
11 الثــــورةسربغ ودولغ

تقديم  عىل  اإلمــارات  تحرص  بينما 
الوجه الحضاري للدولة من خالل البنيان 
الشاهق، ومن خالل الرتويج لفكرة إسعاد 
السعادة"،  "وزارة  فكرة  عرب  فيها  املواطن 
وتقارير  دولية،  إعالمية  تقارير  تكشف 
غري  ممارسات  أممية،  حقوقية  منظمات 
الذين  الوافدين،  بحق  تجري  إنسانية 

يشّكلون %80 من سكان الدولة.
العمومية  القناة  مــؤخــراً  وكشفت 
السويرسية الناطقة بالفرنسية، املعروفة 
نوفمرب،   22 األربعاء   ،(RTS)بـ اختصاراً 
عما أطلقت عليه الوجه اآلخر لبلد وزارة 
السعادة، حيث ُيضطهد العمال األجانب، 
ويعانون من االستغالل، وُيكابدون ظروفاً 

قاسية.
وأشارت القناة يف برنامج "نقطة نظام"، 
إىل أن اإلمارات تحقق نسب نمو عالية، ما 
ومعالم  ومنشآت  أبراج  ببناء  لها  سمح 
النظر  الفتة  والرفاهية،  الفخامة  بالغة 
أبوظبي،  يف  اللوفر  متحف  افتتاح  إىل 
العمال  للقاء  ذهب  الربنامج  إن  وقالت 
األجانب الذين يعملون يف اإلمارات، الذين 
ومعاناة  قاسية  عمل  ظروف  عن  تحدثوا 

واستغالل يتعرّضون له.
الشاهقة  األبراج  إن  الربنامج  وأضاف 
يف  العديدة  واملنشآت  الفخمة  واملباني 
اإلمارات، شّيدها ماليني العمال األجانب، 
شبه  بلدان  من  معظمهم  قــدم  الذين 
القارة الهندية هروباً من البؤس ورغبة يف 

تحسني ظروف معيشة أرسهم.
ويف تسجيل مصّور ظهر خالل الربنامج 
يف إحدى حظائر البناء بمدينة أبوظبي، 
عمال قالوا إنهم يعملون ملدة 10 ساعات 
مقابل 100 فرنك سويرسي (101 دوالر) 
دوالر)   202) سويرسي  فرنك   200 إىل 

يحصلون عليها يف آخر الشهر.
"هيومن  منظمة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
استنكرت  الحقوقية  ــش"  ووت رايتس 
املعاناة الالإنسانية للعمال يف موقع بناء 
افتتاحه،  عشية  أبوظبي  اللوفر  متحف 
تقرتفها  التي  االنتهاكات  بحجم  مذكرًة 

دولة اإلمارات بحقهم.
باريس،  يف  املنظمة  مديرة  وقالت 
شابته  املرشوع  هذا  إن  جانرو،  بنديكت 
السعديات  جزيرة  يف  ببنائه  البدء  منذ 
املهاجرين  العمال  لحقوق  انتهاكات 

الذين شيدوه.

وأضافت يف مقال، ُنرش يف نوفرب املايض، 
منظمتها  إن  "ليرباسيون"،  صحيفة  يف 
البناء يف  نرشت ثالثة تقارير عن ورشات 
متحف  عن  أحدها  السعديات؛  جزيرة 
اللوفر، قبل أن تمنع السلطات اإلماراتية 
أراضيها،  ووتش"  رايتس  "هيومن  دخول 

عام 2014م.
عام  يف  رّحلت  قد  ـــارات  اإلم وكانت 
يف  البناء  عمال  من  مئات  عدة  2013م 
تعّسفي،  بشكل  السعديات  جــزيــرة 
سنة؛  ملدة  البالد  دخــول  من  ومنعتهم 
كما  اإلرضاب،  يف  حقهم  مارسوا  ألنهم 
هذه  املؤسفة  والعمل  املعيشة  ظروف  أن 
معدل  زيادة  عن  جزئياً  املسؤولة  تعترب 

