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المطيري مديرًا لمنظمة العمل العربي 

المهرجان العائلي الترفيهي 

ندوة : حقوق العامل في البحرين
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عقــد رئيــس نقابــة عمــال ألبــا علــي البنعلــي نــدوة 
بعنــوان »حقــوق وواجبــات العامــل فــي البحريــن« 
الوطنــي  التجمــع  جمعيــة  اســتضافتها  والتــي 

ــود«، ــتوري »ج الدس

عـمـال الـبـا 

بعد سلسلة من االعتصامات.. التوصل لحل حول العالوة االجتماعية 
اســتطاعت نقابــة عمــال البا بعد 
سلســلة اعتصامــات متواصلــة 
ــل  ــارم التوص ــي ع ــب عمال وغض
التنفيذيــة  االدارة  التفــاق مــع 
ــار.  ــرين دين ــالوة العش ــول ع ح
ــرر  ــاق، تق ــذا االتف ــار ه ــي إط وف
ــارًا  ــرين دين ــالوة العش ــرف ع ص
ــول  ــو معم ــا ه ــام 2015 كم لع
الماضيــة.  الســنوات  فــي  بــه 
وتــم االتفــاق أيضــًا علــى وضــع 
ــتركة  ــات مش ــات ومقترح توصي
الســتة  األشــهر  مــدى  علــى 
القادمــة. ) التفاصيــل ص 10(

حكـمـة رئـيـس الـوزراء

بــن  حســام  الشــيخ  أكــد   
اهتمــام  خليفــة  آل  عيســى 
صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
العماليــة  الحركــة  بدعــم 
بمــا  العمــل  بيئــة  وتطويــر 
ــي  ــة الت ــة التنمي ــدم عملي يخ
البحريــن  مملكــة  تشــهدها 
ــاء  ــات. ج ــف القطاع ــي مختل ف
ــيخ  ــتقبال الش ــالل اس ــك خ ذل
حســام بــن عيســى لرئيــس 
االتحــاد الحــر يعقــوب يوســف، 
حيــث أكــد حكمــة ســمو رئيس 
الــوزراء  )  التفاصيــل ص 2 ( 

ــاون  ــركة بالتع ــا وإدارة الش ــال ألب ــة عم ــت نقاب أقام
مــع الحــرس الوطنــي احتفاليــة عائليــة بمناســبة عيــد 
العمــال العالمــي المصــادف لــأول مــن مايــو، حيــث 
تحــرص النقابــة علــى إقامــة هــذه الفعاليــة كل عــام. 

ــه الـــ 42  ــي دورت ــي ف ــل العرب ــر العم ــد مؤتم اعتم
المنعقــدة بالكويــت، فايــز علــي المطيــري، بالتزكية 
لمنصــب المديــر العــام لمنظمــة العمــل العربــي .

1000 دينار فاتورة اإلنترنت عن يومين فقط !!

 LME Down : سـوق لنـدن للـمعـادن

االتحاد العالمي يتضامن 
مع عمال البا 

للنقابــات  العالمــي  االتحــاد  أصــدر 
)WFTU( بيانــًا تضامنيــًا مــع حــراك 
عمــال البــا ونضالهــم ..) التفاصيــل 

)38 ص 

المرباطي : مقدمات تاريخية في فهم 
النقابات العمالية 

فيهــا  تحــدث  المرباطــي  للنقابــي محمــد  دراســة 
عــن تاريــخ النقابــات فــي العصــر االســالمي وكيفيــة 

نشــأتها وتأثيرهــا علــى المجتمعــات آن ذاك .. 
) التفاصيل ص 26 (
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العامل  2

فـــــي  التــنـــــاوب  مــبــــدأ  اعتـمــــاد  عــيـــــسى:  بـــن  حـــســـام 
تمــثيــــل عــمـــــال البــحــريـــــن يؤكــــد حــكــــمة رئـــيــــس الــــوزراء

صاحب  ديــوان  رئيس  استقبل 
الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة 
 4 الموافق  اإلثنين  يوم  بمكتبه 
الحر  االتحاد  رئيس   2015 مايو 
يعقوب  البحرين  عمال  لنقابات 
ــرب عــن شكره  ــذي اع يــوســف، ال
صاحب  ــوزراء  ال لرئيس  وتقديره 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
اصدار  ان  بعد  خليفة  آل  سلمان 
مبدأ  باعتماد  توجيهاته  سموه 
التناوب في تمثيل عمال البحرين 
دول  في  به  معمول  هو  لما  وفقا 

أخرى.

بن  حــســام  الشيخ  ــد  أك ــد  وق
اهتمام  على  خليفة  آل  عيسى 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة بن سلمان آل خليفة بدعم 
بيئة  وتطوير  العمالية  الحركة 
التنمية  عملية  يخدم  بما  العمل 
التي تشهدها مملكة البحرين في 

مختلف القطاعات.

صاحب  توجيه  أن  إلــى  ــار  وأش
الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
تمثيل  في  التناوب  مبدأ  باعتماد 
عمال البحرين يؤكد حكمة سموه 
توزيع  على  الحكومة  وحـــرص 
القطاعات  مختلف  بين  الفرص 
البحرين  مملكة  لتمثيل  العمالية 
تنوع  مدى  يعكس  الذي  بالشكل 

الحركة النقابية في المملكة.

بها  يقوم  التي  بالجهود  وأشاد 
االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
المكتسبات  تعزيز  صعيد  على 
العمالية وتحقيق تطلعات العامل 
في  يصب  الذي  األمر  البحريني، 
وزيادة  العمال  بمهارات  االرتقاء 

إنتاجيتهم.

االتحاد  رئيس  أشاد  جانبه،  من 
يما  البحرين  عمال  لنقابات  الحر 
يوليه صاحب السمو الملكي رئيس 
ولمجمل  لالتحاد  دعم  من  الوزراء 
البحرين من  العمالية في  الحركة 

باالرتقاء  سموه  اهتمام  منطلق 
مواصلة  مؤكدا  البشري،  بالعنصر 

بواقع  النهوض  في  لدوره  االتحاد 
الحركة العمالية في المملكة.

o الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة 

التحضيرات لبدء مؤتمر منظمة العمل الدولية رقم 104 لسنة 2015
منظمة  مؤتمر  فعاليات  تنطلق 
لسنة   104 رقم  الدولية  العمل 
2015، بحضور جميع أطراف العمل 
في العالم، وسوف ينعقد المؤتمر 
لمنظمة  المتحدة  األمم  قصر  في 
الفترة  في  بجنيف  الدولية  العمل 

من 1 إلى 13 يونيو المقبل. 
ويتكون المؤتمر من لجان عامة 
ولجان فنية، أما عن اللجنة العامة 
فهي تعقد داخل قاعة االجتماعات 
المتحدة  األمــم  قصر  في  الكبرى 

حيث يتم افتتاح أعمال المؤتمر.
وتتم مناقشة التقارير في اللجان 
الفنية التي ترفع من جانب رئيس 
إلى  إضافة  المؤتمر  إدارة  مجلس 
تقرير مجلس اإلدارة والمدير العام.

العامة  للجلسة  بالنسبة  أمــا 
جميع  طــيــاتــهــا  فـــى  ــحــوي  ــت ف
الخاصة  الــرســمــيــة  اإلجـــــراءات 
ــخــدم هــذه  ــســت بــالــمــؤتــمــر وت
الوفود  الستقبال  الكبرى  القاعة 

تتضمن  وهي  المستوى  الرفيعة 
الحكومات. أو  الـــدول  رؤســـاء 

اللجان  ــذه  ه تلتقي  وســـوف 
بشكل ممنهج أثناء أعمال المؤتمر 
تقارير  إلى  النهاية  فى  حتى تصل 
نهائية تعرض وجهة النظر الخاصة 
النهائي  والتقرير  الثالث  بالفرق 
وترسل مسودته إلقرارها من قبل 

الجلسة العامة في قصر األمم.
إدارة  مجلس  يتابع  وســـوف 
العمل الدولية سير العمل اليومي 
حتى يستطيع في النهاية أن يصل 
من  الــذي  المناسب  التقرير  إلى 
داخل  العمل  يرفع من شأن  خالله 
المنظمة. هذا وتُعدّ قرارات مجلس 
المنعقدة   323 للجلسة  اإلدارة 
مارس   12-27 من  الفترة  خالل 
تحديد  خاللها  تم  والتي   2015
حيث  المهمة،  اإلجــراءات  من  عدد 
طالب مجلس اإلدارة مكتب العمل 
الالزمة  اإلجــراءات  باتخاذ  الدولي 

مدة  بتخفيض  المؤتمر  لفاعليات 
فقط  أسبوعين  لتكون  المؤتمر 
سير  على  ذلك  يؤثر  أن  دون  من 
العمل.ويعد مؤتمر العمل الدولي 
التخاذ  للمنظمة  هيكل  أعلى  هو 
بشكل  اللقاء  هذا  ويعقد  القرار، 

يونيو  شهر  في  عام  كل  مؤسسي 
من خالل وفود ثالثية تمثل 185 

دولة عضو داخل المنظمة.
الجدير بالذكر أن جميع جلسات 
على  تــذاع  سوف  العامة  الجلسة 

الهواء مباشرة على اإلنترنت.
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المقاالت تعبر عن رأي اصحابها 

160 عاماًل إيرانيًا يموتون شهريًا 

ــاب  ــة غي ــبوعيًا نتيج ــًا أس ــاًل إيراني ــل 40 عام ــن »مقت ــي ع ــؤول إيران ــف مس كش
ــران  الســالمة المهنيــة فــي مراكــز العمــل، مؤكــدًا أن »سياســة الحكومــة فــي إي
جعلــت مــن العمــال والكادحيــن أكثــر فقرًا«.وقــال رئيــس لجنــة العمــل فــي 
المجلــس الوطنــي عبــاس داوري : » أن العمــال محرومــون مــن قوانيــن الســالمة، 
حيــث يفقــد 40 عامــاًل أرواحهــم أثنــاء العمــل أســبوعيًا فيمــا يتــم حرمــان مليــون 
مــن عمــال البنــاء مــن التأميــن االجتماعــي، غالبيتهــم يعملون في شــركات إلنشــاء 
ــة  ــح داوري » إن السياس ــوات الحرس«.وأوض ــة لق ــدود تابع ــاء والس ــرق والبن الط
ــى العمــال  ــة عل ــي خــالل الســنوات الـــ 36 الماضي ــي اعتمدهــا النظــام اإليران الت

ــخ المعاصــر«. ــر مســبوق فــي التاري والكادحيــن اإليرانييــن هــو أمــر غي

وأشــار داوري إلــى أن »البطالــة الواســعة تعتبــر إحــدى نتائــج هــذه السياســة 
المدمــرة، حيــث تفيــد اإلحصائيــات الحكوميــة أن عــدد الفئــات العمريــة الواجــب 
اشــتغالها يبلــغ 64 مليــون نســمة، ويبلــغ عــدد القادريــن علــى العمــل منهــم 41 
مليــون نســمة إال أن عــدد األفــراد العامليــن يبلــغ 21 مليونــًا، حســب اإلحصائيــة 
ــران هــم  ــى العمــل فــي إي ــر مــن نصــف عــدد القادريــن عل ــة، أي أن اكث الحكومي
عاطلــون عــن العمل«.وأكــد داوري » أن القــوة العاملــة تبلــغ أقــل مــن 24 مليونــًا، 
ــة هــذه  ــالق اإلحصائي ــة اخت ــن عــن العمــل 10 %، وفــي عملي أي أن عــدد العاطلي
يعتبــر كل شــخص يعمــل عــدة ســاعات فــي األســبوع فــردًا عامــاًل، حيــث تخرجــه 
اإلحصائيــات مــن صفــوف العاطليــن عــن العمــل، لكنــه فــي الواقــع أن عــدد 
العامليــن أقــل بكثيــر مــن 21 مليونــًا. وأكــد عبــاس داوري أن »العمــال اإليرانييــن 

ــات عــن العمــل واالعتراضــات خــالل العــام الماضــي«. نفــذوا آالف اإلضراب

إضراب 100 عامل للمطالبة برواتبهم المتأخرة

ــا عــن العمــل فــي  ــة 100 عامــل آســيوي بتاريــخ 11 مايــو 2015 إضراب نفــذ قراب
الشــركة التــي يعملــون لديهــا، وقــام العمال بالمشــي مــن منطقة جدحفــص باتجاه 
طشــان؛ وذلــك للمطالبــة بصــرف رواتبهــم المتأخــرة لعــدة أشــهر. فــي الوقــت الــذي 
كشــفت فيــه وزارة العمــل عبــر مديــر إدارة التفتيــش العمالــي والنقابــات العماليــة 
أحمــد الحايكــي، أن الــوزارة بصــدد البــدء بحملــة علــى كافــة الشــركات؛ للتأكــد مــن 

عــدم مخالفتهــا أنظمــة قانــون الــوزارة المختــص بصــرف األجــور.



العامل  4

لتوجه الشركة إللغاء العالوة االجتماعية

وقفة احتجاجية لعمال ألبا حفاظا على مكتسباتهم العمالية

تتبعه  لما  العمال  رفض  أمام 
تعنت  على  وردًا  الشركة  إدارة 
تعسفية  قرارات  واتخاذها  اإلدارة 
رئيس  وبحضور  العمال،  ضــد 
عمال  لنقابات  الــحــر  ــاد  ــح االت
محمد  يوسف  يعقوب  البحرين 
ألبا،  عمال  نقابة  رئيس  بمعية 
احتجاجية  وقفة  ألبا  عمال  نظم 
في ساعات الصباح األولى من يوم 
2015م،  مايو  11مــن  اإلثنين 
وذلك للوقوف أمام محاوالت إدارة 
الشركة تعكير صفو حياة العمال 
التي  مقدراتهم  بكل  لتعصف 
الغالي  أجلها  من  وبذلوا  نالوها 
لهم  تحققت  والتي  والنفيس، 
عبر السنين التي مضت، بمحاولة 
إلى  المضاف  المبلغ  استقطاع 
العالوة االجتماعية وهو 20 دينار 

لغالء المعيشة.
»هــذي  قائلين:  وبالهتاف 
فيها  العامل  حق  أزمــات...  إدارة 
مات« عبر عمال ألبا عن غضبهم 
الموصدة  األبــواب  سياسة  حيال 
الشركة،  إدارة  تتبعها  التي 
تسعى  التي  التعسفية  والقرارات 
في  تتمثل  والتي  اتخاذها،  إلى 
االجتماعية،  العالوة  استقطاع 
عليها  يحصل  التي  العالوة  وهي 
حتى   2006 عــام  منذ  العمال 
عنه  يدافع  حق  وهي  هذا،  يومنا 
قوة  من  ــوا  أوت ما  بكل  العمال 

صعوبة  من  يواجهونه  ما  نظير 
ولم  العيش،  وشــظــف  الحياة 
يتوقعوا يوما أن تقف اإلدارة أمام 

حقوقهم المشروعة.
وتجاه ما يشعر به العمال من 
إدارة  ظل  في  حقوقهم  ضياع 
العامل  وعطاء  تاريخ  تقدر  ال 
وما  ألــبــا  شــركــة  فــي  المشرف 
في  مضنية  جهود  مــن  يبذله 
المادي  العائد  تحقيق  سبيل 
تعود  التي  ــاح  واألربـ المناسب 
في  وتسهم  الشركة  على  بالنفع 
للبالد  الوطني  االقتصاد  تنمية 
إدارة  ليقولوا: هذي  العمال  وقف 
اإلقطاع... حق العامل فيها ضاع.

وبكل حزن وأسف على فقدهم 
وتعبيرهم  اإلدارة  نحو  الثقة 
يكون  أن  من  تخوفهم  مدى  عن 
خصم الـ 20 دينارا حلقة تبدأ بها 
الشركة سلسلة من االستقطاعات 
وهو ما ندّد به العمال، ألن تلك 
به  نادى  ما  ضد  تأتي  السياسة 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 
المفدى وما طالب به من مشاركة 
العمال ثمرة أعمالهم وما تجنيه 
»اسمع  قالوا   لذا   ، خيرات  من 
شيقول ملك اإلصالح.. شاركوهم 

في األرباح«.
العمومية  الجمعية  وكانت 
عقدت  قــد  ألــبــا  عــمــال  لنقابة 
 10 األحد  أمس  موسعا  اجتماعا 

النقابة  مقر  فــي  ــو2015  ــاي م
التوجهات  لمناقشة  خُصصت 
ــعــالوات  ال لتقليص  اإلداريــــة 
رئيس  ــدم  ق حيث  ــز،  ــواف ــح وال
بين  عرضا  البنعلي  علي  النقابة 
يبذلها  التي  الجهود  خالله  من 
عمال ألبا في رفع مستوى اإلنتاج 
مــردودات  من  عليه  يترتب  وما 
الوطني،  االقتصاد  على  كبيرة 
الدعم  ملف  البنعلي  وتــنــاول 
والخدمات مبينا  للسلع  الحكومي 
من  مــحــرومــون  ألبا  عمال  أن 
الكثير من االمتيازات التي يحصل 
عليها المواطنون ، كعالوة الغالء 
الذي  األمر  السكن،  بدل  وعالوة 
تهيئ  الداخلية  االمتيازات  يجعل 

نوعًا من التوازن.
العمومية  الجمعية  وكانت 
لنقابة عمال ألبا قد عقدت اجتماعا 
مايو   10 األحـــد  ــوم  ي موسعا 
النقابة خُصص  2015  في مقر 
اإلداريـــة  التوجهات  لمناقشة 
لتقليص العالوات والحوافز، حيث 
البنعلي  علي  النقابة  رئيس  قدم 
الجهود  خالله  من  بيّن  عرضا 
رفع  في  ألبا  عمال  يبذلها  التي 
عليه  يترتب  وما  اإلنتاج  مستوى 
من مردودات كبيرة على االقتصاد 
ملف  البنعلي  وتناول  الوطني، 
الدعم الحكومي للسلع والخدمات، 
مبينا أن عمال ألبا محرومون من 

الكثير من االمتيازات التي يحصل 
الغالء  المواطنون، كعالوة  عليها 
الذي  األمر  السكن،  بدل  وعالوة 
تهيئ  الداخلية  االمتيازات  يجعل 

نوعًا من التوازن.
كما عبر عبداهلل المعراج رئيس 
قائال:  العامة  والعالقات  اإلعالم 
جاءت  اجتماعية  عالوة  لدينا  »إن 
مكتسبا للعمال منذ عام 2006، 
دينارا   20 مبلغ  يضاف  حيث 
كزيادة  العامل  راتب  إلى  سنويا 
إضافة  االجتماعية،  العالوة  في 
تتراوح  التي  السنوية  الزيادة  إلى 
التقييم  بحسب   %7  -5 بين 
إدارة  أن  غير  للشركة،  الداخلي 
الماضي وهي  العام  منذ  الشركة 

تلوح بإلغاء العالوة االجتماعية.
وأضاف المعراج: »إننا ال نرضى 
وال  نهائيًا  التوجه  أو  القرار  بهذا 
عليه  حصلنا  مكتسب  عن  نتنازل 
بين  كما  واستحقاق«،  بجدارة 
العمومية  الجمعية  أعضاء  أن 
اتخاذ  في  النقابة  إدارة  فوضوا 
جميع التدابير واإلجراءات الالزمة 
ووضع التصورات المستقبلية إزاء 
أي قرار يَمسّ مكتسبات العمال، 
وستبدأ الخطوات االحتجاجية من 
خالل وقفة لمدة ساعة واحدة منذ 
السادسة  حتى  والنصف  الخامسة 
كل  من  الخميس  يوم  والنصف 

أسبوع.

o اعتصام نقابة البا أمام مبنى إدارة الشركة o عمال البا يلوحون بالرفض على قرار اإلدارة



العامل 5

اعتصام عمال البا أمام مبنى اإلدارة احتجاجا على سحب العالوة االجتماعية 



العامل 6

بـيــانــات نقـابـات البـحـرين المتضـامـنة مـع عـمــال الـبـا 
النقابة الحرة لعمال بتلكو

نقابة عمال دي اش ال البحرينية

تعــرب النقابــة الحــرة لعمــال بتلكــو عــن دعمهــا وتضامنهــا 
مــع نقابــة عمــال البــا وجميــع عمالهــا لمطالبهــم عبــر 
الــذي تــم صبــاح يــوم  النقابــة  اعتصامهــم أمــام مقــر 
االثنيــن الموافــق 11 مايــو 2015 وذلــك جــراء قيــام مجلــس 
ــالوة  ــي الع ــة ف ــادة االعتيادي ــف الزي ــا بوق ــركة الب إدارة ش

االجتماعيــة.
و عليــه ندعــو مجلــس إدارة شــركة البــا بالعــدول عــن قــرار 
ايقــاف الزيــادة االعتياديــة فــي الغــالوة االجتماعيــة لعمالهــا 
والتــي دأبــت الشــركة علــى منحهــا  لمــا يقــارب 10 ســنوات 
ــوز  ــب ال يج ــق مكتس ــون ح ــب القان ــك حس ــح ذل ــه اصب وعلي

التعــدي عليــه.
ــذه  ــا به ــس إدارة الب ــوم مجل ــتغرب أن يق ــن المس ــه لم إن
الخطــوة الســلبية تجــاه عمالــه فــي ظــل ارتفــاع أســعار 
ــركة  ــاح الش ــادة أرب ــة و زي ــواق العالمي ــي األس ــوم ف األلمني
فــي الربــع األول مــن هــذه الســنة بمقــدار 20 مليــون دينــار 

ــام 2014. ــن ع ــرة م ــس الفت ــة بنف مقارن
و تأكــد النقابــة الحــرة لعمــال بتلكــو تأييدهــا الكامــل لنقابة 
ــة  ــا العمالي ــي مطالبه ــا ف ــى جانبه ــوف إل ــا والوق ــال الب عم

المشــروعة.

مــع  والتضامــن  الدعــم  كل  المصرفييــن  نقابــة  توجــه 
ــي  ــا ف ــركة الب ــي ش ــن ف ــع العاملي ــا وجمي ــال الب ــة عم نقاب
ــة  ــادة االعتيادي ــة بالزي ــك للمطالب ــوم وذل ــم الي اعتصامه
فــي العــالوة االجتماعيــة. إن نقابــة المصرفييــن تثمــن 
الــدور البــارز  لمجلــس ادارة شــركة البــا  في خدمــة االقتصاد 
الوطنــي لــذا تطالبهــا بالعــودة عــن قرارهــا بوقــف الزيــادة 
االعتياديــة فــي العــالوة االجتماعيــة والتــي اكتســبها العمال 
منــذ عــام 2006 النهــا أصبحــت االن حســب القوانيــن » حــق 

ــب«.  مكتس
كمــا تبــارك نقابــة المصرفييــن كل الخطــوات المتخــذة 
ــى  ــة عل ــل المحافظ ــن أج ــا م ــال الب ــة عم ــل نقاب ــن قب م
ــوت  ــة ق ــة و حماي ــروعة للنقاب ــة و المش ــبات العادل المكتس
العامــل فــي المصنــع كأولويــة مــن اولويــات نقابــة عمــال 
البا.ختامــًا و ألجــل العامليــن فــي شــركة البــا و نقابــة عمــال 
البــا، ندعــو جميــع النقابــات االعضــاء باالتحــاد الحــر لنقابــات 
ــة  ــي نقاب ــا ف ــع إخوانن ــة م ــة القوي ــن بالوقف ــال البحري عم

ــا.. عمــال الب

نتكاتف جميعا من اجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات 
العمالية ... 

نتكاتف جميعا من اجل التصدي لالنتهاكات ضد العمال 
والنقابيين ...

نقابة المصرفيين تعلن تضامنها 

تعلــن نقابــة عمــال دي اش ال البحرينيــة عــن تضامنهــا الكامــل مــع 
النقابــة عمــال ألبــا التــي أعلنــت مؤخــرًا وقفــة احتجاجية تجــاه محاولــة إدارة 
الشــركة المســاس بالمكتســبات العماليــة المســتحقة لعمــال شــركة ألبــا.

ــب محقــة و  ــا هــي مطال ــة عمــال ألب ــب نقاب ــة مــن ان مطال وتؤكــد النقاب
مشــروعة خاصــة أنهــا تأتــي لحمايــة مكتســبات عماليــة تــم تحقيقهــا عبــر 
ــوات  ــف قن ــن لأس ــابقة و لك ــات س ــي أوق ــة و االدارة ف ــن النقاب ــوار بي الح
هــذا الحــوار تــم ايقافهــا مــن قبــل االدارة المتعســفة. وبينــت نقابــة عمــال 
دي اش ال البحرينيــة ان غيــاب الحــوار و المفاوضــات بيــن أطــراف االنتــاج 
يــؤدي إلــى تدهــور األوضــاع العماليــة، مؤكــدة بذلــك علــى أهميــة العــودة 
للتعــاون بيــن الطرفيــن عبــر فتــح كافــة قنــوات التواصــل.و أخيــرًا تؤكــد 
نقابــة دي اش ال البحرينيــة عــن وقوفهــا و مســاندتها التامــة لنقابــة عمال 
ألبــا فــي خطواتهــا التصعيديــة التــي ســوف تقــوم بهــا مــن أجــل المحافظة 
علــى الحقــوق و المكتســبات العماليــة، و تدعــو إدارة شــركة ألبــا للجلــوس 
ــة التفــاوض فــي أقــرب فرصــة ســانحة لحــل  ــى طاول ــة عل مــع إدارة النقاب
كافــة القضايــا العالقــة، حيــث أن التفــاوض و الحــوار همــا الطريقــة 

األفضــل واألنســب لتصحيــح األوضــاع بيــن الطرفيــن.

ــدود  ــر المح ــل وغي ــا الكام ــو تضامنه ــال بافك ــرة لعم ــة الح ــدت النقاب أك
والوقــوف مــع الرفقــاء فــي نقابــة عمــال البــا الذيــن أكــدو مضيهــم فــي 
النضــال العمــل النقابــي والذيــن عبــرو فيــه بوقفتهــم واعتصامهــم امــام 
مقــر النقابــة الــذي تــم فــي صبــاح يــوم األثنيــن الموافــق 11 مايــو 2015  
حــول موضــوع الزيــادة اإلعتياديــة فــي العــالوة اإلجتماعيــة وقدرهــا 20 
دينــار للتعبيــر عــن اعتراضهــم علــى قــرار إدارة شــركة ألبــا ســلب حقوقهم 
ــون  ــة لقان ــادة الرابع ــق الم ــون وف ــم القان ــا له ــى ضمنه ــبة الت المكتس
العمــل )36( لســنة 2012 ، حيــث أن مجلــس إدارة الشــركة قــد أمــر اإلدارة 
التنفيذيــة بوقــف الزيــادة التــي اكتســبها العمــال وكانــت تمنــح لهــم على 
مــدار 10 ســنوات مضــت منــذ 2006، لأســف يأتــي قــرار مجلــس اإلدارة 
فــي ظــل إرتفــاع اســعار األلمنيــوم وزيــادة  أربــاح الشــركة فــي الربــع األول 

مــن 2015 بمقــدار 20 مليــون مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام.
ــاندتها التامــة  ــا ومس ــن وقوفه ــو ع ــة الحــرة لعمــال بافك ــدت النقاب وأك
لنقابــة عمــال ألبــا فــي مطالبهــم العماليــة المشــروعة داعيــة إدارة 
الشــركة إلــى الجلــوس إلــى مائــدة الحــوار واالســتجابة لمطالــب العمــال.

