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العالم
نحو ثالثة أشهر.
ولـلـعـلــم ،ال ـقــانــون األمل ــان ــي ال يسمح
ألي أج ـن ـبــي كـ ــان ،بــالـعـمــل م ــن دون
إذن مـ ــن م ـك ـت ــب الـ ـ ًعـ ـم ــل ومـ ـ ــن دون
تأمني صحي حماية للمستخدم من
إصــابــات العمل الـتــي قــد تـحــدث في
أث ـنــائــه إال ب ـق ــرار اسـتـثـنــائــي خـطــي.
قام مجلس املدينة بـ«شحن» العمال
ال ـس ــوري ــن وال ـع ــراق ـي ــن املـتـطــوعــن
صـبــاحــا إل ــى ال ـشــركــة ،حـيــث أنيطت
بـ ـه ــم م ـه ـم ــة «تـ ـعـ ـتـ ـي ــل» ت ـج ـه ـي ــزات
السران وبناء الخيم.
ِ
مــا إن ب ــدأ «طــويــل الـعـمــر» وبطانته
املـ ـك ــون ــة مـ ــن  25ش ـخ ـص ــا ب ــإش ـع ــال
ّ
لشي اللحوم في الهواء الطلق
النار

لم يعلم العمال
«المتطوعون» بأن
عملهم هو لخدمة
محمد بن راشد وبطانته

ودرجــات حرارة  32درجة مئوية في
الظل ،حتى انطلقت احتجاجات بما
أن ذلــك ممنوع بحكم قانون حماية
البيئة ،لكن مجلس املدينة قرر منح
ً
استثناء ،مع التركيز
«طويل العمر»
ع ـلــى أن ــه ل ــم يـحـصــل ع ـلــى أي مبلغ
مقابل ذلك اإلذن!
م ــوك ــب «ط ــوي ــل ال ـع ـم ــر» املـ ـك ـ ّـون من
عشر سيارات وثالث سيارات شرطة
مرافقة ،وصل إلى املوقع بعد ساعة
ِ
ون ـص ــف س ــاع ــة م ــن ان ـت ـص ــاف نـهــار
يــوم  21تموز املنصرم متأخرًا نحو
ساعتني عــن املــوعــد .الـ ِـســران استمر
 75دق ـي ـقــة ،أم ــا تــربــة مــوقــع ال ـ ِـس ــران
ف ـكــانــت ج ــاف ــة ل ــدرج ــة تـحــولـهــا إلــى
رم ـ ــاد ،وت ـن ــذر بــاشـتـعــالـهــا ف ــي حــال
حصول أي طارئ.
ال ـ ِـس ــران أث ـ ــار م ــوج ــة ان ـت ـق ــادات بني
هـيـئــات املـحــافـظــة عـلــى الـبـيـئــة ،إلــى
ج ــان ــب إب ـ ـ ــاغ املـ ـ ـس ـ ــؤول األول عــن
املنطقة مجلس االنتخاب بمشروع
ال ـ ِـس ــران ع ـبــر ال ـبــريــد ال ــرق ـم ــي ،لكنه
امتنع عن إبــاغ سكان البلدة وأخذ

الحد األدنى لألجور في إسرائيل.
رغ ــم ه ــذه امل ـقــارنــة ،ف ــإن الـطــريــق إلــى
املستوطنات والــداخــل املحتل ليست
ّ
معبدة بــالــورود ،بل إن رحلة العامل

