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األعمـــال  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  أجمـــع 
البحرينييـــن علـــى أن االقتـــراح الخـــاص 
بتعديـــل قانون الخدمـــة المدنية من أجل 
منـــح موظفـــي القطـــاع العـــام الحـــق فـــي 
ومزاولـــة  تجاريـــة  ســـجالت  اســـتخراج 
األنشـــطة التجارية من شأنه زيادة حاالت 
التســـتر التجـــاري الـــذي تحاربـــه الجهـــات 
الرســـمية حاليا، وذلك بســـبب عـــدم تفرغ 
موظفـــي القطـــاع العـــام إلدارة المشـــاريع، 
فضال عن أن هذا القرار ســـيكون سببا في 
انتشـــار العمالـــة الســـائبة التـــي أضرت وال 
تـــزال تســـبب المتاعب ألصحـــاب األعمال 
في السوق، ويخلق منافسة غير عادلة مع 

صغار أصحاب األعمال البحرينيين.
األعمـــال  قـــال رجـــل  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
غرفـــة  رأي  مـــع  “أتفـــق  زينـــل  إبراهيـــم 
البحرين برفض االقتـــراح بقانون بإضافة 
مادة جديدة برقـــم )21( مكررا إلى قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )48( لســـنة 2010، والقاضي بالسماح 
للموظف العام باســـتخراج ســـجل تجاري، 
ومزاولـــة األعمـــال التجاريـــة”، الفتـــا إلـــى 
منافســـة  ســـيخلق  المقتـــرح  القانـــون  أن 
مـــع صغـــار  عادلـــة  غيـــر متكافئـــة وغيـــر 
ومتوســـطي التجار في الســـوق، وســـيفرز 
نتائـــج ســـلبية ســـيتحمل تبعاتهـــا القطاع 
الخاص، خصوصا أن موظف القطاع العام 

يتقاضى راتبا مقطوعا. 
الصغيـــرة  المؤسســـات  أصحـــاب  أمـــا 
التجـــاري هـــو  العمـــل  فـــإن  والمتوســـطة، 
رزقهم الوحيد، موضحا أن ذلك من شـــأنه 
أن يفتـــح المجـــال أمـــام تفشـــي ظاهـــرة 
تأجير الســـجالت، على اعتبار أن الموظف 
الحكومي لن يكون متفرغا إلدارة ســـجله 
التجـــاري، األمـــر الـــذي ســـيدفعه لتأجيـــر 
السجل التجاري، في الوقت الذي تحارب 
فيـــه الدولة هـــذه الظاهرة، وكمـــا تعلمون، 
فإن حرية التجارة والحصول على السجل 
التجـــاري كفلته الدولة ويســـرت ذلك لكل 
المواطنيـــن وعليـــه يمكـــن للموظـــف العام 
متـــى وجـــد أن عنـــده اإلمكانـــات والقدرة 
علـــى الولوج إلـــى العمل الحـــر، فإنه يترك 
عمله ويحصل على السجل التجاري وهللا 
يوفقـــه ويكـــون النجـــاح حليفـــه، وبذلـــك 
يكـــون قـــد حقـــق هدفيـــن ســـاميين األول 
هو تحقيـــق طموحاته ونجاحه في العمل 
الحر والثاني فســـح المجـــال لمواطن آخر 

أن يحل محله في الوظيفة العامة.
األســـواق  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد  وبـــدوره، 

التجاريـــة بغرفـــة البحرين يوســـف صالح 
الموظـــف  منـــح  علـــى  تحفظـــه  الديـــن، 
الحكومـــي الحـــق فـــي اســـتخراج ســـجال 
وممارسة األنشـــطة التجارية، موضحا أن 
ذلـــك يخالف العـــرف والقانـــون، باإلضافة 
بيـــن  يـــؤدي لتضـــارب  قـــد  ذلـــك  إلـــى أن 
مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين 
مســـؤولياته ومهامـــه الوظيفيـــة من جهة 
أخرى، كما أن ذلك قد يتســـبب في ضعف 