النقابة الحرة لعمال بافكو
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بـيــانــات نقـابـات البـحـرين المتضـامـنة مـع عـمــال الـبـا بـيــانــات نقـابـات البـحـرين المتضـامـنة مـع عـمــال الـبـا 

بيان النقابة الحرة لعمال شركة نفط البحرين ) بابكو ( التضامني

تعرب النقابة الحرة لعمال 
بابكو  البحرين  نفط  شركة 
نقابة  مع  وتضامنها  دعمها 
ألبا وجميع عمالها لمطالبهم 
عبر إعتصامهم جراء ما قامت 
ألبا  شركة  إدارة  مجلس  به 
اإلعتيادي  الزيادة  وقف  من 
الــعــالوة  ــي  ف ــار(  ــن دي  20(

اإلجتماعية..
إدارة  مجلس  ندعو  وعليه 
قرار  عن  بالعدول  ألبا  شركة 
اإلعتيادية  الــزيــادة  إيقاف 

الشركة  دأبت  والتي  لعمالها 
يقارب  لما  لموظفيها  منحها 
خصوصا  وعليه  سنوات   10
ذوي  البحرين  عمال  معظم 
باإلضافة  المحدود  الدخل 
حق  أصبحت  الزيادة  هذه  أن 
وال  القانون  حسب  مكتسب 
يجوز المساس والتعدي عليه 

وإيقافه..
المستغرب  لــمــن  ــه  وإنـ
ألبا  إدارة  مجلس  يقوم  أن 
السلبية  الــخــطــوة  ــهــذه  ب

إرتفاع  ظل  في  عماله  إتجاه 
األسواق  في  األلمنيوم  أسعار 

العالمية ..
لعمال  الحرة  النقابة  وإن 
شركة نفط البحرين ) بابكو( 
لنقابة  الكامل  تأييدها  لتأكد 
إلى  ــوقــوف  ألــبــا وال عــمــال 
جانبها في مطالبها العمالية 

المشروعة ..
النقابة الحرة لعمال شركة 

نفط البحرين ) بابكو (
12مايو 2015م

االتحاد الوطني للمتقاعدين يتضامن 
مع نقابة عمال ألبا وعدالة موقفها

بــكل الدعــم والتأييــد يتضامن اإلتحــاد الوطنــي للمتقاعدين 
مــع نقابــة عمــال البــا فــي وقفتهــا العادلــة ضــد قــرار مجلــس 
ــادة الســنوية للعــالوة اإلجتماعيــة  إدارة الشــركة بوقــف الزي
والتــي مضــى عليهــا ســنوات وتحولــت إلــى عــرف وحــق 
مكتســب للعمــال ال يمكــن تجاهلــه مــن قبــل إدارة الشــركة، 
ــات  ــدر صفح ــى ص ــة وعل ــام قليل ــل أي ــرت وقب ــي تفاخ والت
العالــي  بالمســتوى  مســؤوليها  كبــار  وبلســان  الجرائــد 
لمعــدالت االنتــاج وبــدور العمــال البــارز فــي تحقيــق األربــاح 
المجزيــة للشــركة خصوصــًا بعــد تحســن أســعار األلمنيوم في 
األســواق العالميــة، نهــا لمفارقــة وخطــوة غريبــة وغيــر مبررة 
أن تتخــذ الشــركة قــرار إلغــاء الزيــادة الســنوية فــي العــالوة 
األجتماعيــة ودون أدنــى وجــه حــق فــي الوقت الــذي كان عمال 
الشــركة يترقبــوا تقديــر جهودهــم و تفانيهــم فــي عملهــم 
ــال.  ــب لآلم ــئ والمخي ــس اإلدارة المفاج ــرار مجل ــوا بق صدم

إن اإلتحــاد الوطنــي للمتقاعديــن يُقــدر عاليــًا دور نقابــة 
ــي  ــي و الوطن ــن النقاب ــى الصعيدي ــا عل ــا ونضاله ــال الب عم
وبــكل  البحرينيــة  العاملــة  للطبقــة  المشــرفة  مواقفهــا 
الشــركة  عمــال  أيــدي  علــى  يشــد  والتضامــن  الدعــم 
ونقابتهــم ويســاند مطالبهــم العادلــة و المشــروعة و يشــيد 
علــى  الحفــاظ  نحــو  المســؤول  و  الحضــاري  باعتصامهــم 
حقوقهــم و مكاســبهم والمطالبــة بإلغــاء قــرار وقــف الزيــادة 
ــركة ان  ــن إدارة الش ــل م ــة، ويأم ــالوة اإلجتماعي ــة للع النوي
تقــدر جهــود عمالهــا وإخالصهــم وتســتجيب لمطالبهــم 
العادلــة تعزيــزًا لمبــدأ الشــراكة المجتمعيــة والعالقــات 

ــاج.  ــراف االنت ــن أط ــة بي الطيب

االتحاد الوطني للمتقاعدين

بيان النقابة الحرة لمجموعة فوالذ القابضة

تعلــن النقابــة الحــرة لمجموعــة فــوالذ القابضــة عــن دعمهــا وتضامنهــا مــع 
ــون  ــة بقان ــروعة و المكفول ــة المش ــب العمالي ــي المطال ــا ف ــال ألب ــة عم نقاب
العمــل، وذلــك اثــر قيــام مجلــس إدارة شــركة ألبــا بوقــف الزيــادة االعتياديــة 

ــزاء. ــا األع ــة لعماله ــالوة االجتماعي ــي الع ف
و عليــه ندعــو مجلــس إدارة شــركة ألبــا بالعــدول عــن قــرار ايقــاف الزيــادة فــي 
ــد  ــذ ام ــا من ــى اقراره ــركة عل ــت الش ــي دأب ــا والت ــة لعماله ــالوة االجتماعي الع
بعيــد حيــث اصبــح ذلــك - حســب القانــون - حــق مشــروع ال يجــوز التعــدي عليه.

ونأكــد دعمنــا المســتمر للحــراك العمالــي المعتــدل الهــادف لمصلحــة الزمــالء 
العمــال و المؤسســات علــى حــد ســواء دون إنتقــاص أو إجحاف بحــق أي األطراف.

كمــا نــود أن نثنــي علــى الجهــود المتميــز التــي تبذلهــا إدارة نقابــة ألبــا الحــرة 
والتــي ال توفــر جهــدا مــن أجــل الحفــاظ علــى المكتســبات العماليــة، ونشــيد 
كذلــك بالتنظيــم الرائــع الــذي يبــرز المطالــب المشــروعة بطــرق مالئمــة فــال 

يلحــق الضــرر بالمؤسســة.

النقابة الحرة لمجموعة فوالذ القابضة
16 مايو 2015
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عـمــال الـبـا يعتصمون لإلسبــوع الثـالـث علـى التـوالــي 
واصــل عمــال ألبــا اعتصامهــم يــوم الخميــس الموافــق 21 مايو 
ــًا  ــك احتجاج ــي، وذل ــى التوال ــث عل ــر الثال ــذي يعتب 2015م، ال
علــى قــرارات إدارة الشــركة الجائــرة بشــأن وقــف زيــادة  العــالوة 
االجتماعيــة. واحتشــد العمــال المشــاركون فــي االعتصــام بــدءًا 
مــن الســاعة 5:30 صباحــًا إلى الســاعة  6:30 أمــام مبنى اإلدارة 
التنفيذيــة، وهــم يهتفــون بالشــعارات االســتنكارية المناهضــة 
ــوي إدارة الشــركة تطبيقهــا دون  ــي تن ــة، الت للقــرارات المفاجئ
الرجــوع إلــى النقابة.وعبــر العمــال عــن رفضهــم وامتعاضهــم 
مــن القــرارات التي تنتقــص من حقوقهــم عبر الهتافــات الرنانة 
التــي غمــر هديرهــا الميــدان المقابــل لمبنــى اإلدارة مردديــن » 
الوحــدة الوحــدة يــا عمــال« و »صــوت العمــال طالــع طالــع فــي 
الشــوارع والمصانــع« و  »شــرع شــرع للعشــرين حــق العامــل من 
ــن  ــرين« و » م ــا للعش ــنين ناضلن ــن س ــبنا م ســنين« و »مكس
الكربــون للمصهــر العشــرين خــط أحمــر« ، باإلضافــة إلــى رفــع 
ــرار.  ــة للق ــات الرافض ــيدة والالفت ــة الرش ــادة الوطني ــور القي ص
ــن  ــة م ــكل حضاري ــال ب ــرف العم ــام انص ــة االعتص ــي نهاي وف
موقــع االعتصــام، علــى أن يكــون اللقــاء القــادم يــوم الخميــس 
ــلوبة. ــبات المس ــوق والمكتس ــة بالحق ــد المطالب ــي لتجدي التال
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على باب النقابة
ــي  ــل النقاب ــدت العم ــذ أن تقل ــوم ومن ــي كل ي كعادت
وأنــا أحضــر إلــى النقابــة مبكــرا، لعلــي أجــد أحــدا مــن 
ــن  ــكواه م ــه أو ش ــي بموضوع ــد أن يخصن ــال يري العم
ــزال  ــكان وال ي ــه، ف ــع عمل ــي موق ــه ف ــارض ل ــر ع أي أم
كل همــي أن أكــون إلــى جانــب العامــل فــي كل شــؤونه 
ــع،  ــة، محــاوال أن أكــون أخــا للجمي الشــخصية والحياتي
ــل أن  ــم قب ــي كل همومه ــات مكتب ــى عتب ــون عل يلق
يبــدأوا عملهــم الشــاق بيــن هديــر المكائــن وانبعاثات 
المصاهــر لتــذوب عــن أذهانهــم كل كبيــرة أو صغيــرة 
تشــغل بالهم.وفــي ذات صبــاح،  وأنــا فــي طريقــي إلــى 
ــد  ــى األرض يس ــى عل ــا ملق ــيئا غريب ــت ش ــة رأي النقاب
البــاب المــؤدي إلــى مكتبــي، أســرعت الخطــى فــإذا 
بــه جســم غريــب، كمــا يبــدو، وحيــن اقتربــت فوجئــت 
بالمشــهد فــإذا بــه عامــل يفتــرش األرض، فظننــت 
مــن الوهلــة األولــى أنــه كان يعمــل فتــرة الليــل، وأن 
التعــب وإرهــاق الســهر ليــال قــد نــاال منــه ولــم يســتطع 
الذهــاب إلــى بيتــه ليأخــذ قســطا مــن الراحــة، وحاولــت 
جاهــدا أن أوقظــه مــن ســباته ولكــن مــن دون جــدوى، 
فقــد تملكــه النعــاس مــن شــدة التعــب، انتظــرت قليــال 
لعلــه يقلــق .. وبعــد أن رتبــت علــى كتفــه وجدتــه 
يحــاول أن يفتــح عينيــه بعدمــا غالبهــا النعــاس فتــرة 

ــرة.. ليســت بالقصي
وقــال وهــو يتثــاءب : مــن بــو علي؟ انــت وينــك ؟.. صدق 
يــا بوعلــي قولــي بــاهلل عليــك .. اللــي ســمعته صــدق.؟

فقلــت لــه والحــزن مــلء أنفاســي علــى ســوء حالــه 
ــل  ــروه؟ ه ــك مك ــل أصاب ــكلية، ه ــل الش ــية قب النفس
أنــت بخيــر؟ يبــدو أنــه أحــد العمــال القدامــى وقــد 
ــي  ــاق ف ــه الش ــده عمل ــي عض ــتّ ف ــب، وف ــه التع أنهك
المصنــع عبــر ســنوات طويلــة ولــم يتمالــك نفســه مــن 

ــب. ــدة التع ش
ــا  ــيّ : م ــك ؟ ورد عل ــذي أصاب ــا ال ــؤالي: م ــه بس وبادرت

ــي. ــى عيال ــام وال حت ــا ان ــا م ــي شــيء .. بــس أن فين
فسألته لماذا؟ 

 .. عليــك  بــاهلل  قولــي  بوعلــي  يــا  صــدق   : فقــال 
العشــرين؟  بيشــيلون   .. بيشــيلونها 

تعبنا عليها سنين..
بناتــي يســألون بيقصــوا مــن راتبــك ليــش يابــوي 
واحنــا يبيلنــا اشــقد مصاريــف وبيــدش علينــا رمضــان؟

ــت أن  ــاي الدمــوع وحاول ــدأت تلمــع فــي عين وحينهــا ب
ــي أي  ــدو عل ــد أن يب ــه وال أري ــك أمام ــر بالتماس أتظاه
ضعــف أو عجــز فــي حيلتــي، ومــا هــي إال لحظــات حتــى 
ســمعت أصواتــا تنــادي مــن خلفــي هيــا بــو علــي لنبــدأ 
ــا، وإذا بجمــع غفيــر مــن العمــال قدمــوا إلــى  اعتصامن
مقــر النقابــة عندمــا تنفــس الصبــح حيــث كان موعــد 
انطــالق االعتصــام المتفــق عليــه، حينهــا وقــف العامــل 
ونســي تعبــه ومــا كان فيــه كأن الحيــاة دبــت فــي 

عروقــه مــن جديــد ليهتــف معهــم قائليــن: 

    صوت العمال طالع طالع .. في الشوارع والمصانع
قال  مليك اإلصالح .. شاركوهم في األرباح

بقلم / مخلص طه 

االتحاد الحرّ يستنكر قرارات ألبا الجائرة

يديــن االتحــاد الحــرّ لنقابــات عمــال البحريــن القــرار الجائــر الــذي اتخذتــه إدارة 
شــركة ألومنيــوم البحريــن ألبــا، بوقــف صــرف الزيــادة الســنوية المعتــادة فــي العــالوة 
االجتماعيــة، والتــي كانــت تصــرف بصــورة ســنوية منــذ عــام 2006، حيــث باتــت تعتبــر 
ــة  ــي لنقاب ــا جــاء تحقيقــه عــن طريــق العمــل المضن ــًا شــرعيًا مكتســبا لعمــال ألب حق

ــة. ــا خــالل الســنوات الماضي عمــال ألب

وفــي ذات الوقــت يســتنكر االتحــاد الحــر قيــام إدارة ألبــا باتخــاذ قــرارات تمــسّ عمــال 
ــي  ــى ممثل ــوع إل ــن دون الرج ــة م ــورة أحادي ــم بص ــادر دخله ــم ومص ــا ومميزاته ألب
العمــال فــي ذلــك، ممــا يعتبــر تجــاوزًا لمبــدأ الشــراكة والمفاوضــة المجتمعيــة التــي 

ــر المشــروع اإلصالحــي. ــك المفــدى عب ــة المل أســس لهــا حضــرة صاحــب جالل
 وفــي هــذا الصــدد، يعلــن االتحــاد الحــرّ دعمــه الكامــل للقــرارت الصــادرة عــن الجمعية 
العموميــة لنقابــة عمــال ألبــا المنعقــدة بتاريــخ 2015/05/10،  والتــي منحــت مجلــس 

إدارة النقابــة الصالحيــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لــردع هــذا القــرار الجائــر.

كمــا يؤكــد االتحــاد الحــرّ وقوفــه وتضامنــه الكامــل مــع جميــع الخطــوات التــي اتخذهــا 
وســوف يتخذهــا مجلــس إدارة النقابــة مــن أجــل وقــف ســريان هذاالقــرار اإلداري 
المجحــف الــذي يســلب العمــال حقوقهــم المشــروعة، ويدعّــم  قيــام المجلــس بالوقفات 
االحتجاجيــة بتواريــخ 11 و 14 و 21 مايــو 2015، ويؤكــد موقفــه الثابــت والداعــم 
لمجلــس إدارة نقابــة عمــال ألبــا، حيــث ستشــارك كــوادر االتحــاد فــي جميــع الفعاليــات 
والخطــوات التــي ســوف يقررهــا مجلــس إدارة النقابــة، كمــا تنصــح فــي الوقــت نفســه 
إدارة شــركة ألبــا بالجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات مــع النقابــة للوصــول إلــى حلــول 

تضمــن حقــوق العمــال كافــة.

كاريكاتير / العامل عصام محمود 



إدارة ونـقابة عـمال البـا تصالن التفاق حـول العـالوة
توصلت إدارة شركة ألمنيوم 
إلى  )البا(  ش.م.ب.  البحرين 
البا حول  اتفاق مع نقابة عمال 
التي  دينارًا،  العشرين  عــالوة 
مجلس  على  عرضها  سيتم 
 10 بتاريخ  للموافقة  اإلدارة 

يونيو 2015.
تقرر  االتفاق،  هذا  إطار  وفي 
دينارًا  العشرين  عالوة  صرف 
معمول  هو  كما   2015 لعام 
وتم  الماضية.  السنوات  في  به 
االتفاق أيضًا على وضع توصيات 
على  مشتركة  ومــقــتــرحــات 
القادمة،  الستة  األشهر  مدى 
إدارة  على  الشركة  لمساعدة 
المالية  والتحديات  التكاليف 

التي تواجه صناعة األلمنيوم.
وفي تعليقه على هذا االتفاق، 
صرح رئيس مجلس إدارة شركة 
البا الشيخ دعيج بن سلمان بن 

دعيج آل خليفة قائاًل:
بالتوصل  ــداء  ــع س »نــحــن 
حّل  إلــى  البا  عمال  نقابة  مع 
يرضي جميع األطراف حول هذا 

الموضوع، كما نتطلع إلى مزيد 
من  النقابة  مع  التعاون  من 
والمقترحات  األفكار  طرح  أجل 
المساهمة  شأنها  من  التي 
للشركة  االستدامة  تحقيق  في 
األجــيــال  مصلحة  أجـــل  ــن  م

المستقبلية«.
رئيس  ــرح  ص جانبه،  ــن  وم
البنعلي،  علي  البا،  عمال  نقابة 

قائاًل:
اتفاق  إلى  الوصول  »يسرنا 
عالوة  حول  الشركة  إدارة  مع 
بهذا  وأود  ديــنــارًا.  العشرين 
رئيس  أشــكــر  أن  الخصوص 
وإدارة  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 
المستمر  دعمهم  على  الشركة 
وشــكــاوى  آلراء  ــاع  ــم ــت واالس
طوال  حرصنا  لقد  الموظفين. 
دعم  على  الماضية  السنوات 
شركة البا، وأنا واثق بأننا - من 
خالل التعاون مع اإلدارة - سوف 
حلول  إلى  التوصل  من  نتمكن 
وإنتاجية  أداء  تحسين  أجل  من 

الشركة«.

o   علي البنعلي                                                                                                                                          o   الشيخ دعيج آل خليفة                                                                                                                                            

o  الرفيق / محمود خليفة

عضو  َفلسطين،  لعمال  العام  االتحاد  من 
العام  المؤتمر  من  المنتخب  العامة  األمانة 
لكتلة  المركزي  المكتب  عضو  المجيد،  التاسع 

الوحدة العمالية. 
الغراء  مجلتكم  تحرير  ــرة  أس من  أتقدم 
الصادرة باسم نقابة عمال البا، ومن خاللكم إلى 
البحرين  عموم أعضاء نقابتكم  ومجموع عمال 
اتحادكم  نقابات  عموم  وإلى  األبــيّ،  وشعبها 
وشعِبه  عماله  قضايا  أجل  من  المناضل  الحرّ 
لكم  والتقدير  التضامنواالحترام  بتحية  وأمته، 

وللمجلة ولالتحاد. 
وبالموضوعات  بالمجّلة  اعتزازي  وأعبرن 
التوعية  أهمية  مؤكدا  تتناولها،  التي  المهمة 
بأشكاله  والتدريب  والتأهيل  العمالية  والثقافة 
العمالية.  النقابية  حركتنا  حياة  في  المختلفة، 
وحركتنا  واتحاداتنا  نقاباتنا  تمكين  وفي 
بدورها  االرتقاء  من  بأسرها  العربية  العمالية 
أن  وأعتقد  العام.  والوطني  والتنموي  النقابي 
مجلتكم تتميز عن غيرها من المنشورات واألدبيات 
الموضوعات  تنوّع  حيث  من  العربية  العمالية 
والعناوين التي تتناولها، بما في ذلك العناوين 
واالقتصادية،  العمالية  والدولية  العربية 

والفعاليات  والنشاطات  العناوين  إلى  إضافة 
ولالتحاد  للنقابة  المحلية  البحرانية  الوطنية 
الشقيق. بلدكم  في  العمالية  الحركة  ولعموم 

الكفاحي  بالمضمون  وأعتزُّ  أفتخر  إنني   
عالقاتكم  فــي  المستخدم  الداخلي  للنداء 
هو  النداء  هذا  ألن  »رفيق«   النقابية  العمالية 
التعبير الحقيقي عن معاني التعاضد والتضامن 
النضالي المصلحي والطبقي بين العمال، وليس 
الغش  سمات  جوانبه  في  يحتمل  آخر  نداء  أي 
والظلم والتمييز بين البشر ....إنكم أيها الرفاق 
مفتوحة  واآلفــاق  حقيقيون،  وعمال  نقابيون 
أمامكم وأمام حركتنا العمالية العربية المتعثرة، 
وشرذمتها،  وانتكاساتها  ثغراتها  لتتجاوز 
واالنصياع  والتبعية  واالنعزال  فالبيروقراطية 
للتعليمات واإلمالءات الخارجية ليست َقدَرا على 
عمالنا وليست أبدية، وإنما قابلة ال تركل وتلقى 
النقابي  العمل  ....وينهض  التاريخ  مزبلة  في 
المنفتح  المستقبل  الموحد  العربي  العمhلي 
من  والمناضل  بأسره،  العمالي  الجمهور  على 
بدورهم  واالرتقاء  العمال  ومصالح  حقوق  أجل 
وأهدافهم  السامية  وبرسالتهم  التاريخي 

النبيلة.

عاشت البا
عاش عمال البحرين وشعبها 

واتحادها الحر.. 
عاشت كتلة الوحدة العمالية.

الرفيق / د. محمود خليفة 
االتحاد العام لعمال فلسطين 

تحية تضامن  

o   صورة جوية لشركة المنيوم البحرين ) البا (                                                                                                                                                

العامل   10
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العامل  11

نقابة عمال البا تعقد عموميتها التكميلية حول موضوع زيادة العالوة اإلجتماعية

 o   أثناء
الجمعية                                                                                                                                               

العموميــة  جمعيتهــا  البــا  عمــال  نقابــة  عَقــدت 
ــق 28  ــس المواف ــوم الخمي ــة ي ــتثنائية التكميلي االس
مايــو 2015 لعــرض مســتجدات قــرار اإلدارة في شــركة 
البــا حــول إلغــاء زيــادة مبلــغ الـــ 20 دينــارا فــي العالوة 

االجتماعيــة.
بــدأت أعمــال الجمعيــة العموميــة بشــكر جميــع العمال 
ــالل  ــا خ ــى جانبه ــوا إل ــة ووقف ــاندوا النقاب ــن س الذي
الفتــرة الماضيــة، واســتعراض مجمــل الحــراك العمالــي 
مــن فعاليــات وأنشــطة وكذلــك الخطــوات التصعيديــة 
التــي اتخذتهــا نقابــة عمــال البــا منــذ الوهلــة األولــى 
ــذة  ــرارات متخ ــود ق ــئ بوج ــا ينب ــا م ــت فيه ــي تلق الت
ــالوة  ــادة الع ــف زي ــاه وق ــركة تج ــل إدارة الش ــن قب م
ــنة  ــذ س ــال من ــا العم ــل عليه ــي يحص ــة الت االجتماعي

ــة. ــب العمالي ــدى المكاس ــر إح ــي تعتب 2006، والت
وســرد رئيــس نقابــة عمــال البــا علــي البنعلــي مجمــل 
ــة  ــا النقاب ــي اتخذته ــوات الت ــاط والخط ــراك والنش الح
حيــال ذلــك، باإلضافــة إلــى عــرض لمجمــل المراســالت 
النقابــة  إدارة  مجلــس  بيــن  المتبادلــة  والخطابــات 

واإلدارة التنفيذيــة بالتفصيــل.
وبيــن البنعلــي أن االتفــاق األخيــر الــذي تــم بيــن 
نقابــة عمــال البــا واإلدارة تلخّــص فــي حصــول العمــال 
ــن  ــارا م ــغ الـــ20 دين ــة ومبل ــادة االجتماعي ــى الزي عل
دون نقصــان كالجــاري عليــه فــي الســابق، كمــا ســتتم 
مناقشــة الموضــوع والتباحــث بهــذا الشــأن للوصــول 

ــة. ــتة القادم ــهور الس ــالل الش ــات خ ــى توافق إل
ــا  ــال الب ــة عم ــس إدارة نقاب ــي أن مجل ــاف البنعل وأض
ــا  ــي تنتهجه ــركات الت ــكل التح ــاد ل ــيكون بالمرص س
اإلدارة التنفيذيــة فيمــا يتعــارض مــع مصلحــة العمــال.

 وأهــاب البنعلــي بجميــع العمــال االســتعداد ألي حــدث 
ــة  ــل النقاب ــن قب ــم م ــب منه ــد يتطل ــارئ ق ــرار ط أو ق
ــن  ــن الطرفي ــة بي ــات الجماعي ــاد المفاوض ــالل انعق خ

ــأن. ــذا الش ــة واإلدارة« به »النقاب



االستبداد االقتصادي في ثوب الديمقراطية العالمية

د. أكبر جعفري
بقلم / 

مؤتمر بجامعة هارفارد 

قــدم الدكتــور مؤخــرًا كلمــة فــي 
كان  والــذي  هارفــرد،  مؤتمــر 
موضوعــه »توســيع اآلفــاق«، وتتمثل 
كلمــة الدكتــور أكبــر جعفــري مــا 

يلــي:
ــل  ــة، فش ــنة الماضي ــالل الـــ60 س خ
االرتقــاء  فــي  العالمــي  االقتصــاد 
بمســتوى معيشــة الغالبيــة العظمــى 
أكثــر مــن مليــار  إّن  البشــر.  مــن 
ــع  ــر المدق ــي الفق ــش ف ــان يعي إنس
أكثــر  وإّن  اليــوم(،  فــي  دوالر   1(
ــكان  ــة( س ــي المئ ــف )57 ف ــن نص م
العالــم يعيشــون علــى )2.5 دوالر 
األســباب  وتكمــن  اليــوم(.  فــي 

الرئيســية فيمــا يلــي:
الســبب األول: هــو االنتقائيــة فــي 
العالميــة  التجــارة  اتفاقيــة  بنــود 
الحــرّة لصالــح القــوى االقتصاديــة 
العظمــى، وذلــك مــن خــالل اســتغالل 
حريــة نقــل البضائــع وحريــة نقــل 
نقــل  حريــة  وتجميــد  المــال  رأس 
أساســية  ثالثــة  كركيــزة  العمالــة 
فــي المعادلــة. والســبب الثانــي: هــي 
ــد حركــة البشــر  رســم الحــدود وتقيي
والتأشــيرات  الجــوازات  خــالل  مــن 
واحتــكار الجغرافيــا وخيــرات األرض 
رســم  وإّن  معينيــن،  وأفــراد  ألمــم 
ــة فــي  ــر خطيئ الحــدود هــذا هــو أكب

حــق البشــرية.
والســبب الثالــث تكمــن فــي تحويــل 
 - الحكــم  أنظمــة  مــن  االســتبداد 
ــى  ــة - إل ــة والحري ــم الديمقراطي باس
لدينــا  أصبــح  واآلن  المؤسســات. 
االســتبداد المؤسســي كغطــاء شــرعي 
االســتغالل  لممارســة  للحكومــات 

الحكــم  نظــام  خــارج  واالحتــكار 
طغــت  وكنتيجــة،  الديمقراطــي. 
علــى  كثيــرًا  اإلدارة  وتضخمــت 
القيــادة فــي المؤسســات. ومــن هــذا 
اســتبداد  تصديــر  تــمّ  المنطلــق 
مــن خــالل  العظمــى  االقتصــادات 
الجنســيات  المتعــددة  المؤسســات 
فــي  المحليــة  المؤسســات  إلــى 
الــدول األخــرى، وتمــت إعــادة تدويــر 
توظيــف  شــكل  فــي  العبوديــة 
العمالــة وإرشــادات العمــل المقيــدة  

الفســاد. وتقنيــن 
اإلهــدار  أّن  هــو  الرابــع:  والســبب 
مــازال فــي مســتويات عاليــة عالميــًا، 
والتــي تصــل إلــى 73 فــي المئــة 
مــن المصــادر التــي وهبنــا اهلل إياهــا 
والمشــاركة.  االســتغالل  لحســن 
األربعــة،  المنطلقــات  هــذه  ومــن 
رأينــا أّن الوحشــية الكامنــة داخــل 
فــي  تجّلــتْ  اإلنســان  نفســية 
ــام  ــار النظ ــع انهي ــا م ــع صوره أبش
واليــوم، هنــاك  المالــي.  العالمــي 
نســبة 16.5  فــي المئــة مــن ســكان 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة والتــي 
تصــل إلــى نحــو 56 مليــون إنســان 
أمريكــي يعيشــون تحــت خــط الفقــر 

بمعنــى الكلمــة. 
وهــذا مثــال ألقــوى اقتصــاد فــي 
أفــادتْ  االشــتراكية  فــال  العالــم. 

