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زيــارة الوفــد المصــري لمملكــة البحريــن

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة االســتثنائية

ــة  ــر خليف ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــتقبل صاح اس
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، 
الســيد جبالــي محمــد جبالــي رئيــس االتحــاد العــام 
لعمــال مصــر  بحضــور االتحــاد الحــر لنقابــات عمال 
البحريــن ورئيــس نقابــة عمــال البــا علــي البنعلــي. 

عمــال  لنقابــة  العموميــة  الجمعيــة  عقــدت 
ودار   ،2016/9/8 الخميــس  يــوم  اجتماعــا  البــا 
ــات  ــذ توصي ــة اإلدارة تنفي ــول ني ــه ح ــاش في النق
مجلــس إدارة الشــركة بخصــوص تجميــد رواتــب 
ــن  ــر م ــوري وأكث ــكل ف ــا بش ــن 250 عام ــر م أكث
القادمــة. الثــاث  الســنوات  خــال  عامــل   500
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العامل  2

اســتقبل صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
القضيبيــة  بقصــر  الموقــر  الــوزراء 
ــس  ــي رئي ــد جبال ــي محم ــيد جبال الس
االتحــاد العــام لعمــال مصــر رئيــس 
لجنــة القــوى العاملــة بمجلــس النــواب 
بحضــور  المرافــق  والوفــد  المصــري 
الســيد يعقــوب يوســف محمــد رئيــس 
الحــر  لاتحــاد  التنفيــذي  المجلــس 
علــي  والســيد  البحريــن،  لعمــال 
عبــداهلل البنعلــي مســؤول العاقــات 
الحــر  باالتحــاد  والدوليــة  العربيــة 

البحريــن. لعمــال 
ــمو  ــب الس ــب صاح ــاء، رح ــال اللق وخ
الملكــي رئيــس الــوزراء برئيــس االتحاد 
ــق  ــد المراف ــر والوف ــال مص ــام لعم الع
ــات  ــه العاق ــز ب ــا تتمي ــيدا بم ــه، مش ل
وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
ــور  ــن تط ــقيقة م ــة الش ــر العربي مص

ــة. ــتويات كاف ــى المس ــتمر عل مس
ــام  ــارز واله ــدور الب ــموه بال ــاد س وأش
ــال  ــام لعم ــاد الع ــه االتح ــام ب ــذي ق ال
االتحــاد  مصــر فــي دعــم ومســاندة 

ــل  ــي المحاف ــن ف ــال البحري ــر لعم الح
العربيــة والدوليــة ، داعيــا ســموه إلــى 
ــن. ــال البلدي ــن عم ــة بي ــز الصل تعزي

وأكــد ســموه حــرص مملكــة البحريــن 
علــى توســيع مجــاالت التعــاون مــع 
جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة بما 
ــن  ــتركة للبلدي ــح المش ــدم المصال يخ
شــعبيهما  علــى  بالنفــع  ويعــود 

الشــقيقين.
جبالــي  الســيد  أعــرب   ، جانبــه  مــن 
ــام  ــاد الع ــس االتح ــي رئي ــد جبال محم
الشــكر  خالــص  عــن  مصــر  لعمــال 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  والتقديــر 
رئيــس الــوزراء علــى مــا يقــوم بــه 
العمــل  لتعزيــز  ســموه مــن جهــود 
العربــي المشــترك ، ومــا يتمتــع بــه 
ســموه مــن رؤيــة ثاقبــة تجــاه كل مــا 

تحديــات. مــن  بالمنطقــة  يحيــط 
ــن  ــة البحري ــهده مملك ــا تش ــوه بم ون
صعيــد  علــى  وتقــدم  تطــور  مــن 
ومــا  والنقابيــة  العماليــة  الحركــة 
ــن  ــة البحري ــي مملك ــال ف ــق للعم تحق
مــن مكتســبات مشــيدا بمــا تحظــى بــه 

الجاليــة المصريــة فــي مملكــة 
البحريــن مــن رعايــة واهتمــام 
والشــعب  القيــادة  قبــل  مــن 

البحرينــي.
كمــا قــام الوفــد المصــري بزيــارة 
رئيــس مجلــس النــواب أحمــد بن 
إبراهيــم راشــد المــا بحضــور 
رئيس لجنــة الخدمــات بالمجلس، 
دور  المباحثــات  تناولــت  حيــث 
المجلســين المصــري والبحرينــي 
فــي مناقشــة إصــدار التشــريعات 

وفــد اتحــاد العمــال فــي البحريــن.. بحــث أوضــاع العمــال والتنســيق النيابــي بالبلديــن

فــي  العمــل  لســير  المنظمــة 
المراغــى  أشــار  وقــد  البلديــن، 
النتائــج  إلــى  المباحثــات  خــال 
لجنــة  التــى حققتهــا  اإليجابيــة 
ــواب  ــس الن ــة بمجل ــوى العامل الق
فــي مصــر كان  مــن خــال مراجعة 
ــاركة  ــن والمش ــروعات القواني مش
شــملت  والتــي  إصدارهــا،  فــي 
ــاب  ــال وأرب ــاالت العمــل والعم مج
ــة  ــة االقتصادي ــات والتنمي المعاش

واالجتماعيــة.
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عـمـــال الـــبـــــا 

التواصل والشكاوى 

تليفون :
17837457 

البريد اإللكتروني : 
Omalalba@gmail.com

العدد رقم )71(
اكتوبر 2016

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

 

موقــع  أكبــر   ،»MenXP.com« الموقــع  نشــر 
إلكترونــي هنــدي ، مقــاال للكاتبــة »هارشــلين 
عــن  تعرفــه  أن  يجــب  »مــا  بعنــوان  أنانــد«، 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
وزراء مملكــة البحريــن الشــهير«، أكــد فيــه أن 
اســم صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
ــر  ــوزراء الموق ــس ال ــة رئي ــلمان آل خليف ــن س ب
ــبب  ــكان لس ــي كل م ــف ف ــن الصح ــدر عناوي تص
إنســاني للغايــة هــو أن ســموه الوحيــد الــذي 
الهنــدي » دانــا  قــدم دعمــا ماليــا للمواطــن 
قطــع  والــذي  أوديشــا  واليــة  مــن  مانجــي« 
ــرة  ــه الصغي ــة ابنت ــيًا بمعي ــم مش ــافة 12 ك مس
علــى كتفيــه.  توفيــت  التــي  زوجتــه  وجثمــان 

وأضافــت أن »مانجــي« لــم يتلــق أي مســاعدة 
ــول وال  ــا ح ــاقة وكان ب ــة الش ــذه الرحل ــال ه خ
قــوة ، حتــى المستشــفى التــي توفيــت زوجتــه 
ــص  ــض أن تخص ــل رف ــرض الس ــبب م ــا بس فيه
لــه ســيارة إســعاف لنقــل جثمانهــا ، إال أن مــا 
يجــب أن يعرفــه العالــم هــو أن مبــادرة ذي القلــب 
ــوزراء  ــس ال ــي رئي ــمو الملك ــب الس ــب صاح الطي

ــه. ــل معانات ــن الرج ــف ع ــاءت لتخف ج

واســتعرضت الكاتبــة محطــات مــن حيــاة صاحــب 
ــلمان آل  ــن س ــة ب ــر خليف ــي األمي ــمو الملك الس
خليفــة وعطاءاتــه ودوره فــي نهضــة البحريــن 
منــذ االســتقال ، وقالــت: »إن ســموه عندمــا تــم 
ــنة  ــي س ــس التعليم ــة المجل ــي رئاس ــه ف تعيين
ــام  ــة لنظ ــث المطلوب ــة التحدي ــاد عملي 1956 ق
ــزت  ــذي رك ــت ال ــي الوق ــاده ، وف ــي ب ــم ف التعلي
ــم  ــي العال ــادة ف ــخصيات والق ــم الش ــه معظ في
ــة  ــات دولي ــاء عاق ــى وضــع حجــر األســاس لبن عل
لتعزيــز االقتصــاد كان تركيــز األميــر خليفــة بــن 

ــل  ــة ، وبفض ــا الداخلي ــى القضاي ــا عل ــلمان منصب س
ــراءة  ــة الق ــبة معرف ــاوزت نس ــة تج ــوده المضني جه
والكتابــة فــي البحريــن الـــ 90 %، وواصــل ســموه 
ــادي  ــو االقتص ــة بالنم ــة متعلق ــان مختلف ــرؤس لج ت
والمالــي ونجــح فــي إعطــاء البحريــن شــكا جديــدا«.

وأشــارت إلــى أن برنامج األمــم المتحدة للمســتوطنات 
البشــرية »الموئــل« منــح صاحــب الســمو الملكــي 
ــام 2007  ــة ع ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــر خليف األمي
جائــزة الشــرف لإلنجــاز المتميــز فــي مجــال التنميــة 
ــي  ــة الت ــود الهائل ــر الجه ــكان نظي ــة واإلس الحضري
ــن ،  يبذلهــا ســموه مــن أجــل رفعــة مملكــة البحري

حيــث وضــع نصــب أعينــه تحقيــق الرفــاه االقتصــادي 
وتوفيــر الدعــم االجتماعــي مــن خــال الحكومــة. كمــا 
أصبــح الحصــول علــى التعليــم حيويــا ومجانيــا ، ممــا 

أتــاح مزيــدا مــن فــرص العمــل للمواطنيــن.

وأكــدت الكاتبــة أن البحريــن تتمتــع بمكانــة رياديــة 
ــتوى  ــث ومس ــي التحدي ــي ف ــم العرب ــي العال ــة ف قوي
المعيشــة للســكان ، و قالــت: »يعــود الفضــل لألميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة فــي هــذا التغييــر 
أن  مســتغربا  وليــس   ، كبيــر  حــد  إلــى  اإليجابــي 
ترغــب قامــة بــارزة مثــل األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة فــي مــد يــد المســاعدة لرجــل فــي الهنــد 
وبإمــكان قادتنــا أن يتعلمــوا الشــيء الكثيــر منــه، إنه 
ــده ويمــارس العمــل اإلنســاني  يعيــش مــن أجــل بل

ــم«. ــاس فــي العال ــة الن ــل بقي مث

تعــد   »MenXP.com« مجلــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
أكبــر مجلــة إلكترونيــة هنديــة وهــي تتبــع مجموعــة 
»تايمــز« الهنديــة وقــد وبلــغ عــدد زوارهــا نحــو 8.5 

ــام 2010. ــهريا ع ــارة ش ــن زي مايي

األميــر خليفــة بــن ســلمان .. يعيــش مــن أجــل 
ــم ــي العال ــاني ف ــل اإلنس ــارس العم ــده ويم بل
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اإلخوة العمال والعامات،،،
ــة  ــة لنقاب ــة العمومي ــدت الجمعي عق
ــس  ــوم الخمي ــا ي ــا اجتماع ــال الب عم
النقــاش  ودار   ،2016/9/8 بتاريــخ 
فيــه حول نيــة اإلدارة تنفيــذ توصيات 
بخصــوص  الشــركة  إدارة  مجلــس 
تجميــد رواتــب أكثــر مــن 250 عامــا 
بشــكل فــوري وأكثــر مــن 500 عامــل 
القادمــة. الثــاث  الســنوات  خــال 

للجمعيــة  النقابــة  أوضحــت  وقــد 
العموميــة مخاطــر الموافقــة علــى 
حيــث  االقتراحــات،  هــذه  مثــل 
ســيتعرض مئــات العمــال للكثيــر من 
العواقــب الســلبية نتيجــة لتجميــد 

ومنهــا: الرواتــب 
ــر  ــنوية للكثي ــادة الس ــف الزي 1. توق
أصحــاب  وخصوصــا  العمــال  مــن 

الطويلــة. الخبــرات 

ــدى  ــب ل ــي الرات ــادة ف ــف الزي 2. توق
التأمينــات االجتماعيــة.

3. انخفــاض قيمــة الســاعات اإلضافية 
بســبب عــدم حصــول العامــل المجمــد 
راتبــه علــى زيــادة فعليــة خــال فتــرة 

. لتجميد ا
المكافــأة  فــي  الزيــادة  توقــف   .4
عــدم  بســبب  )البونــس(  الســنوية 

الراتــب. زيــادة 
العــاوات  فــي  الزيــادة  توقــف   .5

األساســي. بالراتــب  المرتبطــة 
ــادة  ــإن الزي ــة اإلدارة، ف ــب خط وبحس
الســنوية ســوف تعطــى بشــكل نقــدي 
ولــن تحســب ضمــن الراتــب األساســي 

للعامــل المجمــد راتبــه.
كمــا عرضــت النقابــة علــى العمــال 
زيــادة  بخصــوص  اإلدارة  مقترحــات 
ــة  ــة الثامن ــى الدرج ــال عل ــدد العم ع

مــن 10% إلــى 20% مقابــل زيــادة 
ســنوات الحصــول علــى الترقية من 
بيــن الدرجــة الخامســة والسادســة 
إلــى 4 ســنوات،  مــن 3 ســنوات 
الســابعة  إلــى  السادســة  ومــن 
الــى 4 ســنوات. مــن 3 ســنوات 

الجمعيــة  رفضــت  فقــد  وعليــه 
البــا  عمــال  لنقابــة  العموميــة 
لمجلــس  الجديــدة  التوجهــات 
ــات  ــب مئ ــد روات ــي تجمي اإلدارة ف
ــاع  ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــال عل العم
واســتغربت  المعيشــة.  كلفــة 
لنقابــة  العموميــة  الجمعيــة 
عمــال البــا أن يتــم االنقضــاض 
بــدال  العماليــة  المكاســب  علــى 
مــن تطويرهــا. وأضــاف العمــال 
فيهــا  يتــم  التــي  الطريقــة  أن 
ــال  ــب العم ــن مكاس ــاص م االنتق

التــي حصلــوا عليهــا فــي الســنوات 
الماضيــة لــن تســاعد علــى اســتقرار 
ــدت  ــي اعتم ــة الت ــاءات الوطني الكف
ــة. ــنوات طويل ــركة لس ــا الش عليه

الجمعيــة  رفضــت  فقــد  وعليــه 
جملــًة  باإلجمــاع  العموميــة 
وتفصيــًا اإلضــرار بــأي عامــل وعلى 
أي درجــة، واعتبــرت أن أي انتقــاص 
ســوف  العمــال  مكاســب  مــن 
لمواجهــة  واســعا  المجــال  يفتــح 
بيــن العمــال واإلدارة التنفيذيــة، 
محتقنــة  العمــل  بيئــة  ويجعــل 
وافقــت  وقــد  إيجابيــة.  وغيــر 
الجمعيــة العموميــة علــى إعطــاء 
الصاحيــة  النقابــة  إدارة  مجلــس 

باتخــاذ مــا يــراه مناســبا. 
          رئيــس نقابــة عمــال البــا                                              
أميــن ســر نقابــة عمــال البــا

بيان انعقاد الجمعية العمومية االستثنائية الثانية 
الجمعيــة العمومية لنقابة عمال البا ترفض تجميد ســقف الراتب
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أقامــت نقابــة عمــال البــا احتفــااًل 
ــن  ــة المتفوقي ــم الطلب ــًا لتكري بهيج
مــن بنــات وأبنــاء العمــال الحاصليــن 
بالمراحــل  علــى معــدالت متقدمــة 
الدراســية المختلفــة، بــدءًا بالمرحلــة 
األبتدائيــة وحتــى المرحلــة الثانويــة، 
ويأتــي الحفــل برعايــة ســعادة رئيــس 
ــج  ــيخ دعي ــركة الش ــس إدارة الش مجل

ــة. ــج آل خليف ــن دعي ــلمان ب ــن س ب
ــة  ــت الطالب ــل ألق ــة الحف ــي بداي وف
المتفوقــة شــيرين عبدالقــادر فــي 
المرحلــة الثانويــة كلمــة بالنيابــة عن 
والمتفوقــات،  المتفوقيــن  زمائهــا 
ــى  ــر إل ــكر والتقدي ــت الش ــث وجه حي
إدارة ونقابــة عمــال البــا وإلــى أوليــاء 

ــة. ــور الطلب أم
ألقــى  أيضــًا،  الســياق  هــذا  وفــي 
الســيد تيــم مــوري الرئيــس التنفيذي 
بالمناســبة  كلمتــه  ألبــا   لشــركة 
معربــًا فيهــا عــن ســعادته بالحضــور 
مــن  الغفيــر  الجمــع  هــذا  ورؤيــة 

المتفوقيــن  العمــال  وبنــات  أبنــاء 
منوهــًا باالهتمــام البالــغ الــذي تبديــه 
الشــركة للعلــم ونتائجــه كونه أســاس  
ــم  ــعوب واألم ــارات والش ــدم الحض تق
باإلضافــة إلــى الكشــف عــن الدرجــات 
الشــهادات  نيــل  وأهميــة  العلميــة 
الاحقــة  المتدرجــة  األكاديميــة 
بالحيــاة الجامعيــة مــن البكالوريــوس 
الدكتــوراه، ودعــا  ثــم  والماجســتير 
ــذل  ــى ب ــات إل ــاب والطالب ــوري الط م
واســتغال  الجهــود  مــن  المزيــد 
الفــرص فــي الحصــول علــى أعلــى 
درجــات العلــم والمعرفــة، فــي ســبيل 

الرقــي بالمجتمــع.
للحفــل  الختاميــة  الكلمــة  وجــاءت 
التــي القاهــا علــي البنعلــي رئيــس 
نقابــة عمــال البــا بهــذه المناســبة في 
أمســية تكريــم أبنــاء وبنــات العاملين 
فــي الشــركة، حيــث وجــه فــي البدايــة 
ــة  ــس إدارة النقاب ــاء مجل ــذار أعض أعت
للعمــال والعامــات علــى ضيــق مــكان 

إقامــة الحفــل معربــًا أملــه بــأن 
مســتقبًا  الحفــل  إقامــة  يكــون 
فــي أحــدى القاعــات المائمــة التي 
ألعــداد  تســع  أن  الممكــن  مــن 
المتفوقيــن باإلضافــة إلــى ذويهم، 
ــكر  ــق الش ــي فائ ــه البنعل ــا وج كم

وعظيــم  والتقديــر 
إلــى  االمتنــان 

ة  د لقيــا ا
الرشــيدة 

فــي 
د  لبــا ا
لــى  إ و

ــة  حكوم
مملكــة 

يــن  لبحر ا
مــا  علــى 

مــن  تقدمــه 
توجيــه ودعــم لألجيــال 

ــتقبل  ــون مس ــم يمثل ــة فه القادم
المشــرق. البحريــن 

الشــهادات  توزيــع  ذلــك  وتــا    
ــن  ــن م ــى المُكرمي ــة عل التقديري
أبنــاء وبنــات العمــال والذيــن تجاوز 
ــة،  ــب وطالب ــم الـــ 500 طال عدده
كمــا تــم خــال الحفــل توزيــع 
كتيــب علــى الحضــور شــمل 
الطلبــة  جميــع  صــور 
ــة  ــن باإلضاف المُكرمي
إلــى احتوائــه علــى 
معبــرة  كلمــات 
لــكل  بالمناســبة 
ــة  ــر التربي ــن وزي م
ــر  ــم و ووزي والتعلي
والشــئون  العمــل 
ــس  ــة ورئي االجتماعي
شــركة  إدارة  مجلــس 
ــذي  ــس التنفي ــا والرئي الب
ــة  ــس نقاب ــى رئي ــة إل باإلضاف

ــا.  ــال الب عم

نقابة عمال البا تكرم أبناء وبنات العمال المتفوقين

o علي البنعلي.  o تيم موري. o الطلبة المتفوقون. 

مــوري : التعليــم هــو ضمــان مســتقبل األجيــال 
البنعلي : فخورون وســعداء أن نعتز بهذه اإلنجازات
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واألنشــطة  الفعاليــات  لجنــة  نظمــت 
ــرة  ــا محاض ــال الب ــة عم ــة بنقاب العمالي
ــتهاك  ــيد اس ــن ترش ــة ع ــة قيم توعوي
ــاع  ــع القط ــاون م ــك بالتع ــة وذل الطاق
ــاء  ــاء والم ــة الكهرب ــة بهيئ العــام ممثل

ــة. ــوزارة الطاق ــة ل التابع
شــرحا  الهيئــة  ممثلــو  أعطــى  وقــد 
موجــزا عــن الطاقــة بمملكــة البحريــن 
ومــا هــي مصادرهــا و كيفية اســتغالها 
بالشــكل األمثــل باإلضافــة إلــى كيفيــة 
ــد  ــار، فق ــن االندث ــا م ــة عليه المحافظ
ــمين  ــى قس ــرة إل ــيم المحاض ــم تقس ت
األول معنــي بطاقــة الميــاه واآلخــر كان 

ــاء. ــة الكهرب ــن طاق ع
اعطــى  المحاضــرة  بدايــة  وفــي 
ــوع   ــن المط ــر حس ــدس عبداألمي المهن
ــة  ــاه بالهيئ ــيد المي ــم ترش ــس قس رئي
الميــاه  ترشــيد  عــن  موجــزًا  شــرحًا 
اســتهلها بمقدمــة عــن أهميــة الميــاه 
إلــى  تطــرق  ثــم  ومــن  حياتنــا  فــي 
ــن  ــه م ــاه وأهميت ــيد المي ــألة ترش مس
إن  حيــث  الحيــاة،  تســتمر  أن  أجــل 
التمتــع بالخدمــات التــي وفرتهــا لنــا 
مــن  االحتيــاج  قــدر  علــى  المملكــة 
ــى  ــد عل ــا يزي ــدر م ــدم ه ــع ع ــاه م المي
بســهولة  تحقيقــه  ويمكــن  الحاجــة، 
تامــة وبأســاليب بســيطة وبــدون إلحــاق 
اســتعان  وقــد  باآلخريــن،  مضــرة  أي 
وأحاديــث  قرآنيــة  بآيــات  المطــوع 
الترشــيد و عــدم  نبويــة تحــث علــى 
ــو  ــيد ه ــن أن الترش ــد بي ــراف، فق اإلس
ــا  ــه دينن ــث علي ــاري راق ح ــلوك حض س
الحنيــف، وبعدهــا تطــرق المطــوع إلــى 
الموجــودة فــي  الميــاه  حجــم كميــة 
العالــم والتــي هــي إمــدادات ثابتــة منــذ 
ــا، حيــث تمثــل  بــدء الخليقــة إلــى يومن
هــي  و%2  البحــار  ميــاه  منهــا   %97
ــودة بالمحيطيــن  ــاه متجمــدة موج مي

والمتجمــد  الشــمالي  المتجمــد 
الجنوبــي باإلضافــة إلــى نســبة %1 
فقــط هــي ميــاه عذبــة يســتفيد منها 
اإلنســان بشــكل مباشــر، و قــد أعطــى 
المطــوع موجــزًا عــن التحديــات التــي 
تواجــه الثــروة المائيــة التــي تتطلــب 
مــن الجميــع التعــاون فــي مواجهتهــا 
وذلــك للمحافظــة علــى هــذه النعمــة 
ــزوال مــن خــال وضــع برامــج  مــن ال
واتخــاذ  المعالــم  واضحــة  زمنيــة 
التدابيــر الازمــة لضمــان اســتمرارية 
ــتخدام  ــة لاس ــاه الصالح ــق المي تدف

ألجــل األجيــال القادمــة.
ــرة  ــن المحاض ــر م ــب اآلخ ــي الجان وف
البنعلــي  محمــد  األســتاذ  أعطــى 
أخصائــي بمجموعــة اإلعــام والتوعية 
شــرحًا  والمــاء  الكهربــاء  بهيئــة 
مفصــا عــن كيفيــة ترشــيد الكهربــاء 
بــدءا مــن كيفيــة الحصول عليهــا عبر 
ــة  ــودة المختلف ــة الموج ــواع الطاق أن
الطاقــة  باســتخدام  كان  ســواء 

الحركيــة أو الطاقــة الشمســية او 
طاقــة الريــاح وصــوال إلــى الطاقــة 
النوويــة، وبيــن البنعلــي مميــزات 
حــدة  علــى  طاقــة  كل  وعيــوب 
وهــي فــي األغلــب تتحــدد بحســب 
ــدول،  ــا ال ــي توفره ــات الت اإلمكاني
وبعدهــا تحــدث عــن الربــط الدولي 
يضمــن  الــذي  الكهربــاء  إلنتــاج 
فــي  الكهربائــي  التيــار  ســريان 
ــبكات  ــي ش ــل ف ــود أي خل ــال وج ح
إنتــاج الطاقــة الخاصــة بالــدول، 
ــتقبلية  ــة المس ــى الخط ــواًل عل مع
للربــط الكهربائــي بــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، وختــم البنعلــي 
ــر شــرح الســلوكيات  المحاضــرة عب
هــدر  تســبب  التــي  الخاطئــة 
ــرة فــي الواقــع،  الطاقــة وهــي كثي
ــب  ــة الجان ــرورة تنمي ــتهًا بض مس
زرع  فــي  األفــراد  لــدى  التوعــوي 
نعمــة  علــى  المحافظــة  ثقافــة 
وجــود الطاقــة فــي حياتنــا لضمــان 

اســتمراريتها ألجيــال مســتقبلية.  
معــرض  المحاضرتــان   ورافــق 
خــاص بــأدوات ترشــيد اســتهاك 
باإلضافــة  والمــاء  الكهربــاء 
التــي  المطبوعــات  وجــود  إلــى 
تلــك  اســتخدام  كيفيــة  تشــرح 
وبمــا  األمثــل  بالشــكل  األدوات 
النقديــة  الفواتيــر  مــن  يقلــل 
وبعدهــا  المســتهلكين،  لــدى 
المشــاركون  العمــال  تفاعــل 
خــال  مــن  المحاضريــن  مــع 
والمناقشــات  التســاؤالت 
المتبادلــة التــي حصلــت والتــي 
الهيئــة  ممثلــو  معهــا  تجــاوب 
بمصاحبــة الســحب علــى جوائــز 

للحاضريــن. عينيــة 
  ويأتــي ذلــك ضمــن مجموعــة 
التوعويــة  المحاضــرات  مــن 
ــا  ــة عمــال الب التــي نظمتهــا نقاب
الخاصــة بفصــل الصيــف تحــت 

بــارد«. عنــوان » صيــف 

o صورة جماعية . 



