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سعيد محمد

أكثر من 70 متطوًعا يجوبون األسواق ويرصدون المخالفات
العقـــاب وليـــس  األوضـــاع  تصحيـــح  والهـــدف  الجمهـــور  باحتـــرام  يحظـــون  األشـــراف: 

والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  بـــوزارة  والــرقــابــة  لــلــمــوارد  المساعد  الوكيل  ســاق 
عبدالعزيز األشراف قصة لطيفة في حديثه مساء االثنين 4 مايو 2020 عن مواطن 
كان  فيما  بــاإلجــراءات،  لاللتزام  ويرشده  مطعم  في  العمال  أحــد  مع  يتحدث  كــان 
العامل يسخر من المواطن الذي صور مقطع الفيديو ورفعه على وسائل التواصل 

االجتماعي.

 وما هي إال لحظات، حتى 
تــواجــد مــســئــول بـــالـــوزارة 
ممثلين  هناك  بأن  ليتفاجأ 
ــات تــــواجــــدوا  ــهـ 4 جـ عــــن 
بــعــد  ــع  ــوقــ ــمــ ــ ال ذات  ــي  ــ فـ
داللة  في  الفيديو  استالم 
ــاوب  ــجـ ــتـ ــة الـ ــرعــ ــلـــى ســ عـ
ــاوى الــمــواطــنــيــن  ــكـ ــع شـ مـ
كل  واتــخــذت  والمقيمين، 

جهة إجراءاتها القانونية.
ــر مــع  ــــاشــ ــــب وفــــــــي بــــــث م
البحرين  بــوابــة  انستغرام 
حـــــول جـــهـــود الــتــفــتــيــش 
ــا، قــال  فـــي زمـــن الـــكـــورونـ
ــبــحــريــن  ال إن  األشـــــــــراف 
متميزة  خـــطـــوات  تــحــقــق 
ــدي  ــصـ ــتـ ــد الـ ــيـ ــعـ ــــى صـ ــل عــ
ــروس، ومـــــن بــيــنــهــا  ــيـ ــفـ ــلـ لـ
ــع الــجــمــهــور  الـــتـــواصـــل مــ
ــل الـــجـــهـــات حيث  ــع كـ ومــ
الــتــواصــل  للجميع  يــمــكــن 
مــــع الــــــــــوزارة مــــن خـــالل 
المستهلك  حــمــايــة  إدارة 
ووسائل  التفتيش،  إدارة 
ــتـــمـــاعـــي  الــــتــــواصــــل االجـ
أن  إلى  باإلضافة  بالوزارة، 

الموظفين  من  فريًقا  هناك 
ــات  ــ ــظـ ــ ــالحـ ــ ــمـ ــ يــــــرصــــــد الـ
ــتــــي تــثــار  ــ والــــشــــكــــاوى ال
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــي وسـ ــ فـ
االجتماعي أو من الجمهور 
الجهة  على  تحويلها  ويتم 
ــة، وســـــــــواء مــن  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـ
أو  “تواصل”  برنامج  خالل 
بالوزارة،  الهاتفي  االتصال 
 24 األبـــواب مفتوحة  فــإن 
الوصف  واخــتــصــر  ســاعــة، 
هواتفنا  “تمتلئ  بــالــقــول: 
صور  من  بالرسائل  النقالة 
ــجــمــهــور  ــن ال ــع مــ ــاطـ ــقـ ومـ

بشأن مختلف الشكاوى”.
بالمتطوعين  يتعلق  وفيما 
ــون جــهــود  ــمـ ــدعـ ــن يـ ــ ــذي ــ ال
الـــمـــفـــتـــشـــيـــن فــــــي هــــذه 
إنه  األشـــراف  قــال  الفترة، 
75 مــتــطــوًعــا  تـــدريـــب  تـــم 
بمتطلبات  الجنسين  مــن 
ــهـــم عــلــى  ــبـ الـــعـــمـــل وتـــدريـ
توزيعهم  ثــم  اإلجــــــراءات 
واألسواق  المجمعات  على 
ــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــب ــشــع ال
ــال  ــحـ ــمـ ــــى الـ ــل الــــــمــــــرور عــ