الرأســمالية. وال  البشــرية 
الطريــق  مفتــرق  فــي  اآلن  نحــن   
ــرم  ــث يحت إليجــاد نظــام عالمــي ثال
اإلنســان ويصــون حقوقــه بشــكل 

ملمــوس وفعلــي. التفــاؤل كبيــرٌ 
فــي هــذا االتجــاه، لكــن العراقيــل 
كثيــرة بســبب وجــود عناصــر فــي 
ــول  ــي تح ــة الت ــة العالمي األنظم
الحــق إلــى باطــل، والباطــل إلــى 
فــي  الواجــب  رأوا  أينمــا  حــق، 
عــن  بعيــدًا  بدورهــم  القيــام 
الجشــع. ولنــدركْ جميعــًا وبالذات 
االقتصــادات العظمــى أّن اهلل لــم 
وإنــه  للــدول،  الحــدود  يرســم 
تعالــى لــم يحــدد الجنســيات ولــم 
ــيرات،  ــوازات وال التأش ــدر الج يص
 ِ اهللَّ »َأرْضُ  تعالــى:  قــال  إنمــا 

واســعة« )النســاء: 97(.
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نقابة عمال البا تقيم مهرجان »إليك أيها الوطن« بمناسبة عيد العمال

ألبا  ــال  ــم ع نــقــابــة  ــت  ــام أق
التنفيذية  اإلدارة  مع  بالتعاون 
المهرجان الغنائي بعنوان »إليك 
بمناسبة  وذلــك  الوطن«،  أيها 
بمصاحبة  العالمي  العمال  عيد 
فرقة البحرين للموسيقى بقيادة 
خليفة  البحريني  المايسترو 
زيمان، وذلك مساء يوم الخميس 
الموافق 21 مايو في الساعة الـ8 
الثقافية. البحرين  بصالة  مساءًا 

بكلمات  الــمــهــرجــان  ــدأ  وبـ
الجهات  قــبــل  ــن  م ترحيبية 
العمل  وزارة  مــن  المشاركة 
محمد  الدكتور  سعادة  القاها 
العمل  وزارة  وكيل  األنــصــاري 
من  بين  والتي  العمل  لشئون 
دعم  على  ــوزارة  ال حرص  خاللها 
ثم  ومــن  العمالية،  الفعاليات 
القصيبي  سهيل  السيد  القى 

المؤسسة  إمناء  مجلس  رئيس 
والحوار  للمصالحة  البحرينية 
ذكر  بالمناسبة  كلمة  المدني 
من  واضحة  شهادات  خاللها  من 
الواقع والظروف التي تم تدشين 
خلق  إلى  تهدف  والتي  المؤسسة 
مجتمًا واعًا مثقف قائم على خلق 
سموم  عن  بعيدًا  ــًا  واع مجتمًا 
خالل  من  البغيضة  الطائفية 
اآلخر  والرأي  الرأي  وتقبل  الحوار 
على اسس وطنية تجمع بين ابناء 
يتكاتف  واحد  كصفًا  الوطن  هذا 
الوطن،  هــذا  مصلحة  أجــل  من 
عمال  نقابة  لدعوة  شكره  مبديًا 
في  الفرصة  إعطائهم  على  البا 
مد جسور التعاون بين مؤسسات 
معًا  والعمل  المدني  المجتمع 
المرجوة  ــداف  األهـ ترجمة  في 
النقابي  القى  وبعدها  سلفًا،  

واستعرض  الحمر  غازي  الرفيق 
من خاللها مقتطفات من نضاالت 
ابناء الوطن من العمال في سبيل 
نيل حقوقهم المشروعة في حرية 
تشكيل النقابات والدور األساسي 
الذي لعبه عمال البا في سعيهم 
نقابتهم  تشكيل  لحين  المستمر 
ــت  والزال ناضلت  التي  الفتية 
أفضل،  غــدًا  ــل  أج مــن  تناضل 
كانت  الكلمات  مجمل  ختام  وفي 
للرفيق علي البنعلي رئيس نقابة 
والتي  بالمناسبة  البا كلمة  عمال 
المشاركة في  الجهات  شكر فيها 
المنظمة  اللجنة  من  المهرجان 
الثقافة  وهيئة  العمل  وزارة  و 
البا  عمال  نقابة  بأن  وبين  اآلثار 
والفنانين  للفن  الداعمين  من 
النقابة  أن  حيث  أنواعه،  بشتى 
ومن ضمن فعالياتها التي سلكت 

جوانب عديدة خالل العام الماضي 
هو  ما  المهرجان  وهذا  اآلن،  إلى 
أن  البحرين  عمال  أمام  مثال  إال 
نقابة عمال البا تؤمن باإلنسجام 
المؤسسات  كافة  مع  والتواصل 
رسمية  ــر  ــي ــغ وال ــة  ــي ــم ــرس ال
ومؤسسات المجتمع المدني على 
وجه الخصوص وهذا دور النقابة 
التي تعمل عليه في األيام القريبة 
الثقافية  الحركة  بدعم  المقبلة 
البحرين.            بمملكة  والفنية 
الغنائي  المهرجان  أحتوى  وقد 
كذلك على معرض فني تشكيلي 
للفنانين  عمالية  بسواعد  شيد 
النقابيين علي أحمد يوسف وعلي 
محمد جناحي  باإلضافة إلى عرض 
قبل  من  مصور  عمالي  ريبورتاج 
والعامالت  العمال  من  مجموعة 

داخل الشركة.

o أثناء الحفل o فرقة البحرين للموسيقى
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كاريكاتير / فاطمة حمزة 

إدارة المسبك
هل هي »تايتان« أم بخل إداري؟؟؟

وفاة عامل سقطت عليه حمولة 
طابوق بالخطأ

فــي اآلونــة األخيــرة ازدادت شــكاوى العمــال مــن عــدم التــزام اإلدارة 
بتصحيــح األوضــاع والحــاالت غيــر اآلمنــة فــي مواقــع عملهــم، مســتخدمة 

ــان«!! ــذار »التايت أع

مــا هــو »التايتــان«؟ هــل هــو بعبــع الزمــن، مثلمــا كان األمــر زمــن 
الماكنــزي وغيــره مــن المشــاريع التــي ال نعلــم ســرهم وخفاياهــم 
وإخفاقهــم إال بعــد زوال اإلدارة التنفيذيــة وتعييــن البديــل؟! عامل يصاب 
فــي ظهــره عنمــا يســوق عربــة العمليــات بســبب ســوء حــال الشــوارع فــي 
ــه ال  ــر بعــذر أن ــل األم ــات، واإلدارة ترفــض إصــالح وتعدي مناطــق العملي
يوجــد ميزانيــة والكلفــة عاليــة والوحــش هــو »تايتــان« الــذي ال يســمح 

ــرا. ــون تبذي ــا تك ــالمته حينه ــل وس ــة العام ــام بصح ــر، فاالهتم بالتبذي

ــم  ــت دوراته ــن أن اإلدارة أوقف ــر م ــق آخ ــتكى فري ــرى اش ــة أخ ــن جه م
ــم  ــا اس ــتخدمة أيض ــة، مس ــات والكلف ــض النفق ــبب تخفي ــة بس التدريبي
الوحــش »تايتــان«. وعندمــا تســأل عــن الدوائــر األخــرى تجدهــا لــم تدخــل 

التدريــب والتطويــر ضمــن برامــج الـــ »تايتــان«.

أمــا النظــرة العامــة عــن هــذه اإلدارة هــي أنهــا دائمــا ســباقة إلــى اتخــاذ 
القــرارات التــي تحبــط العمــال مثلمــا حــدث فــي التوقــف عــن دفــع ســاعات 
ــدورات  ــاء ال ــر أو إلغ ــة، وتأخي ــام الراح ــا بأي ــة وتعوضيه ــل اإلضافي العم
التدريبيــة، وكذلــك إلغــاء رحــالت عمــل لبعــض العمــال.  ولكنهــا تعقــد 
األمــور دائمــا وتخلــق أعــذارا تجــاه القــرارات التــي تدفــع وتشــجع العامــل 

مثــل الترقيــات والحوافــز الماليــة.      
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ــع بمنطقــة الحــوض  لقــي عامــل »آســيوي« حتفــه فــي أحــد المصان
الجــاف.

ــون عملهــم بإنشــاء  ــل، بينمــا كان العمــال يزاول وجــاء فــي التفاصي
مبنــى خــاص بالمصنــع، وفــي تلــك األثنــاء كان زميلهــم يحمــل 
ــق  ــن طري ــارة« وع ــة »حف ــي الرافع ــوق ف ــن الطاب ــرة م ــات كبي كمي
الخطــأ فــرّغ الحمولــة علــى رأس العامــل المتواجــد فــي االســفل، ممــا 
ألحــق بــه اصابــات بليغــة، ولــم تفلــح محــاوالت االنقــاذ التــي قــام بهــا 
المتواجــدون فــي الموقــع، ليلقــى العامــل مصرعــه متأثــرًا باإلصابــات 

التــي ألمّــت بــه.
وباشــرت الجهــات االمنيــة اجراءاتهــا القانونيــة وقامــت بتطويــق 
ــة،  ــرح الجريم ــراد مس ــل أف ــهيل عم ــر؛ لتس ــريط االصف ــع بالش الموق

ــادث. ــي الح ــبب ف ــى المتس ــك عل ــد ذل ــت بع ــا تحفظ فيم



أنصاف األشياء

د. حـسـن مـدن 

ــى  ــام إل ــة لالنقس ــا قابل ــون كله ــكاد تك ــياء ت ألش
نصفيــن، لكــن ليــس كل نصــف هــو مجــرد النصــف 
هــي  أنصــاف  هنــاك  للشــيء،  المكــون  الثانــي 
نقــض للشــيء نفســه. وتحضرنــا هنــا علــى األقــل 
ــاف«  ــن »األنص ــوع م ــذا الن ــى ه ــة عل ــة أمثل ثالث
التــي تناقــض الشــيء كامــاًل فــي الجوهــر والداللــة. 
المثــل األول هــو أنصــاف الحلــول، كأن نســعى لحل 
ــل  ــف ح ــًا، بنص ــا جزئي ــوم بمعالجته ــكلة فنق مش
أو بربــع حــل. مــا نفعلــه، فــي هــذه الحــال، ليــس 
خطــوة علــى طريــق الحــل الجــذري الشــامل، وإنمــا 
هــو إعاقــة لــه، ألن نصــف الحــل هــو تمويــه لجوهــر 
المشــكلة الحقيقــي والهــروب منــه إلــى بعــض 

مظاهرهــا، عــوض حلهــا ومعالجــة أســبابها.
المعالجــة  اســتعصت  إذا  إنــه  يقــول  البعــض 
أو  المؤقتــة  الحلــول  فــإن  للمشــاكل  الجذريــة 
الجزئيــة ضروريــة، ولكــن هــذا الــرأي ال يخلــو مــن 
المغالطــة، إال إذا كان مــن يقــوم بالحــل المؤقــت 
يعــي جوهــر المشــكلة ويعمــل علــى إيجــاد الحــل 
النهائــي لهــا، حتــى لــو اســتعان أثنــاء ذلــك ببعض 
األعــراض،  مــن  التخفيــف  أو  التهدئــة  إجــراءات 
شــأنه فــي ذلــك شــأن الطبيــب الــذي يعطــي 
مريضــه مســكنًا عــن األلــم مــع معرفتــه بــأن عــالج 

ــكنات. ــي المس ــر، ال ف ــي دواء آخ ــو ف ــة ه العل
المثــل الثانــي هــو أنصــاف المثقفيــن، وهــؤالء 
لكثرتهــم فــي مجتمعاتنــا فــإن أعدادهــم هــي 
أضعــاف عــدد المثقفيــن الحقيقييــن، باتــوا 
كالهــم علــى القلــب، ألنهــم يســهمون فــي 
ــا  ــي تطويره ــا، ال ف ــة وابتذاله ــطيح الثقاف تس
والرقــي بهــا. شــبه المثقــف، أو نصفــه، هــو فــي 
ــا  ــويق م ــي تس ــغ ف ــي يبال ــخص دع ــب ش الغال
ــن  ــه م ــى نفس ــبغ عل ــه، ويس ــازات ل ــده إنج يع
األوصــاف والمدائــح مــا هــو غيــر جديــر بــه، 
ــي  ــال ف ــا يق ــرص« كم ــرس ق ــي كل ع ــه »ف ول

ــة. العامي
والمســافة بيــن المثقــف ونصــف المثقف ليســت 
كالمعادلــة الرياضيــة: واحــد ناقــص نصــف 
= نصــف، وإنمــا هــي كالمســافة بيــن الثريــا 
ــق  ــن القل ــي قري ــف الحقيق ــرى، ألن المثق والث
والبحــث الدائــم عــن الحقيقــة، فيمــا نصــف 
والوجاهــة  والتبجــح  االدعــاء  قريــن  المثقــف 

ــة. الزائف
حيــن  الحقيقــة،  نصــف  هــو  الثالــث  المثــل 
ــة  ــق معين ــع أو حقائ ــن وقائ ــث ع ــري الحدي يج
ــن ال  ــة. نح ــت كل الحقيق ــا ليس ــت، لكنه حدث

نكــذب حيــن نقولهــا، لكننــا ال نقــول كل 
شــيء، ونصــف الحقيقــة ال يســري عــن المــرء 
بــل يحبطــه، حيــن يوهمــه أن تلــك هــي 
الحقيقــة كاملــة، وحســب إحــدى الكاتبــات 
ــإن قــول نصــف الحقيقــة وإغفــال نصفهــا  ف
اآلخــر هــو أســوأ، وليــس أفضــل، مــا فينــا، ألن 
ذلــك يــؤدي إلــى نــوع مــن اإلنــكار المضلــل 

والمــؤذي.
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ارتفاع اسعار الرسوم 
الدراسية السنوية للمدارس 
الخاصة للصف الثالث الثانوي 

للسنتين 2014 و 2015

الجــدول المرفــق يوضــح الزيــادة فــي 
لبعــض  الدراســية  الرســوم  اســعار 
المــدارس الخاصــة في البحريــن بين عام 
ــوي.  ــث ثان ــف الثال 2014 و 2015 للص
حيــث تتفــاوت نســبة زيــادة الرســوم 
بيــن بــكل ســنة مــن 5% الــى  %13.

والمــدارس األكثــر ارتفاعــًا فــي نســبة 
مدرســة  هــي:  الدراســية  الرســوم 
االيمــان،  مدرســة  األوســط،  الشــرق 
مدرســة الشــيخة حصــة للبنــات، مدرســة 
الشــويفات الدوليــة، مدرســة عبدالرحمن 
ــة،  ــوار الدولي ــة ح ــة، مدرس ــو الدولي كان
مدرســة الرجاء.والمــدارس األقــل ارتفاعــًا 
هــي:  الدراســية  الرســوم  نســبة  فــي 
ــة،  مدرســة الســالم، المدرســة البريطاني

مدرســة المعــارف الحديثــة.

وفــي ظــل ارتفــاع الرســوم الدراســية 
مــن  المحــروم  البــا  عامــل  فــإن 
مــن  المتضــرر  هــو  دينــار  العشــرين 
ــية،  ــوم الدراس ــي الرس ــاع ف ــذا االرتف ه
عليــه  العــبء  يزيــد  ســوف  ذلــك  ألن 
األســرة. مدخــول  علــى  ســيوثر  و 

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الرســوم 
ــام  ــي ع ــة ف ــدارس الخاص ــية للم الدراس
2015 إال أن إدارة شــركة البــا تتجــه إلــى 
ــي  ــنويًا ف ــارًا س ــادة ال 20 دين ــف زي وق
رواتــب العمــال والــذي يســتلمونها منــذ 

عــام 2006 والــى غايــة اليــوم .

لقــد إجتمعــت نقابــة عمــال البــا مــع 
الخميــس  يــوم  التنفيذيــة  اإلدارة 
عصــرًا   2:30 الســاعة   2015/05/14
دينــار  العشــرين  موضــوع  حــول 
المضافــة إلــى الراتــب و التــي يســتلمها 
ــت  ــد أعرب ــنوات.  و ق ــذ 9 س ــال من العم
اإلدارة عــن رغبتهــا فــي إنهــاء اإلعتصام 
ــس  ــي كل خمي ــة ف ــه النقاب ــذي تقيم ال
مقابــل أن يكــون هناك موعــد مع رئيس 
مجلــس اإلدارة حــال رجوعــه من الســفر.

ــام  ــاء اإلعتص ــة إلغ ــت النقاب ــد رفض و ق
إقــرار  عــن  يختلــف  أســاس  أي  علــى 
العشــرين دينــار كجــزء مــن الزيــادة 
هــذه  أن  2015.و  لعــام  الســنوية 
العشــرين دينــار المضافــة إلــى الراتــب 

إللغائهــا. مجــال  ال  منــذ 2006 

و قالــت اإلدارة التنفيذيــة أنــه حســب 
مصادرهــا بــأن عــدد مــن إعتصــم يــوم 
عامــاًل،   30 مــن  أقــل  كان  الخميــس 
ــى لــو كان  ــه حت ــة إن و قــد ردت النقاب
عــن 10  يزيــد  ال  المعتصميــن  عــدد 
عمــال فــإن علــى إدارة الشــركة مراجعــة 
اإلضــرار  عــدم  و  األحاديــة  قراراتهــا 

بالحــق العمالــي.

التنفيذيــة  اإلدارة  طرحــت  قــد  و 
بيــن  بالتوســط  تقــوم  ســوف  إنهــا 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  و  العمــال 
بخصــوص هــذه العــالوة و إنهــا ســوف 
ــرين دينــار  ــه إعطــاء العش ــرح علي تقت
 20 بمجمــوع  فقــط  واحــدة  لمــرة 
الســنوات.  لباقــي  إيقافهــا  و  دينــار 

اإلدارة  مــن  النقابــة  طلبــت  وقــد 
فــي مثــل  التفكيــر  عــدم  التنفيذيــة 
ــال  ــلب العم ــر س ــه يعتب ــل ألن ــذا الح ه
كحــق و حقوقهــم و أن هــذا المقتــرح 
ــن  ــة ع ــر بالحقيق ــخرية و يعب ــر الس يثي
عــدم تفهــم اإلدارة التنفيذيــة ألهميــة 
ــال. ــب العم ــي روات ــار ف ــرين دين العش

و إنتهــى اإلجتمــاع و الــذي حضــره تيــم 
مــوري الرئيس التنفيذي للشــركة و علي 
التنفيــذي للماليــة  الرئيــس  البقالــي 
علــى ال شــيء وعليــه تطلــب النقابــة 
ــام  ــتعداد لإلعتص ــن كل العمــال اإلس م
ــس 2015/05/21  ــوم الخمي ــادم ي الق
مــن  ذلــك  و  صباحــًا   5.30 الســاعة 
العمــال. إلــى  صوتنــا  إيصــال  أجــل 

البيان الثالث  البيان الثاني 
ــرين  ــة العش ــن قيم ــم م ــة أن تضخ ــاول اإلدارة التنفيذي تح
دينــارا وتســتصغر مــن المطالبيــن بهــا. رغم أن هــذه الزيادة 
ــا  ــة ومنه ــية المختلف ــاء المعيش ــام األعب ــرة أم ــر صغي تعتب
مصاريــف التعليــم. حيــث تتزايــد أعبــاء العمال يومــا بعد آخر، 
وتالحقهــم المطالبــات مــن هنــا وهنــاك، وأقســاط المصاريف 
الدراســية ال ترحمهــم، بــل تــكاد تقســم ظهورهــم ويعجــزوا 
ــتغناء  ــى االس ــا إل ــم أحيان ــا يضطره ــو م ــدادها، وه ــن س ع
عــن أهــم احتياجاتهــم فــي ســبيل تعليــم فلــذات أكبادهــم.

كبيــر،  بشــكل  تزيدســنويًا  الدراســية  المصاريــف  إن 
ــت وكل  ــي كل وق ــال ف ــق العم ــات تالح ــدارس والجامع والم
حيــن، فتضاعفتأقســاطها وتكاليفهــا بمــا ال يقــل عــن 200 
دينــار ويزيــد علــى 400 دينــار فــي بعــض المــدارس، وهــذه 
ــو  ــال، وه ــب العم ــي روات ــا ف ــا يعوضه ــد م ــادات ال يوج الزي
مــا يدفــع العمــال فــي ألبــا إلــى االســتدانة واالقتــراض 
ــة لتســديد أقســاط  ــة المصاريــف المالي ــوك لتغطي مــن البن

ــوك.  ــاط البن ــم بأقس ــزداد أعباؤه ــدارس فت الم

وهــو مــا يجعــل مــن تمسّــكهم بمكتســباتهم العماليــة أمــرا 
ضروريــا لتســيير أمــور حياتهــم وحيــاة أســرهم. فالمصاريــف 
الدراســية ألبنــاء العمــال تشــكل عبئــا حقيقيــا ومتزايــدا 

علــى كاهــل الطبقــة العاملــة فــي ألبــا. 

حتــى عندمــا يتخــرج أبنــاء العمــال مــن المدرســة، فــإن 
ــم  ــى ميزانيته ــة إل ــب جم ــف مصاع ــة تضي ــاء الجامعي األعب
وتجعــل قدرتهــم علــى تحمــل هــذه التكاليــف الجامعيــة 
أمــرا ال يطاق.ويصبــح العمــال مدفعويــن إلــى اتخــاذ قــرارات 
ــل  ــرم العام ــم إلــى أن يح ــا به ــل األمرأحيان صعبة،وقديص
أحــد أبنائــه التعليــم أمــام عجــزه عــن ســدادهذه األقســاط.

ــف  ــة التكالي ــروع لتغطي ــا مش ــركة لديه ــم أن إدارة الش ورغ
الدراســيةلكنه ال يشــمل ســوى أحــد أبنــاء العمــال، وإن ســقف 
ــف  ــع التكالي ــى م ــنويا ال يتماش ــار س ــف دين ــو أل ــغ وه المبل
الحقيقيــة التــي يتكبدهــا العامــل، ناهيــك عــن أن البرنامــج 
يدعــم فقــط العامــل مــرة واحــدة فــي تدريــس أحــد أبنائــه، 
ــاء  ــة أبن ــف بقي ــة تكالي ــي تغطي ــة ف ــن المعضل ــا تكم وهن
ــذي يدعــي أن  ــن ال ــا عــن أحــد المــدراء التنفيذيي العامل.أم
العشــرين دينــارا ليســت مطلــب كل العمــال، وأن فقــط 
ــا،  ــة به ــبيل المطالب ــي س ــوا ف ــن تجمع ــم الذي ــرات ه العش
ــيارات  ــف الس ــي مواق ــا ف ــال ألب ــة لعم ــيارات الفاره وأن الس
تثبــت أن العمــال ليســوا بحاجــة إلــى عشــرين دينــارا أخــرى، 
وإن هــذا المطلــب واالحتجــاج وراءه نقابــة تريــد تأجيــج 

ــر. ــط ال غي ــي فق ــع العمال الوض

ــا هــم مــن قامــوا بشــراء ســياراتهم  نقــول لهــإن عمــال ألب
مــن مدخولهــم وكدهــم وعرقهــم ليــل نهــار، ولــم يمنحهــا 
ــي  ــت بالســيارة الت لهــم أحــد، والســؤال هــو مــاذا تفعــل أن
العمــال  ســيارات  مراقبــة  غيــر  الشــركة  لــك  خصصتهــا 
وموديالتهــا فــي مواقــف الســيارات؟ أليــس األجــدر بــك 
مباشــرة عملــك الرئيســي فــي تخفيــض التكلفــة بعيــدا عــن 

ــال؟ ــبات العم ــوق ومكتس حق
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البيان الخامس 

البيان السادس

كل يــوم يتصــل المســؤول ليهــدد ويتوعــد باســم 
مســؤول آخــر غيــر موجــود بالبحريــن، ويقــول إن 
لــه معــارف ومتنفذيــن بالدولــة، وإنــه يســتطيع أن 
يلغــي العشــرين دينــارا التــي أضيفــت إلــى الراتــب 
بشــكل ســنوي منــذ عــام 2006 مــن دون الرجــوع 
ــن  ــؤول م ــذا المس ــب ه ــا يطل ــد. وبعده ــى أح إل
النقابــة توخــي الحــذر مــن مقارنــة النتائــج الماليــة 
الحاليــة للشــركة بالشــركات األخــرى، والتــي علــى 

أساســها تــم اقتنــاص العشــرين دينــارا.  

ــن  ــو م ــه ه ــى أن ــؤول نس ــذا المس ــب أن ه الغري
ــادل  ــر ع ــكل غي ــارن بش ــه يق ــه إن ــن رئيس ــال ع ق
الشــركة بشــركة صغيــرة ال تعــدو أن تتســاوى 

أرباحهامــع وكالــة للســيارات.

إن النقابــة ال يمكــن لهــا أن تســاير اإلدارة فــي 
ــس  ــاء مجال ــه رؤس ــار علي ــا س ــد عم ــروع يحي مش
اإلدارة الســابقين، وأن العشــرين دينــارا ليســت 
ــت  ــح يثب ــال واض ــا مث ــبا، لكنه ــا مكتس ــط حق فق
ــب  ــكهم بالمكاس ــدى تمس ــال م ــه العم ــن خالل م
الكثيــر  ســبيلها  فــي  خاضــوا  التــي  العماليــة 

ــا. ــول عليه ــل الحص ــن أج ــوا م وناضل

ــال  ــن دور فع ــة تبحثع ــت اإلدارة التنفيذي وإن كان
أن تحسّــن مــن طــرق  الشــركة، فعليهــا  فــي 
وأدوات اإلنتــاج بمــا يعــود بالفائــدة علــى الشــركة 
ومــن ثــم علــى العامــل، وذلــك بتخفيــض التكلفــة 
ــي أن  ــر دور اإلدارة ف ــاج، وال ينحص ــين اإلنت وتحس
ــة  ــال، مدعي ــب العم ــاب مكاس ــى حس ــى عل تتذاك
أن هــذا مــا ســوف يجلــب الخيــر علــى مجلــس 
إدارة الشــركة.هل مــن الشــهامة أن يأتــي هــذا 
ــال  ــبات العم ــى مكتس ــده عل ــع ي ــؤول ويض المس
حتــى  قبــل  موجــودة  كانــت  التــي  وعالواتهــم 
أن يتــم تعيينــه هــو فــي اإلدارة؟ فهــل مبلــغ 
العشــرين دينــارا هــو مــا ســوف تســجله فــي 
ــع  ــت م ــك اصطدم ــة بأن ــة القادم ــيرتك الذاتي س

ــم. ــذت ماله ــا وأخ ــي ألب ــال ف العم

مــا  التنفيذيــة  اإلدارة  تناســت  لمــاذا  نــدري  ال 
ــف أن  ــم، وكي ــدى تضحياته ــال، وم ــه العم ــام ب ق
ــص  ــح يتلخ ــة أصب ــذه اإلدارة التنفيذي ــروع ه مش
فــي كيفيــة القضــاء علــى مكتســبات العمــال، بــدل 
العمــل علــى تطويــر اإلنتــاج وتطويــر العامــل. 

ال شــك أنهــا الغابــة التــي أراد الرئيــس التنفيــذي 
ــا، يــأكل فيهــا القــوي »الرئيــس  إطالقهــا فــي ألب
مــا  هــذا   .« العمــال   « الضعيــف   التنفيــذي« 
تطبقــه اإلدارة التنفيذيــة فــي ألبــا عندمــا تمــسّ 
تؤكــد  النقابــة  فــإن  العمال.وعليــه،  حقــوق 
ــس  ــوم الخمي ــبوعي ي ــام األس ــكها باالعتص تمس
2015/05/21 مــن الســاعة 5:30 إلــى 6:30 .

تريدون تحويل البا
 إلى غابة !! 

