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نقابة البا تشارك في مهرجان دار العز )4( 

تسليم الجائزة األولى لمهرجان اليوم العائلي 

تكريم الروائي الراحل عبداهلل خليفه 

شــاركت نقابــة عمــال البــا فــي مهرجــان دار العــز 
)4( والــذي افتتحــه الفريــق الركــن ســمو الشــيخ 
ــرس  ــس الح ــة رئي ــى آل خليف ــن عيس ــد ب محم
عشــر  الثامنــة  الذكــرى  بمناســبة  الوطنــي، 

ــي ..  ــرس الوطن ــيس الح لتأس

ــب  ــم األدي ــل تكري ــي حف ــا ف ــة الب ــاركت نقاب ش
ــو  ــداهلل خليفــة بمركــز كان ــي الراحــل عب والروائ
ــة.  ــه الفكري ــى إبداعات ــه عل ــًا ل ــي، تكريم الثقاف

نقابــة بافكــو الحــرة تصــدر 
بيانًا تحذيريًا إلدارة الشــركة 
_________________________________

ــال  ــرة لعم ــة الح ــدت النقاب أك
بافكو أن مجلس إدارة الشــركة 
ــب  ــذ المطال ــي تنفي ــل ف يماط
المشــروعة للنقابــة علــى رغــم 
وعودهــا المتكــررة بدراســتها.

 وأكــدت النقابــة أنهــا تصــر 
علــى مطالبهــا العادلــة والتــي 
األمــور،  أبســط  مــن  هــي 
األســتعداد  أتــم  علــى  وهــي 
فــي الوقــت نفســه للجلــوس 
الجــاد  الحــوار  طاولــة  علــى 
ــدات.  ــن دون مزاي ــح م والصري

» ألــبـــــــا « تحــقـق أعـلـــى إنـتــــاج فــي تـاريخــهـا 
لـعــــام 2014 .. والعمــال ينتظرون البونــس الموعود !

ارتفــع اإلنتــاج الســنوي لشــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب. 
)البــا( خــال عــام 2014 ليصــل إلــى 931,427 طــن متــري...

ــى إرســالهم  ــادة الرشــيدة  عل ــك المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه والقي ــة المل ــا تشــكر جال ــة عمــال الب نقاب
برقيــات شــكر ردًا علــى التهنئــة التــي ارســلتها النقابــة بمناســة العيــد الوطنــي المجيــد وذكــرى الجلــوس. 

حميدان » لعمال البا «:للنقابات دور كبير في تميز العمال

لقائات في مختلف االقسام للتعريف بمزايا التأمين الصحي
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شـاروون تحـرك أذيالهـا لتفتيـت اتحـاد العـمـال العــرب17

العدد )60(

بالدي بك عامرة يابوعلي  شكرًا مليك القلوب 



العامل 2

ردًا على برقية التهنئة التي أرسلتها بمناسبة العيد الوطني 

السادة نقابة عمال البا المحترمين
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

ــبة  ــة بمناس ــم الطيب ــم وتمنياتك ــر تهانيك ــغ التقدي ــا ببال تلقين
العيــد الوطنــي لمملكــة البحريــن وعيــد جلوســنا الخامــس عشــر، 
وأننــا إذ نشــكركم علــى هــذه التهانــي والتمنيــات المخلصــة، 
لنســأل اهلل أن يمتعكــم بتمــام الصحــة والســعادة. ودمتــم بحفــظ 

ــن. ــالمين موفقي اهلل س
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين 

السادة االفاضل نقابة عمال البا المحترمين 

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقيتكم الكريمة المهنئة بمناسبة عيد 
جلوس سيدي حضرة صاحب الجالة الملك الوالد عاهل الباد المفدى 

حفظه اهلل ورعاه الخامس عشر والذكرى الثالثة واألربعين للعيد الوطني 
المجيد لمملكتنا الغالية، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن 

خالص التقدير لما تضمنته برقيتكم من معاني ومشاعر وطنية صادقة، 
سائًا اهلل تعالى لكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.

ودمتم سالمين موفقين..

سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

االفاضل نقابة عمال البا المحترمين
السام عليكم و رحمة اهلل و بركاته 

فقــد تلقينــا بالتقديــر برقيتكــم الكريمــة المهنئــة لنــا بمناســبة احتفــال 
مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطنيــة فــي يومــي 16-17ديســمبر احيــاء 
ــد  ــس احم ــد المؤس ــي عه ــة ف ــة الحديث ــة البحريني ــام الدول ــرى قي لذك
الفاتــح ككيــان عربــي اســامي عــام 1783 مياديــة، و الذكــرى 43 
ــرى  ــة، و الذك ــة العضوي ــة كامل ــدة كدول ــم المتح ــي االم ــا ف النضمامه
ــة الملــك المفــدى حفظــه اهلل و رعــاه  15 لتســلم حضــرة صاحــب الجال
لمقاليــد الحكــم. و إننــا ان نشــكركم علــى مشــاعركم الوطنيــة المخلصة، 

لتتمنــى لكــم التوفيــق و الســداد .
و السام عليكم و رحمة اهلل و بركاته .. 

خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء 

األفاضل المكرمون نقابة عمال البا الموقرون

تلقينا بكثير من الشكر برقيتكم المهنئة بالعيد الوطني المجيد
اعادهم اهلل على مملكة البحرين وشعبها بالخير والرفعة، ونحن نحظى 
بالقيادة الحكيمة لجالة ملك الباد المفدى الملك حمد بن عيسى آل 

خليفه حفظة اهلل ورعاه.
وال يسعنا بهذه المناسبات الغالية على قلوبنا جميعا، إال أن ندعو 

اهلل عز وجل ان يديم نعمة اسام واالزدهار على مملكة البحرين وأن 
يوفقكم اهلل لما فيه خير وصاح وطننا الغالي.

سبيكة بنت ابراهيم ال خليفه
قرينه ملك مملكة البحرين 

o  قرينة جالة الملك o  ولي العهد o سمو رئيس الوزراء o جالة الملك المفدى  

تلقــت نقابــة عمــال البــا 4 برقيات شــكر على برقية التهنئة التي ارســلتها بمناســبة العيد الوطني وذكرى الجلــوس  إلى مقام حضرة صاحــب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه. و إلى مقــام صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء 
الموقــر حفظــه اهلل ورعــاه. و إلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولــي العهد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء حفظــه اهلل ورعــاه. والــى شــعب البحريــن الوفي. بأســمى آيــات التهاني والتبريكات بمناســبة إحتفــال مملكة البحريــن بأعيادها الوطنيــة في يومي 
16&17 ديســمبر إحيــاء لذكــرى قيــام الدولــة البحرينيــة الحديثة في عهد المؤســس أحمد الفاتــح ككيان عربي إســامي عــام 1783 ميادية،والذكرى 43 
إلنضمامهــا فــي األمــم المتحــدة كدولــة كاملــة العضويــة. والذكــرى 15 لتســلم حضــرة صاحــب الجالة الملــك المفدى حفظــه اهلل ورعــاه لمقاليــد الحكم.

النقابة تتلقى برقيات الشكر  من صاحب الجالة واألسرة الحاكمة
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ــا(  ــوم البحريــن ش.م.ب. )الب ــاج الســنوي لشــركة ألمني ارتفــع اإلنت
خــال عــام 2014 ليصــل إلــى 931,427 طــن متــري، بزيــادة بلغــت 
ــام 2013  ــنوي لع ــاج الس ــي اإلنت ــن إجمال ــري ع ــن مت 18,727 ط

الــذي بلــغ 912,700 طــن متــري.

 وبهــذه المناســبة، أقامــت الشــركة يــوم االثنيــن الموافــق  5 ينايــر 
ــبيكة،  ــرة س ــمو األمي ــة س ــي واح ــاز ف ــذا اإلنج ــااًل به 2015 احتف
حضــره كل مــن الرئيــس التنفيــذي تيــم مــوري، والرئيــس التنفيذي 
التنفيــذي  والرئيــس  األنصــاري،  عيســى  اإلنتاجيــة  للعمليــات 
للشــؤون الماليــة علــي البقالــي، والرئيــس التنفيــذي لشــؤون 
ــي  ــا عل ــة عمــال الب ــوكا، ورئيــس نقاب التســويق جــون بابتيســت ل
البنعلــي، باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن المســؤولين والموظفيــن 

فــي الشــركة. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة البــا تيــم مــوري: "تواصــل شــركة 
ــاءة  ــز الكف ــذل أقصــى الجهــود مــن أجــل تعزي ــا ســعيها فــي ب الب
التشــغيلية باســتخدام األصــول الموجــودة لديهــا. وقــد تمكنــا 
ــام 2013،  ــاه ع ــذي حققن ــاج ال ــاوز اإلنت ــن تج ــام 2014 م ــال ع خ

ــا«.  ــت لموظفين ــزام الثاب ــد االلت ــذي يؤك ــر ال األم

واضــاف تيــم مــوري: »وأود بهــذه المناســبة أن أتقــدم بالشــكر 
لمجلــس إدارة الشــركة، والهيئــة اإلداريــة، ونقابــة عمــال البــا، 
ــم  ــى أدائه ــن عل ــال المقاولي ــركة وعم ــن بالش ــع الموظفي ولجمي
ــع  ــام 2014، ونتطل ــال ع ــامة خ ــاج والس ــث اإلنت ــن حي ــد م الجي

لتحقيــق المزيــد خــال العــام 2015".

ــم  ــال ه ــا ان العم ــال الب ــة عم ــس نقاب ــي رئي ــي البنعل ــال عل وق
الســبب الحقيقــي فــي النجــاح الــذي تــم  وان خطــة األدارة التنفيذية 

» ألــبـــــا « تحــقـق أعـلـــى إنـتــــاج فــي تـاريخــهـا عــام 2014 

والعـمــال ينتظـرون مـن إدارة الشركـة  )) البونـس ((  المـوعـود

لزيــادة معــدالت االنتــاج   وتخفيــض التكلفــة تــم تطبيقهــا بــكل 
حرفيــة مــن عمــال البــا الملتزميــن بنجــاح البــا كجــزء مــن ازدهــار 
ــه  ــكر في ــذي تش ــت ال ــي الوق ــه ف ــي ان ــاف البنعل ــن . واض البحري
النقابــة العمــال واألدارة التنفيذيــة علــى جهودهــم اال انهــا تــرى 
ــأة  ــال المكاف ــن خ ــر م ــوا التقدي ــتحقون ان ياق ــال يس ان العم
الســنوية »البونــس« وخصوصــًا ان الســنة التــي مــرت كانــت حافلــة 
ــع  ــي كان يتمت ــا الت ــن المزاي ــر م ــددة للكثي ــتقطاعات المتع باالس

بهــا العمــال. 

وقــال البنعلــي انــه فــي الوقــت الــذي تعانــي منــه بقيــة الصناعــات 
فــي البحريــن مــن انعــدام الربحيــة, يقــوم العمــال فــي البــا 
بدورهــم  الوطنــي مــن خــال عمليــة اإلنتــاج. فيجــب ان يتــم 
ــال  ــى عم ــالة ال ــال رس ــل ارس ــن اج ــح م ــكل واض ــم بش مكافأته
البحريــن ان الشــركات الرابحــة  والمنتجــة تكافــىء عمالهــا بشــكل 

ــر. مباش

وقــال البنعلــي انــه تــم تخفيــض التكلفــة بمقــدار 60 مليــون دوالر 
فــي عــام 2014 بحيــث انهــا زادت مــن ربحيــة البــا بمقــدار الثلــث 
ــاون  ــم دون تع ــن ليت ــم يك ــض ل ــذا التخفي ــابق وان ه ــن الس ع

النقابــة والعمــال مــع ادارة الشــركة.

