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يوم عاشوراء؟ ()2-2
كنت يا مطر في
أزمة العمالة الوافدة ..أين
َ
ِ
Û Ûنعم ،لقد وقع الفأس على الرأس جراء اعتمادنا

التــي تمثلهــا العمالــة الوافــدة فــي بلداننــا بعــد

جانــب القطاع الخاص الذي ال تنقصه الحصافة

خــال العقــود الماضيــة علــى العمالــة الوافــدة

القطار وإن فات فباإلمكان اللحاق به ،فنحن ما

Û Ûإن المنــع المقتــرح إذا ُطبــق ،فلــن يســبب أي

المفــرط فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
لتنفيــذ وإنجــاز خططنــا ومشــاريعنا التنمويــة

الطموحــة؛ وذلــك لضعــف كثافتنــا الســكانية

ونوعــا إلــى األيــدي العاملــة
ً
وافتقارنــا كمً ــا

الوطنيــة الالزمــة لتحقيق طموحاتنــا وتطلعاتنا
وأهدافنا المشــروعة ،إلى أن وجدنا أنفســنا اآلن
أمــام مــأزق وفــي وضــع دقيــق ال يختلــف اثنان

علــى حساســيته وخطــورة أبعــاده االجتماعيــة

واإلنســانية وتهديداتــه الواضحــة لمســتقبل
هويتنــا

وأوضاعنــا

وسيادتنا الوطنية.

االقتصاديــة

واألمنيــة

أن أيقظــت جائحــة كورونــا الغافليــن منــا .إن
نــزال نملــك القليل مــن الوقت وبعــض األدوات،
وباالمــكان اقتــاع الفــأس مــن الــرأس إذا كانت

لدينــا اإلرادة القويــة والنيــة الصادقــة ،كمــا أن

ســبل ومســارات التقييم والتصحيح واإلصالح
ما تزال متاحة.

Û Ûإن الجميــع أصبــح يدرك أنــك إذا أردت أن تقتل
موضوعــا وتدفنــه فحولــه إلــى لجنــة حكوميــة
ً

لدراســته ،إال أنــه اســتنادً ا إلــى منطــق “إن لــكل

قاعــدة شــواذ” فإننــا نقتــرح تشــكيل فريق عمل
خليجــي عالــي المســتوى مــن كبــار المســؤولين

Û Ûإال أننــا إذا ســعينا إلــى تغليب النظــرة اإليجابية

المعنييــن والمتخصصيــن وفعاليــات القطــاع

وصعوبتــه ومرارتــه ال يســتدعي منــا اليــأس

الالزمــة ليعمــل تحــت إشــراف المملكــة العربيــة

على السلبية فسنجد أن هذا الواقع رغم تعقيده

والقنــوط ،وال يدعونــا إلــى لطــم الصــدور وشــق
الجيــوب ،فليــس هناك لبن مســكوب نبكي عليه

إذا أخذنــا فــي االعتبار المكتســبات واإلنجازات
الباهرة التي نجحنا في تحقيقها وبلوغها طيلة

تلك العقود.

الخاص؛ على أن يُ عطى هذا الفريق الصالحيات
الســعودية الشــقيقة ،وأن يباشــر مهامــه فــي
أسرع وقت ممكن لتقديم الحلول ضمن جدول

زمنــي محكــم وفي خطة عمل أو خارطة طريق

واضحة المعالم تتضمن السياسات واإلجراءات
الواجــب تبنيهــا والخطــوات الــازم اتخاذهــا

االقتصادية أو اإلدراك والحس الوطني.

المحلي المتمثل في العمالة المســرحة والسائبة
وغيــر القانونيــة والعاطلــة التــي يجــب تســوية

تقتضيــه ُســنن التغييــر والتطويــر التــي تمليهــا

حتميــة تنقل المجتمعات مــن مرحلة إلى أخرى
ومن طور آلخر؛ فهكذا تنضج الشــعوب ،وهكذا

تتراكم خبراتها وتجاربها ويتكون رصيد تراثها.

Û Ûإال أن ثمــة حقيقــة واحــدة بهــذا الشــأن تبقــى
عصية على التغافل أو النكران ،وهي أنه لم يبق
أمامنــا اآلن مجــال واســع للتســويف أو التأخيــر

في االضطالع بمســؤولياتنا للتصدي للتحديات

يتــم توفيــر جو من المنافســة العادلــة المتكافئة
بالنسبة للعمالة الوطنية.