أدائه لمسؤولياته ومهامه الوظيفية.
العقـــار  لجنـــة  رئيـــس  أبـــدى  مـــن جانبـــه، 
واإلنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
رائـــد عمـــر، رفضه لتعديل قانـــون الخدمة 
المدنيـــة؛ بهـــدف الســـماح للموظـــف العام 
ومزاولـــة  تجـــاري،  ســـجل  باســـتخراج 
األعمال واألنشطة التجارية؛ كونه يخالف 
قانون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
أو  التجـــاري  العمـــل  امتهـــان  أن  باعتبـــار 
الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص 
والتفـــرغ ليكون ناجحا، ولفت عمر إلى أن 
ذلك قد يتســـبب بخلق مشكالت وتصدع 
فـــي ســـوق العمـــل، منهـــا مشـــكلة تأجيـــر 
الســـجالت التجارية أو ما يعرف بالتســـتر 
التجاري خصوصـــا أن الموظف الحكومي 
غيـــر متفـــرغ بالصـــورة المطلوبـــة، بالتالي 
زيادة مشكلة من األساس تحاربها الدولة، 
وكذلك مزاحمـــة التجار المتخصصين في 

سوق العمل ما قد يؤدي إلى زيادة حاالت 
التعثر وخروج بعضهم من السوق، وزيادة 

القضايا في المحاكم.
مـــن جانب آخر، أكد رجل األعمال، هشـــام 
مطـــر “إن هـــذا المقتـــرح غيـــر صائـــب وال 
يخـــدم األهـــداف الـــذي تـــم علـــى أساســـه 
هـــذا المقترح، حيث إن ســـلبياته ســـتكون 
إنـــه سيتســـبب  إذ  أكثـــر مـــن إيجابياتـــه، 
بتضـــارب مصالح الموظفيـــن بين أعمالهم 
الحكوميـــة وأعمالهـــم الخاصـــة والســـؤال 
هنـــا الـــذي يطـــرح نفســـه هـــو: لمن ســـوف 
كانـــت  إذا  خصوصـــا  األولويـــة؟  تكـــون 
المعامالت في نفس المؤسســـة الحكومية 
التـــي يعمل بهـــا هذا الموظـــف ومن أهمها 
علـــى ســـبيل المثـــال أقســـام المناقصـــات 
والصيانـــة، موضحـــا “سيتســـبب مثل هذا 
القانـــون باضطرابـــات إضافيـــة في ســـوق 
العمل، وذلك بســـبب عـــدم معرفة ودراية 
الخـــاص  القطـــاع  بطبيعـــة  الموظفيـــن 
واألعمـــال الحـــرة والتحديـــات الموجودة 
التي قد يواجهونها مما سيتســـبب بفشـــل 
مشـــاريعهم وخسارتها، وهنالك الكثير من 
الحـــاالت فـــي المحاكـــم مـــن المتقاعديـــن 
للمشـــروع األخيـــر )التقاعد المبكـــر( الذين 
اتجهوا للمشاريع الخاصة وتعرضوا لتعثر 
تجـــاري والدخـــول فـــي متاهـــات وتبعات 
قانونيـــة ترتب عليهـــا آثار ســـلبية لألفراد 

و للقطـــاع الخاص. ومن جهة أخرى، توقع 
مطـــر أنـــه فـــي حـــال إقـــرار هـــذا القانون، 
فســـوف تتفاقم حـــاالت التســـتر التجاري 
التـــي يعانـــي بســـببها الكثيـــر مـــن التجـــار 
ســـابقا وحاليـــا، حيـــث إن هـــذا االقتـــراح 
ســـيتعارض مـــع الجهود الحاليـــة المبذولة 

