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 هموم الشارع التجاري يف البحرين نم

 2019نوفمبر  24خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 لتقديم – مكتب وليس فيال وأكرر –صاحبي بعد أن تقاعد قام بفتح مكتب 
العمارات، وفي بداية األمر كانت الفرحة تغمره االستشارات في واحدة من 

ألنه كان منذ سنوات طويلة يتوق إلى ذلك، وبعد عدة أشهر اتصل بي وهو 
تصور أن تأتيك فاتورة الماء بصورة شهرية بمبلغ مقداره حوالي »يصرخ 

 «.دينار 100

 «.ربما خطأ في الفاتورة أو في القراءة، هل راجعت الجهة المعنية ؟»قلت: 

 «.ةنعم، واتضح أن القراءة صحيح»ل قا

 «.؟ ربما أنت تسرف في استهالك المياه»قلت 

مستحيل، فأنا مكتب وال يعمل معي إال موظف واحد، وعادة ال »قال 
نستخدم الماء إال لغسل كوب الشاي أو القهوة، وحتى مياه الشرب فإننا 

 «؟ نشتريها من الخارج، فكيف يحسب هذا السعر

 «؟ هل تعرف أنتأنا ال أعرف، »قلت 
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ذهبت إلى الجهة المعنية وسألت عن ذلك، فتبين لي أن للعمارة كلها »قال 
واحد فقط، وهذا يعني أن  عداد –شقة ومحل تجاري  100أكثر من  تصور –

فاتورة المياه توزع على كل الساكنين، سواء استهلكت ماء أو لم تستهلك، 
 «.فالجميع يدفع

  كيف يحدث ذلك.سكت، ولم أتحدث، استغربت، فعالً

أنا مكتب ال أستهلك من المياه إال فيما ندر، جاري صالون »أضاف صاحبي: 
حالقة، والكثير من الشقق في العمارة يسكنها الكثير من البشر، هذا الجار 

أشخاص كلهم يستخدمون  10يستحم، وجار آخر يسكن معه حوالي 
صالون حالقة نسائي الحمام ويستهلكون المياه بصورة دائمة، وجار ثالث 

وفي الصالون يستهلكون يوميًا عشرات الجالونات من المياه، واستهالك 
غير عادل، فهل من المعقول أن أدفع أنا مثلي مثل شقة جاري الذي يسكنه 

؟ ال أعرف  أفراد، أو الصالون الذي يستهلك مئات الجالونات من المياه 10
إيجار المكتب ومرة أخرى ؟ أصبحت أدفع اإليجار مرتين، مرة  ماذا أفعل

 «.فاتورة المياه

بعد هذه المحادثة، التقيت بالصدفة مع صاحب عمارة يقوم بتأجيرها 
كمكاتب أو شقق سكنية أو محالت تجارية، فنقلت إليه مشكلة صاحبي 

 حتى أفهم ما المشكلة التي يعيشها.
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ة هذا صحيح، وهذه مشكلة نعاني منها كلنا، فالعمار»قال صاحب العمارة 
ا للمياه، وهذا ا واحدًمهما كان حجمها وعدد الشقق فيها تمنح فقط عدادً

يعني أن الفاتورة توزع على الجميع، الذي يستهلك كميات ضخمة من 
 «.المياه والذي ال يستهلك إال بضع لترات، الجميع يدفع

منذ ما يقارب من ثالثة أشهر وأنا أحاول أن أتواصل مع »ثم واصل وقال 
ا آخر من العدادات بهدف حل مشكلة لة حتى أضع عددًالجهة المسؤو

ا لكل هذا السكان ولكن حتى اآلن لم يستجب أحد لطلبي، وال أجد مبررً
 «.التأخير

؟ أنت تأخذ إيجارك كل شهر من غير أي  وماذا يضيرك أنت»قالت: 
 «؟مشاكل

على العكس، فالعديد من المستأجرين يغادرون العمارة ويذهبون »قال: 
في عمارات أقل اكتظاظًا حتى ال يدفع كل هذا السعر في المياه،  لالستئجار

 «.وبالتالي أنا أخسر زبائن، والعمارة تصبح فارغة بعد برهة من الزمن

هذا صحيح، فحتى نحن »نقلت هذه المشكلة إلى أحد مقاولي البناء، فقال: 
ن، اليوم نتضرر، فأصحاب األمالك ال يرغبون في البناء لعدم وجود مستأجري

فالعمارات بدأت تفرغ من ساكنيها، لذلك فصاحب األرض ال يقوم بالبناء، 
ألنه يخاف أن يخسر وهذا واقع، فالكثير من المباني المنتشرة هنا وهناك 
شبه فارغة ال يسكنها إال بعض العوائل األجنبية التي تسكن على حساب 
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دية الشركات والمؤسسات التي جلبتهم، وهذا يؤدي إلى مشكلة اقتصا
 «.في البالد، ليس ذلك فحسب فالمعادلة لم تنته

 «.؟ كيف»قالت: 