االنتحار بني هؤالء العمال.
نرشت  املــايض،  أغسطس  شهر  ويف 
إخبارية  هندية  قناة  وهي   ،NDTV قناة 
تبّث من نيودلهي، برنامجاً وثائقياً حمل 
سّلطت  لدبي"،  اآلخــر  "الوجه  عنوان 
فيه الضوء عىل معاناة العمال الهنود يف 

اإلمارات.
ــل الــتــواصــل  ــائ ــرب وس وتــنــتــرش ع
أوضاع  ُتظهر  فيديو  مقاطع  االجتماعي 
أشهرها  ومن  اإلمارات،  يف  املزرية  العمال 
نارشوه  قال  "يوتيوب"،  عىل  ُنرش  فيديو 

إنه ُيظهر وضع العمال املغاربة.
وتعمل العديد من املنظمات اإلنسانية 
املساعدة  يد  تقديم  عىل  اإلمـــارات  يف 
للعمال، وتقّدم لهم اإلغاثة بشكل دوري، 
ملساعدتهم عىل تجاوز محنة االضطهاد 
الفيديو  مقاطع  وتظهر  بها،  يمّرون  التي 
الخريية  الجمعيات  هذه  تنرشها  التي 

جانباً من هذا الواقع.
تقرير  كشف  املــايض؛  أغسطس  ويف 
األمريكية  تايمز"  "نيويورك  لصحيفة 
العمال  يعيشها  التي  املزرية  األوضــاع 
ترامب  بنادي  يعملون  الذين  املهاجرون 
جزءاً  ُيَعّد  والذي  بدبي،  للغولف  الدويل 

التجارية  األعمال  مصالح  مجموعة  من 
للرئيس األمريكي، دونالد ترامب.

يكافحون  إنَّهم  العمال  قــال  حيث 
التي  سة  املُكدَّ الديون  تغطية  أجل  من 
الدفع  أجــل  من  الستدانتها  وا  اضــطــرُّ
عىل  يحصلوا  كــي  التوظيف  لــوكــالء 
الصعوبات  يواجهون  حني  يف  وظائفهم، 
بموجب  حقوقهم  وانتهاكات  البدنية 

قوانني العمل املحلية.
وقالت نيويورك تايمز: "اكتسبت دبي 
أوسع  بصورٍة  املتحدة  العربية  واإلمارات 
العمال  استغالل  بسبب  سيئة  سمعًة 
لون أكرث من 80%  املهاجرين، الذين ُيشكِّ
من سكان البالد؛ وبهذا املقياس، فإنَّ ذلك 
العالم"،  يف  للمهاجرين  ز  تركُّ أكرب  ُيَعد 
اإلنسان  حقوق  "منظمات  أن  إىل  مشرية 
املنترشة  العمال  انتهاكات حقوق  رصدت 

يف اإلمارات".
ال  العمال  أن  إىل  التقرير  وأشـــار 
حاول  حيث  أجورهم،  عىل  يحصلون 
األزمة،  بهذه  ترامب  عالقة  معرفة  معّدوه 
وهل يعلم رئيس أكرب دولة ديمقراطية يف 
العالم باملظالم التي يتعرّضون لها، التي 
تؤّدي لتأجيل األموال التي يرسلونها إىل 

ديارهم، وإجبار عائالتهم عىل االقرتاض.
باسم  ثة  املتحدِّ ميلر،  أماندا  وقالت 
مؤسسة ترامب، يف بياٍن: "مؤسسة ترامب 
رة لنادي ترامب  ليست هي املالكة أو املُطوِّ
عىل  ترشف  وال  دبي،  يف  للغولف  الدويل 
البناء، أو التوظيف، وال ترشف عىل أيٍّ من 
للعمل  فوا  ُوظِّ الذين  األفراد  أو  الرشكات 

عىل بناء املرشوع".