ال  أســري  مثــل  ألبــا  إن  المســئول  يقــول 
تختلــف عنهــا فــي شــيء، وإن صيانــة المراكــب 
والعمــل فــي المصهــر والمســبك همــا عمــالن 
والتعــب  واإلنتــاج  الربحيــة  فــي  متســاويان 
اليــوم  إلــى  ألبــا  تأســيس  الجســدي.ومنذ 
ــقة  ــي بمش ــي والدان ــة للقاص ــركة معروف والش
العمــل فيهــا وخطورتــه، والعمــال فــي ألبــا 
تنــاول  لهــم  يتســنى  ال  كثيــرة  أحيــان  فــي 
درجــة  فــي  عملهــم  مزاولــة  أثنــاء  الطعــام 
حــرارة تزيــد علــى 45 درجــة، وبالقــرب مــن 
حــرارة معــدن ال يقــل عــن 900 درجــة مئويــة. 
ومــن أجــل حمايــة العمــال مــن تطايــر المعــدن 
وخطورتــه يرتــدي العمــال فــي ألبــا مالبــس 
تطايــر  مــن  أوليــة  حمايــة  تقــدم  ســميكة 
المالبــس  هــذه  لتمنــع  المنصهــر،  المعــدن 
ــي للعــرق، وتجعــل حــرارة جســم  ــر فعل أي تبخّ
العامــل ترتفــع بشــكل غيــر طبيعــي كــردة فعل.

ــس  ــدّل مالب ــر أن يب ــا يضط ــي ألب ــل ف والعام
أكثــر  ســاعات   8 الـــ  مناوبتــه  خــالل  العمــل 
مــن مرتيــن بســبب كميــة العــرق الكثيفــة 
مــا  وهــو  المالبــس،  هــذه  تمتصهــا  التــي 
يجعــل إبدالهــا عمليــة حتميــة فــي ظــروف 
ــل  ــل عام ــوة وتحمّ ــا ق ــل فيه ــتثنائية تص اس
ألبــا إلــى حــدود ال يمتحــن فيهــا الصبــر ذاتــه.

وبســبب الغبــار المتطايــر مــن خــام األلمنيــوم 
وخطورتــه علــى صحــة وحيــاة العمــال، فإنــه 
مــن الــالزم أن يرتــدي عامــل ألبــا قناعــًا واقيــًا 
لحمايتــه مــن تجمــع هــذه األبخــرة  داخــل رئتــه، 
ــال  ــى العم ــرى إل ــة أخ ــف صعوب ــا يضي ــذا م وه
فــي عمليــة التنفــس، وخصوصــًا فــي الجــو الحار 
ــا  ــبع بالرطوبة.كم ــاس مش ــي اإلس ــو ف ــذي ه ال
ينصهــر هــذا المعــدن بتيــار كهربائــي عــاٍل جدًا 
يســبب الكثيــر مــن األمــراض لــكل مــن يقتــرب 
منــه ويعمــل حولــه، فلمــاذا لــم تتــم المقارنــة 
برواتــب عمــال المصاهــر األخــرى الموجــودة فــي 
دول الخليــج والذيــن هــم ليســوا مــن العمالــة 
الوطنيــة، وذلــك بســبب صعوبــة العمــل كعمال 

فــي مصهــر ألي مواطــن خليجــي.

ــركات  ــم ش ــؤول اس ــر أي مس ــا يذك ــذا عندم له
أخــرى ترأســها وأعتقــد أنهــا ال تختلــف عــن 
اإليضــاح  التنفيذيــة هــو  اإلدارة  فــدور  ألبــا، 
لــه أن هــذه ألبــا ليســت أســري.وعليه فــإن 
النقابــة مصــرّة علــى اعتصامهــا يــوم الخميــس 
ــاعة 05:30  ــد الس ــق 2015/05/28 عن المواف
إلــى الســاعة 06:30 وذلــك احتجاجــًا علــى إلغــاء 
العشــرين دينــارا التــي يتــم إضافتهــا إلــى 

ــام 2006.  ــذ ع ــنويًا من ــال س ــب العم روات

تتعامــل اإلدارة التنفيذيــة مــع عــالوة العشــرين 
دينــارا التــي أضيفــت إلــى الراتــب األساســي 
بشــكل ســنوي منــذ 2006 كأنهــا عــالوة رفاهية 
فائضــة للعمــال وليســت وســيلة لعــالج مشــاكل 
ــي  ــة الت ــواد الغذائي ــعار الم ــالء أس ــم وغ التضخ

يعانــي منهــا العمــال.

تتضاعــف  المختلفــة  الغذائيــة  فالمنتوجــات 
أســعارها بشــكل ســنوي وبتســارع، مــن دون أن 
يكــون هنــاك طريقــة لكبــح جمــاح هــذا االرتفــاع 
ــى  ــر عل ــذي يؤث ــالت، وال ــرف العم ــر ص ــع تغي م
والمعلبــة  المســتوردة  الغذائيــة  الســلع  كل 
علــى حــد ســواء.ومن ناحيــة أخــرى، فــإن الســلع 
ــكل  ــعارها بش ــتوردة ازدادت أس ــة المس الزراعي
كبيــر نتيجــة للظــروف السياســية التــي تمــر 
وارتفــاع  المصــدرة  العربيــة  البلــدان  بهــا 
ــدرة  ــى ن ــذي أدى إل ــل، وال ــة النق ــورة وكلف خط
المنتوجــات الزراعيــة وارتفــاع ثمنهــا بشــكل 
ــات. ــض المنتوج ــي بع ــف ف ــوق الضع ــر يف كبي

والدراســة التــي قامــت بهــا شــركة »بيــت دوت 
ــرت أن  ــراج« أظه ــوف س ــركة »يوغ ــوم » وش ك
الخليــج  دول  فــي  ارتفعــت  المعيشــة  كلفــة 
الماضيــة. شــهرًا   12 الـــ  فــي   %24 بنســبة  

تريــد  التــي  المســؤولية  عــدم  سياســة  إن 
اإلدارة التنفيذيــة أن تنتهجهــا تجــاه ارتفــاع 
أســعار المــواد الغذائيــة هدفهــا جعــل العمــال 
يدفعــون فاتــورة غذائهــم مــن دون أي تعويض 
ــا  ــس م ــى عك ــذا عل ــم، وه ــي رواتبه ــي ف حقيق
تتغنــى بــه اإلدارة التنفيذيــة مــن اهتمامهــا 

بالعمــال ورفاهيتهــم.  

خارجيــا  خيريــا  برنامجــا  ألبــا  تديــر  فكيــف 
بمليــون دينــار بحرينــي  فــي حيــن أنهــا تعمــل 
لرواتــب  الشــرائية  القيمــة  تخفيــض  علــى 
ــال  ــة عم ــئ اإلدارة التنفيذي ــذا تكاف عمالها.هك
ألبــا الذيــن هــم باألســاس مــن أنتجــوا وحققــوا 
أرباحــا تســاوي 95 مليــون دينــار فــي ســنة 
المرصــودة  دينــار  المليــون  )ومنهــا   2014
عــالوة  مــن  لتحرمهــم  الخيريــة(  لأعمــال 
رواتبهــم  إلــى  المضافــة  دينــارا  العشــرين 

ســنويًا منــذ ســنة 2006.
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النسبة السعر عام 2015السعر عام 2014الوحدة / الوزنالمنتجات الغذائبة 

30%1.300 دينار1.00 دينار1 كيلو جرام اللحوم

20%1.200 دينار1.00 دينار1 كيلو جرامالدواجن

55%0.650 فلس0.420 فلس1 كيلو جرامالطحين

45%1.450 دينار1.00 دينار1 كيلو جرامسمك الصافي

30%1.950 دينار1.500 دينار1 كيلو جرامسمك الشعري

30%7.200 دينار5.500 دينار1 كيلوجرامسمك الهامور

15%7.900 دينار6.800 دينار2.5 كلجمحليب نيدو

30%0.500 فلس0.390 فلس1 لترحليب المراعي

rainbow 15%2.490 دينار2.175 دينار1900 كلجمحليب

20%1.595 دينار1.290 دينار500 جرامجبن بوك

25%0.925 فلس0.757 فلس227 جرامجبن شيزديل

20%1.980 دينار1.600 دينار1.8 لترزيت القلي 

30%0.375 فلس0.290 فلس1 كيلوجرامطماطم

30%0.625 فلس 0.490 فلس1 كيلوجرامخيار

40%0.700 فلس 0.500 فلس1 كيلوجرامجزر

30%0.390 فلس0.300 فلس1 كيلوجرامبطاطس

20%0.325 فلس0.275 فلس1 كيلوجرامبصل

25%1.100 دينار0.890 فلس1 كيلوجرامتفاح

60%0.390 فلس0.250 فلس1 كيلوجرام برتقال

7%26.390 دينار24.750 دينار20  كيلوجرامأرز بسمتي

30%2.800 دينار2.150 دينار10 كيلوجرام        السكر 

85%0.315 فلس0.170 فلس1 كيلو جرامالملح

52%1.75 دينار1.15 دينار30 حبةبيض بحريني

15%3.750 دينار3.290 دينار3 كيلو جرامصابون مالبس

أسعار المنتجات الغذائية لعام 2015 والتي تضاعفت عن العام السابق، الجدول المرفق مع البيان رقم )6( والتي أعدته بيان المعلم بنقابة البا : 
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ارتفاع اسعار الرسوم الدراسية السنوية للمدارس الخاصة للصف الثالث الثانوي، جدول مرفق مع بيان رقم )1( من إعداد بيان المعلم : 

النسبة الفارقعام 2015عام 2014أسم المدرسة 

7%275 دينار4225  دينار3950 دينارمدرسة ابن خلدون الوطنية

7%243 دينار3823 دينار3580 دينارمدرسة بيان البحرين

9%302 دينار3732 دينار3430 دينارمدرسة النسيم الدولية

10%317 دينار3603 دينار3286 دينارمدرسة الحكمة الدولية

11%227 دينار2306 دينار2079 دينارمدرسة عبدالرحمن كانو

11%290 دينار2920 دينار2630 دينارمدرسة حوار الدولية

8%174 دينار2214 دينار2040 دينارمدرسة النور العالمية

11%260 دينار2560 دينار2300 دينارمدرسة الرجاء

8%181 دينار2350 دينار2169 دينارمدرسة المعارف الحديثة

10%190 دينار2050 دينار1860 دينارمدرسة لؤلؤة الخليج العربي

13%230 دينار2000 دينار1770 دينارمدرسة الشرق االوسط

13%250 دينار2200 دينار1950 دينارمدرسة االيمان

12%370 دينار3450 دينار3080 دينارمدرسة الشيخة حصة للبنات

11%390 دينار3920 دينار3530 دينارمدرسة الشويفات الدولية

5%180 دينار2857 دينار2677 دينارمدرسة السالم

5%270 دينار6726 دينار6456 دينارالمدرسة البريطانية

نقابـة طيران الخليـج عقـدت جمعيتها العموميـة وأقـرت تقـريريها األدبـي والمـالـي
الوطنية  الــنــقــابــة  عــقــدت 
جمعيتها  الخليج  طيران  لعمال 

العمومية وذلك بمقر الشركة.
الجمعية  ــت  ــش ــاق ن ــد  ــ وق
األدبــي  التقريرين  العمومية 
حيث   ،2014 لــعــام  والــمــالــي 
ومن  عليهما،  التصديق  تــم 
العمل  خطة  مناقشة  تمت  ثم 
من  جــاء  والتي  2015م،  لعام 
القرض  اقرار زيادة مبلغ  ضمنها 
الحسن من 300 دينار إلى 600 
إلى  النقابة  تقدمه  الذي  دينار 
فوائد،  أي  دون  من  أعضائها 
صندوق  مشروع  طــرح  تم  كما 

اختصاصه  صندوق  وهو  العامل 
من  به  المشتركين  مساعدة 
الكوارث  حالة  في  النقابة  أعضاء 
والحاالت الطارئة التي قد تصيب 
في  يجعلهم  مما  الموظفين 
حاجة إلى المساعدة المالية، ومن 
القرارات التي اتخذت في الجمعية 
االستقطاع  زيـــادة  العمومية 
دينارين  إلى  دينار  من  الشهري 
وذلك للسعي الستقاللية النقابة 
الــمــوارد  حيث  مــن  عملها  فــي 
على  للعمل  واستثمارها  المالية 
تحقيق رؤية النقابة، ومن ضمن 
ورش  تنظيم  على  العمل  الخطة 

من  وتوعوية  ثقافية  ونشاطات 
وقد  العمالي.  الوعي  رفع  شأنها 
العمومية  الجمعية  أعضاء  طالب 
باإليقاف الفوري للتعميم الصادر 
يخص  بما  الطائرة  طاقم  بحق 
في  والبت  المرضية،  االجــازات 
موظفي  انضمام  تاريخ  موضوع 
وقد  الشركة،  إلى   EDS شركة 
مميزات  بإرجاع  المطالبة  تمت 
تذاكر السفر إلى الموظفين كما 
من  فيها  لما  السابق  في  كانت 
وتحسين  للشركة،  إضافي  دخل 
التأمين الصحي للموظفين ذوي 
السلم  في  الصغرى  الــدرجــات 

إعادة  طلب  تم  كما  الوظيفي، 
الحرارة  بعالوة  المطالبة  رفــع 
في  العاملين  للمهندسين 
الهندسة األرضية ألشهر الصيف، 
والنظر في عالوات موظفي طاقم 
األســاســي،  وراتبهم  الضيافة 
اعتبرها  التي  المواضيع  ومــن 
األهمية  غاية  في  الموظفون 
هــو مــوضــوع صــنــدوق االدخــار 
الشركة  للموظفين مع مساهمة 
فيه مع تمنياتهم أن تأخذ اإلدارة 
هذا المطلب بعين االعتبار لما له 
اإلنتاجية،  لرفع  دافع معنوي  من 

أسوة بكبرى الشركات الوطنية.
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جمعية التجمع الوطني الدستوري تستضيف ندوة رئيس نقابة البا 
البنعلي : إن تطور المجتمعات يرتكز إلى عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج  

o رئيس نقابة البا / علي البنعلي o جانب من الحضور 

o النقابي / عطيه اهلل روحاني                                                                                                                                           o  مقدمة الندوة / أمل السويديo الرفيق / غازي الحمر o عامل سابق في طيران الخليج

توجه الرأسمالية هو اإلنتاج .. وهناك اختالف بين الرأسمالي والوسيط 

ألبا  عمال  نقابة  رئيس  عقد 
علي البنعلي ندوة بعنوان »حقوق 
البحرين«  في  العامل  وواجــبــات 
التجمع  جمعية  استضافتها  والتي 
وقد  ــود«،  »ج الدستوري  الوطني 
ألومنيوم  شركة  نقابة  رئيس  عبر 
سعادته  عــن  ــا«  ــب »أل البحرين 
ورعايتها  »جود«  جمعية  لشمول 
االثنين   يوم  وذلك  الندوة،  لهذه 

الموافق  4 مايو 2015م.
  

مفهوم  ــول  ح الــنــدوة  ودارت 
الصراع  حل  في  النقابي  العمل 
يومنا  إلى  الخليقة  بدء  منذ  الدائر 
العمل،  وصاحب  العامل  بين  هذا 
تطور  مــن  ــك  ذل على  ترتب  ومــا 
مجتمعية  أنماط  وظهور  مجتمعي 

والعبودية  الرق  من  بدءًا  عديدة، 
بالبرجوازية  مــرورًا  واإلقطاعية 

والطبقية وصواًل إلى االشتراكية.

 »المشاعية« ومرحلة 
كسب الرزق

البشرية  أن  البنعلي  علي  وقال 
وكانت  مراحل،  بخمسة  مرت  قد 
»المشاعية«  هي  األولى  المرحلة 
وكان الجميع فيها يسعى إلى قوت 
يومة إعتمادًا على الزراعة والصيد، 
في  متساوي  فيها  الجميع  وكــان 
هناك  يكن  فلم  العيش،  لقمة 
رئيس  يوجد  ولم  طبقي،  تفاوت 

يدير القبائل في تلك الفترة.

إلى  البا  نقابة  رئيس  انتقل  ثم 
واصفًا  التاريخي«  التقطيع   « ورقة 
التي  المراحل  أهم  بأنها من  إياها 
أن  حيث  المجتمعات،  فيها  تطور 
بعالقات  مرتبط  المجتمعات  تطور 
القائمة فيها،  االنتاج وقوى االنتاج 
العمل  العالقة بين صاحب  ووصف 
»استغالل«  عالقة  بأنها  والعمال 
العمل  صــاحــب  فيها  يستغل 
النتاج  العامل  ــت  ووق لمواهب 
سلعة لها قيمة، على خالف العالقة 
عالقة  وهــي  والسيد  العبد  بين 
»استعباد«، وهي مغايرة تمامًا عن 

العالقة السابقة. 

الندوة  فــي  البنعلي  وأوضـــح 
ومصطلح  الصناعية  العالقات 

الصراع  أوضــح  كما  الرأسمالية، 
القائم بين ممثلي أصحاب األعمال 
يتمحور  والــذي  المكتسبات،  على 
الصناعية  العالقات  علم  ــول  ح
وأصحاب  النقابات  بين  القائمة 
يعد  الطبقي  الصراع  وأن  األعمال، 
مقدمة جيدة ألي عمل نقابي فهو 
ناتج عن التناقضات التي تنشأ في 
القول  اآلن  تعد  والتي  مجتمع،  أي 
بين  الطبقي  الصراع  في  الفصل 

من يملك ومن اليملك.

عالقة قوى اإلنتاج 
النقاش  وفي معرض حديثه دار 
حول مدى التطور في هذه العالقة، 
وأسباب  اإلنــتــاج،  قــوى  عالقة  أي 
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االجتماعية  والظواهر  التطور، 
ليس  التي  الجدلية  والــمــاديــة 
من  فهي  فيها،  إرادة  لإلنسان 
الطبيعة،  عن  خارجية  قوى  صنع 
أن  فجأة  يجد  يتطور  إنسان  فكل 
كل ما حول تطور إلى آفاق لم يكن 
يتوقعها يوما ما، ممثال لذلك بما 
في  التكنولوجي  التطور  من  حدث 
في  انتشاره  ومدى  الفضائي  البث 

الوقت الراهن عن ذي قبل.

مشكلة التناقضات في 
النظام الرأسمالي 

وأشار البنعلي إلى أن الرأسمالي 
العمالة  يمتلك  من  الحقيقي  هو 
األساسية  ــواد  ــم وال والبضاعة 
وهي  ينتج،  وماذا  االنتاج،  لعملية 
تتمثل  التي  الرأسمالية  مشكلة 
نتيجة  تنشأ  التي  التناقضات  في 
لتراكم القيم، أي القيمة المضافة 

على سعر السلعة األصلي. 

في  النقابات  دور  يظهر  وهنا 
من  التناقضات  حجم  من  التقليل 
من  تخفف  ان   على  حرصها  خالل 
أعباء العمال وتعمل على أن ينال 
االجتماعية   مكتسباته  العامل 
ــة والـــــتــأمــيــنــيــة  ــي ــات ــدم ــخ وال
والتعويضات والعطايا االجتماعية 
معيشة  مستوى  توفير  اجل  من 
يمثل  ذلك  فكل  بعطائه،  يليق 
العمالية  بالنقابة  المنوط  الدور 
فك  كاهلها  على  تــأخــذ  الــتــي 
االشتباك بين قوى اإلنتاج من أجل 
تطور العملية اإلنتاجية.               

مكتب العالقات 
الصناعية 

»مكتب  البنعلي  علي  ــرف  وع
مكتب  هو  الصناعية«  العالقات 
المفاوضات  إدارة  أجل  موجود من 
والشركة،  العمالية  النقابات  بين 
مؤسسة    : بأنها  النقابة  عرف  كما 
تدف إلى تحسين شروط االستغالل، 
من  االســاســي  الــهــدف  أن  حيث 
النقابة هو تحسين ظروف العمل، 
عدة  الجديد  للعامل  يتبادر  حيث 
أترقى؟، كيف  : كيف  أهمها  أسئلة 
كيف  ــدرب؟،  أت كيف  راتبي؟،  أزيد 
أصل  كيف  إســكــان؟  عقار  أملك 
هذه  وجميع   .. ــهــرم؟  ال ألعلى 
األسئلة اليوجد لها إجابات شافية.

العدالة 
جــدًا  مهمة  نقطة  الــعــدالــة 
يصل  عندما  فالعامل  للعمال، 
العمل  مكان  كراهية  لمرحلة 
العمل  مكان  يضر  أن  يستطيع 
العمل  أصحاب  بالمقابل  ويخسر 
العمل  أصــحــاب  ويعي  الكثير، 
نجدهم  ــذلــك  ل النقطة  هـــذه 
وإن  الــحــوار  بــاب  فتح  يحاولون 
للنقابات  والسماح  وهمي  كــان 
بالتواجد والتفاوض، وذلك لحماية 

مصالحهم وممتلكاتهم. 
هو  المدير  كــان  السابق  في 
يستحق  الذي  العامل  يختار  من 
إعــالن  ينزل  اآلن  أمــا  الترقية، 
هناك  وتكون  اإلشرافية  للدرجات 
الموارد  مدير  من  تتكون  مقابلة 

ومساعد  الدائرة  ومدير  البشرية 
حيادي،  ومــديــر  ــرة  ــدائ ال مدير 
من  الموضوع  خرج  قد  وبالتالي 

أختيار الشخص الواحد.
الغير  للدرجات  بالنسبة  أمــا 
»نظام  هــنــاك  أصــبــح  إشــرافــيــة 
قياس القدرات« ، حيث أن مهارات 
تتحكم  التي  هي  وقدراته  العامل 
 %10 الترقية  وتكون  الترقية  في 
السنوية  الزيادة  إلى  باإلضافة 
متوسط  فإن  وبالتالي  والعالوات، 

األجور هو 1500 دينار.

 التقويم السنوي

هي  البا  في  السنوية  الزيادة 
 %2 هي  تقسيمها  وطريقة   ،%7
على   %2 و  التأخير   أســاس  على 
ال  أن   ( المرضية  اإلجــازات  أساس 
يزيد عن 16 يوم( ، أما الـ3% كل 
من  العامل  تقييم  يتم  شهور   4
متوسط  والمراقب.  المسؤل  قبل 
زيادة 7% هو  الحصول على نسبة 
 6.5% بينما كانت في السابق %4.5. 

قبل  مــن  كبير  إلــتــزام  هناك 
الجانب  وليس  البا،  في  العمال 
المادي هو الدافع األساسي للعمل 
»المنافسة«  هــي  بــل  الـــدؤوب 
ومحاولة التقدم والتماشي مع خط 

سير الزمالء في العمل. 

النظرة السابقة 
وسياسة التهميش 

حتى  السابقة   السياسة  كانت 

على  المنتج  تبيع  البا   2009 عام 
الربح  نسبة  عادية  سبائك  هيئة 
تمسك  ثــم  جـــدًا،   قليلة  فيها 
الفرنسي  التنفيذي  الــرئــيــس 
ليغير  اإلدارة  شميت(  )لــورانــت 
وأصبحت  السابقة،  االستراتيجية 
عالي  االلمنيوم  تبتاع  البا  شركة 
الجودة لشركات السيارات مما أدى 
إلى زيادة االرباح من 40 دوالر إلى 
لكل طن. وتعود هذه  300 دوالر 
المتبعة  المنهجية  لتغير  االرباح 
منذ سنوات، فبدال من تقليل راتب 
تقليل  أجل  من  وعالواته  العامل 
في  تطور  هناك  أصبح  التكاليف، 
االنتاج وتعود المنفعة على الجميع.

تساؤالت

ــوار  ــح ــح بـــاب ال ــت ثـــم تـــم ف
وكان  الــنــدوة،  في  والمناقشات 
لرئيس  المواجه  األول  السؤال 
البنعلي هو:  البا علي  نقابة عمال 
النقابية  التعددية  من  الهدف  ما 
هي  وهل  الواحدة؟  المنشأة  في 
وكانت  ال؟  أم  العامل  صالح  في 
يختار  من  هو  العامل  بأن  اإلجابة 
وتدافع  تمثله  سوف  التي  النقابة 
عن حقوقه بكل إخالص، بعيدا عن 
السياسية  والجمعيات  التحزبات 
مصلحة  عينيها  نصب  تضع  التي 
حساب  على  والــحــزب  الجمعية 

العمال ومصالحهم. 

o مقدمة الندوة / أمل السويدي o حضور لعامالت ونقابيات البحرين 
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1000 دينار فاتورة اإلنترنت عن يومين فقط ..!!

وشركة اإلتصاالت ) عالم جميل ( لم تعلق بأي رد على المشكلة 

o  ورقة )البيل( والمبالغ التي تطالب بها شركة االتصاالت o  نموذج لرسالة الشكوى التي قدمها العامل

معدودة  أشهر  قبل  صدمت 
بفاتورة استخدام االنترنت بمبلغ 
لمدة  سفري  جراء  دينار   1000
الشقيقة  دولة قطر  إلى  يومين 
الموافق 1-1-2015 وحتى  في 
الصدمة  وكانت   ،2015-1-2
تسديد  علي  يجب  أنــه  األكبر 
هذا المبلغ الضخم والذي فرض 
علي دون سابق إنذار ودون علم 
فقط  أشهر   4 فترة  في  مسبق 

ودفع 30% من قيمة المبلغ. 
بعدة  ســفــري  قبل  وكــنــت 
فواتيري  جميع  سددت  قد  أيام 
تتغنى  التي  االتصاالت  لشركة 
يكن  لم  الذي  الجميل،  بعالمها 
ألفاجأ  لي،  بالنسبة  قط  جمياًل 
بهذا  الوطن  أرض  لدى وصولي 
احتسب  ــذي  ال الضخم  المبلغ 
هذه  في  عميل  أنني  رغم  عليّ 
وأسدد  منذ 10 سنوات  الشركة 

جميع فواتيري بدون أي تأخير.
بمقابلة  طالبت  وعــنــدمــا 
المسئولين في شركة االتصاالت 
بالفشل  محاوالتي  جميع  باءت 
ولم  بالرفض،  تقابل  كانت  إذ 
مسؤول،  أي  بمقابلة  لي  يسمح 
قبل  من  تعاون  أي  ألــق  ولــم 

موظفي الشركة.
هيئة  إلى  مباشرة  توجهت 
ــاالت، وهــي  ــ ــص ــ تــنــظــيــم االت
مصالح  بحماية  المعنية  الهيئة 
إجراءاتها  ولكن  المستهلكين، 
ــل ســهــولــة من  ــم تــكــن أقـ ل
فقد  نفسها،  االتصاالت  شركة 
بريد  إرسال  الهيئة  مني  طلبت 
مشكلتي  فيه  شارحًا  إلكتروني 
أي  بمقابلة  لي  السماح  بدون 
مسؤول، وكان الرد على الشكوى 
بعد  هاتفية  مكالمة  طريق  عن 

شهر كامل. 
عليّ  فرض  الذي  المبلغ  إن 
الذي  المبلغ  مقابل  جدًا  كبير 
أي شركة  على مشتركي  يفرض 
البحرين،  في  أخــرى  اتصاالت 
حيث يحتسب استخدام اإلنترنت 
أضعافا مضاعفة .. وهنا أتساءل 
أن  ــاالت  ــص االت لشركة  كيف 
مبالغ  من  لها  يحلو  ما  تفرض 
دون  من  المستخدمين  على 
الشركة  لهذه  وكيف  ؟؟  مراقبة 
الخطوط  بفصل  تباشر  التي 
وصل  إذا  العمل  عن  الهاتفية 
مبلغ االستهالك إلى  10 دنانير 
بفتح  بينما تسمح  الفاتورة،  في 

االستهالك  قيمة  لتصل  الخط 
1000 دينار من دون أن يفصل 

عن الخدمة ؟؟
من  أمــام  التظلم  هذا  أضع 
الشركة  هذه  في  األمــر  يهمّه 
هذا  تخفيف  أو  بإلغاء  مطالبا 
من  عليّ  احتسب  الذي  المبلغ 
دون وجه حق، وأتمنى أال يتكرر 

مع آخرين.  
رقــم  ف.ع.ع(   ( ــل  ــام ــع ال
الشكوى : 36844868 / جميع 

معلوماتي لدى محرر النشرة 
ــامــت نــشــرة  وبـــدورهـــا ق
الهاتفي  باالتصال  البا  عمال 
) هيئة تنظيم  واالستفسار لدى 
االتصاالت( وكان ردهم كالتالي:

هيئة  في  المتبع  النظام  إن 
لتقديم  االتــصــاالت  تنظيم 
الــشــكــاوي هـــو عـــن طــريــق 
الموقع  أو  االلكتروني  البريد 
االلكتروني على صفحة االنترنت 
نسخة  وإرفاق  الرسالة  العتماد 
وجميع  الذكية  البطاقة  من 
المستندات المطلوبة، ثم يقوم 
قسم التحقيق بمباشرة التحقيق 
من  الرد  ليأتي  إسبوعين  مدة 
االتــصــال  طــريــق  عــن  الهيئة 

كما  الشكوى،  بمقدم  هاتفيا 
يمكنه التظلم على النتيجة مرة 

أخرى.
االتصاالت  هيئة  سؤال  وعند 
تصل  التي  الشكاوي  عدد  عن 
كان  الــنــوع،  هــذا  من  الهيئة 
جواب الهيئة بأن عددًا كبير من 
الشكاوي يصل الهيئة وال يمكن 
وتحديد  الشكاوي  نوع  معرفة 

عدد كل مشكلة.
قانون  أن  الهيئة  وأضافت 
االتـــصـــاالت يــعــطــي شــركــة 
متابعة  في  الحق  االتــصــاالت 
يوم،   60 خالل  وحلها  القضية 
قبل أن تقوم الهيئة بدورها في 
والتحقيق  المشكلة  في  التدخل 
على  ينطبق  قانون  وهو  فيها 

جميع مقدمي الشكاوي.
البا  عمال  نشرة  أجــرت  كما 
الهاتفية  االتصاالت  العديد من 
المعنية  االتصاالت  شركة  على 
هناك  يكن  ولم  جميل(  )عالم 
من  المشكلة  على  تعليق  أي 
مضنية  محاوالت  وبعد  جانبها، 
الشافي  بالرد  الشركة  وعــدت 
يصلنا  ولم  القضية  هذه  على 

الرد إلى هذا اليوم !! 

