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المقدمة
منــذ ســنوات عديــدة بــدأ االعــام الدولــي بتنــاول موضــوع عامــات المنــازل االجنبيــات فــي لبنــان ،بعدمــا عملــت مؤسســات
مــن المجتمــع المدنــي اللبنانــي و الدولــي ومنهــم مؤسســة انســان لتســليط الضــوء علــى هــذا الملــف الــذي يحمــل فــي
ـن مــن األق ّل ّيــات،
ـن أجنبيــات ،و هـ ّ
ـن نســاء ،و هـ ّ
ط ّياتــه اآلف االنتهــاكات المرتكبــة بحــق فئــة مــن أكثــر الفئــات اســتضعاف ًا .فهـ ّ
ـن مــن
ـري فــي مجتمعنــا؛ فهـ ّ
ـن تنتميــن الــى مجموعــات عرق ّيــة موضــوع تمييــز عنصـ ّ
ـن ضعيفــات ،وهـ ّ
ـن فقيــرات ،وهـ ّ
وهـ ّ
ـاء ،أفــراداً و مؤسســات و جهــات رســمية إســتباحة كل
اجتمعــت فيهـ ّ
ـن كل شــروط االســتضعاف فســهل علينــا ،رجــا ًال و نسـ ً
ـن عــن قصــد أو عــن جهــل.
حقوقهـ ّ
ال شـ ّ
تقدم ـ ًا ملحوظ ـ ًا .فانتقــل مــن أحاديــث خجولــة فــي
ـدم ّ
ـور و تقـ ّ
أن ال ّنقــاش فــي هــذا الموضــوع فــي لبنــان قــد تطـ ّ
ـك ّ
مراكــز بعــض الجمعيــات الحقوقيــة الــى مــادة اعالميــة دســمة ناصــرة تـ ً
ـارة أصحــاب الحقــوق و دعمــت طــوراً المعتديــن.
بســط االعــام كثيــراً الجرائــم التــي أودت مــراراً بحيــاة نســاء عامــات فــي منــازل فــي لبنــان .و ّ
ضخــم كثيــراً االعــام أحداث ـ ًا
ّ
مســت حقــوق أصحــاب العمــل .و كثيــراً مــا لــم يتــر ّدد االعــام عــن االســاءة الــى مجتمعنــا بالتعميــم .انتقــل الموضــوع مــن
ّ
مــادة اعالميــة الــى مــداوالت رســمية بغيــة قوننــة العمــل فــي المنــازل فــي لبنــان .و رغــم أننــا لــم نصــل بعــد الــى مرحلــة
أن العديــد مــن الدراســات و االبحــاث و مشــاريع القوانيــن وضعــت علــى طاولــة بحــث الرســميين.
القوننــة ا ّلا ّ
خــال الســنوات الطويلــة التــي أمضتهــا مؤسســة انســان فــي الدفــاع عــن حقــوق عامــات المنــازل فــي لبنــان ،تمك ّنــا و
بالتعــاون مــع شــركاء كثــر مــن لبنــان والعالــم ،مــن توســيع حلقــة الحــوار و البحــث حــول هــذا الموضــوع لتشــمل مــن
يمثلــن العامــات مــن بينهــن.
و اليــوم يأتــي هــذا البحــث الــذي قــام بــه فريــق عمــل مؤسســة انســان و الــذي يحمــل عنــوان« :نظــام الكفالــة ،مــن وجهــة
نظــر أصحــاب العمــل أيض ـ ًا» ليكــون أ ّول مــا ينشــر فــي هــذا الموضــوع موثّق ـ ًا آراء عــدد غيــر قليــل مــن أصحــاب العمــل
المنزلــي فــي لبنــان فتكتمــل معهــم حلقــة الحــوار الوطنــي حــول حقــوق وواجبــات عامــات المنــازل األجنبيــات فــي لبنــان.
هــذه الدراســة أيضـ ًا هــي يــد ممــدودة ألصحــاب العمــل ألنهــم هــم أصحــاب القــرار برفــع شــأن االنســان فــي لبنــان ،ألنهــم هــم
فقــط المعنيــون بســمعة لبنــان فــي العالــم .ألننــا نحــن أصحــاب العمــل وألن الوقــت قــد حــان النهــاء وضــع جائــر ال نقبــل
أن نكــون ضحيتــه بعــد ،فاالمــر لنــا.
المدير المؤسس
شارل ج .نصراهلل
مؤسسة إنسان
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لمحة عن مؤسسة إنسان
تقــوم مهمــة مؤسســة إنســان علــى حمايــة و دعــم
حقــوق األفــراد األكثــر ضعفــ ًا وتهميشــ ًا ،وهــي تســعى
لتطبيــق مهمتهــا عبــر خدمــة شــاملة تقدمهــا مــن خــال
التعليــم ،وخدمــات المعالجــة النفســية والقانونيــة،
والمســاندة والبحــوث .وقــد قــام بهــذا المشــروع فريــق
البحــث والمســاندة فــي المؤسســة .ويســعى هــذا القســم
للتأثيــر علــى البنــى والهيكليــات التــي ال توفــر لألفــراد الحــق
للوصــول الــى حقوقهــم اإلنســانية والتم ّتــع بهــا .لــذا ،تــرى
بــد مــن إلغــاء نظــام «الكفالــة»
مؤسســة إنســان أنــه ال ّ
المعمــول بــه وليــس العمــل علــى إصالحــه ،بــل واســتبداله
بالمعاييــر الدنيــا الــواردة فــي اتفاقيــة العمــل الدوليــة
لعمــال المنــازل ( ،)189بمــا فيهــا إدراج العمــال تحــت قوانيــن
العمــل المحليــة المرعيــة اإلجــراء .لكــن ،مؤسســة إنســان
بــد مــن خطــوات
تعــي بــطء مثــل هــذه التحــوالت ،لــذا ال ّ
ّ
ـد مــن الضــرر الــذي يعانــي منــه
تتخــذ فــي هــذه األثنــاء للحـ ّ
عمــال المنــازل المهاجريــن.

شكر وتقدير
يعــرب فريــق البحــث عــن إمتنانــه حيــال أربــاب العمــل
والعامليــن ،أنتــم الذيــن شــاركتم فــي هــذه الدراســة .فهــي
لــوال انخراطكــم الجــدي فيهــا لمــا كانــت ممكنــة .ونأمل أال
ـدى وأن تســهم هــذه الدراســة
تذهــب مشــاركتكم هــذه سـ ً
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فــي التحســينات الجاريــة لجهــة العالقــة بيــن عمــال المنــازل
المهاجريــن وأربــاب عملهــم.
ويعــود مشــروع البحــث هــذا إلــى عمــل دؤوب قــام بــه
فريــق العامليــن والمتطوعــون فــي مؤسســة إنســان.
وقــد ســاهمت جينــا ســيدر فــي دراســة مرجعيــة شــاملة
التــي شــكلت أســاس اإلســتبيان .كمــا اســتحق الذيــن
أجــروا المقابــات الثنــاء والتقديــر لمــا أبــدوه مــن قــدرة علــى
االحتــراف .وقــد واصلــوا عملهــم في جمــع المعلومات على
الرغــم مــن التحديــات التــي واجهوهــا فــي بعــض األحيــان
مــن فظاظــة ،أو ال مبــاالة ،أو عدائيــة لــدى األشــخاص .وقــد
عملــت كريســتيل تابــت بــا كلــل علــى تدريــب ومســاندة
الذيــن أ جــروا المقابــات .كمــا قامــت مارييــا أكونــا بإعــداد
وتحريــر مســودات التقاريــر بــكل دقــة .كمــا وضعــت زينــة
الره ّيــب اإلســتبيان (اإلســتمارة) وفــق صيغــة ( SPSSبرنامــج
التحليــل اإلحصائــي) ،وأدخلــت بعــض البيانــات .وقامــت
روال حماتــي بادخــال البيانــات بــكل عنايــة فــي هــذا البرنامــج
وأعــدت وحــررت مســودات التقاريــر .وســاهم شــارل نصــراهلل
والال أرابيــان بتطويــر التوصيــات والتنســيق واإلشــراف علــى
مشــروع البحــث .وقامــت ســامنتا هــوت بتنســيق مشــروع
البحــث ،بمــا فيــه تصميــم المنهجيــة ،وتحليــل النتائــج،
وتطويــر التوصيــات وإعــداد التقريــر النهائــي.

الملخص التنفيذي
يشــكف التقريــر التالــي عــن موضوعيــن رئيســيين .معرفــة
أصحــاب العمــل وعمــال المنــازل المهاجريــن الحقــوق
الممنوحــة بموجــب اإلطــار القانونــي الحالــي للعمــل؛
وكيفيــة الوصــول إليهــا؛ موقــف أصحــاب العمــل مــن
نظــام «الكفالــة» والبدائــل المحتملــة .ويســتند هــذا التقريــر
إلــى دراســة تجريبيــة قامــت بتكليــف مــن منظمــة كفــى
فــي العــام  2010حــول مواقــف أصحــاب العمــل اللبنانييــن
حيــال عمــال المنــازل المهاجريــن .وعليــه ،فــإن مشــروع
البحــث هــذا ،هــو الثانــي مــن نوعــه فقــط فــي هــذا المجــال،
وهــو يقــوم علــى اســتطالع وجهــات نظــر أصحــاب العمــل
اللبنانييــن حــول عمــال المنــازل المهاجريــن ،وذلــك علــى
الرغــم مــن مالييــن الــدوالرات التــي تــم اســتثمارها حتــى
اليــوم فــي العمــل علــى تحســين الحقــوق اإلنســانية
وحقــوق العمالــة بالنســبة لعمــال المنــازل المهاجريــن.
ينكــب التقريــر عــن كثــب لمعرفــة
باإلضافــة إلــى ذلــك،
ّ
مــدى دعــم أصحــاب العمــل لبدائــل لنظــام الكفالــة مــن «
الممارســة الواعــدة».
اعتمــدت منهجيــة البحــث إدراج العينــات المأخــوذة مــن
البــاب إلــى البــاب .وكان مجمــوع عــدد المســتط َلعين
الذيــن أجريــت معهــم المقابــات  250شــخص ًا ،حيــث شــكل
أربــاب العمــل  % 80منهــم .أمــا نتائــج التقريــر الرئيســية
فكانــت كالتالــي:
 % 77،9مــن أربــاب العمــل أفــادوا أن العامــل المنزلــي
المهاجــر العامــل لديهــم ال يملــك جــواز ســفره .وهــذا مــا
يتفــق مــع نتائــج تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة الــذي
قامــت بــه فــي العــام  .2005ولعــل اســتعداد أربــاب العمــل
لمصــادرة جــوازات ســفر عمــال المنــازل المهاجريــن يعــود
لرغبتهــم فــي مراقبــة تحــركات العمــال للحــد مــن قدرتهــم
علــى تــرك العمــل ،لمــا يتكبــدون مــن رســوم جديــدة
يدفعونهــا لــدى اســتقدامهم واســتخدامهم عامــل جديــد.
بــد مــن تبديدهــا
هــذه المخــاوف لــدى صاحــب العمــل ال ّ
علــى مــا يبــدو قبــل التوصــل إلــى العديــد مــن حقــوق عمــال
المنــازل المهاجريــن .وأفــاد ثلثــا عمــال المنــازل المهاجريــن
تقريب ـ ًا ممــن قابلهــم الفريــق أن أحــداً لــم يشــرح لهــم عقــد
العمــل الموحــد عندمــا وقعــوا العقــد المنصــوص عليــه
باللغــة العربيــة أمــام الكاتــب العــدل .وقــد أثــارت مثــل
هــذه اإلحصــاءات التســاؤالت حــول قــدرة عمــال المنــازل
المهاجريــن علــى الموافقــة علــى العقــد ،علمـ ًا أنهــم علــى
غيــر بينــة مــن األحكام و الشــروط المنصوص عليها .لذلك،
وبالنظــر إلــى اختــال التــوازن القــوي بيــن صاحــب العمــل
والعامــل المنزلــي المهاجــر ،يمكــن التك ّلــم عــن إمكانيــة
توقيــع العامــل العقــد المذكــور تحــت اإلكــراه .ثــم أن 40،6
 %مــن أجوبــة أصحــاب العمــل تـ ّ
ـدل علــى أنهــم لــم يعلمــوا
أن الوثيقــة التــي تــم التوقيــع عليهــا أمــام الكاتــب العــدل
هــي عبــارة عــن عقــد اســتخدام ،ولــم يعرفــوا ال باألحــكام وال
بالشــروط المنصــوص عليهــا .مــا يدفــع إلــى التســاؤل عــن
شــرعية هــذا العقــد .وكشــف التقريــر أن صاحــب العمــل

والعامــل علــى حـ ٍد ســواء ال يملــكان ســوى فكــرة محــدودة
عــن الدعــم الرســمي المتوافــر لهمــا .وقــد د ّلــت هــذه النتائــج
ـرف الحقوق
علــى النقــص الكبيــر الكامــن فــي معرفــة كل طـ ٍ
والواجبــات القانونيــة المترتبــة عليــه.
ّ
لتــدل
وجــاءت نســبة  % 26مــن أجوبــة أصحــاب العمــل
علــى عــدم اعتقادهــم بوجــوب قــدرة عمــال المنــازل
المهاجريــن علــى العيــش خــارج أمكنــة عملهــم إذ يؤثــر
ذلــك ســلب ًا علــى شــخصية العامــل .ثــم هنــاك  % 13أفــادوا
عــن عــدم اعتقادهــم بقــدرة العمــال المنزلييــن المهاجريــن
علــى العيــش مســتقلين .هــذه األراء تعبــر جلي ـ ًا عــن النزعــة
العنصريــة التــي تــرى فــي العمــال المنزلييــن المهاجريــن
مجــرد أشــخاص ضعيفــة وعرضـ ًـة للتأثيــر الســلبي الخارجــي.
هــذه التصــورات غالبـ ًا مــا تخفــي أجنــدة صاحــب العمــل في
مراقبــة العامــل المنزلــي المهاجــر.
ً
شــريحة كبيــرة مــن أجوبــة أصحــاب العمــل بنســبة
إال أن
 % 55،8جــاءت تؤكــد علــى وجــوب تغييــر نظــام الكفالــة.
وهــذه النتائــج تــدل بشــكل كبيــر علــى أن نظــام الكفالــة
كثيــراً مــا يرهــق كاهــل أصحــاب العمــل .وزادت نســبة
دعــم اعتمــاد تغييــرات فــي نظــام الكفالــة لتســجل % 65
حيــن علــم أصحــاب العمــل المســتط َلعين بوجــود بديــل
لهــذا النــوع مــن االســتخدام قائــم علــى أســاس التأشــيرة
والتعويــض عــن رســوم اإلســتقدام في حال اإلنهــاء المبكر
للعقــد بطلــب مــن العامــل المنزلــي المهاجــر .وأكــد 34،5
 %مــن أصحــاب العمــل علــى أن هــذا النظــام ســيكون أكثــر
فعاليـ ًـة وتفضيـ ً
ا لــدى أصحــاب العمــل (خاصـ ًـة وأنــه يضمــن
حمايــة اســهامات صاحــب العمــل الماليــة).
وأشــارت شــريحة واســعة مــن المســتط َلعين بنســبة 77،9
 %إلــى عــدم دعمهــم إدراج العمــال المنزلييــن المهاجريــن
ولعــل ارتفــاع معــدل
فــي قانــون العمــل اللبنانــي.
ّ
المعارضــة إلدمــاج العامــل المنزلــي المهاجريــن ضمــن
قانــون العمــل اللبنانــي يعــود لإلعتقــاد الخاطــىء بــأن
االجانــب غيــر مشــمولين أساس ـ ًا فــي قانــون العمــل ،أكثــر
ممــا هــو اســتبعاد العمــل المنزلــي كفئــة مــن فئــات
العمــل .هــذا المفهــوم الخاطــىء أدى بأصحــاب العمــل
للربــط بيــن توســيع حقــوق العمــل للعمــال المنزلييــن
المهاجريــن وتوســيع حقــوق غيرهــم مــن األجانــب ،لســيما
ـد مــن التصحيــح
الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين .فــا بـ ّ
هــذا المفهــوم الخاطــىء قبــل تأميــن دعــم إدمــاج العمــل
المنزلــي فــي قانــون العمــل اللبنانــي.