رأي ـه ــم .كـمــا تـبــن أن مجلس البلدة
ل ــم يـتـقــدم بـطـلــب س ـمــاح استثنائي
للسران في محمية طبيعية.
ِ
األول فــي البلدة،
ـؤول
ـ
س
ـ
مل
ا
ـاءل
ـ
س
وت ـ
ُ
هــايــو سـيـمـنــز م ــا إذا أل ـ ــزم ال ـع ـمــال،
ال ــذي ــن ل ــم يـتـقــاضــوا أي أج ــر مقابل
ً
عملهم ،أي أنهم استخدموا ُسخرة،
بتفكيك خيم «طويل العمر» ،وإن تم
تأمينهم صحيًا وفق قوانني الدولة
األملانية ،إضافة إلــى االستفهام عن
كيفية السماح لالجئني بالعمل من
دون إذن عمل.
الفضيحة األك ـبــر فــي ه ــذا األمـ ــر ،أن
الشركة ومـســؤولــي م ــأوى الالجئني
املؤقت لم يخبروا العمال السوريني
والعراقيني «املتطوعني» بأن عملهم
هــو لخدمة الشيخ محمد بــن راشــد
آل مكتوم وبطانته ،وعندما علموا
م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن بــال ـح ـق ـي ـقــة أبـ ــدوا
اس ـت ـي ــاء ه ــم م ــن إخـ ـف ــاء ذلـ ــك عـنـهــم.
«راينش ْ
بوست» نقلت عن
صحيفة
ِ ِ
أحـ ــد ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ،واس ـمــه
رشـ ـ ـ ــوان م ـح ـم ــد ،قـ ــولـ ــه ،ن ـي ــاب ــة عــن
ـرف أن الـعـمــل
زم ــائ ــه« :لـ ــو ك ـنــا ن ـع ـ ّ
لخدمة شيخ إماراتي لكنا رفضناه».
السبب ،وفق الصحيفة ،أن مشيخات
الخليج رفـضــت اسـتـقـبــال أي الجــئ
س ـ ـ ــوري أو ع ـ ــراق ـ ــي ،ل ـك ــن األسـ ـب ــاب
الحقيقية لــم تشر إليها الصحيفة،
ال ـ ـت ـ ــي ل ـ ـ ــم ت ـ ــذك ـ ــر إن ق ـ ـ ـ ــام «طـ ــويـ ــل
العمر» رئـيــس وزراء دول ــة اإلم ــارات
ووزي ــر دفــاعـهــا وبطانته بمشاهدة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ل ـل ـت ـف ــرج ع ـل ــى الـ ـخ ــراب
والدمار واإلبادة التي تلحقها قوات
دولته وأموالها وحلفاؤها في اليمن
وليبيا وسوريا والعراق ،ما يضفي
السران «متعة» إضافية.
على ِ
احتمال قوي أن شيخ دبي وحاكمها
لــم يعلم أن الجـئــن ســوريــن عملوا
ً
سـخــرة ومــن دون أي تــأمــن صحي،
في مخالفة صريحة لقوانني العمل
ف ــي أملــان ـيــا ،ول ــذا نـجــد أن تعليقات
القراء األملــان الغاضبة انصبت على
ال ــدول ــة األملــان ـيــة وكـيـفـيــة معاملتها
لالجئني ،لكن من دون استثناء صب
قـ ــارئ الـلـعـنــة عـلـيـهــا ألن ـهــا سمحت
لشيخ لــم يكمل املــدرســة بمعاملتها
على هذا النحو.
يـبــدو أن ال ـقــراء لــم يسمعوا بمقولة
«.»Money makes the world go round
وم ــن امل ــؤك ــد أن «ط ــوي ــل ال ـع ـمــر» لن
يسمع بـهــذه الـحـقــائــق ألن أح ـدًا من
بطانته لن يجرؤ على إعالمه بها.

يدرك العاملون
في المستوطنات
أن عملهم غير
مرغوب فيه
وطنيا
(آي بي ايه)
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العراق