ــا وعلــى  ووجــه البنعلــي الشــكر ايضــا الىاعضــاء مجلــس أدارة الب
رأســهم الشــيخ دعيــج بــن ســلمان ال خليفــة رئيــس مجلــس 
أدارة شــركة البــا علــى الــدور الــذي قامــوا بــه  فــي اقــرار الزيــادات 
الســنوية وعــاوة الحــرارة والتأميــن الصحــي العائلــي والــذي 
ــت  ــي عصف ــات الت ــم كل التحدي ــنة 2014  برغ ــي س ــراره ف ــم اق ت

ــة. ــنة الصعب ــذه الس ــوم به ــة األلمني بصناع

931,427 طن متري

النقابة تتلقى برقيات الشكر  من صاحب الجالة واألسرة الحاكمة



العامل 5

أخـبــار نـقـابـات الحــر 
أمل الموسى تتوجـه للقضـاء بعـد فصلهـا الغيـر مبـرر مـن شركـة »جـارمكـو«

حول سياسة التهميش التي تتبعها إدارة الشركة مع
 النقابة الحرة لعمال بافكو

من  المفصولة  العاملة  لجأت 
شركة » جرامكو« امل عبدالرحمن 
في  للنظر  القضاء  إلى  الموسى 
قضيتها التي لم يلتفت إليها احد 
بعين الرأفة و اإلنسانية  وقامت 
بها  عملت  التي  الشركة  جرامكو 
امل اكثر من 16 عاما بقطع كل 

طريق لحل هذه القضية.
محاكمة  جلسة  عقدت  وقــد 
عــلــى فصل  ــو  ــك ــرام ج ــة  ــرك ش
لاستماع  الموسى  امل  العاملة 
بتاريخ  الموسى   امل  شهود  الى 
كا  شهد  حيث   2014/12/22
من رئيس نقابة جرامكو الوطنية 
الحالي  النقابة  رئيس  و  السابق 
الموسى  أمل  العاملة  ــدراء  م و 
حيث  إثبات  كشهود  السابقين 
شرحوا للمحكمة  إخاص و تفاني 
امل الموسى في العمل وتطويرها 
فيها  عملت  التي  الــدوائــر  في 
السنوات  مدى  على  قامت  حيث 
استحداث  على  بالعمل  الماضية 
مع  المعلوماتية  االنظمة  وربط 
تم  بحيث  البشرية  الموارد  دائرة 
لقياس  موحدة  سياسة  انشاء 
مقدار  لتحديد  االداءالوظيفي  
عامل  لكل  السنوية  ــادة  ــزي ال
مقايس  باستحداث  ايضا  وقامت 
مؤشرات االداء KPI  وقال الشهود 
المفصولة  العاملة  ان  ايضا 
مستهدفة  كانت  الموسى  امل 
النقابة  بتأسيس  لقيامها 
وقد  جرامكو  لعمال  الوطنية 
الكثير  في  بقائها  الشهود  افاد 
لساعات  مكتبها  في  األحيان  من 
التي  األعمال  إلستكمال  اضافية 
واخاصها  لحرصها   عاتقها  على 
بان تكون شركة جارمكو وعمالها 
شهد  وقد  اولوياتها.  قائمة  على 
فهد  المدعو  ان  ايضا  الشهود 
كمدير  الوظيفية  بصفته  البسام 
من  طلب  قد  البشرية  للموارد 
ان  الموسى  ــل  ام المفصولة 
السباب  النقابة  من  تستقيل 
لدفعها  ضغط  حيث  ــة  واهــي

عضويتها  ان  بحجة  لاستقالة 
مهامها  مع  تتداخل  بالنقابة 

الوظيفية.
حملة  ان  ــشــهــود  ال وقـــال 
االستهداف ظهرت واضحة بقضية 
الموسى  امل  المفصولة  العاملة 
استهداف  مؤشرات  سبقتها  وقد 
األداري  الطاقم  لجميع  مباشر 
مجلس  رئيس  لتعيين  السابق 
الصوفي.  محمود  الحالي  األدرة 
على  األدارة  خطة  عمدت  حيث 
استهداف جميع من كان محسوبا 
على الكادر اإلداري الذي تم تعينه 
من اإلدارة السابقة برغبة واضحة 
الموظفين بمن  باستبدال هؤالء 

هم اكثر والئا لشخص الصوفي.
وقال الشهود ان اولى محاوالت 
امل  المفصولة  العاملة  مضايقة 
دائرة  الى  بنقلها  كانت  الموسى 
الصوفي  من  بــأوامــر  التدريب 
نفسه. وان من كان يقوم بهذه 
هو  األداريــة  للكوادر  التصفيات 
المدعو فهد البسام نفسه وبأمر 
للعمل  اختاره  الذي  الصوفي  من 
في جرامكو بعد ان الحظ قدرته 
العمال  من  عدد  اكبر  فصل  على 
طيران  في  السابق  عمله  في 

الخليج.
وبتاريخ  2014/12/29  حضر 
الشركة  نفي  شهود   الجلسة 
الموارد  مدير  البسام  فهد  وهم 
نائبه  و  جرامكو  بشركة  البشرية 
المدعو  يكن  ولم  فخرو.  محمد 
الكثير  لينكر  الــبــســام  فــهــد 
حقيقة  اهمها  و  الحقائق،  من 
استامها  تم  التي  المراسات 
من قبل امل الموسى خال فترة 
محاولة  يفيد  ما  و هذا   ، اإلخطار 
المحافظة  الموسى  أمل  العاملة 
، إال  على وظيفتها مرارًا و تكرارًا 
فترة  جعلت  البسام  تماطل  ان 
حل  اي  دون  تنقضي  اإلخــطــار 

يذكر. 
فــمــوقــف فــهــد الــبــســام مع 
العاملة امل الموسى ليس محطًا 

المقربين  قبل  من  لاستغراب 
البسام  فخلفية  األقل،  على  منه 
كانت  جرامكو  في  عمله  قبل 
بحريني  كاكبر  يدخل  بإن  جديرة 
قام بفصل العمال . فلطالما اعتز 
في  الشهير  بإنجازه  نفسه  هو 
كان  عندما  السابق  مديره  فصل 
يعمل في طيران الخليج  و كذلك 
إنجازاته الاحقة التي كانت محط 
فصل  في  له  بالنسبة  مفخرة 
خاتمًا  واحد,  يوم  في  عامًا   35
بفصل  الشريرة  أعماله  سلسلة 

العاملة امل الموسى.
لم  الموسى  امل  قضية  في  و 
يكتف البسام بإصدار قرار الفصل 
و حسب ، إنما لم يسلمها إلى اإلن 
بدل إجازاتها السنوية و الساعات 
اإلضافية و هذا ما طالبت به أمل 
ضد  دعوتها  الئحة  في  الموسى 
الرجوع  في  حقها  بجانب  الشركة 
اجل  من  واشترط   . العمل  إلى 
على  توقع  ان  حقوقها  اعطائها 
اي  رفع  بعدم  بها  تتعهد  رسالة 

قضية على شركة جرامكو. 
مدير  نائب  فخرو  محمد  وانكر 
جرامكو  بشركة  البشرية  الموارد 
عن معرفته بطبيعة األعمال التي 
تقوم بها أمل بعد انتهاء الدوام 
فخرو  محمد  بإن  علمًا  الرسمي 
 ، عملها  فريق  ضمن  من  كــان 
اعمال  هناك  ان  جيدًا  يعلم  وهو 
بعد  تتابعها  امل  كانت  عالقة 
هو  انكرها  و   ، الرسمي  ــدوام  ال
من خال شهادته امام المحكمة، 
المنصب  إلى  ترقيته  بعد  خاصًة 
تحتله  الموسى  أمل  كانت  التي 

في الشركة. 
أما عن محمود الصوفي رئيس 
جرامكو  شركة  إدارة  مجلس 
الغائب الحاضر بقرارته المباشرة  
ــرارات  ق في  التدخل  خــال  من 
و  للشركة   التنفيذية  اإلدارة 
في  البسام  فهد  افاد  ما  بحسب 
وقت سابق ان الصوفي هو الجدار 
الذي مازال واقفًا أمام حل قضية 

فسوابق  الموسى,  امل  العاملة 
في  جارمكو  شركة  في  الصوفي 
إنقاص حقوق العمال و عاواتهم 
المدراء كانت  رواتب  إلى  لينقلها 
على  الصوفي  تكشف  ان  كفيلة 

حقيقته.
مــازال   السؤال  ان   حين  في 
هل   ، العام  الرأي  امام  مطروحًا 
مطالبة أمل بإرجاعها إلى العمل 
ما تعرضت  و تعويضها على كل 
ثقيًا  همًا  باتت  ضــرر  من  له 
لشركة  التنفيذية  اإلدارة  امام 
عن  سؤالها  هــل  و  جــرامــكــو؟، 
ساعاتها اإلضافية و بدل إجازاتها 
السنوية التي قضتها على حساب 
جرمًا  اصبحت  االسرية  حياتها 

أمام اصحاب القرار ؟ 
الــمــكــالــمــات  خـــال  مـــن  و 
الهاتفية التي اجرتها نشرة نقابة 
البسام  فهد  من  لكل  البا  عمال 
البسام  عبر  حيث  فخرو،  محمد  و 
ماذكرته  جميع  على  تحفظه  عن 
أمل الموسى من معلومات، فيما 
الموارد  رئيس  فخرو  محمد  أكد 
جرامكو  بشركة  باإلنابة  البشرية 
انه لم يتحيز لطرف ضد آخر من 
بل  الجلسة،  في  شهادته  خال 
شهد لما يعلمه من احداث بحكم 
موقع العمل المشترك مشيرًا انه 
لم ينكر تواجد امل الموسى بعد 
ساعات الدوام الرسمي، بل شهد 
تقوم  التي  االعمال  عن  لجهله 
الساعات  خال  الموسى  امل  بها 
موقع  اختاف  بحكم  اإلضافية 

المكاتب عن بعضها . 



العامل 6

النقابـة الوطنيـة لعمـال طيـران الخليـج تحتفـل بالعيـد الوطـني 

احتفلــت النقابــة الوطنيــة لعمــال طيــران الخليــج بالعيــد الوطنــي لمملكــة البحريــن وتضمــن الحفــل العديــد مــن البرامــج والفعاليــات التــي قــام 
بهــا عمــال طيــران الخليــج احتفائــا بهــذا اليــوم الوطنــي. وبهــذه المناســبة رفعــت النقابــة الوطنيــة بأســم أعضائهــا وموظفــي شــركة طيــران الخليــج  
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى، و إلــى حضــرة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء ، و إلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد بــن عيســى آل خليفة ولــي العهد 
األميــن حفظهــم اهلل ، وإلــى حكومــة وشــعب البحريــن الكريــم, متمنيــن لبلدنــا البحريــن المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار فــي ظــل قيادتنــا الحكيمــة.

حول سياسة التهميش التي تتبعها إدارة الشركة مع
 النقابة الحرة لعمال بافكو

نقابة بافكو الحرة بيان 

أن  بافكــو  لعمــال  الحــرة  النقابــة  أكــدت 
مجلــس إدارة الشــركة يماطــل فــي تنفيــذ 
رغــم  علــى  للنقابــة  المشــروعة  المطالــب 

بدراســتها. المتكــررة  وعودهــا 
ــا  ــى مطالبه ــر عل ــا تص ــة أنه ــدت النقاب  وأك
العادلــة والتــي هــي مــن أبســط األمــور، 
الوقــت  فــي  األســتعداد  أتــم  علــى  وهــي 
ــاد  ــوار الج ــة الح ــى طاول ــوس عل ــه للجل نفس

والصريــح مــن دون مزايــدات. 
ــر  ــب أكث ــى المطال ــة : مــرت عل ــت النقاب وقال
عاميــن ومجلــس إدارة الشــركة ينتقــل بهــم 
أخــرى بغــرض تمضيــه  إلــى  مــن محطــة 
الوقــت وبحجــج واهيــة، مبينــة أن مجلــس 
إدارة الشــركة يعتمــد علــى تهميــش النقابــة 
وتصــدر الكثيــر مــن القــرارات التــي تقفــز 

ــة.  ــات النقاب ــى مطالب عل
وكمثــال علــى ذلــك أنــه لــم يكتــرث بالنظــر 
فــي مطالــب النقابــة بوقــف التعــدي علــى 
المكاســب العماليــة والتــي مضــى عليهــا 
ــز  ــا الحاف ــن أهمه ــي م ــدة والت ــنوات عدي س
الســنوي )) البونــس (( حيــث قــام مجلــس 

إدارة الشــركة وفــي مخالفــة واضحــة للقانــون 
ولســنوات  اشــتراطات  أو  معاييــر  بوضــع 
مــن  الموظفيــن  بهــدف حرمــان  متتاليــة، 
أي  وبــدون  المكتبســة  حقوقهــم  أبســط 

مبــررات مقبولــة. 
ــرى  ــب األخ ــن المطال ــا م ــن غيره ــك ع ناهي
التــي لــم تجــد لهــا مــن إدارة الشــركة أي 

اســتجابة. 
وقــد أكــدت النقابــة بأنها ســتبدأ من االســبوع 
لاســتجابة  التصعيديــة  خطواتهــا  القــادم 
لطلباتهــا العماليــة المشــروعة، حيــث ســيتم 
وضــع شــريطة حمــراء علــى ســواعد عمــال 
ــة  ــض سياس ــم لرف ــارة منه ــي إش ــركة ف الش
التهميــش التــي تنتهجهــا الشــركة معهــم 
علــى أن تتبعهــا خطــوات أخــرى ســيعلن عنهــا 

فــي حينهــا. 
ــتيائها  ــدي اس ــا تب ــى أنه ــة إل ــت النقاب ونوه
ومعارضتهــا لسياســة التجاهــل والتســويف 
ــاه  ــركة تج ــس إدارة الش ــا مجل ــي ينتهجه الت
المطالــب العماليــة التــي ال يختلــف أحــد فــي 
منطقيتهــا وأحقيــة العمــال لهــا مؤكــدة أنهــا 

تبــدي مخاوفهــا مــن اآلثــار الســلبية التــي 
ــاق  ــة إغ ــا نتيج ــج تدريجي ــن أن تنت يمك
ــى  ــا تخش ــا أنه ــاد، كم ــوار الج ــواب الح أب
مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تراكــم األوضــاع 
مــن  المشــاكل  واســتمرار  الخاطئــة 
دون حلــول ناجحــه إلــى عرقلــة الحركــة 
ــال،  ــدى العم ــاء ل ــز العط ــة وحواف اإلنتاجي
يتــدارك  أن  اإلدارة  مجلــس  علــى  وأن 
األمــور قبــل أن تأخــذ مجــرى ال يرغــب فيــه 

ــع.  الجمي

وبينــت النقابــة أنهــا تؤكــد أن البحــث 
فــي موضــوع العاقــة بيــن الطرفيــن هــو 
البــاب الصحيــح لمعالجــة األمــور المطلبيــة 
لــدى النقابــة، واختتمــت النقابــة بالتأكيــد 
ــوق  ــك بالحق ــا متمس ــس إدارته ــأن مجل ب
األكيــد  وعزمــه  والنقابيــة،  العماليــة 
علــى الدفــاع عــن كل الحقــوق العادلــة 

للعامليــن. 