مقدمة
هنــاك حوالــي  250،000عامــل منزلــي مهاجــر يعملــون فــي
لبنــان ،فيمــا ال يتجــاوز عــدد ســكانه  4مالييــن شــخص .إن
طبيعــة العمــل المعــزول فــي البيــوت الخاصــة ،باإلضافــة
إلــى التمييــز العنصــري والتمييــز بيــن الجنســين ،يجعــل
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ً
عرضــة للمارســات اإلســتغاللية.
مــن العمــال المنزلييــن
إن اإلطــار القانونــي واإلجتماعــي الــذي يحكــم شــروط
معيشــة وعمــل العمــال المنزلييــن فــي لبنــان يعكــس
النزعــة إلخضــاع وتهميــش النســاء فــي لبنــان .فالقانــون
اللبنانــي علــى ســبيل المثــال ال يســمح للنســاء بــأن تمنــح
الجنســية ألوالدهــن ،وال يعتــرف باإلغتصــاب بيــن الــزوج
والزوجــة .وبالتالــي ،قــان المــادة  7مــن قانــون العمــل
اللبنانــي يســتبعد تغطيــة العمــل المنزلــي .ويعــزو
التفســير الرســمي األمــر إلــى أن البيــت هــو مجــال خــاص
ال يمكــن إخضاعــه للقواعــد نفســها المعمــول بهــا فــي
أماكــن العمــل .ومــع ذلــك ،فــان الطبيعــة المخفيــة للعمل
المنزلــي تشــكل ســبب ًا وجيهــ ًا باألحــرى العتمــاد تنظيــم
مشــدد فــي هــذا الشــأن .فالظــروف التــي ترافــق العمــل
المنزلــي ال يمكــن للعامــة التدقيــق فيهــا ،لــذا فهــي تتعلــق
بالمراقبــة الحكوميــة وآليــات االمتثــال لتأميــن الحــد األدنــى
مــن االلتزامــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد جــرت العــادة علــى
اســتبعاد العمــل المنزلــي مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
وغيرهــا مــن التقديــرات اإلجتماعيــة المنتجــة باعتبــاره
العمــل «الطبيعــي» للمــرأة ،فــا يتطلــب مهــارة أو تعويضـ ًا
مالي ـ ًا .إن أرث الســلوكيات الذكوريــة فــي العمــل المنزلــي
يزيــد مــن الحاجــة إلــى وضــع أنظمــة يرعــى هــذا القطــاع .ثــم
أن العنصريــة المتفشــية داخــل المجتمــع اللبنانــي حيــال
دول الجنــوب الكــرة األرضيــة تزيــد مــن ضعف هــؤالء العمال.
إن جنســية العمــال المنزلييــن قــد تغيــرت فــي لبنــان
بفعــل التطــورات السياســية .تقليديــ ًا ،كان العمــل
المنزلــي يقتصــر علــى اللبنانييــن اآلتيــن مــن المناطــق
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ـول فــي العشــرينات والثالثينــات
الريفيــة والســوريين ،وتحـ ّ
مــن القــرن الماضــي إلــى األكــراد ،وفــي العــام  1948إلــى
الجئــي المخيمــات الفلســطينية ،وفــي العــام  1960إلــى
النســاء المصريــات اللواتــي وصلــن لبنــان عبــر ســوريا
(حيــث تغاضــى اتفــاق اندمــاج بيــن البلديــن عــن حريــة تنقــل
العمــال بيــن البلديــن) (جريدينــي  .)2002:2هــذه المســاعدة
المنزليــة أتــت فــي الغالــب علــى شــكل فتيــات شــابات
قادمــات مــن عائــات ريفيــة عربيــة يجمعــن المــال مــن
رواتــب بناتهــن ،علــى قاعــدة ســنوية إلــى حيــن زواجهــن.
هــذه العاملــة المنزليــة كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا مســاعدة
أكثــر منهــا عاملــة ،فيصــار إلــى تعلميهــا ،ودمجهــا فــي
المجتمــع ،وتربيتهــا كفــرد إضافــي فــي العائلــة كمــا
لــو كانــت إحــدى النســيبات .وكانــت العالقــة محكومــة
بالمعاملــة بالمثــل لشــعور بااللتــزام نحــو عائلــة العاملــة
المنزليــة ،ومحميــة بقانــون شــرف تحكمــة العالقــة بيــن
أب المســاعدة المنزليــة والعائلــة المســتخدمة .وعندمــا
اندلعــت الحــرب فــي العالــم  ،1975تغيــرت أصــول العمــال
بشــكل قاطــع .حيــث غــادر العمــال المنزلييــن الســوريين
والمصرييــن لبنــان ،وفــي خضــم توتــرات الحــرب الطائفيــة
العنيفــة ،وفــي انعــدام عامــل الثقــة زاد التــردد فــي اســتخدام
عمــال محلييــن .وتحــول لبنــان بالتالــي إلــى ســريالنكا،
والفيليبيــن ،وأثيوبيــا لمــأ الفــراغ ،وهــي كانــت عمالــة تصدر
أصــ ً
ا إلــى دول الخليــج( .جريدينــي -المرجــع نفســه).
هــذا التحــول غيــر أكثــر مــن بلــد المنشــأ ،بــل غ ّيــر القواعــد
الضمنيــة التــي كانــت تحكــم العالقــة بيــن العمــال
المنزلييــن وأصحــاب عملهــم .وعلــى الرغــم مــن أن التغييــر
األولــي يمكــن أن يعــزى إلــى بدايــة الحــرب ،إال أن أصحــاب

العمــل تحولــوا هــم أيضــ ًا  ،واســتمروا فــي تفضيلهــم
عمــال المنــازل المســتقدمين مــن الخــارج لســببين
أساســيين .األول ،إن عمــال المنــازل المهاجريــن أكثــر عرضـ ًـة
لإلســتغالل .فليــس ألصحــاب العمــل أي التــزام حيــال
أُســرهم ،فهــم أقــل علمــ ًا بحقوقهــم  ،ومــن غيــر المرجــح
بالتالــي أن يســعوا للتصحيــح القانونــي .أمــا الســبب
الثانــي ،فيعــود إلــى أنهــم يعملــون لقــاء أجــر أقــل ،الــذي
قــد يبلــغ أحيانــ ًا ربــع الحــد األدنــى المحلــي لألجــور.
وبســبب تدفــق العمــال المنزلييــن المهاجريــن مــن خــارج
الــدول العربيــة ،فقــد وصــم العمــل المنزلــي ،باإلضافــة إلــى
اعتبــاره أصـ ً
ا فئـ ًـة أدنــى ،بالعنصريــة العرقيــة التــي أصبحــت
الصفــة المالزمــة لمثــل هــذا العمــل .فالعنصريــة العرقيــة
ســاهمت فــي اعتمــاد ســلوكيات كراهيــة األجانــب،
التــي ظهــرت بوضــوح فــي مســتوى األجــور الــذي يختلــف
باختــاف الجنســية (عبــد الرحيــم .)2010 ،ويتقاضــى عمــال
المنــازل الفليبينييــن الرواتــب األعلــى فــي لبنــان ،فيمــا
يتقاضــى العمــال البنغالديشــيون األجــور األدنــى ،وتتــراوح
بينهمــا رواتــب الســريالنكيين ،والنيبالييــن ،واألثيوبييــن.
أمــا معيــار الفــارق فــي الراتــب وتفضيــل بعــض الجنســيات
فيعــود فــي أذهــان النــاس إلــى عامــل الــذكاء ،والطاعــة،
وتك ّلــم اإلنكليزيــة أو الفرنســية ،ولــون البشــرة .أمــا خلــف
التفشــيل العنصــري الــذي يترجــم فــي الرواتــب ،فهنــاك
فــي البيــوت أشــكال مختلفــة للعنصريــة وكراهيــة
األجانــب .فلــدى وصــول العامــل المنزلــي المهاجــر ،يصــرّ
بعــض أصحــاب العمــل علــى تعليمهــم «العنايــة الصحيــة
المالئمــة» ،وهــي فــي الغالــب طــرق مهينــة للغايــة
تتمثــل فــي اإلصــرار علــى تنظفيهــم بالفــرك مــن أعلــى
الــرأس إلــى أخمــص القدميــن ،أو بقــص شــعرهم .ويظهــر
التمييــز العنصــري ضــد العمــال المنزلييــن المهاجريــن مــن
أصحــاب البشــرة الداكنــة عندمــا يســمح أصحــاب العمــل
ألوالدهــم بالتعامــل مــع العاملــة المنزليــة داخــل البيــت
بقولهــم «يمكنكــم أن تفعلــوا بهــا مــا تريــدون» ،أو تبريــر
ســلوك الطفــل بالقــول أنــه «لــم يعتــد علــى مظهرهــا».
فالجنــس ،والعــرق ،والوجــه «الخفــي» لمــكان لعمــل ،كلها
عوامــل حقيقيــة تزيــد مــن خطــر االســتغالل واالســاءة إلــى
العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي لبنــان.
إن اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم شــروط معيشــة وعمــل
العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي لبنــان يــؤدي إلــى
تفاقــم هــذه الهشاشــة بــدل أن يقلــل منهــا .فبالنظــر إلــى
العمــل المنزلــي فــي البيــوت الخاصــة الــذي ال يخضــع
ألنظمــة األعمــال األخــرى ،وتفضيــل العمــال المنزلييــن
األجانــب ،فقــد اســتبدل قانــون العمــل بنظــام يرعــى
شــروط معيشــة وعمــل العمــال المنزلييــن المهاجريــن.
هــذا النظــام (المعــروف بنظــام الكفالــة) يربــط إقامــة
وإجــازة عمــل العمــال المنزلييــن المهاجريــن بصاحــب
عمــل واحــد .وفيمــا يعمــل مثــل هــذا النظــام فــي العديــد
مــن البلــدان األخــرى إلــى جانــب آليــات أخــرى تحمــي حقــوق
القــوى العاملــة المهاجــرة (كقوانيــن العمــل المحليــة)،

يرســخ نظــام الكفالــة فــي لبنــان انتهــاك حقــوق العمــال
المنزلييــن المهاجريــن اإلنســانية والعماليــة.
لمــا كانــوا هــم نفســهم منفــذو «نظــام الكفالــة» ،فــأن
أصحــاب العمــل األفــراد يحتلــون موقعــ ًا يخولهــم القيــام
بمراقبــة فائقــة علــى العمــال المنزلييــن المهاجريــن.
ويتطلــب نظــام الكفالــة أن يعتمــد العمــال المنزلييــن
المهاجريــن علــى أصحــاب عملهــم ليــس فقــط بالتمســك
بعقــد العمــل والمحافظــة علــى وضعهــم القانونــي
فــي البــاد ،بــل وأيض ـ ًا بمســكنهم ،ومأكلهــم ،وعنايتهــم
الطبيــة ،وضرورياتهــم األخــرى .هــذه التبيعــة تعززهــا عوائــق
الرجــوع إلــى القضــاء بالنســبة إلــى األجــور غيــر المســددة،
واإلســاءة ،وغيرهــا مــن المظالــم .فالعمــال المنزلييــن
المهاجريــن يجهلــون بشــكل كبيــر ما هــي حقوقهم .فهذا،
إلــى جانــب القيــود المفروضــة علــى اإلتصــاالت والتحــركات
مــن قبــل أصحــاب العمــل ،يجعــل مــن معرفتهــم خيــارات
التعديــل المتاحــة لهــم ،أمــراً يصعــب تجــاوزه( .هاميــل
 .)2011:42باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يتمتــع العمــال المنزلييــن
المهاجريــن إال بحيــز ضيــق يصلهــم بطــرق التصحيــح
الممكنــة .وأفــاد تقريــر أعدتــه منظمــة «هيومــن رايتــس
واتــش» فــي العــام  2010حــول القضايــا الجنائيــة التــي رفعهــا
العمــال المنزلييــن المهاجريــن ضــد أربــاب عملهــم ،أن
هــذه القضايــا اســتغرقت  24شــهراً إلنهائهــا .فالشــكاوى
المدنيــة ضــد اإلنتهــاكات كالرواتــب غيــر المدفوعــة،
تســتغرق عـ ً
ـادة بيــن  21و 54شــهراً .أمــا ،الشــكاوى المرفوعــة
البــت فيهــا أســرع مبدئيــ ًا
أمــام محاكــم العمــل (حيــث
ّ
بســبب إجراءاتهــا األكثــر بســاطة) ،فهــي تســتغرق  32شــهراً
كمعــدل وســطي( .حــوري .)2010 ،وفــي هــذه األثنــاء ،ال
يملــك العمــال المنزلييــن المهاجريــن عمـ ً
ا شــرعي ًا ،وال إذن
بإقامــة ،لــذا يبقــون فــي عهــدة الوصايــة الجزائيــة (كمركــز
احتجــاز المهاجريــن الــذي يشــرف عليــه األمــن العــام ،أو مــزود
الخدمــات الــذي يملــك مذكــرة تفاهــم مــع األمــن العــام ،أو
مــأوى الســفارة) (حــوري .)2010 ،وهنــاك القليــل مــن خدمــات
الوســاطة غيــر الملزمــة واألقــل تدخـ ً
ا المتوافــرة ألصحــاب
العمــل والعمــال المنزلييــن المهاجريــن .وعنــد الطلــب،
يوفــر العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الوســاطة،
لكــن مثــل هــذه الخدمــات عـ ً
ـادة مــا تكــون خــارج التفويــض
الرســمي ،وهــي بالتالــي تتوافــر علــى قاعــدة الخصوصيــة
والتقديــر .إن الطبيعــة المخفيــة للعمــل المنزلــي وقلــة
االمكانيــات لتســوية النزاعــات لصالــع العمــال ٫يعطــي
ً
فرصــة ال مثيــل لهــا لمخالفــة واجباتهــم
أصحــاب العمــل
القانونيــة وانتهــاك الحقــوق القليلــة للعمــال المنزلييــن
المهاجريــن الممنوحــة لهــم فــي ظــل القوانيــن المرعيــة
اإلجــراء .هــذه الظــروف ترجمــت فــي حــاالت واســعة النطــاق
مــن ســوء المعاملــة ،بــدءاً مــن مصــادرة جــوازات الســفر،
إلــى الرواتــب غيــر المدفوعــة ،وانتقــاص ســاعات الراحــة
وأيــام العطلــة ،والتحــرش الجســدي ،و/أو الكالمــي.
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األساس المنطقي
تفتقــر وجهــات نظــر أصحــاب العمــل مــن نظــام الكفالــة أو
البدائــل المقترحــة إلــى معلومــات .ففيمــا أصحــاب العمــل
هــم المســتفيدون األولــون مــن العالقــة غيــر المتكافئــة
التــي تصبــغ نظــام الكفالــة ،إال أنهــم يســاهمون عــن غيــر
طــوع ومعرفــة بالظلــم الهيكلــي .فليــس هنــاك وســيلة
قانونيــة أخــرى للتعاقــد مع العامــل المنزلي المهاجر ســوى
عبــر نظــام الكفالــة .ثــم هنــاك خلــف الحقائــق القصصيــة،
القليــل مــن الوعــي فــي معرفــة أصحــاب العمــل حقوقهــم
والتزاماتهــم كأربــاب عمــل ،حيــث مــن المتوقــع أن يكــون
أصحــاب العمــل أكثــر وفــاء بالتزاماتهــم لــو كانــوا علــى
بينـ ٍة ممــا كانــوا عليــه .ومــع مزيــد مــن فهــم نظــام الكفالــة
وبدائلــه ،مــن المتوقــع أن يوافــق أصحــاب العمــل علــى مزي ٍد
مــن اإلصالحــات الشــاملة التــي تحمــي حقــوق العمــال
المنزلييــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبالنظــر إلــى اختــال
ميــزان القــوى الكبيــر لصالــح أصحــاب العمــل ،ال يمكــن
علــى مــا يبــدو تأميــن حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن
اإلنســانية والعماليــة (عبــر التغييــر إن علــى مســتوى
السياســة المتبعــة أو علــى مســتوى الممارســة) ،دون
دعــم صاحــب العمــل .ومــع ذلــك ،لــم يصــر إلــى استشــارة
أصحــاب العمــل فــي مــا يتعلــق بنظــام الكفالــة إال نــادراً.
فهــم غائبــون كلي ـ ًا عــن النــدوات ذات الصلــة ،وال تمثلهــم
أيــة هيئــة غيــر المســؤولين الحكومييــن الرســميين.
فحتــى اليــوم ،لــم تقــم ســوى دراســة ســابقة واحــدة فــي
تحديــد تصــورات أصحــاب العمــل بشــأن المســاعدة التــي
يحتاجونهــا للوفــاء بالتزاماتهــم الحاليــة ودعــم أو رفــض
الموافقــة علــى األنظمــة البديلــة .ففــي العــام ُ ،2010كلفــت
منظمــة كفــى (منظمــة لبنانيــة غيــر حكوميــة) بوضــع
تقريــر تجريبــي حــول ســلوكيات أصحــاب العمــل العامــة
وممارســاتهم حيــال العمــال المنزلييــن المهاجريــن .وقــد
تأكــدت فــي هــذه الدراســة تصــورات أصحــاب العمــل حيــال
أدوارهــم المناســبة ومســوؤلياتهم إزاء أصحــاب المصلحــة
المعنييــن .وقــد ثبــرت هــذه الدراســة وجهــات نظــر أصحــاب
العمــل حــول عــدد مــن البدائــل لإلطــار التنظيمــي الحالــي.
وقــد بنــي البحــث الــذي يحتويــه هــذا التقريــر علــى دراســة
كفــى التجريبيــة ،كمــا وف ـرّ اعتبــاراً لشــعور صاحــب العمــل
ً
حداثــة وتفصيــ ً
ا (عبــد الرحيــم .)2010
أكثــر

