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محمد قهر الصعاب.. وحقق البطوالت

األمسية الشعرية »حواء« تكريما لالم

شــاروون تقــود هجومــًا علــى الشــيخ ســلمان 

ــى أن الرياضــة  ــع عل كســر القاعــدة وبرهــن للجمي
ــة  ــفِ بمزاول ــم يكت ال يحكمهــا عمــر وال ظــروف.. ل
تحقيــق  إلــى  ســعى  لكنــه  فحســب،  الرياضــة 

البطــوالت المختلفــة فــي  ســباقات القــدرة.

ــه  ــع مجموع ــاون م ــا بالتع ــال الب ــة عم ــت نقاب أقام
مــن الشــعراء الشــباب أمســية شــعرية بعنــوان 

ــا. ــادي الب ــال بن ــات العم ــًا المه ــواء« تكريم »ح

لالتحــاد  العــام  األميــن  بــورو  شــاروون  قــادت 
ــة  ــًا وحمل ــًا شرس ــات ITUC  هجوم ــي للنقاب الدول
عالميــة  تســتهدف ترشــيح الشــيخ ســلمان بــن 

.FIFA إبراهيــم لرئاســة االتحــاد الدولــي للـــ

عـمـال الـبـا 
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المحفوظ »خربها وتركها« !!!اللجنــة النســائية تحتفــي بالدكتــورة إلهــام عيد

ــذي لديــك، إال  ــن تشــعر بقيمــة الشــيء ال ــل: »ل يقــول المث
عندمــا تخســره«، وهــو مــا بــدا واضحًا منــذ رحيــل عبدالرحمن 
جناحــي واختيــاره التقاعــد، بعد أن خــدم البا وعمــل فيها منذ 
نعومــة أظفــاره، واآلن رحــل ليتــرك قســم المــوارد البشــرية 
مفتقــدا لخبراتــه وعملــه الــدؤوب الدائم والمتميــز... ) ص 8 ( 

عبدالرحمن جناحي:
 فارس الموارد البشرية 

يغادر البا
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مـــجـــلـــــس الــــوزراء يــــقـــــــرر: 
انطــاق مشــروع لتوظيف )15( ألــف بحريني

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســة أمــس برئاســة 
ــن  ــة ب ــر خليف ــي األمي ــمو الملك ــب الس صاح
ــور  ــوزراء، وبحض ــس ال ــة رئي ــلمان آل خليف س
ــن  ــلمان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس صاح
حمــد آل خليفــة ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، إطــالق 
ــي  ــف بحرين ــف )15( أل ــد لتوظي ــروع جدي مش
فــي القطــاع الخــاص خــالل الفتــرة مــن 2016 

حتــى 2018.. سيســتفيد مــن هــذا المشــروع 
عمــل  عــن  والباحثــون  الجامعــات  خريجــو 
ــة  ــف التخصصــات األكاديمي ــة مختل مــن حمل
والفنيــة، وحملــة الدبلومــا وشــهادة الثانويــة 
ــة  ــك بعــد نجــاح الحكوم ــي ذل ــة.. يأت العام
بحرينــي. آالف   10 توظيــف  مشــروع  فــي 

ــن  ــور ياســر الناصــر األمي ــك الدكت صــرح بذل
العــام لمجلــس الوزراء، وقــال: وافــق المجلس 

o  سمو رئيس الوزراء وولي العهد. 

فــي جلســته أيضــا علــى توســيع دائــرة اختصــاص 
اللجنــة الوطنيــة للشــراء الموحــد لألدويــة مــن 4 
اختصاصــات إلــى )12( اختصاصــا، ومــن بينهــا إعــداد 
قائمــة باألدويــة األساســية الوطنيــة، واســتخدامها 
وتطويرهــا والمراجعــة الدوريــة لهــا، بمــا فيهــا تلــك 
التــي يجــب االحتفــاظ بهــا فــي مخــازن وزارة الصحــة.

وقــال الدكتــور ياســر: لقــد بحــث المجلــس مجموعــة 
صناعــة  قطــاع  لتنميــة  الجديــدة  الخيــارات  مــن 
المنســوجات والمالبــس الجاهــزة، وتشــجيع االســتثمار 
فــي صناعــة المــواد الخــام، بمــا يكفــل زيــادة تصديــر 
المنتجــات البحرينيــة، بمــا فــي ذلــك التوســع فــي 
إنتــاج مختلــف أنــواع النســيج ذي الجــودة العاليــة.

وأضــاف األميــن العــام: لقــد اســتعرض المجلــس 
التــي  المؤشــرات االقتصاديــة لعــام 2015، وهــي 
ــبة  ــي بنس ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــن نم ــفت ع كش
3.2%. وبلــوغ معــدل التضخــم 1.9%، وبلــوغ حجــم 
التبــادل التجــاري غيــر النفطــي إلــى 8.2 مليــارات 
دوالر، وانخفــاض العجــز فــي الميــزان التجــاري بنســبة 

14% فــي عــام 2015 مقارنــة بعــام 2014.
هــذا  فــي  المناقشــات  أن  ياســر  الدكتــور  ويؤكــد 
الموضــوع كشــفت أنــه قــد منحــت موافقــات مبدئيــة 
لـــ204 مشــاريع صناعيــة، بلغــت قيمــة االســتثمارات 
منــح  كمــا  دينــار..  مليــون   174 حوالــي  فيهــا 
قيمتهــا  نهائيــة،  موافقــات  صناعيــا  مشــروعا   95

دينــار. مليــون   45 االســتثمارية 

ــة  ــر خليف ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــتقبل صاح اس
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء االتحــاد 

ــن. ــال البحري ــات عم ــر لنقاب ــام الح الع
ــوزراء أن  و أكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس ال
االتحــاد العــام الحــر لعمــال البحريــن كيــان جديــد 
التــي  العماليــة  المكتســبات  وينمــي  ســيحفظ 
تحققــت فــي المملكــة،  مؤكــدًا ســموه أن الحكومة 
تعمــل علــى تهيئــة البيئــة العماليــة المثاليــة التي 
ــل  ــي للعام ــي والنفس ــتقرار الوظيف ــن االس تضم
ألثرهــا اإليجابــي فــي زيــادة إنتاجــه، حاثــًا ســموه 
علــى أهميــة التمســك بالــرأي المشــترك وجماعيــة 
القــرار ووحــدة الهــدف، وأن تكــون هــذه الثوابــت 
منطلقــًا فــي عمــل االتحــاد الحــر لعمــال البحريــن 
المســتقبلي، معربــًا ســموه عــن االعتــزاز بالوقفــات 
الوطنيــة المشــرفة لعمــال البحريــن ممــن أصــروا 
أحلــك  فــي  العمــل  اســتمرار دورة عجلــة  علــى 
ــن كل  ــعب البحري ــن ش ــا وم ــم من ــروف، فله الظ

ــة. ــف الوطني ــذه المواق ــزاز له ــر واالعت التقدي

رئيس الوزراء يستقبل االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

o  سمو رئيس الوزراء مع رئيس االتحاد الحر يعقوب يوسف ورئيس نقابة البا علي البنعلي .  
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عـمـــال الـــبـــــا 

التواصل والشكاوى 

تلفون :
17837457 

البريد اإللكتروني : 
Omalalba@gmail.com

العدد رقم )69(
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العدد 

المقاالت تعبر عن رأي أصحابها 

نشرة شهرية تصدر عن :

نقابة عمال البا

رئيس مجلس اإلدارة :
علي عبداهلل البنعلي

رئيس التحرير :
ندى ناجي 

اإلشراف العام :

عبداهلل المعراج

 

قصيدة مــرفــوعــة إلــى مــقـــام  
 صــاحب السمــو المــلكــي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
 رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر

غــزل أعطافهــم  فــي   ... المحبيــن  كل 
ســاترة الحســن  فــي  تــزل  لــم   ... وغــادةٍ 
تالحقنــي راحــت  ألحاظهــا  بــاُل  مــا 
حــورٌ طرفهــا   ... عيونــًا  يرينــي  مــن  يــا 
طالعــة كل  فــي  جرســها  علــى  أصحــو 
ثمــل عاشــقٌ  أنــي  تعلــم  فالنــاس 
أســمعه  ... البعــد  خيــال  مــن  طارقــًا  يــا 
ســحرًا بنــا  طافــت  الصبــا  نســيم  واســأل 
لمــن القصيــد  أزجــي  واقــف  إننــي  هــا 
يــده فــي  الجــود  عقــد  ســلمان  ابــن  هــذا 
كلــل دونمــا  وأعطــت   ... يــداه  فاضــت 
طرائقــه فــي  تمشــي  فاألريحيــات 
منازلــه تخلــو  ال  الغيــث  جــاور  مــن 
محمــدة القــول  فــذاك   ... حمــدًا  قلــت  إن 
ضاحكــة وهــي  الليالــي  وجــه  زاحمــتَ 
صانعــه أنــت  مجــدٍ  بميــدان  مرحــى 
واحتــه تلــك  عهــد  كفيــك  بيــن  مــا 
ســترت بمــا  باحــت  إذا  القلــوب  إن 
مفتــرق كل  يحمــي  مثلــك  كان  مــن 
قواعــده مــادت  إذا  البنــاء  إن 
بقعقعــةٍ تُحــزم  ال   ... المصاعيــب  حتــى 
تدفعــه البحــر  دخــول  يومــًا  رام  مــن 
يــا ســيدي ... هاجــس األوطــان فــي خََلــدي
ظفــٍر إلــى  إال  بنــا  ســعيتَ  فمــا 
ذؤابتهــا طــرت  مــا  بالمجــد  يهنيــك 
حلــل أنفاســنا  فــي  الــود  عالئــق 
عقدهمــا ينحــل  ال   ... عهــدان  فالعهــد 
بنــا الطريــق  طــال  حيثمــا   ... ســيدي  يــا 

المقــُل تشــرب  منهــا   ... المناهــل  وهــي 
خجــُل آهاتهــا  وفــي   ... الخــدود  حمــر 

الحيــُل؟  بهــا  ضاقــت  كالتــي  بالهــا؟  مــا 
األســُل أســمائها  مــن  األســنة  إن 
ترتجــُل القلــب  ثنايــا  مــن   ... قصيــدًة 
يــا ليتهــم عشــقوا ... مــن طــول مــا ثملــوا
الخجــل طبعــه  فقلبــي   ... لومــي  عنــك  دع 
ُقبــُل أعطافهــا  وفــي   ... جــاءت  أيــن  مــن 
عمــُل عزمــه  فــي   ... نعــمٌ  قولــه  فــي 
ملــُل بذلهــا  مــن  يدركهــا  وليــس 
المثــُل بهــا  يجــري   ... مثــاًل  غــدت  حتــى 
ينهمــُل وهــو   ... ســياًل  يدفــع  كالســيل 
العســُل قلبــه  مــن  صاغهــا  قطــرة  مــن 
جهلــوا وإن  أحالمــًا  النــاس  أعظــم  يــا 
المقــُل ســيفها  بــل   ... المهــا  فاســتوقفتك 
ســألوا مــا  خيــر  مــن  رواحلــه  تزكــو 
األمــُل بهــا  معقــودًا  الخيــل  كجبهــة 
العلــُل بعدهــا  وتشــفى   ... النفــوس  تصفــو 
والخطــُل الزيــف  رمــاه  إن  موطنــي...  فــي 
بلــُل تحتــه  كرمــل   ... خــواًء  أضحــت 
بطــُل فــارس  إال   ... للحــرب  وليــس 
تمتثــُل واألعمــاق   ... الــدر  عرائــس 
طلــُل أضالعــه  فــي  بــات  مــن  ضــل  مــا 
هــا أنــت تبنــي ... وباقــي النــاس قــد شــغلوا
المقــُل نحوهــا  ودارت   ... الصبــاح  شــمس 
الســبُل بنــا  ضاقــت  إن   ، الشــمل  منظومــة 
األوُل آبــاؤك   ... لكــم  بناهــا  وقــد 
وصلــوا أشــواطهم  بــدؤوا  األولــى  إن 

عــالئــق الــود

شعر: محمد حسن كمال الدين
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البنعلي :  الشيخ دعيج حقق الكثير من المكاسب لعمال البا 

لنقابــة عمــال  العموميــة  الجمعيــة  عقــدت 
ــرار التعديــالت  ــا اجتماعهــا االســتثنائي إلق الب
علــى االمتيــازات وترتيبــات المكافــأة الســنوية 
ــل  ــا توص ــرار م ــاع إق ــم باإلجم ــس(، وت )البون
اإلدارة  مــع  النقابــة  إدارة  مجلــس  إليــه 

التنفيذيــة للشــركة مــن اتفــاق.
وقــد وجهــت الجمعيــة العموميــة الشــكر إلــى 
ــيخ  ــركة الش ــس إدارة الش ــس مجل ــعادة رئي س
دعيــج بــن ســلمان آل خليفــة علــى الــدور الــذي 
قــام بــه مــن أجــل إقنــاع اإلدارة التنفيذيــة 
ــة  ــدف المحافظ ــات به ــض االقتراح ــول بع بقب
علــى مكتســبات العمــال، وأشــارت الجمعيــة 
ــج قــد  ــى أن الشــيخ دعي ــة إل ــة للنقاب العمومي
حقــق لعمــال البــا الكثيــر مــن المكاســب بــدًءا 
ــاًء  ــال وانته ــل العم ــي لعوائ ــن الصح بالتأمي

ــرار خطــة إنشــاء خــط الصهــر الســادس. بإق
وطلبــت الجمعيــة العموميــة مــن مجلــس إدارة 
النقابــة إبــالغ القيــادة السياســية فــي مملكــة 
ــك  ــة المل ــى رأســها حضــرة جالل البحريــن وعل
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه اهلل ورعــاه 
ــن  ــة ب ــر خليف ــي األمي ــمو الملك ــب الس وصاح
الــوزراء  رئيــس مجلــس  آل خليفــة  ســلمان 

الموقــر حفظــه اهلل ورعــاه، وصاحــب الســمو 
ــة  ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــر س ــي األمي الملك
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر حفظــه اهلل 
ــات  ــع كل اإلصالح ــا م ــال الب ــأن عم ــاه، ب ورع
االقتصاديــة التــي تهــدف إلــى حمايــة اقتصــاد 

مملكــة  وأن  وشــعبها،  البحريــن 
البحريــن قــادرة علــى اجتيــاز هــذه 

إن  حيــث  الصعبــة،  الظــروف 
العمــال فــي البــا لــن يفوتــوا 

مــع  للوقــوف  الفرصــة 
ــن  حكومــة وشــعب البحري
مــن  األزمــة  هــذه  فــي 
خــالل الموافقــة على هذه 
ــن  ــة بي ــة المبرم االتفاقي

الشــركة،  وإدارة  النقابــة 
وهــو دليــل علــى عــزم عمال 

ــة  ــاندة الحكوم ــى مس ــا عل الب
ــي ترمــي  ــات الت ــي كل السياس ف

البحرينــي  اإلقتصــاد  حمايــة  إلــى 
وتجعــل القطــاع العــام أحــد روافــد الدعــم 

ــة  ــة العمومي ــت الجمعي ــد طلب ــية. وق األساس

لنقابــة عمــال البــا بــأن يكــون هنــاك تكريــمٌ 
وعلــى  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي  لإلخــوة  حقيقــيٌ 
ــوا  ــذي قام ــدور ال ــوري، لل ــم م ــس تي ــها الرئي رأس
بــه فــي ســبيل الوصــول إلــى مثــل هــذه االتفاقيــة 

التاريخيــة.
العموميــة  الجمعيــة  أكــدت  وقــد 
عمــال  أن  البــا  عمــال  لنقابــة 
لمملكــة  مدينــون  البــا 
ولحضــرة  البحريــن 
صاحــب الجاللــة الملــك 
ــى آل  ــن عيس ــد ب حم
خليفــة عاهــل البــالد 
علــى كل  المفــدى، 
مــن  حققــوه  مــا 
نجــاح فــي ســاحات 
فــي  أو  اإلنتــاج 
الشــخصية،  حياتهــم 
عمــال  يتوانــى  ولــن 
البــا عــن دعــم البحريــن 
وســوف  وشــعبًا،  حكومــة 
يكــون العمــال فــي البــا فــي مقدمــة 

الدولــة.  مشــروع  عــن  المدافعيــن 

 عمــال البــا يؤكدون مســاندتهم لحكومــة البحرين في كل السياســات

o  عمال البا. o  علي البنعلي أثناء الجمعية العمومية. 
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بـــيــــــــان عــمــــالـــي مـــهـــم من

نقابــة عمال البا بشــأن عموميــة الحوافــز واالمتيازات
ــال  ــة عم ــة لنقاب ــة العمومي ــدت الجمعي عق
ــق  2016/02/21  ــد المواف ــوم األح ــا ي الب
مبنــى  فــي  االعتيــادي  غيــر  اجتماعهــا 
النقابــة لمناقشــة االتفــاق الــذي توصــل 
اإلدارة  مــع  النقابــة  إدارة  مجلــس  إليــه 
الجمعيــة  وناقشــت  للشــركة،  التنفيذيــة 

التاليــة: النقــاط  العموميــة 

دينــارا   20 الـــ  زيــادة  وقــف  ســيتم   .1
حزمــة  مــن  إلغاؤهــا  وســيتم  الســنوية، 
والموظفــات  الموظفيــن  لجميــع  الراتــب 

المســتقبل. فــي  ســيعينون  الذيــن 

2. ســيتم تحويــل العــالوة التراكميــة التــي 
تبلــغ 212 دينــارا بحرينيــا لتصبــح جــزءا 
ــن  ــع الموظفي ــي لجمي ــب األساس ــن الرات م
الثالثــة  المحاســبية  الفتــرة  مــن  ابتــداًء 

للعــام 2016.

األساســي  الراتــب  زيــادة  ســيتم   .3
االبتدائــي لموظفــي العمليــات - الدرجــة 
الرابعــة بمقــدار 50 دينــارا، ليصــل الراتــب 
األساســي إلــى 368 فــي الفترة المحاســبية، 
كمــا أن العــالوات االبتدائيــة ســتكون 128 
ــبية، أي  ــرة محاس ــكل فت ــا ل ــارا بحريني دين
أن الراتــب اإلجمالــي لهــم ســيصبح 496 
ــبية. ــرة المحاس ــي الفت ــا ف ــارا بحريني دين

ــي  ــالوات لعام ــام الع ــل نظ ــيتم تعدي 4. س
الفتــرة  مــن  ابتــداًء   2017 و   2016
عــام  كل  فــي  السادســة  المحاســبية 
ــادل %2. ــا يع ــاح بم ــار األرب ــن معي لتتضم

أ. ســيتم تعديــل الربحيــة الربعيــة لتكــون 
مــن 0% إلــى 0.50% نســبة إلــى صافــي 
األربــاح للشــركة الفعلــي، والــذي يهــدف 

إلــى أن يصــل إلــى 50 مليــون دوالر.

ســتكون  األربعــة  الماليــة  الحســابات  ب. 
كاآلتــي: الربــع األول مــن 1 يوليــو إلــى 30 
ســبتمبر، والربــع الثانــي مــن 1 أكتوبــر إلــى 
ــر  ــن 1 يناي ــث م ــع الثال ــمبر، والرب 31 ديس
إلــى 30 مــارس، والربــع الرابــع مــن 1 إبريل 

إلــى 30 يونيــو.

5. الربــع الرابــع والــذي يبــدأ مــن 1 إبريــل 
فيــه  يونيــو، ســيؤخذ  فــي 30  وينتهــي 
بعيــن االعتبــار األربــاح الفعليــة لشــهري 

إبريــل ومــارس باإلضافــة إلــى الربــح التقديــري 
لشــهر يونيــو نظــرًا إلــى أن الفتــرة المحاســبية 
ــخ  ــي لتاري ــالق المال ــل اإلغ ــع قب ــة تق السادس

ــو. 30 يوني

للفصــول  هــي  التراكميــة  التعديــالت   .6
ــي  ــادة ف ــاس الزي ــى أس ــق عل ــة، وتُطب األربع

السادســة. المحاســبية  الفتــرة 

اإلدارة  وافقــت  االتفاقيــة،  مــن  كجــزء   .7
لتقليــص  معــًا  العمــل  علــى  والنقابتــان 
الخســائر المتوقعــة من 70 مليون دوالر لســنة 
الدخــل. بصافــي  معادلتهــا  بهــدف   2016

و قــد أيــدت الجمعيــة العموميــة باإلجمــاع 
االتفاقيــة  بنــود  كل  علــى  األيــدي  وبرفــع 
ــعادة  ــى س ــا إل ــال الب ــكر عم ــل ش ــت نق وطلب
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الشــيخ دعيــج بن 
ســلمان آل خليفــة علــى الــدور الــذي لعبــه هــو 
والرئيــس التنفيــذي تيــم مــوري فــي تســهيل 
ــزات  ــى الممي ــة عل ــاوض والمحافظ ــور التف أم

ــال. ــا العم ــل عليه ــي حص ــبات الت والمكتس

انتقــال 212  أنــه بســبب  والجديــر بالذكــر 
دينــارا إلــى الراتــب األساســي فســوف يحصــل 

ــي: ــى اآلت ــال عل العم

1- ســوف تزيــد مســاهمة الشــركة النقديــة في 
ــن  ــا بي ــراوح م ــبة تت ــبية بنس ــرة محاس كل فت
ــروع  ــي مش ــارا ف ــى 29.680 دين ــارا ال 18 دين
االدخــار للعمــال كل علــى حســب مــدة خدمتــه. 

2- ســوف يزيــد المبلــغ النقــدي المضــاف إلــى 
الراتــب فــي كل فتــرة محاســبية، علــى أســاس 
افتــراض الزيــادة 5% بواقــع 10.600 دنانيــر.

3- ســوف تزيــد عــالوة الحــرارة بواقــع 21.200 
دينــارا لــكل فتــرة محاســبية )تعطــى للعمــال 
المســتحقين لمــدة 5 أشــهر فــي الســنة علــى 
أســاس مــن يســتحق نســبة 10% من العــالوة(.

بواقــع  المناوبــة  عــالوة  تزيــد  ســوف   -4
21.200 دينــارا لــكل فتــرة محاســبية )تعطــى 
ــى  ــة عل ــالوة المناوب ــتحقين لع ــال المس للعم
أســاس مــن يســتحق نســبة 10% من العــالوة(.

5- ســوف تزيــد عــالوة طبيعــة العمــل للعمــال 
المســتحقين لهــا بواقــع 21.200 دينــارا لــكل 

فتــرة محاســبية علــى أســاس مــن يســتحق 
نســبة 10% مــن العــالوة.

ــة  ــاعة اإلضافي ــدل الس ــد مع ــوف يزي 6- س
بمقــدار 1.300 دينــار، فعلــى ســبيل المثال 
عامــل راتبــه 500 دينــار، ســيتم إضافــة 
212 دينــارا بعــد االتفــاق ليصبــح راتبــه 
األساســي 712 دينــارا، وهــو مــا يزيــد فــي 
قيمــة ســاعته اإلضافيــة مــن 3.200 دنانيــر 

ــر. ــى 4.500 دناني إل

7- فــي حــال اعتمــاد البونــس راتبــا واحــدا 
يكــون  ســوف  دينــارا   212 مبلــغ  فــإن 
إضافيــًا ويحســب مــن ضمنــه، وبتقســيم 
ــيحصل  ــة س ــنة كامل ــى س ــغ عل ــذا المبل ه

العامــل علــى 16.310 دينــارا شــهريًا.

وبهــذا االتفــاق يصبــح مجمــوع الزيــادة فــي 
الرواتــب الفعليــة والتراكميــة تتــراوح بيــن 
دينــارا   120.190 إلــى  دينــارا   78.190
ــي  ــة وف ــون بالمناوب ــن يعمل ــال الذي للعم

ــف. ــرة الصي فت

ــن  ــال م ــع العم ــة جمي ــذر النقاب ــه تح وعلي
االســتماع إلــى الشــائعات التــي تهــدف إلــى 
التأثيــر علــى معنوياتهــم واإليقــاع بيــن 
فاالتفــاق ممتــاز  العمــال ومســؤوليهم،  
وليــس فيــه أي ضيــم للعمــال بــل فيــه 
ــى  ــزات، وهــو خطــوة أول ــر مــن الممي الكثي
نحــو تعزيــز وضــع العامــل بمــا ال يضــر 

بمصلحــة الشــركة وبقائهــا.

إن نقابــة عمــال البــا تشــكر عمــال البــا 
علــى الوعــي الــذي أبــدوه والــروح الوطنيــة 
ــي إيجــاد  ــة وتحملهــم المســؤولية ف العالي
حلول لمشــكلة كانــت تؤرق العامــل واإلدارة 
كل ســنة فــي كيفيــة الوصــول إلــى اتفــاق 
حــول المكافــآت والعــالوات، وإن هــذا الحــل 
الــذي قــدم فيــه عمــال البــا حلــوال متقدمــة 
ترتبــط بربحيــة الشــركة هــو رهــان العمــال 
ــي كل  ــون ف ــوف يتدخل ــم س ــا بأنه ــي الب ف
األوقــات مــن أجــل خفــض التكلفــة وجعــل 
ــة      ــًة حكوم ــة لخدم ــي المقدم ــًا ف ــا دائم الب
وشــعب البحريــن الذيــن يعتبــرون المــالك 

ــن للشــركة. الفعليي
  

رئيس نقابة عمال البا
علي البنعلي



د. إلهام العيد تتلقى تهنئة "نســائية نقابة البا" بالمنصب الجديد

قامــت اللجنــة النســائية التابعــة لنقابــة عمــال 
البــا بزيــارة مديــرة مركــز البــا للرعايــة الصحيــة 
ــا  ــبة تبوئه ــا بمناس ــد، لتهنئته ــام العي د. إله
منصــب المدير اإلداري للشــئون اإلدارية باإلنابة، 
معبريــن عــن ســعادتهم بمنصبهــا الجديــد 
ومتمنيــن لهــا كل النجــاح، حيــث تعــد هــذه هي 
المــرة األولــى فــي تاريــخ الشــركة التــي تتقلــد 
فيهــا امــرأة عاملــة هــذا المنصــب، نظــرا للثقــة 
الممنوحــة لهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة. 
وبدورهــا نقلــت رئيســة اللجنــة كريمــة الحمــد 
ــة  ــس إدارة النقاب ــس مجل ــي رئي ــات وتهان تحي

الرفيــق علــي البنعلــي وجميــع أفــراد المجلــس 
علــى الثقــة التــي تــم منحــت للمــرأة العاملــة مــن 
قبــل إدارة الشــركة، والتــي ســتكون محــل تقديــر 
نظيــر الجهــود التــي تبذلهــا فــي ســبيل تبــوء 
ــل  ــب الرج ــى جان ــون إل ــة وتك ــب القيادي المناص

ــل. ــدان العم ــي مي ف
مــن  النســائية  اللجنــة  رئيســة  طالبــت  كمــا   
ــة  ــاون المختلف ــاق التع ــح آف ــام فت ــورة إله الدكت
المجــاالت  ســيما  وال  المجــاالت،  جميــع  فــي 
ــوض  ــة النه ــن ناحي ــة م ــرأة العامل ــة بالم المعني
بهــا وتمكينهــا بــكل الجوانــب التــي تحتــاج إليهــا 

فــي ميــدان العمــل. 
يذكــر أن الدكتــورة إلهــام قــد انضمــت إلــى 
البــا 2006 كطبيبــة وتمــت ترقيتهــا  شــركة 
فــي 2012 إلــى رتبــة رئيســة األطبــاء بمركــز 
إلهــام  تحمــل  حيــث  الصحيــة،  للرعايــة  البــا 
درجــة الماجســتير فــي العلــوم الطبيــة مــن 
جامعــة شــفيلد - المملكــة المتحــدة، كمــا أنهــا 
فــي طــور إكمــال الماجســتير فــي إدارة األعمــال 
مــن المعهــد العربــي الفرنســي إلدارة األعمــال- 
البحريــن، الــذي يقــدم هــذا البرنامــج بالتعــاون 

مــع جامعــة إيســك إلدارة األعمــال.

o  صورة جماعية. o  سناء علي ورئيسة اللجنة كريمة الحمد مع الدكتورة إلهام. 

