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العمل الهنود يف الخليج:
حامية اّ
ما ميكن أن تفعله نيودلهي
كديرا بثياغودا

مقدّ مة
رسحت رشكة املقاوالت السعودية “سعودي
يف يوليو ّ ،2016
العمل ،بعدما تأث ّر قطاع املقاوالت إىل ح ّد بعيد
أوجيه” اآلالف من اّ
بتخفيضات اإلنفاق عىل مشاريع البنى التحتية عقب هبوط أسعار
العمل مل يحصلوا عىل رواتبهم
النفط العاملية .ويُقال إ ّن بعض هؤالء اّ
ألكرث من سبعة أشهر .وظهرت تقارير تشري إىل أ ّن الرشكة كانت قد
توقّفت عن تأمني الطعام ملوظّفيها الذين عجزوا عن رشاء الطعام
من أماكن أخرى بدون حصولهم عىل رواتبهم ،فباتوا يعيشون وضعاً
صعباً للغاية 2.وبحلول شهر أغسطس ،أفاد مسؤولون هنود أ ّن أكرث
3
من  2,500عامل هندي أمضوا م ّدة عرشة أيّام بدون طعام.
ويعمل حوايل  8,5مليون هندي يف الخليج ،غالبيتهم العظمى من
العمل مصدرا ً
اّ
العمل شبه املهرة أو غري املهرة 5.ويشكّل هؤالء اّ
ً
ها ّما للدخل يف الهند ويساهمون يف نجاح اقتصادات دول الخليج
ورفاهها .عىل الرغم من ذلك ،يواجه الشتات الهندي يف الخليج
يخص حقوقه يف العمل.
تحديات خطري ًة وموث ّقة جيدا ً يف ما ّ
وطوال العقود املاضية ،كانت استجابة الحكومة الهندية إىل
هذه التحديات غري كافية ومجزأة .إال أنّه يف السنوات األخرية

1

برزت بوادر التغيري مع ظهور حوافز جديدة تش ّجع الهند عىل
عملها يف االغرتاب .ومع ذلك،
بذل املزيد من الجهد لحامية اّ
تبقى جهود الحكومة محدودة وبطيئة .لكن ال ميكن التخفيف
العمل الهنود إال إذا ط ّورت الهند خطة شاملة
من محنة اّ
للتعاطي مع دول الخليج والجهود املتعددة األطراف ورشكات
التوظيف وأرباب العمل بالنيابة عنهم .ويناقش موجز السياسة
هذا الطريق َة التي تسمح بتحويل ذلك إىل حقيقة.
العمل الهنود يف الخليج
اّ
للعمل الهنود إىل الخليج بعد االرتفاع
بدأت التدفّقات الرئيسية اّ
الكبري الذي طرأ عىل أسعار النفط يف العام  1973والذي تلته
أنشطة تنموية واسعة النطاق .وازدادت األيدي العاملة غري
املاهرة من الهند وباكستان يف الخليج بحوايل  200يف املئة بني
العا َمني  1970و 5.1975وبعد بضعة عقود ،أ ّدت حرب الخليج
العمل الهنود الذين توافدوا
األوىل إىل زيادة أخرى يف عدد اّ
العمل العرب الذين سرُّحوا بسبب عدم دعم
للحلول ّ
محل اّ
بالدهم بشكل كامل جهود طرد الق ّوات العراقية من الكويت.
العمل الهنود يف كل بلد اعتبارا ً من
ويبينّ الجدول التايل توزيع اّ
العام .2016

 1كديرا بثياغودا هو زميل غري مقيم متخصص يف العالقات بني آسيا والرشق األوسط يف مركز بروكنجز الدوحة .تستند أبحاثه عىل خربته يف الشؤون الخارجية يف
األوساط األكادميية ومراكز صنع القرار عىل حد سواء .ويعرب بثياغودا عن امتنانه للدعم واملساعدة اللذين قدمهام فريق عمل مركز بروكنجز الدوحة وإدارته.
كام يشكر صانعي السياسات والخرباء من مختلف البلدان عىل آرائهم القيّمة.

Rohan Joshi, “Bridging the Gulf: Securing India’s Migrant Workers in the Middle East,” The Diplomat, August 10, 2016, 2
http://thediplomat.com/2016/08/bridging-the-gulf-securing-indias-migrant-workers-in-the-middle-east/.
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 http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdfقد تختلف األرقام بحسب املصادر املختلفة.
M. Azhar, “Indian Migrant Workers in GCC Countries,” Diaspora Studies 9, no. 2 (2016): 100. 5
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الجدول رقم  :1حجم الشتات الهندي يف دول مجلس التعاون الخليجي
البلد

السكّان الهنود

6

7

مجموع عدد السكّان (مليون)

نسبة الهنود من عدد السكّان ()%

البحرين

316,000

1.4

22.1

الكويت

923,000

4.1

22.8

عامن

796,000

4.4

18.0

قطر

600,000

2.6

23.3

اململكة العربية السعودية

3,005,000

32.3

9.3

اإلمارات العربية املتحدة

2,804,000

9.3

30.2

املصدر :وزارة الشؤون الخارجية الهندية؛ األمم املتحدة2017 ،

العمل املهرة
من املمكن تقسيم الشتات الهندي إىل فئتني :فئة اّ
العمل شبه املهرة وغري املهرة.
والعامل ذوي املهارات العالية ،وفئة اّ
العمل املهرة وذوو املهارات العالية حوايل 30
ويف العام  ،2014شكّل اّ
يف املئة فقط من اليد العاملة الهندية يف الخليج ،يف حني أن نسبة
8
العمل شبه املهرة أو غري املهرة.
 70يف املئة املتبقّية كانت من اّ
وسرتكّز هذه الورقة عىل هذه املجموعة األخرية ،نظرا ً إىل حجمها
وإىل التحديات الكثرية التي تواجهها.
التحديات التي يواجهها الشتات الهندي يف الخليج
العمل الهنود شبه املهرة وغري املهرة يف
تعاين نسبة كبرية من اّ
الخليج ظروفاً قاسية وحرماناً من حقوق العمل األساسية .وبالنسبة
العمل ،تفاقم هذا الوضع بعد االنكامش االقتصادي
إىل الكثري من اّ
املرتبط بانخفاض أسعار النفط مؤخرا ً يف الكثري من دول الرشق
األوسط املص ِّدرة للطاقة.
ويعمل معظم األيدي العاملة الهندية املنخرطة يف القطاع الخاص
يف الخليج مبوجب نظام الكفالة .وعىل الرغم من إجراء بعض

اإلصالحات يف اآلونة األخرية ،ال يزال نظام الكفالة يربط ترخيص
العمل إىل موافقة خطّية
إقامة العامل األجنبي بكفيل ،إذ يحتاج اّ
من كفالئهم لتغيري مكان عملهم أو الخروج من البلد يف الظروف
9
العادية .وقد أدانت منظمة العمل الدولية هذه املامرسة.
العم َل األجانب ح ّرية التنقّل ،وهو
وعالوة عىل حرمان نظام الكفالة اّ
يرسخ هذا النظام نظاماً قانونياً
ّ
حق من حقوق اإلنسان األساسيةّ ،
مم يس ّهل عىل
املغرتبني،
ل
للعم
األساسية
الحامية
عنارص
إىل
يفتقر
اّ
اّ
أرباب العمل ورشكات التوظيف استغالل النظام .عىل سبيل املثال،
بإمكان الكفالء تأخري دفع األجور ومصادرة جوازات السفر وترحيل
العمل بدون سبب .يف الوقت نفسه ،غالباً ما عجزت السلطات عن
اّ
توجيه أصابع االتّهام إىل الكفالء ومالحقتهم قضائياً بتهمة خرق
10
القوانني وانتهاك العقود.
العمل املنزليون بالتحديد ،ومعظمهم من النساء اللوايت
ويعاين اّ
غياب الحامية القانونية .ويواجهون مجموعة من
املنازل،
يعملن يف
َ
االنتهاكات ،مبا يف ذلك العمل الزائد والحرمان من الطعام والحبس
القرسي واإلساءة النفسية والجسدية واللفظية والجنسية 11.كذلك،

MEA, “Population of Overseas Indians.” 6
United Nations, “World Population Prospects: The 2017 Revision,” Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2017, 7

ت ّم الحصول عىل البيانات املعدّلة عرب املوقع اإللكرتوين.

