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مقترح يحدد 6 ساعات عمل يومية لذوي الهمم
قدم عدد من النواب اقتراح برغبة بشــأن توحيد ســاعات العمل للعاملين من ذوي االحتياجات الخاصة 
بمعدل 6 ســاعات عمل يومية فقط ووقع على االقتراح كل من النواب أحمد الدمســتاني وخالد بو عنق 

وعبدالرزاق حطاب ومحمد السيسي ومحمود البحراني.

ويتلخص مضمون االقتراح برغبة كما جاء في المذكرة اإليضاحية في قيام الحكومة بتوحيد ســاعات 
العمــل للعامليــن مــن ذوي االحتياجات الخاصة بمعدل 6 ســاعات عمل يومية فقط، وذلك مراعاة للوضع 
الصحــي الخــاص للعامليــن مــن ذوي االحتجاجــات الخاصــة إلدماجهــم في ســوق العمل وفــق إمكاناتهم 

الصحية.

وذكر مقدمو االقتراح أن من شأن 
هـــذا المقترح أن يعود بالنفع على 
فئـــة ذوي االحتجاجـــات الخاصة 
التي باتت تمثل شـــريحة واســـعة 
فـــي  البحرينـــي  المجتمـــع  فـــي 
كافـــة جوانب حياتهم المعيشـــية 

واالقتصادية واالجتماعية. 
وجـــاء فـــي اعتبـــارات المصلحـــة 
العامـــة لعـــرض االقتـــراح مراعـــاة 
للوضـــع الصحـــي الخـــاص لـــذوي 
االحتجاجـــات الخاصـــة بتخفيف 
األعبـــاء عليهـــم، وتأكيـــدا لحرص 
والحكومـــة  الرشـــيدة  القيـــادة 
علـــى شـــعبها ومراعـــاة أحوالهـــم 

وظروفهم الخاصة.

متحقق

العمـــل  وزارة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
والتنمية االجتماعية أن االقتراح 
برغبة بشأن توحيد ساعات العمل 
للعامليـــن مـــن ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة بمعـــدل 6 ســـاعات عمل 
يوميـــا متحقق علـــى أرض الواقع 

لألسباب التالية:
أوال: ضمن جهـــود المملكة لرعاية 
كافة شـــرائح المجتمـــع بمن فيهم 
االحتياجـــات  ذوي  األشـــخاص 
رقـــم  القانـــون  صـــدر  الخاصـــة 
رعايـــة  بشـــأن   2006 لســـنة   )74(
االحتياجـــات  ذوي  وتشـــغيل 
الخاصـــة المعدل بموجـــب قانون 
رقم )40( لســـنة 2010، واســـتنادا 
للقانـــون آنف الذكر صـــدر القانون 
بتعديـــل   2014 لســـنة   )59( رقـــم 
المـــادة )5( مـــن القانـــون رقم )74( 
لسنة 2006 الذي نص على التالي 

“ويمنـــح الموظـــف أو العامـــل من 
ذوي اإلعاقة أو الذي يرعى معاقا 
مـــن أقربائه مـــن الدرجـــة األولى، 
ممـــن يثبـــت بشـــهادة صـــادرة عن 
اللجنة الطبية المختصة حاجتهم 
إلـــى رعاية خاصة، ســـاعتي راحة 
يوميا مدفوعة األجر و ذلك وفق 
الشـــروط و الضوابط التي يصدر 

بها قرار عن الوزير”. 
ثانيـــا: نظم القرار رقم )80( لســـنة 
2018 الشـــروط والضوابـــط لمنح 
أو  للموظـــف  الراحـــة  ســـاعتي 
العامـــل مـــن ذوي اإلعاقة أو الذي 

يرعى شخصا ذا إعاقة.
القانـــون  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
كفل توحيد ســـاعات العمل لذوي 
االحتياجـــات الخاصة، بـــل تعدى 
ذلـــك إلى منـــح كل موظف يرعى 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  شـــخصا 
ضمـــن  راحـــة  ســـاعتي  الخاصـــة 
شـــروط وضوابط محـــددة نظمها 

القانون. 
كما وأكدت انه لم ترد أي شكاوى 
للـــوزارة بخصـــوص عـــدم التـــزام 

صاحـــب العمـــل بســـاعات العمـــل 
االحتياجـــات  لـــذوي  المحـــددة 

الخاصة. 

