اُٞاثَ ٝأشبؼ 

 ٝؼثٔب ٣وُٞٚ، ٓب ٣دع ُٖ اُجؼغ كبٕ ػ٘عٗب،

 ا٠ُ ٓ٘ٚ اشبؼح ك٢ ،!اإلشبؼح ُِـخ ٣ِدؤ

 ُٔ٘غ اُكِطبد قزٔبؼقٚ اُػ١ اُزؼ٤٤ن

 .ثٌِٔخ ُٝٞ أُطبُلخ ا٥ؼاء
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 ضبطخ هؽاءح -ا٣ٔبقي 

 ك٢ ُالضزالف اززؽآٚ ٝ اُزكبٓر، ا٠ُ اٗس٤بؾٙ ٓئضؽا ، طعؼ اُػ١ اُز٤٤ٔؿ ٌٓبكسخ هبٕٗٞ ٣ظٜؽ

 . ُِد٤ٔغ اززؽآْٜ اإلٓبؼاد أث٘بء ػ٠ِ ٓؼؽٝف أٓؽ ٝٛٞ ٓطزِلخ، خ٘ك٤خ ٕٓٓ ك٤ٚ رؼ٤ش ثِع

 . االخزٔبػ٢ ٝاُزٞاطَ االٗزؽٗذ شجٌخ ػجؽ أٝ اُؼبٓخ، اُس٤بح ٣شَٔ اُوبٕٗٞ ك٢ اُزدؽ٣ْ ظائؽح

 أُطبُج٤ٖ اػزوبٍ ٓ٘ػ طعؼد اُز٢ األضؽٟ اُوٞا٤ٖٗ ُٔدٔٞػخ اقزٌٔبٍ ٛٞ اُوبٕٗٞ ٌُٖ

 اُعُٝخ أٖٓ خٜبؾ إٔ أًعد أُزسعح األْٓ. أُطبُت رِي ؼأـ ػ٠ِ ٝاُوؼبء اُك٤بق٤خ ثبإلطالزبد

 . ثبقٜٔب أزٌبٓب   ٣ٝظعؼ اُوؼبئ٤خ ثبُكِطخ ٣زسٌْ

 ُِكِطخ رٞخٚ اُز٢ ُالٗزوبظاد ضظ٤ظب   ًبٕ( ٕٕٔٓٗٞكٔجؽ طعؼ) االٌُزؽ٤ٗٝخ اُدؽائْ هبٕٗٞ ك٢

 ٓسبًٔخ رعاُٝٞا اُػ٣ٖ ٓؼظْ ػ٠ِ ٝاقزطعّ اإلٗزؽٗذ، ٝشجٌخ االخزٔبػ٢ اُزٞاطَ شجٌبد ػجؽ

 ٌٓبكسخ" هبٕٗٞ خبء ك٤ٔب ،(0ٗ اإلٓبؼاد) ظ٤ُٝب   أُؼؽٝكخ اُوؼ٤خ ك٢( اإلٓبؼاد أزؽاؼ)

 اُػ٣ٖ ٝأُو٤ٔ٤ٖ أُؼبؼػخ ٖٓ اإلٓبؼار٤٤ٖ ُزط٣ٞق كؼلبػخ ثٔٞاظ أُبػ٢ اُؼبّ" اإلؼٛبة

 اإلؼٛبة، اقزٜعاف ػ٠ِ ٓٞاظ رسز١ٞ اُكبثو٤ٖ ٝاُوب٤ٖٗٞٗ ثِعاْٜٗ، ك٢ ق٤بق٤خ ٤ٓٞال   ٣ٌِٕٔٞ

 ُٜب اُز٢ األضؽٟ أُٞاظ اقزطعٓذ غُي ٓغ االٗزؽٗذ، ػ٠ِ اُ٘ظت خؽائْ اٗزشبؼ ٓ٘غ ٝأ٣ؼب  

 . ٝاُزؼج٤ؽ اُؽأ١ ثسؽ٣خ ػالهخ

 المؤسسات داخل احتجاج ألي استهداف": التمٌٌز مكافحة" لقانون قراءة
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 ُْ أٜٗٔب اُكبثو٤ٖ اُوب٤ٖٗٞٗ ك٢ أُالزع

 أُٞظل٤ٖ خؽائْ رع٣ٖ ٓٞاظ ػ٠ِ رسز٣ٞب

 ك٢ اُوعق٤خ طلخ اػطزْٜ ك٤ٔب اُس٤٤ٌٖٓٞ،

 ك٢ ٓبظح إ ثَ ،"االٌُزؽ٤ٗٝخ اُدؽائْ" هبٕٗٞ

ال  ػٖ اُؼلٞ آٌب٤ٗخ ا٠ُ رش٤ؽ اُوب٤ٖٗٞٗ ًِ

 ٣جِؾ اُػ١ اُشطض أٝ اُس٢ٌٓٞ أُٞظق

 ٓشبؼًب   ًبٕ ُٝٞ زز٠ اُدؽائْ رِي ػٖ

 !. ك٤ٜب

 ًػُي ٣ؼط٢ اُز٤٤ٔؿ، ٌٓبكسخ اُدع٣ع، اُوبٕٗٞ

 رك٤ٔزْٜ ٣ٌٖٔ ُٔب االٓز٤بؾ غاد

 أُٝئي أٝ ُِسٌٞٓخ، اُزبثؼ٤ٖ" أُطجؽ٣ٖ"ثـ

 ثْٜ ٤ُؿج ؿ٤ؽْٛ ػ٠ِ زوعا   ٣سِٕٔٞ اُػ٣ٖ

 .اُزْٜ رِي ثبزعٟ اُكدٕٞ ك٢

  

   الحكىمييه المىظفيه اسخهذاف

 كؼلبػخ ٓٞاظ ػ٠ِ ٣سز١ٞ اُدع٣ع اُوبٕٗٞ

 ،"اٌُؽا٤ٛخ ثبثبؼح" أُوظٞظ ٓب ٣ؼؽف ُْ

 ٝاُلكبظ اُك٤بق٤خ، األٓٞؼ ك٢ اُسع٣ث َٝٛ

( ٌُؽا٤ٛخ اثبؼح) اُعُٝخ ك٢ ٝاإلظاؼ١ أُب٢ُ

 اُوبٕٗٞ ٣وغ َٝٛ ،!اُعُٝخ؟ ك٢ أُكئ٤ُٖٝ

 ػٖ ٣جِـٕٞ اُػ١ اُسوٞه٤٤ٖ اُ٘بشط٤ٖ ػ٠ِ

 اثبؼح" أٗٚ( ٓثال  ) اُكدٕٞ ك٢ االٗزٜبًبد

 ثؼع ػٖ ٣شبؼًٕٞ اُػ٣ٖ أُٝئي أٝ ،"ٌُِؽا٤ٛخ

 زوٞم أخَ ٖٓ زوٞه٢ ٓئرٔؽ ر٘ظ٤ْ ك٢

 ػع ٌُِؽا٤ٛخ اثبؼح أٗٚ اُجالظ ك٢ اإلٗكبٕ

 !. ٝأ٤٤ٖ٘ٓ؟ ز٤٤ٌٖٓٞ ٓكئ٤ُٖٝ

 أُٞظل٤ٖ اقزٜعاف ٣دؽ١ األقبـ ٛػا ػ٠ِ

 طلخ ٣ٌِٕٔٞ اُػ٣ٖ أُٝئي أٝ اُس٤٤ٌٖٓٞ

 ثبُكدٖ: "٣وؼ٢ كبُوبٕٗٞ اُعُٝخ، ك٢ ظ٤٘٣خ،

 اُز٢ ٝاُـؽآخ ق٘ٞاد ػشؽ ػٖ روَ ال ٓعح

 ردبٝؾ ٝال ظؼْٛ أُق ٓٓ٘ ػٖ روَ ال

 اُدؽائْ ثؼغ ٝهؼذ اغا ظؼْٛ ٢ٗٞ٤ِٓ

 أٝ أث٘بء ػبّ ٓٞظق ٖٓ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص

 غ١ شطض أٝ ػِٔٚ رؤظ٣خ ثٔ٘بقجخ أٝ ثكجت

 ك٢ اُلؼَ ٝهغ أٝ ثٜب ٌِٓلب أٝ ظ٤٘٣خ طلخ

 ."اُؼجبظح ظٝؼ ازعٟ

  

  الكراهيت إثارة

 أٝ ٝأُع٣ؽ٣ٖ، اُؼَٔ ؼإقبء اٗزوبظ كٔ٘غ

 ك٢ اظاؼ١ أٝ ٓب٢ُ ككبظ ُٔ٘غ اخزٔبع ر٣ٌٖٞ

 شجٌبد ػجؽ زز٠ ُإلززدبج، ٓئقكخ

 اثبؼح" ك٢ ٓشبؼًخ ٛٞ االخزٔبػ٢ اُزٞاطَ

 ٖٓ ٣دؽّ اُوبٕٗٞ إ زز٠" اٌُؽا٤ٛخ ضطبة

 اُزـؽ٣ع ٝاػبظح ،"ُٚ ٣ؽٝج" أٝ" غُي ٣سجػ"
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 ٣وغ كٜٞ ٝرسج٤ػ ُػُي رؽ٣ٝح" ر٣ٞزؽ" ػ٠ِ