يصــادف يــوم الثامــن مــن مــارس مــن كل عــام 
يــوم المــرأة العالمــي، حيــث يحتفــي العالــم 
بالمــرأة عرفانــا منــه بدورهــا، ومــا حققتــه 
والحيــاة  التعليــم  مجــاالت  فــي  تقــدم  مــن 
هــذه  أن  شــك  وال  والسياســية،  االقتصاديــة 
بشــق  المــرأة  عليهــا  حصلــت  قــد  الحقــوق 
ــا. ــي خاضته ــاالت الت ــالل النض ــن خ ــس م األنف

البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  إن 
يحيــي المــرأة العاملــة فــي جميــع أرجــاء العالــم، 
وخاصــة المــرأة البحرينيــة، إذ يؤكــد أهميــة 
توســيع دورهــا فــي نطــاق الحركــة النقابيــة 

البحرينيــة وعلــى المســتويات كافــة.
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  يؤكــد  كمــا 
المــرأة  لتمكيــن  العمــل  ضــرورة  البحريــن 
ومســاندتها؛ للمســاهمة بفعاليــة فــي بنــاء 
الوطــن ونمائــه، بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن 
ــازات  ــق اإلنج ــي تحقي ــاهمت ف ــاءة س ــة وكف ثق
أن  ســيما  وال  البحريــن،  تشــهدها  التــي 
االرتقــاء  نحــو  مؤشــر  هــو  بالمــرأة  االرتقــاء 
االقتصاديــة  التطــورات  وجميــع  بالمجتمــع، 
بالمــرأة  االهتمــام  تســتدعي  واالجتماعيــة 
العاملــة وتمكينهــا فــي جميــع المجــاالت حتــى 
نســتطيع مواكبــة العصــر والتطــورات العالميــة.

ــن  ــال البحري ــات عم ــر لنقاب ــاد الح ــا أن االتح كم
يقــدّر المجهــودات الكبيــرة التــي تبذلهــا صاحبــة 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل 
خليفــة رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة، التي كان 
ــرة  ــي األس ــر ف ــر الكبي ــع واألث ــدى الواس ــا الص له

البحرينيــة بشــكل عــام والمــرأة بشــكل خــاص.
 إن تلــك المنجــزات وغيرهــا لمــا كانــت أن تتحقــق 
لــوال حكمــة قائــد مســيرتنا حضــرة صاحــب الجاللة 
ــالد  ــك الب ــة مل ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم المل
المفــدى- حفظــه اهلل ورعــاه - الــذي تشــهد مملكة 
ــة  ــة تاريخي البحريــن فــي ظــل عهــده الزاهــر نقل
ارتكــزت إلــى العمــل المؤسســي وتحقيــق العدالــة 
والمســاواة بمــا يضمــن المشــاركة المتكافئــة فــي 
بنــاء الوطــن، والتــي كانــت لمشــاركة المــرأة الدور 
المهــم والحيــوي، والتــي ســوف تتواصــل بــإذن اهلل 

تعالــى.
ــب  ــي تص ــريعات الت ــن التش ــد م ــك أن العدي ال ش
ــن  ــت، ولك ــد تحقق ــة ق ــرأة العامل ــح الم ــي صال ف
يبقــى القســم الثانــي لقانــون أحــكام األســرة 
النــور  إلــى  طريقــه  يجــد  أن  نتمنــى  والــذي 
ليكتمــل القانــون وليخــدم جميــع أبنــاء المجتمــع. 
كمــا أنــه مــن الضــروري تعديــل قانــون الجنســية 
بمــا يعطــي المــرأة البحرينيــة المتزوجــة مــن 

أجنبــي الحــق فــي إعطــاء جنســيتها ألبنائهــا، 
ســن  إلــى  التشــريعية  الســلطة  ندعــو  كمــا 
القوانيــن والتشــريعات التــي تســاند المــرأة فــي 
الحصــول علــى جميــع حقوقهــا، وأن تتــم مراجعة 
القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة بمــا يتوافــق مع 
ــرة،  ــرأة واألس ــة بالم ــة الخاص ــات الدولي االتفاقي
التــي تحظــر التمييــز بســبب الجنــس، والتــي 
صادقــت عليهــا مملكــة البحريــن، والعمــل علــى 
ــا  ــة له ــراكة الفاعل ــق الش ــرأة لتحقي ــن الم تمكي
فــي العمــل السياســي واالجتماعــي، وأن تمــارس 
ــات تمنعهــا مــن  ــدور مــن دون أي معوق هــذا ال

ــا. ــام بدوره القي
إن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن يؤكــد 
ــالت  ــاء العام ــع النس ــع جمي ــل م ــه الكام تضامن
فــي البحريــن والوطــن العربــي للدفــاع عــن 
االتفاقيــات  بتنفيــذ  والمطالبــة  حقوقهــن 
ــي  ــرأة والت ــة بالم ــة الخاص ــدات الدولي والمعاه
ــة  ــس. ووقف ــى أســاس الجن ــز عل ــر التميي تحظ
العالمــي  المــرأة  يــوم  فــي  واحتــرام  إجــالل 
ونضالهــا  لصمودهــا  الفلســطينية  للمــرأة 
لتحريــر وطنهــا مــن االحتــالل، داعيــا المنظمــات 
النقابيــة إلــى الوقــوف مــع عمــال فلســطين ضــد 

التمييــز واالضطهــاد. كل أشــكال 
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التقــت نقابــة عمــال البــا بالعمــال األجانــب مــن 
مختلــف الدوائــر واألقســام بالشــركة، وذلــك 
ــات  ــكاوى والمالحظ ــن الش ــد م ــر ورود العدي إث
ــرية  ــوارد البش ــرة الم ــه دائ ــوم ب ــا تق ــول م ح
ــأن الشــركة تســتغني  بمناداتهــم إلخطارهــم ب
عــن خدماتهــم وســوف تقــوم بإنهــاء عقــود 
لــن  اآلخــر  والبعــض  فــورًا،  منهــم  البعــض 
ــي  ــل ف ــة العم ــم لمواصل ــد عقوده ــم تجدي يت

الشــركة.
البــا  عمــال  نقابــة  رئيــس  البنعلــي  وبيــن 
نظــرا  األمــر  هــذا  علــى  مقبلــة  الشــركة  أن 
ــص  ــي تن ــا الت ــر اإلدارة العلي ــات وأوام لتوجيه
بينهــا  مــن  والتــي  التكاليــف،  خفــض  علــى 
ــور  ــة باألم ــر مبالي ــال، غي ــداد العم ــص أع تقلي

المترتبــة علــى هــذا اإلجــراء المجحــف، الــذي ال 
ــة  ــة اإلنتاجي ــى العملي ــر عل ــوف يؤث ــة س محال

مســتقباًل.
 وأضــاف البنعلــي إنــه لمــن المؤســف أن تعتبــر 
إدارة الشــركة أن العامــل الــذي يعمــل لديهــا 
ــى  ــم  فقــط مــن دون النظــر إل هــو مجــرد رق
العامــل  بإخــالص  المعنيــة  األخــرى  األمــور 
ــنوات  ــى س ــة إل ــل، باإلضاف ــي العم ــه ف وتفاني
الخبــرة التــي يمتلكهــا، وهــو مــا يجــب أن يتــم 
أخــذه فــي االعتبــار، كمــا بيــن البنعلــي أن 
نقابــة عمــال البــا تســعى جاهــدة فــي ســبيل 
الحفــاظ علــى الطبقــة العاملــة بالشــركة قــدر 
المســتطاع لحيــن إيجــاد الطــرق المناســبة، 
كمــا أن الطبقــة العاملــة فــي البا هم سواســية 

وال يوجــد أي فروقــات بيــن الطبقــة العاملــة 
الوطنيــة والعمــال األجانــب فكالهمــا فــي خنــدق 
ــع  ــامل لجمي ــو ش ــال ه ــس العم ــا يم ــد، وم واح

ــة.  ــة العامل الطبق
تقليــل  تحــاول  الشــركة  أن  البنعلــي  وأردف 
عبــر  وذلــك  العمــال  حســاب  علــى  النفقــات 
مشــاريع تقليــل التكاليــف التــي تطبقهــا، ولكننــا 
الطــرق  بشــتى  ســنحاول  للعمــال  كممثليــن 
الحفــاظ علــى أعــداد الطبقــة العاملــة مــن خــالل 
والتنســيق معهــا  الشــركة  إدارة  مــع  الســعي 
إليجــاد الطــرق المناســبة المرضيــة، والتــي مــن 
شــأنها أن يتــم إنهــاء عقــود العمــل مــع الحفــاظ 
علــى حقــوق العمــال بجميــع الجوانــب التــي 

ــه. تعني

o  العمال األجانب أثناء اللقاء. o  رئيس نقابة عمال البا علي البنعلي. 

o علي الوداعي. 

»نقابــة عمال البا« تســتضيف نــدوة توعوية حــول دور مجلس النواب
فــي ظــل اهتمامهــا بشــؤون العمــال وقيامهــا 
بدورهــا التوعــوي والتثقيفــي، اســتضافت نقابــة 
عمــال البــا اليــوم الخميــس الموافــق 3/17 
/2016م النــدوة التوعويــة واإلرشــادية حــول 
ــي،  ــريعي والديمقراط ــواب التش ــس الن دور مجل
ــي  ومــا يقدمــه مــن خدمــات للمواطــن البحرين
الوطــن  مقــدرات  علــى  الحفــاظ  فــي ســبيل 
والمواطنيــن، وذلــك بمقــر النقابــة بشــركة البــا.

ــث  ــي الباح ــي الوداع ــتاذ عل ــدوة األس ــى الن  الق
القانونــي  بمجلــس النــواب، والــذي قــام بــدوره 
ــواب  ــس الن ــول مجل ــل ح ــرح مفص ــم ش بتقدي
ــب  ــريعي فحس ــس التش ــة ولي ــه المختلف ومهام
بــل الرقابــي أيضــا، مبينــا اختصاصــات المجلــس 
المختلفــة وكذلــك الفــرق بيــن دور كل مــن 

ــورى. ــس الش ــي ومجل ــس النياب المجل
ــم  ــا يت ــة كل م ــدوة التوعوي ــي الن ــاء ف ــا ج  كم
ــى أن  ــي إل ــس النياب ــل المجل ــوات داخ ــن خط م
يتــم ســنِّ القوانيــن أو يتــم التعديــل علــى 
بعــض قوانيــن الدســتور، علــى أن يكــون عمــال 
ــة  ــي أروق ــدور ف ــا ي ــة بم ــة تام ــى دراي ــا عل الب

المجلــس النيابــي ومــا يقدمــه الســادة النــواب 
ــس  ــام المجل ــدى اهتم ــريعي وم ــن دور تش م

ــع. ــرد والمجتم ــؤون الف ــه لش ورعايت
بدايــة كشــف الوداعي عن عــدد أعضاء المجلس 
الدائمــة  واللجــان  واختصاصاتــه  النيابــي 
بمختلــف  المختصــة  والمؤقتــة  والفصليــة 
وعــدد  المجلــس  ومــدة  وعددهــا  الشــؤون 
ــات  ــن اختصاص ــا بي ــريعية، كم ــول التش الفص
أو  التشــريعية  ســواء  المختلفــة  المجلــس 
مناقشــة  فــي  المجلــس  ودور  الرقابيــة، 
الســادة الــوزراء وعــرض االســتجوابات حــول 
ــن.  ــن والمواطني ــؤون الوط ــص ش ــا يخ كل م
ــة  ــير العملي ــة س ــي كيفي ــح الوداع ــا أوض كم
التشــريعية والفــرق بيــن االقتراح برغبــة  الذي 
يتقــدم بــه أي مــن الســادة النــواب والمشــروع 
بقانــون، وكذلــك دور اللجــان المختلفــة داخــل 
مجلــس النــواب وكيــف تتــم دراســة االقتراحــات 
فــي خطــوات داخــل المجلــس إلــى أن يتــم 
رفــع القــرارات إلــى الحكومــة وهــي الجهــة 

ــرارات. ــة للق التنفيذي

ــي  ــا عل ــال الب ــة عم ــس نقاب ــدوة رئي ــر الن حض
البنعلــي و الســادة أعضــاء مجلس النقابــة ولفيف 
ــا الذيــن أثــروا النــدوة بنقاشــات  مــن عمــال الب
ــذي  ــي ال ــي الوداع ــتاذ عل ــان األس ــت استحس نال
ــا  ــدى حرصه ــا وم ــال الب ــة عم ــى نقاب ــى عل أثن
علــى تثقيــف العمــال والعمــل علــى زيــادة الوعــي 
لديهــم حــول دور مجلــس النــواب التشــريعي 

ــي.   والرقاب
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عبدالرحمن جناحي: فارس الموارد البشرية يغادر البا 

ــي  ــن جناح ــق عبدالرحم ــم الرفي انض
ــا(  إلــى شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألب

ــدرب.       ــام 1976 كمت ــي ع ف
فــي عــام 2004 تمــت ترقيتــه مراقبــا 
ــي  ــق ف ــد وف ــري، وق ــأ البح ــي المرف ف
اإلدارة،  ليتــم توظيفــه فــي  عملــه، 
ــد  ــاب عب ــم انتخ ــنة 2005 ت ــي س وف
للمؤتمــر  رئيســا  جناحــي  الرحمــن 
األول لنقابــة عمــال البــا، وقــد أدار 
جناحــي انتخابــات أكبــر نقابــة عمــال 
فــي البحريــن بشــكل منظــم رغــم 

التنافــس الشــديد علــى إدارتهــا.
وحظــي جناحــي منــذ ذلــك الوقــت 
العماليــة  القواعــد  باحتــرام 
تــم  وتقديرهــا. وفــي ســنة 2010 
تعييــن عبــد الرحمــن جناحــي مديــرا 
للمــوارد البشــرية. وقــد قــام 
جناحــي بجهــود جبــارة فــي 
العمــال  طلبــات  مســاندة 
العليــا  اإلدارة  وإقنــاع 
المكاســب  مــن  بالكثيــر 
التــي حظــي بهــا العمال 
ــاس  ــروع قي ــا مش منه
ومشــروع  القــدرات 
العــالوات  تعديــل 
ــب والتأمين  والروات
ــي.    الصحــي العائل

o  عبدالرحمن 
جناحي.

خريــج ســالح الجــو الملكــي البحريني .. الشــهم الذي ســاعد مئــات العمال 
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حفــر الرفيق عبد الرحمن جناحي اســمه من ذهب بين القواعد العمالية 

قســم  فــي  مديــرا  عمــل  كمــا 
الكربــون )1 و2( ومؤخــرا تمــت 
المــوارد  أول  مديــر  ترقيتــه 
  .2013 عــام  فــي  البشــرية 
ليتقلــد  الفرصــة  لــه  منحــت 
باإلنابــة  اإلدارة  مديــر  منصــب 
التطويــر  خطــة  مــن  كجــزء 
ــن  ــت م ــد أثب ــه. وق ــي ل الوظيف
ــذا  ــي ه ــى تول ــه عل ــه قدرت خالل
المنصــب بــكل اقتــدار، وكانــت 
يــده ممــدودة دائمــًا إلــى العمــال 
فــي حــلِّ مشــاكلهم والتطويــر 

العمــل. فــي  قدراتهــم  مــن 

ســاهم جناحــي خريــج ســالح الجــو 
الملكــي البحرينــي وحاصــل علــى 
فــي  الشــهادات  مــن  العديــد 
الشــؤون اإلداريــة فــي العديــد 
مــن ورش العمــل، وكان موجــودًا 
العمــال  مــن  بالقــرب  دائمــًا 
ــة  ــي تعدهــا نقاب ــات الت والفعالي

ــم. ــا له ــال الب عم

لقــد حفــر الرفيــق عبــد الرحمــن 
ــن  ــب بي ــن ذه ــمه م ــي اس جناح
القواعــد العماليــة لمــا رأتــه فــي 
عهــد هــذا اإلنســان المخلــص 
والمدافــع األول عــن العمــال على 
الرغــم مــن منصبــه اإلداري. ومن 
ــد  ــال عب ــال أمث ــد أن الرج المؤك
الرحمــن جناحــي لــن ينســاهم 
العمــال نتيجــة لمواقفــه معهم.. 
وبمغــادرة عبدالرحمــن جناحــي 
ــال  ــر الرج ــى آخ ــاب عل ــد الب أوص
الملــف  أداروا  الذيــن  الحكمــاء 
العمالــي فــي البــا. وســوف يبقــى 
ــخص  ــار ش ــي انتظ ــا ف ــال الب عم
مماثــل لعبــد الرحمــن جناحــي 

ــة. ــة قادم ــنوات طويل لس

o  عبدالرحمن جناحي.
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تحــت رعايــة نقابــة عمــال البــا برئاســة 
الرفيــق علــي البنعلــي وأعضــاء مجلــس 
بعيــد  االحتفــال  وبمناســبة  النقابــة 
ــا أمســية  األم، أقامــت نقابــة عمــال الب
تعبيــرا صادقــا مــن  شــعرية جــاءت 
العمــال عــن منزلــة األم ومكانتهــا فــي 

ــع. ــوس الجمي نف
والوفــاء  بالحــب  مفعــم  جــو  وفــي 
ــوس  ــي نف ــة األم ف ــن مكان ــرا ع تعبي
أبنائهــا جميعــا ودورهــا فــي تربيــة 
النــشء ومــا تقدمــه للمجتمــع مــن 
ــبيل  ــي س ــه ف ــوم ب ــا تق ــات وم تضحي

o عضوات اللجنة النسائية . 

o الشاعر / حبيب البقالي. 

o األمهات يتابعن الحفل. 

o جانب من الحضور . 

o إحدى األمهات. 

o شاعر األمسية / سيد أحمد العلوي . 

نقابــة عمــال البا تقيم أمســية شــعرية بعنوان » حـــواء « 
الوطــن  شــأن  وإعــالء  رفعــة 
عبــر الجميــع عــن ســعادتهم 

المناســبة. بهــذه 
األمســية  أن  بالذكــر  جديــر 
حافلــة  جــاءت  الشــعرية 
المواهــب  مــن  بالعديــد 
ــال  ــن العم ــواء م ــاركة س المش
المتميزيــن فــي مجــال الشــعر 
الهــواة  الشــعراء  مــن  أو 
النقابــة  شــاركوا  الذيــن 
ــبة. ــذه المناس ــا به احتفاليته

واألشــعار  الكلمــات  وجــاءت 

المعانــي  بأجمــل  تنبــض 
فيهــا  معبريــن  واألحاســيس 
عــن التقديــر العظيــم لــألم 
الدافــئ  الحضــن  فهــي 
والمحبــة  بالحنــان  الملــيء 
ونكــران الــذات، والتــي تضحــي 
أجــل  مــن  تملــك  مــا  بــكل 
وتحمــل  أكبادهــا،  فلــذات 
معانــي  أجمــل  نفســها  فــي 
منهــا  ونســتلهم  اإلنســانية 
النبيلــة  والقيــم  المبــادئ 
والتضحيــة. الوفــاء  فــي 
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تمكـين الـمـرأة 
  بقلم / ريم موسى 

التــي ذهــب ضحيتهــا مالييــن الرجــال فــي إبراز 
دور المــرأة االقتصــادي واالســتقاللي، وأخرجــت 
المــرأة إلــى ميــدان اإلنتــاج لتفــي بحاجــات 
ــكان  ــد م ــة ولتس ــمالية المتنامي ــوق الرأس الس
واســتغلت  أســرهم،  عــن  الغائبيــن  الذكــور 
ــرة  ــن: م ــرأة مرتي ــمالية الم ــات الرأس المؤسس
كعمالــة بثمــن بخــس، وأخــرى كمســتهلكة 
اآللــة اإلعالميــة  الزينــة، وتفننــت  لمنتجــات 
ــد  ــن جس ــراز مفات ــي إب ــمالية ف ــة الرأس الغربي
ــس  ــر ومقايي ــادي بمعايي ــا الم ــرأة وجماله الم
تتبــدل بحســب احتياجــات الســوق، وكرســت 
المــرأة  فانطلقــت  جســد،  المــرأة  أن  فكــرة 

ــة. ــاواة والحري ــل المس ــن أج ــل م تناض

أمــا فــي مجتمعاتنــا، فممــا ال شــك فيــه أن 
المــرأة كالرجــل وإن كان نصيبهــا أكبــر، قــد 
وطــأة  تحــت  االنحطــاط  عصــر  فــي  رزحــت 
مظالــم كثيــرة، إذ كثيــرا مــا حِرمــت مــن معظــم 
حقوقهــا التــي ضمنهــا اإلســالم، مثــل نــور 
العلــم والمعــارف، وحريــة اختيــار الــزوج، وحــق 
اإلرث، وحــق المشــاركة المؤثــرة فــي الحيــاة 
حــق  وبعــده  ذلــك  وقبــل  أرادت،  إن  العامــة 
ــتقل  ــان مس ــا كإنس ــل معه ــا والتعام اعتباره
ألخيهــا  تمامــا  مســاوية  آدميــة  كرامــة  ذي 
الرجــل وعليهــا مســؤولية فرديــة أمــام خالقهــا. 
والتخلــف  السياســي  االســتبداد  كان  وقــد 
الثقافــي عبــر تاريــخ مجتمعاتنــا العربيــة همــا 
المصــدران الرئيســيان ليــس فقــط لتخلــف 
وانتــكاس أدوار المــرأة والرجــل والمجتمع ككل، 
وإن كان دائمــا نصيــب المــرأة مضاعفــا باعتبــار 
أنهــا معرضــة الســتضعاف ذوي القربــى مــن 
ــان العــام للمجتمــع  ــب الطغي ــى جان الرجــال إل

ــة. والدول

إســالمي  منظــور  مــن  المــرأة  تمكيــن  إن 
يعنــي انعتاقهــا مــن كل مــا يحكــم عليهــا 
ــر اهلل وتأكيــد هويتهــا ككائــن  بالعبوديــة لغي
اآلخريــن  مــع  ويتعامــل  يعيــش  إنســاني 
تتجــاوز  التــي  اإلنســانية  مقتضيــات  وفــق 
أنثويــة.  أو  ذكريــة  الجنســية  الخصوصيــة 
ــى  ــل - عل ــا الرج ــرأة  -كم ــث الم ــالم يح فاإلس
ــكل  ــاد ب ــتغالل واالضطه ــالل االس ــم أغ تحطي
ــال  ــتغالل رأس الم ــها اس ــى رأس ــكالها، وعل أش
ــات  ــالل إيديولوجي ــي، وأغ ــتبداد السياس واالس
للغــرب  الدونيــة  والتبعيــة  الباليــة  التخلــف 
وأزمــات.  تفــكك  مــن  أصــال  يشــكو  الــذي 

ــي  إن مقــدار الفســاد واالســتبداد اللذيــن تعان
أن  ينبغــي  العربيــة  مجتمعاتنــا  منهمــا 
ــه  ــدي إلصالح ــى التص ــا إل ــرأة دفع ــع بالم يدف
اقتحــام  فــي  والشــجاعة  بالجــرأة  والتســلح 
مياديــن ومؤسســات النهضــة الشــاملة مــن 
دون تــردد وضمــن إطــار إنســانية اإلســالم. 

روجيــه  المســلم  الفرنســي  الفيلســوف  قــال 
التاريــخ  عرفــه  اضطهــاد  أول  »إن  جــارودي: 
هــو اضطهــاد النســاء، وهــو مــا يجعــل نســف 
التــي يقــوم عليهــا ذلــك االضطهــاد  األســس 
خطــوة ضروريــة لنســف كل اضطهــاد آخــر«. وقــد 
يجــادل المؤرخــون جــارودي فــي مــدى صحــة هــذه 
الفرضيــة، ولكــن ممــا الشــك فيــه أن المــرأة عانــت 
أشــكاال شــتى مــن الظلــم عبــر التاريــخ مــن قبــل 
الرجــل ومــن قبــل المجتمــع ككل. وال أدل علــى 
الرســول صلــى اهلل عليــه  ذلــك مــن تضميــن 
وســلم فــي الخطبــة التــي ختــم بهــا رســالته 
أمــرا مؤكــدا علــى إحســان معاملــة  العظيمــة 
ــن.  ــتضعافهن أو إذالله ــا اس ــرا رادع ــاء وزج النس
وممــا الشــك فيــه أيضــا أن إنشــاء  جيــل حــر 
كريــم واثــق يغالــب الجــور السياســي والرأســمالي 
والعنصــري وغيرهــا مــن أشــكال الضيــم يتطلــب 
مضَطهــدات. غيــر  وزوجــات  أمهــات  وجــود 

حقوقهــا  مــن  المــرأة  تمكيــن  فضــرورة  إًذا 
وتفعيــل قدراتهــا بشــكل أكثــر إيجابيــة وإنتاجيــة 
هــو موضــوع متفــق عليــه عنــد األغلبيــة، ودواعيــه 
اإلســالمية  المجتمعــات  فــي  فقــط  تكمــن  ال 
والعربيــة، كمــا يــروج لذلــك الكثيــرون، ولكــن 
أيضــا فــي الــدول التــي قطعــت شــوطا هائــال فــي 
واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي  التمكيــن 
للمــرأة. فالمــرأة فــي الغــرب مازالــت تعانــي مــن 
مشــاكل جمــة وأزمــات مســتحكمة علــى الرغــم من 
إنجــازات »تحريرهــا وتمكينهــا«. غيــر أن المختلــف 
حولــه هــو: مــا الــذي نقصــده بـــ »تمكين المــرأة«؟ 
ــن  ــف يمك ــه؟ وكي ــعي إلي ــن الس ــدف م ــا اله وم
ــة  ــرأة العربي ــعي الم ــون س ــي ال يك ــه؟ ولك تحقيق
للتمكيــن محصــورا فــي االنقيــادا غيــر الواعــي 
غيــر  واالقتفــاء  الغربيــات  مثيالتهــا  لمشــاريع 
الناقــد ألثرهــن فــي معالجتهــن لمشــكالتهن، 
ــن  ــول تمكي ــا ح ــورا عام ــال تص ــذا المق ــرح ه يط
المــرأة العربيــة مــن خــالل مناقشــة األســئلة أعاله.

