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“كــورونــا” عـــرَّت مـــأزق العمــالــة الــوافـــدة

الــشــعــلــة فـــي “اليــــف إنــســتــغــرام ^” 25 :مــلــيــون مــقــيــم بــــدول الخليج
سعيد محمد

طــرح رئيــس مجلــس إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي عبدهللا الشــعلة مرئيات

متعددة االتجاهات في شــأن المأزق الذي تعيشــه دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربي؛ بسبب تضخم العمالة الوافدة ،وما كشفته جائحة كورونا من
تحديات مقلقة للغاية ،مشــد ًدا على أهمية وضع خطة خليجية علي يد فريق

عمل من ذوي الخبرة؛ إليجاد التصورات المسقبلية للحل.

الوضع في الخليج

مثل المطارات والموانئ وغيرها.

وخالل حوار “اليف انســـتغرام” أجراه

غلطان

مشـــرف منتـــدى “البحرين مســـتقبلنا”

محمد العرادي مع الشعلة مساء أمس

األول ،أسهب الشـــعلة في حديثه في
المحـــور الديمغرافـــي بـــدول مجلـــس

التعـــاون الخليجي ،قائـــا منذ جائحة
كورونـــا وعـــدد العاطليـــن عـــن العمـــل
الذيـــن فقـــدوا أعمالهـــم فـــي العالـــم
أجمـــع فـــاق المالييـــن والمزيـــد فـــي

الطريـــق ،ونحـــن جزء من هـــذا العالم
نتأثر نتيجـــة لذلك ،ونرى الصورة في
الخليـــج ،حيث عـــدد العمالة األجنبية

الوافـــدة يصـــل إلـــى  17مليونـــا ومـــع
عائلتهـــم يرتفع العدد إلـــى  24مليونا،

ونحـــن نتعامل في المنطقة مع الوافد

كمواطن وفي بعض األحيان نعاملهم
بالمســـاواة الكاملـــة ويســـتفيدون من
كل الخدمـــات التـــي يحصـــل عليهـــا
المواطـــن ،واليـــوم في هـــذه الظروف

االســـتثنائية ،فـــإن الوضـــع يضيـــق
عليهم وأعداد المتســـربين من السوق

المنتظمـــة إلـــى الســـوق المفتوحـــة

يتزايـــد نتيجـــة لتخلـــي الكثيـــر مـــن
أصحـــاب األعمـــال عـــن هـــذه العمالة؛
نظـــرًا لتراجـــع النشـــاط االقتصـــادي

واألعمـــال ،فيمـــا المنطقـــة اســـتكملت

الكثيـــر مـــن مشـــاريع البنيـــة التحتية

وفيمـــا يتعلـــق بالمقترح الـــذي طرحه
فـــي مقاليـــن ســـابقين بعنـــوان” :مأزق

العمالـــة الوافدة ..أين كنت يا مطر في
يـــوم عاشـــوراء” يومـــي  10و 13مايو

بتشـــكيل فريق عمـــل خليجي ،أكد أنه

إذا توفـــرت اإلرادة مـــن الجميع يمكن
تحقيـــق ذلـــك ومعالجـــة الوضـــع فـــي

عبدالنبي الشعلة يتحدث في الحوار

أسرع وقت ممكن.

وزاد قولـــه“ :الوقت متأخـــر ج ًدا وإن

ذلـــك منذ ســـنين واآلن الوضع اختلف

كورونـــا ،اســـتيقظنا وتحـــرك ملـــف

وهـــذه هـــي البدايـــة وجـــزء منهـــم قد

ً
مازحـــا ،لكـــن إذا يشـــيلونهم
وأضـــاف

مع كورونا واتضحت األمور وفضحت

العمالة الوافدة لدى هذه الدول بسبب

يتحـــول نحـــو الجريمـــة ،فاإلنســـان

في بـــوارج حربيـــة على كيفهـــم بدال

أمـــور أخـــرى وكشـــفتها ،فهـــذه العمالة
خصوصـــا الدنيـــا منهـــا ،أصبحـــت عب ًئا
ً

