البحرين
ت�أثري العوملة على حياة ال�سكان (املواطنني و املقيمني)
العوملة توجه معروف يجتاح العامل خالل العقود القريبة املا�ضية ،ويتو�سع باطراد
مع تقدم الزمن .تعترب البحرين تقليدياً دولة مفتوحة للتجارة واال�ستثمار والتبادل.
ومنذ اال�ستقالل يف �أغ�سط�س  1991فقد �أ�ضحت البحرين مركز ًا مالياً للبنوك الدولية
وامل�ؤ�س�سات املالية ،وامل�شاريع االقت�صادية اخلليجية امل�شرتكة وحمطة ترانزيت
للب�ضائع و اخلدمات.
الرا�صد االجتماعي ،البحرين
�أ�ضحت البحرين ع�ضواً يف منظمة التجارة
العاملية يف  ،1997و�أزالـت بذلـك جميع احلواجز
�أمام التجارة واال�ستثمار وحركة العمالة.
تو�صلت مملكة البحرين اىل اتفاقية للتجارة
احلرة مع الواليات املتحدة يف عام 2004
والتي ت�سهم يف تعزيز التجارة و اال�ستثمار
وحركة قوة العمل ما بني البلدين .ومملكة
البحرين ع�ضو يف جمل�س التعاون اخلليجي و
الذي يتفاو�ض للتو�صل اىل اتفاقية التجارة
احلرة مع االحتاد االوروبي .كما ا�ست�ضافت
مملكة البحرين م�ؤخراً امل�ؤمتر امل�شرتك
للآ�سيان -وجمل�س التعاون اخلليجي والـذي
ناق�ش �آفاق التو�صل التفاقية التجارة احلرة
ما بني املجموعتني االقت�صاديتني وكما هو
حال بلدان �أخرى ،ف�إن البحرين ت�أثرت ايجابيا ً
و�سلبيا ً بالعوملة.
�سرنكز يف هذه الورقة ب�شكل خا�ص على
ت�أثري العوملة على حياة النا�س �سواء �أكانوا
مواطنني �أو مقيمني ،ومعاجلة جوانب خمتلفة
لذلك كما يلي:
 1حترير االقت�صاد:تتبع حكومة البحرين ب�شكل حثيث حترير
االقت�صاد و الذي يعني التقليل من تدخل
الدولة يف �إدارة االقت�صاد .لقد �أدى ذلك
بال�رضورة اىل تخلي الدولة عن خدمات
�رضورية تقدمها للمواطنني .كما �أدت اىل
فتح ال�سوق للمناف�سة ما بني ال�شـركات
املحلية و الأجنبية� .إ�ضافة اىل ذلك فقد
�أدت اىل احلد من ال�ضوابط املو�ضوعة على
العمالة الأجنبية ،فيما يتعلق باحتالل وظائف

التمكني

التعليم

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الن�شاط
االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف البحرين = 46

كانت مقت�رصة على املواطنني البحرينيني
مثل املحاماة و املحا�سبة.
 2اخل�صخ�صة:يف حماولة منها للتما�شي مع العوملة وللتمكن
من التناف�س يف �سوق مفتوحة للتناف�س فقد
عمدت حكومة البحرين اىل خ�صخ�صة عدد
من م�ؤ�س�سات الدولة وخدماتها مثل توليد
الكهرباء والنقل العام وفتحت قطاعات
�أخرى للقطاع اخلا�ص مثل التعليم واخلدمات
ال�صحية واخلدمات البلدية و�إدارة املواينء
والنقل اجلوي.
 3الإ�سكان:رفعت احلكومة ب�شكل متزايد ال�ضوابط
على متلك الأجانب للعقارات يف البحرين
وخ�صو�صا ً مواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي مما �أدى اىل تو�سع متلكهم للأرا�ضي
والعقارات يف املناطق ال�سكنية .لذلك يجد
البحرينيون �أنف�سهم يف و�ضع غري قادر
على مناف�سة مواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي الذين يتمتعون بقدرة �شـرائية

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف البحرين = 99

�أقوى مما �أدى اىل �أزمة �إ�سكانية حادة ،حيث
�أن الطلب على البيوت املدعومة من قبل
احلكومة لذوي الدخل املحدود تتجاوز ما هو
متوفر ،وهناك حاليا ً ما يقارب من � 60ألف
طلب بانتظار تلبيتها .وقد �أجرب هذا الو�ضع
العديد من العائالت للعودة جمدداً اىل منط
�سكن العائلة املمتدة يف بيت واحد مزدحم
وغري جمهز لهذا االكتظاظ.
غري

