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وعد جميع المشاركين في هذه الدراسة بالحفاظ على السرية .واألسماء الواردة في هذا التقرير
جميعها مستعارة.

شكر وتقدير
تول كتابة هذا التقرير وإجراء
كل من قطر والكويت وبلدان أخرىّ .
اعتمد هذا التقرير عىل مساهامت العديد من األشخاص يف ٍّ
البحوث التي أفضت إليه كل من أندرو غاردنر وسيلفيا بيسوا ولورا هاركنيس يف قطر .وشغل خالد أ .محمد ،يف قطر أيضاً،
منصب مستشار الدراسة القانوين يف املراحل املختلفة لتحضري هذا التقريركام يود فريق البحث أن يشكر هالة العيل عىل سعة
بصريتها ومساعدتها عىل تيسري دراستنا يف قطر ،كذلك جاميس لينش من منظمة العفو الدولية عىل نصائحه وتوجيهاته ودعمه.
اعتمدت هذه الدراسة والتقرير الذي توصلت إليه بشكل كبري عىل مساهامت العديد من األشخاص الذين ساعدوا فريق
البحث عىل ترجمة املقابالت ونسخها .ويدين فريق البحث باالمتنان إىل مصطفى أبو السعود وفواز فريد وسيد تانفري حيدر
ورميو ماتيو وأماالن رميوند روشان وآفيد شيخ عىل مساعدتهم يف هذه املهام .كام قدمت سارة بالمر من جامعة بوجيت ساوند
املساعدة يف التحرير.
وقد ارتكزت الدراسة ،كام هو وارد يف التقرير ،عىل بحث واسع دام ثالث سنوات م ّوله الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي،
كجزء من برنامج بحث األوليات الوطنية .وضم فريق بحث هذه الدراسة مؤلفي هذا التقرير الثالثة ،إضاف ًة إىل كلثم الغانم
وعبدالي ديوب وكيني ترونغ يل من جامعة قطر.
كل تقريباً عىل قطر ،قام فريق البحث باستكشاف إمكانية القيام ببحث مامثل ومواز يف
ومع أن هذا التقرير يركز بشكل ّ
الكويت .من أجل هذا املجهود ،يتقدم فريق البحث بالشكر إىل فرح النقيب ،مديرة مركز دراسات الخليج يف الجامعة األمريكية
يف الكويت ،وإىل ستانيل جون ودانة أحمد الدحداري ،عىل نصائحهم ومساهامتهم.
وقد تم إنتاج و نرش هذا التقرير من قبل مركز الرشق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية .مركز الرشق األوسط
ينتج و يدعم أبحاث العلوم االجتامعية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ويعمل عىل نطاق واسع يف الرشاكة مع جامعات يف
املنطقة.
اعتمد هذا التقرير بشكل كبري عىل مقابالت معمقة مع العديد من الخرباء واملسؤولني ووجهاء املجتمع يف قطر .فقد كان هؤالء
األشخاص جميعاً أساسيني لهذا البحث .واألهم ،ندين باالمتنان الكبري إىل املهاجرين الكرث الذين شاركونا طوعاً ،وأحيانا بأمل،
جوانب من حياتهم .نأمل أن تتمكن قصصهم ،من خالل هذا التقرير ،من تحسني إطار العدالة الذي يصوغ حياة العديد من
املهاجرين يف قطر ويف الخليج ككل.

ملخص تنفيذي وتوصيات
تبعاً لتقارير عديدة ،تع ّد شبه الجزيرة العربية الوجهة الثالثة األوسع للهجرة العابرة للحدود يف العامل املعارص بعد أمريكا الشاملية
وأوروبا (اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكوا) .)2007 ،وقد برزت فرص العمل يف دول الخليج والتحويالت املالية
التي تنتج عنها كخطة اسرتاتيجية ذات أهمية ملعيشة األرس يف جميع أنحاء جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا وأفريقيا وأجزاء أخرى
من الرشق األوسط .وعىل الرغم من أن للهجرة إىل دول الخليج العريب تاريخاً ميتد إىل قرون ع ّدة ،فإن األكادمييني والباحثني
وصناع القرار مل يبدأوا إال يف العقد املايض بإيالء اهتامم كبري إىل تجارب املهاجرين يف شبه الجزيرة العربية .وعىل الرغم من هذه
الجهود ،ال يزال هناك العديد من الثغرات يف فهمنا لنظام الهجرة املعقّد ولعالقات العمل يف الدول املضيفة.
عىل الرغم من أن قطر هي جغراف ّياً واحدة من أصغر الدول يف شبه الجزيرة العربية ،فقد برزت باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسة
لتدفق العاملة املهاجرة العابرة للحدود يف املنطقة .وهي أيضاً أغنى دولة يف العامل املعارص من حيث حسابات الدخل الفردي .هذان
الواقعان ليسا منفصلني :فقد وجهت الدولة القطرية الكثري من ثروتها ،وكلّها تقريباً أتت من مواردها الهيدروكربونية ،إىل قطاع البناء،
والتوسع يف البنية التحتية ،والتنمية االجتامعية .ويتطلب معظم تلك الجهود عاملة تتجاوز بشكل كبري العاملة األصلية املتوفرة يف
شبه الجزيرة الصغرية .نتيجة لذلك ،أصبحت العاملة الوافدة ووجود العامل األجانب يشكّالن سمة دامئة يف دميوغرافية املنطقة.
فعدد العامل األجانب يف قطر املعارصة يفوق عدد املواطنني بأكرث من تسعة إىل واحد.
العمل املهاجرين وتجاربهم يف قطر وأماكن أخرى يف املنطقة مبثابة محط استقطاب وجذب انتقاد حقوق
كان وضع هؤالء ّ
اإلنسان العاملية .بالنسبة إىل الكثري من املهاجرين ،الرحلة من ديارهم إىل الجزيرة العربية هي فرتة تتصف بالتضليل واملعلومات
الخاطئة حول ما ينتظرهم من استغالل مايل ،وظروف عمل غري آمنة ،وإساءة جسدية ،وعزلهم يف مساحات حرضية تتميز بها
شبه الجزيرة العربية ،فضالً عن عقم مربك عند محاولة معالجة التحديات التي تواجههم يف كثري من األحيان .هذه التجارب
شائعة ،إال أنها موجودة جنباً إىل جنب مع تجارب مهاجرين يجنون ثروتهم يف دول شبه الجزيرة العربية ،وتنطلق أرسهم يف
مسار اقتصادي جديد نتيجة تحويالتهم املالية ،وتبث فيهم الحداثة العاملية التي يختربونها يف الخارج الحيوية.
يف العام  ،2012أطلَقت مبادرة الهجرة الدولية يف معهد املجتمع املفتوح ،دراسة لبحث مدى إمكانية لجوء/احتكام املهاجرين
إىل القضاء يف قطر .قاد هذه الدراسة الباحثون أندرو غاردنر (جامعة بوجيت ساوند) وسيلفيا بيسوا (جامعة كارنيغي ميلون يف
قطر) ولورا هاركنيس .وشغل خالد أ .محمد منصب مستشار الدراسة القانوين يف قطر .وقد ارتكزت الدراسة عىل بحث واسع
دام ثالث سنوات قام به هذا الفريق وم ّوله الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 1.وقد أرشف البحث عىل أول مسح واسع
النطاق يف قطر ،مكرس فقط الستطالع تجربة الهجرة.
من بني  1189مهاجرا ً شملهم االستطالع لهذه الدراسة ،متكّن فريق البحث من تحديد األشخاص الذين أبلغوا عن حدوث بعض
التفاعل بينهم وبني النظام القضايئ يف قطر خالل فرتة إقامتهم يف شبه الجزيرة .من أجل إعداد دراسة معهد املجتمع املفتوح،
التي تحمل عنوان 'اليد العاملة املهاجرة والحصول عىل العدالة يف قطر املعارصة' ،بدأ فريق البحث برتتيب لقاءات متابعة مع
العامل املهاجرين الذين أبلغوا عن حدوث بعض التفاعل بينهم وبني النظام القضايئ يف قطر .ثم ،تم توسيع دائرة املقابالت
عمل املنازل (أو 'الخادمات')،
أكرث من ذلك لتشمل مزيدا ً من املهاجرين الذين لديهم خربة يف النظام القضايئ ،ومن ضمنهم ّ
ٍ
فضالً عن مجموعة متنوعة من الخرباء واملستشارين القانونيني ،وممثّلني عن الجاليات ،م ّمن يضطلعون مبعرفة حول اإلجراءات
العمل املهاجرون يف النظام القضايئ القطري.
والتحديات التي يواجهها ّ
وكان هدف فريق البحث ثاليث الثنايا :تقديم ملحة عامة عن الجوانب التي تنتج عنها حاالت ظلم يف نظام الهجرة يف قطر،
وملخّص عن املشاكل التي تنشأ عادة يف عالقات عمل املهاجرين؛ وجمع تجارب املهاجرين يف النظام الذي ترعاه الدولة ،واملع ّد
والبت فيها ،واالستفادة من تجارب العامل العابرين للحدود املنخرطني يف النظام القضايئ ذاك ،من
لتقييم شكاوى املهاجرين
ّ
تحسن تدريجيّاً إمكانية وصول العامل املهاجرين إىل
أجل اقرتاح مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة التي قد ّ
العدالة يف قطر.
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هناك حاجة إىل إدخال تحسينات عىل النظام القضايئ للدولة يف هذا املنعطف االستثنايئ من تاريخ قطر .بالتالزم مع خططها
التنموية الطموحة للعقد القادم ،من املتوقع أن يس ّجل عدد العامل املهاجرين الذين يعملون يف قطر ازديادا ً يبلغ مليون
مهاجر أو أكرث .قطر اآلن هي محط انتباه العامل :ففي العقد املايض ،تولت قطر منصبا قيادياً يف الخليج وعىل الساحة الدولية.
عالوة عىل ذلك ،تشكّل قطر منار ًة لنموذج جديد من الحداثة يف منطقة املحيط الهندي .فمن خالل سمعتها ومن خالل تجارب
املهاجرين ،تع ّرف قطر مراقبني وجامهري جدد إىل كيف ميكن أن يبدو املستقبل العاملي الجديد .ففي هذا املوقع الذي تتب ّوؤه
قطر نفوذا ً وقيادة ،ينبغي أن تبقى تجارب جميع األجانب يف شبه الجزيرة يف طليعة اهتامم الدولة الصغرية.
يدرس هذا التقرير إمكانية حصول املهاجرين األجانب عىل العدالة يف قطر املعارصة .ويرتكز البحث عىل تجربة عاشها
املهاجرون العابرون للحدود وعىل تفاعالتهم مع نظام الدولة يف البت يف شكاويهم .هذا النظام الذي تصفه بإسهاب تجارب
املهاجرين الواردة يف هذا التقرير ،مؤطر بشكل مالئم عىل أنه واحد من أكرث النظم املعقدة للهجرة العابرة للحدود .تقع جوانب
معينة فقط من نظام الهجرة املذكور ضمن نطاق سيطرة الدولة القطرية .أما النظام القضايئ ككل ،والبت يف الشكاوى املتعلقة
بعالقات العمل يف قطر بشكل أكرث تحديد ،فهي مفاصل تدخل ضمن قدرة الدولة ونطاق سلطتها .إذ ميكن للتحسينات التي
ت ُدخل عىل هذا الجانب من الحكم أن تؤثر تأثريا ً بالغاً عىل رفاه العامل األجانب ،وتجاربهم ،وانطباعاتهم عن قطر ،فضالً عن
سمعة الدولة يف املنطقة وحول العامل.
ليس إدخال التحسينات عىل النظام القضايئ أمرا ً مرغوباً فيه فحسب ،بل هو أمر رضوري أيضاً .يبدأ هذا التقرير بتأكيد أويل
يستند إىل رصيد متزايد من البحوث ،ويفيد بأن املهاجرين األجانب يف قطر واملنطقة ميكنهم أن يواجهوا تحديات كبرية ،وأن
هذه التجارب شائعة إىل حد ما ضمن فئة املهاجرين 2.وهذا يعكس ،يف جزء منه ،واقع أن القوى العاملة األجنبية يف قطر ويف
جميع دول الخليج كبرية للغاية ،ومركّبة ،ومتعددة الجنسيات ،ومتعددة اللغات .تشكّل هذه املسائل ،كام يربهن التقرير ،أساسا
للعديد من الشكاوى التي يتقدم بها املهاجرون إىل النظام القضايئ ،ويفاقمها واقع أن نظام الكفالة  -الذي ينظم ويحكم الهجرة
اىل املنطقة  -يضع الكثري من مسؤولية تويل أمر املهاجرين األجانب عىل عاتق أصحاب العمل الكفالء .ميكن تلخيص القضايا
املركزية التي متت دراستها يف هذا التقرير ،بالتقاطع بني عالقات العمل والنظام القضايئ القطري ،بقضايا ثالث هي:
•أن العامل املهاجرون يواجهون يف كثري من األحيان حاالت إشكالية ،واستغاللية يف بعض األحيان ،من قبل أصحاب العمل
الكفالء .وغالباً ما تكون هذه املشاكل معقدة ومتعددة األوجه ،لكنها تظهر عادة يف تجارب املهاجرين عىل شكل عدم
دفع األجور املوعودة للمهاجر العابر للحدود إ ّما كتاب ّياً عىل شكل عقود ،أو شفه ّياً.
•أن نظام الدولة ملعالجة شكاوى املهاجرين والبت فيها صعب للغاية بالنسبة إىل املهاجرين من ناحية فهمه والتعاطي معه.
•أن املهاجرين القادرين عىل تقديم شكواهم إىل النظام القضايئ غري قادرين يف كثري من األحيان عىل االستمرار يف هذا النظام.
بدال من ذلك ،يتخلون عن قضاياهم ،ويسعون للعودة إىل ديارهم ،أو يبحثون عن عمل غري قانوين خاضع لقيود الكفالة.
نظرا ً إىل املشاكل التي يواجهها املهاجرون العابرون للحدود يف قطر ودول خليجية أخرى ،يقوم هذا التقرير أيضاً باقرتاح سلسلة
من التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة ترتبط تحديدا ً بالنظام القضايئ واملؤسسات التي يتألف منها .نعرض هنا ملخصاً موجزا ً
عن التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة .وتضم هذه التوصيات قامئة أكرث شموالً وتفصيالً من التوصيات املتعلقة بالسياسات
العامة الواردة يف ختام هذا التقرير .يدرك هذا التقرير أن شكاوى العمل هي غالباً مثرة ترتيبات العمل التي يولدها نظام الكفالة.
ويف حني أن هذه الرتتيبات (عىل سبيل املثال ،عجز املهاجرين األجانب النسبي يف ظل نظام الكفالة ،أو تفلّت أرباب العمل/
الكفالء من العقاب عىل نطاق واسع ،أو حرمان عامالت املنازل من الحامية التي يوفرها قانون العمل القطري) نالت الكثري من
االهتامم والنقد الدوليّني ،فإن الغرض من هذا التقرير هو تقديم توصيات للدولة القطرية متعلقة بالسياسات العامة وقابلة
للتنفيذ .وذلك عىل أمل أن تتمكن قطر ،من خالل إدخال تحسينات تدريجية إىل النظام القضايئ الرسمي للدولة ،أن تحسن إىل
حد كبري ظروف وخربات ما يزيد عن مليون من العامل املهاجرين الذين تعتمد عليهم الدولة واملواطنون.
2
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مع أخذ ذلك يف االعتبار ،توفر هذه التوصيات نقطة انطالق مثالية إلجراء مناقشات بشأن تحسني النظام القضايئ القطري وتنظيمه:
كلً من إدارة عالقات العمل ومحكمة العمل ،وذلك لبلوغ فهم ذايت
•عىل قطر أن تضع ح ّيز التنفيذ برنامج مراقبة يغطي ّ
حول القضايا التي تواجه املهاجرين األجانب يف النظام القضايئ .ميكن لهذا الربنامج أن يتعقب قسامً من الدعاوى أو
الشكاوى املقدمة إىل هذين املدخلني النموذجيني من النظام القضايئ ،وبالتايل أن يولّد فهامّ أفضل لسبب إسقاط العديد
من الدعاوى والشكاوى.
•عىل قطر أن تضمن توفري خدمات الرتجمة األساسية يف جميع املفاصل الهامة يف كل من محكمة العمل وإدارة عالقات
العمل ،ال سيام وأن العامل األجانب املهاجرين يف قطر يتحدثون أكرث من عرشين لغة مختلفة .فالقليل منهم يتكلمون
اإلنكليزية ،وأقل بعد يتكلمون العربية ،وجزء كبري من املهاجرين أميّون .ويف حني أن توفري خدمات الرتجمة بشكلٍ شامل
هو تح ٍّد لوجستي وبريوقراطي هائل ،إال أنه يشكل منعطفاً حيويّاً لتحقيق العدالة للمهاجرين .ويف هذه املرحلة ،ينبغي
إيالء األولوية إىل اللغات الهندية واألُردية والنيبالية واملاالياالمية والتاميلية والبنغالية.
•عىل قطر أن تزيد بشكل ملحوظ الرسعة التي تتم فيها معالجة دعاوى املهاجرين والبت فيها .لقد أفاد املهاجرون الذين
متت مقابلتهم يف هذه الدراسة أن الفرتة الزمنية للعدالة غالباً ما تجاوزت مدة العام .وميكن للنظام القضايئ الذي يواجه
نظاماً بريوقراطيّاً  -من عملية تبليغ الكفالء و  /أو أصحاب العمل ،مرورا ً بالوقت الضائع يف انتظار الكفيل و  /أو صاحب
رسع تلقائياً بطرق متنوعة:
العمل لحضور جلسات االستامع ،ووصوالً إىل النقص يف عدد العاملني يف النظام القضايئ  -أن ي َّ
ميكن توسيع هذه املؤسسات ،وإعادة هيكلة العملية التي يتّبعها املهاجرون يف النظام القضايئ ،و /أو ميكن إصدار إعفاء
خاص للمهاجرين ملتابعة عمل آخرأثناء البت بدعاويهم.
•ينبغي أن يكون املهاجرون قادرين عىل البحث عن عمل مجزي آخر عندما يكون لديهم دعاوى يف املحكمة .فبحسب
نظام الكفالة ،ال يحق للعامل املهاجرين الذين رفعوا دعاوى ضد أرباب عملهم أن يعملوا بشكل قانوين يف وظيفة مختلفة
إىل أن يتم البت يف قضيتهم أو تكون يف طريقها للبت ،إال يف حاالت نادرة حيث متنح وزارة الداخلية 'إفراجاً' (وهو
املصطلح الشائع للحصول عىل شهادة عدم اعرتاض).إن رفع دعوى غالباً ما يعني بالنسبة إىل املهاجرين محاولة للبقاء
عىل قيد الحياة يف قطر من دون دخل أو من خالل تأمني عمل غري مرشوع .الخيار األخري يع ّرض املهاجرين إىل مخاطر
أخرى .العديد من املهاجرين يختارون ،يف مواجهة هذه املعضلة ،عدم متابعة سري العدالة بسبب الفرتات الزمنية الطويلة
التي يتطلبها ذلك.
•تحتاج كل من إدارة عالقات العمل ومحكمة العمل إىل تدابري عقابية أقوى تحت ترصفهام ،وكالهام بحاجة إىل وضع
هذه التدابري حيز التنفيذ .من املحتمل أن تتمكن هذه التدابري العقابية من حل العديد من املشاكل املتكررة يف النظام
القضايئ .يف املقام األول ،نظرا ً إىل الرتتيبات العقابية ،سيضطر الكفالء أو أصحاب العمل أو وكالؤهم إىل حضور جلسات
االستامع واملفاوضات املطلوبة .كام ميكن للتسويات التي تم البت فيها من قبل محكمة العمل أن تتضمن عقوبات تثني
أصحاب العمل عن االستمرار يف حجب الراتب .مبعنى مبارش أكرث ،ميكن إلجراءات عقابية أقوى أن تضمن امتثال املزيد
من أرباب العمل لقانون العمل.
•وألن العامل املنزليني ال يشملهم قانون العمل ،عىل الدولة القطرية أن تسعى لصياغة إجراء أكرث وضوحاً ونفاذا ً لتسوية
شكاوى هذه الفئة من املهاجرين يف مكان العمل .ميكن للدولة القطرية بدالً من ذلك السامح للمهاجرين يف قطاع العمل
املنزيل من االستفادة من خدمات محكمة العمل وإدارة عالقات العمل.
كام أشري سابقاً ،هناك قامئة أكرث تفصيالً عن التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة النابعة من نتائج هذه الدراسة يف الجزء
الختامي من هذا التقرير.

قاموس المصطلحات
النظام القضائي

استنادا ً إىل املقابالت التي أجريت مع العامل املهاجرين يف قطر ،يشري هذا التقرير إىل إدارة عالقات العمل ومحكمة العمل
مبصطلح النظام القضايئ .من حيث املبدأ ،هذان السبيالن يوفران للمهاجرين األجانب الوسيلة الوحيدة للوصول إىل النظام
القضايئ الذي قد يبت يف شكاواهم.
الكفالة

يشار إليها أيضاً بنظام الكفالة ،وهي نظام إدارة وتنظيم الهجرة إىل املنطقة .ومع أن للكفالة جذور يف كل من القانون والعرف،
فإنها يف واقع األمر تتكون من ثالث سامت أساسية :تنص عىل أن الدخول ألغراض العمل يتطلب كفيالً محل ّياً؛ وتضع عىل عاتق
الكفيل إسكان املهاجر املكفول ،ورشوط العمل وغريها من التأمينات؛ وتنص عىل أن خروج املهاجر وقدرة املهاجر عىل تغيري
أصحاب العمل يخضعان إلذن من الكفيل.
وسيط العمل

بينام يستخدم األكادمييون والباحثون وصانعو السياسات واملهاجرون تشكيلة مربكة من املصطلحات لوصف األشخاص الذين
يؤمنون لهم اتصاالً بفرص العمل يف شبه الجزيرة العربية ،يستخدم هذا التقرير مصطلح وسيط العمل لإلشارة إىل أولئك
األشخاص يف الدول املصدرة للعاملة ،الذين يصلون املهاجرين املحتملني بالوظائف ،ويجمعون الرسوم املتعلقة بتأشرية العمل
وغريها من جوانب الهجرة املحتملة ،وينقلون وصفاً أ ّول ّياً عن الوظيفة يف الخارج ،ويحققون ربحاً من الصفقة.
وكالة القوى العاملة

مرة أخرى ،يف حني يتم استخدام تشكيلة مربكة من املصطلحات يف وصف مكونات نظام الهجرة ،يستخدم هذا التقرير مصطلح
وكالة القوى العاملة لإلشارة إىل تلك الرشكات التي تكفل العامل املهاجرين يف دول الخليج املستقبلة للمهاجرين ،وتوفر ،مبوجب
عقد ،خدمات العمل ملجموعة متنوعة من االهتاممات يف قطر .وألن الكفالة متنع املهاجرين من تغيري العمل ،فإن انتشار
وكاالت القوى العاملة يسمح مبرونة فرص العمل من دون مخالفة املعايري األساسية لنظام الكفالة.
وكالة التوظيف

هذه الوكاالت خاصة بـ'القطاع املحيل' يف قطر ويف جميع أنحاء الخليج .تقدم وكاالت التوظيف العامل املنزليني إىل الدول
عمل منزليني تتصل بوكاالت التوظيف هذه ،وبعد فرتة تجريبية ،ميكنها أن تختار توظيف
العربية .األرس التي تبحث عن ّ
الخادمة مبوجب عقد طويل األجل.
المندوب

يف حني أن لهذا املصطلح العديد من املعاين يف اللغة العربية ،فإن املندوب يف لغة التخاطب املشرتكة بني املهاجرين والقطاع
املهني ككل هو مسؤول العالقات العامة للرشكة ،واجباته األساسية تتعلق باإلرشاف عىل وإدارة تأشريات املوظفني ،والوثائق
وجوازات السفر والتصاريح ،ومسائل الهجرة األخرى .املندوب ،بالنسبة إىل الكثري من العامل املهاجرين ،هو غالباً نقطة االتصال
األولية مع الرشكة التي تستخدمهم.
العامل المنزلي

هو املصطلح الذي يستخدمه األكادمييون والباحثون واملحامون لإلشارة إىل من يسميهم املهاجرون وعامة القطريني بالخادمات.
عمل املنازل هم يف الغالب من
العامل املنزليون مستخدمون لدى معظم األرس القطرية ولدى العديد من املقيمني األجانبّ .
النساء ،ولكن ميكن أن يكونوا كذلك من الرجال (عادة ،عامل يف الحدائق أو سائقون) .العامل املنزليون يف قطر وجميع أنحاء
شبه الجزيرة العربية ،مستثنون تحديدا ً من قانون العمل.
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اإلفراج

كثريا ً ما ذكر املهاجرون والخرباء الذين أجريت معهم مقابالت من أجل هذه الدراسة إىل 'اإلفراج' .وهو اختزال لرسالة اإلعتاق،
والتي يشار إليها أيضا بـ'شهادة ال اعرتاض' .هذه الشهادة مطلوبة للعامل األجانب لالنتقال من كفيل إىل آخر ،ويجب أن توافق
عليها وزارة الداخلية .من دون رسالة اإلفراج هذه ،يتحتم عىل املوظفني مغادرة قطر ملدة عامني قبل أن يتمكنوا من البحث
عن عمل يف قطر مع كفيل مختلف.
إدارة عالقات العمل

هذه اإلدارة هي قسم من وزارة العمل ،مهمتها التوسط ومحاولة حل خالفات العمل يف قطر .مهمتها كذلك أن تسعى لحل
شكاوى املهاجرين من دون إحالة املدعي إىل املحكمة.
إدارة التحقيق واإلثبات الجنائي

هي قسم يف وزارة الداخلية .اإلدارة مسؤولة ،من بني مهامتها ومسؤولياتها العديدة ،التحقيق يف النشاط اإلجرامي يف قطر
وتوثيقه .هذا النشاط اإلجرامي ميكن أن يشمل يف قطر العديد من القوانني واللوائح املتعلقة بكفالة األجانب والعمل واإلقامة.
ممثلو الجاليات

نستخدم عبارة ممثيل الجاليات لنشري إىل األشخاص يف املجتمعات املحلّية األجنبية  -وهم أنفسهم مهاجرون  -الذين يرشدون
وينصحون العامل املهاجرين الساعني إىل رفع شكواهم إىل النظام القضايئ أو غريه .يشكل هؤالء األفراد وتجربتهم ،داخل قوة
املحل األجنبي .أدوار هؤالء
عاملة عابرة للجنسيات ذات هيكلية مؤقتة وعرضة للتقلبات ،عنارص هامة للغاية يف املجتمع ّ
األفراد هي دامئاً تقريباً تطوعية وغري رسمية.
إدارة البحث والمتابعة

هذه اإلدارة هي قسم متخصص يف وزارة الداخلية ،بيان مهمتها مكرس بالكامل لضبط الدخول واإلقامة يف قطر وتنظيمهام.
وهذا يتضمن تأمني وإدارة معتقل يعرف عادة بـ'مركز اإلبعاد' ،حيث يحتجز أشخاص حكم عليهم باإلبعاد بانتظار البت
بإجراءات اإلبعاد.
وزارة الداخلية

أنشأت وزارة الداخلية عام  ،1970ومتتد مهمتها وعملها من 'تأمني حامية األمن القومي' إىل تنظيم وإدارة نظام السجون
القطري ،وإىل إصدار وثائق السفر ،وتنظيم دخول وإقامة األجانب يف قطر .من بني إداراتها املتعددة ،فإن تلك املتعلقة تحديدا ً
بالعامل األجانب يف قطر تشمل شؤون الجوازات والهجرة ،وإدارة البحث واملتابعة وإدارة األدلة واملعلومات الجنائية.
التأشيرة الحرة

'التأشرية الحرة' ليست فئة تأشرية رسمية تصدرها الحكومة القطرية أو أي دولة يف الخليج .عوضاً عن ذلك ،هي عادة تأشرية
عمل عادية يصاحبها اتفاق يف ما بني املهاجر والكفيل .يعني هذا االتفاق يف الجوهر أن الوظيفة الفعلية الوارد وصفها يف
التأشرية هي رساب ،وأن العامل مفرتض به إيجاد عمل مجزي يف قطر .ويف حني ميكن مالحظة أشكال عديدة لهذه املعايري
األساسية يف املامرسة ،فإن حرية التنقل بني الوظائف ،وهي أمر مرغوب للغاية ،هي السمة الرئيسة للـ'التأشرية الحرة' .هذا
اإلجراء هو يف الوقت عينه غري مرشوع مبوجب القانون القطري أيضاً.