تطوير دوار البا 
و مقترحات النقابة

عبداهلل المعراج بقلم / 

باألمــس القريــب بــدأ العــد التنازلــي لتنفيذ مشــروع تطويــر دواري 
ــون  ــي غض ــة ف ــور الازم ــة األم ــز كاف ــد تجهي ــدرات بع ــا ونوي الب
ــي أول  ــدا ف ــبتمبر وتحدي ــهر س ــا ش ــى أن دخلن ــت إل ــهور مض ش
ــك  ــة وذل ــات الضروري ــراء التحوي ــرار إج ــاذ ق ــم إتخ ــه ت ــة من جمع

ــة. ــة المروري ــيابية الحرك ــان أنس لضم
إن مشــروع التطويــر لــدوار البــا هو مشــروع ضخــم بحجــم ميزانيته 
وبحجــم  الوقــت الــذي سيســغرق لتنفيــذه حوالــي 3 ســنوات مــن 
العمــل المتواصــل بــدءا مــن تدعيــم البنــى التحتيــة وصــوال إلــى 

بنــاء الجســور الفوقيــة.
أن مســئولية التطويــر ال تقــع فقــط علــى الجهــات الحكوميــة 
متمثلــة فــي وزارة األشــغال وإدارة المرور فحســب، إنما المســئولية 
تقــع علــى الشــركات والمؤسســات المحيطــة بالمنطقــة مــن عمــال 
ومركبــات مــن المســتخدمين للطــرق التــي تشــملها عمليــة 
ــع  ــر تق ــروع التطوي ــة مش ــتخدم لمنطق ــرد مس ــكل ف ــر، ف التطوي
عليــه مســئولية مــن جانــب االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة لضمــان 

ــة. انســياب الحركــة المروري
كمــا أن علــى إدارات الشــركات اتخــاذ التدابيــر االزمــة والتــي مــن 
ــة  ــا عملي ــيتم به ــي س ــة الت ــرة الزمني ــع الفت ــم م ــأنها التأقل ش
التطويــر، بحيــث المحافظــة علــى عمليــة اإلنتــاج بالشــركات 
ــو  ــا وبابك ــركتي الب ــرى كش ــركات الكب ــا الش ــر خصوص ــأال تتأث ب
المعنيتيــن بالدرجــة األولــى، فيجــب عليهمــا عمــل الــازم لعــدم 

ــم. ــة به ــة اإلنتاجي ــر العملي تأث
إن األعــداد العماليــة اليوميــة التــي تســتقل مركباتهــا فــي القدوم 
ــن 800  ــر م ــاك أكث ــل فهن ــس بقلي ــركة لي ــن الش ــراف م واالنص
ــال  ــن خ ــر م ــا تم ــي و أغلبه ــكل يوم ــركة بش ــي للش ــة تأت مركب

ــا. دوار الب
لقــد أصبــح الحــال صعبــا لعمــال البــا حيــن القــدوم و االنصــراف 
ــر دوار  ــي يتطلبهــا مشــروع تطوي ــرات الت مــن العمــل مــع التغيي
ــا، متــى تعــي إدارة الشــركة بأنــه يجــب النظــر بعيــن الجديــة  الب
ــر   ــة التطوي ــة لمرحل ــة الراهن ــع المرحل ــب م ــول تتناس ــاد حل إليج
التــي تتطلــب إعــادة مناقشــة المقترحــات التــي تقدمــت بهــا نقابة 
ــة  ــر مبالي ــاكنا وغي ــرك س ــم تح ــي ل ــى اإلدارة، والت ــا إل ــال الب عم
ــة  ــة اإلنتاجي ــى العملي ــر عل ــن ان تؤث ــن الممك ــي م ــرار الت باألض
خــال الفتــرة، فقــط اكتفــت بالقــول بأنهــا متابعــة الموضــوع مــع 

ــة. الجهــات المعني
لألســف الشــديد أن المتضــرر األول مــن عمليــة التغييــر هــم مــن 
ــاعة  ــد الس ــم عن ــى رأس عمله ــوا عل ــم أن يكون ــتوجب عليه يس
السادســة والنصــف صباحــا، ليــس مــن هــم يجــب أن يكونــوا 
علــى رأس عملهــم عنــد الســاعة 8 صباحــا !!!!، نحــن نعــي تمامــا 
ــن  ــن نح ــركة، ولك ــد إدارة الش ــس بي ــي لي ــكل نهائ ــل بش أن الح
علــى درايــة و يقيــن بأنهــا قــادرة علــى الفعــل اإليجابــي باتخــاذ 
ــر الازمــة التــي مــن الممكــن ان تخفــف مــن وطــأة تلــك  التدابي
ــب  ــا بحس ــتمتد عام ــي س ــة الت ــات المروري ــات واالختناق االزدحام
اإلدارة علــى  تــرى متــى تقــدم  المعنيــة،  الجهــات  تصريحــات 
خطــوة تنفيذيــة جريئــة بــأن تتخــذ إجــراءات تواكــب مراحــل 
ــات  ــار المقترح ــن االعتب ــذ بعي ــروع كاألخ ــر للمش ــة التطوي عملي
التــي تقدمــت بهــا نقابــة عمــال البــا منــذ الوهلــة األولــى إلعــان 
مشــروع تطويــر دواري البــا ونويــدرات ؟؟؟ ال أن تكــون لمجــرد حبــر 

ــواء!!! ــي اله ــا ف ــا فارغ ــن او كام ــع الزم ــف م ــى ورق تتأرش عل

ــرة طلــب المســؤولين مــن العمــال العمــل  ــرة األخي تزايــد فــي الفت
ــب  ــي أغل ــال ف ــديد للعم ــص الش ــبب النق ــذا بس ــة وه ــاعات إضافي لس
ــر،  وأتــى هــذا بعــد فشــل ذريــع مــن إحــدى خطــط اإلدارة التــي  الدوائ
بــدأت فيهــا فتــرة أواخــر العــام الماضــي وبدايــات هــذه الســنة 2016، 
ــركة  ــي الش ــر ف ــتى الدوائ ــت ش ــرية منع ــوارد البش ــرة الم ــث إن دائ حي
ــرار كان  ــك الق ــف ذل ــة ولألس ــاعات إضافي ــل لس ــل العم ــماح للعام الس
تطلعــا لخفــض التكلفــة وهــو مــا كلــف اإلدارة مــا لــم تتوقــع حيــث انــه 
قــرار كهــذا بالنســبة للعمــال كمــا وصفــه احدهــم بأنــه طريــق جديــد 
يــؤدي إلــى نفــق مظلــم يبقيــك فــي عتمــة التعلــم فيهــا مــاذا يحــدث 
وهــذا مــا نواجهــه فــي هــذه الفتــرة فــي اغلــب الدوائــر مشــاكل كثيــرة 

ــت ومــا مســبباتها. ــن أت التعــرف االدارة مــن أي
واآلن فــي هــذا الوقــت غيــرت اإلدارة بعــض األســاليب لتطبيــق نفــس 
ــل  ــل العام ــث تجع ــرى حي ــة أخ ــن بطريق ــة ولك ــض التكلف ــة خف نظري
يعمــل لســاعات إضافيــة وبــداًل مــن دفــع تلــك الســاعات لهــم تحتســب 
كســاعات تســجل فــي رصيــد االجــازة الســنوية واالمــر ليــس خيــارا، بــل 
ــل  ــرف والعام ــن المش ــر بي ــو توت ــق ج ــي خل ــبب ف ــا تس ــو م ــار ا وه إجب

ــأن تدفــع مســتحقاتهم. ــون ب ــب العمــال يطلب حيــث ان اغل
 ولــم تكتــفِ اإلدارة بذلــك فقــد فوجــىء العمــال الذين قبلوا ان تحتســب 
لهــم اجــازة فــي العــام الماضــي بأنهــم خســروا كل تلــك الســاعات النهــا 
ــون  ــة العمــال اليرغب ــح أغلبي ــنة،  واصب ــذه الس ــد ه ــى رصي ــاف إل التض

فــي العمــل لســاعات اضافيــة اذا كانــت محســوبة كإجــازة.
بعــد تزايــد الخافــات بيــن العامــل والدائــرة بســبب الســاعات اإلضافيــة 
ــار  ــت إدارة االقســام تعقــد أن كل شــيء ســينحل بالضغــط واإلجب مازال
وتنفيــذ تعليمــات دائــرة المــوارد البشــرية التــي التعلــم  كــم هــو ســيئ 
الوضــع فــي الدوائــر االنتاجيــة والعامــل يــكاد اليحتمــل ضغــط العمــل 
وياتــي المســؤول ليضغــط عليــه وبتدخــل دائــرة المــوارد البشــرية 

تســوء الحالــة بــدال مــن تحســنها. 
مثــال آخــر تعــرض لــه أحــد العمــال حيــث انــه فــي هــذه الفتــرة العصيبة 
ومــع ســوء وضــع الدوائــر اصبــح يعمــل طيلــة الشــهر لســاعات اضافيــة 
وال يرتــاح حتــى فــي إجازاتــه االســبوعية، فقــد كان يعمــل 7 ايــام فــي 
االســبوع لمــدة شــهر، باإلضافــة إلــى إنــه كان يعمــل اكثــر من 8 ســاعات 
فــي اليــوم وبعــد كل هــذا الجهــد والتعــب الــذي مــر بــه وجــد أنــه لــم 
يحتســب لــه إال 40 ســاعة اضافيــة مدفوعــة فــي الراتــب، وبســؤاله عــن 
ــيوف  ــه س ــب بأن ــه المراق ــاعات رد علي ــة الس ــاب بقي ــدم احتس ــبب ع س
يقســط بقيــة الســاعات علــى االشــهر القادمــة النــه ملــزوم مــن دائــرة 
المــوارد البشــرية بعــدم دفــع اكثــر مــن 40 ســاعة واذا اشــتكى العامــل 
ســيكون المراقــب فــي مــأزق وهــو فــي هــذه الظــروف الســيئة كان يجــب 
عليــه وضــع العمــل بــأن يطلــب مــن العمــال العمــل لســاعات اضافيــة. 
كــم هــو غريــب أن يحــدث مــا حــدث فالجميــع يعلــم ان تكاليــف 
الســاعات االضافيــة ال تضاهــي تكلفــة اآلالت وهــذه االجهــزة تحتــاج إلــى 
صيانــة دوريــة ومــع عــدم توفيــر هــذا تــزداد خســائرها وفــي كل الدوائــر 
الموجــودة يوجــد هنــاك اجهــزة تحتــاج إلــى متابعــة وعــدم توفيــر 
ــر مــن التكاليــف  ــزداد تكلفــة التصليــح وكل هــذا يعتب ــة لهــا ت الصيان
المخفيــة التــي ال تــرى إال بعــد إهمالهــا لتســبب خســائر اكبــر ممــا 
ــة.  ــام االنتاجي ــب االقس ــي أغل ــدث اآلن ف ــا يح ــل م ــركة مث ــه الش تتوقع
ــا  ــع عندم ــل و الطم ــؤولين البخ ــن المس ــي اعي ــرون ف ــال ي ــح العم أصب
يــرى المســؤول عامــا مجــدا يطلــب منــه الكثيــر ليقــدم إليــه القليــل 
ــدر  ــا تق ــون أرباح ــال يحقق ــرج لعم ــيء مح ــا ش ــذا حق ــر وه ــدون تقدي ب

ــركة. ــن للش بالمايي

عبداهلل علي

ساعات إضافية
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نقابة عمال البا تقيم محاضرة »الجرائم اإللكترونية« مع وزارة الداخلية
ــاون  ــا بالتع ــال الب ــة عم ــت نقاب نظم
بــإدارة  الداخليــة ممثلــة  وزارة  مــع 
اإللكترونيــة  الجرائــم  مكافحــة 
محاضــرة قيمــة تعريفيــة عــن أغلــب 
الجرائــم اإللكترونيــة التــي تحصــل 
خــال  مــن  الحاضــر  وقتنــا  فــي 
وقوعهــا  وكيفيــة  بهــا  التعريــف 
مكافحتهــا. طــرق  إلــى  باإلضافــة 

حاجــي  عائشــة  الســيدة  وقدمــت 
ــن  ــا ع ــرة تعريف ــة المحاض ــي بداي ف
وأنواعهــا  اإللكترونيــة  للجريمــة 
يتبعهــا  التــي  االبتــزاز  وأســاليب 
العديــد  خــال  مــن  المجرمــون 
ــى  ــال عل ــب واالحتي ــرق النص ــن ط م
األشــخاص عبــر اســتخدامهم مختلــف 
فــي  الذكيــة  اإللكترونيــة  األجهــزة 
أغلــب  إن  حيــث  الحاضــر،  عصرنــا 
لألشــخاص  تحــدث  التــي  الجرائــم 
مــن خــال األجهــزة الشــخصية التــي 
مــن الممكــن أن تتصــل بالشــبكة 
النقالــة  كالهواتــف  العنكبوتيــة 

واأللــواح الذكيــة وأجهــزة الحواســيب 
وقــد  أنواعهــا،  بشــتى  الشــخصية 
ــده  ــا نج ــدر م ــه بق ــي أن ــت حاج بين
ــا  ــي عصرن ــال ف ــهولة االتص ــن س م
الحالــي عبــر أجهــزة االتصــال ومرونة 
التنقــل بيــن البرامــج التــي جعــل 
حياتنــا اليوميــة أســهل، فإنهــا تعتبر 
خطــرة وســهلة االختــراق والتحكــم 

ــل  ــن قب ــتغالها م ــال اس ــن خ م
المجرميــن والمحتاليــن فــي طــرق 
النصــب واالحتيــال على األشــخاص 
األجهــزة. لتــك  المســتخدمين 

ــى  ــب عل ــه يج ــي أن ــت حاج وأضاف
يــدور  مــا  معرفــة  األشــخاص 
فــي  أمــور  مــن  حولهــم  مــن 
مــن  بــدءا  التكنولوجيــا  عالــم 

o صورة جماعية . o  عائشة حاجي. 
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لحظــة امتاكهــم لتلــك األجهــزة 
وكيفيــة  عملهــا  طبيعــة  فــي 
المثلــى،  بالطريقــة  اســتخدامها 
باإلضافــة إلــى تحصينهــا مــن خال 
تزويدهــا ببرامــج الحمايــة الشــاملة 
وتحصينهــا مــن المجرميــن الذيــن 
ينتهــزون الفــرص فــي ممارســة 

جرمهــم.
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صحوة المستشار!!!

 بقلم / إبراهيم الكوهجي 

بتاريــخ  الصــادرة   9996 عددهــا  فــي  األيــام  جريــدة  طالعتنــا 
2016/8/21 بمقالــة للمستشــار الســابق لاتحــاد العــام تحــت عنــوان 
ــة  ــص المقال ــات(، ملخ ــى النقاب ــية عل ــرة السياس ــرار المؤام ــن أس )م
بــأن المستشــار الســابق يقــر بــأن آليــة تأســيس االتحــاد العــام كانــت 
مؤامــرة سياســية وانقابــا علــى الحركــة العماليــة والنقابيــة، قامــت 
بهــا اللجنــة العامــة حينهــا وجمعيــة سياســية لــم يذكرهــا باالســم. 
ونحــن نتفــق مــع مــا أقــره، أمــا اآلن فاالتحــاد العــام قائــم ويهيمــن 
ــِزمَ  ــمَ ل ــو لِ ــاؤل ه ــر التس ــا يثي ــاق. وم ــاء الوف ــه أعض ــى قيادت عل
ــنين  ــذه الس ــار طــوال ه ــة المستش ــل بمهم ــت وَقِب ــار الصم المستش

ــده؟؟ ــى تقاع حت

الحقيقــة المؤلمــة التــي تعيشــها الحركــة العماليــة والنقابيــة، هــي 
ــوى  ــة الق ــا هيمن ــام، وتتجاذبه ــن االنقس ــة م ــي حال ــت ف ــا أصبح أنه
الطائفيــة، حيــث انحرفــت عــن مســارها العمالــي والنقابــي، وتــم 
توظيــف مهامهــا لتخــدم أجنــدة طائفيــة بــدال مــن المصالــح العمالية، 
وقــد تــم كل ذلــك مــن يــوم تأســيس وإحيــاء هــذا االتحــاد، وبمشــاركة 
ــي  ــره ف ــا ذك ــار كم ــل المستش ــن قب ــة م ــن فعلي ــم تك ــة إن ل صامت
مقالتــه. ومــن المهــم أن نشــير هنــا إلــى أننــا ال نــود أن يفهــم ممــا 
ــرس  ــخصية ك ــو ش ــار فه ــخص المستش ــى ش ــاءة إل ــو اإلس ــه ه نكتب
حياتــه ووقتــه للحركــة العماليــة ودفــع ثمــن ذلــك، بــل نــود أن تكــون 
الموضوعيــة هــي العنــوان البــارز والمســلك العملــي فــي إبــراز الواقــع 

المؤســف الــذي وصلــت إليــه واالنقســام فــي الحركــة النقابيــة. 

ــة  ــذه الطبخ ــن ه ــيون م ــررون الرئيس ــم المتض ــن ه ــال البحري عم
المصالــح  رقــاب  حــول  ملتفــة  خيوطهــا  تــزال  ال  التــي  النقابيــة 
ــة  ــة عرض ــوق العمالي ــا والحق ــت القضاي ــة أن أصبح ــة، لدرج العمالي
للمزايــدة، تمارســها بعــض النقابــات لتحســين صورتهــا وتعزيــز 
مكانتهــا لــدى أصحــاب العمــل، وأنهــا أي النقابــة األكثــر تفهمــا مــن 
النقابــة األخــرى فــي نفــس المنشــأة، وأنهــا علــى اســتعداد للمســايرة 
مــع رب العمــل وبالمقاييــس التــي يريدهــا رب العمــل وليــس مصالــح 
ــي  ــم يشــهدها التاريــخ النضال العمــال. إنهــا فعــا حقيقــة مؤلمــة ل
للحركــة العماليــة فــي معاركهــا المطلبيــة، إنهــا االنتهازيــة النقابيــة 
بشــكلها  وزيهــا الجديــد، التــي وضعــت أسســها ومنهجهــا االنقابــي 
ــرة  ــار بالمؤام ــا المستش ــا و صفه ــام، كم ــاد الع ــكيل االتح ــوم تش ي

ــية. السياس

واقــع االنقســام النقابــي ســيازم الحركــة العماليــة والنقابيــة، طالمــا 
بقيــت هيمنــة القــوى الطائفيــة فــي المجتمــع، فهــي إحــدى المســاوئ 
ــا مــن  ــة، وســتأخذ جهــدا ووقت ــح العمالي والنتيجــة المضــرة بالمصال
العمــال والنقابييــن الفعلييــن لتصحيــح مســار الحركــة النقابيــة 
وتخفيــف وطأتهــا الســيئة علــى مصالحهــم، وســتتضح معالمهــا مــن 
خــال المعــارك المطلبيــة، فهــي الســاحة الفعليــة والعمليــة لتجريــد 
وكشــف حقيقــة زيــف الدخــاء علــى الحركــة، واألجنــدة غيــر العماليــة 

التــي يعملــون مــن أجلهــا، وفرزهــم وكشــف انتهازيتهــم. 

ــب  ــك يج ــر ولذل ــي كل المصاه ــورد ف ــى م ــم أغل ــال ه العم
علينــا حمايتهــم. وأن المبــدأ األول فــي الســامة والصحــة هو 
ــات واألمــراض”. وهــذا يعنــي أنــه  “يجــب منــع جميــع اإلصاب
يجــب علــى إدارة الشــركة أن تبــذل أقصــى جهدهــا فــي منــع 
الحــوادث، الحرائــق، المخاطــر الصحيــة والمهنيــة المصاحبــة 

ألنشــطة الشــركة والمحافظــة علــى صحــة العمــال. 

ــة  ــن الحماي ــع الموظفي ــركة لجمي ــر الش ــب أن توف ــا يج كم
الشــخصية  والوســائل  الســليمة  والمعــدات  المعقولــة 
ــا أن  ــة.. كم ــات الطبي ــة والخدم ــعافات األولي ــة واإلس للحماي
اإلدارة مســئولة عــن ضمــان تنفيــذ سياســة الســامة والصحة 
ــات  ــق عملي ــي كل مناط ــتويات وف ــة المس ــى كاف ــة عل والبيئ
الشــركة بالشــكل المطلــوب المنظــم وعليهــا مســئولة تقيــم 
الحــاالت المرضيــة و عــدم التســبب فــي تعرضهــا لمضاعفــات 

ــر المناســبة. ــة العمــل غي بســبب بيئ

ــا             ــال الب ــة عم ــن نقاب ــتركة بي ــة مش ــاء لجن ــم إنش ــك ت لذل
وممثليــن مــن اإلدارة و ممثليــن مــن الدائــرة الطبيــة للنظــر 
فــي وضــع الحــاالت المرضيــة وإيجــاد الحلــول المناســبة، 
وبالفعــل نجحــت هــذه اللجنــة بإيجــاد الكثيــر مــن  الحلــول 
البديلــة حيــث يتــم نقــل العامــل إلــى دوائــر مائمــة لحالتــه 
الصحيــة فتــزداد إنتاجيتــه 100 % بعــد أن كانــت  ال تتعــدى   

الـــ35% فــي الدائــرة التــي ال تائــم وضعــه الصحــي.

ولكــن لألســف تــم إيقــاف عمــل اللجنــة وبــدأت معانــاة 
ــرة الطبيــة عاشــت اإلدارة  ــرة الدائ العمــال فبعــد خــروج مدي
والطاقــم الطبــي حالــة مــن التخبــط والضيــاع، وأصبحــت 
ــيير  ــي تس ــدودة ف ــم المح ــتوى خبرته ــس مس ــرارات تعك الق

ــا. ــال الب ــؤون عم ش

لقــد اســتخدمت إدارة البــا الطبيــب الوحيــد الــذي ليســت لــه 
أي خبــرة فــي وضــع العامليــن فــي الشــركات الصناعيــة وذلــك 
ليقــوم هــذا الطبيــب بخلــع المعطــف األبيــض ويمســك 
بالســياط ليجلــد بهــا العمــال باإلجــازات المرضيــة الطويلــة، 
مســتغا بهــذا الصاحيــة التــي منحــت لــه لكــي يســتقطع من 
راتبــه تــاره أو بالتهديــد والوعيــد بفصلــه عــن العمــل مالــم 
يحضــر تقريــرا مــن  أخصائــي يثبــت أنــه ســليم )رغــم مرضــه( 

تــارة أخــرى.

علــى  بالضغــط  المغامــر  والطبيــب  اإلدارة  تكتــف  ولــم   
العمــال لكــي يعملــوا فــي مهــام شــاقة تنهكهــم وتضاعــف 
مأســاتهم فقــط، بــل تعمــدت زيــادة هــذه المهــام عــن 
ــف  ــاء فكي ــال األصح ــك العم ــي تنه ــي والت ــا الطبيع معدله
حــال المرضــى؟؟  والعامــل الــذي ال يســتطيع أن يحصــل علــى 
تقريــر )مــزور( بــأن حالتــه الصحيــة مســتقرة يقــوم الطبيــب 
ــه إنــك  ــه إجــازة مرضيــة مفتوحــة ويقــول ل المغامــر بإعطائ

ــليم. ــك س ــرا بأن ــر تقري ــى تحض ــل حت ــع للعم ــن ترج ل

أصبــح العامــل بيــن ناريــن نــار اإلجــازة المرضيــة التــي 
ــل  ــول بالعم ــار القب ــب ون ــى رات ــول عل ــدم الحص ــه لع تعرض

المجهــد الــذي يضاعــف حالتــه المرضيــة.

الرُّهاب  
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التجربة األوروبية 
بقلم النقابي / مهدي محمد 
أمين سر نقابة التأمين 

المتحــدة  الواليــات   بقيــادة  اإلمبرياليــة  إن 
هــي وراء كل القــوى الدينيــة بــا اســتثناء رغــم 
معــادات بعضهــا وشــدة اختافهــا معهــا إال أن 
ضــرب البرجوازيــة متــى شــاءت وضــرب التقــدم 
متــى شــاءت التتــم هــذه االزدواجيــة إال عــن 
طــرق الحــركات الدينيــة ومــن أجــل حفــاظ حلــف 
األطلنطــي علــى مكانــة دولــه االقتصاديــة ودحــر 
الــدول األخــرى عــن منافســتها والتقــدم عليهــا.

إن تجربــة أوروبــا فــي فصــل الديــن عــن أجهــزة 
الدولــة جــاء فــي النضــال ضــد التدخــات الدينية 
بعــد معانــاة قاســية، فهــل يعقــل اليــوم عندمــا 
يقــول أحدهــم إن ســم األفعــى قاتــل وأن يقــول 
اآلخــر لنجربــه أال تكفي تجربــة أوروبــا وبوصلتها 
نحــو  نتجــه  أم  الطريــق  اتجــاه  لنــا  لتحــدد 
ــع  ــا ونضي ــار طريقن ــير واختي ــي تفس ــة ف الذاتي
الجماهيــر  عــن  االنعزاليــة  إن  يتبعنــي.  مــن 
ــوم ال  ــا فهــي الي ــق وضعــا صعب ــر خل فــي المنب
تفهمنــا؛ ألنهــا مشوشــة مــن قبــل قــوى أخــرى 
ــا ان التقــدم حتمــي بالنضــال مــن أجــل  تحالفن
الحفــاظ علــى التقــدم االقتصــادي واال لــن نتجــه 
نحــو االشــتراكية إذا  تحالفــا مــع أعــداء التقــدم.

ــوى  ــدرة الق ــدم ق ــباب ع ــن أس ــث ع ــب البح يج
ــر والبحــث عــن  ــادة الجماهي ــى قي ــة عل التقدمي
التأثيــرات الموضوعيــة واتجاهــات حركــة الواقــع 

ــي. االجتماع

إن الخيانــة هــي فــي عــدم إرجــاع الهيكليــة 
التنظيميــة وتفعيــل عشــرات الكــوادر واالبتعــاد 
عــن الجماهيــر .. إنهــا إدارة يجــب أن تبــدل 
والجهــل  الســنين  مــن  فكــم  فاعلــة  بــأداة 

األعمــى يســيطر.
إن قيــادة المنبــر التقدمــي اختــارت التخلــي عــن 
الجماهيــر وقبــل ذلــك التخلــي عــن الرفــاق وهي 
مرتاحــة فــي عرشــها ذي األفعــال الســطحية. إن 
ــن  ــدم، لك ــق التق ــرز طري ــة تب ــة التاريخي المادي
كالبغبغــاوات  ألنهــم  اليفهمــون  الكثيريــن 
يــرددون الــكام، ولهــذا الســبب هــم يدعمــون 
ــي  ــة ف ــة المتمثل ــة واإلقطاعي ــركات العبودي الح
الديــن، ويتخلــون عــن قيــادة التقــدم وتســيطر 

ــة. ــة والمثالي ــم العاطف عليه

الجوائــز الذهبيــة )طلعــت( كالم 
على ورق خداع وتالعـــب بالعقـــول

موقــع مجلس الســامة البريطاني يكشــف الحقيقة 

o حصلت البا على أقل درجة في السامة )o.)Pass كتيب الشركات وتوزيع الجوائز.

o الدرجة الحقيقية التي حصلت عليها شركة البا بحسب موقع المجلس البريطاني .

تتفاخــر إدارة الســامة بيــن حيــن وآخــر بفوزهــا بالجوائــز والمراكــز المتميــزة فــي مجال 
الســامة، كمــا إنهــا تنشــر هــذا الخبــر حوزهــا علــى الميداليــة الذهبيــة )Gold( مــن 
المجلــس البريطانــي للســامة فــي الصحــف وعلــى الموقــع الرســمي أللبــا وعلى شاشــات 
التلفــاز الموزعــة فــي جميــع أقســام الشــركة مفاخــرة بذلــك !! ولكــن الصدمــة الكبــرى 
ــي  ــس البريطان ــع المجل ــزة المذكــورة  فــي موق ــك الجائ ــا عــن تل ــا بحثن حدثــت عندم
ــت  ــة« وأن إدارة الســامة كان ــزة » وهمي ــن أنهــا جائ ــث تبي ــت حي ــى شــبكة االنترن عل
تتاعــب بعقــول العمــال فهــي لــم تحصــل ســوى علــى أقــل درجــة فــي الســامة  وهــي 

!! )Pass( درجــة مقبــول فقــط

إن وضــع الســامة فــي الشــركة مــن ســيء إلــى أســوأ والحــوادث بيــن العمــال مســتمرة 
ــد،  ــى التقاع ــم إل ــرة وإحالته ــاب الخب ــا أصح ــال الب ــن عم ــتغناء ع ــد االس ــًا بع وخصوص
ــارات البراقــة بإخفــاء هــذا الصــدع  ــة والعب ــز الوهمي وال يمكــن أن تقــوم هــذه الجوائ
البليــغ فــي وضــع الســامة المتدهــور فــي الشــركة ، فبــداًل مــن أن تقــوم اإلدارة بإيجــاد 
ــركة  ــق بش ــذا ال يلي ــزورة!! وه ــار الم ــر االخب ــول بنش ــب بالعق ــوم بالتاع ــول تق الحل
ــًا.. يجــب علــى إدارة الســامة أن تعــي أن أول خطــوة لحــل  مرموقــة كشــركة البــا بتات

المشــكلة هــو االعتــراف بالخطــأ، وهــذا ال يحــدث بالكــذب والتزويــر أبــدًا. 

https://www.britsafe.org/awards/international-safety-awards : المصدر



العامل  11 العامل  2
o معاناة عمال البا مع ازدحام دوار البا الساعة الثالثة والنصف ظهرًا بعد مشروع التوسعة ومطالبات بتغيير وقت الدوام الرسمي. 