مفهــوم  مــن  االســتفادة  ضــرورة  تأكيــد  مــع 
إلــى ضــرورة  التنبيــه  المــرأة، ينبغــي  تمكيــن 
ومتطلبــات  إســقاطات  مــن  المصطلــح  تحريــر 
ــة الخاصــة  ــخ والظــروف المجتمعي ــة والتاري الثقاف
بالغــرب، فبيئتنــا التاريخــة والثقافيــة تجتمــع مــع 
الغــرب فــي بعــض الجوانــب اإلنســانية الشــاملة، 
ــرى. ــب أخ ــي جوان ــا ف ــه جذري ــف عن ــا تختل ولكنه

ــة  ــرأة أو حرك ــر الم ــة تحري ــروف أن حرك ــن المع م
األنثويــة Feminism  نشــأت تنظيميــا وفكريــا 
فــي أوروبــا، وارتبطــت نشــأتها بظرفيــن تاريخيين 
ــا  ــى عليه ــا انبن ــة وم ــورة الصناعي ــيين: الث رئيس
مــن نظــام رأســمالي، والحــروب األوروبيــة. فبعــد 
الكنســية  الســيطرة  مــن  أوروبــا  تحــررت  أن 
ــذة  ــة والل ــة الفردي ــادئ الحري ــت مب ــة، تبن الخانق
واالســتهالك والتنافــس المــادي الحــاد كأســس 
ــة  ــروب األوروبي ــاهمت الح ــد، وس ــع الجدي للمجتم

ــكل  ــرأة بش ــق  للم ــوي المتأل ــور الق ــا الحض وم
بشــكل  المحجبــة  المتدينــة  والمــرأة  عــام 
ــة  ــرآة عاكس ــة إال م ــورات العربي ــي الث ــاص ف خ
الفكــر  ُأطروحــات  وشــعبية  انتشــار  لمــدى 
المجــال. هــذا  فــي  المعاصــر  اإلســالمي 

ــة  ــا أدوار المــرأة الحيويــة والفاعل وإذا مــا راجعن
فــي عصــور ازدهــار اإلســالم، وإذا مــا أجرينــا 
جولــة ســريعة فــي كتابــات المجدديــن مــن 
دعــوة  نجــد  اإلســالم،  ومفكــرات  مفكــري 
ــادئ  ــم ومب ــاء مفاهي ــرورة إحي ــى ض ــة إل صريح
اإلســالم فيمــا يتعلــق ليــس فقــط بحقــوق 
بواجباتهــا  أيضــا  ولكــن  الفرديــة،  المــرأة 
المشــاركة  الواجبــات  هــذه  مــن  النهضويــة. 
هــذه  فــي  برأيــي،  تعتبــر،  التــي  السياســية 
المرحلــة الحرجــة مــن تاريــخ أمتنــا الحاســم 
ــى كل  ــئولية عل ــا، ومس ــا حق ــر منه ــا  أكث واجب
فــرد قــادر رجــل أو امــرأة أن يشــارك فــي حملهــا 
ــه. ــي في ــا ه ــة مم ــا المضطرب ــاذ مجتعاتن إلنق

ــم  ــل ل ــاء للعم ــن النس ــر م ــروج كثي ــا أن خ كم
ضــرورة  وإنمــا  لهــن،  يوهــب  »حقــا«  يعــد 
اقتصاديــة فرضهــا علــى كثيــر مــن األســر نمــط 
اإلنتــاج المعاصــر وفشــل السياســات االقتصادية 
المجــال  إلــى  المــرأة  فخــروج  إًذا  والتنمويــة. 
العــام أصبــح ضــرورة اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــة مــن قبلهــا والمســاندة مــن  ــب التضحي تتطل
ــرة. نعــم، إن خــروج المــرأة  قبــل الــزوج واألس
لهــو تكليــف وعــبء أكثــر منــه تشــريف وكســب. 
وإال، مــن منــا ال تحلــم بحيــاة عائليــة هادئــة 
ومســتقرة تنعــم فيهــا بالعطــاء ممــا حباهــا 
اهلل مــن حنــان وعطــف ورعايــة وحــب، وتجــد 
فــي هــذا العطــاء ذاتهــا وســعادتها؟ ومــن منــا 
ــو إلــى تكبيــل يومهــا بجــدول عمــل صــارم  ترن
ــه  ــد في ــد تبتع ــة أو أزي ــى الرابع ــة إل ــن الثامن م
عــن مملكتهــا الصغيــرة حتــى إذا عــادت تكــون 
عودتهــا بجســد منهــك وروح عليلــة ممــا واجهته 
فــي يومهــا مــن صراعــات سياســية واقتصاديــة 

وأكاديميــة؟

ليناســب  التمكيــن  مصطلــح  تحريــر  كإن 
مجتمعاتنــا يتطلــب النــأي بــه عــن مفهــوم 
الفرديــة الــذي صاحــب تمكيــن المــرأة الغربيــة 
وأدى إلــى تفســخ األســرة والمجتمــع. ينبغــي 
أن نرعــى ونحافــظ ونشــجع طبيعــة وعالقــات 
األســرة الممتــدة وعالقــات الجــوار كشــبكات 
والرجــل  والطفــل  المــرأة  تحمــي  اجتماعيــة 
ــي  ــة الت ــة األناني ــوارث الفردي ــراض وك ــن أم م
يــرزح تحــت عبئهــا الغــرب وينــادي العقــالء 
ــة  ــات الجمعي ــى العالق ــه بضــرورة الرجــوع إل في
الداعمــة لألفــراد وعــدم االنجــرار وراء اإلنجــازات 
الفرديــة المنقطعــة الصلــة بمصلحــة الجماعــات 

والمجتمــع.
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هذه مساحة للعمال
لنقل رسائلهم 

للمسؤولين
 لنشر مقاالتهم

والتعبير عن مشاكلهم
مساحة بيضاء

وكلمات صادقة
 من خضم المعاناة

للتواصل على البريد 
االلكتروني التالي: 

Omalalba@
gmail.com

 أو عن طريق الهاتف: 

  17837457

مقاالت 

رسائل  

مشاكل  

أشعار 

يتحلُّون بنفس العقلية البائدة

أحــد رفاقهــم بإجــازة لمــدة ال تزيــد علــى يــوم أو يوميــن 
بســبب النقــص الشــديد الحاصــل، يأتيــك جوابــه مــن حيث 
ال تعلــم، ليصعــد بــه علــى أكتــاف العمــال وعلــى قوانيــن 
الشــركة.. بأنكــم تســاعدون بعضكــم بعضــا ليحصــل 
واحــد منكــم علــى إجــازة، فلمــاذا ال تتســاعدون وتغطــون 
إجــازة مرضيــة؟! فــي  أحدكــم  يكــون  النقــص حينمــا 

رغــم النقــص وعــدم اســتجابته لطلــب العمــال بحــل 
رده.  يكــون  هكــذا  المشــكلة 

ــدٍ  ــه تح ــبك أمام ــل المس ــما مث ــن أن قس ــم م ــى الرغ وعل
ومطالــب   ،2016 لســنة  اإلنتــاج  رقــم  لتحطيــم  كبيــر 
ــى  ــاج إل ــه، ويحت ــى مســتويات الســالمة في بالمحافظــة عل
عامــل يكــون متعلمــا وعلــى قــدر مــن المســؤولية والفهــم 
لــكل مخاطــر وأساســيات العمــل بالمســبك، فإن المســؤول 
يأتيــك مجــددا ليكــون اقتراحــه بأنــه ال يوجــد نقــص، 
ــتطيعون  ــاول تس ــال مق ــة عم ــة أو خمس ــم أربع ــل لديك ب
ــا  ــص.. علم ــدوا النق ــم كـــ operator ليس ــاد عليه االعتم
التفاهــم معهــم،  بــأن العمــال يجــدون صعوبــة فــي 
لكونهــم ال يتحدثــون إال لغتهــم األم، باإلضافــة إلــى ذلــك 
ــرف  ــة والتص ــرعة البديه ــتجابة وس ــتوى اإلدراك واالس مس
ــم،  ــن قدره ــتنقاصا م ــس اس ــة، لي ــي ضعيف ــم فه لديه
ــم  ــم تحت ــة لديه ــا واألمي ــوا منه ــي قدم ــة الت ــن البيئ لك
عليهــم ذلــك، ويحتــاج التعامــل معهــم إلــى جهــد مضاعــف 
ــى  ــه عل ــا ل ــون متابع ــك أن تك ــب علي ــص، فيج ــم النق رغ

ــالم ..  ــع بس ــرج الجمي ــة ليخ ــاعات متواصل ــدى 8 س م
فهل يقبل مسؤولو الشركة ذلك؟؟

ــل  ــن يحم ــى م ــا إل ــي صدورن ــا ف ــا م ــة أوصلن ــي النهاي ف
بالخيــر  المســبك  عمــال  نحــن  وتمنايتنــا  همومنــا، 
والموفقيــة للجميــع، ومــن نجــاح إلــى نجــاح بــإذن اهلل 

وبفضــل ســواعدكم يــا عمــال البــا.

ــا العريقــة، حيــث  فــي قســم )المســبك 2( بشــركة الب
يقبــع عمالــه المخلصــون، الذيــن يقــع علــى عاتقهــم 
عمــال  ذلــك  فــي  يشــاطرهم  كمــا  ثقيــل،  حمــل 
)المســبك 3( بــدءًا مــن اإلنتــاج اليومــي االعتيــادي إلــى 
تحــدي الـــ 77 يومــا إلــى األزمــة الماليــة العالميــة إلــى 

ــا. ــاج ســنويا حالي ــام اإلنت ــم أرق تحطي
فهــو قســم يتحلــى عاملــوه بالصبــر والبــال الطويــل 
ــف  ــل الصي ــي فص ــا ف ــل، وخصوص ــقة العم ــم مش رغ
الحار،إضافــة إلــى ذلــك الــروح المرحــة المعتــادة منهم 
الفعالــة فــي  القريــب والغريــب ومشــاركتهم  مــع 
ــزة  ــا العزي ــات نقابتن ــات الشــركة وفعالي ــع فعالي جمي

ــا. ــى قلوبن عل
مشــكلتنا تكمــن فــي عــدم تقديــر العامــل، فقــد تــم 
ــات،  ــيد النفق ــة ترش ــة gold card  بحج ــاف بطاق إيق
وقــد تقبلهــا العمــال بــكل رحابــة صــدر طالمــا أنهــا 
ســتصب فــي نهايــة األمــر فــي مصلحــة الشــركة 

ــدا. ــة ج ــا القليل ــم ميزانيته ــتمراريتها رغ واس
ولكــن أن يصــل األمــر أن يقــوم مراقــب المســبك 
بإيقــاف إجــازات العمــال لمــدة يــوم أو يوميــن.. كمــا 
يطلــب دليــال عنــد تقــدم العامــل بإجــازة طارئــة علــى 

ــة!!! أنهــا فعــال طارئ
فهذا غير مقبول ..

ــام  ــي األي ــالص ف ــد وإخ ــكل جه ــون ب ــال يعمل العم
ــى  ــمية، حت ــازات الرس ــي اإلج ــات وف ــة بالمناوب العادي
أضحــت حياتهــم االجتماعيــة شــبه معدمــة، لنجــد فــي 
ــازة  ــاري وإج ــدوام نه ــع ب ــب يتمت ــل أن المراق المقاب
أســبوعية وإجــازات رســمية .. ال نــدري بــأي عيــن يــرى.. 

ــن المجحفــة الظالمــة يحكــم؟! ــأي القواني وب
كمــا أنــه لــو تعــاون العمــال فيمــا بينهــم ليســتمتع 

العامل  12



العمل النقابي نكران ذات وتضحيات
بقلم / رئيس اتحاد نقابات عمال العراق الرفيق علي رحيم علي

كان  والمحلــي  والعربــي  العالمــي  النقابــي  التاريــخ  امتــداد  علــى 
المتصديــن لــه مــن ذوات النفــوس الكبيــرة الشــامخة. والواعييــن 
لمعنــى وجــود طبقــة عاملــة مثقفــة ...بغــض النظــر عــن انتمائاتهــم 
الجماهيــر  بمقبوليــة  يحظــى  حتــى  العمالــي  االيدلوجية..القائــد 
ــاد  ــة واالجته ــالق النبيل ــي االخ ــدوة ف ــون ق ــه أوال ان يك ــة علي العامل
ــرف  ــن أن يع ــث يتمك ــي بحي ــي الثقاف ــن الوع ــك م ــي العمل..ويمتل ف
الحقــوق والواجبات..مــن خــالل القوانييــن النافــذة.. ومــن أبســط 
ــن  ــن النقابيي ــة بي ــف واللحم ــو التكات ــي ه ــل النقاب ــات العم ضروري
فيمــا بينهــم / نكــران الــذات أوال العمــل ضمــن فريــق متكامــل 
ــد  ــراض أو حق ــدون أغ ــات وب ــدون خلفي ــرام/ ب ــة واالحت ــوده الثق يس
علــى أي كان منهــم / التعامــل بــكل وضــوح وشــفافية وبنــاء العالقــة 
علــى الصراحــة / خدمــة الهيــكل النقابــي وقواعــده مــن أي موقــع كان 
/ ألن المهمــة فــي األصــل تكليــف وليســت تشــريف والســؤال هنــا كيــف 
يكــون النقابــي القــدوة..؟ يمكــن ان يكــون قــدوة مــن خــالل مــا ياتــي : 
)1( الســلوك الحســن فــي التعامــل  )2( االبــداع فــي العمــل  )3( الوعــي 
الثقافــي والفكــري )4( نكــران الذات.مقومــات وصفــات الشــخصية 
ــة  ــي النقاب ــاء ف ــي األعض ــن باق ــزة ع ــات ممي ــي صف ــة : للنقاب النقابي
تؤهلــه ليكــون مرجــع لألعضــاء ومرشــدًا للجــدد منهــم المقبليــن علــى 
الحيــاة النقابيــة ومــالذ للنقابــة نفســها لحــل المشــاكل التــي تواجهها، 

وللنقابــي صفــات متعــددة يمكــن حصرهــا باآلتــي:

)1( النقابي شخصية قيادية.
 )2(.النقابي شخصية اجتماعية. 

 )3( النقابي شخصية إعالمية.
 )4(النقابي صاحب ثقافة وفكر.

)5(. النقابي يعالج القضايا بأسلوب علم.
 )6(. النقابي صاحب خبرة ودراية.

 )7(. النقابي صاحب مبادرة. 
)8(. النقابي قادر على التكيف والتالؤم.

 )9(. النقابي شخصية طموحة.
 

أدبيات العمل النقابي: 

 1. مبــدأ االقتنــاع : مــن أهــم مبــادئ العمــل النقابــي أن يكــون الفــرد 
ــى  ــة عل ــي المحافظ ــا ف ــة وجدواه ــة النقابي ــة الممارس ــا بأهمي مقتنع
حقــوق الجميــع وتحســين أوضــاع األعضــاء واالرتقــاء بالواقــع الموجــود 
نحــو األفضــل، فهــو ضــرورة ملحــة الســتمرار العمــل النقابــي والصمــود 

أمــا جميــع الظــروف الطارئــة.
2 . مبــدأ الذاتيــة اإليجابيــة : يعتبــر العمــل النقابــي عمــاًل تطوعيــأ لــذا 
تكمــن أهميــة الذاتيــة اإليجابيــة لألعضــاء لتكــون المحــرك األساســي 
للعمــل والمثابــرة لتحقيــق األهــداف المرجــوة وتتبلــور فــي هــذا المبــدأ 

عمليــة االســتعداد والتضحيــة فــي ســبيل البلــوغ للغايــات المرجــوة.
3 . مبــدأ الديموقراطيــة :  يعتبــر هذا المبدأ العمــود الفقري الذي يرتكز 
عليــة النشــاط النقابــي والحيــاة التنظيمية للحركــة النقابيــة ككل، وهو 
الــذي يعنــي بأن تكــون إدارة النقابة وكافــة القــرارات والمواقف المعبرة 
عنهــا صــادرة وفــق آليــات ديمقراطيــة يشــارك فيهــا جميــع األعضــاء، 
هــذه اآلليــات تعطــي األفــراد حــق اختيــار المجموعــة التــي تقــود العمــل 
النقابــي ويلتــزم جميــع األفــراد بالقــرارات الصــادر عــن هــذه المجموعة.

ــه  ــدأ بأن ــذا المب ــترط ه ــورى : ويش ــي أو الش ــل الجماع ــدأ العم 4. مب

علــى كل نقابــي قائــد أو مســؤول أن يســتعين ويسترشــد خــالل قيامــه 
ــى  ــه حت ــى آراء زمالئ ــة إل ــرة إضاف ــآراء أصحــاب الخب ــي ب بالنشــاط النقاب
ــل  ــلم واألفض ــه األس ــا في ــرار بم ــاذ الق ــة اتخ ــيد آلي ــان ترش ــم ضم يت

ــة. للنقاب
ــي  ــإن كل نقاب ــدأ ف ــذا المب ــب ه ــة : بموج ــؤولية الفردي ــدأ المس 5. مب
ــة،  ــام نقابي ــف ومه ــن وظائ ــه م ــوم ب ــا يق ــج م ــل نتائ ــئول يتحم مس
ــة والمحاســبة  ــي للمراقب ــه يتعــرض العضــو النقاب وخــالل قيامــه بعمل
مــن القيــادات واألجهــزة العليــا ومــن القواعــد الدنيــا للتنظيــم النقابــي.

ــا  ــة مهم ــي النقاب ــرد ف ــى كل ف ــارض : فعل ــرأي المع ــل ال ــدأ تقب  6. مب
كانــت مشــاربه وتوجهاتــه أن يتقبــل الــرأي المعــارض بــكل مرونــة 
مهمــا كانــت صحتــه ومــدى مخالفتــه لرأيــه وكمــا قيــل » نتعــاون فيمــا 

ــه. ــا علي ــا اختلفن ــا بعضــًا فيم ــه ويعــذر بعضن ــا علي اتفقن
7. مبــدأ موضوعيــة االختيــار : يقضــي هــذا المبــدأ بــأن يراعــي العضــو 
الموضوعيــة قبــل اتخــاذ القــرار بعيــدًا عــن تأثيــر العاطفــة والمصالــح 
ــذي يجــب أن ينشــد  ــاره ال ــا فــي اختي ــأن يكــون الفــرد علمي ــة ب الفردي
الصالــح العــام. يختلــف النقابييــن فــي منهجيتهــم وأســلوب تعاملهــم 
مــع الظــروف المحيطــة وكيفيــة بنــاء عالقاتهــم مــع األطــراف ذات 
العالقــة بنشــاط النقابــة بحيــث يتعاقــب علــى العمــل النقابي شــخصيات 

ــف. ــلوك مختل ــددة ذات س متع

ونعرض فيما يلي أهم الشخصيات النقابية وأكثرها تكررًا :

ــع  ــى صن ــعى إل ــي تس ــخصية الت ــي الش ــة : ه ــة فاعل ــخصية نقابي 1. ش
وتمتــاز  باســتمرار  مجراهــا  فــي  التأثيــر  أو  حولهــا  مــن  األحــداث 
المبــادرات  خــوض  فــي  وجرأتهــا  المســئولية  بتحمــل  باســتعدادها 
ــى  ــخصية إل ــذه الش ــأ ه ــة وتلج ــداف معين ــق أه ــة تحقي ــة بغي المختلف
ــق  ــل وف ــل العم ــا وتفض ــق طموحاته ــي تطبي ــدروس ف ــط الم التخطي
برنامــج زمنــي متباعــد علــى تبنــى مواقــف آنيــة وتمتــاز أيضــًا بمرونــة 

تمكنهــا مــن االســتمرار.
 2. شــخصية نقابيــة منفعلــة : هــي شــخصية نقابيــة تنفعــل باإلحــداث 
ــر  ــائد وتتأث ــار الس ــع التي ــوي م ــي العف ــف التلقائ ــى التعاط ــع إل وتندف
هــذه الشــخصية باألحــداث المحيطــة وال تؤثــر فيهــا ممــا يجعلهــا دائمــا 
ــة  ــور برؤي ــر لألم ــى النظ ــد إل ــذي يفتق ــي ال ــل اآلن ــلوب العم ــى أس تتبن
ــا  ــارض مواقفه ــض وتع ــر للتناق ــة أكث ــي عرض ــذا فه ــدى ل ــدة الم بعي
فــي التعامــل مــع األحــداث المختلفــة وتميــل هــذه الشــخصية إلــى عــدم 
اتخــاذ القــرار أو حســم المواضيــع فــي القضايــا التــي تطــرأ عليهــا لحيــن 
ــدارك  اســتفحالها بشــكل يجعــل هــذه الشــخصية دائمــة العمــل فــي ت

مــا فــات منهــا.
ــا  ــدث م ــا أي ح ــخصية ال تثيره ــي ش ــة : ه ــة ال مبالي ــخصية نقابي  3. ش
لــم يكــن لــه صفــة األمــر أو التغطيــة والحمايــة مــن كل نقــد ومحاســبة 
فهــي قليلــة المبــادرة وال يوجــد لديهــا أي اســتعداد القتحــام المتاعــب.

ــى  ــرب إل ــعى للتق ــخصية تس ــي ش ــة : ه ــة انتهازي ــخصية نقابي  4. ش
المســؤولين وتحقيــق مرضاتهــم بهــدف الوصــول إلى مكاســب شــخصية 
مباشــرة وغيــر مباشــرة وتســعى لالســتفادة مــن طاقــات ومهــارات 
اآلخريــن بهــدف رفــع مــن قدرهــم علــى حســاب مقــدرات اآلخريــن مــن 
أصحــاب الكفــاءات والقــدرات الفعليــة كمــا ال تتوانــى فــي الوقــت نفســه 
ــم  ــم وصمته ــب وده ــة لكس ــد النقاب ــي قواع ــن ف ــف للعاملي ــن التزل م
ــي ال  ــا ولك ــوا إليه ــي تصب ــداف الت ــخصية األه ــذه الش ــق ه ــى تحق حت

ــى.  ــى المراكــز األعل يتعرقــل مســعاها مــن أجــل الصعــود إل
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زاوية
الشكاوى 

ــازن(،  ــرة )المخ ــن دائ ــال م ــد العم ــتكى أح اش
ــر   ــهر  أكتوب ــي ش ــا ف ــى الب ــم إل ــه انض ــن أن م
الرابعــة، وحصــل  الدرجــة  عــام 2011علــى 
علــى الدرجــة الخامســة فــي نهاية عــام 2011، 
يوليــو 2014.  فــي  السادســة  الدرجــة  ثــم 
ــي  ــوس ف ــهادة الباكلوري ــى ش ــل عل ــد حص وق
  AMA مــن جامعــة  Business informatics
فــي نهايــة 2014، وينتظــر إلــى اآلن الترقيــة 
ــر  ــرض األم ــا ع ــابعة، وعندم ــة الس ــى الدرج إل
هنــاك  بــأن  عليــه  ردوا  المســؤولين  علــى 
قائمــة ســوف تنــزل فــي ينايــر 2016 وســنرتب 
يحصــل  لــم  اآلن  إلــى  ولكــن  الموضــوع.. 

ــة.. ــى الترقي ــل عل العام
     فهــل مــن المعقــول أن يمضــي العامــل 
ــا  ــل الب ــرة مث ــركة كبي ــي ش ــنوات ف ــذه الس ه

من دون أن ينال حقه في الترقية؟؟  

علــى  شــكواه  بعــرض  العمــال  أحــد  تقــدم 
النقابــة، مبينــا فيهــا مــدى الظلــم الواقــع 
إضافــة  عــدم  فــي  تمثــل  والــذي  بحقــه، 
زوجتــه إلــى التأميــن العائلــي رغــم أنــه ذهــب 
ــخ 15  ــي بتاري ــن العائل ــى التأمي ــا إل إلضافته
- 9 - 2015، وعندمــا قــام بمراجعتهــم فــي 
اليــوم التالــي قــال لــه المســؤول إنــه لــن 
ــي ..  ــن الصح ــي التأمي ــه ف ــة زوجت ــم إضاف تت
    فأيــن التأميــن الصحــي الــذي تدعــي اإلدارة 
أنهــا تقدمــه للعمــال ويشــمل أفــراد أســرته؟! 

حضــر إلــى النقابــة عامــل المســبك لعــرض 
الــى الشــركة بتاريــخ  شــكواه، بأنــه انضــم 
2013/4/23 علــى الدرجــة الرابعــة، وحصــل 
علــى الخامســة فــي 30/ 12/ 2014. وأن لديــه 
شــهادة توجيهــي، وإلــى اآلن لــم يحصــل علــى 
الدرجــة السادســة.. فمــن ينصفــه، وخاصة أن ال 
يرى اســمه ضمن كشــوف الذين تتــم ترقيتهم.

ــر  ــال الغي ــان العم ــة اإلدارة بحرم ــي حج فماه
ــة؟  ــي الترقي ــم ف ــن حقوقه ــرر م مب

خطــوط  مــن  عامــل  النقابــة  إلــى  حضــر 
ــب  ــه طل ــكواه بأن ــرض ش ــر )1-3(، ليع الصه
تغييــر القســم بســبب وضعــه الصحــي حيــث 
ــي  ــق ف ــن ضي ــرة م ــورة كبي ــي بص ــه يعان إن
التنفــس، وأن حالتــه غايــة فــي الصعوبــة 
ويحتــاج إلــى رعايــة خاصــة، وال يســتطيع 
دخــول المصهــر رغــم إعطائــه عمــال بالنهــار 
ــه مــن  ــذا فهــو يطلــب نقل لفتــرة قصيــرة، ل
 .. الصحيــة  لظروفــه  نظــرا  القســم  هــذا 
قــال  المعالــج  طبيبــه  أن  إلــى  باإلضافــة 
ــن  ــد ع ــكان بعي ــي م ــل ف ــب أن تعم ــه يج ل
الدخــان، وعــرض األمــر علــى المســؤولين 

ولكــن لــم يعــره أحــد أي اهتمــام.
مشــكالت  اإلدارة  تحــل  بالالمبــاالة  فهــل   

العمــال؟؟

اشــتكى عامــل فــي دائــرة )صيانــة المصهــر( 
وأنــه  الترقيــة  مــن  حــِرمَ  قــد  أنــه  مــن 
ــذ 2012  ــابعة من ــة الس ــي الدرج ــوس ف محب
وال ينــال حقــه فــي الترقيــة للدرجــة األعلــى، 
ــوم مــن جامعــة  ــى دبل ــه حاصــل عل ــث إن حي
البحريــن هندســة ميكانيكيــة ســنة 2004، و

ــم  ــب قس ــن للتدري ــد البحري ــن معه HND م
)ميكانيــك( ســنة 2011، ونــال HND فــي 
ــة مــن معهــد البحريــن  الهندســة الكهربائي
ســنة 2012، وهــو متــزوج ولديــه بنتــان 

ــد. ــد واح وول
ــة  ــي الترقي ــه ف ــه اإلدارة حق ــى تعطي      فمت

ــه؟؟ ــي زمالئ كباق

 )Cast house3( تقــدم عامــل البا مــن دائــرة
مقدمــا شــكواه إلــى النقابــة مــن الظلــم 
الــذي يتعــرض لــه، حيــث إنــه تــم نقلــه الــى 
ــن  ــازن، ولك ــي المخ ــد أن كان ف ــبك بع المس
لــم يتــم تحويــل أوراقــه وذلــك منــذ مــا 
ــى  ــو عل ــف .. وه ــهرين و نص ــى ش ــد عل يزي
الدرجــة السادســة وتــم إعطــاؤه ملــف الدرجــة 
الســابعة بعــد 9 ســنوات، وأخبــروه فــي قســم 

ــمه أواًل. ــل قس ــب تحوي ــه يج ــب بأن التدري
ــم  ــى القس ــف عل ــل المل ــم تحوي ــى يت     فمت

ــؤول؟؟ ــن المس ــد، وم الجدي

شــكاوى عديــدة مــن العمــال الذيــن أمضــوا 
فــي الشــركة أكثــر مــن عــام وهــم فــي الدرجة 
الرابعــة، وقــد تحدثــوا إلــى المســؤولين حــول 
ترقيتهــم إلــى الدرجــة الخامســة، ولكــن أحــدا 

لــم يجــب علــى طلباتهــم.