 ".اٌُؽا٤ٛخ ضطبة" ك٢

 االخزٔبع أٝ أُئرٔؽ كغّ  اُوبٕٗٞ ٣د٤ؿ 

 أٝ" ٓشًٌٞب   ٣ٌٕٞ هع" اخزٔبع ك٢ ثبُوٞح

 ٣ؼؽف ُْ اُػ١" اُز٤٤ٔؿ" ٝ" اٌُؽا٤ٛخ ٣ث٤ؽ"

 أٝ اُع٣ٖ، أٝ اُد٘ف، أقبـ ػ٠ِ ر٤٤ٔؿ َٛ

 أُشبؼًٕٞ ٣كدٖ ٝهع...! إُِٞ أٝ اُؼَٔ،

 ضٔف ثبُكدٖ قٞاء زع ػ٠ِ ٝأُ٘ظ٤ٖٔ

 .ق٘ٞاد

 أُؼبهجخ ػ٠ِ ثوبٕٗٞ أُؽقّٞ ٝشعظ 

 أُق ٕٓ٘ ػٖ روَ ال اُز٢ ٝاُـؽآخ ثبُكدٖ

) ٖٓ ٌَُ ظؼْٛ ٤ِٕٓٞ ػ٠ِ رؿ٣ع ٝال ظؼْٛ

 أٝ زظَ أٝ هجَ أٝ ؽِت أٝ ػؽع أٝ هعّ

 ثطؽ٣ن ٓبظ٣ب ظػٔب أٝ أٓٞاال( ركِْ أٝ قِْ

 ثوظع غُي ًبٕ ٓز٠ ٓجبشؽ ؿ٤ؽ أٝ ٓجبشؽ

 ػ٤ِٜب أُؼبهت األكؼبٍ ٖٓ كؼَ اؼرٌبة

 اُػ٣ٖ أُٝئي زز٠. اُوبٕٗٞ ٛػا أزٌبّ ثٔٞخت

 ٖٓ ٝاٌُؽا٤ٛخ اُز٤٤ٔؿ ثعائؽح ُْٜ ػالهخ ال

 اُوبٕٗٞ ظائؽح ك٢ ٓٞػٞػٕٞ ْٛ اُؼب٤ِٖٓ

 .ك٤ٚ ٓشٌٞى" اُ٘ظبكخ ػبَٓ" زز٠

  

   العمال ضذ حمييز

 كجؼع ضط٤ؽ خبٗت ا٠ُ اُوبٕٗٞ ٣ش٤ؽ

 رسٌْ( أطال   ك٤ٜب أُشٌٞى) أُسبًٔخ

 ر٘ل٤ػ ثؼع اُعُٝخ ػٖ األخ٘ج٢ ثبثؼبظ أُسٌٔخ

 . ػ٤ِٚ ثٜب أُسٌّٞ اُؼوٞثخ

 اُؼٔبٍ ػع ر٤٤ٔؿا   اُوبٕٗٞ ٛػا ٣ٝؼع

 قدْٜ٘ ٣ز٤ر كٜٞ اُجالظ، ك٢ أُٜبخؽ٣ٖ

 ٓطبُجزْٜ ثٔدؽظ ثِعاْٜٗ، ا٠ُ ٝرؽز٤ِْٜ

 ر٘زظؽ ٝهذ ك٢ أُئقكبد، ك٢ ثبُسوٞم

 أخَ ٖٓ اُعُٝخ ضطٞاد اُسوٞه٤خ أُ٘ظٔبد

 ٖٓ ٓطبُجْٜ اػزكبف ٝٓ٘غ زوٞهْٜ ػٔبٕ

 .أُع٣ؽ٣ٖ هجَ

 ك٢ اُوؼبئ٢، اُٞػغ ٣كزوؽ إٔ ٣ٌٖٔ ال 

 اُ٘ظبّ ك٢ اطالزبد ردؽٟ ُٖ ٓب اُعُٝخ،

 ٝزز٠ اُوٞا٤ٖٗ اطعاؼ ٖٓ ثؤًِٔٚ، اُوؼبئ٢

 ثٔؽقّٞ رؼ٤٤٘ٚ خؽٟ اُػ١ كبُوبػ٢ رؼ٤٤ْٜ٘،

 اُػ١ اُوبٕٗٞ ق٤٘لػ أ٤٘ٓخ، ٝٓٞاكوخ ز٢ٌٓٞ

 أُزجغ، اُسن ٤ُٝف اُعُٝخ، أٖٓ خٜبؾ ٣ٌزجٚ

 كبٕ رظعؼ، اُز٢ ًٜػٙ كؼلبػخ هٞا٤ٖٗ ٝك٢

 اُكدٕٞ، ٗسٞ اُزعكن ك٢ ٣كزٔؽٕٝ أُظب٤ُْ

 .اُسعٝظ ضِق ٣طؽظٕٝ ثْ



 

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

 

           
13 

 2015ٌولٌو 

 

 ضبص- ا٣ٔبقي

 اإلٓبؼار٢" ٝاٌُؽا٤ٛخ اُز٤٤ٔؿ ٌٓبكسخ هبٕٗٞ" اإلٗكبٕ زوٞم ُٔؼِٞٓبد اُؼؽث٤خ اُشجٌخ اػزجؽد

 .اُعُٝخ أٖٓ خٜبؾ هجَ ٖٓ ُِٔالزوخ اُؽأ١ أطسبة ٣ؼؽع

 ٕ٘ٔٓ ُك٘خ( ٕ) ؼهْ اُوبٕٗٞ ٓؽقّٞ ؼكؼٜب ػٖ -االٌُزؽ٢ٗٝ ٓٞهؼٜب ػ٠ِ ث٤بٕ ك٢– ٝأػؽثذ 

 أُٞاكن اإلث٤ٖ٘ ٤ٜٗبٕ آٍ ؾا٣ع ثٖ ض٤ِلخ اُش٤ص أُزسعح اُؼؽث٤خ اإلٓبؼاد ظُٝخ ؼئ٤ف أطعؼٙ اُػ١

 ٝٓوعقبرٜب، األظ٣بٕ ثبؾظؼاء أُؽرجطخ األكؼبٍ ردؽ٣ْ“ ثـ ٣وؼ٢ ٝاُػ١ اُدبؼ١، ٤ُٞ٣ٞ ٕٓ

 ػ٠ِ “اُزؼج٤ؽ ٝؽؽم ٝقبئَ ٓطزِق ػجؽ اٌُؽا٤ٛخ ضطبة ٝٗجػ اُز٤٤ٔؿ، أشٌبٍ ًبكخ ٌٝٓبكسخ

 اال اُز٤٤ٔؿ، أشٌبٍ ٌٝٓبكسخ اٌُؽا٤ٛخ ضطبة ٗجػ ٗسٞ ا٣دبث٤خ ضطٞح أُجعأ ز٤ث ٖٓ أٗٚ ٖٓ اُؽؿْ

 ٗظٞطٚ ٝرسَٔ ُِـب٣خ، هبق٤خ أُجعأ ز٤ث ٖٓ ٗؽكؼٜب اُز٢ اإلػعاّ ُؼوٞثخ رظَ اُز٢ أزٌبٓٚ إٔ

 .ُِٔالزوخ اُؽأ١ أطسبة رؼؽع هع كؼلبػخ رؼج٤ؽاد

 ٗض ثسكت خؽائْ رُؼع اُز٢ األكؼبٍ ظائؽح ُِـب٣خ رزكغ اُوبٕٗٞ إٔ اُؼؽث٤خ اُشجٌخ ٝاػزجؽد 

 اُ٘وع إٔ ز٤ث اُزؼج٤ؽ، زؽ٣خ ٣و٤ع ال ثٔب ٝػجطٚ رطج٤وٚ آ٤ُخ زٍٞ اُوِن ٣ث٤ؽ ٓب اُوبٕٗٞ

 .اُوبٕٗٞ؟ ٛػا ثسٌْ خؽ٣ٔخ ٣ُؼع َٛ أُثبٍ، قج٤َ ػ٠ِ اُع٢٘٣ ُِططبة أُٞػٞػ٢

 اُزؼج٤ؽ، زؽ٣خ ُؤغ ًؤظاح ٣كزطعّ ال إٔ ٣ؼٖٔ ثٔب اُوبٕٗٞ ٛػا ثزؼع٣َ اُؼؽث٤خ، اُشجٌخ ٝؽبُجذ 

 اُع٣ٔوؽاؽ٤خ ؿ٤بة ظَ ك٢ اٌُؽا٤ٛخ ا٠ُ اُعػٞح ٝث٤ٖ اُزؼج٤ؽ زؽ٣خ ث٤ٖ ثعهخ اُلؽم رٞػ٤ر ًٝػُي

 .اإلٓبؼاد ك٢ ٝأُكزوؽح أُكزوِخ اُوؼبئ٤خ ُِ٘ظْ ٝاكزوبظ

 الرأي أصحاب تستهدف فضفاضة نصوص" التمٌٌز قانون: "العربٌة الشبكة
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 ضبص -ا٣ٔبقي

علك الناشط الحمولً أحمد منصور على لانون مكافحة التمٌٌز الذي صدر مؤخراً، مشٌراً أن 

 أكثرالمواد فً المانون الحالً موجودة أصالً فً لوانٌن أخرى وإنه تم تؽلٌظ العموبات لٌس 

إن "العدٌد مما ذكر معالب علٌه فً لوانٌن حالٌة موجودة  22ولال منصور لمولع رصٌؾ 

 أصالً، إال أن ما ٌبدو، من خالل لراءتً األولٌة للمرسوم، أنه تم تؽلٌظ العموبات لٌس أكثر".