الهدف
إن غايــة هــذا التقريــر ذات شــقين :اإلعــام عــن التدابيــر
التــي مــن شــأنها أن تحســن اإلقــرار بالحقــوق الممنوحــة
للعمــال المنزلييــن المهاجريــن واحترامهــا فــي اإلطــار
التنظيمــي الحالــي ،إلــى جانــب تحديــد مواقــع مقاومــة ،أو
دعــم بدائــل نظــام الكفالــة لــدى صاحــب العمــل  ،بهــدف
القيــام بمزيــد مــن الضغــط و حمــات التوعيــة مســتقب ً
ال.
وفــي حيــن ،يحــرم نظــام الكفالــة العديــد مــن حقــوق
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العمــال المنزلييــن المهاجريــن األساســية ،بمــا فيهــا الحــق
فــي اســتقالتهم مــن العمــل وحريــة تحركهــم ،يمنحهــم
فــي المقابــل عــددا مــن الحقــوق المهمــة ،كالحــق فــي
فتــرات الراحــة وأيــام العطلــة .ومــن المتوقــع أن يــؤدي
الدعــم ،والتوجيــه واإلعــام المناســب ،بأصحــاب العمــل
والمســتخدمين للعمــل علــى تفعيــل هــذه الحقــوق.
وتهــدف هــذه الدراســة لتوفيــر نظــرة معمقــة فتدخــل
وتعايــن الفتــرات التــي تتزايــد فيهــا الضغوطــات وترخــى
بثقلهــا علــى عالقــة العمــل ،كمــا تســعى إلــى تحديــد
مســتوى الوعــي لــدى صاحــب العمــل والمســتخدم حيــال
خدمــات الدعــم المتوافــرة .هــذه المعرفــة يمكنهــا التبليــغ
بتقديــم الخدمــة المســتهدفة والمعــدة لدعــم عالقــة
فتحســن بالتالــي مــن شــروط معيشــة وعمــل
االســتخدام،
ّ
العمــال المنزلييــن المهاجريــن .ويركــز هــذا البحــث خاصـ ًـة
علــى دور الوســاطة داخــل البيــوت التــي يمكنهــا أن تلعبــه
فــي التخفيــف مــن النزاعــات وانتهــاكات الحقــوق.
وبعــد ،فــإن النتائــج المبينــة فــي هــذا التقريــر يمكنهــا
والمعــدة لرفــع مســتوى الدعــم
إعــام الحمــات الهادفــة،
ّ
القائــم لــدى صاحــب العمــل إلصــاح نظــام الكفالــة،
و تحــدي الفرضيــة التــي يعــارض صاحــب العمــل علــى
أساســها اإلصالحــات المنشــودة .وقــد دلــت تقييمــات
الحمــات الســابقة علــى أنهــا لــم تلــق صداهــا لــدى أصحــاب
العمــل ،وهــي بالتالــي لــم تعــزز دعــم حقــوق العمــال
المنزلييــن المهاجريــن كمــا كان متوقعـ ًا .فعلــى الحمــات
المســتقبلية ،كــي تكــون فعالــة أن تتوجــه لمعالجــة
مخــاوف وقلــق أصحــاب العمــل .فقــد بينــت نتائــج هــذا
البحــث علــى ســبيل المثــال ،أن أصحــاب العمــل يعارضــون
توســيع حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن بســبب
تصورهــم أن مثــل هــذه التغييــرات قــد تشــكل ســابقة
لزيــادة حقــوق الفلســطنيين تدريجي ـ ًا .كمــا أظهــرت نتائــج
هــذا البحــث أن لــدى أصحــاب العمــل معرفــة محــدودة حيــال
نمــاذج اإلســتخدام المتبعــة فــي دول أخــرى والتــي أثبتــت
نجاحهــا فــي حمايــة حقــوق أصحــاب العمــل والعمــال
ـد مــن دمجهــا فــي
علــى حـ ٍد ســواء .فمثــل هــذه النتائــج ،ال بـ ّ
الحمــات المقبلــة إذا مــا كانــت شــروط معيشــة وعمالــة
العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي لبنــان تحتــاج التحســين.
بــد للحمــات التطــرق الســتياء
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال ّ
أصحــاب العمــل مــن اإلطــار التنظيمــي الحالــي وتوجــه
مثــل هــذه االســتياءات لدعــم نظــام بديــل.

المنهجية
هــذه الدراســة ،قــام بهــا فريــق متخصــص مــن  6باحثيــن ،أجــروا
خاللهــا مقابــات مــع  250مجيــب ،واســتمرت فتــرة شــهر،
وذلــك فــي  9مناطــق مختلفــة مــن جبــل لبنــان وبيــروت.

اختيار المقا ِبلين وتدريبهم

خضــع المقابلــون لوريثــة عمــل دامــت نهــارا كامــا ،وغطــت

معلومــات خاصــة باالســتمارة (اإلســتبيانية) ،كمــا ومبــادىء
حقــوق اإلنســان األساســية ،ومعلومــات خلفيــة عــن نظــام
الكفالــة .وقــد أُبلــغ المقابلــون بضــرورة الحاجــة للمحافظــة
علــى الحيــاد وتجنــب مظهــر التواطــؤ مــع وجهــات نظــر
المجيــب ،واالمتنــاع عــن طــرح أســئلة ،رياديــة تلقينيــة ،وإدارة
اإلســتمارة وكأنهــا وثيقــة مــن دون إجــراء أي تعديــل لفظــي
فيهــا لتأميــن مقارنــات هادفــة بيــن األجوبــة .كمــا تمــت
مناقشــة التوجيهــات المتعلقــة باألخالقيــات والســامة.

جمع البيانات

اســتخدمت عبــر مســار هــذا البحــث ،دراســة ذات منهجيــة
مختلطــة (نوعيــة وكميــة) .وقــد عــزز تصميــم هــذه الدراســة
ذات المنهجيــة المختلطــة مــن صحــة نتائج البحث (حســين
 .)2009واســتخدمت البيانــات النوعيــة للمســاعدة فــي
تحديــد المواضيــع والنزعــات الناشــئة .تــم تجميــع البيانــات
الكميــة للحــد مــن الوقــت المطلــوب فــي إتمــام اإلســتمارة
اإلســتبيانية ،مــا يزيــد مــن احتمــال رغبــة المســتط َلعين
بالمســاهمة .إن تحديــد إتجــاه بيانــات الكميــات والنوعيــة
تســهل فــي تحديــد التقــارب بيــن العديــد مــن األجوبــة.
لــذا ،تزيــد مقاربــة المنهجيــة المختلطــة مــن تعميــم نتائــج
البحــث( .مراجعــة بــورك وآل .)129 :2007
صممــت إســتمارات إســتبيانية منفصلة للعمــال المنزليين
المهاجريــن وأصحــاب العمــل .وركــزت إســتبيانات العمــال
المنزلييــن المهاجريــن علــى شــروط معيشــتهم وعملهــم
الحاليــة ،ومعرفتهــم حقوقهــم ،وآليــات الدعــم المتوافــرة.
وقــد طــور إســتبيان أصحــاب العمــل التحديــات المحــددة
التــي يواجههــا فــي العالقــة القائمــة علــى العمالــة ،ودعــم
نظــام الكفالــة ،والبدائــل المطروحــة عوضـ ًا عنــه ،بمــا فيهــا
الدمــج فــي قانــون العمــل وفئــة العمالــة علــى أســاس
التأشــيرة.

واآلراء الحساســة ،وذلــك لزيــادة موثوقية/أمانــة البيانــات
المجموعــة والتخفيــف مــن التغطيــة المتحيــزة.
تــم وضــع االســتمارة اإلســتبيانية بلغتيــن .وقــد طــورت
أدوات البحــث باإلنكليزيــة ،ومــن ثــم ترجمــت إلــى العربيــة
والفرنســية .وتــم اختبــار اإلســتبيان مســبق ًا مــع الســكان
المســتهدفين للتحقــق مــن معنــاه اللغــوي ،وتسلســله،
وهيكليتــه .وقــد أجريــت التغييــرات الضروريــة كمــا كان
مطلوبــ ًا .وهــذا مــا يؤمــن موثوقيــة أداة االختبــار.

طريقة أخذ العينات

تــم تصميــم هــذه الدراســة االســتقصائية كمــا ذكرنــا
وبنــاء
ســابق ًا ،بهــدف جمــع آراء أصحــاب العمــل أساســ ًا.
ً
عليــه ،خصصــت فــي المراحــل األوليــة مــن مســار البحــث،
حصــة قوامهــا  % 80ألجوبــة صاحــب العمــل .وبالنظــر إلــى
الحصــة ،فقــد تــم أخــذ عينــات طبقيــة غيــر متكافئــة لتحديــد
المشــاركين .هــذا األســلوب اإلحتمالــي فــي أخــذ العينــات
تــم اســتخدامه لتأميــن المحافظــة علــى صالحيــة البحــث
الخارجيــة (القــدرة علــى تعميــم النتائــج التــي تــم الحصــول
عليهــا) .وعلــى الرغــم مــن أنــه بحســب التعريــف ،يبقــى
حجــم المجموعــات المحــددة التــي تســتخدم األســلوب
االحتمالــي فــي أخــذ العينــات غيــر متكافــىء مــع حجمهــا
الســكاني؛ فــإن تحديــد المشــاركين فــي كل مجموعــة قــد
اتخــذ بطريقــة عشــوائية علــى الرغــم مــن ذلــك.
أعلــم المقابلــون بوجــوب الشــروع بعملهــم فــي الشــارع
الرئيســي فــي الضاحيــة المعتمــدة ،واختيــار اتجــاه بشــكل
اعتباطــي ،ومقاربــة كل ثالــث منــزل أو مبنــى ســكني
فــي ذلــك الشــارع .والحقــ ًا ،تلقــوا معلومــات باالتجــاه
صــوب كل شــارع علــى اليســار ،حتــى متــى وصلــوا إلــى
محيــط الضاحيــة ،تلقــوا تعليمــات بالعــودة إلــى الشــارع
الرئيســي ،وتكــرار المســار مجــدداً (مســتبعدين الشــارع
الســابق مــن إمكانيــة اختيــار اإلتجاهــات عشــوائي ًا).

ولمــا كانــت أوليــة البحــث تقــوم علــى اســتخالص أراء تحليل البيانات
أصحــاب العمــل ،فــإن  % 80مــن أجوبــة أصحــاب العمــل ،و% 20
مــن أجويــة العمــال المقيميــن قــد تقــرر اعتمادهــا منــذ بدايــة
مســار البحــث.

وقــد جــرت المقابــات فــي بيــروت وفــي جبــل لبنــان ،حيــث
اســتهدفت فيهمــا  9ضــوا ٍح .وتــم اختيــار هــذه الضواحــي
لزيــادة احتمــال تمثيــل عــدد مــن خصائــص الديموغرافيــة
اإلجتماعيــة ،بمــا فيهــا األديــان المختلفــة ،والمواقــع
االجتماعيــة االقتصاديــة.
ـد مــن اإلشــارة إلــى الحالــة األمنيــة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال بـ ّ
غيــر المســتقرة فــي لبنــان حيــن أجريــت المقابــات والتــي
شــكلت عام ـ ً
ا فــي اختيــار المناطــق الجغرافيــة.
جــرت المقابــات فــي منــازل أصحــاب العمــل .إنمــا تمــت

خــال إتمــام تجميــع البيانــات ،تــم تحويــل البيانــات
النوعيــة إلــى بيانــات كميــة مــن أجــل تحليلهــا .وقــد
ص ّنــف باحثــان البيانــات النوعيــة فــي فئــات ناشــئة مــن
البيانــات الكميــة .وفــي نهايــة المســار الترميــزي ،تمــت
مقارنــة فئــات مختلفــة فــي مــا بينهــا ،وتبيــن أن المرمــزون
كانــوا علــى توافــق .والحق ـ ًا ،تــم إدخــال كل البيانــات فــي
برنامــج ( ،SPSSفــي النســخة  )20مــن أجــل تحليلهــا.
وتــوزّع تحليــل البيانــات إلــى قســمين .وتركــز القســم
األول للحصــول علــى إحصــاءات توصيفيــة فــي دراســتنا
الســكانية (التكريــرات ،الوســائل ،النســب المئويــة).
وقــد لعبــت اإلحصــاءات التوصيفيــة دوراً محوريــ ًا فــي
فهــم العينــة بطريقــة أفضــل .وفــي وقــت الحــق ،تــم
استكشــاف العالقــات فــي المتغيــرات باعتمــاد اختبــار
«تشــي» المربّــع.

مقابلــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن وأصحــاب العمــل إعتبارات أخالقية
ٌ
كل علــى حــدى ،لتشــجعيهم علــى إفشــاء المعلومــات

فــي مســعى لتأميــن معاملــة أخالقيــة للمســاهمين
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تــم تزويــد جميــع المقابليــن بوثيقــة مفصلــة عــن هــدف
البحــث ومعلومــات اإلتصــال بمؤسســة إنســان قبــل البــدء
بالمقابلــة .وقــد تلقــى المقابلــون معلومــات بضــرورة
ضمــان فهــم المشــاركين المناســب أغــراض البحــث
والموافقــة الشــفهية عليهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبالنظــر
إلــى حساســية الموضــوع ،فقــد التــزم المقابلــون بمبــدأ
إغفــال األســماء .وســجل المقابلــون األســماء ومعلومــات
اإلتصــال الخاصــة بالمســتط َلعين بشــكل منفصــل عــن
أجوبتهــم لتجنــب الربــط بيــن أجوبــة المســاهم ومعلومات
اإلتصــال بــه فــي مرحلــة الحقــة.

قيود البحث

جــرت هــذه الدراســة ،كمــا ذكرنــا ســابق ًا ،فــي مناطــق
مختلفــة مــن جبــل لبنــان وبيــروت ،لتشــمل مجموعــة
مــن الخصائــص االجتماعيــة الســكانية التــي تمثــل تنــوع
ا لمنطقــة .
وبســبب العديــد مــن العوامــل( ،بمــا فيهــا الحالــة األمنيــة
غيــر المســتقرة ،ولكــن أيضــ ًا تقييــدات الوقــت والمــوارد)،
كان مــن الضــروري حصــر البحــث فــي العاصمــة والمناطــق
المدنيــة الرئســية المحيطــة .ونحــن نســعى إلــى توســيع
نطــاق هــذه الدراســة لتشــمل باقــي المناطــق اللبنانيــة فــي
المســتقبل ،ألننــا نعتقــد أن أراء مــن هــم خــارج العاصمــة
وضواحيهــا المجــاورة تبقــى فريــدة وناقصــة التمثيــل أيضـ ًا.
ومــع ذلــك ،فقــد وفــر حجــم العينــة ونوعيــة األجوبــة بيانــات
قيمــة صالحــة للتحليــل.
أمــا التحــدي اآلخــر الــذي واجهــه البحــث فقــد تج ّلــى فــي عــدم
رغبــة أربــاب العمــل فــي المســاهمة فــي المســح الــذي
أجــري مــن البــاب إلــى البــاب .وافــاد المقابلــون أنهــم طــردوا
مــن المبانــي ،وتعرضــوا للتحــرش الكالمــي ،أو منــع عليهــم
الدخــول بــكل بســاطة.
ومتــى منــح حــق المقابلــة ،كان المســتط َلعون متحفظيــن
عامـ ًـة .وأفــاد المقابلــون أن أصحــاب العمــل تــرددوا خاصــة
فــي اإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة بكيفيــة إدارة النــزاع
مــع مســتخدميهم .فــكان علــى المقابليــن تكــرار الســؤال
مــرات عديــدة فــي مجــرى المقابلــة قبــل أن تتوفــر اإلجابــة
عليــه.
وقــد اشــتكى العديــد مــن أصحــاب العمــل مــن طــول
اإلســتمارة اإلســتبيانية ،فبــدوا نافــذي الصبــر وعدائييــن عنــد
اإلجابــة علــى بعــض األســئلة األخيــرة.
وقــد عبــروا مــراراً عــن مواقــف عنصريــة وكراهيــة تجــاه األجانب
فــي الــردود علــى العديــد مــن األســئلة ذات الصلــة .وقــد
ـال مــن الكفــاءة المهنيــة تح ّلــى
تطلــب األمــر مســتوى عـ ٍ
بهــا مقابلونــا لتأميــن نقلهــم بحياديــة.