المعادلة تقول ببساطة إن صاحب األرض ال يريد أن يخاطر ويقوم »قال: 
ا يرغب في البناء، بالبناء ألنه ال يوجد مستأجر، وبالتالي أنا مقاول ال أجد زبونً

ن األفراد لذلك أتوقف عن العمل وبالتالي أخسر، وأنا عندي العديد م
؟ هل  ، فماذا يمكنني أن أفعلالعاملين الذي يعملون عندي فإن لم أجد عمالً

  ؟ هذه مشكلة، وخاصة أن منهم موظفين وعمالة بحرينية. أفصل العاملين

ومن ثم، أنا مقاول ال يوجد لدي عمل، وهذا يعني أنني ال أشتري من السوق 
بناء سيتوقف عملهم بضاعة ومواد بناء، وفي المقابل فإن تجار مواد ال

عمالة وطنية  لديهم – تجار البناء أي –أيضًا ألنه ال يوجد بناء، وهم كذلك 
 «.؟ وموظفون، فماذا يمكنهم أن يفعلوا في ظل هذا الكساد

  قلت في نفسي هذه معادلة لم أفكر فيها من قبل.

عموًما، ظل هذا الموضوع عالقًا في رأسي فترة من الزمن، وأنا أسأل نفسي 
 «.؟ فعالً يعاني الشارع التجاري مشكلة الكسادهل »

منذ فترة قريبة وفي واحدة من المجالس المنتشرة هنا وهناك التقيت بعدد 
من العاملين في الحقل التجاري ونقلت إليهم المشكلة ودار بيننا حوار حول 
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موضوع هموم الشارع التجاري، فتبين أن هذا الشارع ال يخلو من الهموم، 
في بحبوحة من العيش أمام الناس، ولكنهم  يعيشون – جارالت أي –فهم 

في الحقيقة يعانون األمرين، وأنا هنا أحاول أن أنقل بضع جزئيات من 
 مشاكلهم، وكان هذا وعد مني.

ومن أكبر المشاكل التي يواجهها التاجر البحريني اليوم منافسة التاجر 
نافس األجنبي الذي األجنبي له، فهل يستطيع التاجر البحريني اليوم أن ي

ساعة في اليوم، ويستعين باستقدام أقاربه برواتب زهيدة،  18يعمل 
ويسكنون في حجرة مع عائلة أخرى. كما يسأل الدكتور محمد الكويتي في 
مقال بعنوان )موقف غرفة التجارة والمنافسة غير المتكافئة( الذي نشر في 

  .2019يناير  23

متعادل والذي عادة ما يكون في صف التاجر هذا االنفتاح االقتصادي غير ال
إلى الكثير من المشاكل التي  يؤدي – يقول التجار البحرينيون كما –األجنبي 

يعانون منها هم، منها اإلفالس، لذلك نجد اليوم أن الكثير من التجار بدأوا 
في تقليص تجارتهم والتخلص من الكثير من األعباء التجارية التي 

لص من العامل والموظف البحريني، وربما أعلن العديد ترهقهم ومنها التخ
منهم بالفعل اإلفالس، فباع محالته التجارية لألجنبي وتخلص من كل شيء 

 حتى ال يخسر كل شيء.

ليس ذلك فحسب، وإنما عندما يسيطر التاجر األجنبي على السوق فإنه 
وال  يتحكم في األسعار وفي العمالة وفي كل ما يستطيع، فال يهمه بلد
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العاطلين عن العمل وال أي شيء، المهم أن يربح بأي صورة كانت. والمقولة 
أعتقد أنها مقولة جائرة في « من ال يستطيع المنافسة يخرج من السوق»

  حق التاجر البحريني.

مشكلة أخرى وهي التأشيرة أو التصريح المرن، وهو عبارة عن تصريح يسمح 
مة في مملكة البحرين من دون صاحب عمل للشخص األجنبي بالعمل واإلقا

 أي في العمل يمكنه حيث للتجديد، قابلة سنتين أو سنة )أي كفيل( مدة
  .جزئي أو كامل بدوام األعمال أصحاب من عدد أي مع شاء وظيفة

لى مثل هذا الموضوع بسبب ما يعرف إوربما لجأت الجهات التنفيذية 
ا د التحدث فيه، ألن لها أسبابً)بالفري فيزا(، وهذا موضوع كبير ال نري

ومسببات كثيرة، وربما من أهم مسبباتها أن بعض التجار البحرينيين كانوا 
يجلبون العمالة الوافدة ويتركونهم في البالد من أجل العمل، وفي نهاية 
الشهر يقوم هؤالء العمال بدفع سعر التأشيرة للتاجر، وربما يقوم بعض 

ق وأساليب أخرى، إال أن المشكلة بقيت التجار بجلب تلك العمالة بطر
تتفاقم من غير تقديم الحلول الناجعة، ففكرت الجهات التنفيذية في حل 
جذري لمشكلة )الفري فيزا( وذلك بطريقة التصريح أو التأشيرة المرنة، ولكن 
من الواضح أن التصريح المرن خلق مشكلة كبيرة في السوق التجاري، 