منصور، وهو عضو فً الهٌئات االستشارٌة لعدد من المنظمات الدولٌة المعروفة، منها مركز  

خلٌج لحموق اإلنسان ومنظمة هٌومن راٌتس ووتش، شدّد على أن "اإلشكالٌة التً تمع فً ال

اإلمارات هً االنتمائٌة فً تطبٌك الموانٌن، إذ لو جرى تطبٌك هذا المانون بشكل متجرد، فإن 

  أول ضحاٌاه أنصار الحكومة وبعض موظفٌها وأجهزتها".

وألن المانون سٌصدر لمكافحة جمٌع أشكال التمٌٌز، سأل منصور: "هل ٌلؽً المانون خانة 

المذهب من وثٌمة التعارؾ التً ترسلها جهات التوظٌؾ الحكومٌة إلى األجهزة األمنٌة؟ وهل 

نرى توظٌؾ بعض األللٌات المذهبٌة فً لطاعات مثل جهاز أمن الدولة؟". هكذا ٌتم تطبٌك 

التمٌٌز بالنسبة إلى النشطاء الحمولٌٌن، فً بلد ٌعانً من سجل حمولً "سٌئ"،  لانون لمكافحة

 التمٌٌز مكافحة قانون على ٌعلق منصور الحقوقً الناشط
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ً انتهاكات حموق اإلنسان فً اإلمارات،  بحسب عدد من التمارٌر الدولٌة، التً ترصد دورٌا

وتمٌٌزاً ممنهجاً ضد األللٌات والنساء، وٌمبع فً سجونها عدد كبٌر من معتملً الرأي، ونشطاء 

 حموق اإلنسان.

فً ما ٌتصل بالتمٌٌز ضد المرأة، ففً اإلمارات كما فً ؼالبٌة الدول العربٌة، لوانٌن مجحفة،   

منها منع المرأة المتزوجة من أجنبً من إعطاء أبنائها الجنسٌة اإلماراتٌة، كما أنها محرومة من 

عطً لانون ٌجبر المرأة على إرضاع طفلها، وٌ 2102مزاولة بعض المهن. وأخٌراً، صدر عام 

الحك لزوجها فً رفع دعوى لضائٌة فً حمها إذا لم تلتزم المانون. رأى منصور أن مكافحة 

التمٌٌز تكون بـ"منح المرأة حك إعطاء الجنسٌة ألطفالها، والحك فً العمل فً السلن المضائً 

كذلن ٌؤكد أن هذا المانون ٌجب أن ٌشمل "إلؽاء خانة المذهب   االتحادي من دون تمٌٌز".

بٌلة من جمٌع المستندات الرسمٌة التً تصدرها الحكومة، أو تلن التً تطلب تعبئتها، كما والم

 علٌها أن تفتح مجاالت التوظٌؾ أمام الجمٌع من دون االعتبارات التمٌٌزٌة التً تعتمدها اآلن".

ٌبمى التخوؾ األكبر، الذي عبّر عنه عدد كبٌر من الناشطٌن فً مجال حموق اإلنسان، ومنهم  

نصور، هو "اعتبار انتماد الدٌن أو الممدسات الدٌنٌة لد ٌهدد حرٌة الرأي والتعبٌر، كما أن م

ً لتكفٌر بعض الجماعات ألسباب سٌاسٌة كما حدث فً  هنان تخوفاً من استؽالل المانون سٌاسٌا

 موضوع لانون اإلرهاب".
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 متابعات -إٌماسن 

 فهمً المصري الكاتب فتح السبت، الصادر عددها فً ”الشروق“ بجرٌدة المنشور مماله فً

 تسمى فٌما اإلمارات دولة تبذله الذي الجهد" أبوظبً حروب" حول األسئلة من بابًا هوٌدي

 تتم التً الممارسات رؼم أنه وأكد وخارجه، العربً العالم داخل فً ”اإلرهاب على الحرب“

 بالذات ”ظبً أبو“ إمارة أن إلى تشٌر المتوافرة المعلومات أن إال العربٌة؛ اإلمارات دولة باسم

 .به الخاصة المبادرات وتطلك االتجاه ذلن تمود

 تم اتفالًا نالش( الحالً ٌولٌو 9 فً) اللندنٌة الحٌاة صحٌفة نشرته تمرٌر عن هوٌدي تحدث 

 الفكر مواجهة ٌتولى مركز إلطالق األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مع ”ظبً أبو“ فً تولٌعه

 أطلمتها أخرى لمبادرات امتداد الجدٌد ”صواب“ مركز أن المنشور التمرٌر وذكر ،”الداعشً“

 فً السلم تعزٌز ومنتدى التطرؾ، لمواجهة ”هداٌة“ مركز منها االتجاه، ذات فً ظبً أبو

 للدفاع دولة 01 إلى لوافل أرسل الذي المسلمٌن حكماء مجلس لىإ إضافة المسلمة، المجتمعات

 .واعتداله اإلسالم سماحة عن

 اإلرهاب ضد بالحرب اإلمارات اهتمام حول األسئلة من العدٌد لطرح هوٌدي دفع الذي األمر 

 فً شكن التً المتحدة الوالٌات مع اتفالها جانب إلى دٌنً، تطرؾ أي من تعانً ال أنها حٌن فً

 الجدٌد ”صواب“ مركز بٌن الفرق عن تساءل كما. العالم أمام اإلسالم صورة بتصحٌح اهتمامها

 .سبمته التً المماثلة والمراكز

 "هوٌدي"  المصري الكاتب على إماراتٌٌن مسؤولٌن بهجوم تسببت" أبوظبً حروب"
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 ”ظبً أبو“ اهتمام نمطة أًٌضا أثار هوٌدي

 فً أنها حٌن فً اإلرهاب ضد بالحرب

 الذي العربً الربٌع تحارب األمر حمٌمة

 واحتشدت عارضته والذي مخاوفها ٌثٌر

 . الخلٌجٌة الدول أؼلب ضده

 دولة أن إلى أًٌضا النظر هوٌدي لفت

 موازٌة أخرى مبادرات أطلمت اإلمارات

 فً تموٌلها تتولى التً األنشطة خالل من

 التً مصر ومنها العربٌة، الدول بعض

 مراكز خمسة أو أربعة بتموٌل فٌها لامت

 التموٌلٌة أنشطتها جانب إلى بحثٌة،

 مراكز أربعة بتموٌل تموم أنها كما األخرى،

 عدة تباشر أوروبا فً األلل على حمولٌة

 السٌاسً اإلسالم مواجهة منها مهام،

 . اإلرهاب ضد الحرب فً والمساهمة

 إنها فمال األنشطة تلن عن مالحظاته أما

 إثبات فً ورؼبة مشروع طموح عن تعبر

 إنها ثم المخٌم، العربً الفراغ فً الحضور

 حد إلى تتجاوز عرٌضة جبهة على تمارس

 لها تتوافر لد التً اإلمارات طالات كبٌر

 فٌما مختلؾ األمر ولكن المالٌة المدرات

 بتلن تنهض التً البشرٌة الخبرات ٌخص

 اإلنفاق تكثؾ أنها الثالثة المالحظة المهام،

 فً مردوده، للة على سٌاسً هو ما على

 البالؽة أهمٌته على إنسانً هو ما أن حٌن

 حضوًرا له نرى نكاد ال العربً العالم فً

 .ٌذكر

 لبل من واسع هجوم فً الممال هذا تسبب 

 هوٌدي واتهم اإلماراتٌٌن، السٌاسٌٌن

 .مصر وطنه وخسارة بالعمالة

 بن عبدهللا اإلماراتً، الخارجٌة وزٌر 

 علً للناشط تؽرٌدة نشر أعاد زاٌد،

 هوٌدي فهمً ٌا اعلم" فٌها جاء النعٌمً،

 ولكنن -المرشدٌن عبد- السٌئتٌن جمعت أنن

 وسٌذكرن وعروبتن، مصر وطنن خسرت

ً  التارٌخ ً  لوطنن خائنا  كما ،"ألعدائه وداعما

 عارؾ للناشط أخرى تؽرٌدة نشر أعاد

 الدٌن عن الدفاع انكشؾ" فٌها جاء عمر،

 وتكشفت به، ٌتشدلون الذي والوطن

 حساباتهم لتصفٌة الجمٌع أمام عوراتهم

 ."الوطن وبنات أبناء بمذؾ الشخصٌه
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 ال: "إحداها فً جاء التؽرٌدات من عدداً  كتب لرلاش، أنور الخارجٌة، للشؤون الدولة وزٌر 