العمالة الوافدة والعمل على تخفيض عددها ،هو
االنحســار التلقائي المتوقع للحاجة إليها بســبب

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة

تم رفع الطاقة االستيعابية لمراكز
العـــزل والعـــاج إلى  4257ســـريرً ا
يبلـــغ اإلشـــغال منها  3218ســـريرً ا

فقـــط ،ورفـــع الطاقة االســـتيعابية

لمراكز الحجـــر الصحي االحترازي
إلـــى  5489ســـريرً ا يبلـــغ اإلشـــغال
منهـــا  533ســـريرً ا فقـــط ،مؤكـــدة

بـــأن الـــوزارة تعمـــل وفـــق خطـــة
متكاملـــة للفريـــق الوطنـــي الطبي

للتصدي لفيـــروس كورونا (كوفيد
 )19وذلك للتعامل بكفاءة ومرونة

فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب
القائـــد األعلـــى النائـــب األول

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء تضـــع
نصـــب عينهـــا مصلحـــة وصحـــة

وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن

كأولوية قصـــوى في مواجهة هذا
الفيـــروس ،وإن الفريـــق الوطنـــي
للتصـــدي لفيـــروس كورونا وكافة

الجهـــات ذات العالقـــة يعملـــون
على مدار الســـاعة لتنفيذ الخطط

الموضوعة لتعزيـــز الصحة العامة

فيروس كورونا.
ونوهـــت

لتدنــي مداخيلهــا ،فهــي ال تســتطيع أن تســاهم

فــي توســيع الطاقــة الشــرائية واالســتهالكية

استشـــعار

والمقيميـــن

العاملة في الصفوف األمامية من
كافـــة الجهات بمـــا فيهـــا الطواقم
الطبيـــة كـــي ال تتفاقـــم الحـــاالت

القائمـــة ويزيـــد انتشـــار الفيروس

بينمــا التكلفــة الحقيقيــة لــه كانــت تبلــغ ثالثــة
دنانيــر تقريبًــا وكانــت الحكومــة تدفــع الفــرق،
وهذه مجرد أمثلة فقط.
Û Ûسنضطر لضيق المساحة للتوقف عند هذا الحد
وسنســتكمل اســتعراضنا للمحــاور األخــرى غــدً ا

إن شاء هللا.

الصحـــة فائقة بنت ســـعيد الصالح
زايد آل نهيان سفير دولة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة لـــدى

مملكة البحرين ،حيث تبادال خالل
االتصال أطيب وأصـــدق التمنيات

الشيخ سلطان بن حمدان

بمناســـبة بلـــوغ واقتـــراب العشـــر

كورونـــا تســـببت في نقـــل العدوى
إلـــى زمالئهـــا بالعمـــل وأســـرها

أهميـــة

الجميع لتخفيف العبء عن الفرق

حيً ا من استراليا بسعر دينار واحد فقط للكيلو،

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن وزيـــرة

وتســـاهلت بخطـــورة فيـــروس

القـــرارات

وضـــرورة االلتـــزام بهـــا مـــن قبـــل

حتى عهد قريب يشــتري لحم الضان المســتورد

المنامة  -وزارة الصحة

االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة

المجتمعيـــة والشـــخصية لكل فرد

وانعكاســـاتها اإليجابيـــة عليهـــم

الخبــز المدعــوم بســعر بمئتي فلــس فقط ،وكان

السفير اإلماراتي يشيد بأداء البحرين إزاء الجائحة

وأشـــارت الصالح إلى أن الحاالت

الوزيـــرة

واإلجـــراءات االحترازية المتخذة

سبيل المثال ما يزال يشتري عشرة أقراص من

والشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــدان بـــن

بضـــرورة

كافـــة

األساســية ،فالعامــل الوافــد فــي البحريــن علــى

لالقتصاد؛ لذلك تســعى الصين اآلن على ســبيل

وامتدادهـــا لمخالطـــي مخالطيها،

المواطنيـــن

وغيرهــا مــن الخدمــات وبعــض المــواد الغذائية

لدينــا اآلن ،ووجودهــا بكثرة يعطي عادة صورة

صرحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات
الصالـــح بأنـــه

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الدعــم الحكومــي الســخي للمــاء والكهربــاء