نتائج البحث
األوراق الثبوتية

إن حيــازة المســتندات القانونيــة هــو أمــر مفــروض وذلــك
لعــدد مــن األســباب .فالحالــة األمنيــة غيــر المســتقرة فــي
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لبنــان ،اســتوجبت إقامــة نقــاط تفتيــش دائمــة عنــد مداخــل
المــدن والقــرى الرئيســية .كمــا جــرت العــادة علــى إقامــة
نقــاط تفتيــش مؤقتــة عبــر البــاد .وقــد ُفــوض الضبــاط فــي
مثــل نقــاط التفتيــش هــذه الســؤال عــن األوراق الثبوتيــة
بمــا فيهــا إجــازات العمــل والتأشــيرة .وتنــص المــادة 36
مــن قانــون األجانــب الصــادر فــي العــام  ،1962علــى أن
األجنبــي الــذي يعثــر عليــه مــن دون مســتندات عملــه يخضــع
للغرامــات والســجن .فمــن ضمــن اختصــاص هــؤالء
الضبــاط أن يحتجــزوا مــن لــم يســتطيعوا إثبــات حيازتهــم
إجــازة صالحــة لبقائهــم فــي البــاد .وعليــه ،فقــد أفــاد 62،5
 %مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن المســتط َلعين أن
إجــازات عملهــم وإقامتهــم لــم تكــن فــي حوزتهــم ،فيمــا
صــرح  %90مــن الذيــن أفــادوا عــن عــدم حيازتهــم إجــازات
عملهــم وإقامتهــم أنهــا كانــت بحيــازة صاحــب عملهــم.
كمــا ،أفــاد  % 10مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن الذيــن
أجريــت معهــم المقابلــة أن أجــازات عملهــم وإقامتهــم
كانــت بحــوزة الكفيــل الــذي ال يعملــون لديــه .ولمــا كانــت
الحالــة األمنيــة فــي لبنــان معرضــة للتدهــور بســرعة ودون
بــد لألجانــب أن يحتفظــوا بجــوازات
ســابق إنــذار ،كان ال ّ
ســفرهم علــى الــدوام ،طلب ـ ًا للدعــم القنصلــي فــي هــذه
األوقــات مــن جهــة ،أو إلجالئهــم عــن البــاد متــى دعــت
الضــرورة .لكــن  % 81مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن
المســتط َلعين أفــادوا أنهــم ال يملكــون جــوزات ســفرهم،
فيمــا أقــر  % 92مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن أنهــم
ال يحتفظــون بجــوازات ســفرهم بــل هــي بحــوزة صاحــب
عملهــم ،و جــوازات ســفر  % 8منهــم مــا زالــت بحــوزة
كفيلهــم الذيــن ال يعملــون لحســابه/كفيل ســابق .وفــي
َ
المقابَليــن
المقابــل ،اعتــرف  % 77،9مــن أصحــاب العمــل
أنهــم يحتفظــون بجــواز ســفر العامــل المنزلــي المهاجــر
العامــل لديهــم.
أفــاد  %47،3مــن أصــل  % 77،9مــن أصحــاب العمــل
المســتط َلعين أنهــم صــادروا جــواز ســفر العاملــة المنزليــة
المهاجــرة لديهــم بهــدف منعهــا مــن «الهــرب» أو التــرك؛
وبالتالــي حمايــة اســتثمارهم المالــي .باإلضافــة إلــى
التكاليــف المدفوعــة إلــى وكاالت اإلســتخدام لتســهيل
عمليــة اإلســتقدام ،يفــرض القانــون الكفــاالت لتغطيــة
تكاليــف التأميــن الصحــي ،والنفقــات المعيشــية ،وبطاقــة
ســفر العــودة ،وتجديــد اإلقامــة وإجــازة العمــل ،وغيرهــا مــن
الرســوم اإلداريــة .وتصبــح هــذه العمليــة بمجملهــا وكأنهــا
ً
«هبــة» ماليــة ال يســتهان بهــا مــا يدفــع صاحــب العمــل
اإلصــرار علــى حمايتهــا .هــذه الخالصــات جــاءت للتوافــق
مــع نتائــج الدراســة التــي قامــت بهــا منظمــة العمــل
الدوليــة عــام  ،2005حيــث تبيــن أن  % 71مــن صاحبــات العمــل
يعتقــدن أن مــن حقهــن الحــد مــن تحـرّك العاملــة المنزليــة
المهاجــرة التــي تعمــل لديهــم (م.ع.د .)2005:33 .وقــد
أظهــرت مســتويات التقاريــر المماثلــة بيــن هــذه الدراســة
وبيــن تلــك التــي قامــت بهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي
إعــدت لتحســين حقــوق
العــام  ،2005أن الحمــات التــي
ّ
عمــال المنــازل المهاجريــن قــد فشــلت فــي معالجــة

مخــاوف أصحــاب العمــل حيــال الخســائر الماليــة المحتملــة
إذا مــا اختــار العامــل المنزلــي المهاجــر تــرك العمــل .ومــن
الواضــح ،أن أصحــاب العمــل سيســتمرون فــي مقاومتهــم
حريــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي التحــرّك (حيــازة
جــواز ســفرهم ،وإجــازات عملهــم) إلــى أن تتــم معالجــة هــذه
المخــاوف بالشــكل المناســب.
 % 22،1مــن أربــاب العمــل المســتط َلعين فقــط أفــادوا
باحتفــاظ عاملهــم المنزلــي المهاجــر بجــواز ســفره .وهــذا
يلتقــي مــع دراســة منظمــة العمــل الدوليــة في العــام ،2005
حيــث اعتبــر  % 18فقــط مــن أصحــاب العمــل فــي المقابــات
التــي أجريــت آنــذاك (ذكــوراً وإناثـ ًا) ،بحــق العمــال المنزلييــن
المهاجريــن باالحتفــاظ بجــوازات ســفرهم الخاصــة وغيرهــا
مــن المســتندات القانونيــة .وقــد أصبحــت حيــازة العمــال
المنزلييــن المهاجريــن أوراقهــم الثبوتيــة مســألة تفاوضيــة
حاســمة فــي العالقــة مــا بيــن صاحــب العمــل والعامــل.
ويشــرح المحامــي روالن طــوق تعقيبــ ًا :
«لقــد عملــت فــي أكثــر مــن  2000حالــة تتعلــق بالعمــال
المنزلييــن المهاجريــن الذيــن كانــوا بحاجــة إلــى مســاعدة
قانونيــة للمطالبــة بجــوازات ســفرهم ،وغيرهــا مــن الوثائــق
الثبوتيــة مــن أصحــاب عملهــم الســابقين الذيــن غالبــ ًا
مــا أســاؤا معاملتهــم .هــؤالء العمــال غالبــ ًا مــا تعرضــوا
للضــرب وغيرهــا مــن اإلســاءات علــى حــد ســواء .لكــن
العديــد مــن أصحــاب العمــل اكتفــوا بــر ّد الوثــاق الثبوتيــة
وجــوازات الســفر فقــط للعمــال مقابــل مبالــغ ضخمــة مــن

المــال» (هاميــل .)2011:26
وفــي دراســتنا هــذه ،أكــد  % 19،5مــن أصحــاب العمــل الذيــن
أفــادوا باحتفاظهــم بجــوازات ســفر عمالهــم المنزلييــن
المهاجريــن ،أنهــم يفعلــون هــذا بدافــع المســؤولية عــن
عمالهــم .وكان تقريــر منظمــة كفــى فــي العــام ،2010
المذكــور ســابق ًا ،قــد أشــار إلــى األمــر ألن نظــام الكفالــة
المت ّبــع يجعــل مــن أصحــاب العمــل مســؤولين عــن
عمالهــم المنزلييــن المهاجريــن ،فيشــعر هــؤالء بأنهــم
ملزميــن برفــض حقــوق العمــال المنزلييــن األساســية
كــي يحمــوا أنفســهم مــن التبعــات القانونيــة أو الماليــة
التــي تترتــب عــن أعمــال عمالهــم المهاجرين(.عبــد
الرحيــم  .)2010:17لكــن فــي الممارســة العمليــة ،نــادراً مــا
يواجــه أصحــاب العمــل التبعــات القانونيــة المترتبــة عــن
أعمــال العمــال المنزلييــن المهاجريــن المســتخدمين
لديهــم .ومــع ذلــك ،يعــزز تصــور التبعــات هــذا (الماليــة
البيتيــة ،أوالقانونيــة ،أو الســمعة اإلجتماعيــة) شــعور
أصحــاب العمــل بحقهــم فــي حرمــان عمالهــم المنزلييــن
المهاجريــن مــن حقوقهــم اإلنســانية والعماليــة األساســية.
كمــا صــرح  % 14،2مــن أصحــاب العمــل المســتط َلعين
أنهــم يحتفظــون بجــواز ســفر عاملهــم المنزلــي المهاجــر
بتوصيــة مــن األمــن العــام ،أو مــن وكالــة اإلســتخدام،
أو اإلثنيــن معــ ًا .وفــي الســابق ،كان األمــن العــام يســلم
جــواز ســفر العمــال المنزلييــن المهاجريــن مباشــرة إلــى
كفيلهــم عندمــا يصطحبهــم مــن المطــار .وعلــى الرغــم
مــن التخلــي عــن هــذه الممارســة بشــكل كبيــر ،حيــث
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يتســلم العامــل المنزلــي المهاجــر جــواز ســفره بنفســه،
إال أن وكاالت اإلســتخدام تســتمر فــي تشــجيعها أصحــاب
العمــل علــى مصــادرة جــواز ســفر عمالهــم المنزلييــن فــي
محاولــة للحــد مــن تحركاتهــم .ولعــل التفســير الوحيــد
لهــذه الممارســات هــي الرســوم العاليــة التــي تدفــع عنــد
التعاقــد مــع عامــل المنــزل المهاجــر والقيــود المالزمــة
لنظــام الكفالــة الحالــي (فعندمــا تصــل العاملــة المهاجــرة
مطــار لبنــان مثــ ً
ا ألول مــرة ،ال تســتطيع قانونيــ ًا أن تغــادر
يولــد لــدى صاحــب عملهــا
المطــار مــن دون كفيلهــا) ،مــا
ّ
شــعوراً بالمســؤولية عــن عاملــه المنزلــي المهاجــر وكأنــه
«امتــاك» .وقــد أقــر العديــد مــن هــذه الدراســات بظاهــرة
معاملــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن وكأنهــم ملكيــة
واســتثمار بحيــث يتوجــب اســترجاعه؛ وذلــك عبــر مصــادرة
جــوازات ســفرهم مث ـ ً
ا ،أو بعــدم دفــع رواتبهــم عنــد المهــل
أو الســاعات اإلضافيــة (مراجعــة هاميــل  .)2012مثــل هــذه
الممارســات تغذيهــا فكــرة امتــاك رب العمــل العامــل
المنزلــي المهاجــر وكأنــه ســلعة تم شــراؤها خالل فتــرة العقد.
أمــا  % 22،1مــن أصحــاب العمــل الذيــن أفــادوا باحتفــاظ
عمالهــم المنزلييــن المهاجريــن بجــوازات ســفرهم ،فقــد
اعتبــر  % 59منهــم بوجــوب احتفــاظ العمــال بجــوازات ســفره
بداعــي حقهــم فيهــا ،و/أو ملكيتهــم لهــا ،فيمــا أقــر %36
بــأن العاملــة المنزليــة المهاجــرة تحتفــظ بجــواز ســفرها ألن
صاحــب العمــل يثــق بهــا .مثــل هــذا الجــواب ،يمكــن اعتبــاره
مؤشــراً لتصــور أصحــاب العمــل الذيــن ال يــروا فــي حيــازة
جــواز الســفر حق ـ ًا غيــر قابــل للتصــرف ،بــل حق ـ ًا يمنــح علــى
قاعــدة تقديريــة ترتبــط بالعالقــة بين صاحب العمــل والعامل.
ّ
ولعــل النقطــة المثيــرة فــي هــذه الدراســة ،هــو ذلــك
التفــاوت الحاصــل بيــن ســكان منطقــة كســروان ،الــذي
يــرى  %88منهــم ضـ ً
ـرورة فــي االحتفــاظ بجــواز ســفر العامــل
المنزلــي المهاجــر لديهــم ،وســكان بيــروت الذيــن بلغــت
نســبتهم ( ،)% 69،4والمتــن نســبة ( .)% 68،1ولعــل التفســير
الوحيــد لذلــك ،كــون منطقــة كســروان أصغــر مســاحة،
وذات مجتمــع معــزول جغرافيــ ًا (أصغــر بكثيــر مــن بيــروت
والمتــن) ،مــا يعنــي أن ســكانها هــم أكثــر عرضـ ًـة لإلرتيــاب
مــن األجانــب .مثــل هــذه الفرضيــة ،تدعمهــا مقولــة أحــد
أصحــاب العمــل القاطــن فــي كســروان:
«نحــن نعيــش فــي مجتمــع مغلــقٌ .
كل منــا يعــرف اآلخــر.
واألجانــب الوحيــدون الذيــن يقصدوننــا هــم مــن الســواح
أو مــن ســكان بيــروت الذيــن يأتــون للزيــارة .ليــس لدينــا هنــا
ســوى محليــون ،ونفضــل لــو تبقــى الحــال علــى مــا هــي
لتجنــب المشــاكل األمنيــة».
ـد مــن بحــث مزيــد يتنــاول حجمـ ًا أكبــر مــن العينات،
لكــن ،ال بـ ّ
ليصــار إلــى التحديــد بشــكل قاطــع مــا إذا مــا كان هنــاك
عالقــة بيــن هــذه المنطقــة (أو منطقــة أخــرى مشــابهة
فــي الحجــم والموقــع الجغرافــي) والنســبة العاليــة مــن
مصــادرة جــوازات الســفر ،ال بــل مــا إذا كان األمــر يعــود فع ـ ً
ا
إلــى االرتيــاب مــن األجانــب.
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إن البحــث يقيــم عالقــة بيــن المســتوى التعليمــي لــدى
صاحــب العمــل واحتمــال أن تحــوز العاملــة المنزليــة
المهاجــرة علــى جــواز ســفرها .ومثــا ًال علــى ذلــك ،أفــاد 27،1
 %مــن أصحــاب العمــل الحائزيــن علــى تعليــم جامعــي أو
فنــي عــن حيــازة عاملهــم المنزلــي المهاجــر علــى جــواز
ســفره الخــاص ،أفــاد فــي المقابــل  % 10،8مــن أصحــاب
العمــل الحائزيــن علــى مســتوى تعليمــي ثانــوي أو أقــل
أن العاملــة المنزليــة المهاجــرة لديهــم تحتفــظ بجــواز
ســفرها .هــذا الرابــط الموجــود بيــن المســتوى التعليمــي
والســلوكيات األكثــر ليبرايليــة حيــال «اآلخــر» ظهــر أيضــ ًا
بوضــوح فــي بيانــات اســتطالع القيــم العالمــي .وقــد وجــد
ولــزل ( )2002أن التعليــم مرتبــط بقــوة مــع مــا يســميه «قيــم
التعبير-الذاتــي» .وتضــم قيــم التعبيــر الذاتــي قبول التنوع
اإلنســاني ،الميــل لإلحتجــاج المدنــي ،التط ّلــع إلــى الحريــة،
وإرضــاء الــذات .وخلــص ولــزل ( )2002:227أن التعليــم لــه
تأثيــر تحــرري علــى األشــخاص ،حيــث يميــل المتعملــون ألن
يكونــوا « أكثــر حريــة ،وأكثــر تقدميــة ،وأبعــد مــن الماديــة
مقابــل عامــة النــاس» .فالرابــط بيــن التعليــم وقبــول التنــوع
اإلنســاني يمكنــه أن يفســر الفــارق الظاهــر فــي المواقــف
والممارســات بيــن المجموعــات علــى أســاس مســتوى
التعليــم المكتمــل .فمــن كان لهــم مســتوى تعليمــي
أعلــى يميلــون أكثــر العتمــاد قيــم التعبيــر الذاتــي ،وبالتالــي
يكونــون أكثــر قبــو ًال للتنــوع ،ولديهــم تطلعــات أكثــر حريــة
تظهــر بقلــة مصــادرة جــوازات الســفر.
وهكــذا ،يتضــح مــن نتائج اإلســتبيان والدراســات الســابقة أن
جــوازات الســفر ،وإجــازات العمــل واإلقامــة هــي عمومـ ًا فــي
حيــازة صاحــب العمــل .ولمــا كان هــذا الموضــوع غائــب
عــن عقــد العمــل الموحــد ،وتشــجعه وكاالت االســتخدام
الخاصــة ،يعــود األمــر خيــاراً لصاحــب العمــل.