لرصد  الصغيرة  التجارية 
تهدف  والــتــي  المخالفات 
إلــــى تــصــحــيــح األوضـــــاع 
ولــيــس اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
ــادرة  ــمــب عــقــابــيــة، وهــــذا ال
ــا فــي  ــاهـ ــنـ ــمـــسـ ــة لـ ــبـ ــيـ ــطـ الـ
ــع حيث  ــواقـ ــمـ الـ مــخــتــلــف 
يحظى المتطوع باالحترام 
ــه مـــوظـــف  ــ ــأن ــ ــامــــل ك ــعــ ــ وي
أيــة  نتسلم  ولـــم  حــكــومــي 
شـــكـــاوى ال مـــن الــجــمــهــور 
الــمــتــطــوعــيــن وال من  ضــد 
أصحاب  ضــد  المتطوعين 
المحالت، وآلية العمل هي 
أن كل مفتش يتبع له 4 إلى 
5 متطوعين من الجنسين 
ــيـــن عـــلـــى مــخــتــلــف  مـــوزعـ
مناطق البحرين، والمفتش 
هو الذي يأخذ اإلجراء ضد 
حال  فــي  المخالفة  الجهة 

ضبطها.
أن  نــســتــطــيــع  “ال  وزاد: 
الشكر،  من  حقهم  نوفيهم 
فـــالـــمـــتـــطـــوعـــون يــعــمــلــون 
ــتــســنــى لــهــم  حـــســـب مــــا ي
مـــن وقـــت ومـــقـــدرة، ومــع 

الصباح  مــن  ــراهــم  ن ذلـــك، 
دائم  عمل  في  الليل  حتى 
ــروًرا حـــول الــمــجــمــعــات  ــ ــ م
والمباني السكنية ويلتقون 
والمقيمين  بــالــمــواطــنــيــن 

ــون الـــنـــصـــائـــح  ــ ــدمــ ــ ــ ــق ــ ــ وي
والــتــوجــيــهــات ويـــوزعـــون 
لتأكيد  ــادات  اإلرشــ عليهم 
ورفع  االجتماعي  التباعد 

درجة الحذر والوقاية.

األشراف متحدًثا في بث مباشر النستغرام بوابة البحرين

رفعـــت رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
التمريض البحرينية، األستاذ المساعد 
مخيمـــر  جميلـــة  البحريـــن  بجامعـــة 
أسمى الشـــكر والتقدير لكافة الكوادر 
التمريضية البحرينية وكوادر القبالة؛ 
للتمريـــض،  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
والـــذي يصادف يـــوم 12 من مايو من 
كل عـــام، حيث يحتفـــل العالم بكوادر 
التمريـــض والقبالـــة وذلك فـــي ذكرى 
ميـــالد مؤسســـة التمريـــض الحديـــث 
فلورانـــس  البريطانيـــة  الممرضـــة 
نينتنجيـــل، مبينة لقد اعتبرت منظمة 
الصحـــة العالميـــة والمنظمـــة الدوليـــة 
للتمريـــض هذه الســـنة خاصة لمالئكة 
الرحمـــة تحـــت شـــعار الســـنة الدولية 
لدورهـــم  وذلـــك  والقبالـــة  التمريـــض 
األساس في صحة المجتمع وعطائهم 
المستمر في توفير الرعاية الصحية. 
وأكـــدت مخيمـــر فـــي تصريحـــات لــــ 
بالكـــوادر  “ بالبحريـــن نعتـــز  البـــالد   “
الوطنيـــة وتضحياتهـــم التـــي أبهـــرت 
الجميـــع والعالـــم مـــن خـــالل عملهـــم 
المخلـــص في ظل الظـــروف الحالية، 
حيث جاء أداؤهم المتميز وعطاؤهم 

المتواصل بال حدود.
جمعيـــة  مجلـــس  رئيـــس  ورفعـــت 
التمريض كل الشكر والتقدير للقيادة 
شـــكرها  عـــن  معربـــة  والحكومـــة، 
التنميـــة، معلنـــة عـــن عـــودة  لـــوزارة 
نشـــاط جمعيـــة التمريـــض البحرينية 
لكـــي تقـــوم بدورها األســـاس لتطوير 
التمريض والقبالة في مملكة البحرين 
واإلســـتراتيجيات  الخطـــط  ووضـــع 
والتشـــريعات بالتعـــاون مـــع الجهات 

المختصة.

