
“ سأقتلكزوجي،لمسكلو ”
السعودیةمنالعائداتالكینیاتالنساءحیاة–مھددةوحیاةوإھمال،واعتداء،اغتصاب،

2022أغسطسساراسواثيفانيبواسطة:

تحذیر: یتضمن المحتوى أوصافاً حساسة ودقیقة لوصف اإلساءة واالغتصاب.
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---

االستیعابمنأكبرإساءة

جنسیاًالمتوحشون

داءلكلكدواءوالبندولبالعملمثقلة

للقانونالضعیفةالذراع–الضحایامراقبة

والخبزالشايعلىوالعیشإنسانیة،وغیرمھینةمعاملة

الناجیاتبیناألخّوة

الیقینعدمبسببتعانيالعائالت
بینھماالثغراتوجمیعالممارسةمقابلالمبدأحیثمنالقوانین

---

تتداخل القصص في بعضھا، فصدمة امرأة تجد صداھا في كابوس أخرى. وتتالشى ابتسامة امرأة ناجیة وھي تشھد جراح لم تندمل في
امرأة أخرى. إیماءات فھم وإدراك لما حدث، وتنھدات التعاطف بین المجتِمعات. جمیعھن كّن ھناك، لكنھن یعرفن أن لكل أذى لسعتھ

المختلفة. بعض العیون تلمع بدموع محتبسة، بعض العیون بھا خواء، بعض الضحكات بھا فكاھة مخنوقة، وقلیل من االنتصارات
المشتركة. بعض الجروح جسدیة وواضحة، لكن غیر المرئیة ھي تلك التي تتفاقم بشكل أكبر.

الخلیجفيقصصھنعنكینیاتنساءتحدثتالمجموعات،ولقاءاتMigrant-Rights.Orgمعالمعمقةالمقابالتخاللومن
ومنطقة الشرق األوسط. وفي حین تحدثن جمیعھن عن ساعات العمل الطویلة، وقلة األجر، أو عدم الدفع، ونقص الطعام، واإلساءة

اللفظیة، كانت جمیع الالتي عملن في السعودیة یحكین قصصاً متشابھة أكثر مأساویة. االغتصاب، واالعتداء الجنسي، والتعذیب... فكل
قصة طرحت كان لھا دلیل جسدي أو عاطفي. الحروق، والَعَرج، وانقطاع النَّفس عند الحدیث، والعائالت المشتتة.

بتجاربمنھكاتكّنالباقیاتبینماالخارج،إلىالذھابیتمنینمنھنأربٌعامرأة.12اجتمعتنیروبي،فياإلضاءةسیئةرطبة،غرفةفي
یرغبن بشدة في الحدیث عنھا ومشاركتھا األخریات. النصائح كانت تتطایر في أجواء الغرفة بشكل مكثف وسریع، تصحبھا ضحكات

تھكمیة.

»الصبر«

من أجل ماذا؟ تسأل أخرى

»للتأقلم مع كل اإلساءات«

»جھزي نفسِك للیالي ال تذوقین فیھا النوم«

»لن یكون ھناك طعاٌم كاٍف«

دي على الكثیر من الشاي والخبز« »تعوَّ
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».البندول سیكون طبیبِك. لن یكون لِك غیره، مھما بلغت درجة مرضِك، حتى لو بلغ األمر إحساسِك باالحتضار«

أضحك ذلك الجمیع بصوت عال.

»تقبَّلي أال یكون لدیِك فوط صحیة«

»وصابونتك الخاصة«

»أو الزیت«

»أو حتى میاه للشرب«

أنھ لن یتمتوقعي أنھ عندما ینتھي عقدك،«بفضاضة تداخلت روث - التي قضت سنتین في حفر الباطن والدمام في السعودیة - قائلة:
».السماح لك بالمغادرة بسھولة

تتواصل الصدمة مع عودتھن إلى أوطانھن. فتعود كثیرات ممن لم یتمكنَّ من تحقیق أھدافھن، إلى بیوت خالیة أو محیط معادي. ھناك عار
یالحق من تقع ضحیة لإلساءة.

أنا خائفة أن أكون معأنا بدون مأوى، أعیش مع صدیقتي فیث.«مثال على ذلك سیلستین، التي اختارت العیش بعیداً عن أطفالھا، تقول:
أطفالي. أنا خائفة من أن تسیطر علّي الشیاطین في رأسي وأقتل نفسي وأطفالي».

تجلس صدیقتھا إلى جانبھا، تمد لھا یداً حانیة. أما الید األخرى فتتعافى من حروق شدیدة تسبب فیھا صاحب عملھا. لسبب ما، تبدو فیث
أكثر قوة. فقد تمكنت من الھرب وساعدت سیلستي أیضا على الھرب.

إساءة أكبر من االستیعاب
Counterفيمھنیةمستشارةھيفلورنساألخت Human Trafficking Trust-East Africa.المنظمةساعدتحینوفي

الكثیرین من العائدین من لبنان من خالل صندوق أولّي للبدء في عمل تجاري، عملت سیستر فلورنس مع عشرات الضحایا العائدین من
أوطانھم.إلىعودتھمفيMigrant-Rights.Orgساعدتمنفیھمبمنالخلیج،دول

یؤخذ المصابون بصدمات شدیدة إلى بیوت آمنة فور وصولھم. «التقیھم مرتین یومیاً، ألنھم بحاجة لدعم ثابت ومستمر. على األقل في
البدایة. وعندما تتحسن أوضاعھم، نقلص عدد الجلسات».

ومع ذلك، فإن عائالتھم ال تتقبلھم دائما.

تقول «لدینا ضحایا لالتجار بالبشر من دول أخرى أیضاً، لكن لیسوا بالسوء الذي علیھ من یعودون من الخلیج. خصوصا السعودیة»،
وتتساءل إن كان ذلك بسبب صدام الثقافة أو سوء الفھم. موضحة أنھ فیما یتم االتجار بالضحایا من أوروبا في بیوت الدعارة، إال أنھ في

حالة الخلیج فإن الضحایا ھن النساء الالتي یذھبن للعمل في المنازل.

«بعض األشیاء تصعب على الفھم. أن یغتصب األب وابنھ، العاملة، وقوف المرأة متفرجة دون أن تفعل شیئاً… یعتبر االغتصاب من
األمور المحظورة والمسكوت عنھا، لكن مثل ھذا االغتصاب یعتبر أسوأ. فھو عبودیة الجنس. الضحایا یصبحن أشیاء ولیس بشر. یتم
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ضربھن وحرقھن، یتم االعتداء علیھن جنسیا بالقناني والخضروات. كما أنھن یجبرن على اإلجھاض، وإذا ما استمر الحمل یتم ایداعھن
السجن».

«ھذه المحظورات متجذرة إلى الدرجة أن النساء ال یستخدمن كلمة «اغتصاب». یصفن كل شيء آخر. ویقلن أشیاء سیئة حدثت لھن، لكن
الوصمة المرتبطة بالكلمة سیئة جداً، للدرجة أنھن لن یذكرن كلمة اغتصاب. إن التشافي من ذلك عملیة بطیئة ومملة. البعض یعاني من

رغبة في االنتحار ویكنَّ بحاجة للمراقبة طوال الوقت. وحتى بعد مغادرتھن البیوت اآلمنة، یظللَن بحاجة إلى المراقبة فیما بعد. وكل ذلك
یتطلب موارد كثیرة وباھظة الثمن».

تقول األخت فلورنس إن الصدمة التي تواجھھا النساء تبدأ عندما تتم مصادرة وثائقھن، وأجھزة ھواتفھن، ھذا یضعفھن. «ینال ذلك من
شخصیتھن، ومن إنسانیتھن، ومع ذلك الیزال الناس یذھبون إلى ھناك لوجود قصص نجاح».

لیس النساء وحدھن عرضة لالعتداء واالغتصاب. «لقد تحدثت مع بعض الرجال الذین تعرضوا للواط واالعتداء لكنھم التزموا الصمت.
یعمل ھؤالء كحراس أو في قطاع اإلنشاءات. ال یتحدثون عن األمر، بل یعانون في صمت. ثم ینتھي األمر بھم بمشاكل تابعة لھذا االعتداء

السيء مثل تعاطي المخدرات والكحول، والمیل لالنتحار، وعدم القدرة على التعامل مع مروا بھ».

وتنتقد األخت فلورنس أجندة مكافحة االتجار بالكامل في مسألة اقصاء الرجال منھا. «ھناك بیوت آمنة للنساء واألطفال؟ ماذا عن الرجال؟
حتى وإن تم االتجار بھم، ینظر لھم على أنھم ضحایا االعتداءات العمالیة فقط».

ً المتوحشون جنسیا

وكأناألسوأ،ھولھتعرضتماأنتشعرإذعاما)،28(لسیلستینوالمساعدةالدعمتوفرمنھيكانتأنھاإالفیث،بھمرتمابرغم
التعذیب بحاجة إلى تصنیف.

ذھبت فیث وسیلستین إلى السعودیة في نفس الوقت من خالل وكیل التوظیف نفسھ. انتھى األمر بسیلستین في حفر الباطن في شرق
طعاماً، وكنت أعمل منأعطوني«المملكة، لیس بعیداً عن الحدود الكویتیة العراقیة. لم تكن األمور سیئة لدى سیلستین في بدایة األمر.

الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساًء، وكانوا یعاملوني بشكل جید".