Binod Khadria, “The Dichotomy of the Skilled and Unskilled Among Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin: 8
Bane or Boon for Development in India?” in Indian Skilled Migration and Development: To Europe and Back, ed. G. Tejada,
U. Bhattacharya, B. Khadria, and C. Kuptsch (India: Springer, 2014), 36.
 9املرجع ذاتهInternational Labour Organization (ILO), “Reform of the Kafala (Sponsorship) System,” Policy Brief no. 2 .
http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/132/PB2.pdf.
Human Rights Watch (HRW), “Saudi Arabia,” in World Report 2016: Events of 2016, 2016, 484–491, 10
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/saudi-arabia; Amnesty International, “Saudi Arabia,” in
Amnesty International Report 2016/2017: The State of the World’s Human Rights (London: Amnesty International Ltd, 2017(,
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/, 312–316
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غالباً ما ينتهي املطاف بالعاملني يف مشاريع البنى التحتية ومشاريع
التطوير بالعيش يف معسكرات عمل مكتظّة مع َمرافق غري مناسبة
وظروف عمل قاسية ،حيث يعجزون عن املشاركة يف األنشطة
12
االجتامعية والثقافية.
وتبدأ سلسلة اإلساءات يف املراحل األ ّولية من العمل عندما يت ّم
العمل
العمل يف الهند للعمل يف الخليج .فغالباً ما يتع ّرض اّ
توظيف اّ
للكذب وسوء املعاملة من رشكات التوظيف التي انترشت بسبب
ارتفاع مردودها .وكثريا ً ما تتآمر هذه الرشكات مع أرباب العمل
العمل األ ّميني والذين
املحتملني ،أو أرباب العمل املزيّفني ،الستغالل اّ
تلقّوا معلومات خاطئة 13،فتع ُدهم بأجور وظروف زائفة وتضللهم
بشأن حقوقهم.

للعمل الذين تقطّعت بهم السبل
اإلمدادات الغذائية الطارئة اّ
يف اململكة .وسافر وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيجاي
العمل إىل
كومار سينغ بنفسه إىل ج ّدة إلجراء ترتيبات عودة اّ
الهند .وكانت هذه عملية مرهقة ومعقّدة شملت الحصول عىل
شهادات عدم مامنعة من أرباب العمل واالعتامد عىل الحكومة
17
السعودية إلصدار تصاريح الخروج.
وال ب ّد من أن تحصل مثل هذه الحاالت مرارا ً وتكرارا ً يف غياب
لحل األزمات والنزاعات .ولكن
مقاربة أكرث اسرتاتيجية من نيودلهي ّ
عندما اختارت وزيرة الشؤون الخارجية سوشام سواراج أن تذكر
18
هذه التط ّورات يف الربملان ،أظهرت جهود نيودلهي يف إطار إيجايب.
العمل للحكومة
أي إحراج تسبّبت به محنة اّ
إذ أشار كالمها إىل أ ّن ّ
طغى عليه الفخر باستجابة نيودلهي التي من املمكن التنويه بها
لتحقيق مكاسب سياسية.

العمل األجانب يف دول
ويؤكد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أ ّن اّ
مجلس التعاون الخليجي يواجهون مثل هذه التحديات ،فيشري
إىل أنّها تنبع من العنرصية واالستبعاد االجتامعي وغياب املساءلة
وإساءة استخدام أرباب العمل لسلطتهم 14.وغالباً ما ال متتثل ظروف
العمل املغرتبني يف الخليج إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن
اّ
الحق يف ح ّرية تكوين
املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ،وال سيام ّ
والحق يف املفاوضة الجامعية (لتحسني األجور أو املنافع
الجمعيات،
ّ
15
مثالً) ،والقضاء عىل جميع أشكال العمل القرسي أو اإللزامي.
كذلك ،مل تصادق دول الخليج عىل اتفاقية الح ّرية النقابية وحامية
حق التنظيم النقايب التي اعتمدها مؤمتر العمل الدويل يف العام
ّ
العمل املغرتبون عن تأسيس النقابات
 .1948بناء عىل ذلك ،يعجز اّ
16
أو االحتجاج عىل مامرسات العمل غري العادلة هذه.

ويت ّم اعتامد هذه املقاربة االرتكاسية عىل الرغم من الجهود التي
تبذلها منظّامت الشتات لتحفيز سياسات أكرث استباقية 19.وقد
أنشأت هذه املنظامت جامعات ضغط تعمل عىل مسائل مثل
منح التعويضات ألقارب املغرتبني الذين ميوتون يف الخارج وس ْجن
املغرتبني يف الخارج وأمن أُرس املغرتبني وسالمتها ومنح القروض
للمغرتبني .وعىل مستوى الواليات الهندية ،نجحت هذه الجامعات
إىل ح ّد ما يف تسليط الضوء عىل مسائل الرعاية االجتامعية املتعلقة
بالعمل ،مام أجرب حكومات الواليات عىل اعتامد بعض التدابري
اّ
لحاميتهم .مع ذلك ،تبقى اله ّوة كبرية جدا ً بني توقّعات الشتات
20
والسياسات الحكومية.

تاريخ من االستجابات غري املناسبة من نيودلهي

ملاذا دام التقاعس لفرتة طويلة؟

ق ّدمت نيودلهي عادة استجابات غري منتظمة وجزئية للقضايا التي
العمل الهنود يف الخليج ،إذ كان ر ّد الفعل يظهر مع األزمات
يواجهها اّ
ظل
الفردية عند حدوثها .وقد استم ّر هذا السلوك إىل ح ّد ما يف ّ
حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي.

تتع ّدد التفسريات لهذه االستجابة املرتاخية إىل شؤون الشتات
الهندي .فلم ّدة طويلة منذ االستقالل ،شكّل الفقر التح ّدي األكرب يف
بأي ظروف عمل من شأنها أن تولّد
الهند ،وقبلت الحكومة باإلجامل ّ
التحويالت املالية من الخارج .ويف الكثري من الحاالت ،كان مستوى
العمل املغرتبون يف بلدهم يجعلهم يقبلون
العوز الذي يعانيه اّ
مبخاطر التوظيف يف الخليج .غري أ ّن هذا الوضع بدأ يتغيرّ إىل ح ّد ما
يف اآلونة األخرية مع من ّو الطبقة الوسطى يف الهند.