لمحاربة التستر التجاري.
أما عضـــو لجنة األســـواق التجارية بغرفة 
البحريـــن، عبدالحميـــد حاتـــم، فقـــد لفـــت 
إلـــى أن هـــذا االقتراح بقانون ســـيتعارض 
مع مـــا جاء فـــي قانـــون الخدمـــة المدنية 
مـــن مـــواد تحظـــر مزاولـــة بعـــض األعمال 
العـــام، والتـــي  الموظـــف  التجاريـــة علـــى 
تهـــدف لحمايـــة وظيفتـــه التـــي يشـــغلها، 
ومنها: المادة رقم )21( من قانون الخدمة 
المدنيـــة رقـــم )48( لســـنة 2010، والمـــادة 
رقـــم )34( بند )5( الفقـــرة )ب( وبند )7( من 
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 
الصـــادرة بالقـــرار رقـــم )51( لســـنة 2012، 
مشـــيرا إلى أن االقتراح يتنافى مع حماية 
الوظيفـــة العامـــة بحيث يتفـــرغ الموظف 
الحكوميـــة،  وظيفتـــه  بأعمـــال  للقيـــام 
والحـــد مـــن اإلخـــالل بمســـتوى األداء في 
الوظيفـــة الحكومية وأهدافها ورســـالتها، 
الحكومـــي  العمـــل  بيـــن  الجمـــع  أن  كمـــا 
والخـــاص ســـيؤدي لعـــدم االنضبـــاط فـــي 
الدوام الحكومي، حيث ســـيتكرر التأخير 

واالســـتئذان، والتأثيـــر على فـــرص العمل 
غيـــر  للمواطنيـــن  الخـــاص  القطـــاع  فـــي 
الموظفين، مضيفا “ســـيؤدي هذا االقتراح 
إلـــى اإلضـــرار بالتاجـــر الـــذي ال يجد قوت 
يومه إال من خالل التجارة، كما من شـــأنه 
مضاعفة عملية تأجير السجالت التجارية 
الـــذي ســـيضر  “التســـتر التجـــاري”، األمـــر 
انتشـــار  وســـيفاقم  المحلـــي،  باالقتصـــاد 
العمالـــة الســـائبة، منوهًا بأنـــه “يجب إبعاد 
الوظيفـــة العامة عن أيـــة محاذير قد تؤثر 
عليهـــا وعلـــى نزاهتها، والحد مـــن تداخل 
الكثيـــر  لخلخلـــة  يـــؤدي  الـــذي  المصالـــح 
مـــن األوضـــاع القانونيـــة التـــي قـــد تنتـــج 
عـــن اســـتغالل الوظيفـــة العامـــة المصانة 

بموجب الدستور”.
ومـــن ناحيتـــه، قـــال رجل األعمـــال، كاظم 
ال  المقتـــرح  هـــذا  أن  “أعتقـــد  الســـعيد 
يتفـــق مع المبـــدأ العام، وأرى أنـــه بدالً من 
الســـماح للموظف العام باســـتخراج سجل 
تجـــاري لزيـــادة دخلـــه، يجب علـــى الجهة 
المعنية تطوير الموظف وتدريبه وتأهيله 
لمستوى أفضل والقيام بزيادة راتبه، وأن 
يكـــون مرتاحـــا في عمله بـــدال من الذهاب 
للبحـــث عن مصدر دخـــل آخر، مضيفا “إذا 
تـــم الســـماح للموظـــف اليـــوم باســـتخراج 
سجل تجاري خصوصا في مهن حساسة، 
ســـوف يقلـــل مـــن إنتاجيته فـــي الوظيفة 

األساســـية، ومثـــل هـــذه األوضـــاع يغلـــب 
عليها التستر التجاري، وهي موجودة في 
ســـوق العمل حاليا، وأرى من األفضل أحد 

الخيارين، إما موظف وإما تاجر”. 
وأشـــار الســـعيد إلى أن التبعـــات لن تكون 
قليلـــة؛ ألن هنالـــك أجانـــب يعملـــون فـــي 
الجهـــات الحكوميـــة، ومثـــل هـــذا القـــرار 
سيشـــملهم، ونتائجـــه ســـتزيد مـــن حاالت 
التســـتر التجـــاري وســـيكلف الدولـــة بنيـــة 
تحتيـــة ومصاريف كثيرة ترهـــق ميزانية 
الدولة. وأفاد بأن هذا المشـــروع سيشـــكل 
ضررا كبيرا على االقتصاد، وسيؤثر بشكل 
مباشـــر على أصحاب الســـجالت الصغيرة 
ومتناهيـــة الصغر، واألفضـــل عدم المضي 
فـــي هذا الجانـــب، وأن يخضـــع الموضوع 

