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العالم

قضية اقتيد عشرات من الالجئين السوريين والعراقيين في
ألمانيا لـ«خدمة» حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أثناء
المحميات الطبيعية ،وذلك من
نزهته مع بطانته في إحدى
ّ
دون أي أجر وال تأمين صحي ،ما مثل فضيحة جديدة في
ُسجالت حكام الخليج من جهة ،والمؤسسات الغربية التي
تبرم صفقات معهم على حساب حقوق اإلنسان

حفلة شواء لمحمد بن راشد في ألمانيا

الجئون (بالسخرة)
في خدمة
«طويل العمر»
زياد منى
من الـنــادر أن يعثر املــرء على أخبار
فضائح حكام الخليج أتباع الغرب
االس ـت ـع ـمــاري ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام/
التضليل ،إال إذا كــانــت صحيفة أو
مجلة ّ
تلوح بإمكانية ابتياع صمتها
وغـ ــض ال ـط ــرف ع ــن ف ـض ــائ ــح ،م ــا لم
تحصل على دعــم مــادي وفــق مقولة
«أطعم ّ
التم بتستحي العني»! ضمن
هذا اإلطار ،ننظر إلى أخبار فضيحة
ِس ــران (وف ــق قــامــوس امل ــورد األكـبــر)
ح ــاك ــم مـشـيـخــة دب ــي ال ـس ـيــد محمد
بن راشد آل مكتوم في ربوع محمية
طـبـيـعـيــة ف ــي مـنـطـقــة ن ـي ــدرراي ــن في
واليــة نــوردرايــن فستفالن قرب بلدة
ِّ
نتتال واملطلة على بحيرة كركنبكر،
(راينش
كما وردت في موقع صحيفة
ِ
بوست أونالين ،)RP Online /وموقع
مجلة فوكس ( )Focusأيام الخامس
من آب والتاسع والعاشر منه).
ليس في رغبة «طويل العمر» أي أمر
غريب ،فهو في حاجة مستمرة إلى
الراحة واستعادة قــواه «إن لجسدك
عليك حقًا» بعد قضاء أشهر طــوال
ف ــي ح ـس ــاب ال ـص ـف ـقــات وال ـع ـم ــوالت

امل ــاض ـي ــة والـ ـج ــاري ــة واملـسـتـقـبـلـيــة،
التي ستحدد وجهة تطور «الدولة»
ـ املدينة .وأن يختار محمية طبيعية
فــي قلب أوروب ــا أمــر طبيعي أيضًا،
ح ـي ــث م ــن امل ـس ـت ـح ـيــل ال ـع ـث ــور عـلــى
مــوقــع مـمــاثــل ف ــي غ ــاب ــات االسـمـنــت
في دبي ،مع أننا كنا نتوقع تفضيل
شـ ـي ــوخ ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـفـ ــارسـ ــي ق ـضــاء
ال ـ ِـس ــران ف ــي ربـ ــوع «األم ال ـح ـن ــون»،
حيث مشيخاتهم كافة أكــان اسمها
إم ــارة أم دول ــة أم مملكة أم سلطنة،
ل ـي ـســت أكـ ـث ــر مـ ــن دائـ ـ ـ ــرة فـ ــي وزارة
الخارجية البريطانية.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـمــن فــي
أن قــوانــن املـحـمـيــات الطبيعية في
أملــانـيــا تمنع إش ـعــال ال ـن ـيــران فيها،
و«ط ــوي ــل ال ـع ـمــر» طـلــب م ــن الـشــركــة
املـعــدة لـلـ ِـســران واملـنـفــذة لــه واسمها
ِإي ـف ـنــت أج ـن ـتــور ()Event Agentur
ضـمــان ش ـ ّـي ال ـل ـحــوم .طـلــب السماح
جــاء فــي رســالــة مـبــاشــرة مــن سفارة
دول ــة اإلمـ ــارات فــي بــرلــن إلــى وزارة
الخارجية األملانية.
اآلن قد «يتوهم» مشكك في أن سبب
م ـنــح مـجـلــس املــدي ـنــة اإلذن ل ـ ِـس ــران
«طويل العمر» هو املــال! لكن رئيس

ّ
المعدة للسران والمنفذة له ضمان ّ
شي اللحوم (من اإلنترنت)
طلب الشيخ من الشركة
ِ

ب ـلــديــة ال ـب ـلــدة ن ـفــى ذلـ ــك ،م ــع تــأكـيــد
الصحيفة أن ثروة الشيخ الشخصية
تبلغ نحو  12ألف مليون دوالر!
ع ـنــدمــا ب ـ ــدأت ال ـش ــرك ــة املـتـخـصـصــة
ب ــإع ــداد مـتـطـلـبــات «ط ــوي ــل ال ـع ـمــر»،
ّ
أيد عاملة كافية
تبي لها عدم توافر ٍ
إلنجاز واجباتها ضمن املدة املحددة