فمثالً ،ر ّدا ً عىل عمليات الترسيح املذكورة آنفاً يف اململكة
العربية السعودية ،هرعت الحكومة الهندية إىل تأمني
Binod Khadria, “The Dichotomy of the Skilled and Unskilled,” 36. 12
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ولهذا التقاعس سبب آخر مرتبط بالخلفية االجتامعية واالقتصادية
العمل شبه املهرة وغري املهرة
لغالبية الشتات الهندي يف الخليج .فمعظم اّ
يعملون يف مجال العمل اليدوي ،ويتح ّدرون من أطياف املجتمع األكرث
فقرا ً ،وبالتايل هم أقل تأثريا ً يف سياسات الحكومة .ففي والية كريال املصدرة
لليد العاملة مثالً ،يُقال إ ّن تأثري الشتات عىل سياسة الوالية “اليومية”
طفيف جدا ً 21.ونظرا ً إىل تاريخ التقسيم الطبقي يف املجتمع الهندي يف
ظل نظام الطبقات ،قد يرت ّدد الشتات من طبقات اجتامعية واقتصادية
ّ
رصف .نتيجة لذلك ،من
متدنية يف التعاطي مع الحكومة ومطالبتها بالت ّ
غري املر ّجح أن يؤث ّر هذا الشتات يف ال ُنخَب الصانعة للسياسات يف الهند،
حتى ولو بشكل غري مبارش.
ويتجلىّ ذلك يف التغطية املتفاوتة التي توليها وسائل اإلعالم الهندية
لسوء املعاملة التي يواجهها الهنود يف الخارج ،فيتباين مثالً السخط
اإلعالمي الذي أعقب الهجامت اإلجرامية عىل الطالب الهنود يف
أسرتاليا تبايناً صارخاً مع الالمباالة النسبية تجاه معاملة الهنود يف
الخليج 22.وقد برز هذا الغضب عىل الرغم من أ ّن الهجامت يف
أسرتاليا مل تتأتّ عن قوانني غري عادلة ،وعىل الرغم من أن السلطات
عالجتها برسعة ،وعىل الرغم من أنها مل تكن حتى ممنهجة أو جزءا ً
من منط متّسق طويل األجل .ويعزى ر ّد الفعل يف الهند جزئياً إىل أن
الطالب الهنود يف أسرتاليا ينتمون إىل الطبقة الوسطى الصاعدة يف
العمل الهنود يف الخليج ،وال سيّام أولئك
الهند ،عىل عكس معظم اّ
23
األكرث عرضة لإلساءة.
رصف أيضاً بطبيعة دول
وأخريا ً ،يرتبط غياب اإلرادة السياسية يف الت ّ
ً
الخليج .فخالفاً للشتات الهندي يف الغرب ،غالبا ما يشغل الشتات يف
الخليج أدىن مستوى اجتامعي اقتصادي داخل املجتمعات املضيفة،
وال يحصلون عىل فرصة لنيل الجنسية أو اإلقامة الدامئة .وللشتات يف
مم مينعه من
الخليج ق ّوة ضغط ّ
أقل من الشتات يف الدول الغربية ،اّ
التأثري بشكل مح ّدد يف سياسة الدولة املضيفة تجاه الهند .ويختلف
هذا األمر مثالً عن وضع الشتات الهندي يف الواليات املتحدة ،حيث
يشكّلون األقلية األغنى واألفضل تعليامً وحيث يضطلعون بدور هام
يف دعم عالقات الهند الثنائية يف البالد 24.بالتايل يصبح املغرتبون يف
أقل أه ّمية ملصالح سياسة الهند الخارجية.
الخليج ّ
عالمات التغيري يف الهند
عىل مدى العقد املايض ،ويف الوقت الذي استم ّرت فيه املقاربة
العمل يف الخليج ،ت ّم متهيد الطريق
االرتكاسية للتعامل مع مسائل اّ

تدريجياً لظهور اسرتاتيجية حكومية هندية أشمل .فقد أنشأت الهند
مؤسسات للتعامل مع شؤون الشتات عىل وجه التحديد ،وباتت
ّ
مسألة الشتات تظهر أكرث فأكرث لكن ببطء يف مذكرات التفاهم
والبيانات الحكومية والزيارات الرفيعة املستوى .وعىل الصعيد
رسخت املخاوف املتعلقة بالشتات يف الخليج التطلّعات
الدويلّ ،
الهندية حيال األمن العاملي .أما عىل الصعيد املحيل ،فقد منحت
مم
الحكومة الهندية الواليات نفوذا ً أكرب يف السياسة الخارجية ،اّ
يسمح للواليات املص ّدرة لأليدي العاملة بالتشديد عىل أولوياتها
بشكل أفضل.
وزارة لشؤون املغرتبني
برزت نقطة تح ّول هامة يف العام  2004عندما أنشأت حكومة
مامنوهان سينغ وزارة الشؤون الهندية يف الخارج .ومتثّلت مه ّمة هذه
الوزارة “بإنشاء إطار مؤسسايت متني وحيوي لتسهيل قيام الشبكات
ذات االستفادة املتبادلة مع الهنود يف الخارج ويف ما بينهم ودعمها
من أجل تعزيز األثر اإلمنايئ يف الهند ومتكني الهنود يف الخارج من
االستثامر واالستفادة من الفرص املتاحة يف الهند” .ويف العام ،2016
دمج رئيس الحكومة مودي وزارة الشؤون الهندية يف الخارج بوزارة
الشؤون الخارجية ،ومنح املسؤولية عن الهنود يف الخارج إىل وزير
الشؤون الخارجية ،فأق ّر بالتايل أ ّن املغرتبني يشكّلون جزءا ً ال يتجزأ
من جدول أعامل الشؤون الخارجية األوسع للهند .وبحلول وقت
الدمج ،كانت وزارة الشؤون الهندية يف الخارج صغرية نسبياً ،مع
ُممثّلَني دبلوماسيَني يف الخارج ،واحد منهم يف أبوظبي 25.ويف حني أ ّن
بعض أعاملها استهدفت الشتات الهندي النافذ يف الغرب ،طرحت
الوزارة أيضاً مبادرات مح ّددة تستهدف الخليج.
الشتات يف مذكّرات التفاهم والزيارات والبيانات الحكومية
قبل الدمج ،كانت وزارة الشؤون الهندية يف الخارج نشطة إىل
ح ّد ما ،فوقّعت عىل مذكّرات تفاهم حول العامل مع عدد من
دول مجلس التعاون الخليجي .وجاء ذلك يف أعقاب زيارة قام
بها وزير الشؤون الهندية يف الخارج فاياالر رايف يف العام 2009
إىل الخليج ،حيث طلب من السفارات الهندية أن ترفع تقارير
حول مشاكل العامل إىل الوزارة ،مع تسليط الضوء عىل مسائل
العمل
العمل وابتزاز اّ
مثل عدم دفع األجور ومشاكل إقامة اّ
بالتأشريات .وت ّم استخدام التقارير بعدئذ يف صياغة مذكّرات
التفاهم التي تط ّرقت إىل تلك املسائل .ففي مذكرة تفاهم مع
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العمل الهنود يف الخليج:
حامية اّ
ما ميكن أن تفعله نيودلهي

