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 إٌماسن ـ متابعات

ٌا باللغة االنجلٌزٌة فً كندا حول السجون السرٌة والتعذٌب فً أنتج ناشطون فٌلما وثائم

اإلمارات بصورة عامة عارضٌن لضٌة المعتملٌن اللٌبٌٌن الذٌن ٌحمل بعضهم جنسٌة هذه الدولة 

التً تمٌم عاللات إستراتٌجٌة مع دولة اإلمارات على حساب حموق اإلنسان بصفة عامة وحتى 

فً ذات الولت سلطت منظمة هٌومن راٌتس ووتش الضوء على حساب تابعٌٌها بصفة خاصة. و

على اعتمال اللٌبٌٌن فً اإلمارات كاشفة جانبا من التعذٌب الممارس على المعتملٌن فً السجون 

 السرٌة فً أبوظبً.

ً: االختطاف المسري.. السجون السرٌة والتعذٌب" جاء عنوان فبعنوان "االعتمال التعسف

بتحدٌد فترة اعتمال الفيلم دلٌمة مكثفة وشاملة. وبدأ  12الوثائمً الكندي الذي بلغ ولته نحو 

ملون الجنسٌة اللٌبٌة والكندٌة وبعضهم السلطات اإلماراتٌة للمعتملٌن من رجال األعمال الذٌن ٌح

على ٌد لوات أمن الدولة، أمام عائالتهم  2114ٌحمل الجنسٌة الكندٌة بٌن أغسطس وسبتمبر 

  وجٌرانهم بعد تفتٌش منازلهم ونملهم إلى سجون سرٌة فً أبوظبً.

 وتمارير وثائمي.. اإلمارات في والتعذيب السرية السجون فظائع

https://www.youtube.com/watch?v=7SI-8Ff2vR8
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صورا لناطحات السحاب الذي عرض الفٌلم 

فً دبً و"مترو دبً" وبعضا من البنى 

التحتٌة المتطورة جدا إضافة إلى برج خلٌفة 

وبرج العرب وصل إلى صورة لضبان 

حدٌدٌة لسجن فً صورة حٌة تختزل 

المشهد الذي ٌجري الٌوم فً اإلماراتً إذ 

ٌرٌد إظهار أن هذا التطور المادي الكبٌر 

اكات حمولٌة فً الدولة ٌموم على انته

  "بشعة" للغاٌة.

المؤثر لائال، عائالت  الفيلمواستطرد 

المعتملٌن أبلغت المنظمات الحمولٌة الدولٌة 

ومن بٌنها "أمنستً" وهٌومن راٌتس ووتش 

اعتمال ذوٌهم واختفائهم لسرا ومنع 

الزٌارات العائالت المحامٌن عنهم ومنع 

  عنهم أٌضا.

ورد الوثائمً الحمولً أسباب اعتمال أمن 

الدولة اإلماراتً المعتملٌن اللٌبٌٌن إلى تأٌٌد 

اإلمارات لحكومة طبرق التً تمود الثورة 

المضادة ضد ثوار طرابلس وأن اعتمال 

هؤالء اللٌبٌٌن بسبب تأٌٌدها أحد أطراف 

  النزاع هنان.

المنظمات الحمولٌة ووسائل  الفٌلموعدد 

اإلعالم الغربٌة الكثٌرة والعدٌدة حتى 

التً تثٌر مسألة اعتمال   والصٌنٌة منها

رجال األعمال اللٌبٌٌن وال تزال السلطات 

اإلمارات ال تستجٌب ألي مناشدة بشأن 

تمً منهم بعد أن أفرجت إطالق سراح المب

  عن بعضهم فً ولت سابك.

على "الرابطة اللٌبٌة لضحاٌا الفٌلم وعرج 

التعذٌب واإلخفاء المسري بدولة اإلمارات"، 

والتً تشكلت بعد اعتمال هؤالء المعتملٌن، 

ن ٌعاونون ولد أفادت الرابطة أن المعتملٌ

من عدة أمراض سواء لبل االعتمال أو 

أمراض جاءت نتٌجة اعتمالهم والتعذٌب 

الذي تعرضوا له مثل الصداع الشدٌد 

والذبحات الصدرٌة وآالم الظهر "الدسن" 

  وتكسٌر األسنان واألرجل.

وعرض الفٌلم صورا من التعذٌب التً 

ٌتعرض لها المعتملون مثل الصعك 

لمبرح على كافة الكهربائً والضرب ا

أنحاء الجسم ورش المعتملٌن بالماء البارد 

  جدا.

وتطرق الفٌلم إلى تمرٌر الممرر األممٌة 

غابرٌال نول حول زٌارتها لإلمارات بشأن 

النظام المضائً والمحامٌن وأكدت ضرورة 

خضوع أمن الدولة اإلماراتً إلى 

اإلجراءات المضائٌة ومنع تدخله فً المضاء 

ٌر لضائٌة فً النظام ومنع جهات غ

 المضائً ككل.

 (71)اإلمارات  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7SI-8Ff2vR8
https://www.youtube.com/watch?v=7SI-8Ff2vR8
https://www.youtube.com/watch?v=7SI-8Ff2vR8
https://www.youtube.com/watch?v=7SI-8Ff2vR8
https://www.youtube.com/watch?v=7SI-8Ff2vR8
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 خاص -اٌماسن

طالبت هٌومن راٌتس و وتش سلطات دولة اإلمارات للتحمٌك فوراً فً مزاعم لٌام جهاز أمن 

 الدولة اإلماراتً بتعذٌب معتملٌن، ومحاكمة أي شخص مسؤول عن هذه األفعال.

 ولالت المنظمة إن من بٌن المعتملٌن مواطنون من كندا، لٌبٌا، والوالٌات المتحدة. 

 3وأضافت المنظمة فً بٌان حصل "اٌماسن" على نسخة منه إنها تحدثت بشكل منفصل مع  

رجال  11من المعتملٌن الحالٌٌن، كانوا ضمن مجموعة من  2معتملٌن سابمٌن وأحد ألارب 

، أو على عاللة بهذه 2114أعمال لٌبٌٌن اعتملوا فً اإلمارات فً أغسطس/آب وسبتمبر/أٌلول 

 المجموعة.

رجال إن مستجوبٌهم سألوهم عن صالتهم المفترضة بـ "اإلخوان المسلمون"، الجماعة لال ال 

التً صنفتها اإلمارات على أنها إرهابٌة. وصف المتحدثون مجموعة من االنتهاكات، منها 

الضرب واإلجبار على الولوف، والتهدٌد باالغتصاب والمتل والصعك الكهربائً. تتوافك هذه 

 ابمة عن التعذٌب فً مراكز أمنٌة فً اإلمارات.الرواٌات مع مزاعم س

محتجزٌن بمعزل عن العالم الخارجً، منهم  11من الرجال الـ  6وتضٌف المنظمة: "ما زال  

الكندي -مواطنان ٌحمالن الجنسٌتٌن اللٌبٌة واألمرٌكٌة، كمال ودمحم الضراط، والمواطن اللٌبً

 اإلمارات في التعذيب جرائم مرتكبي محاكمة يجب: رايتس هيومن
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سلٌم العرادي. لم ٌتلك أي منهم المساعدة 

نونٌة، ولٌس من الواضح إذا ما تم توجٌه الما

 االتهام إلٌهم رسمٌا بارتكاب أي جرم".

 

  منشأة للتعذيب خارج أبوظبي 

لال جو ستورن، نائب مدٌر لسم الشرق 

األوسط فً المنظمة الدولٌة: "هنان أدلة 

لوٌة على أن لدى اإلمارات منشأة خارج 

مدٌنة أبو ظبً، حٌث تعذب لوات األمن 

ن وتُبمً مولعهم سري. أي المعتملٌ

اعترافات أو ما ٌسمى استخبارات تصدر 

عن هذا الممر ٌنبغً اعتبارها غٌر ممبولة 

 وغٌر موثولة".