 .1المقدمة  :الظلم والمهاجرون إلى الجزيرة العربية
لمحة عامة وتاريخ الهجرة في قطر
للتنقل والهجرة من جنوب آسيا وأفريقيا وأجزاء أخرى من الرشق األوسط إىل املنطقة التي تضم اليوم دول مجلس التعاون
الخليجي (الكويت والسعودية والبحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن) تاريخ ميتد إىل عدة آالف من السنني.
فالتجارة والتبادل التجاري وغريهام من أشكال الصالت املتبادلة م ّيزت يف معظم التاريخ املد ّون ،موقع هذه الدول يف ما يشري
إليه بعض العلامء بعامل املحيط الهندي 3.تصف مذكرات املسافرين وغريها من الوثائق التاريخية األخرى املدن واملوانئ يف
ووسعها التقاء هذه
املنطقة عىل أنها مراكز عاملية مزدحمة يف هذه املنطقة البحرية األكرب .عزز هذه الصالت املوجودة أصالً ّ
الدول الوليدة مع الجهاز االستعامري الربيطاين ،ثم تأثرت وتوسعت أكرث من خالل اكتشاف واستغالل املوارد النفطية .شملت
قنوات االتصال والهجرة عرب الوطنية والعريقة ليس التجمعات البرشية املعنية بالتجارة وحسب ،ولكن أيضاً فئة من العبيد من
القارة األفريقية إىل الجنوب الغريب .طوال هذا التاريخ الطويل ،كان األجانب واملهاجرون يف كثري من األحيان يتامزجون بشكل
معقد يف النسيج االجتامعي والسيايس لهذه املدن واملجتمعات والدول الناشئة.
عىل الرغم من أن للهجرة الحالية إىل املنطقة جذو ٌر يف هذه العصور السابقة ،إال أن الهجرة املعارصة إىل قطر ودول مجلس
التعاون الخليجي املجاورة تتناقض بشكل حاد مع هجرة تلك الفرتات الزمنية السابقة .لقد تم اكتشاف املوارد الهيدروكربونية
يف املنطقة منذ أكرث من قرن .ويف العقود الالحقة ،أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي ببطء القطاع الصناعي وبنته الستغالل
هذه املوارد الطبيعية .تتفاوت وترية هذا التطور واستغالل املوارد بحسب البلد ،ولكن مل تندمج هذه العملية وتتامسك عىل
شكل نظام الهجرة الذي نراه اليوم ،إال يف النصف الثاين من القرن العرشين .بفضل املوارد النفطية الضخمة ،والحظر الذي
فرضته منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك) والذي ضاعف قيمة تلك املوارد النفطية ،واالستقالل املعلن حديثاً عن السيطرة
االستعامرية واإلمربيالية ،انطلقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي يف فرتات طويلة من تطوير البنية التحتية والنمو يف
العقود األخرية من القرن العرشين .وكان هذا التطور وال يزال العامل األسايس وراء الطلب عىل العاملة األجنبية يف املنطقة.
يف قطر وجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ،زاد تطوير البنية التحتية والنمويف حجم الطلب عىل العاملة برسعة .تغذى
هذا الطلب عىل العاملة لعقود ،وعىل الصالت املوجودة أصالً مع جنوب آسيا وأفريقيا وأماكن أخرى ،ولكن الطلب املطرد
عىل العاملة أدى مع مرور الوقت ببطء ولكن بثبات إىل تشكل صناعة الهجرة العابرة للحدود التي سهلت العاملة املهاجرة إىل
املنطقة (واستفادت منها) .مل تجذب هذه الصناعة املهاجرين من املناطق التي لديها صالت هجرة طويلة األمد مع دول شبه
الجزيرة العربية ،ولكنها وسعت تدفق املهاجرين من مناطق لديها اتصال سابق ضئيل أو معدوم مع قطر ودول مجلس التعاون
الخليجي .وقد كانت صناعة الهجرة هذه اآللية التي سمحت لقطر ودول مجلس التعاون الخليجي املجاورة أن تضاعف برسعة
 وغالباً أضعافاً مضاعفة – حجم القوى العاملة األجنبية لدى كل منها عىل حدة عىل مدى العقود األربعة السابقة.يف قطر اليوم ،يفوق عدد السكان من العاملة املهاجرة األجنبية عدد املواطنني بأكرث من تسعة إىل واحد 4.ويف حني أن هذه
النسب هي اآلن األكرث تطرفا يف دول مجلس التعاون الخليجي األوسع ،فالحجم النسبي للمواطنني األصليني مقارنة بالسكان
من العاملة املهاجرة األجنبية يف قطر يتكرر يف أماكن أخرى يف املنطقة ،مثل اإلمارات العربية املتحدة ( 85.0يف املئة من غري
املواطنني يف عام  )2008والكويت ( 83.2يف املئة من غري املواطنني يف عام  5.)2008وعىل الرغم من أن نسبة األجانب إىل
املواطنني أصغر يف أجزاء أخرى من املنطقة ،فإن العامل األجانب يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون غالبية
القوة العاملة ،وجميع دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشدة عىل هذه التدفقات العابرة للحدود للعمل من أجل تحقيق
خططها الوطنية الطموحة يف تطوير وتوسيع البنية التحتية.
 3أنظر كامبل  ،2003وكريين .2003
 4بالدوين – إدواردز .2011
 5املرجع نفسه .الحظ أن األرقام املقدمة من قبل الهيئة العامة للمعلومات املدنية يف الكويت تختلف اختالفا كبريا ،مع  68.66٪من عدد سكان الكويت
عام  2013يتكون من األجانب.
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عىل الرغم من أنه علناً يتم اعتبار القوى العاملة األجنبية املوجودة يف دول مجلس التعاون الخليجيبمثابة مالمح مؤقتة يف
دميوغرافية املنطقة االجتامعية ،فإن دميومة وجودهم مع مرور الوقت واندماجهم يف النسيج االقتصادي لهذه الدول يوحيان
بخالف ذلك .ومع ذلك فإن املعروف عن هذه الفئة املهاجرة حتى اآلن قليل نسبياًيف الثامنينات والتسعينات 6،بدأت زمرة صغرية
من علامء األنرثوبولوجيا ومتخصصني يف علم االجتامع وعلامء اجتامع آخرين ،بالبحث األويل يف تجارب هذه الفئة من املهاجرين.
قوبلت هذه املحاوالت التحليلية األولية يف وقت الحق بفيض كبري من االهتامم والتحليل عىل يد مجموعة من الجهات الفاعلة،
مبا يف ذلك كل من الدول املرسلة واملستقبلة لتدفّق الهجرة هذه ،ومنظامت حقوق اإلنسان الدولية ومؤسسات غري حكومية
أخرى ،ومجموعة أكرب من العلامء واألكادمييني والباحثني املهتمني حالياً مبوقع املنطقة من التدفق العاملي للمهاجرين والعاملة.

نظام الكفالة وإدارة الهجرة
نظام الكفالة ينظم ويدير العاملة املهاجرة إىل قطر ودول مجلس التعاون الخليجي املجاورة .وهو ،يف أبسط أشكاله ،يلزم جميع
املهاجرين األجانب ،مبوجب القانون ،بأن يكفلهم صاحب العمل يف الدولة املستقبلة .والكفيل مخول قانونياً بالسامح ملهاجر
معي بدخول البالد ملزاولة العمل املتفق عليه .إال أن األهم من ذلك ،أن عىل املهاجر األجنبي أيضاً الحصول عىل
ّ
إذن الكفيل ملغادرة البالد (يستلزم 'ترصيح الخروج') و  /أو لنقل كفالته له أو لها إىل كفيل /صاحب عمل آخر ('اإلفراج' أو
ال اعرتاض) 7.مك ّونا الكفالة هذين مينعان العامل املهاجرين يف قطر من الفرار أو التخيل عن العمل الذي قد يكون إشكالياً أو
استغاللياً ،لسبب أو آلخر .يف قطر ،يحق للكفيل  /الراعي أيضاً ،من خالل حجب شهادة ال اعرتاض ،أن يحظّر العامل  /املهاجر
من الدخول مج ّددا ً إىل البالد ملدة عامني بعد أول مغادرة .وعىل الرغم من وجود ما يوازي نظام الكفالة يف أنظمة الهجرة
األخرى حول العامل ،إال أن مركزية هذه األنظمة وشموليتها يف قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تجعالن من نظام الهجرة يف
املنطقة نظاماً فريدا ً من نوعه.
من األفضل فهم نظام الكفالة ككل ،ليس كقانون واحد أو مامرسة واحدة ،بل كمجموعة من القوانني والسياسات واملامرسات
والعادات التي تتصف بها إدارة القوة العاملة األجنبية وتنظيمها يف دولة قطر وجميع أنحاء املنطقة 8.أحد املكونات الهامة
لهذا النظام هو العقد القانوين .معظم العامل األجانب يقومون بتوقيع عقد عمل أو أكرث قبل وصولهم اىل قطر .عقود العمل
هذه تحدد يف العادة املعايري األساسية للعمل ،مبا يف ذلك الفرتة اإلجاملية للوظيفة (هي سنتان عادة يف قطر) ،ومستوى األجور،
ومختلف جوانب عملهم األخرى يف دول مجلس التعاون الخليجي .تعزز هذه العقود املبادئ األساسية لنظام الكفالة ،وخصوصاً
عن طريق تقييد املوظف بوظيفة معينة لفرتة محددة من الزمن ،وتشكل يف كثري من األحيان املالمح الرئيسية يف عملية البت
يف الخالفات بني العامل األجانب وأصحاب عملهم.
نظام الكفالة يتجىل أيضاً ،باإلضافة إىل هذه العقود القانونية ،يف العادات والثقافة التي تؤسس للعالقات بني أرباب العمل
والعامل يف قطر .وقد الحظ بحث إثنوغرايف معني بتجارب فئة املهاجرين األجانب منذ فرتة طويلة بأن تحكّم الكفيل أو وكالء
الكفيل باملهاجرين األجانب يصل يف كثري من األحيان إىل مستوى وشمولية نادرا ً ما تُصا َدف يف أسواق العمل األخرى يف العامل
املعارص 9.فقد تم مع مرور الوقت ،تطبيع هذه السلوكيات واملامرسات يف السياق االجتامعي الثقايف يف قطر وشبه الجزيرة
 6عىل سبيل املثال ،انظر ارنولد وشاه عام  ،1986إيلينز وشامربز وسبيكامن عام  ،1992ولونغفا عام  ،1997وناجي عام  ،1998خلف والقبييس عام ،1999
وغامبورد عام .2000
 7تم تغيري هذا الجانب بالذات من الكفالة يف العديد من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،إال يف قطر .أنظر ديوب ،جونستون ،وترونغ يل ()2013
لالطالع عىل مناقشة قيمة عن الكفالة يف قطر ،وعىل تحليل استمراريتها ،وقياس أهميتها بالنسبة للرأي العام.
 8أنظر غاردنر  2010؛ غاردنر وبيسوا وترونغ يل وهاركنيس( ,)2013ديوب وجونستون وتونغ يل( )2013من أجل نظرة عامة عن هذا املفصل بني القانون
والعادة.
 9أنظر لونغفا  :1999 ،1997وغاردنر  a 2010و .b 2010
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العربية .ومن الشائع ،عىل سبيل املثال ،أن يق ّيد أرباب العمل حرية حركة العامل األجانب وتنقلهم بشكل كبري .ومن املامرسات
املألوفة أن يقوم الكفالء  /أصحاب العمل مبصادرة جوازات سفر العامل املهاجرين الذين يستخدمونهم .ومن الشائع أن ال
يسمح الكفالء لعامل املنازل بحرية امتالك هاتف محمول أو حتى برتك مكان عملهم خالل وقت الفراغ .هذه السلوكيات وهذه
العالقات مع فئة املهاجرين األجانب الكبرية هي تراكم ملعايري قامئة منذ أمد بعيد تتعلق بالعالقات بني أصحاب العمل والعامل
األجانب ،وتعكس مدلول الكفالة العائدة إىل فرتة ما قبل الحداثة يف مجتمعات شبه الجزيرة العربية ،والتي يقبل أعضاء مجتمع
معني من خاللها ،عند كفالتهم عامالً أجنب ّياً أو زائرا ً ،بتح ّمل املسؤولية عن أفعالهم ومخالفاتهم املحتملة داخل هذا املجتمع.
غالباً ما يتم تصوير الكفالة ،أو نظام الكفالة ،يف تجلياتها الراهنة واملعارصة ،عىل أنها تؤسس وتولد املظامل التي يتحملها املهاجرون
يف جميع أنحاء املنطقة 10.فالقيود واملامرسات واملعايري التي فرضها نظام الكفالة وضعت األساس للعديد من السيناريوهات التي
يتم مالحظتها يف عالقات العمل التي تتصف بها املنطقة ،وتعزز تطبيق العدالة كام هي معروضة يف هذا التقرير.

تركيبة صناعة الهجرة في الخليج
نظام الهجرة الذي يربط العاملة بفرص العمل يف قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى هو عبارة عن مجموعة معقدة
من املؤسسات والوكالء ،واملامرسات .ويشري هذا التقرير إىل هذا النظام بـ'صناعة الهجرة' ،وهو مصطلح يسلط الضوء عىل
طبيعة السعي لتحقيق الربح يف نظام الهجرة هذا وتعدد الوكالء الساعني لتحقيق الربح يف حركة العمل العابرة للحدود باتجاه
قطر وشبه الجزيرة العربية .وعىل الرغم من تنوع املسارات التي تربط املهاجرين بفرص العمل يف قطر ودول مجلس التعاون
الخليجي األخرى ،فالجدير ذكره أن هناك مسارا ً مشرتكاً يبدو شيئاً من هذا القبيل:
يجري العامل املهاجرون املحتملون يف الدول املرسلة اتصاالت مع وسيط العمل يف وطنهم .يف بعض األحيان يسهل 'الوكيل
الفرعي' هذا االتصال ،وهو الشخص الذي يتصل ويتواصل مع املهاجرين املحتملني نيابة عن وسيط العمل .وعندما تنشأ هذه
الصلة ،يقوم وسيط العمل بإرشاد املهاجرين املحتملني نحو مجموعة مختارة من فرص العمل يف قطر أو إحدى دول مجلس
التعاون الخليجي األخرى.
تحتاج تأشريات العمل املطلوبة للعمل يف قطر وجميع دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً باهظاً وكثري التغري يف السوق.
غالباً ما يدفع املهاجر املحتمل  2000دوالر أو أكرث للحصول عىل حق العمل يف قطر أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
األخرى ملدة سنتني 11.وسيط العمل هو من يتلقى هذه األموال .ال تتوفر بيانات أو معلومات موثوقة بخصوص الحصة التي
تبقى لوسيط العمل (كربح) من هذه األموال ،وال تلك التي تذهب إىل أشخاص آخرين ،وإىل الكفالء ،أو إىل الهيئات األخرى
يف الدول املستقبلة .ولكن يفرتض عموماً أن أجزاء كبرية من هذه األموال تبقى لوسيط العمل يف الدولة املرسلة 12.الرسوم التي
يدفعها املهاجر املحتمل قد تشمل أو ال تشمل تكاليف السفر جوا ً إىل شبه الجزيرة العربية .والجدير باملالحظة ،ونظرا ً للمبالغ
الكبرية املدفوعة عادة للحصول عىل تأشريات العمل هذه ،أن الدفعات املسلمة من املهاجر املحتمل غالباً ما تلزم أرسا ً بأكملها،
13
وتستدعي قروضاً كبرية ،ومدخرات األرس ،ورهون عقارية ملمتلكات إنتاجية ال غنى عنها.
يف كثري من األحيان ،يوقع املهاجرون املحتملون عقد العمل قبل املغادرة .ثم يغادرون إىل قطر أو إىل وجهة أخرى يف دول
مجلس التعاون الخليجي .وبغض النظر عام إذا كانوا قد وقعوا أو مل يوقعوا عقدا ً قبل املغادرة ،فغالباً ما يطلب منهم توقيع
عقد آخر (باللغة العربية عادة) لدى وصولهم اىل قطر.
10
11
12
13

نفس املرجع.
أنظر غاردنر وبيسوا ( )et al 2013من أجل معطيات أكرث تفصيال عن تقلب تكاليف الهدرة إىل قطر.
أشار كافيتامانيل ومككاهون يف كتابهام األخري( )2011إىل أن مكاتب التوظيف تقتطع  50باملئة عمولة عن هذه املعامالت.
أنظر غاردنر ( )2011لبحث مفصل عن األرس املرسلة للمهاجرين.

12

اليد العاملة المهاجرة والحصول على العدالة في قطر المعاصرة

 1.1قصة بينود

يف أوائل العام  ،2008ق ّرر بينود الهجرة إىل الخليج .كان والده ،الذي تويف مؤخرا ً ،قد ضيع بشكل مضطرد ثروة األرسة
الصغرية عىل الخمر وامليرس؛ كام أن أرسته يف اآلونة األخرية ،استدانت بكثافة عرب مزيج من القروض والرهون العقارية
لجمع مهر شقيقته .ونتيجة لذلك ،واجهت األرسة أزمة اقتصادية من الديون املتصاعدة .كانت لبينود تجربة يف قيادة
الشاحنات الكبرية ،وبعد االتصال بوسيط العمل يف مدينة قريبة ،أمن له وظيفة سائق شاحنة ثقيلة يف قطر .كانت
الديون املستحقة لوسيط العمل هذا من أجل الحصول عىل تأشرية عمل كبرية ،ولكن بينود اعترب أنه يف غضون عام ميكنه
سداد القرض والبدء بجمع بعض املال.
غادر بينود النيبال عىل الفور .ومبجرد وصوله إىل قطر ،اقتيد مبارشة إىل معسكر عمل يف مكان ناء من املنطقة الصناعية
التي تقع عىل أطراف الدوحة ،حيث شبكة واسعة من الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة ،ومعسكرات العمل .كانت
الظروف يف املعسكر صعبة :من أبرز الهموم التي ذكرها كانت :سكن ستة رجال يف غرفة واحدة ،والكهرباء املتقطعة،
وإمدادات املياه غري املضمونة.
قاد بينود شاحنة املياه من وإىل مواقع البناء املختلفة يف املدينة وجوارها ملدة ستة أشهر .ثم جاء مدير عام الرشكة وأبلغ
جميع السائقني أنهم يستخدمون الكثري من الوقود .ورفض أن يحسب أن معظم وقتهم يقضونه عىل الطريق يف حركة
املرور  -وغالباً يف حالة جمود .وبدأ مدير املوقع تغرميهم باستقطاع املال من رواتبهم .واحتجاجاً عىل ذلك ،رفض الرجال
القيادة يف ظل الظروف املفروضة .وما إن توقفوا عن القيادة ،حتى توقفت الرشكة عن دفع رواتبهم الشهرية.
توجه الرجال إىل محكمة العمل ورفعوا دعوى .استغرقت قضية املحكمة وقتاً هائالً وك ّبدتهم مصاريف كبرية .ووصل
األمر إىل حد أن أقنع بينود زمالءه يف الغرفة ببيع جهاز التلفزيون الذي اشرتوه بشكل جامعي ليك يتمكن من اقتطاع
حصته لرسوم املحكمة .جلس الرجال ملدة ستة أشهر يف املعسكر فيام تسلك قضيتهم طريقها عرب النظام القانوين .أخريا ً،
وبعد عدة أشهر ،تم حل القضية لصالحهم .وكان هذا يعني أن بينود سيعود اىل بالده مع جميع املرتبات املستحقة له.
ولكن ،وقبل أن يتمكن من املغادرة ،رفع املدير العام للرشكة دعوى مضادة ادعى فيها أن بينود 'أساء استخدام وقود
بقيمة  10000ريال قطري ( 2747دوالرا ً)'.كانت نية املدير معاقبة بينود :الدعوى الجديدة يف املحكمة ستحول دون
عودة بينود إىل دياره .تنقلت الدعوى الكاذبة ضد بينود لشهور إضافية عرب النظام القضايئ يف قطر .خالل ذلك تم قطع
الكهرباء يف معسكر العمل خالل النهار ،فيام بينود والسائقون املرضبون اآلخرون يدبرون أنفسهم بأفضل ما أمكنهم يف
الحرارة الخانقة ،بانتظار صدور القرار.
بعد عدة أشهر ،ردت الدعوى الكاذبة .تلقى بينود بضعة آالف ريال قطري عن رواتب متأخرة ،ولكن معظم هذه األموال
ذهبت اىل مختلف األصدقاء واملعارف الذين أقرضوه املال عىل مدى الشهور العديدة التي كان خاللها من دون راتب.
استقل الطائرة إىل بلده حامالً أقل من  500ريال ( 137دوالرا ً) يف جيبه  -مدخراته ألكرث من عامني يف قطر.
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رشكات وساطة العمل ميكنها (وهي تقوم بذلك بالفعل) تأمني الوظيفة مبارشة للمهاجرين املحتملني لدى مجموعة متنوعة من
الكفالء واملهن يف دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي .إال أنه من الشائع أيضاً ،أن تقوم 'وكاالت القوى العاملة' باستخدام
املهاجرين يف قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى .هذه الوكاالت هي ،مثل أي رشكة يف إطار الكفالة ،الكفيلة الرسمية
والقانونية للعامل املهاجرين .إال أنها يف الوقت نفسه توفر وسيلة للتغلب عىل القيود وعدم املرونة التي تفرضها الكفالة :تؤجر
وكاالت القوى العاملة العاملة لرشكات ،ما يسمح بقوة عاملة أكرث مرونة ويف الوقت نفسه باتباع القيود والقواعد العامة التي
تفرضها الكفالة.
يتحايل العديد من املهاجرين املحتملني عىل وسطاء العمل وقطاعات أخرى من صناعة الهجرة هذه من خالل االتصاالت
املبارشة مع أصحاب العمل والكفالء يف قطر .تعتمد هذه املسارات يف قطر عادة عىل الشبكات االجتامعية واألرسية األوسع:
اإلخوة واألخوات وأبناء العمومة واألصدقاء و /أو املعارف يساعدون يف ربط املهاجرين املحتملني بالكفالء وأصحاب العمل يف
دول مجلس التعاون الخليجي .ويف الواقع ،ال يزال هذا املسار التقليدي للتوظيف يف شبه الجزيرة العربية مييز جزءا ً كبريا ً من
الهجرة العابرة للحدود إىل قطر واملنطقة ككل.
تبقى الديون املرتتبة عن الهجرة إىل قطر ووجهات أخرى يف دول مجلس التعاون الخليجي عادة يف البلد املرسل .وتكون تلك
الديون مستحقة إما مبارشة لوسطاء العمل أو ،وهذا األكرث شيوعاً ،للمصارف ،واملرابني ،واملعارف الذين ساعدوا املهاجرين
املحتملني عىل جمع األموال الالزمة للدفع لوسيط العمل .خدمة هذه الديون ،بالنسبة إىل معظم املهاجرين يف قطر ،هي الشغل
الشاغل خالل الفرتة األوىل من عقد العمل يف الخليج .يف الواقع ،غالباً ما تشكل أقساط هذه الديون الجزء األكرب من الرواتب
التي يكسبونها يف الخارج خالل تلك الفرتة التعاقدية األوىل .يف ختام أول عقد ،غالباً ما يبحث املهاجرون الذين عرثوا عىل عمل
مستقر يف قطر أو أي مكان آخر يف دول مجلس التعاون الخليجي عن عقود إضافية ،تحديدا ً القتناعهم بأن فهمهم للفرص
املتاحة يف قطر بشكل أفضل ومعرفتهم عنها وشبكات العالقات التي متكنوا من بنائها خالل تلك الفرتة األوىل يف الخارج ستسمح
لهم بتجنب تحمل أجزاء من التكاليف الكبرية التي دفعوها لعقد عملهم األويل.

العدل والظلم ،وهجرة اليد العاملة في قطر
برزت الهجرة إىل قطر ودول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة هجرة فريدة اىل حد ما يف العامل املعارص .وهذا التف ّرد يتصف
بنسبة أجانب ضخمة مقابل املواطنني ،وبدور شامل ال تزال الكفالة تلعبه يف تنسيق صناعة الهجرة هذه .يف الوقت نفسه ،ال
يجب أن تعتم صفات نظام الهجرة هذا الفريدة نوعاً ما عىل الخصائص التي يتقاسمها هذا النظام مع غريه من قنوات العمل
العابرة للحدود يف العامل املعارص .فالهجرة العابرة للحدود إىل قطر ودول مجلس التعاون الخليجي املجاورة ،يف الرشوط األكرث
عمومية ،تتقاسم مع أنظمة الهجرة األخرى تلك ،خاصية أن العامل املهاجرين األجانب يف كثري من األحيان هم العنرص األكرث
تهميشاً ،واستغالالً ،واستبعادا ً عن السكان املقيمني .ويف حني أن مفهوم العدالة واضح بجدارة ،فإن تصنيف الظلم الذي تعاين
منه هذه الفئة املحددة من املهاجرين يف دولة قطر وجميع أنحاء املنطقة ميكن صياغته يف اإلطار التايل .إن جوانب هذا الظلم،
كام سيرشح هذا التقرير ،متشابكة ومتداخلة ،ومرتابطة:
•تلك املظامل التي تنبع من العالقات غري املتكافئة والتي تم تطبيعها بني املهاجرين وكفالئهم (أو وكالء الكفيل)؛
•املظامل التي تنتج من بت املشاكل يف املحاكم والوزارات التي تحكم املهاجرين األجانب يف قطر؛
•تلك املظامل التي تنتج مبارشة من الجغرافيا العابرة للحدود املعقدة لنظام الهجرة هذا ،مبا يف ذلك كل من وسطاء العمل
يف الدول املرسلة والكفالء أو وكاالت القوى العاملة يف قطر الذين يتوخون الربح؛
•تلك املظامل التي تنتج من الوضع العاملي غري املتكافئ بشكل عام والعالقات االقتصادية النيوليربالية التي يتصف بها.
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 1.2قصة أحمد

أحمد من والية كشمري الهندية .ولكن قبل وصوله اىل قطر كان يعمل يف اململكة العربية السعودية ملدة خمسة عرش
عاماً .خالل الفرتة التي قضاها يف اململكة العربية السعودية ،مرض أحد أبنائه ،وعىل الرغم من انه كان قادرا ً عىل العودة
إىل دياره لرعاية ابنه ،إال أنه تم إلغاء تأشريته بعد أن تخلف عن العودة خالل الفرتة الزمنية املعينة .القانون السعودي
يحظر عليه الحصول عىل تأشرية جديدة ملدة خمس سنوات ،لذلك اختار أن يأيت إىل قطر بدالً عن ذلك .دفع 100000
روبية هندية ( 1846دوالرا ً) إىل وسيط العمل للحصول عىل تأشرية إىل قطر .وقيل له إنه سوف يعمل رئيس عامل،
وسوف يكسب  2000ريال قطري ( 549دوالرا ً) شهرياً.
عندما وصل أحمد إىل قطر ،أوكل إليه القيام بعمل يدوي بدايئ ،وكان راتبه يف الشهر األول نصف ما كان قد وعد به .يف
الشهر الثاين له يف قطر ،مل يتلق أي أجر عىل اإلطالق .بعد ذلك بوقت قصري ،ذهب أحمد إىل السفارة الهندية ووصف
الوضع .أشارت إليه السفارة بأخذ قضيته إىل إدارة عالقات العمل (والتي يشري إليها أحمد باسم 'محكمة العمل') .كذلك
سلمه مسؤولو السفارة رسالة ليحملها معه .بعد أن ذهب إىل إدارة عالقات العمل ،سلم صاحب العمل جواز سفره إىل
إدارة البحث واملتابعة (املعروفة أيضاً باسم مركز الرتحيل).
عاد أحمد إىل السفارة الهندية عدة مرات أخرى .وبحث عن سبل أخرى ،واقرتح عليه أحد األشخاص أن يزور 'لجنة
حقوق اإلنسان' (يف املقابلة ،مل يتضح ما إذا كان يشري إىل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أو إىل إدارة حقوق اإلنسان
يف وزارة الداخلية) .نصحته 'لجنة حقوق األنسان' بالعودة إىل إدارة عالقات العمل والحصول عىل معلومات جديدة
عن قضيته .عندما عاد إىل إدارة عالقات العمل ،رصخ املوظف ،بحسب أقوال أحمد ،يف وجهه وقال له أن يذهب إىل
إدارة البحث واملتابعة .وأضاف املوظف أنه إذا مل يتبع هذه التعليامت ،سيتم إسقاط قضيته ،وسيتم استدعاء الرشطة،
وسيساق إىل السجن .شك أحمد بأن صاحب العمل مارس بطريقة أو بأخرى نفوذا ً ما يف دائرة عالقات العمل .وقال:
'إنهم [ إدارة عالقات العمل] يحصلون عىل املال من املندوبني .إنهم ال يهتمون بنا .هم يهتمون فقط باملال'.
شعر أحمد أن ليس لديه مكان يلجأ إليه .مل يرد العودة إىل الهند ،ألنه أخذ للتو قرض هجرة هناك قبل بضعة أشهر.
ولكن بدت له فكرة الذهاب اىل إدارة البحث واملتابعة سيئة كذلك ،ألنها من املرجح أن تؤدي أيضاً إىل ترحيله .كان ينام
ملدة شهرين يف املساجد ،وعاش عىل صدقة ضئيلة قدمها له عدد من الناس.
بعد بعض الوقت ،عرض عليه شخص يرتدد عىل أحد هذه املساجد وظيفة .بدأ أحمد يقطع الفوالذ .حصل عىل 1500
ريال ( 412دوالرا ً) كراتب عن الشهر األول .كان مالك الرشكة الجديدة عىل استعداد ألن يكون كفيله الرسمي إذا أمكن
ترتيب ذلك ،ولكنه يحتاج اىل 'اإلفراج' من كفيله السابق ،وهذا ما بدا غري وارد .بدالً من ذلك ،استمر بالعمل بطريقة
غري قانونية .مل يكن لديه بطاقة هوية ،وكان جواز سفره يف إدارة البحث واملتابعة .وميكن أن يقبض عليه يف أي وقت.
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يعاين كثري من املهاجرين األجانب يف قطر ،بحسب مقاربة دراسة الحالة ،من مظامل هي بشكل جيل تركيبات معقدة من
هذه الجوانب املختلفة .ومع ذلك ،تركز النقطة املحورية يف هذه الدراسة والتقرير ،أوالً وقبل كل يشء ،عىل السياق العميل
والسياسات واملؤسسات حيث يتم البت بالعدالة وإدارتها يف قطر .نحن نتصور أن هذا املفصل ميكنه عرب التغيري التدريجي
والهام يف السياسات واإلجراءات التي تدير وتضبط املهاجرين يف قطر أن يتحسن بشكل فعال ،مثمرا ً نتيجة أفضل وأكرث عدالة
لألعداد الكبرية واملتزايدة من العامل األجانب هناك.
تقود هذه النقطة املحورية يف املجال األوسع لعالقات القوة والظلم بشكل طبيعي إىل تحليل ومناقشة جزئيني لعالقات العمل
التي يضبطها نظام الكفالة .وعىل الرغم من أننا نفهم الكثري من املظامل التي متت مصادفتها يف هذا البحث عىل أنها نتيجة
مبارشة للعالقات وعدم املساواة التي يؤسس لها نظام الكفالة ،فنحن نتجنب مناقشة الكفالة ونقدها بشكل شامل .وبدالً من
ذلك ،نتعامل معها عىل أنها واقع اجتامعي وتنظيمي يف قطر ،عىل األقل يف الوقت الراهن .كذلك األمر ،يف حني أن العديد من
القضايا والتحديات التي تندرج تحت عنوان الظلم ترتبط مبارشة بالجغرافية العابرة للحدود لنظام الهجرة هذا ،فإن اهتاممنا
بصدور حكم القضاء املناسب يف قطر يقود إىل إيالء انتباه أقل نسب ّياً إىل الرتتيبات العابرة للحدود التي كثريا ً ما تولد املشاكل
التي يتعني البت فيها .وأخريا ً ،بالكاد ك ّرسنا وقتاً ملناقشة عدم املساواة يف العامل والضغوطات البنيوية التي تولد األعداد الكبرية
من املهاجرين املحتملني الذين يسقطون يف أمناط الظلم التي تطبع الكثري من تجربة الهجرة يف قطر والدول املجاورة .ويف حني
أن هذه املواضيع هي هامة وحيوية يف أي تحليل شامل ،فإن تركيزنا هنا هو عىل الجوانب العملية واإلجرائية لتجربة الهجرة
وصدور حكم العدالة يف قطر.
يف دراسة حديثة سبقت هذه الدراسة والتقرير ،تأكد فريقنا من الوتائر واألمناط التي يواجه فيها العدد الكبري من املهاجرين
ذوي الدخل املنخفض مشاكل وقضايا متعلقة بالعمل 14.وعىل الرغم من أن هذا املسح املحدد قد خصص للمقيمني األجانب
ذوي الدخول التي تقل عن  2000ريال قطري ( 549دوالر) ،فإنه يكشف عن مجموعة من األمناط واملشكالت التي غالباً ما
يتصف بها الظلم يف سيناريوهات تواجهها تشكيلة واسعة من األجانب يف قطر.
عدم دفع الراتب