قانون االتصاالت يمنح شركة االتصاالت 60 يومًا لحل القضية قبل أن تدخل الهيئة 



مـشـاكـل عـمـالـيـة 

قانون االتصاالت يمنح شركة االتصاالت 60 يومًا لحل القضية قبل أن تدخل الهيئة 

المرأة العاملة في البا رسوم تجديد الجواز
تسليط  تم  الماضية  السنوات  خالل 
بناء  في  العاملة  المرأة  دور  على  الضوء 
التي  والتحديات  والمصاعب  مجتمعاتنا 
من  الهائل  الكم  إلى  باإلضافة  تواجهها، 
و في  التي تقع على عاتقها.  المسؤوليات 
المصاهر  أبرز  من  واحدة  تعتبر  التي  البا 
النساء  عــدد  إزداد  العالم،  في  الــرائــدة 
ذلك  و  الماضية  السنوات  في  العامالت 
العاملة في  المرأة  أجل تشجيع ودعم  من 
مجتمعاتنا وأعطائها فرص عمل متكافئة 
التي  الشركة  الرجل.. وفي  مع  و متساوية 
تعتمد على األغلبية من الرجال من مختلف 
العامالت  إعطاء هؤالء  يجب  فإنه  األعمال، 
و  تميزهن  فوائد  و  مميزات  القليالت 
إعطاء  و  بذل  على  تدعمهن  و  تشجعهن 

المزيد..
التي  المميزات  ــذه  ه جملة  مــن  و   
هو  البا  في  مــؤخــرًا  الــمــرأة  إستحقتها 
القريبة  الــســيــارات  مــواقــف  تخصيص 
المشروع  هذا  تنفيذ  فقط.جاء  للعامالت 
لتسهيل العملية على النساء و جعلها أكثر 
و ذلك عن طريق تخصيص  لهن،  مالئمًة 
من  جــدًا  قريبة  تكون  سيارات  مواقف 
عناء  عليهن  يسهل  مما  الشركة،  مدخل 
ولكن  الشركة.  بوابة  إلى  الطويل  المشي 
عديدة  شكاوي  األخيرة  اآلونة  في  ظهرت 

تجاهلوا هذا.  العمال  أن بعض  إلى  تشير 
العمال  بعض  قام  حيث  المكتسب،  الحق 
المخصصة  السيارات  مواقف  بإستخدام 
يوم  في  المثال،  سبيل  للعامالت.على 
عقد   ،2015 أبريل   7 الموافق  االثنين 
إجتماع بين نقابة عمال البا و عامالت ألبا 
من أجل التوصل إلى حلول لهذه المشكلة 
التي بدأت تتفاقم في اآلونة االخيرة. حيث 
تم أخذ العديد من المسببات بعين اإلعتبار 
منها: إستحواذ عمال المناوبة الليلية على 
مواقف السيارات المخصصة للنساء، وصول 
مبكر  وقت  في  الشركة  إلى  العمال  بعض 
جدًا وخلو مواقف النساء من السيارات. و من 
اليها  توصلت  التي  الرئيسية  الحلول  أهم 
العامالت  إخبار  األول:  الحل  هي:  النقابة 
في  الشركة  إلى  الوصول  بضرورة  البا  في 
على  الحصول  لهن  ليتسنى  مبكر  وقت 
النقابة  توصلت  وقد  السيارات،  مواقف 
إلى حل ثاني و هو التنسيق والتعاون مع 
دائرة األمن على أن يتولى أحد موظفيها 
مهمة مراقبة مواقف السيارات المخصصة 
لضمان  وذلك  الصباح،  فترة  في  للنساء 
حقهن  على  البا  في  العامالت  حصول 
المسلوب.. ومن هذا المنطلق يجب إحترام 
النساء وصون حقوقهن بداًل من التعرض 

لمكتسباتهن و سلب حقوقهن. 

أصيــب العمــال األجانــب بصدمــة كبيــرة 
ــرية  ــوارد البش ــرة الم ــوا أن دائ ــا علم عندم
أوقفــت دفــع رســوم تجديــد الجــواز، والتــي 
ــب  ــال األجان ــوق العم ــن حق ــا م ــر حق تعتب
ــر  ــذ أكث ــركة من ــي الش ــا ف ــول به والمعم
أن  للســخرية  والمثيــر  عامــًا،   25 مــن 
عمليــة تجديــد الجــواز تحــدث مــرة واحــدة 
باإلضافــة  ســنوات،  عشــر  أو  خمــس  كل 
تتجــاوز 31   ال  تجديدهــا  رســوم  أن  إلــى 
ــول أن  ــن المعق ــل م ــًا، فه ــارًا بحريني دين
هــذا المبلــغ البســيط )31 دينــارا( ســيوفر 
الكثيــر فــي ميزانيــة الشــركة وســيقلل مــن 
التكاليــف ويزيــد مــن األربــاح؟! واألغرب من 
ــت  ــرية أوقف ــوارد البش ــرة الم ــك، أن دائ ذل
هــذا الحــق مــن دون أن تخبــر العمــال، 
ولــم تتعــب نفســها حتــى فــي الدخــول فــي 
مناقشــات أو مفاوضــات مــع النقابــة، حيــث 
تعتبــر دفــع رســوم تجديــد الجــواز حقــا مــن 
حقــوق العمــال وأحــد أهــم المكتســبات 
ــي  ــي ف ــل األجنب ــا العام ــل عليه ــي حص الت
ــذا  ــلب ه ــم س ــد أن ت ــن بع ــركة، ولك الش
إلــى  البســيط  العامــل  الحــق، ســيضطر 
ــاص،  ــابه الخ ــن حس ــوم م ــذه الرس ــع ه دف
وعندمــا قررنــا مواجهــة دائــرة المــوارد 
البشــرية كان ردهــم : هــذا جــزء مــن خطــة 

.)Titan(  التوفيــر فــي الشــركة
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2015/4/2
دائرة 

التسويق
بينما كان العامل المقاول يقود  الرافعة الشوكية 

لنقل األلمنيوم، دخلت مجموعة من الغبار المتطاير 
إلى عينه اليمنى، ونقل على إثره لتلقي العالج.

تم التأكيد على ضرورة ارتداء 
واقي العين وخصوصًا خالل 

الطقس المغبر.

إصابة 
طفيفة

تبين أن سبب الحادث هو 
تطاير الغبار بسبب وجود 
الرياح، مما أدى إلى إصابة 

عين السائق بتهيج.

خط الصهر 2015/4/10
3-1

بينما كان العامل الفني يمشي عند مدخل عنبر )6(، 
شعر فجأة بدخول ذرات الغبار إلى عينه اليسرى، مما 

أدى الى احمرارها.

تم التأكيد على اإلدارة بضرورة 
إلزام موظفيها باستخدام 
معدات الوقاية الشخصية.

إصابة 
طفيفة

سبب الحادث هو سوء 
الطقس المغبر وتطاير 

ذرات الغبار.

2015/4/12
دائرة تحكم 

العمليات عنبر 
)1(

بينما كان العامل المقاول يأخد عينات المعدن 
المنصهر من خلية الصهر وأثناء تثبيته للعينة 
تطايرت قطعة معدنية على بنطاله مما أدى إلى 

إصابته بحرق طفيف في رجله اليسرى.

تم نصح اإلدارة  بضرورة 
مراجعة أوزان مالعق العينات 

وإجراء تصليحات لأرضيات.

إصابة 
طفيفة

فقد العامل توازنه بسبب 
عدم استواء األرض وكان 
لوزن العينات سببُ في 

الحوادث.

الورش 2015/4/12
المركزية

بينما كان العامل يزود عربة العمليات  بالوقود، فتح 
صندوق الوقود وانحشر إصبعه بين الباب والصندوق 

مما تسبب في إصابته برضوض خفيفة.

تم نصح اإلدارة بضرورة 
تحسين شكل القفل واستبداله 

بقفل أكثر أمانًا.
إصابة 
طفيفة

أن تصميم القفل الخاص 
بصندوق الوقود غير 

مناسب وغير آمن.

2015/4/12
قسم 

الكاربون2-1

بينما كان عامل الصيانة في طريقه الى مبنى 
االستراحة، إلتوت ساقه اليسرى بعد أن تعثر بقطعة 
كربون كانت ملقاة على األرض،  وشعر العامل بألم 

وأبلغ المشرف عن الحادث وتم نقله لتلقي العالج

تم التأكد على ضرورة التأكد 
من أن الطرق والممرات داخل 

الشركة سالكة وآمنة
إصابة 
طفيفة

أن سبب الحادث الرئيسي 
هو انعدام وقلة االهتمام 
بنظافة وسالمة المكان.

2015/2/15
دائرة دعم 

خدمات 
المصهر
عنبر 7

بينما كان العامل المقاول يعمل على الخلية 7142، 
سقط المفك من يده إلى الطابق السلفي تحت األرض 
وقرر العامل استخدام أقرب طريق مؤدي إلى الطابق 

السفلي ويعتبر طريقا غير صالح لالستخدام،  مما أدى 
إلى انزالق العامل وسقوطه في قناة صرف األمطار 

وأصيب بكسر في يده، ونزيف في شفته. 

تم التأكيد على ضرورة توفير 
سلم مناسب، قريب من 

المدخل، وذلك  لتجنب استخدام 
طريق بعيد.

إصابة 
مضيعة 
للوقت

سبب الحادث هو عدم 
وجود طريق آمن يؤدي إلى 
الطابق السفلي، ولتفادي 
بُعد المسافة قام العامل 
باستخدام طريق رملي غير 

صالح لالستخدام.

2015/4/16

صيانة 
المصهر
الخط 4

بينما كان العامل يقوم بتفكيك الدلو) سطل( 
بواسطة مفك، انحشر إصبعه بين الصفيحة والمفك 

مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.
تم نصح اإلدارة بضرورة توفير 
مطاط يمنع االنزالق أو التعثر.  

إصابة 
طفيفة

تبين أن وقوع الحادث 
كان بسبب رداءة تنظيم 
العمل وضعف اإلدارة في 

التخطيط للعمل.

2015/4/16
دائرة الموارد 

البشرية
مطعم الدانة

بينما كان العامل يقوم يتقديم االطباق الى العمال 
انزلقت رجله على ارضية مبللة مما أدى إلى سقوطه 

وتكسرت األطباق على يده مسببا جروحا طفيفة.

تم نصح اإلدارة المسؤولة 
بضرورة توفير مادة تمنع 

االنزالق وذلك لتفادي االنزالق. 
إصابة 
طفيفة

تبين أن االرضية كانت 
مبللة و أن الوقت غير 
إلنجاز مهامهم الكثيرة.

2015/4/22
دائرة صيانة 

الصهر
 C عنبر

بينما كان عامل الفني يقوم بعمله و هو تغيير مغذي 
األلومينا، انزلقت رجله في الفتحات األرضية القريبة 

من وعاء األلومينا، ثم التوت ساقه، مما أدى إلى 
إصابته بتورم في كاحله.

تم التأكيد على ضرورة توعية 
العمال باتباع تعليمات السالمة 

أثناء تأدية عملهم على 
األرضيات غير المستوية.

إصابة 
عمل

سبب الحادث هو وجود 
فتحات او فجوات في 

االرضية مما أدى الى تعثر 
العامل وانزالقه.

دائرة المرفأ  2015/4/26
والتكليس

بينما كان العامل المشغل يساعد فني الصيانة 
لتصليح الخلل، دخلت ذرات الغبار إلى عينه مما أدى 

إلى تورمها واحمرارها ونقل على إثرها إلى مركز 
السلمانية الصحي.

تم التأكيد على ضرورة الـتأكد 
من اتباع إجراءات  السالمة  

وضرورة مراجعة كيفية 
استخدام معدات الوقاية 

الشخصية.

إصابة 
طيفية

سبب الحادث هو قلة اتباع 
إجراءات السالمة نتيجة 

لعدم اهتمام اإلدارة 
بعملية المراقبة الدورية.

دائرة المرفأ و 2015/4/27
التكليس

بينما كان فني الكهرباء يعمل، تعرّض  لموجة من 
الغبار بسبب حالة الجو، مما أدى إلى احمرار وتهيج 
عينيه، فذهب إلى مركز السلمانية الطبي لتلقي 

العالج وتمت إزالة ذرات الغبار من عينه.

تم التأكيد على ضرورة مراجعة 
استخدام معدات الوقاية 

الشخصية . 

إصابة 
عمل 
متكررة

تبين أن سبب الحادث هو 
قلة اتباع إجراءات السالمة 
نتيجة لعدم اهتمام اإلدارة 

بعملية المراقبة.

2015/4/29
كربون 3

بينما كان العامل المقاول يساعد المشغل في إزالة 
الحديد المتجمد، وبينما هو يرفع الحديد، انحشر 

إصبعه بين منجل الرفع  والصفد مسببًا خدوشا ليده 
اليمنى نقل على إثرها إلى مركز ألبا الصحي.

نصحت النقابة إدارة القسم 
بضرورة التأكد من قدرات 

العمال المقاولين وكفاءتهم 
قبل اختيارهم وإعطائهم 

المهمة المطلوبة. 

إصابة 
طفيفة

تبيّن أن سبب الحادث هو 
عدم جدية إدارة القسم في 
توعية العمال المقاولين 

بضرورة اتباع إجراءات 
السالمة.

بعض اإلصـابات والحـوادث الوشيكة الوقـوع لشهر أبريل



العامل  25

الصحة والسالمة 

 

اإلجهاد الحراري : كيفَ تتغلب عليه ؟

يقضــي معظــم العمــال وقتهــم أثنــاء العمــل فــي أماكــن حارة، ســواء فــي المشــاريع اإلنشــائية، 
أو بالقــرب مــن األفــران، أو فــي ورش العمــل، هــذه األماكــن هــي التــي تشــكل خطــورة علــى 
ســالمة وصحــة العامليــن فيهــا. ممــا يعرضهــم لإلجهــاد الحــراري، أو اإلعيــاء الحــراري، أو ضربــة 
الشــمس التــي تعتبــر األكثــر خطــورة، أو قــد تــؤدي بعــض الحــاالت إلــى الوفــاة. وفيمــا يلــي 

بعــض اإلرشــادات التــي تســاعد علــى تحديــد وتقييــم المخاطــر فــي مواقــع العمــل.

العوامل المؤدية لإلجهاد الحراري:

الحرارة والرطوبة العالية، أشعة الشمس أو الحرارة المباشرة، الحركة المحدودة لتيارات الهواء، 
اإلجهاد الجسدي، ضعف الحالة الصحية، بعض األدوية، وعدم القدرة على تحمل درجات الحرارة 

العالية في مواقع العمل.

أعراض اإلعياء الحراري:

-  الصداع، الدوار أو اإلغماء
- الضعف ورطوبة الجلد

-  تغير المزاج، كاالنزعاج أو التشوش
- اضطراب المعدة أو التقيؤ

أعراض الضربة الحرارية:

-  الجفاف وارتفاع درجة حرارة الجلد دون تعرق
- التشوش الفكري أو فقدان الوعي

-  التعرض لنوبات

تجنب اإلجهاد الحراري:

- اعرف عالمات/ أعراض األمراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، راقب نفسك والعاملين معك
- احجب أشعة الشمس المباشرة أو أي مصادر أخرى للحرارة

-  استخدم المراوح/ المكيفات للتبريد، وخذ قسطا من الراحة بانتظام
-  اشرب الكثير من الماء، بمعدل كوب واحد لكل 15 دقيقة

- تجنب المشروبات المحتوية على الكافين أو الوجبات الثقيلة

وسائل التحكم: 

التهويــة، تبريــد الهــواء، المــراوح، اســتخدام المظــالت، والعــزل هــي األنــواع الرئيســية لوســائل 
التحكــم المســتخدمة لتقليــل أعــراض اإلجهــاد الحــراري فــي أجــواء العمــل الحــارة. يمكــن أيضا 
ــود  ــن المجه ــف م ــي تخف ــاعدة الت ــزة المس ــتخدام األدوات واألجه ــرارة باس ــة الح ــض درج خف

العضلــي الــذي يتطلبــه العمــل.

ماذا تفعل في حالة إصابات ارتفاع درجة الحرارة:

- انقل العامل إلى منطقة مظللة وباردة
-  اطلب المساعدة من اآلخرين واتصل برقم الطوارىء للمساعدة
-  أثناء انتظارك لوصول المساعدة، افتح أو انزع المالبس الثقيلة

- قدم له الماء البارد للشرب وقم بترطيب جسمه بالماء
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التي  التاريخية  الرسالة  إن   
تميزت بها الطبقة العاملة والقوى 
مراحل  عبر  المنتجة  االجتماعية 
من  نشأت  قد  التاريخي،  تطورها 
للحياة،  صانعة  كطبقة  طبيعتها 
ومنتجة للخيرات المادية، كأحد أهم 
الستمرارية  األساسية  المقومات 
هذه الحياة، ومن هنا أصبحت هذه 
القوى المنتجة تنتج عقاًل وفكرًا إلى 
جانب إبداعاتها المهنية والحرفية، 
هذه  قيام  تصور  يمكن  ال  حيث 
عقل  دون  الحضارية  المنجزات 
وفكر ألنها الثمرة والتابعة له على 
مقدمته،  في  خلدون  إبن  قول  حد 
المنتجة  ــقــوى  ال كــانــت  ــهــذا  ول
لذاتهــا وليس في ذاتها،  منجذبة 
لذاتها فقط،  أنها ال تحيى  بمعنى 
فهي قوة منتجة على الدوام بدليل 
أعباء  غيرها  من  أكثر  تحملت  أنها 
جميع  وقود  وكانت  الحيــاة،  هذه 
أخذت  لذا  التاريخية،.  الحضارات 
في  السيادة،  دون  الحرية  بفكرة 
تطورها  معوقات  إلزالة   محاوالت 
القوى  ــود  وج وأصبح  التاريخي، 
المنتجة ذو سمات عظيمة منشأها.

 أن هذا الوجود قد احتوى بداخله 
العبيد  من  البشر  ماليين  طاقات 
والحرفيين  والفالحين  واالقنان 
المراحل  مختلف  عبر  والعمال 
التاريخية، وقد امتزجت  أحاسيسها 
في تلك المعالم الحضارية الرائعة 
واآلثار العظيمة التي تحاكى جميع 
في  لتجسد  اإلنسانية  الحضارات 
من  الماليين  تلك  طاقات  روعتها 
حد  بلغت  التي  المنتجة  القوى 
الخيال واإلعجاز في التاريخ العربي 

اإلسالمي والتاريخ الشرقي.
الحضارية  االنــجــازات  هــذه  إن 
مباشرًا  سببا  كانت  العظيمة 
والمسلمين  ــعــرب  ال الهــتــمــام 
المنتجة،  االجتماعية  القوى  بهذه 
وتقدير  احترامها  ينبغي  التي 

حضارية  كضرورة  وإنتاجها  عملها 
االحترام  ذلك  ويتجلى  وعسكرية، 
التاريخية  الوثيقة  في  والتقدير 
الهامة كأول تصنيف طبقي لإلمام 
االشتر  إلــى  طالب  أبــى  بن  على 
واله  عندما  خطها  التي  ألنخعي 
على مصر، وقال فيها: » واعلم أن 
بعضها  يصلح  ال  طبقات،  الرعية 
عن  بعضها  غنى  وال  ببعض،  إال 
ومنها  اهلل،  جنود  فمنها  بعض، 
ومنها  والخاصة،  العامة  كتاب 
قضاة العدل، ومنها عمال األنصاف 
والرفق، ومنها الجزية والخراج من 
أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها 
ومنها  الصناعات،  وأهــل  التجار 
الحاجة  ذوى  من  السفلى  الطبقة 
والمسكنة، فالجنود حصون الرعية، 
وسبل األمن، ثم ال قوام للجنود إال 
بما يخرج اهلل لهم من الخراج، ثم ال 
قوام لهذين الصنفين إال بالصنف 
والعمال  الــقــضــاة  مــن  الــثــالــث 
إال  جميعا  لهم  قوام  وال  والكتاب، 

بالتجار وذوى الصناعات «.

أول تصنيف اجتماعي 
في التاريخ اإلسالمي 

التصنيف  ــذا  ه مــن  ويــالحــظ 
بين  الجدلية  العالقة  االجتماعي 
تأكيد  خــالل  من  المجتمع  فئات 
لجميع  والصناع  العمال  أهمية 
األخـــرى،  االجتماعية  الطبقات 
قد  التاريخي  السياق  هــذا  وفــي 
اجتماعي  تصنيف  أول  نالمس 
االســالمــى،  العربي  التاريخ  فــي 
ويتبين لنا بوضوح أن هؤالء كانوا 
في  هامة  منتجة  اجتماعية  قوة 
واالقتصادية  السياسية  المعادالت 
جاء  وقــد  حينها،   واالجتماعية 
والصناع  للعمال  التقدير  هــذا 
والمنتجين كانعكاس لواقع الحياة 

القوى  هذه  تنتجها  التي  المادية 
واالحترام  والتقديس  االجتماعية 
بوضوح  ذلك  ويتبين   .. لعملها 
شأن  االسالمى  الدين  رفع  عندما 
وجعله  العبادة  مصاف  إلى  العمل 
كل  على  المفروضة  الواجبات  من 
الحقوق  من  واعتبارها  مسلم، 
الدولة  تؤديها  التي  األساسية 

لهؤالء العمال والصناع.

الحث على العمل 
واعتبر العمل شرطا أساسيا من 
شروط الرزق، وذلك ما أكدته اآليات 
)) وال تنسى نصيبك من  القرآنية: 
الصالة  قضيت  فإذا   ((  )) الدنيــا 
من  وابتـغوا  األرض  في  فانتشروا 
 ،))  - الجمعة  سورة   – اهلل  فضــل 
وأعتبر  الزهد،  على  العمل  وفضل 
أبرزت  كما  غيره،  على  عالة  الزاهد 
في  الفكرية  الحركات  من  العديد 
مثل  االســالمــى   العربي  التاريخ 
والقرمطية،  اإلسماعيلية  الحركة 
االجتهادات  الصفا  إخوان  وحركة 
العمل وضرورته  التي تؤكد تقدير 
بنظام  اخـــذوا  وقــد  الحياة،  فــي 
مــن   كشكل  أعضائها  بين  األلفة 
بين  المزج  على  وعملوا  المساواة، 

الصدد  هذا  والعقل.وفي  العمل 
أبي  بن  علي  ــام  اإلم قــول  الحــظ 
علم  ال  عبادة  في  خير  ال   «  : طالب 
رسائل  فــي  ــاء  ج كذلك  فيها«، 
صناعة  كل  إن   « الصفا:  ــوان  إخ
وهذا   ،« والعقل  الفكر  إلى  تحتاج 
تأكيد على وحدة العمل والفلسفة، 
والعقيدة،  ــرأي  ال بحرية  ــادت  ون
األخ  أيها  واعلم   «  : أقوالهم  ومن 
، وال  العلوم  إنا ال نعادى علمًا من 
نتعصب على مذهب من المذاهب، 
الحكماء  كتب  من  كتابا  نهجر  وال 
والفالسفة مما وضعوه والقوه فيه 
فنون العلم واستخرجوه بعقولهم 

وتفحصهم من لطيف المعاني«.
العقالنية  الكيفية  وبهذه    
الحركات  هذه  بعض  تأخذ  بــدأت 
ومنها  االجتماعي،  للعدل  بالدعوة 
الحركة القرمطية التي انطلقت من 
البحرين ووصلت إلى مصر والشام 
وانتشرت  فــارس،  وبــالد  والعراق 
تحت  وغيرها  األناضول  بالد  في 
للجميع،  والوطن  هلل  الدين  شعار 
الصفا  ــوان  ــ إخ ــقــول  ب ــن  ــذي آخ
نفسه  رأى  فمن   « ألوفا:  وخــالن 
الطوائف  مــن  لطائفة  معادية 
حنقا عليها، فهو ال يزرع الحق في 
لبه«. الهداية  تخالط  ولم  قلبه، 

مقدمات تاريخية في فهم النقابات العمالية

نشأت النقابات تحت تأثيرات سياسية قوية.. وتأثرت بحركات االستعمار

النقابات في بدايات التاريخ العربي اإلسالمي
بقلم : محمد المرباطي 

o  مقدمة إبن خلدونo عالم االجتماع / إبن خلدون

) 2 - 1 (



القرامطة  في البحرين 
يتحدث  الــصــدد  ــذا  هـ ــى  وفـ
كتابه  ــي  ف عــلــوي  عــبــدالــهــادي 
التاريخ  في  قلقة  غير  )شخصيات 
القرمطي  سعيد  أبو  أن  اإلسالمي( 
وهو   ،286 سنة  البحرين  في  ظهر 
الخليفة  أيام  سليمان  طاهر  أبي 
القرامطة  أن  ويضيف  المعتض، 
ومؤسس  ــرازي،  ال بفلسفة  أخــذوا 
ميمون  بن  عبداهلل  هو  حركتهم 
القداح، المتوفى عام 261هـ ، ومع 
والحرف  الصناعات  انتشار  تزايد 
بدأت تتسع مجاالت التجارة والتوزيع 
، وأخذت  االجتماعي للعمل والحرف 
الحرف  طــوائــف  تنشأ  بالمقابل 
وسط  وتتوزع  المهن   وجماعات 
المدن اإلسالمية التي شيدت بطرق 
توزيع  نظام  اعتمدت  هندسية 
أسواقها  حسب  والمهن  الحرف 
التجارية، وعلى سبيل المثال نالحظ 
قلب  في  التجارية  األسواق  انتشار 
القديمة،  العربية اإلسالمية  المدن 
القيصريات  حولها  من  تأتى  ثم  
كبيرة  مــخــازن  عــن  عــبــارة  ــى  وه
للبضائع، ومفردها القيصرية، وفى 
القيصرية  بسوق  تسمى  البحرين 

في محافظة المحرق.

القيصرية
إلى  الــمــصــادر  بعض  وتشير 
القيصر  من  جــاءت  القيصرية  أن 
تأتى  ذلك  بعد  بيزنطي،  اسم  وهو 
أو  الــخــانــات  فــي  السكن  أمــاكــن 
تتوزع  وحولها  والحمامات  الفنادق 
كالحدادين  والحرف  المهن  مناطق 
البيوت  تأتى  وأخيرا  والنحاسين، 
ــوار،  األس حولها  ومــن  السكنية، 
المدن  جميع  في  انتشر  نظام  وهو 
اإلسالمية والشرقية، وقد بنى هذا 
محكم  عسكري  نظام  وفق  التوزيع 
حيث الثروة في القلب من المدينة، 
من  الحلقات  هذه  كل  وتحيطها 
والحرفية  المهنية  التوزيعات 
ذلك  ويالحظ  واألســوار،  والبيوت 
بوضوح في المدن الشامية القديمة 
والتركية  والعراقية  والمصرية 

والفارسية وغيرهـا.