لمزيد من الدراسة.
 مـــن جانبـــه، أكد عضو لجنـــة التكنولوجيا 
أن  العطـــاوي  الحـــارث  البحريـــن،  بغرفـــة 
بفتـــح  العـــام  القطـــاع  لموظفـــي  الســـماح 
دراســـة  إلـــى  بحاجـــة  تجاريـــة  مشـــاريع 
مســـتفيضة؛ ألنه قد يفاقم مشكلة التستر 
التجـــاري التي نعانـــي منها فـــي البحرين، 
وهنا ســـنتجه إلى خلق مشـــكلة أكبر، ومن 
جانـــب آخـــر، فإنـــه يجـــب إعطـــاء فرصـــة 
للموظفيـــن فـــي القطـــاع العـــام إذا كانـــت 
لديهـــم جدية لفتـــح مشـــاريعهم الخاصة، 
كمنحهـــم إجـــازة مـــن غيـــر راتـــب تمّكنهم 
مـــن العـــودة إلـــى أعمالهم في حال فشـــل 
المشـــروع، كمـــا يجب خلـــق برامج خاصة 
من جهة صندوق العمل “تمكين” تشجعهم 

على االنخراط في القطاع الخاص.
وبدورها دعت صاحبة شركة اينفيرونمنت 
اريبيا للخدمات االستشارية، هلل انجنير، 
إلـــى التريـــث في إقـــرار الســـماح لموظفي 
العـــام بمزاولـــة العمـــل التجـــاري  القطـــاع 
واستشـــارة أهـــل الخبـــرة واالختصـــاص، 
وإحالتـــه إلـــى جهـــة تقـــدم حولـــه دراســـة 
مســـتفيضة، إلبعـــاد الســـوق عـــن أي ضرر، 
الفتـــة إلى أنها ليســـت ضد هذه الموضوع 
بشـــكل كامـــل متى ما تـــم ضبـــط العملية، 
إال أن المقتـــرح في حـــال إقراره قد يخلق 
مشـــكلة كبيـــرة وهـــي تضـــارب المصالـــح 
مـــا بيـــن الواجبـــات الوظيفيـــة للموظـــف، 
ومصالحـــه الشـــخصية، كمـــا أن المقتـــرح 
قـــد يفاقـــم مشـــكلة التســـتر التجـــاري من 
خالل تأجير السجالت التجارية في حالة 
عـــدم التفرغ، فضال عـــن مزاحمة أصحاب 

المحالت الصغيرة في السوق.

السنابس - الغرفة

رجال أعمال: مزاولة الموظف الحكومي للنشاط التجاري ُتضعف أداءه
ــة الــســائــبــة ــعــمــال ــم الــتــســتــر بــالــســجــل وتــشــجــع ال ــاق ــف ــعــمــل وت ــوق ال ــس تــضــر ب

وطن نعتز ونفخر باالنتماء إليه
Û  واالعتــزاز بالفخــر  إحساســنا  ويتجــذر  يتجــدد 

النتمائنــا لهــذا الوطــن الغالــي، وما نكنــه من حب 
وتقديــر وإكبــار لقيادتنا الحكيمــة، ونحن نرى ما 
يتــم تســطيره وتحقيقــه من مكاســب ومنجزات 
لصالــح الوطــن وشــعبه الطيــب الوفــي وكل مــن 

يقيم على أرضه الطاهرة.
Û  نقــول ذلك من عميق وجداننا وضمائرنا، ونكرره

كل يوم مع كل زفرة من زفرات أنفاسنا.
Û  نقــول ذلــك فــي ذكــرى مــرور عــام علــى هجمــة

جائحــة كورونا، ونقوله ونحن نرى وطننا العزيز، 
علــى الرغــم مــن تواضــع إمكاناتــه الماديــة، وهــو 
يســجل اإلنجــاز تلــو اإلنجــاز فــي مواجهتــه لهذا 
الوبــاء الفتاك، ونــراه وقد تصدر الدول المتقدمة 
والناميــة منهــا، وتمكــن من توفيــر اللقاحات لكل 
مواطــن ومقيــم فيه من دون اســتثناء أو إعطاء 
أولويــة ألحــد ومن دون تفرقــة أو تمييز، وقد تم 
بالفعــل توفيــر خياريــن لــكل فرد من بيــن أفضل 
وأرقــى مــا توصــل إليــه العلــم حتــى اليــوم مــن 
لقاحــات لهــذا الوبــاء؛ لقــاح “فايــزر - بيونتيــك” 
األميركــي األلمانــي، ولقــاح “ســينوفارم” الصيني 
الــذي خضــع لتجارب ســريرية مســبقة، حيث بلغ 
عدد األشخاص الذين خضعوا لتلك التجارب في 