األوضـــاع االقتصاديـــة المتراجعة في

الجائـــع بـــا عمل يتجـــه للجريمـــة كما

ما يحطونم في بواخر نقل ..ما اعتقد

العالـــم ومنـــه دول الخليـــج وبالدنـــا،

حصـــل فـــي بعـــض الـــدول الخليجية،

فيها مشكلة ،لكن أنا ما سمعت”! ،ونوه

على المجتمع وعلى االقتصاد وكلفته

وعلـــى الرغم مـــن جهـــود الدولة لدعم

وهنـــاك توقعـــات بظهـــور العنـــف فـــي

الشـــعلة إلى أن هناك خلال واضحا في

عالية حتى على هويتنا”.

النشـــاط االقتصـــادي ودعـــم القطـــاع

المجتمع ســـيقابله إحساس بالكراهية

منظومة ســـوق العمل وقواعد العرض

الســـتعادة هذه العمالة بســـبب ظروف

تحرك الملف

الخـــاص وعلـــى األخـــص المؤسســـات

تجـــاه الوافـــد األجنبي ،وأشـــار إلى أن

والطلب ،وأرى أن الحاجة ملحة كانت

الصغيـــرة والمتوســـطة ،إال أن هـــذا

دول الخليـــج قـــد تلجـــأ إلغـــراء هـــذه

وال تزال تحظى باهتمام المســـؤولين،

يـــراد بهـــا باطـــل والنية معروفـــة ،فهم

تطـــرق الشـــعلة إلى أن حالـــة البحرين

محسوسا في البالد.
العبء أصبح
ً

فكر أحد بالتخلص من هذه الشـــريحة
بإعادتهـــا إلـــى أوطانهـــا ،فهـــو غلطان؛
ألن بلدانهـــم ســـترفض عودتهـــم!

وفـــي الواقـــع صرحـــت هـــذه الـــدول..
ً
مثل ..ســـفيرا الهند وباكســـتان صرحا
بـــأن بالديهمـــا ليســـتا علـــى اســـتعداد

كورونـــا ،ولكن ما قـــااله هي كلمة حق
لن يســـترجعوا العمالـــة وهم يرفضون
عمليـــا” ،وبســـؤال مديـــر اللقـــاء محمد
ً

حســـن العـــرادي حـــول مـــا إذا كان
مـــن حقهـــم الرفـــض أجـــاب الشـــعلة:

“األعـــراف الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق
اإلنســـان وحقـــوق العمالـــة الوافـــدة
والهيئـــات المعنيـــة بذلك لفتـــت أنظار
دول الخليـــج وتـــم تحذيرهم ،وحدث

ال تختلـــف عـــن الـــدول األخـــرى فـــي

وتناول الشعلة بعض المخاوف ،فقال:

المنطقـــة وحجـــم العمالـــة الوافدة في

“ال يمكن ترك أي إنســـان يعاني ،فهناك

ســـوق العمل ،أي حجم األيدي العاملة

من ارتكب األخطاء واستقطب العمالة

فـــي الخليـــج ككل يصـــل إلـــى % 60

وأطلقهـــا فـــي ســـوق العمـــل ،والدولـــة

نشــرت النيابــة العامــة إحصــاء بأعــداد وجنســيات المتهميــن المخالفيــن

لإلجــراءات المتخــذة للحد من انتشــار فيروس كورونا المســتجد (كوفيد
 ،)19إذ بلغ عددهم جميعا  151متهما حتى تاريخ  14مايو .2020
وكان البحرينيـــون فـــي مقدمتهـــم

خالـــف اإلجـــراءات  6متهميـــن مـــن

 %مـــن جميـــع المتهميـــن ،تالهـــم

والمغربيـــة واألردنيـــة والفرنســـية

المتهمون مـــن الهند بعدد  12متهما،
وبنغالديـــش  8متهميـــن ،فيمـــا كان

عـــدد المتهميـــن مـــن كل مـــن لبنـــان
وســـوريا ومصر وإثيوبيا  8متهمين

بواقـــع متهميـــن لـــكل جنســـية ،كمـــا

الجنســـية الســـودانية والســـعودية
والبريطانيـــة بواقع متهم واحد لكل
جنسية.