عرقلة

تجـــارة  رأت غرفـــة  مـــن جهتهـــا، 
وصناعـــة البحرين فـــي ردها على 
االقتراح إعادة النظر فيه، مؤكدة 
أن العمـــل بهذا االقتراح ســـيؤدي 
األعمـــال  أصحـــاب  إحجـــام  إلـــى 
ذوي  األشـــخاص  توظيـــف  عـــن 
االحتياجـــات الخاصة في القطاع 
الخاص ممـــا يعرقل إدماجهم في 
سوق العمل وإزالة الحواجز التي 
تحول دون ذلك وفقا لما جاء في 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لحقـــوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضحـــت الغرفة بأنـــه نظرا إلى 
أن الفقـــرة ) أ ( من المادة )53( من 
قانـــون العمل في القطـــاع األهلي 
الصـــادر بالقانـــون رقم )36( لســـنة 
2012 والتـــي تنـــص علـــى أنه: “ال 
تشـــغيال  العامـــل  تشـــغيل  يجـــوز 
فعليا أكثر من ثماني ســـاعات في 

اليـــوم الواحـــد ما لم يتـــم االتفاق 
علـــى خـــالف ذلـــك، علـــى أال تزيد 
فعليـــا  العامـــل  تشـــغيل  ســـاعات 
على عشـــر ســـاعات يوميـــا”، وأنه 
وبنـــاء علـــى هذا النـــص القانوني، 
فإن تقليل ساعات العمل اليومية 
يكون فقـــط باالتفاق بين صاحب 
العمـــل والعامـــل حســـب مصلحة 
المنشـــأة وحســـب الوضع الصحي 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  للعامـــل 

الخاصة. 
 )27( المـــادة  أن  الغرفـــة  وبينـــت 
لحقـــوق  الدوليـــة  االتفاقيـــة  مـــن 
التـــي  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
صادقـــت عليهـــا مملكـــة البحريـــن 
بموجـــب القانون رقم )22( لســـنة 
أن  علـــى  تنـــص   2011 لســـنة   22
بحـــق  األطـــراف  الـــدول  تعتـــرف 
فـــي  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
العمـــل علـــى قـــدم المســـاواة مـــع 
الحـــق  هـــذا  يشـــمل  اآلخريـــن، 
إتاحـــة الفرصة لهم لكســـب الرزق 

فـــي عمـــل يختارونـــه أو يقبلونـــه 
بحرية في سوق عمل وبيئة عمل 
منفتحتين أمام األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة وشـــاملتين لهم ويســـهل 

انخراطهم فيهما. 
كمـــا تحظـــر ذات المـــادة التمييـــز 
على أســـاس اإلعاقة فيما يختص 
بجميـــع المســـائل المتعلقـــة بكافة 
شـــروط  ومنهـــا  العمالـــة،  أشـــكال 
والعمـــل  والتعييـــن  التوظيـــف 
والتقـــدم  العمـــل،  واســـتمرار 
الوظيفي، وظـــروف العمل األمنة 

والصحية.
وأشـــارت غرفـــة التجـــارة إلى أن 
المادة آنفـــة الذكر تضمنت حماية 
حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
قي ظروف عمـــل عادلة ومالئمة، 
على قدم المســـاواة مـــع اآلخرين 
الفـــرص  تكافـــؤ  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
وتقاضي أجر متســـاو لقاء القيام 
بعمل متســـاوي القيمـــة، وظروف 

العمل المأمونة والصحية. 