أيضاً عن إنشاء صندوق رعاية املجتمعات الهندية الذي سيؤ ّمن
السكن والرعاية الطبية الطارئة والعبور الجوي واملساعدة القانونية
،2016  ويف العام30.وغريها من الخدمات للمغرتبني املحتاجني
ترأّست وزيرة الشؤون الخارجية االجتامع الوزاري األ ّول لجامعة
،”الدول العربية والهند الذي وصفته الوزارة بأنه “محوري ملصالحنا
31
. باإلضافة إىل أمن الطاقة،ذاكر ًة قضايا الشتات
األمن الدويل لحامية املغرتبني
يظهر موضوع الشتات أيضاً يف جوانب أخرى من عالقات الهند
 ومن املمكن تفسري جهود نيودلهي األخرية لتوسيع.الخارجية
الروابط األمنية مع الخليج بأنها تُعزى جزئياً إىل الحاجة إىل
 وتتجلىّ العالقات األمنية32.إرساء األمن وتأمني االستقرار للشتات
املتزايدة عرب زيارات البحرية الهندية إىل الخليج واملناورات
املشرتكة مع بحريات دول املنطقة والروابط امل ُأمسسة مع دول
33
.الخليج والبيانات املشرتكة
 يتأث ّر موقف الهند من الرصاعات اإلقليمية بقلقها،يف اإلطار نفسه
 نظرا ً إىل التهديدات الكبرية التي تشكّلها هذه الرصاعات،عىل شتاتها
 ويشكّل ذلك أحد األسباب التي دفعت نيودلهي إىل.عىل الهنود
34
.التشكيك دامئاً مبحاوالت تغيري األنظمة يف العراق وليبيا وسوريا
،فقد أ ّدى عجز نيودلهي يف املايض عن التأثري سياسياً يف القوى الدولية
 إىل اللجوء إىل عمليات إجالء،فضالً عن افتقارها إىل حضور أمني
 مبا يف ذلك اإلجالء األكرب يف التاريخ عندما أجلت رعاياها من،مكلفة
35
.الكويت يف خالل حرب الخليج

 اتّفق الطرفان عىل اتخاذ تدابري، عىل سبيل املثال،البحرين
26
.العمل الهنود خارج نطاق قانون العمل
ّلحامية ا
.إال أ ّن اهتامم الهند املتزايد بشؤون الشتات تجاوز نطاق الوزارة
 أخذت حكومة مودي تبدي تقديرا ً كبريا ً لقيمة،ففي اآلونة األخرية
مم يشري بشكل أوضح إىل بداية مقاربة
ّ ا،املغرتبني يف الخليج
 إذ ذكرت بيانات حكومية رئيسية كثرية حول مصالح،استباقية
الهند يف الخليج موضو َع الشتات وأولتها اهتامماً يضاهي االهتامم
27
.مبصالح الطاقة
ولعل االهتامم األكرب ُمنح للشتات عندما جعلهم رئيس الوزراء
ّ
 وكانت محطّته.محور زياراته إىل دول الخليج يف العامني املاضيني
 وتخلَلها خطاب عام أطلقه،األوىل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 ونظرا ً إىل أن النسبة الكربى. ألف هندي مغرتب50 يف ملعب يض ّم
 تكلّم رئيس الوزراء بلغة املاالياالم،من الحضور كانت من والية كريال
خصصت قطعة من األرض
ّ وأعلن أ ّن اإلمارات العربية املتحدة قد
 وقد ت ّم تصوير بناء املعبد28.لبناء أ ّول معبد هندويس يف أبوظبي
للعمل
ّ وزار مودي أيضاً سكناً ا.كشكل من أشكال التكريم للشتات
.العمل الذين يعيشون هناك
ّاملغرتبني وأعرب عن قلقه إزاء حال ا
 ففي زيارة.وتنخرط وزيرة الشؤون الخارجية أيضاً يف هذه القضية
 حرضت الوزيرة االجتامع االفتتاحي،2014 سواراج إىل البحرين عام
ملؤمتر الشتات الهندي الذي نظّمه مركز التسهيالت الهندي يف
 أدلت ببيان،2015  وعندما زارت سلطنة ُعامن يف العام29.الخارج
 وأعلنت.اعترب رفاه الشتات الهندي من أه ّم أولويات حكومة مودي
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متكني الواليات الهندية املص ّدرة لأليدي العاملة
محلّياً ،بدأت حكومة مودي بإعطاء الواليات املزيد من النفوذ يف
السياسة الخارجية ،وهذه خطوة تسمح أكرث فأكرث مبنح األولوية
ملسائل الشتات 36 ،إذ ترسل واليات مثل والية كريال الكثري من
أبنائها إىل الرشق األوسط ولذلك غالباً ما تكون شؤون الشتات
اهتاممها األبرز يف السياسة الخارجية .وقد ع ّززت سياسة
مودي الجديدة من تأثري الواليات التي تحكمها أحزاب سياسية
تركّز عىل شؤون الوالية وتفتقر إىل متثيل جيّد عىل املستوى
الوطني .وقد ذكر مسؤول هندي أ ّن هذه املبادرة ستساعد عىل
إضفاء طابع رسمي عىل مشاركة حكومات الواليات يف أولويّات
سياسات نيودلهي يف الخليج وعىل تنظيمها أيضاً 37 .متاشياً مع
هذه السياسة ،وبعد فوز مودي يف انتخابات عام  2014بفرتة
قصرية ،عقدت سواراج اجتامعات مع أعضاء الربملان من بعض
الواليات الجنوبية املص ّدرة لأليدي العاملة ملناقشة القضايا
38
املتعلقة بالشتات الهندي يف الخليج.
بعض التغيريات يف الخليج
وقد اتّخذت بعض دول الخليج مؤخرا ً خطوات لتحسني ظروف
أي ح ّد يُعزى
اّ
العمل املغرتبني ،إال أنه يصعب تحديد إىل ّ
هذا التغيري إىل الضغط الذي متارسه الحكومة الهندية .فعىل
سبيل املثال ،يف أكتوبر  ،2015دخل  38تعديالً عىل قانون
العمل السعودي حيّز التنفيذ ،وفرضت وزارة العمل والتنمية
االجتامعية السعودية غرامات جديدة ورفعت قيمة الغرامات
املفروضة عىل أرباب العمل الذين ينتهكون هذه األحكام .وقد
أُعقبت اإلصالحات التي طرأت عىل قانون العمل بحملة توعية
العمل.
تهدف إىل تعزيز حقوق اّ
وتحظّر هذه التغيريات مصادرة جوازات السفر وتفرض عقوبات
عىل الرشكات التي ال تدفع األجور ،وتطلب من أرباب العمل تزويد
أي انتهاكات
اّ
العمل بنسخ عن عقودهم ،مع فرض عقوبات عىل ّ
ً
ً
لتلك العقود .وتشمل التعديالت أيضا أحكاما تزيد م ّدة اإلجازة