حضــر عامــل البــا مــن خــط المصهــر )2( 
مقدمــا شــكواه إلــى النقابــة مــن الظلــم 
المجحــف الواقــع بحقــه، حيــث إنــه تمــت 
ــه  ــى الدرجــة الخامســة ولكــن راتب ــه إل ترقيت
ــة  ــن دون حلحل ــو م ــا ه ــل كم الـــ Basis ظ
لوضعــه، إذ يتقاضــى العامــل 351 دينــارا، 
ــى  ــروض أن يتقاض ــن المف ــه م ــن أن ــي حي ف
406 دنانيــر، وال ســيما أن عليــه التزامــات 
ــه  ــد إلي ــن يعي ــر..  فم ــة كثي ــب عائلي ومطال

ــه؟؟  حق

 )Metalogistic( أقــدم عامــل البــا مــن قســم
إلــى النقابــة، معبــرا عــن جــام غضبــه شــاكيا 
أســفل   MTV مــن  إصابــة  لديــه  أن  مــن 
 )medical( ــكال ــى الميدي ــب إل ــر، وذه الظه
ثــم حولــوه إلــى الخــارج ولــم يتخــذوا أي إجراء 
ــل  ــو يتنق ــوم وه ــن ذاك الي ــك، وم ــب ذل عق
مــن مستشــفى إلــى آخــر وكل يــوم فــي إجــازة 
إلــى وقتنــا هــذا، ثــم ذهــب إلــى عيــادة ألبــا 
وقالــوا لــه إنــه ليــس باســتطاعتهم عمــل أي 
ــتطع  ــم تس ــة إذا ل ــازة مرضي ــذ إج ــيء، وخ ش

ــى أيــن يتجــه العامــل؟ العمــل.. فإل

 )3 الصهــر  )خــط  مــن  عامــل  اشــتكى 
مــن ضيــاع حقــه فــي الترقيــة، حيــث إنــه 
تخــرج فــي جامعــة البحريــن ســنة 2005 
بكالوريــوس علــم اجتمــاع. وانضــم إلــى البــا 
ســنة2010 علــى الدرجــة الرابعــة وحصــل 
علــى الدرجــة الخامســة ســنة 2011، ثــم 
حصــل علــى الدرجــة السادســة فــي ديســمبر 
2013م، وبحســب   القانــون يجــب أن يحصــل 
ــف الدرجــة الســابعة بعــد ســنتين.. ــى مل عل

ــد اآلن.  ــا لح ــل عليه ــم يحص ــه ل ولكن

ــون )2(  ــم الكرب ــن قس ــا م ــل الب ــدم عام تق
بحقوقــه  مطالبــا  النقابــة  إلــى  بشــكوى 
العماليــة نظــرا لمــا يعانيــه مــن الظلــم 
الدرجــة  إلــى  الترقــي  فــي  بحقــه  الواقــع 
الســابعة، فقــد تــم تعيينــه فــي الشــركة منــذ 
عــام 1992علــى الدرجــة الثانيــة وأعقبهــا 
الرابعــة فــي عــام  الدرجــة  حصولــه علــى 
1996م، ولــم يحصــل علــى الدرجــة الســابعة 
حتــى اآلن فمــن ينصفــه، وخاصــة أنــه عــرض 
األمــر علــى المســؤولين وبــح صوتــه فــي 
ــة  ــس الدرج ــل حبي ــه ظ ــة ولكن ــب الترقي طل

الســابعة وال يــدري إلــى متــى؟؟؟  

الدائرة الطبية ترفض مساعدتي

تأمين عائلي ال يشمل زوجتي !

أعاني من ضيق التنفس..

متى سيتم تحويل ملفي؟!!

ترقية.. ترقية .. ترقية

حرموني من الدرجة الثامنة

راتبي 351 دينارا فقط!

إصابة أسفل الظهر

ماهو قانون الترقيات؟ 

10 سنوات من أجل ترقية !

الدرجة السادسة

  Omalalba@gmail.com :  لنشر مشكالتكم ومساهماتكم الرجاء إرسالها إلى اإليميل الخاص بنشرة عمال البا
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o العامل كاشيك كومار.

لقــد فقــدت إدارة المــوارد البشــرية 
فــي  الســيطرة  البــا  شــركة  فــي 
تتخــذ  وصــارت  األمــور  إدارة 
قــرارات متهــورة لتضــع مصلحــة 
ــى  ــر عل ــز األخي ــي المرك ــال ف العم
قامــت  حيــث  اهتماماتهــا،  ســلم 
 2015/12/6 فــي  الشــركة  إدارة 
باســتدعاء العامــل )كاشــيك كومــار(  
علــى  ليوقــع  عملــه  نوبــة  اثنــاء 
ــه فــي الشــركة  ورقــة إنهــاء خدمات
يعانــي  العامــل  بــأن  متعــذرة 
ــى.  ــي الكل ــة ف ــكلة صحي ــن مش م

المــوارد  إدارة  تجاهلــت  وقــد 
العامــل  رغبــة  تمامــًا  البشــرية 
ــمه  ــري قس ــى مدي ــوع إل ــي الرج ف
لــم يكــن لهــم أي علــم  الذيــن 
ــة اإلدارة، فقــد ألزمــت المــوارد  بني
البشــرية العامــل بتوقيــع إنهــاء 
خدماتــه وبقائــه لمــدة 6 أشــهر 
قبــل  لــه  التجديــد  بعــد  فقــط 
عاميــن  لمــدة  بســيطة  فتــرة  
.2017 نهايــة  حتــى  كامليــن 

 
وأصــرت اإلدارة أن يقــوم العامــل 
الرجــوع  دون  مــن  بالتوقيــع 
إلــى  أو  قســمه  مســؤولي  إلــى 
خدماتــه  أن  وأخبرتــه  النقابــة، 
ــااًل  ــي ح ــوف تنته ــركة س ــي الش ف
المــوارد  مبنــى  مغادرتــه  فــور 
البشــرية مــن دون توقيــع الوثيقــة. 
لقــد وقــع العامــل ) كاشــيك كومار( 
مرغمــًا علــى الــورق وهــو يعلــم 
بأنهــا ســتكون أشــهره األخيــرة هنا 
فــي البــا، ولــم تتــرك إدارة المــوارد 
بتعاملهــا  أي خيــار  لــه  البشــرية 
معــه بــكل قســوة وتعنــت مــن دون 
مراعــاة للســنين التــي خــدم فيهــا 
ــت  ــالص، وتجاهل ــكل إخ ــركة ب الش
كل األســاليب اللبقــة، مــا صعــب 
هــو. ممــا  أكثــر  الوضــع  عليــه 

ولــم تكتــفِ إدارة المــوارد البشــرية 
بفصــل العامــل كومــار بــل اتهمتــه 
ــه  ــركة بإخفائ ــدع الش ــد خ ــه ق بأن
بمــا فيــه مــن مــرض، فــي حيــن أن 
ــبقًا  ــًا مس ــرى فحص ــد أج ــل ق العام
فــي الهنــد قبــل قدومــه للعمــل  
ــا  ــركة الب ــا أن ش ــركة، كم ــي الش ف

قامــت بإجــراء فحــص كامــل لــه فــي 
الدائــرة الطبيــة للتأكــد مــن خلــوه مــن 
جميعهــا  النتائــج  وكانــت  مــرض،  أي 
ــل وال  ــزم بالعم ــه ملت ــا أن ــليمة، كم س
ــة  ــام مرضي ــة أي ــن خمس ــر م ــذ أكث يأخ
الشــركة  تتهمــه  كيــف  الســنة.  فــي 
مؤخــرًا؟  لــه  حــدث  لمــرض  بإخفائــه 
بهــذا  اتهامــه  علــى  تجــرؤ  وكيــف 
المتحضــر  وغيــر  الفظيــع  األســلوب 
ــذا  ــب به ــإن كان أصي ــي؟  ف والالعقالن
المــرض مؤخــرًا فقــد يكــون عملــه فــي 
البــا هــو أحــد أســباب إصابتــه بالمــرض. 

ــل  ــركة العام ــرت إدارة الش ــد أن أجب بع
علــى توقيــع ورقــة فصلــه مــن دون 
ســابق إنــذار، طالبتــه بارجــاع قيمــة 
تذاكــر الســفر إلــى الهنــد، وال يســتطيع 
ــالن  ــه طف ــالد فلدي ــادرة الب ــار مغ كوم
فــي  النهائيــة  امتحاناتهمــا  يجريــان 
المدرســة وفــي حيــن رجوعهم فــي هذه 
الفتــرة سيخســران عامــا دراســيا كامــال. 

دفــع  البــا  شــركة  قانــون  يســتوجب 
حالــة  فــي  عمــل  يــوم   330 قيمــة 
فصلهــا العامــل، وهــو أقــل ما يســتحقه 
ــة  ــد أربع ــار( بع ــيك كوم ــل )كاش العام
كمــا  المخلــص،  العمــل  مــن  أعــوام 
يأمــل كومــار أن يتــم تمديــد فتــرة 
بقائــه فــي العمــل لمــدة 6 أشــهر أخــرى 
إضافيــة للحالــة الماديــة التــي يعانيهــا، 
عاتقــه،  علــى  الملقــاة  والمســؤولية 
وعــدم حرمانــه مــن التأميــن الطبــي 
ــد  ــه  اآلن بع ــاج إلي ــا يحت ــر م ــو أكث وه
اكتشــاف مرضــه.... فنأمــل مــن المــوارد 
البشــرية أن تتــدارك فصلهــا التعســفي 
ــن  ــه م ــدم حرمان ــه  وع ــت ب ــذي قام ال

ــه.   ــط حقوق أبس

تفاصيــل فصــل العامــل )كاشيــــك 
ــار(  وســلبه أبســط حقوقــه  كـــومــ

اتفاقية حفظ حقوق 
العمال 

عبداهلل المعراج بقلم / 

ــرام  ــي إب ــعي دؤوب ف ــد س ــرا بع ــة مؤخ ــت النقاب  نجح
إتفاقيــة مــع إدارة الشــركة معنيــة بالحوافــز والمميزات، 
وذلــك بعــد خــوض مراحــل عديــدة مــن الفعاليــات 
التــي توصلــت  الجماعيــة  والمفاوضــات  االحتجاجيــة 
إليهــا النقابــة مــع إدارة الشــركة منــذ عــام مضــى، 
جــاءت هــذه اإلتفاقيــة لتكــون حافظــة لحقــوق العمــال 
بعــد ســنوات مــن النضــال والســعي لنيــل المكتســبات 
العماليــة مــن خــالل اصطفــاف العمــال خلــف نقابتهــم 
ــة مســتقبلية للطبقــة  وإعطائهــا الثقــة فــي رســم رؤي
ــة  ــروف الراهن ــث إن الظ ــا، حي ــركة الب ــي ش ــة ف العامل
فرضــت نفســها ويتحتــم معهــا وجــود اتفاقيــة مبرمــة 
الحقــوق  تحفــظ  واإلداري  العمالــي  الجانبيــن  مــن 
والمكتســبات لتكــون شــاهدة بحيــث ال يمكــن ألي أحــد 

ــا . ــث به ــركة العب ــي الش ــن إداري م
 لقــد ناضــل العمــال ووقفــوا وقفــة رجــل واحــد وجســد 
واحــد مــرات عديــدة من خــالل سلســلة مــن اإلعتصامات 
كان هدفهــا منــع أصحــاب القــرار في الشــركة من ســلب 
الحقــوق المكتســبة حينمــا أقــروا وقــف مبلــغ العشــرين 
ــم  ــن ث ــون، وم ــبًا بالقان ــا مكتس ــد حق ــي تع ــارا الت دين
ــل  ــث وص ــي حي ــر اإلضاف ــة األج ــاق بعملي ــديد الخن تش
ــد  ــم بع ــال ومالحقته ــى العم ــق عل ــى التضيي ــر إل األم
أن أقــرت الشــركة وجــود برنامــج التقاعــد المبكــر، الــذي 
ــة  ــت النتيج ــال، وكان ــن العم ــص م ــى التخل ــدف إل يه
وهــي خســارة الشــركة لعــدد ليــس بالقليــل مــن ذوي 
ــي  ــركة، والت ــل بالش ــع العم ــتى مواق ــي ش ــرات ف الخب

ســتؤثر بالســلب مســتقبال علــى العمليــة اإلنتاجيــة.
إن مســألة طــرح مشــروع تقاعــد مبكــر ليســت مســألة 
خاطئــة، إنمــا هــي مســألة تــم طرحهــا ولــم تتــم 
ــارة  ــود اإلش ــة، ال ن ــاءت متخبط ــل ج ــدا ب ــتها جي دراس
ــا  ــبق أن طرحن ــا س ــر، ألنن ــا أكث ــق فيه ــا أو التعم إليه
ــابق،  ــدد الس ــي الع ــوع ف ــة بالموض ــاط معني ــدة نق ع
ولكــن ندعــو اإلدارة إلــى اإلعــداد جيــدا ألي مشــروع 
ســتقدم عليــه مســتقبال، وخصوصــا فــي حــال كان 
ــروة الحقيقيــة  ــة التــي هــي الث ــا بالطبقــة العامل معني

إلنتــاج معــدن األلمنيــوم.  
إن المرحلــة المقبلــة تتطلــب منــا جميعــا الوقــوف صفــًا 
واحــدا، وأن نتعــاون لمواجهــة التحديــات التــي قــد 
ــكل  ــوم وأن نعمــل ب ــال أمــام صناعــة األلمني تقــف حائ
ــظ  ــة، وأن نحاف ــة الصعب ــي المرحل ــاد لتخط ــد واجته ج
ــة لهــا حصتهــا  ــة قوي ــا كشــركة وطني ــى شــركة الب عل
الســوقية بيــن ســائر الشــركات، كمــا يجــب علــى إدارة 
ــال  ــم ال ــى تعاونه ــال عل ــود العم ــر جه ــركة تقدي الش
محــدود، وعــدم ممارســة الضغــوط عليهــم بإلقــاء اللوم 
علــى الظــروف الراهنــة وجعلهــا شــماعة واســطوانة 
معهــودة، كمــا يجــب علــى العمــال اإلمتثــال لتوجيهــات 
المســؤولين المتعلقــة بظــروف العمــل، وأن تكــون 
الســالمة حاضــرة دائمــا والعمــل بمأمــن فــي بيئــة 
العمــل، لتفــادي أي مشــاكل مــن شــأنها إعاقــة العمليــة 

ــة. اإلنتاجي
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نقابــة عمال البا تســتنكر الفصل التعســفي للصحفييــن البحرينيين
عبــرت نقابــة عمــال البــا عــن اســتنكارها 
الشــديد لمــا ورد إليهــا مــن أنبــاء عــن تخلــي 
الصحــف ودور النشــر والطباعــة بمملكتنــا 
الغاليــة عــن كثيــر مــن الصحفييــن وتســريح 
العامليــن بهــا وهــو مــا يضــرب الجســم 
فــي  المجــال  والعامليــن بهــذا  الصحفــي 

ــل. مقت
 حيــث واصلــت الصحــف والمجــالت البحرينيــة 
كان  والتــي  الوظائــف  تخفيــض  مسلســل 
آخرهــا، تســريح عــدد مــن الصحفييــن ليــس 
بالقليــل تحــت ذريعــة األزمــة الماليــة التــي 
تمــر بهــا البــالد بوجــه عــام، وهــو مــا يؤثــر 
بــدوره وبشــكل ســلبي علــى قطــاع الصحافــة 

علــى وجــه الخصــوص.
فقــد أعلنــت بعــض الصحــف ودور النشــر 
لتحســين  جديــدة  اســتراتيجية  والطباعــة 
ــل نفقاتهــا تشــمل االســتغناء  أدائهــا وتقلي
والموظفيــن  الصحفييــن  مــن  عــدد  عــن 
العامليــن بهــا، كمــا تتجــه إلــى تســريح 
حوالــي 10% مــن موظفيهــا، فــي نطــاق 
عمليــة إلعــادة هيكلــة، ومــن المرجــح أن 
تســتغني صحــف أخــرى عــن عــدد كبيــر مــن 

القادمــة. الفتــرة  الصحفييــن خــالل 
ــد  ــرًا عــن تهدي ــف كثي ــم يختل ــه ل األمــر ذات
بعــض الصحــف بتقليــل عــدد الصحفييــن 

والعامليــن بهــا، نظــرا إلــى ســوء الحالــة االقتصادية 
وتــردي األوضــاع الماليــة بهــا وكذلــك المــردود 
ــد  ــذي تعتم ــي ال ــب اإلعالن ــف للجان ــي الضعي المال
عليــه كثيــر مــن الصحــف، األمــر الــذي ال يــدع مجــاال 
ــذه  ــذرع به ــوف تت ــف س ــك الصح ــي أن تل ــك ف للش
الظــروف للتخلــص مــن موظفيهــا، فقــد بــدأت علــى 
الفــور العديــد مــن المؤسســات الصحفيــة الكبــرى 
ــة  ــوب األزم ــر نش ــتثناء إث ــن دون اس ــن وم بالبحري
بالتخلــي عــن الصحفييــن والعامليــن بهــا، واألخــرى 
عملــت علــى تقليــص النفقــات تبعــا لمــا حــل بهــا 
مــن ضائقــة ماليــة تبعــا لنــدرة المــادة اإلعالنيــة، 
فقامــت بشــكل غيــر مباشــر بخصــم مــا يزيــد 
علــى 40% مــن رواتــب الصحفييــن والموظفيــن 
ــى  العامليــن بهــا، وهــو مــا دعــا العامليــن بهــا إل
ــي  ــة الت ــن البحريني ــة الصحفيي ــى جمعي ــوء إل اللج
ــرت عــن اهتمامهــا البالــغ بقضايــا العامليــن  عب
فــي الصحــف البحرينيــة، إذ تتابــع أي قضيــة تتعلــق 

ــف. ــل الصح ــن قب ــفي م ــل التعس بالفص
ــب  ــى جان ــا إل ــن وقوفه ــا ع ــة الب ــرت نقاب ــد عب  وق
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا للفصــل أو تضــرروا 
التــي اتخذتهــا  أرزاقهــم نتيجــة اإلجــراءات  فــي 
ــة. ــة المالي ــة األزم ــة لمواجه ــات الصحفي المؤسس

وفــي ذات الســياق، أعلنــت نقابــة البــا رفضهــا 
القاطــع لمــا تتخــذه بعــض إدارات الصحــف مــن 
قــرارات بإنهــاء العالقــة مــع عــدد مــن الموظفيــن 

يــكاد يقتــرب مــن ثلــث هــؤالء الموظفيــن وإنهــا 
األوضــاع  بســبب  خدماتهــم  عــن  ستســتغني 
االقتصاديــة وتداعياتهــا علــى المجــال اإلعالمــي، 
والفصــل  التســريح  قــرار  مــن  يتضــرر  حيــث 
والطباعــة  النشــر  دور  صحفيــو  التعســفي 
ــى  ــة إل ــن، باإلضاف ــالت بالبحري ــف والمج والصح
كثيــر مــن الموظفيــن الذيــن يعملــون فــي هــذا 
المجــال وهــو مــا ينــذر بخطــر شــديد يتهــدد هــذا 

ــن. ــة البحري ــي مملك ــي ف ــر اإلعالم المنب

ومــن حرصهــا  البــا  عمــال  نقابــة  فــإن  لــذا، 
اإلعالمــي،           بالمجــال  العامليــن  علــى  الشــديد 
ــالم  ــاب األق ــاب أصح ــن والكت ــيما الصحفيي والس
والعقــول النيــرة ومختلــف الموظفيــن والعاملين 
عــن  بالمســؤولين  تهيــب  إذ  المجــال،  بهــذا 
واحــدا  صفــا  يقفــوا  بــأن  اإلعالمــي  المجــال 
تجــاه هــذه القــرارات التعســفية التــي تعمــل 
علــى هــدم الصــرح اإلعالمــي بمملكتنــا الغاليــة، 
ودور  الصحــف  هــذه  علــى  القائميــن  ولتــردع 
ــاء  ــى القض ــعون إل ــن يس ــة، وم ــر المختلف النش
علــى منابــر حريــة التعبيــر التــي حــث عليهــا 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
مملكــة  دســتور  وكفلهــا  المفــدى  خليفــة  آل 
البحريــن، وأن يكفــوا أيديهــم عــن المســاس 

بمقــدرات العامليــن فــي المجــال الصحفــي. 

العالمــي  المــرأة  يــوم  بمناســبة  البــا  عمــال  نقابــة  بيــان 
ــوم المــرأة العالمــي فــي  ــم بي يحتفــل العال
الثامــن مــن مــارس تكريمــًا لنضــاالت المرأة 
ــازات و  ــن إنج ــه م ــا حققت ــخ و م ــر التاري عب
ــي  ــدًا ف ــًا جدي ــا واقع ــت به ــبات فرض مكتس
ــك  ــك إن كل تل ــع، و الش ــم اجم ــدان العال بل
ــد  ــًا بع ــق عام ــرأة تتأل ــت الم ــاءات جعل العط
بالمحافــل  االنجــازات  اكبــر  عــام مســجلًة 

ــة .  ــة و الدولي المحلي
بالــدور  تعتــز  البــا  عمــال  نقابــة  إن  إذ 
ــف  ــه المــرأة فــي مختل ــت ب ــذي لعب ــارز ال الب
مــا  هــذا  العمــل،  ســاحات  و  الميادييــن 
نســاء  ايــدي  علــى  نشــد  اليــوم  يجعلنــا 
البحريــن لمواصلــة مســيرة العطــاء و التقدم 
مــن أجــل تحقيــق كل مــا يليــق بحجــم تلــك 
الجهــود الجبــارة التــي قادتهــا المــرأة علــى 

جميــع االصعــدة.
و بهــذه المناســبة البــد لنــا ان نحيــي نســاء 
ــرفة  ــف المش ــى كل المواق ــع عل ــم اجم العال
فــي الدفــاع عــن قضاياهــن العادلــة التــي ال 
تنفصــل بــإي حــال مــن االحــوال عــن قضايــا 
الجــزء  المجتمــع االساســي كونهــا تمثــل 
االولــي االساســي فــي التغييــر. إن شــغف 
النســاء بالعمــل و العطــاء الالمحــدود لطالما 
ــرة  ــول الني ــام كل العق ــل ام ــة أم كان بارق

ــى تواجــد النســاء  ــت تعــول عل ــت و مازال ــي كان الت
بشــكل مضاعــف لمــا تمتلكــه المــرأة مــن قــدرة و 
ــرار .  ــع الق ــادة و صن ــة للقي ــة تام ــاءة و جاهزي كف
حيــث تعتبــر نقابــة عمــال البــا السياســة التــي 
ــا بدعــم و  انتهجتهــا شــركة المنيــوم البحريــن الب
تدريــب و تمكيــن المــرأة محــط تقديــر و مســاندة 
لكافــة القــرارات التــي مــن شــأنها تســاهم إرتقــاء 
ــة  ــة االنتاجي ــر العملي ــى تطوي ــذي ادى إل ــرأة ال الم

فــي مواقــع العمــل . 
و مــن هنــا تؤكــد اللجنــة النســائية بنقابــة عمــال 
البــا بتطلعاتهــا الوطنيــة فــي دعــم و تعزيــز و نشــر 

ثقافــة العدالــة الجندريــة، و تتضامــن مــع مجلــس 
ــي  ــمو الملك ــة الس ــة صاحب ــرأة برئاس ــى للم االعل
ــة  ــة قرين ــم آل خليف ــت إبراهي ــبيكة بن ــرة س االمي
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اهلل و رعــاه بحمايــة 
المكتســبات و ذلــك عبــر إصــدار قانــون احــكام 
االســرة بشــقه الثانــي، و تعديــل قانــون الجنســية.  
و فــي الختــام تحيــي اللجنــة النســائية بنقابــة 
عمــال البــا مجلــس إدارة شــركة المنيــوم البحريــن 
البــا بقرارهــا التاريخــي بتنصيــب الدكتــورة إلهــام 
العيــد كمديــر إداري لشــؤون االداريــة كخيــر قــرار 

يقتــدى بــه فــي دعــم المــرأة البحرينيــة . 



الثامن من مارس وواقع المرأة  في الدول العربية !
بقلم /  فهد المضحكي

فــي الثامن مــن مارس احتفلــت المــرأة البحرينية 
أســوة بنســاء العالــم بيــوم المــرأة العالمــي. 
وإذا مــا أردنــا أن نســقط الضــوء علــى مكتســبات 
ــي  ــروع الوطن ــل المش ــي ظ ــة ف ــرأة البحريني الم
نضــال  بعــد   - حصولهــا  فــإن  اإلصالحــي، 
طويــل ضــد االســتعمار والتســلط وســوء توزيــع 
الثــروة- علــى حقوقهــا السياســية )حــق الترشــح 
ــز  ــو تعزي ــرة نح ــوة كبي ــد خط ــت(، يُع والتصوي
السياســي. الصعيــد  علــى  المــرأة  مكانــة 

ــوده  ــرأة يس ــع الم ــل واق ــك، يظ ــة ذل ــع أهمي وم
التهميــش والعنف والتعســف بســبب المناهضين 
والحداثــة! الديمقراطيــة  أعــداء  لحقوقهــا 

وال شــك أن القيــود التــي يفرضهــا المجتمــع 
الذكــوري فــي الســلطة والمرجعيــات الدينيــة 
المتعصبــة بــكل تالوينهــا التــي تســتغل الديــن 
إلقصــاء المــرأة أســهم فــي عــدم ممارســة المــرأة 
ــدث  ــا نتح ــع، وحينم ــي المجتم ــام ف ــا الع لدوره
ــدر  ــة تج ــدول العربي ــي ال ــرأة ف ــوق الم ــن حق ع
السياســي  اإلصــالح   « كتــاب  أن  إلــى  اإلشــارة 
والوحــدة الوطنيــة » للكاتــب محمــد محفــوظ، 
الــذي يــرى فــي أحــد فصولــه » المــرأة واإلصــالح 
السياســي واالجتماعــي« أن تطويــر وضــع المــرأة 
فــي المجتمــع وإخراجهــا مــن دهاليــز العزلــة 
والتهميــش مــن الضروري تأكيــد النقــاط التالية:

ــة  ــا العربي ــي مجتمعاتن ــرأة ف ــوض الم 1- إن نه
ــن  ــادئ الدي ــر مب ــد بتحري ــد بعي ــى ح ــون إل مره
ــة  ــراءات التاريخي ــود والق ــر الجم ــن أس ــه م وقيم

ــف. ــور التخل ــن عص ــة م المنطلق
2- ال شــك أن شــيوع ثقافــة االســتبداد بــكل 
مســتوياته أســهم فــي إقصــاء المــرأة وتهميــش 
ــن  ــرق بي ــتبدادية ال تف ــة االس ــا، ألن الثقاف دوره
رجــل وامــرأة.. ولذلــك نســتطيع القــول بــأن 
المســؤولين  أحــد  هــو  السياســي  االســتبداد 
األساســيين عــن تهميــش المــرأة وإقصائهــا مــن 
ــرأة  ــارس الم ــن أن تم ــة .. واليمك ــاة العام الحي
حريتهــا ودورهــا الحقيقي إال بتحررهــا من وصاية 
ــة  ــك ثقاف ــطى، وبتفكي ــرون الوس ــات الق مرجعي
االســتبداد وأنماطــه المغلقة وحصــول المرأة على 
ــة  ــم الحري ــر منقوصــة فــي إطــار قي حقوقهــا غي
وحقــوق اإلنســان وصــون الكرامــة اإلنســانية.

وبــكل تأكيــد أن قضيــة المــرأة والرجــل معــا 
الــذي  ال تنفصــل عــن قضيــة المجتمــع كلــه 
ال يمكــن أن يتطــور ويتقــدم وينــال فيــه كل 
مــن المــرأة والرجــل جميــع الحقــوق إال بتحقيــق 
المســتدامة  والتنميــة  والديمقراطيــة  الحريــة 

ــان. ــا اإلنس ــم أهدافه ــن أه ــي م ــي ه الت
إلــى  المجــال يشــير  البحــوث فــي هــذا  أحــد 
يتحقــق  ال  المســتدامة  التنميــة  مفهــوم  أن 
إال بإشــراك جميــع فعاليــات المجتمــع إلنجــاح 
المســيرة التنمويــة، وفــي هــذا الســياق اليمكننــا 

قدمــا  الســير  فــي  الفعــال  المــرأة  دور  إنــكار 
بالمجتمعــات نحــو االزدهــار والتقــدم بإســهامها 
وبالتالــي، فــإن قضيــة المــرأة ال يمكــن أن نبحــث 
فيهــا بمعــزل عــن قضايــا المجتمــع ألنهــا جــزء ال 
يتجــزأ منــه، وال يمكــن أن يتــم ذلــك إال فــي إطــار 

مشــروع تنمــوي وطنــي متكامــل.
مــن  العاملــة  المــرأة  حقــوق  صعيــد  وعلــى 
األهميــة اإلشــارة إلــى بحــث المحاميــة ســحر 
االجتماعيــة  »الحمايــة  وعنوانــه  الياســري 

والحامــل«. العاملــة  لــألم  والقانونيــة 
ــة  ــرأة العامل ــة الم ــول إن حماي ــة تق ــي البداي ف
إلــى حــد كبيــر بدورهــا كأم، ويشــكل  تتأثــر 
منظــورا  األطفــال  وتربيــة  واألمومــة  الحمــل 
تقــدم  ولتســجيل  عاملــة،  امــرأة  لحيــاة  آخــر 
نحــو المســاواة فــي الحيــاة االجتماعيــة يجــب 
ــب أن  ــذي يج ــبء ال ــن الع ــرأة ع ــض للم التعوي
العنايــة  التدابيــر  هــذه  وتتضمــن  تتحملــه، 
فوائــد  والحامــل..  العاملــة  للمــرأة  الصحيــة 
ترتيبــات  وتطويــر  أمومــة،  وإجــازة  نقديــة 
والعائلــة  العمــل  مســؤوليات  بيــن  للتوفيــق 
بشــكل أفضــل للنســاء والرجــال، وتدابير للســماح 
للمــرأة العاملــة األم لولــوج ســوق العمــل مجــددا.