       مجلس إدارة النقابة الحرة لعمال بافكو 



أســرة األدبــاء والكتاب فــي البحرين تكرم المفكــر والروائي الراحل 
ــي  ــج العرب ــن مــن الخلي ــاب ومبدعي ــداهلل خليفــه بحضــور كت عب

ــا فــي حفــل تكريــم  شــاركت نقابــة عمــال الب
خليفــة  عبــداهلل  الراحــل  والروائــي  األديــب 
بمركــز كانــو الثقافــي مســاء يــوم الثاثــاء 
برعايــة   ،2014 ديســمبر   30 الموافــق 
وأســرة  الخليــج  أخبــار  صحيفــة  وتنظيــم 
األدبــاء والكتــاب، حيــث كان الراحــل مثــااًل 
ــذي  ــاء ال ــة والعط ــكار الخصب ــي األف ــزًا ف ممي
ــي  ــال ف ــندًا للعم ــًا كان س ــب، ولطالم ال ينض
الصحــف...  أعمــدة  فــي  اليوميــة  كتاباتــه 
ــع  ــي تامــس واق ــه الت ــه وروايات وفــي مؤلفات

والمثابــر.  الــكادح  البحرينــي  المواطــن 
وألقــى رئيــس مجلــس إدارة مركــز عبدالرحمن 
كانــو الثقافــي علــي عبــداهلل خليفــة كلمــة 
قــال فيهــا : »يعــز علينــا كثيــرا أال تكــون 
هــذه الشــخصية بيننــا اآلن، فلقــد ســبقتنا يــد 
المنــون ونحــن نغالب الزمــن للحــاق بالتكريم 
اهلل  لقضــاء  راد  ال  لكــن  حاضــرا،  والمكــرم 
ســبحانه وتعالــى، يعزينــا أن المكــرم الراحــل 

ــه«. ــزم علي ــا الع ــا عقدن ــم بم ــى عل كان عل
ثــم ألقــى الدكتــور راشــد نجــم النجــم األميــن 
ــدًا  ــاب مؤك ــاء والكت ــرة األدب ــة أس ــام كلم الع
فيهــا علــى أن األديــب والمفكر الراحــل عبداهلل 
خليفــة عامــة مضيئــة فــي المشــهد الثقافــي 

البحريــن  مملكــة  فــي  المعاصــر  واألدبــي 
وفــي فضــاء الســرد، حيــث تمحــورت إبداعاتــه 
ــة  ــمت بالواقعي ــي اتس ــة الت ــة الرواي ــي كتاب ف
وتمثلــت شــخوصها مــن نمــاذج مجتمعيــة 
ــه  ــا.. لكن ــت إليه ــا وقــد ال نلتف ــرك بينن تتح
يلتقطهــا بعنايــة مثلمــا ينتقــي تاجــر اللؤلــؤ 
نمــاذج آللئــه.. حتــى غــدى رائــدا مــن رواد 

ــن. ــي البحري ــة ف الرواي
ألقــى  والتقدمــي  التنويــري  الجانــب  وفــي 

األســتاذ اســحاق الشــيخ كلمــة بالنيابــة 
ــدث  ــل تح ــاء الراح ــاء وأصدق ــن رفق ع

فيهــا عــن الثقافــة التنويريــة التــي 
عبــداهلل  الراحــل  يمتلكهــا  كان 
فــي  دورهــا  وعــن  خليفــه، 
البحرينــي،  المجتمــع  تحريــك 
فالثقافــة التنويريــة هــي ثقافــة 
الســلم  إلــى  تدعــو  ســلمية 
ــراف،  ــن األط ــي بي ــوار المدن والح

ــر  ــة الفك ــي علماني ــوار ف ــي ح وه
والمنهجيــة االجتماعيــة والسياســية 

الطائفيــة  المذهبيــة  عــن  بعيــدا 
ــاب،  ــف واإلره ــة بالعن ــا المتطرف وتجلياته

أبنــاء  بيــن  الطائفيــة  الفتــن  إثــارة  وفــي 

الواحــد. الوطــن 
ــم تســجيلي لشــهادات  ــك عــرض فيل ــم  بعــد ذل وت
أصدقــاء األديــب الراحــل ومــن ثــم قدمــت كل مــن 
ــي، ود.انيســة الســعدون، ود.انتصــار  ــاء الكعب د.ضي
ــات  ــات ورواي ــي كتاب ــة ف ــًا تحليلي ــاء رؤى أبحاث البن

ــة. ــداهلل خليف ــل عب الراح
وعقــب ذلــك تــم عــرض فيلــم بعنــوان »المتشــرد« 
ــام  ــي خت ــب الراحل.وف ــف« لألدي ــة »االقل ــن رواي ع
اإلبــداع  »وســام  تقديــم  تــم  الحفــل 
البحرينــي« إلــى أســرة  األديــب 
عبــداهلل  الراحــل  والمفكــر 
تســلمها  حيــث  خليفــة، 
نيابــة عنه شــقيقه الســيد 

خليفــة. عيســى 
كما تم توزيع آخر رواية 
لعبداهلل خليفة بعنوان 

»خليج األرواح الضائعة«، 
وكتاب بعنوان »فضاءات 

السرد في أدب عبداهلل 
خليفة« يتضمن بحوثا 

ودراسات وشهادات جديدة 
حول نتاج األديب الفكري واالدبي 

خال مشوار حياته.

o األديب فاضل عباس o جانب من الحضور o السيد أنور أحمد 
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حميدان » لعمـال البــا « : للنقابـات دور كبيـر في تميـز 
العمـال ويجـب فتـح آفــاق التــعـاون الـمـشـتـرك

في الحـفل الـ )30( لتكريم العـمال المجدين والمتميزين في القطاع األهلي 

o  وزير العمل يدلي بتصريحه o  العامل علي حسن ووزير العمل جميل حميدان o  العامل جواد أحمد أثناء التكريم 

ــة  ــب الجال ــرة صاح ــة حض ــت رعاي تح
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
عاهــل البــاد المفــدى، كرمــت وزارة 
فــي  المتميزيــن  العامليــن  العمــل 
المجديــن  للعمــال  الـــ)30(  الحفــل 
القطــاع  فــي  المتميــزة  والمنشــآت 
ــق  ــس المواف ــوم الخمي ــي ي ــي ف األهل
المؤتمــرات  بقاعــة   2014/12/  25

الخليــج.  بفنــدق 

وقــد كــرم وزيــر العمــل الســيد جميــل 
حميــدان العمــال المجدين فــي مختلف 
القطاعــات والمنشــآت، وحصــل علــى 
ــركة  ــي ش ــن ف ــال المتميزي ــب العم لق

ــن  ــا العاملي ــن الب ــوم البحري المني
ــن  ــي حس ــن وعل ــد حس ــواد أحم ج
عبــداهلل بعــد جــد واجتهــاد فــي 
وقــال  عامــًا.    30 دام  العمــل 
ــدان أن  ــل حمي ــل جمي ــر العم وزي
هــذه المناســبة تعبــر عــن تقديــر 
جالــة الملــك والحكومــة الرشــيدة 
للعمــال المجديــن الذيــن يأكــدون 
الحقيقيــة  البحريــن  ثــروة  أن 
ــى  ــن عل ــن المخلصي ــي العاملي ه
جــدو  العمــال  فهــؤالء  أرضهــا، 
فرصــة  اليــوم  لتأتــي  واجتهــدو 

تكريمهــم.
كمــا أكــد حميــدان أن للنقابــات 

وتطــور  تميــز  فــي  كبيــر  دور 
القــوى  بيــن  والتعــاون  العمــال، 
الحــوار  آفــاق  وفتــح  الثــاث 
ــمة  ــي الس ــترك ه ــاون المش والتع
فــي  العامــل  لتقــدم  األساســية 

المجــاالت.  شــتى 
ــيد  ــل الس ــل وزارة العم ــر وكي وعب
عــن  الدوســري  ســالم  صبــاح 
ســعادته بهــذه المناســبة، وقــال 
ثمــرة  هــو  التكريــم  هــذا  أن   :
مختلــف  فــي  ســنوات  دام  جهــد 
التــي يعملــون فيهــا،  الشــركات 
وأن اللفتــة الكريمــة مــن جالــة 
الملــك لتكريــم الســواعد الوطنيــة 

ــاء  ــي بن ــاهم ف ــذل وتس ــي تب الت
الوطــن.  وتعميــر 

أختيــار  أن  الدوســري  وأشــار 
العمــال المتميزيــن يتــم مــن 
تشــرف  إداريــة  لجنــة  خــال 
وتضــع  العليــا  اللجنــة  عليهــا 
ــي  ــا أن يمض ــن أهمه ــر م معايي
العامــل أكثــر مــن 10 ســنوات 
إال بعــذر  تأخيــر  أو  دون تغيــب 
مشــروع، التمتــع بأخــاق عليــا 
فــي العمــل، التعــاون مــع زمــاءه 
ــي  ــراح ف ــدم اقت ــل، يق ــي العم ف
تطويــر العمــل ..وغيرهــا مــن 

المعاييــر.   
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نـقـابة البـا تعقد اجـتمـاعات مع العمـال بمختلـف الدوائـر بالشـركـة لتعريفهـم علـى مـزايـا التــأميـن الصحــي العائلـي

بعقد  البا  عمال  نقابة  قامت 
سلسلة  لقاءات مع العمال بمختلف 
وذلك  الشركة،  وأقــســام  ــر  دوائ
لتعريفهم بمزايا التأمين الصحي 
العائلي الجديد،  الذي احتوى على 
التأمينية  المزايا  من  مجموعة 
التي من شأنها ان تقدم خدمات 

صحية مميزة للعامل وعائلته.
باإلجابة  النقابة  قامت  وقــد 
على مجمل تساؤالت العمال حول 
الذي  اإليجابي  ومردوده  التأمين 
وفــراد  العمال  بمصلحة  يصب 

عائاتهم. 
مختلف  فــي  ــوار  ــح ال وكــشــف 
تتمتع  التي  المزايا  عن  األقسام  
بها بوليصة التأمين التي توصلت 
إليها النقابة عن طريق المفاوضة 
الجماعية مع إدارة الشركة، والتي 
ومطالبات  للحراك  نتيجة  جاءت 
وسعيهم  انفسهم  الــعــمــال 
صحي  تأمين  على  للحصول 
أسوتا  العامل  عائلة  بأفراد  يليق 
بالخدمات التأمينية الصحية التي 

توفرها الشركة للعامل نفسه. 
التأمين  بأن  النقابة  وبينت 
الزوجة  سيشمل  العائلي  الصحي 

او الزوج واثنين من األبناء األصغر 
النقابة  تسعى  ان  على  سنا، 
التأمين  يشتمل  بأن  مستقبًا 
وذلك  العامل،  عائلة  أفراد  جميع 
اإلجمالية  التكلفة  على  يعتمد 
حجم  ستحدد  الــتــي  النهائية 
وان  المستقبل.  في  المطالبات 
العامل سوف يتحمل 5 دينار في 
كل فترة محاسبية عن كل مؤمن 

من افراد عائلته. 
البرنامج  بأن  النقابة  وأضافت 
ــمــطــروح لــيــس هو  الــصــحــي ال
هذا  إنما  اإلطــاق،  على  األفضل 
إدارة  مع  إليه  الــوصــول  تم  ما 
في  تطويره  يتم  ان  على  الشركة 
للتأمين  حصل  مثلما  المستقبل 
بوقت  بالعمال  الخاص  الصحي 
إلى  تطويره  تــم  فقد  ســابــق، 

األفضل خال السنوات الماضية.
العمال  جميع  النقابة  وحثت 
من  واإلستفادة  االنضمام  على 
لتوفير  وذلــك  العائلي  التأمين 
غطاء تاميني ألفراد عائلة العامل، 
عن  والمصروفات  األعباء  وتقليل 
وغدا  كريمة  حياة  ألجل  كاهله 

أفضل.