لال المعتملون السابمون الثالثة لـ هٌومن  

راٌتس ووتش إن عناصر أمن الدولة 

عصبوا أعٌنهم، ولٌدوا أٌدٌهم وربطوها 

بأرضٌة أو سمف سٌارة "جً إم سً" 

ٌة الدفع ومعدّلة؛ جرى نزع المماعد، رباع

على ما ٌبدو للتمكن من نمل المعتملٌن 

المكبلٌن. أضافوا أنهم التٌدوا إلى مركز 

احتجاز فٌه حراس نٌبالٌون ومحممون 

إماراتٌون. ٌعتمد المعتملون السابمون أن 

المنشأة لرٌبة من مدٌنة أبوظبً، ولالوا إنهم 

بحسب -سمعوا طائرات تملع وتهبط.

 لمنظمة.ا

من المعتملٌن لـ"هٌومن   اثنٌن  ولال 

راٌتس": إنهما ُضربا بعنف أثناء 

االستجواب على مدى أكثر من أسبوعٌن. 

لال الثالثة إنهم كانوا معصوبً األعٌن أثناء 

جلسات االستجواب. ولال المعتملون إن 

المحممٌن ربطوهم إلى شًء لالوا إنه كرسً 

أحد  كهربائً، وهددوهم بالصعك. لال

الرجال إن المحممٌن علموه من معصمٌه 

وكاحلٌه بمضٌب حدٌدي وضربوه. لال 

الثالثة كلهم إن المحممٌن هددوهم 

 باالغتصاب.

كما لال أحد المعتملٌن السابمٌن إن المحممٌن  

طلبوا منه تولٌع محضر فٌه تحرٌف فاضح 

لما لاله أثناء االستجواب، وٌورط زورا 

 لفة.طرفا ثالثا فً أعمال مخا

دمحم العرادي كان الوحٌد من الثالثة الذي  

رغب بالكشف عن هوٌته. شمٌمه عضو فً 

"حزب العدالة والبناء"، المرتبط بـ 

"اإلخوان" فً لٌبٌا. لال ألارب كمال ودمحم 

الضراط، وهما من اللٌبٌٌن الستة الذٌن ما 

زالوا محتجزٌن بمعزل عن العالم 
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األعضاء.  الخارجً، إن كمال ودمحم لٌسا من

، صنّفت 2114فً نوفمبر/تشرٌن الثانً 

الحكومة اإلماراتٌة "اإلخوان" كمنظمة 

 إرهابٌة.

لال ألارب كمال ودمحم ضراط لـ هٌومن  

راٌتس ووتش إن السلطات منعت المحامً 

الذي وكلوه لتمثٌل الرجلٌن من زٌارتهما أو 

االطالع على ملفات لضٌتهما. لٌس من 

إن وجدت، التً  الواضح ما هً التهم،

ُوّجهت إلٌهما. لالت السفارة األمرٌكٌة 

للعائلة إن موظفٌها تمكنوا من زٌارة 

 الرجلٌن.

صدّلت اإلمارات على اتفالٌة األمم المتحدة  

، 2112لمناهضة التعذٌب فً ٌولٌو/تموز 

وهً دولة طرف فً اتفالٌة فٌٌنا للعاللات 

المنصلٌة، التً تنص على حك الموظفٌن 

ٌٌن بزٌارة أحد رعاٌا الدولة الموفِدة المنصل

 أثناء السجن أو الحبس أو االحتجاز.

ولال ستورن: "فً ضوء مزاعم متكررة  

وذات مصدالٌة تتحدث عن التعذٌب فً 

اإلمارات، ورفض السلطات السماح بأي 

مساعدة لانونٌة للمحتجزٌن، على حكومات 

الوالٌات المتحدة وكندا ولٌبٌا الدعوة علنا 

ى اإلفراج عن مواطنٌها. علٌها أٌضا إل

المطالبة بالمساءلة الكاملة عن هذه 

االدعاءات المملمة حول التعذٌب وغٌرها 

 من الجرائم التً ارتكبت ضدهم."

  اإلمارات فً التعذٌب تفاصٌل

 كان لٌبً وهو ،(عاما 51) العرادي دمحم

 عاما، 23 لمدة اإلمارات فً رسمٌا ممٌما

 محممٌن إن ووتش راٌتس هٌومن لـ لال

 مطاطٌة بخراطٌم ضربوه إماراتٌة لهجتهم

 وهددوه جسده، أنحاء جمٌع فً

 تسمع أن ٌمكنن كان: "مؤكدا باالغتصاب،

 هنان كان. الولت طوال التعذٌب أصوات

  ."دائمٌن وصراخ بكاء

 2 رلم السابك المعتمل

 إلى اآلخران السابمان المعتمالن تحدث 

 الكشف عدم بشرط ووتش راٌتس هٌومن

 أن أٌضا طلبا. أمنٌة ألسباب هوٌتهما عن

 تفاصٌل بعض ووتش راٌتس هٌومن تحجب

  .علٌهما التعرف لمنع اعتمالهما

 ووتش راٌتس هٌومن لـ 2 رلم المعتمل لال

 نوافذ بال زنزانة فً وضعوه حراسا إن

 أزٌز وصوت الشدٌد للضوء وعّرضوه

 وأحٌانا اثنٌن مسؤولٌَن إن لال و. مستمر

 أنه مؤكدا استجوبوه، إماراتٌة لهجتهم ثالثة

 وأزرق أسود جسدي كان أٌام 11 بعد

  ."بالدماء ومغطى
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  الضراط ودمحم كمال

 ودمحم كمال واالبن األب ألارب أحد

 الجنسٌتٌن ٌحمل وكالهما الضراط،

 هٌومن لـ لال واللٌبٌة، األمرٌكٌة

 أنثى أمن عنصر إن" ووتش راٌتس

 ٌروا لن إنهم األسرة أعضاء أخبرت

 العناصر كان بٌنما أخرى مرة كمال

 سٌارة فً بعٌدا ٌمتادونه اآلخرون

  ."الدفع رباعٌة

 بعد بدوره اعتُمل ولكنه والده، باحتجاز واألمرٌكٌة اللٌبٌة السفارتٌن أبلغ كمال، نجل دمحم،

  .األمن عناصر من نفسها المجموعة لبل من ،(2114|8|28) فً ٌومٌن،

  السوٌدي أحمد تعذٌب

 ،2112 أبرٌل فً لائلة للتعذٌب، السوٌدي غٌث أحمد تعرض إلى أٌضا راتٌس هٌومن وتطرلت

 لم مكان فً تهمة دون أشهر 5 السوٌدي أحمد اإلماراتً المواطن اإلماراتٌة السلطات اعتملت

 رجال 68 لـ االدعاء إدانة فً أساسٌا اعترافه كان. محام مع التواصل من ومنعته عنه ٌكشف

  .اإلمارات حكومة إسماط محاولة بتهمة 2113 ٌونٌو فً آخر

 22 ولال المحكمة، فً المزاعم هذه ونفى اعترافه عن تراجع السوٌدي أن إلى المنظمة وتشٌر

 الحجز أثناء للتعذٌب تعرضوا أنهم المضٌة هذه فً حوكموا شخصا 94 من األلل على

 .الدولة أمن ممرات فً االحتٌاطً
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 إٌماسن ـ خاص

ات والحموق السلطات اإلماراتٌة أن تفرج فوراً ودون لٌد أو شرط طالب االئتالف العالمً للحرٌ

عن جمٌع سجناء الرأي وفً ممدمتهم المجموعة التً مازالت محبوسة من معتملٌن لضٌة 

، كما ٌدعوا االئتالف الى إسماط  ٤٥اإلمارات اإلصالحٌٌن المعروفة بإصالحًٌ اإلمارات 

لمٌة لحك من حموله ، كما ٌدعوا االئتالف العالمً جمٌع التهم المسندة بناء على ممارسته الس

للحرٌات والحموق اإلمارات العربٌة المتحدة الى إحترام الحموق المكفولة فً إعالن األمم 

المتحدة المتعلك بحك ومسؤولٌة األفراد وهٌئات المجتمع فً تعزٌز وحماٌة حموق اإلنسان 

  والحرٌات األساسٌة المعترف بها دولٌاً.