بعد أسبوعین، بدأ الزوج یأتي الیھا ویقتحم غرفتھا، یطرق الباب عندما تكون في الحمام لالستحمام. أخبرت وكیل التوظیف في كینیا بذلك،
لكنھ لم یفعل شیئا حیال ذلك. لم تستطع إخبار الزوجة التي كانت قد أخبرت سیلستین منذ البدایة، إنھ إن لمسھا "بابا" فإنھا (الزوجة)

ستؤذیھا.

واغتصبني.فجاءنيالمنزل.فيموجودةالسیدةتكونلم،2020فبرایر3فيمسدساً.حامالًغرفتيإلىیأتي(الزوج)الرجلبدأ«
وواصل اغتصابي على مدى الشھور التالیة حتى شھر نوفمبر. في الشھر الخامس، قام باغتصابي ثم ضربني بالمسدس على رأسي وأغمي

»علّي
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كان یضربني«تم أخذ سیسلین إلى المستشفى، وحذرھا من الشكوى ألي أحد. أعیدت إلى المنزل، وتواصل االعتداء الجنسي علیھا. تقول:
أیضاَ، ھناك عالمات ورضوض في كل أنحاء جسدي (تربت على بطنھا، صدرھا، أعضائھا التناسلیة). كان یدوس أعضائي التناسلیة

».بحذائھ. ثم بدأ االغتصاب الشرجي. كنت أصرخ وأبكي من شدة األلم

أخیرا، قامت باالتصال بفیث التي نصحتھا بالھروب مادام الوكیل ال یحرك ساكنا.

“ال تفوتھم صالة، لكنھم سینتھون من صالتھم ویعودون إلساءة معاملتك.”

منھاوالتخلصوالقتلباالغتصاب،وھددوھارجال6العملصاحبجلبللھرب،نفسھاتحضرسیلستینكانتفیمااألمسیات،إحدىفي
التوظیف. قاموا باالتصال بالشرطة، لكن الشرطة سألوني أن أقدم الدلیلركضت حتى وجدت طریقي إلى مكتب وكیل«في أكیاس القمامة.

».من العائلة نفسھا. كذلك فعل وكیل التوظیف. وعندما رفضت، ضربوني وباعوني ألخي صاحب العمل

تتحدث سیلستین بنبرة مسطحة وصوتھا رقیق وھي تتذكر شھور الرعب التي مرت بھا، لكن دموعاً صامتة كانت تتساقط خالل الحدیث
الذي استمر ساعة. سألتھا فیث إن كانت تود التوقف. فتوقفت لتشرب قلیالً من الماء وأصرت على المواصلة.

لمعالجةأدویةھناكتكنولمالخراجتنزفوبدأتملتھبةجراحھاكانتالوقتذلكبحلولشخصاً.30یعیشالجدیدالبیتفيإنتقول
ذلك – ال شيء من ذلك اعتبر دلیالً على ما كانت تتعرض إلیھ. مرة أخرى، كانت تعمل من السادسة صباحاً حتى الثالثة من صباح الیوم

التالي وبالكاد تحصل على الطعام أو األجر.

التناسلیة).أعضائھاإلى(مشیرةحادلنزیفتعرضتذلكأعقابفيبضربي.بدأثمواغتصبنيغرفتيإلىاالبنجاءنوفمبر،29في«
بعد ذلك قدموا لي طعاماً بھ شي أخضر وأخبروني أنھ دواء لكوفید. حینھا، جاءني طفل من البیت وأخبرني أال أتناول ذلك الطعام. قال لي

».سّماًكانليقّدمماأنسنوات10یبلغالذيالطفل

.)»یأتون للمساعدةاألطفال منقذون. كثیر من األحیان«(تتدخل فیث قائلة:

“أنھ كمركز الدعارة، إذا أردت ممارسة الجنس مع أي شخص فھذا مركزك”

شعرت سیلستین بألم شدید في المعدة ونزیف ألنھا تناولت بعض األدویة. أُخذت إلى المستشفى. وأخیراً، أُرسلت إلى مكتب الوكیل، حیث تم
».2021فبرایرفيترحیلناعلىوساعدوناالشرطة،مركزإلىھربنامابطریقة«مماثلة.بقضایااإلفریقیاتمنعددمعحبسھا

أّثر السم التي تناولتھ على كبدھا، كما أثر اإلجھاض الذي أجبرت علیھ والجروح األخرى الناجمة عن الضرب على صحتھا، مما أدى إلى
استحالة قدرتھا على العمل. كانت تتسلم بعض المساعدة من خالل جماعات الكنیسة لكنھا مازالت مسكونة ومتأثرة بما حدث لھا.

عندما أستحم وأرى جروحي، أستعید كل شيء من جدید. إنھ صعب جداً. أشعرالعالج النفسي یستغرق بعض الوقت لیظھر تأثیره،«تقول:
».بإھانة كبیرة وأنني مجردة من اإلنسانیة. عقلي ال یعمل

“لقد نجوت ألتحدث عن أولئك الصامتین”
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جمیع العائدات تعرضن لالعتداء الجنسي بشكل أو بآخر.

كان«صوفیا، التي قضت فترة قصیرة في السعودیة قبل أن تھرب من االعتداءات والعمل المنھك، قضت ثالث سنوات أخرى في قطر.
الوضع أفضل قلیالً... عملت في أكثر من منزل. لكن في كل مكان تتعرض للتحرش الجنسي. في المنزل، عندما تخرج مع السائق، عندما

».یطلب صاحب المنزل أن أقوم بالمساج لھ. یجب أن تكون ذكیا وواسع الحیلة للھروب من كل ذلك، لكن ال تنجح في كل مرة

أي فرصة تتاح لھم یظھرون "عضوھم التناسلي". ال راحة بال على اإلطالق.والرجال في المنزل، في«تقول بیرس التي عملت في دبي:
.»ال یمكنني حتى النوم

صغیراً،كاناألسرةمنزلأنبرغم«شھور.ثالثةبعدللھرباضطرتلكنھا،2018فيتبوكفيللعملذھبتفقدعاماً)26(أتینوأما
فقد ظل صاحب األسرة یحاول ممارسة الجنس معي، وكان یتحرش بي. وعندما أخبرت الزوجة غضبت وضربتني وحرمتني من الطعام.

».كیف یكون ذلك خطأي؟!

ومع خوفھا من تصاعد األمر، تمكنت من الذھاب للشرطة بمساعدة أصدقائھا وتواصلت مع السفارة الكینیة.

لدیھم ھذا الدعم. قد یضطرون إلى االنتحار بسبب الیأس. في البیت الذي كنتكان لدي أصدقاء ساعدوني وأرشدوني. لكن الكثیرین لیس«
أعمل فیھ، كان الزوج یتحّرش بي. صرخت فضربني. كان یفعل أشیاء سیئة. عندما قررت أن أقدم شكوى لدى الشرطة أخبروني أن األمر
مكلف، فلم أفعل. لدي طفل وأعاني أصال لالھتمام بھ. وعندما فعل الرجل أشیاء بي كنا خائفة من الحمل. وخائفة أكثر من أن أُقتل. الزلت

».أعاني مما تعرضت لھ

“في مركز االحتجاز، یتم اغتصابِك… إذا أصبحت حامالً یحاولون ترحیلِك بسرعة. إذا أصبح لدیك طفٌل فقد
أصبحِت في ورطة، وستعلقین ھناك. “

فین، ھي أم عازبة وتعمل حالیاً مع ضحایا االعتداءات األخریات، وتستمع لمجموعة من النساء، جاءت بھن لیتشاركن قصصھن.
واآلخر، لكنھا تراقب باھتمام فیما كانت األخریات تسردن بمعاناة ما یردن قولھ.). تتداخل برأیھا بین الحیناألخّوة بین الناجیات(انظر

صوتھا كان منخفضاً، لفترة وجیزة ال یعبر صوتھا عما یدور بداخلھا من ضیق. لكن ما أن انتھت المجموعة وتفرق أفرادھا أخذت مقعدھا
مستعدة لمشاركة قصتھا.

سنتاًأدفعلم.2014فيعمالًتوظیفوكالةعليَّعرضتعندماعاما24عمريكاننیروبي.فيفقیرحيأكبركیبیرا،فينشأت«
بياألمرانتھيأمریكي)دوالر295(كینيشیلینغ35000سأستلمأننيليوقیلممباساطریقعندبيإلىالذھابعلّيكانواحداً.

».في السعودیة.  المشكلة أن تواصلك مع وكیل التوظیف ینتھي في اللحظة التي تغادر البلد

لیصطحبھا إلى المنزل الذي ستعمل بھ. "كان بیتا كبیراً، وساعات العمل فیھبعد البقاء لثالثة أیام في مطار جدة، جاء صاحب العمل«
».طویلة. كان عدم معرفة اللغة تحدیا بالنسبة لي. كانت توجد عاملة كینیة أخرى تعمل ھناك

تحّمل العمل كان سھالً، لكن التحدي األكبر ھو التعامل مع الرجال في األسرة.