عقد العمل الموحد

فــي العــام  ،2009طــورت اللجنــة اللبنانيــة التوجيهيــة،
ومكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،ومنظمــة
العمــل الدوليــة «عقــد العمــل الموحــد» لتحســين
حمايــة حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن اإلنســانية
والعماليــة .هــذا العقــد كان أول عقــد موحــد للعمــال
المنزلييــن المهاجريــن فــي لبنــان (م.ع.د .)2012:49 .ومــع
ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن ترجمــة العقــد إلــى اللغــات األم
لعمــال المنــازل المهاجريــن ،إال أن هــذا المســتند ال يــزال غيــر
متوافــر إال باللغــة العربيــة لــدى كتــاب العــدل حيــث يوقــع
عليــه العمــال المنزلييــن المهاجريــن .ويوضــح  %64،1مــن
العمــال المنزلييــن المهاجريــن المســتط َلعين أن العقــد
فســر قبــل توقيعهــم عليــه .وحتــى لــو
لــم يُقــرأ لهــم ولــم يُ َ
و ّقــع العمــال المنزليــون المهاجــرون علــى العقــد باللغــة
يفســر لهــم بنســبة كبيــرة ،فــإن قــدرة
العربيــة ،الــذي لــم
َ
العامــل المنزلــي المهاجــر علــى الموافقــة علــى شــروط
العقــد تبقــى مثــار تســاؤل كبيــر .واألمــر نفســه ينســحب
بالتالــي علــى قانونيــة هــذه الوثيقــة .باإلضافــة إلــى

ذلــك ،إن جهــل العمــال المنزلييــن المهاجريــن حقوقهــم
وواجباتهــم كمــا نــص عليهــا عقــد العمــل الموحــد يزيــد
مــن عرضتهــم لإلســتغالل.
وفــي المجمــل ،أشــار  % 40،6مــن أصحــاب العمــل
المســتط َلعين إلــى أنهــم لــم يتنبهــوا إلــى أن المســتند
الــذي ُوقــع عليــه لــدى الكاتــب العــدل كان عقــد عمــل ،أو
تنبهــوا إلــى الشــروط المنصــوص عنهــا .إنمــا تشــير نتائــج
البحــث إلــى زيــادة فــي وعــي صاحــب العمــل بوجــود عقــد
العمــل الموحــد .وكانــت الدراســة التــي أجرتهــا منظمــة
كفــى فــي العــام  2010حــددت أن  % 21،6علــى علــم بعقــد
العمــل الموحــد ،فيمــا القلــة بالــكاد تشــير إلــى أكثــر مــن
شــرط أو اثنيــن فيــه (عبــد الرحيــم  .)2010باإلضافــة إلــى ذلــك،
تكشــف هــذه الدراســة عــن عالقــة قويــة بيــن المســتوى
التعليمــي ألصحــاب العمــل المســتط َلعين ومعرفتهــم
بعقــد العمــل الموحــد % 70،7 :مــن المســتط َلعين أصحــاب
الدراســة الجامعيــة أو الفنيــة كانــوا علــى إدراك بعقــد
العمــل الموحــد.
كذلــك ،كان أصحــاب العمــل الذيــن هــم علــى بينــة
مــن عقــد العمــل الموحــد أكثــر نزعــة لإلفــادة عــن حيــازة
العامليــن المنزلييــن المهاجريــن لديهــم جــوازات ســفرهم،
بحيــث شــكلوا نســبة  ،% 28،5مقابــل  % 12،5لغيــر العارفيــن
بعقــد العمــل الموحــد والمجيزيــن للعاملــة لديهــم

حيــازة جــواز ســفرها .هــذه النتائــج تشــير إلــى أن تدريــب
صاحــب العمــل بشــأن عقــد العمــل الموحــد يمكــن أن
يعــود بفوائــد غيــر مقصــودة فــي مراعــاة حقــوق العمــال
المنزلييــن المهاجريــن.
متــى تــم شــرح شــروط عقــد العمــل الموحــد ،ســئل
أصحــاب العمــل المســتط َلعين عمــا إذا كان العقــد يحمي
حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن باعتقادهــم ،وكان
الجــواب إيجابيـ ًا بنســبة  .% 80،1وحيــن ســئل أصحــاب العمــل
هــؤالء عــن كيفيــة حمايــة عقــد العمــل الموحــد العمــال
المنزلييــن المهاجريــن ،أشــار  % 78،4مــن المســتط َلعين
أن ذلــك يعــود لتحديــده واجبــات كل مــن صاحــب العمــل
والعامــل.
ومــن أصــل  % 19،1مــن المســتط َلعين الذيــن أفــادوا بــأن
عقــد العمــل الموحــد ال يحمــي حقــوق العمــال المنزلييــن
المهاجريــن ،أشــار  % 56،4أن ذلــك يعــود لعــدم تنفيــذه.
ولمــا كان أكثــر مــن ثلــث أصحــاب العمــل غيــر مدركيــن
للحقــوق والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل
الموحــد ،فــا عجــب فــي القلــق مــن عــدم االمتثــال.
ينــص عقــد العمــل الموحــد علــى وجــوب توقيــع كال
الطرفيــن علــى إيصــال عنــد اســتحقاق الراتــب الشــهري.
ففــي حالــة العالقــة غيــر المتســاوية هــذه ،يوفــر هــذا الشــرط
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الحــد األدنــى مــن حمايــة العامــل المنزلــي المهاجــر.
ويشــكل مثــل هــذا المســتند طريقــة حاســمة فــي إثبــات
عــدم دفــع األجــور .كمــا ،كشــفت الدراســة أن  % 87،5مــن
العمــال المنزلييــن المهاجريــن المقابَليــن يتقاضــون
المــال نقــداً ،فيمــا  % 67،2ال يوقعــون إيصــا ًال .وفــي غيــاب
مثــل هــذا المســتند ،تذهــب مســاعي العامــل المنزلــي
المهاجــر إلثبــات عــدم تقاضيــه رواتبــه عبــر آليــات حــل النــزاع
ســدى ،وذلــك بســبب عــدم االمتثــال لهــذا الشــرط.
ويقــر عقــد العمــل الموحــد أيضـ ًا بحــق العامــل بيــوم عطلــة
فــي األســبوع ،و 6أيــام عطلــة ســنوية ،و 8ســاعات راحــة
علــى التوالــي يوميــ ًا ،و 10ســاعات عمــل غيــر متتاليــة فــي
اليــوم الواحــد .ومــع ذلــك ،فشــلت المســاعي فــي تأميــن
حــق العامــل المنزلــي المهاجــر فــي تركــه مــكان عملــه
خــال ســاعات الراحــة ،وبقــي األمــر متــروك ًا التفــاق ثنائــي
بيــن صاحــب العمــل والعامــل (منظمــة العمــل الدوليــة
 ،2012:50مــادة .)12.وفيمــا يبقــى حــق العمــال المنزلييــن
المهاجريــن فــي حريــة التحــرك غيــر محمــي فــي عقــد
العمــل الموحــد ،يقــر بــه فــي المقابــل القانــون الدولــي،
الســيما المــادة  13مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.
أمــا معــدو هــذا التقريــر فقــد تبنــوا اإلطــار الدولــي لحقــوق
اإلنســان الــذي ينــص علــى أن رفــض حريــة التحــرك هــو
انتهــاك لحقــوق اإلنســان األساســية.

العيش المستقل

لمــا كان عقــد العمــل الموحــد ال ينــص صراحـ ًـة علــى إقامــة
العمــال المنزلييــن المهاجريــن مــع أصحــاب عملهــم ،إال أنــه
يعنيــه ضمني ـ ًا .وتحــدد المــادة  8مــن عقــد العمــل الموحــد
أن علــى صاحــب العمــل توفيــر الطعــام ،والملبــس
والمســكن .وهكــذا ،عمــد األمــن العــام فــي الممارســة
ومــن دون أي لبــس إلــى ترجمــة المــادة  8وكأنهــا تشــترط
إقامــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن مــع صاحــب عملهــم.
ويقــال أن موظفــي األمــن العــام فــي بعــض األحيــان
ذهبــوا إلــى حــد إعطــاء إجــازة العمــل واإلقامــة إلــى العمــال
المنزليين المهاجرين مستندين في ذلك إلى مجرد شهادة
أو واقــع يفتــرض إقامــة العمــال المنزلييــن مــع كفيلهــم.
وقــد كشــفت الدراســة عــن أن  % 70،4مــن أربــاب العمــل
أفــادوا عــن عــدم اعتقداهــم بوجــوب عيــش العمــال
المنزلييــن المهاجريــن مســتقلين (خــارج مــكان عملهــم).
وأفصــح  % 4،1فقــط عــن الســبب العائــد لشــرط فــي العقــد.
وأشــار  % 35،2مــن المســتط َلعين أن العمــال المنزلييــن
المهاجريــن ال يســتطيعون العيــش مســتقلين بســبب
الترتبــات الماليــة والعمليــة (بمــا فيهــا عــدم قــدرة هــؤالء
العمــال علــى تحمــل أعبــاء المســكن الخــاص بالنظــر إلــى
أجورهــم الزهيــدة وغيــاب الدعــم العائلــي فــي لبنــان).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أفــاد  % 26،9أن العامــات المنزليــات
المهاجــرات ال يســتطعن العيــش مســتقالت ألن ذلــك
ســوف يعرضهــا لخطــر العالــم الخارجــي ،أو يفســد طبعهــا.
وفيمــا يلــي موجــز عــن اآلراء التــي عبــر عنهــا معظــم
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أصحــاب العمــل المســتط َلعين عــن هــذه الفئــة:
«عندمــا يذهبــن إلــى الخــارج يتعلمــن العــادات الســيئة،
كالســرقة ،والكــذب ،أو مواعــدة الرجــال .ال أريــد لهــا أن تحبــل
أو تلتقــط أي مــرض نتيجــة عيشــها فــي الشــوارع .فهــي،
فــي جميــع األحــوال تعيــش معنــا ،وتطبــخ ألطفالــي» (عبــد
الرحيــم )2010:17
وكذلــك ،أفــاد  % 20،7أن العاملــة المنزليــة المهاجــرة ال
تســتطيع العيــش خــارج مــكان عملهــا ،ألن مســؤوليتها
القانونيــة تقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل؛ كمــا اعتبــر
 % 13،1مــن المســتط َلعين أن العاملــة المنزليــة المهاجــرة
ال تســتطيع العيــش وحدهــا .مثــل هــذا الشــعور ،يمكــن
تصورالعاملــة المنزليــة فــي األصــل كشــخص
إيعــازه إلــى
ّ
ضعيــف وبحاجــة إلــى العنايــة والحمايــة .عندمــا يُنظــر
إليهــا وكأنهــا شــخص ســاذج ،إلــى جانــب عــدم اتقانهــا
العربيــة بمــا فيــه الكفايــة مــا يجعلهــا عرضـ ًـة لإلســتغالل،
فــإن أصحــاب العمــل يتحملــون المســؤولية (أو يتظاهــرون
بذلــك) ،مــن أجــل حمايتهــا مــن األخطــار خــارج المنــزل .إن
العاملــة المنزليــة المهاجــرة ينظــر إليهــا كشــخص غيــر
قــادر علــى تحمــل مســؤولياته ،وهــي بحاجــة إلــى القيــود
كشــكل مــن أشــكال الحمايــة .يعبــر أصحــاب العمــل عــن
تخوفهــم مــن العواقــب اإلجتماعيــة القصــوى ،كالحمــل،
أو مــرض الســيدا ،أو التعــرض للقتــل ،أو ارتــكاب الجريمــة،
مــا يهــدد ســمعة العائلــة .ليــس األمــر غيــر مألــوف خــال
األشــهر القليلــة األولــى مــن اإلســتخدام ،حيــث يصــار إلــى
تقييــد تحــركات العاملــة المنزليــة للتأكــد مــن أنهــا أهــ ً
ا
للثقــة ،وقــد يمتــد ذلــك ليغطــي طيلــة فتــرة إقامتهــا
ويعتمــد كتدبيــر ضــروري لتجنــب فرارهــا (جريدينــي .)2002:5
أمــا التصاريــح األموميــة علــى مثــال «أعاملهــا كمــا لــو كانــت
إبنتــي» ،التــي تســتعمل افتراضــ ًا للبرهــان عــن الحمايــة
والعنايــة ،إنمــا تعكــس فــي الواقــع النزعــة إلــى الســيطرة،
والمســؤولية عــن ،العاملــة حيــث يبقــى صاحــب العمــل
المســتفيد األول .هــذه التصاريــح تعــزز قــدرة صاحــب العمــل
علــى التحكــم بتحــركات العاملــة المنزليــة المهاجــرة
وعالقاتهــا ،المبــررة بـــ «مســؤولية» صاحــب العمــل فــي
«حمايــة» العاملــة المنزليــة المهاجــرة .هــذه الممارســة
هــي شــكل مــن أشــكال التالعــب العاطفــي الــذي ال
يحــد فقــط مــن حريــات العاملــة المنزليــة المهاجــرة  ،بــل
يغــرس فيهــا شــعوراً بالمديونيــة تجــاه صاحــب العمــل
الــذي يدعــي حمايتهــا  ،مــا يزيــد مــن الســيطرة عليهــا .وقــد
كشــفت دراســة «كفــى» ( )2010أنــه بالرغــم مــن تصريــح %93
مــن أصحــاب العمــل عــن اعتبارهــم عاملتهــم المنزليــة
المهاجــرة كفــر ٍد مــن أفــرد العائلــة ،إال أن  % 43،4فقــط مــن
المقابَليــن يســمحون لعاملتهــم المنزليــة بمجالســتهم
علــى العشــاء .وقــال  % 83مــن نفــس عينــة أصحــاب
العمــل أنهــم يعيدونهــا إلــى وطنهــا إذا مــا أصيبــت بمــرض
مزمــن ،فيمــا  % 90،7يعيدونهــا إلــى وطنهــا إن هــي أصبحــت
ً
حامــ ً
جليــة
ا (عبــد الرحيــم  .)2010:19هــذه التناقضــات تبــدو
فــي العالقــات التــي تجمــع صاحــب العمــل بالعامــل .لــذا
ينبغــي علــى الحمــات المســتقبلة أن تتحــدى خطــاب

الرعايــة والحمايــة المعتمــد لتبريــر انتهــاك حقــوق العمــال
المنزلييــن المهاجريــن.
مــن جهــة أخــرى ،أفــاد  % 29،6مــن أصحــاب العمــل أنهــم
يعتقــدون بقــدرة العمــال المنزلييــن المهاجريــن علــى
العيــش مســتقلين (خــارج مــكان عملهــم) .وأشــار % 69،4
منهــم أن هــذا الوضــع يؤمــن مزيــداً مــن الراحــة للطرفيــن.
وكشــفت الدراســة عــن وجــود عالقــة بيــن المســتوى
التعليمــي ودعــم عيــش العمــال المنزلييــن المســتقل،
حيــث أيــد  % 37،7مــن ذوي التعليــم التقنــي أو الجامعــي
مفهــوم عيــش العمــال المنزلييــن المســتقل ،فــي مقابــل
تأييــد  % 12،3فقــط مــن ذوي المســتوى التعليمــي الثانــوي
ومــا دون .وكمــا ذكرنــا ســابق ًا ،يمكــن تفســير هــذه العالقــة
اســتناداً لقيــم التعبيــر الذاتــي لــدى ويــزل ( ،)2002حيــث
يرتبــط التعليــم بدعــم التنــوع ،والتســامح ،والحريــة.
كمــا كشــفت الدراســة أيضـ ًا عــن أن انتهــاك ًا واحــداً يشــكل
مؤشــراً النتهــاكات أخــرى للحقــوق .ونــورد علــى ســبيل
المثــال ،أنــه فــي حيــن  % 20،3فقــط مــن العمــال المنزلييــن
المهاجريــن المســتط َلعين أفــادوا عــن عــدم تمتعهــم
بســاعات محــددة للعمــل والراحــة ،أشــار  % 92،3منهــم أنهــم
ال يتمتعــون بحريــة تــرك أماكــن عملهــم خــال ســاعات
الراحــة .كمــا أقــر  % 69،2منهــم أنهــم ال يتمتعــون بيــوم
عطلــة أســبوعية .وفيمــا يتعــرض هــذه الفئــة لإلســاءة
واالســتغالل ،يملــك  % 23،1منهــم فقــط معلومــات حــول
االتصــال بســفاراتهم ،ومثلهــم  % 23،1فقــط مســتعدون
لمقاضــاة أصحــاب عملهــم فــي المحاكــم إذا مــا انتهكــت
حقوقهــم .فــي المقابــل مــن العامــات التــي تســتفيد مــن
فتــرات الراحــة ،يســتطيع % 60،8أن يغــادروا أماكــن عملهــم
خــال ســاعات الراحــة .كمــا ،يتمتــع  % 72،5منهــم بيــوم
عطلتهــم األســبوعية ،و % 54،9يملكــون تفاصيــل االتصــال
بســفاراتهم/قنصلياتهم ،فيمــا  % 60،8بــدوا مســتعدين
لمقاضــاة أصحــاب عملهــم إذا مــا انتهكــت حقوقهــم.
وتظهــر النزعــة النتهــاك العديــد مــن الحقــوق متــى تعلــق
األمــر بالحــق فــي حريــة تــرك مــكان العمــل .ومــن بيــن
المســتفيدين مــن حريــة تــرك العمــل أثنــاء ســاعات الراحــة،
أوضــح  % 46،9منهــم أنهــم يوقعــون ويحتفظــون باإليصــال
عــن رواتبهــم المدفوعــة .وفــي المقابــل ،يحتفــظ 18،8
 ،%مــن بيــن الذيــن ال يســتطيعون تــرك أماكــن عملهــم
خــال ســاعات الراحــة ،بإيصــال موقــع بأجورهــم المدفوعــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــال  % 56،3مــن أولئــك القادريــن
علــى تــرك أماكــن عملهــم بحريــة خــال ســاعات العمــل
أنهــم يحتفظــون بإجــازات عملهــم وإقامتهــم أيضــ ًا.
وعلــى العكــس ،يحتفــظ  % 18،8فقــط مــن بيــن اولئــك
غيــر القادريــن علــى تــرك أماكــن عملهــم بحريــة بإجــازات
عملهــم وإقامتهــم.
إن التعــرّف علــى مختلــف نزعــات اإلســاءة هــو أمــ ٌر مهــم
للــوكاالت والجهــات الفاعلــة التــي تدعــم العمــال
المنزلييــن المهاجريــن .وال بــد مــن البحــث أكثــر للتأكــد مــن

أن اإلســاءة الواحــدة أو إنتهــاك الحقــوق الواحــد إنما يشــكل
عامــل خطــر ينبــأ بإســاءات أخــرى .فــإذا مــا تأكــد األمــر ،يمكــن
لمثــل هــذه المعلومــات أن تخطــر إطــار تقييــم المخاطــر
التابــع لدعــم العمــال المنزلييــن المهاجريــن .كمــا ،يمكــن
لمثــل هــذه الوقائــع أن تســتخدم فــي ّ
تدخــل مبكــر ومكثــف
فــي العالقــة القائمــة مــا بيــن صاحــب العمــل والعامــل
المنزلــي المهاجــر .ويمكــن لهــذا التدخــل أن يكــون علــى
شــكل وســاطة أو تحقيقــات قضائيــة.