قسم المسبك

قسم التحكم بالعمليات
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قسم الموارد البشرية

دائرة الورش المركزية 

قسم الطاقة 

قسم صيانه المسبك 

قسم خطي الصهر 4&5

دائرة المشتريات والمخازن 
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اقامــت نقابــة عمــال البــا بالتعــاون 
والحــرس  البــا  شــركة  ادارة  مــع 
الوطنــي احتفــال بمناســبة العيــد 
الوطنــي الثالــث واالربعيــن وذكــرى 
تولــي صاحــب الجالــة عاهــل البــاد 
مقاليــد الحكــم الخامســة عشــر، فــي 
احتفــال » اليــوم العائلــي« الــذي 
أقامتــه منــذ الثامنــة صباحــًا وحتــى 

ــا.  ــادي الب ــًا بن ــابعة لي الس
  « الوطنــي  العيــد  احتفــال  ولقــي 
إقبــاال كبيــر تجــاوز الـــ 18 ألــف زائــر 
البــا وأعضــاء  مــن أعضــاء عمــال 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
ــى  ــال عل ــتمل االحتف ــن، واش البحري
عــدد كبيــر مــن الفعاليــات كألعــاب 
والمســابقات.. وعــرض  االطفــال.. 
الســحر.. وعــرض الفنــون القتاليــة..

ــي  ــعبية لألغان ــة الش ــرض الفرق وع
ــوه..  ــى الوج ــم عل ــة.. والرس التراثي
والفحــوص  الفخــار...  وتلويــن 
الطبيــة المجانيــة.. والعديــد مــن 

المتنوعــة.  الفعاليــات 
البــا أن حــب  وقــد برهــن عمــال 
إثنــان  عليــه  يختلــف  ال  الوطــن 
ــي  ــد الوطن ــا.. والعي ــركة الب ــي ش ف
هــو مناســبة غاليــة علــى قلــوب 
الجميــع .. حيــث تهافــت العمــال 
منــذ الثامنــة صباحــًا مــع أطفالهــم 
فــي  للمشــاركة  وعائاتهــم 
نقابــة  تقيمــه  والــذي  فعالياتــه 
عمــال البــا فــي كل عــام تعبيــرًا عــن 

ــي  ــن الغال ــذا الوط ــوالء له ــب وال الح
الرشــيدة.  والقيــادة 

االطفــال  بارتــداء  االحتفــال  وتميــز 
البحرينيــة..  التراثيــة  لألزيــاء 
خصيصــا  المهيئــة  والفســاتين 
ــم  ــي خيطــت بعل لهــذه المناســبة الت
البحريــن، كمــا تــم تحضيــر المأكوالت 
الشــعبية كالـــ » الكباب » و » الزالبية« 
و« خبــز الرقــاق« .. وغيرهــا، وتوزيعها 

علــى الزائريــن. 
وفــي نهايــة الحفــل تــم الســحب علــى 
أكثــر مــن 300 جائــزة قيمــة، وكانــت 
الجائــزة األولــى هــي ســيارة شــفروليه 
كــروز.. والجائــزة الثانيــة هــي دراجــة 

ناريــة مــن شــركة هونــدا.
وقــال علــي البنعلــي رئيــس نقابــة البا 
: » أن عمــال شــركة البــا قــد اجتمعــوا 
فــي حــب مملكــة البحريــن مــن خــال 
ــال  ــي احتف ــاركتهم ف ــم ومش حضوره
اليــوم العائلــي الــذي نظمتــه النقابــة 
تزامننــا مــع احتفــاالت البــاد بذكــرى 

العيــد الوطنــي.«
وأضــاف البنعلــي: » أن العمــال فــي 
تمســكهم  أثبتــوا  قــد  البــا  شــركة 
ــك  ــة المل ــي لجال ــروع اإلصاح بالمش
ــادة  حفظــة اهلل ورعــاه، ووالئهــم للقي
الرشــيدة منــذ ســنوات .. وإن الســر 
فــي قــوة ونجــاح شــركة  البــا هــو 
كالجســد  العمــال  وتكاتــف  تظافــر 
ــراب  ــي لت ــم الامتناه ــد، وحبه الواح

هــذا الوطــن«.  

عمــال البـــا يحتفلون فــي حـــب البحـــرين .. ويتشــــاركــون أفــراح العيــد الوطـــني فــي »اليــوم العــائــلــي«  
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نقابـة البـا تشـارك الحـرس الوطنـي 
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نهنىء الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس الحرس الوطني

شــاركت نقابــة عمــال البــا فــي مهرجــان دار العــز )4( والــذي 
افتتحــه رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق الركــن ســمو الشــيخ 
ــر  ــة عش ــرى الثامن ــبة الذك ــة، بمناس ــى آل خليف ــن عيس ــد ب محم
لتأســيس الحــرس الوطنــي فــي الفتــرة مابيــن 7 ينايــر ولغايــة 9  
ينايــر2015  فــي نــادي راشــد لســباق الخيــل والفروســية بالصخيــر 

ــه (. )الرف
ــراكة  ــدأ الش ــزا لمب ــان تعزي ــي المهرج ــة ف ــاركة النقاب ــت مش وات
ــه الحــرس  ــذي يقــوم ب ــارز ال ــدور الب ــى ال ــدًا عل ــة وتأكي المجتمعي
الوطنــي البحرينــي منــذ تأسيســه فــي عهــد األميــر الراحــل الشــيخ 

ــام 1997.  ــن ســلمان آل خليفــة ع عيســى ب
وســلط المهرجــان الضــوء علــى أهــم االنجــازات التــي حققهــا 
ــة  ــال حماي ــي مج ــه ف ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــي، وال ــرس الوطن الح

األمــن والمكتســبات التــي تحققــت فــي ظــل المشــروع اإلصاحــى لعاهــل 
البــاد القائــد األعلــى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســي آل 
خليفة.وكانــت النقابــة قــد أقامــت فعاليــات متنوعــة وفقــرات ترفيهيــة 
ــي  ــت ف ــري الف ــور جماهي ــى حض ــتحوذت عل ــار اس ــار والصغ ــدة للكب عدي
ــا، كتلويــن الفخــار .. وتلويــن الوجــوه.. ورقــص  ــة عمــال الب خيمــة نقاب
الزومبــا.. والمســابقات المســلية لألطفــال والكبــار والتــي تضمنــت جوائــز 

ــع المشــاركين.  ــدة لجمي عدي
ــة والحفــاظ عليهــا مــن  ــة البيئ كمــا خصصــت ركــن لنشــر ثقافــة حماي
خــال شــرح المختصيــن فــي هــذا المجــال بشــركة البــا وتوزيــع النشــرات 

ــا.  واالزهــار والخضــروات التــي يتــم زراعتهــا فــي شــركة الب
ــا  ــال الب ــة عم ــكر لنقاب ــهادة ش ــي ش ــرس الوطن ــدم الح ــام ق ــي الخت وف

ــع. ــز الراب ــل دار الع ــي حف ــاركتهم ف ــى مش عل

o سمو الشيخ محمد بن عيسى أثناء افتتاحه المهرجان o سمو الشيخ محمد بن عيسى ورئيس نقابة البا علي البنعلي 
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العامل 14

 المـعركـة االنتخـابـيـة
 29-22 بيــن  الســابقة  الفتــرة  شــهدت 
نوفمبــر االنتخابــات النييابيــة و البلديــة ، 
وتميــزت هذه االنتخابــات بالمشــاركة الكبيرة 
ــي  ــة الت ــوة للمقاطع ــام الدع ــحين ام للمرش
ــرة و  ــة والمغام ــة المتأزم ــا المعارض اطلقته

ــي.  ــدق طائف ــي خن ــة ف المتمترس
و نتائــج االنتخابــات مــن الــدورة االولــى كانــت 
العنتريــة  الدعــوة  هــذه  الســكات  كافيــة 
البعيــدة  و   ، الغيــر مســؤلة لمقاطعتهــا  و 
ــرازات  ــع و االف ــا للواق ــن قرائته ــد ع كل البع
الجديــدة بعــد االحــداث المؤســفة التــي مــرت 
ــال  ــة و االقب ــاركة الفعلي ــا. المش ــا و طنن به
ــت  ــراع كان ــق االقت ــى صنادي ــري عل الجماهي
بمثابــة قــرار مصيــري فــي التأكيــد علــى 
التمســك بالمشــروع االصاحــي لجالــة الملك 
كنهــج  الديمقراطيــة  العمليــة  ترســيخ  و 
ــر  ــقفها، و تطوي ــع س ــة و رف ــة حياتي وممارس
لممارســة  المنتخــب  المجلــس  صاحيــات 
المقاطعــة  التشــريعي.  و  الرقابــي  دورهــا 
كانــت رهانــا خاســرا ، مثــل مــا كانــت الثــورة 
المزعومــة فــي 2011  قــرارا خاطئــا وكارثيــا.

ــدة  ــات جدي ــرز معطي ــي اب ــهد االنتخاب المش
الناخبيــن  أصــوات  توجــه  تركــز  حيــث   ،
للوجــوه الجديــدة و الشــابة ، وخســر االســام 
السياســي المتمثــل فــي االخــوان مقاعــده 

فــي الدوائــر التــي كان يراهــن عليهــا و هــذا 
يعكــس تــاكل قاعدتهــم نظــرا للــدور الهزيــل 
ــه فــي الفصــول التشــريعية  ــه نواب ــذي لعب ال
الســابقة، و كذلــك انعــكاس متغيــرات وتراجــع 
دور االخــوان فــي الــدول التــي شــهدت ربيعــا 
عربيــا و خاصــة ســقوط االخــوان فــي مصــر. و 
مــع ذلــك ال يعنــي هــذا ان االســام السياســي 
غــاب عــن الدخــول فــي المجلــس النيابــي 

ــلفي.  ــار الس ــحي التي ــًة مرش ــد خاص الجدي
و الملفــت ان المســتقلين حــازوا علــى النصيب 
للمــرة  و  النيابيــة،  المقاعــد  مــن  االكبــر 
االولــى اســتطاعت المــرأة ان تحــرز تقدمــا فــي 
ــة مقاعــد  ــة  تفــوز فيهــا بثاث منافســة حامي
نيابيــة وثــاث مقاعــد بلــدي. و ال يمكــن هنــا 
ان ال نلفــت االنتبــاه الــى المشــاركة العماليــة 
بخمســة  الترشــح  فــي  ألبــا  عمــال  مــن 
مرشــح  و  النيابــي  للمجلــس  مترشــحين 
للمقعــد البلــدي، مــع أن هــذه المشــاركة اتــت 
بشــكل فــردي إال  أن هــذا يعكــس أهميــة 
و  لانخــراط  العمــال  مــن  االيجابــي  الــدور 
المســاهمة االيجابيــة فــي اخــذ مكانتهــم 
فــي العمليــة الديمقراطيــة و دفعهــا لامــام. 
والجديــر بالذكــر ان الحركــة العماليــة لــم 
ــي  ــا النضال ــة دوره ــن ممارس ــدا ع ــن بعي تك
فــي المطالبــة بالحيــاة النيابيــة أبــان التحــرك 

التــي  و   ،  1972 عــام  فــي  العمالــي 
تحقــق فــي انتخابــات المجلــس النيابــي 
عــام 1974، فالمعركــة االنتخابيــة لهــا 
ــي  ــعبنا ف ــا ش ــي ، خاضه ــداد تاريخ امت

ــة.  ــروف مختلف ظ
الجديــد هنــا ان المشــروع االصاحي اتى 
بمبــادرة ملكيــة وبرعايــة مــن جالــة 
ــادة السياســية  ــك و دعــم مــن القي المل
، فالبحريــن ال يمكــن ان تشــق طريقهــا 
ــي  ــة الت ــرات الدولي ــة عــن المتغي منعزل
تســير باتجــاه الحيــاة الديمقراطيــة و 
و  المنتخبــة  المجالــس  و  المؤسســات 
انشــاء دولــة القانــون والمواطنــة، فهــذا 
هــو الخيــار الصحيــح للتفاعــل مــع هــذه 
ــاء و التنميــة و الرفــاه  المتغيــرات و البن

لشــعبنا. 