جاء ذلن فً الجزء الثانً إلصدار االئتالف العالمً للحرٌات والحموق حول أوضاع المدافعٌن 

مصر نموذجاً ٌستعرض فٌه ما  –اإلمارات –السعودٌة  –عن حموق اإلنسان فً الوطن العربً 

ٌتم بحك هؤالء األشخاص الذٌن أولى المجتمع الدولً لهم الحماٌة والخصوصٌة الواجب 

تطٌعوا أن ٌكملوا رسالتهم فً استنهاض الشعوب ومحاربة لمع السلطات توافرها حتى ٌس

 الحاكمة للحموق والحرٌات.

و ٌحاول االئتالف تسلٌط الضوء على ما ٌحدث للمدافعٌن عن حموق اإلنسان فً اإلمارات من  

انتهاكات وتجاوزات تهدد سالمتهم وسالمة أسرهم، كما أن ٌوضح حمٌمة تعامل السلطات 

تٌة مع المطالبات المستمرة لإلصالح والتغٌٌر الذي من المفترض أن تكون جهوداً من اإلمارا

 الدولة تبذل ال جهوداً من المواطنٌن.

وٌبدأ التمرٌر بالتطرق إلى أهمٌة المدافعٌن عن حموق اإلنسان بشكل عام وٌوضح أهمٌة وجود  

جعلها أكثر إحتراما لحموق هذه الشرٌحة فً المجتمعات التً تدفع بإتجاه إصالح البلدان و

 الرأي سجناء عن باإلفراج اإلمارات يطالب للحموق العالمي االئتالف
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اإلنسان والحرٌات ثم ٌنعطف التمرٌر لٌتكلم عن المدافعٌن عن حموق اإلنسان فً دولة 

 اإلمارات.

من اإلصالحٌٌن  ٢٤٤م التً ولع علٌها ٣١٢٢مارس  ٤وٌشرح التمرٌر الوثٌمة الممدمة فً  

ئٌس الدولة الشٌخ خلٌفة فً اإلمارات الى ر -من توجهات فكرٌة مختلفة-الناشطٌن والحمولٌٌن 

بن زاٌد آل نهٌان للمطالبة بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطنً أالتحادي اإلماراتً بااللتراع 

 المباشر، وتعزٌز صالحٌات هذه الهٌئة التً ال تملن حالٌا سلطات تشرٌعٌة أو رلابٌة .

عن حموق اإلنسان فً  بعدها ٌتطرق التمرٌر إلى أنماط االنتهاكات المرتكبة بحك المدافعٌن 

دولة االمارات العربٌة المتحدة وٌطرح المضاٌا لتكون شاهدة على ما ٌاللٌه المدافعون عن 

الحموق والحرٌات من إنتهاكات جسٌمة مثمثلة بالحبس واإلخفاء المسري ومصادرت األموال 

طالبٌن والممتلكات وغٌرها من المخالفات والجرائم بحك هؤالء الناشطٌن والحمولٌٌن الم

 باإلصالح التً تهدد سالمتهم وسالمة أسرهم.
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 ترجمة خاصة -اٌماسن

ك أطفال الناشطٌن السٌاسٌٌن فً لالت األمم المتحدة إن دولة اإلمارات تمارس أعمال انتمامٌة بح

 الدولة، معبرةً عن للمها عن حموق األطفال وعائالتهم فً البالد.

(، إن الحكومة 8/11ولال تمرٌر لـ"لجنة األمم المتحدة لحموق الطفل"، صدر الخمٌس الماضً ) 

ٌة التنمل، حاكمت أطفال المعتملٌن السٌاسٌٌن، بتمٌٌد "حمولهم فً التعلٌم، و وثائك الهوٌة، وحر

  وإبمائهم على اتصال مع والدٌهم المحتجزٌن".

وأشار التمرٌر إن اإلمارات تنتهن الحموق األساسٌة ألطفال المعتملٌن وتمنع عمل المدافعٌن عن 

حموق اإلنسان، وأن ذلن ٌأتً بسبب آراء والدٌهم المعبر عنها أو بسبب معتمدات والدٌهم، 

  وٌتعرضون للتمٌٌز والعماب.

تمرٌر نشرته منظمة هٌومن راٌتس فٌرست لال: "أن جهاز أمن دولة اإلمارات ٌجعل  وفً

ألارب المعتملٌن السٌاسٌٌن ٌعٌشون فً خوف من االنتمام، كما تعرضوا إلى حظر سفر تعسفً، 

  فً حٌن اختفى ألارب آخرون فً السجون لشهور".

عموبات طوٌلة بالسجن بأحكام وٌمبع عشرات السجناء السٌاسٌٌن فً دولة اإلمارات وٌمضون 

 ( ومحاكمات أخرى لمدونٌٌن إلكترونٌٌن.94سٌاسٌة غٌر عادلة فٌما عرف بمحافظة )اإلمارات 

 اإلنسان حموق عن المدافعين أطفال بحك انتمامية أعمال تمارس اإلمارات: المتحدة األمم
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ودعت المنظمة الدولٌة الوالٌات المتحدة إلى دعم أسر المدافعٌن عن حموق اإلنسان، ولٌس فمط  

ألطفال واألزواج انتماماً لنشاطهم عندما ٌتم احتجاز المدافعٌن، ولكن أٌضاً عندما ٌتم استهداف ا

 الحمولً.

ولالت المنظمة الدولٌة إن الدعم السٌاسً والعسكري المستمر الذي تمدمه الحكومة األمرٌكٌة  

ً بتدابٌر دبلوماسٌة لوٌة لمعالجة  لدولة اإلمارات ٌبدو وكأنه تأٌٌد لمعها، ما لم ٌكن مصحوبا

زء من مبادرة البٌت األبٌض "مكافحة التطرف حموق اإلنسان. على سبٌل المثال أن ٌكون ج

 العنٌف" مع اإلمارات.

ودعت هٌومن راٌتس فرٌست الخارجٌة األمرٌكٌة إلى التمسن بأهداف سٌاستها على دعم  

 المدافعٌن عن حموق اإلنسان، بما ٌمكنهم من العمل بعٌداً عن الخوف من االنتمام ضد عائالتهم.
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 دمحم بن صمر الزعابي

المجلس الوطنً االتحادي، أو ما 

هو مفترض أن ٌكون برلمان دولة 

اإلمارات الذي ٌمثل صوت 

الشعب وٌنالش همومه وٌمارس 

األدوار الرلابٌة والتشرٌعٌة نٌابة 

عنه، وٌتابع تطور البلد من خالل 

دور المؤسسات األخرى فال تطغى سلطة على أخرى وال ٌكون الرأي أدواره اإلٌجابٌة لٌكمل 

  لجهة واحدة فمط ال حسٌب علٌها وال رلٌب.

