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من قفص االتهام إلى مجلس اإلدارة
Û Ûتم تمديد عضوية مملكة البحرين في مجلس إدارة
منظمــة العمــل الدولية لعــام إضافي تبــدأ من اليوم
الرابــع من الشــهر القادم لتنتهي في شــهر يوليو من
عام .2021
Û Ûوكانــت دول مجلــس التعاون الخليجــي قد حققت
إنجــازً ا الفتً ا على صعيد المنظمات الدولية الرائدة،
عندمــا تــم انتخاب مملكة البحرين بأغلبية ســاحقة
أصيــا بمجلس إدارة منظمــة العمل الدولية
ً
عضــوً ا
فــي العــام  2017في اجتماع الــدورة  106للجمعية
العمومية للمنظمة.
تتويجــا
ً
Û Ûوقــد جــاءت هــذه النتيجــة المشــرفة
للجهــود الحثيثــة التــي بذلها وزيــر العمــل والتنمية
االجتماعيــة ســعادة األخ جميــل حميــدان وفريــق
عملــه المتمكــن ،وتحققــت بفضــل دعــم األشــقاء
بــدول المجلــس وبمــؤازرة الــدول العربية الشــقيقة
وباقــي دول العالم ،كما أنها جــاءت نتيجة وتقديرً ا
للمكتســبات العماليــة واإلنجــازات التــي حققتهــا
مملكــة البحرين في مختلف مجاالت تطوير ســوق
العمــل طيلــة الســنوات األخيــرة منهــا؛ تطبيق نظام
الحمايــة االجتماعية والتأمين ضد التعطل ،وتعزيز
الحريــات النقابيــة ،ومكافحــة االتجــار بالبشــر،
وضمــان حــق انتقــال العامــل وتقييــد نظــام الكفالة
الممقــوت ،وإكمــال المصادقــة على أهــم االتفاقيات
التــي صــدرت عن المنظمــة ،وااللتزام بــكل المعايير
واالجــراءات الخاصــة بالمنظمــة ،وتقديــم التقاريــر
الدوريــة المطلوبــة ،وتطويــر التشــريعات واألنظمة
الوطنيــة الالزمــة إلدارة ســوق العمــل والمتوافقــة
مــع معاييــر العمــل الدوليــة ،وتنظيــم عالقة صحية
بيــن صاحــب العمــل والعامــل مبنيــة علــى الشــراكة
والشــفافية مــع أطــراف اإلنتــاج ،وغيرهــا مــن
المنجزات.
Û Ûويقــع مقــر منظمــة العمل الدولية فــي جنيف ،وهى
أقدم وأعرق منظمات األمم المتحدة ،وقد تأسست
في العام  1919مع نشأة عصبة األمم وقبل تأسيس
األمم المتحدة ذاتها ،وجاء تأسيسها ضمن معاهدة
فرســاي التــي أنهــت الحــرب العالمية األولــى ،وهي

الوكالــة الثالثيــة الوحيــدة لألمــم المتحــدة؛ حيــث
تجمــع أطــراف اإلنتاج الثالثــة؛ الحكومات وممثلي
أصحــاب العمــل والعمــال من الــدول األعضــاء فيها
بغــرض تنســيق جهودهــا لتحقيق أهــداف المنظمة،
ويتمتــع جميعهــا بحقــوق التصويــت الفرديــة مــع
تساوي جميع األصوات.