إبراهيم الكوهجي 



مكان التاريخ 
الحادث

 نتائج التحقيق التقييم ماحظاتتفاصيل الحادث 

منطقة 2014/12/2
PTA

كلف عامل المقاول بتنظيف منطقة PTA  بواسطة 
مجفف الهواء، و بينما كان يسير في اإلتجاه 
المعاكس، سقط مما أدى إلى إصابته بجروح.

التأكد ان كافة المداخل 
مزودة بحاجز ذاتي 

االغاق 

إصابة طفيفة و 
حادث وشيك الوقوع 

ذو احتمالية عالية

تبين أن الباب غير 
مزود بتقنية الغلق 

الذاتي

خط الصهر2014/12/2
C 5 عنبر

تسبب احد عمال المقاول من غير قصد بتطاير رذاذ 
مسحوق األلومينا الساخن على رقبة احد عمال البا و 

أدى ذلك الى إصابته بحروق من الدرجة الثانية.

ينصح باعتماد نظام 
المراقبة والتدريب 

للعمال المقاولين الجدد
إصابة طفيفة

تبين أن اإلدارة 
ال تتابع  العمال 
المقاولين الجدد

2014/12/2
قسم دعم 

الخدمات
- الكاثود

كان عامل يزيل بقايا الحديد المتجمع بالكاثود 
مستخدما الرافعة الشوكية، فارتطمت قطعة صغيرة 

من الحديد بالزجاج االمامي للرافعه مما أدى الى 
تهشمها  وسببت للعامل جروح في رأسه و وجهه. 

نصحت النقابة إدارة 
القسم بضرورة توعية 

العمال

إصابة طفيفة
كانت الرافعة محملة 
بالحديد بشكل زائد 

نتيجة لقلة وعي 
العامل

2014/12/9

محطة توليد 
الكهرباء 

4 - الورشة 
الميكانيكية

بينما كان عامل المقاوالت يقوم بعملية القطع  
واللحام، وأثناء شرحه للعامل المساعد كيفية التأكد 
من الزاوية القائمة، وضع إصبعه على حافة الجهة 
الحادة مما أدى  الى قطع صغير في  إبهامه األيمن

نصحت النقابة بإستخدام 
قفازات من نوع آخر، حيث 

أنها أكثر أمانا و أكثر 
مرونة للعمل

إصابة طفيفة
كانت القفازات 

المستخدمة غير 
مناسبة للعمل

المسبك 2014/12/102
عندما كان العامل يشحن الفرن بالمعدن السكراب 
مستخدما الرافعة الشوكية، اهتزت الرافعة  بعنف 

مما تسبب في آلم في ظهر العامل.

مراجعة طرق الشحن  و 
ضرورة ايجاد طريقة  

بديلة و آمنة 
إصابة طفيفة

شحن السكراب 
بإستخدام الرافعة 

يسبب اإلهتزاز

2014/12/11

قسم صيانة 
المصهر 
الخط 5

شرارة كهربائية  أدت إلى تلف بعض أجهزة التحكم 
بخلية الصهر، والسبب كان تسرب وتداخل تيارين 

كهربائيين AC and DC في وقت واحد.

يجب مراقبة المخاطر 
في عمليات الصهر وهذا 
الحادث كان من الممكن 
ان يؤدي  إلى حادث وخيم

حادث تلفيات 
وحادث وشيك ذو 

إحتمالية عالية

يجب مراقبة حالة 
األساك الكهربائية 

والعمر اإلفتراضي

2014/12/23

ورشة صيانة 
الطوب 
الحراري

عندما كان عامل المقاول ينقل الفرن انحشرت 
اصبعه الوسطى بين صفيحتي الفرن مما تسبب 

بإصابته بجروح طفيفة. 
يجب ترتيب موقع العمل، 

وإجراء فحص منتظم 
لمعدات الوقاية.

إصابة طفيفة
الحالة الغير مرضية 
لموقع العمل و عدم 

إستخدام معدات 
وقاية اليدين 

2014/12/27

خط الصهر 
 4

عنبر 8

بينما كان عامل المقاول يزيل غطاء وعاء الصهر  
تحرك الغطاء بمفرده نتيجة للتجاذب المغناطيسي 
و ضرب ساقه اليمنى مما تسبب في إصابته بجروح 

ونقل  لمركز البا الصحي.

ضرورة مراجعة  خطوات 
العمل و ذلك عن طريق 
إجراء »تقييم المخاطر«

اصابة طفيفة
تبين أن العامل غير 
ملم بخطوات العمل.

2014/12/24
خط الصهر 

4
 عنبر 7

بينما كان العامل ينزل من الرافعة PTA رقم  19 
باستخدام السلم بالقرب من خلية الصهر 7103 و 
اثناء فتح باب الشاحنة تفاجىء به ينغلق على يده 
اليمنى، فتم نقله لمركز البا الصحي لتلقي العاج.

يجب التركيز على توعية 
عمال المقاولين والتأكد 
من وجود مثبت ألبواب 

الرافعة

اصابة طفيفة
ان باب الرافعة ثقيل 

و لم ينتبه العامل 
عندما فتح الباب و 

امسك بحافته.

2014/12/28
كاربون 1 & 
2   معمل 
القضبنة 1

  )J( بينما كان العامل يحاول ان يوصل معاق
بالرافعة رقم 2 ، انحشر المعاق بين الحاجز و 

ارتطم فجأة بذراع العامل مسببا أصابة له. و تم نقل 
العامل الى مركز البا الصحي لتلقي

يجب توسعة حاملة 
معاليق الرافعة التي 
تحمل الهوك J  في 

الرافعات

أصابة طفيفة
التصميم الهندسي 
  J لحاملة المعاق
غير مناسب للعمل

خط الصهر 2014/12/29
C 5- عنبر

بينما كان عامل المقاول بصدد ثقب حفرة تمهيدية 
لشفط األلومنيوم في خلية الصهر رقم  C044 و  

حاول ان  يكسر القشرة باستخدام المصفاة، مما أدى 
الى تطاير بعض من مسحوق البودرة الساخنة على 
ثيابه و من ثم وصلت الحرارة الى قدمه اليسرى، 

مما ادى الى اصابته ببعض الحروق في ركبته 

تعمل االدارة في خط 
الصهر 4 و 5 على توفير 

جهاز جديد لكسر و 
تغطية الطبقة العلوية 

في خلية الصهر

أصابة عمل و تغير 
وظيفي مؤقت

تبين أن  كسر وثقب 
الحفرة يدويًا لها 

تأثيرات سلبية على 
سامة و صحة العامل

2014/12/29
المرفأ و 
التكليس

بينما كان العامل يحاول فتح صمام غاية المواد 
المترسبة  لمس من غير قصد جهاز  ضغط البخار 

مما أدى الى اصابته بحروق سطحية في رسغه و نقل 
فورًا الى مركز البا الصحي لتلقي العاج.

ينصح بنقل أو تغيير 
مكان الصمام إلى منطقة 

أكثر أمانًا، و على ادارة 
الصيانة استبدال العوازل 

الحرارية المتلفة

اصابة طفيفة
تبين أن العوازل 

الحرارية على األنابيب 
الساخنة قد تمت 

ازالتها
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بعـض اإلصـابات والحـوادث الوشيـكة الوقـوع لشـهر ديسمبر



النقابة الحرة لعمال بابكو تكرم
 المشــاركات فــي ملتقــى المرأة العربيــة العاملة«

قدمــت نائــب رئيــس النقابــة الحــرة لعمــال شــركة نفــط البحريــن بابكــو 
ورئيســة لجنــة المــرأة فــي النقابــة الحــرة  األســتاذة فاطمــة فخــرو رســالة 
النقابــة الحــرة الاتــي شــاركن فــي ملتقــى المــرأة  شــكر لعضــوات 
ــن  ــال البحري ــات عم ــر لنقاب ــاد الح ــه االتح ــذي نظمت ــة ال ــة العامل العربي
فــي األول والثانــي مــن ديســمبر .. والــذي إســتفدن منــه كثيــرا وإلتقيــن 
ــرأة  ــن دور الم ــات ع ــن المعلوم ــي وتبادل ــن العرب ــن الوط ــات م بالنقابي
فــي وطنهــن واســتفدن مــن خبراتهــن النقابيــة فــي هــذا الملتقــى 
الــذي كان أكثــر مــن رائــع والــذي تمــت فيهــا اإلفــادة واإلســتفادة ..

عاملين محظوظين يفوزان بالجوائز الكبرى في إحتفالية »اليوم العائلي«
ــر 3-1   ــوط الصه ــرة خط ــن دائ ــري م ــر الب ــن جعف ــاز العاملي ف
ــز  ــأ بالجوائ ــس والمرف ــرة التكلي ــن دائ ــاس م ــد عب ــن أحم وحس
الكبــرى فــي إحتفاليــة اليــوم العائلــي بمناســبة  العيــد الوطنــي 
الشــركة  وإدارة  ألبــا  عمــال  نقابــة  أقامتهــا  التــي  المجيــد 
ــى  ــزة األول ــا، والجائ ــادي ألب ــي بن ــرس الوطن ــع الح ــاون م بالتع
عبــارة عــن ســيارة شــفروليه مقدمــة مــن شــركة منصــوري 
ــدا  ــة هون ــة ناري ــن دراج ــارة ع ــة عب ــزة الثاني ــات، والجائ للنقلي
شــدو مقدمــة مــن شــدان للصيانــة وكونتيننتــال إلطــارات 
ــد  ــيد خال ــن الس ــز كًا م ــليم الجوائ ــاء تس ــر لق ــيارات.  حض الس
المنصــوري صاحــب شــركة نقليــات منصــوري الــذي تــم تكريمــه 
علــى دعمــه المســتمر  فــي العيــد الوطنــي  ورئيــس نقابــة عمال 
ــة. ــس إدارة النقاب ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــي و ع ــي البنعل ــا عل ألب

اإلدارة التنفيذية خلف كواليس اللجنة الخيرية 

اللجنــة الخيريــة فــي البــا هــي المعنيــة بمســاعدة عمــال 
وعامــات الشــركة ماديــًا فــي حــال تعرضهــم لحــاالت طارئــة 
اإلدارة  و  النقابــة  مــن  تأسيســها  منــذ  اللجنــة  فشــكلت   ،
التنفيذيــة و باإلضافــة للدائــرة الطبيــة كمختصين فــي تقييم 
الحالــة الطبيــة للنظــر فــي الطلبــات المقدمــة للمســاعدة 

ــبوعي.  ــكل اس بش

و غالبــًا ما يحــاول ممثلوا األدارة في هذه اللجنة من باب تقليل 
النفقــات و المصروفــات التمصــل مــن تحمــل الكلفــة الفعليــة 
التــي يحتاجهــا العامــل والــذي يضطــر الــى  مراجعــة اللجنــة 
الخيريــة مــرات عديــدة من اجل  اقناعهــا بزيادة  مبلــغ المنحة.

و مــن الواضــح ان حتــى اللجنــة الخيريــة لــم تســلم مــن هــذه 
ــى حســاب العمــال الذيــن يتعرضــون  ــة عل السياســة االدخاري
لمواقــف طارئــة ويكونون في امس الحاجة للمســاعدة المادية.

ــاعدة  ــا اي مس ــى الب ــوا عل ــن يبخل ــا ل ــي الب ــال ف ان كل العم
فــي حــال احتاجــت لمســاعدتهم فــي اي ظــرف طــارىء, وهــذا  
مــا تــم اثباتــه فــي كل المواقــف الســابقة ولكــن الغريــب انــه 
عندمــا يحتــاج العامــل ان تقــف البــا معــه فــي الظــرف الطــارىء 

يجــد ذلــك غيــر ممكــن.