العبادي يعيد الزخم لمعارك الموصل:
بتنا على أبواب المدينة!
أعلن رئيس الحكومة
العراقية حيدر العبادي أن
المعارك باتت على أبواب
مدينة الموصل ،وذلك في
إطار إعادة الزخم إلى هذه
المعركة بعدما طغت عليها
األحداث السياسية التي سببتها
جلسة استجواب وزير الدفاع
خالد العبيدي
ب ـع ــد أي ـ ـ ــام ع ـل ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول فـ ــي قـضـيــة
استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي
أم ــام الـبــرملــان ال ـعــراقــي ،واسـتـحــواذهــا
عـلــى املـشـهــد اإلع ــام ــي م ــع م ــا أفــرزتــه
مــن تداعيات لالتهامات التي ّ
وجهها
إل ــى رئ ـيــس ال ـبــرملــان سـلـيــم الـجـبــوري
وعدد من النواب ،عادت مسألة تحرير
املوصل إلــى الواجهة مـجــددًا .وظهرت
ع ـب ــر ت ـص ــري ـح ــات ع ـ ـ ــدة ،ك ـ ــان أب ــرزه ــا
لــرئـيــس ال ـ ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي الــذي
املعارك باتت على أبواب املدينة،
أكد أن ّ
«بعدما كنا نقاتل على أبواب بغداد».
وفــي كلمته خــال املؤتمر الــذي أقامته
وزارة الشباب والرياضة ملناسبة «يوم
ال ـش ـبــاب ال ـع ــامل ــي» ،دع ــا ال ـع ـبــادي إلــى
ّ
«اعتبار الكذب السياسي جريمة مخلة
بــالـشــرف» ّ ،مــؤكـدًا أن حمالت التشويه
الـ ـت ــي ي ـشــن ـه ــا ال ـب ـع ــض ه ــدف ـه ــا خـلــط
األوراق« ،فأعلى األصــوات التي ّ
تدعي
م ـحــاربــة ال ـف ـســاد ه ــي األك ـث ــر ف ـس ــادًا».
كما شــدد على ضــرورة الوقوف بوجه
ال ـح ـم ـل ــة ال ـت ـض ـل ـي ـل ـيــة الـ ـ ـس ـ ــوداء ال ـتــي
«يـ ّ
ـروج لها دواعــش السياسة واإلعالم
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ويـ ـح ــاول ــون إفـ ـش ــال كــل
شيء».
ت ـص ــري ــح الـ ـعـ ـب ــادي ت ــزام ــن م ــع زيـ ــارة
م ـب ـعــوث ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـخــاص
لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ضـ ــد تـنـظـيــم
«داع ــش» بريت ماكغورك ،الــذي ّ
صرح
بأن مشاركة فصائل «الحشد الشعبي»

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـح ـف ــوف ــة ب ــامل ـخ ــاط ــر
وبـ ـ ـ ــاإلذالل ،سـ ــواء بـ ــإجـ ــراءات ال ـعــدو
على حواجز التفتيش أو باملالحقة
من شرطة العدو والكالب البوليسية،

م ـ ـ ـ ــرورًا ب ــاس ـت ـغ ــال ـه ــم ك ــأي ــد عــام ـلــة
رخ ـي ـص ــة األج ـ ـ ـ ــر ،وت ـخ ـف ـي ــض قـيـمــة
ً
أجــورهــم واستحقاقاتهم ،فضال عن
أن السجل اإلسرائيلي حافل بعشرات

في عملية تحرير املوصل شأن عراقي.
وف ـي ـم ــا ن ـف ــى وجـ ـ ــود أي ت ـن ـس ـيــق بــن
مستشاري «الـتـحــالــف» واملستشارين
اإليرانيني ،دعا العراقيني إلى االهتمام
والـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى مـ ـح ــارب ــة «داع ـ ـ ـ ــش».
وفــي هــذا السياق ،بحث ماكغورك مع
الـعـبــادي االسـتـعــداد لتحرير املــوصــل،
مبديًا إعجابه بــاإلنـجــازات العسكرية
ف ــي الـ ـع ــراق ،بـحـســب م ــا أفـ ــاد ب ــه بـيــان
ص ـ ــادر ع ــن امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي لــرئـيــس
الحكومة.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،أك ــد قــائــد عمليات
نـ ـيـ ـن ــوى الـ ـ ـل ـ ــواء نـ ـج ــم ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،أن
مـ ـش ــارك ــة قـ ـ ـ ــوات بـ ــريـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـ ـحـ ــريـ ــر مـ ــدي ـ ـنـ ــة املـ ــوصـ ــل
«مرتبطة» بالعبادي .وفيما أشار إلى
عال بني قيادة عمليات
وجود تنسيق ٍ
ت ـح ــري ــر امل ــدي ـن ــة وق ـ ـ ــوات ال ـب ـي ـش ـمــركــة
وال ـع ـشــائــرّ ،
رج ــح وج ــود نـحــو  3آالف
عنصر من «داعش» في مدينة املوصل.
وقال الجبوري ،خالل مؤتمر صحافي
عـ ـق ــده ع ـل ــى ه ــام ــش امل ــؤتـ ـم ــر ال ــدول ــي
الثاني للعمليات النفسية واإلعالمية
ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي «امل ـن ـط ـقــة ال ـخ ـض ــراء»،
إن «ه ـن ــاك تـنـسـيـقــا عــال ـيــا ب ــن ق ـيــادة

