
يحذر من خطورة حزب األمة اإلماراتي 
  السياسة الخارجية لحكومة اإلمارات

والتي أدت إلى قتل خمسة مواطنين في 
  أفغانستان

  

  

  الحمد والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

  

من الشعب اإلماراتي خارج الحدود قد بلغ معدال حرجا  القتلى الذين يسقطونفإن 
وخطيرا نسبة إلى قيمة الروح المسلمة ونسبة إلى الوزن الجيوسياسي لدولة اإلمارات 

  العربية المتحدة.

في أفغانستان إضافة إلى الجرحى يوم أمس وتأتي وفاة خمسة من مواطني اإلمارات 
على مستوى استهانة حكومة اإلمارات بأرواح مواطنيها وضرورة خطير كمؤشر 

  وقوف الشعب اإلماراتي أمام هذه المسألة وقفة جادة ومسؤولة.

أن هذا المعدل من سقوط الضحايا من أبناء وإن حزب األمة اإلماراتي لينبه إلى 
ا السلطات اإلماراتية رة التي تنتهجهلوال السياسات الخطاإلمارات ما كان ليحدث 

  :التالية والتي تحكمها الحقائق

 إنما يأتي ضمن سياسة اإلماراتي في أفغانستان(العسكري واألمني) إن الوجود  أوال:
م عندما 1992التبعية المطلقة للحراك األمريكي في الشرق األوسط والذي ابتدأ عام 

أول مواطن حيث قتل ال العسكرية إلى الصوم أرسلت الحكومة اإلماراتية قواتها
  المغامرات الخطرة في ليبيا وغيرها.وليس آخرا وأخيرا  ،إماراتي خارج الحدود
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إن الوزن الجيوسياسي لدولة اإلمارات وتاريخ االرتباط بالقوى المستعمرة  ثانيا:
كبريطانيا ثم أمريكا ال يتيح لها أي هامش من االستقالل في هذا الحراك العسكري 
واألمني فهو حتما يخدم األجندة األمريكية في كل مكان والتي قتلت مليونا ونصف من 

ل غانستان إال قوة احتالفغان، فهي ال تمثل في أفالعراقيين وعشرات األلوف من األ
  دعم لها إنما هو تالزم في المسار والمآل. غاشمة، وعليه فإن أي

إن ما تسميه حكومة اإلمارات بالمساعدات اإلنسانية إنما هو برنامج دعم وإسناد  ثالثا:
ميل لوجهه البشع وتسويق لحكومة االحتالل التي أنشأها لالحتالل األمريكي وتج

  عراق وغيرها.واستمالة لزعماء القبائل كما حدث في ال

تيح له تيحتاج شعب اإلمارات أن يسعى للحصول على آليات سياسية وحقوقية  رابعا:
 د منوالخارجية التي أودت حتى اآلن بعدد غير محدمحاسبة حكومته على مغامراتها 

فال يزال ، وى من الرقابة الشعبيةتدنى مسألدون وجود اتية ومن رواح اإلماراأل
الغموض الشديد يكتنف الحادث األخطر والذي أودى بأرواح العشرات من أبناء 

قتلوا في اليمن، وكذلك األمر حول ظروف الخمسة الذين قتلوا في  اإلمارات الذين
  .يوم أمس أفغانستان

ستتوقف هذه وأخيرا نوجه هذا السؤال لحكومة اإلمارات ولشعب اإلمارات: هل 
 2015المغامرات الخارجية للحكومة والتي جعلت خيام العزاء ال تتوقف طوال عامي 

  ؟ 2016و 

  م2017يناير  12 –أبوظبي  – يحزب األمة اإلمارات

  

                                     2/2  


