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  األحكام التعسفية في اإلماراتبيان حول 

  أبناء الشهيد محمد العبدولي أنموذجا

  

  وبعد: والصالة والسالم على رسول هللا، الحمد

اإلثنين ي صدرت اليوم الجائرة التالتعسفية واألحكام  لينبه إلى خطورةإن حزب األمة اإلماراتي 
من قبل محكمة أمنية ذات درجة تقاضي في دولة اإلمارات العربية المتحدة م 2016أكتوبر  31

والتي تمثلت بحق أبناء الشهيد العقيد الركن محمد العبدولي واحدة ال يجوز الطعن في أحكامها 
مدة بسجنه ل) وأب لطفلين طالب جامعي /عام  25مره ع(العبدولي  محمد مصعبمعاقبة في 

وأم لخمسة  معلمة /عام  33عمرها (العبدولي  محمد أمينةقبة شقيقته السيدة امعسبع سنين و
  تبلغ نصف مليون درهم.ة عليها ماليغرامة فرض مدة خمس سنين وبسجنها ) أطفال

وهو أن اعتقال المحكوم  األحكام الجائرةإلى حقيقة ال تقل خطورة عن صدور وال بد من اإلشارة 
  م2015عليهم قد تم بشكل تعسفي وعبر إخفاء قسري استمر لمدة عام كامل منذ شهر نوفمبر 

تقال من االعفي اإلمارات حقائق واألكاذيب التي تداخلت في هذا النموذج النمطي فما هي ال
ال األذى كل مواطني اإلمارات والمقيمين مفتوحا ليط الباب جعلتالتعسفي والتعذيب والتي 

  :وفي أي وقت  فيها

ال يوجد سبب واضح وحقيقي قاد جهاز أمن اإلمارات إلى بيت الشهيد محمد العبدولي  أوال:
إال االنتقام من الشهيد ومعاقبته في  2015نوفمبر  19واعتقال أربعة من أبنائه وبناته ليلة 

بقى مصعب وأختيه رهائن عب وأمينة وموزة) ثم أطلق وليد ووهم أربعة (وليد ومص ئهأبنا
أشهر على اعتقالها وهي ال  موزة بعد مرور ستةسراح  قبل أن يُطلقملة التعذيب لمدة سنة كا

اتهام مصعب  بعد مرور سنة من اإلخفاء القسري ماراتاإل ت حكومةعاما، وقرر 19تتجاوز 
هم جزء أساسي من ثورة الشعب السوري بينما تتهمهم حكومة الذين والقة مع أحرار الشام بع

مع العلم بأن مصعب إنما دخل سوريا عند استشهاد والده ليقف على  اإلمارات باإلرهاب!
 والدها لحديث عنموقع على االنترنت لفهو إنشاء  أمينة السيدة استشهاده، وأما تهمة ظروف

  والثورة السورية.
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ع وصول حكومة اإلمارات على منفي انتهاك حقوق المحكوم عليهم فقد حرصت زيادة  ثانيا :
بشكل واضح أسماء المحكوم عليهم  لم تنشرولذلك فإلى شعب اإلمارات حقائق المحاكمة 

  مع إسقاط اسم األب محمد (م) من تلك اإلشارة.ثالثية حروف ب باإلشارة إليهمواكتفت 

تقال الذين عايشوا اع سجناء في جهاز أمن الدولةقاطع ومن خالل البالدليل الثبت و : ثالثا
بوضع أمينة وأختها موزة في السجن الرئيسي  تأمر أبناء الشهيد العبدولي أن حكومة اإلمارات

لجهاز أمن الدولة في العاصمة أبوظبي والمعد والمستخدم للرجال فقط، وقد مرت المعتقلتان 
من األذى، وإن هذا االنتهاك بالتعرض للنساء الذي لم يعرفه شعب بظروف ال يعلم بها إال هللا 

اإلمارات ال في تاريخه القديم وال الحديث ليضع حكومة اإلمارات وجها لوجه مع ثوابت الشعب 
  اإلماراتي المسلم وموقع المرأة فيه.

إن التعسف الشديد وغير المسبوق الذي تمارسه سلطات اإلمارات في وضع القوانين  :رابعا 
وتشديد العقوبات ليضع مستقبل اإلمارات في أشد حاالت الخطر فكيف يعاقب من يمارس حرية 

 حدف كبي المخدرات بعشرات األلوالتعبير على االنترنت بماليين الدراهم بينما يكون حكم مهر
  !أقصى

إن هذا النموذج الصارخ من التجاوز على أبناء الشهيد العبدولي قد تم تطبيقه على  :خامسا 
المقيمين فيها مهما حاولت أدوات القمع لمعتقلين من مواطني اإلمارات ول الحاالت من مئات اك

ظهر العام لهذه الدولة البوليسية، وسوف يبقى حزب األمة األمني واإلعالمي أن تجمل الم
المستوى السياسي والحقوقي والفكري إلى أن يخرج آخر معتقل  اإلماراتي يبذل جهوده على

  من سجون أبوظبي.

طلب الحرية والذهاب إلى عن قول كلمة الحق وعن  الحر لن يتأخراإلمارات  وأخيرا فإن شعب
  تحصيل حقوقه السياسية التي يتمتع بها البشر في العالم مهما كلفه ذلك من تضحيات.
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