حل النزاعات

أقــرت نســبة كبيــرة مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن
 % 56،3أن الموضــوع الرئيســي الــذي يواجهونــه فــي
لبنــان هــو اإلســاءة الجســدية والعاطفيــة ،فيمــا اعتبــر 40،6
 %مــن المســتط َلعين أن النقــص فــي ســاعات الراحــة كان
التحــدي األولــي بالنســبة لهــم .ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم
مــن تفشــي انتهــاك حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن
والعالقــة غيــر المتســاوية بيــن صاحــب العمــل والعامــل٫
فــإن هــؤالء العمــال يتــرددون بشــكل ملحــوظ فــي طلــب
المعالجــة عبــر القنــوات الرســمية.
واســتناداً إلــى دراســتنا ،فــإن  % 48،4مــن العمــال المنزلييــن
المهاجريــن المســتط َلعين أفــادوا أنهــم يحاولــون حــل
رب
مشــاكلهم بنفســهم متــى واجهــوا تحديــات مــع ّ
عملهــم .أمــا آليــة الدعــم المفضلــة تاليــ ًا لــدى إدارة
التحديــات مــع صاحــب العمــل فتتمثــل بدعــم الســفارات
والخدمــات القنصليــة (إفــادة  % 21،9مــن العامليــن) .أمــا
 % 7،8فقــط مــن المســتط َلعين اعتبــروا أنهــم قــد يلجــأون
لطلــب دعــم الســلطات الرســمية (شــرطة وقضــاء) إذا مــا
خالــف صاحــب عملهــم القانــون (بمــا فيــه انتهــاك العقــد،
أو اإلســاءة ،أو االعتــداء) .وعندمــا ســئلوا عــن الســبب فــي
عــدم اتصالهــم بالســلطات المعنيــة ،أجــاب  % 60مــن
المســتط َلعين أنهــم ال يعرفــون كيفيــة اســتخدام مثــل
هــذه اآلليــات ،فيمــا أفــاد  % 26،7أنهــم ال يطلبــون مســاعدة
الســلطات ألنهــم ال يثقــون بالنظــام القضائــي .وأتــت
هــذه النتائــج لتتماشــى مــع بحــث ســابق فــي هــذا الســياق.
وكشــف تقريــر صــادر فــي  2010عــن «هيومــن رايتــس واتــش»،
فــي الحــاالت التــي تقــدم فيهــا العمــال المنزلييــن
المهاجريــن بشــكوى ،أن هــؤالء غالب ـ ًا مــا واجهــوا تقاعس ـ ًا
رســمي ًا عــن العمــل مــن قبــل الشــرطة والقضــاء .وفــي
الغالــب ال تعالــج شــكاويهم علــى أســاس اإلدعــاء عــن
جــرم ،ويُــر ّد عليهــا بشــكل ال يتناســب مــع خطــورة اإلدعــاء،
أو يتــم تجاهلهــا بالكامــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم احتجــاز
العديــد مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن مــن بيــن الذيــن
يتقدمــون بشــكوى إلــى الشــرطة بشــأن اإلســاءة ،وذلــك
بســبب وضــع إقامتهــم غيــر النظاميــة أو إلدعــاء صاحــب
العمــل عليهــم بالســرقة فــي المقابــل (حــوري  .)2010:4وهذا
يعنــي احتمــال شــهور مــن االحتجــاز ،حتــى ولــو فــاز العامــل
المنزلــي المهاجــر أخيــراً أمــام القضــاء .فمتــى احتجــز،
يخضــع العامــل المنزلــي المهاجــر لكثيــر مــن الضغــظ كــي
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يتوصــل إلــى تســوية مــع صاحــب عملــه ويتجنــب القضــاء.
وقــد كشــف تقريــر «هيومــن رايتــس واتــش» عــن ممارســة
الشــرطة المســتمرة فــي «إعــادة» العامل المنزلــي المهاجر
بــكل بســاطة إلــى صاحــب عملــه المســيئ ،أو مبادرتهــم
إلــى اإلســاءة بنفســهم خــال مــدة االحتجــاز ،أو الســجن،
أو التحقيــق .كمــا لــم تجــد « هيومــن رايتــس واتــش» عنــد
مراجعتهــا  114حالــة أي مثــال تتهــم فيــه الســلطات أصحــاب
العمــل بإرهــاق العمــال المنزلييــن المهاجريــن بالعمــل ،أو
بايصادهــم داخــل المنــازل ،أو بمصــادرة جــوازات ســفرهم ،أو
رفــض إطعامهــم (حــوري .)2010:3
وقــد أتخــذت وزارة العمــل اللبنانية خطــوات توفر فيها آليات
لحــل النزاعــات بإنشــائها خــط ســاخن لتلقــي مكالماتهــم
الطارئــة ،باإلضافــة إلــى نظــام لتلقــي الشــكاوى .ومــع
ذلــك ،كشــف تقريــر لكفــى نشــر فــي  ،2011أن القليــل مــن
الحــاالت وصــل لمرحلــة الشــكاوى بســبب نقــص فــي الثقــة
بالنظــام ،ونقــص المعلومــات حــول المســار (جريدينــي،
 .)2011تتحتــم علــى الــوكاالت اللبنانيــة المســؤولة عــن
ضمــان شــروط العمــل والمعيشــة العادلــة للعمــال
المنزلييــن المهاجريــن فــي لبنــان،أن تتخــذ اإلجــراءات
الضروريــة لتحســين تفهــم العمــال المنزلييــن المهاجريــن،
والثقــة فــي قدرتهــم علــى ضمــان حمايــة حقــوق العمــال
المنزلييــن المهاجريــن.
إن ضعــف العمــال المنزلييــن المهاجريــن الناتــج عــن نقــص
فــي إمكانيــة الوصــول إلــى اآلليــات القضائيــة الرســمية

17

يضاعفــه جهلهــم آليــات الدعــم األخــرى .وقــد اكتشــفت
دراســتنا أن  % 90،6مــن المســتط َلعين ال يعلمــون بوجــود
أيــة منظمــة غيــر حكوميــة لمســاعدة العمــال المنزلييــن
المهاجريــن ،وأن  % 82،8ال يعلمــون بوجــود مســؤولين
اجتماعييــن يســتطيعون الرجــوع اليهــم للمســاعدة .ومــع
ذلــك ،اعتبــر  % 47،6مــن المســتط َلعين أنهــم يحتاجــون
دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة كــي يشــعروا بثقــة أكبــر
عندمــا يتكلمــون مــع الســلطات (الشــرطة ،والقضــاء،
واألمــن العــام) .لــذا ،ينبغــي القيــام بمزيــد مــن البحــث
لتحديــد ســبب إفــادة العمــال المنزلييــن المهاجريــن عــن
تدنــي التوعيــة فــي خدمــات الدعــم .هــذا اإلكتشــاف يدعــو
إلــى كثيــر مــن االســتغراب علم ـ ًا أن العديــد مــن الــوكاالت
تــوزع معلومــات اتصــال كبيــرة علــى العمــال المنزلييــن
المهاجريــن لــدى وصولهــم إلــى المطــار ،كمــا هــن علــى
شــراكة مــع المنظمــات فــي بالدهــم األم.
كذلــك ،ال يتمتــع أصحــاب العمــل بالعلــم الكافــي عــن
آليــات الدعــم المتوافــرة لهــم .ففــي حيــن أشــار % 67،1
مــن أصحــاب العمــل المقابَليــن أنهــم يشــعرون بامتــاك
معلومــات ودعــم كافييــن الســتخدام عامــل منزلــي مهاجر،
يعــرب  % 32،9مــن أصحــاب العمــل عــن حاجتهم إلــى المزيد
مــن المســاندة قبــل وخــال فتــرة التجربــة .هــذه النتائــج تشــير
إلــى أن مراحــل االســتقدام واالســتخدام يتخللهــا الكثيــر
مــن الضغــوط واإللتبــاس بالنســبة ألصحــاب العمــل.
علــى القطــاع التجــاوب مــع هــذه النتيجــة ويزيــد مــن توافــر
خدمــات المســاندة الهادفــة ألصحــاب العمــل خــال فتــرات

االســتقدام والتجربــة.

التهديــد ،والتنحيــة ،واإلدعــاء( .عبــد الرحيــم .)2010

وذكــر غالبيــة أصحــاب العمــل ( ،)% 64،3أنهــم يلجــأون لحــل
النزاعــات بأنفســهم متــى اســتجدت فــي العمــل .وتشــكل
ً
صعوبــة بشــكل مــن األشــكال بالنظــر
هــذه الخالصــات
الختــاف الظــروف فــي ديناميكيــات االســتخدام .وفــي مــا
تبقــى العالقــة بيــن العامــل المهاجــر وصاحــب العمــل أو ًال
وقبــل كل شــيء عالقـ ًـة تحكمهــا الحقــوق والمســؤوليات
التعاقديــة ،فــإن نتائــج البحــث تســلط الضــوء علــى معرفــة
كال الطرفيــن التــي تبقــى محــدودة حيــال التزاماتهمــا
القانونيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وفــي معظــم األحــوال
يبقــى العامــل المنزلــي المهاجــر أول مســتخدم بــدوام
كامــل يشــرف عليــه صاحــب العمــل .إن القــدرة علــى
إدارة اآلخريــن تبقــى مجموعــة مــن المهــارات الفريــدة
التــي غالب ـ ًا مــا يتــم تطويرهــا عبــر التدريــب الرســمي وغيــر
الرســمي الــذي ال يتوافــر الصحــاب العمــل بشــأن العمــال
المنزلييــن المهاجريــن .إن النقــص الحاصــل فــي مثــل هــذه
المهــارات يظهــر أيض ـ ًا جلي ـ ًا عبــر تعليقــات صاحــب العمــل
المســتط َلع أدنــاه:

بالنظــر إلــى تزايــد الضغــط التــي تتخلــل عالقــة االســتخدام،
فــإن الرجــوع إلــى التوعيــة والوصــول إلــى المشــورة
الخارجيــة والمســاندة يبــدو أمــراً حاســم ًا .لكــن % 69،1 ،مــن
أصحــاب العمــل المســتط َلعين أفــادوا بغيــر علمهــم
بالمســاندة ،أو بالخدمــات التــي يوفرهــا المســؤولون
اإلجتماعيــون ،أو المنظمــات غيــر الحكوميــة.

ّ
أحــل المشــاكل بطريقــة حبيــة .فــي بعــض األحيــان
« أنــا
أهددهــا بالرجــوع إلــى وكالــة االســتخدام ،وفــي أحيــان أخــرى
أحســم مــن راتبهــا»
« أتصــل بالوكالــة فيســدوني النصائــح كأن أتوعــد
باعادتهــا إلــى أثيوبيــا وأشــياء أخــرى مــن هــذا القبيــل».

وقــد كشــف البحــث عــن العالقــة بيــن المســتوى التعليمــي
والعلــم بالمســؤول االجتماعــي ،وآليــات دعــم المنظمــات
غيــر الحكوميــة المتوافــرة للعمــال المنزلييــن المهاجريــن.
وكان  % 31،1مــن أربــاب العمــل المســتط َلعين  ،ذوي
الدراســات الجامعيــة أو التقنيــة ،أقــروا بعلمهــم بمثــل
هــذه الخدمــات ،فــي مقابــل  %18،1مــن ذوي الدراســة الثانويــة
ومــا دون .كمــا يدعــم جســم أدبــي كبيــر مقولــة اإلدعــاء
بــأن التعليــم يوفــر «فهم ـ ًا أكبــر للبيئــة اآلخريــن اإلجتماعيــة
والماديــة» (حــداد وآل .)1990:68 .وللمســتوى التعليمــي
مصداقيتــه أيضــ ًا فــي توفيــر المعلومــات المفيــدة التــي
تســمح لألفــراد بتحسســين نوعيــة حياتهــم (المرجــع
نفســه) .وتدعــم نتائجنــا هــذه النظريــة .وتعتبــر خالصــات
بحثنــا أن األشــخاص ذوي التعليــم العالــي يملكــون معرفــة
أكبــر بالخدمــات التــي تقدمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة.
هــذا الشــكل مــن المعرفــة يبــدو حاســم ًا ألنــه يســتطيع فــي
المبــدأ أن يحســن نوعيــة حيــاة صاحــب العمــل والعامــل
المنزلــي المهاجــر علــى حــ ٍد ســواء.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يؤســس قــرب عمــال المنــازل نظام الكفالة
المهاجريــن مــن أفــراد العائلــة وإقامتهــم فــي منــزل صاحــب
العمــل كجــزء ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة ،لعالقــة أكثــر
حميميــة مــن أيــة عالقــة عمــل رســمية أخــرى .إن قصــة
«فــرد العائلــة الوهمــي» تربــك بشــكل أكبــر عالقــة العمــل
القائمــة .ثــم أن صاحبــة العمــل غالبـاّ مــا تواجــه إربــاك ًا ليــس
فقــط بالنســبة لعالقتهــا مــع العاملــة المنزليــة المهاجــرة
التــي تســتخدمها ،بــل بالنظــر إلــى مكانتهــا الخاصــة فــي
المنــزل بوجــود امــرأة أخــرى (جريدينــي .)2011 ،وفــي معظــم
األحيــان ،تجــد صاحبــة العمــل فــي وجــود امــرأة أخــرى فــي
المنــزل تهديــداً ،فهــي تــرى فيهــا منافســة تقاســمها
عاطفــة أوالدهــا وزوجهــا (مذكــور ســابق ًا) .وقــد تولــد هــذه
مشــاعر ،نوعـ ًا مــن االتبــاس فــي الــدور ،وربمــا أدت أيضـ ًا إلــى
أزمــة هويــة .فعندمــا تتولــى العاملــة المنزليــة المهاجــرة
المهمــات واألدوار التــي كانــت تط ّلــع بهــا صاحبــة العمــل
تقليديـ ًا ،ال يســع صاحبــة العمــل إال أن تصــارع كــي تجــد لهــا
ً
خاصــة إذا مــا كانــت تعمــل
دوراً جديــداً فــي قلــب المنــزل،
خارجـ ًا .وتشــير الوقائــع القصصيــة علــى أن صاحبــة العمــل،
فــي مواجهتهــا لــدور غيــر محــدد وتحــ ٍد للقيمــة الذاتيــة،
ســوف تحــاول تثبيــت دورهــا كامــرأة فــي البيــت ،فتدقــق
فــي إدارة التنظيفــات ،وترســم حــدوداً صارمــة بيــن األوالد
والعاملــة المنزليــة المهاجــرة ،وتعكــس إحباطاتهــا علــى
العاملــة المهاجــرة ،كــي تشــرع لنفســها الدخــول فــي دائــرة

أثــار  %55،8مــن أصحــاب العمــل المســتط َلعين الكثيــر مــن
اإلهتمــام ،عندمــا أفــادوا بوجــوب تغييــر نظــام الكفالــة.
وفــي وقــت الحــق ،ســئل دعــاة التغييــر هــؤالء عــن كيفيــة
هــذا التغييــر .فاعتبــر  % 39أنــه يجــب إلغــاء نظــام الكفالــة،
فيمــا دعــا  % 36،4إلــى تغييــره كــي يصبــح أكثــر ســهولة
بالنســية ألصحــاب العمــل .وأفــاد أصحــاب العمــل تكــراراً أن
النظــام الحالــي يشــكل عبـ ًـأ عليهــم ،موضحيــن بقولهــم:
ً
كفيــا
«نظــام الكفالــة يشــعرني بالفصــام .فــإذا كنــت
عليــك أن تراقــب عاملــك حتــى بعدمــا ينتهــي مــن عملــه.
ً
عمــاال ســوريين ،وال أشــعر بهــذا النــوع مــن
أنــا اســتخدم
المســؤولية تجاههــم .أدفــع لهــم يوميــا ،فــإذا لــم يرجعــوا
ً
مســؤوال عنهــم .وإذا قامــوا بعمــل غيــر قانونــي
ال أكــون
تتعامــل معهــم البلديــة».
وأفــاد  % 24،6مــن أصحــاب العمــل المســتط َلعين بوجــوب
تعديــل نظــام الكفالــة لضمــان حقــوق العمــال المنزلييــن
المهاجريــن .هــذه النتائــج تشــير إلــى معــدالت عاليــة تدعــم
التغييــرات فــي نظــام الكفالــة .مثــل هــذه المواقــف ،ال بــد
ـدة
مــن تســخيرها فــي حمــات الدعــم المســتقبلية ،المعـ ّ
لتعزيــز زخــم التغييــرات ،حتــى الوصــول إلــى إلغــاء نظــام
الكفالــة.
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وفــي المقابــل ،اعتبــر  % 43،3مــن أصحــاب العمــل
المســتط َلعين أنــه ال يجــب تغييــر نظــام الكفالــة .وقــد
ســئل هــؤالء فــي وقــت الحــق عــن ســبب موقفهــم هــذا.
فأجــاب  % 43،3بعــدم ضــرورة تغييــر نظــام الكفالــة ألنــه
يحمــي العمــال المنزلييــن المهاجريــن بطريقــة مناســبة،
فيمــا قــال  % 23،3مــن المســتط َلعين أن النظــام الحالــي
يحمــي اســتثمار صاحــب العمــل ،و % 16،7بأنــه يعطــي
الحقــوق لــكال الطرفيــن .هــذه النتائــج تؤشــر إلــى الحاجــة
لمزيــد مــن التوعيــة حــول نــوا ٍح محــددة فــي نظــام الكفالــة
التــي فشــلت فــي الحقيقــة فــي حمايــة حقــوق العمــال
المنزلييــن المهاجريــن ،وفي بعــض النواحي ،حقوق صاحب
العمــل أيضــ ًا (بمــا يخــص حقهــم فــي الخصوصيــة مثــ ً
ا).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يعتقــد  % 13،3مــن أصحــاب العمــل
المســتط َلعين بعــدم وجــوب تغييــر نظــام الكفالــة
لضــرورة وجــود شــخص لبنانــي يراقــب العمــال األجانــب
ويضمــن نظاميــة الهجــرة .مثــل هــذه المخــاوف يمكــن
ربطهــا بالهجــرة فــي لبنــان ،خاصــة فــي مــا يتعلــق باالجئيــن
الفلســطنيين المقيميــن فــي البــاد ،وغيــر القادريــن علــى
العــودة إلــى فلســطين ،أو إعــادة توطينهــم فــي بلــد آخــر،
والــذي ينســب إليهــم ســبب الحــرب األهليــة فــي لبنــان.