Û Ûوتكمــن أهــداف ومهــام منظمــة العمــل الدوليــة
فــي تعزيــز العدالــة االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان
والعمــل المعتــرف بهــا دولياً ،وذلك بنــاء على المبدأ
التأسيســي القائــم علــى أن “العدالــة االجتماعيــة
ضروريــة للســام العالمــي والدائــم” ،وهــي العبــارة
التي تتصدر دستورها.
Û Ûوفــور اســتقاللها ســارعت البحريــن وباقــي دول
مجلــس التعــاون باالنضمــام إلــى منظمــة العمــل
الدوليــة إليمانهــا وقناعتهــا بالمبــادئ واألهــداف
التــي اسســت المنظمة علــى أركانها؛ ومنهــا تحقيق
الحماية االجتماعيّ ة لجميع العمال ،وضمان الحقوق
األساســيّ ة فــي مجــال العمــل ،وإتاحة فــرص العمل
بشــكل مُ تزايد للرجال والنســاء وتحقيق المســاواة
بينهــم ،واإلرتقاء بمســتويات معيشــتهم ،وترســيخ
التعــاون الثالثــي بيــن العمــال وأصحــاب العمــل
والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة ،والتأكيــد علــى
أهميــة الحــوار االجتماعــي ،وغيرهــا مــن األهــداف،
وكانــت دول المجلــس تســعى مــن وراء انضمامهــا
أيضا إلى االستفادة واالستعانة بامكانيات وخبرات
ً
المنظمة في ســبيل تطوير أســواق العمل فيها ،إلى
جانــب أن ضــرورات االســتقالل واســتكمال عناصر
ومظاهــر الســيادة الوطنيــة واالنتماء إلــى المجتمع
الدولــي تقتضــي االنضمــام إلــى المنظمــات الدولية
الرائــدة والفاعلة وعلى رأســها هيئة األمم المتحدة
ومؤسســاتها الفرعيــة المتخصصــة ومنهــا منظمــة
العمل الدولية.
Û Ûوعندمــا انضمــت دول المجلــس إلــى منظمــة العمل
الدوليــة كانت هــذه الدول تمر فــي المراحل األولى
مــن تحســس الطريق والتأقلــم والتكيف واالندماج
فــي المجتمع الدولي بعد حصولها على االســتقالل،

فقد حصلت البحرين واإلمارات وعمان وقطر على
اســتقاللها فــي العــام  1971والكويــت فــي 1961
وكانت المملكة العربية الســعودية قد تأسســت في
العام .1932

Û Ûوبعد أن عانت هذه الدول من شح الموارد الطبيعية
والتخلف والفاقة لقرون طويلة فقد شاءت األقدار
أن تشهد طفرات في مواردها النفطية مع منتصف
الســبعينات من القرن الماضي ،وبدأت بذلك مرحلة
من النمو والتطور السريع الذي استدعى االستعانة
بأعــداد ضخمــة مــن األيــدي العاملــة األجنبيــة ممــا
جعــل انضمامها إلى منظمة العمل الدولية في غاية
األهميــة ،وقد أدى ذلــك بطبيعة الحال إلى مواجهة
دول المجلــس للعديــد مــن الصعــاب والتحديــات
المتعلقــة بتنميــة مواردهــا البشــرية الوطنيــة
وإدماجهــا فــي ســوق العمــل ،واســتيعاب العمالــة
الوافــدة ،وتطوير أســواق العمل فيها وتحقيق ذلك
كلــه وفــق ظروفها الخاصة وبالتــدرج وضمن األطر
األساسية لمعايير العمل الدولية.
 Û Ûوفــي خضم اســتحقاقات الحرب البــاردة والصراع
بيــن المعســكرين االشــتراكي والرأســمالي كانــت
أنظمــة بعــض الــدول العربيــة ذات الفائــض العمالي
وأجهزتها الرســمية ومنظماتها العمالية تتهم الدول
العربيــة الخليجيــة بفقــدان الحس العربــي القومي،
وتصفهــا بالرجعيــة والتخلــف ،وتأخــذ عليهــا عــدم
حصــر مصــادر اســتيرادها ممــا تحتاجه مــن األيدي
أيضــا توجهها إلى
العاملــة مــن هذه الــدول ،وتنتقد ً
االســتعانة وبشكل متزايد بأســواق الدول األجنبية
وخصوصا في آسيا .فأخذت هذه األنظمة وأذرعها
ً
ونقاباتهــا تكيــل جــام غضبهــا علــى رؤســاء ووفــود
الدول الخليجية المشاركة في أعمال منظمة العمل
الدوليــة؛ مســتخدمة عناصــر وأفــراد ومنظمــات
مختلفــة مــن أبرزهــا مــا يســمى بـ”االتحــاد الدولــي
لنقابــات العمــال العــرب” والــذي يتخــذ مــن قلعــة
الحريــة والعدالــة دمشــق عاصمــة األســدين حافــظ
وبشــار مقرً ا ومنطلقً ا له كرأس حربة لتهديد الدول
الخليجية وابتزازها ،وشن الهجمات الحاقدة عليها