(ربة المنزل) لكنھا لم تصدقني. كان الرجال یھددوني بالمسدس. في أحدكان الرجل وأبناؤه یتحرشون بي طیلة الوقت. اشتكیت للمدام«
األیام كان الجمیع خارج المنزل، وحاول االبن األكبر اغتصابي، تعاركنا، وضربتھ بشيء ثقیل وجدتھ بالقرب مني. وعندما عادت الـ(مدام)

اشتكى االبن لھا وطلب منھا طردي من المنزل، لكنھم ابقوني في المنزل واستمر التحرش بشكل یومي».
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بعد أربعة أشھر، قررت فین الھروب. انتھزت فرصة رمي القمامة في الخارج وھربت مع عاملة المنزل األخرى، مارثا. تم اإلمساك
بمارثا، لكن فین واصلت الركض حتى صادفت رجالً عرض علیھا المساعدة، واصطحبھا إلى مركز االحتجاز في منطقة الرحاب بجدة.

نعم أن ترى ذلك حقا، ولیس بوسعك أن تفعل شیئاً حیال ذلك. قد تضطرھناك ندمت على الھروب، فھناك ترى الناس تموت بشكل یومي.«
للنوم أیضا وحولك جثث موتى. وال یوجد ھناك طعام كاف. ال أحد یھتم».

یصعب على الرجال التفاعل مع النساء ألن ذلك ضد ثقافتھم أیضا، ولذلكرجال األمن ھناك یریدون ممارسة الجنس معِك. في السعودیة،«
فھذه فرصتھم للتحرش بِك وأنِت عاجزة عن الدفاع عن نفسِك ولیس بوسعِك عمل شيء. مرضت ھناك واشتد المرض. كنت في المركز

لمدة شھرین وحملت بسبب االعتداءات الجنسیة».

ال یمكن نسیان«تقول إن السفارة لم تساعدھا حینما كانت في المركز. وعندما اشتكت عائلتھا في كینیا، أخبروھم أنھم ال یستطیعون تعقبھا.
ذلك المركز، كان الناس یموتون، یتقاتلون من أجل الطعام، ُیغتصبون، وال أحد یمد ید المساعدة».

مع أي شخص،إنھ مثل بیت دعارة، إذا أردت ممارسة الجنس«تتذكر فین الرجال الذین یأتون إلى المأوى/المركز ویغتصبون النزیالت.
فھذا ھو مركزك». (استمع)

تعتقد فین أنھ تم ترحیلھا بسرعة ألنھا أصبحت حامال.

ليقدموابمساعدتي.قامت)Kudeha(كودیھامنظمةمعتواصلتثمشھور،أربعةلمدةالمستشفىفيبقیتكینیا،إلىعدتعندما«
المعروفا،لیسأصلھحتىاآلن،المدرسةفياآلنوھوسنوات.6أصبحابنيعمرأخرى.منظماتمعالتواصلعلىوساعدونيالدعم.

أعرف من كان والده».

“ الفأنِتمرضِكدرجةبلغتمھمابندول.یعطونِكلكنھمالموت،علىتشارفینقدالحل.ھوالبندول
بندولشریطسوىتستحقین . ”

مثقلة بالعمل والبندول كدواء لكل داء

مرةأولوصلتسیلستین.فیھذھبتالذيالوقتنفسفيالجائحة،تفشيقبل،2019دیسمبرفيالسعودیةإلىعاماً)31(فیثذھبت
إلى الدمام وأُخذت إلى منطقة عرعر، وھي مدینة تقع في الجزء الشمالي من المملكة بالقرب من الحدود العراقیة.

في«الھجرة.منتتمكنحتىوسلوكسیرةحسنشھادةعلىوالحصولمغادرتھا،قبلساعة14مدتھاتدریبیةدورةحضورعلیھاكان
الدقیقة التي تصل فیھا، یتالشى كل ما تعلمتھ، فأنت (غبي) منذ الیوم األول». وال یساعد أن تمنح العامالت بعض الوقت للتعود على البیئة

الجدیدة، أو أحیانا ال یحظین بھذه الفرصة، فالمتوقع منھن البدء في العمل منذ لحطة الوصول. وشھادة حسن السیرة والسلوك ال تعني شیئاً،
إذ یظل صاحب العمل دون رادعاً لسلوكھ.

بقایا الطعام. ُذكر في عقد العمل أنني سأعمل لدى عائلة مكونة من أربعةكانت ساعات العمل طویلة، وعلیك أن تعیش على«تقول فیث:
أشخاص، لكنني لم أتمكن من أحصى عدد األشخاص الذي وجدتھم ھناك. كانت ھناك خمس عائالت. صاحب عملي وعائلتھ، ووالدتھ،

أیضاعلیناوكان«مضیفة:فیثوتتذكر.یومیاً»ساعة18-17نعملمازلناكناالتالي.العامفيثانیةعاملةجاءتزوجتھ...والدةشقیقھ،
الطبخ لشركتھم في مجال التموین».
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كانت تحصل على أجرھا شھریا، لكن عدا ذلك، كان لكل شي تأثیره السيء علیھا جسدیاَ وعقلیاَ. عندما حصلت فیث على أول راتب،
عندما فتشوا حاجیاتي أول مرة وجدوا أن لدي جھازي ھاتف، فھم یتوقعون أن یكون لدیك جھازین. لذلك«اشترت جھاز ھاتف وأخفتھ.

تأكدت أن یكون لدي جھاز إضافي». االحتراز لما سیأتي فیما بعد یجعلھا في وضع جید عندما تسوء األمور.

مریضة جداً، لم أكن أستطیع الوقوف، كان لدي ألم شدید". تقول فیث - وھيفي كل مرة نمرض فیھا كنا ُنعطى بندول. ذات مرة كنت«
تشیر إلى الورك األیمن الذي الیزال یحمل أثراً للمشكلة - حاولت التواصل مع وكیل التوظیف في كینیا دون جدوى. وأخیرا، في الیوم

الیوم التالي قبل العالج،أخبرت الطبیب عن األلم، طلبوا مني أن أخضع ألشعة في«الرابع من األلم الذي ال یحتمل، أُخذت إلى المستشفى.
وأخبروا صاحب العمل أیضا. لكنھم أخذوني إلى المنزل وأعطوني شریطاً من أقراص البندول. كنت أود أن أرتاح، لكنھم أجبروني على

الطبخ لشركة التموین التي یدیرونھا».

في الیوم التالي، كان على فیث أن تذھب، مرة أخرى، إلى المستشفى لفحص الدم والبول. ومرة أخرى، لم ُیسمح لھا باالنتظار لعمل
األشعة. كان علیھا أن تعود للمنزل للطبخ لعمالء المطعم.

عن مرضھا على الفیس بوك. كان ھناك اقتراحات بالھرب كملجأ أخیرإذا اشتكیت، تتعرض للضرب». نشرت فیث، قبل ثالثة أیام«
سروالي الداخلي،أخذت معي ھاتفي ووضعتھ في«لوضعھا. في الیوم التالي، بعد أن انتھت من تحضیر وجبة الصباح، ھربت من المنزل.

العربیة.باللغةكانتالشارعإشاراتجمیعالحار،الطقسفيمشیتظھراً.12الساعةكانتالمنزل.منوھربتبطانیتي،وأخذت
ذاھبة؟ أعطاني ماء، وأتصل بالشرطة الذین حضروا فوراً. كان لدي عقد العمل،بنتي» سائال، إلى أین أنا«ناداني رجل كبیر في السن بـ

لكن لم یكن لدي جواز السفر أو بطاقتي الشخصیة».

اتصلت الشرطة بصاحب عملھا، وأمرتھم بجلب جواز السفر واإلقامة، وأخذوا نسخاً عنھا، وطلبوا منھم أخذي للمستشفى أو لمكتب وكیل
التوظیف. وعندما أخذوھا إلى المنزل، افترضت فیث أنھا ستأخذ حاجیاتھا ویأخذوھا للباص الذي، بدوره، یوصلھا للمكتب في حفر الباطن

عرعر.منبالباصساعة12تستغرقرحلةفي

وال مستشفى،ال شرطة، وال ومكتب وكیل التوظیف،«لكن بابا (صاحب العمل) طلب منھا ھاتفھا، وضربھا ضربا مبرحاً. وقال لھا
فالطبیب قال إنك بخیر". وأجبروني على الطبخ».

لتمرضي. الأنِت ھنا للعمل ولیس«وفیما كانت فیث تطبخ، بدأ صاحب العمل في الصراخ مرة أخرى. قال وھو یحاصرھا من الخلف
مرض في السعودیة. لقد اشتریتك، أنِت اآلن ملكي». وحینما التفتت فیث لتتكلم، أخذ غالیة الماء وسكب ما بداخلھا من ماء حار علیھا.

“أنِت ھنا للعمل ولیس لتمرضي [...] أخذ غالیة الماء [الساخن] وسكب علّي”
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مقیدحركتھاتزالوال،بعدتلتئملمفیثذراععلىالحروقالرئیسیة:الصورة

العالجتتلقىأنقبلیدھاالعملصاحبأحرقأنبعدالجانبیة:الصورة

أفعل كل شيء ومع ذلك كنت أُعامل معاملة سیئة. ذھبت إلى الحمام، وأخرجتلم أشعر بشيء، حرقوا ذراعي األیمن. كنت مخدرة. كنت«
ھاتفي السري، وصورت ذراعي وبعثت الصورة لزوجي، وأرسلھا إلى وكالة التوظیف في كینیا، التي بدورھا أرسلتھا إلى مكتب التوظیف

في السعودیة. وقاموا بإرسال الصورة إلى صاحب عملي. قلت للعاملة الكینیة األخرى في المنزل "إذا مّت، أخبري الناس بما حصل".
كانت جدیدة في المكان».