بدائل عن نظام الكفالة

خــال المقابــات ،تــم شــرح البدائــل المطروحــة عــن نظــام
الكفالــة للمســتط َلعين .وكان النمــوذج الــذي حــدد
خصيص ـ ًا حــول كيفيــة إمكانيــة حمايــة مســاهمة صاحــب
العمــل الماليــة ،فــي الوقــت الــذي يمكــن فيــه المحافظــة
علــى حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن االنســانية
والعماليــة .وقــد أشــير تكــراراً إلــى فئــة اإلســتخدام علــى
قاعــدة التأشــيرة المعتمــد فــي المملكــة المتحــدة منــذ
أيــار  ،2012والــذي يمثــل أفضــل األنظمــة المعتمــدة حتــى
اليــوم .وبحســب هــذا النظــام ،يمنــح العامــل المنزلــي
المهاجــر إلــى المملكــة المتحــدة بهــدف العمــل تأشــيرة
علــى قاعــدة فئــة اإلســتخدام .ففــي حيــن يتطلــب العامــل
المنزلــي المهاجــر كفي ـ ً
ا أولي ـ ًا للتثبــت مــن أن هنــاك عرض ـ ًا
للعمــل ،ال تلــزم التأشــيرة صاحــب العمــل والمســتخ َدم
ً
ســوية .لــذا ،يحــق للعامــل المنزلــي المهاجــر الحريــة فــي
تغييــر أصحــاب العمــل كمــا يشــاء .وتصــدر التأشــيرة لمــدة 12
شــهراً ،علــى قاعــدة إمكانية التجديد .هذه التأشــيرة ال تشــترط
إقامــة العامــل لــدى صاحــب العمل ،ويخضع حاملو التأشــيرة
إلــى قوانيــن العمــل المحليــة المرعيــة اإلجــراء .وقــد أُعلــم
المســتط َلعون أنــه فــي مقابــل هــذا النظــام الــذي يســمح
للعامــل المنزلــي المهاجــر بإنهــاء العقــد (لغيــر أســباب
اإلســاءة ،و/أو االســتغالل) ،يشــترط علــى العامــل (أو علــى
صاخــب عملــه الجديد) أن يســدد رســوم اإلســتقدام والســكن
التــي تكبدهــا صاحــب العمــل علــى قاعــدة التناســب.
وقــد ســئل المســتط َلعون الحقــ ًا عمــا إذا كان باإلمــكان
دعــم تنفيــذ نظــام مماثــل فــي لبنــان ،فــكان جــواب  %65من
أربــاب العمــل بالموافقــة .وقــال  % 34،5مــن المســتط َلعين
الداعميــن لفئــة االســتخدام علــى قاعــدة التأشــيرة أنهــم
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يفضلــون هــذا النظــام ألنــه يحمــي حقــوق صاحــب العمــل
(بمــا فيهــا اســتثماره المالــي) ،فيمــا أفــاد  % 33،1أنهــم
يدعمــون هــذا النظــام ألنــه يحمــي بشــكل مناســب أكثــر
حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن ،واعتبــرت البقيــة
 % 32،4أنهــم يدعمــون نظــام التأشــيرة هــذا ألنــه مفيــد
للطرفيــن .هــذه النتائــج تــدل علــى أن اإلعــام المناســب
حــول البدائــل التــي تحمــي حقــوق العمــال المهاجريــن
ومســاهمات أصحــاب العمــل الماليــة إنمــا تدفــع أصحــاب
العمــل اللبنانييــن لدعــم البديــل عــن نظــام الكفالــة.
أمــا  % 35مــن المســتطلعين الذيــن لــم يوافقــوا علــى دعــم
االســتخدام علــى قاعــدة التأشــيرة ،فقــد توزعــت آراؤهــم
بحيــث اعتبــر  % 41،1منهــم أن علــى كل لبنانــي أن يكــون
مســؤو ًال عــن كل عامــل أجنبــي فــي لبنــان .وأفــاد  % 19،2مــن
ـد عــدم اســتقرار فــي
المســتط َلعين أن نظــام التأشــيرة يولـ ّ
االســتخدام ،ألن العامــل يســتطيع االســتقالة فــي أي وقــت
مــن األوقــات .وبالنظــر إلــى عــدد المســتط َلعين الكبيــر
الذيــن أبــدوا مخــاوف مــن تبديــل المســتخ َدم ،فمــن الحكمة
بمــكان أن تتوجــه الحمــات المســتقبلية لهــذا األمــر .مثــل
هــذه الحمــات يمكنهــا أن تســلط الضــوء علــى أن العقــود
األوليــة الحاليــة تمتــد علــى فتــرة عاميــن ،يكــون بعدهــا
العامــل المنزلــي المهاجــر قــادراً علــى العــودة إلــى بلــده
األم ،ليعــود الحقــ ًا إلــى لبنــان ويعمــل لحســاب صاحــب
عامــل آخــر .ومــع ذلــك ،تشــير الدالئــل القصصيــة أن العمــال
المنزلييــن المهاجرين يميلون لإلســتمرار مــع صاحب العمل
نفســه ،علــى مــدى العديــد مــن العقــود المتواليــة.
وقــد كشــفت الدراســة أن مــن ينتمــون إلــى الفــوج األصغــر
ســن ًا يميلــون أكثــر لمســاندة فئــة االســتخدام علــى قاعــدة
التأشــيرة ،بحيــث بلــغ متوســط عمــر المســاندين  38،3ســنة،
فيمــا بلــغ متوســط عمــر غيــر المســاندين إلــى  43،2ســنة.

قانون العمل اللبناني

أشــار  % 77،9مــن المســتط َلعين أنهــم ال يســاندون إدراج
العمــل المنزلــي ضمــن قانــون العمــل اللبنانــي .واعتبــر
 % 33،1منهــم أن الفوائــد الممنوحــة للعمــال فــي قانــون
تحــول خدمــات العمــال المنزلييــن
العمــل مــن شــأنها أن
ّ
المهاجريــن إلــى مــادة تفــوق القــدرة علــى تحملهــا .أمــا 46،1
 %منهــم فقــد بــرروا وجهــة نظرهــم الرافضــة إدراج العمــل
المنزلــي ضمــن قانــون العمــل ألن العمــال المنزلييــن
المهاجريــن ليســوا لبنانييــن ،لــذا ال ينبغــي أن يتمتعــوا
بنفــس حقــوق الشــعب اللبنانــي .وقد جدد المســتط َلعون
مخاوفهــم إزاء توســيع حقــوق العمــل لتشــمل العمــال
المنزلييــن المهاجريــن ألن ذلــك قــد يزيــد مــن احتمــال
منــح الفلســطنيين الحقــوق نفســها ،ويؤســس الحتمــال
حــق الفلســطنيين المقيميــن فــي لبنــان بالتوطيــن .وقــد
انعكســت تصــورات المســتط َلعين فــي تصريــح ألحــد
أربــاب العمــل أدنــاه:
«ال (ال يجــب تغييــر نظــام الكفالــة) .ألســباب سياســية .ال

يملــك الفلســطنيون الحــق ،هــذا اإلقتــراح يقلقنــي».
ّ
ولعــل مــا يثيــر اإلهتمــام ،هــو موقــف الحكومــة اللبنانيــة
حيــن تؤكــد فــي مجالســها الخاصــة علــى عــدم إمكانيــة
إدراج العمــل المنزلــي ضمــن قانــون العمــل ،فيمــا لــم
يتلفــظ بمثــل تلــك اآلراء حتــى أصحــاب العمــل أنفســهم.
هــذه المواقــف التــي يعبــر عنهــا أصحــاب العمــل
المســتط َلعين تســلط الضــوء علــى العنصريــة المتفشــية
داخــل المجتمــع اللبنانــي ،حيــث ال يحــق لغيــر اللبنانييــن
التمتــع بالحقــوق الدنيــا .وفــي مــا يلــي بعــض تصاريــح
أصحــاب العمــل:
« إن العامــل اللبنانــي ال يتقاضــى الحــد األنــى مــن الرواتــب؛
فكيــف تريــدون لـــــ «خادمــة» أن تتقاضــى نفــس راتــب
اللبنانــي؟ لــن أدفــع لهــا راتبــا بهــذا القــدر .ثــم أن مبلــغ $200
يــوازي الكثيــر مــن المــال فــي بالدهــا».
ً
عــادال أن يتســاوى اللبنانــي مــع العمــال
« لــن يكــون
المهاجريــن فيتقاضــى نفــس الراتــب».
« إن أوالدي الذيــن هــم لبنانيــون مــن أب لبنانــي وأم
لبنانيــة بالــكاد تســدد رواتبهــم .فهــل تريــد لعامــل مهاجــر
أن يتســاوى مــع أوالدي؟ كال! »
« بالطبــع ال! يجــب أن تكــون األولويــة للعمــال اللبنانييــن.
النــاس غاضبــون ألن الســوريين يخطتفــون كل الوظائــف.
واآلن تريــد لألثيوبيــة أو الفيليبينيــة أن تتقاضــى الحــد
األدنــى»

قاعــدة توســيع الحقــوق إلــى فئــة العمــال األجانــب (العمــال
المنزلييــن المهاجريــن) ،لمــا ينضــوي عــن خطــر تشــجيع
األجانــب اآلخريــن ،لســيما الســوريين منهــم علــى وجــه
الخصــوص الســاعين للعمــل فــي لبنــان .هــذا الشــعور ينــم
أيض ـ ًا عــن ســوء فهــم ســبب اســتبعاد العمــال المنزلييــن
مــن قانــون العمــل .وال بــد مــن بــذل الجهــود إلعــام النــاس
عــن ســبب اســتبعاد العمــال المنزلييــن مــن قانــون العمــل
المســتند إلــى نــوع العمــل الــذي يقومــون بــه أكثــر مــن
وضعيتهــم كأجانــب .وتظهــر عنصريــة أصحــاب العمــل
أيضــ ًا عندمــا يقــول  % 5،3مــن المســتط َلعين أن العمــال
المنزلييــن المهاجريــن ال يملكــون القــدرة علــى إدارة حقــوق
ممنوحــة تحــت قانــون العمــل اللبنانــي.
وأشــار  ،%87مــن أصــل  % 22،1مــن المســتط َلعين
المســاندين إدراج العمــل المنزلــي تحــت قانــون العمــل،
مســاندتهم مثــل هــذا التغييــر علــى أســاس اســتحقاق
العمــال المنزلييــن المهاجريــن حقــوق مالئمــة وأجــر عــادل.
كمــا ،بينــت نتائــج البحــث أيضـ ًا أن المســتط َلعين الشــباب
هــم أكثــر ميـ ً
ا لمســاندة إدراج العمــل المنزلــي تحــت قانون
العمــل .وبلــغ متوســط العمــر الداعــم لــإدراج  36،6ســنة،
فــي مقابــل متوســط  42،3ســنة ألولئــك الذيــن ال يســاندون
مثــل هــذا التغييــر .وتشــير مثــل هــذه النتائــج إلــى فائــدة
إعــداد حمــات الدعــم والتوعيــة بيــن الســكان الشــباب ،إذ
أن مســاندتهم لدفــع حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجرين
قدمــ ًا تبــدو أكثــر احتمــا ًال للتحقيــق.

التوصيات

هــذه اآلراء تشــير إلــى نقــص فــي اإلدراك ،ذلــك أن قانــون

العمــل يغطــي جميــع المســتخدمين فــي لبنــان (أكان التدريب واحتياجات الدعم

لبنانيــ ًا أو أجنبــي الجنســية) .ومــع ذلــك ،يســتبعد قانــون
العمــل نوعيــن مــن العمــل؛ المنزلــي والزراعــي.
إن تدفــق الالجئيــن الســوريين نتيجـ ًـة للنــزاع فــي ســوريا أدى
إلــى تفاقــم العدائيــة التــي خبرهــا كل المهاجــرون ،بمــا
فيهــا العمــال المنزلييــن المهاجريــن .وبســبب مســامية
اتفاقيــات الحــدود بيــن لبنــان وســوريا ،فــإن الســوريين
الفاريــن مــن النــزاع فــي بالدهــم يمكنهــم العمــل فــي
لبنــان مــن دون الحصــول علــى إجــازة عمــل (وذلــك خــال
فتــرة  6أشــهر ،حيــث يمكنهــم بعدهــا الحصــول علــى إجــازة
عمــل ســنوية لقــاء  .)$200وبســبب حالتهــم المتأزمــة ،يبدي
الســوريون اســتعدادهم للعمــل لقــاء رواتــب متدنيــة.
ويعبــر الشــعور اللبنانــي الشــعبي عــن قلقــه الكبيــر مــن
المنافســة المتزايــدة علــى الوظائــف ،وســيؤدي اســتعداد
الســوريين للعمــل لقــاء أجــور متدنيــة إلــى خفــض مســتوى
األجــور وطــرد المواطنيــن اللبنانيــي إلــى خــارج ســوق
العمــل .ويعبــر أصحــاب العمــل المســتط َلعين غالبــ ًا
عــن مواقــف عنصريــة وكراهيــة حيــال األجانــب ،ويبــرر الحق ـ ًا
رفضــه منــح حقــوق للعمــال المنزلييــن المهاجريــن علــى

تــم التركيــز علــى تدريــب العمــال المنزلييــن
فيمــا
ّ
المهاجريــن واحتياجــات دعمهــم (كمــا يتضــح مــن العديــد
مــن دورات التدريــب المهنــي المتاحــة فــي البلــدان األصليــة
التقليديــة مثــل الفلبيــن وســريالنكا) ،كان هنــاك القليــل
مــن االهتمــام بتدريــب أصحــاب العمــل ودعــم احتياجاتهــم.
وكشــف البحــث أن أصحــاب العمــل بحاجــة الــى مزيــد مــن
الدعــم قبــل وصــول العامــل وخــال الفتــرة األولــى مــن
االســتخدام .يجــب علــى القطــاع تحديــد أســاليب مبتكــرة
لتوفيــر هــذا التدريــب والدعــم .كمــا ينبغــي إنشــاء الــدورات
التــي تُعلِــم أصحــاب العمــل بحقــوق ومســؤوليات جميــع
المعنييــن .وعلــى هــذا التدريــب أن يســتهدف تحديــداً
غيــاب الوعــي لــدى أصحــاب العمــل حــول أحــكام وشــروط
عقــد العمــل الموحــد  .ومــن المرجــح أن يــؤدي التدريــب
إلــى زيــادة االقــرار بــأن العالقــة القائمــة بيــن صاحــب العمــل
وعمــال المنــازل المهاجريــن هــي فــي المقــام األول عالقــة
ً
وعــاوة علــى ذلــك  ،كشــفت نتائــج البحــث عــن
عمــل.
وجــود عالقــة بيــن زيــادة الوعــي حيــال عقــد العمــل الموحــد
واحتــرام حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن األخــرى،
لســيما حيــازة العمــال جــوازات ســفرهم  .وبالتالــي  ،يمكــن
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للتدريــب أن يكــون لــه تراتبــات إيجابيــة بعيــدة المــدى عــن
غيــر أن تكــون مقصــودة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لطالمــا
شــكلت القــدرة علــى العمــل فــي إطــار متعــدد الثقافــات
مجموعــة مــن المهــارات الخاصــة ،لكــن التدريــب المحــدد
أو الوعــي المــادي تــم تطويــره بشــكل واضــح لمســاعدة
أصحــاب العمــل علــى التفــاوض حــول عامــل عالقــة العمــل.
ومــن المتوقــع أن يــؤدي توفيــر التدريــب المتعــدد الثقافــات
لصاحــب العمــل خــال فتــرة اإلســتخدام األولــى إلــى خفض
االحبــاط والنزاعــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وكمــا العديــد
مــن أصحــاب عمــل العمــال المنزلييــن المهاجريــن الذيــن
لــم يحــدث أن أشــرفوا علــى فريــق عمــل فــي الســابق ،فــإن
التدريــب األساســي علــى إدارة المــوارد البشــرية والماديــة ال
ـد مــن تطويــره لديهــم.
بـ ّ
ويشــير التقريــر إلــى أن العمــال المنزلييــن المهاجريــن
وأصحــاب العمــل لــم يتوافــر لهمــا معــ ًا ســوى توعيــة
محــدودة عــن آليــات المســاندة .لــذا ،يجــب القيــام بالمزيــد
مــن البحــث للتأكــد مــن األســباب التــي دفعــت بالعمــال
المنزلييــن المهاجريــن لإلفــادة عــن مثــل هــذه التوعيــة
المتدنيــة حيــال خدمــات المســاندة .كمــا ينبغــي علــى
البحــث أن يحــدد األســاليب األكثــر فعاليــة إليصــال مثــل
هــذه المعلومــات ألصحــاب العمــل والعمــال المنزلييــن
المهاجريــن علــى حــد ســواء .ومــن المتوقــع أن تزيــد خدمات
الوســاطة المنزليــة لرفــع مســتوى التوعيــة حــول آليــات
المســاندة المتاحــة ،إال إذا كان مثــل هــذه الوســاطة إلزاميـ ًا
خــال فتــرة التدريــب األوليــة .لــذا ينبغــي تطويــر حمــات
مبتكــرة ومــواد لتطــال جميــع أربــاب العمــل والعمــال
المنزلييــن المهاجريــن.