البحرين أكثر من 7 آالف شخص.
Û  نقــول إننــا نحــس بالفخــر واالعتــزاز ونحــن نــرى

الحكومــة الموقــرة، وهــي تبذل قصــارى جهدها، 
وتواصــل حملتها اإلعالمية التوعوية اإلرشــادية 
المكثفة، فكانت تحث الجميع على اإلســراع في 
التوجــه إلى المراكز التــي أعدتها للفحص، واآلن 
تحثهم على اإلسراع في التوجه إلى المراكز التي 
أعدتهــا إلعطــاء التلقيــح فــي مختلــف المناطــق، 

إلى درجة أننا أصبحنا الدولة األولى التي أعدت 
فرقا متنقلة لزيارة المســنين والعجزة والمعاقين 

وإعطائهم اللقاح المطلوب في بيوتهم.
Û  نقــول ذلــك ونحــن نــرى الفريــق الوطنــي الطبــي

المكلــف بالتصدي لجائحــة كورونا وقد نجح في 
وقت قياســي، وقبل نهاية األسبوع الماضي، من 
تمكين أكثر من 100 ألف مواطن ومقيم من تلقي 
جرعــات التلقيــح في مختلــف المراكــز والمرافق 
المخصصــة لذلك، بحيث احتلت البحرين المركز 
الثالــث دولًيــا والثانــي عربًيــا مــن حيــث نســبة 
الحاصليــن علــى التطعيــم التــي تخطــت بنهايــة 
األسبوع الماضي نسبة 6.6 % من عدد السكان.

Û  نقول ذلك ونحن نســمع شــكر وإشادة المواطنين
والمقيمين على حرص األجهزة الطبية المختصة 
باالتصــال بهــم، ثــم ِلمــا وجــدوه وشــاهدوه مــن 
ُحســن التنظيــم وســرعة وكفــاءة األداء عندمــا 

ذهبوا ألخذ التطعيم.
Û  نقول إن إحساســنا بالفخر واالعتزاز أخذ يتجدد

ويتجــذر ونحــن نقرأ ونســتمع إلــى التقارير التي 
تصدرهــا الهيئــات والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، 
وما تضمنته من إشادة وثناء وتقدير لما أنجزناه 

وحققناه في هذا المضمار.
Û  نقــول ذلــك ونحــن نتلقــى الرســائل والمكالمــات

مــن خارج البحرين مــن معارف وأصدقاء لنا في 
دول فــي الشــرق وفــي الغرب، مــن دول متقدمة 
أو ناميــة؛ وهــم يهنئوننا، ويعبرون عن دهشــتهم 
قيامهــم  إمــكان  عــن  ويستفســرون  وإعجابهــم، 

بزيارة البحرين لتلقي اللقاح.
Û  نقــول ذلــك ونحن نقرأ رســالة بثــت على مختلف

وســائل ومنصات التواصل االجتماعي من زميل 

عزيــز قديــم، بحرينــي اختار اإلقامــة الدائمة في 
بريطانيــا، ولما بادر بتســجيل اســمه هنــاك مبكًرا 
في قائمة االنتظار لتلقي اللقاح وجد أن: “ترتيبي 
التقريبــي في الحصول علــى اللقاح في بريطانيا 
يقــول إننــي أقــف فــي طابور يقــف قبلــي فيه ما 
بيــن 27 و38 مليونــا.. وحالوتهــا أم حســن مــن 
العين ومن الحســد”، والمقصود بـ “أم حســن” هي 
البحرين التي يدعو هللا أن يحفظها من الحسد.