وأضاف البيان: "مؤسسة ترامب لديها 
مطلقاً،  التساهل  بعدم  تقيض  سياسة 
أنَّه  وبقدر ما يعتقد أي عامل يف املرشوع 
تجري معاملته عىل نحٍو غري مالئم، فإنَّنا 
والسلطات  عمله  رّب  إبالغ  عىل  نحثه 

الحكومية املعنّية فوراً".
باإلشارة  تقريرها  الصحيفة  وختمت 
إىل أن رشكة العارف، املعنّية بتوفري العمال 
داماك  مــرشوع  يف  ترامب  ملعب  لبناء 
عاٍت سكنية  هيلز، ُتسِكن عمالها يف مجمَّ
آالف  عدة  ويمأل  الصحراء،  يف  معزولة 
من العمال غرفاً بحجم الِخزانات، وينام 
وينام  طابقني،  من  أِرسٍَّة  عىل  معظمهم 

البعض عىل السجاد.
لحقوق  "األورومتوسطي"  املرصد 
العمالة  له: تشهد  اإلنسان قال يف تقرير 
يف اإلمارات، أوضاعاً سيئة للغاية يف ظل 

حماية حكومية ضئيلة.
املــرصــد: "مـــؤرشات حقوق  ــاف  وأض
املعروفة  الحديثة  والعبودية  العمال 
سلبي"،  بشكل  اإلمــارات  تصنف  عاملياً 
تبّني  "رضورة  إىل  السلطات  داعــيــاً 
فعالة  وسياسات  إصالحية  اسرتاتيجية 

لحماية حقوق العمال".
والتهديد  الخوف،  "أجواء  إىل  وأشار 
بالرتحيل، واملعاملة القاسية التي يّتبعها 
األجنبية،  العمالة  مع  اإلمارات  يف  النظام 
يمّثل  الــذي  الكفالة،  نظام  إىل  إضافة 
شكالً من أشكال العبودية، دفعت العمال 
يتعرضون  التي  االنتهاكات  عىل  للتكتم 

لها".
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"نــاشــيــونــال  صحيفة  نـــرشت 
بعنوان  مقاًال  األمريكية  إنرتست" 
العربية  للمملكة  العظيمة  "املقامرة 
ــوارث  "ال أن  فيه  رأت  السعودية"، 
بن  يزيد  الخليفة  لسياسة  الحايل 
ويل  سلمان،  بن  محمد  هو  معاوية 
العهد السعودي الطائش الذي يبلغ 

من العمر ثالثة وثالثني عاما".
العهد  وّيل  أن  الصحيفة  ورأت 
القتال  حالًيا  يشجع  السعودي 
يف  "الشيعة"  مــع  النهاية  حتى 
يزيد  فعل  كما  تماًما  األوسط  الرشق 
االعتبار  يف  األخــذ  مع  م.   680 عام 
بني  خاصة  املنطقة،  يف  القوى  توازن 
الرائدة  الشيعية  والقوة  السعودية 
سلمان  "ابن  أن  مضيفة  إيــران"  يف 
كهدف  اللبناني  الله  حزب  اختار 
قصة  تكرار  عىل  عازم  أنه  يبدو  أول، 
وهو  الــلــه،  ــزب  ح بتدمري  كــربــالء 
تنظيم عسكري صغري مقارنة بالقوة 
املسلحة السعودية، تماًما كما دمرت 
أتباع  الفرقة الصغرية من  قوات يزيد 

الحسني (ع) يف القرن السابع".
أن  إنرتست"  "ناشيونال  ورأت 
اللبناني  ــوزراء  ال رئيس  "احتجاز 
أول  هو  الرياض  يف  الحريري  سعد 
"يف  وتابعت  املعركة"،  هذه  يف  طلقة 
الجريمة  كانت  السعودية،  عيون 
الرئيسية التي ارتكبها الحريري هي 
الرياض  كانت  الــذي  الوقت  يف  أنه 
يموله، استوعب الحريري حزب الله 
كجزء من حكومة الوحدة الوطنية يف 
لبنان، وقد فعل ذلك من أجل تقليل 
ينمو  كــان  ــذي  ال الطائفي  العداء 
اللون  بفضل  البالد  يف  أخــرى  مرة 
السعوديون  رسمه  الذي  الطائفي 
يف  الحرب  يف  الغربيون  ومؤيدوهم 

سوريا".
أيوب  محمد  املقال  كاتب  واعترب 
أن "استبعاد حزب الله من الحكومة 
للحكم  قابل  غري  لبنان  سيجعل 
قوة  وهي  العسكرية،  لقوته  نظرًا 
العسكرية  القوة  مع  باملقارنة  ضئيلة 
أن  شأنه  من  كان  كما  السعودية، 
السيايس  الدعم  للخطر  يعرض 
الشيعة  بني  لبنان  به  يحظى  الذي 
الذين يشكلون أقل بقليل  اللبنانيني 
وفق  اللبنانيني"،  السكان  نصف  من 