إلعادة العمالة.

لتكون قادرة ومؤهلة؛ لالســـتفادة من
فـــرص العمل التـــي يولدهـــا االقتصاد

وبدرجـــات متفاوتة صغيـــرة ج ًدا بين

قدمـــت العنايـــة والرعاية ،وســـتضطر

وذهـــب الحديث إلى جو من التلطيف

مـــن العمالة المؤهلـــة لتلك الفرص إلى

كل دولـــة وأخـــرى ،إال أن وضعنـــا فـــي

دول مجلس التعاون ألن يمدوا شبكة

والطرفـــة ،فـــي اتجـــاه ما قيـــل من أن

جانـــب حاجـــة المجتمـــع فـــي الواقـــع

البحريـــن أفضـــل بكثيـــر ،لكن بالشـــك

الرعايـــة والعنايـــة اإلنســـانية لهـــؤالء

بعض الدول ستنقل رعاياها في بوارج

لتصحيـــح نظرته فيمـــا يتعلق بكفاءة

فمـــع تغيـــر الموازيـــن بســـبب هجمـــة

البشـــر ،فبعضهـــم بـــدأ فـــي التســـول

حربية ،فقال الشعلة“ :لم أسمع بذلك..

وقدرة العمالة الوطنية.

مـــن دولـــة موبـــوءة وامتنعـــوا عـــن

أحـــكام ابتدائيـــة ،و 7قضايـــا تـــم

انتشـــار الفيـــروس ،و 121قضيـــة

التحقيق.

تنفيـــذ اإلجـــراءات المتخـــذة لمنـــع

لمخالطيـــن مصابيـــن امتنعـــوا عـــن
تنفيـــذ اإلجـــراءات ،وكذلـــك 10

قضايا لمخالفة االشـــتراطات العامة
واالمتنـــاع عـــن تنفيـــذ إجـــراءات

منع انتشـــار الفيـــروس ،و 17قضية

لمخالفة قرار إغالق المحالت.

اســـتئنافها ،و 56قضيـــة ال تزال قيد
وتمثلـــت األحـــكام التـــي صـــدرت

بحـــق هؤالء المتهمين في  25حكما
بالغرامـــة بلـــغ مجموعهـــا 36000

دينـــار ،و 3أحكام باإلقامـــة الجبرية
والخضـــوع للرقابـــة اإللكترونيـــة،

وحكـــم واحـــد بالحبـــس والغرامـــة

وأوضحـــت النيابـــة العامـــة أنـــه تـــم

واإلبعاد عن البالد.

النحـــو اآلتـــي 55 :قضيـــة أحيلـــت

العقوبـــات البديلـــة في ظـــل جائحة

وتنوعـــت المخالفـــات التـــي تـــم

التصـــرف فـــي تلـــك القضايـــا علـــى

 6قضايـــا هـــي ألشـــخاص قادميـــن

للمحاكـــم ،و 29قضية صـــدرت فيها

ارتكابهـــا من قبـــل المتهميـــن ،إذ إن

للتفـــاوض مـــع دولهـــم بشـــكل جماعي

الكوادر الوطنية من مخرجات التعليم

البحرينـــي ،لكـــن ليســـت هنـــاك كفايـــة

 12هــنــديــا و 8بــنــغــاديــشــيــيــن ...والــبــحــريــنــيــون % 77.48
عباس إبراهيم

العمالة للعودة إلى بلدانهم ،وربما تلجأ

وهـــي العمـــل علـــى تهيئـــة وإعـــداد

كوادر وطنية

 151مخالفا إلجراءات مكافحة “كورونا”