ھددھا صاحب العمل بمسدس، وأجبرھا على تسجیل فیدیو تقول فیھا أنھ لم یؤذھا وأن ذلك كان حادثا. حذرتھا الزوجة أیضا من تغییر
أقوالھا. بعد ذلك تم أخذھا إلى مكتب التوظیف، حیث ُخّیرت بین ثالث خیارات: إما العمل حتى انتھاء فترة العقد، أو العمل لدى صاحب
عمل آخر، أو دفع قیمة التذكرة للعودة إلى كینیا. ونظرا لعدم وجود مھملة، حاولت فیث الھرب من جدید. صادفتھا خیمة للھالل األحمر

على أيلم أحصل«وحصلت منھم على بعض المساعدة، لكن الشرطة أعادوھا مرة أخرى لمكتب التوظیف، وطلبوا منھم حل مشكلتھا.
دواء لمعالجة الحروق في ذراعي. كانت ھناك امرأة من أوغندة، حاولت مساعدتي وأخبرتني أن جرحي سیتعفن إذا ظل كذلك. وھنا، قمت

بنشر مقاطع فیدیو على وسائل التواصل االجتماعي، وحینھا حصلت على مساعدة فاعلي الخیر الذي جمعوا لي بعض المال للعودة إلى
بلدي».

عندما وصلت فیث إلى كینیا، كان المنزل فارغا، لتكتشف أن المال الذي كانت تبعثھ، أنفقھ زوجھا بعد أن تزوج بأخرى.

“عندما تھربین، ال تأخذي شیئاً معك. حتى لو كنِت ذاھبة للشرطة، ال تأخذي شیئاً. ال شيء على اإلطالق.
وإذا فعلِت فسیتھمونك بالسرقة.”

مراقبة الضحایا – الذراع الضعیفة للقانون

تحاول الكثیرات، مثل فیث، السعي للحصول على المساعدة من الشرطة. مرة تلو األخرى، لكن یتم إعادتھن لألسر المسیئة. مثل باریس
وكیلمعتواصلتعملھ.زوجھاخسرأنبعدبالمدارسأبنائھاوإلحاقنفقاتھا،لتغطیةالخارجإلىالسفرقررتالتيعاماً)،45(
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كان عليَّ استكمال إجراءات السفر والتدریب، لذلك اقترضت بعض المال من فاعلي الخیر«توظیف، وحزمت حقائبھا وودعت عائلتھا.
وذھبت من ممباسا إلى نیروبي. وقمت بإجراء الفحص الطبي وبعده مباشرة كنت في الطائرة في طریقي إلى دبي».

ھاتفیةمحادثةأجرتأنھاحتىصغیرة،عائلةلدىستعملوبأنھاأمریكیاً)،دوالرا165ً(إماراتيدرھم600قدرهبراتبباریسُوعدت
وأنھا حامل وتحتاج للمساعدة. كنت خائفة لسماعي مثل ھذه القصص المخیفة.أخبرتھا أن لدیھا طفالن«مع صاحبة عملھا المرتقب، التي

لكن الحدیث معھا أشعرني باالطمئنان».

ً«فور وصولي إلى دبي، أخذ صاحب العمل جوازھا.« لجوازك حینھا، لن تریھ مرة أخرى، علیك أن تكوني مستعدة لذلك».قولي وداعا

أنت ال«عائلة كبیرة، ومنزالً كبیراً. ال أظن أنھ منزل السیدة التي تكلمت معھا.لم تنتھ المفاجأة ھنا. عندما دخلت المنزل كانت ھناك«
تعملین لدى عائلة واحدة... كان عليَّ العمل في ثالثة منازل، جمیعھم أقارب. وكان على االھتمام بكبار السن أیضاً. كنت أعمل حتى ساعة

متأخرة في اللیل».

حتى ینتھيال یوجد ساعات عمل، وال أوقات راحة. أنِت تعملین«أطلقت صوتا یشبھ الشخیر استغراباً عندما سئلت عن ساعات العمل.
العمل. والعمل ال ینتھي. فأنِت تغسلین األواني لساعات حتى تصبحي بالكاد قادرة على الوقوف. ھم یعطونِك فقط البندول عندما تشعرین

بالمرض. وكل ما تحصلین علیھ ھو بقایا الطعام – أنِت تأكلین ما یتبقى بعد أن ینتھي الجمیع من تناول وجباتھم».

یوقظوني ألخذ السیدة الكبیرة للحمام. علي أن أكون تحت الطلب طوال اللیل.كانوا«نامت باریس في الغرفة نفسھا مع الوالدین المسنین.
إذا اشتكیت فھم یقولون: "األفارقة ال یتعبون، األفارقة أقویاء"». (استمع).

على عكس العامالت من نفس موطنھا؛ لم تعرف باریس أن علیھا إخفاء جھاز ھاتف احتیاطي، فاعتمدت على صاحب العمل لتتواصل مع
یقفون بجواري، ویصرون على أن أتحدث باللغة اإلنجلیزیة ویذكرونيكانوا یسمحون لي باالتصال مرة كل شھرین. كانوا«عائلتھا.

بتكرار "لیس بلغتك" على مسمعي».

بالعودة وقالوا إنھمرفضوا السماح لي«بعد عدة شھور من التورط بالعمل في عدد من المنازل، طلبت من صاحب العمل العودة إلى بلدھا.
أكنلمللشرطة.الذھابوأردتالھرب.قررتاألیام،أحدفيوأخیراً،شھور.9-8لمدةعملتعلّي.للحصولالمالمنالكثیرصرفوا

أعرف حتى اسم العائلة».

قامت الشرطة بفحص سجلھا، وعرفت تفاصیل صاحب العمل. بعد أسبوع جاءت العائلة. وتكلموا مع الشرطة باللغة العربیة وأعادوھا
معھم إلى المنزل. طلب منھا أفراد الشرطة العودة معھم وإتمام فترة العقد قبل العودة إلى بالدھا.

قالوا لي أنني لن أذھب إلى أي مكان. في مركز الشرطة، أنني لن أعمل فيكانوا یصرخون في وجھي، لكن أحمد هللا أنھم لم یضربوني.«
ثالثة منازل، حتى لو قتلوني. لكنھا قالوا "یالال، یالال" وأعادوني إلى المنزل».

منذ أن عادت إلى منزل صاحب العمل، تمسكت بیرس بموقفھا الرافض للعمل في منازل اآلخرین.

طلبت أن یأخذونيعندما«قیل لھا في مركز الشرطة، إنھا لو ھربت مرة أخرى فستختفي، ألن العائلة دفعت كثیر من المال الستقدامھا.
للسفارة، قالوا إن ھذا لیس متبعاً في بلدھم. عندما تستجمعي الشجاعة وتنجحي في الھرب، یعیدونِك إلى العائلة؟ لذلك قررت أن أقاتل

بطریقتي. صرخت، وتدحرجت على األرض، ورفضت العمل. كانت ھذه طریقتي للتأقلم مع الوضع».

رأیتھ. ال أتمنى أنأعرف ما مررت بھ وما«استمرت بیرس في العمل لعامین، حتى مرضت مرضاً شدیداً جعل العائلة تعیدھا إلى بلدھا.
یحدث ذلك حتى مع أسوأ أعدائي. كان الشاي والخبز ھو ما تحصل علیھ للطعام. كنا نتناول الطعام أثناء القیام بالتنظیف. كنت أقرأ عن
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أشخاص یتم اغتصابھم وقتلھم، وأحمد � أنھ لم یحدث لي شيء كھذا. لكنني مع ذلك مررت بالكثیر، ألن األم ستفعل أي شيء لمساعدة
أطفالھا لذھاب للمدرسة».

منتصفبعدحتىالفجرقبلممایمتدالمنازل،عامالتكمعظملدیھا،العملیومكان.2019فيللدمامعاماً)37(فرانسیسكاذھبت
یطلقونكانوالكنھمالسوء».بذلكاألولىالثالثةالشھورخاللالمعاملةتكنلم«تقول:أشخاص.6أفرادهوعددكبیراالمنزلكاناللیل،

تحمیل نبرة تحقیر)».خّدامة وشّغالة (عاملة منزل باللھجة المحلیة«على لقب

لكنھا قالت لي إن األطفال مرضى عقلیاً. فأقلمت نفسي على ذلك. كانوا بعمرشكوتھم لوالدتھم،«بدأ األطفال الذین تھتم بھم یضربونھا.
14ًوعاماً،16وعاماً،18 آب».واتسخاللمنكینیةمنزلعاملةمندعمھناككانذلك.كلأحتملأنحاولتأعوام.4وعاما

استخدام الخط الساخن، لكن الشرطة قاموا باالتصال بصاحب عملي...حاولت«عملت لمدة عام وتسعة شھور، وكانت صحتھا تتدھور.
شھرین آخرین.بقیت ھناك«لیس لدیھم سلطة علیھم». كملجأ أخیر، توقفت فرانسیسكا عن العمل وأصرت أن یأخذوھا لوكالة التوظیف.

كان ھناك الكثیر من الشباب في المكتب. عامالت منزل ھاربات ولدیھن قصص أسوأ مما واجھت. كنا نجبر على النوم على األرض. كان
علینا أن ندفع قیمة طعامنا. كل ذلك فیما كانت الوكالة ترسلھم للعمل في منازل متعددة». أخیراً، بمساعدة منظمة أھلیة، تمكنت بیرس من

العودة إلى وطنھا.