تعبري الصحيفة.
أن  الصحيفة  رأت  املقابل،  يف 
حزب  إىل  ينظر  السعودي  "النظام 
الحقيقي  لعدوه  بديل  أنه  عىل  الله 
الفعيل  "الهدف  أن  مؤكدة  ــران"،  إي
الحد من نفوذ  ملحمد بن سلمان هو 
الهيمنة  لقبول  وإخضاعها  إيــران 
اعُترب  وكما  الخليج.  يف  السعودية 
سلطة  قبول  (ع)  الحسني  رفــض 
الدينية  للرشعية  تحدًيا  يــزيــد 
فإن  السابع،  القرن  يف  والسياسية 
اليوم  الوهابي السعودي يرى  البيت 
للخطر  معرَّضة  الدينية  رشعيَّته  أن 

اململكة  قبول  ترفض  إيران  أن  طاملا 
والواجهة  الخليج،  يف  مهيمنة  كقوة 
الحرصية للسلطة الدينية لإلسالم".

الصحيفة  ــــارت  أش ــه،  ــي ــل وع
تصدير  اململكة  "محاولة  أن  إىل 
تراجعت،  الوهابية  إيديولوجيتها 
ــرب"،  أك خطر  يف  اململكة  واضــعــة 
الراديكالية  "الفصائل  أن  موضحة 
الدينية  أيديولوجيتها  من  تحولت 
"القاعدة"  مثل  املتطرفة  السياسية 
عدًوا  تكون  أن  إىل  داعش"  و"تنظيم 
شديدة  تعتربها  ألنها  للسعودية 
النفاق وغري كافية لإلسالم، وقد تكون 
رشاء  عىل  قادرة  السعودية  اململكة 
مبالغ  إنفاق  طريق  عن  مؤقًتا  الدعم 
هائلة من املال، إال أن قوتها الناعمة 
تماًما  تكن غائبة  لم  إن  تذكر  تكاد  ال 

يف املنطقة".
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة 
إنه "يمكن إليران أن تتباهى بسجل 
يف  الخارجية  سياستها  يف  ناجح 
الرشق األوسط، عىل الرغم من فرض 
وجهود  صارمة  اقتصادية  عقوبات 
متضافرة من قبل القوى الكربى للحد 
من انتشارها اإلقليمي. فتأثري طهران 
األهمية؛  بالغ  يف  أمر  هو  العراق  يف 
يدربها  التي  الفصائل  وتشكل 
ال  جزءا  اإلسالمي  الثوري  الحرس 
إىل  الرامية  العراق  جهود  من  يتجزأ 
السيايس  ونفوذها  "داعش"،  هزيمة 
بكثري  يفوق  العراقية  الحكومة  عىل 
الرغم  عىل  املتحدة  الواليات  تأثري 
يف  األمريكية  ــقــوات  ال وجــود  مــن 
البالد"، وأردفت إن "النظام السوري 
يفرض برسعة تراجع قوات املعارضة 
أخلتها  التي  األرايض  ويسرتجع 

"داعش"".
"ناشيونال إنرتست" أشارت اىل أن 
"حزب الله هو ممثل لبناني مستقل 
يعمل جنًبا إىل جنب مع إيران بسبب 
يأتمر  ال  فهو  مصالحهم،  انسجام 
انسجام  من  الرغم  عىل  بطهران، 
ــت أن  ــاف ـــداف الــطــرفــني"، وأض أه
الله  الثقة القائم بني حزب  "مستوى 
عن  نوعًيا  يختلف  اإليراني  والنظام 
مستوى الثقة بني الرياض ومؤيديها 
اإلقليميني، حيث أن حلف الرياض ال 
يقوم عىل التقارب بني األهداف وقبول 
لحلفائها،  املستقل  للطابع  الرياض 
من  واحد  اتجاه  ذا  شارع  عىل  ولكن 
ال  وطاعة  جهة،  من  املالية  الرعاية 
فتوقع  أخــرى.  جهة  من  فيها  لبس 
السعودية  قبل  من  املطلقة  الطاعة 
دول  تواجهها  التي  األزمة  قلب  هو 
اليوم،  الخليجي  التعاون  مجلس 
الحاكمة  النخبة  دعم  يرتاجع  حيث 
املتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولــة  يف 
هذا  السعودي،  للنظام  والبحرين 
والطاعة  املحسوبية  بني  الجمع 
يعني أيًضا أن والء الحلفاء للمملكة 
برسعة  يتبدد  السعودية  العربية 