ً
قتلت قوات كردية وأميركية مسؤوال في
تنظيم «داعش» غربي األنبار (األناضول)

الجرائم الدموية التي ارتكبت بحق
ال ـع ـم ــال ،م ـثــل م ـجــزرتــي ع ـي ــون ق ــارة
وترقوميا.
ويجب على ّ
أي عامل فلسطيني يريد
العمل هناك أن يخرج من منزله قبل
ب ـ ــزوغ ال ـف ـج ــر ،وإذا ل ــم ي ـق ــرر دخ ــول
م ـس ــار ال ـ ــذل ع ـلــى م ـعــابــر االحـ ـت ــال،
فـعـلـيــه أن ي ـخ ــوض م ـس ــار الـتـهــريــب
املحفوف باملخاطر ،كالقفز عن جدار
الـفـصــل ال ـع ـن ـصــري ،أو الـتـسـلــل عبر
ال ـث ـغــر امل ـن ـت ـشــرة ع ـلــى ط ــول ال ـحــدود
املفروضة ...أو أن يقع ضحية ابتزاز
سماسرة التهريب.
وي ـن ـظ ــر امل ــراقـ ـب ــون ب ـخ ـط ــورة بــالـغــة
إلــى العمل داخــل مستوطنات العدو
أكثر من العمل في فلسطني املحتلة،
ألن في ذلــك ترسيخًا لوجودها على
ح ـ ـسـ ــاب األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،أو
أق ـلــه ال ــوج ــود الـسـكــانــي فــي املـنــاطــق
املصنفة (ج) في اتفاق أوسلو ،وتبلغ
مـســاحـتـهــا  %60م ــن مـجـمــل الـضـفــة،
وجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا تـ ـق ــع تـ ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة
العسكرية واملدنية االسرائيلية .وتلك
املستوطنات عصب وجودها متمثل
ف ــي االس ـت ـغــال االق ـت ـص ــادي ل ــأرض
الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة ب ـم ـقــدرات ـهــا،
وللفلسطينيني.
وم ــن أوج ــه االسـتـغــال االستيطاني
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة م ـ ـسـ ــاحـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مــن
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وت ـ ــدم ـ ـي ـ ــر املـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــات
الفلسطينية الستخدامها في أغراض
إن ـش ــائ ـي ــة وزراعـ ـ ـي ـ ــة ،ونـ ـه ــب املـ ـ ــوارد

عـمـلـيــات ن ـي ـنــوى وق ـ ــوات الـبـيـشـمــركــة
والعشائر والتحالف الدولي» ،مضيفًا
أن «ق ـ ـ ــوات ال ـب ـي ـش ـمــركــة ه ــي جـ ــزء مــن
ال ـق ــوات االت ـح ــادي ــة وجـ ــزء م ــن ال ـقــوات
املشاركة في عمليات تحرير املوصل».
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ك ـشــف مـجـلــس أمــن
إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان ع ـ ــن ت ـم ـك ــن ق ـ ــوات
ك ــرديـ ــة وأم ـي ــرك ـي ــة م ــن ق ـت ــل م ـس ــؤول
ال ـث ــروات الطبيعية لتنظيم «داع ــش»
فــي عملية مشتركة فــي قـضــاء القائم
غربي األنبار .وأعلن في بيان أن «قوة
مــن مكافحة اإلره ــاب التابعة ملجلس
أمــن إقليم كردستان ووح ــدة أميركية
خ ــاص ــة ،نـ ـف ــذت ع ـم ـل ـيــة م ـش ـتــركــة فــي
ع ـم ــق األراضـ ـ ـ ــي ال ـخ ــاض ـع ــة لـسـيـطــرة
تنظيم داعش في منطقة القائم غربي
األنبار» .وأضــاف أن «العملية أسفرت
ع ــن م ـق ـتــل امل ـ ـسـ ــؤول الـ ـع ــام ل ـل ـث ــروات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة اإلره ـ ــاب ـ ــي س ــام ــي جــاســم
مـحـمــد ال ـج ـبــوري ،وأح ــد مـســاعــديــه»،
مضيفًا أنه «بعد تنفيذ العملية ،عادت
القوة املشتركة إلى مواقعها األصلية
بسالم».
أما على الصعيد السياسي ،فقد أعلنت
«ه ـي ـئــة الـ ـن ــزاه ــة» أن ـه ــا ط ـع ـنــت ب ـقــرار
القضاء الـعــراقــي إغ ــاق ملف الــدعــوى
الخاصة بوزير الدفاع خالد العبيدي،
وذلك بعدما كانت السلطات القضائية
قــد أغلقت الــدعــوى باتهامات الفساد
بحق الجبوري «لعدم كفاية األدلة».
إال أن «ال ـه ـي ـئــة» ذكـ ــرت ع ـبــر موقعها
اإللـكـتــرونــي أنـهــا ّ
دون ــت إف ــادة جديدة
لـلـعـبـيــدي ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ـه ــا اح ـتــوت
عـ ـل ــى ات ـ ـهـ ــامـ ــات ومـ ـلـ ـف ــات مل ـس ــؤول ــن
ون ـ ــواب .كــذلــك أوض ـح ــت أن اتـهــامــاتــه
طــالــت عـ ــددًا م ــن امل ـس ــؤول ــن وأع ـضــاء
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وشـخـصـيــات أخ ــرى
ذك ـ ــره ـ ــا ف ـ ــي ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـج ــواب ــه فــي
مجلس النواب التي عقدت في أول آب
ال ـحــالــي .وبـحـســب ب ـيــان لـلـهـيـئــة ،فقد
اسـتـمــرت جـلـســة االس ـت ـمــاع ألك ـثــر من
ثــاث ســاعــات ،اقتصر فيها الحضور
ّ
على العبيدي ومحققي الهيئة املكلفني
بتدوين إفاداته حصرًا.
(األخبار)