عنية أن تعترف بذلك على الرغم من أن كل التجار ولألسف ال تريد الجهة الم
 يعانون ويصرخون من ذلك.
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ومشكلة ثالثة وهي تضاعف قيمة الضرائب التي يدفعها التاجر، وكذلك 
ارتفاع أسعار المحالت التجارية التي يقومون باستئجارها، وخاصة التابعة 

تلك المبالغ للجهات التنفيذية، وارتفاع سعر فاتورة الكهرباء وغيرها من 
الطائلة التي يقوم التاجر بدفعها بصورة شهرية، فالتاجر المتوسط أو 
البسيط يحتاج اليوم إلى مبلغ قدره )...( شهريًا حتى يغطي تكاليفه فقط، 

لى ضعف إمن دفع رواتب وضرائب وما شابه ذلك، ولكنه في المقابل ونظرًا 
ستهالك، فالمواطن السوق وصغره، وضعف إقبال المواطن على الشراء واال

ال يستطيع الشراء، ألنه أيضًا مكبل بالكثير من القيود المعيشية 
والضرائب وما شابه ذلك، فإن التاجر ال يتمكن من دفع كل تكاليفه 
الشهرية التي تسّير تجارته اليومية، لذلك فأمام التاجر حلين ال ثالث لهما، 

لتجار وحتى القدامى إما أن يغلق تجارته ويفلس كما حدث للكثير من ا
 منهم، وإما أن يلجأ إلى االقتراض على أمل أن تتحسن األحوال.

ومن يفلس ويخرج من السوق، يعني الكثير من البطالة والكثير من المحالت 
التجارية التي ترفع عليها لوحات مكتوب عليها )لإليجار( وال من مستأجر، 

 ن لديهم التصريح المرن.إال من التجار األجانب، والعمالة الوافدة الذي

وأما من يقترض من البنك، فإن البنوك ال ترحم، فال توجد تسهيالت وال حتى 
النظر في األمور على أنه بحريني أو غير ذلك، أو تاجر وله سنوات طوال في 

البنك يعاملنا كأننا حرامية حتى مع »السوق، وكما يقول أحد التجار إن 
؟ وحتى )تمكين( فإنها تعامل  مرحلة، فهل بلغنا هذه ال«وجود الرهن
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البحريني كما تعامل األجنبي، فالكثير من التجار األجانب دعمتهم تمكين، 
؟ أليست تمكين مؤسسة حكومية أنشئت لدعم  ونحن نسأل لماذا

؟ لماذا يدعم األجنبي  الشركات البحرينية المتوسطة والصغيرة المتعثرة
 ؟ إذن

ر من المشاكل التي ال أول لها وال آخر، وتحدث التجار وأسهبوا في طرح الكثي
وربما بعد أكثر من ثالث ساعات من الحديث المطول والمسهب سألت: ما 

 ؟ الحل

قال أحدهم: نريد أن تقوم الجهات المسؤولة بعمل استفتاء لدراسة سوق 
العمل، حتى يتعرفوا على مشاكلنا، فليس من المعقول أن تصدر 

اكل من غير أن تدرس مثل هذه تصريحات من هنا وهناك لحل المش
 ا وإنما نريد حلوال.المشاكل وبصورة تفصيلية، وال نريد وعودً

قال آخر: نعاني من الكثير من المشاكل التي ال يمكن حصرها في مقال أو 
عدة مقاالت، نريد من غرفة التجارة أن تنقل مشاكلنا بصدق إلى الجهات 

أن نجلس مع الجهات  التنفيذية، وإن كانت ال تستطيع، فإننا نريد
التنفيذية كلٌ حسب تخصصه لنشرح لهم ما نعاني، نحن ال نكذب وال نريد 
أن يظن بنا السوء، ولكننا أبناء هذا البلد ونقدس تراب هذا البلد، وال نريد أن 
تصبح بالدنا في آخر الركب، وإنما نحن نؤمن بأن بالدنا بخير فلماذا نواجه 

 ؟ كل هذا اإلحباط
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ماذا ال نستفيد من تجارب دول الخليج األخرى، لنرى كيف قال ثالث: ل
؟ ربما يحل ذلك الكثير من  يتعاملون مع التاجر المواطن والتاجر األجنبي

؟ ؟ لماذا ال تريد الجهة المسؤولة أن تعيد النظر في التصريح المرن المشاكل
ثير ربما نتمكن من حلحلة الك ؟ لماذا ال نعيد التفكير في الكثير من المشاكل

 من المشاكل.

 وقال رابع، وخامس وسادس، والكثير من الكالم.

لذلك نحن ننقل كل هذا الكالم ونضعه بين يديّ اإلخوة المسؤولين في 
 ؟جميع القطاعات، وما نقلناه ما هو إال غيض من فيض، فهل من مستجيب

 نرجو ذلك.

 

 

 

 