 الحزبً المشروع له، وٌروج ٌبرر لمن مكان وال اإلسالم، باسم األبرٌاء وٌمتل ٌفجر لمن مكان

 أن ٌمكن ال: "أخرى تؽرٌدة فً وجاء ،"وضرره خطورته وانكشفت والعنؾ بالتطرؾ ارتبط

 تكفٌرٌة جماعات أو السٌاسً، باإلسالم تسمت وحزبٌة سٌاسٌة تٌارات اإلسالمً دٌننا ٌحتكر

 ."هوادة بال المسلمة والمجتمعات الشعوب تحارب

 الفرٌك دبً، شرطة مدٌر نائب ذكره باالسم، هوٌدي فهمً الكاتب الوزٌر ٌذكر لم حٌن وفً 

 ستظل.. الؽابرة العهود مخلفات من هوٌدي فهمً: "فٌها لال بتؽرٌدة حسابه على خلفان، ضاحً

 ."الراسخة واالسالمٌة العربٌة موالفها فً أمثاله تحٌر عزٌزة دولة اإلمارات
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 ٓزبثؼبد ـ ا٣ٔبقي 

 أُوجَ، اُشٜؽ ٓطِغ أُسؽٝهبد أقؼبؼ رسؽ٣ؽ ٤ٗزٜب ػٖ اإلٓبؼار٤خ اُطبهخ ٝؾاؼح أػِ٘ذ إٔ ٓب

٠ اٗزشؽد زز٠ ّٔ  إٔ ٣ٌٖٔ اُز٢ اُكِج٤خ ا٥ثبؼ ٖٓ ضٞكب اإلٓبؼار٤٤ٖ أُٞاؽ٤ٖ٘ ث٤ٖ اُٜٞاخف ز

 .اُوؽاؼ ٛػا ػ٠ِ رزؽرت

: ٛبشزبم ػ٠ِ ،"ر٣ٞزؽ" االخزٔبػ٢ اُزٞاطَ ٓٞهغ ػ٠ِ آبؼار٤ٕٞ ٝٓـؽظٕٝ ٗشطبء ٝرلبػَ 

 ٝاُطعٓبد اُكِغ أقؼبؼ ٝاهغ ػ٠ِ اُوؽاؼ اٗؼٌبقبد ٓـجخ ٖٓ ٓسػؼ٣ٖ اُٞهٞظ،_أقؼبؼ_رسؽ٣ؽ#

 ٝث٤وب اؼرجبؽب ٓؽرجطخ ٝاُطعٓبد اُكِغ ٛػٙ ٝإٔ ضبطخ خعا، ًج٤ؽ ثشٌَ اؼرلبػٜب ٝاززٔب٤ُخ

 .اُ٘لط٤خ أُشزوبد ثزكؼ٤ؽح

 ثشٌَ األقؼبؼ ُؽكغ اُدشؼ٤ٖ اُزدبؼ هجَ ٖٓ اُدع٣ع اُوؽاؼ اقزـالٍ ضطٞؼح ٖٓ اُ٘شبؽء ٝزػؼ 

 .اإلٓبؼار٤٤ٖ أُٞاؽ٤ٖ٘ ز٤بح ػ٠ِ قِج٢ ثشٌَ ق٤ئثؽ ٓب ٝٛٞ خ٢ٗٞ٘

 ػ٠ِ ٓشعظا أُسؽٝهبد، أقؼبؼ رسؽ٣ؽ هؽاؼ اٗزوع ر٣ٞزؽ ػ٠ِ اُكجؼخ أُٞاؽٕ٘ٞ زكبة طبزت 

 ُِثٞؼاد ظػٜٔب ك٢ ٝضبطخ اُسٌٞٓخ، هجَ ٖٓ اُثؽٝح ٝرجػ٣ؽ اُطبؽئخ ُِك٤بقبد ٗز٤دخ خبء أٗٚ

 .اُؼؽث٢ ُِؽث٤غ أُؼبظح

 شٜٞح خٔبذ ثٌجر أُكزِٜي زٔب٣خ ك٤ٜب ؽبُت" ر٣ٞزؽ" ػ٠ِ رـؽ٣عح ًزت اُؿؼػ٢ٗٞ ٓظطل٠

 شٜٞح خٔبذ ًجر ك٢ ٗلكٚ أُكزِٜي ٝػ٠ِ أُكزِٜي، زٔب٣خ ػ٠ِ األًجؽ اُؼبرن: هبئال اُزدبؼ،

 .اهزظبظ١ هؽاؼ أ١ القزـالٍ اُزدبؼ

 للقرار حادة انتقادات وسط اإلماراتٌٌن مخاوف ٌثٌر الوقود أسعار تحرٌر
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 ٖٓ ًج٤ؽا اقز٤بء اثعٟ كوع ػج٤ع ثٖ دمحم أٓب 

 أر٠٘ٔ ُْ ضجؽ: هبئال ٝؿؽظ اُعػْ، ؼكغ ضجؽ

 رزٌجعٛب اُز٢ اُطكبئؽ أرلْٜ ٣ٞٓب، اقٔؼٚ إٔ

 اُؼتء ق٤ؿ٣ع ٌُٝ٘ٚ أُدبٍ ٛػا شؽًبد

  .أُسعٝظ اُعضَ ٝغ١ٝ أُٞاؽٖ ػ٠ِ

 ك٢ ثؼ٤عا غٛت اإلٓبؼار٤٤ٖ أُٞاؽ٤ٖ٘ أزع

 ك٤ٜب ػِن غ٤ًخ ٓالزظخ ػجؽ ُِوؽاؼ هؽاءرٚ

 رؼجب٤ٖٗ ثف: "ثبُوٍٞ اُوبٕٗٞ رك٤ٔخ ػ٠ِ

 ٖٓ ٝهؼب أضق( رسؽ٣ؽ) أُظطِر ػ٠ِ

 .اُٞهٞظ أقؼبؼ" ؼكغ"

 ر٣ٞزؽ ػ٠ِ كبؼـ ثٖ كبؼـ زكبة طبزت 

 ٣ب اُكِغ خ٤ٔغ أقؼبؼ قزسؽؼ َٛ ركبءٍ

 !!أُكزِٜي زٔب٣خ

 إٔ هجَ: هبئال ا٤ُبق٢ ٗبكغ.ظ ؿؽظ خٜزٚ ٖٓ 

 قزؽرلغ َٛ: ْٛألا اُكئاٍ..  ثبُِٜغ ٗظبة

 ركبإُٚ ػ٠ِ ٤ُد٤ت قز٘طلغ؟، أّ قؼبؼألا

 أقؼبؼ رسؽ٣ؽ إ هبئال ػ٤ِبٕ ؽبُت أُـؽظ

 رٞخف ٓسَ" ثٔثبثخ ق٤ٌٕٞ أُسؽٝهبد

 ٣ؼؽة آضؽ رؼطْ ٖٓ ٝضٞكْٜ اُ٘بـ

 ُٝ٘ب اُكِغ أقؼبؼ ٝاؼرلبع اُس٤بح ػؽٝؼاد

 ".ٝػجؽ ظؼٝـ أُبػ٢ ك٢

 

 ُوؽاؼ ٓئ٣عا ر٣ٞزؽ ػ٠ِ اُ٘شطبء أزع ًٝزت

 ٗكجخ ظُٝخ ك٢ ٗسٖ: "األقؼبؼ رسؽ٣ؽ

 كِٔبغا ٔ/0 ك٤ٜب أُٞاؽ٤ٖ٘ ٓوبثَ االخبٗت

 ."ُالخبٗت اُجزؽٍٝ ظػْ ػتء اُعُٝخ رزسَٔ

 اُطبهخ ٝؾ٣ؽ ٖٓ قطؽ كوع ػبظٍ.ظ أٓب 

 ثبقزطعاّ أُٞاؽ٤ٖ٘ ؽبُت اُػ١ اإلٓبؼار٢

 اُطبهخ ٝؾ٣ؽ ٝزث: "هبئال اُؼبّ اُ٘وَ ٝقبئَ

 ٛٞ ث٤عاّٝ اُؼبّ اُ٘وَ ٝقبئَ اقزطعاّ ػ٠ِ

 ".ك٤ٚ؟ ٗوزع١ ػشبٕ اُؼبّ ثبُ٘وَ

 كؼَ ؼظٝظ ك٢ ؼأد األزٔع١ ٓؽ٣ْ أُـؽظح 

: هبئِخ ٝؿؽظد زبظح، ٓلبؼهخ أُٞاؽ٤ٖ٘

 أٗ٘ب ٝاُكجت األكؼبٍ ؼظؼظ ك٢ زبظٙ ٓلبؼهخ"

