
על אזרחי 
קטאר לא 

מוטלים 
מסים ישירים 
כלשהם, כגון 

מס הכנסה 
או מע"מ, 

והמדינה נמנעת 
מהטלת היטלים 

המקובלים 
ברוב המדינות, 

למשל, על 
תשלומי דלק

 "עשרות עובדים נפאלים מתו בקטאר 
בשבועות האחרונים ועוד אלפים סובלים 
מתנאי עבודה מזעזעים בטמפרטורות 
היכולות להגיע ל-50 מעלות" - כך 
עולה מתחקיר של העיתון "גרדיאן", 
כפי שפורסם ב"הארץ" ועסק במותם של 
פועלים על מזבח בניית אצטדיוני כדורגל 
לקראת משחקי גביע העולם )המונדיאל( 

שיערכו ב-2022 בנסיכות המדברית. 

חצי סיכה על מפת העולם
קטאר אינה מדינה במובן המערבי המוכר. 
היא זכתה בעצמאות מידי הבריטים בשנת 
1971 ומתגוררים בה כ-250 אלף קטארים 
ומספר משולש ואף יותר של עובדים 
זרים. רוב אוכלוסייתה של המדינה 
הזעירה מתרכזת בבירת הנסיכות, דוחא, 
המתהדרת בקו רקיע של מגדלי זכוכית 
מרשימים ומנופי ענק בסמוך לתנופת 
בניה של בנייני משרדים, בתי מלון, 
שכונות מגורים, מרכזי קניות ענקיים 
והיכלי ספורט מעוררי התפעלות. מבט 

על דוחא מביא לכדי רושם שהעיר נולדה 
זה מכבר מבין דיונות החול וקשה לדמיין 
כי בעבר הלא רחוק, תושבי אזור צחיח 
זה מצאו את פרנסתם בקושי רב כנוודים, 

דייגים,  שולי פנינים ואף בשוד ים.
בשל זערוריותּה, זכתה קטאר בעבר, 
כמו נסיכויות המפרץ האחרות, לכינוי 
גנאי כמו "מדינות הבאר". נשיא מצרים, 
חוסני מובארק, העיר פעם בבוז שקטאר 
היא מדינה "שאוכלוסייתה יכולה בקושי 
לאכלס מלון בינוני" אבל גם נשיא מצרים 
המודח, שקטאר צידדה בהדחתו, גם 
מועמר אל קדאפי, נשיאה של לוב שסיים 
את חייו בדרך אלימה במדבר הלובי בשעה 
שדגל קטאר התנופף מעל מתחם ארמונו 
הבזוז 'באב אל־עזיזיה' שבטריפולי, וגם 
בשאר אל אסד הסורי, יודעים שאין מה 

לזלזל במדינה הזעירה.
קטאר, כמו אחיותיה במפרץ הערבי - 
 Rentier( "פרסי, הינה "מדינת הקצבה
State(, כלומר רוב הכנסותיה הן ממכירת 
מצרך אחד, הנפט. הנסיכות, המצויה 
בשליטת משפחת ת'אני, משתמשת 

בהכנסתה כדי ליצור "אמנה חברתית" 
עם אזרחיה בצורה של הענקת הזדמנויות 
עסקיות, שירותי בריאות, חינוך, רווחה, 
של  להסכמתם  בתמורה  תעסוקה, 
האזרחים לגלות נאמנות ולוותר על 

מוסדות דמוקרטיים ממשיים.
על אזרחי קטאר לא מוטלים מסים 
ישירים כלשהם, כגון מס הכנסה או 
מע"מ, והמדינה נמנעת מהטלת היטלים 
המקובלים ברוב המדינות, למשל, על 
תשלומי דלק. כמו כן, האזרחים הקטארים 
)להבדיל מהעובדים הזרים( הורגלו לכך 
שאינם נדרשים לשלם תמורת החשמל 
והמים שהם צורכים, והם פטורים מתשלום 
גם על שיחות טלפון פנימיות בתוך 
המדינה. שירותי הבריאות מסובסדים 
אף הם והשירותים החברתיים מגוונים 

לרבות, פנסיה, לימודים גבוהים ועוד.
הכנסותיה מהנפט והגז שהתברכה בהם, 
והדרך בו היא משמשת אבן שואבת לבעלי 
עסקים המחפשים )ומוצאים( מקלט 

עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי הם שותפים במשרד בנימין )בני( מ. 
כהן ושות', המתמחה ביחסי עבודה. מורן סבוראי היא בעלת תואר שני 
במשפטים ותואר שלישי בפילוסופיה. אמיר בשה הוא בעל תואר שני 
  moran@benycohen-law.co.il :בהיסטוריה של המזרח התיכון /// דוא"ל

amir@benycohen-law.co.il ///

אודיסאה 
במפרץ

האם מהגרי העבודה בקטאר נדונו להעסקה 
בתנאי עבדות?