اغتصاب فلیس بإمكانِك الشكوى. ال أحد یستمع، ال أحد یتخذ أي إجراء حیالإذا كان ھناك«لیدیا، عملت في سكاكا في السعودیة. تقول:
ذلك. إذا أصبحِت حامالً بسبب صاحب العمل، یتم ترحیلِك بسرعة. لكن إن تمت الوالدة في مركز االحتجاز فھذا یعني أنك علقِت، وال

یمكنِك العودة. ال ُیسجن أحد عقابا على االغتصاب. حتى بوجود دلیل األبناء. إذا ما تعرضِت للضرب، ال یؤخذ أي إجراء تجاه المعتدي.
عندما ال یدفع لك أجرِك، ال إجراء یتخذ تجاه صاحب العمل. في نھایة األمر، لیس لدیِك أي حقوق، سواء كنت في المنزل، أو في إدارة
الھجرة، أو في مكتب التوظیف، أو في مركز الشرطة أو حتى السفارة. الجمیع متعاونون إلجبار الناس على العمل ولیس لمساعدتھم».

معاملة مھینة وغیر إنسانیة، والعیش على الشاي والخبز

أن خیرني بینعندما اصطحبني صاحب العمل من المطار، كان أول ما فعل،«منذ البدایة، كانت تجربة إیفا مثقلة بعدم االحترام واإلھمال.
إزالة ضفیرتي أو قص شعري». (كانت قد قامت بتظفیر شعرھا للتو قبل مغادرة كینیا). ظلت تقیم في غرفة للمخزن فیما تعمل في بیت

نفورھاصدىترددوالخبز».الشايیعطونيكانواالخفاء.فيألتناولھالطعامأسرقأنعلّيكان«تقول:شخصاً.12أفرادهعددكبیر
من ذلك لدى النساء األخریات الالتي كنَّ یعشن على الشاي والخبز. كانت محبوسة داخل المنزل وتتسلل إلى الشرفة إذا ما أرادت أن تلقى

نظرة خاطفة على العالم الخارجي.

شھور،7حواليوبعدالقریة.فيیملكونھاكانواالتيالمزرعةفيوكذلكوالدتھ،منزلوفيالعمل،صاحبمنزلفيالعملإیفاعلىكان
قد أعطوني الطعام، فكذبوا وقالوا: نعم. قالت الممرضة أنني لن أنجو بھذهسألتھم الممرضة إن كانوا«مرضت، وأُخذت إلى المستشفى.

ماما» ألقت األدویة في سلة القمامة».«الطریقة، لكن

ولعدم قدرتھا على العمل، ترّجت صاحب العمل الذي سمح لھا أخیرا بالعودة إلى كینیا، بعد أن دفعت تذكرة سفر العودة وبدون أن تستلم
جمیع مستحقاتھا.

لمالعمل.صاحبمنزلإلىوصلتعندمامنھاأخذھمالكنھالعمل،وعقدسفرھاجوازسلمتھاالتوظیفوكالةإنعاما)34(لیدیاقالت
تمكث ھناك أكثر من شھر.
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إلىإرسالِكیتمثمواحدمنزلفيللعملتوظیفِكیتماإلطالق.علىراحةالالصباح.فيساعات3-2بینلمابالنومليیسمحكان«
منازل والدیھم، وأقاربھم اآلخرین للعمل ھناك أیضا. اضطررت لإلضراب ورفض العمل. ھم حقاً ال یحترمونِك على اإلطالق. في اللحظة

التي تجلسین فیھا لتناول وجبة حقیقیة، وھي في العادة مكونة من الشاي والخبز، ینادونِك لیكلفوِك بالمزید من العمل».

بل سیجدون لك صاحبلن یعیدونِك إلى بلدك،«عندما اشتكت، أرسلت الوكالة سائقاً لیأخذھا إلى مكتب الوكالة حیث ظلت ھناك شھرین.
عمل آخر. حصل صاحب العمل السابق على صاحب عمل جدید واسترد ما دفعھ. تمت معاملتي بشكل جید في المنزل الثاني برغم أن

9ًمنالعملعليَّكاناألمور.فساءتحامالالمدامأصبحتذلكبعدكبیرة.العائلة أنأرادتشھر11بعداللیل».منتصفحتىصباحا
بیعھا» ألحد السماسرة.«تغادر لكن تم

وكانت ھناك امرأة تدعى فوزیة، كانت تستخدمني للعمل بنظام الساعات.عندما لم یعیدوني إلى مكتب وكالة التوظیف أخبرت عائلتي.«
أسبوع ھنا، یومان ھناك... وقلت لھا أنني ال أعتقد أن ھذا التصرف قانوني، وأنھا غریبة بالنسبة لي. حینھا أدركْت أنني ذكیة فباعتني لبیت

أخرى».منازلفيأعملیجعلونيكانوالكنھمأفراد،5البیتفيكانشھور.10لمدةھناكعملُتآخر.

بعد أن قضت نحو عامین في السعودیة، كانت لیدیا تبحث عن مخرج لھا. تدھورت صحتھا، وكان أصحاب العمل یترددون في أخذھا إلى
المستشفى. ولم یستجب كلٌّ من مكتب التوظیف أو السفارة لندائھا بطلب المساعدة.

مع شیئا، كي ال یتھموِك بالسرقة. طلب مسؤول الشرطة مني إظھاراخترت أن أھرب راكضة إلى الشرطة. عندما تھربي ال تأخذ«
إقامتي. كان لدي نسخة منھا فقط. وكانت تفاصیل الكفیل الثاني وھویتھ مختلفین. تنقلت لمنازل كثیرة... أخبروني أن بصمات أصابعي

مفقودة في النظام. فقام مسؤول الشرطة باالتصال بمكتب التوظیف، فأخذوني إلى سكاكا. لكنھم لم یتمكنوا من التأكد من ھویتي».

السفارة.إلىلتذھبسراحھاإطالقالمكتبرفضعمل.بالشھورثالثةبینھامنشھور،7لمدةالتوظیفمكتبفيظلت

في نھایة األمر، اتجھت لیدیا لوسائل التواصل االجتماعي.

مكتب التوظیف الفیصل للتوظیف یعاملنا بشكل سیئ جداً. كانوا یضربونناإلى مكتب العمل أیضاً، كنت قد استنفدت صبري. كان«ذھبت
الالتيأولئكحتىمختلفة.دولمنامرأة30كناالفیسبوك.فيعنھمبالنشربكشفھمقمتآخر.مكانفيللعملالذھابنرفضعندما

انتھت عقود عملھن كانوا یجبرن على المواصلة».

وفي أثناء حدیثھا كانت تحاول أن تجد تبریراً للبیروقراطیة.

أظھربقبطانوالتقیتھناكإلىذھبتاألیامأحدفيأجدھا.لمھناكإلىذھبتعندمالكنالعمل،مكتبلدىأوراقيإنليیقولون«ظلوا
الجمیعولیسحقوقي،أعرفأناھاربة.أكنلمھاتفي.علىوثائقيبكلأحتفظوالمغادرة.سفرتذكرةعلىللحصولساعدونيتعاطفھ.

علىكنتلكنيالنفسي،التعذیبمنالكثیرھناككانأیضاً.المساعدةعلىأخریاتنساءحصلتالمكتب،كشفتأنبعدلكنكذلك.
أنشركنتألننيغاضباًالسعوديالمكتبكانذلك.یفعلوالملكنھملمساعدتي،السفارةتأتيأنتوقعتحقوقي.أجلمنألحارباستعداد

».على النت. كما أن المكتب الكیني ال یزال غاضباً مني

على ھؤالء الناس. تمت معاقبتي ألنني كنت صریحة. ُسمح للبعض في«إذا كنت صریحاً، تصبح خطراًعرفت أنھا دفعت ثمن نشاطھا.
المكتب بالمغادرة، وتم تأخیري. قبل ذلك، كنا في مركز احتجاز سكاكا لمدة شھر قبل أن أذھب إلى المكتب. أنت تحت رحمة الشرطة

».ومسؤولي العمل

“قد تموتین وأنِت تعملین أو قد تموتین وأنِت تحاولین الھرب. اختاري الثاني.”
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األخّوة بین الناجیات

بتجاربمنھكاتكّنالبقیةبینماالخارج،إلىالذھابیتمنینمنھنأربٌعامرأة.12اجتمعتنیروبي،فياإلضاءةسیئةرطبة،غرفةفي
یرغبن بشدة لمشاركتھا. النصائح كانت تتطایر في أجواء الغرفة بشكل مكثف وسریع، تصحبھا ضحكات تھكمیة.

»الصبر«

من أجل ماذا؟ تسأل أخرى

»للتأقلم مع كل اإلساءات«

»جھزي نفسك للیالي ال تذوقین فیھا النوم«

»لن یكون ھناك طعام كاٍف«

دي على الكثیر من الشاي والخبز« »تعوَّ

»درجة مرضك، حتى لو بلغ األمر إحساسِك باالحتضارالبندول سیكون طبیبِك. لن یكون لك غیره، مھما بلغت«

أضحك ذلك الجمیع بصوت عال.