 ٓئقكبد ٖٓ خبظٙ ٓئقكبد ا٠ُ ٗلزوؽ

 .اُشؼت رطِؼبد ُٔٞاًجخ أُع٢ٗ أُدزٔغ

 إٔ ؼأٟ ظؼ٣ٝش زكٖ ػبظٍ اُ٘بشؾ 

 ٝٓشؽٝػخ ٓجؽؼح اإلٓبؼار٤٤ٖ ٓطبٝف

 أُٞاؽ٤ٖ٘ ألٕ: "ٗظؽٙ ٝخٜخ ٖٓ ٝاُكجت

 االهزظبظ ٝؾاؼح ًلبءح ك٢٪ ٔ ثوٚ ٓبػ٘عْٛ

 ".أُكزِٜي زٔب٣خ ٝاظاؼح
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 ٣ؼ٢٘ ال: هبئِخ كـؽظد أضؽٟ ثطؽ٣وخ اُؽكغ هؽاؼ هؽأد أُٜ٘ب٢ُ اُكؼع زكبة طبزجخ اإلٓبؼار٤خ 

.. اٗطلبع ُؼِٚ. ٝاُطِت اُؼؽع ثآ٤ُخ ٓزؼِن كبألٓؽ. ثبُؼؽٝؼح ؾ٣بظرٜب اُٞهٞظ_اقؼبؼ_رسؽ٣ؽ#

 .اُؼب٢ُٔ أُؼؽٝع ؾ٣بظح زجبؼاالػ ك٢ أضػٗب ٓب اغا

 ٓؼظْ كٌؽح ٝػ٠ِ! اُوبظٓخ األخ٤بٍ ٓ٘ٚ األٍٝ أُكزل٤ع اُوؽاؼ ٛػا: هبئال ؿؽظ اُ٘ؼ٢ٔ٤ هللا ػجع 

 !.األخ٘ج٤خ اُدب٤ُبد هجَ ٖٓ ٣ُكز٘ؿف اُسب٢ُ اُعػْ

 ٓكئ٤ُٝخ أًثؽ األكؽاظ خؼَ ػ٠ِ ق٤ؼَٔ اُٞهٞظ_اقؼبؼ_رسؽ٣ؽ# إٔ رؽٟ اإلٓبؼار٤خ أُب٤ُخ ٝؾاؼح

 .ٝاُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ أُٞاؼظ ػ٠ِ اُسلبظ ك٢ ٣ٝكبْٛ االقزٜالى أٗٔبؽ ك٢ ٝزؽطب

 ٣طض ك٤ٔب اُزس٤ِالد ك٢ االقزؼدبٍ ػعّ ْٗؽخٞ: هبئال طؽذ كوع اإلٓبؼار٢ اُطبهخ ٝؾ٣ؽ أٓب 

 .اُٞهٞظ_اقؼبؼ_رسؽ٣ؽ# هؽاؼ

 ٝؽ٤٘زْٜ ك٢ ثؼؼْٜ ارٜبّ ثؼعّ ُِوؽاؼ ٝأُؼبؼػ٤ٖ أُئ٣ع٣ٖ اُ٘ؼ٢ٔ٤ ػ٢ِ.ظ ؽبُت خٜزٚ ٖٓ 

 اُٞؽ٤٘خ ثؼعّ ُٚ أُطبُق ٣زْٜ إٔ ُِوؽاؼ ُِٔئ٣ع ٣سن ال: ُٚ رـؽ٣عح ك٢ ٝهبٍ ُِجالظ، ٝاضالطْٜ

 .ٝأُدبِٓخ ثبُ٘لبم أُئ٣ع ٣زْٜ إٔ ُِٔطبُق ٣سن ٝال
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 ا٤ُّٞ أُزسعح اُؼؽث٤خ اإلٓبؼاد ثبػالٕ األٓؽ٤ٌ٣خ" خٞؼٗبٍ قزؽ٣ذ ٍٝٝ" طس٤لخ اٛزٔذ 

 رسؽى ك٢ اُوبظّ، اُشٜؽ ٓطِغ اُؼب٢ُٔ ثبُكٞم أُس٢ِ ٝهٞظٛب أقؼبؼ ؼثؾ ك٢ قزجعأ أٜٗب األؼثؼبء

 .ُِطبهخ اُعاض٢ِ اُعػْ ًجر ثٜعف ُِ٘لؾ ٓ٘زدخ ًج٤ؽح ظُٝخ هجَ ٖٓ آضؽ

 ًٔظؽ ُِ٘لؾ ٓ٘زدخ أضؽٟ ظٍٝ ه٤بّ ثؼع رؤر٢ اُططٞح إٔ ا٠ُ ُٜب، روؽ٣ؽ ك٢ اُظس٤لخ ٝأشبؼد 

 اُ٘لؾ أقؼبؼ ا٤ٜٗبؼ ٖٓ ثؼـؾ اُٞهٞظ ػ٠ِ اُعاض٢ِ اُعػْ ثزو٤ِض ٝاٗع٤ٗٝك٤ب ٝاُدبثٕٞ ٝأٗدٞال

 %.0ٓ ث٘كجخ اُٞهٞظ أٗٞاع ثؼغ أقؼبؼ ٓظؽ ؼكؼذ ز٤ث ُِطبؼج، أُظعؼ

 ز٤ث أُبػ٢ اُؼبّ ضالٍ ُِ٘ظق اُ٘لؾ أقؼبؼ اٗطلبع ٖٓ رؼؽؼد اإلٓبؼاد إٔ ٝأػبكذ 

 .ظٝالؼ ٗٔٔ أُبػ٢ ٤ُٞ٣ٞ ك٢ ثِؾ ثؼعٓب ظٝالؼ ٙ٘ ا٠ُ اُجؽ٤َٓ قؼؽ ٝطَ

 ٗسٞ ا٢ٓٞ٤ُ اإلٗزبج ٣ظَ ز٤ث ه٤بق٤خ ثٔؼعالد اُ٘لؾ زب٤ُب ر٘زح اإلٓبؼاد إٔ اُظس٤لخ ٝغًؽد 

 اُكٞم ك٢ خعظ ؾثبئٖ ػ٠ِ ُِسظٍٞ ٝأُ٘بككخ اُسب٤٤ُٖ ؾثبئٜ٘ب ػ٠ِ ُِسلبظ ثؽ٤َٓ ٓال٤٣ٖ ٖ

 .٤ٗٝد٤ؽ٣ب ٝؼٝق٤ب ًبُكؼٞظ٣خ آضؽ٣ٖ ٓظعؼ٣ٖ ٓغ رطٞػٜب اُز٢ أُ٘بككخ ضالٍ اُؼب٢ُٔ

 اُزظع٣ؽ ػ٠ِ قِجب ٣ئثؽ ٓٔب أُس٢ِ االقزٜالى ٣شدغ اُٞهٞظ ػ٠ِ اُعػْ إٔ ػٖ ٝرسعثذ 

 .اُس٤ٌٓٞخ ٝاُؼبئعاد

 ؾ٣بظح ا٠ُ ٣ئظ١ هع اُؼب٢ُٔ ثبُكٞم أُس٢ِ اُٞهٞظ أقؼبؼ ؼثؾ اإلٓبؼاد هؽاؼ إٔ ا٠ُ ٝأشبؼد 

  .اُؼبُْ ك٢ ُِٞهٞظ أقؼبؼ أؼضض ٓوع٢ٓ ٖٓ ٝازعح رؼع ظُٝخ ك٢ اُٞهٞظ أقؼبؼ

 

 

 اإلمارات فً الوقود أسعار رفع عواقب من تحذر": جورنال سترٌت وول"
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لادت الصحؾ اإلماراتٌة الحملة الرسمٌة للتروٌج لجدوى لرار رفع األسعار الممرر خالل 

الشهر المادم، للتخفٌؾ من حدة ردود الفعل الساخطة على المرار، والتً أظهرت حجم وعً 

 ر حٌاتهم.المواطن اإلماراتً باآلثار السلبٌة التً ٌمكن أن ٌتسبب بها هذا المرار على سهولة سٌ

وحاولت الصحؾ التركٌز على فكرة حفظ الثروة اإلماراتٌة المومٌة وحماٌة األجٌال المادمة،  

فحملت صحٌفة البٌان فً افتتاحٌتها رسالة مفادها: ان اإلعالن عن تحرٌر أسعار الولود وتسعٌر 

مشتماته شهرٌا ومراعاة متوسط األسعار العالمٌة لرار استراتٌجً تتخذه الدول حفاظا على 

 اتها لألجٌال الممبلة.ثرو

ولالت الصحٌفة إن هذا المرار ٌعنً بكل بساطة إدامة االنتعاش االلتصادي عبر توفٌر الموارد  

 المالٌة لذلن وولؾ الهدر فً استعمال مشتمات الولود ودعم االلتصاد الوطنً.