מורן סבוראי ואמיר בשה
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ערוץ הטלוויזיה 
הלוויני "אל 

ג'זירה" )"האי"( 
משדר בערבית 

ובאנגלית, 
ומספר הצופים 

בו מוערך 
במאות מיליון 

ברחבי העולם, 
לרבות פעילות 

משמעותית 
ועיקשת 

להיכנס לסלון 
של כל בית 

אמריקאי

התעופה הקטארית, "קטאר איירווייז". 
תמיכותיה של קטאר מגיעות גם לישראל, 
כאשר אצטדיונה הביתי של קבוצת 
הכדורגל איחוד בני סכנין בלב הגליל 
התחתון, נבנה במימון הוועד האולימפי 
הקטארי לאחר עלייתה של הקבוצה 
לליגת העל בכדורגל והאצטדיון קרוי 

ע"ש העיר דוחא. 

עיר מדינה יוונית
משחקי גביע העולם בכדורגל )המונדיאל(, 
אליהם יהיו נשואות מיליארדי זוגות 
עיניים, יתקיימו גם הם בקטאר והצלחתה 
לזכות באירוח האירוע מהווה אולי את 
שיאו של המפעל המשמש להאדרת 
מקומה ומעמדה של קטאר במרחב הערבי 

ואף הבין־לאומי.
חגיגות המונדיאל הן חלון ההזדמנויות 
של העולם להתבונן על המבנה הפוליטי 
הכלכלי הפנימי של קטאר ועל הסדרי 
העבודה ותנאי העבודה המתקיימים בה, 
שניתנים לתיאור כגרסה עכשווית של ערי 
המדינה היווניות. הסדרים אלו מייצרים 
חוסר־שוויון קיצוני, שבו בני המעמד השליט 
מנהלים חיי מותרות בזבזניים ואילו מהגרי 
העבודה, העובדים־עבדים, הנושאים את 
כלכלתה, הינם משוללי זכויות לחלוטין. 
רוב מהגרי העבודה בקטאר מגיעים 
לנסיכות ממדינות אסיאתיות כהודו, 
פקיסטאן והפיליפינים. רבים אחרים 
באים גם ממדינות ערב כמצרים, ירדן, 
לבנון ופלסטינים ומיעוטם מארצות 
הברית וממדיניות מערב אירופה )בעיקר 
בתפקידי ניהול והנדסה בפרויקטים 
יש  והגז(.  הנפט  בתחום  הגדולים 
להדגיש, המודל של מהגרי העבודה 
רק  אינו מתייחס  הזכויות,  משוללי 
למעמד של עובדים בלתי מקצועיים 
אלא לאורך כל שדרת שוק העבודה 
הקטארי, מהטייסים בחברת התעופה 
קטאר איירווייז "אלקטארייה" )הנחשבת 
לאחת הטובות בעולם(, המפיק ברשת 
הטלוויזיה "אל־ג'זירה" או המהנדס 
בשדה הגז. אומנם אלה מרוויחים הרבה 
יותר ויושבים על כורסאות נוחות אבל 
ביטחונם התעסוקתי תלוי על בלימה 
או גחמה. חוק החסות בקטאר מונע 

לאומית במשימות תיווך רגישות, אירוח 
ועידות בינלאומיות, תרומות וחסויות 
אדירות ממדים. באלה ניתן למנות למשל 
 2006 את הבטחתה של קטאר במאי 
להעביר סכום של  100 מיליון דולר כסיוע 
לנפגעי הוריקן קתרינה וכן לקולג'ים 
ולאוניברסיטאות שנפגעו מהסופה במדינת 
לואיזיאנה. בספטמבר 2006 היתה קטאר 
למדינה הערבית הראשונה ששלחה חיילים 
לכוח שמירת שלום של האו"ם המפקח 
על הפסקת האש בין ישראל לבין לבנון, 
ובאפריל 2013 פורסמה ידיעה על תמיכת 
קטאר בהקמתו של מרכז לבוררות עסקית 