»تقّبلي أال یكون لدیِك فوط صحیة«

»وصابونتك الخاصة«

»أو الزیت«

»أو حتى میاه للشرب«

أنھ لن یتم السماحتوقعي أنھ عندما ینتھي عقدك،«بفضاضة تداخلت روث، التي قضت سنتین في حفر الباطن والدمام في السعودیة، قائلة:
.»لك بالمغادرة بسھولة

نساءعلىتعرفتأننيإالسیئة،تجربتيكانتفمھماإیجابي.تفكیرلدیكنیكونأن«أنصحمعاً.النساءجمعتالتيفین،تتحدثبھدوء
كأصحابسیئونالجمیعلیسكینیا.فيالفتیاتبعضبزیارةعملأصحابقامحفزتھن.قصصھناككانتجیدة.تجاربھنكانتأخریات

».كذلكلسن%80وناجحة،تجاربلھنكانت%20األقل«علىأفكارھا.لتجمعتوقفتأعمالنا».

كنت تتوقعین» قالتھا بتردد وكأنھا ال ترید قول المزید. لكن، لم یكن لدى فین«تحقیق ماسألت بعض النساء، ما معنى التجربة الناجحة.
الكثیر لمشاركتھ، لكنھا استرسلت فیما بعد عندما غادرت النساء الغرفة، بعد أن التقطن الكثیر من الصور الذاتیة (سیلفي)، وقطعن الوعود

لمزید من االجتماعات للقتال من أجل حقوقھن.
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بعض النساء في المجموعة، خصوصاً، الالتي عدن من لبنان، شعرن بأنھن كّن على الطریق الصحیح لتحقیق أھدافھن، لكن الكساد
االقتصادي، والجائحة كانا بمثابة ضربة غیر متوقعة، وأجبرن على العودة دون أن تتاح مقابلتھن.

تقول لوسي التي أمضت سنوات عدیدة في لبنان «الجمیع یجربون حظھم، ال یمكن أن تقول ألحد ال تذھب».

جسدي.فيعظمةبكلالسعودیین«أخشىلمساعدتھن.ھناكأقاربلدیھنكانإذاإالالسعودیةإلىالذھاببشدةتعارضروثلكن
لقدبصمت.تأتياألغلبیةلكنربما،محظوظاتالبعضھناكأبداً.تعودونالفقدھناك.إلىتذھبواالولكنآخر،مكانأيإلىاذھبوا

نجوت ألتحدث عن أولئك الصامتین. وتختنق بغصة تمنعھا من إكمال حدیثھا. (استمع)

ولروث طریقة فریدة في التعبیر عن نفسھا، فھي تكرر الجمل بإیقاع، تلتقط الحدیث من أطراف الكالم عند بدء المناقشة، تكمل نواقص
ً«جمل األخریات، وتسخر من األسئلة المطروحة وكأنھا تقول، .»اآلنكأن السؤال لم تعد لھ أھمیة«أو»،ألیس الجواب واضحا

مع مرور الساعة األولى ودخول الساعة التالیة في اللقاء، تصل مشاعرھا إلى ذروتھا. فمن مرحلة الالمباالة إلى التردد في المشاركة، إلى
الدموع الغاضبة التي تتخلل كلماتھا القویة.

».صحیةفوطعلىللحصولإلیھمأتوسلأنعلّيكانالیوم،فيساعة20لمدة«عملت

أستلمكنتھناك،إلىذھبتعندما«لكنالصحیحة.األسئلةالوكیلوسألتالشروط،وفھمتالعقد،قرأتفقداستعداد،بغیرروثتذھبلم
كینيشیلینغ20000أجلمنذلككلأیضاً.كفیليعمةبیتإلىأرسلونيجدا.سیئةلمعاملةأتعرضوكنتُوعدت،ممابكثیرأقل

بوسعيیكنلملكنيكبیر.ظلمذلكفيكانأمریكیاً).دوالرا270ً(سعوديلایر1000بـُوعدتقدكنتفیماأمریكیاً)،دوالرا170ً(
».فعل شيء. لم أكن أعرف لغتھم. الذھاب إلى ھناك سھل جداً، لكن الخروج من ھناك والعودة صعب جداً

احتفظنعلیھم،تنفتحنالبالھدوء.بالصبر،«تحلینوتقولالخارج،إلىالسفرفيیأملنالالتياألربعالنساءفيوبقوةطویالًتحدق
دعنالھاربات.معوتواصلنفیسبوك،علىأخواتكنمعتواصلنھواتفكن،اخفینتفاصیلكن.عنتتحدثنالذكیات،كّنبأفكاركن.
متىتعرفنوبذلكذلك،یعلمواأنبالضرورةلیسلكنلغتھم،تعلمنیعرفونكن.مماأكثرتعرفنھمكيبحریةیتحدثونالعملأصحاب

».یتآمرون ضدكن

«ممكنال ترمش وتحدق في الفتیات كأنھا تتحداھن أن یذھبن برغم تحذیراتھا.تسترجع األیام التي قضتھا في منزل األسرة، بعین ساكنھ
أن تتخیلن أن تحبسن في المنزل لمدة شھور. ترین الشارع من النافذة فقط، وال تخرجن مطلقاً. تتصلن في السفارة لكنھا ال تساعد. تتصلن
بمكتب وكالة التوظیف فیقولون إننا نجمع مجموعة بنات. فتھربن. كیف تھربن في بلد تقطع فیھا رؤوس الناس؟ أرید أن أعود إلى بلدي،

لن أنصح أحداً أبداً أن یذھب إلى السعودیة. ال أرید ألي أحد أن یعاني كما حصل لي.

مغلقة؟»بأفواهیعودونلماشھور.6فيجثة40العربیة.الدولبینمنجثثاًترسلدولةأكثرھي«السعودیة

الذھاب لیس أمراً«إنَّ ُنصح األشخاص بعدمتحاول فین توجیھ الحدیث لیكون أكثر إیجابیة، لكن تجربتھا كانت مناقضة لذلك. وتقول:
عادالً ألننا ال یمكن أن نوّفر لھم العمل ھنا. نستطیع مساعدتھم فقط بربطھم بالمجموعات. لقد ُبلیت بأسوأ تجربة. لكني حصلت على الدعم،
أستطیع التحدث دون أن أبكي. استغرقني سنوات كي أعود إلى ھنا. عندما كنت أعاني، قالت السفارة الكینیة أنني لست مسّجلة لدیھم. كان

».وضعي غیر قانوني. لم تكن ھناك أي إشارة إلى وكالة التوظیف. لكنني كنت ھناك، وأنا كینیة، لم یكن ذلك كافیاً بالنسبة لھم

وتسأل روث: «كیف یمكن القول إنھم ال یعرفون مكانِك». لدیھم بصمة العین الخاصة بك، ویعرفون من ھو كفیلك، كل شي مسجل في
».النظام، كیف ال یمكنھم العثور علیك؟ إنھم یتالعبون بنا. أمیل لالعتقاد بأن المسؤولین الحكومیین متورطون في ذلك
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«حاولت التأقلم. إلى أین یمكنني الذھاب؟ كانوا یحتفظون بجواز سفري وبطاقةعادت تشیلسي من الریاض في نوفمبر الماضي. تقول:
».اإلقامة. كما تعلم، ھناك شيء یسمى الخبز، أكرھھ كرھاً شدیداً

غمرت صوتھا ضحكات متتالیة. الجمیع كانوا ھناك. یتناولون الخبز والشاي، وفي نھایة األمر لكل الوجبات.

«عندما تخرج المدام واالبن لتناول وجبات في الخارج یحضرون لي خبزاً. فآكلھ مع الماء ألن الثالجة مقفلة. ذات یوم قلت: كفى، وعندما
قالت لي أن أخرج الزبالة (القمامة) إلى الخارج، قلت ھذه فرصتي الوحیدة، وبذلك، عندما خرجت، لم أعد. كنت ھناك ستة شھور وحصلت

».على فرصتي. لم یكون لديَّ أي شي، حتى النعال الذي لبستھ كان بفرده حمراء واألخرى زرقاء

طیبة جداً. دفعت لي«كانت تلك السیدةرآھا سائق تاكسي واصطحبھا إلى سیدة وعدت بالمساعدة، والتي أخذتھا فیما بعد إلى منزل آخر.
أجراً جیدا وكانت تعاملني معاملة حسنة. فعملت ھناك، لكن السیدة خشیت بعد ذلك أن ُیعرف أمرھا ألنني لیس لدّي أي وثائق. وبذلك ذھبت

ھذاعلىسأحصلأینمنبلدي.إلىألعودأمریكي)دوالر1,600(سعوديلایر6000أدفعأنعليَّأنوأخبرونيالسفارة.إلى
المال؟».

«ذھبت إلى الشرطة وأخبرتھم أنھ لیس لدیھا أي وثائق، وأنھ بإمكانھم فعل ما یرونھ مناسباً، والذي كانت تأملھ أن یكون إعادتھا إلى
بالدھا، لكنھم قالوا لھا: اذھبي وابحثي عن عمل، لن نقبض علیِك. بعد ذلك عملت في منزل والدة شرطي مقابل مبلغ زھید. ثم ذھبت إلى

».مركز الشرطة، وأخبرتھم أني أود العودة. سألني أحد الشرطة إن كنت حامالً، ولماذا كنت أرید العودة

أصرت تشیلسي على العودة إلى الوطن، وبذلك تم إرسالھا إلى مركز احتجاز، ومن بعده إلى كینیا.