فً شهور  وحاولت "البٌان" تسوٌػ فكرة تحرٌر أسعار الولود بالمول: إن األسعار لد تنخفض 

عن شهور أخرى ولٌس بالضرورة أنها ستمٌل لالرتفاع، كما أن انخفاض سعر الدٌزل تحدٌدا 

سٌؤدي إلى خفض كلفة مدخالت اإلنتاج والمواصالت بما سٌؤدي إلى خفض أسعار سلع 

وخدمات كثٌرة، وهذا الطرح ٌجافً الوالع بحسب مرالبٌن ونشطاء على موالع التواصل أكدوا 

حرولات سٌؤدي إلى ارتفاع األسعار فضال عن موجة من االستؽالل والجشع من أن تحرٌر الم

  لبل التجار.

 الوقود؟ أسعار تحرٌر قرار على اإلماراتٌٌن سخط من للتخفٌف الرسمٌة الحملة تنجح هل
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بل إن صحٌفة البٌان ذهبت فً كٌل المدٌح 

لمرار التحرٌر الستشراؾ مئة عام ممبلة 

وأن الدول علٌها أن تتخذ إجراءات حكٌمة 

إلدامة هذه الثروات عبر منحها لٌمتها وعدم 

أو الهدر، وهو ما ال جعلها متاحة لإلسراؾ 

ٌهم المواطن اإلماراتً البسٌط الذي ٌبحث 

عن لممة كرٌمة لٌومه وفما لمؽردٌن 

  ونشطاء على "توٌتر".

واكتفت الصحٌفة للتملٌل من مخاوؾ 

المواطنٌن اإلماراتٌٌن بشأن انفالت األسعار 

وجشع التجار، بأن السوق سٌخضع للرلابة 

أو تجاوز ولن ٌتم السماح أبدا بأي انفالت 

بذرٌعة تحرٌر سعر المشتمات النفطٌة، دون 

أن توضح آلٌات ووسائل هذه الرلابة، فضال 

عن أن كثٌرا من المرالبٌن أكدوا على 

انعدام الثمة من لبل المواطن اإلماراتً 

بمسألة الرلابة على السوق من لبل مؤسسة 

حماٌة المستهلن وؼٌرها من المؤسسات 

  الرلابٌة.

أن هذا المرار   ة لفكرةوروجت الصحٌف

حماٌة استراتٌجٌة لثروة اإلمارات وولؾ 

نزٌؾ هذه الثروة جراء الهدر أحٌانا إضافة 

إلى أي واردات مالٌة ستصب لصالح 

االلتصاد اإلماراتً فٌما سٌتم االنتفاع أٌضا 

من جانب الجمٌع فً حاالت انخفاض 

  األسعار العالمٌة.

صحٌفة الوطن أٌضا عزفت على ذات 

لوتر، )حماٌة األجٌال المادمة والموارد(، ا

وذهبت ألبعد من ذلن فً افتتاحٌتها بالمول 

إن لرار تحرٌر األسعار سٌنعكس إٌجابا 

على مناحً التصادٌة واجتماعٌة وبٌئٌة، 

وذكرت تصرٌحات سهٌل المزروعً وزٌر 

الطالة، التً لال فٌها "إن المرار ٌأتً فً 

مة اإلمارات إطار الرؤٌة االستراتٌجٌة لحكو

فً تنوٌع وتعزٌز مصادر الدخل لضمان 

تنافسٌة وجاذبٌة االلتصاد الوطنً باإلضافة 

إلى توجهها لبناء التصاد لوي ؼٌر لائم 

  على الدعم الحكومً للسلع" .

وبدأت الصحٌفة بتعداد المنافع التً ٌحممها 

المرار: ترشٌد االستهالن وحماٌة البٌئة، 

بر تعزٌز مصادر وتعزٌز تنافسٌة الدولة ع

الدخل وتشجٌع االعتماد على وسائل النمل 

الصدٌمة للبٌئة خاصة أن لطاع النمل فً 

 الدولة ٌزخر بوسائل حدٌثة وصدٌمة للبٌئة.
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بل إن صحٌفة الوطن بالؽت فً كٌل المدٌح لمرار تحرٌر األسعار ولالت إنه ٌعتبر نملة  

أتى بعد دراسة متأنٌة ومستفٌضة بالممارنة  جوهرٌة وتؽٌٌرا عماللا فً سٌاسة استهالن الطالة

مع األسعار العالمٌة سوؾ ٌكون له أثر إٌجابً فً النواحً االلتصادٌة التشؽٌلٌة التً تعتمد 

منهجٌة سلٌمة وسٌسهم فً تحسٌن مولع الدولة على الخارطة االلتصادٌة دولٌا وٌعزز رٌادتها 

  .فً مختلؾ المؤشرات العالمٌة ولدراتها التنافسٌة

ولدمت الصحٌفة مماربة مفادها أن المرار سٌعزز مسؤولٌة المستهلن فً الحفاظ على الموارد 

الطبٌعٌة والبٌئٌة فً الدولة، وفً الممابل سٌعزز من سٌاسة التصاد السوق الحر وتمدٌم أرلى 

 الخدمات والعمل على زٌادة الكفاءة فً التشؽٌل، فٌما ٌرى نشطاء حمولٌون أن الدولة أنفمت

مبالػ طائلة على التدخل فً السٌاسات الخارجٌة لدول شمٌمة وذكروا مثاال على ذلن دعم 

االنمالب فً مصر، وهو بالتأكٌد بحسب النشطاء ٌحمل فاتورة أكبٌر بكثٌر من فاتورة دعم 

  الولود التً ٌمكنها أن تؤمن حٌاة كرٌمة للمواطن اإلماراتً.

للحكومة حملة التروٌج لمرار تحرٌر األسعار وتجمٌله كما لاد الكتاب والسٌاسٌون الموالون 

وتبدٌد مخاوؾ وهواجس اإلماراتٌٌن بشأنه فً الصحؾ المحلٌة وعبر مختلؾ موالع التواصل 

 االجتماعً بما فٌها فٌسبون وتوٌتر.
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 زٍٞ ُٚ روؽ٣ؽ ك٢ ثؽئ٤َ، ركل٢ اإلقؽائ٤ِ٤خ" ٛآؼرف" طس٤لخ ك٢ اُؼؽث٤خ اُشئٕٝ ٓسؽؼ هبٍ 

 ".األقع ٓغ اُكبزخ ك٢ ٝزعٛب رٌٕٞ ُٖ ا٣ؽإ" إ اُكٞؼ٣خ، اُكبزخ ك٢ أُؼوع اُٞػغ

 ُْ- روؽ٣ؽ ػٖ اُظ٤ٗٞ٤ٜخ ٝاالقزطجبؼ٣خ األ٤٘ٓخ ثبُعٝائؽ ثظالرٚ أُؼؽٝف ثؽئ٤َ ركل٢ ٝٗوَ

 اُوؽ٣جخ األ٣بّ ك٢ ق٤ظَ" اإلٓبؼاد ظُٝخ ٖٓ" ؼق٤ٔب ظثِٞٓبق٤ب ٝكعا" إ اُوٍٞ-ٓظعؼٙ ٣ٌشق

 ". ظٓشن ك٢ اإلٓبؼاد قلبؼح كزر اػبظح آٌب٤ٗخ ُلسض" ٝغُي ،"قٞؼ٣ب ا٠ُ اُوبظٓخ

 ٝظاػش أُزطؽكخ ا٤ُِٔش٤بد رك٤طؽ إٔ آٌب٤ٗخ رطش٠" اإلٓبؼاد إ ثبُوٍٞ غُي ثؽئ٤َ ٝثؽؼ

 ".االردبٙ ٛػا ُٔ٘غ ٛبٓب ػ٘ظؽا األقع ك٢ رؽٟ" -اإلٓبؼاد أ١- ٝأٜٗب، ،"قٞؼ٣ب ػ٠ِ

 ٝخٚ ك٢( ثظوخ) ٛػٙ ككزٌٕٞ اُزوؽ٣ؽ رؤًع ٓب اغا" اٗٚ اُوٍٞ ك٢ اإلقؽائ٢ِ٤ أُسَِ ٣زؽظظ ُْٝ