فــي الـعـقــد ،فاتصلت بــرئــاســة بلدية
فـيــرزن القريبة ،طالبة املساعدة في
أيد عاملة .وألن سلطان رأس
توفير ٍ
املـ ـ ــال ال حـ ـ ــدود ل ـ ــه ،ات ـص ـل ــت بـلــديــة
فيرزن بمأوى الجئني يضم سوريني
وع ــراق ـي ــن وأفـ ـغ ــان ــا ،طــال ـبــة تــوفـيــر
عمال منهم للشركة .املسؤولون عن

مأوى الالجئني سألوا النزالء إن كان
بينهم متطوعون لعمل ما لم تفصح
عنه ،فاستجاب أكثر من عشرة أفراد،
وهـ ــو الـ ـع ــدد املـ ـطـ ـل ــوب ،م ــن س ــوري ــا
والعراق ،إذ رأوا في الطلب مناسبة
لتغيير مـلــل األج ـ ــواء الـقــاتـمــة الـتــي
يـعـيـشــونـهــا ف ــي املـ ــأوى امل ــؤق ــت منذ

قضية

عمل الفلسطينيين في المستوطنات

«جريمة» عن
سابق اضطرار!
بينما يخاطر شباب
فلسطينيون بأرواحهم
لتنفيذ عمليات طعن
بالسكاكين ،والتي تنتهي
عادة باستشهادهم،
يعمل عشرات اآلالف داخل
المستوطنات التي يقتل
مستوطنوها أبناء شعبهم،
تحت سيف االضطرار،
وصمت يد السلطة التي
تتقن الضرب بها في ما
يعنيها

رام الله ــ ّ
مي رضا
لم تتوقع الحاجة الفلسطينية ندى
ع ـ ــودة (أم صـ ـق ــر) ،م ــن ب ـل ــدة ق ـصــرة،
جـنــوب شــرق نابلس ،أن يـكــون الــذي
يـ ـق ــود الـ ـج ــراف ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـل ـعــدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ويـ ـغ ــرس أن ـي ــاب ـه ــا فــي
أرضها ،هو شاب فلسطيني من قرية
م ـج ــاورة .الـصــدمــة نفسها ارتـسـمــت
على وجوه العشرات من أهالي البلدة
الــذيــن انـتـفـضــوا لـلــدفــاع عــن أرضـهــم
وحمايتها من املستوطنني والجنود.
بدا ذلك الشاب متوترًا ال يقوى على
ال ـك ــام ،وس ــط الـغـضــب الـ ــذي انفجر
م ــن ح ــول ــه ،فـيـمــا كـ ــان ج ـن ــود ال ـعــدو
يـ ـح ــاول ــون أن يـ ــردعـ ــوا األهـ ــالـ ــي عــن
الــوصــول إليه .ولــم يكن يملك الكثير
من الكالم ليبرر موقفه ،فاكتفى بأن
أوق ـ ــف ال ـج ــراف ــة ف ــي م ـكــان ـهــا وغـ ــادر
املكان بسرعة.

في اليوم الثاني تكرر املشهد ،ولكن
م ــع مـ ـف ــارق ــة ب ـس ـي ـطــة :أت ـ ــى ال ـج ـنــود
بـ ـس ــائ ــق عـ ــربـ ــي م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل «الـ ـخ ــط
األخـ ـض ــر» ،فـيـمــا ل ــم ي ـت ــردد األخ ـي ــر ـ
ّ
فلسطينيو ال ــ 48ـ
في سلوك يرفضه
فــي شهر ســاحــه وإط ــاق الـنــار على
جمهور أهالي قصرة.
لكن أهالي البلدة املتاخمة ملستوطنة
«مجداليم» املقامة على مدخلها ،لم
ي ـه ـت ـمــوا ل ــرص ــاص ــات ذلـ ــك ال ـســائــق،
وان ـق ـض ــوا ع ـلــى ال ـج ــراف ــة الـعـسـكــريــة
وحـ ـطـ ـم ــوا زج ــاجـ ـه ــا ،ق ـب ــل أن ي ـفــزع
ج ـ ـنـ ــود الـ ـ ـع ـ ــدو وي ـ ـج ـ ـبـ ــروا األهـ ــالـ ــي
على تــرك املكان بعد إعالنه «منطقة
عسكرية مغلقة».
ظ ــاه ــرة ع ـم ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن داخ ــل
املستوطنات الـتــي أقيمت وتـقــام في
األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام  1967ليست
جــديــدة ،لكن الــافــت هــو تنامي هذه
ال ـظ ــاه ــرة وازديـ ـ ـ ــاد أعـ ـ ــداد الـعــامـلــن
فـيـهــا ،بسبب األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
ال ـس ـي ـئ ــة الـ ـت ــي ت ــوص ـل ـه ــم إل ـ ــى ط ــرق
ً
مسدودة ،فضال عن غياب السلطة عن
تقديم حلول لهم.
وال ـع ـمــل فــي املـسـتــوطـنــات ال يحظى
بقبول شعبي عام ،على عكس العمل
داخ ـ ــل فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ال ـ ــذي كــان
سبيل العيش الوحيد للفلسطينيني
قبل مجيء السلطة الفلسطينية عام
 .1948ك ــذل ــك ت ـت ـبــايــن األرقـ ـ ـ ــام ح ــول
عدد العاملني في مستوطنات العدو.
ف ــوف ــق «ال ـج ـه ــاز امل ــرك ــزي لــإح ـصــاء

