
  

  

  

  بيان وتحذير بشأن المعتقل ا�ماراتي جمال الحمادي

  الحمد� والص�ة والس�م على رسول �، وبعد:

يحذر من امكانية تعرض المواطن ا�ماراتي الشيخ جمال فإن حزب ا�مة ا�ماراتي 
في جھاز أمن الدولة في لحد القتل عبد� الحمادي للخطر الشديد والذي يمكن أن يصل 

  ت.ا�مارا

  ويبني حزب ا�مة ا�ماراتي توقعاته ھذه على الحقائق التالية:

سبتمبر ومكث في  ١١قام أمن الدولة في ا�مارات باختطاف الحمادي بعد أحداث  -١
دون أن يثبت و يتمكن أحد من رؤيته لمسنوات  ٤ونصف منھا  السجن ثمانية سنين

  شيء ضده.

جھاز أمن الدولة  أفرج عن الحمادي ليمكث خارج السجن سنة واحدة ثم ليعيد -٢
اعتقاله بطريقة إرھابية عبر اقتحام بيته وترويع والدته وأھله ومكث سنة في السجن 

  دون محاكمة ثم خرج.

العين عائدا لمدينته خورفكان  أثناء تنقله بين مدينةاختفى الحمادي في ا�مارات  -٣
وتم إغ�ق ھاتفه وتلقت زوجته من ھاتفه في اليوم الثاني  ٢٠/٤/٢٠١٣يوم السبت 

العلم أنه كان يحمل نه غادر ا�مارات متوجھا إلى سوريا، مع أرسالة نصية تفيد ب
  أوراق أول مولود له ليسجله في إمارة الشارقة وليستخرج له أوراقا ثبوتية.

لم يسجل أحد أي مشاھدة  أو اتصال يفيد بوجود حقيقي للحمادي في سوريا كما  -٤
  سالة النصية التي أرسلت من ھاتفه ا�ماراتي.زعمت الر

دولة من أي منفذ حدودي؟ قام أھله بمراجعة الشرطة وثبت عدم مغادرة المذكور ال -٥
  إلى يومنا ھذا؟ والمعلومة ا�ھم أن جواز سفره موجود عند أھله في مدينة خورفكان



قبل أيام ورد �ھله اتصال من رقم ھاتف تركي مجھول قال المتحدث فيه أن  -٦
؟ بينما لم تسجل أي مجموعة قتالية في ثم أغلق الھاتف الحمادي استشھد في سوريا

رفتھا بوجوده أص� في سوريا كما جرت عادة سوريا إقرارا باستشھاده أو مع
  المجموعات المقاتلة.

  أنه مغلق طوال الوقت. قمنا باOتصال برقم الھاتف التركي لنكتشف -٧

وعليه فإن الشيخ جمال عبد� الحمادي لم يغادر ا�مارات وتعتبر حكومة ا�مارات 
ادعاء قتله في سوريا، كما يحذر حزب ا�مة مسؤولة قانونا عن اختفائه والتحقيق في 

ا�ماراتي من امكانية وفاة المذكور في المعتقل وقيام جھاز أمن ا�مارات بتلفيق ھذه 
وادعاء  ٢٠٠١القصة كما حدث عندما قتل الليبي عبد� أبوالقاسم غزال في اغسطس 

  ا�من انه انتحر بينما ثبت موته تحت التعذيب.

الحقوقية ا�ماراتية  المنظمات في�ماراتي جميع المعنيين ويدعو حزب ا�مة ا
  .لخطير والعاجلا تجاه ھذا ا�مر والعالمية القيام بدورھا

  ٢٥/١١/٢٠١٣أبوظبي  –أمين عام حزب ا�مة ا�ماراتي 

uaeommahparty@gmail.com 