 اُططٞح ٛػٙ" إٔ ٣ٝؼ٤ق ،"األقع ػع أّ ظاػش ػع قٞاء ُِسؽة رسبُلب رجِٞؼ اُز٢ اُكؼٞظ٣خ

 ."األٝقؾ اُشؽم ك٢ ا٣ؽإ ٗلٞغ اػؼبف ٣كزٜعف اُػ١ اُؼؽث٢ اُزسبُق ركسن ثؤٕ ًل٤ِخ

 

 

 

 

 قرٌبا دمشق فً سفارتها ستفتح اإلمارات": هآرتس"
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 ٓسب٣عا   ٣وق أُظؽ١ اُ٘ظبّ إ اُكجذ، ػٜ٘ب طبظؼ روؽ٣ؽ ك٢" اُدع٣ع اُؼؽث٢" طس٤لخ هبُذ 

 أًجؽ ث٤ٖ ٓٞاهلٚ رٞاؾٕ ػ٠ِ أُسبكظخ ٓسبُٝزٚ خّؽاء أُزلبهٔخ اُك٤بق٤خ األؾٓخ أٓبّ اُظبٛؽ ك٢

 اُكجَ ثشز٠ اُطؽك٤ٖ إلؼػبء ٓسبُٝخ ك٢ ٝاإلٓبؼاد، اُكؼٞظ٣خ ٝٛٔب ػؽث٤ب ، ُٚ ظاػٔز٤ٖ ظُٝز٤ٖ

 اُجِع٣ٖ، ث٤ٖ ضالك٤خ رجعٝ اُز٢ اُ٘وبؽ ك٢ اٗس٤بؾٙ ٣كدَ إٔ ظٕٝ ٖٓ ٜٓ٘ٔب، أ١ ظػْ ٣طكؽ ال ٢ً

 .قؼٞظ١ ٝزػؼ آبؼار٢ رؽز٤ت ث٤ٖ رؽاٝذ اُػ١ اإل٣ؽا٢ٗ، ا١ُٝٞ٘ االرلبم ٖٓ أُٞهق ٝأثؽؾٛب

 اُطبطخ أُظؽ٣خ اإلػال٤ٓخ األغؼع اٗوكبّ ضالٍ ٖٓ أُسب٣ع أُظؽ١ اُ٘ظبّ ٓٞهق ٝظٜؽ 

 اإلٓبؼار٤خ، اُسٌٞٓخ ٖٓ أُعػٞٓخ" اُجٞاثخ" طس٤لخ رسؽ٣ؽ ؼئ٤ف ًٝزت. ػ٤ِٚ أُسكٞثخ

 ٓظؽ ث٤ٖ اُطالف ػٖ طسل٢ روؽ٣ؽ أضطؽ" ثؼ٘ٞإ روؽ٣ؽا   أض٤ؽا ، ػ٢ِ، ػجعاُؽز٤ْ

 اُ٘ظبّ روبؼة ُٔٞاخٜخ رسبُلب   ق٤شٌالٕ ٓبؼادإلٝا ٓظؽ إٔ ٓلبظٙ ٓب ك٤ٚ غًؽ ،"ٝاُكؼٞظ٣خ

 .اُلِكط٤٘٤خ" زٔبـ" ٝزؽًخ" أُك٤ِٖٔ اإلضٞإ" خٔبػخ ٓغ اُكؼٞظ١

 ٓشؽٝع أ١ ك٢ ؽؽكب   رٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ال أٜٗب اُٞقطبء ًَ أثِـذ خبٗجٜب ٖٓ ٓظؽ" إٔ ٝأػبف 

 (".زٔبـ) ٓغ اُزوبؼة غُي ك٢ ثٔب ك٤ٚ ؽؽكب  ( أُكِٕٔٞ اإلضٞإ) ٣ٌٕٞ

 اُك٤ك٢، ػجعاُلزبذ أُظؽ١ اُؽئ٤ف ٗظبّ ٖٓ ٓوؽثٕٞ آضؽٕٝ ٓظؽ٣ٕٞ ًزبة شٖ إٔ ٝقجن 

 ؼٛبة،إلا ٝٓ٘جغ اُٞٛبث٤خ ؼاػ٤خ"ثـ ٝطلٜب اُػ١ ػ٤ك٠ اثؽا٤ْٛ ٓثَ اُكؼٞظ٣خ، ػعّ  اػال٤ٓخ زِٔخ

 ثجؼغ ُإلؽبزخ ٤ُٝج٤ب، ٝاُؼؽام قٞؼ٣خ ك٢ كؼِذ ٓب ؿؽاؼ ػ٠ِ ا٤ُٖٔ رع٤ٓؽ ا٠ُ ركؼ٠ اُز٢

 ُظبُر ثبًُٞبُخ زؽٝة ا٠ُ أُ٘طوخ ٝخّؽد اُوػاك٢، ٝٓؼٔؽ األقع ٝثشبؼ زك٤ٖ ًظعاّ اُطظّٞ

 ".أُ٘طوخ ك٢ ٝاُش٤ؼخ ا٣ؽإ رش٤طٖ إٔ ٝرسبٍٝ ٝاقؽائ٤َ، أ٤ٓؽًب

 المصري للنظام اإلعالمٌة األذرع تتجاذبان والسعودٌة اإلمارات
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 اُعثِٞٓبق٤خ اُؼالهبد ٖٓ ًث٤ق ؿطبء ٝرسذ

 ك٢ األقبق٢ اُطالف ٣عٝؼ ٝظ٣خ، رجعٝ اُز٢

 خٔبػخ ظٝؼ زٍٞ اُك٤بق٤خ، اُطبؼؽخ ؼقْ

 األٗظٔخ هعؼح ٝٓعٟ ،"أُك٤ِٖٔ اإلضٞإ"

 ٖٓ االقزلبظح أٝ اقز٤ؼبثٜب ػ٠ِ اُوبئٔخ

 ػجؽ أُٔزعح ٝػالهبرٜب اُك٤بق٤خ هعؼارٜب

 ٝا٣ؽإ، ٝرؽ٤ًب اُؼؽث٤خ اُعٍٝ ٓؼظْ زعٝظ

 اُكؼٞظ٣خ اإلظاؼح رؽٟ اُػ١ األٓؽ ٝٛٞ

 ػجعاُؼؿ٣ؿ ثٖ قِٔبٕ أُِي ر٢ُٞ ٓ٘ػ اُدع٣عح

 ٝدمحم ٗب٣ق ثٖ دمحم األ٤ٓؽ٣ٖ ٝطؼٞظ اُكِطخ،

 ك٢ ُِٔكبٛٔخ ٝٓل٤ع ٌٖٓٔ أٗٚ قِٔبٕ، ثٖ

 ٝزز٠ ٤ُٝج٤ب ا٤ُٖٔ ك٢ هبئٔخ ٓشبًَ زَ

 إٔ ٓ٘ظٞؼٛب ٖٓ اإلٓبؼاد رؽٟ ث٤٘ٔب ٓظؽ،

 اُط٤ِد٤خ اُعٍٝ ػ٠ِ ضطؽ" اإلضٞإ"