رفــع الســيد يعقــوب يوســف محمــد رئيــس المجلــس التنفيــذي لاتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن 
تهانيــه الخالصــة إلــى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل  بمناســبة 
خليفــة حفظــه اهلل، مؤكــدًا تطلــع شــعب وعمــال البحريــن أن تكــون هــذه الحكومــة كمــا عهدناهــا دائمــًا 
ــع  ــن، ودف ــاء البحري ــة ألبن ــة هانئ ــاة كريم ــق حي ــي تحقي ــا ف ــودة عليه ــال المعق ــات واآلم ــتوى التطلع ــي مس ف
مســيرة التقــدم والنمــاء، وتحقيــق كل مــا فيــه نهضــة ورفعــة مملكــة البحريــن ومصلحــة المواطنيــن.
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اإلتحاد الحر يرفع أسمى آيات التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
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!!شـاروون تحـرك أذيالهـا لتفتيـت اتحـاد العـمـال العــرب ) 2-1( الثــــورة   خـضـــم  فــي  تونـــس  فـــي  النظـــام  مـــع  يتحالـــف  والـعباســـي 

»الربيع  إيجابيات  مــن  إن  
اسقط  أنه  هو  الشحيحة  العربي« 
أقنعة وكشف عورات من يطلقون 
»نقابيين«  مسمى  أنفسهم  على 
هم  الحقيقة  وفي  بلدانهم،  في 
على  كومبارس  سوى  يصلحون  ال 
السيء  فتمثيلهم  المسرح..  خشبة 
أكاذيبهم،   ماكشف  سرعان  جــدًا 
وأالعيبهم وخططهم مع األخطبوط 
الحركة  لتفتيت  يحركهم  ــذي  ال

النقابية العربية.

منازع  دون  األول  الصف  بطلة 
هي » شاروون بورو« األمين العام 
 ،)ITUC(   لاتحاد الدولي للنقابات
فهي لم تكل ولم تمل منذ بداية 
العربي«  »الربيع  في  شعلة  أول 
النقابات  في  اعوانها  بتحريك 
العربية هنا وهناك، بخطط تسعى 
االتحاد  وحده  لتدمير  خالها  من 
أكبر  يضم  والذي  القومي  النقابي 
في  والنقابية  العمالية  االتحادات 
الوطن العربي وهو االتحاد الدولي 

 )ICATU( العرب  عمال  لنقابات 
والذي ينتسب له أكثر من 17 اتحاد 
عربي منها : مصر، سوريا ، لبنان ، 
العراق   ، السودان   ، ليبيا   ، األردن 
و  المغرب   ، الكويت   ، البحرين   ،

الجزائر. 
االتحاد  إن  بورو  شاروون  يغيظ 
العرب  عمال  لنقابات  الــدولــي 
إنطاقته  ــدأ  ب منذ   )ICATU(
بدمشق عام 1956 قد واجه جميع 
األمبريالية  مــؤامــرات  و  خطط 
والصهيونية في المنطقة العربية 
العرب،  العمال  مصالح  عن  ودافع 
اتحاد  صوت  أن  ايضا  ويغيظها 
المناصر   )ICATU( العرب  عمال 
بشكل  وقف  الفلسطينية  للقضية 
مع  التطبيع  ضد  وشامل  حاسم 
يهما  نفسها  شــاروون  اسرائيل.. 
النقابية  المنظمات  بين  التطبيع 
)الهستدروت(  ونقابات  العربية 
عيني«  »عوفر  برئاسة  االسرائيلي 
القذرة  اللعبة  في  شريكا  فعوفر 
منها  ويريد  بورو«  شاروون   « مع 

الممنتجات  مقاطعة  تمنع  ان 
في  معه  تقف  وان  األسرائيلية 
امام  العربية  البلدان  ابواب  فتح 

المنتجات 
األسرائيلية 

ــال  ــ مـــــن خ
تطبيع  عملية 
ــي  مع  ــاب ــق ن

الكيان 
الصهيوني.

 وللدخول 
ــى الــوطــن  إلـ

العربي 
وتدمير وحدته 
على  والرقص 
جراحه احتاجت 
أن  شــــاروون 
أتباعا   تجند 
يأتمرون  لها 

بأمرها 
يافطة  تحت 

»نقابيين 
فباعوا   عــرب« 

من باع ضميره واشترى به تمثيل 
في هذه المنظمة الدولية او تلك. 
المال  من  حفنة  أجــل  من  نعم 

o رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة  و حسين العباسي  o الشيخ راشد الغنوشي و حسين العباسي o شعار االتحاد العام التونسي للشغل

o حسين العباسي ينحني لزين العابدين و الحبيب بورقيبه 
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o شاروون بورو، حسين العباسي، شاهر سعد o سلمان محفوظ، شاهر سعد، حسين العباسي

الدولي  االتحاد  قبل  من  يتلقونها 
الرسمي  الراعي   )ITUC( للنقابات 
والورشات  والمؤتمرات  للحفات 
المدفوعة األجر بأمر من المخابرات 
النقابية  وواجهتها  األمريكية 
المتمثلة بمركز التضامن األمريكي 

.American Solidarity
أسست شاروون اتحاد عمال عربي 
بمساعدة من تنصلوا من هويتهم 
العربي  االتحاد   « وأسمته  العربية 
له  تنتمي  لم  والذي   .. للنقابات« 
هي:  عربية  اتحادات  ثاثة  سوى 
للشغل«  التونسي  العام  »االتحاد 

برئاسة حسين العباسي، و«االتحاد 
البحرين«  عمال  لنقابات  العام 
وفرّع  المحفوظ،  سلمان  برئاسة 
برئاسة  فلسطين  نقابات  اتحاد 
تنطلي  ان  اجل  ومن  سعد.  شاهر 
ان  قالوا  األخرين  على  حيلتهم 
اتحادهم بعيد عن سيطرة االنظمة 
باقي  وان  مستقل  وانــه  العربية 
اليهم  تنضم  لم  والتي  األتحادات 
اتحادات عربية تابعة لألنظمة  هي 
الحاكمة. وهكذا بجرت قلم تناسوا 
تاريخهم وانهم هم من تحالف مع 
من  مع  وتحالف  السابقة  األنظمة 

تزعم من جديد.
في  العباسي  وجود  نستنكر  وال 
كبير  وباع  تاريخ  فله  بورو  فريق 
الشعب  ضد  االنظمة  مناصرة  في 
عهد   في  العباسي  تربى  فقد   ..
العابدين«  ــن  »زي و  »بورقيبه« 
حكمهم  سنوات  طيلة  وساندهم 
في تونس.. وعندما دار الزمان على 
علي  بن  العابدين  زين  الرئيس 
وركب  والئه  بتحويل  العباسي  قام 
الذي  الجديد  النظام  وراء  الموجة 

خلفته الثورة.
العباسي  على  غريبا  ليس  وهذا 

عبدالسام  يد  على  تربى  ــذي  ال
لألتحاد  السابق  العام  االمين  جراد 
التونسي للشغل والذي كتب برسالة 
الى الرئيس  زين العابدين بن علي 
قبل  التونسية  الثورة  فيها  يهاجم 

ان يسقط النظام التونسي.
العباسي  يأتي  ان  المضحك  من 
يكن  لم  اتحاده  ان  وليقول  بعدها 
ولكن  التونسي  النظام  الى  تابعا 
التي  الصورة  العباسي  نسى  هل 
يد  بتقبيل  يهم  وهو  له  التقطت 
علي؟؟  بن  العابدين  زين  الرئيس 

وللحديث بقيه..
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

االتحاد العام التونسي للشغل 
االخ رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي 

إن االتحــاد العــام التونســي للشــغل يديــن األحــداث التــي حدثــت بعــدة 
مناطــق بالجمهوريــة والتــي كشــفت فيهــا الســلطات مــآرب هــذه الفئــة 
ــي  ــام التونس ــاد الع ــرفاء االتح ــدى ش ــا تص ــا، كم ــن يقوده ــه وم الضال
للشــغل إلحبــاط عــدة مظاهــرات والضــرب علــى األيــادي الخفيــة التــي 

تســير مــا يســمى بثــورة المنتحــر البائــس محمــد البوعزيــزي.
ــه  ــل مكونات ــغل بكام ــي للش ــام التونس ــاد الع ــم أن االتح ــا نعدك كم
وخبرتــه وحنكتــه فــي مثل هــذه الظــروف العصيبــة أن يحــول التجمعات 
فــي تونــس والشــعارات بــأن تنــادي بالمطالبــه بترشــيحكم لســنة 
ــا  ــغل أن يواكبه ــي للش ــام التونس ــاد الع ــى االتح ــي يتعن 2014 والت
ــر.  ــز ولتونــس التغيي ــًا لكــم بمــا قدمتمــوه لهــذا الوطــن العزي إعتراف
كمــا أعددنــا جملــة األدلــة الموثقــه ضــد مــن نعتبرهــم رمــوز الفتنــه 
ــا  ــا به ــة أمدن ــراب الجمهوري ــل ت ــي كام ــرات ف ــادي المظاه ــم قي وه
ممثلــو النقابــات المحليــة ضــد المحتجيــن والمعتصميــن أمام الــوزارات 
واألعمــال  اإلقتصــاد  يعطلــون  والشــوارع  والمؤسســات  والواليــات 

ــى .. ؟؟ ــة والفوض ــداث البلبل ــن إح محاولي

ــى  ــاظ عل ــاد للحف ــم بالمرص ــغل له ــي للش ــام التونس ــاد الع وإن اإلتح
ــة.   ــح الوطني ــبات والمصال المكتس

بيان التضامن مع النظام 



طائرات  من  النقل  حركة  شهدت 
اليونان  أنحاء  في  وعبارات  وقطارات 
 27 الموافق  الخميس  ــوم  ي ــًا  ــاك إرب
الكثير من  أغلقت  نوفمبر 2014، حيث 
النقابات  قيام  جــراء  العامة  الخدمات 
بتنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة في 
مختلف أنحاء الباد احتجاجًا على إجراءات 

التقشف الحالية.
وتسبب اإلضراب الذي دعت إليه كبرى 
في  والعام  الخاص  القطاعين  نقابات 
الباد وهما ) جي إس إي إي( و)إيه دي إي 
الحكومية  المدارس  إغاق  في  واي(  دي 
واضطرار المستشفيات ومرفق اإلسعاف 
إلى االعتماد على أقسام الطوارئ فقط. 
وألغيت العشرات من رحات الطيران 

امتنع  الذي  الوقت  أعيد جدولتها في  أو 
العمل  عن  الجويون  المراقبون  فيه 

منتصف ليل األربعاء/ الخميس. 
ولم تغادر العبارات الموانئ وتوقفت 

خدمات سكة الحديد عبر الباد. 
السجون  في  العاملون  أيضًا  وشارك 
ــي اإلضـــراب  ومــوظــفــو الــمــحــاكــم ف
تعطل  أن  المحتمل  من  خطوة  وهي 
النقابات  وستعقد  المقررة.  المحاكمات 
مدينة  وفي  أثينا  عبر  حاشدة  مسيرات 

ثيسالونيكي الساحلية بشمال الباد.
 ويأتي هذا عقب إضراب للصحافيين 
قبل يوم تسبب في توقف جميع نشرات 
لم  لذلك  ونتيجة  اليونان،  في  األخبار 

تصدر أية صحيفة في يوم الخميس. 

العامل  18

االتحاد العالمي للنقابات يتضامن مع العمال 
في الواليات المتحدة ضد التمييز العنصري

للنقابات  العالمي  االتحاد  عبر 
العمال  مع  تضامنه  عن   )WFTU(
العنصرية  ــد  ض األمــريــكــيــيــن 
ايضا  وأيــد  لها.  يتعرضون  التي 
في  انطلقت  الــتــي  الــتــظــاهــرات 
المتحدة  بالواليات  المدن  مختلف 
أنواع  والتي عبرت عن رفض جميع 
التفرقه العنصرية التي تمارس ضد 

العمال وتنتهك حقوقهم.
توالت  قد  التظاهرت  وكانت 
أمريكا  أنحاء  جميع  في  وانتشرت 
األســود  الشاب  لمقتل  استنكارًا 
عاما”،   18“ بــراون  مايكل  األعــزل 

على  النهار  وضــح  في  قتل  الــذي 
فيرغسون  في  شرطة  ضابط  يد 
بضواحي مدينة سانت لويس في 9 

أغسطس الماضي.
الواسعة  االحتجاجات  واستمرت 
العنيفة ضد الشرطة  واالاشتباكات 
في  العدالة  بتطبيق  للمطالبة 
فيرغسون  في  المتحدة  الواليات 
األشهر  خال  المدن  من  وغيرها 
العدل  ــر  وزي دفــع  مما  الماضية، 
لتقديم  هولدر  ــك  إري األمريكي 
استقالته، والجدير بالذكر أن هولدر 
من جهته كان عام 2008 أول رجل 

أسود يتبوأ هذا المنصب.
للنقابات   العالمي  االتحاد  وأكد 
انه نيابة عن 95 مليون   )WFTU(
أنحاء  عامل منتسبين له في جميع 
العالم، يعلن عن رفضه لجميع أنواع 
التفرقة العنصرية التي تمارس ضد 
األصول  من  والمواطنين  العمال 
المتحدة،  الواليات  في  اإلفريقية 
كما أدان االعتداءات الوحشية التي 

ارتكبتها عناصر الشرطة.
أن  العالمي  االتحاد  بين  كما 
التمييز  ضد  تقف  النقابية  الحركة 
العاملين،  بين  أشكاله  بجميع 

التمييز  ــان  ك إن  النظر  بغض 
مذهبي..أو  ..أو  ديني  أو   .. عرقي 
هم  فالعمال  الجنس،   أساس  على 
جميعهم أخوة ويقفون صفًا واحدًا 

لتحقيق مصالح مشتركة.
على  العالمي  اإلتــحــاد  وأشـــار 
أن  ــل  اج مــن  يناضل  ــوف  س ــه  إن
على  الحفاظ  بهدف  العمال  يتحد 
مع  يتسامح  لن  ــه  وإن حقوقهم، 
ضد  دولة  أي  تمارسه  الذي  العنف 
مع  دائمًا  وسيقف  العاملة،  الطبقة 
القطاعات المضطهدة حتى تحقيق 

مطالبها.