פלסטיני־ישראלי. 
מפעל התרומות של מדינת קטאר בולט 
ובענף  מאוד בתחום הספורט בכלל 
הכדורגל בפרט. קבוצת הכדורגל ברצלונה 
חתמה בעבר עם "קרן קטאר" על הסכם 
החסות הגדול בהיסטוריה של הכדורגל, 
על מנת ששמה של קרן הצדקה הקטארית 
יתנוסס על החולצה הכי מפורסמת 
בעולם הכדורגל: חולצתה הכחולה־ארגמן 
של ברצלונה שמיליוני ילדים לובשים. 
כשקרן קטאר נחשדה בקשרים אפלים 
עם גורמי טרור במה שהביא להפסקת 
ההתקשרות בין ברצלונה לבין הקרן, 
נכנסה בנעליה של הקרן כנותנת חסות 
של הקבוצה המצליחה מקטלוניה חברת 

מס נוח לכל הדעות, הפכו את קטאר 
למעצמה פיננסית של ממש. חשובה 
מכך, היא הדרך בה פעלה קטאר להאדיר 
את כוחה באמצעות שימוש מתוחכם 

במשאבים פיננסיים אלה.
עוצמה כלכלית זו איפשרה לקטאר 
להקים בשנת 1996 את ערוץ הטלוויזיה 
הלוויני "אל־ג'זירה" )"האי"(, שיצר 
מהפכה במרחב הערבי והמוסלמי ומהווה 
שופר למדיניות הקטארית. הערוץ משדר 
בערבית ובאנגלית, ומספר הצופים בו 
מוערך במאות מיליונים ברחבי העולם, 
לרבות פעילות משמעותית ועיקשת 
להיכנס לסלון של כל בית אמריקאי. 
אל־ג'זירה נחשבת כבעלת השפעה של 
ממש על גל ההפיכות במרחב הערבי, 
ובישראל הואשמה בזמנו במגמתיות 

בסיקור הסכסוך הפלסטיני־ישראלי.
בנוסף להשפעתה הכלכלית והתקשורתית, 
קטאר היא בעלת השפעה ניכרת באמצעות 
מהלכים מתוחכמים של מעורבות בין־
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בקטאר שורר 
חוסר־שוויון 
קיצוני שבו 
בני המעמד 

השליט מנהלים 
חיי מותרות 

בזבזניים ואילו 
מהגרי העבודה, 

העובדים־
עבדים, הינם 

משוללי זכויות 
לחלוטין

האנושית על כתפיו, זה המכונה "אדם"( 
למנוע רעב, סבל ועבדות? הדוגמה של 
קטאר עשויה ללמד, כי עצם העושר 
האובייקטיבי לא מבטיח דבר, שכן סדר 
העולם המדכא, אשר בו עובדים משוללי־

זכויות, ממשיך להתקיים, ואף במקומות 
בהם השפע אינו מילה במילון בלבד. 

תשובה שנייה, נוגעת לעושר המופלג של 
קטאר ולחוסר הנכונות של מדינות המערב 
להתערב בכל מה שנוגע בזהב השחור ומרבצי 
הגז, אליו התמכרו. אך תשובה זו נראית 
חלקית, שכן היא אינה מסבירה את סוד 
כוחה של קטאר אל מול מדינות ערביות 
אחרות המשופעות במשאבי טבע דומים.

התשובה השלישית והמשמעותית יותר, כך 
נראה, עוברת דרך כוחה העצום של קטאר, 
שטופח באמצעות מדיניות ריכוזית ביותר 
לצד האדרת כוחה ביחסים בינלאומיים. 
לגורמים  זאת  לזקוף  אולי  אפשר 
המסוימים שעמדו בשלטון בעשורים 
האחרונים ולמסורת של תחכום, ניסיון 
וכשרון במשימות תיווך רגישות ובקשירת 
קשרים בינלאומיים. שליטי קטאר השכילו 
לטפח מעצמה תקשורתית עתירת זרועות: 
תפקידה אינו שונה משל סופר המלך בכל 
חצר עתיקה, אבל הכוח שלה הוא בהיותה 
נטועה בתוך הכפר הגלובלי ותוך שימוש 
באמצעים טכנולוגיים מעודכנים, לצד יכולת 
מעוררת השתאות לספר את המציאות 
מבעד לעיניהם של עורכים חרוצים בעלי 
אג'נדה ברורה. צרפו זאת למערכת משומנת 
היטב של קשרים כלכליים עתירי כסף 
וחובקי־עולם, ואולי יש כאן כבר תשובה 
ליכולתה של קטאר לנהל מבית ובאין־