استثناء 

وفي ردهـــا على االقتـــراح برغبة 
أكدت الجمعية البحرينية ألولياء 
أمور المعاقين وأصدقائهم دعمها 
تعديلـــه  يتـــم  أن  علـــى  للمقتـــرح 
ليشمل العاملين من ذوي اإلعاقة 
ظروفهـــم  تســـتوجب  الذيـــن 
الصحية تخفيض ساعات عملهم.
وذكرت أن شمول المقترح لجميع 
العاملين من ذوي اإلعاقة سيكون 
ســـببا أو عائقـــا أمـــام توظيفهـــم، 
خصوصـــا وأنهـــم قـــادرون علـــى 
كفـــاءة  بنفـــس  أعمالهـــم  تأديـــة 
زمالئهم في العمل، باســـتثناء من 
كانت لديه ظروف صحية خاصة 
بســـبب إعاقتـــه وهـــو مـــا يتطلب 
تحديـــده فـــي حيثيـــات المقترح 
من خـــالل تقارير طبيـــة مصدقة 

من الجهة الحكومية المعنية. 
واقترحـــت الجمعيـــة البحرينيـــة 
المعاقيـــن  أمـــور  ألوليـــاء 
التعديـــل  تضميـــن  وأصدقائهـــم 
ســـاعات  “توحيـــد  وهـــو  التالـــي، 
العمل للعاملين مـــن ذوي اإلعاقة 
ممكن تتطلـــب ظروفهم الصحية 
الخاصـــة ذلـــك بمعدل 6 ســـاعات 

يومية فقط.
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أرض الواقع 
سمير ناس وزير العمل 

العودة إلى اإلسالم... الدعوة التي طال انتظارها
Û  اللقــاء ُبــتَّ  أن  منــذ  قليلــة  أســابيع  مضــت 

التلفزيوني المهم، الذي أجري مع صاحب السمو 
الملكــي األميــر محمد بن ســلمان آل ســعود ولي 
عهــد المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة، وقد 
َنشــرُت مقــااًل علــى هــذه الصفحــة بعــد أيــام من 
اللقاء المذكور تحت عنوان “محمد بن سلمان... 
فيــه  رأيــي  حصــرت  األمــام”،  إلــى  واالنطــالق 
ومالحظاتي بشــكل أساسي في بعض الجوانب 
المتعلقــة بالنجاح الذي حققته حتى اآلن “رؤية 
2030”، مــع إشــارات خاطفــة إلى مــا تطرق إليه 
ســمو األمير من قضايا سياسية متعلقة بالوضع 
األمنــي فــي المنطقــة وعالقــة المملكــة العربيــة 

السعودية بالواليات المتحدة وإيران.
Û  ،إال أن الجانــب األهــم الــذي ميــز تلــك المقابلــة

والــذي يســتحق التوقــف عنــده طويــاًل، وإعادة 
المــرور عليه وقراءته هــو المضامين والدعوات 
والرســائل الهامة الواضحة التي أطلقها  ســموه، 
والتــي تنبــئ عــن عزمــه علــى القيــام بنقلــة أو 
ثــورة تصحيحيــة، أو مبــادرات جذرية لتحريك 
الميــاه الراكدة المحيطــة بتراثنا الفقهي، ووضع 
حــد لعمليــة اختطــاف ديننا اإلســالمي الحنيف، 
األصيلــة  بقيمــه  واالنحــراف  بثوابتــه،  والعبــث 
الســامية، وتشــويه صورتــه الحقيقيــة الناصعة؛ 
بحيــث جعلــه المختطفون يظهر لآلخرين وكأنه 
والعنــف  والكراهيــة  والتعصــب  التخلــف  ديــن 

واإلرهاب.
Û  وباختصار شــديد، فإن رســالة محمد بن ســلمان

هــي دعــوة للعــودة إلــى اإلســالم أو اســتعادته، 
دعــوة لإلنقــاذ واإلصــالح، يجــب علينــا جميعــا 
أن نصطــف ونلتــف حولهــا، ونؤازرها ونســاندها 
بصــوت واثــق مرتفــع، وعلينــا جميًعــا اإلســراع 
بالتقــاط الرســائل الواضحة والصريحة، رســائل 
ينتظرونهــا  والمســلمون  العــرب  كان  ودعــوات 