الحمــل  أن  مــع  تقــول  األســاس  هــذا  وعلــى 
واألمومــة يخصــان المــرأة بشــكل بيولوجــي، 
يجــب  وظيفــة  ذاتــه  بحــد  اإلنجــاب  بــات 
ضروريــة  األمومــة  حمايــة  وباتــت  حمايتهــا 
بيــن  والمعاملــة  الفــرص  تكافــؤ  لتحقيــق 
الرجــل والمــرأة فــي االســتخدام، وهــذه التدابيــر 
ــد  ــب أن تقي ــة ال يج ــان أن األموم ــة لضم مصمم
ــا  ــل، كم ــي العم ــا ف ــة حقه ــي ممارس ــرأة ف الم
ضدهــا. للتمييــز  أساســا  تشــكل  أن  يجــب  ال 

المــادة 11 مــن االتفاقيــة  فــي حيــن نصــت 
الدوليــة للقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة علــى أن الحــق فــي العمــل بوصفــه حقــا 
ثابتــا لجميــع البشــر والحــق فــي التمتــع بنفــس 
فــرص العمــل متوافقــا فــي هــذا المبــدأ مــع 
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــن العه ــة م ــادة السادس الم
ــذه  ــة، وكل ه ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي بالحق
ــل  ــن قب ــا م ــادق عليه ــة المص ــن الدولي القواني
ــجيع  ــو تش ــدا ه ــا واح ــى منهج ــات تتول الحكوم
تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة بوضــع 
اشــكال  كل  تلغــي  وطنيــة  سياســة  وتطبيــق 
التمييــز او التفرقــة علــى اســاس العــرق او الديــن 

ــون. ــس أو الل أو الجن
ومــن المكتســبات التــي حققتهــا المــرأة العاملــة 
فــي المســاواة مــع الرجــل العامــل المســاواة فــي 
األجــور، وقــد ظهــر هــذا المبــدأ للمــرة األولــى في 
إعــالن فيالدلفيــا ســنة 1994م، حيــث وقــع إدماج 
ــة  ــة العالمي ــتور المنظم ــي دس ــالن ف ــذا اإلع ه
للتشــغيل وهــذا مــا نــص عليــه الميثــاق الدولــي 

المتعلــق بالمســاواة فــي األجــور عــام 1968م، 
وفــي مقابــل ذلــك وعلــى صعيــد االهتمــام بقضايا 
عــن  قاطرجــي  نهــى  د.  كتبــت  المــرأة  حقــوق 
اتفاقيــة ســيداو ودورهــا فــي عولمــة قضايــا المرأة 
تقــول: لــم يبــدأ االهتمــام الكبيــر بقضايــا حقــوق 
المــرأة بالشــكل الــذي نعهــده اليــوم إال مــع إصــدار 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة )ســيداو( عــام 1979م،  والتــي تعتبــر صــكا 
دوليــا لحقــوق المــرأة، يلــزم الــدول الموقعــة 
ــل  ــرأة والرج ــن الم ــاواة بي ــق المس ــا بتحقي عليه
ــة  ــة واالجتماعي ــتويات القانوني ــع المس ــى جمي عل

ــية. ــة والسياس واالقتصادي
لذلــك جــاءت االتفاقيــة كمــا يوضحهــا التجمــع 
النســائي الديمقراطــي اللبنانــي  بغــرض إلغــاء كل 
أشــكال التمييــز ضــد النســاء. ومــن هنــا فالحاجــة 
إلــى )ســيداو( ترجــع الــى أســباب عــدة أهمهــا: 
 - أن االتفاقيــة التــي تناولــت حقوقا محــددة للمرأة 
ســرعان مــا خــف بريقهــا، وكانــت هنــاك حاجــة إلــى 
ــان. ــرأة اإلنس ــوق الم ــة لحق ــرعة متكامل ــع ش وض

إن التمييــز يطــول المــرأة فــي كل المياديــن لــذا، 
ــا  ــوق، بينم ــع الحق ــى جمي ــز عل ــيداو ترك ــإن س ف
ســابقا كانــت تتــم المفاضلــة بيــن اصنــاف الحقوق 
حيــث ركــز المجتمــع الدولــي علــى الحقــوق المدنية 
والسياســية علــى حســاب الحقــوق االقتصاديــة 

ــة. واالجتماعي
- يتــم التركيــز فــي المعاهــد األخــرى علــى األفــراد، 
األنظمــة  علــى  تركــز  )ســيداو(  أن  حيــن  فــي 
ــى  ــر عل ــي تنك ــات الت ــات والمؤسس واإليديولوجي

المــرأة حقوقهــا.
- ال يعتــرف بحقــوق اإلنســان للمــرأة بشــكل آلــي 
وتلقائــي، فــي اإلعالنــات المعنيــة بحقوق اإلنســان 
التــي ســبق أن كرســتها األمــم المتحــدة أو الــدول.

وبــكالم آخــر، إن اتفاقيــة )ســيداو( كمــا تراهــا تلــك 
المنظمــات تخلــق نوعــا مــن الجســر الــذي يربــط 
سياســية  تدابيــر  وتقتــرح  المختلفــة،  الحقــوق 
المســاءلة..  علــى  يســاعد  وإنمائيــة  وقانونيــة 
والشــيء اآلخــر تميــز االتفاقيــة بيــن الحقــوق 
بحكــم القانــون والحقــوق بحكــم الواقع، لــذا تنص 
علــى تدابيــر أبعــد مــن القانــون لضمان المســاواة 
للمــرأة بحكــم الواقــع .. كمــا تدعــو االتفاقيــة إلــى 

ــي(. ــز اإليجاب ــة )التميي ــر المؤقت التدابي
الخالصــة، فــإذا كانــت المــرأة نصــف المجتمــع، فــال 
ــال  ــي مج ــية ف ــطة التونس ــول الناش ــا تق ــد كم ب
حقــوق المــرأة ) نعمــة النصيــري( يفتــح البــاب 
واســعا للمــرأة لكــي تتعلــم وتتثقــف وتبلــغ أرقــى 
درجــات المعرفــة شــأنها شــأن الرجــل مــع النضــال 
مــن أجــل توفيــر الحلــول المالئمــة لكــي تجــد 
الوقــت لتشــتغل وتكتســب المعــارف فتحقــق بذلك 
اســتقالليتها التــي تشــكل القاعــدة الهادفــة إلــى 
فــرض حقوقهــا علــى مســتوى األســرة  والمجتمــع.            
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o صورة تذكارية في ماراثون الجري.o  العامل محمد غلوم اثناء مشاركته في بطولة الرجل الحديدي.

- محمد غلوم حسين 
- يعمل في قسم الورش المركزية

- رقم الشارة 8925 
- سنوات العمل 25 سنة )1992/2/3(

أب لطفلتين وولد )شيرين / زينب / 
جاسم( 

أول مارثون له كان في عام 2010 
)مسابقة سنوية في البحرين(

فهــي  والدوليــة،  المحليــة  والمســابقات 
وتبــادل  اآلخريــن  معرفــة  علــى  تســاعد 

والثقافــات.   الخبــرات 

* ماذا تنصح الرياضيين الجدد؟ 
أثنــاء  الســالمة  قواعــد  اتبــاع  ضــرورة   -
ممارســة رياضــة الدراجــات الهوائيــة ولبــس 
خــوذة الســالمة، وبالنســبة إلــى الســباحة 
بالقــرب  األشــخاص  أحــد  وجــود  ضــرورة 
منــك أثنــاء مزاولــة هــذه الرياضــة نظــرا 

لخطورتهــا.

لبطوالتكــم  داعمــة  البــا  كانــت  *هــل   
حققتموهــا؟  التــي  واإلنجــازات 

- نعــم، هنــاك مســاعدة ماديــة ومعنويــة 
مــن قبــل اإلدارة ال بــأس بهــا.

* حدثنــا عــن مشــاركتكم فــي بطولــة الرجــل 
.)IRON MAN( الحديــدي

- هــذه هــي الســنة الثانيــة التــي نشــارك 
ــة  ــدي برعاي ــة الرجــل الحدي فيهــا فــي بطول
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة ممثل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 

ــباقات  ــة وس ــم الرياض ــت عال ــف دخل * كي
ــدرة؟  الق

ــح العمــال الســابقين  - لقــد عملــت بنصائ
فــي هــذا المجــال وبــدأت بركــوب الدراجــات 
ــدي  ــة والســباحة، وخصوصــًا أن وال الهوائي
ــًا، وأحصــل علــى تشــجيع دائــم  كان رياضي
ــي  ــا أنن ــاء، كم ــل واألصدق ــل األه ــن قب م
ــدًا وال  ــم ج ــيء مه ــة ش ــت أن الرياض أدرك
غنــى عنــه فــي حيــاة كل شــخص ولهــا 
ــى  ــة إل ــى، باإلضاف ــد وال تحص ــد ال تع فوائ
ــة  ــى صح ــي عل ــي والنفس ــا البدن مردوده
دائــرة  توســيع  إلــى  باإلضافــة  مزاولهــا 

ــن.  ــه باآلخري عالقات

يكفــي  مــا  الوقــت  مــن  لديــك  هــل   *
الرياضــة؟  لمزاولــة 

- أنــا ال أتعــذر بالوقــت والعمــل والعائلــة .. 
فالوقــت متوافــر للجميــع عــن طريــق اتبــاع 
ــيء  ــل وال ش ــم العم ــدد وتنظي ــج مح برنام

مســتحيل. 

* هل تمارس الرياضة بشكل مستمر؟ 
ــوالت  ــي البط ــبوع ف ــوال األس ــارك ط - أش

تحــدى كل الصعــاب، لــم تقــف الظــروف 
يومــا أمامــه - رغــم صعوبتهــا- لتكــون 
ــرف  ــم يع ــه، ل ــق أحالم ــال دون أن يحق حائ
فــي  نفســه  إلــى  طريقــه  المســتحيل 
أي لحظــة فارقــة مــن عمــره، بــل كســر 
القاعــدة وبرهــن للجميــع علــى أن الرياضــة 
ــفِ  ــم يكت ــروف.. ل ــر وال ظ ــا عم ال يحكمه
بمزاولــة الرياضــة فحســب، لكنــه ســعى 
ــى أن  ــة إل ــوالت المختلف ــق البط ــى تحقي إل
ــي  ــود ف ــرار والصم ــًا لإلص ــااًل حي ــار مث ص
شــركة البــا، كمــا حصــل علــى العديــد مــن 
اإلنجــازات فــي مختلــف المجــاالت الرياضيــة 
أبطــال  أحــد  إنــه  القــدرة،  وســباقات 
ــر واإلرادة  ــز الفخ ــة، ورم ــة البحريني الرياض
لشــركة البــا، إنــه عامــل البــا محمــد غلــوم 
الــذي حــاز العديــد مــن البطــوالت فــي 
ــا  ــو م ــة، وه ــابقات الرياضي ــف المس مختل
أثــار اهتمــام »نشــرة عمــال البــا« فالتقينــا 
بــه وجــاء حديثنــا معــه شــيقا حيــث تعرفنــا 
مــن خاللــه علــى أهــم إنجازاتــه وبطوالتــه 
ــي  ــا ف ــف عنده ــي وق ــات الت ــم المحط وأه

ــاح،،،  ــق النج طري
وأجرينا معه هذا الحوار ..  

العامل  18



»عمالنا« رفعوا الراس .. بال دعم وال تشجيع من إدارة الشركة !!
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
األولمبيــة البحرينيــة، والبطولــة تأتــي 
والرياضــة  الشــباب  مواهــب  لدعــم 
النجــاح  بعــد  وذلــك  البحريــن  فــي 
المختلفــة  للســباقات  التنظيمــي 
المملكــة،  التــي أقيمــت علــى أرض 
الفريــق  حققهــا  التــي  واإلنجــازات 

للترايثلــون.  البحرينــي 

* كيــف تــرى مســتوى شــركة البــا علــى 
ــد الرياضي؟ الصعي

قبــل  مــن  ووعــي  تطــور  هنــاك   -
العمــال بأهميــة الجانــب الرياضــي، 
وأنــا أتمنــى دعــم فعاليــات النــادي 
برامــج  ووضــع  البــا  فــي  الصحــي 
رياضيــة مشــوقة، إضافــة إلــى ضــرورة 
ــج  ــن وبرنام ــن رياضيي ــر مدربي توفي

وغيرهــا.   للســباحة  تعليمــي 

عــن  تبعدنــا  التــي  العوائــق  مــا   *
برأيــك؟  الرياضــة  مزاولــة 

ــة  ــة متاح ــق، فالرياض ــد عوائ - ال توج

رجــااًل  وكبــارًا..  صغــارًا  للجميــع 
ونســاء وبمختلــف أنواعهــا، والمجتمــع 
البحرينــي واٍع، وال يوجــد هنــاك مانــع 
مــن مزاولــة الفتــاة للرياضــة حتــى 

وإن كانــت محجبــه. 

* ماذا تعني لك الرياضة؟ 
صديــق  أفضــل  هــي  الرياضــة   -
ومتاعــب  الضغــوط  مــن  للتخلــص 

الحيــاة.

* ما هي أمنيتك؟
- أمنيتــي أن يكــون لدينــا مضمــار 
وزيــادة  البحريــن،  فــي  للدراجــات 
الهوائيــة،  الدراجــات  اســتخدام 
الدائــرة  دعــم  أتمنــى  كمــا 
المواهــب. لهــذه  البــا  وشــركة 

* إلى من توجه شكرك؟ 
- أوجــه شــكري إلــى كل مــن يدعمنــي 
فــي  الرياضــة  ويدعــم  شــخصيًا 
وخصوصــا  البــا،  وشــركة  البحريــن، 
نقابــة عمــال البــا، كمــا أتوجه بالشــكر 
ــا  ــركة الب ــذي لش ــس التنفي ــى الرئي إل
تيــم مــوري، وإلــى رئيســة فريــق البــا 
لكــرة الســلة للســيدات وعضــو اللجنــة 

ــمي.  ــم الجس ــائية مري النس

صور منوعة للمشاركات والبطوالت 
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ــًا  ــادت هجوم ــاروون ق ش
الشــيخ  علــى  شرســًا 
إبراهيــم  بــن  ســلمان 
ــة  ــرز لرئاس ــح األب المرش
FIFA االتحــاد الدولــي الـ

o  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.  

قــادت شــاروون بــورو األميــن العــام لالتحــاد 
ITUC  هجومــًا شرســًا  الدولــي للنقابــات 
ــيخ  ــيح الش ــتهدف ترش ــة  تس ــة عالمي وحمل
إبراهيــم آل خليفــة رئيــس  ســلمان بــن 
ــي،  ــاد الدول ــة االتح ــيوي لرئاس ــاد اآلس االتح
إضافــة إلــى التأثيــر الســلبي علــى حــق دولــة 
قطــر بتنظيــم كأس العالــم 2022، والعمــل 

ــي.  ــاد الدول ــتقرار االتح ــة اس ــى زعزع عل

والقبــول  الواســع  االنتشــار  أن  ويبــدو 
إبراهيــم  بــن  ســلمان  للشــيخ  الالفــت 
ــاًل  ــة، فض ــدم العالمي ــرة الق ــاط ك ــي أوس ف
دعمــه  اإلفريقــي  االتحــاد  إعــالن  عــن 
كان  اآلســيوي،  االتحــاد  لرئيــس  وتأييــده 
وراء تســريع وتيــرة تحــرك مريــب يســعى 
لعرقلــة وصــول المرشــح البحرينــي لرئاســة 
الفيفــا، بعــد أن اتضــح الحجــم الحقيقــي 
االنتخابــي  برنامجــه  ولشــمول  لقوتــه، 
منهــا.  يتحــرك  التــي  الرؤيــة  واتســاع 

 inside world( موقــع  ونقــل 
كــرة  فــي  المتخصــص   )footbal
التــي  القضيــة  تفاصيــل  القــدم، 
نشــرت فــي الصحــف السويســرية، 
الحقيقيــة  ويكشــف عــن األســباب 
المرشــحين  بعــض  دفعــت  التــي 
النتهــاج  الدولــي  االتحــاد  لرئاســة 
األســلوب نفســه الــذي تبنتــه أطــراف 
حملــة  لتشــويه  أســتراليا،  فــي 
ــر  ــم، عب ــن إبراهي ــلمان ب ــيخ س الش
محاولــة إلصــاق تهــم )غيــر صحيحــة( 
للتأثيــر علــى حظوظــه بالمنافســة 
علــى رئاســة االتحــاد الدولــي فــي 

االنتخابــات.  

رسائل بريدية تكشف خيوط 
)المؤامرة( 

وجــود  السويســرية  الصحيفــة  وفجــرت 
سلســلة مــن رســائل البريــد اإللكترونــي، 
مختلــف  بيــن  المراســالت  توضــح  التــي 
األطــراف التــي تظهــر حملــة ممولــة هدفهــا 
النهائــي هــو حــل منظمــة الفيفــا والقضــاء 

عليهــا. 

ــن  ــا م ــن يؤيده ــورو وم ــاروون ب ــت ش وكان
 ITUC للنقابــات  الدولــي  االتحــاد  أعضــاء 
ــف  ــن مل ــل م ــر للني ــب آخ ــن جان ــدف م ته
قطــر 2022، هــو االتحــاد الدولــي للنقابــات 
ــر  ــك عب ــورو، وذل ــاروون ب ــام ش ــه الع وأمين
ــي،  سلســلة مــن الرســائل بالبريــد اإللكترون
بحســب وصــف الصحيفــة، والتــي كشــفت عن 
ــي  ــة الت ــك الحمل ــج لتل ــل ممنه ــود تموي وج

ــم،  ــن إبراهي ــلمان ب ــيخ س ــن الش ــل م ــعى للني تس
أبــرز األســماء المرشــحة بقــوة  بعدمــا بــدا أحــد 
للمنافســة علــى رئاســة فيفــا، كمــا أن الحملــة تضــم 
شــخصيات رياضيــة فــي أســتراليا وخارجهــا، عبــر رفــع 
شــعارات وصفتهــا بالخادعــة، لمــا أســمته » تطهيــر 

ــا«.   الفيف

ولتكبــر الحملــة االعالميــة المغرضة 
ــن  ــة ضــد الشــيخ ســلمان ب والدنيئ
ــاروون  ــق ش ــتأجر صدي ــم اس إبراهي
بــورو » تيم نونــان« مدير االتصاالت 
ــة  ــات، وكال ــي للنقاب ــاد الدول باالتح
أســتراليا  فــي  العامــة  للعالقــات 
اإلعــالم  وســائل  مــع  عالقــة  ذات 
ــة  ــالق حمل ــاالت )EMC( إلط واالتص
ضد قطر ولشــخصية الشــيخ ســلمان 
بــن ابراهيــم، ثــم عملــت »جيمــا 
صحافيــة  كمســئولة  ســتيوارت« 
للحملــة  وكانــت بتوجيهــات وقيــادة 
مــن األميــن العــام التحــاد النقابــات 
ITUC، ثــم انضــم الحقــًا المســؤول 

ماهي خطوط المؤامرة؟ .. وماهي اسباب الحملة االعالمية المغرضة؟

o  تقارير تكشف حملة  »حملة تشويه«. 
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اآلن  نتحــرك  أن  المفيــد  مــن  أننــا  يعنــي 
خــارج  مبكــرًا  بــه  لنقــذف  عليــه  ونضغــط 
الســباق بيــن مرشــحي االنتخابــات، وإال فإننــا 
ســنضفي شــرعية علــى اســتمراره كمرشــح فــي 
فبرايــر2016، لذلــك يجــب أن نبدأ مــن اآلن.«

عوفر عيني .. حارس مرمى 
الصهيون

  
عوفــر عينــي صديــق وشــريك )شــاروون بــورو( 
ــتوطنات  ــال المس ــام لعم ــاد الع ــس االتح رئي
ــة أعــوام،  اإلســرائيلية » الهســتدروت« لثماني
القــدم  كــرة  اتحــاد  رئيــس  أصبــح  الــذي 
ــتحق  ــا .. يس ــة وضحاه ــن ليل ــرائيلي بي االس

ــا  ــيدس بونيت ــزي مارس ــاد اإلنجلي ــابق باالتح الس
وجيمــي فولــر الــذي اطلق حملــة لمكافحــة الفيفا، 
واألخيــر يمتلــك مصنــع للمالبــس الرياضيــة«.

حملة منظمة 
التــي تمــت عبــر  المراســالت  تــم رصــد  وقــد 
ــكلت  ــي ش ــماء الت ــك األس ــي لتل ــد االلكترون البري
حملــة منظمــة لتشــويه الفيفــا، إضافــة لتشــوية 
أبــرز األســماء التــي تقتــرب مــن قيــادة هــذا 
الصــرح العالمــي خلفــًا لبالتــر، خاصــة إذا كان 
مؤيــدًا لملــف قطــر 2022، فكانــت ضالتهــم فــي 
التحــرك ضــد الشــيخ ســلمان، بعدمــا وضحــت 
ــي.  ــي الحال ــباق االنتخاب ــي الس ــة ف ــه الحقيق قوت

ــن  ــن م ــل يومي ــو2015، قب ــوم 27 ماي ــي ي وف
ــر، ألقــي القبــض علــى  إعــادة انتخــاب ســيب بالت
زيوريــخ  فــي  القــدم  لكــرة  مندوبيــن  ســبعة 
بتحريــض مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
لكــن مــا أن أعلــن بالتــر اســتقالته وتحــدد موعــد 
االنتخابــات لرئاســة جديــدة فــي الفيفــا، حتــى 
بــدأت »جيمــا ســوارت« متحمســة للبحــث عــن بــدء 

ــة.  ــوي للحمل ــل ق تفعي
ــث  ــه، للحدي ــخ نفس ــي التاري ــوارت ف ــت س وتطرق
عــن الشــيخ ســلمان لتظهــر نيتهــا المبطنــه 
االســتقرار فــي حملتــه االنتخابيــة«، وواصلــت »إذا 
ــذا  ــي، فه ــر مرئ ــحًا غي ــون مرش ــد أن يك كان يري

o  شاروون بورو في حملتها ضد تنظيم قطر لكأس العالم 2022. 

o  عوفر عيني 

o  جوزيف بالتر 

هناك تمويل ممنهج 
لتلك الحملة التي 

تسعى للنيل من الشيخ 
سلمان بن إبراهيم

o  تيم نونان. 

بــكل جــدارة لقــب حــارس مرمــى الصهاينــة؛ فــال 
ــورو  ــاروون ب ــة بش ــاحرة الملقب ــو والس ــك ه ينف
التحريــض والتخطيــط لتدميــر  مــن مسلســل 
ــي  ــن ف ــة األم ــة وزعزع ــدة العربي ــك الوح وتفكي

ــه. ــرق الملتوي ــتى الط ــي بش ــان العرب الكي

عوفــر عينــي الــذي لطالمــا تعــرض للنقــد الحــاد 
حتــى مــن رفاقــه الصهاينــة، يشــن اليــوم حملــة 
شرســة غرضهــا تشــويه ســمعة كبــار الشــخصيات 
ــام  ــن الع ــورو االمي ــاروون ب ــادة ش ــة بقي العربي
لالتحــاد الدولــي ITUC ..فلــم تخلــو وســيلة اعــالم 
إســرائيلية إال وانتقــدت عوفــر عينــي بتســيير 
عمالقــة  شــركات  لدعــم  الصهيونــي  االتحــاد 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــركات اقتصادي ــال وش ــال اعم ورج
ــال. ــوق العم ــن حق ــاع ع ــن الدف ــدال م ــة  ب الدول

خالصة القول 
بــورو  شــاروون  وقــوف  اليــوم  نســتغرب  ال 
أي مشــروع قائــم ونجــاح  ورعيتهــا فــي وجــه 
ــي  ــج العرب ــي الخلي ــذة ف ــخصيات الف ــق للش محق
ــذي  ــم ال ــن ابراهي ــلمان ب ــيخ س ــخصية الش كش
ورغــم الفتــرة الوجيــزة التــي قضاهــا علــى ســدة 
الرئاســة إال أنــه اســتطاع أن يحقــق العديــد مــن 
اإلنجــازات والقفــزات الرائعــة، الشــيخ ســلمان 
ــرات  ــك الخب ــع تل ــة وجمي ــم آل خليف ــن إبراهي ب
ــا  ــي قدمه ــازات الت ــات واإلنج ــة والنجاح المتراكم
للكــرة المحليــة واآلســيوية والعالميــة تجعلــه 
الكــرة  عــرش  علــى  للجلــوس  األمثــل  الخيــار 
العالميــة. وهــو مــا أثــار حفيظــة شــاروون بــورو 
التــي تحــاول بيديهــا ورجليهــا تدميــر أي مشــروع 

عربــي ناجــح يالقــي االستحســان والمــدح. 

شــاروون بــورو التــي تحــوم راكبــة جناحــي نعامــة 
لتبــث الفوضــى وتدمــر مــا يمكنهــا تدميــره فــي 
الوطــن العربــي قــد غــاب عنهــا أنهــا لن تســتطيع 
الوصــول إلــى مــا تصبــو إليــه بهــذه الطــرق 
والتضليــل  التشــويه  عمليــات  مــن  الملتويــه 
لــكل نجــم يســطع فــي الوطــن العربــي والخليــج، 
ــواعدها  ــا بس ــطرُ انجازاته ــخصيات تس ــي ش فه
ــي  ــدة ف ــا الخال ــا أعماله ــدث عنه ــاء.. وتتح البيض

ــكان.  كِل م
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ببــث شــريطها المســجل وتطاولهــا 
نظمــه  مؤتمــر  فــي  مبــرر  الغيــر 
وتكمــل  بحرينــي؟  عمالــي  اتحــاد 
مخاطبــة  تطاولهــا  فينجولــد 
البحريــن:                                                                                                                                          لعمــال  العــام  االتحــاد 
»جهودكــم فــي الدفــاع عــن حقــوق 
بيئــة  فــي  البحرينيــن  العمــال 
صعبــة جــدًا مصــدر الهــام بالنســبة 
إلــى الكثيــر منــا«. علــى يبــدوا بــأن 
عمــل«  »أربــاب  فينجولــد  كاثــي 
االتحــاد العــام لعمــال البحريــن لــم 
تطلــع ولــم يكــن لديهــا أدنــى دراية  

النقابــات  وقوانيــن  بتشــريعات 
ــنها حضــرة  ــي س ــن والت ــي البحري ف
صاحــب الجاللــة ملــك البــالد المفدى 
فــي عــام 2001 مطلقًا األبــواب على 
مصراعيهــا لحريــة التعبيــر وحــق 
والديموقراطيــة  النقابــي  العمــل 
التــي كفلــت حريــة التعــدد النقابــي، 

المحفــوظ "خـربهــــا وتركـــــها" 
يستقيل بعد أن شق الصف العمالي إلى نصفين

o سلمان المحفوظ.o شاروون بورو في إحدى الحفالت.