 اُجبة كزر ٣٘جـ٢ ٝال اُكؼٞظ٣خ، ٖٓ األطـؽ

 .زبًْ ٗظبّ أ١ قعّح ا٠ُ ػٞظرْٜ أٓبّ

 اػالّ ك٢ ٝاقؼب   طعٟ اُطالف ٛػا ٝٝخع 

 ثبرٞا طسبك٤٤ٖ ث٤ٖ اٗوكْ اُػ١ اُوبٛؽح،

 طسق ٝث٤ٖ اُكؼٞظ٣خ، ػ٠ِ ٓسكٞث٤ٖ

 .اإلٓبؼاد ٖٓ ٓعػٞٓخ خع٣عح أضؽٟ

" اُجٞاثخ" طس٤لخ ٓثال   ر٘شؾ اُوبٛؽح، ك٢ 

 ٝكوب   اإلٓبؼار٤خ، اُسٌٞٓخ ٖٓ أُعػٞٓخ

 ٣ٝؽأـ اإلػال٢ٓ، اُٞقؾ ٝٓؽاهج٢ ُٔزبثؼ٢

 اإلػال٤٤ٖٓ أهؽة ػ٢ِ، ػجعاُؽز٤ْ رسؽ٣ؽٛب

 اُكبثن اُؽئبق٢ أُؽشر ا٠ُ أُظؽ٤٣ٖ

 ٓدؽظ ٖٓ رسٍٞ ٝاُػ١ شل٤ن، أزٔع

 اُدٔبػبد شئٕٝ ك٢ ٓزطظض طسبك٢

 ا٠ُ أُبػ٤٤ٖ اُؼوع٣ٖ ضالٍ اإلقال٤ٓخ

 رطِن ُٔئقكخ اُٞاخٜخ، ك٢ ٝٓبُي ٓع٣ؽ،

 ٝرشَٔ ٤ٓٞ٣خ ٝطس٤لخ اٌُزؽ٤ٗٝب   ٓٞهؼب  

 ٖٓ ػعظا   اقزوطجذ ثسث٤خ ٓؽاًؿ

 اإلٓبؼار٤خ، ُِك٤بقخ أُٞا٤ُٖ أُزطظظ٤ٖ

 ط٘بػخ رٞاخٚ اُز٢ اُؼثؽاد ؼؿْ ًِٚ ٝغُي

 ٖٓ أُبػ٤٤ٖ اُؼب٤ٖٓ ٓ٘ػ ٓظؽ ك٢ اإلػالّ

 أُٞاؼظ ٝػؼق اُظسق رٞؾ٣غ قٞء

 .اإلػال٤ٗخ

 ظٝد" اإلٌُزؽ٢ٗٝ أُٞهغ أ٣ؼب   ٣٘شؾ ًٔب 

 اُظسبك٢ رسؽ٣ؽٙ ٣ؽأـ ًبٕ اُػ١ ،"ٓظؽ

 ًٔبٍ، ػجعهللا ٓجبؼى، زك٢٘ ٘ظبُّ أُئ٣ع

 ثظٞؼح ٗدٔٚ ضجب ثْ ٝكبرٚ، هجَ أقكٚ ٝاُػ١

 اُطبهبد ًَ ثؼع رطؽج كِْ اُٞكبح، ثؼع ًج٤ؽح

 ٖٓ أُٞهغ ُٜػا أُطظظخ أُب٤ُخ

 ػ٠ِ ٓسكٞثخ أ٣ؼب   ثبؼؾح شطظ٤بد

 ه٤بظاد أزع ٓظؽ ك٢ ٣ٝٔثِْٜ اإلٓبؼاد،

 ٣ِؼت ٝاُػ١ اُؽئبق٤خ، شل٤ن أزٔع زِٔخ

 .أُب٤ٌُٖ ٤ًَٝٝ اإلظاؼح ٓدِف ؼئ٤ف ظٝؼ
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 ق٤ٌزل٢ اغ أُئقكز٤ٖ، ازعٟ اؿالم هؽة ػٖ شبئؼبد أُظؽ٣خ اُظسبك٤خ األٝقبؽ ٝرزعاٍٝ 

 اقزٔؽاؼ ا٠ُ رش٤ؽ" اُدع٣ع اُؼؽث٢" ٓؼِٞٓبد إٔ اال ُِ٘لوبد، رٞك٤ؽا   كوؾ ٝازعح ثعػْ اُعاػٕٔٞ

 أُظؽ٣خ اإلػال٤ٓخ أُ٘بثؽ ٖٓ االقزلبظح رسبٍٝ اغ هظ٤ؽ، ؿ٤ؽ ألٓع أُئقكز٤ٖ ػ٠ِ اإلٗلبم

 .اُك٤ك٢ ُ٘ظبّ أهؽة ُسظبد ك٢ رجعٝ اُز٢ األضؽٟ ا٥ؼاء ٓٞاخٜخ ك٢ اُك٤بق٤خ ٓٞاهلٜب ُزعػ٤ْ

 ػعّ  أُظؽ٣خ اُظسبكخ ك٢ األ٠ُٝ رٌٕٞ رٌبظ زِٔخ ػ٢ِ ػجعاُؽز٤ْ هبظ األض٤ؽح، ا٥ٝٗخ ٝك٢ 

 ٝقجت. ػ٤ِٚ اُؽ٣بع اػزؽاع ؼؿْ اُك٤ك٢ ٗظبّ ػ٤ِٚ طٔذ ٓب ٝٛٞ اُدع٣عح، اُكؼٞظ٣خ اإلظاؼح

 ٓظؽ ك٢ اإلٓبؼاد ػ٠ِ أُسكٞة اإلػالّ ٣ؽٝج اُػ٣ٖ ،"اإلضٞإ" ٛٞ اُؽئ٤ك٢ اُطالف

ٌّْٜ٘ ؽؽ٣ن أ١ إلؿالم  اهظبء ثؼع غُي ًبٕ ُٝٞ زز٠ ٓكزوج٢ِ، ق٤بق٢ ظٝؼ ُٝؼت اُؼٞظح ٖٓ ٣ٔ

 ٖ ك٢ اُؼكٌؽ١ ٝاالٗوالة ،ٖٕٔٓ زؿ٣ؽإ/ ٤ٗٞ٣ٞ ٖٓ  هجَ ثؽؾد اُز٢ اُشطظ٤بد خ٤ٔغ

" اإلضٞإ" ٖٓ اُدع٣ع اُد٤َ ث٤ٖ ُِٔظبُسخ ٓسزِٔخ ُٝٞ أكٌبؼ أ١ إلخٜبع ثوٞح ٣ٝعكغ ٤ُٞ٣ٞ،

 .اُسبًْ ٝاُ٘ظبّ

ٍ ال خٜزٚ، ٖٓ  ّٞ  ػع اُزظؼ٤ع ؽؽ٣ن اال ٣ؽٟ ال كٜٞ أُظبُسخ، ػ٠ِ ًث٤ؽا   اُك٤ك٢ ٣ؼ

" اإلضٞإ" ث٤ٖ أُظؽ٣خ اُعُٝخ ٖٓ أُكزٔؽ اُٞاػر اُطِؾ رؼٔع ظَ ك٢ ضظٞطب   ،"اإلضٞإ"

 ٓظبظؼ إٔ ؿ٤ؽ. أُظؽ١ اُد٤ش ػ٠ِ زؽثب   رشٖ اُز٢ األضؽٟ ٝاُزٌل٤ؽ٣خ اإلقال٤ٓخ ٝاُز٤بؼاد

 ظُكؼذ اغا زز٠ ٓكزس٤َ، اإلضٞإ ػ٠ِ اُوؼبء" إٔ ؼأد أُظؽ١ اُٞؾؼاء ٓدِف ك٢ ز٤ٌٓٞخ

 كزر ُِك٤ك٢ ٣ٌٖٔ ال ٗلكٚ اُٞهذ ك٢ ٌُٖ اُٜعف، ٛػا ُزسو٤ن ٓسكٞثخ ؿ٤ؽ ٝٓكبػعاد أٓٞاٍ

 ".أُب٤ُخ أُكبػعاد ٛػٙ ٣زِو٠ّ ٛٞ ظاّ ٓب أٓبْٜٓ اُجبة

 إلثوبء ٣ٌبكر اُك٤ك٢" إٔ" اُدع٣ع اُؼؽث٢"ُـ اُطبؼخ٤خ أُِلبد ػ٠ِ أُطِؼخ أُظبظؼ ٝرئًع 

 ٤ُٝج٤ب ٝقٞؼ٣خ ا٣ؽإ ك٢ األؾٓبد زٍٞ اُطالف ٌُٖ ٝاإلٓبؼاد، اُكؼٞظ٣خ ٓغ ٓؿظٛؽح اُؼالهبد

 رك٤ٜالد روع٣ْ ػ٠ِ زؽ٣ض كٜٞ ُػُي ُٚ، هِن ػبَٓ رٔثَ ،(اإلضٞإ)ٝ ثزؽ٤ًب اُؼالهخ ٝزز٠

 اُكؼٞظ٤٣ٖ أُكزثٔؽ٣ٖ أٓبّ اُؼوجبد ثزػ٤َُ ٝاالقزثٔبؼ٣خ اُؼكٌؽ٣خ ثبُؼالهبد ٣زؼِن ٓب ك٢ أضؽٟ

  ".ٓظؽ ػ٠ِ أُزعكوخ اُكؼٞظ٣خ األٓٞاٍ ٖٓ ثٜب ٣كزٜبٕ ال ٗكجخ ٣ٔثِٕٞ اُػ٣ٖ

 ٓٞاهق ُسكبة ٝاإلٓبؼاد اُكؼٞظ٣خ ٖٓ ثطؽف اُزؼس٤خ خآٌب٤ٗ ٓعٟ زٍٞ قئاٍ ػ٠ِ ٝؼظّا  

 رالك٤ٚ، ك٢ ا٥ٕ زز٠ ٗبخسٕٞ ٝٗسٖ ٗسجػٙ، ال ق٤٘بؼ٣ٞ ٛػا" إٔ أُظبظؼ رد٤ت اُك٤بق٤خ، ا٥ضؽ

 اُؼؽث٤خ اُطالكبد ٛػٙ اقز٤ؼبة ٣كزط٤غ زز٠ اُعاضَ ٖٓ اهزظبظ٣ب   ٗظبٓٚ رو٣ٞخ ٣ؽ٣ع ٝاُك٤ك٢

 ".زٌٔٚ ٖٓ ػوع٣ٖ آضؽ ك٢ ٓجبؼى ٣لؼَ ًبٕ ًٔب أ٣ؼب ، اُعػْ ٖٓ ٝاالقزلبظح ثٔؽٝٗخ

 (اُدع٣ع اُؼؽث٢) 