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ،ع ـ ــدد ال ـع ــام ـل ــن فــي
املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات وف ـل ـس ـط ــن امل ـح ـت ـلــة
م ـج ـمــوعــن تـ ـج ــاوز  105آالف حتى
نهاية .2014
ويتوزع العاملون الفلسطينيون في
امل ـس ـتــوط ـنــات ع ـلــى أربـ ـع ــة ق ـطــاعــات
رئيسية :البناء ،يعمل فيه ما نسبته
 ،%55وع ــدده ــم ي ـصــل إل ــى ن ـحــو 11
أل ـفــا ،وال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي ،وه ــو قطاع
مــوس ـمــي يـعـمــل ف ـيــه ح ــوال ــى  6آالف
ش ـخــص غــالـبـيـتـهــم م ــن ال ـن ـس ــاء ،أمــا
القطاع الثالث فهو الصناعة ،ويتركز
فــي منطقة سلفيت وال ـخــان األحـمــر،
لـ ـك ــون امل ـس ـت ــوط ـن ــات املـ ـق ــام ــة ه ـنــاك
صناعية ،وال يتجاوز عــددهــم ثالثة
آالف ،والقطاع األخير الخدمات ،وهو
األصغر.
لـ ـك ــن م ـ ـصـ ــادر ن ـق ــاب ـي ــة فـلـسـطـيـنـيــة
ل ـف ـت ــت إل ـ ـ ــى أن ع ـ ـ ــدد الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي

أجور المستوطنات
أفضل من أجور أراضي
السلطة ،وأجور
الـ 48األعلى

املستوطنات أعلى بكثير من األرقــام
الرسمية ،وقــد يتجاوز وحــده سقف
 40أل ــف فـلـسـطـيـنــي ،مـنـهــم ن ـحــو 30
ألفًا حاصلني على تصاريح عمل من
العدو.
وي ـ ــدرك ال ـعــام ـلــون ف ــي املـسـتــوطـنــات
أن عملهم غـيــر مــرغــوب فـيــه وطنيًا،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــم تـ ـح ــت سـ ـي ــف ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ال
ّ
يـ ــأب ـ ـهـ ــون ب ـ ـجـ ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ال ـت ــي
تطلقها السلطة (كالتهديد باالعتقال
وب ــالـ ـغ ــرام ــات) ،وذل ـ ــك ب ـغــض الـنـظــر
إن ك ــان ــت شـكـلـيــة أو ال ،خ ــاص ــة أنــه
ثـمــة  38أل ــف فــرصــة عـمــل هــي حاجة
أراضي السلطة سنويًا ،لكن ما توفره
الحكومة ومعها الـقـطــاع الـخــاص ال
ً
ي ـت ـجــاوز ثـلــث ه ــذا ال ــرق ــم ،ف ـضــا عن
ً
إق ــرار مبلغ  1450شـيـقــا (م ــا يـعــادل
 380دوالرًا) كـحــد أدن ــى لــأجــور في
األراض ــي الفلسطينية ،وهــو مبلغ ال
يـغـطــي احـتـيــاجــات األه ــال ــي ،خاصة
في الضفة.
لكن مقارنة بسيطة تبني أن متوسط
أج ـ ــر ال ـع ــام ــل ف ـ ــي أراض ـ ـ ــي الـسـلـطــة
يبلغ نحو  2400شيقل شهريًا (630
دوالرًا) ،فيما متوسط الدخل للعمل
فـ ــي امل ـس ـت ــوط ـن ــات ي ـص ــل إل ـ ــى نـحــو
 3500ش ـي ـقــل ( 920دوالرًا) ،كــذلــك
يصل متوسط الدخل داخل فلسطني
املحتلة إلى نحو  7آالف شيقل (1830
دوالرًا) .مــع ذل ــك ،أجــر الفلسطينيني
ف ــي امل ـس ـتــوط ـنــات ،م ــع أن ــه أع ـلــى من
َّ
أراضــي السلطة ،يبقى أقل من نصف