املدفوعة وتق ّدم تعويضاً عن اإلصابات املرتبطة بالعمل 39.ومتنح
هذه التعديالت أيضاً وزار َة العمل والتنمية االجتامعية صالحيات
أك َرب يف مجال التفتيش وتنفيذ القوانني .وأُفيد بأن أكرث من 1440
40
رشكة قد أُغلقت بسبب عدم حاميتها أجور العامل.
إال أ ّن منظّمة هيومن رايتس ووتش أشارت إىل ثغرات يف اإلصالحات،
العم َل املنزليني والعاملني
إذ مل يشمل القانون أو آليات تطبيقه اّ
تقل عن شهرين) .وقد
لفرتات قصرية (أي الذين يدخلون البالد ملدة ّ
وصل األمر باملنظّمة إىل ح ّد التأكيد عىل أن بعض األحكام الجديدة
تمُ ِأسس التمييز ض ّد املرأة 41.لذلك ،ال يزال الكثري من التحديات التي
يواجهها الشتات قامئاً فيام يجري تطبيق اإلصالحات بوترية بطيئة.
حوافز لدفع الهند إىل التح ّرك
تربز حوافز كبرية تدفع الحكومة الهندية إىل التّصدي لهذه التحديات
عملها يف الخليج .فاعتامد مقاربة أكرث استباقية
وإىل تحسني ظروف اّ
تجاه شؤون الشتات ال يحمي مصالح الهند االقتصادية فحسب بل
يساعد أيضاً عىل توطيد الرشاكة املتبادلة مع دول الخليج وتنمية
ق ّوة الهند الناعمة يف املنطقة .ويشكّل الشتات الهندي يف الخليج
أيضاً قاعد ًة ناخبة سياسية ال تستغلّها حكومة مودي ،وال سيام أن
الشتات سيكتسب املزيد من األه ّمية مع نيل حكومات الواليات
املزيد من السلطة ولو ببطء.
حامية املصالح االقتصادية
تُعترب الهند يف طليعة الدول حول العامل من حيث االستفادة من
التحويالت األجنبية التي متثّل جزءا ً رئيسياً من اقتصادها ،وال سيّام
بني األرس األكرث فقرا ً 42.وتستأثر دول مجلس التعاون الخليجي
وحدها بأكرث من نصف إجاميل دخل الهند العام من التحويالت
العمل يف
املالية .بالتايل ،تُعترب التحويالت الكبرية التي تأيت من اّ
تحسن ظروف العمل لشتاتها.
الخليج أكرب حافز اقتصادي للهند ليك ّ
وترى الحكومة الشتات يف الخليج “بعني اإليجابية” باعتباره املصدر
43
الرئييس للتحويالت املالية يف البالد.

Senior official focusing on Middle East at the MEA, interview with author, Manama, Bahrain, October 31, 2015; MEA, 36
مم يشري إىل
 .”About Us,” accessed May 11, 2017, https://www.mea.gov.in/divisions.htmأضافت اإلدارة “قسم الواليات” يف وزارة الشؤون الخارجية اّ
تقدير للقيمة التي ميكن أن تضيفها حكومات الواليات إىل سياسات الهند الخارجية.
 37مسؤول رفيع يركّز عىل الرشق األوسط يف وزارة الشؤون الخارجية ،مقابلة أجراها الكاتب يف املنامة ،البحرين ،يف  31أكتوبر .2015
”Government to Address Problems of Indians Working in Gulf Countries: Sushma Swaraj,” DNA India, June 9, 2014, 38
http://www.dnaindia.com/india/report-government-to-address-problems-of-indians-working-in-gulf-countries-sushma-swaraj-1994448.
HRW, “Saudi Arabia: Steps Toward.“ 39
Abdul Hannan Tago, “1,441 Firms Shut for Not Complying with Salary Protection Program,” Arab News, October 26, 2015, 40
http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/825921.

 41املرجع ذاته.

World Bank, “Remittances Growth to Slow Sharply in 2015, as Europe and Russia Stay Weak; Pick up Expected Next Year,“ 42
Press Release, April 13, 2015, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/13/remittances-growth-to-slow-sharplyin-2015-as-europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year.
Khadria, “The Dichotomy of the Skilled and Unskilled,” 29. 43
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ويعرض الجدول رقم  2التحويالت التي تلقتّها الهند من كل دولة
خليجية منذ العام  2013إىل العام  44.2015وعىل الرغم من أن
التحويالت مل تشهد تراجعاً كبريا ً يف السنوات القليلة املاضية ،فقد
تنخفض مع استمرار تباطؤ االقتصادات الخليجية بسبب أسعار النفط
املنخفضة .وقد تقلّل الظروف السيئة من أعداد الهنود الذين يختارون

الهجرة .باإلضافة إىل ذلك ،ومع ارتفاع األجور ومستويات املعيشة يف
العمل البقاء يف البالد لتج ّنب التعامل مع
الهند ،قد يق ّرر عدد أكرب من اّ
الظروف القاسية يف الخليج بالرغم من الفرص الضئيلة املتاحة لهم يف
العمل الذين
العثور عىل عمل داخل البالد .ومن شأن انخفاض عدد اّ
يهاجرون إىل الخليج أن يح ّد من تدفّق التحويالت.

الجدول رقم  :2التحويالت من الخليج إىل الهند (مليار دوالر أمرييك)
نسبة دول
مجلس التعاون
الخليجي من
املجموع العاملي

املجموع
العاملي

مجموع دول
مجلس
التعاون
الخليجي

اإلمارات
العربية
املتحدة

اململكة
العربية
السعودية

قطر

سلطنة عامن

الكويت

البحرين

56

68.9

38.6

13.7

11.3

4.3

3.3

4.7

1.3

2015

52

70.4

36.7

12.8

10.7

4.1

3.1

4.7

1.3

2014

52

70.0

36.8

12.6

10.8

4

3.5

4.7

1.3

2013

املصدر :البنك الدويل2015 ،

باإلضافة إىل توليد الدخل ،ت ّم أيضاً الرتويج لهجرة اليد العاملة إىل
الخليج بشكل غري رسمي عىل أنها اسرتاتيجية إمنائية 45،إذ تخفّف
الهجرة من ح ّدة البطالة ونقص التوظيف العايل يف الهند .وتخفّف
التحويالت بالعمالت األجنبية من الضغوط عىل ميزان املدفوعات.
ويكتسب ذلك أهميّة كبرية يف وضع السياسات يف أعقاب األزمة
املالية التي شهدتها الهند عام  1991والتي ارتبطت مبشاكل يف ميزان
املدفوعات والعمالت األجنبية.
ترسيخ الرشاكة
يع ّزز اعتامد الخليج عىل اليد العاملة الهندية الكبرية أه ّمية نيودلهي
كرشيك دويل 46.وغالباً ما يشكّل الهنود أكرثية يف دول الخليج ،فهم
مثالً أكرب مجموعة من املغرتبني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
مهمً أل ّن للهند
حيث يشكّلون  30يف املئة من السكّان 47.ويُعترب ذلك اّ
مصالح اسرتاتيجية متزايدة مع الخليج ،فقد أصبح مجلس التعاون
َ
الخليجي الرشيك التجاري األكرب للهند ،وباتت املنطقة مصدرا ً
رئيسياً السترياد الطاقة .ومينح الشتات فوائد اقتصادية للخليج ،مام
يساعد نيودلهي عىل تطوير هذه املصالح.

وقد تؤ ّدي خسارة اليد العاملة الهندية إىل اضطراب اقتصادي يف
الخليج ،إذ تقع هذه البلدان يف محيط يشوبه عدم االستقرار وهي
تواجه تهديدات أمنية من املنطقة األوسع .لذلك ،تحرص هذه
أي اضطرابات داخلية .ويع ّزز ذلك رغبتها يف
البلدان عىل تج ّنب ّ
العمل الهنود الذين
ترسيخ رشاكتها مع الهند ويف تحسني ظروف اّ
يشتهرون بأنهم يد عاملة رخيصة وموثوقة وكادحة ومطيعة.
تنمية القوة الناعمة
يحسن الشتات صورة الهند وقوت ّها الناعمة،
باإلضافة إىل ذلكّ ،
العمل الهنود بسمعة طيبة بأنهم أشخاص مساملون
إذ يشتهر اّ
ومتسامحون .وتذكر وزارة الشؤون الهندية يف الخارج أ ّن مجتمع
الهند املتسامح والتعددي “الذي يتعايش فيه الناس من مختلف
رص
األديان واللغات واألعراق واملعتقدات السياسية وينمون” هو عن ٌ
48
أسايس لحركات الهجرة اإليجابية وحركة اليد العاملة.
ويستفيد الشتات من الروابط التاريخية والثقافية بني الناس يف الهند
ويرسخها ويذكّر بها .يف الواقع ،تب ّنت بعض املجتمعات يف
والخليج ّ