وأوضحـــت أن التمريض هـــو العنصر 
الذي ارتكزت علية الخدمات الصحية 
في مملكة البحريـــن منذ بداية تطور 
الخدمات الصحية في القرن التاســـع 
عشـــر، حيث أولت الدولة أولوية في 
نشر الوعي لتعليم التمريض وتقديم 
الدعم وفتح برامج تدريب التمريض 
البحرينيـــات  الممرضـــات  وابتعثـــت 
للدراســـة فـــي بغـــداد وبيـــروت لفتح 
كليـــات تمريـــض متطورة فـــي مملكة 

البحرين.
وأنشـــات كلية العلـــوم الصحية تحت 
رعايـــة وزارة الصحة في العام 1976 
لتكـــون منـــارة وركيـــزة أولـــى لمهنـــة 
التمريـــض والقبالـــة وخرجت رائدات 
التمريض في البحرين ودول الخليج 
العربـــي، ثـــم تطـــورت لتصبـــح كليـــة 
جامعيـــة تحـــت جامعـــة البحرين في 

العام 2005. 
والقابلـــة  الممرضـــة  إن  وقالـــت 
مؤهلـــون  البحرينييـــن  والممـــرض 
بمستوى عالمي في التعليم والتقنية 
والتطبيق؛ نظـــرا لتطور التخصصات 
التمريـــض  علـــوم  فـــي  والدراســـات 

الحديث. 

مخيمر: نعتز بجهود كوادرنا التمريضية

جميلة مخيمر

مأزق العمالة الوافدة.. أين ُكنَت يا مطر في يوِم عاشوراء؟ )١-٢(
Û  قبــل أيــام، وفــي وقفــة ســابقة تطرقنــا

الوافــدة”  العمالــة  “مــأزق  إلــى موضــوع 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
وأشــرنا بالتفصيل واألرقــام إلى أن هذه 
العمالــة أصبحــت تشــكل عبًئــا اقتصادًيا 
دول  كاهــل  علــى  ثقيــاًل  واجتماعًيــا 
المجلــس؛ خصوًصا على ضوء األوضاع 
يشــهدها  التــي  المتراجعــة  االقتصاديــة 
العالم بسبب تدهور أسعار النفط وتفشي 
جائحة كورونا، ورأينا كيف أن الشــرائح 
فــي  منهــا  والعاطلــة  والســائبة  الدنيــا 
ســوق العمــل فــي دول المجلــس صارت 
لألســف الشــديد من أبرز وأسهل أهداف 
هــذا الفيــروس وأكبر ضحاياه لألســباب 
التــي ذكرناهــا؛ وبالنتيجــة صــارت هــذه 
الشرائح بالذات من العمالة الوافدة أكبر 
وأخطــر مصــدر النتشــار هــذه الجائحــة 
فــي مجتمعاتنــا، إلى جانــب أن موضوع 
هــذه العمالة مرشــح، أو مــن الواضح أنه 
البتزازنــا  أداة  إلــى  يتحــول  ألن  يتجــه 
وإلــى إشــكال سياســي خطيــر معقــد قد 
ينفجــر في المســتقبل المنظور بين دول 
المجلس والدول المصدرة؛ بسبب رفض 
األخيرة الســتعادة واســتقبال مواطنيها 
مــن هذه العمالة، بمــن في ذلك الراغبون 

منهم في العودة إلى أوطانهم.
Û  ،ولو على حســاب التكرار، ولكن لألهمية

هــذه  أن  إلــى  الشــأن  بهــذا  نشــير  فإننــا 
الــدول فــي الحقيقــة لــن تتجــاوب ولــن 
توافق على استعادتهم، ليس في الوقت 
الراهن فحســب، بل في المستقبل أيًضا؛ 
ألن ذلــك ســيعني إغــراق أســوق العمــل 
وحرمــان  العمالــة،  هــذه  بعــودة  فيهــا 
خزائنهــا مــن مليــارات الــدوالرات التــي 
الــدول،  عــام، كمــا أن هــذه  تجنيهــا كل 
فــي رفضهــا، ســتلقى التأييد والمســاندة 
مــن الــرأي العام العالمي ومــن المنظمات 
بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة  الحقوقيــة 

العمال المهاجرين وحق التجنيس.
Û  النظــر نلفــت  أو  هنــا،  نضيــف  أن  ونــود 

إلــى التقريــر الصادر عــن المعهــد الملكي 
للشؤون الدولية، “تشاتام هاوس” بلندن 
والــذي تنــاول هــذا الموضــوع بإســهاب؛ 