ليســت بالضــرورة عمالــة منتجــة أو مفيــدة

الفيـــروس بمـــا فيهـــا تعزيـــز زيادة

الجهـــود الوطنيـــة التي يقـــوم بها

إلــى جانــب تمكينهــا مــن االســتفادة مــن برامج

أصبحت معروفة اآلن ،هي أن العمالة الرخيصة

يتـــم إخضاعهـــا للمراجعة الدورية

كل مرحلة من مراحل التعامل مع

هــذه الــدول لمواطنيهــا وما أكثرهــا والحمد لله،

الوافدة الرخيصة؛ إذ إن الحقيقة والقاعدة التي

التي لم تلتزم بتطبيق اإلجراءات

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

كل المرافــق والخدمــات الحكومية التي تقدمها

وانضباطهــا ،وتصحيــح القناعــة الخاطئــة لــدى

المنامة  -بنا

وقالـــت وزيـــرة الصحـــة إن

مــن خــال توفيــر حــق االنتفــاع لهــا مجانًــا مــن

فــي أذهاننا منها؛ ضرورة تعزيز االعتبار والثقة

عاليتيـــن مـــع كافـــة المســـتجدات

وفـــق المســـتجدات التـــي تتطلبها

الخليجيــة تتحمــل الجــزء األكبــر مــن كلفتهــا،

الممارســات والمفاهيم التي استقرت وترسخت

ومكافحـــة الفيـــروس ،وإن كافـــة

الطاقة االستيعابية عند الحاجة.

فــي الواقــع ،فقــد كانــت ومــا تــزال الحكومــات

قيــادة مجتمعاتنــا إلعــادة النظــر فــي بعــض

بين أوساط المجتمع.

وهنـــاك مرونة فـــي تغيير الخطط

لــدول المجلــس ليســت ولــم تكــن قــط رخيصــة

Û Ûالمحــور الثالــث ،وربمــا هــو األهــم ،الســعي إلــى

رفــعــهــا بــمــراكــز الــعــزل والــعــاج إلـــى  ...4257واإلشـــغـــال 3218
وفق كل مرحلة من مراحل انتشار

Û Ûوفــي الحقيقــة فــإن العمالــة الرخيصــة الوافــدة

إنجاز معظم مشاريع البنية األساسية.

زيــادة األســ ّرة بأمـاكــن الحــجر إلــى 5489
مـــا يتم العمـــل عليه من مســـارات

االستهالكية والشرائية.

األســواق الخليجية وتوقف نهمها بعد استكمال

وخصوصا للشــرائح الدنيا
ً
رخــص عمل جديدة،

بســهولة ومــن غيــر مواجهــة أي اعتــراض مــن

نظــرً ا لتدنــي مداخيلهــا وبالتالــي مقدرتهــا

وأيضا بسبب تشبع
ً
كورونا وتدني أسعار النفط،

مغلوطــة لالقتصــاد  false economyونتيجــة

كانــت المبــررات ،ويمكــن تحقيــق ذلــك اآلن

المطاعم أو تدخل المجمعات التجارية للتسوق

والعالــم بأســره الناتــج عــن تداعيــات جائحــة

Û Ûالثانــي :الوقــف والمنع التــام والصــارم والفوري

مــن األيــدي العاملة؛ وذلك دون اســتثناء ومهما

الوافــدة بــدول المجلــس ال تســتطيع أن ترتــاد

التراجــع االقتصــادي الــذي ستشــهده منطقتنــا

لالقتصاد ،وقد تتحول إلى عبء كما هو حاصل

عــن جلــب المزيد مــن العمالة الوافــدة أو إصدار

التســعينات أشــارت إلــى أن  % 80مــن العمالــة

سبيل المثال بأكثر من ربع مليون عامل.

وادمــاج العمالــة الوطنيــة فــي ســوق العمــل،

ضــوء المتغيــرات والمســتجدات ،وبحكــم مــا

أجريــت لــدول مجلــس التعــاون فــي نهايــة

Û Ûوممــا سيســهل عمليــة ضبــط تدفــق المزيــد من

البعــض منــا بالقيمة االقتصاديــة لأليدي العاملة

والعمــل علــى رفــع تكلفــة العمالة الوافــدة حتى

Û Ûواتذكــر ان إحــدى المســوحات الميدانيــة التــي

وقــد قــدر عددها اآلن فــي الكويــت فقط وعلى

بسلبياتها وإيجابياتها ،وأصبحت اآلن تستدعي
علــى ضــوء النتائــج التي تمخضــت عنها ،وعلى

التكنولوجية لإلنتاج.