الدرجة الثامنة .. قبل فوات األوان !!!
ــاف  ــا بإيق ــي الب ــة ف ــت اإلدارة التنفيذي قام
عــام  مــن  أكثــر  منــذ  الثامنــة  الدرجــة 
ونصــف مــع العلــم بــأن هــذه الدرجــة تعنــي 
شــريحة ليســت بقليلــة مــن عمــال البــا، 
ولألســف مــن يشــغلون المناصــب االداريــة 
علــى درايــة تامــة بــأن العمــال يســتحقون 
هــذه الدرجــة بــكل جــدارة وفــي اآلونــة 
األخيــرة تقاعــد عــدد مــن العمــال والبعــض 
ترقــوا إلــى الدرجــة االشــرافية ممــن كانــوا 
ــرص  ــح الف ــا يتي ــة، مم ــة الثامن ــى الدرج عل
ــال  ــؤالء العم ــف ه ــأن تنص ــر ب إلدارة الدوائ
إلــى  العمــل  أجــواء  وتعيــد  وترقيهــم 
طبيعتهــا الســابقة، ولكــن مــا يحــدث هــو 
العكــس تمامــًا فالعمــال يــرون أن الترقيات 
ــن  ــن التنفيذيي ــف للمديري ــم تق ــة ول متاح

والمديريــن والمراقبيــن والمشــرفين.
 فــي اآلونــة االخيــرة أصبحــت الترقيــات 
إلــى  مديــر  مــن  التالــي:  الشــكل  علــى 
ــب  ــن مراق ــذي وم ــر تنفي ــر اول أو مدي مدي
ــة  ــذا القص ــر وهك ــب أول أو مدي ــى مراق إل
بينمــا  الفتــرة،  هــذه  طــوال  مســتمرة 
ــى  ــا محرومــون مــن الحصــول عل عمــال الب
الدرجــات غيــر اإلشــرافية مــن الدرجــة 4 
إلــى 7 لمــدة ســتة أشــهر والدرجــة الثامنــة 

مازالــت محجــوزة فــي ثاجــة اإلدارة إلــى وقــتٍ 
مجهــول. 

فــي  اإلدارة  اســتراتيجية  غريبــة  هــي  كــم 
تفاصيــل هــذه الدرجــة !! فــاالدارة تعــي ان 
ــن  ــون م ــة قريب ــذه الدرج ــى ه ــن عل الحاصلي
مهــام المشــرف وهــذا مــا يخلــق الصــف الثانــي 
للمشــرفين المســتعدين والمتدربيــن لهــذا 
ــرف،  ــة مش ــى درج ــوا عل ــم ليس ــب وه المنص
وهــذا يســد االزمــة التــي نعيشــها اليــوم فــي 
ــي  ــر ف ــة بالدوائ ــرات الكافي ــود الخب ــدم وج ع
الوقــت الراهــن وأحــد مســبباتها كانــت زرع 
الخــوف لــدى العمــال بســبب التوقعــات المبالــغ 
فيهــا فيمــا يتعلــق بأســعار االلمنيــوم فــي 
نهايــة العــام الماضــي وترســيخ فكــرة خســارة 
ــدى العمــال، وبعــد كل هــذا تطــرح  الشــركة ل
ــن  ــادر م ــر ليغ ــد المبك ــروع التقاع االدارة مش
غــرق فــي أوهــام توقعــات االدارة باســرع وقــت 

ــركة.  ــال الش ــور ح ــن تده ــية م خش
ــع  ــر مصان ــد اكب ــديد ان إدارة اح ــف الش ولألس
االلمنيــوم فــي العالــم هــي مــن كانــت تســيء 
إلــى حــال الشــركة لتتخلــص مــن العمــال 
متعــذرة بارتفــاع التكاليــف وتوفيــر أمــوال 
ــد  ــم ق ــفوا أنه ــوم فيكتش ــي الي ــركة ليأت الش
خســروا خبــرات التقــدر بثمــن فــي شــتى دوائــر 

الشــركة. مــا أدى إلــى خلــق شــواغر كثيــرة فــي 
الدرجــة اإلشــرافية يســتوجب علــى الشــركة 
ــس  ــت ولي ــرع وق ــي اس ــواغر ف ــذه الش ــد ه س
ــز  ــورة العج ــل ص ــل لتجمي ــرة ب ــى الخب ــاء عل بن

الموجــودة. 
ــكل  ــذا الش ــال به ــل العم ــي تجاه ــتمرار ف االس
لــن يســاعد اإلدارة بالشــكل المــادي أو العملــي؛ 
فالعمــال هــم المحــرك االساســي فــي الشــركة، 
ــا  ــدم الرض ــاط وع ــق اإلحب ــط وخل ــذا الضغ وه
فــي معنويــات العمــال ســيزيد الحــال ســوءًا 
وقــد يتســبب بشــيء غيــر متوقــع للــكل والحــل 
ــوات  ــل ف ــة قب ــتخدام الحكم ــو )اس ــب ه المناس

األوان(. 
عبداهلل علي



مشاكل
عمالية

انضــم عامــل مجــد مــن دائــرة الطاقــة 
ــو  ــنة 1996 وه ــي س ــركة ف ــى الش إل
حاصــل علــى الدبلومــا األولــى وترقــى 
فــي درجاتــه الوظيفيــة حتــى وصــل 
إلــى الدرجــة الســابعة وبقــي فيهــا 
ــن  ــب م ــذا طل ــنوات، ل ــي س ــذ ثمان من
دائرتــه ابتعاثــه للدراســة فــي جامعــة 
بأنــه  مديــره  فأجابــه  هندوســتان، 
وضعــه علــى قائمــة المرشــحين، لكــن 
مــن  اســمه  رفعــت  التدريــب  إدارة 
يحمــل  ال  ألنــه  المبتعثيــن،  قوائــم 

شــهادة الدبلومــا العليــا!

تعــرض العامــل لحــادث صناعــي 
وتــم   3-1 الصهــر  خطــوط  فــي 
نقلــه إثــر ذلــك إلــى مستشــفى 
الطبيــب  وقابــل  الســلمانية 
إجــازة  أعطــاه  الــذي  المختــص 
مرضيــة، ومــا كاد أن يصــل إلــى 
فراشــه ليأخــذ قســطًا مــن الراحــة 
تنهــال  االتصــاالت  بــدأت  حتــى 
بــدءًا  الشــركة  إدارة  مــن  عليــه 
ــب  ــى طبي ــواًل إل ــرفه وص ــن مش م
ــودة  ــرورة الع ــة لض ــرة الطبي الدائ
إلــى عملــه وكأن شــيئًا لــم يكــن.. 

الســامة؟ أيــن 

لتحــق بالشــركة فــي ســنة 1998 وعمل 
ــورش  ــرة ال ــي دائ ــت ف ــك الوق ــذ ذل من
المركزيــة، حيــث أبدى تفانيــه وإخاصه 
حتــى أكل ســلم التسلســل الوظيفــي 
اإلشــرافية،  الدرجــة  إلــى  ووصــل 
يطلــب  لــذا  حــد  يحــده  ال  طموحــه 
ــد  ــى مقع ــول عل ــي الحص ــاعدته ف مس
دراســي فــي جامعــة هندوســتان حتــى 
يواصــل مســيرة نجاحــه وخدمتــه اللبــا.

مشــكلة عماليــة غريبــة مــن نوعهــا 
حيــث لجــأ عامــل مــن دائــرة التكليــس 
للنقابــة ليــروي مشــكلته العجيبــة التــي 
ــن  ــر م ــذ أكث ــل من ــه يتص ــاوز أن ال تتج
شــهر بدائــرة الحســابات ولكــن بــا رد.

حلــم عمــره هــو وعائلتــه الحصــول 
ــذا  ــم، ل ــق يضمه ــكن الئ ــى مس عل
تســلم  بــاب  فتــح  تــم  أن  فمنــذ 
الطلبــات فــي شــهر يوليــو حتــى 
المطلوبــة  األوراق  ليقــدم  ســارع 
وتأكــد  المختــص  الموظــف  لــدى 
المطلوبــة،  األوراق  كل  قــدم  أنــه 
أســماء  نشــر  تــم  وعندمــا 
المســتفيدين تبــددت كل أحامــه 
حصــل  حيــث  عائلتــه،  وأحــام 
القــروض  علــى  بعــده  هــم  مــن 
اإلســكانية، فســارع ليستفســر مــن 
ليعاجلــه  الســبب  عــن  الموظــف 
ــم  ــتمارة التقدي ــأل اس ــم يم ــه ل بأن
أخــرى«. مــرة  »حــاول  وأضــاف 

وضعوني على قائمة المرشحين

سامة العمال أوال
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ــال  ــر أذي ــو يج ــه، وه ــبك حال ــم المس ــال قس ــد عم ــكى أح ش
ــه، فلقــد أصبــح مســتقبله  ــة وفقــدان األمــل يمــأل قلب الخيب
مظلمــا نتيجــة لمــا يتعــرض لــه مــن عنــت وقهــر مــن 
ــدال  ــه ب ــق ترقيت ــي طري ــف ف ــذي وق ــر، ال ــؤول المباش المس
مــن أن يكــون خيــر معيــن لــه، وال ســيما أنــه يبــذل النفيــس 
والغالــي فــي ســبيل إرضائــه وبــذل كل مــا يملــك مــن جهــد 
وعــرق إلثبــات جدارتــه وتحقيــق حلمــه فــي الترقي الــذي ضاع 
علــى أيــدي المســؤول، وكان لــه دور كبيــر فيمــا وصــل إليــه 
ــدون  ــل ب ــو اآلن يعم ــه فه ــم معنويات ــل وتحطي ــال العام ح
طمــوح، وتحــول األمــل على يدي المســؤول المباشــر إلــى ألم.

 وتبــدأ رحلــة معانــاة العامــل مــع المســؤول - كمــا يرويهــا 
العامــل - منــذ أن تعــرف عليــه ورافقــه فــي إحــدى الــدورات 
التدريبيــة وكان زميــا لــه، ثــم أصبــح علــى مــر األيــام 
ــة  ــروف صحي ــر بظ ــام م ــد األي ــي أح ــر، وف ــؤوله المباش مس
ــة  ــازة مرضي ــذ إج ــه أخ ــه وأن ــه بمرض ــه ليبلغ ــيئة وهاتف س
ــه  لمــدة يوميــن، ففوجــئ برفــض المســؤول لإلجــازة وتعنت
ــود  ــم وج ــك رغ ــون، وذل ــي التلف ــدده ف ــه ه ــة أن ــه لدرج مع
العــذر الطبــي ويكتــف بذلــك بــل تلفــظ عليــه بألفــاظ يعتــذر 

ــا. ــن ترديده ع
 وأضــاف العامــل: عنــد قــدوم ملــف الدرجــة 7 اشــتغلت علــى 
الفايــل وبحثــت وســألت وخلصــت وتبقــى توقيــع المســؤول 
المباشــر، فأخبرنــي أنــه يجــب أن أحضــر دورة إســعافات أولية، 
علــى الرغــم مــن حضــوري مســبقا لهــذه الــدورة، ولكــن تــم 
ذلــك لعــدم دفعهــم تكاليــف الــدورة، ثــم قدمــت دورة أخــرى 
وتبقــى أن آخــذ الفايــل ثــم اتصــل بــي المســؤول وأخبرنــي 
أن الملــف وصــل إلــى دائــرة التدريــب، وعندمــا حضــرت 
المقابلــة تغيــب هــو عــن حضورهــا ولــم يوقــع الفايــل، ثــم 
حضــرت مقابلــة ثانيــة بعــد ســتة أشــهر وانكشــفت المؤامــرة 
بــأن الملــف لــم يوقعــه المســؤول لمــدة ســنة تأخــرت فيهــا 
عــن الترقــي. لــم أخبــر أحــدا بالوضــع خوفــا مــن أن يتــأزم..

ــم  ــه ل ــؤولي، لكن ــع مس ــا م ــكلة ودي ــل المش ــت ح ــد حاول وق
ــة،  ــة البت ــر الئق ــاظ غي ــي بألف ــظ عل ــي وتلف ــتجب لطلب يس
ــامة..  ــن الس ــي بقواني ــل والتزام ــي العم ــادي ف ــم اجته رغ

لقــد تعبــت نفســيا وحرمــت مــن الزيــادة الســنوية. 
ــى  ــي عل ــت مكافأت ــاريع، وتم ــة 3 مش ــي كل مقابل ــت ف قدم
ــي  ــت مكافأت ــق وتم ــد طب ــروع االول وق ــي المش ــراح ف االقت
وفــي الســنة الثانيــة لــم يتــم إحضــار البروجكــت وقــد طلــب 
منــه الشــرح بــدون اي مــادة وبغيــاب البروجكــت تــم رفضــي 

بــدون ســبب.
أنــا أتســاءل اآلن عــن ســبب تعامــل المســؤول بهــذه الطريقة 
معــي فهــو لــم يتــرك طريقــة لمضايقتــي إال واعتمدهــا، 
فأتذكــر أنــه فــي إحــدى المــرات كان هنــاك خلــل فــي عمــل 
الدخــول للبطاقــة فــي البــا، وكان هنــاك تعميــم بوجــود 
الخلــل وتــم إرســال رســالة مــن جانــب األمــن الــى مســؤولي، 
ــاب  ــح ب ــت فت ــر.. طلب ــي تأخي ــه تجاهــل هــذا وحســب عل لكن
ــض  ــه رف ــرة، لكن ــن م ــر م ــؤول اكث ــذا المس ــع ه ــوار م الح
فــي حيــن أننــي أخلــص فــي عملــي وفــي النهايــة ال يوجــد 
تقديــر بــل هنــاك معاملــة قاســية مــن قبــل هــذا المســؤول.  

تقــدم عامــل المخــازن لوظيفــة مشــرف 
بدائرتــه، حيــث إن هناك تســعة شــواغر 
ــات  ــة المقاب ــو قائم ــأ بخل ــه تفاج لكن
مــن اســمه مــن دون أي ســبب فلجــأ إلى 
ــؤولة  ــدى مس ــت ل ــي تدخل ــة الت النقاب
ــول  ــمه لدخ ــع اس ــم وض ــات ليت الترقي

ــة. المقابل

يعانــي مــن مشــكلة صحيــة فــي 
ــان  ــن اللج ــرا م ــل تقري ــه ويحم أذن
الصعبــة  حالتــه  يشــرح  الطبيــة 
وينصحــه باالبتعــاد عــن األماكــن 
التــي يكــون فيهــا مســتوى الضجيج 
الجهــات  قامــت  وقــد  مرتفعــًا، 
المختصــة بالشــركة بتقييــم حالتــه 
ــة  ــن مواصل ــه ال يمك ــررت أن ــم ق ث
لــذا  القســم،  نفــس  فــي  عملــه 
حصــل علــى وعــد مــن الدكتــورة 
فــي شــهر نوفمبــر 2015 لنقلــه 
ــك ســر« فهــل  ــزال »محل ــه الي ولكن
العامــل  يفقــد  أن  اإلدارة  تنتظــر 

بالكامــل؟! ســمعه 



الدائرة الطبية .. قصص وحكايا  !!!

بالعمــال  الدائــرة  مــن  الدكتــور  يتصــل 
إلــى  بــأن عليهــم أن يذهبــوا  ليخبرهــم 
األخصائــي المعالــج لهــم إلعطائهــم تقريــر 
بأنهــم  Fit to work  وصالحــون للعمــل 
هــذا  مهنــة  تغيــرت  فهــل  البــا.....  فــي 
ــى  ــال إل ــج العم ــب يعال ــن طبي ــور   م الدكت
ــوم  ــاذا يق ــرية ؟؟ ولم ــوارد بش ــي م ــر ف مدي
ــذه  ــا به ــال الب ــد عم ــور بتهدي ــذا الدكت ه
الطــرق الملتويــة ؟ رســالة » لفــت نظــر« إلــى 
هــذا الدكتــور الــذي يقــوم بترهيــب العمــال 
الخــاص  هاتفهــم  علــى  بهــم  واالتصــال 
ليخبرهــم بضــرورة احضــار تقريــر  يؤكــد 
صالحيتهــم للعمــل.. إن عمــال البــا  ليســوا  
أجهــزة ومعــدات يســتجوب الكشــف علــى 

ــرى.  ــرة وأخ ــن فت ــم بي صالحيته

البطاقة التموينية وإعادة توجيه الدعم

 بقلم / علي مدن

توجهــت العديــد مــن الــدول العربيــة مؤخــرا إلــى إعــادة النظــر فــي سياســات دعــم الســلع 
االســتهاكية الحيويــة. قوبــل هــذا التوجــه بشــكل عــام بشــيء مــن الترقــب المتشــائم مــن 
المواطنيــن؛ نظــرا لكــون أغلــب مــا عهــدوه مــن تعديــات تشــريعية فــي الســنوات األخيــرة ينتقص 
مــن مكتســباتهم فــي مجــاالت الدعــم الحيويــة. الجديــر بالذكــر أن الخطــاب المبــرر والمرافــق لهــذه 
التعديــات األخيــرة يشــدد علــى أن المقصــود هــو إعــادة توجيــه الدعــم حتــى يصــل إلــى الفئــات 
ــى  ــرت إل ــة افتق ــرة قريب ــى فت ــائدة حت ــم الس ــاط الدع ــح أن أنم ــن الواض ــه. وم ــا إلي ــر احتياج األكث

ــات المســتهدفة. ــى الفئ ــات تحصــر االســتفادة منهــا عل آلي
وعلــى العكــس مــن محاولــة رفــع الدعــم عــن المحروقــات التــي قوبلــت باحتجاجــات حــادة فــي األردن 
والســودان، كان برنامــج رفــع الدعــم عــن المحروقــات وســلع اســتهاكية غذائيــة أخــرى أكثــر توفيقا، 
ــي  ــتقلة ف ــة المس ــة واألهلي ــات المدني ــن الجه ــد م ــهادة العدي ــة بش ــج إيجابي ــت نتائ ــث وصل حي
البــاد، عبــر تقليلــه مــن الهــدر الناتــج عــن اســتغال القطــاع الخــاص للمــواد المدعومــة وتهريبهــا.

 إن خطــوة رفــع الدعــم عــن اللحــوم  فــي البحريــن مقابــل توفيــر تعويــض مالــي لألســر المســتفيدة 
تأتــي فــي خضــم هــذه التحــوالت العربيــة، لكن مــن الصعب الجــزم بأنها جــاءت في صيغتهــا المثلى.

 فعلــى ســبيل المثــال، اتجهــت دولــة الكويــت منــذ عقــود وقبــل موســم القلــق االقتصــادي الحالــي 
إلــى تطبيــق الدعــم عبــر بطاقــات تموينيــة تشــمل مجمل المــواد األساســية ألرباب األســر عبــر نظام 
الجمعيــات التعاونيــة. هــذه التجربــة الرائــدة أثبتــب عمليتهــا وجاذبيتهــا مــن ناحيــة اقتصادية منذ 
تطبيقهــا، وخصوصــا فــي مســألة تجنــب ظاهــرة تضخــم األســعار والمحافظــة علــى قيمــة العملــة 
الوطنيــة. وتشــير كثيــر مــن التقاريــر اإلخباريــة إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية ترغــب فــي 
تطبيــق النظــام نفســه وتعمــد حاليا إلى دراســة تجربة الدعــم عبر البطاقــات التموينية فــي الكويت.

كل المؤشــرات تقــول إن البحريــن ودول عربيــة أخــرى مقبلــة علــى مواســم تقشــفية، وســيواجهها 
المعنيــون بحلــول أكثــر اكتمــاال باالطــاع علــى التجــارب المحيطــة بنــا، تلــك الناجحــة، وتلــك غيــر 

الموفقــة منهــا.
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مكان التاريخ 
الحادث

 نتائج التحقيق التقييم ماحظاتتفاصيل الحادث 

الكربون 2016/8/6
2-1

القضبنة 2

عندما كان مشغل األفران يقوم بإخراج القطع 
الحديدية  من الفرن، أحس فجأة بألم شديد في ظهره 
وتم نقله إلى مركز ألبا الصحي ومن ثم إلى مستشفى 

السلمانية بواسطة اإلسعاف لتلقي العاج.

ينصح بمراجعة خطوات السامة 
للمناولة اليدوية لتحميل 

وتفريغ حديد الصب في الفرن.

إصابة 
طفيفة

وجد أنه كان تصرًفا 
غير طبيعي ولم يكن 
هناك إجراء وظيفي 

آمن لهذا العمل.

2016/8/9
محطة 

الطاقة 3
طريق 606

أثناء عملية الحفر إلمداد أنبوب المياه الصالحة للشرب 
في طريق 606، اكتشف المقاول أن واحدة من كابات 
الجهد العالي كانت على وشك مامسة الحفارة األمر 

الذي أدى إلى إيقاف جميع األنشطة وعقد اجتماع طارئ.

أخذ المزيد من الحذر عند تنفيذ 
تصريح نظام العمل.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

وجد أن عدم التزام 
المسؤول لتصاريح 

العمل.

2016/8/13
الكربون 

2-1
القضبنة 2

كان عامل المقاول يرتب الستبدال حزام النقل الرئيسي 
1 للقضبنة 2 وأثناء تجواله انزلق مما أدى إلى التواء 

كاحله حيث نقل إلى مركز ألبا الصحي.

ينصح بإعطاء المزيد من 
االهتمام لنظافة وترتيب موقع 

العمل.

إصابة 
طفيفة

وجد أن العامل 
الرئيسي هو انعدام 
النظافة في موقع 

العمل.

2016/8/15
الكربون 

2-1
القضبنة 2 

عندما كان موظفان للصيانة الميكانيكية يقومان 
بالفحوصات اليومية إذ كان أحدهم متواجدًا على 
مستوى مرتفع )حوالي 8 إلى 10  أقدام( حيث كان 

يمشي على أرضيتها المشبكة. وفجأة انفكت المشابك 
مما أدى إلى وقوع الموظف وسقوط المشبك على قدم 

الفني اآلخر مما أدى إلى إصابة طفيفة.

ينصح بالفحص والمراقبة 
المنتظمة للمنصات المرتفعة.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

وجد أن هناك نقصا 
في عمليات التفتيش 
المنتظمة في أماكن 

العمل.

2016/8/15
مصهر 3-1

عنبر 1
قام عامل المقاول بركن مقطورة األنود وفصلها 

عن الجرار. وعندما حاول السائق إبعاد الجرار، وجدها 
اصطدمت في الممشى الخشبي.

ينصح بإعطاء المزيد من 
االهتمام لنظافة وترتيب موقع 

العمل.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

نظرًا انعدام النظافة 
و ترتيب الموقع، حاول 
السائق تجنب المنطقة 

المزدحمة.

مصهر 2016/8/204
عنبر 7

كان أحد عمال ألبا يقوم بعملية صب المعدن الساخن 
وفجأة انفصل جزء من البوتقة عن قاعدة نقل المعدن 
ووقع على األرض ولحسن الحظ لم يكن العامل على 

مقربة من ذلك.

أكدت نقابة عمال ألبا على 
إعطاء المزيد من االهتمام 
لمعدات النقل والصيانة 

الدورية.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

وجد أن ضعف وعدم 
إدارة الصيانة لمعدات 

الرفع

2016/8/23
المسبك 3
منطقة 
األفران

عندما كان موظف المقاول يعبر منطقة تحرك 
المركبات لكي يذهب إلى فرن 6، تفاجأ بحركة رافعة 
شوكية من الجنوب إلى الشمال فاصطدم بها صدمة 
خفيفة ووقع على األرض األمر الذي أدى إلى نقله إلى 

مركز ألبا الصحي.

أكدت نقابة عمال ألبا على 
مراجعة جميع إجراءات تحرك 
المركبات مع المقاولين في 

المنطقة.

إصابة 
طفيفة.

وجد أن موظف المقاول 
تنقصه المعرفة 
بأولويات تحرك 

المركبات ووضوح 
الرؤية.

خدمات دعم 2016/8/25
العمليات

كان موظف المقاول يقوم بتثبيت إطار البنية الفوقية 
باستخدام مفتاح براغي ذو قوة عالية فعلق إصبعه 
بمقبض المفتاح واإلطار مما أدى إلى تآكل وطراوة 
اإلبهام األيسر األمر الذي أدى إلى نقله إلى مركز البا.

ينصح بإعادة النظر في هذا 
اإلجراء ورفع الوعي لدى موظفي 

المقاول عن استخدام أدوات 
المحمولة.

إصابة 
طفيفة

وجد أن عدم الثبات أدى 
إلى التواء مفك البراغي  

المحمول.

2016/8/28
مصهر 4
عنبر 7

عندما كان العامل يقوم بعملية تضبيط مستوى 
المعدن في خلية الصهر عن طريق إمالة البوتقة 

إلبقائها في المقطورة ، بعد إنهاء عملية صب طن 
واحد من المعدن المنصهر في وعاء 7111، فجأة 

سقطت البوتقة على األرض مما أدى إلى سقوط فوهة 
األنبوب األمر الذي ادى إلى تكسره وسقوطه على بعد 2 

متر من العامل فأخبر المشرف على الفور.

أكد ممثل نقابة عمال ألبا على 
ضرورة مراجعة إجراءات الصيانة 

الوقائية واعتماد استراتيجية 
جديدة للتفتيش القانوني على 

جميع معدات النقل.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

وجد عدم كفاية صيانة 
معدات النقل وعدم 

وجود نظام للتفتيش 
القانوني.