مجلسنا الوطنً تأسس مع لٌام الدولة فً دستورها المؤلت لٌكون مؤلت فً شكله وأداءه 

  ساسٌة.وٌتطور مع تطور الدولة كحك ُوعد به أبناء اإلمارات لكونهم أساس االتحاد ولبنته األ

تطورت الدولة وترسخت أركانها ولكن مجلسها بمً كما هو بل لد نمول أسوأ ألن مساحات 

الرأي التً كانت متاحة فً السابك عندما كان األعضاء ٌعٌنون بالكامل لم تعد متاحة، ألن 

المشاركة صارت ممٌدة بمن توافك األجهزة األمنٌة على إدراجهم فً لوائم من ٌحك لهم الترشح 

  االنتخاب، وأصبح حتى التعبٌر عن الرأي المخالف له ثمن ولو بعد حٌن.و

المجلس الوطنً فً "وطنً" هو شكل ٌتفاخر به من ٌرٌد أن ٌخدع الناس بأننا نشارن وأن 

صوت المواطن مسموع لكنه فً الحمٌمة خداع مكشوف ألننا ما زلنا نتحدث عمن ٌحك له 

فمتى نتحدث عن صالحٌات هذا   رم منه أي إنسان،المشاركة وهو حك أصٌل ال ٌجوز أن ٌح

  المجلس وماذا ٌستطٌع أن ٌمدم !!

هو مجلس للفضفضة لٌس أكثر، بال لون وال طعم وال رائحة، لٌس له من الصالحٌات شًء فً 

  رلابة أو تشرٌع.

ً عندما لام االتحاد كان شعب اإلمارات ٌتأمل أن ٌصبح مجلسهم ذا لٌمة تموي من اتحادهم ف

دولة مؤسسات ٌشارن فٌها جمٌع أبناء الوطن فإذا بنا بعد كل هذا االنتظار نستبعد غالبٌة أبناء 

الوطن من المشاركة فً مجلس مشوه بال صالحٌات، فمتى نعالج الخلل ومتى سنصحح المسار 

  ؟!

 وطني مجلس
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 إٌماسن ـ متابعات

أعرب عدد من المعلمٌن اإلماراتٌٌن من مناطك مختلفة عن مخاوفهم من استغالل الموانٌن 

وأولٌاء األمور التخاذ لرارات مشددة بحمهم، مجمعٌن على واللوائح، من جانب بعض الطالب 

رفضهم للعنف البدنً أو اللفظً مؤكدٌن أنه أسلوب غٌر تربوي، وحملوا األسر مسؤولٌة تولٌر 

واحترام المعلم، معتبرٌن أن التغٌرات السلوكٌة فً المدارس تتطلب استحداث تشرٌعات، تحفظ 

أن اإلمارات تستبك العالم فً التعامل مع المضاٌا المتعلمة للمعلم هٌبته وللطالب كرامته، بخاصة 

 بحٌاة األفراد على أرض الدولة للمواطن والممٌم على حد سواء، بحسب صحٌفة "االتحاد".

وٌرى معلمون أن اللوائح والموانٌن المائمة تصب فً مصلحة الطلبة، وال تنصف المعلم،  

موانٌن واللوائح ضد المعلمٌن فً ظل عجز مشٌرٌن إلى أن بعض الطالب لد ٌستخدمون ال

المعلم عن اتخاذ أي لرار، مطالبٌن بإعادة النظر فً تلن اللوائح خاصة مع التطور الحادث 

واستخدام التكنولوجٌا وتطور تفكٌر الطالب، وطالبوا بضرورة تعزٌز دور األسرة فً غرس 

ولوع فً أخطاء واستفزازات للمعلمٌن المٌم والمفاهٌم لدى الطالب وأهمٌة احترام المعلم وعدم ال

 خالل شرح الدروس.

تمول المعلمة عائشة الزعابً، نحن لسنا مع استخدام الضرب كأسلوب تربوي، ولكن نالحظ  

فً الفترة األخٌرة تمرد بعض الطالب، وتطاولهم على المعلمٌن، وفً رأًٌ إن الحزم مطلوب 

 لم ٌلجأ إلى الضرب إال بعد استفزاز من الطالب.واحترام المعلم واجب، واعتمد أن المعلم 

 لهم اللوائح إنصاف عدم من يشتكون إماراتيون معلمون
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مدرسة « لطٌفة»وتشاطرها زمٌلتها  

جغرافٌا الرأي لائلة: مطلوب من المعلم أن 

ٌكون حازماً، وٌتعامل مع الطلبة المشاغبٌن 

بشدة، لكن ال تصل إلى الضرب أو الركل، 

وهنان طرق أخرى مثل استدعاء ولً 

صً األمر، وحل المشكلة مع االختصا

االجتماعً، ومن جهة أخرى فإن استخدام 

التلفونات وإحضارها للمدرسة ممنوع ومن 

ثم ٌجب معالبة الطالب الذي صور الوالعة 

الخاصة بضرب أحد الطلبة أو الذي ٌصور 

 بعد ذلن منعاً للتشهٌر بالطالب أو المعلم.

 الحزم من دون تطاول 

واضح فً »وتمول المدرسة سامٌة أحمد  

أن المعلم فً لمة الغضب من الفٌدٌو 

الطالب مما جعله غٌر مدرن لفعله وأنا مع 

الشدة والحزم من غٌر التطاول بالٌد، وٌجب 

على المعلم وأي مسؤول إذا كان ٌعانً من 

أي مشكلة نفسٌة أو عائلٌة، أال ٌصب جام 

غضبه على الطالب بل علٌه أن ٌكتم غضبه 

 وٌستعٌذ من الشٌطان الرجٌم.

معلمة زهرة الكثٌري بإعادة هٌبة وتطالب ال 

كاد المعلم »المعلم فً المجتمع ألننا أمة 

فاإلنسان الذي ال « فٌها أن ٌكون رسوال

ٌحترم المعلم لن ٌحترم والدٌه أو غٌره أو 

حتى وطنه، والبد من أن تعود األمهات 

للتربٌة بدل الخدم، وأن ٌهتم اآلباء بمضاء 

س المٌم أكبر ولت مع أبنائهم وبناتهم، وغر

فً نفوس األبناء، وإن تعود لألسرة حرمتها 

ولوتها، وأن تكون للتربٌة حضور لبل 

التعلٌم مؤكدة ضرورة والحزم فً 

  اإلجراءات ضد أي تطاول على المعلم.

  حلمة مفمودة

وتشٌر المدرسة رٌحانة أنور إلى وجود 

حلمة مفمودة فً عاللة الناشئة بالمدرسة، 

ا، والمعلمون ولألسرة دور كبٌر فٌه

ٌتعاملون مع عدد كبٌر من الطالب لهم 

أمزجة متباٌنة، وٌتطلب من المعلم لدرات 

  خارلة لضبط الفصل، وفرض هٌبته.

وتضٌف: الحظت انتمادا للمعلمٌن خالل 

» متابعة المضٌة، وألول لمنتمدي المعلم 

« تعالى ولم بالتدرٌس لمدة ٌوم واحد

ٌنظر  ، تؤكد أن المعلم«وبعدها لل رأٌن

إلى الطالب باعتباره ابنه، فنحن من أمة 

لٌس منا من لم ٌرحم صغٌرنا »شعارها: 

  «.وٌعرف لدر كبٌرنا 
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وتشٌر إلى أن الكثٌر من األهالً باتوا ٌغفلون عن غرس المٌم واحترام المعلم فً زحمة عمل 

جلس األب أو األم المرأة وغٌاب دور األب أحٌاناً وسٌطرة الخدم على البٌوت للبا ولالبا، ولو 

مع ابنه وشرح له كٌف كان ٌتعامل مع مدرسه، لخرج األطفال إلى المدارس بشكل مغاٌر ولما 

  رأٌنا أي خروج عن السلون المعتدل سواء من جانب المعلم أو الطالب.