الحظ الباحثون العاملون يف دول مجلس التعاون الخليجي أن عدم دفع األجور املتفق عليها هي مشكلة شائعة بالنسبة إىل
املهاجرين األجانب يف املنطقة .ذكر  21يف املئة من املهاجرين الذين شملهم املسح أنهم يتلقون رواتبهم يف الوقت املحدد أحياناً،
أو نادرا ً ،أو أبدا ً .متوسطاملبلغ املستحق لهؤالء املهاجرين هو  1750رياالً قطريّاً ( 481دوالر) ،وهو مبلغ يساوي تقريباً أجر
شهرين للمهاجرين ضمن رشيحة الدخل األدىن يف قطر .وكام يكشف هذا التقرير ،فإن عدم دفع املرتبات املتفق عليها يلقي
بظالله عىل قضايا املهاجرين األخرى ويضطرهم إىل السعي لالحتكام إىل النظام القضايئ القطري.
مصادرة جواز السفر

كام الحظ العديد من الباحثني ،غالباً ما يقوم الكفالء وأصحاب العمل ووكالؤهم بشكل غري قانوين مبصادرة جوازات سفر
املهاجرين الذين يستقدمونهم إىل قطر .فقد تبني أن أكرث من  90يف املئة من املهاجرين الذين اختريوا كعينة يف املسح ،قد
فرض عليهم التخيل عن جوازات سفرهم بطريقة غري قانونية للكفيل أو لوكيله أو وكيلها .يف الواقع ،وعىل الرغم من حظر هذه
املامرسة قانون ّياً ،فقد تم تطبيعها يف قطر ويف جميع أنحاء املنطقة .وأظهرت دراسة إثنوغرافية وتجارب فريق البحث الشخصية
أن املسألة ذات خاصية طبقية :املهاجرون من النخبة ،ومن أصحاب املهن و  /أو من الطبقة الوسطى ،نادرا ً ما يطلب منهم
التخيل عن جوازات سفرهم.
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النقص في الوثائق الصحيحة

غالباً ما يفشل الكفالء وأصحاب العمل يف الحصول عىل وثائق صحيحة للمهاجرين الذين يستقدمونهم إىل قطر .ظهر يف عينة
املهاجرين الذين شملتهم الدراسة أن  7يف املئة منهم مل يحصلوا عىل بطاقة الهوية القطرية (أو ترصيح اإلقامة) ،وهي الوثيقة
املطلوبة لكثري من جوانب الحياة اليومية يف قطر .غالبية هذه الفئة من السكان ( 56يف املئة) مل تتلق أبدا ً 'البطاقة الطبية' التي
تصدرها الحكومة ،وهو أمر رضوري للوصول إىل نظام الرعاية الصحية الحكومي يف قطر.
تبديل العمل

الحظ الباحثون الذين يعملون يف املنطقة أيضاً واقع أن العديد من املهاجرين يصلون ليجدوا أنفسهم مكلفني بعمل يختلف
عن العمل الذي تم وصفه و  /أو وعدوا به قبل الهجرة 15.يف املئة من املهاجرين ذوي الدخل املنخفض الذين شملهم االستطالع
يف الدراسة التي سبق ذكرها ،يصلون إىل قطر ليجدوا أنفسهم مكلفني بوظيفة مختلفة عن تلك التي وعدوا بها قبل املغادرة.
اإلسكان وأماكن اإلقامة

تقيم غالبية املهاجرين األجانب يف معسكرات العمل التي يؤمنها أصحاب عملهم .وقد أظهر املسح الذي شمل املهاجرين ذوي
الدخل املنخفض أن املهاجر العادي يسكن يف غرفة واحدة مع ستة مهاجرين آخرين .أضف إىل ذلك ،أفادت نسب ضئيلة
من املهاجرين ذوي الدخل األدىن أنهم يحصلون عىل إمدادات مياه غري كافية ( 5يف املئة) ،أو كهرباء غري كافية ( 2يف املئة)،
15
أو تكييف هواء غري ٍ
كاف ( 2باملئة) يف مخ ّيامت عملهم .وذكرت أبحاث أخرى يف قطر أن هذه املشاكل تحدث بوترية أكرب.
جنسية المهاجرين ذوي الدخل المحدود إلى قطر
غيرها
2%

مصر
3%

باكستان

3%

الفيليبين
5%

بنغالدش
9%

نيبال
39%

سيريلنكا
9%

الهند
29%

 15أكّد املسح املذكور آنفاً (غاردنر وآخرون  )2013هذه التواترات .كذلك بني بحث آخر ،استخدم عىل األغلب عينة عشوائية ،وجود هذه املشاكل املرتبطة
مبعسكر العمل (هيومن رايتس ووتش عام  ،2012ومنظمة العفو الدولية .)2013
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رسوم الهجرة

بعض املهاجرين األجانب إىل قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى يدفعون مبلغ  2000دوالر أو أكرث للحصول عىل
تأشريات .وقد وجدنا أن  71يف املئة من املهاجرين ذوي الدخل املنخفض الذين شملهم املسح ،أفادوا بأنهم يدفعون مقابل
الحصول عىل حق العمل يف قطر ،ما معدله  1031دوالرا ًملجمل تكلفة الهجرة .وكشفت بياناتنا أيضاً أن هناك تفاوتاً كبريا ً
بني الدول املرسلة من حيث إجاميل تكاليف الهجرة التي يتحملها املهاجرون وأرسهم .فاملهاجرون ذوي الدخل املنخفض من
بنغالدش وباكستان ،عىل سبيل املثال ،يدفعون يف املتوسط أكرث من  1500دوالر للعمل يف قطر ملدة عامني ،يف حني أن املهاجرين
16
من الفليبني أبلغوا عن متوسطتكلفة إجاملية للهجرة يزيد قليال عن  500دوالر.
ومن الجدير بالذكر أن عينة السكان التي نتكلم عنها هنا تتألف من مهاجرين 'ذوي دخل محدود' ،يعرفون عشوائياً بأنهم
أولئك الذين يكسبون أقل من  2000ريال قطري شهريا .وهم أيضا املكون األكرب للقوة العاملة العابرة للحدود يف قطر .يذكر
أيضا أن هذه العينة فيها إغفاالت :فالقوة العاملة األجنبية يف قطر تضم ،باإلضافة إىل هؤالء املهاجرين ذوي الدخل املنخفض،
طبقة وسطى كبرية ونخبة من العامل األجانب .وتشمل القوى العاملة األجنبية أيضاً  132ألف مهاجر يعملون يف القطاع املنزيل
كخادمات يف املنازل ،وسائقني ،وعامل يف الحدائق ويف مجموعة متنوعة من الوظائف الخدمية األخرى لدى أرس من املواطنني
القطريني والنخبة األجانب 17.ويف الوقت الذي تعرب مشاكل العمل والقضايا املذكورة أعاله عن املشاكل املتكررة التي تواجه
كل القوة العاملة األجنبية يف قطر ،فإن بعض هذه القضايا تختلف تبعاً لطبقة املهاجر األجنبي .عىل سبيل املثال ،املهاجرون
األجانب النخبة ال يدفعون أي يشء عىل اإلطالق تقريباً للحصول عىل حق العمل يف قطر .كذلك يفرتض عىل نطاق واسع أن
'عدم دفع املرتبات' هي مشكلة أكرث أهمية يف القطاع املنزيل منها يف القطاع الشامل للقوة العاملة األجنبية.
يف حني أن عوامل متعددة مذكورة أعاله تتضافر وتتطابق يف كثري من األحيان يف تجارب العاملة املهاجرة يف النظام القضايئ
يف قطر ،فإن غالبية الرجال والنساء الذين متت مقابلتهم من أجل هذا التقرير دخلوا مسار النظام القضايئ نتيجة لعدم دفع
املرتبات املوعودة .ويف حني أن تعريفاً أوسع ملفهوم العدالة يوفر بالـتأكيد منظورا ً مفيدا ً لدراسة الجوانب املتنوعة واملتشابكة
لتجربة الهجرة وتوليد الظلم ،فإن عدم دفع الرواتب املوعودة من وجهة نظر العديد من العامل املهاجرين هو ما أصبح يف
املقام األول وقبل كل يشء الجانب الذي يتعذر الدفاع عنه أثناء إقامتهم يف قطر.

المهاجرون فئة مركبة
تجدر املالحظة أن العامل األجانب يف قطر وجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي يشكّلون فئة متنوعة ومركبة .يعزز
هذا الرتكيب العديد من جوانب الظلم الذي يختربه ويعانيه األجانب يف دولة قطر وجميع أنحاء املنطقة .يأيت املهاجرون من
خلفيات ثقافية واجتامعية مختلفة ،وهم غالباً ال يتكلمون العربية أو اإلنكليزية (اللغتان األكرث استخداماً يف التعامالت مع
الدولة) ،وعادة ال ميكنهم أيضاً التواصل مع فئات القوة العاملة األجنبية األخرى .وفيام صاغت بعض مناطق آسيا ،ذات العالقة
الطويلة واملتواصلة مع الهجرة العابرة للحدود يف املنطقة (مثل كرياال أو الفليبني) ،معرفة جامعية بالهجرة إىل دول مجلس
التعاون الخليجي وما يواجهها من تحديات يف كثري من األحيان ،فإن بلداناً أخرى مرسلة للمهاجرين إىل قطر ،مثل فيتنام ونيبال،
لديها القليل أو ليس لديها تقليد راسخ أو معرفة جامعية بالتحديات التي تواجهها يف العادة العاملة املهاجرة إىل املنطقة ،وال
الكفاءة املؤسسية لتنظيم هذه الهجرات الخارجية .تضم فئة العاملة املهاجرة ذات الدخل املنخفض يف مجموعة املهاجرين
ذوي الدخل املحدود التي شملها االستطالع مؤخرا ً يف قطر ،أشخاصاً من خمسة وعرشين بلدا ً مختلفاً ،العدد األكرب منهم من
نيبال ( 39يف املئة) والهند ( 29يف املئة).
 16مؤسسة قطر 'املعايري اإللزامية لرعاية العامل املهاجرين' يحدد مبادئ التوظيف األخالقي للعاملة التي تنص بوضوح أنه ال يجوز فرض أي رسوم عىل
العامل سواء يف قطر أو يف البلد املرسل.
 17هيومان رايتس ووتش ( )2012قطر :ملخص البلد .يناير .2012
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اليد العاملة المهاجرة والحصول على العدالة في قطر المعاصرة

الكل للعامل األجانب يف قطر هو أكرث تنوعاً قومياً مام تشري إليه هذه البيانات ،ألن فئات النخبة
من املسلّم به عموماً أن العدد ّ
والطبقة املتوسطة من العامل األجانب يأتون عاد ًة من مجموعة أوسع من الدول املرسلة .وعالوة عىل ذلك ،يف حني تصف هذه
البيانات الفئة السكانية التي تشكل أكرب مكون يف القوة العاملة األجنبية املهاجرة يف قطر ،تختلف هذه النسب اختالفاً كبريا ً
يف دول مجلس التعاون الخليجي األخرى .يف الواقع ،نشري إىل أن التخطيط الدائري (أعاله) سوف يبدو مختلفاً إىل حد كبري يف
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى .هذا االختالف يف تركيبة القوى العاملة األجنبية هو يف جزء منه نتاج التاريخ الخاص لكل
دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ،ألن قنوات هجرة العاملة املعارصة مبنية يف كثري من األحيان عىل العالقات التي حيكت
تاريخياً مع دول يف مناطق أخرى من العامل :لقد تشكلت جموع املهاجرين األجانب يف األساس ،إىل كل دولة من دول مجلس
التعاون الخليجي من نقاط انطالق مختلفة .وتعززت هذه االختالفات أكرث يف الهجرة املتوالية ،وهي التعبري الذي يستخدم
لوصف السياق الذي يصبح من خالله أول املهاجرين القادمني من أي دولة أو منطقة معينة نقطة انطالق هجرة إضافية كبرية
من قبل العائلة واألصدقاء واملعارف .18وقد لعبت الهجرة املتوالية عرب هذا التوسع الهائل ،دورا ً ها ّماً يف تشكيل دميوغرافية
املهاجرين يف جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
التحوالت الدميوغرافية للقوى العاملة األجنبية يف مختلف دول مجلس التعاون الخليجي تتطور هي أيضاً باستمرار .ويف حني
يصعب الحصول عىل املعطيات ،ميكن يف الواقع مالحظة تغريات كبرية يف تركيبة القوة العاملة األجنبية حتى عىل مدى عقد
من الزمن .وميكن تفسري ذلك جزئياً بالنظر إىل أن نظام الهجرة يف قطر ودول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن صناعة هجرة
تتوخى الربح ،وأن البحث املستمر عن عاملة أقل تكلفة تستقدم إىل قطر والخليج رضوري ملنطق هذه الصناعة الداخيل .يؤدي
ذلك إىل توسع الهجرة الخارجية يف الدول املرسلة جغرافياً (عىل سبيل املثال ،فإن دولة كرياال يف جنوب الهند ،التي كانت املنطقة
الهندية املهيمنة يف إرسال املهاجرين ،انضمت إليها اآلن وتجاوزتها تدفقات املهاجرين من والية تاميل نادو وواليات هندية
أخرى إىل بعض دول مجلس التعاون الخليجي) .كام أنه يؤدي ،مع ذلك ،إىل مصادر هجرة وطنية مختلفة و'جديدة' للعاملة
يف دول مجلس التعاون الخليجي .فقد بدأت قطر ،عىل سبيل املثال ،باستقبال أول هجرة ضخمة إليها من العامل الفيتناميني
والبورميني خالل العقد املايض.
إن لرتكيبة املهاجرين األجانب السكانية املتغرية برسعة يف قطر وجميع أنحاء الخليج ،انعكاسات كبرية تتشابك يف هذا التقرير .وهي
تشري أوالً إىل أن هذه الرتكيبة السكانية وبعض القضايا املتعلقة بالعدالة ال ميكن استقراؤها بأمانة عىل دول أخرى يف منطقة الخليج.
ثانياً ،تلمح هذه الرتكيبة إىل الدور الهام الذي يلعبه هذا الخليط غري املتجانس من العامل األجانب يف تطبيق العدالة يف قطر .فمع
قدوم مهاجرين من أعراق وجنسيات مختلفة إىل قطر حاملني تقاليد ثقافية ،ومامرسات ،وتوقعات مختلفة ،تصبح مهمة تنظيم
ومراقبة هذه الفئة من السكان أكرث تعقيدا ً نتيجة لذلك .بل من املؤكد أن تنوع هؤالء املهاجرين ،حتى عىل املستوى األكرث عملية
يف تطبيق العدالة لهذه الفئة من السكان ،يعني الحاجة إىل وجود وثائق وترجامت إىل مجموعة من اللغات.

18

أنظر بانريجي ( )1983حول بحث جيد عن الدور الذي تلعبه العالقات االجتامعية يف الهجرة يف الهند.
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مستقبل الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي
يف قطر وجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ،يجري تأطري وجود العامل األجانب يف العلن باعتباره مرحلة مؤقتة يف
إمناء دول مجلس التعاون الخليجي .وباختصار ،فإن االحتكاك االجتامعي والثقايف الذي ينجم عن الوجود املتواصل لهذه الفئات
األجنبية من العامل واملهنيني يؤطر باعتباره جانباً صعباً ولكنه مؤقت يف هذه الفرتة الزمنية املعارصة يف شبه الجزيرة العربية.
عىل الصعيد العام ،تربط األحاديث وجود هذه القوة العاملة مبارشة ببناء املدن والدول الحديثة التي نشأت برسعة يف املنطقة.
وباإلضافة إىل الشعور الغامض واملعمم بأن هذه الفئات وهجرتها ألغراض العمل هي وجه مؤقت يف إمناء قطر ،تنعكس هذه
الوقتية املزعومة لوجود هؤالء األجانب من العامل والكادحني واملهنيني أيضاً يف مختلف الخطط التعليمية والتدريبية املدونة
يف سياسة الدولة ،وبخاصة يف خطط دول مجلس التعاون الخليجي العريضة لتوطني القوة العاملة' .القطرنة ' ،عىل سبيل املثال،
هي تلك الخطط والسياسات التي تسعى ،بشكل جامعي ،إىل استبدال األجانب يف القوة العاملة باملواطنني القطريني املدربني
واملتعلمني .وخطط التوطني موجودة يف جميع أنحاء دول الخليج منذ عدة عقود ،ولكن يبدو أنها عموماً تركت أثرا ً ضئيال عىل
الرتكيبة اإلجاملية للقوة العاملة يف دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء التأثري املتواضع لخطط التوطني عىل نسب القوة العاملة وتركيبتها ،جزئياً ،نتيجة التوسع املتسارع الحتياجات العمل يف
جميع أنحاء املنطقة .ففي قطر ،تم ربط احتياجات العمل هذه بخطط إمنائية وطنية توسعية شكلتها أساساً التنمية الحرضية.
ومع كأس العامل  2022يف األفق ،سيواصل تدفق العامل األجانب إىل شبه الجزيرة بالتأكيد من ّوه مع بناء املالعب والتحسينات
الحرضية األخرى الستضافة األلعاب 19.كأس العامل وغريه من األحداث املامثلة ليست سوى عنارص فريدة من طموح وطني
أكرب ،مقننة جزئياَ تحت لفظة ( MICEاجتامعات ،وحوافز ،ومؤمترات ومعارض) ،وتصور عىل أنها 'قطاع' مهم يف االقتصاد
القطري .بدوره ،هذا 'القطاع' من االقتصاد هو جزء من رؤية أكرث شموالً لبناء مجتمع 'قائم عىل املعرفة' ،اعتامدا ً عىل ثروة
البالد الهيدروكربونية .يف الواقع ،لقد كانت هذه الطموحات الوطنية مبثابة التربير األيديولوجي ملعدل النمو الحرضي والتنمية
املذهل ،وأوضحت العالقة بني الرثوة النفطية للدولة وتدفق العاملة املهاجرة إىل قطر.

خواطر ختامية :القانون والهجرة المتنوعة والحصول على العدالة
ما يبدو واضحاً هو أن هجرة العاملة األجنبية إىل قطر سوف تستمر  -وعىل األرجح تتوسع  -يف العقد القادم .ومع استمرار
نظام الكفالة يف مكانه ،ومع وجود نظام معقد للهجرة العابرة للحدود ووصول املهاجرين مع فرص العمل إىل قطر ،من املرجح
أن تستمر املشاكل العاملية من النوع املوصوف أعاله بلعب دور بارز يف تجارب املهاجرين يف شبه الجزيرة .ولن يستطيع نظام
قضايئ متجاوب واستباقي حل هذه املسائل بكليتها .ولكن ،يستطيع النظام القضايئ التقدم والبت يف املشاكل املتعلقة بهجرة
اليد العاملة ،إذا ما اقرتن بالتغيريات األخرى التي تقوم الدولة القطرية مبناقشتها ودراستها وتنفيذها تدريجياً .وسيشكل هذا
عنرصا ً مثالياً يف الجهود املستمرة التي تبذلها الحكومة القطرية الجتياز تعقيدات املرحلة املعارصة ،ولتحقيق أهداف البنية
التحتية والتنموية ،ولزيادة إنتاجية القوة العاملة األجنبية ،وتعزيز مكانتها يف طليعة التغيري يف مجلس التعاون الخليجي .إن
تحسني تنظيم القوة العاملة األجنبية وإدارتها ،وكذلك ضامن وصول العامل األجانب إىل النظام القضايئ ،ميكن أن يؤديا إىل
سلسلة من التغيريات واملامرسات التي من شأنها أن تصب يف قطاع البناء الواسع ،وعىل نطاق أوسع ،يف عالقات العمل داخل
القوة العاملة األجنبية يف قطر.
عالوة عىل ذلك ،وألن دول مجلس التعاون الخليجي متشابكة سياسياً واجتامعياً وثقافياً واقتصادياً ،فإن من شأن تغيريات
محددة حاسمة يف النظام القضايئ يف قطر ،أن تؤدي إىل تغيري جوهري يف تجربة الهجرة يف جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.
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 .2المهاجرون والعدالة والنظام القضائي القطري
المسار القانوني للقضاء
الحقوق القانونية وسبل االنصاف املتاحة للعامل املهاجرين واردة يف قانون العمل القطري .تنطوي العملية عىل األرجح عىل
عدة خطوات ،تشمل شكوى مكتوبة ووساطة وتحكيامً أو صدور حكم قضايئ .عملياً ،تبدأ العملية عادة مع تقديم العامل
شكواه أو شكواها إىل السفارة التي تحيل العامل إىل إدارة عالقات العمل يف وزارة العمل .يحاول هذا املكتب حل مشاكل
العمل داخلياً عن طريق االتصال املبارش بصاحب العمل .إذا مل يقم صاحب العمل مبعالجة املطالب التي تقدمت بها إدارة
عالقات العمل ،ت ًحال القضية عندها إىل محكمة العمل .وألن جميع العامل املشاركني يف هذه العملية تقريباً هم من املهاجرين
األجانب ،فوزارة الداخلية معنية أيضاً ،وبخاصة يف الحاالت املتعلقة بالعامل غري الرشعيني وتلك التي تنطوي عىل تغيريات يف
الكفالة .يحدد هذا القسم املسار القانوين للحكم القضايئ يف دولة قطر.

الحكم القضائي في إدارة عالقات العمل
تبدأ هذه العملية عاد ًة عندما يحمل العامل مشاكل عملهم إىل سفارتهم .أكرث املشاكل شيوعاً ،وفقاً ملسؤويل السفارة ،هو تأخري
أو عدم دفع الرواتب ،ومخالفة العقد ،وعدم وجود بطاقة هوية قطرية صالحة أو ترصيح اإلقامة ،وعدم دفع تعويضات انتهاء
العقد .تتصل السفارات أحياناً بأصحاب العمل يف محاولة لتسوية هذه املشاكل .وإذا مل تتمكن السفارة من تسوية املشكلة،
يُنصح العامل بالذهاب إىل إدارة عالقات العمل .باإلضافة إىل سفاراتهم ،تحيل مؤسسات وهيئات أخرى ،مبا فيها أفراد ومنظامت
مجتمعية ،مثل اللجنة الوطنية حقوق اإلنسان واملؤسسة القطرية ملكافحة اإلتجار بالبرش ،إىل إدارة عالقات العمل .معظم
اإلحاالت ،مع ذلك ،تبدأ من السفارة .وقد وصف مسؤول يف السفارة هذه العملية بعبارات رصيحة:
العمل إىل السفارة  -يأتون للتق ّدم بشكوى .فنحيلهم إىل إدارة وزارة العمل لتسجيل شكواهم هناك من أجل
يأيت ّ
تحصيل حقوقهم .نحيلهم إىل فرع املنطقة الصناعية يف شارع  .13تقع هناك وزارة العمل فقط .ليس هناك محكمة.
أصبحت إدارة عالقات العمل إدارة مستقلة يف العام  ،2009بهدف معالجة مشاكل العاملة يف قطر من خالل إدارة الشكاوى
بشكل منهجي .وقد أشار أحد املشاركني الخرباء أن تنفيذ هذا النظام واإلدارة ككل يعرب عن األهمية واالهتامم املتزايدين لحل
قضايا العمل يف قطر .هناك ثالثة مكاتب إلدارة عالقات العمل يف قطر ولها مواقع اسرتاتيجية ،يف املنطقة الصناعية (حيث يعيش
معظم العامل املهاجرين ذوي الدخل املنخفض) ،ويف املنتزه ،ويف الخور .يعطي قسم عالقات العمل االنطباع بأن العامل ميكنهم
أن يذهبوا اىل أي من هذه املكاتب الذي يكون أكرث مالءمة لهم .لكن يف الواقع ،يبدو أنه قيل ملعظم العامل (من قبل كل من
العمل إىل أنه إذا
موظفي السفارة وإدارة عالقات العمل نفسها) أنه ينبغي أن يذهبوا إىل مكتب املنطقة الصناعية أوالً .وأشار ّ
يرسلون عادة لرفع قضاياهم يف املكتب الرئييس إلدارة عالقات العمل يف املنتزه.
مل ت ُحل قضاياهم هناك ،فإنهم َ
يف قسم عالقات العمل ،يقدم العامل شكوى خطية ضد صاحب العمل .ال يوجد مرتجمون رسميون يف املكتب ،ولكن اإلدارة
تدعي أن الرتجمة متاحة بانتظام .ويبدو أيضاً أنه من أجل تقديم شكوى عىل مستوى دائرة عالقات العمل ،عىل العامل أن
تكون بحوزته الوثائق الصحيحة للعمل والعيش يف دولة قطر .عىل سبيل املثال ،دينيش ،وهو عامل نيبايل متت مقابلته ألجل
هذا املرشوع (قصة دينيش مقدمة بشكل مطول يف شهادات املهاجرين  )3.1مل يكن لديه جواز سفر ،وال نسخة عن تأشريته ،ومل
يتم إصدار بطاقة هوية رسمية له .من دون هذه الوثائق ،وتحديدا ً من دون نسخة عن تأشريته ،ال ميكن إلدارة عالقات العمل
رفع قضية دينيش إىل محكمة العمل.
إذا متكن العامل من تقديم الشكوى مع إدارة عالقات العمل ،يتلقى العامل بعدها وثيقتني .األوىل تحتوي عىل معلومات
العامل ،وطبيعة الشكوى ،وتستخدم يف جميع إجراءات املتابعة .الوثيقة األخرى هي لصاحب العمل/الكفيل :تطلب تواجدهم
للحصول عىل موعد مع املوظف يف إدارة عالقات العمل .لوزارة العمل أيضاً نظام محوسب يرسل رسالة قصرية إىل الكفيل.
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 2.1قصة عبدوس