تناف�سية

للعمالة

� 4أو�ضاعالبحرينية.
نتيجة ل�سيا�سة تراخي ال�سيطرة على تدفق
العمالة الأجنبية ،وخ�صو�صا ً العمالة الرخي�صة،
فقد ترتب على ذلك خلق �أو�ضاع تتميز بعدم
قدرة البحرينيني الباحثني عن عمل املناف�سة
على مهن تتطلب ت�أهيالً تعليميا ً ومهارات
معينة� .إ�ضافة اىل ذلك ف�إن العمالة الأجنبية
م�ستعدة بقبول معا�شات ادنى والعمل يف
ظل ظروف �صعبة .ولذلك ومع تزايد فر�ص
العمل التي يخلقها االقت�صاد فهناك بطالة
متزايدة يف �أو�ساط املواطنني البحرينيني
وخ�صو�صا ً الإناث ،والذين يحملون درجات
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جامعية ولكن م�ؤهالتهم (مثل علم االجتماع)
ال تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل.
 5الت�ضخم:بالرغم من الأرقام والتوقعات املتفائلة
مل�رصف البحرين املركزي فيما يخ�ص
بالت�ضخم ،ف�إنه يتجاوز فعليا ً � 7%سنويا ً
طوال ال�سنوات القليلة املا�ضية .وخالل
ذات الفرتة ف�إنه مل حتدث زيادات يف
املعا�شات وخ�صو�صا ً يف القطاع احلكومي.
ويف ظل هذه الو�ضعية ال�ضاغطة فقد �أقر
الربملان عالوة غالء قدرها  50دينار �شهري ًا
للعائالت البحرينية ذوات الدخل املحدود.
كما �أن هذه العالوة ال ت�شمل العمالة الأجنبية
ذات الدخول املنخف�ضة.
وتزداد الهوة الوا�سعة ما بني القلة ذوي
الدخول املرتفعة جداً و الغالبية ذات الدخول
املنخف�ضة .هناك بع�ض العائالت البحرينية
تعي�ش على راتب  120دينار �شهريا ً .وقد
�شخ�ص برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبع�ض
الباحثني امل�ستقلني وجود فقر ن�سبي يف
البحرين رغم �إنكار احلكومة املتكرر.
 6الن�سيج االجتماعي:�إن التطور اجلاري للرتكيبة ال�سكانية يف
مملكة البحرين هي زيادة الن�سبة املئوية

للعمالة الأجنبية من الأ�سيويني وتناق�ص
الن�سبة املئوية للمواطنني .ففي حني مثل
الأجانب  37%من ال�سكان عام  ،2001فقد
�شكلوا  50%عام  2007وبالت�أكيد فقد
جتاوزوا ال 50%حاليا ً .ذلك يحدث عدم
توازن يف املجتمع .ومييل العمال الأجانب
ذوي الدخول املحدودة اىل العي�ش يف
عزلة عن االختالط والتفاعل مع ال�سكان
الأ�صليني ،ويف مع�سكرات �سكن خا�صة بهم،
ويف الأحياء املتهالكة من املدن والقرى
متجاورة مع مناطق �سكن املواطنني .ويف
ظل هذه الأو�ضاع ف�إن اندماج جمموعات
العمال الأجانب يف الف�ضاء العام حمدود
جداً وكذلك الأمر بالن�سبة مل�شاركتهم يف
الن�شاطات االجتماعية وع�ضوية اجلمعيات
الأهلية .يفتقر غالبية العمال الأجانب من
ذوي الدخل املحدود اىل عائالتهم مما يرتتب
عليه منط حياة غري طبيعي .لقد �أدت هذه
الأو�ضاع اىل احتكاكات ما بني املجتمعني
جمتمع املواطنني وجمتمع الأجانب .خ�صو�صا ً
عندما يعي�شون حياة بائ�سة .وب�شكل عام
ف�إن تدين احلياة االقت�صادية واالجتماعية
يخلق بيئة ترتعرع فيها اجلرمية وخ�صو�صا ً
االعتداءات اجلن�سية� .إن الأو�ضاع املعي�شية
البائ�سة و�إ�ساءة معاملة العمالة الوافدة من

قبل م�ستخدميهم مبا يف ذلك عدم ت�سديد
معا�شاتهم لأ�شهر ،قد ي�ؤدي يف بع�ض
احلاالت اىل االنتحار وهي ظاهرة �شائعة يف
�أو�ساط العمالة ذات الدخل املنخف�ض حيث
يجد ه�ؤالء �أنف�سهم مدينني وعاجزين عن
حتويل اموال لعائالتهم .
اال�ستنتاج:
بالرغم من حقيقة كون اقت�صاد البحرين
مزدهر وبن�سبة منو ومعدل دخل الفرد �سنويا ً
مرتفعني ،ف�إن فوائد العوملة مل ت�صل اىل
املواطنني العاديني وهناك �أعداد تتزايد
من املليونريية ،وانكما�ش للطبقة الو�سطى
و�إفقار للطبقة الدنيا.
ت�شهد البالد �صدامات متكررة وتوتر
وخ�صو�صا ً �سكنة املناطق الفقري يف القرى
يف مواجهة قوات الأمن .ولذلك فقد �صنف
البنك الدويل مملكة البحرين يف تقريره
م�ؤخراً ب�أنها ذات ا�ستقرار منخف�ض.
وبالرغم من �أن عملية العوملة ال جدال فيها
يف البحرين حيث ال ميكنها عزل نف�سها عن
باقي العامل ،ف�إن هناك حاجة اىل ا�سرتاتيجية
الحتواء الت�أثريات ال�سلبية وحماية املجتمع
من هذه الت�أثريات.
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