بعض اإلصـابات والحـوادث الوشيكة الوقـوع لشهر أغسطس
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تبعات االستغناء عن خبرات البـا .. حوادث وإصابات وندرة الكفاءات
بعــد مغامــرة مشــروع التقاعــد غيــر 
الحــوادث  نســبة  زادت  المــدروس 
واإلصابــات بيــن  العمــال الجــدد 
الذيــن وجــدوا أنفســهم مســؤولين 
ــاج،  ــة اإلنت ــتمرار دوران عجل ــن اس ع
عــن  اســتغنت  اإلدارة  ألن  ذلــك 
ــن دون  ــرة م ــاب الخب ــال أصح العم

ــوة. ــذه الخط ــات ه ــة تبع دراس
ــذه اإلدارة  ــرارات ه ــا ق ــد ضحاي وأح
عامــل فــي ريعــان شــبابه مفعــم 
يتحلــى  والحيويــة  بالنشــاط 
وألنــه  بســرعة،  ويتعلــم  بالــذكاء 
بيــن   واندفاعــا  نشــاطا  األكثــر 
ــام  ــه مه ــه إدارت ــت إلي ــه أوكل زمائ
رغــم صغــر ســنه  األول  المشــغل 
وقلــة خبرتــه، حيــث إنــه لــم يكمــل 
الشــركة. فــي  ســنوات  خمــس 

فــرح العامــل بالثقــة التــي أولتــه 
إياهــا اإلدراة فــزاد نشــاطه واندفاعه 
ــب( وزادت  ــرة وال تدري ــر خب )مــن غي
عليــه اإلدارة المهــام والمســؤوليات 
مــن غيــر تدريــب وال توجيــه، فمــن 
أن تخلصــت  بعــد  ســوف يوجهــه 
اإلدارة مــن القــوى العاملــة أصحــاب 

ــة. ــرة الطويل الخب
بخطــورة  حينهــا  اإلدارة  شــعرت 
ــة  ــارات ميداني ــت بزي ــع، فقام الوض
هدفهــا التملــص مــن مســؤولية 
أعضــاء  فــكان  الحــوادث،  زيــادة 
فــي  يتفننــون  اإلداري  الطاقــم 
ــرات،  ــام الكامي ــور أم ــاط  الص اللتق

معتقديــن بذلــك أن هــذه الزيــارات 
بعــد  المســاءلة  مــن  ســتحميهم 
ازديــاد نســبة اإلصابــات بيــن العمــال 
الجــدد لقلــة خبرتهــم، فــكان األجــدى 
بــاإلدارة وضــع خطــة تدريبــة محكمــة 
ــى  ــوكل المهــام الخطــرة إل ــل أن ت قب

العمــال أصحــاب الخبــرة القليلــة.
الــذي  الضحيــة  العامــل  هــو  فهــا 
جديــر  أنــه  لــإلدارة  يثبــت  أن  أراد 
إلــى  الوصــول  ويســتطيع  بالثقــة 
األهــداف رغــم قلــة خبرتــه تعــرض 
لحــادث وأصيــب بحــروق مــن الدرجــة 
الثانيــة ومــن الدرجــة الثالثــة فــي 
رجلــه بعــد أن غاصــت رجلــه فــي أحــد 
ــا  ــاول إعادته ــو يح ــر وه ــران الصه أف
للعمليــة اإلنتاجيــة، صــرخ العامــل من 
شــدة األلــم وقفــز خــارج الفــرن لكــن 
األلمنيــوم الذائــب تمكن منــه وتغلغل 
فــي جســده وتتابعــت األحــداث، حيــث 
العمــال  مــن  تخلصــت  اإلدارة  إن 
المتدربيــن لإلســعافات األوليــة ولقلــة 
خبــرة العمــال الباقيــن قامــوا بســكب 
المــاء علــى رجلــه، مــا أدى إلــى تصلــب 
جســده  فــي  المتغلغــل  األلمنيــوم 
ــه تــم ألقــي بعدهــا  ومضاعفــة إصابت
ــلمانية  ــفى الس ــي مستش ــل ف بالعام
ــه  ــاة عائلت ــدأ معان ــروق لتب ــم الح قس
ــه  ــتغنت عن ــث إن اإلدارة اس ــه، حي مع
ــرى. ــة أخ ــى ضحي ــه إل ــت مهام وأوكل

ــزر  ــم ي ــادث ول ــى الح ــبوع عل ــر أس م
العامــل أي ممثــل مــن قبــل الشــركة، 

حتــى أن طبيــب الشــركة لــم يقــم 
نفســه  العامــل  ووجــد  بزيارتــه، 
ليواجــه  عائلتــه  أمــام  وحيــدا 
دون  مــن  المجهــول  مســتقبله 
مــن   اهتمــام  وال  مائــم  عــاج 
مــا  وهــو  الشــركة،  إدارة  قبــل 
اضطــر والــده إلــى ســرعة نقلــه 
تبقــى  للخــارج حفاظــا علــى مــا 
مــن األوعيــة الدمويــة فــي ســاقه.

نرجــع إلــى اإلدارة، فالوضــع جــدا 
ــب..  ــال ترق ــي ح ــال ف ــادي والعم ع
الضحيــة  ســيكون  مــن  تــرى 
فــي  التحقيــق  وتــم  القادمــة؟! 
الحــادث.. وحاولــت اإلدارة مع بعض 

الجهــات باتهــام العامــل بالقصــور، 
لكــن النقابــة اســتطاعت أن تفضــح 
بأنظمــة  وواجهتهــا  اإلدارة  خطــة 
الســامة الخاطئــة والمعتمــدة مــن 
قبلهــم، حيــث اتضــح مــن خــال 
خطــوط  عمــال  كل  أن  التحقيــق 
الصهــر يلبســون حــذاء غيــر مائــم 
لطبيعــة عملهــم، وهــو أحــد أســباب 
الحــروق فــي رجــل  زيــادة نســبة 
ــر  ــفت كثي ــاب وانكش ــل المص العام
مــن الخيــوط التــي توضــح عــدم 
العمــال،  بســامة  اإلدارة  اكتــارث 
ــا  ــل القضاي ــي ح ــا ف ــدم جديته وع
المتعلقــة بالســامة مــن  جذورهــا.

o  صورة لرجل العامل المصاب. 

»ألبا« تحصل على الجائزة الذهبية في الصحة والسامة !!!!
البحريــن  ألمنيــوم  عــززت شــركة 
علــى  الرائــدة  مكانتهــا  )ألبــا(، 
مســتوى الصحــة والســامة المهنيــة 
ــة  ــزة الذهبي ــى الجائ ــا عل بحصوله
المهنيــة  والصحــة  الســامة  فــي 
مــن الجمعيــة الملكيــة للســامة 

.2016 للعــام  الحــوادث  ومنــع 
ــذي  ــس التنفي ــن الرئي ــام كل م وق
ــا« تيــم مــوري، ومديــر  لشــركة »ألب
ــد  ــة محم ــة والبيئ ــامة والصح الس
خليــل باســتام الجائــزة خــال حفــل 
أقيــم فــي  الــذي  الجوائــز  توزيــع 
قاعــة اكســل لنــدن ســنتر بالمملكــة 
المتحــدة. وصــرح مــوري معلقــًا على 
الفــوز بهــذه الجائــزة: »نحــن نعتــز 

الجائــزة  هــذه  علــى  بالحصــول 
المرموقــة، وأود أن أتقــدم بالشــكر 
ــى  ــن عل ــع الموظفي ــل لجمي الجزي
ــل  ــي تحم ــم ف ــم وتفانيه إخاصه
أن  كمــا  الســامة.  مســؤولية 
تنتهــي،  ال  رحلــة  هــي  الســامة 
عالمــي  اعتــراف  علــى  وحصولنــا 
ــا  ــامة يّذكرن ــي الس ــا ف ــن أدائن ع
فــي  النجــاح  لنــا  يحقــق  مــا  أن 
ــاح  ــن النج ــد ال يضم ــا، ق ــة م مرحل
ــوف  ــك، س ــرى. لذل ــة أخ ــي مرحل ف
نســتمر فــي نشــر ثقافــة الســامة 
علــى الــدوام بيــن الموظفيــن مــن 
أجــل الحفــاظ علــى ســامتهم فــي 

جميــع األوقــات«.
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سبات دائرة الصحة والسامة السبب الوحيد في زيادة اإلصابات
ســامة وصحــة العامليــن فــي البــا شــيء أساســي بالنســبة إلــى الشــركة 
بحســب اداعــاءات اإلدارة، لكــن مؤشــرات الســامة ال تؤيــد هــذه االدعــاءات 
فنســبة اإلصابــات و نمــط الحــوادث متكــرر، مــا يثبــت فشــل اإلدارة الذريــع 
ــا  ــوادث. مث ــوع الح ــرار وق ــة دون تك ــة للحيلول ــول وقائي ــاد حل ــي إيج ف
حــوادث ســقوط بوتقــات األلمنيــوم المتكــرر، وهــي مــن أخطــر الحــوادث 
ــم تتعــاط معــه  ــاة فــي الســابق ل ــر مــن حــادث وف وقــد تســببت فــي أكث
اإلدارة المراهقــة بجديــة والخطــر مــازال قائمــا وعمــال المصهــر يعملــون 
فــي ترقــب تــام، حيــث إنهــم فقــدوا الثقــة بالرافعــات التــي تمطــر عليهــم 
بأجزائهــا الثقيلــة كل يــوم، كمــا فقــدوا الثقــة بالمركبــات الكثيــرة 
ــا  ــه مترقب ــدأ عمل ــا يب ــل ألب ــح عام ــراق، فأصب ــررة االحت ــاب والمتك األعط
ــك  ــا، ناهي ــيطرة عليه ــن الس ــزت اإلدارة ع ــي عج ــر الت ــذه المخاط كل ه
عــن المخاطــر  الكيميائيــة التــي هــي مــن أكثــر المخاطــر التــي قــد تنتــج 
عنهــا أضــرار ليســت فقــط علــى العامليــن بــل تتعداهــم الــي تلــف اآلالت 
والمعــدات ومــواد اإلنتــاج مثــل الغــازات واألبخــرة، الســوائل، األتربــة، 
كل هــذه المخاطــر تحيــط بالعامــل بينمــا اإلدارة متنعمــة فــي المكاتــب 
الفخمــة و الفنــادق الفارهــة وحفــات نيــل جوائــز الســامة الباذخــة . 
الوضــع جــدا خطيــر ويتجــه نحــو المجهــول بعــد أن تجاهلــت اإلدارة ســامة 

ــاج. العمــال وركــزت علــى زيــادة اإلنت

والطامــة الكبــرى حينمــا يتهــاون مديــر الســامة والصحــة اوالبيئــة  
ــر  ــد مدي ــوادث فتج ــي الح ــق ف ــي التحقي ــة ف ــام اإلنتاجي ــرو األقس ومدي
ــر  ــق وإذا حض ــان التحقي ــر لج ــا يحض ــادرا م ــة ن ــة والبيئ ــامة والصح الس
يحضــر متأخــرا ويخــرج مــن دون أي توصيــات مــن شــأنها تجنــب الحــوادث 
المســتقبلية او زيــادة الوعــي عنــد العمــال و دور المديرين الباقين التســتر 
علــى مخالفــات مديــر الســامة والصحــة والبيئــة،  ألنــه يتســتر بــدوره علــى 
تقاعــص المديريــن حيــال توفيــر البيئــة المناســبة للعمــال واســتهتارهم 
بحيــاة العمــال والضحيــة يكــون العامــل المنهــك فــي ضمــان اســتمرارية 

عجلــة اإلنتــاج علــى حســاب ســامته وســعادة عائلتــه.

ولــم ينتــه تخبــط مديــر الســامة والصحــة والبئيــة فعيــن نفســه مســؤال 
عــن  تشــخيص الحــاالت المرضيــة وبالــذات حــاالت اإلجهــاد الحــراري 
ــب  ــح بتجن ــه نج ــة بأن ــام اإلدارة التنفيذي ــج وإيه ــى النتائ ــة عل للمحافظ
ــو  ــا ه ــف. فه ــل الصي ــي فص ــزداد ف ــي ت ــراري والت ــاد الح ــاالت  اإلجه ح
يأمــر طبيــب الشــركة بعــدم احتســاب حــاالت اإلجهــاد الحــراري وتصنيفهــا 
بأنهــا حالــة مرضيــة وفــي إحــدى الحــاالت تجــرأ وادعــى أن العامــل أغمــي 
عليــة ألنــه ســكران !!!! كيــف تســمح لعامــل ســكران أن يدخــل مــن بوابــة 
ــم  ــركة ق ــب الش ــام طبي ــي مه ــل ف ــل التدخ ــا فقب ــت  حاميه ــركة وأن الش
بمهامــك التــى مــن ضمنهــا حمايــة المنشــأة إذا مــا كان يدعيــه صحيحــا 

ــؤولية.  ــل المس ــذي يتحم ــد ال ــو الوحي ــكران فه ــل الس ــوص العام بخص

ــر  ــراه يطي ــدام ت ــر المق ــذا المدي ــه ه ــوم ب ــا يق ــام م ــض ت ــط وتناق تخب
اإلدارة  امــام  يتــم تصويــره ويظهــر  لكــي  األقســام  بيــن  كالفراشــة 
ــت أن  ــوادث تثب ــات والح ــدد اإلصاب ــن ع ــام ولك ــي األم ــه ف ــة بأن التنفيذي

الجوائــز واإلنجــازات مــا هــي إال محــض أفــام.

فحــذار حــذار يــا عمــال البــا و احمــوا أنفســكم بأنفســكم فــي ظــل غيــاب 
إدارة تهتــم بســامتكم فــكل خطــط الســامة المرســومة مــن  قبــل اإلدارة 
مصيرهــا الفشــل فــي ظــل عــدم التــزام اإلدارة وإشــراك العمــال فــي رســم  

هــذه الخطــط.



دائرة الرعب
تعتبــر دائــرة الكربــون 1و2 و باألخــص قســم 
القضبنــة مــن أخطــر أماكــن اإلنتــاج فــي البــا 
ــى  حيــث تتدنــى مســتويات الســامة فيهــا إل

مــا دون الحضيــض.
ألحــد  اليمــا  حادثــا  مؤخــرا  شــهدت  فقــد 
العمــال كاد يفقــد حياتــه فيــه لــوال لطــف 
ــن  ــه. وم ــن تصرف ــل وحس ــة العام اهلل و يقظ
أول لحظــة فــي اجتمــاع التحقيــق فــي الحــادث 
إدارة هــذه  اســتهتار  مــدى  للنقابــة  تبيــن 
الدائــرة مــن كل المســتويات فــي موضــوع 
الســامة. بــدأ االجتمــاع و لــم يتــم إحضــار أي 
ــة و عنــد استفســار  مــن المســتندات المطلوب
ــة  ــم محاول ــتندات ت ــذه المس ــن ه ــة ع النقاب
ــة  ــن النقاب ــرار م ــد إص ــا و بع ــي عليه التخف
ــة«  ــة اآلمن ــد »الطريق ــه ال توج ــا أن ــن لن تبي
ــل  ــا العام ــوم به ــي يق ــة الت ــام بالمهم للقي
رغــم أنهــا مهمــة يوميــة يقــوم بهــا العمــال 
منــذ ســنوات طويلــة بــل تــم محاولــة تضليــل 
أخــرى  لمهمــة  مســتند  بتقديــم  النقابــة 
تمامــا. كمــا أن إدارة الدائــرة اكــدت وجــود 

آليــة متبعــة عنــد القيــام بهــذه المهمــة 
ــم  ــث ل ــاء حي ــذا اإلدع ــف ه ــا زي ــن أيض و تبي
تقدمــه اإلدارة. أمــا الطامــة الكبــرى فــكان 
ــذا  ــتلم ه ــن اس ــث م ــل حي ــح العم ــي تصري ف
ــذا  ــام به ــف بالقي ــم يكل ــل ل ــص عام الترخي
ــي  ــرة ف ــودا بالم ــن موج ــم يك ــل ل ــل ب العم
مــكان العمــل و العامــل الــذي كان يقــوم 
بالمهمــة لــم يطلــع أساســا علــى تصريــح 

العمــل!!
تجاهــل أساســيات الســامة ليســت بالجديــدة 
ــذي  ــت ال ــود للوق ــل تع ــرة  ب ــذه الدائ ــي ه ف
كان فيــه المديــر اإلداري الحالــي فــي منصــب 
ــع  ــرارا بوض ــرارا و تك ــا م ــث وعدن ــب حي مراق
ــي  ــامة ف ــتوى الس ــع مس ــة لرف ــة متكامل خط
الدائــرة عنــد حضــور كل اجتمــاع للتحقيــق في 
حــادث و لكــن الواضــح انــه كان مهتمــا أكثــر 
بتجهيــز ســيرته الذاتيــة لمنصبــه القــادم 

ــز  خطــط الســامة. ــدال مــن تجهي ب
الســيناريو  هــو   حقــا  النقابــة  يقلــق  مــا 
المتوقــع فــي هــذه الدائــرة خوفــا مــن ان 

ــداث  ــل األح ــي تسلس ــه ف ــخ نفس ــد التاري يعي
ــث  ــنوات حي ــدة س ــل ع ــدث قب ــا ح ــرار م و تك
ــادث  ــرة بح ــي الدائ ــوادث ف ــل الح ــدأ مسلس ب
ســقوط عامــل، ثــم حــادث إصابــة لعامــل آخــر 
تــاه حــادث مميــت فقدنــا فيــه أحــد زمائنــا 
نفــس  فــي  وقعــت  الحــوادث  كل  العمــال 
القســم و بنفــس القصــور فــي إتبــاع إجــراءات 
الحــوادث  بيــن  تفصــل  لــم  بــل  الســامة 
الثــاث تلــك ســوى أيــام معــدودة و حتــى 
حضــور إجتماعــات التحقيــق فــي الحــوادث كان 

يحضرهــا نفــس المعنيــن.
ناقــوس الخطــر دق مــن زمــن بعيــد لــدى 
النقابــة حيــث تتوجــس الــف مــرة عنــد ســماع 
أي شــيء غيــر طبيعــي فــي هــذا القســم خوفــا 
ــه  ال  ــح أن ــن الواض ــن إدارة م ــال م ــى العم عل
مــن  شــكل  بــأي  العمــال  ســامة  يهمهــا 
األشــكال، فهــل يعــي أحــد فــي إدارة الشــركة 
ــا الوضــع الســيء لهــذا القســم أم أنهــا  العلي
خــارج رصــد رادار اإلدارييــن ألن الصــور فيهــا 
ــة؟ ــاع العملي ــوء األوض ــة لس ــدو واضح ــن تب ل

اإلدارة
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ــن  ــل م ــوت عام ــب الم ــا يغي عندم
ــى  ــزن واألس ــم الح ــا يخي ــال الب عم
علــى  الحــزن  ولكــن  البــا..  فــي 
المرحــوم عــارف أحمــد نــور  )أبــو 
أحمــد( مراقــب عمليــات المســبك 
ال يشــبهه حــزن، فهــو مــرَ كطعــم 

فقــد  الحنضــل، 
عــارف  كان 

يضــرب بــه المثــل فــي البــا فــي 
مــع  والتعامــل  الخلــق  حســن 
اآلخريــن.. فــي حيــن كان يتمتع 
بحــس القيــادة كمــا يشــهد لــه 
عمــال قســمه، فقــد كان رحمــه 
اهلل خيــر مدافعــا عــن عمــال 
دائرتــه قبــل تقاعــده فــي قســم 

.2 المســبك 
إنــه لخبــر مــع عــارف نــور 
قلبيــة  ســكته  إثــر  فجــأة 
أودت بحياتــه تــاركًا أربعــة 
فــي  ينتظرونــه  أطفــال 
المنــزل، لــم يتبــق لنــا ســوى 

الطيــب.  وأثــره  ذكــراه 
يقــول محمــد الصــراف أحــد 
عمــل  الــذي  المســبك  عمــال 
تحــت يــد المرحــوم عــارف: 
بــأن  شــعرت  لقــد   «
بأكملــه  الكــون 
فــي  أســود  قــد 
عندمــا  عينــي 
ــم  ــي أحده أخبرن
ــؤولي  ــاة مس بوف
عــارف  الســابق 
ال  وأنــا  نــور، 
كلمــات  أجــد 
هــذا  حــق  تفــي 
الشــهم  االنســان 
الــذي لطالمــا مــد 
يــد العــون وفــرض 
لــدى  احترامــه 

 . لجميــع ا
ــا  ــراف : » أن ــل الص ويكم
ــدق  ــر مص ــآن غي ــت ل الزل

عنــه  تخلــت  قــد  نــور  كعــارف 
الحيــاة، وبأننــي لــن أراه مجــددًا ، 
أود لــو أن الزمــان يعــود ألحضنــه 
دون  يغــادر  أن  قبــل  وأقبلــه 

رجعــة. 
مــن االشــخاص المجديــن صاحــب 

ابتســامة دائمــة ال تفارقــه.
ويقــول العامــل حســين فقيهــي: 
االبتســامة  رجــل  رحــل  »لقــد 
أقســى  تتغلــب  لــم  الجميلــة، 
الظــروف وأصعبهــا علــى ســحر 
ــومة  ــت مرس ــي كان ــامته الت ابتس
دائمــا علــى محيــاه،  إنــه إلنســان 
مثابــر  ومبــدع يعجــز عنــه الوصــف 
وال تفــي الكلمــات حقــه، يأتــي 
دائمــًا علــى الوقــت وال يتخلــف 

عــن وعــوده«. 
أن  تســتطيع   كلمــات  أجــد  ال   «
تصــف عــارف« يقــول أحمــد صقــر  
وفــي صوتــه  ألــف حســرة. ويكمــل 
ــوة  ــات الحل ــع الصف ــد: » جمي أحم
ــة  ــو تركيب ــوم...   فه ــي  المرح ف
مــن الطيبــة واالخــاص والمحبــة 

لــم أجــد لهــا مثيــا«.
فــي يــوم األحــد 21 أغســطس 
ــد  ــور ليرق ــارف ن ــا ع 2016 ودعن
ــه  ــدت روح ــه، وصع ــوار رب ــى ج إل
ولكنــه   الســماء...  إلــى  الغاليــة 
ــوب عمــال  ــدًا فــي قل ســيبقى خال
البــا،  وســتبقى ذكــراه الطيبــة 
صادفــه  مــن  كل  لســان  علــى 
والتقــى بــه، فرحــم اهلل الفقيــد 
بواســع رحمتــه وأســكنه فســيح 

جناتــه  مــن أكبــر أبوابهــا. 
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رحيـل رجـل مـن نـور .. وداعـًا يا عـارف نـور 
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التبرعــات لصالــح عائلــة حيــدر مازالــت قائمــة
تأبيــن المرحوم حيدر بحضــور الوافد قبل البحريني 

شــاركت نقابــة عمــال البــا فــي تأبيــن 
العامــل المرحــوم حيــدر أحمــد المقــام 
بمأتــم الحــاج حســن العالــي فــي يــوم 
الجمعــة الموافق 26 أغســطس 2016.

ياســر  النقابــة  ســر  أميــن  وقــام 
الحجيــري بإلقــاء كلمــة عبــر فيهــا عــن 
ــا  ــدر، كم ــدان حي ــى بفق ــزن واألس الح
ــى أن  ــد، وأشــار إل نواســى أســرة الفقي
النقابــة ســتمد يــد العــون والمســاعدة 
بقــدر مــا تســتطيع إلــى أســرة المرحوم 
حيــث أنهــا  أطلقــت حملــة تبرعــات 
لصالــح المرحــوم حيــدر وذلــك لتكملــة 
المرحــوم  بــدأه  الــذي  البيــت  بنــاء 
لعائلتــه التــي تســكن فــي منــزل أســرة 

ــدر. ــوم حي المرح
وقــد بــدأت حملــة التبرعــات بتاريــخ 
ــري  ــى أن تج ــطس 2016   عل 22 أغس
علــى مراحــل مــن أجــل تغطيــة نفقــات 
البنــاء والموقــع فــي منطقــة عالــي.

وقــد قامــت النقابــة بالفعــل باالتصــال 
ــدر  ــوم حي ــام المرح ــذي ق ــاول ال بالمق
باالتفــاق معــه مــن أجــل بنــاء المنــزل 
فــي  رغبتــه  أبــدى  والــذي  المذكــور 

ــاء. ــة البن ــة عملي مواصل

جميــع  النقابــة  تدعــو  وعليــه 
ألســرة  التبــرع  إلــى  العمــال 
المرحــوم لدعــم أطفالــه الذيــن 
فاجعهــم مــوت والدهــم حيــدر غير 
ــكو  ــن يش ــم يك ــث ل ــع حي المتوق

عضــال. مــرض  أي  مــن 

سامي: المرحوم صديقي 
الذي لن أنساه أبدًا

صديقــه  يقــول  المرحــوم  وعــن 
المقــرب وزميلــه فــي العمل ســامي 
حبيــب منصــور: » منــذ أن بــدأت 
ــة  ــعرت بالغرب ــا ش ــي الب ــي ف عمل
فأنــا ال أعــرف أحــدا فــي مــكان 
العمــل، ولكــن المرحــوم منــذ أول 
يــوم تعرفــت عليــه وجدتــه مرحبــا 
بــي ومســك بيــدي وعلمنــي العمــل 
وأخــذ بنصحــي عــن أمــور الســامة 
بــه،  عاقتــي  تطــورت  وهكــذا 
وكنــت استشــيره كثيــرًا فــي أمــور 
الحيــاة فهــو بــدأ العمــل فــي ســن 

ــؤولية.« ــل المس ــرة وتحم صغي

ــروف  ــوم مع ــامي: »المرح ــل س ويكم
ــع  ــاعد الجمي ــه يس ــاء بأن ــدى الزم ل
ومــن يعملــون معــه يتصلــون بــه 
ــي  ــم ف ــب به ــو يرح ــيروه وه ليستش

كل وقــت«.
وعندمــا ســافرت معــه وجــدت عاقتــه 
مــع أســرته وأبنائــه عاقــة قويــة وال 
يبخــل عليهــم مــن الجانــب المعنــوي 
جــدًا  حنــون  وشــخص  والمــادي، 
ويهتــم بالتعليــم والجانــب المعرفي. 
يقــول  والدتــه  مــع  عاقتــه  وعــن 
ســامي: » حيــدر مؤمــن بــأن رضــا 
اهلل مــن  رضــا الوالديــن، ووالدتــه 
تعيــش معــه فــي منزلــه وهــو مهتــم 
بهــا كثيــرًا، وال يبخــل عليها بشــيء«.

كمــا أنــه قــام بنصحــي فــي شــراء 
أرضــا لــي ولعائلتــي رغــم تــرددي 
لقلــة المــوارد الماليــة، واليــوم أملــك 

أرض بفضــل نصيحتــه لــي. 
ويتحــدث ســامي عــن رحمــة المرحــوم 
ــد  ــول: »لق ــر فيق ــه الكبي ــدر وقلب حي
احتــال عليــه بعــض العمــال االجانــب 
اثنــاء عملــه فــي مشــروع تجــاري، 
وقــد  الكثيــر..  ذلــك  خســره  وقــد 

حكــم علــى هــؤالء العمــال بخمــس 
ســنوات، وقــد كان المرحــوم طيلــة 
الخمــس ســنوات يقــوم بزيارتهــم 
وتزويدهــم بمــا يحتاجونه ويرســل 
لهــم مبالــغ ماديــة، وكان يقــول 
بأنهــم وحيــدون فــي هــذا الوطــن، 
فمــن  بذلــك  أنــا  أقــم  لــم  وإن 

سيســاعدهم. 
ويختــم ســامي : »المرحــوم الزال 
فــي ذاكرتــي ولــم يغــب عــن بالــي 
ــه وفــي  ــدًا فــي كل شــارع أمــر ب أب
ــًا وكل  ــه مع ــنا في ــكان جلس كل م
ــم  ــا، وأترح ــدور بينن ــث كان ي حدي

ــرة«. ــه المغف ــب ل ــه وأطل علي

o المرحوم حيدر العالي. 