لــم يكــف االتحــاد العــام لنقابــات 
عمــال البحريــن GFBTU  عــن نشــر 
ــاه  ــة تج ــاعات المغرض ــق االش وتلفي
الدوليــة،  المحافــل  فــي  البحريــن 
ــن  ــا ورد م ــر م ــرًا بنش ــام مؤخ ــل ق ب
معلومــات مغلوطــة بحــق األوضــاع 
ــا  ــرًا به ــن مجاه ــة البحري ــي مملك ف
فــي نشــرة » عمــال البحريــن« التــي 
ال يصدرهــا االتحــاد ســوى مــرة كل 4 
ســنوات لبــث الفوضــى ونشــر الفتــن 

ــة.   ــج الطائفي وتأجي

لقــد قــام االتحــاد العــام وفارســه 
ــوظ  ــلمان المحف ــوم س ــه المزع خيبت
لهــا  اســاس  ال  شــائعات  بنشــر 
التــي  واالنتهــاكات  الصحــة  مــن 
ــرأى  ــام م ــن أم ــورة البحري ــوه ص تش
الجميــع علــى لســان ولــي نعمتــه 
كاثــي  االمريكيــة«  »الجاسوســة 
اتحــاد  باســم  المتحدثــة  فينجولــد 
ــي  ــي AFL-CIO الت ــال االمريك العم
ــة  ــن والحكوم ــى البحري ــت عل تطاول
وحشــرت  وقاحــة  بــكل  الرشــيدة 
بتصفيــق  يعنيهــا  ال  فيمــا  أنفهــا 
العــام  االتحــاد  مــن  وتشــجيع 
ــث  ــذي ب ــن ال ــال البحري ــات عم لنقاب
كانــت  والتــي  المســجلة  كلمتهــا 
ــة  ــى مملك ــهام عل ــن الس ــل م كواب
ــالزم   ــا ت ــامات الرض ــن وابتس البحري

الثالــث  المؤتمــر  حضــروا  مــن 
الــذي اقامــة االتحــاد العــام، ونــكاد 
الحضــور  قائمــة  بأنــه  نبصــم 
معروفــة ومتوقعــة، ولقــد حفظنــا 
أســماءهم عــن ظهــر قلــب. ففــي 
البحريــن  أســم  يأتــي  مــرة  كل 
يكونــون فــي مقدمــة مــن يحــذف 

والعصــى.  الحصــى 

فمــن أنــتِ يــا عميلــة أمريــكا 
البحريــن  علــى  لتتطاولــي 
تجــروأ  وكيــف  وحكومتهــا؟ 
متحدثــة اتحــاد العمــال االمريكــي 
ــأن  ــد ب ــي فينجول ــماة بكاث المس
تقــول علــى شــريطها المســجل 
العــام  االتحــاد  عرضــه  والــذي 
فــي   GFBTU البحريــن  لعمــال 
بالمؤتمــر العــام الثالــث،  بــكل 
ــا كل  ــع فيه ــة اجتم ــي قاع ــر ف فخ
حاقــد وكل حاســد علــى مملكــة 
البحريــن بقولهــا » البحرينيــون 
حكوميــة  قمــع  حملــة  واجهــوا 
التعبيــر  حريــة  ضــد  عنيفــة 
والتجمــع، وقــد واجهــوا االعتقاالت 
التعســفي  والفصــل  التعســفية 

 .»..
ــد  ــت  فينجول ــن بن ــاب ع ــل غ فه
بــأن البلــد الــذي تتحــدث عنــه 
لهــا  ســمح  قــد  الشــكل  بهــذا 

جهلهــا،  علــى  نلومهــا  ولســنا 
ولكــن هــل تغافلــت األمريكيــة 
فينجولــد  معانــاة العمــال فــي 
ــون  ــم يعان ــف أنه ــا؟ وكي موطنه
عمــل  ظــروف  مــن  األمريــن 
متدنيــة  وأجــور  قاســية  صعبــة 
وارتفــاع  تأميــن صحــي  وغيــاب 
ــة  ــدام الحري ــة وانع ــبة البطال نس
النقابيــة .... والحديــث يطــول !! 
إن الحديــث عــن مشــكالت العمــال 
ــده  ــات المتح ــا الوالي ــي موطنه ف
النقابييــن  وحقــوق  االمريكيــة 
أولــى  لهــو  هنــاك  المنتهكــة 

لفينجولــد والتابعيــن لهــا. 

ــى  ــد بتعليقهــا عل ــع فينجول وتتاب
BMW االلمانيــة  شــراء ســيارات 
الحكومــة  لمســئولين  الصنــع 
مــا  الســيء،  باألمــر  بوصفهــا 
جعلنــا نتســائل: هــل ســيختلف 
ــو قامــت الحكومــة بشــراء  األمــر ل
ــدو  ــع؟ يب ــة الصن ــيارات أمريكي س
الحســد  أصابهــا  فينجولــد  أن 
ــات  ــل المنتج ــن تفضي ــرة م والغي
االلمانيــة علــى صناعــة بلدهــا!! 
فهــي ليــس لديهــا أدنــى مشــكلة 
ولكــن  الفارهــة،  بالســيارات 
مشــكلتها مــع ســيارات البــي أم 

دبليــو. 

فينجولد أصابها الحسد 
والغيرة من تفضيل 

المنتجات االلمانية على 
صناعة بلدها!! 
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العــام  االميــن  بــورو«  »شــاروون 
 ، ITUC لالتحــاد الدولــي للنقابــات
ــي  ــه: ماه ــرح نفس ــؤال يط ــا س وهن
تركــة المحفــوظ الــذي تركهــا لمــن 

ــده؟  ــام بع ــاد الع ــيتولي االتح س

العــام  االتحــاد  انجــازات  ماهــي 
طيلــة فتــرة توليــه رئاســة االتحــاد؟ 
المحفــوظ  يتــرك  مــن  يخجــل  أال 
االتحــاد صفــرًا علــى الشــمال دون 
أن إنجــازات تذكــر، و2000 مفصــول 
مــن العمــل مجهوليــن المصيــر؟!!! 
ــة  ــيتولى رئاس ــن س ــر، م ــؤال آخ س
لنفــس  ســيخضع  هــل  االتحــاد 
ــوظ؟  ــا المحف ــي اتبعه ــة الت السياس
فــي  أداة  مجــرد  ســيكون  وهــل 
دولــي  اتحــاد  أو  سياســة  جمعيــة 
والقوميــة  للوطنيــة  مناهــض 
نعــم،  الجــواب  كان  إذا  العربيــة؟ 
وهــو ماهــو متوقــع ... فنحــن نقتــرح 
علــى حضرتهــم وضــع شــاهر ســعد 
رئيســًا لالتحــاد، أو فاليأتــي وليــد 
العــام  لالتحــاد  رئيســًا  حمــدان 

!! البحريــن  عمــال  لنقابــات 

كــم نقابــة عماليــة فــي البحريــن 
وتقســمت  وتفرقــت  تشــتت  قــد 
ــن  ــع ع ــات تداف ــن نقاب ــت م وتحول
حقــوق العمــال ومصالحهــم إلــى 
الجمعيــات  عــن  تدافــع  نقابــات 
ــاءًا  ــك بن ــة، وذل ــية المعارض السياس
علــى السياســة التــي اتبعهــا االتحــاد 

العام لنقابات عمال البحرين.

ــم يترجــل ســلمان المحفــوظ عــن  ل
صهــوةِ جــواده كمــا وصــفَ نفســه 
فــي خطابــه  الوداعــي األخيــر، ولكنه 
أطلــق رجليــه للريــح بعــد أن تثاقــل 
لعمــال  العــام  االتحــاد  ســقف 
البحريــن بهمــوم العمــال والقضايــا 
ــقط  ــن أن يس ــًا م ــابكة، خوف المتش

هــذا الســقف علــى رأســه.  

o  مؤتمر االتحاد العام وحضور ال يتعدى الستون شخصًا. 

o  كاثي فينجولد.

o  شاهر سعد.

ضيوف الشرف أم 
ضيوف العار؟ 

فافعــل  تســتح  لــم  »إن  يقــال   
تجــرأ ضيــوف  لقــد  مــا شــئت« 
االتحــاد العــام لعمــال البحريــن 
ــد المســتضيف  GFBTU علــى البل
أن  نســتغرب  ال  ولكننــا  لهــم، 
يقــوم كٌل مــن وليــد حمــدان أو 
شــاهر ســعد.. ضيــوف المؤتمــر 
مملكــة  ســيادة  علــى  بالتعــدي 
الــذي   حمــدان  وليــد  البحريــن، 
قــاد الحملــة الدوليــة المســيئة 
فــي  البحريــن  مملكــة  ضــد 
ــة، وأرســل  منظمــة العمــل الدولي
سياســية  جمعيــة  إلــى  رســالته 
إنكــم   « فيهــا:  قــال   معارضــة 
تســطرون بصمودكــم أمــام القمع 
مالحــم  واالحتــالل  والبطــش 
وســنكون  والكرامــة،  الحريــة 
جانبكــم  وإلــى  معكــم  دائمــًا 
وســأكون دائمــًا وأبــدًا صوتكــم 
ــة  ــل العمالي ــي المحاف ــدوي ف الم
وختــم  والدوليــة«.  والنقابيــة 
برقيتــه لجمعيــة سياســية مقربــه 
موقعهــا  علــى  والمنشــورة  لــه 
االلكترونــي »ليعلــم العالــم أجمــع 
بــأن آلــة الحــرب واالحتــالل لــن 
بنــاء  علــى  إصــرارًا  إال  تزيدكــم 

البحريــن«.

الثانيــة  المرتبــه  فــي  ويأتــي 
ــعد  ــاهر س ــن ش ــس المطبعي رئي
فلســطين  قضيــة  بــاع  الــذي 
وقوميتــه العربيــة بشــيكل واحــد 
االســرائيلي  االتحــاد  لــه  قدمــه 
اليــوم  يحضــر  )الهســتدروت(، 
مؤتمــر االتحــاد العــام لنقابــات 
البحريــن فــي الصفــوف األولــى 
تدميــره  يســتطيع  مــا  ليدمــر 
وأجنــده  سياســات  ويطبــق 
ســابقًا  مرســومة  صهيونيــة 
لــدى االتحــاد الدولــي للنقابــات 
ITUC  وشــاروون بــورو األميــن 

ــترك  ــاون المش ــًا بالتع ــام، مرحب الع
ــال  ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــع االتح م
بـــ  وصفــه  مــا  لدعــم  البحريــن 
ــتركة«،  ــح المش ــة والمصال »السياس
فمــا هــي تلــك المصالــح المشــتركة 
التــي تبيــع القضيــة الفلســطينية 
والقيــم العربيــة واالنســانية وتطبــع 
ــرى؟! ــا ت مــع منظمــات إســرائيلية ي

استقالة »الفارس 
المغوار« 

وهــرب االميــن العــام لالتحــاد العام 
ــلمان  ــن GFBTU س ــال البحري لعم
المحفــوظ بعــد أن أحــدث صدعــًا في 
ــة وقســمها بشــكل  الحركــة العمالي
طائفــي مــن خــالل تنفيــذ أوامــر 
جمعيتــه السياســية ثــم تخلــت عنــه 
أوراقــه،  جميــع  احترقــت  أن  بعــد 
فمنــذ متــى يتــم التوظيــف علــى 

ــن؟  ــي البحري ــة ف ــاس الطائف اس
شــحن  مــن  حــدث  مــا  جميــع  أن 
ســببها  كانــت  وتفرقــة  طائفــي 
كان  التــي  السياســية  الجمعيــة 
واآلن  بظلهــا،  المحفــوظ  يحتمــي 
»نارجيلــة«  احترقــت  أن  بعــد 
ــع  ــاك متس ــد هن ــم يع ــوظ ل المحف
لبقــاءه وقــد اكتشــفت كل اكاذيبــه، 
وبقــى أكثــر مــن 2000 مفصــول 
ــيئًا  ــون ش ــه ال يعرف ــت يدي ــن تح م
يتخلــى  فكيــف  مصيرهــم،  عــن 
المحفــوظ عــن مــن ضحــوا بمصــدر 
رزقهــم ملبيــن دعوتــه التــي وجهها 
ســيحدث  لمــا  مراعــاة  دون  لهــم 
وبغيــر خطــة بديلــة تعوضهــم عمــا 
فقــدوه؟ لقــد وقــع هــؤالء ضحيــة 
قادهــا  ماكــرة  سياســية  للعبــة 
البحريــن  لعمــال  العــام  االتحــاد 
ــا  ــرج منه ــية وخ ــه السياس وجمعيت
المحفــوظ معافــى الجســم والجســد 

دون أدنــى خســاره. وبينمــا يقــف 
ــن  ــدرون ع ــن ال ي ــؤالء المفصولي ه
مصيرهــم وبعــد ضياع مســتقبلهم. 
علــى حيــن غــرة، اســتيقظ المحفوظ 
مــن نومــه ليجــد العمــل النقابــي قد 
تبــرأ منــه وتأزمــت مشــكالت االتحــاد 
ــت  ــن وتضخم ــال البحري ــام لعم الع
ــاد  ــقط االتح ــد س ــه، لق ــروخ في الش
ــت  ــا، ليس ــبُ حله ــةِ يصع ــي أزم ف
أزمــه ماليــة بالطبــع فاالتحــاد العــام 
الــذي ينــام علــى الريــش يملــك مــن 
األمــوال والعمــارات واألراضــي مــا 
يكفــي قــوم موســى، وهــو ماتقدمــه 
لــه الجمعيــة السياســية التابــع لهــا، 
ولكــن المشــكالت التــي تســبب بهــا 
المحفــوظ كانــت مــن خــالل تنفيــد 
بجســم  تضــر  متخبطــه  قــرارات 
االتحــاد طمعــًا فــي رضــى أوليــاء 
  ITUC ــي ــاد الدول ــي االتح ــه ف نعمت

والجمعيــة السياســية التابــع لهــا 
الدولــي  االتحــاد  مــن  بانســحابه 
لنقابــات عمــال العــرب، ومــن خــالل 
بيــع نفســه التحــاد المطبعيــن الذي 
تخلــى عــن كل ماهو وطنــي وقومي، 
والتطبيــل المســتمر وتنفيــذ اجنــده 
ســيدته  مــن  منحطــة  سياســية 
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مــع تطــور النهضــة الصناعيــة فــي أوربــا وظهــور اآلالت البخاريــة وبعــد تطبيــق نظــام »األســيجة« الــذي ســمح لمــالك األراضــي وضــع أيديهــم علــى أراضــي 
الفالحيــن وطردهــم منهــا بعــد تحويــل هــذه األراضــي إلــى مراعــي محميــة، فنزحــت األعــداد الهائلــة مــن الفالحيــن إلــى المناطــق الصناعيــة ممــا أدى 
إلــى توافــر قــوى عاملــة رخيصــة محرومــة مــن جميــع وســائل العيــش وانتشــر البــؤس واآلفــات االجتماعيــة كالبطالــة والفقــر واإلجــرام وغيرهــا، إضافــة 
إلــى انتشــار اضطهــاد العمــال واســتغاللهم مــع عــدم توفــر ضمانــات الســالمة للعمــال فأصبحــوا يموتــون أو يصابــوا بعاهــات دون وجــود نظــم الضمــان 

االجتماعــي أو تعويضــات للمتضرريــن.

تاريخ النقابات في العالم ومراحل تطورها

كل هــذه الظــروف المأســاوية التــي ذكرناهــا 
ــدؤوا  ــم وب ــم صفوفه ــال لتنظي ــت العم دفع
وصناديــق  الزمالــة  صناديــق  بتشــكيل 
لألخطــار  درءًا  بينهــم  فيمــا  التعاضــد 
ــات  ــك المنظم ــت تل ــا لبث ــم م ــة ث االجتماعي
ــر  ــات أكث ــح منظم ــورت لتصب ــة أن تط البدائي
وأنظمــة  تنظيميــة  أســس  وذات  اتســاعًا 
داخليــة واقتصــرت أهدافهــا فــي البدايــة علــى 
الدفــاع عــن حقــوق ومصالــح أعضائهــا وزيادة 
األجــور ثــم اكتســبت النقابــات صفــة سياســية 
النهــوض  قضايــا  فــي  تشــارك  وأصبحــت 
االقتصــادي والتنميــة واإلصــالح السياســي. 

التجمعات العمالية 
للعمــال  األولــى  الجماعــات  تكونــت   فقــد 
فــي  بريطانيــا  فــي  الحرفييــن  مــن 
المهنيــة  االتحــادات  وبــرزت  ســنة1720م 
مثــل  "الجمعيــات"  تســمية  تحــث  األولــى 
ــة  ــدن و )جمعي ــي لن ــن ( ف ــة الخياطي )جمعي
عمــال الصناعــات الصوفيــة( فــي المنطقــة 
فرنســا  فــي  أمــا  بريطانيــا،  مــن  الغربيــة 
فقــد أقيمــت التعاونيــات، وكانــت أهــداف 
ــرة  ــادة أج ــى زي ــر عل ــات تقتص ــذه التعاوني ه
يــوم العمــل، كذلــك قــام شــكل آخــر مــن 
التجمعــات تســمى ) الزماليــات الفرنســية ( 
التــي كانــت تضــم عمــااًل مــن أوســاط مهنيــة 
مختلفــة متجاوزيــن بذلــك حــدود المهنــة، 
وكان قانــون ) لوشــابليه ( عــام 1791م أحــد 
ــود  ــى وج ــارت إل ــي أش ــى الت ــوص األول النص

تنظيمــات األجــراء الدائمــة فــي فرنســا.
النقابــة  تتولــد  فلــم  ألمانيــا  فــي  أمــا   
التعاونيــة كمــا هــو فــي فرنســا ولكــن بتأثيــر 
مــن فرنســا بــدأ عمــال بعــض الحــرف وعلــى 

ــة  ــي صناع ــون ف ــن يعمل ــك الذي ــص أولئ األخ
القبعــات إلــى إقامــة تنظيمــات عماليــة كانــت 
علــى شــكل نقابيــات وبــدأت األشــكال النقابيــة 

ــز .  ــى حي ــرز إل تب

عصيان تخريب اآلالت 
إلــى  أدى  عصيــان  قــام  عــام1811م   وفــي 
تخريــب اآلالت التــي أقيمــت فــي ) ميرلنــد ( فــي 
بريطانيــا، ممــا جعــل الحكومــة تفــرض حظــرًا 
ــي  ــع إال ف ــم يرف ــذي ل ــات ال ــاء النقاب ــى إنش عل
عــام 1825م  وأصبحــت  االتحــادات مرخصــة 
ــة، دون أن  ــات الجماعي ــي المفاوض ــة ف ومقبول
يكــون لهــا األهليــة المدنيــة ) الشــخصيات 
العمــال  حصــل  فقــد  وهكــذا   ) االعتباريــة 
البريطانيــون علــى حــق التجمــع قبــل زمالئهــم 
الفرنســيون بأكثــر مــن نصــف قــرن، ثــم بــدأت 
ــود  ــز الوج ــى حي ــر إل ــة تظه ــادات النقابي االتح
ــتراكية  ــيوعية واالش ــكار الش ــر األف ــت تأثي تح
ودخلــت العديــد مــن الصدامــات مــع الحكومات 
السياســية  األحــزاب  ظهــور  عــن  تمخضــت 

ــة. ــة العامل للطبق

خالل الفترة من
 1844 _1918م

بــدأ  التنظيــم النقابــي بتشــكيل تنظيمــات 
تخطــت  دولــي  طابــع  ذات  نقابيــة  عماليــة 
الحــدود القوميــة وتجــاوزت األطــر الوطنيــة 
الطبقــة  حمايــة  أجــل  مــن  الواحــد  للبلــد 
الرئيســية  الواجهــات  مــن  وكانــت  العاملــة 

العالميــة للشــيوعية 
ثــورة  أعطــت  وقــد  االشــتراكية  واألحــزاب   

ــر فــي روســيا دفعــة جديــدة لهــذه االتحــادات  أكتوب
التــي بــدأت تنشــر فروعهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم 
حيــث كانــت النقابــات إحــدى وســائل  الشــيوعية 
فــي االنتشــار فــي العالــم وبالــذات بيــن دول العالــم 

ــث. الثال

تأسيس اتحاد النقابات العالمي 
تنــادت  األولــى  العالميــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد 
ــي  ــاد نقاب ــيس اتح ــى تأس ــم عل ــي العال ــات ف النقاب
عالمــي يجمــع كل  النقابــات فــي العالــم وبدعــم مــن 
الكتلــة االشــتراكية تــم تأســيس اتحــاد النقابــات 
العالمــي فــي باريــس عــام 1945م ممــا دعــا للكتلــة 
الرأســمالية ممثلــة  فــي دول أوربــا الغربيــة وأمريــكا 
إلــى  تأســيس اتحــاد نقابــي آخــر أطلــق عليــه االتحــاد 

ــرة. ــات الح ــي للنقاب الدول

o عصيان تخريب اآلالت في ) مريلند( سنة 1811م 
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من األخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

أوضاع عمال غزة كارثية

وفاة عامل و اصابة 3 آخرين

وفاة 7 عمال مصريين

»البتروكيماويات« تدعو لإلضراب عن العمل

اتحاد عمال تونس يدعو إلى احترام التعددية

نقابات الكويت تصعد ضد توجهات الحكومة

اتفاق مع نقابة نرويجية لتفادي إضراب

عمال يطالبون بأجورهم المتأخرة

اتحاد عمال مصر يكرم األمهات و اآلباء

مزارعو »وادي األردن« يعتصمون

تونس: البطالة 15.4 %

اتحاد عمال الكويت : االفقر عربيًا

تظاهرات على التعديل بقانون العمل في فرنسا

رفع سن التقاعد الى 62

اعتصام عمالي احتجاجا على غلق الشركة

موظفو جامعة الحسين يعتصمون

رفع أجور العمال في القطاع الخاص %6 

الكويت على وشك إلغاء نظام الكفيل

اجهاد العمل يرفع نسبة الوفيات في اليابان

عمال يطالبون بإقرار برنامج للتشغيل للمؤقت
قــال رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين ســامي 
ــة فــي  ــت كارثي العمصــي إن »أوضــاع عمــال قطــاع غــزة بات
ظــل وصــول أعــداد المتعطليــن عــن العمــل لنحــو 213 ألــف 
عامــل، و وصــول معــدالت الفقــر فــي صفــوف العمــال ألكثــر 
ــاوزت  ــطين تج ــال فلس ــاة عم ــاف »إن معان ــن 70%«. و أض م
كافــة المســتويات«، الفتــًا إلــى أن تشــديد الحصــار، و إغــالق 

المعابــر، و منــع المــواد الخــام و المســتلزمات األساســية.

ــرون  ــب ،و 3 آخ ــا اصي ــال، فيم ــي الح ــه ف ــل مصرع ــي عام لق
بإصابــات وصفــت بالحرجــة، جــراء ســقوطهم مــن رافعــة 
متحركــة داخــل مصنــع شــركة اســمنت فــي االحســاء. و تشــير 
ظــروف الحادثــة الــى ســقوط العمــال االربعــة مــن صنــدوف 
ــك  ــاء، و ذل ــوق و ادوات البن ــل الطاب ــص لنق ــة المخص الرافع
ــا أدى اى  ــار، مم ــاع 4 امت ــال ارتف ــم عل ــالل توازنه ــة اخت نتيج
ســقوطهم جميعــا علــى كتــل خرســانية و نتــج عــن الحــادث 

ــن. ــة اخري ــة ثالث ــاة أحدهــم و إصاب وف

ــوا  ــن توف ــرا( إن 7 مصريي ــة )بت ــاء األردني ــة األنب ــت وكال قال
ــة أن  ــت الوكال ــير. و أضاف ــادث س ــي ح ــرون ف ــب 3 آخ و أصي
الحــادث وقــع نتيجــة انقــالب حافلــة صغيــرة علــى الطريــق. و 
قالــت المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي األردنيــة إن الحافلــة 
»كانــت تقــل عمــال مصرييــن«. و نقلــت الوكالــة إن »قســم 
اإلســعاف والطــوارئ اســتقبل 10 أشــخاص مــن الجنســية 
المصريــة«، وان  7 منهــم توفــوا، فــي حيــن تــم تقديــم 
اإلســعافات لثــالث حــاالت و إدخالهــم لتلقــي العــالج الــالزم.

قــررت النقابــة العامــة للعامليــن فــي البتــرول و الكيماويــات، 
ــركة  ــي ش ــن ف ــة العاملي ــل لكاف ــن العم ــراب ع ــدء بإض الب
مصفــاة البتــرول األردنيــة ابتــداًء مــن صبــاح يــوم األربعاء 13 
ابريــل 2016، بســبب عــدم تجــاوب إدارة الشــركة مــع دعــوات 
ــا  ــي طرحته ــب الت ــول المطال ــوار ح ــوس و الح ــة للجل النقاب
النقابــة فــي ســبيل تحســين بيئــة العمــل و عــدم تلقــي 
ــوار. ــا للح ــرام دعواته ــة أو احت ــارات إيجابي ــة إش ــة أي النقاب

دعــت الهيئــة المركزيــة التحــاد عمــال تونــس برئاســة األمين 
العــام إســماعيل الســحباني الحكومــة إلــى احتــرام الدســتور و 
تطبيــق قوانيــن الشــغل. و عبــرت الهيئــة عــن رفضهــا التــام 
ــم  ــات و اإلدارات و تنكره ــاء المؤسس ــض رؤس ــات بع لممارس
للحــق النقابــي و خــرق القوانيــن وعــدم تطبيــق التشــريعات. 
ــن  ــن المطرودي ــاع النقابيي ــى إرج ــة إل ــت الحكوم ــا دع وكم
تعســفيا مــن أجــل انتمائهــم النقابــي لضمــان اســتقرار 

المنــاخ االجتماعــي و القضــاء علــى التفرقــة بيــن العمــال.

تتجــه النقابــات واالتحــادات العماليــة الكويتيــة نحــو مواجهة 
ــتراتيجي  ــل االس ــق البدي ــأن تطبي ــة بش ــات الحكومي التوجه
ــات  ــون المنظم ــروع قان ــر مش ــة وتمري ــب والخصخص للروات
النقابية.وقالــت مصــادر مطلعــة إن النقابــات واالتحــادات 
العماليــة باتــت تشــحذ همــم منظوريهــا مــن العمــال للدفــاع 
ــل  ــن اج ــدى م ــد م ــد ألبع ــة بالتصعي ــم، ملوح ــن حقوقه ع
اجهــاض مشــروع قانــون النقابــات. وان الصيــف المقبــل 
ســيكون ســاخنا جــدا مــع رفــض النقابــات لمشــروع القانــون.

قالــت أكبــر نقابــة عماليــة فــي النرويــج إنهــا توصلــت 
إلــى اتفــاق بشــأن األجــور مــع أربــاب العمــل يــوم األحــد 
لتفــادي إضــراب كان سيشــمل أكثــر مــن 26 ألــف عامل.