من جهتها أكدت الدكتورة أمل المبٌسً مدٌر عام مجلس أبوظبً للتعلٌم، أن المجلس دائماً ٌمدر 

وشددت على أن احترام  م الجلٌل والمدٌر الذي ٌلتزم باألسالٌب التربوٌة فً التعلٌم ومكانته، المعل

  المعلم ٌجب أن ٌكون دائماً ممدرا وراسخا لدى الطالب وأولٌاء األمور.

ونوهت إلى أنه بدأ منذ فترة بالفعل العمل على تحدٌث اللوائح السلوكٌة للطالب، وكافة اللوائح، 

هٌئات التدرٌسٌة واإلدارٌة، تتمتع بمدر عال من اإلحساس بالمسؤولٌة واإلخالص مؤكدة أن ال

  والتفانً فً العمل والحرص على مراعاة مصالح الطالب والطالبات.

ولفتت إلى مجلس أبوظبً للتعلٌم ٌعمل بروح األسرة والفرٌك الواحد مع أبنائنا الطلبة 

درٌسٌة واإلدارٌة والطالب بمدر عال من التواصل والطالبات، وتتسم العاللات بٌن الهٌئات الت

والتفاعل اإلٌجابً المثمر والخالق، وأكدت رفض المجلس للتجاوزات الفردٌة لبعض األفراد، 

 سواء من المعلم أو الطالب.
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 خاص -اٌماسن

أكد الرئٌس الٌمنً المخلوع علً عبدهللا صالح وجود أفراد عائلته فً دولة اإلمارات، بمن فٌهم 

  نجله "أحمد علً" السفٌر السابك للٌمن فً البالد.

صالح فً ممابلة مع لناة المٌادٌن، مساء االثنٌن، أن ٌكون نجله وأفراد عائلته تحت اإللامة ونفى 

الجبرٌة، وأضاف: "السفٌر أحمد فً ضٌافة األشماء اإلماراتٌٌن، ولدٌه حراسة خاصة من 

  المضٌفٌن حرصاً على سالمته وعائلته، واألوالد هنان".

ال: "لم نكن نتمنى لألخوة فً اإلمارات التورط فً وخاطب صالح السلطات اإلماراتٌة بهدوء ول

  العدوان على الٌمن، فلٌس بٌننا وبٌنهم شًء. نحن نتحمل أي شًء من األشماء اإلماراتٌٌن".

ولال صالح: "ال أشعر بملك أو خطر من سٌطرة التحالف على بعض األجزاء من الٌمن، 

ى الٌوم"، مؤكدا أنه لم ٌكن ٌتمنى تورط ومازلنا نكن لألشماء اإلمارتٌٌن االحترام والود حت

  اإلمارات فً الٌمن ألنه "لٌس بٌننا وبٌنها خصومة"، على حد تعبٌره.

ً الرئٌس الٌمنً  وتابع أن "هادي ٌتحمل مسؤولٌة لتل اإلماراتٌٌن فً مأرب وعدن". متهما

السعودٌة التً عبدربه منصور هادي بأنه تربٌة "اإلخوان المسلمٌن"، وهاجم المملكة العربٌة 

  اتهمها بتفكٌن الٌمن، وتفكٌن الجٌش الٌمنً.

ولال "صالح" إن السعودٌة هً التً دعمت "إخوان الٌمن" حزب اإلصالح للخروج على حكمه 

  م.2111فً 

 يغادروا ولم اإلمارات ضيافة في وأوالدي عائلتي: اليمني المخلوع



 

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

 

           

17 

  2015أكتوبر

بشرط  2216وزعم الرئٌس المخلوع استعداده للتخلً عن المؤتمر الشعبً وااللتزام بالمرار 

  ولف الحرب.

ولال انه تلمى   الشعب الٌمنً سٌخرج اإلماراتٌٌن والسعودٌٌن عاجال ام آجالولال صالح: "

عرض من األمرٌكان مغادرة الٌمن الى المغرب او اثٌوبٌا على متن خمس طائرات هٌلكوبتر 

  ولكنً ارفض".

أصدر أعضاء من اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبً بٌانا لرروا فٌه عزل رئٌس  إلى ذلن

  ابك ورئٌس المؤتمر الشعبً علً عبدهللا صالح من رئاسة الحزب .الٌمن الس

وجاء هذا المرار إثر لماء عمده أعضاء من اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبً العام فً 

 العاصمة السعودٌة الرٌاض نالشوا خالله أوضاع الحزب فً ظل الحرب الدائرة فً الٌمن.
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 متابعات خاصة -اٌماسن

كشف مسؤولون لٌبٌون ومصادر إعالمٌة إن اللواء خلٌفة حفتر ٌتلمى دعماً كبٌراً من اإلمارات 

خالل الشهر الماضً شمل أسلحة بٌنها طائرات هٌلوكوبتر، فٌما تتجه مصر لتدرٌب دفعه 

  لموات حفتر فً آرضٌها. جدٌدة

وكشف المالزم فرج أفعٌم، رئٌس لوة مكافحة اإلرهاب فً الموات التابعة للواء خلٌفة حفتر، 

عنصر  511آمر المحور الشرلً لمدٌنة بنغازي، أّن "النظام المصري الحالً، ٌتجه إلى تدرٌب 

  من لوات المهام الخاصة بمكافحة اإلرهاب".

وأوضح أفعٌم على حسابه الشخصً على مولع فٌسبون، أّن "مصر ستدرب دفعة جدٌدة من 

جندي، مشترطاً، أن تكون أعمار  511لوات المهام الخاصة بمكافحة اإلرهاب، البالغ عددهم 

عاماً وٌتمتعون بلٌالة بدنٌة وال ٌتعاطون المخدرات، على  25و 18المتمدمٌن إلى التدرٌب بٌن 

تبارات أمام لجنة بدأت أعمالها منذ السبت الماضً وتستمر لغاٌة الخمٌس أن تكون االخ

  الممبل".

إلى ذلن كشف مصدر عسكري فً لوات "فجر لٌبٌا" فً طرابلس، لـ"العربً الجدٌد"، أن أحد 

المٌادات العسكرٌة الكبرى التابعة للواء حفتر، الذي أُلمً المبض علٌه، أخٌراً، اعترف خالل 

عه، من جانب الجهات المختصة، بأن معسكر حفتر "تلمى تعزٌزات عسكرٌة خالل التحمٌمات م

 لواته تدرب ومصر متطورة بـأسلحة ليبيا في حفتر تزود اإلمارات
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الفترة األخٌرة، كمنح من مصر واإلمارات واألردن". وٌوضح المصدر العسكري، أّن "هذه 

، إضافة إلى أسلحة 35، وإم أي 8مروحٌات حربٌة من طراز إم أي  5التعزٌزات شملت 

حاوٌة ذخائر، فضالً عن تأهٌل الموام األساسً للواء  41مدفعٌة ثمٌلة، ومضادات الدروع، و

32."  

وتشٌر مصادر صحافٌة لٌبٌة أن مصر واألردن تكفلتا بتأهٌل لوات حفتر فٌما التزمت اإلمارات 

  باألسلحة.

وٌلفت المصدر نفسه إلى أن تلن التعزٌزات تأتً فً إطار العملٌة التً أعلن عنها سابماً حفتر 

ن طبرق المنحل بمرار من المحكمة الدستورٌة(، لائالً إنها ستكون األكبر )الموالً لبرلما

  واألعنف الجتٌاح بنغازي التً فشل فً السٌطرة علٌها طوال الفترة الماضٌة.

وٌشدد المصدر على أّن لوات حفتر فشلت فً تحمٌك أي تمدم ملحوظ، خصوصاً على عدد من 

 المحاور ومنها الصابري.
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 إٌماسن ـ متابعات

كشفت جرٌدة "مٌل أون صنداي" البرٌطانٌة األحد أن دولة االمارات دفعت مبالغ مالٌة طائلة 

من أجل شراء النفوذ فً برٌطانٌا والتأثٌر على لرارها السٌاسً، ولامت بتموٌل حمالت 

جماعة االخوان المسلمٌن ودولة لطر، وربط االثنٌن ببعضهما  إعالمٌة من أجل التحرٌض على

  فً وسائل اإلعالم.