بعـــدد  117متهمـــا وبنســـبة 77.48

عبدالنبي الشعلة ومحاوره محمد حسن العرادي

كمـــا بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن

مواعيد العمل بـ “السلمانية والمراكز الصحية” بالعيد
المنامة  -وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن مواعيد العمل خالل إجازة عيد الفطر الســـعيد ،حيث
ســـتكون خدمات قســـم الطوارئ والحـــوادث بمجمع الســـلمانية الطبي متوفرة
على مدار  24ساعة ،وستكون مواعيد الزيارة للمرضى بمجمع السلمانية الطبي
خالل عيد الفطر في جميع األجنحة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة
ّ
المركـــزة والحروق ووحـــدة العناية
الســـابعة مســـاءً  ،أما زيـــارة مرضى العنايـــة
بالقلب فسوف تكون من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً .
كما ســـتكون صيدلية العيادات الخارجية مغلقة طوال فترة إجازة العيد ،بينما
ســـتعمل صيدلية الطوارئ وصيدلية المرضى الداخلية على مدار  24ساعة في
أيام عيد الفطر السعيد.
إلـــى ذلك ،أعلنت وزارة الصحة عن مواعيـــد العمل بالمراكز الصحية خالل أيام
عيد الفطر الســـعيد ،حيث ســـتكون ســـاعات العمل بالمراكز الصحية على النحو
التالـــي :مركـــز المحرق الشـــمالي الصحـــي ،ومركز حمـــد كانو الصحـــي بالرفاع،
ومركز يوســـف عبدالرحمن إنجنير الصحي بمدينة عيســـى سيعملون على مدار
 24ساعة ،وسيعمل مركز محمد جاسم كانو الصحي بمدينة حمد (دوار  )17من
ً
صباحا حتى الساعة  11:00مساءً طوال أيام األسبوع.
الساعة 7:00

كورونا  905محكوم عليهم.

محاضرة عن حماية المعلومات بعصر العمل عن ُبعد
محاضرتـــه العديد من المحاور ،والتي تســـاعد الموظفين

القضيبية  -مجلس الشورى

نظمـــت األمانـــة العامـــة بمجلس الشـــورى محاضرة

إلكترونيـــة عبـــر أنظمـــة االتصـــال المرئـــي لجميـــع
منتســـبيها وموظفيهـــا ،تحـــت عنوان “كيـــف تحمي
نفســـك علـــى اإلنترنـــت في عصـــر العمل عـــن بعد؟”

قدمهـــا رئيـــس قســـم نظـــم المعلومـــات هاشـــم باقر

العلوي .وتأتي هذه المحاضرة اســـتمرارًا لخطة التدريب

والتطوير في األمانة العامة لمجلس الشورى في مختلف
المجـــاالت ،ومن بينهـــا مجال توعيـــة الموظفين؛ للحفاظ
علـــى ســـرية المعلومـــات وحمايتها خالل عملهـــم عن بُعد

في ظل الظروف االســـتثنائية التي يمر بها العالم بأســـره
بسبب جائحة كورونا.

وقد تناول رئيس قســـم نظم المعلومـــات بالمجلس أثناء

٢٢٠

لحماية معلوماتهم والحفاظ على ســـريتها ،مثل سياســـة
اســـتخدام كلمـــة الســـر وتأمينهـــا ،ورســـائل االحتيـــال

اإللكترونيـــة ،كما تطرق العلوي فـــي محاضرته إلى حفظ
المســـتندات وضمـــان عـــدم فقدانهـــا ،وأهميـــة التحديـــث

الدوري لألجهزة.

كمـــا تنـــاول العلـــوي فـــي محاضرته محـــاور أخرى بشـــأن

كيفية التسوق بأمان على اإلنترنت ،وكيفية تأمين شبكة
اإلنترنت المنزلية ،وحماية التعامالت البنكية الشـــخصية،

إضافة إلى التعريف بكيفية اســـتخدام نظام للحماية ضد

الفيروسات وكيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي
بأمـــان ،وتهدف هذه المحاور كلها إلى حماية المســـتخدم
من أي اختراق لجهازه معلوماته.

أمانة الشورى تنظم محاضرة إلكترونية عن كيفية الحماية على اإلنترنت خالل العمل عن بُعد