تأخذ أعدادها في التزايد خالل األشهر القادمة،

Û Ûالمحــور األول :تكثيــف الجهــود والمبــادرات

وتحتــاج منا إلــى إخضاعها للمراجعــة والتقييم

أوضاعها وظروفها المعيشــية ودعمها بالوسائل

وتصحيــح أوضاعهــا ،والتــي مــن المتوقــع أن

فــي عمالتنــا الوطنيــة وفــي قدراتهــا والتزامهــا

والبرامــج الهادفــة إلــى تســهيل عمليــة االحالل

مســتوى أداء عمالتهــا برفــع أجورهــا وتحســين

توفر مخزون هائل من هذه العمالة في الســوق

Û Ûلقدكانــت تلــك الفترة مرحلــة أو تجربة فرضتها
الظــروف والمعطيــات التي كانت ســائدة وقتها،

الرخيصــة ،وتحــاول أن ترتقي بســمعتها وترفع

ضــرر أو عرقلــة للنشــاط االقتصــادي بســبب

لمعالجــة الموضــوع والتصــدي لــه مــن مختلــف

الجوانب والمحاور ،منها وباختصار شديد:

المثــال إلــى غســل يدهــا الملطخة بعــرق العمالة

األخيـــرة مـــن األيـــام الفضيلـــة مـــن

إلـــى جانـــب توفير مســـتوى متميز

وأشـــاد الســـفير اإلماراتي بمستوى

والعالجيـــة والوقائيـــة المقدمـــة

والقطـــاع الصحـــي خـــال جائحـــة

بحث ســـبل دعم وتطويـــر التعاون

البحرين الكـــوادر الطبيـــة للتصدي

تبـــادل الخبـــرات واالســـتفادة مـــن

التجربـــة واإلشـــادات العالميـــة

المرضـــى المصابين بالفيروس ،من

قصـــص العطـــاء فـــي هـــذا الشـــأن،

افتراضية عبر تقنيات اإلنترنت.

شهر رمضان المبارك.

داعية الجميع لتحمل المســـؤولية
من أفـــراد المجتمع ليكـــون حائط
صد مدافع يرفـــد جهود الصفوف
األماميـــة بالتزامـــه بالتعليمـــات
الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية
وأخذهـــا علـــى محمـــل الجـــد

والخروج للضرورات فقط حسب
التعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهات

الخدمـــات

وكفـــاءة

الصحيـــة

األداء الـــذي تشـــهده البحريـــن

للمواطنيـــن

الكورنـــا كوفيـــد  ،19وجهـــود فريق

المشـــترك بين الجانبيـــن في مجال

للجائحـــة ،مهنئـــا المملكـــة بتميـــز

التجارب الناجحة في مجال عالج

الواســـعة التـــي ســـطرتها أروع

خالل عقد اجتماعات وورش عمل

المعنية.

والمقيميـــن.

وتـــم

 31إصابة بـ “كورونا” في عائلة واحدة لعدم اتباع االحترازات
المنامة  -بنا

في إطار المتابعة المســتمرة من قبل المختصين بمتابعة آلية معرفة
تفاصيــل أثــر المخالطيــن ،أكــدت وزارة الصحــة أن هنــاك حــاالت

عــدة تســببت بنقــل العــدوى إلــى أهلهــا وأقاربهــا ومحيطهــا؛ لعــدم

اتباعهــم التعليمــات الصــادرة والقــرارات واإلجــراءات االحترازيــة،

مــا أدى إلــى تفاقــم الحــاالت بين أفراد أســرهم ،وعليه تجــدد الوزارة

دعوتهــا للمواطنيــن والمقيميــن بضرورة اســتمرار االلتــزام بالقرارات
واإلجــراءات الصــادرة عن الفريق الوطني للتصــدي لفيروس كورونا
(كوفيــد  ،)19وعــدم التهــاون بالخطــورة التي قد يســببها عــدم التقيد

باإلجراءات المتخذة بانتقال الفيروس بين األفراد والمجتمع.