بداية نشوء الحركات 
النقابية

أن هذه الحياة المهنية والحرفية 
العالقات  من  أشكاال  أنتجت  قد 
والروابط  النقابات  بين  توزعت 
والحرفية،  المهنية  والــطــوائــف 

تتشابه  ــى  األول بداياتها  ــذت  وأخ
العتمادها  الصوفية  بالتنظيمات 
االجتماعية  التوزيعات  في  المراتب 
واألخ  والــشــيــخ  النقيب  ومنها 
مراحلها   وفى   ) االخية  )كحركات 
مراتبها  فــي  زادت  المتقدمة 
والولد..،  والصبي  والصانع  األستاذ 
اختارت  فقد  ذلك  على  وتأسيسيا 
الروابط شخصيات  النقابات و  هذه 
دائما  ليكونوا  االسالمى،  التصوف 
ونقبائهم  مشايخهم  شيوخ  وابدأ 
الغفاري،  ــوذر  اب الصحابي  مثل: 
الحبشي،  وبالل  الفارسي،  وسلمان 
بن  وعمر  العباس،  بن  هلل  وعبدا 
أمية، وبريقه األسلمي  وأبو الدرداء 

العامري وغيرهم .

التأثر بالبيزنطيين

عبارة  النقابات  كانت  لقد    
ومهنية  حرفية  تجمعات  ــن  ع
الصناع  إليها  ينتسب  وصناعية 
الواحدة  الحرفة  في  يعمل  ومن 
من  القريبة  الحرف  من  عــدد  آو 
إراداتها  نقابة  لكل  وكان  بعضها، 
ودساتيرها،  المنتخبين  وشيوخها 
أعضائها  مساعدة  وظائفها  ومن 
وأسرارها  المهنة  على  والحفاظ 
ودقة  إنتاجها  وتنظيم  وتطويرها 
واألجور  أسعارها  وتقدير  صناعتها 
تأثرت  وقد  وأوقاته،  العمل  وأيام 
هذه النقابات في الدولة اإلسالمية 
حيث  من  البيزنطية  بالنقابات 
عددها  وكثرة  تنظيماتها  سعة 
التي  القوانين  وسن  وفعالياتها 
اعترفت بنقابات الحرفيين والصناع 
وعرف منها نقابات الخبازين وصناع 
الجلود  وصناع  والسباكين  النسيج 
وغيرهم، وكان للنقابات البيزنطية 
كان  حرفة  ولكل  بها  خاصة  أحياء 
منتجاتها  لبيع  خاصة  أســواق  لها 
تنظيم  النقابات  لتلك  أن  وعــرف 
النقابة  رئيس  كان  حيث  متدرج 
ومعاونيه، وكان من مهامها رعاية 

ألعضائها،  االقتصادية  المصالح 
الحرفة  فــي  التخصص  ــرام  واحــت
تصنيفاتها  األسواق حسب  واحتكار 
وضبط  الــحــرفــيــة،  أو  المهنية 
والعناية  الغش  ومكافحة  األجــور 
بالموازين والمكاييل، وعملت على 
وتقديم  واألعياد  المناسبات  إحياء 
المساعدة ألعضائها ورعاية المرضى 
واألرامـــل. واأليــتــام  والمصابين 

الحركة اإلسماعيلية 
والقرامطة

أما النقابات التي اعتنقت فلسفة 
والحركة  الصفا  إخـــوان  وأفــكــار 
عندما  والقرامطة،  اإلسماعيلية 
ذهبت في تنظيماتها إلى ابعد من 
ذلك بإعتبار هذه الحركات قد نشأت 
السياسية  التأثيرات  بفعل  أساسا 
ونقاباتها،  الحرف  لجمعيات  القوية 
وعلى سبيل المثال احمد بن قرمط 
الذي تسمت حركة القرامطة باسمه 
كان صانعا. كذلك ابوسعيد الجنابى 
كان  البحرين  في  الحركة  مؤسس 
المصادر  بعض  وتشير  حرفيا، 
هذه  قادة  بعض  أن  إلى  التاريخية 
الحركة تدل ألقابهم على انتسابهم 
والحرفيين.  لــلــحــرف  الــفــئــوي 
الصفا  ــوان  إخ حركة  ذهبت  وقــد 
نظام  إشاعة  إلــى  واإلسماعيلية 
تحقيقا  وذلك  أعضائها  بين  األلفة 

للعــدل االجتماعي لتوزيــع الثـروة.

النقابات في العصر 
العباسي

لقد بدأت تتكون نقابات أخرى في 
العصر العباسي أكثر شموال واتساعا 
شكال  أخذت  حيث  المنتجة،  للقوى 
النقابي والحرفي  التنظيم  أخرا من 
المهنية  التجمعات  ــالل  خ مــن 
جاء  وقــد  االختيارية،  والحرفية 
والحركة  اإلسالم  كتاب  في  وصفها 
كان  النقابات  هذه  بأن:  النقابية 
نقيبا  أو  رئيسا  ينتخبون  اعضائها 
عديدة  بمهام  تقوم  وكانت   ، لهم 
والفصل  اعضائها  الدفاع عن  منها 
في المنازعـات، وتقوم أيضا بوالية 
وكان  السلطات،  واسعة  قضائية 
أن  لدرجة  ومكانتها  شأنها  لها 
يكتبون  والخلفاء  األقاليم  حكام 
ورفعة  مكانتهم  على  تدل  عهودا 
كان  ما  كثيرا  انــه  حتى  شأنهم، 
وديوان  الحج،  سقاية  إليهم  يعهد 
تجمعات  ظهرت  كذلك  المظالم، 
غير  مختلفة  أسماء  حملت  حرفية 
النقابة مثل أصحاب المهن والحرف 

وجماعة األصناف وغيرها.
هذه   ((  : أن  الجاحظ  ويقول 
النقابات تتمركز في هذه األسواق، 
وقد  كبيرة،  ــأدوار  ب تقوم  وكانت 
أو  الضمان  من  نوع  بعضها  أوجد 
تعرض  فإذا  النكبات،  ضد  التأمين 
أو  لضيق  أو  لحـادث  أعضائها  أحد 
النقابة  لجأت  الزواج  أراد  أو  مرض 
له  تحفظ  بطريقة  مساعدته  إلى 
حاجته  قضاء  على  وتعينه  كرامته 
لهذه  وصفه  فئ  الجاحظ  ويضيف 
القصابين  من  رجال  أن   (( الحالة: 
تلف ما لديه ، فينجلي له القصابون 
سوقهم يوما ويجعلون له إرباحهم 
منفردا،  ويبيع  منفردا  ليربحها 
مساعدته  على  يقومون  وبذلك 

وعونه وحفظ كرامته ((.

نشأت النقابات تحت تأثيرات سياسية قوية.. وتأثرت بحركات االستعمار
o صورة قديمة للـقيصرية : اسم بيزنطي قديم ألماكن السكن واألسواق.

o  هادي العلوي 
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الـحـكومـة: رفــع أسـعــار اللحــوم وتعــويـض الـمـواطنيــن نـقــدًا
»بحث  أنه  الــوزراء  مجلس  أعلن 
في جلسته يوم االثنين الموافق 18 
مايو 2015 تنفيذ آلية جديدة لدعم 
الدعم  تسرب  دون  تحول  اللحوم 
الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن 

وصوله إلى المواطنين فقط«.
على  ــوزراء  الـ مجلس  ــق  واف وقــد 
خالل  من  اللحوم  دعــم  يكون  أن 
يحصل  مباشرة  نقدية  تعويضات 
من  بداًل  بحريني  مواطن  كل  عليها 
طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد 
وسيتم  ــره،  ــي وغ الــمــواطــن  منها 

التعويضات  على  المواطنين  حصول 
من  المدعومة  اللحوم  عن  النقدية 
للتحويالت  إلكتروني  نظام  خــالل 
الغرض  لهذا  إعــداده  يتم  النقدية 
االجتماعية  التنمية  وزارة  خالل  من 
الجهاز  مــع  والتنسيق  بالتعاون 
المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة 

اإللكترونية«.
أسرة  لكل  التعويض  وسيكون 
بحرينية محسوبًا وفق الفئة العمرية 
ذلك  تطبيق  يبدأ  أن  على  ألفرادها، 

في 1 أغسطس 2015«.

الموسى: مسلسل الكشف عن الفساد اإلداري لقيادة الصوفي يتواصل

الموسى  أمل  النقابية  كشفت 
شركة  من  المفصولة  العاملة 
الفساد  مسلسل  أن  عن  جارمكو 
قيادة  ظل  في  يتواصل  اإلداري 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
محمود الصوفي، فقد بينت مدى 
القوانين  في  الحاصل  التالعب 
المباشر  التدخل  عبر  اإلداريـــة 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  من 
التنفيذية، حيث  اإلدارة  في عمل 
يسعى  الصوفي  أن  أوضــحــت 
التجاوزات  جميع  تغطية  إلــى 
والتالعبات التي حصلت من خالل 
بعض  خــدمــات  عــن  االستغناء 
االستغناء  تم  فقد  العاملين، 
العاملين  من  اثنين  عن  مؤخرًا 

بدائرة الموارد البشرية بحجج غير 
واضحة غير تلك التي تقيس عدم 

والئهما للصوفي.
بالشركة  العمال  ممثلو  قام   
باألدلة  الصوفي  إدارة  بمواجهة 
والبراهين التي توضح مدى غرق 
التجاوزات  وحل  في  اإلداريــيــن 
تحدث  كــانــت  الــتــي  ــة  ــ اإلداريـ
الصوفي،  بتوجيهات مباشرة من 
وخصوصًا  أمره،  افتضح  فبعدما 
التي  واألدلة  اإلثباتات  وجود  مع 
العمال  ممثلي  بوعد  قام  تدينه، 
السابقة،  مطالبهم  بتحقيق 
صمتهم  شراء  مقابل  في  وذلك 
عن كل التجاوزات السابقة، حيث 
اعتبر ممثلو العمال أن حقوقهم 

بل  مكارم  ليست  هي  المسلوبة 
حقوقا ومكتسبات يتطلع العمال 
يمثلونهم  من  وأن  نيلها،  إلى 
إيجاد  يتم  أن  بشغف  ينتظرون 
عبر  حقوقهم  لنيل  الــحــلــول 
بين  الجماعية  المفاوضة  قنوات 

الطرفين العمالي واإلداري.
أن  عن  الموسى  كشفت  كما   
قد  الشركة  مصروفات  مدققي 
التجاوزات  من  العديد  ــدوا  رص
التي قد حصلت من قبل  المالية 
الصوفي وتم عرضها في اجتماع 
وسط  الشركة  إدارة  مجلس 
عالمات االستفهام الواضحة على 
وجوه أعضاء مجلس إدارة الشركة، 
شديد  استغراب  في  هم  الذين 

الفساد  من  الكم  هذا  وجود  من 
رادع.    ــود  وج دون  من  اإلداري 
 وقد أكدت الموسى أن ممثلي 
حلول  إلــى  توصلوا  قد  العمال 
المواضيع  من  العديد  بشأن 
من  والمؤخرة  العالقة  العمالية 
قبل إدارة الصوفي، وهي الوصول 
إلى اتفاق بشأن الزيادة السنوية 
وزيادة  العاملين  أبناء  وتشغيل 
مكافأة نهاية الخدمة لكل العمال 
وصرف المكافأة السنوية للعمال 
المتقاعدين مؤخرًا، باإلضافة إلى 
المدرسية  الحقيبة  عالوة  صرف 
تأجيل  تم  وقد  العاملين،  ألبناء 
المكافأة  ــادة  زي قــرار  في  البت 

السنوية للعمال إلى وقت آخر.

o النقابية / أمل الموسى o شركة جارمكو 
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الندوة القومية للعمال 
المتقاعدين العرب

  بقلم / عبداهلل حمزه 

بالتعــاون بيــن المركــز العربــي للتأمينــات االجتماعية 
ــدوة  ــدت الن ــرب عق ــن الع ــال المتقاعدي ــاد العم واتح
القوميــة للعمــال المتقاعديــن العــرب، حيــث دارت 
ــة للعمــال  ــة االجتماعي ــات الحماي ــدوة حــول أرضي الن
المتقاعديــن العــرب. وذلــك  فــي الفتــرة مــن 9- 11 

ديســمبر الماضــي بجمهوريــة مصــر العربيــة. 

وقــد شــارك فــي النــدوة 46 عضــوا مــن اتحــادات 
العمــال المتقاعديــن العــرب مــن 8 دول هــي :مصــر، 
البحريــن، األردن، فلســطين، اليمــن، الكويــت، اريتريــا 

ــودان. والس

وجاءت توصيات الندوة على النحو التالي:

ــادة  ــات وزي ــتمر للمعاش ــين المس ــرورة التحس 1- ض
الحــدود الدنيــا لهــا، وتحمــل الحكومــات لكلفتهــا 

ــة. ــريعات الوطني ــن التش ــا ضم ــص عليه والن

التــي  والمنــح  المزايــا  علــى  النــص  ضــرورة   -2
ــن  ــريعات التأمي ــب تش ــي صل ــن ف ــح للمتقاعدي تمن

العربيــة. االجتماعــي 

3- إنشــاء صناديــق للمســاعدات االجتماعيــة والتوســع 
فــي مجــال االســتثمار االجتماعــي لدعــم المتقاعديــن 
والتخفيــف مــن أثــر األزمــات االقتصاديــة عليهــم على 
أن يتــم تحويلهــا مــن عائــدات االســتثمار ألمــوال 

الضمــان االجتماعــي.

4-تعزيــز األوضــاع الماليــة لنظــم التأميــن االجتماعي 
العربيــة والمحافظــة علــى احتياطياتها.

الحــوار  ثقافــة  ونشــر  التأمينــي  الوعــي  5-بــث 
األطــراف. لجميــع  االجتماعــي 

لمتقاعــدي  الوطنــي  االتحــاد  النــدوة  حضــر  وقــد 
البحريــن وعــدد مــن الضيــوف واألســاتذة المحاضرين 
والمشــاركين فــي فعاليــات النــدوة مــن أعضــاء اتحــاد 

ــرب. ــن الع ــال المتقاعدي العم

النــوع  وال يمكننــا أن ننكــر دور هــذه مثــل هــذا 
النــدوات والبرامــج فــي تعزيــز العالقــة فــي متقاعــدي 
الوطــن العربــي، وتبــادل  الخبــرات  النقابيــة التي البد 
لهــا أن تزيــد  مــن الوعــي ألهميــة الــدور الــذي يلعبــة 
 إتحــاد المتقاعديــن فــي جميــع أنحــاء الوطــن العربــي. 

لقــد كانــت تجربــة مميــزة، ونشــكر جمهوريــة مصــر 
ــل   ــدوة، ونأم ــذه الن ــتضافتها ه ــى اس ــقيقة  عل الش

ــرر.  ــدوات أن يتك ــن الن ــوع م ــذا الن ــل ه لمث

يعتبــر اإلضــراب أحــد أهــمّ اآلليــات التــي يســتخدمها العمــال والموظفــون للدفــاع 
ــق  ــأة أو فري ــال المنش ــاع عم ــه: امتن ــه بأن ــم تعريف ــا يت ــا م ــم، وغالب ــن مصالحه ع
ــة ببعــض  منهــم عــن العمــل بطريقــة منظمــة ولمــدة محــددة مرتبطــة بالمطالب
حقوقهــم، أو بتعبيــر آخــر هــو: توقــف كل أو بعــض الموظفيــن أو العمــال عــن 

ــل. ــا أفض ــى مزاي ــول عل ــل والحص ــروف العم ــين ظ ــدف تحس ــل، به العم

وعنــد الرجــوع إلــى الخلفيــة التاريخيــة لإلضــراب، نجــد أن األضــراب عــن العمــل ليــس 
حديــث العهــد، حيــث إن أول إضــراب عمالــي كان فــي عهــد الفراعنــة في ديــر المدينة 
ــرين؛  ــرة العش ــي األس ــم ف ــهر حاك ــث أش ــيس الثال ــد رمس ــالد ض ــل المي 1152 قب
احتجاجــًا علــى زيــادة التدخــل األجنبــي ونهــب المخــازن مــن قبل حــكام األقاليــم، وقد 
تعــرّض العمــال للجــوع فلــم يكــن أمامهــم ســوى التوقــف عــن العمــل والتظاهــر.

ــة  ــى التّظاهــر والتشــجيع عليــه، ولكنهــا محاول ــا لســنا بصــدد الحــثِّ عل ونحــن هن
ــرة  ــر الظاه ــب غي ــض الجوان ــح بع ــراب«، وتوضي ــي »اإلض ــق العمال ــذا الح ــرح ه لش
ــزء ال  ــروع وج ــق مش ــو ح ــراب« ه ــقَّ »اإلض ــة أن ح ــروري معرف ــن الض ــض، وم للبع
ــكال  ــد أش ــاره أح ــون باعتب ــتور والقان ــه الدس ــة يضمن ــات النقابي ــن الحري ــزأ م يتج

ــب. ــق المطال ــلمي لتحقي ــاج الس االحتج

ــون  ــى شــرعية »اإلضــراب« فــي مملكــة البحريــن، فقــد كفــل القان ــا بالنســبة إل أم
البحرينــي الحريــات النقابيــة، وكانــت المــادة )21( مــن المرســوم بقانــون رقــم )33( 
ــق  ــب المتعل ــت الجان ــد أوضح ــة ق ــات العمالي ــون النقاب ــدار قان ــنة 2002 بإص لس

ــراب:  باإلض

 المادة )21(:

ــة  ــح االقتصادي ــن المصال ــاع ع ــروعة للدف ــلميّة مش ــيلة س ــراب وس ــد اإلض 1( يع
ــة. ــه وتنظيمــه مــن خــالل منظماتهــم النقابي ــة للعمــال، ويكــون إعالن واالجتماعي

2( يلزم لصحة اإلضراب توافر الشروط التالية:
أ- موافقــة أغلبيــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة- غيــر العاديــة- للمنظمــة النقابيــة 

المعنيــة علــى إعــالن اإلضــراب.
ــة  ــل خمس ــل قب ــن العم ــف ع ــى التوق ــال عل ــزم العم ــل بع ــب العم ــار صاح ب- إخط

ــراب. ــام باإلض ــن القي ــل م ــى األق ــًا عل ــر يوم عش
ــق  ــق التوفي ــن طري ــمه ع ــزاع لحس ــرض الن ــاء ع ــل أثن ــن العم ــف ع ــدم التوق ج- ع

والتحكيــم.
د- عــدم جــواز اإلضــراب فــي المنشــآت الحيويــة التــي يترتــب علــى اإلضــراب فيهــا 

اإلخــالل باألمــن الوطنــي أو اضطــراب فــي ســير الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن.
ويصــدر قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتحديــد المنشــآت الحيويــة التــي ال يجــوز 

فيهــا اإلضــراب.
3( يكــون اللجــوء إلــى التوفيــق والتحكيــم إجباريــًا فــي المنازعــات الجماعيــة التــي 
تقــع فــي المنشــآت الحيويــة المشــار إليهــا فــي البنــد الســابق بعــد فشــل التســوية 

الوديــة بيــن العمــال وصاحــب العمــل.
ــق  ــة ح ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــادرة ع ــم )87( الص ــة رق ــرعت االتفاقي ــد ش ولق
ــة  ــت منظم ــا، وذهب ــن تنفيذه ــب يمك ــا بمطال ــون مرتبًط ــدت أن يك ــراب، وأك اإلض
ــات بإخطــار صاحــب  ــى النقاب ــزام عل ــواًل فــرض الت ــه قــد يكــون مقب ــى أن العمــل إل

ــراب. ــى إض ــوة إل ــل الدع ــل قب العم

اإلضراب كوسيلة ضغط: 

اإلضــراب فــي حــد ذاتــه ليــس هدفــًا، ولكــن الهــدف هــو »خلــق الحــوار«، وإن اإلضراب 
ليــس الوســيلة األولــى لالعتــراض، فاإلضــراب يأتــي فــي ذيــل القائمــة ويكــون مــن 
ــات وأي  ــرات ووقف ــن مظاه ــاوالت م ــم المح ــتنفاد معظ ــد اس ــرة بع ــول األخي الحل

وســائل تعبيرأخــرى.

                          اإلضراب حقٌّ مشروع
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LME down
تبث  التنفيذية  اإلدارة  الزالت 
»سعر  جدا  المخيف  الرعب  فلم 
األلمنيوم منخفض« و الذي يبدو 
مباشر  ــالع  إط على  مخرجه  أن 
بمخرجات صناعة السينما العالمية 
أو من  الدرامية  الحبكة  من حيث 
المرعبة  اإلخـــراج  طريقة  حيث 
العمال من  بثها وسط  يتم  التي 
المعلومات  هذا  يصدقوا  أن  أجل 
جو  فــي  يدخلوا  و  المغلوطة 
الغامض  المستقبل  من  الخوف 
هذا  ظل  في  سيواجهونه  الــذي 
سعر  في  المتواصل  اإلنخفاض 
المعادن  األلمنيوم حسب بورصة 
أن  ذلك  األدهى من  و  لندن.  في 
بدأت  نفسها  التنفيذية  اإلدارة 
تصدق الكذبة حالها حال الممثل 
عندما يتقمص دورا دراميا و لكن 
حتى  منه  التخلص  عليه  يتعذر 

يصبح كاللعنة الدائمة.
ــاءات  ــ ــن مـــا يــفــنــد إدعـ ــك ل
األرقــام  هي  التنفيذية  اإلدارة 

معدن  سوق  وضع  و  الحقيقية 
جداول  من  المستقاة  األلمنيوم 
التي  بياناتها  و  لــنــدن  ــوق  س
كذلك  و  دوريــة  بصورة  تنشرها 
ــراءات  ــ اإلجـ و  ــشــركــة  ال ــع  وضـ
الطلب  لتغطية  تتخذها  التي 
البراق. المعدن  على  المتواصل 

سوق  بيانات  إلــى  فبالرجوع 
من  السابقة  األشهر  خالل  لندن 
في  السعر  أن  نجد  السنة  بداية 
شهرية   بصورة  مستمر  إرتفاع 
أن  بل  السنة  هــذه  بداية  منذ 
قبل  من  متزايدًا  طلبًا  هناك 
إنخفاض  مع  خاصة  المشترين  
معدل كمية المعدن المنتج الذي 
بدأ في الهبوط حسب المتابعين 
 2015 يناير  شهر  مع  للسوق 
حيث  للسوق  المراقبين  حسب 
ال  األوسط  الشرق  في  اإلنتاج  أن 
اإلنتاج  من   %8 عن  نسبته  يزيد 
الطلب  تنامي  رغــم  و  العالمي 
إحصائيات  حسب  المنطقة  في 

التي  و  السابقة  الثالث  السنوات 
تبين أن في كل عام هناك طلب 
أكثر على إستخدام األلمنيوم و إذا 
السوق  أبجديات حركة  إلى  رجعنا 
مقابل  األنتاج  في  قلة  نرى  فإننا 
بال  يعني  مما  الطلب  في  زيــادة 

شك زيادة في السعر.
و أكبر دليل على تعافي السوق 
به  تفتقت  ما  هو  الطلب  زيادة  و 
بقيام  التنفيذية   اإلدارة  ذهنية 
كبيرة  كميات  بشراء  مؤخرًا  ألبا 
إعادة  و  الجاهز  األلمنيوم  من 
تشكيله بقوالب أخرى لبيعه على 
العمالء حتى تجني أرباحًا  بطريقة 
طلبًا  هناك  بــأن  لعلمها  أســرع 
يعتبر  الذي  إنتاجها  على  متزايدًا 
األسواق  كافة  في  الجودة  عالي 

التي يتم بيع اإلنتاج فيها 
لبث  حقيقيًا  مبررًا  نجد  ال  لذا 
هذا الفيلم المرعب الغير المجدي 
و التباكي بين العمال و األطراف 
الغطاء  نعتبره  أننا  إال  ــرى.  األخ

اإلدارة  ــدى  ل المتوفر  الوحيد 
مستقبال  لتتمكن  التنفيذية 
األربــاح  إلنخفاض  التمهيد  من 
متعذرة  العام  هــذا  نهاية  مع 
بإنخفاض سعر األلمنيوم لتغطي 
عدة  في  المتكررة  العثرات  على 
باإلمكان  كــان  إنتاجية  جوانب 
تحسين  أجل  من  بها  اإلستثمار 
العملية اإلنتاجية بألبا كما تغطي 
األخرى  المصاريف  آخر  جانب  من 
التي كان من الممكن تقليلها عبر 
تحجيم الدعاية اإلعالمية المهولة 
من  التنفيذية  باإلدارة  المحيطة 
تصب  ال  و  لها  نهاية  ال  حمالت 
العمال  أو  الشركة  مصلحة  في 
توجهاتهاالحقيقية  بل ال تعكس 
فعزيزتي  التكلفة.  خفض  نحو 
اإلدارة التنفيذية ال يمكنك عرض 
تكاد  بينما  جهة  من  رعب  فيلم 
قهقهاتك تصل عنان السماء من 
على  ينطلي  ال  فهذا  أخرى.  جهة 

طبقة عاملة كادحة!!!

أسعار االلمنيوم في شهر يناير 2015 

أسعار االلمنيوم في شهر فبراير 2015  أسعار االلمنيوم في شهر مارس 2015 

مخزون وأسعار االلمنيوم حتى شهر إبريل 2015

المصدر: سوق لندن للمعادن 
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عندما ينحرف العمل النقابي!
 بقلم / إبراهيم الكوهجي 

منــذ األحــداث المؤســفة التــي مــرّت بهــا مملكتنــا، وتــم إقحــام العمل 
النقابــي فــي مشــروع انقالبــي، ووضــع العمــال فــي مواجهــة سياســية 
ــي  ــة، والت ــة المطلبي ــا العمالي ــة وخاســرة، خــارج إطــار القضاي مجهول
ــم،  ــي له ــتوى المعيش ــع المس ــل ورف ــروف العم ــين ظ ــق بتحس تتعل
لــم تقــف وتتخــذ الحركــة النقابيــة والعماليــة، وقفــة جــادة ومســؤولة 
أمــام المعطيــات المســيئة والخطــرة التــي ألحقــت بالحركــة العماليــة 
والنقابيــة، وهــي االنقســام والشــرخ فــي وحــدة الصــف العمالــي 
والنقابــي. إنهــا نتيجــة حتميــة لــروح المغامــرة التــي انتهجهــا االتحــاد 
العــام لعمــال البحريــن إبــان تلــك الفتــرة وبعدهــا. النتيجــة الحاصلــة 
ــدة  ــات جدي ــل فــي وجــود اتحاديــن للعمــال، وتكويــن نقاب اآلن تتمث

فــي منشــأة واحــدة.

اليــوم االتحــاد العــام، ال يســمع وال يــرى خطــورة هــذا االنقســام 
ــال، وكأن  ــي الرم ــهم ف ــون رأس ــم يضع ــل إنه ــي، ب ــي والنقاب العمال
شــيئا لــم يحــدث قــط، فقــط  يــرددون أنهــم يمثلــون األغلبيــة بيــن 
العمــال، وبنفــس العقليــة المغامــرة والهيمنــة، يقولــون إنهــم األجدر 
لتمثيــل العمــال فــي الهيئــات العماليــة العربيــة والدوليــة. والســؤال 
الــذي يطــرح نفســه باســتمرار، مــاذا قــدّم وحّقــق هــذا االتحــاد لعمــال 
البحريــن منــذ تأسيســه مــع بدايــة انطــالق المشــروع اإلصالحــي 
لجاللــة الملــك؟؟ .. منــذ البدايــة نفــس المجموعــة التــي هيمنــت علــى 
األمانــة العامــة لالتحــاد، مارســت الــدور اإلقصائــي للنقابــات التــي ال 
تتفــق معهــا، وهيمنــت علــى األمانــة العامــة والمجلــس المركــزي عبــر 
ــات  ــرض االنتخاب ــآت لغ ــي المنش ــكيلها ف ــم تش ــكلية يت ــات ش نقاب
للمجلــس المركــزي، وبعدهــا ال حيــاة وال نشــاط لهــذه النقابــات، حيــث 

تدخــل فــي ســباتها حتــى الموعــد القــادم لالنتخابــات الجديــدة. 