جاء عبدوس إىل قطر من النيبال للعمل يف التلحيم .قيل له إنه سيكسب  1000ريال قطري ( 275دوالرا ً) شهرياً ،ولكنه
مل يحصل يف أول شهرين له سوى عىل  800ريال ( 220دوالرا ً) .ثم توقف صاحب عمله عن الدفع له عىل اإلطالق ،وأعاد
تكليفه بالعمل ك'مساعد' أوالً يف النجارة ثم يف مجال البناء .ورفض مديره مرارا ً طلبه بالعودة إىل نيبال .بعد شهرين،
دفع له ملرة واحدة  500ريال ( 137دوالرا ً) لتغطية نفقات املعيشة .سأل عبدوس كفيله أن يعطيه 'رسالة إفراج' ليتسنى
له االنتقال إىل صاحب عمل آخر ،ولكن طلبه رفض أيضاً.
كان شقيق عبدوس يعيش يف قطر ،وحصل عبدوس عىل املال لرشاء الغذاء من صديق أخيه .كذلك التقى عبدوس من
خالل صديق أخيه ،أمريكياً من املهتمني بقضايا العامل املهاجرين .كلّمه األمرييك عن أخذ قضيته إىل املحكمة .ومعاً،
ذهبا أوالً إىل إدارة عالقات العمل يف املنطقة الصناعية .يف ذلك الوقت ،كان رب العمل مديناً له برواتب خمسة أشهر.
بعد تقديم دعواه يف قسم عالقات العمل ،توقف عبدوس عن العمل أيضاً .وانتقل كذلك من مكان اإلقامة الذي وفره
له صاحب العمل إىل غرفة شقيقه.
توجه إىل مكتب إدارة عالقات العمل يف املنطقة الصناعية عىل مدار سبعة أيام متتالية .مل يحرض أحد من الرشكة إىل أي
من املواعيد .ثم نُقلت قضيته إىل مكتب إدارة عالقات العمل يف املنتزه (وهو ما أشار إليه باسم محكمة املنتزه) .ذهب
إىل مكتب املنتزه أربعة أيام متتالية ،ولكن الكفيل مل يأت مرة جديدة .كان عبدوس ،وبسبب عدم توفر خدمات ترجمة،
يتواصل مع املوظفني يف إدارة عالقات العمل بلغتني عربية وإنكليزية بدائيتني.
أحيلت قضيته إىل محكمة العمل ألن كفيله تخلف عن الحضور إىل إدارة عالقات العمل .ذهب إىل محكمة العمل
لتقديم دعواه ،فح ّدد موعد أول جلسة له بعد ثالثة أشهر .بعد ذلك ،كانت املواعيد الالحقة للمحكمة عادة مرة واحدة
يف الشهر تقريباً .معظم األحيان عندما كان عبدوس ميثل أمام املحكمة كان يبلّغ ببساطة بالعودة يف الشهر التايل .عىل
الرغم من أنه كان يتواصل عموماً مع موظفي املحاكم بلغة إنكليزية أو عربية بدائية ،فقد كان هناك أحياناً مرتجم
يتحدث الهندية يقدم له معلومات أكرث تفصيالً.
مل يحرض الكفيل مطلقاً تقريباً هذه الجلسات ،باستثناء مرة واحدة عندما حاول إقناع عبدوس بإسقاط الدعوى .وعده
كفيله بأنه سيقبض كل الرواتب املستحقة له ،وأنه سيسحب جواز سفره (املوجود آنداك يف إدارة البحث واملتابعة) إذا
قبل عبدوس إسقاط الدعوى .مل يقبل عبدوس هذه العروض ،ومل يثق بكفيله .لقد كان عبدوس يعلم أن عامالً آخرين
أسقطوا دعاواهم من قبل ومل يتلقوا التعويضات املستحقة لهم.
فرضت محكمة العمل يف نهاية املطاف عىل عبدوس دفع  500ريال ( 137دوالرا ً) مثن الرسوم .اعتقد عبدوس أن هذه
الرسوم هي تأمني لضامن عودته اىل املحكمة ،ولكنها كانت يف الواقع أجرة الخبري الذي سيتفحص سجالت الرشكة،
واستنادا ً إىل النتائج التي يتوصل إليها ،يقدم توصية التسوية إىل املحكمة .كان األمرييك الذي تحدث مع عبدوس يف
البداية لتقديم شكوى قد أعطاه  500ريال قطري .وغالباً ما كان هو نفسه يقوده إىل املواعيد يف إدارة عالقات العمل
ومحكمة العمل .ومع ذلك ،وعندما يغيب ،يتعني عىل عبدوس دفع  50رياالً قطرياً ( 14دوالرا ً) تقريباً أجرة سيارة األجرة
ذهاباً وإياباً.
شعر عبدوس أن الدعوى تأخذ وقتاً طويالً .وفكر بإسقاطها والعودة إىل النيبال من دون أي من الرواتب املستحقة له .إال
إنه قرر املثابرة .بعد عدة أشهر من البطالة ،بدأ العمل بشكل غري رشعي كبستاين لدى كفيل أخيه .يف النهاية ،وبعد حواىل
عرشة أشهر من تقديم الشكوى األولية ،استلم عبدوس  4500ريال قطري( 1236دوالرا ً) بأمر من املحكمة كتعويض من
الرشكة .عاد عبدوس فورا ً إىل نيبال.
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وفقاً للخبري' ،ميكن أال تستمع الرشكة أو تنتبه للعامل عندما يسلم الرسالة ،لهذا السبب يرسلون أيضاً رسالة قصرية عىل الهاتف
النقال إىل صاحب الرشكة أو الكفيل .وعىل الكفيل حضور االجتامع أو إرسال ممثل عنه'.
ويف حال تابع كل من العامل وصاحب العمل القضية ،تطلب إدارة عالقات العمل محاولة حل املشكلة بطريقة فعالة ويف الوقت
املناسب ،كام أشار مسؤول كبري يف اإلدارة:
إذا قمت بتقديم أوراقك اليوم ،سوف يحددون موعدا ً اليوم ،وبحد أقىص يومني .عندما يأيت العامل لتقديم
شكوى ،يحاولون حل املشكلة يف غضون سبعة أيام عمل .وإذا مل يجدوا حالً لها يف غضون سبعة أيام عمل ،سيتم
رفعها إىل املحكمة ...برصاحة ،جميع الرشكات تحاول حل املشكلة .فهم ال يريدون الذهاب إىل املحكمة .املحكمة
عملية طويلة .ولديهم أعامل يجب أن تنجز.
من الناحية املثالية ،يحرض االجتامع كل من العامل وممثل الرشكة يف إدارة عالقات العمل .بعد االستامع إىل الكفيل والعامل،
تحاول إدارة عالقات العمل حل القضية عن طريق مطالبة الرشكة باتخاذ إجراءات فورية للتعويض للعامل ،وإال معالجة شكوى
املهاجر .إذا كان العامل قد أكمل مدة عامني وإذا كان يرغب أو ترغب مبغادرة قطر ،يطلب من الرشكة عادة تسهيل عودة
العامل إىل دياره .مل يتم تعزيز قدرات إدارة عالقات العمل مبوجب نص قانوين يجعل هذه الخطوات ملزمة ،بل مبوجب السلطة
العامة وسلطة االلتامسات الصادرة عن وزارة قطر الرسمية .ومع ذلك ،تنشأ مشاكل وتأخريات يف العملية يف كثري من األحيان:
تتخلف الرشكات عن التعاون مع وساطة إدارة عالقات العمل ،أو ببساطة ال تلتزم بالوعود التي حققتها الوساطة .وقد دلّت
املقابالت التي أجريت إلنجاز هذه الدراسة أيضاً ،أنه
بني وقت تقديم الشكوى وطلب االجتامع ،ميكن أن يكون العامل قد قبضوا جزءا ً من أي راتب مستحق لهم؛ أو قد يكونوا
تعرضوا للتهديد من قبل املدراء واملرشفني ،أو مسؤويل الرشكة (عىل سبيل املثال ،انظر قصة جوبال يف شهادات املهاجرين )3.2؛
أو قد يكونوا طردوا ور ّحلوا من قبل صاحب العمل .يق ّيم ممثل إحدى الجاليات العملية كالتايل:
لقد أبلغت مرات عديدة جامعة حقوق اإلنسان وقلت لهم أيضاً' :كم عدد الحاالت التي أحرضتها لكم وخالل 24
ساعة ،تم إعادة هؤالء الناس إىل ديارهم!' ألن شخصاً ما سيتصل بصاحب العمل ويبلغه أنه تلقى هذه الشكوى
بحقه وطُلب منه الحضور .وإذا ذهبنا بعد عطلة نهاية األسبوع أو يوم أو يومني ،إىل صاحب العمل للسؤال عن
املوظف ،سيقول إنه عاد بالفعل إىل بالده.
إذا تخلفت الرشكة عن إرسال ممثل عنها إىل اجتامعات الوساطة بعد تلقي طلبني ،تحال القضية بعدها إىل املنتزه ،املكتب
الرئييس إلدارة عالقات العمل .يقوم فريق يف مكتب املنتزه باالتصال فورا ً بالرشكة مرة أخرى .إذا استمرت الرشكة بعدم التعاون،
يجوز إلدارة عالقات العمل عدم السامح للرشكة باسترياد عامل أجانب إضافيني .يعتمد هذا النظام عىل الحاسوب وينطوي عىل
قامئة سوداء تتعلق مبشاكل العمل.
عىل الرغم من أن إدارة عالقات العمل تحاول معاقبة الرشكات وأصحاب العمل غري املتعاونني بوضعهم عىل القامئة السوداء ،فإن
هذا النظام بعيد عن الكامل وال تزال املساءلة مشكلة .أشار خبري مطلع متت مقابلته إىل أن هناك مشاكل فنية يف بعض األحيان
يف النظام ،ولذلك فمن الصعب مالحقة جميع الرشكات التي تلقت شكاوى .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الرشكات املتورطة بالشكاوى
املرفوعة من قبل العامل غالباً ما تكون تعاين خلالً كبريا ً .ونتيجة لذلك ،فإن اآلثار املرتتبة عىل قامئة إدارة عالقات العمل السوداء
لها تأثري ضئيل يف الحث عىل االمتثال .باإلضافة إىل ذلك ،وكام أشار خبري آخر متت مقابلته لهذا املرشوع ،ال تزال هناك مشكلة
مع املساءلة الفردية :نفس األشخاص الذين ُوضعت رشكتهم عىل القامئة السوداء ميكنهم ببساطة فتح رشكة جديدة تحت اسم
مختلف ،وبالتايل االلتفاف عىل قامئة إدارة عالقات العمل السوداء.20
 20أشار الخبري ذاته إىل أنه ميكن إزالة الرشكات من القامئة السوداء برسعة كبرية بعد أن يتم حل الشكاوى .املعايري وعملية اإلزالة من هذه القامئة السوداء
غري معروفة.
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ومع ذلك ،فإن إنشاء إدارة عالقات العمل شكل إضافة مهمة لحصول املهاجرين عىل العدالة يف قطر .يدعي املكتب أنه قادر
عىل حل  90يف املئة من  400-350حالة يتلقونها شهرياً 21.وقد أشار أحد الخرباء من ذوي الخربة يف هذه املؤسسات أيضاً إىل أن
عدد الشكاوى قد انخفض عىل مر السنني .هذا االنخفاض ،من وجهة نظره ،كان ناتجاً عن أن النظام القائم عىل الحاسوب أصبح
أكرث تنظيامً ،ووظيفية ،ويزيل 'هامش للخطأ' .فعىل سبيل املثال ،يتم تعقب القضايا اآلن باستخدام رقم ترصيح إقامة العامل،
الذي يكشف تلقائياً اسم صاحب العمل.
وعىل الرغم من وجود إدارة عالقات العمل ومن هذه التحسينات ،يستمر العامل بالتشكيك يف قدرة هذه اإلدارة عىل حل
شكاواهم .إذ حتى يف الحاالت التي يتم التعويض للعامل املهاجرين بعد الشكوى األولية يف إدارة عالقات العمل ،ميكن أن يتكرر
عدم دفع املرتبات لهم مرة أخرى ،ما يصيب العامل بخيبة أمل من فرصهم يف النظام القانوين.

البت في الدعاوى
إذا مل يتم حل قضية ما يف إدارة عالقات العمل ،قد تحال إىل محكمة العمل .وميكن للعامل أيضاً االنتقال إىل محكمة العمل
مبارشة ،ولكن معظم العامل الذين قابلناهم بدوا غري مدركني لهذا األمر .يف الواقع ،معظمهم يعتقد أنهم بالفعل يف محكمة
العمل عندما يذهبون إىل إدارة عالقات العمل .وغالباً ما يشار إىل محكمة العمل بشكل غري صحيح عىل أنها املحكمة العليا،
من قبل العامل وبعض الخرباء .ذلك ألن محكمة العمل تقع حالياً يف مبنى سابق للمحكمة العليا يف منطقة الخليج الغريب يف
الدوحة .كام أن هذا املوقع بعيد ج ّدا ً عن حيث يعيش معظم املهاجرين ذوي الدخل املنخفض .اللغة الرسمية ملحكمة العمل يف
قطر هي اللغة العربية ويتم توفري مرتجمني بحسب الرضورة ووفقاً ملدى توافرهم .ص ّورت املقابالت التي أجريت مع املهاجرين
والخرباء نظام محكمة العمل يف قطر بأنه عملية مكلفة مالياً ،بحيث قد تستغرق الدعاوى من عدة أشهر إىل بضع سنوات .وهذا
ما يجعل العامل مرت ّددين ج ّدا ً حول رفع دعاوى ضد أصحاب عملهم.
تسجيل قضية يف محكمة العمل مجاين ،وفقاً للامدة  10من قانون العمل .ولكن غالباً ما تنطوي عىل رسوم خفية .ومع ذلك
كان عىل العامل عادة ،يف القضايا التي عاي ّناها ،دفع  500ريال قطري ( 135دوالرا ً أمريك ّياً) ملدقق حسابات .مدقق الحسابات
الذي يعينه القايض هو الشخص الذي يعمل كمستشار قانوين ،ويتفقد سجالت الرشكة ،ويناقش الدعوى مع العامل والرشكة،
ويف نهاية املطاف يكتب تقريرا ً (غري ملزم) للمحكمة .وفقاً لخبري مشارك يف هذه املرحلة من العملية ،يتلقى مدققو الحسابات
راتباً منخفضاً وهناك حاجة إىل خرباء أكرث تأهيالً للقيام بهذا الدور .ويعتقد أنه يف جميع الحاالت تقريباً ،يتبع القضاة تقرير
وتوصيات مدقق الحسابات .يتم تسديد الرسم للعامل الذين يكسبون دعواهم كجزء من التعويضات املرصوفة من قبل الرشكة
أو صاحب العمل .وهذا األمر مهم ألن العامل عىل األرجح قد قام باقرتاض املال لتغطية الرسم ليك يتمكن من رفع القضية إىل
محكمة العمل يف املقام األول.
عندما يرفع املوظف دعوى ضد صاحب العمل ،عليه اتباع بعض اإلجراءات القانونية إلبالغ صاحب العمل مبواعيد املحكمة.
ترشح املواد  14-2من القانون رقم  13لسنة ( 1990املعدل  )2005إجراءات التبليغ .وفقا للامدة  ،2يجب أن يتم تسليم كل
تبليغ قانوين من خالل ضابط رشطة أو من خالل أي شخص آخر يعينه القايض ،بطلب من الطرفني ،ومن خالل سجل املحكمة،
أو بأمر املحكمة .وفقا للامدة  ،7يجب أن يتم تسليم التبليغ القانوين إىل صاحب العمل نفسه أو تسليمه إىل منزله .إذا مل يجد
ضابط املحكمة الشخص املطلوب يف منزله ،يجب عليه تقديم الوثائق إىل مكان أو موقع اإلقامة ،أو إىل شخص يعمل يف خدمته،
أو إىل شخص يقيم معه (مثل األقارب) .إذا كان الشخص يعمل يف القطاع العام ،ميكن للمحكمة أن تسلم التبليغ إىل مكتبه.

21

من مقابلة مع املسؤولني يف إدارة عالقات العمل.
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 2.2قصة راجندرا

جاء راجندرا إىل قطر من النيبال للعمل كسائق يف رشكة بناء .كان من املفرتض أن يكون راتبه  1500دينار قطري(412
دوالرا ً) شهرياً .اال انه بعد ستة عرش شهرا ً يف قطر ،قبض هو وزمالؤه يف العمل عن بعض هذه األشهر فقط .كان صاحب
العمل مديناً لهم بسنة رواتب .قرروا بشكل جامعي التوقف عن العمل .عندها دفعت الرشكة لهم بعض األموال
املستحقة لهم ،لكنها كانت ال تزال مدينة لهم برواتب عدة أشهر.
ذهب راجندرا وأكرث من ثالثني عامالً آخر بقوا مع الرشكة إىل إدارة عالقات العمل يف املنطقة الصناعية .مثل معظم
املهاجرين يطلق راجندرا عليها اسم 'محكمة العمل' .ذهبوا إىل ثالثة مواعيد هناك ،ولكن مل يحرض ممثلون عن الرشكة
إىل أي من املواعيد .عندها أحيلت القضية إىل فرع آخر من إدارة عالقات العمل .بعد ثالث مواعيد هناك ،حرض صاحب
الرشكة ووافق عىل تزويد العاملني بتذاكر الطائرة للعودة إىل ديارهم ،ووعد أن يدفع لهم ربع رواتبهم املعلقة .وافق
العامل عىل هذا الرتتيب .بعد وقت قصري من هذا املوعد ،جاء املالك إىل أماكن سكنهم وأعاد النظر بعرضه :سيدفع مثن
تذاكر السفر ،ويعطيهم راتب شهر واحد .مل يوافق العامل عىل هذا العرض .وبلغوا إدارة عالقات العمل باألمر ،وبعد
خمسة عرش يوماً أحيلت قضيتهم إىل محكمة العمل .وراجندرا مثل معظم املهاجرين يسمي محكمة العمل 'املحكمة
العليا'.
ذهب راجندرا وزمالؤه يف العمل إىل محكمة العمل حيث أعطوا موعدا ً للعودة يف غضون شهرين .وعندما ذهبوا إىل
املحكمة بعد شهرين ،قيل لهم أن يعودوا مرة أخرى بعد عرشة أيام .استمر هذا النمط :عدة مرات كانوا يبلغون بالعودة
مرة أخرى بعد عرشة أيام أخرى .مل يحرض صاحب الرشكة يف أي من تواريخ املحكمة هذه.
ذهب راجندرا والعامل اآلخرون ،والدعوى موجودة يف محكمة العمل ،إىل إدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية .هناك
نُصحوا باالستمرار يف الدعوى القضائية لثالثة أو أربعة أشهر القادمة حتى يبت فيها .وقالت لهم إدارة حقوق اإلنسان
أنهم عندئذ سوف يتمكنون من تأمني إفراج لتغيري كفالتهم .ولكن مل يكن من السهل االستمرار خالل تلك األشهر األربعة.
اقرتضوا املال من األصدقاء للطعام ،وأبلغهم صاحب الرشكة ان عليهم مغادرة معسكر عملهم .ثم جاء املالك إىل إدارة
حقوق اإلنسان ووافق عىل منحهم اإلفراج إذا سحبوا دعواهم من محكمة العمل .قرر راجندرا وغالبية العامل اآلخرين
سحب الدعوى .ثم قدم كفيلهم لهم اإلفراج كام وعد.
مع اإلفراج ،حصل راجندرا عىل وظيفة يف رشكة حيث يعمل صديقه .ويبدو أن ظروف العمل جيدة نسبياً .وقال راجندرا
إنه كان يأمل يف الحصول عىل املال املستحق له من صاحب العمل السابق .ولو حدث ذلك ،لكان قد عاد إىل النيبال.
لخص تجربته يف النظام القضايئ بإيجاز:
لقد اكتسبت من هذه العملية بعض املعرفة بأن فئتنا من الناس ال يستطيعون خوض معركة مع محكمة العمل يف قطر
ألننا ال ميكن أن نكسب القضية .لقد شعرت بذلك وحسب .لذلك سيكون من األفضل لو أننا مل نفكر باللجوء إىل املحكمة.
لقد قابلت بعض األصدقاء هنا ال يزالون يتصارعون مع املحكمة .البعض ال يزال يصارع بعد عامني ...لذلك أدركت أننا
ال ميكن أن نكسب قضيتنا ضد املالك من خالل املحكمة هنا يف قطر.
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إذا كان ضابط املحكمة غري قادر عىل تسليم هذه الوثائق إىل املدعى عليه وفقا ملواد القانون ،أو إذا رفض املدعى عليه (أو
قريبه) التوقيع عىل اإليصال األصيل أو الحصول عىل نسخة من التبليغ القانوين ،فإن عىل ضابط املحكمة توثيق هذا يف النسخة
األصلية من 'ورقة التبليغ' ،ثم عليه تقديم صورة من أوراق التبليغ إىل مركز الرشطة التي لديها سلطة قضائية عىل صاحب العمل
(بناء عىل عنوانه يف قطر) .ثم عىل ضابط املحكمة أيضاً يف غضون أربع وعرشين ساعة إرسال أوراق التبليغ عن طريق الربيد إىل
املدعى عليه ،يبلغه فيها أنه قد تم إرسال نسخة إىل مركز الرشطة .يجوز للمحكمة اعتبار هذا التبليغ نافذ املفعول اعتبارا ً من
الوقت الذي سلم فيه ضابط املحكمة األوراق إىل مركز الرشطة ،أو يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يبلغ املدعى عليه بطريقة أخرى.
هذه التفاصيل حيوية ،ألنه إذا مل يتم تسليم التبليغ إىل صاحب العمل نفسه ومل يحرض صاحب العمل إىل املحكمة ،يتم تأجيل
جلسة املحكمة .ال توجد تفاصيل يف القانون تتعلق بعدد املرات التي يجب عىل املحكمة أن تبلغ صاحب العمل فيها ،ولكن
يجب تبليغ صاحب العمل بشكل صحيح وفقاً للقانون .أشارت استشارة محامني محليني إىل أن األمر قد يتطلب ،يف املامرسة
العملية ،من تبليغني إىل سبعة تبليغات ،عىل أساس ما إذا استلم أصحاب العمل ،أو رفض و  /أو تجاهل استالم التبليغ .كام
أشار الخرباء إىل أن حواىل ربع الدعاوى تتطلب تبليغني ،يف حني تتطلب أكرث من نصف الحاالت أكرث من خمس محاوالت تبليغ.
ووفقاً للامدة  ،15إذا تلقى املتهم التبليغ القانوين ومل يحرض بعدها إىل املحكمة ،وجب عىل القايض امليض قدماً من دونه .ومع
ذلك ،ميكن لصاحب العمل  /املدعى عليه الحقاً أن يطعن يف أي أحكام صدرت غياب ّياً.
عملية تسليم تبليغ املحكمة إىل صاحب العمل هي الداللة األوىل عىل طول وإرباك وتعقيد طبيعة هذه العملية القانونية .ال
يوجد كذلك رشط قانوين لفرتة زمنية محددة بني جلسات املحكمة .بدالَ من ذلك ،يتم تحديد ذلك بناء عىل تقدير املحكمة،
التي تسرتشد فقط بالدعوة العامة للرسعة الواردة يف املادة  10من قانون العمل:
•جميع الدعاوى التي یرفعها العامل أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون ،أو عن عقود العمل
يكون النظر فيها عىل وجه الرسعة وتعفى من الرسوم القضائية.
يف الواقع العميل ،ميكن أن تستغرق هذه الرسعة اإللزامية شهورا ً .ميكن أن يكون موعد املحكمة األول للعامل بعد بضعة أسابيع
أو أشهر عىل رفع الدعوى .بعد ذلك ،عادة ما تكون تواريخ املحكمة متباعدة شهرا ً أو أكرث .أسباب التأخري تعود إىل أن النظام
القضايئ مشغول للغاية ويعاين نقصاً يف املوظفني ،وألن أصحاب العمل يتخلفون عن الحضور إىل جلسات االستامع .الحظ العديد
من املهاجرين يف مقابالتنا أن العديد من املرات التي يذهبون فيها إىل املحكمة ال تشمل يف كثري من األحيان أكرث من الطلب
منهم العودة يف وقت الحق.
عىل الرغم من أن تخلّف امل ّدعى عليه عن الحضور يبدو مشكلة متكررة ،ال توجد عواقب واضحة لعدم الحضور .ال يوجد نص يف
القانون يعطي املحكمة الحق يف تطبيق العقوبات التأديبية ضد أصحاب العمل ،مثل الغرامات املالية ،ومنعهم من جلب العامل
املهاجرين الجدد إىل قطر ،أو إغالق الرشكة 22.بالتايل ،من دون أي تداعيات قانونية عىل الرشكات ،يؤدي التخلف عن الحضور
فورا ً إىل متديد العملية القضائية ملدة شهور أو حتى سنوات 23.يف مواجهة هذا االحتامل ،يعمد العديد من العامل إىل إسقاط
دعاواهم رسميّاً ،ويحاولون العودة إىل ديارهم .عىل الرغم من ندرة حدوث ذلك يف املامرسة ،لدى العامل أيضاً خيار االستمرار
مفصل يف القسم التايل من هذا التقرير ،فإن محاولة العودة
يف القضية غيابياً من خالل تعيني محام لتمثيل مصالحهم .وكام هو ّ
إىل ديارهم هي عملية محفوفة أيضاً بالتحديات والبريوقراطية.
يف أثناء هذه العملية القانونية الطويلة ،ال ميلك املهاجرون عادة أي مصدر دخل ويضط ّرون إىل اللجوء إىل اقرتاض املال من األصدقاء،
أو الحصول عىل املساعدة من السفارة ،أو البقاء يف مركز الرتحيل ،أو العمل بشكل غري قانوين.
 22هناك مع ذلك ،استثناء يتعلق بوكاالت التوظيف :فاملادة  145من قانون العمل يعطي املحكمة الحق يف إغالق هذه الوكاالت من خالل إلغاء تراخيصها.
وللمحكمة أيضا الحق يف مواصلة العملية القانونية دون ظهور صاحب العمل يف املحكمة.
 23الحظ أن التداعيات تعالج بشكل أكرث وضوحاً يف الحاالت التي تندرج تحت قانون مكافحة اإلتجار بالبرش يف دولة قطر.
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كام أوضح مسؤول يف السفارة،
هناك مشكلة تربز عندما يذهب العامل إىل محكمة العمل ،وهي أن أصحاب العمل يتوقفون عن تقديم الغذاء
والسكن لهم .توفر السفارة الغذاء إىل نحو  )...( 200عامل من الذين لديهم دعاوى قضائية يف محكمة العمل.
تستلم املحكمة األوراق وتقول للعامل أن يعود يف غضون ستة أشهر .كيف للعامل أن يقوموا بذلك؟ فال عمل!
وال مال وال يستطيعون دفع القروض .ستة أشهر ملوعد واحد وستة أشهر ملوعد آخر ،وتنقيض سنة! ما هي
الفائدة من البقاء هنا؟
ال توجد قوانني تلزم محكمة العمل مبوجبها أصحاب العمل بدفع راتب للعامل خالل فرتة رفع الدعوى .وبينام هناك افرتاض
أنه ينبغي أن يتلقى العامل تعويضاً عن الراتب الذي كانوا ليحصلوا عليه خالل سري الدعوى ،وأنهم يتلقّون ذلك بالفعل ،إال أن
24
ذلك أيضاً نادر الحدوث بالنسبة إىل العامل املهاجرين ذوي الدخل املنخفض ،ومعظمهم ليس لديهم متثيل قانوين يف املحكمة.
الطريقة الوحيدة التي قد يحصل العامل فيها عىل أي تعويض مبوجب القانون ،هي إذا ما أمكن تعريف نهاية خدمة املوظف
بأنها 'فصل تعسفي' .يف مثل هذه الحاالت ،يجوز للمحكمة أن تأمر صاحب العمل بإعادة املوظف إىل وظيفته وتدعم دفع
كامل مستحقاته عن كامل صالحية العقد ،وفقاً للامدة  64من قانون العمل .عىل سبيل املثال ،إذا اكمل عامل سبعة أشهر من
عقد ملدة عامني ،ثم تم فصله ظلامً ،يكون من حقه الحصول عىل تعويض عن السبعة عرش شهرا ً املتبقية.
عىل الرغم من الهيكلية الصعبة لهذا النظام ،تشري بعض املؤرشات إىل تزايد فعالية نظام محكمة العمل القطرية .فقد أشارت
خبرية مشاركة يف املقابالت التي أجريت لهذه الدراسة أن لديها سجالت عن نجاح العديد من املهاجرين يف معالجة مظاملهم يف
مفصالً،
هذا النظام .فقد تلقى العامل ،يف معظم األحكام ،بني  3000و 5000ريال قطري ( 1400-800دوالر) .وأشار املسؤول ّ
النظام القضايئ جيد .لقد رأيت أناساً متواضعني يفوزون يف املحكمة ضد كبار الشخصيات .فالقضاة لن يلحقوا
الرضر بسمعة النظام القضايئ بالحكم بشكل غري عادل يف هذه القضايا البسيطة .بل إنهم يرحبون بفرصة اتخاذ
قرار ضد إحدى كبار الشخصيات ليثبتوا أن النظام جيد .ولكن ال يزال النظام غري مثايل ،وبالطبع هناك دعاوى
حساسة ،لكنهم لن يخ ّربوا النظام من أجل دعاوى بسيطة.
ومع ذلك ،حتى بعد أن يفوز املهاجرون بالدعوى ،فإن رفاههم املايل غري مضمون .ميكن أن يفسح الفوز يف املحكمة املجال أمام
بروز صعوبات يف الحصول عىل تعويض ،وعىل شهادة عدم اعرتاض ،وعىل تغيري الكفالة .إذا مل يسدد صاحب العمل املبلغ للعامل
رصح خالل
بعد صدور الحكم النهايئ ،ميكن للعامل رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل لتنفيذ حكم املحكمة .وعىل الرشكة أن ت ّ
موعد ما بني الطرفني املعنيني ،برشعية حق العامل يف الحصول عىل التعويضات التي أق ّرتها املحكمة .وميكن للعامل أيضاً رفع دعوى
قضائية للحصول عىل تعويضات إضافية عن املعاناة واألرضار املعنوية التي تكبّدها بسبب سوء املعاملة من قبل الرشكة 25.بغض
النظر عن ذلك ،فحتى عندما يتمكن العامل من الحصول عىل تعويضه ،تبقى هناك مشكلة تغيري الكفالة .العديد من أصحاب العمل
يقاومون منح املستخدمني شهادة عدم االعرتاض الالزمة لتغيري الكفالة (وبالتايل تغيري الوظيفة) .تكون هذه املقاومة حادة بشكل
خاص عندما ينجح املوظف مبقاضاة صاحب العمل يف املحكمة .ال وجود ألي قانون مينح محكمة العمل الحق يف نقل كفالة الطرف
الخصم-العامل 26.وحدها وزارة الداخلية مخولة بصالحية السامح بتغيري الكفالة دون إذن الكفيل.
 24يف حني أن معظم العامل ال يحق لهم قانونياً الحصول عىل أي دعم من أصحاب عملهم خالل هذه الفرتات ،متكن بعضهم من الحصول عىل دعم محدود
من مجموعة متنوعة من املصادر (التفاصيل يف القسم  3من هذا التقرير) .عىل سبيل املثال ،إذا كانت القضية تندرج تحت تعريف اإلتجار بالبرش ،فإن
املؤسسة القطرية ملكافحة اإلتجار بالبرش توفر املساعدة للمهاجر طيلة مدة الدعوى القضائية عىل شكل غذاء ومأوى ،وأحياناً مال.
 25أشار املستشار القانوين لهذه الدراسة إىل أنه يف حني أن هذا ممكن قانونيا ،لكنه صعب ونادر الحدوث ،وخاصة بالنسبة للمهاجرين ذوي الدخل
املنخفض يف قطر.
 26يظهر استثناء مركب لهذا الوضع عندما يكون هناك اتفاق مكتوب بني العامل وصاحب العمل بشأن نقل الكفالة .هذا االتفاق يفي مبتطلبات املادة 12
من القانون رقم  4لسنة  ،2009والذي يسمح ملحكمة العمل ببدء نقل الكفالة تلك.
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وزارة الداخلية ودورها
وزارة الداخلية معنية بشكل كبري بتنظيم العاملة املهاجرة يف قطر نظرا ً إىل وضع العامل املهاجرين كأجانب يف نظام الكفالة.
حاملا يصبح وضع املهاجرين غري قانوين أو غري موثق ألي سبب من األسباب ،يتم وضعهم تحت سلطة وزارة الداخلية ،املخولة
بنقل العامل إىل إدارة البحث واملتابعة (املعروفة أيضاً باسم مركز الرتحيل) ،وبرتحيل األجنبي الحقاً ،إال إذا كان لديه إثبات عىل
وجود قضية يجري النظر فيها يف محكمة العمل .عىل عكس وزارة العمل ،وزارة الداخلية مخولة أيضاً مبنح العامل اإلفراج الالزم
ملغادرة البالد أو لتغيري الكفالة (وبالتايل الوظيفة).
يخضع العامل غري الرشعيني مبارشة إلرشاف وزارة الداخلية .يصبح العامل عادة غري رشعيني عندما ال يكون لديهم بطاقة هوية
قطرية صالحة ،أو عندما يتم تقديم شكوى 'هروب' ضدهم .العديد من العامل الذين متت مقابلتهم لهذا املرشوع مل يحصلوا
أبدا ً عىل بطاقة هوية قطرية صالحة من صاحب العمل .وقد عاش هؤالء العامل األجانب يف خوف من الوقوع بيد الرشطة،
وكانوا ال يتأملون كثريا ً يف حل مشاكلهم من خالل النظام القضايئ .ومع أن العامل يهربون من أصحاب عملهم  -للتخلص عادة
من الظروف املسيئة أو االستغاللية  -فبعضهم يصبحون 'غري رشعيني' عندما يعطي أصحاب عملهم جوازات سفرهم ومعلومات
عن هوياتهم إىل إدارة البحث واملتابعة يف وزارة الداخلية .عىل سبيل املثال ،بعد أن ذهب أحمد إىل إدارة عالقات العمل (انظر
شهادات املهاجرين  ،)1.2أعطى صاحب العمل جواز سفره إىل إدارة البحث واملتابعة .ومل يعلم إال يف وقت الحق أنها فرع من
وزارة الداخلية .يف املامرسة العملية ،اإلبالغ عن 'هروب' عامل إىل وزارة الداخلية هو اسرتاتيجية أصحاب العمل للتخلص من
العامل غري املرغوب فيهم عرب الرتحيل.
إذا قبضت الرشطة عىل عامل هارب ،يُنقل إىل إدارة البحث واملتابعة (مركز الرتحيل) .عقوبة الهروب هي  6000ريال قطري
( 1600دوالر أمرييك) .إذا دفع العامل هذه الغرامة ،ميكنه العودة إىل العمل لدى الكفيل إذا وافق الكفيل ،أو ميكن للمهاجر أن
يختار العودة إىل دياره .إذا تم اتخاذ الخيار األخري ،يسمح للمهاجر بالعودة إىل قطر للعمل بعد مرور سنتني .يف معظم الحاالت،
ال يرغب العامل الهاربون يف العودة إىل العمل لدى كفالئهم ،لذلك يختارون العودة إىل بالدهم .إذا مل يقم العامل بدفع غرامة
 6000ريال قطري ،يحظّر عليه العودة إىل قطر بشكل دائم .وبالتايل ،تعترب العقوبة مبثابة تسوية مع وزارة الداخلية.
يجيز النظام القضايئ يف قطر للعامل 'غري الرشعيني' برفع دعوى ضد صاحب العمل يف إدارة عالقات العمل أو محكمة العمل.
العامل الذين ليس لديهم بطاقة هوية قطرية صالحة يتلقون أحياناً رسالة من محكمة العمل ميكنهم أن يظهروها للرشطة
يف حال أوقفوا وطلبت منهم بطاقة هوية رسمية .تكون الرسالة سارية املفعول حتى موعد املحكمة التايل ،والهدف منها منع
الرشطة من القبض عليهم لعدم حيازتهم بطاقة هوية رسمية .عىل الرغم من أن توفري هذه الرسالة يبدو مامرسة شائعة يف
قطر ،فليس لهذه الوثيقة ذكر يف القانون 27.ولكن يف املامرسة العملية ،م ّر العامل املهاجرون الذين متت مقابلتهم لهذه الدراسة
بظروف صعبة ج ّدا ً يف التعامل مع النظام القضايئ يف قطر ،وبخاصة يف تلك الحاالت التي تنقصهم بطاقة الهوية (انظر شهادات
املهاجرين  1.3دينيش و :2.3جوبال).
باإلضافة إىل دورها يف إدارة الوضع القانوين للعامل األجانب ،متلك وزارة الداخلية سلطة منح تحرير العامل من كفالئهم .تنص
املادة  12من القانون رقم  4لسنة  2009بشأن تنظيم الدخول واملغادرة ،وإقامة وكفالة املغرتبني عىل أنه :
•يجوز للوزير ،أو من ينيبه ،نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة ،يف حال وجود دعاوي بني الكفيل والعامل الوافد.
•وللوزير ،أو من ينيبه ،املوافقة عىل نقل كفالة العامل الوافد ،الذي ال يـرسي عليـه قـانون العمل ،إىل رب عمل آخر يف
حال ثبوت تعسف الكفيل ،أو إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.
•ويجوز لذات األسباب ،مبوافقة الوزير ،أو من ينيبه ،بناء عىل طلب العامل وموافقة وزارة العمل ،نقل كفالة العامل ،الذي
يرسي عليه قانون العمل ،إىل رب عمل آخر.
27