مســتغلة آليــات المنظمــة ومكاتبهــا ولجانهــا فــي
محاوالتها اليائســة لوضــع دول المجلس في قفص
االتهام بدعوى عدم تطبيق االتفاقيات والتوصيات
التي تتبناها المنظمة أو خرقها وانتهاكها ،والتفريط
فــي حقوق العمال المشــروعة بمــا في ذلك الحقوق
النقابيــة ،فكانــوا ينظمــون النــدوات والتجمعــات
االحتجاجية ضد الــدول الخليجية ويقيمون عليها
الشــكاوى والدعــاوى الكيديــة الباطلــة لــدى اللجان
المختصــة بالمنظمــة ،متعمديــن تجاهــل حداثــة
تجربــة هــذه الــدول وطبيعة وهيكلية ســوق العمل
فيهــا وحاجتهــا إلــى التــدرج فــي تطويــر أســواقها
وأجهزتها وقوانينها.
Û Ûفــي جنيف؛ ومــن على منابر المنظمــة وفي قاعاتها
وغرفهــا وبيــن أروقتها ودهاليزها وخلف كواليســها

اضطــر مندوبــو ووزراء العمــل الخليجيــون إلــى
مواجهة هذه العناصر ،وباســم البحرين فقد خضت
ألكثــر مــن ســبع ســنوات وخــاض قبلــي من ســبقني
مــن الــوزراء ،من أبرزهم الشــيخ عيســى بــن محمد
آل خليفــة ،والشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة،
والشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة (رحمهــم هللا
جميعً ــا) معــارك ضاريــة مع هــذه العناصر أبلــوا فيها
بــاء حســنًا ،متســلحين بالتوجيهــات الســديدة
لقيادتنا الحكيمة بضرورة التمســك بالثقة واإليمان
والتحلي بالصبر والهدوء واالعتماد على هللا وعلى
إنصــاف المجتمع الدولي وعدالة قضيتنا ومواقفنا،
وكانــت نتيجــة ذلــك كلــه أن أصبحــت البحريــن
وأثبتــت بانتخابهــا في هذا المنصــب األممي الرفيع
كعضــو أصيــل بمجلــس اإلدارة أنها جديــرة وقادرة
علــى حيازة والمحافظــة على ثقة المجتمع الدولي،
وتمثيل دول غرب آسيا بما في ذلك الدول العربية
اآلســيوية ،والمســاهمة مــن أعلــى المســتويات فــي
توجيه سياسات وخطط المنظمة ورعاية المصالح
الخليجية والعربية واآلسيوية فيها.

مواطنون متفائلون وآخرون متشوقون لعودة ما قبل “كورونا”

نــــواف“ :بــــردح رديـــــح” ...عــبــدالــرحــمــن :أفــتــك مــن الــقــلــق ...ســيــد حــســيــن :أزور “الــقــرايــب”
سعيد محمد

أول لقاء في هذا التقرير الســريع مع المواطن الشــاب “نواف” كان بمثابة
لحظــة جميلــة! فعلــى الرغم مــن أنه لم يرغب فــي المشــاركة وال التصوير
لكنــه قــال بــروح مرحــة حيــن ســألناه ”:هل أنــت متفائل بــأن وبــاء كورونا
قريبا؟”  ..أي وهللا متفائل ..بردح رديح ..ومضى وهو
كوفيد  19ســينتهي
ً

يرفع كفاه بالدعاء ثم يلوح لنا نازعً ا كمامه ليبتسم ..كان ذلك المشهد في
ً
خليطا
موقــف الســيارات بالســوق المركــزي ،ولعلــه المــكان الذي نجد فيــه
ً
أيضا ،مشاهد أخرى جميلة عشقناها من الصغر.
متنوعً ا من الناس ..وفيه