ــام  ــو االنقس ــر وه ــدي األكب ــه التح ــة تواج ــة والنقابي ــة العمالي الحرك
فــي الصــف العمالــي، بســبب العقليــة المغامــرة لأمانــة العامــة فــي 
االتحــاد العــام، ويبــدو أن هــذه العقليــة مازلــت تعيــش تحــت نشــوة 
االنتصــار الخــادع، فهــي لــم تتعلــم مــن التجربــة المريــرة التــي زجــت 
فيهــا العمــال تحــت شــعار العصيــان المدنــي، فــي خيانــة واضحــة لكل 
مــا لــه صلــة بالشــرعية الوطنيــة والحقــوق المشــروعة للعمــال، حيــث 
زج بالعمــال فــي نفــق مظلــم  لــم تكــن نتائجــه إال فصــل المئــات مــن 
العمــال وتعريــض عائالتهــم لشــبح البطالــة والحرمان. أليــس من حق 
العمــال مســاءلة األمانــة العامــة لالتحــاد وعلــى رأســها أمينهــا العــام 
الــذي لــم يتعــرض للفصــل وال للمالحقــة القانونيــة مثــل المئــات مــن 
العمــال المفصوليــن، حيــث كان يعيــش حينهــا ويتنقــل بيــن فنــادق 
ــار الفصــل والمتاعــب  خمســة نجــوم، بينمــا كان العمــال يكتــوون بن
المعيشــية هــم وعائالتهــم!! .. أال يحــق لهــؤالء العمــال وعمــال 
ــة  ــة العمالي ــت القضي ــن كان ــام أي ــاد الع ــألوا االتح ــن أن يس البحري
مــن هــذا التحــرك المغامــر والمواجهــة والصــدام؟؟.. ألــم ينتــج مــن 
وراء هــذا التحــرك غيــر اإلضــرار بالمصالــح االقتصاديــة والوطنيــة 
العليــا لبلدنــا، وعلــى رأســها اإلضــرار بمصالــح العمــال، وإحــداث شــرخ 
وانقســام طائفــي فــي صفــوف العمــال والحركــة النقابيــة؟؟  هــل يحــق 
لهــذا االتحــاد االســتمرار فــي المتاجــرة باســم العمــال؟؟ ألــم يتعلــم 

الــدرس بعــد مــن هــذه التجربــة المريــرة والمؤســفة؟؟

بشــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة بمشــروع جديــد يدعــو فيــه إلــى 
ــح   ــدي أي مالم ــدون أن يب ــركة ب ــاب للش ــكام الغ ــة أح ــودة حقب ع
لهــذا المشــروع المخيــف مــن اســمه و لكــن يبــدو أن تفاصيــل هــذا 
المشــروع بــدأت تظهــر جليــا فــي الكثيــر مــن الجوانــب التــي تخــص 
العمــال و شــئون العمــل و حتــى اإلدارة التنفيذيــة. كثيــر مــن 
الظواهــر التــي ال تعــد و ال تحصــى بــدأت تمــارس مــن قبــل الرئيــس 
التنفيــذي تنــم عــن كــوارث قادمــة فــي الطريــق و قــد تــؤدي بألبــا 

إلــى الهاويــة. 

ــى  ــي أعل ــة ف ــه الفتاك ــدأت طلقات ــروع ب ــذا المش ــتغرب أن ه المس
مســتويات اإلدارة فقــام الرئيــس التنفيذي بســحب كافــة الصالحيات 
مــن الرؤســاء التنفيذيــن اآلخريــن مثــل ســحب صالحيــة الترقيــات أو 
ــة  ــة ذهبي ــاء بطاق ــيطة كإعط ــور بس ــى أم ــة أو حت ــاث للدرس االبتع
للعمــال بــل تطــور األمــر ليصــل إلــى إصــدار أوامــره لدائــرة تقنيــة 
معلومــات إللغــاء كافــة المجموعــات اإللكترونيــة التــي كانــت تضــم 
ــد  ــم يع ــة فل ــد الحاج ــل عن ــهولة التواص ــن لس ــاء التنفيذيي الرؤس
ــابق. ــي الس ــا كان ف ــم كم ــتركة له ــالة مش ــالة رس ــكان إرس باإلم

ــال  ــتوى العم ــى مس ــا عل ــة. أم ــد اإلدارة التنفيذي ــى صعي ــذا عل ه
فالمصائــب التــي وصلــت كبيــرة و ال يمكــن تغطيتهــا بمجــرد مقــال 
واحــد و ال نعلــم إلــى أي حــد ســتصل و لكــن النتيجــة النهائيــة 
مــن الواضــح أنهــا ســتكون حكــم الغــاب الــذي بشــرنا بــه الرئيــس 

ــذي.  التنفي

ــل  ــى ح ــل إل ــي ال تص ــة الت ــاكل العمالي ــن المش ــر  م ــاك الكثي فهن
نظــرًا لغيــاب الرئيــس التنفيــذي المســتمر و الطويــل عــن الشــركة 
ألنــه ببســاطة ســحب البســاط حتــى مــن تحــت دائــرة المــوارد 
البشــرية التــي يترأســها مديــر و مديــر إداري فلــم يعــد باســتطاعة 
هــذه اإلدارة البــت فــي قضايــا العمــال لتظــل معلقــة حتــى يهبــط 
الرئيــس التنفيــذي مــرورا فــي البحريــن ليطلــع عليهــا و يتخــذ قراره 
ــة  ــى مرحل ــل إل ــي تص ــدة الت ــا المعق ــى القضاي ــد حت ــذا نج ــا ل فيه
ــالل  ــا خ ــرد عليه ــدون ال ــر ب ــى آخ ــب إل ــن مكت ــل م ــم تتناق التظل
الفتــرة الزمنيــة المتاحــة لهــا رغــم أن ذلــك يخالــف قوانيــن الشــركة 
و يفتــرض أن تنقــل لمســتوى أعلــى وخاصــة أن العامــل لــم يحصــل 
علــى أي رد رســمي ممــا قــد يــؤدي إلــى الكثيــر مــن المشــاكل بيــن 

ــن. ــال المتظلمي العم

مــن بــوادر حكــم الغــاب القريــب أيضــا هــو تقســيم العمــال و العمل 
فــي الشــركة فلــم يعــد الــدوام الرســمي للعمــال و اإلدارة فــي ذات 
الوقــت و هــذا يســبب التفرقــة علــى أســاس الدرجــة الوظيفيــة ممــا 
يســبب الكثيــر مــن التعقيــدات لغيــاب صاحــب إتخــاذ القــرار و هــو 

بالطبــع يشــاكل مبــدأ الغابــة فــي أن المزايــا تذهــب لأقــوى! 

ــن  ــر م ــم الكثي ــاب و ال نعل ــم الغ ــيصل حك ــن س ــى أي ــم إل  ال نعل
خفايــاه و ال نعلــم إذا كان الرئيــس التنفيــذي للشــركة ســيكون 
موجــودًا علــى رأس عملــه فــي البحريــن حيــن صــدور هــذه النشــرة 
ــي  ــوا مكتوف ــن يقف ــال ل ــه أن العم ــن من ــن متأكدي ــا نح ــن م و لك
األيــدي أمــا أي محاولــة النتــزاع مكتســباتهم و منجزاتهــم العماليــة.

الغابة تصل إلى البا قريبا



نقابة عمال ألبا واإلدارة التنفيـذية يحيـون يـوم العمال 
العالمي فـي احـتفالية عائلـية

وإدارة  ألبا  عمال  نقابة  أقامت 
الحرس  مــع  بالتعاون  الشركة 
بمناسبة  عائلية  احتفالية  الوطني 
المصادف  العالمي  العمال  عيد 
تحرص  حيث  مــايــو،  مــن  لــأول 
الفعالية  هذه  إقامة  على  النقابة 
اعتزازًا  وذلك  العائلية  العمالية 
أصبح  الذي  العالمي  العمال  بيوم 
العاملة.  الطبقة  لنضال  رمـــزًا 
من  بالعديد  العائلي  اليوم  وتميز 
والترفيهية  التوعوية  الفقرات 
للصغار والكبار، وعروض موسيقية 
احتفاالت  في  األولى  للمرة  تشارك 
اليوم العائلي، وهي فرقة المدرسة 

قدمت  التي  الموسيقية  الهندية 
معزوفات ومقطوعات فنية.

الفتة  مشاركة  هناك  كانت  كما 
والبيئة  والسالمة  الصحة  لدائرة 
الطبية  ــرة  ــدائ ال ــى  إل باإلضافة 
خدمات  قدموا  حيث  بالشركة، 
تثقيفية مجانية طوال فترة الحفل 
الطبية  الفحوص  إجراء  في  تمثلت 
والسكري  الــدم  ضغط  لقياس 
وأيضًا  والعرض،  الطول  وقياس 
شأنها  من  التي  المحاضرات  إلقاء 
تثقيف العمال وعوائلهم بالتوعية 
وكيفية  األولية  اإلسعافات  عن 
إجرائها وقت الطوارئ، وإعطاء نبذة 

الصحيحة  اإلجــراءات  على  للتعرف 
المواد  مع  التعامل  كيفية  حول 
تستخدم  التي  المختلفة  الصناعية 

في أقسام شركة ألبا.
 كما اشتملت فقرات الحفل على 
من  ومنافسات  مسابقات  إقامة 
التعرف  الحضور  يتعرف  أن  شأنها 
على أدوات مكافحة الحريق وكيفية 

استخدامها. 
السحب  تم  الحفل  ختام  وفــي 
الـ  تجاوز عددها  التي  الجوائز  على 
بأكثر  قيمتها  وقدرت  جائزة   600
من 50 ألف دينار حيث تنوعت بين 
هذه  في  والالفت  وعينية،  نقدية 

االحتفالية هو وجود 4 جوائز عبارة 
طراز  من  جميعها  ســيــارات  عن 
األولى  الجائزة  كانت  حيث   ،2015
بيجوت  نوع  من  سيارة  عن  عبارة 
منصوري  نقليات  مــن  مقدمة 
والثانية والثالثة والرابعة عبارة عن 
سيارة متسوبيشي النسر وسيارتي 
مجموعة  من  مقدمة  رينوت  جيب 

شركات.

العامل 32



أعلــن رئيــس نقابــة عمــال »ألبــا« علــي البنعلــي، 
ــو  ــيرة 1 ماي ــى مس ــة ألغ ــس إدارة النقاب أن مجل
التــي كان مقــررًا لهــا أن تنطلــق مــن   2015
علــى  حفاظــا  وذلــك  عيســى،  مدينــة  ممشــى 
ســالمة العمــال المشــاركين لوجــود مخاطــر أمنية 

ــال. ــا العم ــرض له ــد يتع ق

 واتهــم البنعلــي فــي تصريــح لــه، الجمعيــات 
ــيرة  ــب مس ــة تخري ــة بمحاول ــية المعارض السياس
األول مــن مايــو، عبــر تبييــت النيــة بــزرع عناصــر 
ــر  ــدف تعكي ــة، به ــيرة النقاب ــل مس ــة داخ مخرّب
ــال. ــد العم ــبة عي ــال بمناس ــرح واالحتف ــواء الف أج

واعتــذر البنعلــي مــن عمــال »ألبــا« وشــكرهم على 
ــيرة،  ــداد للمس ــي اإلع ــة ف ــم المبذول كل جهوده
معتبــرا جهودهــم محــط تقديــر واحتــرام كل 
ــة  ــر الداخلي ــي وزي ــن، وشــكر البنعل عمــال البحري
الشــيخ راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة، علــى يقظــة 
منســوبي الــوزارة، وتنبيههــم للنقابــة بخصــوص 

ــأي عمــل ســلمي. األخطــار المحدقــة ب

وفــي  السياســية  الجمعيــات  البنعلــي  وحمــل 
مقدمتهــا »الوفــاق«، مســؤولية وصــول حريــة 

التظاهــر إلــى هــذا الوضــع المــزري.

نقابة ألبا تلغي مسيرة 1 مايو 
حفظًا على سالمة العمال

العامل / 
محمود بو عنق
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الــدورة )42( لمؤتمــر العمــل العربــي / دولــة الكويــت 17-25 إبريل 2015 

تزكية فايز المطيري مديرًا لمنظمة العمل العربية 

اعتمد مؤتمر العمل العربي في 
بالكويت،  المنعقده   42 الـ  دورته 
بالتزكية  المطيري،  علي  فايز 
لمنظمة  العام  المدير  لمنصب 
 )2019-2015( العربي  العمل 
التي  الترشيحات  لضوابط  وفقا 
القيادية  للمناصب  المؤتمر  أقرها 

في منظمة العمل العربية.
ــازل  ــن ت أن  ــد  ــع ب ذلـــك  جـــاء 
وأن  سبق  الذين   6 الـ  المرشحين 
المدير  لمنصب  للترشيح  تقدموا 
في  العربية  العمل  لمنظمة  العام 
والمغرب  والعراق  مصر  من  كل 
ولبنان واألردن وفلسطين، وأصحب 
»المطيري« هو المرشح الوحيد لهذا 
المؤتمر. بيان  بحسب  المنصب، 

 وفي كلمة »المطيري« للمؤتمر، 
وجه الشكر لكل للمرشحين الست 
هذا  لشغل  لــه  تــنــازلــوا  الــذيــن 
لجميع  الشكر  وجه  كما  المنصب، 
في  والمشاركين  العربية  الــدول 
الثالثة«  الفرقاء  مــن  المؤتمر 

حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
لمنظمة  العام  المدير  وتعهد   
فايز  الــجــديــد  العربية  العمل 
المطيري بالعمل بكل جد واخالص 
وقوة الستكمال المسيرة بالمنظمة 
وتحقيق التوازن واالستقرار لجميع 

الفرقاء الثالثة.
رئيس  البنعلي  علي  ــال  وقـ
في  الخارجية  العامة  العالقات 
عمال  لــنــقــابــات  الــحــر  ــاد  ــح االت
رئيس  إنــتــخــاب   أن  البحرين، 
الكويت،  لعمال  العام  االتــحــاد 
لمنظمة  كمدير  المطيري  فايز 
قوية  ضربة  تعتبر  العربية  العمل 
لشارون بورو، األمين العام إلتحاد 
لجميع  و   )ITUC( النقابات  الدولي 
حلفائها و أعوانها في االتحادات و 
الذين   العربية  العمالية  النقابات 
النقابات  تفتييت  مشروع  يؤيدون 

و االتحادات في الوطن العربي. 
و اضاف البنعلي أنه من الواضح 
لنقابات  العام  االتــحــاد  أن  ــدًا  ج

لمرشح  مؤيدًا  كان  البحرين  عمال 
كمنافس  البرعي  أحمد  التعددية  
االتحاد  قام  قد  و  المطيري،  لفايز 
ممثاُل  البحرين  لنقابات  الحر 
يوسف  محمد  يعقوب  بالرفيق 
الفريق  تشكيل  في  محوري  بدور 
مؤتمر  في  شــارك  الــذي  العمالي 
منظمة العمل العربية، حيث تنازل 
عضوية  عن  الحر  االتحاد  رئيس 
لالتحاد  االجتماعي  الضمان  لجنة 
يتم  أن  مقابل  للشغل  التونسي 
اللبناني  االتحاد  رئيس  إنتخاب 
لفريق  كرئيس  غصن  غــســان 
توحيد  إلى  ذلك  أدى  قد  و  العمال 
بالرغم  العمالي،  الصف  رص  و 
لمصطفى  البائسة  المحاوالت  من 
في  األنــشــطــة  ــؤول  ــس م سعيد 
منظمة العمل الدولية فرع بيروت، 
العمالية  الوحدة  تفتيت  و  لعرقلة 
منظمة  أعمال  إعاقة  بغية  ذلك  و 
العمل العربية بعد أن أعلن احمد 
البرعي »مرشح التعددية« إنسحابه 

وجه  و  االنتخابية.  المنافسة  من 
علي البنعلي الشكر الجزيل لرئيس 
صاحب  الموقر  الـــوزراء  مجلس 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
سلمان آل خليفة لحكمته و تدخله 
أجل  من  الحر  االتحاد  إختيار  بقرار 
في  العربي  الخليج  عمال  خدمة 
مديرًا  المطيري  فايز  يكون  أن 
و  العربية،  العمل  لمنظمة  عامًا 
الوزراء  رئيس  تدخل  لوال  أنه  أكد 
العربية  العمل  منظمة  ألصبحت 
االتحاد  و  بورو  شاروون  يدي  بين 
تستولي   )ITUC( للنقابات  الدولي 
أهدافها  لخدمة  تسخرها  و  عليها 

و مصالحها في المنطقة العربية.
المطيري  ــز  ــاي ف أدى  ــد  وقـ
الموافق  ــاء  ــع األرب ــوم  ي القسم 
األمين  أمــام   2015 مايو   13
العربية،  ــدول  ال لجامعة  العام 
ليستلم  العربي،  نبيل  الدكتور 
كمدير  رسميّيًا  عمله  مــهــام 
العربية.  العمل  لمنظمة  عــام 

o مدير منظمة العمل العربية / فايز المطيريo جانب من وزراء العمل والنقابيين والعمال في الوطن العربي 
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مرحلة جديدة نحو تحقيق 
األهداف

 رئيس منظمة العمل العربي 
 فايز المطيري           

أنهــت الــدورة الثانيــة واألربعــون مــن مؤتمــر العمــل العربــي 
أعمالهــا علــى أرض الكويــت، برعايــة كريمــة مــن حضــرة صاحــب 
الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه 
اهلل ورعــاه، وناقشــت عــددا كبيــرا مــن القضايــا التــي تشــغل بــال 
ــح  المجتمعــات العربيــة، وخرجــت بتوصيــات وقــرارات تهــمّ الصال

العــام..

لقــد كان هــذا المؤتمــر، بشــهادة الجميــع، واحــدا مــن أنجــح 
ــانٍ  ــن مع ــه م ــت خالل ــا تجّل ــك لم ــي، وذل ــل العرب ــرات العم مؤتم
ســامية للوحــدة والتضامــن والتكاتــف والتفاهــم العربــي بيــن 
الفرقــاء كافــة ومــن جميــع الــدول، التــي وحّــدت صفهــا وكلمتهــا، 
ــور  ــول األم ــة ح ــالف، ومتفاهم ــية كل خ ــت متناس ــادرت الكوي وغ
االساســية، للعمــل ســويا علــى معالجتهــا.. هكــذا هــي روح الوحــدة 
ــم  ــرز للعال ــت، لتب ــى أرض الكوي ــرّدت عل ــادت وغ ــد ع ــة ق العربي

ــدة... ــف والوح ــن والتكات ــور التضام ــن ص ــورة م ــع ص أجم

 إنــه النجــاح األكبــر الــذي تــوّج دورتنــا الثانيــة واألربعيــن، وما ســاد 
فيهــا مــن روح اإليثــار وتقديــم المصلحــة العامــة فــوق كل اعتبــار، 

لذلــك كانــت تزكيتــي لتولــي منصــب المديــر العــام للمنظمــة.

مرحلــة جديــدة قــد بــدأت، نتطلــع خاللهــا نحــو مواصلــة المســيرة 
الناجحــة للمنظمــة واســتكمال مــا بــدأه أخونــا األســتاذ أحمــد 
لقمــان المديــر الســابق للمنظمــة، متحركيــن مــن خــالل برنامــج 
واقعــي يســتند إلــى القــدرات الفعليــة التــي نمتلكهــا، مســتمدين 
مــن مؤتمرنــا روح الوحــدة والتعــاون والعمــل المشــترك، مزوديــن 
بالنتائــج الطيبــة التــي تحققــت، عازميــن علــى التحــرّك نحــو 
ــون  ــا المجتمع ــي اتخذه ــرارات الت ــات والق ــاز التوصي متابعــة وإنج
علــى أرض الكويــت، متعهديــن بالعمــل بــكل جــد وإخــالص، وبــكل 
مــا أوتينــا مــن قــوة، فــي ســبيل عبــور المرحلــة الصعبــة ومواجهــة 
ــة  ــادة البطال ــة كزي ــا العربي ــا بلدانن ــي منه ــي تعان ــات الت التحدي

ــا... ــي وغيره ــادي واالجتماع ــع االقتص والتراج

ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــديد عل ــرص الش ــا الح ــب أعينن ــن نص  واضعي
اإليجابــي بيــن جميــع اآلراء والتوجّهــات، عبــر تفعيــل مبــدأ الحــوار 
ــم  ــودة والتفاه ــور الم ــاء جس ــاج، وبن ــاء اإلنت ــن فرق ــي بي االجتماع
والعمــل المشــترك بمــا يخــدم واقــع ومســتقبل شــعوبنا العربيــة.

داعيــن اهلل أن يوفقنــا جميعــا فــي مســاعينا وتطلعاتنــا، وأن يكتــب 
ــق  ــالة وتحقي ــة الرس ــة وتأدي ــل األمان ــي حم ــاح ف ــا النج ــا جميع لن

اآلمــال والطموحــات.

o صورة جماعية 

o رئيس منظمة العمل العربية السابق / أحمد محمد لقمان 

o حضور نقابيات من الوطن العربي  

o النقابي بدر المطيري إلى جانب الوفد االعالمي/ عباس علي

o رئيس فريق العمال/  الرفيق غسان غصن 



»القوى العاملة« تعيد مجلس إدارة االتحاد العام لعمال الكويت
أصــدرت الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة قــرارا بإعــادة مجلــس إدارة االتحــاد العــام لعمــال 
ــو  ــن 14 ماي ــارا م ــك اعتب ــاء وذل ــع األعض ــي وجمي ــبيب العجم ــالم ش ــة س ــت برئاس الكوي

ــارس 2017.  ــخ 24 م ــى تاري 2014 ال

وقــال منطــوق الشــهادة، انــه تمــت اعــادة مجلــس اتحــاد عمــال الكويــت المشــكل بتاريــخ 
14 ابريــل 2010 بــكل صالحياتــه القانونيــة وهــم ســالم شــبيب العجمــي رئيســا وفالــح 
العازمــي نائبــا وفــراج العــرادة ســكرتيرا عامــا وناصــر الميــع ســكرتيرا عامــا مســاعدا وفايــر 
المطيــري امينــا عامــا وفالــح العازمــي ســكرتير عالقــات خارجيــة ومحمــد المشــوط ســكرتيرا 
ــة والفــي  ــة العمالي ــر معهــد الثقاف ــي مدي ــة ومحمــد نافــل الحرب ــات الداخلي ــا للعالق عام
محمــد العنــزي نائــب مديــر معهــد الثقافــة العماليــة وياســين الفارســي اميــن الشــؤون 

الثقافيــة والعماليــة ومديــر تحريــر مجلــة العامــل.

ــة  ــى قضي ــتار عل ــدل الس ــة يس ــوى العامل ــة الق ــرار هيئ ــإن ق ــة ف ــادر مطلع ــا لمص ووفق
ــذي حققــه  ــى موقعــه ال ــس ادارة االتحــاد برئاســة ســالم العجمــي ال ــادة مجل االتحــاد واع
مــن خــالل صناديــق االقتــراع، وبموجــب حكــم محكمــة التمييــز الســابق فانــه تمــت اعــادة 
مجلــس ادارة االتحــاد العــام لعمــال الكويــت الــذي تــم تشــكيله فــي 14/4/2010 وبطــالن 

ــم تشــكيله 20/6/2010. ــذي ت المجلــس الطــارئ ال

أسماء اللجنة الخماسية إلدارة االتحاد العام لعمال الكويت بصفة مؤقتة

o حسين العازمي  o  د. ياسين الفارسي  o  دعيج العازمي  o  يحيى الدوسري  o  عيد العازمي

o شهادة الهيئة العامة للقوى العاملة o  إعالن / أسماء اللجنة المؤقته إلدارة االتحاد العام لعمال الكويت 
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من األخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

اتحاد عمال تونس يطالب بتفعيل التعددية

الطائفية تأكل حقوق عمال لبنان

عمال مصر يتعهدون بـ«عدم اإلضراب«

فصل 46 عاماًل من صحيفة الدستور

قانون العمل بحاجة إلى تغييرات جذرية

عمال فلسطين صامدون أمام االحتالل

»سيمنز« تعتزم تسريح 4500 عامل

اعتصام المصرفيين أمام كازينو لبنان

مصرع عامل في انهيار قبة مسجد

عاملو كلية الهندسة يلوحون باإلضراب

إنهاء إضراب عمال النظافة

11 عامال لقوا حتفهم منذ بداية العام

سائقو القطارات بألمانيا ينهون إضرابهم

اتحاد عمال لبنان: سنتحرك لتصحيح األجور

الحكومة المصرية ترفض رفع أجور العمال

تواصل أزمة عاملي مطاحن إربد األهلية

140 ألف أجنبي يخالفون قانون العمل

عمال غزة يطالبون بتحسين أوضاعهم

إضراب ومظاهرات للمعلمين في إيطاليا

إضراب عام في اإلذاعة والتلفزيون التونسي
نظمــت نقابــات اتحــاد عمــال تونــس وقفــة إحتجاجيــة أمــام 
قصــر الحكومــة للمطالبــة بتفعيــل التعدديــة النقابيــة فــي 
البــالد. ورفــع المشــاركون فــي هــذه الوقفــة الفتــات تضمنــت 
ــة  ــة النقابي ــون التعددي ــق قان ــة بتطبي ــوص المطالب بالخص
ــن  ــة مرددي ــر التعددي ــي تق ــة الت ــق الدولي ــرام المواثي واحت
عــدة شــعارات مــن بينهــا ال نظــام ديمقراطــي مــن دون 

ــة. ــة فعلي ــة سياســية ونقابي تعددي

العــام  للقطاعيــن  المطلبيــة  التحــركات  سلســلة  رغــم 
ــان خــالل العــام الماضــي، فــإن التدخــالت  والخــاص فــي لبن
الطائفيــة المتكــررة طغــت علــى دور النقابــات، فــي تحقيــق 
ــت  ــا، وخطف ــى منه ــد األدن ــق الح ــي تحق ــب الت ــذه المطال ه
المخاطــر األمنيــة والخــوف مــن العمليــات اإلرهابيــة األضــواء، 
مــن التحــركات العماليــة، التــي تقلصــت نتيجــة »تحالــف 
رأس المــال المتمثــل بالهيئــات االقتصاديــة مــع األحــزاب 

السياســية الطائفيــة«.

ــي  ــر، جبال ــال مص ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــس االتح ــن رئي أعل
المراغــي، قبيــل االحتفــال بيــوم العمــال أن »العمــال قــرروا 
ــدون  ــري، يؤك ــس المص ــي، للرئي ــرف عمال ــاق ش ــم ميث تقدي
فيــه رفضهــم لإلضرابــات واالعتصامــات مقابــل اســتقرار 
البــالد الــذي ينشــدونه منــذ فتــرات طويلــة.«  و أضــاف 
ــن  ــون، وال يمك ــا للقان ــات احترام ــر الفئ ــن أكث ــي »نح المراغ

ــت آذان«. ــكل وق ــه، ول ــرج عن أن نخ

فصلــت إدارة صحيفــة الدســتور 46 عامــاًل بينهــم 19 صحفيًا، 
بحجــة إعــادة الهيكلــة فــي الصحيفــة. وفيمــا احتــج عاملــون 
جــرى فصلهــم فــي مبنــى الصحيفــة، أكــدت لجنــة العامليــن 
ــة  ــا التصعيدي ــي خطواته ــي ف ــا المض ــة عزمه ــي الصحيف ف
ضــد اإلدارة حتــى تحقيــق مطالبهــم المشــروعة، وإعــادة مــن 
جــرى فصلهــم.  وحــذرت اللجنــة إدارات الصحــف بــأن مجلــس 

نقابــة الصحفييــن ســيتخذ إجــراءات تصعيديــة.