“الصحة” :زيادة في أعداد الحاالت الناجمة
عن مخالطة األشخاص لمصابين
عـــدة من عائلـــة بحرينيـــة أصيبوا

ً
متواصـــا
ومـــا زال اقتفـــاء األثـــر

التعليمـــات الصادرة بعدم الخروج

لهـــذه الحـــاالت ،الذيـــن بدورهـــم

بالفيـــروس؛ بســـبب عـــدم اتباعهم

إال للضـــرورات المعيشـــية مـــع
االلتـــزام بالتباعـــد االجتماعي ولم
يتخـــذوا اإلجـــراءات االحترازيـــة

وأفـــادت الـــوزارة أن الفحوصـــات

مـــن

واإلرشـــادات

الالزمـــة فـــور ظهـــور أعـــراض

يوميـــا بينـــت زيـــادة فـــي أعـــداد
ً

وكشفت وزارة الصحة عن رصدها

العائلة كذلك باالختالط باألقارب

المختبريـــة التـــي يتـــم إجراؤهـــا

الحاالت القائمـــة بفيروس كورونا
والناجمة عن مخالطة األشـــخاص
لحـــاالت قائمـــة لعـــدم التزامهـــم

بالقرارات واإلجراءات االحترازية

الفيـــروس،

الصحية الالزمة.

حاالت قائمـــة لمخالطين أدت إلى
نقـــل العـــدوى إلـــى أكثـــر مـــن فرد

بالعائلة وعائالت أخرى ،إذ أشارت

تفاصيل أثـــر المخالطين أن أفراد

الفيروس عليهم ،وقام بعض أفراد

لحصـــر الحـــاالت المخالطـــة كافة

نقلـــوا العدوى لجميع من خالطهم؛
نتيجـــة عـــدم اتبـــاع القـــرارات

واإلرشادات التوعوية للوقاية من
الفيروس.

ونوهـــت وزارة الصحـــة بضـــرورة

تقيـــد

المواطنيـــن

والمقيميـــن

فـــي تجمعـــات عائليـــة أخـــرى ،ما
ً
أيضا،
ســـبب انتقـــال العدوى لهـــم

مـــن الجهـــات الرســـمية ،فالوعـــي

حتـــى اللحظـــة  31حالـــة قائمـــة

هـــو العالج الناجـــح للوقايـــة منه،

وأدى إلـــى حصيلـــة إجمالية بلغت

بالتعليمـــات والقـــرارات الصـــادرة

واستشـــعار خطـــورة الفيـــروس

مـــا يضمـــن الحفـــاظ علـــى صحـــة

حرية التنقل ويدعم كافة الجهود

انتقال العدوى بين المجتمع.

فيروس كورونا (كوفيد .)19

وســـامة الجميـــع ،وقطع سلســـلة

الوطنيـــة

المبذولـــة

لمكافحـــة

وشـــددت وزارة الصحـــة علـــى

ونوهـــت وزارة الصحة أنـــه البد من

والمقيميـــن بتوصيـــات الفريـــق

علـــى الرغـــم مـــن الجهـــود الوطنيـــة

ضـــرورة

التـــزام

المواطنيـــن

الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس
كورونـــا؛ مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى

صحـــة وســـامة الجميع في شـــهر
رمضـــان ،المتمثلـــة فـــي اقتصـــار

تجمعات اإلفطار علـــى التجمعات
العائليـــة الصغيـــرة وعـــدم إقامـــة

الغبقـــات والمجالـــس الرمضانيـــة،

إضافـــة إلـــى ضـــرورة االلتـــزام
بارتـــداء

األقنعـــة

وكمامـــات

الوجـــه وتطبيـــق تدابيـــر التباعـــد

االجتماعي ،وخروجهم للضرورات

المعيشية فقط ،ما يضمن استمرار

استشـــعار خطـــر فيـــروس كورونـــا
التي تتـــم لمواجهتـــه ،فالفيروس ما

عالميا ،ولم
زال في مراحل انتشـــاره
ً
يتـــم التوصل حتى اليوم للقاح الذي

يعالجه ولكن هناك محاوالت عديدة
للوصـــول إليـــه ،وأن البروتوكـــول

العالجـــي الـــذي تتبعـــه البحريـــن
يســـاعد فـــي التعافـــي ولكنـــه ليـــس

العـــاج المضـــاد للفيـــروس ،مؤكـــدة

أن الوقايـــة خيـــر من العـــاج ،وذلك
باتباع اإلجراءات والتدابير الوقائية

والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات

الرسمية.