جــاء اتفــاق فــرع القطــاع الخــاص التحــاد النقابــات 
النرويجيــة  الصناعــات  اتحــاد  مــع  ال.أو  النرويجــي 
الممثــل ألربــاب العمــل بعــد نحــو 12 ســاعة مــن 

مقــررا. كان  الــذي  النهائــي  الموعــد  انقضــاء 
  

تجمــع عشــرات العمــال خــارج مكتــب واحــدة مــن كبــرى شــركات 
ــل  ــي ظ ــرة ف ــور المتأخ ــة باألج ــعودية للمطالب ــاءات الس اإلنش
الضغــوط التــي يتعــرض لهــا القطــاع مــن جــراء انخفــاض 
تفحــص  و  الحكوميــة.  التقشــف  إجــراءات  و  النفــط  أســعار 
ــتان  ــد و باكس ــن الهن ــم م ــد منه ــي العدي ــن يأت ــال الذي العم
و مصــر قوائــم األســماء المعلقــة علــى حائــط بالموقــع التابــع 
ــن  ــوا ضم ــا إذا كان ــة م ــعودية لمعرف ــن الدن الس ــة ب لمجموع

ــم. ــلمون رواتبه ــن سيتس م

كــرم االتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر عــددا مــن األمهــات 
المثاليــات و اآلبــاء المثالييــن، و األمهــات المعيــالت خــالل 
احتفاليــة نظمهــا االتحــاد بحضــور مايســة عطــوة عضــو مجلــس 
النــواب وســكرتيرة األمومــة و الطفولــة باالتحــاد، و أكــدت  
مايســة عطــوة خــالل االحتفــال علــى دور المــرأة فــى المجتمــع، 
أن للمــرأة دور كبيــر فــى المجتمــع فهــى نصــف المجتمــع و التــى 

ــى و ترعــى النصــف اآلخــر. ترب

ــى  ــًا عل ــن مزارعــي وادي األردن احتجاج ــًا م ــم 30 مزارع اعتص
فــي  العامليــن  لمطالــب  تهميشــها  و  الحكومــة  »تجاهــل 
ــمي  ــي الرس ــون، »التراخ ــتنكر المعتصم ــة«. و اس ــاع الزراع قط
ــي التعاطــي مــع مطالبهــم بتعويضهــم عــن  مــن الحكومــة ف
الخســائر التــي تكبدوهــا فــي الموســم الزراعــي الحالــي«. و لــوح 
المعتصمــون، بإجــراءات تصعيديــة خــالل األيــام القادمــة، مــن 

ــا. ــون فيه ــم يبيت ــة خي ــالل اقام خ

دعــت نقابــات عماليــة تونســية إلــى ضــرورة خلــق قطــاع 
جديــد يعــزز دور القطاعيــن الحكومــي و الخــاص فــي خلــق 
فــرص عمــل، و اإلحاطــة بأصحــاب المشــاريع الجديــدة 
ــات و  ــذه النقاب ــرت ه ــة. و اعتب ــات الداخلي ــي المحافظ ف
التــي نشــأت بعــد الثــورة التونســية، أن جهــود الحكومــة 
ــرف  ــذا الظ ــل ه ــي مث ــة ف ــر كافي ــاص غي ــاع الخ و القط
االقتصــادي الســتيعاب نحــو 600 ألــف عاطــل عــن العمــل.

أكــد رئيــس االتحــاد العــام لعمــال الكويــت ســالم شــبيب 
ــات  ــادة المخصص ــة لزي ــيخاطب الحكوم ــاد س ــي أن االتح العجم
وأمــام  أمامــه  لالســتثمار  المجــال  وفتــح  لالتحــاد  الماليــة 
مشــيرا  أنشــطتها،  ودعــم  مواردهــا  لتطويــر  النقابــات 
ديمقراطيــة  أعراســا  ستشــهد  المقبلــة  المرحلــة  أن  إلــى 
الواقــع.  ارض  علــى  النقابــي  العمــل  موازيــن  ســتغير 
وبيــن العجمــي أن االتحــاد يعمل حاليــا على تفعيــل دور النقابات 
وفتــح المجــال أمــام الجميــع للمشــاركة فــي حقهــم االنتخابــي.

شــهدت فرنســا صدامــات وتوقيفــات وقطــع طــرق وأعمــال 
عنــف لالحتجــاج علــى مشــروع تعديــل قانــون العمــل الــذي 
يزيــد االســتياء مــن الرئيــس الفرنســي. وقامــت الشــرطة 
بتفريــق نحــو خمســين شــابًا ملثميــن ومســلحين بعصــي 
اندســوا بيــن المتظاهريــن. كمــا فرقت الشــرطة مجموعات 
مــن الشــباب كانــوا يرشــقون الحجــارة والزجاجــات والبيض 

ويهتفــون »الشــرطة فــي كل مــكان، والعدالــة غائبــة«.

ــل  ــش تعدي ــعودي ناق ــورى الس ــس الش ــادر ان مجل ــت مص أعلن
نظــام التقاعــد المدنــي عبــر ثالثــة مقترحــات، أولهــا رفــع ســن 
التقاعــد إلــى 62 ســنة، و يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مــد 
خدمــة العامــل حتــى ســن 67 فقــط. و يســتثنى مــن ذلــك 
الــوزراء و القضــاة، و فــي الحــاالت االســتثنائية يجــوز تمديــد 
الخدمــة بعــد ســن 67 بمرســوم ملكــي. و يعتبــر ســن التقاعــد 
المدنــي فــي المملكــة األقــل عالميــًا عنــد 60 ســنة هجريــة، أي 

ــط. ــة فق ــنة ميالدي ــادل 58 س ــا يع م

فوجــئ عمــال شــركة فســتيا للمالبــس الجاهــزة و المنســوجات، 
برئيــس مجلــس إدارة الشــركة يغلــق المصنــع و يمنحهــم إجــازة 
مفتوحــة. و رفــض العمــال قــرار رئيــس الشــركة و اعتصمــوا 
ــل  ــة بالتدخ ــس الجمهوري ــوا رئي ــع، و طالب ــات المصن ــام بواب أم
لوقــف مخطــط بيــع الشــركة و تشــريد العمــال. و أعلنــت العديــد 
مــن المنظمــات و االتحــادات العماليــة المصريــة تضامنهــم مــع 
العمــال، مؤكديــن أنهــم ســيقابلون العمــال و أصحــاب الشــركة 

لوضــع حلــول ترضــي الطرفيــن.

ــى  ــام مبن ــالل ام ــن ط ــين ب ــة الحس ــي جامع ــال ف ــم عم اعتص
رئاســة الجامعــة اليــوم األحــد، للمطالبــة بإلغــاء نظــام التأميــن 
ــب الموظفــون بعــودة العمــل بالنظــام  ــد. و طال الصحــي الجدي
ــي  ــن، ف ــن التأمي ــرض م ــؤدي الغ ــا و ي ــاره منصف ــم باعتب القدي
ــع  ــم بدف ــود تلزمه ــى بن ــوي عل ــد يحت ــام الجدي ــن ان النظ حي
كلفــة العــالج مباشــرة، باالضافــة إلــى إلغــاء عــالج مرضــى 

ــكري. الس

وقــع االتحــاد العــام للشــغل، كمنظمــة نقابيــة ممثلــة للعمــال، 
ــاب  ــل أرب ــذي يمث ــس، ال ــي تون ــارة ف ــة و التج ــاد الصناع و اتح
العمــل، بوســاطة حكوميــة، اتفاقــا لرفــع أجــور العمــال بـــ6 
ــاق فــي  ــد يســاهم هــذا االتف ــة فــي القطــاع الخــاص. و ق بالمئ
الحــد مــن التوتــر االجتماعــي الســائد فــي البلــد بســبب إضرابــات 
العمــال و أزمــة الشــغل. و توصــل الطرفــان إلــى اتفــاق لزيــادة 
ــد  ــي البل ــاص ف ــاع الخ ــل بالقط ــون عام ــي 1.5 ملي ــب حوال روات

ــة. ــتثمارات األجنبي ــادة االس ــاول زي ــذي يح ال

قــال وزيــر القــوى العاملــة، جمــال ســرور: إن الكويــت علــى وشــك 
إلغــاء نظــام الكفيــل، علــى غــرار مــا قامــت بــه مملكــة البحريــن، وأكــد 
أنــه ال اســتغناء عــن أي معلــم مصــري فــي وزارة التربيــة والتعليــم 
الكويتيــة، وأن ذلــك أمــر غيــر وارد أبــدًا طبًقــا لمــا أكــده الدكتــور 
الكويــت.   بدولــة  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  العيســي  بــدر 
  وأوضح«ســرور«: أن مــا تــردد بشــأن االســتغناء عن 25% مــن المعلمين 
الوافديــن بالكويــت، إنمــا هــو تقاعــد إجبــاري لمن أمضــى ثالثيــن عامًا 
فــي الخدمــة وفًقــا لقانــون الخدمــة المدنيــة الكويتــي الــذي يســري على 
ــة. ــات الحكومي ــي جميــع الجه ــن ف ــن الكويتييــن والوافدي المواطني

تشــهد اليابــان عــددًا قياســيا مــن طلبــات التعويــض 
ــرف  ــا يع ــل أو م ــي العم ــاد ف ــبب اإلجه ــات بس ــن الوفي ع
باســم كاروشــي، وهــي ظاهــرة ارتبطــت فــي الســابق 
ــول  ــاء للحص ــدون العن ــن يتكبّ ــركات الذي ــي الش بموظف
علــى رواتبهــم التــي هــي مصــدر دخلهــم الوحيــد، لكنهــا 
ــن األصغــر  ــى الموظفي ــزايد عل ــر بشــكل متـ أصبحــت تؤث

ــات. ــنا والموظفـ س

طالــب االتحــادات العماليــة فــي فلســطين، حكومــة الوفــاق 
ــل و  ــن العم ــن ع ــال المتعطلي ــاه العم ــؤولياتها تج ــل مس بتحم
ــت.  ــغيل المؤق ــج للتش ــرار برام ــم، أو إق ــل له ــرص عم ــر ف توفي
جــاء ذلــك، خــالل وقفــة احتجاجيــة نظمهــا العمــال بمدينــة 
غــزة احتجاجــًا علــى عــدم إقــرار برامــج تشــغيل مؤقتــة للعمــال، 
و للمطالبــة بحلــول لمعاناتهــم التــي تجــاوزت العشــر ســنوات. 
و لكــن حكومــة الوفــاق ســرعان مــا أدرات ظهرهــا لشــريحة 

ــل. ــغل أي عام ــم تش ــال ول العم

اسرائيل تعتقل 180 عاماًل 
أطلقــت قــوات خاصــة مــن الشــرطة االســرائيلية وجهــاز االمــن 
العــام اإلســرائيلي حملــة لمطــاردة العمــال الفلســطينين غيــر 
الشــرعيين اي الذيــن يعملــون داخــل اســرائيل بــدون تصاريــح 
عمــل. و قالــت مصــادر ان القــوات اعتقلــت 180 فلســطيني 
يعملــون داخــل المــدن االســرائيلية المختلفــة بــدون تصاريــح 
ــن  ــر م ــدد كبي ــوم ع ــرائيل، ويق ــى اس ــون ال ــث يدخل ــل حي عم
بالتعــاون مــع حافــالت خاصــة  و  المشــغلين االســرائيليين 

ــل. ــن العم ــى اماك ــم ال لنقله
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العامل 26

 WFTU

اتحــاد النقابــات العالمــي جنبا إلى جنب مع الشــعب الفلســطيني البطل
ينظــم اتحــاد النقابــات العالمــي فــي أوروبــا مبــادرات تضامنيــة 
المبــادرة  .GUPW وســتكون  اتحــاد نقابــات فلســطين  مــع 
األولــى فــي 12 مــارس 2016 منظمــة مــن قِبــل اتحــاد عمــال 

ــا . ــن أوروب ــون م ــارك نقابي ــث سيش ــا .USB حي إيطالي
وســوف يشــارك الرفيــق محمــد يحيــى نيابــة عــن األميــن 
العــام التحــاد عمــال فلســطين، وسيشــارك الرفيــق بيــري يابلــو 
.)WFTU( ليونــاردو نيابــة عن قيــادات اتحــاد النقابــات العالمــي

ــي  ــرى ف ــادرة أخ ــاك مب ــتكون هن ــرى س ــة أخ ــام قليل ــالل أي وخ
فرنســا مــن قبــل أعضــاء اتحــاد النقابــات العالمــي فــي فرنســا .

إن أمميــة اتحــاد النقابــات العالمــي تجــاه الشــعب الفلســطيني 
النضــال  أعــداء  عــن  رغمــا  وســتتواصل  ثابتــة  منــذ 1945 
الفلســطيني، الذيــن يحاولــون وقــف العالقــات األخويــة مــع 
اتحــاد النقابــات العالمــي والحركــة النقابيــة الطبقيــة الموجهــة 
والمقاومــة الفلســطينية. ودائمــا ســيكون اتحــاد النقابــات 
ــر  ــى النص ــطينية حت ــة الفلس ــة العامل ــب الطبق ــي بجان العالم
النهائــي وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القدس.

فــي  كلمتــه  يلقــي  مافريكــوس 
المؤتمــر العــام القومــى الثانــى عشــر 

افريقيــا جنــوب  عمــال  التحــاد 

القــى الرفيــق / جــورج مافريكــوس االميــن العــام التحــاد النقابــات العالمــى خطابــا امــام المؤتمــر العــام القومــى الثانــى عشــر التحــاد عمــال جنــوب 
افريقيــا ” كوزاتــو ”، قــال فيــه: ” نحــن لســنا أصدقــاء األمــس وال زمــالء مؤقتين، نحن رفــاق قدامى نكافــح جنبا الى جنب منذ تأســيس اتحــاد النقابات 
العالمــى”. ودعــى كذلك شــعب جنــوب افريقيا لمواصلة نضاالتهم ودعــم النقابات الطبقية الموجهــه ضد االحتكاريين والرأســمالية.  وخالل الخطاب 
، ركــز االميــن العــام علــى هــدف التدخــالت األجنبيــة الرامية الى شــل الحركــة العمالية فى جنــوب افريقيا مــن اجل اســتغالل الثروة الطبيعيــة للبلد. 



 )WFTU(يعــرب اتحــاد النقابــات العالمــى
عــن تضامنــه مــع المهاجريــن والالجئيــن 
مــن ســوريا وكل البلــدان األخــرى، وندعــم 
إنســانية  ظــروف  أجــل  مــن  مطالبهــم 

ــم.  ــرم حقوقه ــة ونحت كريم

العالمــى بموقفــه  النقابــات  اتحــاد   إن 
ــة،  ــض لإلمبريالي ــى المناه ــه األمم وعمل
ــة  ــة والمنافق ــة اإلجرامي ــتنكر السياس يس
لالتحــاد األوروبــي وحكوماتــه، ويناضــل 
ــد  ــة ض ــى العدواني ــاء عل ــل القض ــن أج م
شــعوب شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط، 
ومــن أجــل تصفيــة حلــف شــمال األطلســي 
ــوارد  ــتخدام الم ــل اس ــن أج ــو«، وم »النات
ــق  ــعوب لتحقي ــل الش ــن قب ــة م الطبيعي
ــرة  ــة الميس ــة والتنمي ــم الخاص مصالحه
ورفاهيــة  بنــاء  إعــادة  تحقــق  التــي 

الشــعوب. 

العالمــى  النقابــات  اتحــاد  يطالــب 
ــة  ــالت االمبريالي ــوري للتدخ ــاء الف باالنته
الدوليــة  المنظمــات  جميــع  ونطالــب 
للمهاجريــن  المصــدر  بلــدان  بدعــم 
السياســيين.   والالجئيــن  االقتصادييــن 
العنصريــة  ظاهــرة  مواجهــة  وضــرورة 
اآلخــر  وكراهيــة  الجديــدة  والفاشــية 

ــات  ــك، يدعــو اتحــاد النقاب ــى ذل ــاء عل وبن
ــى:  العالمــى إل

والشــينجن  دبلــن  اتفاقيــة  إلغــاء   •
ــة. ــات القمعي ــع اآللي ــس وجمي والفرونتك

• وقــف إجــراءات االتحــاد األوروبــي للقمــع 
علــى حــدود الــدول األوروبيــة.

• االنتهــاء الفــوري للتدخــالت اإلمبرياليــة 
لالتحــاد األوروبــي وأمريــكا وحلــف الناتــو.

• النقــل المباشــر لالجئيــن مــن الجــزر 
وجهتهــم  إلــى  الــدول  دخــول  ونقــاط 

النهائيــة.

ــن  ــة م ــة التحتي ــن والبني ــادة اإلداريي • زي
اجــل إنقــاذ وتســجيل الهويــة والتســكين 
والنقــل  الطبيــة  والرعايــة  والتغذيــة 

ــر. ــن للبش اآلم

• إنشاء مراكز استقبال وترحيب الئقة.

الثامــن مــن مــارس .. االعتــراف باألمومــة 
بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة العاملــة، يكــرم اتحــاد النقابــات العالمــي النضــاالت البطوليــة 
لحركــة المــرأة العاملــة تاريخيــا، ويحيــي المــرأة العاملــة والنقابيــات المناضــالت علــى مســتوى 
العالــم، ويعــرب عــن تضامنــه مــع نضاالتهــنّ اليوميــة مــن أجــل تحســين ظــروف معيشــتهنّ 

وعملهــنّ .
ــرأة  ــي للم ــر الدول ــات المؤتم ــى توصي ــاء عل ــي، بن ــات العالم ــاد النقاب ــة التح ــة العام إن األمان
ــذه  ــذ ه ــي أخ ــب ف ــر 2015. يرغ ــن 1-2 نوفمب ــرة م ــرص الفت ــي قب ــد ف ــذي عق ــة وال العامل
الفرصــة ليلقــي الضــوء مــرة ثانيــة علــى القضيــة المهمــة الخاصــة بالمــرأة العاملــة المعاصــرة 
واألزواج الشــباب، هــذه القضيــة االجتماعيــة التــى تكشــف بــكل مضمونهــا عــن تعفــن 
ــرأة  ــة للم ــة األموم ــوق حماي ــاك حق ــل: انته ــمالي مث ــم الرأس ــي العال ــذة ف ــات المنف السياس
فــي الطبقــة العاملــة.. هــذا الحــق الــذي يجــب الدفــاع عنــه مــن قِبَــل كل مــن العمــال مــن 
اإلنــاث والذكــور فــي نضاالتهــم ضــد اســتغالل اإلنســان ألخيــه اإلنســان علــى الرغــم مــن وجــود 

ــة . ــة الموجه ــة الطبقي ــات النقابي المنظم
ــة  ــراف باألموم ــب بـ«االعت ــة ويطال ــة األموم ــق حماي ــن ح ــي ع ــات العالم ــاد النقاب ــع اتح يداف

ــالت.« ــاء العام ــع النس ــة لجمي ــة األموم ــل إعان وتدوي
يطالب على وجه التحديد بـ :

•إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر قبــل وبعــد الــوالدة. حظــر إقالــة النســاء الحوامــل . إجــازة ًأبــوة 
ــة والعمــل الخطــر  ــات« الليلي ــة والتأميــن. حظــر الدوامــات »الوردي ــة الكامل ــة الصحي بالرعاي

للمــرأة قبــل وبعــد الــوالدة .
•التصــدي الحاســم لمعــدالت البطالــة عــن طريــق مســار التنميــة التــي تعتمــد علــى االســتفادة 
ــعوب  ــات الش ــاء باحتياج ــات لإليف ــروة واألرض والصناع ــة للث ــة المنتج ــوارد الطبيعي ــن الم م

وليــس التربــح لالحتكارييــن.
•نظــام رعايــة صحيــة مجانــي وعــام ونوعــي، مــن شــأنه رعايــة جميــع البشــر بــكل األعمــار لــكل 
احتياجاتهــم مثــل اللقاحــات واختبــارات مــرض نقــص المناعــة بصفــة دوريــة والعــالج المالئــم 

لجميــع الحــاالت.
•نظــام تعليمــي مجانــي عــام ونوعــي مــن الروضــة إلــى الجامعــة. عمليــة تعليميــة تؤكــد أن 
النــاس يتلقــون المعرفــة العامــة والتعليــم المتخصــص، لتنمــو أفكارهــم ويصبحــوا شــخصيات 

متكاملــة باســتخدام كامــل قدراتهــم لمصلحــة المجتمــع .
ــام  ــوم، خمســة أي ــب كريمــة.  ســبع ســاعات عمــل فــي الي ــدوام كامــل بروات ــت وب •عمــل ثاب

ــن ســاعة عمــل فــي األســبوع . عمــل فــي األســبوع، خمــس وثالثي
•إعانات سكن حقيقية ومالئمة أو قروض بدون فوائد لألزواج الشباب.

•شــبكة خدمــات مجانيــة حقيقيــة وعامــة ونوعيــة مــن شــأنها مســاعدة األســر والطفــل وكبــار 
الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة، ومــن أجــل تحســين حيــاة المــرأة. روضــات »حضانــات 
أطفــال« مجانيــة وعامــة ونوعيــة، ودُور مُســنين »مراكــز رعايــة المســنين«، ومنشــآت مناســبة 

لقضــاء العطــالت ومطاعــم فــي أماكــن العمــل .
ــة ليــس فقــط مســألة نضــال  ــة األمومــة مــن أجــل المــرأة فــى الطبقــة العامل إن حــق حماي
المــرأة العاملــة بــل الطبقــة العاملــة كافــة. وعلــى الرجــال والنســاء العامليــن االنضمــام إلــى 

النضــال ضــد عــدم المســاواة والتمييــز بيــن الجنســين وحمايــة األمومــة.

بـيــان صحفي
) يوم المهاجرين العالمي ( 

WFTU االتحاد العالمي للنقابات
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Hall Meeting المحقق مينو مفاجأة الـ

وبالعربي : »السالمو عليكم« 

خوووش فكرة !! 
يكسر عربي وال يكسر 

عافيتنا ورواتبنا 

 مرحبا فيكم في الـ
»Hall meeting «

كالمك صح يا تيم .. بس عاد ال 
تنفخ فيهم واجد 

استطاع عمال البا خالل السنوات 
االخيرة الوصول إلى معدالت انتاج 

عالية جدًا ليس لها مثيل ..

ومكافئتكم هي :
صااروخ كارتون ملون
الف مبروك تستاهلون

خلوه عندكم 
يمكن تحتاجونه ..  

نحن فخورين بكم يا 
عمال البا وقررنا مكافأة 

جميع العمال بدون 
استثناء لمجهودهم
وتعبهم لمدة سنة 

كاملة ...

أصبحنا وأصبح الملك هلل .. 
سترك يا رب ....... 
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تكنولوجيا 

واتــس آب ترفــع الحــد األقصــى 
للمجموعــة إلى 256 شــخصا

أطلقــت خدمــة التراســل الفــوري واتــس آب تحديًثــا جديدا 
لتطبيقهــا علــى نظامــي أندرويــد وآي أو إس، يرفــع عــدد 
األشــخاص الممكــن إضافتهــم إلــى المجموعــات مــن 
100 إلــى 256 شــخصا. ويظهــر للمســتخدم، بعــد تنزيــل 
اإلصــدار الجديــد، الــذي يحمــل الرقــم 2.12.438، إشــعار 
بشــأن زيــادة الحــد األقصــى عنــد زيــارة قســم الدردشــة 
ضمــن التطبيــق التابــع لشــركة فيــس بــوك، يشــار إلــى 
ــا  ــات، م ــل المجموع ــة عم ــي آلي ــر ف ــد تغيي ــه ال يوج أن
ــن  ــم م ــن إضافته ــتخدمين الممك ــدد المس ــع ع ــدا رف ع
ــن  ــام م ــد أي ــوة بع ــذه الخط ــي ه ــى 256. وتأت 100 إل
ــرض  ــذي يف ــنوي، ال ــتراك الس ــم االش ــة رس ــاء الخدم إلغ
المجانــي. األول  العــام  إنهــاء  بعــد  المســتخدم  علــى 

10 مزايا مخفية في هواتف »آيفون«

• إعــادة االتصــال : يمكــن عــن طريــق تطبيــق الهاتــف الضغــط علــى زر 
االتصــال األخضــر عبــر شاشــة لوحــة المفاتيــح للقيــام بإظهــار آخــر رقــم تــم 

ــه. ــال ب االتص
•  مســح ذاكــرة التخزيــن المؤقــت : يمكــن للمســتخدم تحســين عمــل هاتــف 
ــرة  ــن ذاك ــص م ــق التخل ــن طري ــرع ع ــكل أس ــل بش ــه يعم ــون« وجعل »آيف
التخزيــن المؤقــت للعديــد مــن تطبيقــات آبــل وذلــك عــن طريــق التوجــه إلــى 
ــف  ــات الهات ــاب وتطبيق ــز األلع ــيقى أو مرك ــت أو الموس ــر أو البودكاس المتج
والضغــط علــى أي عالمــة تبويــب موجــودة فــي الجــزء الســفلي مــن الشاشــة 

10 مــرات علــى التوالــي.
•  تســريع عمــل ميــزة TouchID : يمكــن تســريع عمــل ميــزة هويــة تعريــف 
اللمــس بشــكل أكبــر مــن الســابق عــن طريــق القيــام بحفــظ نفــس البصمــة 
ــًا  ــدا خصوص ــر مفي ــذا األم ــر ه ــة، ويعتب ــال مختلف ــرق إدخ ــرات وبط ــدة م ع

ــل »آيفــون »6 و«آيفــون 5 إس«. ــف »آيفــون« األقــدم مث لهوات
• وضعيــة التصويــر المســتمر : يمكــن الوصــول إلــى وضعيــة التصويــر 
المســتمر عــن طريــق الضغــط المســتمر علــى زر الكاميــرا لتشــغيل وضعيــة 
ــة. ــر 10 صــور فــي الثاني ــي تســمح للمســتخدم بتصوي ــر Burst والت التصوي

ــع مســتوى الصــوت أو خفضــه  ــر عــن بعــد : يمكــن اســتخدم زر رف •  التصوي
ــرا. ــر تطبيــق الكامي ــرأس اللتقــاط صــورة عب ــى ســماعات ال الموجــود عل

ــى  ــة إل ــدون الحاج ــالش ب ــوء الف ــاف ض ــن إيق ــالش : يمك ــوء الف ــاف ض • إيق
ــة  ــى أيقون ــى عل ــر لألعل ــق التمري ــن طري ــك ع ــوات وذل ــن الخط ــد م العدي

ــالش. ــوء الف ــاف ض ــم إيق ــل ليت ــة القف ــن شاش ــرا ضم الكامي
ــام  ــتخدم القي ــن للمس ــد : يمك ــت واح ــي وق ــددة ف ــات متع ــالق تطبيق • إغ
بإغــالق عــدة تطبيقــات معــًا وذلــك عــن طريــق النقــر المــزدوج علــى زر 
ــن أو  ــتخدام اصبعي ــن اس ــات ويمك ــدل التطبيق ــح مب ــي لفت ــة الرئيس القائم

ــدة. ــرة واح ــر تمري ــا عب ــات وإغالقه ــحب التطبيق ــة لس ثالث
ــالة  ــد ورود رس ــريع عن ــكل س ــرد بش ــتخدم ال ــن للمس ــريع : يمك ــرد الس •  ال
عبــر iMessage أو الرســائل القصيــرة وذلــك عبــر ســحب التنبيــه إلــى األســفل 

للــرد بــدون مغــادرة المســتخدم لمــا يقــوم بــه.
•  إعــادة تمكيــن وضــع الطاقــة المنخفضــة : يتــم إيقــاف وضــع الطاقــة 
المنخفضــة عنــد قيــام المســتخدم بشــحن الجهــاز ويظهــر علــى شاشــة القفل 
ــه  ــادة تمكين ــن إع ــة ويمك ــة المنخفض ــع الطاق ــل وض ــد بتعطي ــه يفي تنبي

ــه. ــى التنبي ــار عل ــى اليس ــر إل ــرد التمري بمج
•  معرفــة صاحــب الهاتــف : يمكــن توجيــه الســؤال التالــي للمســاعد الشــخصي 

ســيري »?whose phone is this« ليظهــر لــك معلومــات مالــك الهاتف.
ــون  ــف آيف ــزات هوات ــل مي ــد أفض ــزة أح ــذه المي ــر ه ــول : تعتب ــة الوص قابلي
الجديــدة بحيــث يســمح اللمــس المــزدوج وليــس الضغــط علــى زر الصفحــة 
الرئيســي بإزاحــة الشاشــة بأكملهــا إلــى األســفل، ممــا يمكــن المســتخدم مــن 

الوصــول إلــى األعلــى بــدون اســتخدام اليــد األخــرى.