מפריע מדיניות של עבדות מודרנית. כך 
או כך, דומה כי במצב הדברים הקיים, 
ימשיך העולם להביט לשמיים במבט של 
התחסדות, והשיירה של עובדים משוללי 

זכויות כלשהן, תמשיך לעבור. ///

והעולם שותק 

אז מה מביא לכל זה? תשובה אחת, 
עוברת דרך הניסיון התיאורטי להסביר 
את ההיקבעות של ההיסטוריה באמצעות 
התייחסות לחוסר רצונו של הסובייקט 
האנושי להשתחרר ממנגנונים של עבדות. 
בעולם העתיק של יוון היתה הדיכוטומיה 
בין עבודה להנאה, עבדות לעונג, מובנית 
לתוך העולם וטבועה בו. בחלוקת עבודה זו, 
מי שחותר במשוטי אוניותו של אודיוסאוס 
הם "אנשיו", ציבור בלתי מסוים שדונג 
באוזניו, על מנת שלא ישמע את שירת 
הסירנות וימשיך לחתור - כפוף על משוטיו 
בתנועה שנחרתה בזכרון האנושי כנצחית. 
הנאורות ניסתה לספר את סיפורו של 
עולם אחר. ואולם, התבוננות בקטאר של 
המאה ה־ 21 מחייבת לשוב ולשאול את 
מה שהטריד את אנשי אסכולת פרנקפורט 
עוד במחצית השניה של המאה העשרים: 
האם, בעולם בו אין מחסור אובייקטיבי 
)ואפשר לדאוג לכולם(, ניתן )סובייקטיבית, 
מבחינת הסובייקט הנושא את המציאות 

יציאתם של העובדים הזרים הבאים 
בשעריה ללא אישור המעסיק, מנגנון 
כבילה המהווה חלק ממכונה משומנת 
היטב לעצירתם של הבאים בשעריה 

המוחזקים כבני ערובה.
הפרסום בגרדיאן הטרים, אם כן, שורת 
פרסומים נוספים המלמדים על תנאי 
מחיה ועבודה קשים ביותר, החרמת 
דרכונים, שכר רעב ועוד.  קטאר היא 
למעשה "גן העדן" האולטימטיבי של 
המעסיקים. שם, בין הדיונות ומגדלי 
הזכוכית, מעשה דמיונם המפותח של 
מיטב האדריכלים, ובשדות הגז והנפט 
נוכחים/נפקדים עובדים שהם לא יותר 
משורה במאזנים של תאגידים מקומיים. 
כל ניסיון של מהגרי העבודה להרים את 
ראשם ולטעון לזכויות יכול להסתיים 
בגירוש מידי מגבולות המדינה. גם בני 
המערב הבאים לקטאר "לעשות קופה" 
תלויים על בלימה וירצה זה המאשר את 
בואם בשערי הנסיכות הם יישארו ולא 
ירצה הם יגורשו במהירות הבזק על המטוס 
הראשון היוצא משדה התעופה המפואר. 

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

מחקר חדש של ה-International Labour Organization( ILO( בז'נבה מוצא ששחיקת שכר העובדים 
מונעת את הצמיחה בכלכלת גרמניה. לפי המחקר, החברות הפרטיות ניצלו את שחיקת השכר לא 
להוזלה במחירים אלא לעליה ברווחים שלהן, כך שמשקי הבית סובלים משכר שנשחק לצד מחירים 
שנותרים בעינם. מצב זה גורם למשקי הבית לחסוך יותר כדי לנסות להתמודד עם המצב הכלכלי הקשה, 
 ובולם את הצמיחה הכלכלית, תוך שהכסף עובר מידי העובדים לידי החברות ומעמיק את אי השוויון.

bit.ly/J72xnh :)PDF ,קישור למחקר )זהירות
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