كانــت  والتــي  عــام،  ألــف  طيلــة  الصبــر  بفــارغ 
الحاجــة إليهــا تــزداد إلحاًحــا يوما بعــد يوم منذ 

ذلك الوقت.
Û  وعلينــا جميًعــا فــي العالــم العربــي واإلســالمي

فيتحــرك  الدعــوة،  هــذه  لنصــرة  نهــب  أن 
العتناقهــا ودعمها وحمايتهــا القادة والمفكرون، 
والمثقفــون، وحملــة األقــالم وقامــات الصحافة 
واإلعــالم، ورجــال التجــارة واالقتصــاد، ودعــاة 
والغيــورون  والسياســيون،  والتنويــر،  الحداثــة 

الحريصون على روح اإلسالم ونقائه.
Û  الصحــوة هــي  ســلمان  بــن  محمــد  دعــوة  إن 

اإلصــالح،  معانــي  تجســد  التــي  الحقيقيــة، 
والشــجعان؛  واألبطــال  المصلحيــن  ومبــادرات 
وحملــة الرســائل، وأصحــاب المشــاريع والــرؤى 

والجرأة على تحطيم قالع الجمود والتخلف.
Û  ،وهــي دعوة صادقة مخلصة للتوحيد والوحدة

وإيقــاظ الوعــي، وتحريــك العقــل، والعــودة إلى 
القرآن الكريم الذي “ال يأتيه الباطل من بين يديه 
وال مــن خلفه”، والــذي افترقنا عنه، وتفرقنا إلى 
كتــب أخرى ومناهــج فقهية مختلفــة ومتفرقة، 
وتعلقنــا  المبيــن،  الحــق  الخالــق  كالم  فأهملنــا 
بمرويــات المخلوقيــن القابلــة للخطــأ والزلل، إن 
المســلمين لــم ولــن يختلفوا علــى القــرآن، إن ما 
فرقنا وسيظل يفرقنا هي بعض من تلك الكتب 
ومــا احتوتــه مــن ســرديات ومرويــات أوقعــت 

الشقاق في ما بيننا.
Û  لقد دعا األمير محمد بن ســلمان إلى إعالء قيم

االعتــدال والوســطية واالنفتــاح، ونبذ التعصب 
والغلــو والتطــرف، وعــدم التخنــدق فــي كهوف 
العــرب  آمــال  أنعشــت  دعــوة  وهــي  الماضــي، 
والمســلمين، الذيــن طــال انتظارهــم وتطلعهــم 
يتعــرف  أن  علــى  قــادر  قائــد واع شــجاع  إلــى 
علــى مواضــع الخلــل والوجــع، وأن تكــون لديــه 

“عــش  الجــرأة والشــجاعة والقــوة ألن يقتحــم 
الدبابيــر” ويطرق أبــواب التاريخ، ويبادر بقيادة 
حركــة إصالحيــة يتــم مــن خاللهــا تنقيــة الدين 
مــن الشــوائب التــي ألصقت بــه، وانتشــال األمة 
مــن هاوية الجهل والتخلــف وقيادتها إلى عصر 

النهضة والتقدم الذي تستحقه.
Û  لقــد طغت على خطاب األمير محمد بن ســلمان

الدعــوة إلى االجتهاد، وإعمــال العقل، واإلصرار 
على التمســك بالقرآن الكريم وتطبيق نصوصه، 
واألخــذ بمــا ثُبــت وصــحَّ مــن أحاديــث الرســول 
األعظــم )عليــه أفضــل الصــالة والســالم( وليس 
كل مــا ينســب إليــه، فــال عقوبــات ال تســتند إلى 
نبــوي متواتــر  أو حديــث  قرآنــي واضــح  نــص 