أشار املستشار القانوين للدراسة أن رسالة املحكمة هذه غري ملزمة للرشطة.

28

اليد العاملة المهاجرة والحصول على العدالة في قطر المعاصرة

 2.3قصة راكيش

جاء راكيش من والية كرياال الهندية للعمل ككهربايئ يف قطر .عىل الرغم من انه مل يوقع أي عقد قبل أن يستقل الطائرة
إىل قطر ،أخربه وسيط العمل أن راتبه سيكون  1600ريال قطري ( 439دوالرا ً) شهرياً .عند وصوله إىل قطر ،أبلغ أن راتبه
سيكون  850رياالً قطرياً ( 233دوالرا ً) إضافة إىل  150رياالً قطرياً ( 41دوالرا ً) بدل طعام شهرياً .بعد خمسة أشهر من
العمل ،تلقى راكيش  200ريال قطري ( 55دوالرا ً) 'مق ّدماً' وبدل طعامه الشهري .وعىل الرغم من مرور األشهر ،مل يتلق
أي جزء من الراتب املوعود.
بعد مرور تلك األشهر الخمس األوىل ،ذهب وأربعة من العاملني معه يف النهاية إىل إدارة عالقات العمل (التي أشار
إليها باسم محكمة العمل) .كان بقية العامل يخشون االنضامم إليهم ،ألنهم كانوا يخشون إعادتهم إىل بلدانهم األصلية.
كان راكيش عىل استعداد للمخاطرة .يف متجر خارج إدارة عالقات العمل دفعوا إىل طابع آلة كاتبة قادر عىل التعامل
مع مشكلتهم باللغة املاالياالمية ،وقاموا بإعداد الوثيقة العربية التي سيحتاجون إليها .خالل موعدهم ،اعتمدت إدارة
عالقات العمل عىل 'صبي الشاي' للرتجمة من املاالياالمية إىل العربية .وأشار راكيش إىل أنه مل يكن متأكدا ً مام إذا كان
أي من هؤالء الرجال قد ترجم شكاواهم بدقة .يف اليوم التايل ،حرض مدير الرشكة موعدهم يف إدارة عالقات العمل.
وتلقى هو واآلخرون شهرين إضافيني من الراتب املستحق لهم ،وراتب شهر آخر بعدها بفرتة وجيزة .وعىل الرغم من
وجود رواتب لهم مستحقة من بضعة أشهر ،إال أنهم عادوا إىل العمل من جديد .وكام حدث من قبل ،تخلفت الرشكة
عن الدفع لهم مجددا ً ،وعملوا ملدة خمسة أشهر أخرى من دون أي راتب.
استمرت اإلشكاالت مع عدم انتظام دفع الرواتب لراكيش وزمالئه .بعد ثالث سنوات من زيارتهم األوىل إىل إدارة عالقات
العمل ،قال راكيش إن رواتب أربعة أشهر كانت ال تزال مستحقة له .مل يعد أبدا ً إىل إدارة عالقات العمل  -فقد شعر أنها
مل تساعد كثريا ً .وأضاف أن 'هناك أيضاً مشاكل مع الطوابري الطويلة .مائتان وخمسون شخصاً يذهبون يومياً إىل هناك.
وقال أشخاص آخرون إنه يف بعض األحيان كانوا ميزقون األوراق التي يعطيها الناس لهم أو ال يعاودون االتصال أو ال
يقدمون املعلومات بشكل صحيح ' .وأشار راكيش إىل أنه مل يذهب أيضاً إىل سفارته :لقد سمع أنها مل تكن مفيدة أيضاً.
وقال راكيش إنه أمل بالحصول عىل إفراج للعمل مع رشكة أخرى .وكانت قد عرضت عليه وظائف براتب  3500ريال
قطري ( 961دوالرا ً) ،ولكن الرشكة التي استقدمته إىل قطر كانت متانع منحه إفراجاً ،ومل يكن لديه علم بإمكانية الحصول
عىل إفراج من وزارة الداخلية .وقال' :ال أحد يعرف القوانني هنا .عليهم أن يع ّرفوا الجميع بالقوانني عندما يأتون إىل
هنا' .وأضاف أنه ،بصيغة أشمل لألمور ،كان أيضاً متشككاً يف الحصول عىل مساعدة من أي جهة حكومية كون صاحب
مهمً.
رشكته مسؤوالً حكوميّاً ّ
باإلضافة إىل ذلك ،قال راكيش إنه مل يكن لديه الوقت لتقديم الشكاوى .يف وقت املقابلة ،كان يعمل كل يوم من أيام
األسبوع .يبدأ يوم عمله عند الساعة الخامسة صباحاَ ،وكان كل من عمله ومكان إقامته يف رأس لفان ،وهي مدينة
صناعية تقع عىل بعد  80كيلومرتا َ شامل الدوحة .شكلت هذه املسافة عائقاَ آخر أمام أي محاوالت أخرى ملعالجة
مشاكله يف النظام القضايئ .وكان قد سبق أن حاول أيضاً قص مشاكله عىل إحدى الرشكات التي تعاقدت مع رشكته.
وعندما اكتشف صاحب عمله هذا األمر ،غضب وهدد بحسم شهر من راتبه اذا تطرق إىل هذا املوضوع مرة أخرى.
وسط املشاكل املستمرة ،أمل راكيش أن يتمكن من العودة إىل دياره يف غضون أشهر قليلة .ومتسك باألمل بأنه سينال ما
تبقى من راتبه املتنازع عليه قبل مغادرته.
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مبوجب هذه املادة ،لوزارة الداخلية الحق يف نقل كفالة العامل بصورة مؤقتة إذا كان هناك دعوى قضائية بني العامل وصاحب
متعسفاً ،أو إذا كان نقل الكفالة يصب يف املصلحة العامة ،حتى يف الحاالت التي ال يخضع
العمل ،أو إذا ثبت أن صاحب العمل ّ
فيها العامل لقانون العمل (مثل عامل املنازل) .وتجدر اإلشارة إىل أن مفهوم املصلحة العامة غامض ،وتفسري املصلحة العامة يف
هذا املوقع هو من اختصاص وزارة الداخلية.
يجوز لوزارة الداخلية يف حاالت عدم دفع األجور وإلغاء العقد بشكل غري قانوين ،منح اإلفراج الفوري وتغيري الكفالة ،وال سيام
إذا التمست اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إطالق رساح العامل ألسباب إنسانية .ومع ذلك ،إذا كان هناك دعوى معلقة يف
املحكمة يف أي من هذه الحاالت ،تفضل وزارة الداخلية انتظار حكم املحكمة 28.لكن ،وكام لوحظ سابقاً ،وزارة الداخلية ليست
ملزمة بنقل كفالة العامل الذين كسبوا قضيتهم ضد صاحب العمل إىل محكمة العمل .ميكن لوزارة الداخلية أيضا منح إفراج
مؤقت ،ما يسمح للمهاجرين بالعمل حتى نهاية قضيتهم يف املحكمة ،وبعدها يطلب منهم مغادرة البالد.
هناك جوانب جديرة باملالحظة يف تطبيق هذه اللوائح والقواعد .وفقاً لخبري رسمي متت مقابلته لهذا املرشوع ،ال متنح وزارة
الداخلية اإلفراج وتغيري الكفالة يف الحاالت التي يتضح فيها أن العامل قد بدأ يعمل لحساب طرف ثالث من دون نقل قانوين.
وأوضح املسؤول،
متنح وزارة الداخلية اإلفراج يف الدعاوى املعروضة عىل املحاكم يف حال مل تُدفع للناس رواتبهم .ولكن املشكلة يف
الدعاوى املعروضة عىل املحاكم أن املدعني كثريا ً ما كانت رواتبهم متوقفة لفرتة طويلة ،ما يجعل وزارة الداخلية
ال متنح اإلفراج ألنها تفرتض أنهم قد بدأوا العمل لحساب شخص آخر من أجل البقاء .متنح وزارة الداخلية اإلفراج
عندما ال يُدفع ألحدهم ملدة شهرين أو ثالثة أو عىل األقل حتى خمسة أشهر.
ميكن للمهاجرين ،من أجل طلب تغيري الكفالة ،أن يذهبوا إىل إدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية أو إىل اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان ،التي ترافع يف قضية العامل أمام الوزارة .ال يوجد استئناف يف وزارة الداخلية :فالقرارات نهائية .إذا حصل
العامل عىل إفراج ،يسمح له بالبقاء  90يوماً يف قطر لتأمني وظيفة جديدة 29.إال أن هذه املعلومات غري متاحة للعامل للتو ،كام
أشار راكيش (انظر شهادات املهاجرين ' :)3.2ال أحد يعرف عن القواعد هنا .عليهم أن يعلموا الجميع بالقواعد عندما يأتون إىل
هنا '.هناك حاجة ماسة إلعالم العامل بإمكانية الحصول عىل إفراج وتغيري الكفالة من وزارة الداخلية ،ألنه عىل ما يبدو ،هناك
نقص يف املعلومات وبعض التضليل حول هذه العملية بني املجتمعات املحلية املهاجرة .مل تصادف دراستنا عامالً مهاجرين من
ذوي الدخل املنخفض تم منحهم اإلفراج أو تغيري الكفالة من دون موافقة صاحب العمل.

أفكار ختامية :النظام القضائي القطري
حاولنا يف هذا القسم إيجاز العملية التي ميكن للعامل املهاجرين من خاللها الحصول عىل العدالة يف النظام القضايئ القطري.
وعىل الرغم من أن العملية تبدو واضحة – بدءا ً من السفارة ،إىل إدارة عالقات العمل ،وانتها ًء مبحكمة العمل – إال أن هناك
ارتباكاً كبريا ً ونقصاً يف املعلومات حول ما ميكن لكل من هذه الهيئات القيام به لتسهيل حصول العامل املهاجرين عىل العدالة.
ويف حني كثريا ً ما ترسل السفارات العامل إىل إدارة عالقات العمل أ ّوالً ،إال أن طاقة السفارات ومواردها محدودة .إدارة عالقات
العمل تسعى داخليّاً إليجاد الحلول للمشاكل التي يحملها إليها العامل .إذا تعاون صاحب العمل ،ميكن أن تحل القضايا
بسهولة .إذا مل يتعاون ،ت ُحال القضايا إىل محكمة العمل .ونظرا إىل العملية البريوقراطية التي من خاللها يجب إبالغ أصحاب
العمل ،وارتفاع عدد القضايا بسبب النقص يف املوظفني الذي تعانيه املحكمة ،وقدرة أصحاب العمل عىل تأخري القضايا أكرث
 28التفاصيل املتعلقة بإجراءات وزارة الداخلية بشأن دعاوى قامئة يف محكمة العمل متضاربة ،والفرضية املستخدمة هنا هي نتيجة أمناط الحظتها
وسجلتها حفنة من الخرباء الذين متت مقابلتهم لهذا املرشوع.
 29أفاد عامل متت مقابلته لهذه الدراسة أنه ُمنح  30يوماً فقط لتأمني وظيفة جديدة يف قطر.
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مبجرد عدم حضور جلسات االستامع ،فإن املسار إىل العدالة يف محكمة العمل يتطلب قدرة عىل التحمل من قبل العامل-
املدعي .ويف حال اجتاز العامل هذه العملية الطويلة ،قد يحصلون عىل تعويض ،وإفراج ،و/أو تغيري الكفالة ،ولكن هذه النتائج
ليست مضمونة .وبسبب وضعهم كأجانب يف نظام الكفالة ،تشارك وزارة الداخلية أيضا بقوة يف تنظيم القوة العاملة املهاجرة.
فلوزارة الداخلية سلطة كبرية يف ضامن احتجاز وترحيل العامل غري الرشعيني الحقاً ،ويف منح إفراجات العامل ،وطلبات تغيري
الكفالة .ومع ذلك ،فإن عمل إدارة عالقات العمل ووزارة الداخلية وهذا القانون موا ٍز ملحكمة العمل ولكنه منفصل عنها.
ونتيجة لذلك ،يسقط العديد من العامل دعاويهم ،وبدالً من ذلك ،يسعون ببساطة للعودة إىل ديارهم.
نظرا ً إىل تطور قطر الرسيع ،والسياق األوسع لدول مجلس التعاون الخليجي ،ميكن أن يؤطر إقرار هذه املسارات القانونية
املخصص لهذه الغاية .مع ذلك ،وعىل الرغم من
لتحقيق العدالة عىل أنه تحسني هام وتدريجي مقارن ًة مع الوضع الراهن
ّ
بعض الحاالت التي بُلّغ عنها حول عامل مهاجرين نجحوا يف التص ّدي ملامرسات أصحاب العمل من خالل هذه القنوات ،ال
تزال هناك عوائق كبرية أمام فعالية هذا النظام عموماً وسهولة الوصول إليه .من بني األسباب الكثرية النخفاض عدد قضايا
حاالت االعتداء أو خروقات قانون العمل التي استمرت متابعتها يف محكمة العمل ،هي اإلجراءات البريوقراطية الصعبة للغاية،
والوقت والتكاليف التي يتطلبها سعي املهاجرين للعدالة؛ وخوف املهاجرين من املغامرة بعملهم ودخلهم؛ وقدرة أصحاب
العمل عىل عرقلة حصول املهاجرين عىل العدالة عرب التهديدات؛ وافتقار املهاجرين عموماً إىل األوراق الثبوتية؛ والنقص العام
يف معرفة األشكال القانونية للتعويض .بسبب هذه التحديات ،تدعم مجموعة من املؤسسات والشبكات والعمليات الرسمية
وغري الرسمية ،سعي املهاجرين للعدالة يف النظام القضايئ للدولة .هذه الدعائم هي موضوع القسم التايل.

 .3خارج المحاكم :دعم نظام العدالة
مقدمة :الدعم والمعلومات والدفاع عن العمال األجانب
سعينا يف القسم السابق ،لتقديم صورة دقيقة عن النظام القضايئ الرسمي يف قطر ،كام وصفه واختربه العامل املهاجرون
الذين متت مقابلتهم لهذا املرشوع .ولكن يف املامرسة العملية ،كشفت املقابالت التي أجريت لهذا املرشوع ،أن النظام القضايئ
الرسمي–املك ّون يف ح ّده األدىن ،من إدارة عالقات العمل ومحكمة العمل  -ما هو إلّ األساس الذي ترتكز عليه خربات املهاجرين
يف النظام القضايئ القطري .فوق هذا األساس ،غالباً ما تشمل مسارات املهاجرين إىل العدالة سلسلة من املنظامت واملؤسسات
األخرى ،مبا فيها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان واملؤسسة القطرية ملكافحة اإلتجار بالبرش ،وسفارات املهاجرين املعنيني،
وتشكيلة من مجموعات التوعية الرسمية وغري الرسمية .توفر هذه املؤسسات واملنظامت املعلومات واملشورة والدعم املادي،
كام تؤ ّمن اإلقامة لبعض املهاجرين يف ظل النظام القضايئ وإجراءاته.
مع ذلك ،إىل جانب تلك املؤسسات ،كشفت مقابالتنا أيضاً عن دور هام ومك ّمل تلعبه شبكات املهاجرين االجتامعية يف
مساراتهم إىل العدالة .يف الواقع ،الدور الهام الذي لعبه األصدقاء ،وممثلو املجتمع املهاجر ،والعالقات الشخصية األخرى يف
تجارب املهاجرين التي تم تجميعها يف هذا التقرير ،كان هائالً .تساعد هذه املوارد املتشابكة مجتمع ًة املهاجرين عىل جمع
املعلومات حول بنية النظام القضايئ ومعايريه والدور الذي تلعبه مختلف مكوناته للبت يف الدعاوى التي يواجهونها .باإلضافة
إىل الخربات واملعلومات املتعلقة بالنظام القضايئ القطري ،تثمر شبكات الشتات هذه أيضاً مساعدات أكرث عملية ومادية :فاملال
املقرتض لتعويم املهاجرين خالل فرتات انعدام الدخل الطويلة يأيت من هذه الشبكات ،ومن خالل هذه الشبكات أيضاً يتم
غالباً ترتيب االنتقال من وإىل املواعيد ،وهذه الشبكات هي التي توفر اإلقامة للمهاجرين األجانب الذين ليس لديهم مكا ٌن آخر
للبقاء .وجود شبكات الدعم املرحيل هذه رضوري للتعويض عن فعالية النظام القضايئ الرسمي القطري املحدودة.
ويف حني تشكل املعلومات والدعم اللذين تقدمهام هذه املؤسسات واملنظامت والشبكات عنرصا ً حاسامً يف مساعدة املهاجرين
عىل التعامل مع النظام القضايئ القطري ،هناك باملطلق ما يكفي من الدعم لكثري من املهاجرين للتغلب عىل املشاكل يف النظام.
ففي النهاية ،يختار العديد من العامل األجانب العودة إىل ديارهم بدالً من البقاء يف قطر ملعالجة مظاملهم وانتظار العدالة .ومع
ذلك ،حتى ترتيب عودتهم ميكن أن يكون عملية طويلة ومستنزفة ،ألنه يعني املزيد من االنتظار ،واملزيد من الدفاع ،واملزيد من
الدعم .يف املحصلة ،ويف غياب نظام قضايئ مفهوم متاماً وموثوق وف ّعال يف إصدار األحكام القضائية ،يعتمد عدد كبري من العامل
األجانب يف قطر بشكل مفرط عىل هذه املؤسسات والشبكات الرسمية وغري الرسمية يف السعي لتحقيق العدالة.

الدعم من األصدقاء
العامل املهاجرون ،بصفة عامة ،منعزلون جغراف ّياً ولغويّاً واجتامع ّياً عن قطاعات السكان األخرى يف قطر .وعادةً ،تحرص
تجربتهم عن قطر مبوقع أو مواقع عملهم ومحيط أماكن اإلقامة املخصصة لهم .وبسبب هذا الفصل املكاين ،وألن قلة من هؤالء
املهاجرين االجانب يتكلمون اللغة العربية بطالقة ،تكون معظم تفاعالتهم مع غريهم من املهاجرين ذوي الدخل املنخفض.
نتيجة لذلك ،يلجؤون عندما يواجهون صعوبات ،يف كثري من األحيان إىل أصدقائهم ومعارفهم يف أوساط املهاجرين.
تشكل هذه الشبكات من األصدقاء وزمالء العمل ومواطنيهم مصدرا ً حيويّاً للمعلومات يف املقام األول .ويتعلم املهاجرون ،من
خالل هذه العالقات ،ما هي الخطوات التي عليهم اتخاذها ملعالجة مشاكلهم ،وأين موقع الوزارات واملؤسسات املعنية ،وكيف
يقومون برفع دعوى .من دون شك ،هذه املعلومات حيوية بالنسبة إىل العامل الذين ليس لديهم مصدر آخر للمعلومات حول
النظام القضايئ يف قطر .ومع ذلك ،ميكن أن تكون املعلومات التي يتلقونها غري دقيقة أيضاً .هناك سوء فهم واسع النطاق ،إذ
يظنون أن إدارة عالقات العمل هي 'محكمة العمل' عىل سبيل املثال .إن سوء فهم هذا الفرق أمر خطري ،ألنه يعوق العملية
القضائية .فالعامل غري الراضني عن نتائج قضية رفعوها أمام إدارة عالقات العمل ،عىل سبيل املثال ،هم أقل استعدادا ً لالنتقال
إىل محكمة العمل ألنهم يعتقدون أنهم قد رفعوا قضية هناك عملياً .كان هذا الجزء املحدد من التضليل سائدا ً تقريباً يف
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مقابالتنا مع العامل املهاجرين .وأوضح جوبال (انظر شهادات املهاجرين  )2.3كيف أنه تلقى نصيحة من األصدقاء بعد أن
توقف صاحب العمل عن دفع راتبه:
وحصلت عىل بعض النصائح منهم.
عندما أوقفت الرشكة رواتبنا ...تحدثنا مع األصدقاء الذين كانوا هنا لفرتة أطول
ُ
ثم ذهبنا إىل السفارة ...وهم [أصدقاؤنا] نصحونا بالذهاب إىل محكمة العمل [إدارة عالقات العمل] ،أيضاً.
تثبت تجربة جوبال كيف يوفر أصدقاء املهاجرين معلومات قد تكون مفيدة ،لكنها تدل أيضاً كيف ميكنهم تقديم معلومات
خاطئة .يف حالة جوبال ،عىل سبيل املثال' ،محكمة العمل' التي وجهوه إليها كانت يف الواقع إدارة عالقات العمل .وميكن
العمل من األصدقاء أن تثنيهم أيضا عن السعي لتحقيق العدالة .قد يسمعون قصص الناس الذين
للمعلومات التي يتلقاها ّ
أمضوا وقتاً طويالً وأنفقوا ماالً كثريا ً يف متابعة مطالبهم وفاقت كلفة هذا السعي الفائدة منه .ونظرا ً إىل عزلة العامل املهاجرين،
يلعب األصدقاء والشبكات االجتامعية املهاجرة دورا ً حاسامً يف توفري املعلومات واملشورة للمهاجرين .ولكن عدم الدقة والتضليل
داخل هذه الشبكات ،ميكن أن يعرقال محاوالت املهاجرين معالجة شكاواهم.
عندما يلجأ املهاجرون إىل األصدقاء وغريهم يف هذه الشبكات ،كثريا ً ما ينتهي بهم األمر بحاجة إىل أكرث من املعلومات :عندما
يعانون مشاكل العاملة ،فهم غالباً ما يعتمدون عىل هؤالء األصدقاء واملعارف للحصول عىل الدعم املايل .يعتمد العامل الذين
انقطع دخلهم عىل اآلخرين للحصول عىل املال- ،ويف كثري من األحيان عىل الغذاء .رشح شنطي ،وهو مهاجر كان يف قطر ألكرث
من ثالثة أشهر من دون تلقي أي من رواتبه املوعودة التي جرى التعاقد عليها ،كيف أنه وآخرين يف نفس الرشكة تدبّروا
أمورهم ' :كنا كل يوم جمعة نجتمع بأصدقائنا ويقدمون لنا بعض املال ،مثل  20دينار قطري ( 5دوالرات) أو  50رياالً قطريّاً
( 14دوالرا ً) .وكنا نشرتي بهذا املبلغ الخبز ونأكل .هكذا بقينا عىل قيد الحياة'.
إذا قرر املهاجرون رفع قضية يف النظام القضايئ ،يحتاجون إىل اقرتاض املزيد من املال .وغالباً ما يحتاجون إىل املال لالنتقال إىل
املواعيد يف مختلف املكاتب واملحاكم حيث رفعت الشكاوى ،ويتوجب عليهم حضور املواعيد الالحقة .يف بداية
هذه العملية ،تكون الرسوم املرتبطة بالسعي للحصول عىل العدالة صغرية نسب ّياً ،إذا مل تحسب تكلفة النقل .يدفع املهاجرون
عادة رسوماً صغرية لطباعة شكاواهم وغريها من الوثائق باللغة العربية ،و يدفعون رسوماً إضافية لنسخ الوثائق املطلوبة .رمبا
كانت هذه الرسوم صغرية ،ولكنها مع ذلك ميكن أن تكون كبرية بالنسبة إىل املهاجرين الذين غالباً ال ميلكون مصدرا ً للدخل .يف
حال قُبلت الدعوى يف محكمة العمل ،عليهم يف نهاية املطاف دفع  500ريال ( 137دوالرا ً) لـ'رسوم مدقق الحسابات' .يختلف
مقدار هذه الرسوم تبعاً للدعوى ،ولكنها ال تقل عاد ًة عن  500ريال قطري ( 137دوالرا ً) للمهاجرين ذوي الدخل املنخفض.
يساوي هذا املبلغ راتب شهر أو أكرث بالنسبة إىل كثري من العامل األقل دخالً يف قطر ،وهو قرض كبري بالنسبة إىل املهاجرين
الذين ،حتى تصل قضيتهم إىل املحكمة ،يكونوا معتمدين غالباً عىل أموال مقرتضة لعدة أشهر.
تشكل هذه الشبكات نفسها موردا ً ها ّماً أيضاً إليجاد مكان إقامة خالل العملية القضائية .ففي كثري من الحاالت يضطر
املهاجرون إىل مغادرة أماكن إقامتهم التي يوفرها صاحب العمل بعد تقديم الشكوى أو رفع الدعوى .عندما يطرد هؤالء
املهاجرين من مكان اإلقامة التي يوفرها صاحب العمل ،يستخدمون هذه الشبكات نفسها إليجاد أماكن لإلقامة يف غرف
األصدقاء واملعارف .ونظرا ً إىل أن هذه الدعاوى غالباً ما تستغرق عدة أشهر ،ونظرا ً إىل أن معظم أماكن إقامة العاملة الوافدة
مزدحمة للغاية باألصل ،يصبح األمر عناء كبريا ً عىل العامل املهاجرين جميعاً .ما هو واضح مع ذلك هو أن هذه الشبكات،
باعتبارها مصادر أساسية للمعلومات ،والدعم املايل ،واإلقامة ،فهي جزء ال يتجزأ من قدرة هؤالء املهاجرين عىل تقديم شكاواهم
إىل النظام القضايئ للدولة.
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 3.1قصة دينيش