ــة  ــي إقام ــب من ــكا طل ــن أمري ــي م ــد عودت عن
ــة حينهــا  ــادي العروب ــدوة عماليــة فــي مقــر ن ن
فوجئــت بــاألخ أحمــد الخبــاز يعلــن تحويــل 
ــاد  ــى االتح ــن إل ــال البحري ــة لعم ــة العام اللجن
العــام لعمــال البحريــن، وقــد أخــذت قيــادة 
اللجنــة العامــة بإعــان أحمــد الخبــاز وعملــت بــه 
ووجــدت إحــدى الجمعيــات السياســية اليســارية 
ــة  ــد برئاس ــب وف ــات، فذه ــذه التوجه ــز ه تعزي
أمينهــا العــام لمقابلــة حســن جمــام وطلــب 
تأييــده لهــذه الخطــوة فقــام األخيــر بزيــارة 
التونســي صالــح  المنــدوب  برفقــة  البحريــن 
ــذي صــاغ مشــروعًا يجعــل مــن أعضــاء  ــرور ال ب
ــرات  ــي مؤتم ــن ف ــاء دائمي ــة أعض ــة العام اللجن
االتحــاد وحتــى اليــوم اســتمر بعــض هــؤالء 
األعضــاء فــي أمانــة اتحــاد عمــال البحريــن، وقــد 
ــى  ــرة عل ــذه المؤام ــف ه ــا أن نكش ــب علين توج
ــخ  ــا للتاري ــا بيانً ــد أصدرن ــة وق ــا النقابي حركتن
تــم توزيعــه داخــل المؤتمــر ممــا أثــار ردود 
ــا  فعــل قويــة لــدى عــدد مــن النقابييــن، وأعلن
حينهــا قيــام تجمــع النقابييــن الديمقراطييــن 
النقابييــن،  مــن  كبيــرًا  عــددًا  ضــم  الــذي 
ولتطويــق هــذا االتحــاد المســخ رأينــا أن ندخــل 
وقــد  داخلــه  مــن  إلخضاعــه  انتخاباتــه  فــي 
حققنــا نجاحــا هامــا بعــد أن فــاز عــدد كبيــر مــن 
أعضــاء التجمــع فــي تلــك االنتخابــات، حيــث فــاز 
ــاء  ــتة أعض ــن وس ــب األمي ــب نائ ــع بمنص التجم
فــي األمانــة العامــة، ولكــن اليســاريين وعضــو 
األمانــة لمنصــب نائــب األميــن العــام قبلــوا 
ــل  ــة العم ــون لجمعي ــى أن يك ــة عل بالمحاصص
عنصــران فــي تشــكيلة األمانــة العامــة لاتحــاد 

واألخــوة فــي المنبــر والباقــي لجمعيــة الوفــاق أما 
عضــو تجمــع النقابييــن الديمقراطييــن الــذي فــاز 
بجهــود التجمــع تحــول مــع األيــام لشــخص فاقــد 
أعضــاء  وتوجهــات  قــرارات  يتبــع  للصاحيــات 
الوفــاق حفاًظــا علــى موقعــه فــي األمانــة العامــة 
لاتحــاد، ومؤخــرًا جــرى التآمــر علــى حركتنــا 
النقابيــة عندمــا جــاؤوا بالرئيــس الحالــي مــن 
ــم  ــد ول ــه أح ــمع ب ــم يس ــث ل ــاض حي ــت األنق تح
ــام  ــد ق ــي وق ــل النقاب ــي العم ــه أي دور ف ــن ل يك
نائــب األميــن العــام مــع األميــن العــام بحياكــة 
ــي  ــة الت ــدى وزارات الدول ــي إح ــرة ف ــذه المؤام ه
ــيكون  ــه س ــا أن ــه لعلمه ــذا التوج ــى ه ــت عل عمل

ــاق. ــر الوف ــن عناص م
  لقــد كانــت ومازالــت الدولــة تعطي أولئك ســنويًا 
نصــف مليــون دينــار بمناصفــة مــع االتحــاد الحــر، 
ولكــن الســؤال أيــن تذهــب هــذه األمــوال فهــؤالء 
يقومــون بالســفر ضمــن وفــد وزارة العمــل التــي 
تصــرف لهــم مبلغًــا كمصاريــف ونفقــات اإلقامــة 
كذلــك االتحــاد يصــرف لهــم مبلــغ مماثــل كونهم 

سيشــاركون فــي مؤتمــر العمــل الدولــي.
ــدأت  ــت ب ــي وق ــرات ف ــذه المؤام ــرت ه ــد ج   لق
وتضــع  طريقهــا  تتلمــس  النقابيــة  الحركــة 
ــورة  ــم الص ــن رس ــت م ــتقبلها وانته ــم مس معال
المســتقبلية آلفــاق عملهــا وأخــذت زمــام المبادرة 
ــاريع  ــات ومش ــع آلي ــي وض ــة ف ــا الذاتي بإمكاناته
ــدًا  ــية بعي ــة األساس ــح واألنظم ــن واللوائ القواني
ــت  ــط أضاف ــا فق ــرى عنده ــرات أخ ــة مؤث ــن أي ع
مهمــة تاريخيــة ذات شــأن كبيــر إلــى مجمــل 
عملهــا ونشــاطها العمالــي والنقابــي وهــذا دليــل 
آخــر علــى نضــج الحركــة النقابيــة فــي بادنــا وفي 

ــل  ــق العم ــي أف ــر ف ــوالت ظه ــذه التح ــم ه خض
أن  شــأنها  مــن  خاطئــة  اتجاهــات  السياســي 
تخلــط بيــن النشــاط النقابــي والعمــل السياســي 
ولــم يســعدها أن تســتقل الحركــة النقابيــة فــي 
قراراتهــا وأســاليب عملهــا، ويمتلــك هــذا البعــض 
ــي  ــل النقاب ــاع العم ــي إخض ــب ف ــرار العجي اإلص
ــة  ــة الحقيقي ــن المصلح ــدة ع ــرى بعي إلرادات أخ
للعمــال ويجــري ذلــك بإيحــاءات ذات خلفيــات 
وأبعــاد غيــر نقابيــة ولكــن الحركــة النقابيــة تعي 
جيــدًا أنهــا لــن تتحــول إلــى جهــاز إداري كذلــك 
تــدرك أنــه ينبغــي علــى الحركــة النقابيــة أن 
تلعــب دورًا بــارزًا وقائــدًا فــي الدفــاع عــن حقــوق 
ــك  ــق ذل ــة، ولتحقي ــة التنمي ــي عملي ــال وف العم
يتوجــب اســتقالية قراراتهــا وعليهــا أن تحســن 
المعادلــة بيــن مطالــب العمــال وحقوقهــم وبيــن 
متطلبــات التنميــة ألن أي خطــأ فــي تغليــب جانــب 
علــى اآلخــر ســوف يضــر بمصالحهــا وطــرق عملها 
وعنــد إدراك هــذه المعادلــة حينهــا فقــط تضطلع 
الحركــة العماليــة بمهــام قيــادة العمــل النقابــي 
وتحتــل المكانــة البــارزة علــى الصعيــد االجتماعي 
والسياســي وســتكون مؤهلة أن تؤســس نقاباتها 
بالشــكل الــذي يخــدم مصالحهــا بعيــدًا عــن أيــة 
تأثيــرات خارجيــة كتلــك التــي بــرزت فــي بعــض 
االتجاهــات وميــول بعــض النقابييــن الذيــن لــن 
يمتلكــوا إرادة القــرار، وتصــب هــذه اآلراء واألحكام 
ــي  ــث ف ــات دون البح ــذه االتجاه ــض ه ــدى بع ل
العديــد منهــم  التاريخيــة لمواقــف  الخلفيــات 
والتحــوالت  الماديــة،  المعطيــات  عــن  بعيــدا 
الديمقراطيــة التــي تشــهدها بادنــا، وتــدور حول 
حلقــة مفرغــة، فــي محاولــة الجتــرار الماضــي.

العامل  20

الرفيق محمد المرباطي يفجرها بوجه االتحاد العام ويفضح المؤامرة 

o  الرفيق محمد المرباطي.  o  االتحاد العام.

المرباطي : أمين االتحاد أتى من تحت األنقاض وليس لديه خبرة بالعمل النقابي 
من أسرار المؤامرة السياسية على النقابات )1 ـ 4(

 لقــد جــرت هــذه المؤامــرات 
الحركــة  بــدأت  وقــت  فــي 
النقابيــة تتلمــس طريقهــا 
مســتقبلها معالــم  وتضــع 
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أكــدت نقابــة عمــال البــا فــي بيــان لهــا، تعقيبــًا 
علــى مقــال النقابــي محمــد المرباطــي المنشــور 
ــخ  ــادرة بتاري ــدد 9996 الص ــام الع ــدة األي بجري
ــي  ــداث الت ــع األح ــطس 2016، أن جمي 21 أغس
تــم ســردها هــي نســخة طبــق األصــل ممــا 
ــن  ــن م ــال البحري ــى عم ــرة عل ــن مؤام ــدث م ح
خــال المدعــو وليــد حمــدان ممثــل منظمــة 
العمــل الدوليــة، والــذي اعتــرض عليــه النقابــي 
جمــال عتيــق فــي المؤتمــر التأسيســي لاتحــاد 
ــا كان  ــر 2004، وعندم ــي 14 يناي ــد ف المنعق

ــدث  ــا كان يح ــو م ــر وه ــي المؤتم ــه مندوب يوج
ــدت  ــاء أع ــي الخف ــن، فف ــي العل ــن وف ــي الوط ف
السياســية  الجمعيــات  مــن  مكونــة  قائمــة 
الكافلــة للــدور المســتقبلي الــذي لعبــه االتحــاد 
ــر  ــت تحض ــث كان ــداث 2011، حي ــي أح ــام ف الع
األجنــدات السياســية لهــذا االتحــاد باالتفــاق مــع 
الكافليــن مــن المنظمــات األجنبيــة التــي غطــت 
ــنوات  ــد 9 س ــت بع ــي حدث ــب الت ــداث التخري أح

ــاد. ــيس االتح ــن تأس م
ــى  ــام عل ــاد الع ــم االتح ــب أن يترح ــن الغري وم
ــابق  ــام الس ــن الع ــام األمي ــن جم ــي حس النقاب
ــات العمــال العــرب، هــم  ــي لنقاب لاتحــاد الدول
وأمينهــم العــام الســابق وفــي وقــت ســابق مــن 
تهجــم علــى هــذا االتحــاد العربــي وطعنــه فــي 
ــات  ــا اشــتكى االتحــاد العــام لنقاب ــف عندم الخل
عمــال البحريــن )GFBTU( علــى االتحــاد الدولــي 
لنقابــات العمــال العــرب )ICATU( لــدى منظمــة 
العمــل الدوليــة )ILO(          وطالــب بســحب 
ــات  ــي لنقاب ــاد الدول ــارية لاتح ــة االستش الصف
ــة  ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــرب م ــال الع العم
انتقامــًا مــن انتخــاب النقابــي رجــب معتــوق 
ــذا  ــة ه ــن عضوي ــاد  م ــذا االتح ــًا له ــًا عام أمين
ــن  ــال األمي ــي مق ــم ف ــب ادعائه ــاد بحس االتح
العــام الســابق الــذي تــم إقصــاؤه فــي المؤتمــر 
األخيــر لاتحــاد، أمــا المدعــو وليــد حمــدان فهــو 
ــد  ــة وع ــى جمعي ــة إل ــل برقي ــذي أرس ــه ال نفس
ــى  ــا عل ــاول فيه ــارس 2011 تط ــخ 15 م بتاري
شــعب وحكومــة مملكــة البحريــن وتدخــل فــي 
ــس  ــن، ولي ــة البحري ــة لمملك ــؤون الداخلي الش
ــن  ــاع ع ــام بالدف ــاد الع ــوم االتح ــب أن يق بغري

ــاد  ــيس االتح ــد بتأس ــذي تعه ــار ال ــذا السمس ه
ــه اآلن،  ــو علي ــذي ه ــوه ال ــكل المش ــام بالش الع
نائــب  حمــد  وإبراهيــم  واضحــة  فالمؤامــرة 
األميــن العــام ســلمان المحفــوظ فــي ســنة 
2008 هــو نفســه أحــد الداعميــن للبيــان الــذي 
ــر  ــن المؤتم ــوم األول م ــي الي ــخ ف ــدر للتاري اص
عمــال  لنقابــات  العــام  لاتحــاد  التأسيســي 
ــاد  ــد االتح ــر 2004، وال يزي ــي يناي ــن ف البحري
العــام مــن تفاهــات رده عندمــا يحــول شــهادة 
النقابــي المرباطــي التاريخيــة إلــى أنــه كان 
مجــرد موظــف لــدى االتحــاد العــام لنقابــات 
ــح  ــي واض ــو تجن ــن (GFBTU( وه ــال البحري عم
علــى التاريــخ الحقيقــي للنقابــي الكبيــر محمــد 
المرباطــي الــذي كان هــو ورفيــق دربــه المرحوم 
النقابــي حميــد عواجــي يقــودان العمــل النقابــي 
ممثليــن عــن مملكة البحريــن في الخــارج عندما 
كان المحفــوظ ومــن هــم علــى شــاكلته قابعيــن 
ــت  ــي أنتج ــة الت ــوى الظامي ــات الق ــي حضان ف
قــوى نقابيــة ليــس لهــا عاقــة بالعمــال ولكنهــا 
المعارضــة  السياســية  للجمعيــات  مرتهنــة 
وقامــوا بالفعــل بتشــويه العمــل النقابــي وجــر 

ــوفة. ــادم مكش ــاحات تص ــى س ــال إل العم

إن المناضليــن أمثــال النقابــي محمــد المرباطي 
مثلــوا عمــال البحريــن خيــر تمثيــل فــي االتحــاد 
الدولــي لنقابــات العمــال العــرب لســنوات مضت 
ــبيل أن  ــي س ــة ف ــي الغرب ــم ف ــوا وجوده وتحمل
يكــون التنظيــم النقابــي العمالــي فــي البحريــن 
العمــال  مصالــح  عــن  ومُعبــرا  ديمقراطيــا 
ــاد  ــم االتح ــر بأمره ــن يؤتم ــح م ــس مصال ولي

.)GFBTU( ــن ــال البحري ــات عم ــام لنقاب الع
عمــال  لنقابــات  العــام  االتحــاد  ينكــر  وهــل 
البحريــن أنــه كان تابعــًا للجمعيــة التــي تــم 
حلهــا مؤخــرًا؟ إلضرارهــا بالحيــاة الديمقراطيــة 
فــي مملكــة البحريــن وإعانهــا العــداء ضــد 

الدولــة وضــد شــعب البحريــن.
الجمعيــات   2008 ســنة  فــي  تُســتدع  ألــم 
السياســية إلــى مبنــى هــذه الجمعيــة السياســية 
لتوزيــع مقاعــد األمانــة العامــة، وقــد حضــر هذه 
ــد  ــل يعتق ــه؟!.. وه ــوظ نفس ــات المحف االجتماع
أن  البحريــن  عمــال  لنقابــات  العــام  االتحــاد 
إبــدال بعــض الوجــوه فــي أمانتــه العامــة ســوف 
يغيــر مــن وجــه هــذا االتحــاد الــذي ســقط قناعه 
ــام  ــه الع ــدف إضراب ــه أن ه ــن رئيس ــا أعل عندم
فــي 13 مــارس 2011 هــو تغييــر الدســتور 
ــاد  ــذا االتح ــب ه ــة؟! وأن مطال ــقاط الحكوم وإس
هــي نفــس مطالــب القــوى السياســية الشــريفة 
بحســب زعمــه فــي الفيديــو التاريخــي الــذي 
ســجله االتحــاد العــام بمناســبة إعانــه اإلضــراب 

ــي 2011. ــام ف الع
ــادة  ــى قي ــي إل ــه مــن يأت ــا أن ــة الب وأكــدت نقاب
هــذا االتحــاد ليس لــه عاقــة بالقاعــدة النقابية، 
بــل برغبــات الجمعيــات المعارضــة التــي قســمت 

تفاهماتهــا  حســب  علــى  العــام  االتحــاد 
السياســية  الجمعيــة  وتســلمت  السياســية، 
المنحلــة مؤخــرًا الجــزء األكبــر مــن الكعكــة 
األميــن  منصــب  علــى  الحصــول  خــال  مــن 
العــام ونائــب األميــن العــام ومناصــب اإلعــام 
والعاقــات العربيــة والدوليــة علــى التوالــي 
المناصــب  مــن  طــرف  أو  جمعيــة  أي  إلبعــاد 
القياديــة فــي أمانــة هــذا االتحــاد، وأصبــح باقــي 
ــي  ــارس ف ــرد كومب ــة مج ــة العام ــاء األمان أعض
هــذا االتحــاد وبصاميــن علــى مــا يقــوم بــه مــن 

اســتغال بحــق عمــال البحريــن.
وأضــاف البيــان أن مئــات األلــوف مــن الدنانيــر 
 2012 ســنة  فــي  مجموعهــا  وصــل  التــي   -
تــم  العــام  لاتحــاد  مالــي  تقريــر  آخــر  فــي 
ــار-  ــف دين ــى 800 ال ــر إل ــي المؤتم ــه ف توزيع
الســياحية  للجــوالت  إال  أبــدًا  تســتخدم  لــم 
والســفرات النقابيــة لبعــض أعضــاء األمانــة 
العامــة واســتبخل االتحــاد العــام بصــرف دينــار 
واحــد علــى العمــال المفصوليــن الذيــن كان 
ــي  ــات الت ــم، وأن البيان ــي فصله ــبب ف ــو الس ه
يدعــي االتحــاد العــام أنهــا موجــودة ومنشــورة 
غيــر  ادعــاء  هــو  الماليــة  أمانتــه  بخصــوص 
صحيــح، فاالتحــاد يعلــم جيــدًا أن لجنــة الرقابــة 
الماليــة لــم تكــن موجــودة، وأنهــا مجــرد أســماء 
مكتوبــة علــى الــورق ليــس لهــا أي صاحيــة 
وال حضــور، والدليــل علــى ذلــك هــو عــدم نشــر 
أمانــة االتحــاد لهــذه البيانــات فــي المؤتمــر 

األخيــر فــي أكتوبــر 2015.
إن سياســة تكميــم األفــواه التــي يريــد االتحــاد 
العــام لنقابــات عمــال البحريــن أن ينتهجهــا 
تثــن  لــم   التــي  األطــراف  بعــض  لمعاونــة 
ــم  ــم وانتقاده ــر بآرائه ــن التعبي ــن ع النقابيي
ولغايــة  تأسيســه  منــذ  االتحــاد  هــذا  لزيــف 
اليــوم، والــذي غــرس منــذ اليــوم األول لوالدتــه 
منــذ  المرباطــي  التــي فهمهــا  أزمتــه  بــذور 
اليــوم األول، ولكننــا لــم نســتطع أن نلحــق بــه. 
ــا  ــال الب ــة عم ــي نقاب ــمعنا ف ــد س ــخ، فق وللتاري
مــن النقابــي الكبيــر محمــد المرباطــي فــي ليلــة 
تأســيس هــذا االتحــاد بتاريــخ 13 ينايــر 2004 
أن هــذا االتحــاد لــن ينتــج أي خيــر لصالــح عمــال 

ــه. ــحاب من ــب االنس ــه يج ــن وأن البحري

o  الرفيق جمال عتيق.

o  حسن جمام. 

نقابة عمال البا ترد على ادعاءات االتحاد العام لنقابات عمال البحرين
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فــي لقــاء مطــول لنشــرة عمــال البــا 
الــورش  عامــل  الطمــوح  الشــاب  مــع 
ــا  ــول( أجرين ــر عبدالرس ــة ) زهي المركزي
عشــقه  ســر  لنكشــف  الحــوار  هــذا 
للســيارات ولســباقات الــدراق ريــس.. 
كمــا   .. الهوايــة  هــذه  كلفتــه  وكــم 
ــذي أشــعل شــغفه  ــا الســر ال يكشــف لن

الســيارات. محــركات  بهديــر 

ــة  ــذه الهواي ــة فه ــة راعي ــى جه ــة إل ــا بحاج فأن
ــن  ــض المديري ــاك بع ــن هن ــدًا.. ولك ــة ج مكلف
الذيــن يدعموننــي معنويــا مثــل حســن نــور 
فهــو يتواجــد بشــكل دائــم  فــي ســباقات الــدراق 
ريــس.. والمديــر التنفيــذي للعمليــات اإلنتاجيــة 
ســابقا عيســى األنصــاري الــذي كان يزودنــي 
ببطاقــات الدخــول والمشــاركة لــي ولعائلتــي 

ــي.  ــن أحوال ــي وع ــأل عن ــا يس ــًا م ودائم

هــل هنــاك رغبــة فــي هــذه الهوايــة لــدى عمــال 
البــا؟

نعــم، هنــاك كثيــر مــن العمــال الذيــن يحبــون 
ســباقات الســيارات والــكار شــو، فأنــا أتذكــر 
ــذي كان  ــاب ال ــد القص ــوم محم ــي المرح صديق
يعمــل معــي في البــا وكانت لديــه هــذه الهواية. 

هل حصلت على جهة داعمة خارج البا؟
ــن  ــيط م ــكل بس ــي بش ــة ل ــة داعم ــاك جه  هن

شــركة SMS  لتزويــد وتزييــن الســيارات.

هل تسرقك هذه الهواية من جو العائلة؟
أنــا أتواجــد كثيــرًا فــي حلبــة البحريــن وفــي 
ــًا مــا أتوجــه بعــد انتهــاء عملــي  الورشــة.. وغالب

ــذا  ــي  ه ــب إل ــذي حب ــد ال ــي عبدالحمي ــع عم م
ــة  ــي العائل ــا ف ــة جمعتن ــذه الهواي ــار، ه المس
وشــبان  عمومتــي  وأبنــاء  أنــا  اآلن  فنحــن 
ــل  ــي تعدي ــباقات وف ــي الس ــع ف ــة نتجم العائل
الهوايــة،  هــذه  فــي  ونتشــارك  الســيارات 
فأصبحــت هــذه الســيارة بمثابــة الشــيء الــذي 

جمعنــا وأصبحنــا كالفريــق الواحــد.
ــى  ــت عل ــو وحصل ــو بتلك ــي كار ش ــاركت ف ش
  ”Best of the Best«  المركــز األول وجائــزة
الجمهــور  بترشــيح  التوالــي  علــى  مرتيــن 
ــخص  ــن 300 ش ــر م ــت أكث ــارك بتصوي المش
وبمشــاركة ســيارات مــن خــارج البحريــن ومــن 

دول الخليــج. 

هــل تتعــارض مصاريــف الســيارة مــع متطلبات 
العائلــة والحياة المعيشــية؟

ــة  ــل ميزاني ــوم بعم ــي وأق ــب نفس ــا أرت ال، فأن
ــفر  ــيارات والس ــة الس ــة ولهواي ــنوية للعائل س

ــرًا. ــا أعشــق الســفر كثي فأن

هــل حصلــت علــى التشــجيع مــن داخــل شــركة 
البــا؟

ال، لــم أحصل علــى التشــجيع ماديــًا وال معنويًا، 

اســمي زهيــر عبدالرســول، أعمــل فــي الورش 
المركزيــة بشــركة  البــا.. لــدي مــن األطفــال 
)مريــم 12 ســنة   فاطمــة 9 ســنوات زهــراء 8 
ســنوات وحســن 3 ســنوات( وأبلــغ مــن العمر 
الســيارات  36 ســنة.  هوايتــي ميكانيــك 
وتعديــل الســيارات الكاســيك وهــي تســري 
فــي دمــي منــذ 2003 حتــى اآلن، وأنــا أعمــل 
فــي الســيارة صرفــت مبالــغ تجــاوزت الـــ 30 
ألــف دينــار، وحصلــت علــى مراكــز أولــى 
فــي ســباقات الــدراق ريــس والــكار شــو 
ــي  ــج ف ــتوى الخلي ــى مس ــع عل ــز الراب والمرك
ــيط  ــغ بس ــى مبل ــل عل ــر، وأحص ــة قط بطول
ــى  ــي  أصرفهــا عل ــغ الت ــى المبال بالنســبة إل
الســيارة، فالصبغــة وحدهــا كلفتنــي 4 آالف 
ــات  ــي العملي ــل ف ــت أعم ــار 1974. كن دين
ــي  ــنوات وكان طموح ــدة 8 س ــة لم اإلنتاجي
أن أعمــل فــي الــورش المركزيــة ألن طبيعــة 
العمــل بهــذا القســم تتماشــى مــع هوايتــي 
وكلمــت  الميكانيكــي،  للعمــل  وعشــقي 
مســؤولي يحيــى نجــف الــذي قــام بــدوره فــي 
مســاعدتي علــى النقــل إلــى قســمي الحالــي 

ــام 2011. فــي ع
ــا أعمــل فــي هــذه المهنــة  منــذ الصغــر وأن
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ــه فــي يــوم والدة ابنتــي  ــا لممارســة هــذه الهوايــة.. والزلــت أذكــر أن فــي الب
ــا  ــي متزوج ــن كون ــي م ــتغرب أصدقائ ــث اس ــباق حي ــي الس ــت ف ــة( كن )فاطم

ــت.  ــن الوق ــرا م ــب كثي ــي تتطل ــة الت ــذه الهواي ــارس ه وأم

هل ورث أطفالك حب سباق السيارات؟
نعــم، طفلــي الصغيــر يعشــق الســيارات ودائمــًا مــا يجمــع األلعــاب والســيارات 

الصغيــرة ويحــب مشــاهدتي فــي الصــور والفيديــو وأنــا فــي الحلبــة.
هل هناك اهتمام بسباقات الدراق ريس في البحرين؟ 

طبعــًا، هنــاك كثيــر مــن المهتميــن بهــذه الهوايــة ويقومــون بعمــل الكثيــر 
مــن الســباقات ولكــن ينقصهم الدعــم المــادي والجوائــز المالية للمتســابقين.

هل واجهت االنتقاد نتيجة هذه الهواية؟
ــا  ــًا م ــة ودائم ــة مكلف ــا هواي ــث إنه ــادات، حي ــن االنتق ــرا م ــه كثي ــم، أواج نع
يقولــون لــي األفضــل صــرف هــذه المبالــغ فــي بنــاء بيــت أو وضعــه فــي البنــك 
للمســتقبل، ولكــن هــذه هــي هوايتــي وإن كانــت مكلفــة بعــض الشــيء. مثــل 
هوايــة ركــوب الخيــل والســفر وركــوب البحــر... فجميــع هــذه الهوايــات مكلفــة. 
نجــد لــك كثيــرا مــن الصــور مــع العائلــة فــي الســباقات.. فهــل هــم داعمــون 

لــك؟
مــن  العائلــة  وشــبان  الســيارات  وســباقات  الســيارة  هــذه  جمعــت  لقــد 
ــي  ــرب من ــًا بالق ــم دائم ــد.. فتجده ــكان واح ــي م ــي ف ــي وخاالت ــاء عمومت أبن
ــاء  ــال أثن ــم المج ــرك له ــًا أت ــا دائم ــباقات.. وأن ــي الس ــرًا ف ــاعدونني كثي ويس

الســباق فــي المشــاركة.
هل تتابع سباقات عالمية؟ 

ــكا  ــر أمري ــة، وتعتب ــباقات العالمي ــي الس ــدور ف ــا ي ــاع بم ــى اط ــًا عل ــا دائم أن
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــباقات، أم ــذه الس ــي ه ــهرة ف ــدول ش ــر ال ــن أكث ــتراليا م وأس
الخليــج فالكويــت والبحريــن   مــن أوائــل الــدول التــي اهتمــت بالــدراق ريــس، 

ــة قطــر التــي قامــت مؤخــرًا بإنشــاء حلبــة ســباقات.  تليهــا دول
كلمة أخيرة..؟

ــي  ــا بدعم ــركة الب ــوم ش ــى أن تق ــاء، وأتمن ــذا اللق ــى ه ــا عل ــة الب ــكر نقاب أش
ــر.  ــي الكثي ــي ل ــوف يعن ــم س ــذا الدع ــًا.. فه ــى معنوي ــًا أو حت مادي
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 العامل زهير : عشقت السيارات  منذ أن كنت في الخامسة من عمري ... وحصلت على العديد من الجوائز في البحرين والخليج 



الدولــي  لاتحــاد  العــام  االميــن  هاجمــت 
الــدول  بــورو  شــاروون   ITUC للنقابــات 
الخليجيــة فــي مقــااًل نشــر لهــا فــي صحيفــة 
الــدول  فيــه  وصفــت  بوســت«  وورد  »ذا 
الخليجيــة بأنهــا دول  »العبوديــة الحديثــة«.