عندما تشتد األمور".
وعليه، لفتت الصحيفة األمريكية 
املجموعة  هذه  إىل  "بالنظر  أنه  إىل 
الواقعي  غري  من  فإنه  القوى،  من 
ورفاقه  سلمان  بن  ملحمد  بالنسبة 
تخضع  أن  ــران  إي من  يتوقعوا  أن 
يتعلق  فيما  السعودية  للطموحات 
األوسع،  األوسط  والرشق  بالخليج 
كما أنه من املتوقع أن تؤدي محاولة 
منافسته  لتصوير  السعودي  النظام 
بني  طائفية  كمنافسة  إيـــران  مــع 
عكسية،  نتائج  إىل  والشيعة  نة  السُّ
فقد أصبحت أهم الدولة السنية غري 
إيران  إىل  أقرب  تركيا،  وهي  العربية، 
أكرث بكثري مما كانت عليه قبل اندالع 
انشقاق  إن  القول  ويمكن  قطر.  أزمة 
السعودي  املخيم  عن  مؤخرا  قطر 
العالمة  أحد  هو  بإيران  وإلتحاقها 
عىل ما ستؤول إليه األمور يف منطقة 

الخليج".
عدوانية   " أن  الصحيفة  وتوضح 
وخطابه  إيــران  تجاه  سلمان  بن 
االستفزازي  الديني–السيايس 
املرجح  من  طهران  تجاه  املتعمد 
كان  وإذا  العملية.  هذه  يرسعوا  أن 
العسكرية،  باملواجهة  يتعلق  األمر 
الرغم  عىل  السعودية،  القوات  فإن 
تقدما  األكرث  العسكرية  معداتها  من 
الواليات  من  الرياض  كسبتها  والتي 
أن  املحتمل  فمن  وحلفائها،  املتحدة 
تكون غري قادرة عىل مواكبة الجيش 
الحرس  وقـــوات  الــقــوي  ــي  ــران اإلي
جيدا  املعروفة  اإليــرانــي،  الثوري 
أوقــات  يف  االرتــجــال  عىل  بقدرتها 
النزاع. وهذا هو السبب يف أن الرياض 
تريد إقناع الواليات املتحدة برصاعها 
من  كجزء  وإيـــران  الله  حــزب  مع 
ترامب  إدارة  بني  املستمرة  املواجهة 
وطهران، مما يغري واشنطن يف شن 
حرب عىل إيران، وبعبارة أخرى، كما 
تريد  الرياض  املحللني،  أحد  يقول 

محاربة طهران آلخر أمريكي".
إنرتست"  الـ"ناشونال  وتطرقت 
اتخذتها  التي  األخرية  الخطوة  إىل 
مع  مشرتكة  جبهة  لبناء  السعودية 
مرجحة  إيران،  ملواجهة  "إرسائيل" 
نتائج  إىل  الخطوة  هذه  "تــؤدي  أن 
إضعاف  من  ستزيد  ألنها  عكسية 
يف  رائدة  تكون  بأن  مطالبتها  رشعية 
العالم العربي واإلسالمي. وما لم يبدأ 
ابن سلمان بإظهار قدرته السياسية 
األكرب يف وقت قريب جدا، فإن أعماله 
سوف  املتهور  وخطابه  املتهورة 
أن  يمكن  ذاتية،  هزيمة  إىل  يتحوالن 
كبري.  رصاع  إىل  بأرسها  املنطقة  تجر 
بني  الثانية  كربالء  فمعركة  وبالتايل، 
قوات يزيد والحسني (ع)، التي يبدو 
أن محمد بن سلمان عازم عىل إطالق 
ولكن  تحدث،  التزال  قد  لها،  العنان 
من املرجح أن تنتهي بشكل مختلف 

عن املعركة األوىل".