السلطات الرسمية

إن علــى الــوكاالت اللبنانيــة المســؤولة عــن تأميــن اختبــار
العمــال المنزلييــن المهاجريــن شــروط العمــل والمعيشــة
العادلــة فــي لبنــان ،أن تتخــذ اإلجــراءات الضروريــة
لتحســين تفهــم العمــال المنزلييــن المهاجريــن ،والثقــة
فــي قدرتهــم لضمــان حمايــة حقــوق العمــال المنزلييــن
المهاجريــن .علــى الســلطات اللبنانيــة أن تعمــل إنطالقــ ًا
مــن مبــدأ مســاواة جميــع النــاس أمــام القانــون ،وتعزيــز مثــل
هــذه المفاهيــم مــن خــال عملهــم .يجــب توفيــر التدريــب
لموظفــي األمــن الداخلــي ،واألمــن العــام ،والقضــاء،
لمســاعدتهم فــي تحديــد مكامــن العنصريــة ،والتمييــز
بحســب األجنــاس ،والفئويــة والعمل على إلغاء ممارســاتها.

إساءة المعاملة واالستغالل

إن تحديــد اتجــاه العديــد مــن اإلعتــداءات المقترفــة ضــد
العامــل المنزلــي المهاجــر هــو فــي الواقــع فكــرة مهمــة
للمنظمــات غيــر الحكوميــة والمســؤولين الذيــن
يســاندون حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن .لــذا،
ينبغــي القيــام بمزيــد مــن البحــث للتأكــد مــا إذا كان
الدليــل حــول اإلســاءة الواحــدة أو انتهــاك الحقــوق يشــكل
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عامــل خطــرٍ  /مؤشــراً إلســاءات أخــرى .فــإذا مــا تأكــد األمــر،
يمكــن لمثــل هــذه المعلومــات أن تشــكل اســتراتيجية
لتقيــم المخاطــر إطــار عمــل تقييــم المخاطــر تســتخدم
لمســاندة العمــال المنزلييــن المهاجريــن .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،يمكــن اســتخدام مثــل هــذا الدليــل لتدخــل مبكــر
وأكثــر تكثيفــ ًا فــي عالقــة العمــل بيــن صاحــب العمــل
والعامــل المنزلــي المهاجــر .وقــد يكــون هــذا علــى شــكل
وســاطة أو تحقيقــات رســمية.
دلــت نتائــج البحــث المقدمــة هنــا علــى أن أكثــر مــن نصــف
أصحــاب العمــل المســتط َلعين يدعمــون تغييــر نظــام
الكفالــة .وقــد ارتفــع هــذا العــدد إلــى ثلثــي أصحــاب العمــل
المســتط َلعين بعــد أن ُ
شــرح لهــم نظــام فئــة االســتخدام
المبنــي علــى أســاس التأشــيرة ،ونظــام تســديد التكاليــف
علــى القاعــدة التناســبية .وقــد عبــر أصحــاب العمــل بشــكل
خــاص عــن دعمهــم نمــوذج بديــل يقلــل مــن مســتوى
مســؤولية صاحــب العمــل .ومــع ذلــك ،يبقــى مثــل هــذا
الدعــم متعلقــ ًا بالضمانــات المقدمــة ألصحــاب العمــل
بحيــث ال يخســرون مبالــغ ماليــة كبيــرة تحــت النظــام
ـد مــن تطويــر مــادة إعالميــة لرفــع الوعــي
الجديــد .وعليــه ،ال بـ ّ
لــدى صاحــب العمــل حيــال نمــاذج اإلســتخدام العمليــة غيــر
نظــام الكفالــة .إن حمــات التوعيــة والمســاندة يمكنها أن
تســلط الضــوء علــى مســؤولية أصحــاب العمــل المخففــة
فــي ظــل فئــة اإلســتخدام علــى قاعــدة التأشــيرة للعمــال
المنزلييــن المهاجريــن .وعلــى ســبيل المثــال ،لــن تحمــل
تأشــيرة عمــل العمــال المنزلييــن المهاجريــن اســم صاحــب
العمــل ،الــذي لــن يكــون مســؤو ًال عــن تجديــد التأشــيرة،
ولــن يطلــب إليــه اإلفــادة عــن إنهــاء العقــد أمــام الســلطات
(فــي حالــة تــرك العامــل المهاجــر عملــه مثــ ً
ا) .باإلضافــة
بــد للحمــات ومــواد التوعيــة مــن أن تشــرح
إلــى ذلــك ،ال ّ
كيــف يمكــن للنمــاذج البديلــة أن تعــوض علــى أصحــاب
العمــل بشــكل عــادل عــن التكاليــف التــي تكبدهــا .مثــل
هــذه الحمــات يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر قــوي علــى
العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي حقهــم بتــرك عملهــم
وحريــة تحركهــم.
يتضمــن نظــام الكفالــة الحالــي العديــد مــن القــرارات
اإلداريــة والمراســيم الصــادرة عــن األمــن العــام .وفيمــا
يضــع النقــص الحاصــل فــي الحمايــة التشــريعية شــروط
عمــل ومعيشــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي وضــع
هــش ،وبالمقابــل يمكــن الوصــول الــى بعــض الخطــوات
اإلجابيــة دون الحاجــة الــى المــرور بمجلــس النــواب إنمــا
ـد مــن تفســير هــذا األمــر علــى
مــن خــال قــرارات إداريــة .وال بـ ّ
أنــه منفعــة كبيــرة فــي ظــل الظــروف السياســية الحاليــة
غيــر المســتقرة فــي لبنــان وتركيــز الحكومــات علــى األمــن
الداخلــي (الــذي زاد مــن تعقيــده النــزاع فــي الجــوار الســوري).
)  .يجــب إعــداد حمــات الضغــط والمســاندة لزيــادة الرغبــة
األمــن العــام فــي إصــدار القــرارات و المراســيم اإلداريــة التــي
مــن شــأنها أن تحــل مــكان نظــام الكفالــة مــع توجيهــات
لدعــم حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن اإلنســانية

والعماليــة .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب توفيــر التدريــب ألفــراد
األمــن العــام لضمــان حصولهــم علــى المهــارات التقنيــة
لتصميــم وتنفيــذ مثــل هــذه األنظمــة.
ومــن المؤكــد ان القــرارات االداريــة الصــادرة عــن االمــن العام
ال يمكنهــا ان تحــل مــكان التشــريع والنصــوص القانونيــة
الثابتــة والنهائيــة والحاميــة لحقــوق عمــال المنــازل.
هــذا التقريــر يعــرض الرابــط بيــن التــردد فــي منــح حقــوق
أكبــر وحمايــة للعمــال المنزلييــن المهاجريــن ،والمخــاوف
حيــال توســيع نطــاق الحقــوق فتطــال األجانــب اآلخريــن
فــي لبنــان ،ال ســيما الالجئيــن منهــم .يجــب إطــاق عميلــة
تقييــم لتحديــد كيفيــة الــرد علــى مثــل هــذا المعادلــة.
هنــاك فائــدة فــي توحيــد القضايــا والمطالــب عبــر
المجموعــات المهمشــة .لكــن ،توحيــد القضايــا يشــترط
توســيع المطالــب بحيــث يمكــن التقــدم ببــطء .لكــن
هــذا األمــر يبقــى ذات صلــة إذا مــا فكرنــا بمــؤازرة مطالــب
حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن بمطالــب حقــوق
الفلســطينيين فــي لبنــان ،نظــراً لحساســية هــذا الموضوع
التاريخيــة والحديثــة.
وقــد خلصــت نتائــج البحــث إلــى أن أصحــاب العمــل
الشــباب هــم أكثــر دعمـ ًا للبدائــل عــن نظــام الكفالــة ،التــي
تحمــي حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن بشــكل
أكبــر .لــذا يجــب القيــام بمزيــد مــن البحــث لتحديــد معــدل
المجموعــات الشــبابية لدعــم األنظمــة البديلــة (التــي تفيــد
العمــال المنزلييــن المهاجريــن) ،بالمقارنــة مــع الســكان
األكبــر ســن ًا .فــإذا مــا كشــفت النتائــج عــن فــارق كبيــر فــي
بــد
مســتويات الدعــم ،فــإن الحمــات ومــواد التوعيــة ال ّ
تســتهدف أصحــاب العمــل الشــباب لمســاندة الحقــوق
الممنوحــة علــى أســاس التغييــرات فــي النظــام.

خطاب الرعاية والحماية

ينبغــي علــى الحمــات المســتقبلية أن تتحــدى خطــاب
الرعايــة والحمايــة المعتمــد لتبريــر انتهــاك حقــوق العمــال
المنزلييــن المهاجريــن .هــذا الخطــاب يعتمــده الرســميون
الخاصــة والعامــة والمؤتمــرات
(فــي المناســبات
الصحافيــة) ،والتيــار الســائد لــدى عامــة اللبنانييــن ،تطبيعـاَ
لمثــل هــذه المفاهيــم .كمــا يتوجــب علــى الحمــات
أن تركــزّ علــى أن العالقــة بيــن أصحــاب العمــل والعمــال
المنزلييــن المهاجريــن هــي أساس ـ ًا عالقــة عمــل ،وبالتالــي
فــإن الحــد األدنــى مــن الحقــوق الممنوحــة يجــب أن يراعــي
المتبعــة فــي عالقــات العمــل.
جميــع المعاييــر
ّ

الخالصة
ّ
يــدل هــذا التقريــر بشــكل قاطــع علــى فائــدة اســتهداف
أصحــاب العمــل اســتراتيجي ًا ،فــي مســعى لتحســين شــروط
عمــل ومعيشــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن العامليــن
فــي لبنــان .وفيمــا يعمــل العديــد مــن المرافــق الخدماتيــة
علــى زيــادة قــدرة العمــال المنزلييــن المهاجريــن (أكان
ذلــك فــي العمــل ،أو فــي تعزيــز المهــارات) ،هنــاك القلــة
القليلــة التــي تســتهدف أصحــاب العمــل .وكشــف هــذا
البحــث عــن رغبــة أصحــاب العمــل الكبيــرة فــي تلقــي
الدعــم خــال فتــرة االســتخدام األولــى ،بحيــث يمكــن
اســتخدام الرغبــة فــي التعامــل مــع هــذه المرافــق كفرصــة
لزيــادة مهــارات أصحــاب العمــل .إن زيــادة الوعــي حيــال
الثقافــات المتعــددة ،والمهــارات اإلداريــة ،ومعرفــة عقــد
العمــل الموحــد مــن شــأنه علــى مــا بيــدو أن يزيــد اإلمتثــال
لإلطــار التنظيمــي الحالــي ،ويحســن عالقــة العمــل بيــن
صاحــب العمــل والعامــل المنزلــي المهاجــر.
وكشــف هــذا التقريــر أيضــ ًا عــن مواقــع مقاومــة ومســاندة
التغييــرات فــي نظــام الكفالــة بشــكل محــدد لــدى أصحاب
التوصــل إلــى تحقيــق حقــوق
بــد مــن أجــل
العمــل .وال ّ
ّ
العمــال المنزلييــن المهاجريــن اإلنســانية والعماليــة مــن
التوجــه إلــى مشــاعر صاحــب العمــل .وأشــار البحــث إلــى
أن أصحــاب العمــل يدعمــون فكــرة البديــل التــي تخفــف
مــن مســؤولياتهم ،لكنهــم أبــدوا تخوفهــم مــن التغييــرات
التــي يمكــن أن تزيــد مــن مداخيــل المســتخ َدم ،والتكاليــف،
وزيــادة حقــوق األجانــب (لســيما الالجئيــن الفلســطينيين
والســوريين) .فعلــى حمــات التوعيــة التوجــه خصيصــ ًا
ألصحــاب هــذه اآلراء.
بالرغــم مــن ان تقريرنــا هــذا يكشــف بيانــات خطيــرة (علــى
ســبيل المثــال ٪77.9 ،مــن أصحــاب العمل يحتجــزون االوراق
الثبوتيــة للعاملــة لديهــم ٪40.6 ،ليــس لديهــم علــم بعقــد
العمــل الموحــد ٪70.4 ،يعتبــرون ان عاملــة المنــزل غيــر
أهــل للعيــش وتحمــل مســؤولية نفســها بمفردهــا) ،فمــن
المرجــح أن نســبة كبيــرة مــن أصحــاب العمــل المســؤلين
عــن الكثيــر مــن االنتهــاكات بحــق عامــات المنــازل يرفضــون
النقــاش فــي مســألة إعــاء شــأن حقــوق عامــات المنــازل
المهاجــرات.
وركــز التقريــر علــى وجهــات نظــر أصحــاب العمــل .لكــن،
هنــاك العديــد مــن المعنييــن الرئســيين الذيــن يخولهــم
دورهــم دفــع حقــوق العمــال المهاجريــن فــي لبنــان قدم ـ ًا،
وال بــد مــن فهــم هــذا الــدور بشــكل أفضــل .فالمســؤولون
الحكوميــون يملكــون القــدرة علــى ضمــان إعتبــار
حقــوق العمــال المنزلييــن المهاجريــن الحــد األدنــى مــن
الحمايــة المطلوبــة وصونهــا علــى هــذا األســاس ،بــدل
ً
هديــة علــى قاعــدة استنســابية .كمــا يجــب
مــن أن تُم َنــح
ً
فعاليــة فــي التأثيــر
القيــام ببحــث يحــدد األســاليب األكثــر
علــى المســؤول الحكومــي ،و تأميــن التغييــر القانونــي
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والتنظيمــي فــي اإلطــار اللبنانــي .لقــد بُــذل الكثيــر مــن
العمــل مــع وكاالت اإلســتخدام فــي لبنــان فــي مســعى
للتخفيــف مــن إقترافهــم اإلســاءات أو التســهيل لهــا ،بمــا
فيهــا اإلتجــار .ومــع فشــل إنفــاذ المراقبــة الحكوميــة وآليــات
التبصــر لتحديــد كيفيــة
اإلمتثــال ،يحتــاج األمــر إلــى مزيــد مــن
ّ
تحفيــز وكاالت اإلســتخدام لحمايــة حقــوق عمــال المنــازل
المهاجريــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لعبــت النقابــات دوراً
رئيســي ًا فــي حمايــة حقــوق العمــال .ومــع أن المــادة  92مــن
قانــون العمــل اللبنانــي تنــص علــى إمكانيــة انضمــام
األجانــب إلــى النقابــات إال أنهــا تمنــع عنهــم حــق التصويــت
علــى القضايــا النقابيــة .لــذا ال بــد مــن الســعي لمزيــد مــن
المعلومــات حــول الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه النقابــات
فــي دفــع حقــوق عمــل العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي
ظــل القيــود التــي تمليهــا المــادة .92
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