وذكــرت بــورو فــي مقالهــا أنــه »إذا كنــت 
ســتعمل  فإنــك  الخليــج،  دول  فــي  عامــل 
ــام  ــو نظ ــة« وه ــمه »الكفال ــارم أس ــت ص تح
ــدان  ــث، وأن بل ــر الحدي ــي العص ــة ف العبودي
الخليــج تحتــل المراكــز األولــى فــي انتهــاكات 
ــع  ــر متوق ــو أم ــدة،  وه ــة الواف ــوق العمال حق

ــا. ــد تعبيره ــى ح ــبقًا«، عل مس

ــاروون  ــوة ش ــاءت المدع ــن ج ــن أي ــم م ال نعل
و  المغلوطــة  االحصائيــات  بهــذه  بــورو 
مــن  أســاس  لهــا  ليــس  التــي  االدعــاءات 
الصحــة، حيــث وضعــت بــورو الــدول العربيــة 

بشــكل عــام والخليجيــة 
فــي  خــاص  بشــكل 
الــدول  مقدمــة 
لحقــوق  المنتهكــة 
الوافــدة  العمالــة 
كمــا وضعــت كِل مــن 
مصــر،  جمهوريــة 
العربيــة  والمملكــة 
واالمــارات  الســعودية، 
العربيــة،  المتحــدة 
كمثــال  قطــر،  ودولــة 

المعاملــة. لســوء 
لقــد غــاب عــن شــاروون 
بــورو عندمــا هاجمــت 
بــأن  الخليــج،  دول 

الــدول  أكثــر  مــن  المتحــدة  االمــارات  دولــة 
التــي تحتضــن العمالــة الوافــدة علــى أراضيهــا، 
ــر  ــد توف ــن واف ــن 4 مايي ــر م ــم أكث ــي تض فه
ــنة  ــي كل س ــم، وف ــش الكري ــل والعي ــم العم له
تتوافــد علــى دولــة االمــارات أعــداد ضخمــة مــن 
ــل باكســتان وبنغاديــش.  ــوب آســيا مث دول جن
ــل  ــة مث ــات الحيوي ــض القطاع ــي بع ــون ف يعمل
األمــن والحراســه. إضافــة إلــى ذلــك، تســتقطب 
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون أعــدادًا ضخمــة 
تقــدر  حيــث  بنغاديــش؛  مــن  العمالــة  مــن 
أعدادهــم بنحــو 447 ألًفــا فــي الســعودية، كمــا 
ــال  ــن النيب ــرات اآلالف م ــة بعش ــك عمال أن هنال

ــر.  ــي قط ــا ف وخصوص
وتعتبــر الســعودية أكبــر مســتقطب للعمالــة 
إذ كشــفت  العالــم؛  الفلبينيــة علــى مســتوى 
إحصائيــات رســمية في عام 2014 أن الســعودية 
تســتحوذ علــى نحــو ربــع العمالــة الفلبينيــة 

ــبة %15.  ــارات بنس ــرة اإلم ــا مباش ــادرة، وتليه المغ
التعــاون  مجلــس  فــي  أعضــاء  دول  أربــع  وتعــد 
الخليجــي مــن بيــن أفضــل خمــس دول اســتقطبت 
وهــي:  ،2015 عــام  فــي  الفلبينيــة  العمالــة 
الســعودية واإلمــارات والكويــت وقطــر.

فلماذا يفضل الوافدون 
العمل في دول الخليج إذا 

كانت تنتهك حقوقهم 
وتفرض عليهم معاملة 

قاسية كما تذكر شاروون 
بورو في مقالها؟ 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك فوائــد 
المرســلة  الــدول  بيــن  متبادلــة 
والمســتقِبلة للعمالــة الوافــدة؛ فتوافــد 
العمــال  يخــدم  األجنبيــة  العمالــة 

o عامات خليجيات. 

العامل  24

شاروون بورو تهاجم دول الخليج.. وتصفها بـ » العبودية الحديثة«

ات العمالة الوافدة في دول الخليج تكشف الحقيقة... وتجيب على تزييف بورو !!  احصاء

o العمالة الوافدة في سوق المحرق. 



ــادى  ــتغال االقتص ــد االس ــى ض ــال المطلب للنض
ــى. ــوذ األجنب ــة النف ــى حماي ــتند إل المس

واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر اليــوم 
ــذي  ــاءه ال ــدد أعض ــي وع ــي المراغ ــة جبال برئاس
يفوق12مليــون هــو خيــر دليــل علــى الحريــة 
النقابيــة فــي مصــر وهــي تمــارس عملهــا بحســب 
األعتصامــات  خــال  مــن  مناســبا  تــراه  مــن 

ــرض  ــة دون ف ــع العمال ــين وض ــة بتحس والمطالب
ــي  ــورو ف ــي ب ــا تدع ــاف كم ــاالت اختط ــود أو ح قي
علــى  ناقمــه  بــورو  شــاروون  ولكــن  مقالهــا. 
مصــر  لعمــال  العــام  االتحــاد  علــى  مايبــدو 
ــا  ــة أتحاده ــت مظل ــع تح ــه ال يق ــو أن ــبب ه والس
العميــل إلســرائيل.    ITUC للنقابــات  الدولــي 

وبعــد التحليــل المســبق والمكثــف نجــد أن مقــال 
شــاروون بــورو لــم يكــن ســوى سلســلة مــن 
األكاذيــب والتزييــف، فســوق العمــل فــي دول 
ــة  ــى العمال مجلــس التعــاون الخليجــي يرتكــز عل
الوافــدة، علــى اعتبارهــا مكونــًا أساســيًا فــي 
ــة  ــة الخليجي ــز المنظوم ــة، وتتمي ــاة التجاري الحي
باحتضانهــا أعــدادًا كبيــرة مــن العمالــة الوافــدة، 
حيــث يزيــد حجــم العمالــة الوافــدة فــي دول 
ــع  ــرد، ويرتف ــون ف ــن 17 ملي ــة ع ــج العربي الخلي
ــد  ــرد بع ــون ف ــو 23 ملي ــى نح ــل إل ــدد ليص الع
ــف  ــة نص ــي قراب ــا يعن ــر؛ مم ــراد األس ــة أف إضاف

ســكان دول الخليــج العربيــة. 

فمــا هــو ســبب هجــوم شــاروون بــورو علــى دول 
الخليــج بهــذه الطريقــة الهمجيــة، ولمــاذا تضــع 
   ITUC ــات ــي للنقاب ــاد الدول ــام لاتح ــن الع االمي
نفســها فــي موقــف ال تحســد عليــه بحشــر أنفهــا 
فــي دول الخليــج، والتطــاول علــى الــدول العربيــة 

بأكاذيــب واحصــاءات وهميــة؟

قــد يكــون »الهســتدروت االســرائيلي« وعضويتــه 
فــي االتحــاد الدولــي ITUC الــذي تديــره شــاروون 
ــدول  ــتمر ل ــم والمس ــا الدائ ــببًا لهجومه ــورو س ب
أطمــاع  هنــاك  تكــون  وقــد  العربــي،  الخليــج 
ــا....  ــن حلفاؤه ــورو ع ــا ب ــرى تخفييه ــات أخ وغاي
ــا عليهــا االتحــاد العــام  ــرة قــد يجيبن أســئلة كثي
االتحــاد   ،GFBTU البحريــن  عمــال  لنقابــات 

ــورو. !!!!! ــاروون ب ــع ش ــريك م الش

نظــرًا لوجــود مواطنيــن آخريــن مــن نفــس 
ــة  ــة المرتبط ــر األطعم ــن تواف ــًا ع ــد ، فض البل
ــة  ــات المختلف ــم التجمع ــا تقي ــم. كم بأوطانه
ــة  ــة واجتماعي ــة برامــج ثقافي ــات األجنبي للجالي
ــي  ــة. وف ــة المتنوع ــبات الوطني ــاء المناس إلحي
الســياق نفســه، يقــوم أفــراد مــن العمالــة 
ــة  ــة المنظوم ــن ثقاف ــب م ــل جان ــدة بنق الواف
الخليجيــة إلــى بلدانهــم، فيُاحَــظ انتشــار 
ــد. ــرال بالهن ــة كي ــي والي ــة ف األكات الخليجي

ووصفــت شــاروون بــورو فــي مقالهــا جمهوريــة 
ــن  ــال الوافدي ــًا للعم ــًا صعب ــا مكان ــر بأنه مص
وحــاالت  الجماعيــة  االعتقــاالت  بســبب  
و  النقابييــن  ضــرب  ومحــاوالت  االختطــاف 
معاقبــة العمــال بإجبارهــم علــى التقاعــد !! 
ــون  ــا تك ــبه م ــدًا وأش ــية ج ــات قاس ــا اتهام إنه
بفلــم درامــا أو أكشــن مــن كونهــا إدعــاءات 
صــادرة مــن أميــن عــام التحــاد عمالــي دولــي، 
الوافــدة  العمالــة  ربــط  ســبب  مــا  نــدري  ال 
أشــارت  الــذي  الرعــب  فــي مصــر بمسلســل 
لــه بــورو ؟!! فجمهوريــة مصــر مــن الــدول 
ــكل  ــة بش ــا الوطني ــى عمالته ــد عل ــي تعتم الت

ــل  ــا يجع ــو م ــات وه ــة القطاع ــي كاف ــر ف كبي

ــة الوافــدة فيهــا أقــل مــن %10. نســبة العمال
 أمــا بالنســبة للحريــة النقابيــة فــي مصــر فــإن 
تاريــخ الحركــة النقابيــة يشــهد علــى أن الكفــاح 
الحركــة  ظهــور  أدى   المتواصــل  الشــعبى 
العماليــة المصريــة فــى العصــر الحديــث.. وفــى 
طليعــة الكفــاح الوطنــى التحــررى وخاصــة منــذ 
الحملــة الفرنســية علــى مصــر عــام 1789.. 
واســتطاعت هــذه الحركــة العماليــة الجماهيرية 
بنوعيهــا أن تعبــئ قواهــا وتنظــم صفوفهــا 

ــم  ــادات بلدانه ــرهم واقتص ــراد أس ــهم وأف أنفس
ــال  ــهم العم ــا يس ــة، كم ــات المالي ــر التحوي عب
فــي المقابــل بتنفيــذ الخطــط التنمويــة فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي عبــر العمــل فــي 
مختلــف األنشــطة؛ بمــا فــي ذلــك القطاعــات غيــر 
الخليجيــة  المحليــة  العمالــة  عنــد  المقصــودة 
ــة  ــات الخدمي ــاء والتشــييد، وبعــض القطاع كالبن

مثــل العنايــة الشــخصية.

ما الذي يجعل العمالة الوافدة 
تتوافر بشكل كبير في الدول 

الخليجية عن سواها؟
ــل،  ــتعدادها للعم ــدة باس ــة الواف ــز العمال  وتتمي
التجــاري.   القطــاع  تطلعــات  يخــدم  األمرالــذي 
ــرون  ــن يدي كمــا يســهم العمــال الوافــدون الذي
المحــات التجاريــة الصغيــرة للبيــع بالتجزئــة فــي 
تعزيــز نوعيــة المعيشــة فــي المناطــق المختلفــة. 
الهنــد  مــن  التجــار  إســهام  كذلــك  الافــت 
ــة  ــآت تجاري ــة منش ــوص بإقام ــه الخص ــى وج عل
تطويــر  فــي  المســاهمة  وبالتالــي  وصناعيــة 
القطــاع الصناعــي. وللتجــار الهنــود دور ملمــوس 
فــي تجــارة الذهــب فــي دبــي علــى وجــه التحديــد. 

مــن جهــةٍ أخــرى، تســتفيد شــركات الطيــران 
ــن  ــي م ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل التابع
مثــل:  المصــدر؛  دول  مــع  المســافرين  حركــة 
الهنــد، وباكســتان، والفلبيــن علــى مــدار الســنة، 
وجــاء علــى لســان المســتفيدين مــن شــركات 
طيــران االمــارات، أن الســفر مــا بيــن المــدن 
العربيــة  اإلمــارات  فــي  دبــي  وبيــن  الهنديــة 
المتحــدة هــو ربمــا أكثــر وفــرة مــن التنقــل 
ــها. ــة نفس ــدن الهندي ــض الم ــن بع ــي بي الداخل

ــز  ــي تعزي ــة ف ــهم العمال ــر، تس ــد آخ ــى صعي عل
االنفتــاح الثقافــي لــدول مجلــس التعاون، وال شــك 
ــل عــدم شــعور قطــاع واســع مــن  ــه ألمــر جمي أن
ــن  ــن الوط ــد ع ــة البع ــدة بمعضل ــة الواف العمال

o عامل آسيوي في أحد المخابز بمملكة البحرين. 

o  شاروون بورو. 

o  رسم بياني لعدد العمالة الوافدة في الخليج. 

تسهم العمالة الوافدة في 
تعزيــز االنفتــاح الثقافــي 
لــدول مجلــس التعــاون
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عـن »بطـالـة الشـباب«
 فــــــي الــــدول الــعـــربـــيـــة

بقلم / فهد المضحكي 

فــي الــدورة الـــ43 لمؤتمــر العمــل 
العربــي الــذي انعقــد فــي القاهــرة 
فــي أبريــل الماضــي، أكــد رجــب 
الســابق  العــام  األميــن  معتــوق 
ــال  ــات العم ــي لنقاب ــاد الدول لاتح
الجهــود  العــرب ضــرورة تكامــل 
مــن أجــل تحقيــق تنمية مســتدامة 
الــدور  أن  إلــى  مشــيرا  فاعلــة، 
األكبــر فــي هــذا المجــال يقــع علــى 
ــات  ــع السياس ــي وض ــات ف الحكوم
الهــدف  هــذا  بتحقيــق  الكفيلــة 
مــن خــال توفيــر التمويــل والدعم 
القطــاع  دور  وتفعيــل  القومــي، 
التعاونيــات  وتعزيــز  الخــاص 
واالهتمــام بالمشــروعات الصغيــرة 
كقاطــرة للنمــو، فضــا عــن توفيــر 
دور  ودعــم  الماليــة،  الخدمــات 
والمجتمــع  النقابيــة  المنظمــات 
المدنــي، وتوفيــر الحقــوق العمالية 

والعمــل الائــق.
وشــدد المعتــوق على ضــرورة وضع 
التنميــة  خطــط فاعلــة لتحقيــق 
خــال  مــن  مضامينهــا  بــكل 
سياســات تراعــي موضــوع الحمايــة 
العامليــن،  وحقــوق  االجتماعيــة 
وفــي مقدمتهــا قضايــا الحقــوق 
تعــزز  التــي  النقابيــة  والحريــات 
التشــاركية فــي البناء والمســؤولية.

وأخيــرا أعــرب عــن تطلعــه إلــى 
إتاحــة الــدور للنقابــات العماليــة 
اجتماعــي  حــوار  خــال  مــن 
ــاج،  ــراف اإلنت ــن أط ــاتي بي مؤسس
ــاء  ــن أبن ــذه الشــريحة م لتكــون ه
الوطــن العربــي مســاهمة بفاعليــة 
والعقبــات  المشــكات  حــل  فــي 
ــط  ــذ خط ــاون لتنفي ــن بالتع وتؤم
ــو  ــو المرج ــق النم ــة وتحقي التنمي

فــي كل بلــد عربــي.
العــام  األميــن  إليــه  أشــار  ومــا 
ــات  ــي لنقاب ــاد الدول ــابق لاتح الس
تقديــر؛  محــط  العــرب  العمــال 
توفيــر  دون  مــن  تنميــة  ال  ألن 
الحقــوق العماليــة والعمــل الائــق، 
ــم  ــن دع ــك ع ــل ذل ــن فص وال يمك
الخــاص  والقطــاع  الحكومــات 
والمجتمــع  العماليــة  والنقابــات 

المدنــي.

ــات  ــاك عقب ــك، هن ــة ذل ومــع أهمي
ــة  ــح الطبق ــرض مصال ــرة تعت كثي
العربيــة،  الــدول  فــي  العاملــة 
وهنــاك مهــام تقــع علــى عاتــق 
االتحــاد والنقابــات وفــي مقدمتهــا 
العمــال  حقــوق  عــن  الدفــاع 
فــي المعــارك التــي يخوضونهــا 
ــاك  ــة النته ــدة نتيج ــورة متزاي بص
ــة  ــة واالقتصادي ــم العمالي حقوقه
الفقــر  ظــل  فــي  واالجتماعيــة 
والبطالــة والتضخــم وتســلط رأس 

االحتــكاري!  المــال 
االتحــاد  أمــام  يــزال  ال  نعــم، 
والنقابــات مهــام كثيــرة مــن أجــل 
حمايــة حقــوق العمــال التي تشــهد 
العربيــة  البلــدان  فــي  تراجعــا 
وتشــريعات  قوانيــن  نتيجــة 

تطبــق! ال  عماليــة 
ــاع  ــام الدف ــذه المه ــن ه ــن بي وم
النقابيــة  الحركــة  وحــدة  عــن 
تاريخيــة  ضــرورة  تعتبــر  التــي 
ملحــة، وعــن طريــق الوحــدة يصــل 
إلــى تحقيــق مطالبهــم  العمــال 
ــة  ــم االقتصادي ــين أوضاعه وتحس
واالجتماعيــة، ألن الشــقاق ســوف 
مــن  العمــال  أعــداء  يمكــن 
تحريــض العمــال ضــد بعضهــم 

نضالهــم!! ويضعــف  بعضــا، 
ــاندور  ــول »س ــم.. يق ــيء المه الش
جاســبر« فــي دراســة له عــن الحركة 
ــن  ــة والموقــف م ــة العالمي النقابي
وحــدة العمــل »إن النشــاط النقابي 
ال يمكــن أن يحصــر نفســه فــي 
الورشــة، إنــه اآلن مســألة مشــاركة 
القــوى  تشــكيل  فــي  النقابــات 
أســاس  تعتبــر  التــي  المنتجــة، 
وواجبهــا  االجتماعيــة،  السياســة 
ليــس  المجــال  هــذا  فــي  األول 
مجــرد مســاندة أو رفــض إجــراءات 
برامجهــا  وضــع  إنمــا  الحكومــة 
مصالــح  مــن  انطاقــا  الخاصــة 
العمــال، بحيــث تكــون قــادرة علــى 
منافســة مقترحــات الحكومــات فــي 
صحتهــا وواقعيتهــا، إذا كان - كمــا 
ــي  ــل النقاب ــبر- أن العم ــرى جاس ي
فــي البلــدان الرأســمالية الصناعية 
يســير وســط تناقضــات ال تحــل 

بيــن المشــغلين واالســتغاليين 
وهــي تتأثــر فــي الوقــت الراهــن 
االقتصــاد،  فــي  حــرج  بوضــع 
ــة، والموقــف  فــإن ضغــط البطال
األعمــال  ألصحــاب  المتعنــت 
ــر النقابــات مــن حيــن آلخــر  يجب
علــى أن تعيــد صياغــة مطالبهــا 

وأســاليب العمــل.
علــى  الضغــط  ازداد  لقــد 
ــة  ــدان العربي ــي البل ــات ف النقاب

البطالــة! نســبة  تزايــد  مــع 
وفــي تقريــر صــادر عــن صنــدوق 
 2015 عــام  العربــي  النقــد 
الــدول  فــي  الشــباب  »بطالــة 
العربيــة« يقــدر حجــم القــوى 
العربيــة  الــدول  فــي  العاملــة 
نســمة  مليــون   124 بنحــو 
تمثــل ثلــث عــدد الســكان، وهــي 
تنمــو – كمــا يشــير أحــد المنابــر 
المعــدالت  بأعلــى  اإلعاميــة- 
ــة  ــبة البطال ــدر نس ــا، وتق عالمي
فــي الــدول العربيــة بنحــو 11.3 
فــي المئــة فــي أفضــل األحــوال، 
»الرســمية«  اإلحصــاءات  أن  )إذ 
ــو  ــة(، وه ــر دقيق ــون غي ــد تك ق
مــن أعلــى معــدالت البطالــة على 
الجغرافيــة  األقاليــم  مســتوى 

المختلفــة بحســب التقريــر.
 إلــى ذلــك يضــاف أن البطالــة 
هــذه ليســت نتيجــة انكمــاش 
اقتصــادي مؤقــت، بــل ظاهــرة 
ــزداد  ــة ت ــد وهيكلي ــة األم طويل

ــوءا. س
البطالــة  أن  التقريــر  ويذكــر 
ــو  ــى نح ــل إل ــباب تص ــن الش بي
مجمــل  مــن  المئــة  فــي   28
الســكان فــي الشــريحة العمريــة 
 12.4 بنحــو  مقارنــة   ،25-15
ــي  ــط العالم ــة للمتوس ــي المئ ف
ــى  ــباب. إل ــة الش ــدالت بطال لمع
ذلــك، فــإن نســبة البطالــة بيــن 
ــذا  ــة، وه ــي المئ ــاث 43.4 ف اإلن
ينعكــس علــى حجــم الطاقــات 
اإلنتاجيــة غيــر المســتغلة فــي 
الكثيــر مــن البلــدان العربيــة!

التقريــر  ذلــك  مقابــل  وفــي 
يعالــج بالتفصيــل تحديــات زيادة 

مســتويات تشــغيل الشــباب، منها 
تســارع نمو القــوى العاملة وتراجع 
ومحدوديــة  االقتصــادي  النمــو 
مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
وطبعــا  العمــل،  فــرص  توفيــر 
ــو  ــاص )وه ــاع الخ ــاش القط انكم
ليــس إال نتيجــة سياســة القطــاع 
المنفــردة  والقوانيــن  العــام 

والفســاد(. للمســتثمرين 
ــر عــدم توافــق  كمــا يذكــر التقري
المطلــوب بيــن مخرجــات التعليــم 
وســوق العمــل، وهذا أيضــا نتيجة 
ــدد  ــي تح ــات، الت ــة الحكوم سياس
أكثــر  فــي  التعليميــة  البرامــج 
معمقــة  دراســة  مــن  الكليــات 

للســوق المحليــة.
ــات  ــى سياس ــر إل ــرق التقري ويتط
مــن  الشــباب  تشــغيل  وبرامــج 
التدريــب وزيــادة كفــاءة التشــغيل 
مــن  المســرحين  دمــج  وإعــادة 
ــال  ــادة األعم ــجيع ري ــل وتش العم
ودعــم التدريــب، وتشــجيع إنشــاء 
ــطة  ــرة والمتوس ــركات الصغي الش
أعــداد  القــادرة علــى اســتيعاب 
ودعــم  العامليــن،  مــن  كبيــرة 
الحركــة االقتصاديــة بســرعة، مــع 
أمثــال كثيــرة لمســاهمات الــدول 
المجــاالت،  هــذه  فــي  العربيــة 
لكنهــا تبقــى خجولــة فــي أفضــل 

األحــوال!
عــن  غــاب  لمــاذا  نــدري  وال 
ــرق  ــم يتط ــرى ل ــر أو باألح التقري
كأحــد  الوظائــف  توطيــن  إلــى 
ــا  ــة، علم ــة للبطال ــول الجذري الحل
ــدول  ــي ال ــباب ف ــة الش ــأن بطال ب
ــات،  ــرز التحدي ــر أب ــة تعتب العربي
المهــدورة فــي  الطاقــة  وتقــدر 
مليــار   45 بنحــو  الــدول  هــذه 
مؤسســة  بحســب  ســنويا،  دوالر 

الدوليــة!                       التمويــل 

 »فريق نقابة عمال البا الساوي يلعب مباراة كبيرة ويحل ثانيا«
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فـريق نقـابة عمـال البـا بطـًا للبولينـغ

 »فريق نقابة عمال البا الساوي يلعب مباراة كبيرة ويحل ثانيا«

ــاراة  ــا مب ــال الب ــة عم ــق نقاب ــدم فري ق
عمــال  فريــق  منافســه  أمــام  كبيــرة 
فــي   »COO« اإلنتاجيــة  العمليــات 
البــا الكرويــة للعــام  نهائــي بطولــة 
بــكل  الفريــق  لعــب  حيــث   ،2016
ــن  ــن الاعبي ــاون بي ــوة وتع ــاس وق حم
التــي  اللعــب  خطــط  نفــذوا  الذيــن 

رســمها المــدرب الوطنــي الصاعــد علــي 
ووجــود  الحــظ  لســوء  ولكــن  رجــب، 
ثغــرات دفاعيــة وعــدم التوفيــق فــي 
الفــرص الهجوميــة التــي كادت تمنــع 
الفريــق مــن تحقيــق البطولــة واحتــال 
ــون  ــاول الاعب ــد ح ــي،  فق ــز الثان المرك
تقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن جهــود 

ــل  ــة داخ ــة ودفاعي ــارات هجومي ومه
ــل وجــود  ــدان اللعــب، فــي المقاب مي
خطــة لعــب محكمــة وضعهــا مــدرب 
حالفــه  الــذي  المنافــس  الفريــق 
الثغــرات  أســتغال  فــي  الحــظ 
الدفاعيــة واألخطــاء التحكيميــة التــي 
األول. بالمركــز  بتتويجــه  ســاندته 

للبولينــغ  ألبــا  عمــال  نقابــة  فريــق  فــاز 
بطولــة  فــي  والثانــي  األول  بالمركزيــن 
النقابــات الثانيــة للعبــة البولينــغ، حيــث 
ــات  ــال الرمي ــن خ ــق م ــاء الفري ــق أعض تأل
المركــز  لخطــف  أهلتــه  التــي  الموفقــة 
بعــد  للبطولــة  بطــًا  وتتويجــه  األول 
ــة الفــرق  خــوض منافســات شرســة مــع بقي
أعضــاء  النقابــات  قبــل  مــن  المشــاركة 
البحريــن. عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 

وقــد أذهــل أعضــاء فريــق نقابــة عمــال 

ــي  ــة الت ــات الذهبي ــم  بالرمي ــور  بتألقه لحض
والتتويــج  بالبطولــة  الظفــر  إلــى  قادتهــم 
كا  ويضــم  والثانــي،  األول  بالمركزيــن 
حســين  عبدالجبــار،  أحمــد  الاعبيــن  مــن 
غلــوم، مهــدي أســد، باإلضافــة إلــى علــي 
درويــش .وقــد فــاز بالمركــز الثالــث فريــق 
ــل  ــو وحص ــال بابك ــرة لعم ــة الح ــال النقاب عم
الاعــب أحمــد عبــد الجبــار مــن فريــق نقابــة 
ــى شــوط  ــزة صاحــب أعل ــى جائ ــا عل عمــال الب
باإلضافــة إلــى جائــزة أعلــى نقــاط بالبطولــة.
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كان حنــا غريــب مــن ضمــن المجموعــة التــي 
طلــب منهــا إعــادة تأســيس االتحــاد فــي الكليــات 
ــا اشــتد  ــث أن ترأســه. عندم ــا لب ــم م والفــروع. ث
ضجيــج الحــرب فــي العــام 1976 إضطــر إلــى 
ــب، بشــكل موقــت،  ــة وانقطــع الرات العــودة لرحب
فعانــى مــن الضيــق. كان قــد خضــع لــدورات 
عســكرية محــدودة ال تزيــد كل منهــا علــى عشــرة 
ــه.  ــزب وجريدت ــار الح ــة مق ــل حراس ــن أج ــام م أي
الثانيــة  للمــرة  المدينــة  إلــى  هبــط  وعندمــا 
اســتأجر شــقة صغيــرة فــي منطقة عين المريســة.