وتبٌن من مراسالت حصلت علٌها الصحٌفة البرٌطانٌة أن اإلمارات دفعت أمواال لصحافٌٌن 

ومسؤولٌن سابمٌن فً الحكومة البرٌطانٌة، كما أنها تعالدت سرا مع شركات للعاللات العامة، 

جماعة اإلخوان المسلمٌن، والتروٌج أنها مرتبطة مع دولة لطر، الفتة إلى  وذلن بهدف تشوٌه

تمرٌرا صحافٌا على األلل، وذلن  21أن جرٌدة "تلغراف" البرٌطانٌة نشرت فً هذا اإلطار 

رغم أن الصحفً فً الجرٌدة المشار إلٌها أندرو غٌلغان نفى أي عاللة له بدولة اإلمارات ونفى 

بوظبً، فً الولت الذي ورد فٌه اسمه فً المراسالت والوثائك التً تلمٌه أي أموال من أ

  حصلت علٌه "مٌل أون صنداي".

وكانت جرٌدة "تلغراف" البرٌطانٌة لد نشرت بالفعل مجموعة من التمارٌر التً تستهدف جماعة 

اإلخوان المسلمٌن، وفً أحد أعدادها أبرزت تمرٌرا على صفحتها األولى ٌتضمن صورا 

برٌطانٌٌن من أصول عربٌة لالت إنهم ٌنتمون لجماعة اإلخوان، فضالً عن أنها نشرت  لنشطاء

صورا لمبنٌٌن فً لندن لالت إنهما من "مراكز أنشطة جماعة اإلخوان"، لٌتبٌن الحما أن 

 واإلخوان لطر لتشويه شهريا دوالر ألف 100 تدفع اإلمارات
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األشخاص المشار إلٌهم لٌسوا سوى 

معارضٌن لسٌاسات دولة اإلمارات، وأن 

لد  أحد المبنٌٌن ٌضم مركزا حمولٌا كان

انتمد سجل اإلمارات فً مجال حموق 

  اإلنسان.

أما المفاجأة الكبرى التً تكشفها "مٌل أون 

صنداي" فً تحمٌمها الذي نشرته على 

صفحتٌن كاملتٌن، فهو أن دولة اإلمارات 

مارست ضغوطا دبلوماسٌة على برٌطانٌا 

لتتخذ إجراءات ضد جماعة اإلخوان 

المسلمٌن، وهً الضغوط التً انتهت 

بإصدار رئٌس الوزراء دٌفٌد كامٌرون أمرا 

بالتحمٌك أو بإجراء "مراجعة" فً وضع 

جماعة اإلخوان للتوصل إلى نتٌجة بشأن ما 

إذا كانت منظمة إرهابٌة أم ال، وهً 

المراجعة التً لم تعلن حكومة كامٌرون 

  حتى اآلن نتائجها.

وٌكشف التحمٌك أن اإلمارات أبرمت عمدا 

امة لغاٌات تشوٌه مع شركة عاللات ع

صورة دولة لطر وتشوٌه اإلخوان 

ألف جنٌه  61وربطهما ببعض ممابل 

ألف دوالر( شهرٌا، على  111إسترلٌنً )

أن الشركة المتعالدة تدعى "كوٌلر 

لالستشارات"، وهً مملوكة للورد 

تشادلٌنغتون، وهو زعٌم فرع حزب 

المحافظٌن فً نفس المنطمة التً ٌنتمً إلٌها 

وأحد الممربٌن لكامٌرون كامٌرون، 

  وأصدلائه الشخصٌٌن!

وبحسب العمد الذي ٌبدو أن الجرٌدة 

البرٌطانٌة حصلت على نسخة منه فإن 

ألف دوالر شهرٌا  111اإلمارات تدفع الـ

لشركة العاللات العامة، ممابل أن تموم هذه 

األخٌرة بــ"التروٌج للسٌاسة الخارجٌة لدولة 

، على أن "كافة اإلمارات العربٌة المتحدة"

األنشطة التً ٌتم المٌام بها بموجب هذا 

العمد تتم بسرٌة تامة"، بحسب النص المبرم 

  بٌن الطرفٌن.

وٌتبٌن من التحمٌك أنه عندما تم إبرام العمد 

بٌن اإلمارات و"كوٌلر" كان المسؤول 

األول فً الشركة هو جوناثان هٌل، وهو 

ح أحد الممربٌن من كامٌرون، والحما أصب

المسؤول فً الشركة هو المسؤول السابك 

فً الخارجٌة البرٌطانٌة والذي كان ٌشغل 

منصبا رفٌعا فٌها جٌرارد راسٌل، وهو أحد 

الممربٌن أٌضا من كامٌرون وأحد الخبراء 

فً المضاٌا العربٌة، كما أنه ٌجٌد اللغة 

  العربٌة بطاللة كبٌرة.

وبهذه المعلومات ٌتبٌن أن اإلمارات دفعت 

مواالً ومبالغ طائلة من أجل الوصول إلى أ

الدائرة المرٌبة من رئٌس الوزراء 

البرٌطانً ومن ثم التأثٌر علٌه وعلى 
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لراراته، فضالً عن أن المراسالت تثبت أن أشخاصا ٌمثلون حكومة اإلمارات التموا بالصحافً 

لطر باإلرهاب،  أندرو جٌلجان والذي نشر الحما تمارٌر ومماالت تتضمن تهدف إلى ربط دولة

  وربط اإلخوان باإلرهاب، وربط كل من لطر واإلخوان ببعضهما البعض.

وحصلت "مٌل أون صنداي" على مراسالت ٌظهر منها أن المسؤولٌن فً شركة "كوٌلر" التموا 

. والحما لذلن اللماء، بدأ 2114بالصحافً فً "التلغراف" غٌلغان فً الرابع من آذار/ مارس 

لطعة صحفٌة، وجمٌعها  21سلسلة من التمارٌر والمماالت التً تزٌد على  غٌلغان بكتابة

تستهدف دولة لطر وجماعة اإلخوان، لٌتبٌن من المراسالت أن مصدرها هو اإلمارات، حٌث 

كتب المسؤول فً "كوٌلر" جٌرارد راسٌل إلى وزٌر الدولة اإلماراتً للشؤون الخارجٌة أنور 

ى دمحم الحربً، رسالة بالبرٌد اإللكترونً فً ذلن الولت ٌبلغهم لرلاش، وإلى أحد مساعدٌه وٌدع

  بأنه تم تسلٌم المعلومات للصحفً وتم شرحها له.

وأضاف راسٌل فً رسالته الى لرلاش: "أتولع بأننا سوف نرى شٌئا منشورا لرٌبا كنتٌجة 

مات الالزمة له الجتماعنا، وسوف نستمر فً تطوٌر عاللتنا مع غٌلغان وتمرٌر المواد والمعلو

  لنشرها".

 (21)ترجمة صحٌفة عربً
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 جمال سلطان

على الرغم من جهود اإلمارات للظهور فً العالم العربً كنموذج متحضر وإنسانً للتطور 

نً والتنظٌم العمرانً والثراء والرفاهٌة ورعاٌة الفن واألدب والثمافة و"الحنان" األخوي المد

تجاه الشعوب العربٌة التً تحتاج إلى العون، إال أن الغرور المتزاٌد لم ٌعد ٌنجح فً إخفاء 

الوجه اآلخر البشع لها كشرٌن فً الثورات المضادة فً عدة عواصم عربٌة وشراكتها فً 

دموي ضد الشعوب والتدخل الخطٌر فً صراعات سٌاسٌة داخلٌة حولها من صراع العنف ال

سٌاسً سلمً إلى دموي كما هو الحال فً لٌبٌا، وأوشن على إسماط المشروع الدٌممراطً فً 

 تونس .