دينيش ،مهاجر نيبايل يبلغ من العمر عرشين عاماً ،كان قد أمىض سابقاً أربع سنوات يعمل يف الهند قبل مغادرته إىل
قطر .كان شقيقه يقيم هنا ،وساعد دينيش يف الحصول عىل وظيفته .اقرتض املال ودفع  2000ريال قطري يف النيبال
لتذكرته وتأشرية عمله .قال له الوكيل إنه سيكون حارساً يف أحد املكاتب ،وإن راتبه سيكون  950رياالً قطريّاً .لكنه عندما
وصل إىل الدوحة ،أدرك أنه يعمل لحساب وكالة للقوى العاملة ،ما يعني أن عمله سيكون متغريا ً .قيل له إن راتبه
سيكون  900ريال قطري وسيبدأ العمل كعامل يدوي .يف األشهر األربعة األوىل حصل عىل الراتب األدىن الذي وعد به
لدى وصوله .ولكن بعد ذلك ،توقفت الرشكة متاماً عن الدفع له .منذ ذلك الحني ،مرت ستة أشهر وال راتب يف األفق .وما
زاد من املشكلة أن صاحب العمل هرب من قطر.
مل يقم املالك أيضاً أبدا ً برتتيب إصدار بطاقات هوية لدينيش وزمالئه .قبل رحيل صاحب عمله ،تعاقدت وكالة القوى
العاملة التي تستخدمه معهم للعمل مع رشكة جديدة .ولكن عندما اكتشف رئيس الرشكة التي تعاقدت معهم أنهم ال
يحملون وثائق ،توقف عن استخدامهم وعادوا إىل معسكر اإلقامة .ومل تسفر اتصاالتهم بوكالة القوى العاملة عن يشء.
ذهب الرجال معاً إىل السفارة النيبالية .اتصلت السفارة مبدير وكالة القوى العاملة ،فوعد أن يأيت إىل السفارة قريباً.
لكنه مل يأت أبدا ً .أعطتهم السفارة ورقة وتعليامت بأخذها إىل إدارة عالقات العمل .كان جواز سفره لدى وكالة القوى
العاملة ،ومل يكن لديه نسخة عن تأشريته ،ومل يتم إصدار بطاقة هوية رسمية له قط .كانت هذه التأشرية هي النقطة
الشائكة بالنسبة لدينيش :من دون هذه الوثيقة ،ال ميكن إلدارة عالقات العمل فتح ملف قضيته .أعطي الرجال الذين
لديهم وثائق رسالة لتقدميها إىل وكالة القوى العاملة ،ولكن شيئا مل يحدث ،لذلك أحالت إدارة عالقات العمل القضية
إىل محكمة العمل.
وألنه ال ميلك وثائق ،تم إقصاؤه عن القضية التي أحيلت إىل محكمة العمل .ونتيجة لذلك ،مل يحرض املحكمة يف املوعد
املحدد .ومل يكن لديه املال للتنقل عىل أي حال .أعطي أصدقاؤه الذين حرضوا موعدا ً بعد شهرين .دينيش متأكد إىل
حد ما أنه ليس جزءا ً من القضية ،وهو ورفاقه يتفقون عىل أن فرص التوصل إىل أي تسوية من املحكمة ضئيلة عىل أي
حال .ولجعل األمور أسوأ ،توقفت الرشكة التي استقدمت دينيش إىل قطر عن دفع اإليجار إىل مالك أماكن إقامتهم.
أخربهم املالك أن عليهم املغادرة.
لخص رفيق دينيش يف الحجرة وضعهم كالتايل ' :نحن يف حالة سيئة ج ّدا ً .أنا ال أفهم ما سيحدث بعد ذلك .نحن نقرتض
الطعام فقط من أصدقائنا ،ثم نأكل هذا الطعام .نحن عاجزون .ال يوجد أي مساعدة لنا هنا' .عىل الرغم من أنه أخذ
قرضاً للقدوم إىل قطر ،فهو يأمل أن بإمكانه ببساطة املغادرة قريباً .لو متكن من املغادرة ،فهو ينوي الهجرة إىل بلد
خليجي آخر ،وإذا سارت األمور بشكل جيد ،يس ّدد القروض التي أخذها .حلمه اآلن هو العمل لرشكة جيدة يف بلد آخر.
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الدعم من السفارات
برصف النظر عن الدعم واملشورة اللذين يتلقونهام من األصدقاء ،فإن أول مؤسسة ينشد العديد من اليد العاملة املهاجرة
العابرة للحدود مساعدتها هي سفارتهم .يف السفارة ،ميكنهم عاد ًة التواصل بسهولة مع املوظفني ،وهذه ميزة مهمة يف بلد
تسود فيه اللغة العربية وبعض اإلنكليزية .ويف حني تواجه العديد من السفارات بني رعاياها املهاجرين مشاكل أكرث بكثري من
قدرتها عىل حلها ،توفر السفارات مع ذلك أشكاالً من املساعدة والدعم تشكل جزءا ً ال يتجزأ من حصول املهاجرين عىل العدالة.
غالباً ما تسعى السفارات إىل االتصال بأصحاب العمل عندما يبلغ العامل املهاجرون عن املشاكل .وأحياناً تتمكن السفارات من
حل مشاكل العامل بنجاح مع أصحاب عملهم .إال أن هناك أيضاً بعض املخاطر املتوقعة التي تتعلق بهذه املقاربة .كام أوضح
أحد موظفي السفارة ،يأيت صاحب العمل أحياناً إىل السفارة ويوافق عىل مطالب العامل .لكن ،يف وقت الحق ،صاحب العمل
نفسه يتخذ بعدها تدابري انتقامية ضد العامل ،وعادة عن طريق توجيه اتهامات زائفة بالهروب ضده .ووفقاً ملوظف السفارة
نفسه ،ال يجد عندها العامل الكثري من الخيارات يف هذا السيناريو ،مبا إن إدارة عالقات العمل ال تنظر يف القضايا العاملية إذا
كان قد تم بالفعل رفع تهمة هروب 30.تحاول السفارات أخذ هذه املخاطر يف عني االعتبار عند معالجة مشاكل العاملة املهاجرة.
العمل إىل إدارة عالقات العمل ،وغالباً ما تزود املهاجرين برسالة ترشح قضيتهم باللغة العربية لتسهيل
تحيل السفارات عاد ًة ّ
العملية .رشح أحمد ،وهو مهاجر هندي مل يحصل مطلقا عىل هويته الرسمية وعاىن مشاكل وتأخريا ً يف قبض راتبه ،كيف أنه
ذهب أوالً إىل سفارته وهناك سمع عن إدارة عالقات العمل ،التي يشري إليها باسم 'محكمة العمل' (انظر شهادات املهاجرين
 .)2-1يتذكر' :ذهبت إىل السفارة أوالً .وهناك حصلت عىل ورقة من السفارة ،سلّمتها للناس يف محكمة العمل [إدارة عالقات
العمل] .مل أكن أعرف أنهم يعنون بالدعاوى يف محكمة العمل [إدارة عالقات العمل] ' .وكام يوضح أحمد ،غالباً ما تحيل السفارة
املهاجرين إىل النظام الرسمي للدولة املعني بالبت مبشاكل العمل ،وتعمل كمصدر هام للمعلومات يف فهم املهاجرين للنظام
القضايئ القطري ووصولهم إليه.
أوضح مختلف موظفي السفارة الذين متت مقابلتهم لهذا املرشوع أنهم شجعوا املهاجرين عىل رفع دعاوى يف إدارة عالقات
العمل بدالً من محكمة العمل .وقد رشحوا أن الدعاوى يف محكمة العمل تستغرق قدرا ً كبريا ً من الوقت ،وبالتايل من األفضل
تجربة ما إذا كان ميكن حل الدعاوى يف إدارة عالقات العمل قبل إرشاك املحكمة يف املوضوع.
يف كل من إدارة عالقات العمل ومحكمة العمل ،ميكن للسفارات يف بعض األحيان توفري بعض النصائح أو االستشارات القانونية
يف دعاوى معينة ،وبخاصة تلك التي تشمل عددا ً كبريا ً من العامل .إال أن املهاجرين ذوي الدخل املنخفض ال يحظون عموما
بأي متثيل قانوين يف املحكمة .واالستثناء الوحيد لهذه الحالة ملحوظ يف بعض الدعاوى التي يطالب فيها مهاجر بالتعويض عن
إصابات .يف الدعاوى األكرث تعقيدا ً ،يعترب وجود محامي رضوريّاً .ميكن للسفارة أن تحيل املهاجر إىل محام خاص يقبض أجره
من التسوية إذا كسب القضية .يحدث هذا الرتتيب غالباً يف الدعاوى التي تتعلق بإصابات ،ألن التعويضات تكون عادة أكرب
(وبالتايل أكرث ربحاً) للمحامني الخاصني.
يف النهاية ،السفارات قادرة أيضاً عىل توفري أشكال أخرى من املساعدة للمهاجرين من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية .تأخذ
هذه املساعدة يف املقام األول شكل توفري الغذاء للمهاجرين الذين ليس لديهم أي مصدر للدخل خالل مالحقة مطالبهم.
كام كشفت أبحاثنا أن السفارات توفر مصادر ق ّيمة للمعلومات ،واإلحالة ،والدفاع ،وبعض الدعم املادي .عموماً ،يف حني أن
السفارات األجنبية ليست جزءا ً من النظام الرسمي للدولة القطرية للبت بطلبات املهاجرين ،فإن الدعم الذي يتلقاه املهاجرون
من سفاراتهم جزء ال يتجزأ من سعيهم لتحقيق العدالة يف قطر .بالنظر إىل مواردها ،ودورها ،والعدد الكبري من الرعايا األجانب
الذين يعانون املشاكل ،ال ميكن للسفارات مع ذلك أن توفر إال مستوى مع ّيناً ومحدودا ً من املساعدة.
 30تلقينا معلومات متناقضة كذلك .وفقا لخبري آخر ،ميكن تقديم شكوى إىل إدارة عالقات العمل حتى لو كان صاحب العمل قد قدم تهمة بالفرار ضد
املهاجر .ولكن هذا االتهام يؤخذ بعني االعتبار كجزء من 'حقائق الدعوى' عندما تق ِّيم إدارة عالقات العمل الشكوى وتحاول تسويتها.
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 3.2قصة غوبال

جاء غوبال من النيبال للعمل لحساب رشكة بناء صغرية يف قطر .مل يقم كفيله باستحصال ترصيح إقامة أو بطاقة هوية
له ،وبعد حصوله عىل راتب شهري قدره  800ريال قطري ( 220دوالرا ً) عن األشهر الثالثة األوىل من العمل ،توقف
وصول الراتب .بعد أربعة أشهر من دون راتب ،ذهب وستة من زمالئه عامل البناء اآلخرين إىل السفارة النيبالية .اتصلت
السفارة بالرشكة التي عندها دفعت لهم الرواتب املستحقة لهم.
اعتقدوا عندها أن قضيتهم قد حلت ،إال أن الرشكة توقفت من جديد عن دفع رواتبهم .مرت ثالثة أشهر أخرى ،فذهب
غوبال واآلخرون مرة أخرى إىل سفارتهم .وكانوا يستعدون أيضاً ألخذ قضيتهم إىل إدارة عالقات العمل [مثل معظم
املهاجرين ،يشري غوبال إىل إدارة عالقات العمل باسم "محكمة العمل"] .وعلم مدير الرشكة بخططهم للذهاب إىل إدارة
عالقات العمل .فأقنعهم بعدم الذهاب وأخربهم انه لن يدفع لهم إذا ذهبوا .وأضاف انه سيدفع لهم بالكامل إذا تخلوا
عن خططهم.
بعد بضعة أشهر إضافية حصلوا عىل جزء من رواتبهم ،ولكن كان صاحب العمل ال يزال يدين لهم مبا مجموعه رواتب
أربعة أشهر .قرروا السري إىل إدارة عالقات العمل ،مسافة ما يقرب من اثني عرش كيلومرتا ً من معسكر عملهم .عندما
وصلوا ،أعطوا يف نهاية املطاف رسالة وتعليامت لتسليم هذه الرسالة إىل الرشكة .الرسالة طلبت أن يحرض ممثل عن
الرشكة إىل إدارة عالقات العمل .وعندما علم املدير أنهم تقدموا بشكوى ،دفع لهم راتب شهرين من الرواتب املستحقة
لهم .ويذكر غوبال أن املدير قال لهم "[إذا] مل تكونوا مستعدين للعمل ،عندها سوف استدعي الرشطة .ثم قد تذهبون
إىل السجن" .خوفا من هذا التحذير ،مل يعد غوبال واآلخرون أبدا ً إىل إدارة عالقات العمل.
استمر هو وزمالؤه يقبضون بدل عملهم بشكل غري منتظم عىل مدى األشهر القليلة القادمة .تزايد املبلغ املستحق
لغوبال من قبل الرشكة يف نهاية املطاف إىل رواتب مثانية أشهر .ثم قيل لهم إن الرشكة مل يعد لديها أي عمل لهم .مرت
سبعة أشهر دون أي عمل أو راتب .ناشد غوبال واآلخرون املدير دفع املرتبات املستحقة لهم ،ثم بدأوا أيضاً يطالبونه
فقط بإعادتهم إىل ديارهم .كانوا قلقني من إجراءات العودة إىل ديارهم – هل سيسمح لهم باملغادرة من دون حيازتهم
عىل تصاريح اإلقامة الرسمية؟ كانوا خائفني أيضاً من البحث عن عمل آخر من دون أي هوية رسمية .وكان أحد زمالئهم
يف العمل قد تم إلقاء القبض عليه من قبل الرشطة ،واعتقل بسبب عدم حيازته هوية رسمية .بعد هذا الحادث ،كان
غوبال وبقية الرجال يخشون حتى مغادرة معسكر عملهم.
وبعد تغيبهم عن موعدهم للمراجعة منذ مدة طويلة ،كان غوبال وأصدقاؤه خائفني أيضاً من العودة إىل إدارة عالقات
العمل .وألن املدير كان قد قال لهم سابقاً أال يذهبوا ،فقد شعروا بالقلق من احتامل ّأل يدفع لهم إذا ذهبوا .أبلغتهم
سفارتهم أن إدارة عالقات العمل مل يعد بإمكانها معالجة قضيتهم عىل أي حال .فالرواتب املستحقة لهم كثرية ج ّدا ً،
لذلك أصبحت قضيتهم اآلن مع محكمة العمل .وكانوا قد سمعوا أن العملية يف محكمة العمل طويلة ج ّدا ً ومكلفة
ج ّدا ً ،ومل يعد الرجال يعلمون ما الذي ينبغي عليهم القيام به.
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الدعم من ممثلي الجاليات
يتلقى املهاجرون الدعم أيضاً من ممثيل الجاليات .يشغل هؤالء األفراد عادة مناصب مهنية يف قطر ويبذلون جهودا ً لدعم
املهاجرين ذوي الدخل املنخفض من جنسياتهم .ميكن تقديم هذا الدعم من خالل املنظامت أو عن طريق األفراد .يف الواقع،
هذا الخط غري واضح يف كثري من األحيان :قد يساعد املهنيون العاملون يف املنظامت أيضاً ،يف بعض األحيان ،العامل املهاجرين
كأفراد .ولكن عموماً ،يف حني كثريا ما توفر السفارات نقطة االتصال األوىل للمهاجرين الساعني إىل تحقيق العدالة ،فغالباً ما
يتصل املهاجرون أيضاً مبمثيل مجتمع الشتات املحيل يف قطر لطلب املشورة والتوجيه .تساعد نقاط االتصال هذه عىل تجاوز
التمييز والعزلة اللذين يختربهام العديد من املهاجرين يف قطر.
إن ممثيل الجاليات ،مثلهم مثل السفارات والشبكات االجتامعية ،غالباً ما يوفرون التوجيه والنصح والدفاع للمهاجرين .يف
بعض األحيان ،قد يعمد هؤالء إىل االتصال بالرشكة التي يواجه العامل مشاكل معها .ولك ّن ممثيل الجالية عند قيامهم بذلك
قد يعرضون أنفسهم لبعض املخاطر ،ألنهم ال ميلكون تفويضاً رسم ّياً بذلك .وقد رشح أحد ممثيل الجاليات وضعهم املع ّرض
للخطر عند التحدث إىل الرشكات' :ال يسمح القانون لنا أن نفعل كل هذه األشياء .وميكن أن يلقى القبض علينا يف أي وقت...
عندما نتحدث مع الرشكات ،كيف لنا أن نعرف أنهم لن يضعونا يف السجن؟' سواء كانت هذه املخاطر كبرية يف الواقع أم ال،
فقد تحدث عنها ممثلو الجاليات يف كثري من األحيان .فمفهومهم لهذه املخاطر يعكس إدراك جميع األجانب يف قطر للمخاطر
املعرضني لها ،بغض النظر عن وضعهم االقتصادي.
يرافق أيضاً ممثلو الجاليات أحياناً املهاجرين عندما يتفاعلون مع النظام القضايئ .ينبع سبب مرافقة املهاجرين جزئيّاً من
إدراكهم العام للصعوبة التي ميكن أن يواجهها املهاجرون يف هذه املؤسسات بسبب الحواجز اللغوية .قال ممثل إحدى الجاليات
عن إدارة عالقات العمل' :عليهم توفري بعض املرتجمني هناك بدالً من ذهاب أحد أفراد الجالية' .باإلضافة إىل مساعدة العامل
املهاجرين عىل التنقل يف بريوقراطية دائرة عالقات العمل ومحكمة العمل الصعبة ،يؤمن ممثلو الجاليات أيضاً بعض املساعدات
املالية للمهاجرين الذين يعانون من مشاكل العمل .الصندوق الخريي للجالية الهندية ( ،)ICBFعىل سبيل املثال ،يوفر ،من
بني أشكال أخرى من املساعدة ،اإلعانة املالية للمهاجرين ليك يساعدهم يف نفقات املعيشة فيام ال تزال قضاياهم يف محكمة
العمل .يعمل الصندوق تحت مظلة السفارة الهندية ،ولكن أنشأه ويديره أعضاء مجتمع الشتات الهندي .يقدم أفراد من ممثيل
الجالية املساعدة املالية أيضاً ،يف كثري من األحيان من جيبهم الخاص .تذكّر أحد ممثيل الجالية جهوده مع مهاجر كان لديه
قضية يف محكمة العمل ،كالتايل،
لقد استغرقت التسوية سنتني .حتى ذلك الوقت ،كنت أدفع إيجار غرفته ...لذا عليه أن يدفع يل اآلن حواىل
 4500ريال [ 1236دوالرا ً] .عليه أن يدفع يل شخص ّياً .وبعد تسوية القضية ،رحل .ثم اعتقد أن بإمكانه العودة
بتأشرية عمل أخرى .لألسف هناك حظر عىل السفر ،لذلك لن يعود .إذا ً ،من خرس املال؟ فقط ألنني أحد ممثيل
الجالية ،فقدت  4500ريال.
تدعم املساعدة املحدودة التي يقدمها ممثلو الجالية للعامل املهاجرين ،كأفراد ومنظامت ،النظام القضايئ الرسمي يف قطر.
إال أن الجاليات الوطنية هي من ينظم هذه الشبكات غالباً .وتجدر اإلشارة إىل أن موارد وقدرات هؤالء املمثلني واملنظامت
املجتمعية املختلفة ليست موزعة بالتساوي .الجالية الهندية ،عىل سبيل املثال ،راسخة يف قطر ،وتضم العديد من املهنيني
الناجحني .ونتيجة لذلك ،هناك العديد من الرعايا الهنود يف قطر ميلكون موارد للمساهمة يف منظمة مثل الصندوق الخريي
للجالية الهندية ،وتقديم أشكال أخرى من املساعدة للعامل املهاجرين الهنود .الجالية النيبالية يف قطر ،من ناحية أخرى،
مكونة بغالبيتها الساحقة من املهاجرين ذوي الدخل املنخفض .يف حني أن هناك نيباليني يف مناصب مهنية قادرين عىل تقديم
املساعدة للعامل املهاجرين ،فإن نسبة املهاجرين املهنيني النيباليني إىل الطبقة العاملة النيبالية أصغر بصورة ملحوظة من نسبة
املهاجرين املهنيني الهنود .وميكن أن يقال اليشء نفسه عن الجاليات األخرى من املهاجرين األجانب يف املنطقة .بالتايل ،يف حني
يسهم ممثلو الجاليات هؤالء يف دعم النظام القضايئ القطري ،فإن املوارد االجتامعية واملالية موزعة بشكل غري متسا ٍو بني جموع
الجاليات األجنبية يف قطر.
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الدعم من منظمات أخرى
باإلضافة إىل املنظامت ذات الجنسيات املختلفة يف قطر ،هناك منظامت أخرى تقدم املساعدة للمهاجرين الذين يعانون مشاكل
متعلقة بالعمل .اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان واملؤسسة القطرية ملكافحة اإلتجار بالبرش هام أبرز األمثلة .هذه املنظامت لها
أدوار متميزة ولكن هناك أيضا بعض التداخل يف الدعم واملساعدة اللذين تقدمهام للجاليات األجنبية يف قطر.
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان هي لجنة رسمية مستقلة مالياً وإدارياً عن الوكاالت الحكومية .وهي تعمل عىل القضايا ذات
الصلة بالعامل املهاجرين ،فضالً عن عدد من قضايا حقوق اإلنسان األخرى التي ال عالقة لها بالهجرة .إحدى مساهامتها يف مجال
العاملة املهاجرة هي توزيع املعلومات املتعلقة بحقوق العامل .كتاب حقوق العامل للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،الذي نرش
31
بسبع لغات ،يرشح قانون العمل بكلامت مبسطة .كام قدمت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مركز التضامن،
دورات تدريبية ملمثيل الجاليات حول حقوق العامل .كذلك تتعامل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مع مشاكل عمل املهاجرين.
وهم قادرون عىل حل بعض هذه الشكاوى وديّاً مع الرشكات املعنية .يف حاالت أخرى ،تساعد املهاجرين الذين لديهم مشاكل
32
عمل يف تحديد الهيئة الحكومية املناسبة لبت قضيتهم أو حلها.
املؤسسة القطرية ملكافحة اإلتجار بالبرش هي مؤسسة خاصة أنشأتها الحكومة .وهي توفر املساعدة لضحايا اإلتجار بالبرش.
تستخدم املؤسسة تعريف اإلتجار بالبرش يف املادة  ،3الفقرة (أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص:
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس
أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا لنيل
موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل ,ويشمل االستغالل كحد أدىن استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال
االستغالل الجنيس أو السخرة أو الخدمة قرسا ً أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء.
العامل املهاجرون الذين يتصلون باملؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش للحصول عىل املساعدة دون أن يستوفوا معايري
االتجار بالبرش يتلقون املشورة ويحالون إىل السلطة املختصة .العامل الذين ال يستوفون معايري االتجار بالبرش مؤهلني لتلقي
املساعدة القانونية والدفاع مع السلطات الحكومية .هؤالء العامل مؤهلون أيضاً لتلقي املساعدة املالية ما دامت دعاويهم يف
املحكمة .باإلضافة إىل ذلك ،تدير املؤسسة القطرية لإلتجار بالبرش ملجأ للنساء ضحايا االتجار بالبرش (املؤسسة القطرية ملكافحة
33
االتجار بالبرش .)2011
ومع أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان واملؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش تختلفان إىل حد ما من حيث الفئة التي
تتوجهان إليها والخدمات التي تقدمانها ،إال أن كالهام قادر عىل تقديم الدعم املؤايت واملساعدة للمهاجرين الذين يدخلون
النظام القضايئ القطري .ويف حني أن كال املنظمتني تعمالن بشكل مستقل عن الحكومة ،فلديهام أيضاً عالقات عمل قوية مع
الدولة .تسهل هذه العالقة القوية عىل ما يبدو تقديم دعم فعال للمهاجرين الذين يسعون للحصول عىل خدماتها .ومع ذلك،
فإن عدد املهاجرين الذين يطلبون املساعدة من هذه املنظامت ،قليل نسبياً باملقارنة مع عدد املهاجرين الذين يلجأون إىل
سفاراتهم .فنقص املعرفة حول هذه املنظامت والحواجز اللغوية تحول عىل األرجح دون التامس املزيد من املهاجرين املساعدة
من هذه املؤسسات .يف الوقت نفسه ،يبدو أن مستوى االهتامم والدعم اللذين توفرهام اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
واملؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش هو حصيلة مبارشة للعدد الضئيل من املهاجرين الذين يطلبون مساعدتهام .ومن
شأن تزايد عدد املهاجرين الذين يطلبون املساعدة من هاتني املنظمتني أن يربك قدرتهام عىل توفري نفس املستوى من الدعم.
 31مركز التضامن هو منظمة عاملية مولتها فدرالية العمل األمريكية وكونغرس املنظامت الصناعية ،مهمتها العاملية هي تعزيز قوة العامل االقتصادية
والسياسية حول العامل من خالل دعم النقابات الدميقراطية املستقلة .أنشأ مكتب قطر عالقة طويلة وثابتة مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف قطر.
 32أنظر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .2011 ،2010
 33أنظر املؤسسة القطرية ملكافحة اإلتجار بالبرش .2011