مــن  حنــا  تــزوج  العــام 1981 مفصليــًا.  جــاء 
رفيقتــه وفــاء البيطــار ابنــة بلــدة عندقــت وطالبــة 
اآلداب الفرنســية التــي تعــرف إليهــا خــال فتــرة 
الدراســة فــي الجامعــة. ووفــاء ابنــة إســبر البيطــار 
ــزب  ــي »الح ــكري ف ــل العس ــي العم ــد مؤسس أح

ــد. ــا وولي ــان ه ــًا ينجب ــيوعي«. الحق الش
خــال تلــك الفتــرة كان يعّلــم فــي »مدرســة مــار 
ــى  ــجّع عل ــل يش ــة، وظ ــدة« الخاص ــاس الجدي الي
ــاتذة  ــب األس ــق مطال ــل تحقي ــن أج ــات م اإلضراب
ــر  ــاك تام ــة ج ــر المدرس ــه مدي ــرض علي ــى ع حت
فــي آخــر العــام الدراســي أن يطلــب مــا يريــد 
ــه.  ــص من ــد أن يتخل ــة. كان يري ــادر المدرس ويغ
فصرفــه صرفــًا كيفيــًا بعدمــا أعطــاه مســتحقاته. 
لغرفــة  خلــو  بــدل  حنــا  دفــع  المبلــغ  وبهــذا 
إضافيــة مجــاورة للشــقة التــي يســكنها فــي عيــن 
المريســة، وضمهمــا إلــى بعــض، وتــزوج فــي 

الشــقة »الموســعة«.
ــه  ــا تعيين ــب حن ــة طل ــن الجامع ــه م ــد تخرج بعي
ــم  ــر التعلي ــروت. جــاء الرفــض. لكــن مدي فــي بي
الثانــوي محمــد الحــاج وعــده بــأال يعينــه فــي 
مــا  أقصــى  هــذا  كان  رأســه.  مســقط  رحبــة، 
يســتطيع فعلــه كــي ال يخســر الشــاب شــقته 
فــي  »الموقــت«  التعييــن  فجــاء  البيروتيــة. 
»ثانويــة صيــدا الرســمية للبنيــن«. لــم يكــن حنــا 
ــات  ــة سرفيس ــب بثاث ــد. يذه ــادة بع ــد القي يجي
ويعــود بمثلهــا كل يــوم. إلــى أن حــدث االجتيــاح 
اإلســرائيلي فــي العــام 1982، فطلــب نقلــه إلــى 

ــة. ــروف األمني ــة الظ ــى خلفي ــروت عل بي

»الشيوعي اللعين«
ــي  ــن الت ــرة التمري ــى فت ــد أنه ــا ق ــن حن ــم يك ل
تســبق التثبيــت عندمــا قــرر وزيــر التربيــة عصــام 
ــل  ــن الجمي ــة أمي ــى حكوم ــوب عل ــوري، المحس خ

مــن  أخــرى  مجموعــة  مــع  وضعــه  اليمينيــة، 
األســاتذة علــى الئحــة الصــرف بســبب نشــاطاتهم 
السياســية والنقابية. كانت األســماء علــى الائحة 
إمــا شــيوعية أو قريبــة مــن »حركــة فتــح«. وفــي 
الليلــة ذاتهــا التــي كانــت مســودة قــرار الصــرف 
الكاتبــة حدثــت للمفارقــة  تطبــع علــى اآللــة 
ــرار  ــة وق ــارت الحكوم ــباط«، فط ــة 6 ش »انتفاض

ــًا. ــرف مع الص

تعــرض  الرســمية«  الغبيــري  »ثانويــة  فــي 
ــر  ــه المدي ــودة. أبلغ ــزاب الموج ــات األح لمضايق
فضــل الحــاج بأنــه ليــس مســؤواًل عــن دمــه 
وطلــب منــه أن يغــادر. المديــر نفســه الــذي 
احتــك المســلحون بــه مــرارًا بعدمــا عاندهــم 
ــا كان  ــددوه. فم ــه، وه ــي غرفت ــار ف ــوا الن وأطلق

منــه إال أن حــزم أغراضــه وطــار إلــى كنــدا.
ــة«. لكــن  ــة حــوض الوالي ــى »ثانوي ــا إل نقــل حن
الحــال هنــاك لــم تكــن بأفضــل ممــا ســبق. 
كانــت االغتيــاالت فــي ذروتهــا ال ســيما تلــك 
ــب  ــيوعي«. كت ــزب الش ــوادر »الح ــت ك ــي طال الت
ــارة  ــذة الصــف العب ــى زجــاج ناف أحــد الطــاب عل
الشــيوعي  أيهــا  الصــف  التاليــة: »أخــرج مــن 
اللعيــن«. ومجــددًا مــن »ثانويــة حــوض الوالية« 
ــا زال  ــي م ــة« الت ــى المصيطب ــة وط ــى »ثانوي إل
يــدرس فيهــا، إلــى جانــب »مدرســة مــار اليــاس 

بطينــا الثانويــة«.

ترشــح حنــا كمنــدوب لألســاتذة فــي »ثانويــة 
ــرب  ــكن بالق ــاد وس ــي ع ــة« الت ــى المصيطب وط
منهــا بعدمــا كان قــد اســتلم تنظيــم المعلميــن 
فــي »الحــزب الشــيوعي«. عمــل جاهــدًا كــي يقنــع 
ــوا  ــد كان ــه. فق ــى بجدارت ــزب القدام ــي الح معلم
فــي معظمهم مــن الشــيوعيين »العتــاق« الذين 
يقودهــم »مســؤول  أن  بســهولة  يبلعــوا  لــم 
ــر  ــس أكث ــت انغم ــع الوق ــاب«. وم ــافة الش الكش

ــن. ــي للمعلمي ــيج النقاب ــي النس ف

العليــا  االتصــال  لجنــة  ســر  أميــن  حنــا  كان 
المناطــق  فــي  الثانــوي  التعليــم  ألســاتذة 
»الوطنيــة« )تضــم بيــروت الغربيــة والشــمال 
والجنــوب والبقــاع( عندمــا انتهــت الحــرب. وفــي 
ــة  ــة تنفيذي ــاك لجن ــرقية كان هن ــق الش المناط
ألســاتذة التعليــم الثانــوي يمتــد حضورهــا مــن 
ــد  ــاوالت توحي ــدأت مح ــيما. ب ــى كفرش ــل إل جبي
حنــا  تعــاون  واحــدة.  رابطــة  فــي  اللجنتيــن 

وآخــرون مــع »الحركــة الثقافيــة فــي إنطليــاس« 
األســاتذة  مــن  وعــدد  العونــي«  و»التيــار 
الشــيوعيين فــي »الشــرقية« مــن أجــل تنظيــم 
لتنتخــب  الثانويــات  فــي  عموميــة  جمعيــات 
مندوبيــن. كانــت الخطــوة األولــى التــي تســبق 
الثانــوي  التعليــم  أســاتذة  »رابطــة  توحيــد 
الرســمي«. ومــن ثــم عقــدت اجتماعات مشــتركة 
دامــت علــى مــدى عــام كامــل مــن أجــل صياغــة 
ــب  ــؤاد صع ــاء ف ــة. وج ــي للرابط ــام الداخل النظ
أول رئيــس للرابطــة ثــم تبعــه أحمــد ســنجقدار.

الكيميــاء التــي يدرّســها حنــا غريــب ثالــث 
رئيــس منتخــب للرابطــة لــم تكــن يومــًا جيــدة 
ــن. ال  ــات المتعاقبي ــاء الحكوم ــن رؤس ــه وبي بين
يحبونــه مثلمــا ال يحبــون كل صــوت يطالــب 
ويضغــط ويعارك ويحتســب تفاصيــل التفاصيل 
ــا ال يتعــب. مــا زال يحافــظ علــى  باألرقــام. وحن
فظاظــة الريــف ووضوحــه، الريــف الــذي أتــى 
منــه. وال يــرى نفســه أبــدًا أمينــًا عامــا لـ»الحــزب 
ــة  ــة مركزي ــذي يشــغل عضــو لجن الشــيوعي« ال
ــا ال  ــر. كم ــيوعيون كث ــم ش ــا يحل ــى م ــه، عل في
ــذي  ــة ال ــن رحب ــة. اب ــرًا بحقيب ــه وزي ــرى نفس ي
حفــظ جيــدًا شــعور الجــوع والبــرد نقابــي يعــرف 
جيــدًا أيــن يضــع قدميــه. اختــار أن يكــون مظلــة 
ــن  ــوع النقابيي ــن ن ــس م ــه لي ــن. لكن للمعلمي
الذيــن يحرصــون علــى أناقتهــم وتناســق ألــوان 
ثيابهــم. فاهتماماتــه تتركــز علــى التنســيق مــع 
روابــط أخــرى إلحياء »هيئــة التنســيق النقابية«. 
»يفقــع« إضرابــًا مــن هنــا، ويعمــل علــى إســقاط 
مشــروع يقضــم الحقــوق مــن هنــاك. واألســاتذة 
لــم يخذلــوا يومــًا »المظلــة« التــي ال تديــن 
ألحــد بقــدر مــا تديــن لعائلتهــا الصغيــرة التــي 
خســرت حضورهــا األبــوي فــي أيــام وليالــي 

ــرة. ــركات الكثي التح

يحــدث فــي العــادة أن يكــون تلميــذ المدرســة 
الوقــت  مــع  تهــدأ  اندفاعتــه  لكــن  مشــاغبًا، 
ــدث  ــب ح ــا غري ــة حن ــي حال ــه. ف ــر حماس ويفت
التلميــذ الهــادئ والصامــت غالبــًا،  العكــس. 
صــار يــزداد شــغبًا كلمــا تقــدم بــه العمــر. لكنــه 
شــغب مــن النــوع الــذي ال بــد أن تكــون نتائجــه 
إيجابيــة علــى قطــاع واســع مــن النــاس. شــغب 
ال تغذيــه قــوة بحجــم قلــق هيانــة المهمومــة 
والخائفــة علــى أطفالهــا مــن الفقــر والعــوز 

والمجهــول.

األستاذ المشاغب حنا غريب )2(
من لبنان :
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من األخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

عمال النظافة يهددون بالتصعيد

إضراب في مستشفى خاص بـ'الشرقية'

موظفو الكهرباء يطالبون بتثبيتهم

وقفة احتجاجية نقابية بحلق الوادي

إضراب عام لموظفي الدولة في صنعاء

عمال المالية يهددون باالضراب

الهند : اضراب 180 مليون عامل

مقتل شرطيين في هجوم على دورية في الدمام

احتجاج العمال المفصولين باألقصر

زيادة في رواتب عمال السياحة

محطات كهرباء عدن في خطر

حالة غليان بسبب إلغاء التقاعد المبكر

عمدة بلدة إيطالية ينظف شوارعها بنفسه

استقدام عاملتي منزل ال تستطيعان الوقوف

مظاهرات في بغداد بشأن الرواتب

تشغيل 2800 عامل في شركة فوسفات

مسلحون يطلقون النار على عمال مطعم

57 صيدليا يضربون قرار المناوبة عرض الحائط

سائق قطار ياباني يتبول على القضبان

انقاب شاحنة لجمع األزبال
ــال النظافــة  نّظــم أمــام مقــر بلديــة ســطات، عــدد مــن عمّ
مردّديــن  احتجاجيــة،  وقفــة  “أوزون”  لشــركة  التابعيــن 
شــعارات للمطالبــة بمنحــة العيــد، خاصــة أن أغلبهــم ال 
ــى  ــة إل ــم، باإلضاف ــب تعبيره ــة، حس ــن األضحي ــون ثم يملك
تحســين ظــروف العمــل ومدّهــم بالوســائل المناســبة ألداء 

ــة. ــن المردودي ــع م ــل الرف ــن أج ــم م مهامه

دخــل إضــراب كادر مستشــفى ســعد التخصصــي فــي مدينــة 
الخبــر فــي المنطقــة الشــرقية مــن الســعودية يومــه الثالــث 
علــى التوالــي احتجاجــا علــى عــدم صــرف رواتبهــم منــذ أكثــر 
مــن ثاثــة أشــهر. وأشــارت ممرضــة  تعمــل فــي المستشــفى 
إلــى أن كل الطاقــم الطبــي »تقريبــا« يشــارك فــي اإلضــراب، 
فــي حيــن أن العامليــن فــي التنظيــف والحراســة ذوي الرواتب 
ــي  ــاركوا ف ــم يش ــتحقاتهم  ل ــلمون مس ــن يتس ــى الذي األدن

اإلضــراب.

تظاهــر العشــرات مــن العامليــن بصيغــة عقــود مؤقتــة 
ديــوان  قــرب  الكهربــاء  وزارة  دوائــر  فــي  يوميــة  واجــور 
المــاك  علــى  بتثبيتهــم  مطالبيــن  البصــرة  محافظــة 
ــم  ــان حقوقه ــية وضم ــم المعيش ــين ظروفه ــم لتحس الدائ
الوظيفيــة. وأيضــا تظاهــر مجموعــة أخــرى متكونــة مــن 
ــن  ــرب م ــاء بالق ــي وزارة الكهرب ــود ف ــي العق ــرات موظف عش
ــم. ــاك الدائ ــى الم ــم عل ــن بتثبيته ــوزارة مطالبي ــى ال مبن

قــام عــدد مــن أعــوان وإطــارات الشــركة التونســية للماحــة 
ــوادي للتعبيــر  ــق ال ــاء التجــاري بحل بوقفــة احتجاجيــة بالمين
بعــدم  للشــركة  العــام  المديــر  لتمســك  رفضهــم  عــن 
ــاء  ــه االلتق ــس ورفض ــال تون ــاد عم ــة اتح ــع نقاب ــل م التعام
ــي  ــرف نقاب ــع ط ــل إال م ــدم التعام ــى ع ــده عل ــم و تأكي به
واحــد وهــو مــا يمثــل حســب المحتجيــن انتهــاكا لاتفاقيــات 
مــع  ومتناقضــا  النقابيــة   للتعدديــة  الضامنــة  الدوليــة 
النقابيــة. بالتعدديــة  تقــر  التــي  الحكوميــة  السياســات 

ــة فــي صنعــاء بإضــراب شــامل  ــدأت رابطــة موظفــي الدول ب
وتعليــق الشــارات الحمــراء، احتجاجــًا علــى اســتمرار مصــادرة 
ــرادات  ــارس باإلي ــذي يم ــث ال ــن والعب ــتحقاقات الموظفي اس
العامــة، والــذي تســبب فــي انهيــار اقتصــادي عــام أدى إلــى 
توقــف دفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام والمختلــط فــي 
اليمــن. ودعــت الرابطــة موظفــي الدولــة كافــة إلــى اإلضــراب 
ــى  ــال عل ــل العم ــى يحص ــبت، حت ــن الس ــداء م ــامل ابت الش

ــتحقاقاتهم. اس

دخــل عمــال الماليــة فــي إضــراب امتــد لثاثة أيــام. وجــاء هذا 
اإلضــراب  بعــد رفــض وزيــر الماليــة عبــد الرحمــن بــن خالفــة 
االســتجابة لمطالبهــم العالقــة والمرفوعــة ســابقًا والتــي 
تتعلــق بصــرف المنــح والترقيــة اآلليــة للعمــال واالســتفادة 
مــن النظــام التعويضــي وإدمــاج المتعاقديــن فــي مناصــب 
دائمــة. وأكــد اتحــاد عمــال الماليــه أنــه فــي حالــة عــدم 
اســتجابة الــوزارة لمطالبهــم المشــروعة وفتــح أبــواب الحــوار 

ســتقوم باتخــاذ إجــراءات أخــرى بحســب القانــون.

ــى  ــا عل ــد احتجاج ــي الهن ــل ف ــون عام ــرب 180 ملي أض
إصاحــات اقتصاديــة تشــمل رفــع الحــد األدنــى لألجــور 
ــة إن  ــة الهندي ــة. وتقــول الحكوم ــر المدرب ــة غي للعمال
اإلصاحــات ضروريــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي، بينمــا 
تــرى النقابــات أن رفــع الحــد األدنــى لألجــور ينبغــي أن 
يكــون ضعــف مــا تقترحــه الحكومة التــي تطبــق بالفعل 
حــدا أدنــى لألجــور أعلــى مــن الحــد الــذي أعلنــت عنــه.

قالــت وزارة الداخليــة الســعودية إن شــرطيين اثنيــن قتــا فــي 
هجــوم شــنه مســلحون مجهولــون علــى دوريتهمــا فــي مدينــة 
الدمــام بالمنطقــة الشــرقية. ولــم توجــه الســلطات الســعودية 
اتهامــا ألي جهــة بالمســؤولية عــن الهجــوم، ولكــن مــا يعــرف 
ــؤوليته  ــابق مس ــي الس ــن ف ــامية« أعل ــة اإلس ــم »الدول بتنظي

عــن هجمــات مماثلــة.

ــي  ــدق الجول ــن فن ــن م ــن المفصولي ــن العاملي ــدد م ــم ع نظ
األقصــر،  بمحافظــة  العاملــة  القــوي  أمــام مديريــة  ســالم، 
احتجاجًــا علــى فصلهــم تعســفيا. وقــال العاملــون المفصولــون 
ــة  ــفيًا بالمخالف ــًا تعس ــم فص ــدق أن اإلدارة فصلته ــن الفن م
مــع قانــون العمــل مشــيرا إلــى أن عددهــم يبلــغ نحــو 35 عامــًا 

ــرة. ــهور األخي ــال الش ــدق خ ــن الفن ــم م ــم فصله ت

توصلــت نقابــات الســياحة وجامعــة النــزل إلــى اتفــاق تــم 
بمقتضــاه الغــاء إضــراب عمــال الفنــادق المقــرر يومــي 17 
و18 ســبتمبر/ أيلــول الحالــي. وبمقتضــى هــذا االتفــاق، يمكــن 
لعمــال الســياحة الحصــول علــى زيــادة فــي رواتبهــم فــي حــدود 
6 % بعــد اعتــراض أصحــاب الفنــادق علــى هــذه الزيــادة بدعــوى 
صعوبــة الوضــع فــي القطــاع، مــا دفعهــم إلــى القيــام بجهــود 

ــى مواطــن الشــغل الحاليــة. ــة للمحافظــة عل إضافي

تشــهد محطــات كهربــاء عــدن خطــرًا محدقــًا بــات يهــدد بإنهيار 
ــريعًا.  ــه س ــم تدارك ــم يت ــام إن ل ــال أي ــا خ ــة بأكمله المنظوم
حيــث بينــت مصــادر عماليــة أن محطــة الحســوة  تشــهد منــذ 
األحــد إضــراب عمالــي بســبب عــدم تســلم العمــال مســتحقاتهم 
الماليــة “اإلضافــي” عــاوة عــن النصــف المتبقــي مــن إكراميــة  
رمضــان ممــا أدى إلــى مغــادرة العمــال مضربيــن عــن العمــل 
لتبقــى المحطــة دون فريــق صيانــة األمــر الــذي يهــدد بحــدوث 

كارثــة. وانقطــع التيــار الكهربائــي فــي عــدن إلــى 17 ســاعة.

ــا  ــة غليان ــة الجزائري ــي العاصم ــة ف ــة الصناعي ــهد المنطق تش
ــذي  ــر ال ــاع األخي ــة باالجتم ــه الحكوم ــذي اتخذت ــبب القرارال بس
ــد  ــاء التقاع ــأن إلغ ــل بش ــاب العم ــات أرب ــة ومنظم ــم النقاب ض
المبكــر، وذلــك فــي إطــار إجــراءات التقشــف التــي تطبقهــا 
الحكومــة مــن أجــل إعــادة التــوازن إلــى الصنــدوق الوطنــي 
للتقاعــد الــذي يعانــي مــن متاعــب ماليــة. ونظــم العمــال وقفــة 
احتجاجيــة ضــد القــرارات التــي أيدتهــا النقابــة. ويتوقــع انتقــال 
ــى قطاعــات أخــرى فــي ظــل سياســة التقشــف. ــان إل هــذا الغلي

قــام عمــدة أحــد البلــدات اإليطاليــة وأعضــاء مجلــس البلدة 
بتنظيــف شــوارعها بأنفســهم لعــدم وجــود عمــال نظافــة 
فــي الخدمــة. وكان أحــد أعضــاء مجلــس البلــدة ووالــد نائب 
العمــدة يشــاركون فــي عمليــة التنظيــف مســتخدمين 
خرطــوم ضغــط عالــي للميــاه لتنظيــف الشــوارع ، حيــث إن 
آخــر عامــل نظافــة فــي مدينــة زيرفوليــو تقاعــد منــذ ســتة 

أشــهر، ولــم يعيــن جهــاز المدينــة عامــا آخــر حتــى اآلن.

أنــه  الزيلعــي  ذكــر عضــو مجلــس الشــورى الدكتــور أحمــد 
ــية  ــن الجنس ــن م ــن منزليتي ــهر عاملتي ــدة أش ــل ع ــتقدم قب اس
البنغاليــة ليتفاجــأ حيــن حضورهمــا بأنهمــا كبيرتــان في الســن، 
ــم  ــى الرغ ــا عل ــى قدميهم ــوف عل ــي الوق ــة ف ــان صعوب وتواجه
مــن أن عمريهمــا فــي جــواز الســفر ال يتجــاوز الـــ35 عامــًا. ووفقــًا 
لصحيفــة »عــكاظ«، إنــه ســأل العاملتيــن عــن أعمــار أبنائهمــا، 

ــا. ــر 35 عام ــن العم ــغ م ــنًا يبل ــم س ــد أن أكبره فوج

ــي  ــة ف ــرة احتجاجي ــن بتظاه ــطين المدنيي ــرات الناش ــرج عش خ
الحكومــة  بغــداد مطالبــة  العاصمــة  التحريــر وســط  ســاحة 
ــاس  ــدم المس ــة وع ــة المالي ــول لألزم ــاد حل ــي ايج ــراع ف باالس

والمتقاعديــن.  الموظفيــن  برواتــب 
وشــدد متظاهــرو التحريــر علــى ضــرورة تنفيــذ المزيــد مــن 
اإلصاحــات ومحاســبة المســؤولين الفاســدين، الفتــا إلــى أن 
التظاهــرة شــهدت مشــاركة عشــرات العمــال الذيــن طالبــوا 
ــان. ــة والمع ــوزارة الصناع ــة ل ــركات التابع ــل الش ــادة تأهي بإع

قالــت شــركة فوســفات قفصــة وشــركة المجمــع الكيميائــي 
المملوكتــان للدولــة إنهمــا ســتوظفان حوالــي 2800 عامــل 
ــفات  ــاج الفوس ــت إنت ــف أوقف ــة بوظائ ــات للمطالب ــد احتجاج بع

ــادرات. ــف الص ــددت بوق ــس وه ــي تون ف
ومثــل اإلعــان عــن توظيــف هــذا العــدد مــن العامليــن مؤشــرا 
ــذي أثــر  ــة حــل أزمــة الفوســفات فــي تونــس ال ــا إلمكاني إيجابي
ــذي يعانــي علــى عــدة  ــه علــى االقتصــاد ال تراجــع صادراتهــا من

ــرى. ــتويات أخ مس

ــر مواقــع التواصــل االجتماعــي) فيــس بــوك(  ــداول نشــطاء عب ت
مقطــع فيديــو يظهــر إطــاق مســلحين النــار مباشــرة علــى عمال 
ــات  ــم وجب ــي تقدي ــم ف ــد تاخره ــدن بع ــم بع ــد المطاع ــي اح ف
الطعــام. ورصــدت كاميــرا المطعــم لحظــة إطــاق النــار علــى احد 
العمــال بعــد ان حــاول االختبــاء خلــف مكتــب المحاســب ومــن ثــم 
الهــرب لكــن المســلحين اكتشــفوا ذلــك وباشــروا بإطــاق النــار 
عليــه. وأكــدت مصــادر صحفيــة ان الحادثــة أســفرت عــن جريــح 

فــي حالــة خطــرة.