وحقيقة ،كان البعض ممن التقيناهم

عيســـى الـــذي يدعـــو هللا ســـبحانه

لذلـــك لم ننشـــر أيً ـــا منها ،فلســـنا في

فالدولـــة تبـــذل جهـــو ًدا كبيـــرة

يطرح أفكارً ا “سوداوية” ال نحتاجها

وتعالـــى ألن تنتهي جائحـــة كورونا،

حاجة اليوم إلـــى الكالم الذي يوجه

و”الجماعـــة في الصحة وفي الطبية

وكلمـــة “مـــا فـــي فايـــدة” مـــن جهـــة

وحتـــى هنيـــه في الســـوق تشـــوفهم

اللـــوم والعتـــاب والتقريع مـــن جهة،
أخـــرى ،ألن هنـــاك أجهـــزة وكـــوادر

تعمـــل ليـــل نهـــار بصـــورة تســـتحق

وفي المراكز الصحية والمستشفيات
يتابعـــون ويحرصـــون ويشـــددون
بعـــض أوقـــات علشـــان الـــكل يكـــون

بخيـــر” ،ويقـــول الســـيد أن كل بيـــت

العرفـــان والشـــكر التقديـــر ،ثـــم إن
ُّ
ترقـــب الفرج واألمـــل والتفاؤل هي

فـــي بالدنا البحرين يتمنى الســـامة

وليـــس كلمـــة “قلنـــا مـــا قلنـــا مـــا في

غيـــر
شـــعوب العالـــم ،فهـــذا الوبـــاء َّ

مـــن األمـــور التي حثنا عليهـــا الدين،
فايدة” ،وفي المقابل ،فإن هناك آراء

جميلة نعيش معها اللحظة القاســـية
مع ترقب الفرج بعون هللا:

كل بيت في بالدنا البحرين
وعلـــى العمـــوم ،فـــإن كثيـــرا مـــن

المواطنيـــن والمقيميـــن متفائلـــون،
هكـــذا يحدثنـــا الســـيد أحمد الســـيد

للجميـــع ،ليـــس لنـــا فقـــط بـــل لـــكل

أشـــياء كثيـــرة فـــي الدنيـــا كلهـــا ،أما
ً
أيضا
عن نفســـي ،وأعلم أنك وغيرنا
نفعـــل ذلـــك ،وهو أننـــا ندعو هللا في

كل صالة وفي كل وقت ألن يرحمنا
برحمته وتزول هذه الغمة.

ويشـــاركه الحديـــث المواطن خليفة
بونوظـــة معبـــرا عن أســـفه الشـــديد

لضيـــاع كثير من الجهود التي بذلتها

السيد أحمد السيد عيسى

الدولة بســـبب شريحة غير مسؤولة
من المواطنين تقابلها شريحة كبيرة

السيد حسين السيد علي

أمور غيبية بيد اهلل
المواطـــن علـــي ســـلمان قـــدم لنـــا

سلمان بن حمد آل خليفة ،وهو يقود
فريـــق البحريـــن مـــن خـــال اللجنـــة

التنســـيقية ،وال يمكـــن أن نوفيهـــم

من العمالة الوافـــدة ويقول ”:بالفعل

ســـيمفونية إيمانيـــة رائعـــة ،فهـــو

العمالـــة ..صحيـــح اآلن صدقـــت بأن

ال يعلـــم بهـــا إال هللا ســـبحانه وتعالى

ضبط العمالة السائبة

الحيـــاة إلى طبيعتهـــا ،ونحن نتمنى

ويســـتدرك ليقول ..هناك أمر يشغلنا

نحـــن في ورطـــة كبيرة بســـبب هذه
أعدادهم أكبر من أعداد المواطنين”،
ولألســـف ،يجـــب علينا إعـــادة النظر
فـــي أمـــور كثيـــرة فـــي البلـــد بـــكل
صراحة ومكاشـــفة وأنتـــم كصحافة
وطنيـــة صادقـــة عليكم رســـالة فقد
“غســـلنا يدنا مـــن النـــواب وغيرهم”،

مؤمـــن تمامً ا بأن هنـــاك أمورا غيبية
وبمشيئته تتنزل الرحمات ،وستعود
أن يحـــرس بالدنـــا وينعـــم عليهـــا