قالت موجھة حدیثھا للغرفة: «ما أصبحنا ندركھ، أن الشخص الذي یلتقطِك من الشارع سیدفع لك أفضل من ھؤالء الذي یأخذونك من كینیا،
».أتعرف لماذا؟ ألنھم لم یشتروك ویصرفوا مبالغ من المال لذلك

أبدت األخریات موافقتھن مع ذلك. العاملة المقیمة تكون مربوطة مع أسرة واحدة. ویعتبر العیش معھم في بیتھم وكأنھ وصفة لكارثة،
وافقھا الجمیع على ذلك. كان لدى الجمیع اسماً للعمل الجزئي - «عمل بالتجزئة»، و«للتأجیر»، و«عامل مستقل» - وھو یبدوا أقل

استغالل، كما یشعرن.

تقول روث: «شھر واحد في كل مرة ھو األفضل، عندما تكون مدة العقد عامین، فأنِت تكونین عالقة، ویتركِك مكتب التوظیف. في بعض
األحیان أنِت تعملین في مكان بعید، وكأنِك ُملقاة في الصحراء، ال یمكنِك حتى الجري من أجل المساعدة. الجھل یقتلنا. صاحب العمل

جاھل، العاملة جاھلة!».

الحدیث یمیل نحو آلیات التكیف

الغالبیة قلن إن رمي القمامة یعطیھن الفرصة لمعرفة المكان الذي یعشن فیھ، ومن یعیش على مقربة منھن، وأن یكّن على استعداد عندما
یضطررن للھروب.

القول باللغة«أن تتصرف كأنھا مجنونة، تبكي بصوت عال، عدمتقول فین إن الشخص الذي ساعدھا قال لھا أن تتظاھر بأنھا مجنونة.
».السواحیلیة «أعیدوني إلى كینیا» – كنت مستعدة لعمل أي شيء

تقول تشیلسي: «حتى أنني صفعت ربة المنزل ذات مرة، سكبت علّي الماء الحار، فكان علّي أن أصفعھا. وبعین منتفخة، وھي تبكي،
».أخذتني إلى مركز الشرطة. فقلت لھم، انظروا على بطني فھناك (حرق)، ماذا أفعل لھا؟ ثم رفضت العودة معھا إلى منزلھا

15



وبرغم من أن روث وقعت على وثیقة باللغة العربیة، ولم تفھم ما فیھا، قبل أن تغادر كینیا، لكنھا رفضت أن تفعل ذلك في السعودیة.
«عندما كنا في مركز الشرطة (بعد ھروبھا من منزل صاحب العمل) أراد شرطي أن یجبروني على التوقیع على ورقة مكتوبة باللغة

العربیة، فرفضت. قال إنھ سیضربني. فقلت لھ أفعل ما شئت لكنني لن أوقع. ربما كنت أوّقع على حكم إعدامي، من یدري!».

ثم أحضروا شخصاً یشرح لھا أن الخطاب یتضمن أنھ أُخذت إلى مركز االحتجاز ألنھا رفضت العمل، وأنھ سوف یتم ترحیلھا من ھناك.

انتھي بھا في مركزلكن، مع ذلك، األمر».«قلت لھم، ماذا فعلت حتى یتم وضعي في مركز االحتجاز. ھل سرقت؟ لقد أكملت مدة عقدي
االحتجاز مع عشرات من العامالت الكینیات.

«حتى ھناك، نظمنا مظاھرة ألن ھناك الكثیر من الكینیین. لم نصرخ أو نفعل أي شيء، ولكننا لم نأكل الطعام الذي یقدمونھ لنا. أخفینا
الفواكھ والحلیب وكنا نختبئ في اللیل ونأكل، لكننا لم نمس الرز واللحم. سألنا كبیر الشرطة لماذا نرفض أن نأكل. فأخبرناه أننا نرید العودة

إلى كینیا».

وألنھا أخفت ھاتفھا، كان بإمكانھا أن تتحدث لیالً مع منظمات حقوق اإلنسان في كینیا، والنشر على صفحات التواصل االجتماعي عن
المحنة التي یتعرضن لھا.

كانت الشرطیة ھناك ترفض لمس العامالت األفریقیات عندما یتم تفتیشھن، وأعطى ذلك النساء الفرصة إلخفاء ھواتفھن.

«قال ضابط الشرطة، إنھ لیس من المفترض أن یكون لدیِك جھاز ھاتف، كیف تمكنت من ذلك؟ فأخبرتھم أن المرأة التي تقوم بالتفتیش
كسولة. كانت تفتشنا ھكذا - تتصرف بحذر شدید بلمس ذراعھا وساقیھا بطرف اصبعھا. لقد أنقذتنا بعنصریتھا. سألت الشرطي مرة أخرى،

ماذا فعلت. ماذا سرقت؟ لقد أنھیت العقد فترة العقد وھي عامین وأرید العودة إلى بلدي. لماذا أنا محتجزة؟ وكنت على رحلة الیوم التالي؛
».دفعت قیمة تذكرتي وسافرت إلى بلدي

«كنتكانت روث تّدخر راتبھا بإخفاء المال داخل صدریتھا. لم یكن صاحب العمل یأخذھم دائما لمحل الصرافة إلرسال المال لعائلتھا.
أرید أن أذھب إلرسال المال إلى عائلتي، ألن تلك ھي الوسیلة الوحیدة لمعرفة المناطق المحیطة. لو قررت الھرب إلى أین سأذھب، وما

».الطریق الذي أسلكھ؟ لكن عندما لم یأخذوني إلى الخارج أخفیت المال

سیقولون إنكم سرقتم«تعلمون أنھ لیس مأموناً أن تخبون المال لدیكم،تنصح روث المبتدئین بإخفاء أموالھم، أما لوسي فتحذر من ذلك.
المال. ال أنصح بذلك، فیھ مخاطرة.»

ھذا الحدیث أدى إلى جولة جدیدة من األحادیث المضحكة المبكیة والتي تناولت ما یحدث عندما یرسلن أموالھم إلى أسرھن في الوطن.

«أنِت ترسلین المال ھنا، والناس یأكلونھ ھناك»

«أمي أكلت المال الذي حّولتھ»

«زوجي أكل المال الذي حّولتھ ووجد امرأة أخرى»

«أحیاناً ال أرید أن أرد على مكالمات أطفالي، فھم یطلبون المال دائماً»

».«تظن عائلتك أنِك تصبحین ثریة بشكل أوتوماتیكي ما أن تطأ قدمك الطائرة، یفضل الناس الموت ھناك على أن ُیخدعوا من قبل أحبائھم

».«حتى لو طعنوني، فھم على األقل یدفعون لي ھناك. لكن بمجرد أن تذھب إلى الخارج، تصبح العالقة مع عائلتك دائما تدور حول المال
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العائالت تعاني بسبب عدم الیقین

ابنتي» – زبیدةتعود«أرید أن

24(منىابنتھاعلىالشدیدبالقلقوتشعرممباسا.ضواحيإحدىمیرتیني،فيالقطارمحطةمنبالقربمتھالكمبنىفيزبیدةتعیش
عاماً) العالقة في دبي التي یمنع صاحب عملھا عودتھا.

صاحبعائلةأنوبرغمشھور.5لمدةراتبلھایدفعولمكیني.شیلینغ300,000قدرهبراتبوُوعدتدبيإلىمنىذھبتعامین،منذ
العمل لیست كبیرة، إال أنھم یستقبلون زواراً بشكل دائم. تم تجدید تأشیرة إقامتھا بدون موافقتھا، واآلن یطالبھا صاحب العمل بتعویض

لیسمح لھا بالمغادرة.

«ھربت إلى مركز الشرطة، لكنھم أعادوھا لصاحب العمل الذي قال إنھ تحمل تكالیف تأشیرتھا، لذا لم یسمح لھا بالمغادرة. لجأت إلى
الوأحیاناراتبھا،اآلنیدفعونالفھمولذلكالشرطة.إلىذھبتألنھامنھاجداغاضبینوكانواشھور.5-4بعدأخرىمرةالشرطة

یقدمون حتى الطعام لھا».

عالقة بین المطرقة والسندان، عائلتھا تطلب منھا االنتظار وعدم الھروب مرة أخرى، خوفاً من أن تختفي أو تجد نفسھا في المزید من
المشاكل.

تتوسل زبیدة: «أرید أن تعود ابنتي»

ھناك مناشدة أخرى من عباس عمر الذي یرید عودة زوجتھ إلى الوطن.
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عمر عباس یعرض رسائل صوتیة من زوجتھ الیائسھ في جدة

Hakiمكتبفيمایو،شھرأوائلفي Africaظلصباحاً.8منذطویلة،لفترةینتظرعمركانممباسا،فيحكومیةغیرمنظمةوھي
فاطمةكانتمعھ.لیتحدثالسعودیة،إلىعاماً)38(فاطمةزوجتھأرسلالذيالتوظیفوكیلیأتيأنأملعلىاألیام،منلعددھنایقظاً

قد ذھب إلى جدة في ینایر من ھذا العام.

عملت ھناك لمدة شھرین لكنھا لم تتمكن من االستمرار. یقول عمر وھو یشّغل رسائلھا الصوتیة أنھا كانت مثقلة بأعباء عمل كبیرة
باإلضافة إلى تعرضھا لإلساءة اللفظیة. «المنزل الذي تعمل فیھ مكون من ثالثة طوابق، وعلیھا أن تقوم بالعمل المنزلي كلھ. وكانت تعمل

حتى الساعة الثالثة فجراً، ومن ثم االستیقاظ في السادسة صباحاً. وكانوا یصرخون في وجھھا طوال الوقت. كانوا یقدمون الطعام لھا،
لكنھم یقولون، باستمرار، أنھا تأكل وال تعمل. ما تتعرض لھ كان تعذیب نفسي».