ضــرب 57 صيدليــا مناوبــا قــرار مديريــة الصحــة بالعاصمــة 
المداومــة أليــام عيــد  رغــم تحديــد نظــام  الحائــط  عــرض 
األضحــى المبــارك، خاصــة فيمــا تعلــق بتحديــد الصيدليــات 
لضمــان الخدمــة فــي ظــل عــدم إشــهار الجهــة المكلفــة بمتابعــة 
ــة  ــم العاصم ــات بإقلي ــن الصيدلي ــن لعناوي ــة المناوبي الصيادل
طيلــة أيــام العيــد، مــا أدخــل المرضــى فــي رحلــة بحــث مضنيــة 

ــة. ــن أدوي ع

ــلوك  ــن س ــذار ع ــة لاعت ــارات ياباني ــركة قط ــرت ش اضط
أحــد ســائقيها الــذي تبــول علــى قضبــان الســكة الحديــدة 
أثنــاء ســير القطــار، حتــى ال يتأخــر عــن موعــده. ومــن 
شــدة خوفــه مــن التأخــر، قــرر الســائق عــدم الذهــاب إلــى 
المرحــاض، ولمــا اضطرتــه الحاجــة إلــى التبــول، فتــح بــاب 
عربــة القيــادة وفعلهــا علــى القضبــان والقطــار يســير 

ــرعته. ــى س بأقص

ــت  ــث انقلب ــال ،حي ــم أزي ــي اقلي ــرة ف ــير خطي ــادث س ــع ح وق
ــروح  ــائق بج ــة الس ــن إصاب ــفر ع ــا أس ــال مم ــع األزب ــاحنة لجم ش
ــب عامــان  ــه ، فيمــا أصي فــي رأســه ، ومرافقــه بكســر فــي رجل
اخــران بجــروح طفيفــة، وســارع بعــض المواطنيــن إلــى مســاعدة 

ــاحنة. ــل الش ــن داخ ــم م ــن وإخراجه المصابي

عمال المناجم ينظمون مسيرة على األقدام
ــابقا  ــرب س ــم المغ ــال مناج ــم عم ــى نظ ــد األضح ــة عي ــي ليل ف
ــى  ــيرة عل ــيلكوز مس ــى الس ــهم مرض ــمون أنفس ــن يس والذي
ــف  ــض مصاري ــة بتعوي ــاط للمطالب ــة الرب ــو مدين ــدام نح األق
ــوية  ــة بتس ــى المطالب ــة ال ــازة باالضاف ــف الجن ــل ومصاري التنق
وضعيــة العمــال الذيــن ســبق طردهــم مــن الشــركة وتســوية 

ــي. ــان االجتماع ــدوق الضم ــي صن ــح ف التصري

المغرب
السعودية

 
 العراق
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تون

اليمن 
الجزائر 

حول العالم
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 االتـحـاد العـالـمـي للنـقــابــات

هــل االتحــاد الدولــي لنقابــات عمــال العــرب فــي أيــٍد أمينــة ؟
ــي  ــاد العمال ــس االتح ــن رئي ــان غص ــد غس تقل
االميــن  منصــب  مؤخــرًا  لبنــان  فــي  العــام 
العــام لاتحــاد الدولــي لنقابــات عمــال العــرب 
))ICATU والــذي كان يشــغله فــي الســنوات 
الخمــس الماضيــة الرفيــق رجــب معتــوق بــكل 
اقتــدار وتمكــن مــا يجعلنــا نســلط الضــوء على 
االميــن العــام الجديــد فــي منصبــه ونســأل إذا 
كان غســان غصــن قــادرًا علــى قيــادة االتحــاد 
الدولــي لنقابــات عمــال العــرب كمــا فعــل 

ــلفه؟ س
النقابيــة  الحركــة  وضــع  فــي  المتمعــن  إن 
مــن  تعانــي  أنهــا  بوضــوح  يــرى  اللبنانيــة 
ــة،  ــار دراماتيكــي خــال الســنوات الماضي انهي
رغــم قيــام العديــد مــن الجمعيــات والنقابــات 
االتحــاد  لتحريــك  اســتنهاضية  بمشــاريع 
العمالــي لكــن مــن دون أي جــدوى. يراهــن 
ــان  العديــد مــن العمــال والموظفيــن فــي لبن
غســان  بقيــادة  العمالــي  االتحــاد  أن  علــى 
فبرغــم  وشــيك.  مــوت  نحــو  متجــه  غصــن 
ــى العمــال  ــة التــي فرضــت عل الظــروف الصعب
والمســتخدمين، ال يوجــد أي اســتنكار أو أيــة 
محاولــة تصحيــح مــن قبــل االتحــاد العــام. 
بينمــا المصائــب كوقــع الســهام علــى رأس 
ــرى" وال  ــر أخ ــة تج ــان " مصيب ــي لبن ــال ف العم
حيــاة لمــن تنــادي فــي االتحــاد العمالــي العــام. 
تعرضــت الســاحة النقابيــة فــي لبنــان إلــى 
صدمــات متتاليــة. وأصبحــت تحــركات االتحــاد 
العــام تثيــر الشــك والريبــة بأنهــا تعمــل فــي 
عكــس التيــار العمالــي ولــم تعــد تضــع كفهــا 
ــور  ــح االج ــن تصحي ــداًل م ــن. فب ــف المتعبي بك
قــام االتحــاد العــام بخفــض الحــد االدنــى لألجر 

ــرة وســط  ــف لي ــى 675 أل ــرة إل ــف لي مــن 960 أل
واالســتمرار  اللبنانــي.  الشــارع  ســخط وغضــب 
فــي صــرف اشــتراكات زهيــدة جــدًا فــي الصنــدوق 
ــتمرارية  ــدد اس ــي ته ــان االجتماع ــي للضم الوطن

ــدوق.  ــذا الصن ه
رئيــس االتحــاد العمالــي العــام غســان غصــن 
ــه  ــه مركون ــيارته الفاره ــه وس ــى مكتب ــًا عل جالس
علــى حافــه الطريــق يــرد علــى سلســلة االتصــاالت 
ــائله  ــان ومس ــال لبن ــن عم ــخ م ــة والتوبي الهاتفي
ــر،  ــال وينش ــا يق ــى كل م ــكار عل ــن باالن االعاميي
مؤكــدًا أن الوضــع العمالــي فــي لبنــان علــى خيــر 
مــا يكــون، وأنــه قــد ســبق ومــا زال يحقــق الكثيــر. 
لبنــان جعــل  فــي  العــام  العمالــي  االتحــاد  إن 
ــن  ــداًل م ــف ب ــو الخل ــع نح ــة تتراج ــة النقابي الحرك
أن تتقــدم إلــى األمــام، وهــو ســبب ضيــاع الحقــوق 
عــن  الحقيقــي  المدافــع  وغيــاب  المهــدوره، 
العمــال، وال نســتطيع أن نعــزل رئيــس االتحــاد 

ــل  ــو يتحم ــدًا... فه ــن بعي ــان غص ــام غس الع
جــزء كبيــر فــي مــا وصــل إليــه لبنــان..... 
وعــن قيادتــه لاتحــاد الدولــي لنقابــات عمــال 
التاريــخ  بالحســبان  أن نضــع  يجــب  العــرب 
ــون  ــن يك ــدًا، وحي ــرفًا ج ــن مش ــم يك ــذي ل ال
مــن ســبقه فــي هــذا المنصــب وهــو النقابــي 
كان  الــذي  معتــوق  رجــب  والرفيــق  الكبيــر 
علــى درايــة تامــه باوضــاع العمــال فــي الخليــج  
والــدول العربيــة وعلــى مقــدرة كبيــرة بقيــادة 
ــدار، ذو  ــكل اقت ــم ب ــذا الحج ــي به ــاد عمال اتح

ــة.  ــة عالي ــعة وهم ــرة واس خب
يجــب علــى األميــن العــام لاتحــاد الدولــي 
للنقابــات )ICATU( أن يــوازي مــن ســبقه ولــو 
بالقليــل علــى  أن يؤخــذ بالحســبان تاريــخ 
األميــن العــام ومــا هــو قــادر علــى فعلــه، وأن 
تكــون لديــه مواقــف مشــرفه تليــق باالتحــاد ال 

ــع أحــد.  ــون ال تنف ــع صاب فقاقي

بيــان اتحــاد النقابــات العالمــى حــول ضحايــا الفيضانــات 
يعــرب اتحــاد النقابــات العالمــي، الــذي يمثــل فــي عضويتــه 92 مليــون عامــل مــن 126 
ــد  ــي الهن ــات ف ــال والعائ ــعب والعم ــاه الش ــه تج ــق حزن ــن عمي ــم، ع ــول العال ــة ح دول

ــة.  ــن 52 ضحي ــر م ــم أكث ــغ عدده ــات والبال ــا الفيضان ــوص ضحاي بخص
نعتبــر الحقيقــة المرفوضــة هــي أن القــرن الـــ21 يفقد فيــه البســطاء من النــاس أرواحهم 

بســبب هطــول األمطــار الغزيــرة والفيضانات والــزالزل وكل أنــواع الكــوارث الطبيعية.
ــال  ــرا والعم ــر فق ــم األكث ــروف ه ــذه الظ ــل ه ــي مث ــم ف ــدون أرواحه ــن يفق ــؤالء م فه

والعاطلــون عــن العمــل والمزارعــون الفقــراء.
توضــح هــذه الصــورة أن الســبب هــو االســتغال الرأســمالي .. ويلقــى الضحايــا حتفهــم 
ظلمــا،  كمــا نطالــب الحكومــة الهندية باتخــاذ كل اإلجــراءات العاجلة للتخفيف عــن الناس.

o غسان غصن. o الرفيق البطل / رجب معتوق. 
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تكنولوجيا 

»4DX« مياه وثلوج ومقاعد متحركة.. مرحبا بكم في سينما

بهذه الطريقة يمكنك توثيق كل لحظاتك في السفر
يوفــر تطبيــق VOLO تجربــة ســفر ممتعــة للســياح وعشــاق 
الســفر، وذلــك مــن خــال توثيــق كل لحظاتهــم وذكرياتهم 
خطــوة بخطــوة وبســهولة تامــة، وذلــك منــذ اللحظــة األولى 
ــم.  ــى منازله ــودة إل ــة الع ــرة ولغاي ــن الطائ ــى مت ــم عل له
الســفر  أثنــاء  التطبيــق جمــع كل تجاربــك  حيــث يتيــح 
ــع،  ــور، المواق ــل الص ــة، مث ــهولة تام ــد بس ــكان واح ــي م ف
الماحظــات، االتجاهــات ومــن ثــم خلــق قصــة تفاعليــة 

ــى. ــة ال تنس ــفر لحظ ــة الس ــن تجرب ــل م تجع
ــاء  ــارب أثن ــة التج ــجيل كاف ــة تس ــق إمكاني ــم التطبي ويدع
الســفر كالوجهــات وغيرهــا دون الحاجــة لاتصــال باإلنترنت 

مــع إمكانيــة إدراج الصــور والماحظــات لهــا.
ــإن  ــا ف ــكان م ــي م ــة ف ــورة معين ــاط ص ــد التق ــًا عن فمث
ــع الخــاص  ــًا مــع الموق ــق ســيقوم بتخزينهــا تلقائي التطبي
بالصــورة وتحديــد اليــوم والوقت مــع إمكانيــة إضافة تعليق 
منــك حــول الصــورة، وبنهايــة الرحلــة ســيكون لديــك تجربة 
ــًا بطريقــة أنيقــة. ــة بــكل لحظاتــك ومقســمة زمني متكامل

وأحــد آخــر االبتــكارات فــي عالــم صــاالت 
العــرض هــي ســينما »4DX«، التــي تنقلــك 
إلــى داخــل أجــواء الفيلــم، عبــر توظيــف 

مؤثــرات تحاكــي الحــواس الخمــس.

وال تتعجــب إن كنــت جالســًا وبــدأ مشــهد 
مطــاردة فــي الفيلــم وبــدأت تشــعر بالهــواء 
ــى  ــى وجهــك وشــعرك وكأنــك تركــض إل عل
.»Face Air« جانــب البطــل، بفضــل تقنيــة

أمــا فــي المشــاهد الماطــرة و«المبللــة«، 
الميــاه تتســاقط  الزائــر بزخــات  سيشــعر 
عليــه، وإن لــم يرغــب الزائــر بــأن يتبلــل، 

يوجــد زر إليقــاف هــذه الخاصيــة.

VOLO
ال جي تعلن عن اول شاشتين بقياس 38 بوصة

أعلنــت شــركة إل جــي عمــا قالــت إنهــا أكبــر شاشــة فائقة 
العــرض UltraWide فــي العالــم، وهــي شاشــة منحنيــة 
بقيــاس 38 بوصــة تعتــزم عرضهــا خــال معــرض إيفــا 
برليــن IFA 2016 الــذي ينطلــق بعــد أيــام فــي ألمانيــا.

وإلــى جانــب الشاشــة الفائقــة العــرض بقيــاس 38 بوصة 
الجديــدة، والتــي تحمــل اســم الطــراز 38UC99، كشــفت 
 34UC79G ــة ــن الشاش ــة ع ــة الجنوبي ــركة الكوري الش
الفائقــة العــرض والمنحنيــة أيضــا والمخصصــة لعشــاق 
األلعــاب والتــي تمتــاز بأنهــا توفــر معــدل تحديــث يبلــغ 

144 هرتــزًا.

 Galaxy       
  Note7
المميزات:

- IP68 certified مقاوم للمياه 
حتى عمق 1.5 متر لمده 30 

دقيقه.
- شاشه منحنيه من الجانبين
- ظهر محمى بزجاج كورننج 

غوريا 5.
- مايكروفون إضافى إلزاله 

الضوضاء.
- مزود بقلم مخصص للكتابه.

- يدعم الشحن السريع.
- يدعم الشحن الاسلكى.

العيوب:
- ال يمكن تغير البطاريه.



بقلم / غازي الحمر

التأمينات االجتماعية .. بعد أربعة عقود
دبابيس نقابية

مديــر يترجــى العمــال بســحب التظلــم 
لكــي ال يخســر هــو زيادتــه الســنوية 
والمفارقــة أن موضــوع التظلــم هــو 
فــي  العمــال  بظلــم  المديــر  قيــام 

الســنوية. زيادتهــم 

تــم ابتعــاث 6 مديريــن العــام المنصرم 
ــة  ــة التنفيذي ــي الدرج ــم ف ــان منه اثن
ــي  ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــول عل للحص
إدارة األعمــال، لكــن الطامــة الكبــرى 
هــي أن أصغــر مديــر فيهــم تجــاوز 
الــى  إحالتهــم  وتمــت  الخمســين 
ــران  ــام، ومدي ــذا الع ــة ه ــد بداي التقاع
عنهمــا؟  االســتغناء  يمكــن  أجنبيــان 
ومصاريــف هــذه البعثــات تتجــاوز مئــات 
آالف مــن الدنانيــر ولــم يتــم االســتفادة 
منهــا، الــم يكــن مــن األجــدى ابتعــاث 
مــن هــم أصغــر وأنشــط و يســتطعون 

ــول؟! ــدة أط ــركة م ــة الش خدم

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

كلنــا نفاخــر بوجــود نظــام التأمينــات اإلجتماعيــة بمملكــة 
وصــرح  إقتصــادي  إجتماعــي  نفعــي  كنظــام  البحريــن 
حضــاري إنســاني الغايــة منــه تحقيــق العيــش الكريــم 
للمواطــن والهــدف األســمى تحقيــق األمــن اإلجتماعــي 
ــه  ــل. إن ــي العم ــة ف ــاء وخدم ــول عن ــد ط ــن بع للمتقاعدي
بعــام  والتقاعــد  التأميــن  نظــام  بتطبيــق  البــدء  منــذ 
ــراكة  ــق الش ــي تحقي ــروع ف ــة الش ــك بمثاب 1976 كان ذل
المجتمعيــة والتكافــل مــن خــال اإلســهام فــي إنشــاء 
ــة  ــراف الثاث ــل األط ــن قِب ــه م ــي ودعم ــدوق التأمين الصن
الحكومــة ورب العمــل والعامــل، وال شــك أن الصنــدوق 
التأمينــي وتحديــدًا فــي القطــاع الخــاص مــر بمراحــل 
ــة فــي نظمــه  متغيــرة ومتعرجــة منــذ نشــأته وجــرت غربل
المعتمــدة ســواء اإلداريــة أو الماليــة من ِنســب اإلشــتراكات 
أو عمليــة إحتســاب الراتــب التقاعــدي فعلــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر فــي الوقــت الحاضــر تــم دمــج الصندوقيــن 
ــت إدارة  ــن وأصبح ــا مفصولي ــد أن كان ــاص بع ــام والخ الع
ــوزارة  ــة ل ــت تابع ــد أن كان ــتقلة بع ــة مس ــدوق هيئ الصن
مــن  للمســاهمين  اإلشــتراكات  ِنســب  وكذلــك  العمــل 
ــت %6  ــت 5% أصبح ــد أن كان ــرت فبع ــاج تغي ــي اإلنت طرف
فيمــا يخــص أجــر العامــل ورب العمــل مــن 10% إلــى %12 
وقــد تــم إســتحداث مكافــأة الخدمــة وتغييــر الحــد األدنــى 
ــدى  ــد أن كان ال يتع ــار بع ــى 200 دين ــدي إل ــر التقاع لألج
للغالبيــة العظمــى 120 دينــار. باإلضافــة إلــى وضــع ســقف 
الحــد األقصــى للراتــب التقاعــدي وال نعلــم إن كان يُطبــق 
هــذا النظــام علــى الــكل أم أن هنــاك )بطــة ســوداء وبطــة 
بيضــاء( ولكــن ممــا ال شــك فــي أن المراقــب لتطــورات 
عليــه  أدخلــت  التــي  والتحســينات  التأمينــي  الصنــدوق 
ــب  ــن الجان ــدًا م ــة ج ــر متواضع ــكل أو آخ ــت بش ــد كان فق
المعيشــي للمتقاعــد ولــم ترقــى لمســتوى تطــور المســتوى 
المعيشــي وظــروف المعيشــة فــي ظــل القفــزات الشاســعة 
ــى  ــل عل ــعار والدلي ــم األس ــة وتضخ ــف المعيش ــي تكالي ف
ذلــك أن الحكومــة بــدأت بدعــم األجــر التقاعــدي بمــا 
ــن 150  ــا بي ــراوح م ــي تت ــة والت ــاوة المعيش ــمى بع يس
إلــى 70 دينــار فــي الوقــت الــذي تشــكو فيــه مــن إرتفــاع 
ــه  ــا إن ــة...!! كم ــة العام ــي الميزاني ــز ف ــام وعج ــن الع الدي
برغــم مــن عــاوة المعيشــة إال أن اإلحصائيــات تشــير علــى 
ــم  ــت أجوره ــن الزال ــن المتقاعدي ــى م ــة العظم أن الغالبي
فهنــاك  المعيشــة  تكاليــف  بمســتوى  مقارنــة  متدنيــة 
ــن تقــل رواتبهــم عــن  ــدي البحري نســبة 40 % مــن متقاع
400 دينــار ولنــا أن نتصــور رب األســرة الــذي يعيــل أطفــال 
ــع  ــه م ــي عيش ــى ف ــه أن يتماش ــف ل ــون كي ــل بالدي ومثق
أجــر متدنــي وهــذا مــا يفســره لنــا واقــع الحــاالت العديــدة 

ــن. ــدى المتقاعدي ــف ل ــادة التوظي ــة إع لعملي
التأمينــات  وصنــدوق  اإلجتماعــي  التأميــن  نظــام  إن 
اإلجتماعيــة مضــى عليــه مــن الزمــن أربــع عقــود وكان 
ــن  ــد م ــق العدي ــو ليحق ــور وينم ــرض أن يتط ــن المفت م
ــل  ــاة أفض ــو حي ــن ونح ــب للمتقاعدي ــازات والمكاس اإلمتي
ال أن ينكمــش ويتراجــع ويشــكو مــن التعثــر واإلفــاس 
مجتمعيــة  مؤســفة  كارثــة  فتلــك  للــوراء  والتراجــع 
فــي  الشــركاء  والمســاهمين  للمتقاعديــن  وإقتصاديــة 
الصنــدوق التأمينــي، والتســاؤل الطبيعــي أمــام هكــذا 
واقــع إذًا أيــن الدرســات اإلكتواريــة؟ ومــا جدواهــا ومــا 
جــدوى رفــع نســب اإلشــتراكات؟ ومــا هــو العائــد مــن دمــج 
الصندوقيــن الخــاص والعــام!! واألدهــى مــن كل هــذا 
وذلــك مــا يتــم تداولــه فــي اآلونــة األخيــرة علــى صفحــات 
ــاده أن  ــا مف ــي م ــس النياب ــواب المجل ــان ن ــد ولس الجرائ
لــدى الحكومــة حزمــة مــن اإلجــراءآت التــي ســيتم طرحهــا 
والتصديــق  لإلقــرار  ومناقشــتها  العاجــل  القريــب  فــي 

ــدي  ــن التقاع ــتوى الس ــع مس ــراءآت رف ــذه اإلج ــة ه ــن جمل وم
وتخفيــض نســبة إحتســاب ســنوات الخدمــة مــن 2% إلــى 1.8 % 
وفــي هــذه اإلجــراءآت بــا ريــب لــن يكــون المتقاعــدون بأفضــل 
ــن  ــعر البنزي ــأن س ــذت بش ــي إتخ ــراءآت الت ــن اإلج ــا م ــًا به حظ
ــه  ــي تتج ــف الت ــراءآت التقش ــن إج ــد م ــوم والعدي ــعار اللح وأس
نحــو المزيــد مــن اإلفقــار للمواطــن بصــورة عامــة وللمتقاعــد 
بصــورة خاصــة والتضييــق علــى معيشــته. ولألمانــة أن مــا 
صــرح بــه وزيــر الماليــة مؤخــرًا حــول الدعــم الحكومــي لعــاوة 
المعيشــة فقــد كانــت أرقــام مخيفــة فهــذا الدعــم ال نعلــم ســر 
ــى  ــام 2011 إل ــون بع ــن 12.5 ملي ــورة م ــذه الص ــده به تصاع
ــذا  ــل ه ــام 2015!! ه ــة لع ــنة المالي ــي الس ــون ف 110.4 ملي
ــور  ــي أج ــر وتدن ــد المبك ــام التقاع ــذ بنظ ــرده األخ ــد م التصاع
المتقاعديــن أم هــو بحــر األلغــاز واألرقــام؟ نحــن ال نفقــه فيــه 
... وال نســتوعبه هنــاك اليــوم حوالــي 70 ألــف متقاعــد الحكومــة 
ــى إشــتراكاتهم  ــت عل ــة كانــت الزال مســؤولة تجاههــم ومؤتمن
لســنوات طــوال فــي صنــدوق التأمينــات اإلجتماعيــة ومــن الغيــر 
المقبــول أو المعقــول أن يظــل هــذا الصنــدوق اإلجتماعــي 
تعصــف بــه الهــزات الماليــة ســواء كان مــن ســوء إدارة أو 
ســوء إســتغال ألمــوال المشــتركين، ال نتهــم أحــد بالفســاد... 
ــد  ــق وبعي ــوه الحقائ ــنوات مش ــل لس ــدوق ظ ــذا الصن ــن ه ولك
عــن الشــفافية وأثيــرت حولــه الشــكوك واإلتهامــات وذلــك 
ــتور  ــف المس ــذي كش ــذات وال ــي بال ــروع اإلصاح ــدء المش ــع ب م
ألعــوام ســابقة ونفــض الغبــار عنــه بعــد أن كان مــن المحظــور 
قــراءة ملفاتــه واإلطــاع علــى دهاليــزه فــي الســابق!!إن الرؤيــة 
ــد أن  ــة الب ــات اإلجتماعي ــدوق التأمين ــة صن ــتقبلية لهيئ المس
ــوده  ــن وج ــة م ــق الغاي ــة تحق ــتراتيجية وطني ــى إس ــي عل تبن
والعمــل بنظامــه أال وهــو تحقيق األمــن اإلجتماعــي واإلقتصادي 
ألبنــاء البلــد وتوفيــر حيــاة مســتقرة وكريمــة للمتقاعديــن ال أن 
يظــل المواطــن والعامــل المقلــوب علــى أمــره فــي شــقاء دائــم 
منــذ مهــده حتــى لحــده... وأيــة حلــول لــدى الجهــات المســؤولة 
البــد أن ال تمــس حقــوق ومكتســبات العمــال والمتقاعديــن بــأي 
شــكل مــن األشــكال، فهنــاك بدائــل وحلــول والحكومــة تعلــم 
بهــا أكثــر مــن غيرهــا وعليهــا أن تأخــذ بهــا فحاليــًا لدينــا أكثــر 
مــن 370 ألــف عمالــة وافــدة مــن دون العمالــة المنزليــة فلمــاذا 
ال يتــم اإلســتفادة مــن مســاهماتهم فــي الصندوق ومشــاركتهم 
ــة دون  ــذه العمال ــر ه ــب آخ ــن جان ــبة 3% م ــاء بنس ــدل اإلكتف ب
ــارج  ــة للخ ــغ مالي ــل مبال ــوم بتحوي ــا تق ــن حقوقه ــاص م إنتق
تبلــغ بالمليــارات فلمــاذا ال يفــرض عليهــا نظــام ضرائبــي 
ــد  ــين عوائ ــح تحس ــي لصال ــات وبالتال ــدوق التأمين ــح صن لصال
اإلســتثمارات خصوصــًا إذا علمنــا أن هــذه العمالــة تُشــكل أكثــر 
ــة أخــرى فــي ســياق  ــة ومــن ناحي مــن 75% مــن القــوى العامل
ــي  ــدر ف ــكال اله ــض أش ــدي خف ــكل ج ــم بش ــول ليت ــذه الحل ه
ــة  ــؤولي إدارة الهيئ ــة لمس ــآت الفلكي ــاوات والمكاف ــم الع نظ
ذوي المناصــب العليــا المزدوجــة....  كمــا أنــه بــات اليــوم مــن 
الضــروري إشــراك تمثيــل العمــال ممثليــن بحركتهــم النقابيــة 
ــن  ــق م ــك ح ــات فذل ــة للتأمين ــة العام ــس إدارة الهيئ ــي مجل ف
حقوقهــم فمــن غيــر المعقــول وهــم النســبة الغالبــة مــن 
يوجــد  وال  الصنــدوق  هــذا  فــي  والمســاهمين  المشــتركين 
ــك!!  ــي ذل ــاف ف ــفافية وإنص ــة ش ــه فأي ــي إدارت ــم ف ــل له تمثي
فــي أن يقتصــر التمثيــل علــى طرفــي الحكومــة وأربــاب العمــل 
ــي  ــروع اإلصاح ــة المش ــع مرحل ــر ال يســتقيم م ــذا أم ــط فه فق
للنقابــات  العــام  اإلتحــاد  كان  وإذا  الديمقراطــي.  واإلنفتــاح 
ــه  ــاء ذات ــن تلق ــاركة م ــن المش ــحب م ــابقًا إنس ــوج س ــرار أه بق
فــي الســنوات الماضيــة فالطبقــة العاملــة غيــر مرهونــة بقــراره 
الطائــش ومــن حــق العمــال المطالبــة فــي المشــاركة واإلشــراف 
علــى حقوقهــم فــي التأمينــات وهــو مطلــب قائــم وعــادل وعلــى 
ــزء ال  ــك ج ــق ذل ــه فتحقي ــه وتفعيل ــذ ب ــاص األخ ــات اإلختص جه

ــره.  ــات وتطوي ــام التأمين ــاح نظ ــن إص ــزأ م يتج

وضــع الســامة فــي الشــركة جــدا مخيف 
والحــادث المميــت أتــي ال محالــة  بعــد 
العمــال  عــن  الشــركة  اســتغنت  أن 
المهــام  وأوكلــت  الخبــرة  أصحــاب 
فــزادت  الجــدد  للعمــال  الحساســة 
اإلصابــات والحــروق، فهــل ننتظــر وفــاة 
ــر اإلدارة  ــت نظ ــي نلف ــال لك ــد العم أح
ــح  ــر فت ــع وأن تأخي ــورة الوض ــى خط إل
بــاب التوظيــف ســيدمر خطــط التوفيــر 

الوهميــة التــي تتفاخــر بهــا اإلدارة.

صــدر قــرار بإعطــاء مديــر أو مديــر عــام 
إنــذار مــن قبــل مديــر دائــرة األمــن 
والســامة إذا تأخــر عــن حضــور اجتمــاع 
الســامة الشــهري، والمفارقــة أن هــذا 
ــل  ــادث العام ــاع ح ــر اجتم ــر حض المدي
ــن  ــرًا فأي ــر متأخ ــد الخطي ــة محم خليف

ــة.  المصداقي

تنــص المــادة رقــم 14 مــن قانــون 
ــم  ــق عل ــه يتحق ــي بأن ــل البحرين العم
العامــل بأيــة أنظمــة أو قــرارات أو لوائح 
أو غيرهــا ممــا يســتلزم القانــون وضعه 
ــل إذا  ــن العم ــي أماك ــر ف ــكل ظاه بش
ــل  ــليم العام ــل بتس ــب العم ــام صاح ق
علــى  والحصــول  ذلــك  مــن  نســخة 
ــل  ــا يحص ــن م ــتام. لك ــه باإلس توقيع
فــي البــا أن العامــل يترقــى ليصــل 
الــى درجــة مديــر عــام وليســت لديــة أي 
فكــرة عــن اللوائــح واألنظمــة المعمــول 
ــراءات  ــن اإلج ــك ع ــركة ناهي ــا بالش به
ــال. ــد العم ــذ ض ــى تتخ ــفية الت التعس