إضــراب عــام فــي اليونــان يشــل حركــة النقــل والخدمــات



وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من األخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

العامل  19

مقتل سبعة عمال في العراقعمال وزارة الصناعة يحتجون

الدرك يعتقل 32 عامًا من » حاويات العقبة«

تعاون عمالي بين اتحادات مصر ولبنان والعراق

إضراب وزحام وفوضى في وزارة التجارة

إسرائيل تشدد إجراءاتها ضد الفلسطينيين

استغال العمال في شركة »Apple« األمريكية

وفاة عامل فلسطيني سقط من مبنى قيد اإلنشاء

وفاة عامل إثر حريق بسكن العمال

3 شركات تفصل موظفين سعوديين

الجديد  في ملفي التأمين الصحي وحماية المعلم األردن تبحث إنشاء نقابة للطياريين

أوضاع العمالة المصرية  في لبنان

السعودية : فصل »154« موظفًا

إضراب عمال النظافة ينذر بكارثة صحية

إضراب عمال إيطاليين على اإلصاحات الحكومية

نظــم عمــال شــركات وزارة الصناعــة والنقابــات العماليــة 
برئاســة االتحــاد العــام لنقابــات عمــال العــراق  والناشــطين 
النقابييــن وقفــة احتجاجيــة يــوم الجمعــة الموافــق 19 
ديســمبر، وســط بغــداد إللغــاء نظــام التمويــل الذاتــي و 
تحويلــه إلــى مركــزي و دفــع رواتــب العمــال المتأخرة لألشــهر 

ــة. ــة الوطني ــم الصناع ــة و دع الماضي

وفاة عامل مصري أثناء تنقيبه عن اآلثار
إنهيــار  نتيجــة  مصرعــه  مصــري  عامــل  لقــى 
مبنــى أثنــاء  حفــره بــاألرض للتنقيــب عــن اآلثــار 
ــى المستشــفى  ــه إل ــة الســادات، و تــم نقل بمدين

ــرة. ــه األخي ــظ انفاس ــه لف ــام إال أن الع

بحــث محمــد وهــب اهلل، األميــن العام التحــاد العمــال المصري، 
و الــذي يــرأس وفــد االتحــاد فــي زيارتــه للبنــان أوجــه التعــاون 
المشــترك مــع اتحــاد العمــال اللبنانــي برئاســة غســان غصــن، 
و التعــرف علــى أوجــه الرعايــة التــي يقدمهــا اإلتحــاد لنحــو 25 

ألــف عامــل مصــري هنــاك.

رئيس إتحاد البترول يندد بسلب حقوق العمال
اتحــاد  رئيــس  الكنــدري  يوســف  رفــض 
البتروكيماويــات  وصناعــة  البتــرول  عمــال 
أعضــاء  بعــض  مــن  الصــادرة  التوصيــات 
مجلــس األمــة بشــان إلغــاء مكافــأة المشــاركة 
بالنجــاح معتبــرًا هــذا التصــرف هــدرًا لحقــوق 
العامليــن، مضيفــا أن الحقــوق العماليــة ال 

تمــس و أنهــا محصنــة مــن العبــث .

ــفى  ــل أن مستش ــي وزارة العم ــدر ف ــال مص ق
األربعــاء،  يــوم  اســتقبل  العــام  الفلوجــة 
الموافــق17 ديســمبر2014،   ســبعة جثــث 
لعمــال وخمســة جرحــى آخريــن نتيجــة ســقوط 
قذيفــة علــى جســر شــمال الفلوجــة اثنــاء 

قيامهــم بنقــل مــواد غذائيــة.

عقــد فــي وزارة النقــل إجتماعــًا لبحــث مطلــب الطياريــن 
أســوة  لهــم،  نقابــة  تأســيس  فــي  المتعلــق  األردنييــن 
بالنقابــات المهنيــة األخــرى. وحضــر اإلجتمــاع كا مــن وزيــر 
العمــل األردنــي، و وزيــر النقــل، و رئيــس هيئــة تنظيــم 
الطيــران المدنــي،  و إتفــق الحضــور علــى تشــكيل لجنــة تكون 
مهمتهــا اســتيفاء الشــروط المطلوبــة  لتأســيس هــذه النقابة 

ــبة. ــريعية المناس ــر التش ــن األط ضم

ــم، و  ــة المعل ــن و حماي ــي أم ــن أن ملف ــة المعلمي ــدت نقاب أك
التأميــن الصحــي و الخدمــات الصحيــة، مــا يــزاالن يراوحــان 
ــع  ــة م ــا النقاب ــت اليه ــي توصل ــات الت ــم االتفاق ــا، »رغ مكانهم
الحكومــة قبــل أشــهر، مــن أجــل تعليــق اضرابهــا«. و قــال 
ــى ثاثــة  ــد عل ــه »رغــم مــرور مــا يزي ــة إن الناطــق باســم النقاب
أشــهر علــى تلــك التفاهمــات، إال أن هذيــن الملفيــن األساســيين 

ــا. ــان مكانهم ــزاالن يراوح ــا ي م

اعتقلــت قــوات الــدرك األردنــي 32 شــخصا مــن 
ــة، بعــد أن  ــاء حاويــات بالعقب عمــال شــركة مين
اســتخدمت الغــاز المســيل للدمــوع لتفريقهــم، 
و توقــف العمــل فــي الشــركة بســبب إصــرار 
إدارة الشــركة علــى تحديــد آليــة الــدوام اســتنادا 
ــذي يحــق لصاحــب  ــون العمــل ال ــى مــواد قان إل
ــمي دون  ــدوام الرس ــاعات ال ــم س ــل تنظي العم

ــال. ــبة للعم ــوق المكتس ــاس بالحق المس

برئاســة جبالــي  لنقابــات عمــال مصــر  العــام  االتحــاد  عقــد 
ــات  ــة مباحث ــمبر جلس ــق 13 ديس ــبت المواف ــوم الس ــي ي المراغ
مــع وفــدي اتحــاد نقابــات عمــال العــراق واالتحــاد العــام للعمــل 
فــي لبنــان، حيــث تناولــت الجلســة أوجــه التعــاون المشــترك علــى 
المســتويين المحلــي والعربــي والتأكيــد علــى الروابــط األخويــة 
وتعظيــم دور العمــال العــرب فــي التنميــة والتصــدي لمحــاوالت 

ــة. ــات الدولي ــض المنظم ــن بع ــراق م اإلخت

الفلســطينية  المدنيــة  الشــؤون  وزارة  فــي  مســؤول  قــال 
عمــل  مــن 600 تصريــح  أكثــر  تجديــد  رفضــت  إســرائيل  إن 
الخــط  داخــل  األحــداث  توتــر  لمواطنيــن فلســطينيين، منــذ 
األخضــر )إســرائيل( قبــل نحــو ثاثــة شــهور، ألســباب وصفتهــا بـــ 
»األمنيــة«. و أضــاف ان العمــال  يحصلــون علــى تجديــد لتصريــح 
ــلطات  ــت الس ــرة رفض ــذه الم ــي ه ــهورلكن ف ــدة 3 ش ــل لم العم
ــك. ــتدعى ذل ــبب يس ــدون أي س ــح ب ــد التصري ــرائيلية تجدي اإلس

رفع الحد األدنى ألجور القطاع الخاص
ــع  ــي رف ــدرج ف ــل بالت ــا تعم ــعودية أنه ــل الس ــفت وزارة العم كش
الحــد األدنــى ألجورالقطــاع الخــاص، حيــث تــدرس اآلن رفــع الحــد 
ــن  ــعودة م ــدل الس ــن مع ــب ضم ــف المحتس ــر الموظ ــى ألج األدن
800 دوالر إلــى 10 آالف دوالر، و ســيرفع الحقــًا إلــى 15 الــف دوالر، 
و تتجــه الــوزارة الحتســاب الموظــف الــذي يزيــد راتبــه عــن 15ألــف 
بأكثــر مــن موظــف فــي نســبة التوطيــن، ليحتســب بإثنيــن فــي 

حــال بلــوغ راتبــه 15 آلفــًا.

صرف معاشات العمالة المصرية »2015«
قــال ســتار دنبــوس، رئيــس االتحــاد العــام 
ــة  ــة فني ــاك لجن ــات عمــال العــراق، إن هن لنقاب
بــوزارة العمــل و الشــؤون االجتماعيــة العراقية، 
أصحــاب  مســتحقات  بحصــر  حاليــا  تقــوم 
المعاشــات المصرييــن، الذيــن كانــوا يعملــون 
فــي القطــاع الحكومــي العراقــي قبــل عــام 
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 154 والتعليــم  التربيــة  وزارة  فصلــت 
موظفــا إداريــًا، مبــررًة إلــى أنــه خطــأ إداري 
ــن  ــف م ــن و نص ــد عامي ــافه بع ــم إكتش ت
أنهــم  المفصولــون  و كشــف  تعيينهــم. 
ــم  ــلم راتبه ــدم تس ــدات« بع ــوا »تهدي تلق
األخيــر مــا لــم يوقعــوا علــى أوراق الفصــل، 
التــي  الرواتــب  الــوزارة  اعتبــرت  فيمــا 

عمــل.  »مكافــآت«،  إســتلموها 

فــي  النظافــة  شــركات  لعمــال  الكلــي  اإلضــراب  يــزال  ال 
مستشــفيات قطــاع غــزة و الــذي يدخــل يومــه الـــ13، يفاقــم 
الوضــع الصحــي و ينــذر بكارثــة صحيــة فــي حــال إســتمراره. 
فلــم يتســلم عمــال شــركات النظافــة العامليــن فــي القطــاع 
الصحــي رواتبهــم الشــهرية التــي ال تتجــاوز مائتــي دوالر، منــذ 
إعــان حكومــة التوافــق الفلســطينية يــوم 2 يونيــو الماضــي، 

حيــث يعيــش العمــال ظروفــا إنســانية صعبــة.

شــهدت وزارة التجــارة والصناعــة إضرابــًا لموظفيهــا يــوم 
االثاثــاء، 13 ينايــر 2015،  حيث قاموا بغلــق المنافذ الخاصة 
بالمراجعيــن، و توقفــوا عــن اســتام المعامــات الخاصــة، مما 
تســبب فــي ازدحام كبيــر أمــام اإلدارة، و قالت مصادر ان ســبب 
ــم   ــدم قدرته ــن وع ــدد الموظفي ــة ع ــى قل ــود ال ــراب يع االض
علــى انجــاز الكــم الكبيــر للمعامــات ، و أكــد المضربــون 
ان العــدد الحالــي ال يســتطيع تلبيــة مطالــب المراجعيــن.

شــارك اآلالف مــن عمــال النقابــات فــي إيطاليــا بإضــراب عــام 
فــي أكثــر مــن 50 مدينــة إيطاليــة، إحتجاجــًا علــى اإلصاحــات 
الحكوميــة التــي قالــوا إنهــا تقــوض حقــوق العمــال. و تســبب 
ــات  ــي المواص ــى ف ــن الفوض ــة م ــي حال ــام ف ــراب الع اإلض

العامــة و المــدارس والموانــئ و الخدمــات األخــرى.

كشــفت مقاطــع فيديــو مســربة عــن انتهــاكات جســيمة فــي مصنــع 
ــو  ــر الفيدي ــال.  و أظه ــق العم ــي ح ــي ف ــركة »Apple » االمريك ش
بعــض العمــال الذيــن ينامــون اثنــاء مناوباتهــم التــي تســتمر 12 
ــع الشــركة، حيــث اظطــر  ــا نتيجــة االجهــاد فــي مصان ســاعة يومي
أحــد العمــال للعمــل 18 ســاعة يوميــًا بشــكل متتالــي رغــم طلبــه 

اكثــر مــن مــرة الحصــول علــى يــوم راحــه.