االستقرار واألمن بما في ذلك األمن
االجتماعـــي والصحـــي والغذائـــي،

ولألمانـــة ،فـــإن القيـــادة الحكيمـــة
لبالدنـــا أنعمـــت علينـــا بالكثيـــر مـــن

ونتمـــى تكون الصحافة هي الصوت

المبـــادرات ونحـــن كلنـــا كمواطنيـــن

المســـتقبل حتى تصبح بالدنا أقوى

األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس

الحقيقـــي لتعديـــل مـــا هو قـــادم في

تابعنـــا جهود ولي العهـــد نائب القائد

وأقوى.

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

الشكر وكلنا جنود لهذا الوطن.

جميعً ـــا ،وأتمنـــى ضبـــط العمالـــة

الســـائبة البعيـــدة عـــن “الكونترول”،
وهـــذا الوضـــع فـــي مختلـــف دول

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وكيـــف

تعاملـــت مـــع العمالة غيـــر القانونية،
وليـــس كما يحـــدث عندنا حيث يتم

تعديل وضعهـــم القانوني لينافســـوا
أبناء البلد وبأعدادهم الكبيرة.

أمـــا محمـــد عبدالرحمـــن فهو يشـــدد

على أخذ الحيطة والحذر بل وزيادة

درجاتها حتى مع عـــودة الحياة إلى
طبيعتها ،وكلنـــا بالطبع نريد أن نرى
أوضاعنـــا عـــادت إلـــى ســـابق عهدها

حسين يوسف

محمد حسن

محمد عبدالرحم

فـــي بالدنا وناســـها واألبطـــال الذين

يحموننـــا لكـــن المطلـــوب أن نطمئن
ً
أيضا ونساعدهم ونساندهم”،
عليهم
ً
أيضا حيـــاة غير طبيعية
لكـــن عندي

حين أرى بعض المستهترين بخاصة
العمالـــة الوافـــدة ..لقد ضجـــت البلد

منهم ومـــن تصرفاتهم وهم بالتأكيد

يفعلون ذلك كونهـــم من الفئات غير

المتعلمـــة مما يجعلنا نســـتذكر كيف
أن كثيـــرا مـــن األشـــغال والقطاعات

“تلويص” بســـبب عـــدم مهارة غالبية
هـــذه العمالـــة ..ومـــن المهـــم إعـــادة

النظـــر على أن يتـــم تهيئة أبناء البلد

للعمـــل فـــي كل الوظائـــف ..ويختـــم
شـــخصيا لـــو أحصـــل
بالقـــول ”:أنـــا
ً

وظيفـــة “بايـــب فيتر..ســـباك” براتب
مجـــز ،لعملت في أي مـــكان بظروف

عمل طيبة.

النسوان والجهال يستانسون

وأفضل ،إنما مـــا حدث ويحدث وما

يتنظر السيد حسين السيد علي بكل

وحـــول العالـــم ،فإنـــه ال شـــيء يدل

هللا ،وأن ترجـــع األمـــور و”يســـتانس

وكمـــا قـــال األخوة نأمل مـــن هللا أن

عمتـــه وخالتـــه وعمومـــه ونســـباه”،

نتابعه مـــن بيانات وأرقام في بالدنا

تفـــاؤل عـــودة الحياة طبيعيـــة بإذن

قريبـــا،
علـــى أن الجائحـــة ســـتنتهي
ً

الجهـــال واألمهـــات وكل واحد يزور

قريبا ،وينتهي معها القلق.
تنتهي
ً

بـــل ويشـــعر بأنـــه لـــم يقصـــر معهـــم

طبيعية وغير طبيعية

والواتس أب لكنه مشـــتاق للجلوس

وال يخفي حسين يوسف سرً ا إذ قال
ن

علي سلمان

”:اآلن عندي الحياة طبيعية والبركة

مـــن خـــال التواصـــل عبـــر االتصال
معهـــم و”يحب راســـهم” ويشـــكرهم

السالمة ..والبحرين دائمً ا بخير.