World Bank, “Bilateral Remittance Matrix 2013–5,” Migration and Remittances Data, September 24, 2015, http://www.worldbank.org/ 44
 en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data.ت ّم الحصول عىل البيانات املعدّلة عرب املوقع اإللكرتوين.
P. Wickramasekara, “South Asian Gulf Migration to the Gulf: A Safety Valve or a Development Strategy?” Migration and 45
Development 5, no. 1 (2016), 99.
 46مندوب أمرييك يف قطر يغطّي مسألة حقوق العمل واإلنسان ،مقابلة أجراها الكاتب ،يف  3مايو .2017
Karan Pradhan, “UAE Visit: Here’s What to Expect from as PM Touches down in Abu Dhabi,” August 16, 2015,47
http://www.firstpost.com/world/uae-visit-heres-what-to-expect-from-as-pm-modi-touches-down-in-abu-dhabi-2392780.html.
MOIA, “Annual Report.“ 48

7

والية كريال الكثري من املامرسات الثقافية واملالية وعادات الطهي
وغريها من املامرسات العربية عند عودة املغرتبني من الخليج.
49
وتعرض متاجر كثرية يف والية كريال الفتات مكتوبة باللغة العربية.
يرسخ الشتات الهندي العالقات الثنائية ،ومينح الناس
بالتايلّ ،
إحساساً باأللفة واألمان .ومن شأن ذلك أن يساعد يف وقت الحق
صانعي السياسات يف الخليج عىل الرتويج لفكرة توسيع العالقات مع
الحساسة مثل التعاون الدفاعي.
نيودلهي ،حتى يف املجاالت ّ
ومن خالل الدعوة إىل ظروف عمل أفضل للشتات ،تنمو هذه القوة
الناعمة ،ألنها تنقل النظرة التي يتّسم بها الشعب والساسة الهنود
عن أنفسهم عىل أنهم حضارة عظيمة تستحق االحرتام .وقد ساهمت
بعض األنواع من املساعدات
هذه النظرة ،جزئياً ،يف رفض الهند َ
اإلمنائية 50.بالتايل ،يُفرتض أن يشمل هذا املنطق رفض الحصول عىل
دخل التحويالت الناتج عن القبول برشوط مهينة للهنود يف الخارج.
جذب قاعدة انتخابية متزايدة األه ّمية

وتقل أرجحية دعم املسلمني لحزب بهاراتيا جاناتا باملقارنة
املسلمنيّ ،
مع املجتمع الهندويس الذي يشكّل األكرثية 53.ففي والية كريال مثالً،
وفيام شكّل املسلمون حوايل  26يف املئة فقط من سكّان الوالية عام
 ،2014كانت نسبة  41يف املئة تقريباً من املغرتبني إىل الخليج من
املسلمني 54.وقد تلطّخت سمعة مودي يف هذه الدائرة االنتخابية
بسبب ماضيه كرئيس وزراء والية غوجارات يف خالل أعامل الشغب
املناهضة للمسلمني واالشتباكات الطائفية األخرية ،والفتوى الصادرة
العمل الشتات تأث ٌري مفيد يف جهود
ض ّده 55.بالتايل ،قد يكون لجذب اّ
مودي لكسب صوت املسلمني ،وال سيّام يف الواليات الجنوبية.
إرضاء الواليات املصدرة لليد العاملة
تؤ ّدي مبادرة حكومة مودي القاضية بالسامح للواليات باالنخراط
بشكل أكرب يف صنع السياسات الخارجية إىل تعزيز الزخم السيايس
للعمل عىل مسائل الشتات من أجل تفادي إثارة سخط حكومات
الواليات ذات النفوذ املتعاظم .وكام ذكرنا سابقاً ،يعمل عدد كبري
من الهنود من بعض الواليات الجنوبية يف الخليج 56.وغالباً ما تحتاج
الحكومة الهندية إىل االعتامد عىل دعم هذه الواليات الجنوبية ألن
األحزاب القُطرية يف الهند ،مثل حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه
مودي ،تفتقر إىل متثيل قوي هناك.

العمل يف الخارج إىل تحقيق مكاسب
قد يؤ ّدي تحسني ظروف اّ
سياسية كبرية بالنسبة إىل مودي والسياسيني الذين يدافعون عن
قضيتهم .ويعزى ذلك جزئياً إىل تأثري الشتات السيايس املتنامي.
فللعمل الهنود يف الخليج قواعد انتخابية كبرية يف بلدهم األم .وقد
اّ
بدأ مغرتبون سابقون يف دخول الهيئات الترشيعية يف الواليات أو
حسنت التحويالت مستويات املعيشة
عىل املستوى الوطني 51.وقد ّ
مم سمح
وغيرّ ت البُنى الطبقية يف الواليات املص ّدرة لليد العاملة ،اّ
ً
للطبقة العاملة والعائدين من الطبقة الوسطى باالرتقاء تدريجيا يف
مكانتهم االجتامعية وخ ّولهم حتى الزواج من أشخاص يف طبقات
اجتامعية أعىل 52.وأ ّدى ذلك إىل تعزيز النفوذ السيايس لدى املغرتبني
منح األولوية لقضاياهم والحصول عىل دعمهم
وأرسهم ،اّ
مم يجعل َ
من مصلحة مودي السياسية.

توصيات لصانعي السياسات الهنود

ولهذا األمر أه ّمية كبرية ملودي نظرا ً إىل أ ّن نسبة كبرية من املغرتبني
الهنود يف الخليج ينتمون إىل واليات ذات عدد كبري من السكّان

العمل املغرتبني بطريقة ف ّعالة،
من أجل معالجة مسألة حقوق اّ
يتعينّ عىل نيودلهي أن تعمل مع دول الخليج لتحسني الترشيعات

عىل سبيل املثال ،تُعترب والية كريال والية هندية جنوبية تراقب عن
كثب مقاربة مودي تجاه الشتات .ويف العام  ،2014بلغ عدد املغرتبني
من الوالية  2.4مليون من مجموع سكّان الوالية البالغ  33.88مليون
نسمة ،ويعيش معظمهم يف الخليج .وعاد  1.25مليون نسمة إىل
والية كريال يف العام نفسه 57.ويف العام  ،2016اعتمد ربع األرس تقريباً
58
يف والية كريال عىل التحويالت املالية األجنبية كمصدر رزق.