ــة  ــات العمالي ــوية الخاف ــا لتس ــة العلي ــة العمالي ــادت الهيئ أع
ــددا  ــرحت ع ــرى س ــركات كب ــاث ش ــي ث ــعودية، موظف ــي الس ف
ــة  ــت الهيئ ــد، وقض ــرة التعاق ــاء فت ــة انته ــا بحج ــن موظفيه م
بإعــادة الموظفيــن وتســليمهم كافــة مســتحقاتهم الماليــة. 
وتعــرض الموظفــون الســعوديون فــي الشــركات الثــاث لفصــل 
تعســفي بحســب المحامــي عقــد العمــل الــذي توظــف علــى إثــره 

الموظفــون.

ــل  ــة عام ــى جث ــور عل ــت العث ــي الكوي ــاء ف ــال اإلطف ــتطاع رج اس
آســيوي فقــد بعــد إنــدالع حريــق فــي ســكن لعمــال إحــدى 
ــي  ــع ف ــق اندل ــى أن الحري ــارة إل ــدر اإلش ــرًا، وتج ــركات مؤخ الش
ســكن العمــال الــذي كان يضــم نحــو 1200 عامــل حيــث أنقــذ 
رجــال اإلطفــاء معظمهــم بعــد أن حاصرتهــم ألســنة اللهــب اال أن 
الشــركة المســؤولة عــن العمــال اكتشــفت فقــدان أحدهــم بعــد 

ــم. ــامل له ــر ش ــوا بحص ان قام

موقع »eBay« يعتزم فصل آالف العمال
ــال  و  ــريح آالف العم ــع eBay  تس ــزم موق يعت
ــع   ــتريت أن إدارة الموق ــة وول س ــت صحيف نقل
تفكــر فــي خفــض مــا يقــارب 10% مــن القــوة 
موظــف،  آالف   3 حوالــي  أو  لديهــا،  العاملــة 
كمــا توقــع التقريــر أن تكــون عمليــة التســريح 

ــركة. ــاص بالش ــر الخ ــم المتج ــن قس ضم

لقــي عامــل فلســطيني 25 عامــا، مصرعــه 
إثــر ســقوطه مــن الطابــق الســابع لبنايــة 
قيــد االنشــاء غربــي مدينــة القــدس. و أشــارت 
ــي  ــعاف الت ــم اإلس ــأن طواق ــة ب ــادر طبي مص
إنقــاذ  حاولــت  البنــاء  موقــع  الــى  وصلــت 
العامــل لكــن ســرعان مــا أعلنــت وفاتــه، و 
قالــت المصــادر أّن العامــل ســقط مــن ورشــة 
ــة. ــروح حرج ــه بج ــى إصابت ــا أدى إل ــاء مم بن
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دبابيس نقابية

بقلم / غازي الحمر 

على الحركة النقابية أن تجدد نضالها

ونحــن نســتقبل عامنــا الجديــد نتطلــع فيــه 
باألمــل نحــو األفضــل والغــد األكثــر إشــراقًا، 
يحــل  وعــام  علينــا  مضــى  عــام  وبيــن 
ــات  ــي محط ــف ف ــا أن نق ــب من ــا يتوج علين
المحاســبة والمراجعــة والحركــة النقابيــة 
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــًا ف ــك خصوص ــة بذل معني
وهــي تواجــه مســتجدات مرحلــة جديــدة 
تكتنــف  مضطربــة  إقتصاديــة  وظــروف 
عجلــة اإلقتصــاد بتداعيــات وأزمــات العالــم 
الرأســمالي التــي تشــعل فتيــل المتناقضــات 
وتضــارب المصالــح وتخنــدق عجلــة الصــراع 
الثــروة  بإكتنــاز  تســابق  بيــن  الطبقــي 
لهــذه  مالكــة  أقليــة  بيــد  وإســتغالها 
األعظــم  الســواد  حســاب  وعلــى  الثــروة 
ــة  مــن الكادحيــن المنتجيــن ومحركــي عجل

اإلنتــاج. 
حركتنــا النقابيــة هــي بأمــس الحاجــة اليــوم 
إلــى تجديــد ذاتهــا وتطويــر كيانهــا وغربلــة 
أجندتهــا النضاليــة حتــى تدفــع بدورهــا 
المنــاط بهــا وتحقــق مكانتهــا وموقعهــا 
ــو  ــعى نح ــا أن تس ــه عليه ــن خال ــذي م ال
ــن  ــاع ع ــي الدف ــا ف ــمى أهدافه ــق أس تحقي
والحفــاظ علــى  العاملــة  الطبقــة  حقــوق 
مكاســبها والتــي ربمــا تتهددهــا الضوائــق 
اإلقتصاديــة وعثــرات الكســاد الرأســمالي 
وأزماتــه المزمنــة والمســتعصية والتــي ال 
ــط  ــواق النف ــة أس ــتفحال أزم ــد إس ــف عن تق
إلــى  تداعياتهــا  ســتمتد  بــل  وأســعاره 
عجــوزات  منهــا  أخــرى  ومناحــي  جوانــب 
الموازنــة وإرتفــاع أســعار الخدمــات والســلع 
وسياســات  عمليــات  بــروز  جانــب  إلــى 
ــة  ــا الطبق ــلم منه ــن تس ــي ل ــف والت التقش
العاملــة ولــن تفلــت مــن لســعاتها وهزاتها 

الموجعــة. 
ــاب  ــع وأصح ــي المجتم ــا ف ــات الدني فالطبق
ــد  ــكاد تصم ــي بال ــة الت ــول المتواضع الدخ
هــم  المعيشــة  تكاليــف  بوجــه  أجورهــم 
ــكل  ــع، ف ــذا وض ــا لهك ــة الضحاي ــي مقدم ف
اليــوم وفــي أحســن  المؤشــرات متجهــة 
ومســتوى  صعيــد  علــى  التفــاؤل  حــاالت 
نحــو  يُنذرنــا  اإلنحــدار  إلــى  مملكتنــا 
ــروف  ــة وظ ــر مريح ــة غي ــات إقتصادي توقع
مســتجدة ال نعلــم كيــف ســيتم اإلعــداد لهــا 
ومواجهتهــا فــي مطابــخ عباقــرة اإلقتصــاد 
ــز  ــة عج ــول... لمعالج ــارج الحل ــاب مخ وأصح

* * * * * * *

ماهي الحكمة من إعان العجز في صندوق 
التأمينات اإلجتماعية في بداية كل دورة 

إنتخابية لمجلس النواب؟؟

* * * * * * *

بعــد أن فــازت مملكــة البحريــن بعضويــة 
 .. الدوليــة  العمــل  منظمــة  إدارة  مجلــس 
هــل ســيختار الوزيــر االتحــاد العمالــي الــذي 
اشــتكى علــى وطنــه لتمثيــل  عمــال البحريــن 

ــار ج ؟؟؟ ــي الخ ف

* * * * * * *

المنظمــات الدوليــة تعتــرف بــدور مملكــة 
البحريــن وتميزهــا فــي اتخــاذ المبــادرات 
الناجحــه فــي مختلــف المجــاالت العماليــة،  
والــدور اإلقليمــي والعربــي والدولــي والصوت 
والعربيــة.  الخليجيــة  للقضايــا  المعبــر 
فماهــي العلــة فــي عــدم تمثيــل االتحــاد 

الحــر  للعمــال فــي تلــك المنظمــات؟؟

* * * * * * *

ــع  ــتوفى جمي ــه واس ــه وحال ــاع حل ــد أن ب بع
ــى  ــور إل ــة للحض ــة والصحي ــراءات الازم االج
وبعــد   ، البــا  بشــركة  والعمــل  البحريــن 
ــر  ــخص غي ــه ش ــىء بأن ــل تفاج ــدأ العم أن  ب
مرغــوب فيــه ، وعليــه أن يغــادر البــاد بأســرع 
وقــت ممكــن !!  أيــن اإلنصــاف واإلنســانية؟؟ 

* * * * * * *

هــل النخفــاض ســعر النفــط تأثيــر علــى 
مشــروع الخــط الســادس  فــي البــا ؟؟ ألن 
بــأن ســعر تكلفــة  الكثيريــن يتســائلون  
ــعر  ــل إذا كان س ــون أق ــروع تك ــييد المش تش

النفــط مرتفعــًا.  

* * * * * * *
ماهــو الهــدف مــن تعطيــل مشــروع النقابــة 
ــركة؟؟  ــل إدارة الش ــن قب ــيارات م ــراء الس لش
فبعــد أن يتــم إنجــاز المعاملــة مــن قبــل 
النقابــة فــي يــوم واحــد تتــم تأخيــر المعاملــة 
لــدى الشــؤون القانونيــة بالشــركة لمــدة 

ــر ؟؟ ــهرين وأكث ش

* * * * * * *
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الميزانيــة وإرتفــاع معــدالت اإلنفــاق العــام 
فليــس  الوطنــي.  الدخــل  ميــزان  وإختــال 
بالغريــب أن نجــد فــي المســتقبل المنظــور 
الســلع  أســعار  فــي  مســبوق  غيــر  إرتفــاع 
اإلســتهاكية وإضطــرار الحكومــة لرفــع الدعــم 
عنهــا أو تقليصــه، وبالتالــي تتعاقــب هــذه 
ــر  ــعر لت ــع س ــو رف ــه نح ــم التوج ــه ليت الموج
البنزيــن ويتلوهــا إرتفــاع أســعار الخدمــات 
ــر  ــب غي ــوم والضرائ ــرض الرس ــي ف ــادة ف وزي
المباشــرة وبالتالــي توجــه القطــاع العــام نحــو 

الخصخصــة. 
والغيــر  الحــدوث  المتوقــع  الســيناريو  هــذا 
بعيــد ممكــن أن يتحــول إلــى كابــوس وغــول 
ــا يهــدد لقمــة عيــش آالف العمــال  فــي واقعن
ــر  ــام األم ــها أم ــة نفس ــة النقابي ــد الحرك لتج
ــه  ــش مع ــا التعاي ــرض عليه ــذي يف ــع ال الواق
بمنظــور جديــد ورؤيــة واســعة وإمكانيــات 
مكاســبها  عــن  الدفــاع  بمنطــق  واقعيــة 
وحقوقهــا المشــروعة والحفــاظ علــى مواقعهــا 
ــة  ــا المطلبي ــق قضاياه ــي تحقي ــة ف المتقدم
والمعيشــية، والتــي تتطلــب تجديــد نضــال 
الحركــة النقابيــة بحيــث لــم يعــد مــن المقبول 
أو المعقــول أن تظــل الحركــة النقابيــة ممزقــة 
ــة أو  ــادات إنتهازي ــات وقي ــى كيان ــة عل أو مبني
صوريــة ال تمثــل إال نفســها وبعيــدة كل البعــد 
ــا  ــادة ب ــا قي ــري أي إنه ــل الجماهي ــن العم ع
قاعــدة.... كذلــك لــم يعــد مهضومــًا أن يظــل 
ــرة  ــارج دائ ــام خ ــاع الع ــال القط ــي وعم موظف
ــة  ــة األجنبي ــل العمال ــة وبالمث ــة النقابي الحرك
التــي تشــكل أكثــر مــن 70% مــن مجمــوع 
القــوى العاملــة بحاجــة لوقفــه جــادة تجاههــا 
ــتفادة  ــي واإلس ــراك النقاب ــي الح ــا ف وإدماجه
ــح  ــكل الصحي ــا بالش ــا وتوظيفه ــن طاقاته م
ــة  ــرأة العامل ــة دور الم ــدر واألهمي ــذات الق وب
وحجمهــا اإلقتصــادي البــد مــن تفعيلــه نقابيًا. 
إن القيــادات النقابيــة مطالبــة اليوم أن ترســم 
مســتقبل الحركــة النقابيــة وتؤســس لبنــاء 
ــح  ــتراتيجية تفت ــة إس ــى رؤي ــي عل ــن مبن متي
ــادة فاعليتهــا  ــاق تطورهــا وتســهم فــي زي آف
لتواجــه متغيــرات الظــروف ومســتجدات الواقــع 
الــذي ال يعدهــا وال يراهنهــا دومــًا بــأن يكــون 
لهــا واحــة تفترشــها الــورود!! فنعيــم األمــس 
قــد ال يظــل علــى حالــه وهــو عرضة بــأن يبدده 
الحاضــر فــي زمــن أكثــر بؤســًا ووعــورة. فهــل 

الحركــة النقابيــة أعــدت عدتهــا للمســتقبل؟