كيف تؤمن حسابك على إنستغرام؟

لمشــاركة   Instagram إنســتغرام  شــبكة  تســتعد 
 Two-Step بخطوتيــن التحقــق  ميــزة  لطــرح  الصــور 
Verification إلــى تطبيقهــا، وتســاهم الميــزة بتشــكيل 
طبقــة ثانيــة مــن الحماية لتأمين حســابات المســتخدمين 

ــرقة. ــراق أو الس ــا لالخت ــاالت تعرضه ــن احتم م
المســتخدم  تأكيــد  بخطوتيــن  التحقــق  ميــزة  وتتيــح 
لعمليــة تســجيل دخولــه إلــى حســاب إنســتغرام مــن 
ــف المحمــول. ــى الهات ــه إل ــي يصل ــد ثان ــز تأكي ــالل رم خ

ــول  ــجيل الدخ ــتخدم تس ــة المس ــد محاول ــك عن ــم ذل ويت
ــول  ــن الوص ــرق م ــع المخت ــا يمن ــد، مم ــاز جدي ــن جه م
إلــى حســاب المســتخدم فــي هــذه الحالــة حتــى لــو امتلــك 

ــاب. ــة بالحس ــة الخاص ــرور الصحيح ــة الم كلم
ولجــأت إنســتغرام إلــى هــذه الخطــوة بعــد تعرضهــا 
للعديــد مــن المشــاكل واالختراقــات لحســابات المشــاهير 
لديهــا، حيــث تملــك الشــبكة حوالــي 400 مليون مشــترك 
حاليــًا بمــا فــي ذلــك العديــد مــن المشــاهير والعالمــات 

ــن. ــة والفناني التجاري



حاجتنا لهيئة تخطيط

د. حـسـن مـدن 

منــذ ســنوات وفكــرة تشــكيل هيئــة للتخطيــط  فــي 
البحريــن قيــد التــداول، تخبــو تــارة، وتعــود لتطفــو 
علــى الســطح تــارة أخــرى، وحينمــا نوقــش األمــر فــي 
مجلــس النــواب قبــل ســنوات دار جــدل واســع حــول 
الفكــرة، ولعلنــا نتذكــر أن الحكومــة دخلــت يومهــا 
فــي محاججــات قانونيــة ودســتورية لرفــض المقتــرح 

النيابــي بتشــكيل هيئــة للتخطيــط.
يومهــا قلنــا إن هــذه المحاججــات لــن تطــول جوهــر 
الموضــوع، ولــن تقنــع أحــدًا، ال داخــل المجلــس 
ــرح. ــض المقت ــة رف ــدى جدي ــه، بم ــي وال خارج النياب

أو  قانونيــة  شــبهة  ذات  إشــكاالت  وجــدت  إن 
ــم  ــول ل ــو ق ــة، وه ــول الحكوم ــا تق ــتورية، كم دس
ــواب أو  ــن الن ــواء  م ــرون، س ــا، الكثي ــذه، يومه يأخ
ــا  ــكان حله ــه باإلم ــد، فإن ــذ الج ــواهم، مأخ ــن س م
لتحقيــق غايــة أهــم، وهــي أن تكــون لنــا فــي هــذا 
البلــد هيئــة تخطيــط مركزيــة، كمــا هــو الحــال 
فــي البلــدان المتقدمــة وحتــى غيــر المتقدمــة، 
التــي تعمــد فــي بعــض الحــاالت إلــى تشــكيل وزارة 

للتخطيــط. مســتقلة 
بــل إن الهــروب إلــى مثل هــذا النوع مــن المحاججات 
ليــس ســوى مخــرج يُــراد بــه التهــرب مــن اســتحقاق 
كبيــر علــى الحكومــة أن توفــي بــه، وهــو حاجــة 
ــر  ــن مظاه ــد م ــة، للح ــذه الهيئ ــل ه ــى مث ــد إل البل
ــة  ــط والعشــوائية فــي أداء األجهــزة الحكومي التخبُّ
التــي يــكاد كل واحــد منهــا أن يعمــل بمعــزل عــن 
بقيــة األجهــزة، لذلــك نرانــا أمــام هــذا الحشــد الــذي 
ال يُعــد وال يحصــى مــن أشــكال التضــارب بيــن أداء 

ــة. ــة المعني اإلدارات الحكومي
ــرة  ــًا كثي ــا أوجه ــا تُرين ــريعة حولن ــر س ــرة طائ نظ

لغيــاب مــا يمكــن أن ندعــوه باالنســجام والتكامل 
فــي أداء الــوزارات المختلفــة، وأحيانــًا فــي أداء 
الــوزارة الواحــدة، وهــذا يبــدأ مــن أبســط األمــور 
وأكثرهــا مباشــرًة، ليبلــغ القــرارات والمســائل ذات 

ــتراتيجي. ــع االس الطاب
ــكنية  ــائم الس ــاع القس ــال تب ــبيل المث ــى س فعل
وتشــيد عليهــا البيــوت الجديــدة، وبعــد ردٍح مــن 
ــة،  ــة المعني ــي المنطق ــوارع ف ــط الش ــن تبلَّ الزم
ــد  ــاول تعي ــزة وإذا بالمع ــرة وجي ــي إال فت ــا ه وم
حفــر الشــوارع التــي أنفــق عليهــا مــا أنفــق إلقامــة 
أمــر يســتغرق شــهورًا وربمــا  المجــاري، وهــو 
أعوامــا، ثــم يُعــاد ســد الحفــر كيفمــا اتفــق، 
والنتيجــة أننــا نجــد الشــوارع حتــى فــي المناطــق 
الجديــدة منهــا، مليئــة  بمــا فيهــا  الســكنية، 

بالحفــر واألخاديــد والمطبــات!!
ــر  ــدًا، ومباش ــي ج ــدًا، ويوم ــيٌط ج ــٌل بس ــذا مَث ه
ــالد،  ــي الب ــط ف ــاب التخطي ــه غي ــا يعني ــدًا، لم ج
فمــا بالنــا إذا جــرى الحديــث عــن قضايــا التنميــة 
االستشــرافية  والــرؤى  الكبــرى،  والتحديــث 
المبكــر الســتحقاقاته  واالســتعداد  للمســتقبل، 
وتقلباتــه، للدرجــة التــي تجعلنــا نســأل: هــل 
لدينــا أكثــر مــن ســيناريو فــي هــذا المجــال، تبعــًا 
فنعتمــد  األمــور،  لمســار  المختلفــة  للتوقعــات 
ــير  ــي تس ــة الت ــًا للطريق ــب تبع ــيناريو األنس الس

ــور. ــا األم به
ظــروف التقشــف الحكومــي الراهنــة الناجمــة عــن 
الهبــوط المريــع فــي أســعار النفــط، جــاءت لتؤكــد 
مثــل هــذه الحاجــة إلــى وجــود هيئــة للتخطيــط، 
أمــام اســتحقاقات كبــرى تواجــه البلــد والمنطقــة 

برمتهــا، إن اســتمرت أســعار النفــط فــي حــال 
ــا  ــون إنه ــول المختص ــي يق ــذه، الت ــع ه التراج
قابلــة ألن تطــول، مــع مــا ســيترتب علــى ذلــك 
مــن الحاجــة إلــى وجــود خطــط تالئــم المرحلــة 
بموجــب  الحكومــي  األداء  وتكيــف  الجديــدة، 

ــه. مقتضيات
األجــدى مــن هــذا الســجال الــذي يُصــور علــى 
أنــه قانونــي، هو أن تعتــرف الســلطة التنفيذية 
ــى جهــاز معنــي بالتخطيــط  ــة الحاجــة إل بجدي
المركــزي فــي البلــد، وهــو مطلــب قطاعــات 
ــواء كان  ــع، س ــي المجتم ــعة ف ــات واس وفعالي
هــذا الجهــاز هيئــة أو وزارة أو مجلســًا، فالعبــرة 
فــي المضمــون والصالحيــات ال فــي التســميات.

رع فــي رفــض هــذا المقتــرح والقــول  أمــا التــذُّ
بــأن لدينــا مــن األجهــزة الحكوميــة مــا يكفــي 
ــيعني  ــط س ــاز للتخطي ــاء جه ــد، وان إنش ويزي
ــه،  ــردود علي ــدة فم ــة جدي ــة مالي ــة كلف إضاف
فالمطلــوب هــو التخلــص مــن الكثيــر مــن 
األجهــزة غيــر الضروريــة، ومــا أكثرهــا، وليــس 
التــذرع بوجودهــا لرفــض هيئــة نحــن فــي 

ــا. ــة إليه ــس الحاج أم

لوين موديناااا؟؟
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اإلنســان مــن اليعطيــه اهتمامــا، وهــذا 
ــه  ــؤذي، ألن ــر وم ــل مؤث ــود ب ــب مقص الح
ــد فقــط.  ــرف واح ــا يكــون مــن ط ــًا م غالب

إليــه  تنظــر  وهــي  خلــود  قالــت  أوه..   
مواصلــة ابتســامتها.. فهمــت مــا قلــت! 
ثــم ابتســم، وهــز رأســه ورفــع حاجبيــه 
وكأنــه يقــول اهلل يعلــم مــا تخفيــه القلوب، 
ــم  ــا الناع ــى وجهه ــر إل ــو ينظ ــع وه وتراج
ــدة  ــه تنهي ــمعت من ــًا، وس ــه التهام يلتهم

ــدره. ــاق ص ــن أعم ــدرت م ص

 فــي ذلــك اليــوم قوبــل بالعتــاب والتحقيــر 
ألنــه  الموظفيــن،  معظــم  مــن  واألذى 
أهمــل طلباتهــم وجلــس يفكــر فــي حــواره 
لهــا  الكبيــر  وإخفائــه حبــه  خلــود،  مــع 

ــاع. ــى النخ ــه إل ــه في ــل غرق ــه  ب وعطف

ــع  ــل جمي ــل غس ــت العم ــة وق ــد نهاي  عن
الصحــون واألكــواب وأخــذ قبعــة الســالمة 
التــي يرتديهــا خــالل ســياقته الدراجــة 
الناريــة ونــزل إلــى موقــف الســيارات وهــو 
حائــط  أفــكاره يصفعــه  ضائــع مشــتتة 
ويســامحه آخــر، وانطلقــت بــه الدراجــة 
ــا  ــت أغراضه ــود لملم ــا خل ــة.. بينم الناري
وســائقها  مكتبهــا  مــن  خرجــت  ثــم 

ينتظرهــا عنــد بوابــة الــوزارة.

  اتصلــت بأختها أمينــة ووعدتها أن تزورها 
هــذه الليلــة، ولــم يكــن يمضــي وقــت وهي 
فــي الســيارة منطلقــة علــى الشــارع العــام 
حتــى  صــادف وجــود حــادث أمامهــا توقفــت 
ــيارتها  ــيارات، وس ــن الس ــر م ــه الكثي حول
ــرى  ــيارات ت ــك الس ــن تل ــطء بي ــدم بب تتق
ــن  ــوا مجتمعي ــن نزل ــا الذي ــوه أصحابه وج
ــة ملقــاة  حــول شــيء، الحظــت دراجــة ناري
ــد  ــارع وق ــن الش ــن م ــب األيم ــى الجان عل
تهشــمت بطريقــة مبالغــة، وعرفــت حينهــا 

أن هــذه الدراجــة الناريــة لراشــد.  
أمــرت ســائقها أن يتوقــف ونزلــت بســرعة 
ــر  ــن  تجمه ــكل م ــع ب ــي تدف ــة وه منطلق
بينهــم  تســللت  إليــه،  لتصــل  حولــه 
ووصلــت بقــوة رجــل وهــي تدفــع هــذا 

أن يعمــل اإلنســان فراشــًا أو مراســاًل فــي 
وزارة مــا أو شــركة، إنمــا قــد يكــون  بينــه 
وبيــن أي موظــف حاجــز ال يســتطيع أن 
ــف،  ــتوى النص ــى مس ــى إل ــه حت ــز من يقف
ــب  ــد يكــون بقــوة الصل وهــذا الحاجــز ق
الــذي ال ينفطــر بســهولة وال ينكســر.. 
راشــد يتجــه إلــى عملــه بواســطة دراجتــه 
الناريــة التــي اســتطاع أن يشــتريها بعــد 
ــد..  ــد جهي ــد جه ــًا بع ــه مبلغ ــر ل أن وف

ــاركا نفســه علــى تحقيــق رغبتــه. مب

الماليــة،  بــوزارة  الفراشــين  أحــد  هــو 
يحضــر إلــى الــوزارة قبــل كل مــن يعمــل 
هنــاك،  يفتــح أبــواب المكاتــب والنوافــذ 
ــن  ــك، لك ــى ذل ــاد عل ــد اعت ــة وق للتهوي
ــرق كل  ــي تخت ــك الت ــود تل ــة خل الموظف
تحــدٍ بيــن الموظفيــن الباقيــن هــي 
الوحيــدة التــي تســبقه فــي حضورهــا 
ــث أن  ــو! ال تلب ــرى ه ــًا أخ ــًا وأحيان أحيان
تفاجــأ بكــوب الشــاي المميــز الــذي يضعه 
ــا  ــم له ــو يبتس ــارها، وه ــى يس ــد عل راش
ربمــا تكــون مزيجــا مــن مشــاعر االحتــرام 
بحضورهــا،  والفرحــة  الصــدر  وســعة 
وربمــا اإلعجــاب الــذي يطــرق بــاب الحــب 
بحثــًا عنــه رغــم أنهــا رئيســة قســم، 
وهــو مجــرد فــراش ومراســل ومصــور 
ــات  ــر عتب ــى آخ ــي إل ــي ال يرتق أوراق دون
الموظفيــن البســطاء.. اعتــادت خلــود أن 
تشــرب هــذا الشــاي مــن يــد راشــد الــذي 
ــراه  ــادت أن ت ــا اعت ــه، كم ــن صنع ــو م ه
إنســانًا محترمــًا وكذلــك أن تشــتم رائحــة 
ــه  ــه أن ــر ميزات عطــره النفــاذة، ومــن أكث
يخطــو مــن مطبخــه إلــى جميــع المكاتــب 
مــن دون أن يصــدر أي صــوت مــن حذائــه 
أو نعلــه فقــد ألــف شــراء الحــذاء الهــادئ.. 
ــرًا،  ــرأ كثي ــزوج ويق ــر مت ــاب غي ــو ش وه
ــود مــرة  ــى الصمــت. ســألته خل ــل إل يمي
عــن  مــودة  ابتســامة  ســؤالها  يرافــق 
ــن  ــه م ــع والدت ــدًا م ــش وحي ــف يعي كي
دون أن يتــزوج، وكان لوقــع ســؤالها فــي 
ــرت  ــي فج ــة الت ــبه القنبل ــا يش ــه م نفس
مــا بداخلــه، ولكنــه تمالــك نفســه وقــال 
بهــدوء الــزواج نصيــب أواًل وقــد يحــب 

وتبعــد ذاك، كان راشــد ملقــى علــى األرض 
أجــزاء ومواقــع كثيــرة فــي  ينــزف مــن 
ــي  ــت وه ــه.. توقف ــًا رأس ــده وخصوص جس
تضــع يدهــا علــى فمهــا وقــد صعقهــا 
المشــهد، وهــي تهتــز رعبــًا وألمــًا وأخــذت 
تبكــي.. انحنــت عنــد جســده ونزلــت رويــدًا 
إلــى  اليميــن  رويــدًا وهــي تمــد يدهــا 
خلــف رأســه الــذي بــدا بــال قبعــة الســالمة 
ــيل  ــدم يس ــى األرض وال ــن عل ــه م ورفعت
ــا  ــرة وكأنه ــات كثي ــن جه ــه م ــى وجه عل
بالــدم  مملــوء  فمــه  الغاضبــة،  األنهــار 
وامتزجــت أســنانه بــه فبــدت حمــراء حيــث 
ــة  ــا وكأن فرح ــا رآه ــدم، ولم ــت بال اختلط
عارمــة قــد غلفتــه، ابتســم بصعوبــة وهــو 
ــراه  ــاد أن ي ــذي اعت ــا ال ــى وجهه ــر إل ينظ
ــي  ــًا، وه ــًا المع ــاًل ناعم ــب جمي ــي المكت ف
ــه  معــه اآلن فــي لحظــة خطيــرة مــن حيات
يائســة ربمــا فــي مفتــرق ال يعلــم نهايتــه 

ــل. ــز وج ــق ع إال الخال

بشفتين راجفتين جافتين.. رااشـــــــــــد
قادمــة  اإلســعاف  ســيارة   ... لــه  قالــت   

يــا راشــد. وســوف تنجــو 

زادت ابتســامته واتســع فمــه وهــو يهــز 
ــده  ــع ي ــو يرف ــدوء وه ــكل ه ــا ب ــه له رأس
ــد  ــه يري ــة وجههــا وكأن ــى ناحي ــى إل اليمن
ــن  ــا، ولك ــا ليطمئنه ــى خده ــب عل أن يرت
ــافة  ــف المس ــى نص ــت إل ــه وصل ــده خانت ي
وهــي تنظــر إليــه وقــد ســالت دموعهــا 
علــى خديهــا اللذيــن دائمــًا مــا أعجبــاه 
ــز  ــه، ه ــوف علي ــن الخ ــف م ــي ترتج .. وه
رأســه قليــاًل وكادت يــده تصــل وتتحســس 
ــده  ــكت بي ــش.. أمس ــت ترتع ــا، توقف خده
المملــوءة دمــا ورفعتهــا ثــم وضعتهــا 
ــى  ــه تمن ــعورها بأن ــا لش ــا، ربم ــى خده عل
لــو تحققــت لــه هــذه األمنيــة األخيــرة، 
وهــو مــازال يبتســم، الحظــت دموعــه تنبــع 
مــن عينيــه مختلطــة بالــدم  وهــو ممســك 
بخدهــا، حينهــا بــدت عينــاه كأنهــا دخلــت 
فــي حلــم عميــق وهــو ينظــر فــي عينيهــا .. 

ــأة .....        ــقط فج ــده لتس ــارت ي وخ
وعبر الحياة تاركًا موته مأساة لها.......
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بعد هبوط أسعار برميل النفط في األسواق 
عدة  أمور  خالله  وانكشفت  تكشفت  العالمية 
الحقائق،  تتجلى  األزمات  ساعة  ففي  للعيان، 
وليس من الغريب أن تتخذ دول مجلس التعاون 
تعتمد  لكونها  تقشفية،  سياسات  الخليجي 
االقتصاد الريعي والمبني أساسًا على مداخيل 
النفط، والمؤسف له أنها على مدى عقود من 
من  اقتصاداتها  تنتشل  أن  تستطع  لم  الزمن 
االعتماد أساسًا على مدخول النفط، وربما جائز 
الدخل  مصادر  تنويع  دعوات  بأن  القول  بنا 
عمليًا  تُترجم  حتى  الفعلي  طريقها  تجد  لم 
طموحات  مجرد  وظلت  الواقع،  صعيد  على 
وأماني في أدراج الساسة والمشرعين وراسمي 
السياسات، لنجد أننا اليوم في مركب تتالطمه 
أمواج بورصة األسواق، ورُبان هذا المركب هو 
يخيط  الدولي  والبنك  الدولي،  النقد  صندوق 
التقشف  مقاسات  تكون  كيف  ويُبيط  لنا 
لمواجهة أزمة الحكومات االقتصادية ومعادلة 
وتزايد معدالت  المحدود  الدخل  بين  التوفيق 
المطاف  المواطن في نهاية  اإلنفاق، وليواجه 
سياسات  فشل  وضريبة  مسؤولية  ويتحمل 
التنمية  وانتكاسات  الدخل  مصادر  تنويع 
االقتصادية، على الرغم من كثرة مستشاريها 
تهدر  الذين  سياساتها  وراسمي  وخبرائها 
طريق  لنا  ليرسموا  الدنانير،  ماليين  عليهم 
الخالص من قبضة النفط!! وهم يعلمون ما ال 
نعلم نحن .... لكن في كال الحالتين، نجد أنه 
في العصر الذهبي للنفط إذا ما فشل راسمو 
النفط  السياسات في توظيف فوائض وعوائد 
متساويا  األمر  فيصبح  صحيح،  بشكل  مسبقا 
ويتحمل  اليوم  نعانيه  الذي  الفشل  ذات  مع 
المواطن البسيط تبعاته. فبعد أن شحت تلك 
العوائد وأصبح برميل النفط يتهاوى نحو 30 
دوالرا وأقل، استشعر المواطن أن جيبه ودخله 
االقتصادية  األزمــة  لحل  مالذ  هو  المتواضع 
للنفط، والتي انحدرت عليه كالصاعقة لتعصف 
الرشيدة  فحكومتنا  ومعيشته،  دخله  بمستوى 
وبعدها  اللحوم  عن  الدعم  باألمس  رفعت 
على  الدور  سيأتي  حين  وبعد  البنزين،  أسعار 
الطاقة وفواتير الكهرباء.. وربما كل ذلك ليس 

إال أول الغيث.
إن األزمة االقتصادية التي تمر بها مملكتنا 
لهي جديرة بالتأمل من حيث وقعها وتشعبها، 
لخزانة  سواء  المواعظ  من  الكثير  فيها  وإن 
البسيط،  المواطن  جيب  أو  وموازينها  الدولة 
كيف  بآخر  أو  بشكل  عــرّت  قد  كهذه  فأزمة 
على  قادر  وغير  هش  الوطني  اقتصادنا  هو 
هو  وكم  االقتصادية،  الهزات  أمام  يصمد  أن 

وأن  العالمي  باالقتصاد  ذيلي  بشكل  مرتبط 
سياسات التنمية وتنويع مصادر الدخل مازالت 
تصلح  أن  يمكنها  وال  الجنيني  طورها  في 
الذي بات يعتمد  العام  الوضع إلنعاش الدخل 
غير  الهدر  عن  ناهيك  المليارات،  قروض  على 

المفرمل والمحكم في ماليينه.
 باألمس القريب انتقد أحد أعمدة المصارف 
في  المتبعة  االقتصادية  السياسة  العربية 
لألزمة،  معالجتها  وسبل  البحرين  مملكة 
وخصوصًا بعد صدور تقرير التصنيف االئتماني 
السيادي للبحرين نتيجة تدهور أسعار النفط. 
األخير  الحكومة  قرار  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
البنزين هو قرار ليس  الدعم عن أسعار  برفع 
عام  منذ  له  مبيتة  النية  كانت  فقد  بجديد، 
تكن  لم  عدة  الظروف وألسباب  أن  إال   ،2010
مهيأة تم التراجع عن القرار وتأجيله في تلك 
بات يشكو  التي  االقتصادية  األزمة  إن  اآلونة. 
الصعيد  على  أيضًا  عــرّت  قد  الجميع  منها 
هزيلة  المواطنين  أجــور  هي  كم  الشعبي 
ومتدنية، وأن آالفا مؤلفة منهم يقتاتون على 
الدعم الحكومي، ومجرد المساس بذلك الدعم 
يُعتبر كارثة معيشية للمواطن، وزيادة أسعار 
خاللها  وتلمس  ذلك  كشفت  األخيرة  البنزين 
المواطن أن 60 فلسا تعني الكثير في مدخوله 
المتواضع، وتشكل نصف خزان الوقود لمركبته 
المتهالكة..... هكذا اكتشف المواطن وتكشف 
منتفخ  بالون  مجرد  راتبه  أن  األزمة  خالل  له 
ومجرد  واإلعانات،  والمكرمات  الدعم  بفضل 
فرقعته،  على  يعمل  أن  ممكن  صغير  دبوس 
والمقاربة  التشابه  أوجه  وربما يجمع ذلك في 
بين أجر المواطن واقتصادنا الوطني.....!! كما 
سياسات  إيجابيات  من  التعبير-  جاز  إن   - أنه 
وأبرزت  لنا  أوضحت  أن  وتكشفاتها  التقشف 
مواجهة  عن  األفاضل  نوابنا  عجز  هو  كم 
حقوق  عن  الدفاع  في  ودورهم  مسؤولياتهم 
على  الحفاظ  عن  أو  ــل....  األق على  ناخبيهم 
مصيرية  قضايا  تجاه  البرلمانية  وحدتهم 
االستجواب  عنتريات  رفعوا  فكم  ومفصلية، 
المطاف  نهاية  في  األمر  ليفضي  والمحاسبة 
ظاهرة  ســوى  يكون  أن  يعدو  ال  كونه  إلــى 
صوتية ودعائية لالستهالك االنتخابي القادم، 
فال هم قادرون على المواجهة والمحاسبة وال 
أو  والحلول  البدائل  طرح  على  مقتدرون  هم 
المقترحات الناجعة لمواجهة األزمة االقتصادية 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكما يُقال إنهم في 
بأزمة  ومشغولون  منشغلون  الفترة  هذه 
في  اهلل  فكان  ومخصاصاتهم....  تقاعدهم 

عونهم وعوننا.  

بقلم / غازي الحمر

تقشفــوا فتكشفــوا
دبابيس نقابية

خدعــة التقاعــد المبكر أضرت بشــركة 
البــا وســوف نشــاهد تبعــات مغامرات 
القادمــة. الشــهور  خــالل  اإلدارة 
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المديــر  قضيــة  مــن  ننتــه  لــم   
البهلــوان إال و نفاجــأ بظهــور المديــر 
كل  مــع  يتعامــل  الــذي  الطــرزان 
ــد كل  ــخصي بعي ــكل ش ــا بش القضاي
البعــد عــن األســاليب اإلداريــة وكيــف 
لــه أن يتعامــل بأســلوب إداري ســليم.

العمــال  مــكان  ســيحل  مــن 
الطويلــة   الخبــرة  ذوي  المخلصيــن 
اوقعــت  وهــل  البــا؟  شــركة  فــي 
الشــركة نفســها فــي مشــكلة بســبب 
سياســة خفــض التكاليــف التــي كانت 
ــال  ــات العم ــدان مئ ــاب فق ــى حس عل

يعوضــون؟!!! ال  الذيــن 

 اكتشــفت  اإلدارة مؤخــرًا أنهــا أخفقت 
للســخانات  الدوريــة  الصيانــة  فــي 
عددهــا   وزيــادة  إصالحهــا  وقــررت 
وانتهــت مــن العمــل مــع بدايــة فصل 
ــكلة  ــل مش ــتبدأ اآلن بح ــف وس الصي
المكيفــات و مبــردات الميــاه و ســوف 
تنتهــي مــن صيانتهــا مــع انتهــاء 
فصــل الصيــف لكــي تبــدأ مــن جديــد 
الميــاه. ســخانات  صيانــة  عمليــة 

لــإلدارة  تحتســب  إيجابيــة  خطــوة 
ضمــن  نســائي  عنصــر  بتعييــن 
ولكــن  التنفيذيــة،  اإلدارة  فريــق 
النجــاح مــن يهــدف  هنــاك أعــداء 
لفشــل هــذه الخطــوة فهــل ســتنجح 
اإلداريــة  ســتثبت  أم  مؤامراتهــم 
يغيــر  بأســلوب  وتعمــل  جدراتهــا 
ــإدارة  ــي ب ــرة و ترتق ــول المتحج العق
ــث. ــر الحدي ــب العص ــي تواك ــا لك الب

مســاعدة  عــدم  فــي  الحكمــة  مــا 
العمــال المحتاجيــن مــن ميزانيــة 
اللجنــة الخيريــة، فقــد تقــدم العديــد 
مــن العمــال الذيــن ضــاق بهــم الحال 
بــكل األوراق الثبويتــة إلــى اللجنــة 
غالبيــة  رفضــت  لكنهــا  الخيريــة، 
الطلبــات، حتــى التــى تمــت الموافقــة 
ــة،  ــدا قليل ــغ ج ــون المبال ــا تك عليه
يســتفيد  أن  العامــل  يســتطيع  وال 
المبلــغ.   تســلم  فيرفــض  منهــا 