واتجاه الشعب اللٌبً لبناء دولته عمب نجاح الثورة اللٌبٌة، وإطاحة نظام الطاغٌة معمر المذافً،  

الجدٌدة، رغبت اإلمارات فً االستحواذ على لٌبٌا، سٌاسة وأمنا والتصادا، غٌر أن ذلن لم ٌكن 

ممكنا بوجود أبناء الثورة فً لٌادة الدولة، فكان التخطٌط لدعم ثورة مضادة تنهً آثار ثورة 

لشراء البرلمان الجدٌد، وتأسٌس فبراٌر، وتدخلت ـ كالعادة ـ بشحنات الدوالرات الضخمة 

فضائٌات لٌبٌة بسخاء مذهل ال نهاٌة له وصناعة إذاعات وصحف ومراكز أبحاث عمٌلة لها، 

وهً طرٌمة مكررة فً عواصم عربٌة أخرى، ثم بدأ االنمالب ٌظهر كامال بتجرٌم كل لوى 

لمعارضٌن وبشكل الثورة اللٌبٌة ووصفها باإلرهاب وإصدار الموانٌن التً تجرم وتعتمل كل ا

خاص المعارضٌن لنفوذ اإلمارات وتصفٌة الرموز والمٌادات التً خاضت المعركة ضد 

المذافً، فكان أن تفجرت لٌبٌا بالغضب بعد أن بدا أن ثورة مضادة تستولً على السلطة لحساب 

عن  اإلمارات، ولما كان السالح الذي أسمطوا به المذافً ما زال حاضرا، فكان أن دافع الثوار

 المضادة الثورات دعم في لإلمارات الوحشي الدور
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ثورتهم بالسالح، ومن جانبها لامت 

اإلمارات بدعم وتسوٌك الجنرال خلٌفة 

حفتر لٌنهً كل شًء بالدم والسالح، 

فتحولت لٌبٌا إلى حرب أهلٌة مأساوٌة 

 جدٌدة، وما زالت.

فً ذات السٌاق، كانت اإلمارات تحاول  

تروٌض عدد من رجال األعمال اللٌبٌٌن 

لكً  الممٌمٌن على أرضها من سنوات،

ٌكونوا جزءا من مخططها فً لٌبٌا، إال أن 

بعضهم أبدى تحفظه ورفض أن ٌكون 

عمٌال مأجورا، فكان أن تم اعتمال حوالً 

اثنً عشر رجل أعمال منهم وتغٌٌبهم فً 

معتمالت بشعة وإخضاعهم للتعذٌب وعزلهم 

عن العالم لشهور طوٌلة، لبل أن تضطر 

لإلفراج عن بعضهم تحت ضغوط دولٌة 

ة ومتوالٌة، من هؤالء الضحاٌا، رجل كبٌر

األعمال اللٌبً رفعت حدالة، والذي كشف 

عن تفاصٌل اعتماله وتعذٌبه من لبل جهاز 

سنة  12أمن الدولة اإلماراتً بعد أكثر من 

من إلامته فً البالد، ونٌله للعدٌد من 

الجوائز والشهادات التكرٌمٌة من لبل 

 مسؤولٌن إماراتٌٌن من الصف األول.

وبحسب رواٌة حدالة لوكاالت األنباء على  

هامش مشاركته فً ندوة عمدها البرلمان 

األوروبً فً بروكسل، نالشت ملف 

 13المعتملٌن اللٌبٌٌن فً اإلمارات ٌوم 

)أكتوبر( الجاري، لال : أنه ال زال ٌعانً 

أشهر من إفراج  11من آثار الصدمة بعد 

السلطات اإلماراتٌة عنه، متسائال "كٌف 

مكن أن ٌحدث ذلن فً دولة كاإلمارات؟ ٌ

وهً المعروفة بطٌبة أهلها وكرم ضٌافتهم، 

ودستورها ولوانٌنها التً تحّرم هذه األفعال 

 اإلجرامٌة"، حسب تعبٌره.

ولال حدالة "لمد تسبّبوا لً بمشاكل صحٌة  

ونفسٌة وخسائر مادٌة كبٌرة؛ لمد أرهبوا 

عائلتً واحتجزوا جوازات السفر الخاصة 

أفرادها"، مستطردا "ال أستطٌع نسٌان ب

صوت بكاء زوجتً وأطفالً وحالة الفزع 

التً أصابت إبنً الصغٌر أثناء هجوم لوات 

ًّ واعتمالً  جهاز أمن الدولة اإلماراتً عل

أمام مرأى عائلتً، كل ذلن وأنا لم أرتكب 

أي جرم ولم أخالف المانون بأي شكل من 

  األشكال".

أٌلول  3ٌوم  وذكر حدالة، أنه فوجئ

الماضً، وهو  2114)سبتمبر( من عام 

ٌستعد للسفر فً رحلة عمل، على متن 

الخطوط الجوٌة "اإلماراتٌة" مستخدما 

مماعد الدرجة األولى، لٌفاجئ بأحد أفراد 
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طالم الطائرة بالطلب منه معادرتها، بسبب 

أمر من السلطات األمنٌة، وذلن لبل أن تموم 

ادها لباس مدنً، لوات إماراتٌة ٌرتدي أفر

بمحاصرة سٌارته واختطافه من بٌن زوجته 

وأطفاله الذٌن وصلوا إلى المطار إلرجاعه، 

ومن ثم دهم منزله وتفتٌشه بشكل دلٌك، 

دون الحصول على إذن من النٌابة، ومن 

عمبها تحوٌله إلى "سجن سري ٌشرف علٌه 

أشهر  4نٌبالٌون"، حٌث ظل لابعا فٌه لمدة 

له خالل األشهر الثالثة كاملة، ولم ٌسمح 

  األولى باالتصال بعائلته.

وٌضٌف حدالة، وهو ٌصّر على تسمٌة ما 

تعّرض له بـ "عملٌة اختطاف ولٌس 

اعتمال، "لمد عشت فً اإلمارات لبل 

سنة، حظٌت خاللها بصدالة  12اعتمالً 

وتكرٌم من لٌادات إماراتٌة من الصف 

األول )نشر صورة له وهو ٌكرم من لبل 

رٌك ضاحً خلفان(، ولم ألترف فً ٌوم الف

من األٌام أٌة مخالفة ألي من لوانٌن 

اإلمارات، بل كانت لً عاللات حمٌمٌة مع 

عدد من المسؤولٌن اإلماراتٌٌن، حتى تم 

اعتمالً على حٌن غفلة من دون أسباب وال 

ذنب الترفته، حٌث دخلت فً دوامة مازلت 

  عاجزا عن تفسٌر سببها حتى هذه اللحظة".

وأضاف "وضعت فً زنزانة إنفرادٌة بها 

ضوء لوي جدا ومزعج للغاٌة ُمنار على 

مدار الساعة، وكنت أفترش األرض عمب 

مصادرة السجانٌن للفراش، شتمونً 

وأهانونً واستهزأوا بً وبالشعب اللٌبً، 

ورأٌت من صنوف العذاب ما أعجز اآلن 

عن سرده، لٌس ألنه كان مفاجئا لً فمط 

دمات، ولكن ألنه كان وحشٌا ومن غٌر مم

للغاٌة التً بلغت حد حرمانً من النوم 

ألكثر من أسبوع، مع ما ٌرافك ذلن من 

عملٌات تعلٌك وضرب لم أتولعها فً ٌوم 

من األٌام"، مستطردا "مازال أزٌز سٌاط 

  األمن وعصٌهم ٌرن فً مسامعً".