38

اليد العاملة المهاجرة والحصول على العدالة في قطر المعاصرة

انطباعات ختامية :التخلي عن العدالة والعودة إلى الوطن
االستنتاج املركزي يف هذا القسم هو أن النظام القضايئ يف الدولة القطرية مدعوم من الرصيد االجتامعي والسيايس واالقتصادي
للمهاجرين يف قطر .ويف حني أن النظام القضايئ الرسمي يقدم بعض السبل التي متكن املهاجرين من معالجة مظاملهم ،إال
أن عقبات هذا النظام تؤدي إىل رد العديد منهم عند بداية تقديم الشكاوى .فبفضل جهود وطاقات الشبكات االجتامعية
للمهاجرين ،والسفارات ،وممثيل الجاليات ،واملؤسسات شبه الحكومية املتنوعة ،يتمكن املهاجرون من االنخراط يف العملية
القضائية .ويف حني أن هذه املجموعة غري الرسمية من املوارد رضورية نظرا ً إىل الفعالية املحدودة للنظام القضايئ املتعلق
باملهاجرين ،غالباً ما تكون غري كافية لتشجيع املهاجرين عىل املثابرة يف محاوالتهم لحل مظاملهم ،أو حتى للسامح لهم بذلك.
بدالً من ذلك ،كثريون منهم يتخلون ببساطة عن مطالبهم ويسعون للعودة إىل وطنهم.
وعندما يقررون العودة إىل وطنهم ،فإنهم يتخلون عن أي فرصة لتلقي أي أموال مستحقة لهم أو إليجاد حل لشكاواهم كذلك.
هذا القرار من وجهة نظر اليد العاملة املهاجرة هو مع ذلك قرار عقالين :معظمهم ،حتى بتجربتهم القصرية مع النظام القضايئ،
ميكنهم مالحظة طول الوقت الذي ستستغرقه دعواهم للوصول إىل أي حل .والعكس ،بعضهم اآلخر يفتقر إىل أي معرفة بكيفية
الوصول إىل العدالة من خالل املحكمة يف املقام األول .ولكن بالنسبة إىل معظمهم ،تؤدي هذه املسارات نحو العدالة إىل اتجاه
وحيد :رفع دعوى يف القضاء ،يعني مواجهة أشهر من البقاء من دون دخل .أو سيضطرون إىل البحث عن عمل غري قانوين.
راجيش ،وهو مهاجر قرر محاولة العودة إىل دياره يف أقرب وقت ممكن بدالً من انتظار نتيجة دعواه القضائية ،لخص هذه
املعضلة ' :أريد العودة إىل نيبال يف أرسع وقت ممكن إن حصلت عىل املال أم ال ...الحقيقة من الصعب ج ّدا ً البقاء هنا من
دون عمل ومال'.
ويف حال قرر املهاجرون التخيل عن هدفهم يف بت شكاواهم والعودة ببساطة إىل ديارهم ،فإنهم يواجهون عدة عقبات إضافية
عليهم التغلب عليها قبل أن يتمكنوا من الرحيل .عادة ما تكون جوازات سفرهم يف حوزة صاحب العمل ،وعليهم الحصول
عىل ترصيح خروج ملغادرة البالد .باإلضافة إىل ذلك ،هم بحاجة إىل تذكرة الطائرة .وعىل الرغم من أن عددا ً قليالً من العامل
املهاجرين يعرفون بالكامل الخيارات املتاحة أمامهم ،ميكن للسفارات ،وإدارة عالقات العمل ،وإدارة البحث واملتابعة جميعاً أن
تلعب دورا ً يف الحصول عىل ترصيح خروج .معروف أن السفارات وإدارة عالقات العمل تتصل بالكفيل وتطلب ترصيح خروج،
والسفارات غالباً ما تصدر رسائل رشح (باللغة العربية) لتسهيل تفاعالت املهاجرين مع هذه اإلدارات األخرى .وغالباً ما تنتهي
العملية عند إدارة البحث واملتابعة ،وهناك يروي املهاجرون أن املواعيد املتعاقبة كثريا ً ما تتطلب أشهرا قبل أن يتم الحصول
عىل ترصيح خروج .يف الحاالت التي يكون فيها الكفيل األصيل غري مستعد للتنازل عن جواز سفر املهاجر ،عىل إدارة البحث
واملتابعة أيضاً أن تطلب من السفارة إصدار وثيقة سفر.
الحصول عىل املال من أجل تذكرة الطائرة للعودة إىل الوطن يطرح مجموعة مختلفة من العقبات أمام املهاجر .بعض املهاجرين
من بعض الدول يأتون مع شكل من أشكال التأمني املطلوبة التي ،من الناحية النظرية ،ميكن أن تستخدم لدفع مثن تذكرة
العودة .إال إن األموال يف بوالص التأمني هذه محدودة ،لذلك يتم اللجوء إىل الخيارات األخرى واستنفادها أوالً .غالباَ ما تتصل
السفارات بالكفيل و  /أو وكالة التوظيف لطلب املال من أجل التذكرة .الكفيل ملزم عادة بدفع مثن التذكرة إذا اكتملت مدة
عقد املهاجر ،ولكن نهاية مدة العقد غالباً ما تكون نقطة خالف يف الدعاوى املرفوعة أمام النظام القضايئ القطري .وكاالت
التوظيف ملزمة كذلك من الناحية التقنية بتوفري تذكرة يف كثري من الحاالت .ولكن يف املامرسة العملية ،قليال ما ينفذ أي من
هذه الخيارات بأمانة .بدالً من ذلك ،تقدم منظامت مجتمع الشتات األموال للعامل 'العالقني' وتجمع السفارات التربعات من
أفراد الجالية ،أو يساعد ممثلو الجاليات املهاجرين ذوي الدخل املنخفض عىل رشاء التذاكر من أموالهم الشخصية.
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 3.3قصة مانوج

غادر مانوج النيبال يف العام  .2012يف قطر ،عمل لحساب رشكة تزويد يد عاملة تقدم خدمات حراسة وتنظيف .يف
األشهر الخمسة األوىل ،كانوا ينظفون املدارس .وعىل الرغم من أن مانوج ورجاالً آخرين مل يستلموا تصاريح إقامتهم،
وبطاقاتهم الطبية ،وبصامتهم ،كانت الرشكة تدفع راتبه ورواتب العاملني معه كام وعدت .ولكن يف أحد األيام قيل لهم
مل يعد هناك املزيد من العمل :بدالً من ذلك ،طلب منهم االنتظار ببساطة يف معسكر العمل حتى تجد رشكة تزويد اليد
العاملة عقدا ً جديدا ً لخدماتهم .يف مواجهة غياب الرواتب ومع الديون املتعلقة بالهجرة يف النيبال التي عليهم دفعها،
ذهب مانوج وزمالؤه إىل السفارة النيبالية ،حيث قيل لهم أن يرفعوا دعوى يف فرع إدارة عالقات العمل يف املنطقة
الصناعية.
يف اجتامعهم الثاين يف إدارة عالقات العمل ،تم التوصل إىل اتفاق مع رئيس عامل الرشكة ،وهو نفسه من املهاجرين
املرصيني :ستدفع الرشكة مثن تذاكرهم إىل ديارهم ،وسوف يتمكنوا من الرحيل قريباً .عىل الرغم من بعض الرتجمة
باللغة الهندية ،مل يعرف مانوج وزمالؤه كيف تم التوصل إىل هذا االتفاق ،ألنهم مل يتمكنوا من فهم ما تبادله رئيس
العامل املرصي ومسؤولو الوزارة من كالم باللغة العربية .لكنهم كانوا راضني عن النتيجة .كان كل ما يريدونه هو العودة
إىل ديارهم.
إال أنهم عندما عادوا إىل معسكر عملهم ،اتهمهم رئيس العامل برسقة ماله 2000 -أو  3000ريال قطري ،كام يذكر
مانوج .هددهم رئيس العامل أنه إذا مل يوقع أحد الرجال عىل ورقة مكتوبة باللغة العربية ،سيستدعي الرشطة .وقع
زميل مانوج الورقة .وبعد ذلك بوقت قصري ،وعد رئيس العامل ذلك الزميل مبساعدته عىل املغادرة إىل نيبال ،وذهبوا معاً
يف سيارة .عوضاً عن ذلك قاد رئيس العامل املهاجرين إىل إدارة البحث الجنايئ حيث ،وفقاً ملانوج ،سجن زميله بسبب
الوثيقة التي وقعها  -اعرتاف خطي بالرسقة ،باللغة العربية .وعندما عاد إىل معسكر العمل قال رئيس العامل للرجال
اآلخرين أنهم إذا مل يسقطوا قضيتهم ضد الرشكة ،فإنه سريفع دعوى ضدهم أيضاً يف إدارة البحث الجنايئ .وهددهم
بأنهم هم أيضاً سيسجنون.
عندما متت مقابلتهم لهذه الدراسة ،قال رئيس العامل واملندوب ،وهو أيضاً مرصي ،ملانوج واآلخرين ،إنه إذا تدبروا املال
لتذاكر العودة إىل وطنهم ستقوم الرشكة برتتيب تصاريح الخروج الالزمة .كذلك طلب املندوب أن يحرضوا  200ريال
قطري ( 55دوالرا ً) لتصاريح الخروج .وعندما زاروا منزل كفيلهم القطري ،أكد عرض رئيس العامل :إذا اشرتوا التذاكر،
سيتم ترتيب تصاريح الخروج.
كل هذا ترك مانوج يف حرية وإحباط .و عندما فكر مليّاً يف وضعه ،وعرض الحصول عىل ترصيح خروج ،قال مانوج 'نحن
فقراء .كيف ميكننا تدبر املال للحصول عىل تذكرة الطائرة؟ نحن يف ورطة ونطالبه مبساعدتنا' .و نظرا ً إىل التحديات التي
واجهته حتى اآلن ،يخىش املزيد من املتاعب .قال مانوج 'رئيس العامل ذيك ج ّداً'' .ميكنه أن يفعل أي يشء'.
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ينبغي فهم هذا الشكل النهايئ للدعم املايل يف سياقه .وكام رشح أحد ممثيل الجاليات،
إذن ال أحد يريد القتال .يعرفون أن الذهاب إىل املحكمة' ،سوف نكسب القضية ،وسوف نحصل عىل مستحقاتنا
القانونية من صاحب العمل '.ولكن كيف الوصول إىل هناك؟ من الذي سيساعدكم؟ ألنه إذا اتصل يب شخص ما،
أقول' ،حسنا ،سوف أعطيك تذكرة واحدة للذهاب '.ثم نطلب من السفارة أو من أي منظمة أخرى' ،هذا املسكني
يريد العودة ،أعطوه تذكرة' ألن ليس لدينا وقت لخوض معركة من أجله.
تكشف ترصيحاته كيف تعرقل التربعات لرشاء هذه التذاكر من قطر إىل الوطن ،يف كثري من األحيان ،سري نظام الدولة القضايئ.
إذ غالباً ما يشجع ممثلو الجاليات املحلية وحتى السفارات العامل الذين ليس لديهم أي راتب وال دعم مايل ،ويواجهون
مهالً زمنية طويلة للحصول عىل العدالة ،عىل العودة ببساطة إىل ديارهم .وتنبغي اإلشارة أيضاً إىل أنه يف حني أن السفارات
ومجتمعات الشتات األكرث ثباتاً قادرة عىل تدبري هذه األموال ،فإن عدد املهاجرين املحتاجني إىل تذاكر الطائرة يثقل إىل حد كبري
كاهل املوارد املتاحة .لكن ،عىل الرغم من التحديات الهائلة التي تحول دون عودة املهاجرين إىل ديارهم ،يعترب هذا الخيار يف
كثري من األحيان الطريق األسهل إىل حل معضالتهم .كام يبني أيضاً أن النظام القضايئ القطري ،كسياق وكهيكلية ،يعالج جزءا ً
ضئيالً وحسب من الحاالت التي تتطلب البت.

 .4المهاجرون والعدالة والعمل المنزلي
المهاجرون والعمل المنزلي
'الخادمات' ،وعامل الحدائق ،والسائقون ،وعامل املنازل اآلخرين يشكّلون مك ّوناّ أساسياّ من القوى العاملة األجنبية يف قطر
ودول الخليج املجاورة .مع ذلك وبسبب عملهم يف القطاع املنزيل ،فهم مستثنون من تغطية قانون العمل ،وبالتايل ال يحق
لهم اللجوء إىل إدارة عالقات العمل ومحكمة العمل ،الهيأتان األساسيتان من النظام القضايئ القطري الواردان يف هذا التقرير.
القضايا املرفوعة من قبل عامل املنازل يغطيها عادة القانون املدين 34.بسبب موقعهم الفريد يف القانون ،وبسبب ظروف العمل
املتشابهة للكثري من هؤالء املهاجرين يف قطر ،يكون أمامهم عدد أقل من الخيارات عندما يتعرضون ملشاكل ،وال يتاح لهم إال
بعض جوانب نظم الدعم التي وردت يف هذا التقرير .من زاوية أخرى ،نظام الدعم غري الرسمي (الوارد الكالم عنه يف القسم
الثالث) أمر حيوي للمهاجرين العاملني يف القطاع املنزيل عىل وجه الخصوص ،ألنه إىل حد كبري خيارهم الوحيد عند السعي
ملعالجة املشاكل .وعالوة عىل ذلك ،فإن القضايا الكامنة التي تشكل صلة وصل للعديد من تحديات ومشاكل املهاجرين املذكورة
يف هذا التقرير  -مبا يف ذلك غياب أي وقت فراغ وانعدام حرية التنقل يف املدينة الحديثة ،عىل وجه الخصوص  -كثريا ما تكون
خصص هذا القسم حرصا ً لدراسة املهاجرين العابرين للحدود يف
حادة يف صفوف هذه الفئة من املهاجرين العابرين للحدود .يُ ّ
قطاع العمل املنزيل القطري .ونسعى لوصف التحديات الخاصة التي يواجهونها ،ولتصوير كيف ينشدون العدالة ملعالجة تلك
التحديات بإيجاز.

األعمال المنزلية :مشاكل متشابهة ،مشاكل مختلفة
يف املقابالت التي أجريت لهذه الدراسة ،كان من الواضح متاماً أن العديد من مشاكل العمل التي يواجهها العامل املهاجرون
'العاديون' يف صفوف القوى العاملة األجنبية يف البالد كانت أيضاً شائعة يف أوساط املهاجرين يف قطاع العمل املنزيل .فعدم دفع
الراتب املوعود يف العقد ،عىل سبيل املثال ،كثريا ً ما يرِد كسمة مشرتكة للعمل املنزيل يف قطر .بعض هؤالء العامل املنزليني – مبن
فيهم املستقدمون من الفليبني ،املصدر املألوف والتاريخي لعامل املنازل يف جميع أنحاء املنطقة  -يندرجون ضمن أطر اتفاقات
ثنائية تهدف إىل حامية وصون مستويات أجور هؤالء املهاجرين .فقد قررت حكومة الفليبني ح ّدا ً أدىن لألجور هو  400دوالر
لعاملها املنزليني يف الخارج يف العام  35.2007ونتيجة لهذه السياسة ،يوقع عامل املنازل املهاجرون عقدا ً يف الفليبني قبل املغادرة
ينص عىل أن رواتبهم يف قطر هي ،عىل األقل 400 ،دوالر شهرياً .ومع ذلك ،يصل العديد من العامل املنزليني ،وحتى أولئك
القادمني من الفليبني ،ليجدوا أن مستوى رواتبهم سيكون أقل مام وعدوا به يف العقد قبل املغادرة.
عادةً' ،وكاالت التوظيف' التي تستقدمهم إىل قطر هي من ت ُقدم عىل هذه التعديالت عىل مستوى رواتبهم .وفقاً ملقابالتنا ،عادة
ما تحدد هذه الوكاالت مستويات املرتبات الشهرية للعاملة املنزلية مببلغ  800ريال قطري ( 220دوالرا ً) أو  900ريال قطري
( 247دوالرا ً) .وعالوة عىل ذلك ،غالباً ما تتجاهل األرس التي تكفلهم حتى مستويات الرواتب هذه ،فقد أشار العديد من عامل
املنازل الذين استطلعت آراؤهم ،إىل أن مستويات األجر الشهري هي  800ريال قطري (220دوالرا ً) ،أو  700ريال قطري (192
دوالرا ً) ،أو حتى أقل من ذلك .بسبب عملهم يف القطاع املنزيل والتحديات املح ّددة التي غالباً ما يواجهونها ،يجدون القليل من
الخيارات ملعالجة هذه املظامل .قالت كلوديا ،وهي عاملة منزلية من الفليبني ،أنه كان من املفرتض أن يكون راتبها' 400دوالر
[ ُوعدت بها يف الفليبني] ،لكنهم مل يفوا به عندما جئت اىل هنا ...ال أستطيع أن أشكو ألن ليس لدي خيار ،أيّاَ كان املبلغ الذي
أعطوين إياه ،انتهى األمر' .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي التمييز بني عدم دفع الراتب املوعود يف العقد وعدم دفع الراتب نفسه – أي
الحاالت التي ال يحصل فيها عامل املنازل عىل أجرهم إطالقاً ،مثل العامل املهاجرين اآلخرين.
 34بسبب تغطيتهم مبوجب القانون املدين ،ال يُغطى عامل املنازل مبوجب املادة  10من قانون العمل ،التي تنص عىل أن العامل الخاضعني لقانون العمل
ال يدفعون بدالً لقاء دعاواهم .وألن عىل العامل املنزليني أن يدفعوا عن القضايا التي تحال إىل املحكمة ،قلة منهم متلك املال واملوارد الالزمة ،وبالتايل تكون
الدعاوى املرفوعة قليلة.
 35غالف تاميز .عقد اجتامع قطري -فليبيني ملعالجة مشاكل العاملة 15 .حزيران/يونيو .2013
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 4.1قصة ماليني

جاءت ماليني من رسيالنكا للعمل كخادمة .كان من املفرتض ،وفقاً لعقدها ،أن تقبض  950رياالً قطرياً ( 261دوالرا ً)
شهرياً ،ولكن مبجرد أن بدأت العمل تلقت فقط  650رياالً قطرياً ( 179دوالرا ً) شهرياً .كان عليها أن تبدأ العمل يف
الساعة  4:30صباحاً كل يوم .وكانت كفيلتها امرأة قطرية ،وشملت مسؤوليات ماليني جميع أعامل الطبخ و التنظيف يف
املنزل .وبعد االنتهاء من هذا العمل يف منزل كفيلتها ،طلب منها أن تذهب إىل منزل شقيق كفيلتها حيث كان عليها أن
تقوم بكل أعامل التنظيف والطبخ والغسيل .بحلول وقت عودتها إىل املنزل للنوم كل ليلة ،كان الوقت يتجاوز منتصف
الليل .وعالوة عىل ذلك ،كانت تعطى الخبز فقط لألكل.
بعد سبعة أشهر من هذا الوضع ،قالت ماليني لكفيلتها إنها تريد االستقالة .بدأت كفيلتها بالصياح وقالت إن عليها إنهاء
عقدها ملدة عامني .قالت ماليني لها' :إذا عملت هنا ملدة سنتني ،رمبا سأموت ،بالعمل يف منزلني بهذه الطريقة ومن
دون أي طعام' .ثم ه ّددها شقيق كفيلتها برضبها ،فهربت من املنزلني .ذهبت إىل السفارة الرسيالنكية حيث قيل لها أن
تعمل يف مكان آخر ريثام يكون لديها ما يكفي من املال لرشاء تذكرة الطائرة إىل رسيالنكا.
بدأت ماليني بالعمل لدى أرسة أخرى حيث كانت الظروف أفضل بكثري .عملت لدى هذه األرسة ملدة تسعة أشهر،
لكنهم غادروا قطر بعدها .يف الوقت نفسه تقريباً ،أصيب زوجها يف حادث يف رسيالنكا .ومل يعد قادرا ً عىل العمل ،ما
عزز حقيقة أنها بحاجة إىل البقاء يف قطر .إذ ميكن لدخلها أن يعيل زوجها ،وابنتها ،ووالدتها .مع هذه الخطة يف بالها،
دفعت لزوجني قطريني  8000ريال قطري ( 2197دوالرا ً) للحصول عىل تأشرية حرة .أخربها الزوجان أنهام سوف يحصالن
عىل اإلفراج من كفيلتها األصلية ونقل تأشريتها إىل اسميهام .اعتقدت ماليني أنها مع تأشرية حرة ،سوف تكون قادرة عىل
العمل لدى أرس مختلفة وتغيري أصحاب العمل إذا واجهت املزيد من املشاكل.
بدأت ماليني بالعمل لدى أرسة أخرى ولكنها هناك أيضاً واجهت مشاكل .كانت والدة األرسة تصيح يف وجهها باستمرار.
واتهمتها املرأة زورا ً بتناول طعامهم عىل الرغم من أن ماليني كانت حريصة دامئا عىل رشاء واستهالك طعامها الخاص
فقط .كام طردت املرأة يف إحدى املرات ماليني من املنزل أثناء الليل .ق ّررت ماليني مغادرة هذه األرسة ،و بدأت تبحث
عن فرص أخرى للعمل املنزيل.
وجدت أخريا ً بعض األرس التي كانت عىل استعداد لتوظيفها ،لكنها أرادت أن ترى دليالً عىل حيازتها تأشرية صالحة.
حاولت االتصال بالزوجني اللذين كان من املفرتض أن يرتبا لها التأشرية الحرة ،لكنهام مل ير ّدا أبدا عىل االتصاالت .علمت
يف نهاية املطاف أنهام حتى مل يأخذا أبدا ً عناء االتصال بكفيلتها األصلية من أجل رسالة اإلفراج .بل إن كفيلتها األصلية
سلمت جواز سفرها إىل إدارة البحث واملتابعة عندما هربت ،وهي ترفض اآلن إعطاءها رسالة اإلفراج التي هي بحاجة
ماسة إليها .وبدون تأشرية عمل سارية املفعول ،مل تتمكن من الحصول عىل عمل بدوام كامل وكافحت لتلبية نفقات
معيشتها عرب العمل بدوام جزيئ يف منازل مختلفة.
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باإلضافة إىل قضايا الراتب هذه ،يعاين العديد من عامل املنازل أيضاً ساعات العمل الطويلة .ليس من غري املألوف أن يعمل
هؤالء املهاجرون عرشين ساعة يومياً  -وحتى أحياناً أكرث من ذلك .و ما يضاعف من صعوبة جداول العمل اليومية غالباً هو
حقيقة أن العديد منهم أيضاً ال يحصلون عىل يوم عطلة ،وغري قادرين أو ممنوعني بالفعل من مغادرة املنزل حيث يعملون.
وقد أشار عامل منزليون آخرون إىل أن كفالءهم/األرس ال يسمحون لهم باستخدام الهواتف النقالة .بسبب املعايري واملامرسات
العرفية يف جميع أنحاء املنطقة ،يستحيل تقريباً إجراء مسح لهذه الفئة من املهاجرين 36.ونتيجة لذلك ،ال يُعرف الكثري عن
مدى انتشار هذه القضايا .ولكن يف البحث النوعي ،الحظ علامء األثنوجرافيا منذ فرتة طويلة ثبات هذه القضايا ،وعامل املنازل
أنفسهم يؤطرون يف كثري من األحيان هذه املشاكل باعتبارها شيئاً مرتابطاً بشكل واضح مع العمل يف القطاع املنزيل يف جميع
أنحاء املنطقة .إال أن أكرث ما يلفت النظر هنا ،هو أن هذه القضايا تتجىل مبظهرين :إنها مظامل يف جوهرها ،بل هي يف الوقت
نفسه القوى التي متنع عامل املنازل من الوصول إىل العدالة ،ومالحقة البت يف قضاياهم ،والسعي إىل حل أوضاعهم.
يف حني أن عدم دفع الرواتب وساعات العمل الطويلة هام قضيتان مشرتكتان بني جميع قطاعات القوى العاملة األجنبية يف
املنطقة ،يتعرض عامل املنازل بشكل خاص إىل أشكال من سوء املعاملة العاطفية والجسدية والجنسية .يف املقابالت التي أجريت
يف أحد مالجئ 'الخادمات الهاربات' يف قطر ،تك ّرر ذكر هذه املسائل يف العديد من روايات النساء عن املشاكل التي يواجهنها
لدى األرس التي يعملن عندها .وترتبط هذه األشكال من اإلساءة بالتأكيد مبهن املهاجرين يف مجال العمل املنزيل ،واملنازل ،والعزل
القرسي والتحكم الذي يواجهه الكثري منهم هناك .يف املقابالت التي أجريت لهذه الدراسة ،وصفت عامالت املنازل كيف يرصخ
بهن أرباب األرسة نسا ًء ورجاالً ،ويشتمونهن يف أوضاع متنوعة .بعضهن أيضاً تكلمن عن حاالت من التحرش الجنيس واإلساءة.
ورمبا األهم من ذلك ،أن هذه العالقات غالباً ما تؤطر كمشاكل مالزمة للمهنة – ليس كمشاكل غري عادية أو غري متوقعة ،بل
كمشاكل شائعة ج ّدا ً يف التجربة الجامعية لعامل املنازل يف املنطقة .وما دام ليس لدينا علم بأي دراسة تحاول تبيان الوترية التي
تحدث فيها هذه املشاكل ،فإنها غالباً ما تكون مفاصل مركزية يف محاوالت عامالت املنازل الدخول إىل النظام القضايئ القطري.