Shaju Philip, “Gulf Links Giving Kerala Muslims an Arab Identity,” Indian Express, July 14, 2016, 49
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/gulf-links-giving-kerala-muslims-an-arab-identity-2912886/.
Andrew Gilligan, “India Tells Britain: We Don’t Want Your Aid,” Telegraph, February 4, 2012, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/ 50
“asia/india/9061844/India-tells-Britain-We-dont-want-your-aid.html; Somini Sengupta, “Pride and Politics: India Rejects Quake Aid,
New York Times, October 19, 2005, http://www.nytimes.com/2005/10/19/world/asia/pride-and-politics-india-rejects-quake-aid.html.
Singh and Rajan, Politics of Migration, 139. 51
 52املرجع ذاتهIndian driver working in the Gulf, interview with the author, January 2017 .
Daniel Naujoks, “Emigration, Immigration, and Diaspora Relations in India,” Migration Policy Institute, October 15, 2009, 53
http://www.migrationpolicy.org/article/emigration-immigration-and-diaspora-relations-india.
S. Irudaya Rajan and K.C. Zachariah, “Dynamics of Emigration and Remittances in Kerala: Results from the Kerala Migration 54
Survey 2014,” Working Paper 463, 9, http://cds.edu/wp-content/uploads/2015/10/WP463.pdf.
Monideepa Banerjie, “Fatwa Against PM Modi Escalates BJP-Trinamool War Of Words,” NDTV, January 11, 2017, 55
http://www.ndtv.com/kolkata-news/fatwa-against-pm-modi-escalates-bjp-trinamool-war-of-words-1647426.
Naujoks, “Emigration, Immigration, and Diaspora Relations.“ 56
Rajan and Zachariah, “Dynamics of Emigration,” 6, 46, 60. 57
TK Devasia, “Crisis in Saudi Arabia for Workers from Kerala Is Only the Tip of Their Iceberg of Woes,” FirstPost, August 4, 2016, 58
http://www.firstpost.com/world/crisis-in-saudi-arabia-for-workers-from-kerala-is-only-the-tip-of-their-iceberg-of-woes-2933870.html.
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وضامن تنفيذها عىل ح ّد سواء .ويجدر بالهند أن تتّبع مقاربة
متعددة الجوانب يف مجال املنارصة ،مع استهداف الحكومات
وأرباب العمل ورشكات التوظيف والشتات يف الخليج .بيد أنّه عىل
نيودلهي أن تقيّم قدرة الدول الخليجية واستعدادها املتغيرّ َين
العمل الهنود واالنتقال إىل جنسيات أخرى ،وأن تتّخذ
لالبتعاد عن اّ
القرار بناء عىل ذلك .ويتعينّ عىل الحكومة الهندية االستفادة من
الزخم الذي أ ّمنته الزيارات األخرية لتطبيق خطة ملموسة من أجل
العمل الهنود يف الخليج.
تحسني ظروف اّ
العمل عىل املستوى الثنايئ
منارصة اّ
ينبغي عىل الهند أن تشمل دامئاً مخاوف الشتات يف جميع
مجاالت املناقشات الثنائية مع دول الخليج .ويتعينّ عليها
تدوين التمثيالت الثنائية يف مذكرات تفاهم جديدة .وحيثام ال
يت ّم تنفيذ مذكرات التفاهم الحالية ،ينبغي عىل الهند أن متارس
ضغوطاً لزيادة االلتزام بها .ونظرا ً إىل أ ّن منظامت غري حكومية،
مثل منظمة هيومان رايتس ووتش ،تدعو إىل تغيري أسايس
(مثل إلغاء نظام الكفالة مثالً) ،باستطاعة نيودلهي عىل األقل
الدعوة إىل اإلصالحات 59 .ويجدر بها أن تحثّ دول الخليج عىل
تعديل قوانني العمل لالستجابة للتحديات املح ّددة والصعبة
العمل املغرتبون ،والتي غالباً ما تعزى إىل نظام
التي يواجهها اّ
حثّ
العمل املغرتبون
جعل
عىل
الخليج
بلدان
الكفالة .وينبغي
اّ
جزءا ً ال يتجزأ من مقارباتها الوطنية تجاه املساواة.
وينبغي عىل صانعي السياسات الهنود أن يستفيدوا من عروض
الهند األمنية وعالقاتها التجارية والشتات الهندي يف مفاوضاتهم.
فدول الخليج تسعى إىل تنويع رشكائها االسرتاتيجيني واألمنيني،
مم يزيد من أه ّمية الهند كرشيك .ومن الناحية االقتصادية ،يزيد
اّ
انخفاض أسعار النفط واعتامد الواليات املتحدة املتضائل عىل النفط
يف املنطقة من أه ّمية أسواق مثل الهند بالنسبة إىل الخليج .وأخريا ً،
ونظرا ً إىل حجم الشتات الهندي يف الخليج ،تشكّل خسارة هؤالء
العمل خطرا ً عىل اقتصادات الخليج .وباجتامع هذه العنارص كلها
اّ
الحثّ
عىل اإلصالح أكرث إقناعاً.
قد تصبح مسألة
االستفادة من الترشيعات القامئة
ينبغي عىل نيودلهي أن تحثّ أيضاً الدول التي أحرزت بعض التق ّدم
من الناحية الترشيعية عىل تطبيق هذا التق ّدم عىل أرض الواقع .فال
يبدو تنفيذ ترشيعات قامئة كامتثال لرغبات قوة أجنبية بل كتعديل
قوانني أو س ّن قوانني جديدة .ومن املمكن أن تجري الدول تحسينات

عىل عملية التنفيذ من دون “فقدان ماء الوجه” إىل الدرجة التي قد
تحدث عند تغيري قانون ما.
وينبغي عىل الهند أن تش ّجع حكومات الخليج عىل تحديث آليات
التنفيذ وضامن متتّعها باملوارد الكافية .وباستطاعتها دعم تلك
اآلليات من خالل التنسيق أو التدريب أو املساعدة باملوارد عند
العمل من خالل آليات مجدية لإلصالح
اإلمكان .وينبغي أيضاً حامية اّ
وحل املنازعات .وينبغي أن يتلقّى العنارص الخليجيون املشاركون
ّ
حل النزاعات وإنفاذ القوانني ،عىل غرار الرشطة ومفتّيش العمل
يف ّ
حل نزاعات العمل والقضاة وغريهم ،تدريباً مناسباً يف ما
ومفويض ّ
يتعلق بقضايا عدم التمييز واملساواة.
استخدام األدوات املتعددة األطراف يف مكانها املناسب
تُعترب املنارصة الثنائية األطراف رضورية للغاية نظرا ً إىل عدم فعالية
60
الكثري من املعاهدات املتع ّددة األطراف املتعلّقة بحقوق اإلنسان.
لكن إذا فشلت الجهود الثنائية الرسية ،ينبغي عىل الهند أن تبحث
يف فكرة تقديم بيانات دبلوماسية يف الحوار التفاعيل يف االستعراض
الدوري الشامل التابع ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
وباستطاعة الهند التنسيق وراء الكواليس مع البلدان األخرى
التي يعمل أبناؤها يف الخليج .فقد علّقت بلدان كثرية عىل حالة
العمل املغرتبني يف اململكة العربية السعودية ،عىل سبيل املثال ،يف
اّ
االستعراض الدوري الشامل لعام ّ 61.2013
ويدل ذلك عىل أ ّن وقت
التنسيق قد حان.
وباستطاعة الهند أيضاً أن تنارص التغيري من خالل االستشهاد باتفاقات
متعددة األطراف ،مثل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وإعالن
منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل،
مع مالحظة الحساسيات بشأن اللغة التي تنطوي عىل حقوق
اإلنسان .باإلضافة إىل ذلك ،بإمكانها االستفادة من التقارير التي
تنرشها املنظّامت الدولية ،والتي تسلّط الضوء عىل املسائل الحرجة.
فعىل سبيل املثال ،ش ّددت منظمة العمل الدولية عىل أ ّن التعديالت
التي أجرتها اململكة العربية السعودية مل تكن كافية يف ما يتعلق
والعمل املنزليني .وباستطاعة نيودلهي استخدام
بالعمل الزراعيني
اّ
اّ
العمل يف جميع القطاعات.
هذا التقييم للدعوة إىل حامية اّ
إرغام أرباب العمل ورشكات التوظيف عىل الدفع
مبساعدة دول الخليج ،يتعينّ عىل الحكومة الهندية أن تنشئ صناديق
العمل الهنود يف حال اختارت الرشكات انتهاك
طوارئ تع ّوض عىل اّ