وأشار حدالة، إلى أن األسئلة التً تم  

فترة اعتماله والتحمٌك توجٌهها إلٌه طٌلة 

معه، كانت تدور حول بلده وشأنها الداخلً 

ومؤسساتها ولٌاداتها السٌاسٌة والمبلٌة، 

معتبرا أن الهدف من هذه األسئلة كان 

الحصول على معلومات حول المٌادات 

السٌاسٌة اللٌبٌة، فً حٌن لم ٌوّجه أي اتهام 

مباشر لً وال استجواب بأي أمر أو مخالفة 

ا، وبمٌت على ذلن الحال حتى ارتكبته

  اإلفراج عنً وترحٌلً لسرا.
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ولال رجل األعمال اللٌبً، "لمد عرضوا علً اطالق سراحً واغرونً بالمال وتمكٌنً من 

منصب سٌاسً مهم فً لٌبٌا ممابل ان أكون عمٌال لهم، لكننً رفضت ذلن، ولناعتً هً أن 

أهون علً من أن أخون بلدي"، كما لال. وأشار العذاب والخسارة المادٌة الكبٌرة وتشرٌد أهلً 

حدالة، إلى أن "الذاكرة األلٌمة العتماله وتعذٌبه، لن تحول دونه ومتابعة المسؤولٌن عن اعتماله، 

لٌس فمط إلنصاف نفسه ورد المظالم التً الترفت بحمه، وإنما أٌضا من أجل رفع الظلم عّمن 

ون اإلمارات، ومنع تكرار هذا النهج غٌر اإلنسانً تبمى من رجال أعمال لٌبٌٌن معتملٌن فً سج

الذي ٌسًء إلى سمعة اإلمارات وتارٌخها وشعبها الطٌب لبل اي ٌسًء إلى أي شخص آخر"، 

  على حد وصفه.

وعن سبل الدفاع عن نفسه، لال حدالة "رغم ما لحك بً وبأهلً تواصلت مع بعض المسؤولٌن 

لجة األمور بهدوء وحكمة ولكنً لم أفلح فً إنصاف الذٌن أعرفهم فً اإلمارات وحاولت معا

نفسً، أو اطالق سراح بالً رجال األعمال اللٌبٌٌن واآلن بدأت فً التوجه لمؤسسات اإلنصاف 

  الدولً فً البرلمان األوروبً والمضاء الدولً.

ٌن انتهى كالم الضحٌة اللٌبً، وما زالت المنظمات الدولٌة تحاول اإلفراج عن بالً اللٌبٌ

 المختطفٌن هنان.

 )صحٌفة المصرٌون( 
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 إٌماسن ـ متابعات

المطرٌة مساء « الجزٌرة»ٌان األسد السري"، الذي بثته فضائٌة كشف الفٌلم الوثائمً "شر

األحد، تورط شركات لها فروع إماراتٌة، وكذلن تورط موانئ مصرٌة فً تزوٌد رئٌس النظام 

بالنفط والغاز والمشتمات النفطٌة التً ٌستخدمها فً لتل الشعب « بشار األسد»السوري 

 السوري.

، أدت إلى 2112و 2111فً عامً « األسد»ت الغربٌة على ووفك الفٌلم، فإن فرض العموبا 

انسحاب جمٌع الشركات الغربٌة السٌما األوروبٌة العاملة فً مجال استخراج وتكرٌر وتصنٌع 

النفط والغاز من سورٌا، وهو ما جعل رئٌس النظام السوري ٌتجه إلى دول عربٌة حلٌفة له 

 بحثا عن شرٌان سري ٌمده بالحٌاة.

تلمت حكومة النظام السوري واردات ضخمة من النفط الخام العرالً  2113فٌلم أنه فً وتابع ال 

 «.روٌترز»عبر مٌناء مصري، وهو ما كشفه تحمٌك صحفً لوكالة 

ولفتت صحفٌة من الوكالة إلى أنه لبل إعداد هذا التحمٌك كان المجتمع الدولً ٌعتمد أن النفط  

م السوري عبر لناة السوٌس، ولكن وثائك للشحن والدفع، اإلٌرانً هو فمط الذي ٌصل إلى النظا

عبر شركات تجارٌة « األسد»أظهرت أن مالٌٌن البرامٌل من النفط الخام وصلت إلى نظام 

لبنانٌة ومصرٌة ولبنانٌة، على متن سفن إٌرانٌة عبر مٌناء البصرة العرالً، وسٌدي كرٌر 

 المصري بالبحر المتوسط.

لسفن اإلٌرانٌة كانت تشحن النفط العرالً من مٌناء سٌدي كرٌر وأضافت الصحفٌة أن ا 

« بان جٌتش»، لال بٌان لوزارة الخزانة األمرٌكٌة، إن شركة 2114وفً عام \المصري.

 بالنفط األسد بتزويد اإلمارات تورط يكشف" للجزيرة" وثائمي
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بمنتجات نفطٌة منها ولود طائرات، مرجحا استخدامها « األسد»وممرها إمارة الشارلة زودت 

 فً أغراض عسكرٌة، وفك الفٌلم.

بالنفط، مشٌرا إلى « األسد»لم أن هنان شركات أخرى ممرها إلمارات كانت تزود وكشف الفٌ 

أن أعضاء بالحكومة اللبنانٌة كانوا ٌمررون لرارات من أجل تزوٌد رئٌس النظام السوري 

  بالولود.

وتزامنا مع بدء عرض الفٌلم دشن ناشطون هاشتاج ؟"#شرٌان_األسد_السري"، عبروا خالله 

نظمة العربٌة المهادنة للنظام السوري والتً باعت شعب سورٌا من أجل عن سخطهم من األ

 الكراسً، على حد وصفهم.

بشار »ولٌست هذه المرة األولى التً ٌكشف فٌها عن تورط أنظمة دول عربٌة فً مساعدة  

نظام األسد لام بمصف »اإلسرائٌلً أن « روتر»، ففً أغسطس الماضً، أكد مولع «األسد

أرض( مصرٌة  -انً، المحاصرة من لوات األسد وحزب هللا، بصوارٌخ )أرض مدٌنة الزبد

  «.الصنع من نوع غراد

وهو ما أكده ناشطون عبر موالع التواصل االجتماعً، كما تداولوا صورا لصوارٌخ مصرٌة  

 المنشأ، مؤكدٌن استخدام النظام السوري لها فً لصف مدٌنة الزبدانً برٌف دمشك.

، «عبدالفتاح السٌسً»ت المشتركة بٌن النظام الحاكم حالٌا فً مصر بمٌادة وتشهد العاللا 

، فً «ولٌد المعلم»، تماربا كبٌرا، وهو ما أكده وزٌر خارجٌة النظام السوري «األسد»ونظام 

 اكثر من مناسبة.

كما وٌتهم ناشطون خلٌجٌون أن دولة اإلمارات تدعم التدخل الروسً فً سورٌا والذي ٌأتً  

ف إنماذ نظام األسد، وٌستند الناشطون إلى ما لاله دبلوماسً روسً سابك لمناة المنار التابعة بهد

"فٌتشسالف ماتوزوف" من أن مولف الماهرة المؤٌد   لحزب هللا المتورط بسفن الدم السوري

 للضربات الروسٌة ٌعكس مولف دولة اإلمارات أٌضا.

الرٌاض فً أبوظبً أن إٌران طالبت اإلمارات وكانت كشفت وثائك سعودٌة مسربة عن سفارة  

بعدم تأٌٌد أي تدخل عسكري عربً أو دولً ضد نظام األسد وذلن ممابل وعود بمبول التفاوض 

 على الجزر اإلٌرانٌة المحتلة.

 

 