ومما جاء فيه أن “تدفق العمال الوافدين 
قــد تواكــب مــع والدة الــدول الخليجيــة 
الحديثة واقتصادها ومشروعها الوطني 
والقومــي، إلى أن أصبح وجودهم جزًءا 
من نظام توزيع دخل هذه الدول وعقده 

االجتماعي مع المواطنين”.
Û  وقبــل 20 عاًمــا قمــت بزيــارة عمــل إلــى

الهنديــة،  العاصمــة  دلهــي  نيــو  مدينــة 
ورافقنــي فــي تلك الزيــارة وفد حكومي 
ضم الدكتور محمد بن جاسم الغتم الذي 
كان وقتهــا رئيًســا لجامعــة البحرين قبل 
أن يصبــح وزيــًرا للتربيــة والتعليم، وقد 
تضمن برنامج الزيارة لقاء عصف فكري 
Brain Storming مــع رئيــس وأســاتذة 
وطالب كلية دراســات العالقات الدولية 
بجامعــة جواهــر الل نهرو، وهي من بين 
الجامعات المرموقة في الهند، وقد ترأس 
اللقاء البروفيسور “الدكتور باشا”، وكان 
موضــوع النقــاش “دور العمالــة الهنديــة 
فــي تنميــة دول مجلــس التعــاون وفــي 
تطوير وتعزيز العالقات بين هذه الدول 
والهنــد”، وقد تم في النقاش اســتعراض 
إمكانــات التعاون مــن أجل االرتقاء بهذا 
الــدور عــن طريــق التركيــز علــى نوعيــة 
العمالة بداًل من عددها، وكانت تقديرات 
أن  تبيــن  الكليــة  فــي  البحــوث  شــعبة 
عــدد الهنــود العاملين فــي دول المجلس 
يبلــغ 6 مالييــن فــي ذلــك الوقــت، وأنهم 
فــي  دوالر  مليــار   30 رســمًيا  يحولــون 
العام لصالح الخزينة الهندية. ولما ُطرح 
ســؤال افتراضــي عن ماذا ســتفعل الهند 
لــو قــررت دول المجلــس االســتغناء عن 
خدمــات هــذه العمالــة وإعادتهــا إليكــم؟ 
فــكان الجــواب: “إن مثــل هــذا التصــرف 

يعني إعالن حرب”!
Û  وعلــى إثــر نشــر المقــال الســابق تلقيــت

والمالحظــات  التعليقــات  مــن  الكثيــر 
القيمــة مــن عــدد مــن القــراء المهتميــن 
لمــا  والمتابعيــن  الزمــالء  األخــوة  ومــن 
أكتــب، كان مــن بينهــا الســؤال أو المثــل 
المتابعيــن  أحــد  بــه  بعــث  الــذي  التالــي 
“أيــن كنــَت يا مطــر في يوم عاشــوراء؟” 
والســؤال موجــه لي شــخصًيا ومعناه أو 

مــا أراد الســائل أن يقولــه هــو؛ لمــاذا لــم 
تفعــل أي شــيء حيــال هذا األمــر عندما 