املائية ،وأيضًا االستيالء على املواقع
ال ـس ـي ــاح ـي ــة واألث ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،واسـ ـتـ ـغ ــال
امل ـ ـحـ ــاجـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة واملـ ـن ــاج ــم
وامل ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة امل ـت ـجــددة منها
وغير املتجددة.
وعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ف ــإن مستوطنة
«بـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ــوت» امل ـ ـقـ ــامـ ــة ع ـ ـلـ ــى أراضـ ـ ـ ــي
غ ــور األردن ،ال ـتــي تـسـتـقـبــل الـعـمــال
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن بـ ـ ــأجـ ـ ــور م ـت ــدن ـي ــة،
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوي فـ ـ ـ ــي ج ـ ـن ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــا مـ ـش ــاغ ــل
الـتـعـبـئــة والـتـغـلـيــف الـتــابـعــة لشركة
ّ
مصدري
«ميهادرين» ،التي هي أكبر
الـخـضــر وال ـف ــواك ــه اإلســرائ ـي ـل ـيــة إلــى
االتحاد األوروبي.
ل ـك ــن ،أم ـ ــام انـ ـع ــدام ال ـب ــدائ ــل وغ ـيــاب
قــرار فعال ملواجهة ظاهرة العمل في
املستوطنات مع رفض رسمي لخيار
املـ ـق ــاوم ــة ،تـ ـ ــزداد أعـ ـ ــداد ال ـع ـم ــال في
املـسـتــوطـنــات ،فيما تنخفض حصة
املنتج الفلسطيني في السوق املحلية
املـسـتـبــاحــة م ــن املـنـتــج اإلســرائ ـي ـلــي،
خــاصــة أن ال ــدراس ــات تـشـيــر إل ــى أن
زي ـ ـ ـ ــادة حـ ـص ــة املـ ـنـ ـت ــج ال ــوطـ ـن ــي فــي
السوق املحلية بنسبة  ،%5من شأنه
أن ي ــوف ــر عـ ـش ــرات اآلالف م ــن ف ــرص
العمل.
أخ ـي ـرًا ،ال شــيء يمكن شــرحــه للعالم
الـ ــذي ت ـ ـ ّ
ـروج ف ـيــه ن ـشــاطــات مـقــاطـعــة
بـضــائــع املـسـتــوطـنــات فــي ح ــال عمل
اإلسرائيليون أو وكاالت األنباء على
تـظـهـيــر ق ـض ـيــة ع ـمــل الـفـلـسـطـيـنـيــن
املجبرين على ذلك في املستوطنات.