وقطعي الثبوت.
Û  لديهــا الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  ومــع 

دســتور وضعــي مكتــوب صــدر في العــام 1992 
فــي  للحكــم”  األساســي  “النظــام  عنــوان  تحــت 
عهــد المغفــور له الملك فهد بــن عبدالعزيز طيب 
هللا ثــراه، إال أن األميــر محمــد بــن ســلمان أكــد 
أن القــرآن الكريــم ســيظل دســتور المملكــة؛ وال 
غرابــة فــي ذلــك فالمملكــة هــي أرض الحرميــن 
الشــريفين ومهبــط الرســالة المحمديــة، والقرآن 
يكفل أهم قواعد الحكم وأســس التشــريع وهي 
العدالــة والمســاواة، أي بمعنى آخــر أن المركزية 
ستكون للقرآن الذي سيبقى المرجعية والمصدر 
للتشــريع؛ وعلــى أساســه ســيتم تطويــر “النظام 
األساســي للحكم”، وتجدر اإلشــارة بهــذا الصدد 
إلــى أنــه ليــس غريًبا أيًضــا أن ال يكــون لدولة ما 
دســتور وضعي مكتــوب، فبريطانيــا ليس لديها 
دستور مكتوب، وبالمناسبة فإن ملكة بريطانيا، 
وهــي ليســت من رجــال الديــن أو نســائه، تتربع 
علــى قمــة المؤسســة الدينيــة فــي بالدهــا مــن 
لـــ “كنيســة إنجلتــرا” وهــي ال  موقعهــا كرئيســة 

تملك عشر المعلومات الدينية التي اكتشفنا من 
خالل المقابلة أن محمد بن سلمان يملكها.

Û  لقد أعلن محمد بن ســلمان عن عزمه على فصم
العالقــة وإنهاء انحياز الدولة، والتوقف عن جر 
األمــة برمتهــا إلــى مدرســة واحــدة مــن مدارس 
الفقــه اإلســالمي، وهــي مدرســة اإلمــام الشــيخ 
محمــد بــن عبدالوهاب رحمــه هللا، أو غيرها من 
مــدارس الفقــه اإلســالمي المختلفــة، والتوجــه 
واالنحياز عوًضا عن ذلك إلى كتاب هللا والثابت 
من سنة نبيه. إن هذا التوجه يحمل بين طياته 
أيًضــا نيــة التخلــي عــن مبــدأ تكفير مــن يختلف 
معنا وال يتبع المدرسة الفقهية التي نتبعها؛ وهو 

مبدأ ذاقت األمة من ويالته وضاقت به ذرًعا.
Û  لقــد ظــل العلم والزمن واقفيــن بكل إجالل أمام

لكنهمــا تخطيــا معظــم  نزولــه،  منــذ  كتــاب هللا 
تعاليــم تلــك المدارس الفقهية وســبقاها، فباتت 
الحاجــة أكثــر إلحاًحا إلى تجاوز تلــك المدارس 
وتعاليمها، والرجوع إلى روح اإلسالم الحقيقية 
النقية، وإلى قيمه الســامية للتسامح والتعايش 
واحتــرام اآلخــر، وعــدم الــزج بالديــن واقحامــه 
فــي السياســة وفــي كل أمــور الحيــاة وشــؤون 

الدولة وكيفية إدارتها.
Û  مــرة أخــرى نقــول، إن علينــا جميًعــا فــي العالــم

العربي واإلســالمي أن نهب لنصرة دعوة األمير 
محمــد بــن ســلمان، فيتحــرك العتناقهــا ودعمها 
وحمايتها القادة والمفكرون، والمثقفون، وحملة 
األقــالم وقامــات الصحافــة واإلعــالم، ورجــال 
التجــارة واالقتصــاد، ودعــاة الحداثــة والتنوير، 
والسياسيون، والغيورون الحريصون على روح 

اإلسالم ونقائه، وعلى هللا التوفيق.
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