أعیدت إلى وكیل التوظیف بعد شھرین، لكنھا لم تتمكن من العودة إلى كینیا. «التزم یوسف (الوكیل) بإرسالھا للعمل ووعد بمساعدتھا في
حال تعرضھا للمشاكل. لكنھ اآلن ال یرد على مكالماتي».

Hakiاألھلیةالمنظمةإلىبعمرذلكجاء Africa،وقالالعودة.فيومساعدتھموالعالقینالمحتجزینالكینیینعنالدفاعفيالناشطة
مسؤول الحاالت في المنظمة إن السبب في تأخر العودة ھو رمضان.

یكرر عمر االستماع لرسائل زوجتھ الصوتیة. «اآلن یقدمون الطعام لھن في وكالة التوظیف، مرة في الیوم، ولم یقدموا لھن شیئا في األیام
القلیلة األولى، فقط الماء. استمع، إنھا تبكي في ھذه الرسائل وتقول بأنھا ستموت». عمر على استعداد لجمع المال لشراء تذكرة للعودة،

ولكنھ ال یفھم سبباً للتأخیر.
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یقول مسؤول الحاالت أن موظفي السفارة في دولة المقصد غیر متعاونین. «فھم یروننا، لألسف، وكأننا أعداء لھم. یبقى الكینیون في
مراكز االحتجاز لفترات طویلة. أما السفارة فال تبادر على اإلطالق. في أغلب الحاالت یتم إھمال مطالبات الضحایا. أحیانا یقضون عاما

الكیني».العاملإلعادةشھور5-4بینمااألمریستغرقاألخرى.الجنسیاتمعأسرعالحلیبدواالحتجاز.مراكزفي

وكیل توظیف: «ال مصادرة لجواز السفر في السعودیة»

ً في وقت الحق بعد الظھر، ظھر وكیل التوظیف، یوسف. «لم أرد على مكالمتھ ألنھ لم یعرف كیف یتحدث». كان یصرخ بغضب رافضا
النظر في عین عمر أثناء الحدیث معھ.

«كانوا (العمال وعائالتھم) ال یفھمون أن لیس من السھل المغادرة والعودة. ھناك العدید من اإلجراءات. ھناك الكثیر من المال الذي تم
استثماره. نحن ندفع لكل شيء، التدریب، شھادة المیالد، جوازات السفر».

یصر أن األمور قد تغیرت على أرض الواقع في السعودیة. «ال تصادر الجوازات اآلن، تطبیق (مساند) غّیر كل شيء. فھو یتتبع جمیع
األطراف. فالعمال، وأصحاب العمل ووكالء التوظیف، جمیعھم مسجلون في النظام قبل مغادرتھم أوطانھم. یجب أن یكون ھذا مطبق في
دول الخلیج األخرى للمشاكل ھناك». مضیفاً أن قطر واإلمارات تمنحان «حریة كبیرة» للنساء، والعامالت الكینیات یسئن استغالل ھذه

الحریة.

ویصر على لوم العامالت على رفض التأقلم. «قبل مغادرتھن، نقول لھن، بأنھن لسن ذاھبات إلى عطلة. بل ھن ذاھبات للعمل، فقط افعلن
ذلك ومن ثم عدن إلى الوطن. لكنھن یردن العودة بسبب أشیاء صغیرة».

یشیر إلى عمر قائالً: «حاولت اقناعھا أن تواصل العمل. كیف یمكننا صرف كل ھذه المبالغ ویعدن بھذه السرعة؟ بسبب أشیاء صغیرة.
طلبنا منھا أن تغیر عملھا، لكنھا تتعرض لضغوطات من زوجھا الذي ال یرید أن یھتم باألطفال».

كان الرجالن یتبادالن النظرات الغاضبة، عندما دخل ضابط الحاالت لحل المشكلة والتحدث عن عودة فاطمة.

لم ینتھ یوسف بعد. «إنھا عملیة طویلة لیتم االتجار بالبشر... أعني للھجرة، كیف یمكنھم العودة بھذه السھولة؟ تعتقد النساء أنھن ذاھبات في
رحلة ویودون العودة على الفور. نحتاج إلى أسالیب عقابیة لھن».

القوانین من حیث المبدأ مقابل الممارسة وجمیع الثغرات بینھما

حیثمن13المرتبةفيوتأتيمربع،كیلومترملیون2.15إلىتصلبمساحةالغربیةآسیافيبلدأكبرالسعودیةالعربیةالمملكةتعتبر
عمالمنملیون11.5بینومنالسكان.عددإجماليمن%40یقاربماإلىالمھاجرینعددویصلالعالم.مستوىعلىالمساحة
شخص.ملیون3.7بواقعالمنازلعمالةمنعددأكبرالسعودیةفيویوجد.العربیةالدولفي%27.4یوجدالعالم،حولالمنازل

ومع ذلك فإن ھذه الفئة مستبعدة من حمایة قانون العمل السعودي واإلصالحات األخیرة. والتشریعات الوحیدة التي تنطبق على عمالة
المنازل، ھي:

والمنزلي)؛العملبـأنظمة(المعروفالمنزليالعملبشأنھـ1434لعام310رقمالوزاريالقرار●
معینة.ظروففيالعملأصحاببینبالتحویلالمنازللعمالةیسمحالذيھـ1438لعام605رقمالوزاريالقرار●
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2016/9/infographic-migrant-domestic-workers
https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2016/9/infographic-migrant-domestic-workers
https://www.middleeastmonitor.com/20200416-3-7m-domestic-workers-in-saudi-arabia/
https://hrsd.gov.sa/en/policies/regulation-home-workers
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1.pdf


ووفقاً لھذه اللوائح، فإن صاحب العمل ملزم بتوفیر الطعام والرعایة الصحیة المناسبة، ویحظر على صاحب العمل توظیف عاملة منزلیة
مكافحةقانونوبموجبیومیا.راحةساعات9عنیقلالومامدفوع،إجازةیومعلىالحصولللعاملویحقبھ.الخاصالمنزلخارج

بغرضالموافقةعلىإلجبارهضعفھاستغاللأوالعامل،خداعأواالحتیال،أوتھدید،العمللصاحبیحقال،2009لعامبالبشراالتجار
االعتداء الجنسي، أو العمل الجبري أو االستعباد.

تصنف مصادرة جواز السفر، سرقة األجور، إجبار العامل على وظائف غیر نظامیة على أنھا ممارسات ضمن مؤشرات االتجار بالبشر،
بالبشر التابعة لھیئة حقوق اإلنسان السعودیة، محمد المصري. ومع ذلك، فإنالسكرتیر العام للجنة الوطنیة لمكافحة االتجاروذلك بحسب

ھذه الممارسات متفشیة وال تخضع للرقابة، وال یوجد سوي قلیل من األدلة على أن أصحاب العمل المسیئین قد تمت مساءلتھم تحت قانون
أوسعوديلایرملیونإلىتصلبغرامةأوعاماً،15عنتزیداللمدةالسجنتھمتھ،تثبتلمنالعقوبات،وتشملبالبشر.االتجارمكافحة
كلیھما.

لكن شھادات العامالت تظھر انتھاكات واسعة النطاق لھذه القوانین، وآلیات غیر كافیة وغیر فّعالة لمعالجة ھذه القضایا.

، الذي تم»مساند«. كما كان من المفترض أن یعالج نظامتقریرنا السابقأوضحویعتبر الوصول إلى العدالة مصدر قلق رئیسي، كما
،»مساند«أن«منMRلـسابقتحلیلإلیھخلصماوبحسب-أنھإالالمھاجرین.العمالتواجھالتيالمشاكلبعض،2014فيتقدیمھ

وھو مبادرة سعودیة تعنى بالمراحل األخیرة من التوظیف – ال یصل وال یستطیع عملیاً، الوصول إلى أبعد من الوسطاء وأصحاب
».المصلحة اآلخرین الذین یواجھھم العمال المھاجرون وأصحاب العمل قبل أن یصلوا لوكاالت التوظیف المسجلة في بلدانھم

وبرغم من أن الحكومات ووكاالت التوظیف في دول األصل لدیھا قدرة الدخول على النظام، إال أنھ یتیح فقط الوصول إلى السجالت لكنھ
العمال، ولتحویل النزاعات إلى نظام تسویة النزاعات القائم والضعیف أصال«وتفتقر المنصة إلى وجود آلیة لشكاوىال یزید المساءلة.

موثوقیة ھذه السجالت قابلة للتنفیذ، صعبة، وال یمكن للعمال االستفادة منھ،. وتظل إمكانیة جعلبوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة
».بمفردھم، بشكل واقعي

من الناحیة الفنیة، یفترض أن یجعل النظام معرفة موقع عامالت المنازل أكثر سھولة، لكن، مع خضوع ھذه العمالة للبیع بالباطن،
وإجبارھم على العمل خارج منزل صاحب العمل الرئیسي، تظل عملیة التتّبع مشكلة أیضا.

في بعض الحاالت.تم تغییر بعض األسماء، وتم استخدام االسم األول فقط*
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https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-warns-against-withholding-workers-passports-wages-1.89629062
https://www.migrant-rights.org/ar/2020/08/%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://www.migrant-rights.org/ar/2019/09/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa/
http://saudigazette.com.sa/article/546922