كنت وزيًرا؟
Û  كمــا تلقيــت أيًضــا اتصاالت مــن عدد من

ذلــك  فــي  بمــن  والمســؤولين،  الــوزراء 
وزراء ســابقون، كانــوا متزامنيــن معــي 
االجتماعيــة  والشــؤون  للعمــل  كــوزراء 
أخــي  بينهــم  مــن  المجلــس؛  بــدول 
وصديقــي مطــر حميــد الطايــر )الحظــوا 
اســم مطر( الــذي كان وقتها وزيًرا للعمل 
والشــؤون االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وقــد أشــاروا جميًعــا 
إلــى ضرورة التأكيد علــى أننا، وكثيرون 
غيرنــا مــن المعنيين والمختصيــن نادينا 
بأعلــى أصواتنــا في ذلــك الوقت ودعونا 
وطالبنــا وحذرنــا، وعلــى ســبيل المثــال، 
فقــد بح صــوت المرحوم الدكتــور غازي 
بــن عبدالرحمــن القصيبــي وزيــر العمــل 
والشــؤون االجتماعيــة بالملكــة العربيــة 
 2005 العــام  مــن  الشــقيقة  الســعودية 
حتــى وفاتــه فــي العــام 2010، وجفــت 
شــعًرا  ويحــذر  ينــادي  وهــو  حنجرتــه 
ونثــًرا من مغبة االســتمرار واإلفراط في 
االعتمــاد على العمالة الوافدة، إال أن كل 
هــذه النــداءات واألصــوات والصرخــات 
ضاعــت في خضم ســونامي الطموحات 
واألهداف النبيلة والنوايا الحسنة، وفي 
وحماســتنا  حكوماتنــا  حماســة  حومــة 
جميًعــا وســباقنا مــع الزمــن؛ لالســتفادة 
مــن مواردنــا الماليــة المتراكمــة في ذلك 
الوقــت، واســتثمارها في إرســاء وتنفيذ 
مشاريع وبرامج تنمية طموحة، وتشييد 
أفضــل المرافــق للبنية التحتيــة وأفضل 
المتطلبــات والخدمــات وتوفيرها بأعلى 
مســتوى وفــي أســرع وقــت ممكــن مــن 
ومستشــفيات  وجامعــات  مــدارس 
وشــوارع  وجســور  وموانــئ  ومطــارات 
وطرقــات ومجمعــات وفنــادق وحدائــق 
ومتنزهــات ومســارح ومصاهر ومصانع، 
التــي  المتطلبــات  مــن  طويلــة  وقائمــة 
التمتــع  مــن  الخليجــي  المواطــن  تمكــن 
بحيــاة كريمــة وتعوضــه عن أيــام الكدح 
والقحــط والجــوع والحرمــان والمعاناة، 

وأيــام القيــظ والحــر والشــمس المحرقة 
والعطــش والصحــراء الجــرداء والبحــار 

الغدارة. 
Û  الســكانية الكثافــة  ضعــف  ظــل  وفــي 

وافتقارنــا كًما ونوًعــا إلى األيدي العاملة 
الوطنية الالزمة لتنفيذ كل تلك البرامج 
االســتعانة  إلــى  اضطررنــا  والمشــاريع 

بالعمالة الوافدة بهذه األعداد الهائلة.
Û  واآلن وقــد حققنــا الكثير مــن طموحاتنا

وأحالمنا ووفرنا لشعوبنا أفضل مقومات 
الحيــاة والكرامة، بل أكثــر من ذلك؛ فإن 
الوقــت قــد حــان والظــرف أخــذ يضغــط 
ويفرض علينا بإلحاح للتوقف وللمراجعة 
ولتقييــم توجهاتنــا ومســيرتنا التنموية، 
االعتبــار  فــي  يأخــذ  بفكــر  وتطعيمهــا 
وعالقتهــا  الديموغرافيــة  اإلشــكالية 
الحضاريــة  وبهويتنــا  الوطنــي  باألمــن 
والثقافيــة والوطنيــة، وعلينــا أن نأخــذ 
فــي الحســبان كذلك، وفي هذا الســياق، 
القاعدة السياســية المستقرة التي تؤكد 
“أن الواقع الســكاني أو الديمغرافي يقرر 
ويفرض الواقع السياسي”، وهي القاعدة 
ذاتها التي تتمسك بها إسرائيل وتطبقها 
البتالع المزيد من األراضي الفلسطينية 
المحتلــة في الضفة الغربية عبر سياســة 

االستيطان وبناء المستعمرات.
Û  إننــا ال نكتشــف كنًزا وال نكشــف ســًرا إذا

قلنــا بــأن حبكــة أو طبخــة تغييــر الواقع 
إعدادهــا  ســيتم  دولنــا  فــي  السياســي 
بســهولة عــن طريــق تحريــك مكوناتهــا 
اإلنســان،  حقــوق  وهــي  األساســية، 
وحقوق العمال والمهاجرين أو الوافدين 
فــي التجنيس، ثــم حقهم في المشــاركة 
فــي اتخــاذ القــرار عــن طريــق القنــوات 
الديمقراطية المبنية على مبدأ األكثرية.

Û  فهــل فعــاًل تأخرنا في تصحيح المســار؟
وهــل وقــع الفأس على الــرأس كما ذكرنا 
في المقال الســابق؟ أو كما قال الشــاعر: 
ميقاتــا..  ضيعــُت  وكــم  القطــاُر  فــات 
وجئــُت أبكي على أطالل ما فاتا، هذا ما 
ســنحاول التطرق إليه في الجزء الثاني 

من هذا المقال.
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