عمال المنازل والمسارات الصعبة نحو العدالة
العزلة النسبية لعملهم تشكل أرضية حصول عامل املنازل عىل العدالة .فالعمل واإلقامة لدى أرسة خاصة يؤديان يف كثري من
األحيان إىل نقص التنقل يف املحيط الحرضي ،ما يرتك هؤالء املهاجرين العابرين للحدود عاجزين عن إنشاء شبكة عالقات أو
التواصل مع غريهم من املهاجرين .يف حني ميكن أن تستفيد اليد العاملة املهاجرة يف قطاع العمل 'العادي' بسهولة من خربات
غريهم من املهاجرين ومعارفهم ،فاألمر عادة أكرث صعوبة بكثري بالنسبة إىل املهاجرين يف القطاع املنزيل .ومن دون هذه الشبكة
العمل سوى خيارات محدودة ج ّدا ً ،فيبدأ مسارهم إىل
االجتامعية ،ويف ظل بقائهم يف املنزل حيث يواجهون مشاكل ،ال ميلك ّ
العدالة عادة مع 'الهروب'.
بالنسبة إىل بعض هؤالء العامل املنزليني ،نقطة اتصالهم األوىل هي سفارتهم .تتصل السفارات أحياناً بصاحب العمل/األرسة
املضيفة وتسعى إىل معالجة املشكلة .كام قد تطلب السفارات أن متنح األرسة إفراجاً (شهادة عدم اعرتاض) إىل العامل املنزيل،
عمل املنازل
ما يسمح له بنقل كفالته إىل أرسة أخرى .إال أنه يف معظم األوقات ،يقوم الكفالء بإبالغ إدارة البحث واملتابعة عن ّ
الهاربني .كام أن عىل السفارات نفسها أن تبلغ الرشطة عن عامل املنازل 'الهاربني' ،وعند هذه النقطة غالباً ما يتم نقلهم إىل إدارة
البحث واملتابعة .هناك ،يُلقى القبض عىل عامل املنازل إىل أن تحدد اإلدارة من هو املسؤول عن رشاء تذكرة عودتهم إىل ديارهم.
يتعلم العديد من عامل املنازل الهاربني ،عرب الخربة أو املشورة ،تجنب سفاراتهم .فهم يعلمون أو أصبحوا يدركون أنهم باالتصال
بسفاراتهم ،سينتهي بهم املطاف عىل األرجح يف إدارة البحث واملتابعة لبعض الوقت ،وسيتم ترحيلهم يف النهاية .لتجنب هذا
 36يف قطر وجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ،توسع البحث يف صفوف العامل األجانب بشكل كبري ،ويعود ذلك جزئياً إىل إمكانية الوصول إليهم.
الميكن قول اليشء نفسه عن العامل املنزليني .يف قطر ويف الدول املجاورة ،يعترب املنزل حيزا ً له حرمة ،وليس من املواقع التي ميكن إجراء استطالعات فيها
أو أبحاث إثنوغرافية .ونتيجة لذلك ،املعلومات املتوافرة عن عامل املنازل يف قطر واملنطقة ككل أقل نسبياً.
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االحتامل ،يقيمون بدالً من ذلك ويف أغلب األحيان مع األصدقاء ،ويحاولون الحصول عىل عمل آخر (غري قانوين) .يتحمل
األصدقاء الذين يبقون عندهم بعض املخاطر عندما يسمحون للعامل الهاربني بالبقاء معهم .فقد أقرت إيناس بالخطر الذي
تعرض له أصدقاؤها عندما هربت من منزل كفيلها .وقالت 'لو قبض عيل ،أعلم أنه سيكون ذلك مشكلة للناس الذين أقيم
عندهم' .وأقرت بضعفها وبعدم استقرار حالتها .ولكن مثل العديد من العامل املنزليني اآلخرين الذين هم يف مثل حالتها ،تأمل
يف أن تتمكن من خالل عمل مناسب أن تدخر ما يكفي من املال لرشاء تذكرة الطائرة .هذا املسار سيكون برأيها أرسع من
الوصول مفلسة إىل مركز االحتجاز يف إدارة البحث واملتابعة ،وهو املسار الذي غالباً ما ينتج عن االتصال بالسفارات.
وكاالت التوظيف هي أيضاً نقطة اتصال بالنسبة إىل بعض عامل املنازل .ال يهاجر جميع عامل املنازل إىل قطر من خالل وكالة
توظيف ،ألن كثريين قادرون عىل ترتيب العمل بشكل مبارش ،أو من الخارج ،عرب شبكاتهم االجتامعية .ولكن بالنسبة إىل العديد
من عامل املنازل ،وكالة التوظيف التي جلبتهم إىل قطر هي نقطة اتصالهم األوىل  -وأحياناً الوحيدة .عندما يواجهون مشكالت
يف املنزل حيث يعملون ،فإنهم غالباً ما يعودون إىل الوكالة ويسعون للعمل لدى أرسة مختلفة .تحدث هذه الخطوة منوذج ّياً يف
األشهر الثالثة األوىل من عملهم مع األرسة ،ألن هذه األخرية خالل تلك الفرتة تكون قادرة عىل الحصول عىل خادمة أخرى من
الوكالة من دون الحاجة إىل دفع رسوم التوظيف من جديد .ولكن هناك أنواع محددة فقط من املشاكل ميكن أن تطرح عىل
وكالة التوظيف .فهذه الوكاالت ال ميكنها ،عىل سبيل املثال ،التعامل عموماً مع املظامل املتعلقة بعدم دفع األجور املوعودة التي
تم التعاقد عليها قبل املغادرة ،ألن وكاالت التوظيف هي نفسها من يتجاهل رشوط العقد.
وفقاً لعامل املنازل الذين متت مقابلتهم ،عدم فعالية هذه االسرتاتيجيات ناتجة أساساً عن حقيقة أن الوكاالت ببساطة ال تعطي
شكاوى عامل املنازل أي مصداقية .ويشري عامل املنازل الذين متت مقابلتهم إىل أنه يف الحاالت التي تتصل فيها وكالة التوظيف
بالكفيل ،يؤدي ذلك إىل تغيري ضئيل أو ال تغيري بتاتاً يف سلوك الكفيل .وبينام هناك تباين كبري عىل األرجح بني وكالة توظيف
وأخرى ،فإن تجارب النساء مع وكاالت التوظيف ميكن يف بعض األحيان أن تكون سيئة أو أسوأ من تجاربهن مع األرس التي
يعملن لديهاَ .ر َوت إيناس ،عىل سبيل املثال ،ما عاشته والحظته يف مكان اإلقامة املؤقت يف وكالة التوظيف .سكنت هناك خالل
أول شهرين لها يف قطر بانتظار إلحاقها بإحدى األرس:
نأكل مرة واحدة يوم ّياً الخبز فقط ...قالت [إدارة الوكالة]' :من األفضل لك أن تعاين حتى تذهبي إىل كفيلك'.
بعض الفتيات األخريات هناك أعادهن الكفيل ...لقد جعلنا نقايس ليك ال نعود إىل مكان اإلقامة ...املرصيون
[مدراء وكالة التوظيف تلك] دفعوا لبعض النساء لقاء مامرسة الجنس ...وقال [أحد املدراء] إنه سيدفع يل 1000
ريال [ 275دوالرا ً] .فقلت له' :لست بحاجة إىل مالك .حتى لو مل آكل وأموت ،لن أفعل ذلك' .لهذا السبب
يجعلوننا نعاين ...أحياناً عندما يعيد الكفيل الخادمة ،ينمن ملدة يومني أو ثالثة أيام يف املكتب ،وليس يف أماكن
اإلقامة .كانوا يشغّلون الفتاة يف املكتب ...وقد أخربتني سيدة إندونيسية أيضاً أنها كانت تعمل لدى قطري
ملدة ثالثة أشهر من دون راتب .دفع القطري راتبها للوكالة لكن الوكالة مل تعطه لها .وبعد أن تركها القطري يف
الوكالة ،قالت لها الوكالة أنها سوف تجد لها كفيالً آخر ،ولكنها أرادت العودة إىل ديارها .فغضب املدير ولكمها.
نظرا ً إىل هذه األنواع من التجارب التي ميكن أن مير بها عامل املنازل يف وكاالت التوظيف ،من املفهوم أن العديد من النساء
يرت ّددن يف حمل مشاكلهن إىل وكاالت التوظيف .فالنساء اللوايت يقمن بذلك قد ال يلقني أي استجابة ،وقد يجدن أنفسهن يف
وضع آخر من سوء املعاملة ،أو قد يتفاقم وضعهن .الجدير بالذكر أيضاً ،من وجهة نظر وكالة التوظيف ،أن عامل املنازل هم
أبرز مصدر مد ّر للربح يف عملهم .ويف حني أن العديد من عامل املنازل يسعون إىل حل التحديات التي يواجهونها مع وكالة
التوظيف ،فقد أكدت مقابالت هذه الدراسة ما سبق وبدا أن هؤالء النساء استشعرنه :يف أحسن األحوال ،أهمية وكالة التوظيف
محدودة يف حل مشاكلهن.
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يف الحاالت التي تنطوي عىل اإلساءة الجسدية أو الجنسية ،لدى عامالت املنازل خيار الوصول إىل النظام القانوين عن طريق
تقديم دعوى جنائية .ويف حني أن هذا الطريق مفتوح لهم ،إال أن هناك عدة عوامل تقلل من قيمته املحتملة بالنسبة إىل العامل
املنزليني .أوالً ،وألن هؤالء املهاجرين غالباً ما يواجهون حركة تنقل مقيدة يف املحيط الحرضي القطري ،فإن عددا ً قليالً سوف
يتمكن من تفعيل هذه العملية حتى لو رغب يف ذلك .باإلضافة إىل ذلك ،ونظرا ً إىل تقييد حركتهم ،واتصاالتهم،
ووقتهم ،العديد من عامل املنازل غري قادرين عىل إنشاء شبكة عالقات مع املهاجرين اآلخرين الذين قد يسهلون هذه العملية،
أو حتى يطلعونهم إىل احتامل رفع قضية جنائية .وعالوة عىل ذلك ،العديد من عامل املنازل يرتددون يف تقديم هذه الدعاوى
حتى عندما يكونون قادرين عىل القيام بذلك (أو االستمرار بالدعاوى التي سبق أن رفعت) .وكام هو الحال يف محكمة العمل،
ميكن أن تأخذ الدعاوى وقتاً طويالً لحلّها ،وبالتايل يكون عىل عامل املنازل عادة متضية تلك الفرتة من دون عمل ومن دون
37
دخل .خالل هذه الفرتات ،غالباً ما يقيمون يف مركز االحتجاز التابع إلدارة البحث واملتابعة (يعرف أيضاً باسم مركز الرتحيل).
يف املقام األول ،عىل عامل املنازل يف هذا السيناريو أن يفكروا مل ّياً بني رغبتهم يف العدالة أو فقدان سنة أو أكرث من الدخل الذي
يعتمدون (وغالباً أرسهم أيضاً) عليه .أخريا ً ،العائق اآلخر أمام رفع دعوى اإلساءة الجسدية هو أن القضايا الجنائية تتطلب أدلة
عىل وقوعها ،مثل الكدمات أو الفحص الطبي .وألن تنقل عامل املنازل يف املدينة مقيد ،يف كثري من األحيان ،من قبل أصحاب
عملهم ،فإنهم غالباً ما ال يستطيعون مغادرة املنازل حيث يعملون ،مبارشة بعد وقوع الحادث .من دون أدلة ،غالباً ما تكون
آفاق دعاواهم قامتة.
حتى مع وجود تظلم كبري ،غالباً ما يرتدد عامل املنازل يف رفع دعاوى ضد كفيلهم/صاحب عملهم ألنهم يخشون العقاب
القانوين .وقد أشارت النساء اللوايت متت مقابلتهن لهذه الدراسة إىل أنه يف هذه الحاالت ،غالباً ما اتهمت عامالت املنازل بالرسقة
من منزل األرسة أو ببعض الجرائم األخرى .وفيام يشتد هذا القلق عند رفع دعوى جنائية ،ميكن أن توجه اتهامات كاذبة يف
أوقات أخرى أيضاً ،مبا يف ذلك تلك الحاالت التي يحاول فيها عامل املنازل مامرسة حقوقهم األساسية بطريقة ما .فانيسا ،عىل
سبيل املثال ،روت قصتها عن الذهاب إىل السجن بسبب اتهامات كفيلها الكاذبة .فقد اتهمت برسقة ساعة بعدما أعربت عن
رغبتها يف العودة إىل ديارها عند نهاية عقدها:
بقيت يف السجن ملدة أربعة أشهر .أجلس يف السجن وأواصل التفكري وأسأل نفيس إىل متى سأبقى هنا؟ ويف كل
ُ
مرة كنت أذهب إىل املحكمة ،من دون أي محامني أو ممثلني للدفاع عني .ذهبت إىل املحكمة تسع مرات ...ويف
هذه املرات التسعة التي ذهبت فيها إىل املحكمة ،مل أره مطلقاً [كفيلها مل يحرض هذه اإلجراءات عىل اإلطالق].
تلقي قصة فانيسا الضوء عىل الضعف الذي يعانيه عامل املنازل يف قطر ،والعجز الذي يشعرون به ويتحملونه ويلمسونه يف النظام
القضايئ .كفيلها مل يحرض إىل املحكمة خالل عرض قضيتها ،ولكنه ببساطة متكن ،عن طريق اتهامها بالرسقة ،من سجنها ملدة أربعة
أشهر .عند إجراء املقابلة معها ،مل تكن يف السجن ،لكنها كانت ال تزال تنتظر ترحيلها إىل بلدها .آخرون يرتددون يف رفع دعاوى
ألنهم يتمسكون بأمل أن مينحهم كفيلهم األصيل إفراجاً من الكفالة .يف الحاالت التي يرفض فيها صاحب العمل منح ترصيح
اإلفراج (شهادة عدم اعرتاض) ،قيل أن الكفيل األصيل يطلب يف كثري من األحيان دفع من  8000ريال إىل  10000ريال قطري
( 2197دوالرا ً إىل  2747دوالرا ً) من الكفيل الجديد لتغطية رسوم التوظيف املدفوعة يف املرة األوىل للحصول عىل عامل منزيل.
يف كثري من األحيان ،وأمام قلة السبل املمكنة ملعالجة شكاواهم ومشاكلهم ،يتحمل عامل املنازل عادة ظروفاً صعبة للغاية
قبل أن 'يهربوا' .بعض عامالت املنازل اللوايت يتقبلن مشاكل الراتب ،وساعات العمل الطويلة و/أو اإلساءة اللفظية ،يتخذن
قرار املغادرة عندما يصبح صاحب العمل مسيئاً جسدياً أو جنسياً .قالت مونيكا ،وهي خادمة غادرت منزل مخدومها بعد أن
تعرضت إلساءة جسدية ' ،ال بأس يف أن يرصخ يف وجهي .أنا أقبل ذلك .ولكن ليس الرضب '.عامالت منزليات أخريات يتقبلن
االعتداء الجسدي ولكن يقررن املغادرة عندما يصبح االعتداء الجنيس مصدر قلق .قالت لنا ميشيل كيف أنها واثنتني من
37

بينام يُسمح لعامل املنازل يف بعض الحاالت بتوكيل شخص آخر ،وبالتايل ميكن للعامل العودة إىل بالده ،إال أن ذلك ال يبدو أنه يحدث يف املامرسة العملية.
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العامالت األخريات عملن ملدة عام تقريباً عند أرسة كانت تيسء إليهن لفظياً وجسدياً ،وتجربهن عىل العمل عرشين ساعة أو
أكرث يومياً ،وتدفع لهن فقط  750رياالً قطري ( 206دوالرات) شهرياً (عىل الرغم من أنهن ُوعدن مببلغ  400دوالر شهرياً يف
الفلبني) .الثالثة قررن أخريا ً املغادرة معاً بعد أن حاول الكفيل االعتداء جنسياً عىل إحداهن.
حتى الهروب ميكن أن يكون صعباً عىل بعض عامالت املنازل .إيناس ،عندما وصفت هروبها يف نهاية املطاف من أرسة مخدومها،
انتظرت الظروف املناسبة ألسابيع قبل أن تتمكن من الهرب.
حصلت عىل راتبي ،قلت للكفيلة إنني أريد الخروج لرشاء الصابون والشامبو ،ولكن مل تسمح يل .كان
بعد أن
ُ
أفراد األرسة يقفلون الباب كلام خرجوا .يف إحدى املرات ،عندما كانت الكفيلة غري موجودة ،تركت املفتاح يف
الباب .يومها تركت املنزل.
العديد من العامالت املنزليات الهاربات ال يتمك ّن من الحصول عىل إفراج من الكفيل األصيل .كثريات منهن يردن ببساطة
العودة إىل ديارهن ،مع إن املجازفة ،من دون توفر املال للحصول عىل تذكرة الطائرة ،ميكن أن تكون صعبة ،ألنه بدون إفراج من
الكفيل األصيل ،يصبح العمل الوحيد املتاح لهن هو العمل غري الرشعي بحسب قيود نظام الكفالة .وكام تشري قصة ماليني (انظر
موجز املهاجرين  ،)1 .4الوضع غري القانوين لعامالت املنازل الهاربات 'يجعل من الصعب للغاية بالنسبة إليهن الحصول عىل
عمل ثابت .بعضهن ،مثل ماليني ،يحاولن الحصول عىل 'تأشرية حرة' ،ولكن كام توضح قصتها ،غالباً ما يتقاىض كفالء 'التأشرية
38
الحرة' مبالغ كبرية من املال وال يفون بوعودهم.
بعض النساء الاليت تعرضن لسوء معاملة قاسية ،تحيلهن سفارتهن أو الرشطة إىل املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش.
ميكنهن البقاء يف ملجأ املؤسسة وتلقّي الدعم ملساعدتهن يف قضاياهن الجنائية .ومع ذلك ،فإن العديد من املهاجرين غري
مستعدين لالنتظار يف قطر للمدة التي تطلبها القضية الجنائية ،ال سيام مع النقص يف فهمهم النظام القضايئ وانعدام الثقة
العامة به .وميكن كذلك أن يساعد الدعم الذي تقدمه املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش ،عامل املنازل يف الحصول عىل
اإلفراج من الكفالة من وزارة الداخلية .وعىل الرغم من أن هذه الدعوة يف كثري من األحيان هي موضع ترحيب ،إال أن قرارات
وزارة الداخلية بشأن اإلفراج عن كفالة املهاجرين تعترب غري منتظمة وال ميكن التنبؤ بها.

أفكار ختامية :الوضع الفريد لعمال المنازل في قطر
عىل الرغم من أن عامل املنازل يف قطر يعملون يف مجموعة متنوعة من الحاالت والظروف ،إال أن هناك مظهرين سائدين
لهجرتهم وعملهم يف 'القطاع' املنزيل يجسدان تجاربهم .األول ،أنهم يعيشون يف حيز استثنايئ داخل إطار القانون .فمن دون
إمكانية البت بقضاياهم إن يف وزارة العمل أو محكمة العمل ،يُرتك عامل املنازل مع خيارات قليلة ج ّدا ً متكنهم من معالجة
املشاكل التي يواجهونها يف العمل .ثانياً ،يعمل عامل املنازل يف كثري من األحيان يف ظروف تقيّد بشكل كبري وقتهم ،وتنقّلهم،
ووصولهم إىل الشبكات االجتامعية التي تضم مهاجرين آخرين .ونتيجة لذلك ،باإلضافة إىل موقعهم 'االستثنايئ' يف القانون ،فإن
قدرتهم عىل مواجهة التحديات التي يواجهونها ضعيفة أيضاً .يف املامرسة العملية ،باستثناء الفرار  -أو 'الهروب' من املنزل الذي
يعملون فيه – ال ميلك املهاجرون يف القطاع املنزيل تقريباً أي خيارات مجدية ملعالجة شكاواهم .ونتيجة لذلك ،يبقى العامل
املهاجرون يف القطاع املنزيل إحدى الفئات العاملية الفرعية األضعف بني العاملة املهاجرة يف قطر املعارصة.
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أنظر بيسوا ،وهاركنيس ،وغاردنر ( )2014لرش ٍح عن نظام ' التأشرية الحرة' يف قطر.

 .5أفكار ختامية وتوصيات مفصلة للسياسة العامة
تبدو هجرة العامل العابرة للحدود يف قطر مع ّدة لالستمرار لعقود يف املستقبل ،ورمبا لفرتة أطول .يف هذا املنعطف التاريخي
خصصت الدولة القطرية مجموعة متنوعة من املؤسسات والوزارات والخطط للمساعدة يف معالجة املظامل املتكررة
الراهنّ ،
وواسعة االنتشار التي برزت بني األجانب العاملني يف الدولة الصغرية .وهناك أجزاء ومكونات لنظام قضايئ ٍ
مجد وفعال قد
أصبحت واقعاً ،ولكن ما زال هناك مجموعة من العوامل والقوى التي تعيق وصول العامل األجانب إىل العدالة ،وقد وردت يف
هذا التقرير .هذا الجزء الختامي من التقرير يقدم سلسلة من التوصيات التي نظمها فرع الدولة الذي لديه الصالحية والقدرة
عىل تنفيذها.

توصيات جامعة للدولة القطرية
1.1تحتاج الدولة القطرية إىل نرش املعلومات حول نظام العمل القضايئ بني املهاجرين األجانب بشكل أفضل .وينبغي تقديم
هذه املعلومات يف اللغات التي ميكن أن يفهمها العامل املهاجرون .ميكن بسهولة دمج تقديم هذه املعلومات حول النظام
القضايئ القطري باإلجراء القائم املتعلق بالحصول عىل ترصيح اإلقامة (والذي يتضمن أخذ البصامت وإجراء فحص طبي
مسبق) .هذا املفصل يتيح نرش املعلومات املطلوبة لدى جزء كبري من الفئة املهاجرة.
2.2تحتاج قطر إىل ترسيم وتنفيذ إطار قانوين للمهاجرين يف القطاع املنزيل ملعالجة املشاكل التي ال تتعلق باإلساءة الجسدية
أو الجنسية .أحد السبل يكون بتعريف العمل املنزيل بوصفه مجرد شكل آخر من العمل ،وبالتايل يسمح للمهاجرين الذين
يعملون يف القطاع املنزيل بالوصول إىل النظام القضايئ القائم .يف الوضع الحايل ،العوائق التي تحول دون وصول عامل
مفصل يف القسم .)4
املنازل إىل النظام القضايئ كبرية (كام هو ّ
3.3القضايا الناشئة عن عملية التوظيف هي مصدر العديد من شكاوى املهاجرين القانونية .فتوسيع قدرة الدولة عىل ضبط
نظام وساطة العمل يف الدول املرسلة ميكنه إىل حد كبري معالجة العديد من القضايا التي ترهق حال ّياً النظام القضايئ.
وميكن ذلك أن يشمل نظام توظيف قامئاً عىل اإلنرتنت ،وتفويض وكالء ووكالء بدائل ،وتوحيد عقود العمل ،وتغيريات
أخرى محددة يف تقرير املؤسسة القطرية عن توظيف العاملة املهاجرة إىل قطر (جريديني .)2014

توصيات إلدارة عالقات العمل
1.1تحتاج إدارة عالقات العمل القدرة عىل إجبار أًصحاب العمل و/أو الكفالء عىل حضور اإلجراءات واملفاوضات.
2.2عىل إدارة عالقات العمل تعزيز إجراءاتها حتى ال يتم مترير قضايا املهاجرين من فرع إىل آخر.
3.3ينبغي أن يكون مترير الوثائق من إدارة عالقات العمل ألصحاب العمل من مسؤولية إدارة عالقات العمل ،وليس املهاجر.
4.4عىل إدارة عالقات العمل السعي إىل تحديد اجتامع متابعة مع بعض العينات من املهاجرين الذين تتفاوض يف دعاواهم
لتقييم مدى التزام أرباب العمل بتنفيذ االتفاقات التي تم التوصل إليها هناك.
5.5ينبغي أن تكون الالفتات يف إدارة عالقات العمل بلغات رئيسة متعددة.
6.6ينبغي أن يكون املرتجمون و/أو املوظفون متعددو اللغات الذين يتحدثون اللغات الرئيسة التي يتحدثها املهاجرون
(الهندية األردية ،والنيبالية ،واملاالياالمية ،والتاميلية ،والبنغالية ،والتغالوغية) متوفرين بطريقة روتينية.
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اليد العاملة المهاجرة والحصول على العدالة في قطر المعاصرة

توصيات لمحكمة العمل
1.1عىل محكمة العمل السعي لإلرساع يف البت بالدعاوى التي لديها.
2.2ينبغي أن تكون الالفتات والتعليامت يف محكمة العمل مطبوعة بلغات رئيسة متعددة .وينبغي أن يكون املرتجمون
و/أو املوظفون متع ّددي اللغات الذين يتحدثون اللغات الرئيسة التي يتحدثها املهاجرون (الهندية األردية ،والنيبالية،
واملاالياالمية ،والتاميلية ،والبنغالية ،والتغالوغية) متوفرين بطريقة روتينية .كام ينبغي أن تشمل هذه الطاقة متعددة
اللغات يف املحكمة املكاتب واألماكن حيث ينبغي للمهاجرين تقديم الوثائق ومراجعة اإلدارة بشأن قضاياهم.
3.3عند كسب الدعوى ،ينبغي أن يتمكن املهاجرون من الحصول برسعة عىل التعويض .عادة ،يحتاج املهاجرون إىل التقدم
بدعوى منفصلة من أجل الحصول عىل التعويض املق ّرر يف القضية األولية .هذا يبدو غري رضوري ويتسبب بالتأخري .كام
ينبغي أن تتمكن املحكمة من اتخاذ إجراءات أرسع لضامن دفع الرشكات األموال التي تدين بها للمهاجرين .عىل سبيل
املثال ،ينبغي أن تتمكن املحكمة من الوصول إىل معلومات عن سجل الرشكات التجاري ،ما ميكّنها من اتخاذ الخطوات
الالزمة لوضع اليد عىل أصول الرشكات يف حال مل يتم دفع التعويض .يف الوضع الحايل ،تطلب املحكمة هذه املعلومات
من فرع آخر يف الحكومة ،ما يؤخر العملية بشكل كبري.
4.4عادة ال ميثّل محامو املهاجرين ذوي الدخل املنخفض يف محكمة العمل إال يف الحاالت النادرة التي تنطوي عىل مطالبات
بتعويضات كبرية .معظم الحاالت التي رفعها املهاجرون ذوو الدخل املنخفض تشمل مبالغ تعويضات متدنية للغاية
بحيث ال تربر الدفع ملحامٍ  .من شأن السامح للمحامني األجانب تقديم خدمات قانونية مجانية أن يكون ذا فائدة لحصول
املهاجرين عىل العدالة يف قضايا العمل العادية ،وهي مامرسة ممنوعة يف الواقع الحايل.
5.5يحتاج املهاجرون اىل وسيلة ما للبقاء عىل قيد الحياة يف قطر خالل وجود قضاياهم يف املحكمة .وسيساعد وجود نظام
قضايئ رسيع وفعال بشكل كبري عىل حل هذه املسألة .كام ميكن أن تعالج هذه املشكلة عن طريق السامح للمهاجرين
بالحصول عىل إذن عمل قانوين تحت كفالة مختلفة فيام إجراءات املحكمة معلقة .بدالً من ذلك ،ميكن تقديم نوع من
الراتب للمهاجرين لتغطية نفقات املعيشة أو توفري مأوى للسكن فيام قضاياهم معلقة.
6.6ينبغي ألّ يطلب من املهاجرين دفع رسوم ملدقق/خبري املحكمة الذي يق ّيم قضيتهم .إن فرض دفع هذا الرسم عىل
املهاجرين يظهر أنه انتهاك للامدة  10من قانون العمل ،التي تنص عىل أن 'جميع الدعاوى التي یرفعها العامل أو ورثتهم
للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون ،أو عن عقد العمل ،یكون نظرها عىل وجه الرسعة وتعفى من الرسوم
مستقلً عن رسوم املحكمة (كونه عىل األرجح مقابل خدمة طلبها
ّ
القضائية' .عىل الرغم من أن املحكمة تعترب هذا الرسم
املهاجر) ،إال أنه بالنسبة إىل املهاجرين األجانب يبدو رسامً عاديّاً ومطلوباً.
7.7ينبغي أن يكون للمهاجرين الحق يف الحصول عىل تعويض يتجاوز أجور الوقت الذي عملوا فيه ومل تدفع .وكحد أدىن
ينبغي أن يحصلوا عىل تعويض عن الراتب الذي كان من املمكن أن يحصلوا عليه خالل مدة وجود القضية يف املحكمة.
فرض تعويضات تأديبية من شأنها أن تثني أصحاب العمل عن تكرار هذه الجرائم .كام ينبغي للمحكمة أيضا إدخال رسوم
أو غرامات كبرية عىل أصحاب العمل الذين يقدمون بالغات هروب كاذبة.

أفكار ختامية وتوصيات مفصلة للسياسة العامة
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توصيات لوزارة الداخلية
1.1عىل وزارة الداخلية أن تح ّدد بوضوح املعايري التي مبوجبها تق ّرر أم ال منح اإلفراج من الكفالة للعامل املهاجرين األجانب.
هذا اإلفراج من الكفالة يشكّل مفصالً حساساً يف العديد من مسارات املهاجرين عرب النظام القضايئ .إن وجود معايري
واضحة سيكون ذا فائدة لجميع األطراف املعنية.
2.2عىل وزارة الداخلية أن تع ّمم وجود هذه السلطة عىل منح اإلفراج من الكفالة ،وعليها أن تضمن معرفة املهاجرين مبتى
ميكن أن تحدث هذه العملية وكيف تعمل .قلة من األجانب عىل اطالع بأن وزارة الداخلية لديها هذه السلطة.
3.3ينبغي أن يتمكن املهاجرون من العودة برسعة إىل ديارهم أو الحصول عىل شهادة عدم اعرتاض لتغيري الكفالة (بحسب
ما يفضلون) بعد كسب القضية .يس ّهل هذا التغيري اهتامم املهاجرين يف الوصول إىل النظام القضايئ ،ومن شأنه أن مينع
أصحاب العمل من رفع الدعاوى الزائفة ملنع املهاجرين ببساطة من مغادرة البالد .ينبغي أن يكون كسب دعوى يف
محكمة العمل سبباً كافياً للحصول عىل شهادة عدم اعرتاض.
4.4ينبغي منح العامل األجانب املزيد من الوقت  -شهرين عىل األقل  -إليجاد فرص عمل جديدة وكفيل جديد بعد حصولهم
عىل شهادة عدم اعرتاض من وزارة الداخلية.
5.5ينبغي عىل وزارة الداخلية أن متنع أصحاب العمل من طرد العامل من قطر بعد أن يقدموا شكوى إىل النظام القضايئ.

ملحق :المنهجية والتصميم
بدأت الدراسة البحثية الواردة يف هذا التقرير رسم ّياً يف صيف العام  .2012وضع فريق البحث منهجية إثنوغرافية تشمل
الرتكيز الشديد عىل مقابالت شبه منظمة .وجرى تقسيم نظري ملجموعة املشاركني املحتملني يف املقابالت بني 'العامل' أنفسهم
و 'الخرباء' الذين لديهم وجهة نظر معينة حول الهجرة والعدالة ،وعملية بت الدعاوى يف قطر .استع ّنا كذلك مبجموعة متنوعة
من الخرباء القانونيني يف إعداد هذا التقرير .أخريا ً ،أجرينا مقابالت عديدة مع عدد قليل من املهاجرين العابرين للحدود والخرباء
يف الكويت .كانت هذه املقابالت مبثابة نقطة مرجعية ،ويحتمل أنها وفّرت نقطة انطالق ملقارنة أشمل وتجريبية إثنوغرافياً بني
دولتي مجلس التعاون الخليجي.
يف املجموع ،أجرى فريق البحث  25مقابلة شبه منظمة مع العامل املهاجرين العابرين للحدود الذين كان لديهم بعض التفاعل
مع النظام القضايئ .وأجرى فريق البحث أيضاً  24مقابلة شبه منظمة مع 'خرباء' ،وهو مصطلح شمل األشخاص الذين يعملون
كمحامني ،ومسؤويل الوزارات ،وجهات الدعم ،وممثيل الجاليات املحلية ،وموظفي السفارة .جاء هؤالء املهاجرون مبجموعهم
'العمل' و'الخرباء' ،اتصل أعضاء فريق البحث أوالً بأشخاص محتملني عن طريق الهاتف
من  14بلدا ً مختلفاً .يف حالة كل من ّ
املحمول ،ووصفوا أهداف الدراسة ،وسعوا إىل لقاءات شخصية يف مكان يختاره الشخص املحتمل .بالنسبة إىل 'العامل' يف دول
مجلس التعاون الخليجي ،ميكن أن يكون اختيار مكان املقابلة مفصالً صعباً ومعقدا ً ،ألن معسكرات العمل واملساحات السكنية
األخرى مراقبة وعامة يف الغالب .ونتيجة لذلك ،فإن األشخاص الذين أجروا املقابلة واألشخاص املحتمل مقابلتهم غالباً ما
يستقرون عىل أنواع أخرى من أماكن املقابلة ،مبا يف ذلك املطاعم واملقاهي واألكرث شيوعاً السيارات .وكثريا ً ما كان يتم االجتامع
بـ'خربائنا' ومقابلتهم يف املكاتب و أماكن متنوعة أخرى يف املدينة.
قدمت املكاملة الهاتفية األولية مع جميع املشاركني لفريق البحث فرصة تقييم القدرات اللغوية للشخص .وبناء عىل تلك املكاملة
الهاتفية ،حاول من يجري املقابلة إيجاد مرتجم/باحث مساعد للمساعدة يف املقابلة .عندما كان ذلك ممكناً وبإذن الضيف،
كانت املقابالت تسجل وترتجم وتد ّون .أثناء عملية الرتجمة والنسخ ،أُدرجت أسامء مستعارة يف النص وع ّدلت وب ّدلت تفاصيل
مطابقة أخرى  -مبا يف ذلك أسامء أصحاب العمل ،وأسامء الرشكات ،ومواقع محددة  -لجعل النسخ متامشية مع إجراءات الرسية
التي ُوعد بها األشخاص املشاركون يف هذه الدراسة .يف وقت الحق أُتلفت هذه التسجيالت.
وضعت هذه املناهج والعمليات واإلجراءات عىل امتداد مسار الدراسة األوسع التي سبقت الدراسة التي يستند إليها هذا
التقرير .بني عامي  2010و ،2013صمم وأدار ونفذ أعضاء فريق البحث أول مسح واسع النطاق للعامل املهاجرين ذوي الدخل
املنخفض يف قطر ،يستند عىل إطار أخذ العينات العشوائية .وقد تم متويل هذه الدراسة من قبل الصندوق القطري للبحث
العلمي كجزء من برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي يف دورة العام  .2010وقد نرش وصف عن تصميم البحث وملحة
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ويف مسح أجري عىل  1189مهاجرا ً شملهم االستطالع لهذه الدراسة ،سئل األشخاص إذا كانت لديهم أي خربة أو تفاعل مع
النظام القضايئ يف قطر .وهذا ما وفر نقطة البداية لدراسة معهد املجتمع املفتوح  :عندما بدأت دراسة املعهد عن إمكانية
وصول املهاجرين إىل العدالة ،أعيد االتصال مرة أخرى باألشخاص الذين شملهم املسح وأجابوا باإليجاب عن هذا السؤال نفسه.
عم إذا كانوا مهتمني باملشاركة يف هذه الدراسة الجديدة .ونتيجة لذلك،
ويف حال كانوا ال يزالون يف قطر ،سأل فريق البحث ّ
متك ّنا برسعة من تحديد مجموعة من املشاركني املحتملني ،وطلبنا مشاركتهم ،وإجراء مقابالت معهم عندما يكون ذلك ممكناً.
لقد اعتمدنا عىل شبكات موجودة من قبل ،وعىل معرفتنا ،وخرباتنا ،وكذلك عىل شبكات ومعرفة وخربة العامل الذين متت
مقابلتهم ،لرتسيم مجموعة من املشاركني 'الخرباء' كذلك.
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