Û  التواصــل وســائل  تناقلتهــا  أخــرى  ورســالة 
االجتماعــي قبل أيــام قليلة من ممرضة بحرينية 
عملــت لمــدة ســتة أشــهر فــي الصفــوف األمامية 
المكلفــة بمكافحة الوباء في البحرين، وهي اآلن 
في زيارة لبريطانيا، تقول ما فحواه؛ أن التلقيح 
لم يبدأ هناك بشكل جدي حتى اآلن، وأن الوضع 
في الخليج “أفضل واجد”، هنا ال تطبق القوانين 
بصرامــة كمــا هو حاصل “عندنا”، وال تنفق الدولة 
هنــا بســخاء كمــا تفعل دولنــا، وال يبذلــون الجهد 
المطلــوب كمــا نفعــل نحــن، “وال حتى ربــع الجهد 
الــذي نبذلــه”، منــذ أن وصلــت إلــى بريطانيــا قبل 
ثالثــة أشــهر وحتــى اآلن “لم يجر لــي وال فحص 
واحد”، بينما في دولنا ال يسمح ألحد بالدخول إال 
بعــد إجــراء الفحص عليه ومتابعته، هنا ال يوجد 
التــزام أو مراقبــة صارمــة علــى الحجــر الصحي، 
وحظــر التجــول “خرطــي”، وال يتــم فــرض لبــس 
الكمامــات حتــى في المحــالت العامة، واختتمت 
رســالتها قائلــة: “أطمئنكــم، إنكم فــي الخليج في 
وضــع أفضــل، وعندكــم رعايــة والتــزام، والــدول 

عندكم تنفق على الصحة”.
Û  نقول إن إحساسنا بالفخر واالعتزاز النتمائنا لهذا

الوطن الحبيب أخذ يتجدد ويتجذر عندما رأينا 

مستوى الوعي واإلدراك واالحساس بالمسؤولية 
فــي مثل هــذه الظروف أخــذ منذ البدايــة يتبلور 
ويتطــور لــدى المواطنيــن والمقيميــن علــى حــد 
ســواء، ومســتوى االلتــزام والتفاني أخــذ يتعمق 
ويترســخ لــدى كل المســؤولين المعنييــن الذيــن 
تحتــذى،  التــي  القــدوة  قيادتنــا  فــي  وجــدوا 
ورأينــا منــذ البدايــة أيًضــا كيــف أن الدولــة هبــت 
إلســناد وانعــاش االقتصــاد ودعم رجــال األعمال 
والمؤسســات التجارية وحماية وظائف العاملين 
متعــددة  وبرامــج  مبــادرات  خــالل  مــن  فيهــا 
ورأينــا  نفســه.  الوقــت  فــي  وســخية  ومتشــعبة 
كيــف أن الكفــاءات الطبيــة البشــرية والخدمــات 
علــى  كانــت  الصحيــة  والتجهيــزات  والمرافــق 
درجــة عاليــة مــن الجــودة، وكانت كافيــة وظلت 
مــن  مقيــم  أو  أي مواطــن  يحــرم  فلــم  صامــدة، 
الرعاية الصحية والعناية والفحوصات المطلوبة 
والعــالج، أو أنه لم يجــد مكانا في مرافق الحجر 
الصحي أو ســرير في المستشفيات عند الحاجة، 
ولــم نســمع عــن قصــور فــي االهتمــام، أو نقــص 
فــي األدويــة أو أجهــزة التنفــس الضرورية، بينما 
رأينــا كيــف انهــارت األنظمــة الصحيــة والمرافــق 
والخدمــات الطبيــة في أكثر الــدول تطورا ونمًوا 

وثراًء أمام زحف ووطأة الجائحة الشرسة.
Û  يقــول اإلمــام الشــافعي )رحمــه هللا( فــي إحــدى

وإن  خيــر..  ُكّل  الشــدائد  هللا  “جــزى  قصائــده 
كانــت ُتغصصني بريقي”، فجائحــة كورونا ثقيلة 
ومتعبــة وقاســية، إال أنها كشــفت مــرة أخرى عن 
المعــدن الحقيقــي لهذا الوطن الحبيــب، وقيادته 
أحاسيســنا  وجعلــت  الوفــي،  وشــعبه  الحكيمــة، 
بالفخر واالعتزاز باالنتماء إليه تتجدد وتتجذر.
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