HRW, “Saudi Arabia: Protect Migrant Worker’s Rights,” July 1, 2013, 59
https://www.hrw.org/news/2013/07/01/saudi-arabia-protect-migrant-workers-rights.
Oona A. Hathaway, “Do Human Rights Treaties Make a Difference?” The Yale Law Journal 111, no. 8 (2002): 2002–2025. 60
OHCHR, “Report of the Working Group on the UPR,” Saudi Arabia UPR, Human Rights Council Working Group, 25th Session, 61
December 26, 2013, 9, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/62/PDF/G1319162.pdf?OpenElement.
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عقودهم .ومت ّول الرشكات التي تقع يف الخليج هذه الصناديق مببالغ
العمل الذين تستخدمهم 62.يف املقابل ،قد يُطلب
تتناسب مع عدد اّ
من الرشكات رشاء عقود تأمني لتغطية هذه التكاليف املحتملة.
العمل من فخ الديون التي تنصبها رشكات التوظيف.
وينبغي حامية اّ
العمل حول ق ْدر
ّل
ل
تض
التي
الهند
يف
الرشكات
إغالق
وسيتطلب ذلك
اّ
أجورهم وك ّمية ديونهم .كذلك ،ينبغي عىل الهند أن تح ّدد الرشكات
العمل.
التي تقع يف الخليج والتي لها تاريخ مس ّجل يف انتهاك حقوق اّ
العمل من تصاريح االستقدام للعمل
وبعد ذلك ،من املمكن حرمان اّ
لدى أرباب العمل هؤالء.
ومن شأن هذه املقاربة االستباقية أن تُرغم الرشكات عىل اتّباع مقاربة
العمل واستقطابهم .وستخفّف عن الحكومة
أقل تعجرفاً يف توظيف اّ
الهندية تكاليف املساعدة املادية وإعادة العامل إىل الوطن .كذلك،
يت ّم توجيه تكاليف الصدمات واإلصابات إىل أرباب العمل بدالً من
إلقاء املزيد من األعباء عىل النظام الص ّحي يف الهند بسبب العائدين
املصابني أو الذين يعانون الصدمات .بالتايل ،سينخفض أيضاً عدد
العمل الفقراء واملدينني الذين يعتمدون عىل دولتهم ومجتمعهم
اّ
العمل
عند عودتهم .وقد تزيد هذه السياسات من كلفة توظيف اّ
مم يعزز تنافسية جنسيات أخرى ،إال إنها تجلب معها منافع
الهنود ،اّ
هامة تفوق ربمّ ا الكلفة املضافة.
العمل
االستثامر يف اّ
العمل
ينبغي عىل جميع أصحاب املصلحة أن يستثمروا يف توعية اّ
العمل فريسة الظروف
وتدريبهم .فالتوعية ستح ّد من وقوع اّ
املعاكسة ،والتدريب يع ّزز قدرتهم التنافسية يف سوق العمل العاملية
ويؤهلّهم للحصول عىل وظائف بظروف ومزايا أفضل .ومن املر ّجح
العمل موضع ترحيب يف دول الخليج،
أن يكون هذا الرتكيز عىل اّ
نظرا ً إىل أنه ال يبدو كتع ٍّد عىل سيادتها.
ويف الهند ،ينبغي عىل وزارة الشؤون الخارجية أن تزيد الوعي
العمل املغرتبني بشأن مخاطر العمل يف الخليج ويف أماكن
بني اّ
أخرى ،ومخاطر التعامل مع رشكات التوظيف غري املوثوق بها،
والحقوق والخدمات املتاحة لهم يف الخارج ،مبا يف ذلك يف
توسع نطاق
سفاراتهم 63 .وعند القيام بذلك ،عىل الوزارة أن ّ
عالقاتها العامة .وينبغي أن تنظر الوزارة يف اعتامد أطر لجهودها
تشبه حمالت التوعية التي تقوم بها البلدان الغربية يف الهند

ملكافحة تهريب األشخاص ،ألن هذه الحمالت كثريا ً ما تتع ّمق يف
املجتمعات الريفية واملحرومة.
وينبغي أن يت ّم تدريب اّ
العمل يف كل من الهند والخليج .ويتعينّ
تحثّ
الدول الخليجية عىل تسهيل
عىل الهند يف خالل مفاوضاتها أن
العمل .ويف الهند ،ينبغي عىل الحكومة بناء البنية التحتية
تدريب اّ
العمل قبل تو ّجههم إىل الخليج ،وعليها تأمني
الالزمة لتقييم مهارات اّ
للعمل الذين يشارفون عىل استيفاء
التدريب عىل املهارات األساسية اّ
املعايري.
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي تشجيع القطاع الخاص عىل االنخراط يف
املوضوع .فتبحث رشكات هندية ،عىل غرار رشكة “أسبايرينغ مايندز”
( ،)Aspiring Mindsعن سبل للعمل مع بعض دول الخليج
لتطوير أدوات تقييم للمغرتبني املحتملني يف البلدان املص ّدرة لليد
العاملة 64.وعىل الهند أن تستفيد من أوجه التق ّدم التي تحرزها يف
مجال تكنولوجيا املعلومات ،وأن تسخّرها لخدمة مجتمعها املغرتب
املتنامي .ويتمتّع البلد مبوقع جيّد يتيح له تطوير هذه النظم يف
الداخل وطرحها الحقاً يف بلدان أخرى.
خالصة
العمل الهنود يف الخليج تحديات ناجمة عن إساءات
لطاملا واجه اّ
العمل االجتامعية واالقتصادية
ومتييز ُممنه َجني .ونظرا ً إىل خلفيات اّ
املتدنية وغياب نفوذهم السيايس وأهمية تحويالتهم لالقتصاد
الهندي ،مل تق ّدم الحكومات الهندية املتعاقبة حتى مؤخرا ً سوى
استجابات سطحية للتخفيف من معاناتهم .وفيام تربز إشارات عىل
أن هذا الوضع يتغيرّ يف الهند ويف الخليج عىل ح ّد سواء ،ال يزال
التق ّدم بطيء الخطى.
ولنيودلهي حوافز اقتصادية وسياسية كثرية تدفعها إىل اعتامد
مقاربة استباقية بشأن هذه املسألة .وعند القيام بذلك ،ينبغي أن
العمل وظروفهم عىل املستوى الثنايئ،
تركز عىل منارصة حقوق اّ
مع االستفادة من الترشيعات القامئة يف دول الخليج .ويجدر بها
استخدام األدوات املتعددة األطراف يف مكانها املناسب ،إذ ينبغي
عىل نيودلهي أن تجرب أرباب العمل ورشكات التوظيف عىل دفع
العمل .وعليها أن تحثّ جميع أصحاب املصلحة عىل
تكاليف عالج اّ
االستثامر يف زيادة الوعي وتحسني مؤهالت املغرتبني .فقد آن األوان
لرتجمة خطاب نيودلهي إىل انتصارات للشتات الهندي يف الخليج.

Joshi, “Bridging the Gulf.“ 62
Joshi, “Bridging the Gulf.“ 63
العمل األجانب وكفاءاتهم واملصادقة عليها،
 64تتعاون رشكة  Aspiring Mindsمع رشكة تكامل ،وهي مبادرة من وزارة العمل يف اململكة العربية السعودية لتقييم مهارات اّ
https://skillsaudi.myamcat.com/.
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العمل الهنود يف الخليج:
حامية اّ
ما ميكن أن تفعله نيودلهي
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