أكــد االتحــاد العــام لنقابــات العمــال أن مشــروع قانــون 
العمــل الجديــد الموجــود فــي لجنــة العمــل و الشــؤون 
االجتماعيــة البرلمانيــة، بحاجــة إلــى تغييــرات جذريــة، داعيــًا 
الحكومــة    والبرلمــان باألخــذ بمالحظاتــه، وأكــد رئيــس 
االتحــاد علــي رحيــم أن »علــى لجنــة العمــل البرلمانيــة األخــذ 
بعيــن االعتبــار فــي المالحظــات التــي تقــدم بهــا االتحــاد مــن 
ــون بفقــرات ممكــن أن تســهم فــي ضمــان  ــد القان أجــل رف

ــن ». ــوق العاملي حق

ــدر  أكــد األميــن العــام لالتحــاد العــام لعمــال فلســطين حي
إبراهيــم، أن عمــال فلســطين صامــدون رغــم سياســات 
االحتــالل  يفرضهــا  التــي  والمطــاردة  والتضييــق  الخنــق 
ــة  ــة الصعب ــاع االقتصادي ــم األوض ــم، ورغ ــرائيلي عليه اإلس
ــم  ــه إبراهي ــز. ووج ــة الخب ــعيًا وراء لقم ــونها، س ــي يعيش الت
بمناســبة عيــد العمــال العالمــي تحيــة إكبــار واعتــزاز وفخــر 
لجميــع عمــال فلســطين الصامديــن فــي المــزارع والمصانــع 

ــرائيلية ــز اإلس ــى الحواج ــر وعل ــى المعاب وعل

تعتــزم شــركة »ســيمنز« خفــض العمالة بواقــع 4500 موظف 
أو بواقــع واحــد فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد موظفيهــا فــي 
ــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة »إن هــذه  ــم. وق أنحــاء العال
ــي  ــة ف ــة للبيئ ــة المزمن ــتجابة للصعوب ــذ اس ــراءات تُتخ اإلج
الســوق العالميــة لتوليــد الطاقــة.«     وأضــاف »مــن المقــرر 
أن تســتغني ســيمنز عــن 2200 موظــف مــن العامليــن فــي 

شــركاتها فــي ألمانيــا.«

ــان أمــام مصــرف  ــو لبن اعتصــم 27 عامــاًل مفصــواًل مــن كازين
لبنــان مطالبيــن بإعادتهــم إلــى أعمالهــم وتثبيتهــم، كمــا دعوا 
إلــى المشــاركة فــي اعتصــام حاشــد فــي حــال عــدم االســتجابة 
إلــى مطالبهــم، وقبــل بــدء االعتصــام وقــع إشــكال بيــن رئيــس 
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــس االتح ــان  ورئي ــرف لبن ــي مص ــن ف االم
ــن إال  ــر المعتصمي ــاول األول تصوي ــن ح ــي حي ــان ف ــال لبن عم
ــا  ــن بينهم ــى تالس ــا أدى إل ــك، م ــض ذل ــاد رف ــس االتح أن رئي

وتضــارب باأليــدي.

لقــي عامــل مصرعــه وأصيــب 3 آخــرون بكســور فــي انهيــار جــزء 
ــارًا  ــن إخط ــر األم ــى مدي ــاء. وتلق ــد اإلنش ــجد قي ــة مس ــن قب م
بــورود بــالغ مــن األهالــى بانهيــار جــزء مــن قبــة مســجد 
وانتقلــت علــى الفــور قــوات المباحــث إلــى مــكان الحــادث حيــث 
ــبب  ــون س ــح أن يك ــن، ويرج ــة آخري ــل وإصاب ــاة عام ــن وف تبي
انهيــار القبــة هــو عــدم تنفيــذ الشــدّة الخشــبية الخاصــة 
بصــب الخرســانة بهــا بطريقــة صحيحــة، األمــر الــذي أدى إلــى 

ــال. ــى العم ــا عل انهياره

ــة  ــي جامع ــة ف ــة التكنولوجي ــة الهندس ــي كلي ــون ف ــوح عامل ل
البلقــاء التطبيقيــة، باالعتصــام المفتــوح إذا لــم تجــر االســتجابة 
ــرار  ــراع بإق ــي اإلس ــن ف ــب العاملي ــل مطال ــم. وتتمث لمطالبه
الزيــادة الســنوية بأثــر رجعــي اعتبــارًا مــن بدايــة العــام الحالــي، 
وتحســين ظــروف التأميــن الصحــي لــكل العامليــن، إضافــة إلــى 

ذلــك المطالبــة بإنشــاء نــادي للعامليــن.

ــد  ــة بع ــال النظاف ــراب عم ــاء إض ــات انته ــة الخدم ــت لجن أعلن
تعهــد الحكومــة المحليــة بدفــع أجــور شــهر كامــل لهــم علــى 
وجــه الســرعة. وقالــت عضــوة فــي اللجنــة إن »عمــال النظافــة 
أنهــوا إضرابهــم«، وعــادوا لمزاولــة أعمالهــم فــي رفــع النفايــات 
مــن عمــوم أحيــاء    وأزقــة وأســواق المدينــة وأن إنهــاء اإلضــراب 
جــاء بعــد تدخــل الحكومــة المحليــة وتعهدهــا بدفــع أجــور شــهر 
كامــل علــى وجــه الســرعة مــع التعهــد بدفــع بقيــة األجــور فــي 

أقــرب وقــت ممكــن.

أكــدت مصــادر فلســطينيية أن 11 عامــاًل فلســطينيًا لقــوا 
حتفهــم منــذ بدايــة العــام الحالــي 2015، بينهــم تســعة عمــال 
ســقطوا فــي مواقــع العمــل ، فيمــا أصيــب مــا يزيــد علــى 2051 
عامــاًل بإصابــات مختلفــه جــراء نقــص شــروط الســالمة العامــة، 
وإن الســبب وراء وفاتهــم هــو اإلجهــاد الكبيــر الــذي يتعرضــون 
ــة  ــاء والزراع ــي البن ــاقة ف ــال ش ــى أعم ــر عل ــم يجب ــه، فبعضه ل

لمــدة تتــراوح بيــن 12-15 ســاعة يوميــًا.

ــة  ــتمر قراب ــًا اس ــا إضراب ــي ألماني ــارات ف ــائقو القط ــى س أنه
أســبوع، وهــو األطــول فــي تاريــخ شــركة »دويتشــه بــان« 
ــركة بشــأن  ــزاع مــع الش المملوكــة للدولــة، وذلــك بســبب ن
األجــور    وعــدد ســاعات العمــل وحقــوق التفــاوض، وقــد تســبب 
اإلضــراب الــذي انتهــى مــن دون توصــل الطرفيــن إلــى اتفــاق 
ــا. ــادات أوروب ــر اقتص ــي أكب ــي ف ــاع الصناع ــائر للقط ــي خس ف

ــد العمــال  ــذي يصــادف عي ــان فــي عيدهــم ال احتفــل عمــال لبن
العالمــي، وســط تــردي أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة، 
وحقوقهــم المهــدورة، إضافــة إلــى الشــكوى مــن منافســة اليــد 
ــبة  ــاد نس ــا، وازدي ــي وتكاثره ــل اللبنان ــة للعام ــة األجنبي العامل
البطالــة. وأعلــن رئيــس االتحــاد غســان غصــن أن »االتحــاد لــن 
يتوانــى عــن التحــرك مــن أجــل المطالبــة بتصحيــح عــادل لأجــور 

ــًا«. ــكل الســبل المتاحــة اعتصامــا وتظاهــرًا وإضراب ب

أكــد وزيــر الماليــة المصــري أن حكومــة بــالده لــن تنــصّ علــى 
أي زيــادات فــي أجــور موظفــي الدولــة خــالل موزانــة العــام 
ــال  ــل. وق ــي شــهر يوليوالمقب ــي المقبــل، الــذي يبــدأ ف المال
الوزيــر المصــري: »لــن نطبّــق العــالوة االجتماعيــة خــالل العــام 
المالــي المقبــل. الظــروف االقتصاديــة ال تســمح بذلــك، ونحتــاج 

ــر«. ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــل اآلن أكث ــى العم إل

ــي  ــن ف ــة العاملي ــهر أزم ــة أش ــارب الثالث ــا يق ــذ م ــل من تتواص
ــم  ــبب تراك ــة بس ــالق المطحن ــذ إغ ــة، فمن ــد األهلي ــن إرب مطاح
الديــون، أصبحــت 60 عائلــة أمــام مســتقبل مجهــول بعــد ضيــاع 
وظيفــة معيلــي تلــك األســر. وقــال عاملــون إن إغــالق المطحنــة 
بعــد تراكــم الديــون عليهــا جعلهــم الضحيــة األولــى لهــذا 
القــرار، مؤكديــن أن مصيرهــم بــات مجهــواًل بعــد أن مضــى علــى 

إغــالق المطحنــة أكثــر مــن ثالثــة أشــهر.

ومشــاريع  الشــركات  أصحــاب  العراقيــة  العمــل  وزارة  دعــت 
القطــاع الخــاص، إلــى ضــرورة االلتــزام بقوانيــن اســتخدام 
ــباب  ــن الش ــدد م ــغيل ع ــالل تش ــن خ ــة م ــة األجنبي ــد العامل الي
العراقييــن العاطليــن عــن العمــل إلــى جانــب العمــال األجانــب، 
ــى أن هــذه القوانيــن  فــي مشــاريعهم أو شــركاتهم، مشــيرة إل
تقضــي بتشــغيل األجانــب بنســبة 50 فــي المئــة إلفســاح المجــال 
أمــام الشــباب العراقييــن للحصــول علــى فــرص عمــل مماثلــة، 

ــب . ــال األجان ــن العم ــم م ــوة بأقرانه أس

طالــب العشــرات مــن العمّــال الفلســطينيين فــي غــزة، حكومــة الوفــاق 
ــًا  ــم يوم ــي تتفاق ــاوية، الت ــم المأس ــى أوضاعه ــر إل ــطينية بالنظ الفلس
بعــد آخــر نتيجــة تعطلهم عــن العمل، بســبب إغــالق الجانب اإلســرائيلي 
للمعابــر فــي وجههــم وقطــع أرزاقهــم. وحمــل المشــاركون فــي الوقفــة 
التضامنيــة الفتــات تطالــب بضــرورة اإلســراع فــي حــل المشــكالت التــي 
ــذ  ــل من ــن العم ــن ع ــطينيين المتعطلي ــال الفلس ــع العم ــف بواق تعص

عــام 2000، بســبب إغــالق المعابــر. 

ــوارع  ــى ش ــوا إل ــذ خرج ــن والتالمي ــن المعلمي ــرات اآلالف م عش
ــددوا  ــث ن ــًا حي ــًا عام ــذوا إضراب ــد أن نف ــة، بع ــدن اإليطالي الم
بالمشــروع اإلصالحــي، وقــال المتظاهــرون إن هــذا القانــون 
ويؤمــن  الرســمية  المــدارس  أهميــة  مــن  ســيقلل  الجديــد 
الحوافــز الماليــة للمــدارس الخاصــة. كمــا اعتبرتــه النقابــات غيــر 
منصــف وغيــر ناجــح، ويهــدف القانــون المثيــر للجــدل إلــى رفــع 

ــة. ــن األقدمي ــداًل م ــدارة ب ــب الج ــن بحس ــور المعلمي أج

دخــل العاملــون فــي مؤسســتي اإلذاعــة والتلفزيــون الرســميتين 
ــام، وهــو إضــراب دعــت إليــه  فــي إضــراب عــام، لمــدة ثالثــة أي
ــي  ــة الت ــة سياســة المماطل ــى خلفي ــة العامــة لإلعــالم عل النقاب
تعتمدهــا الحكومــة فــي االلتــزام بتطبيــق االتفاقيــات التــي 
ــدف  ــة اله ــب مادي ــق بمطال ــي تتعل ــهر والت ــا 9 أش ــى عليه مض
منهــا تحســين الوضــع المــادي للعامليــن فــي القطــاع اإلعالمــي 

ــي. ــي والتلفزيون اإلذاع

استياء من الزيادة »الهزيلة« في األجور
لــم ينــل االتفــاق بيــن الحكومــة واالتحــاد العــام التونســي 
للشــغل بشــأن الزيــادة فــي أجــور الموظفيــن الحكومييــن 
استحســان جميــع العمــال، واتهــم العمــال االتحاد العام للشــغل 
بالتواطــؤ مــع الحكومــة، وأعــرب العمــال عــن اســتغرابهم مــن 
ــي ال  ــور الت ــادة األج ــة زي ــه اتفاقي ــي توقيع ــاد ف ــف االتح موق
تتعــدى الخمســين دينــار والتــي فــي الواقــع ســيحصل العامــل 

ــا. ــب منه ــم الضرائ ــد خص ــارا بع ــى  37 دين عل
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ــذي  ــات WFTU ال تلقــى االتحــاد العالمــي للنقاب
يمثــل 90 مليــون عامــل فــي 126 دولــة، رســالة 
مــن العضــوة نقابــة عمــال البــا تفيــد بــأن إدارة 
ــزم حرمــان العمــال حقوقهــم و  ــا تعت شــركة الب
ــي  ــنوية الت ــادة الس ــف الزي ــق وق ــن طري ــك ع ذل
يحصــل عليهــا العمال.وتعتبــر شــركة  ألمنيــوم 
البحريــن واحــدة مــن أكبــر الشــركات الصناعيــة 
ــة  ــل المرتب فــي منطقــة الشــرق األوســط  و تحت
العاشــرة مــن حيــث إنتاجهــا لألمنيــوم و حققــت 
أرباحــًا عاليــة فــي الســنوات الماضية.وقــد نظمت 
نقابــة عمــال البــا إعتصامــًا يوم االثنيــن 11 مايو 
2015  و اعتصامــًا آخــرًا يــوم الخميــس 14 مايــو 
ــان  ــي حرم ــركة ف ــة الش ــدًا بسياس 2015، تندي
ــتواصل  ــا س ــت انه ــم و قال ــن حقوقه ــال م العم
ــا. ــن قراره ــركة ع ــع الش ــن تراج ــام لحي االعتص

ومــن هــذا المنطلــق، أعربــت االمانــة العامــة 
فــي االتحــاد العالمــي للنقابــات عــن تضامنهــا و 
تأيدهــا و دعمهــا لنضــال و كفــاح عمــال البــا فــي 
ــم  ــى يت ــم، حت ــة بحقوقه ــي المطالب ــن ف البحري

ــًة. إعطائهــم حقوقهــم كامل

بيان االتحاد العالمي 
التضامني مع عمال البا 

 بيان االتحاد العام لعمال
فلسطين التضامني مع عمال البا

البحرين  في  البا  عمال  نقابة  تخوض 
ونزاع  اعتصاما ونشاطات عماليه  الشقيق 
العمل  اصحاب  مع  وقانوني  منظم  عمل 
والمشغلين البحرانيين في الشركه بهدف 
تحصيل حقوق العاملين في البحرين من 
شامل  اجتماعي  وضمان  اجتماعية  حماية 
الواقعة  والمعاناة  االعباء  حجم  ،يقلل 

عليهم.
وياتي هذا النزاع العمالي في ظل حالة 
من االنقسام العمالي الناجم عن التدخالت 
العمالية  الحركة  الخارجية ضد  واالمالءات 
يمارسه  عموما.ولما  والعربية  البحرانية 
الدولية  العمل  ومنظمة  الدولي  االتحاد 
العمالية  الحركة  وحــدة  ضد  نشاط  من 
الدولي  االتحاد  الموحد  واطارها  العربية 
العمل  ومنظمة  العرب  العمال  لنقابات 
والجامع  الموحد  الثالثي   االطار  العربية، 
للحوار  العربية  ،والثالثية  االنتاج  الطراف 
االجتماعي والسياسات العمالية المختلفه، 
عمال  نقابة  دعوة  ياتي  السياق  هذا  وفي 
والنقابات  الدولي  االتحاد  ودعــوات  البا 
والجهود  الكفاحي  للتضامن  العالمي 
للتعاضد  الصادقة  الرفاقية  الرفاقية 
عمال  يمكن  وبما  العمالي،  والتساند 
تحقيق  من  المناضلة  والنقابة  البحرين 
والعادلة  المشروعة  ومطالبها  اهدافها 
ويدفع  العاملين  االف  من  والمدعومة 

خطوة  الجهود  وتنسيق  التوحيد  عالقات 
عمال  وحدة  طريق  على  االمام  الى  هامة 
من  النضال  في  العرب  والعمال  البحرين 
بدورهم  واالرتقاء  مصالحهم  تحقيق  اجل 
السياسي  والوطني  النقابي  االجتماعي 
وفي التنمية عموما، وتلبة لنداء نقابة البا 
العماليه  الوحده  كتلة  وجهت  البحرانيه 
البحرين  لعمال  وتحية  تضامن  ،رسالة 
هذا  المناضله  ونقابتهم  الحر  واتحادهم 
نصها:  من االتحاد العام لعمال فلسطين 
،عضو االمانه العامه المنتخب من المؤتمر 
المكتب  عضو  المجيد،  التاسع  العام 

المركزي لكتلة الوحده العماليه. 
وعمال  نقابيون  الــرفــاق  ايها  انكم 
امامكم  مفتوحة  واالفـــاق  حقيقيون 
المتعثره  العربية  العمالية  حركتنا  وامام 
وشرذمتها  وانتكاساتها  ثغراتها  لتتجاوز 
والتبعية  ــزال  ــع واالن فالبيروقراطية 
واالنصياع للتعليمات واالمالءات الخارجية 
ليس قدرا على عمالنا وليست ابدية وانما 
قابلة الن تركل وتلقى على مزبلة التاريخ، 
العربي  العمالي  النقابي  العمل  .وينهض 
الجمهور  على  المنفتح  المستقل  الموحد 
اجل  مــن  والمناضل  بــاســره  العمالي 
بدورهم  واالرتقاء  العمال  ومصالح  حقوق 
واهدافهم  السامية  وبرسالتهم  التاريخي 

النبيلة.

النضاالت  جبهة  استنكرت 
 )PAME( اليونانية  العمالية 
للنقابات  الدولي  االتحاد  سياسة 
الذي  و  الصيت  السيء   )ITUC(
للتعددية  الرسمي  الراعي  يعتبر 
التدخل  جاهدَا  ويحاول  النقابية، 
طريق  عن  اليونان  شــؤون  في 
الحملة  إنــجــاح  فــي  مساهمته 
الشعب  ترهيب  إلى  تهدف  التي 
الدولي  االتحاد  واصدر  اليوناني. 
 27 بتاريخ  نشر  بيانًا   للنقابات 
موقف  فيه  ينتقد   ،2015 مايو 
مع  الودي  الدولي  النقد  صندوق 
يجب  انه  قال  و  اليونان،  حكومة 
النقد  صندوق  قرارات  تكون  أن 

الدولي اكثر حزمًا.
الدولي  االتــحــاد  مــواقــف  إن 
تماما  مشابهه   )ITUC( للنقابات 

لنقابات  العام  االتحاد  لمواقف 
GSEE، فكالهما يحاول  اليونان 
الحكومة  و  العمال  يقنع  أن 
التي  االتفاقية  بأن  اليونانية  
ستوقع  بين صندوق النقد الدولي 
و الحكومة اليونانية ستصب في 
بينما  اليوناني،  الشعب  مصلحة 
هذه  إن  الصيحيح  هو  العكس 
االتفاقية ستدمر الشعب اليوناني 
و ذلك إلتخاذها اجراءات تقشفية، 
جاهدأ  يحاول  الدولي  االتحاد  إن 
و  الــعــمــال  مكتسبات  تقليل 
الى  يقف  هو  اليوناني،  الشعب 
الراسمالية  القوى  أحــد  جانب 
يجند  أن  يحاول  و  اليونان  في 
و  يقف  أن  الى  اليوناني  الشعب 
جميع  الرأسمالية،  القوى  يساند 
هذه االساليب تهدف الى تضليل 

سيعيش  الذي  اليوناني  الشعب 
في مجزرة اذا استمر هذا الوضع. 
التي  الجديدة  الحكومة  تواصل 
اليساري  االئتالف  افكار  تتبنى 
تطبيق   SYRIZA الراديكالي 
هي  و  للعمال  معادية  سياسات 
سياسة مماثلة لسياسة الحكومة 
السابقة، و في المقابل كيف لهم 
في  اليوناني  الشعب  يدفعوا  أن 

قبول مثل هذه المذكرة. 
الحكومة  بين  اتفاق  اي  إن 
و  ــي  األوروب االتحاد  و  اليونانية 
بنك  و  الــدولــي  النقد  صندوق 
في  يصب  لن  المركزي  االوروبي 
و  بتاتًا،  اليوناني   الشعب  صالح 
تهتم  التي  االتفاقيات  هذه  إن 
و  االحــتــكــاريــة  و  بالتتعددية 
الجنسيات  المتتعدة  الشركات 

اليوناني  الشعب  لن تقف بجانب 
االتــحــادات  ــان  ف عليه  و  ــدًا،  أبـ
لمصلحة  تهتم  التي  المناضله 
بالالزم، فالطبقة  العامل ستقوم 
للسياسة  تستجيب  لن  العاملة 
و  العمال،  لمصلحة  المعادية 
جبهة  ستخوض  ذلك  على  بناء 
اليونانية  العمالية  النضاالت 
هي  و  جديد  معركة   )PAME(
إلضراب  االستعداد  و  التحضير 
في  فعل  كردة  اليونان  في  عام 
صندوق  مع  المذكرة  توقيع  حال 
بالذكر  الجدير  و  الدولي،  النقد 
نقابة   200 من  أكثر  حوالي  ان 
العمال  جميع  دعت  اليونان  في 
 11 بتاريخ  مسيرات  في  للخروج 
يونيو 2015 ضد هذه السياسات 

الجديدة. 

» بامي«  تستنكر سياسة االتحاد الدولي للنقابات في التدخل في شؤون اليونان
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تكنولوجيا 

بـــعـــد مــراقــبــة 
اإلنترنت  استهالك 
مكالمة،  ــراء  إج عند 
اخـــتـــالف في  وجـــد 
مــعــدل االســتــهــالك 
في  الطرفان  كان  إذا 
في  أو  مختلفة  بلدان 

نفس البلد

االستهالك:
لمدة دقيقة واحدة 
مستخدمين  بــيــن 
بلغ  البلد  نفس  في 

مــعــدل االســتــهــالك 
كــيــلــوبــايــت   280
إلى  ــل  ووص تقريبا، 
1.1 ميجابايت بعد 5 

دقائق.

ـــراء  ــا عــنــد إج أمـ
ــيــن  ــة ب ــمـ ــالـ ــكـ مـ
بلدين  في  شخصين 
مُختلفين، بلغ مُعدل 
 330 ــهــالك  ــت االس
كيلوبايت بعد دقيقة 
ميجابايت  و1.25 

بعد 5 دقائق.

ما هو معدل استهالك اإلنترنت عند إجراء 
مكالمة باستخدام واتس اب ؟

سوني تزيح الستار عن هاتفها 
المتخصص في »السيلفي«

أزاحــت ســوني الســتار عــن طرازيــن مــن 
الهاتــف الذكــي الجديــد، “إكســبريا ســي 
ــروج  ــذي ت ــف ال ــو الهات Xperia C4»4، وه
ــص اللتقــاط  ــه مخص ــركة علــى أن لــه الش

.Selfie “ســيلفي«  الشــخصية  الصــور 

ــرا  ــز الهاتــف “إكســبريا ســي 4 بكامي ويتمي
مدعومــة  ميجابكســل   5 بدقــة  أماميــة 
بفــالش ضوئــي، وذلــك إضافــة إلــى كاميــرا 
مدعومــة  ميجابكســل   13 بدقــة  خلفيــة 

.LED كذلــك بفــالش ضوئــي مــن نــوع

شاشــة  الجديــد  الذكــي  الهاتــف  ويضــم 
 Full بقيــاس 5.5 بوصــات، تتميــز بدقــة
HD، وتعــرض بدرجــة وضــوح 1080×1920 
بكســل، ومدعومــة بتقنيــة IPS للعــرض 

ــعة. ــا واس بزواي
ــغ ســعة ذاكــرة التخزيــن الداخليــة 16  وتبل
جيجابايــت، يمكــن زيادتهــا عبــر بطاقــة 
ذاكــرة خارجيــة مــن نــوع ميكــرو إس دي، 
فيمــا تبلــغ ســعة البطاريــة 2600 ميلــي 
يعمــل  الــذي  الهاتــف  فــي  أمبير/ســاعة 
بنظــام أندرويــد 5.0 المعــروف اختصــارا 

باســم “لوليبــوب”.

ــد  ــام أندروي ــة بنظ ــزة العامل ــي األجه ــر ف تتواف
ــا  ــة، كم ــات الترجم ــن تطبيق ــرة م ــة كبي مجموع
يمكــن فتــح ترجمــة جوجــل وترجمــة أي كلمــة 
بــكل ســهولة، لكــن المســتخدم فــي هــذه الحالــة 
بحاجــة إلــى مغــادرة التطبيــق الحالــي واالنتقــال 
إلــى تطبيــق آخــر إلتمــام هــذه المهمة.لــذا يمكــن 
 Power Reading للمســتخدمين تجربــة تطبيــق
المجانــي، والــذي مــن خاللــه يمكــن الحصــول على 
خدمــة الترجمــة الفوريــة مــن خــالل ظهــور نافــذة 
داخــل أي تطبيــق لترجمــة الكلمــة التــي يريدهــا.

يجــب  وتشــغيله  التطبيــق  تثبيــت  بعــد 
ــى  ــرّف عل ــى زر How It Works للتع ــط عل الضغ
طريقــة عملــه بشــكل مفصــل، بعدهــا وأثنــاء 
اإللكترونــي  البريــد  قــراءة  أو  المواقــع  تصفــح 
الضغــط  وبمجــرد  كلمــة،  أي  تحديــد  يمكــن 
الترجمــة. نافــذة  Copy تظهــر  زر نســخ  علــى 

تطبيـق لترجمـة الكلمات بشكل فـوري

 MediSafe
التطبيقات  أحد  هو 
المهمة في مجال صحة 
على  وحائز  المستخدم 
الجوائز  من  العديد 
العالمية، لتصنيفه من 
في  التطبيقات  أفضل 
والعقاقير  الدواء  إدارة 

والتذكير بموعدها:

مميزاته:

مديرا  لك  يقدم   -1
التعامل  سهل  طبيا 
التذكير  ميزة  مع  معه 
بالوقت المحدد لتناول 

جرعات الدواء.
 2- خاصية المزامنة 

األســرة  ــراد  أف لجميع 
مكان  ــي  ف وجعلها 

واحد.
ــى  إل يــنــبــهــك   -3
لو  حتى  ــدواء  ال تناول 
أو  مغلقا  هاتفك  كان 

في الوضع الصامت.
أداة  تــوفــيــره   -4
ــر  ــاري ــق ــت ــة ال ــاب ــت ك
طبيبك  إلى  وإرسالها 

الخاص.

توفيره  كذلك   -5
لــمــشــاهــدة أشــرطــة 
التعليمية،  الفيديو 
إدارة  أيضا  ويمكن 
الصحية  ــاع  ــ ــ األوض
في  بما  المختلفة، 
المزمن،  ــم  األل ــك:  ذل
ــري،  ــك ــس ومــــرض ال
ــقــلــب،  وأمــــــراض ال
الكوليسترول  وارتفاع 

والسرطان.



بقلم / غازي الحمر

الغرابة في قرار مجلس إدارة ألبا

تنعــم شــركة ألبــا بعالقــات إنتاجيــة متميــزة وإدارة متطــورة إلــى جانــب نقابــة عماليــة طليعيــة 
وجماهيريــة هــي مــن كبــرى النقابــات وأكثرهــا فاعليــة وحيويــة ولقــد كان والزال لهــا موقــع 
متصــدر فــي الحركــة النقابيــة علــى الصعيــد الوطنــي، وقــد اســتطاعت نقابــة عمــال ألبــا بفضــل 
ــن  ــد م ــق العدي ــة أن تحق ــا العمالي ــة القضاي ــي خدم ــة ف ــا المتفاني ــا وقيادته ــود أعضاؤه جه
ــب  ــات بجان ــلم الدرج ــور وس ــتوى األج ــل ومس ــروف العم ــين ظ ــص تحس ــا يخ ــب فيم المكاس
ــي  ــن الصح ــركة كالتأمي ــق إدارة الش ــن طري ــواء ع ــال س ــة للعم ــات المقدم ــالوات والخدم الع
وغيــره أو عــن طريــق ميزانيــة النقابــة وإمكانياتهــا كالقــروض واإلعانــات اإلجتماعيــة وغيرهــا.

 وكل هــذه التغيــرات وحزمــة المنافــع العماليــة لــم تأتــي بيــن ليلــة وضحاهــا بــل عبــر مســار 
طويــل مــن نضــال العمــال بقيــادة نقابتهــم والعديــد مــن المفاوضــات والحــوارات مــع اإلدارة 
وقــدرة عمــال ألبــا علــى برهنــة كفاءتهــم فــي رفــع معــدالت اإلنتــاج والتفانــي واإلخــالص فــي 
عملهــم ممــا يعكــس األجــواء اإليجابيــة فيمــا بيــن اإلدارة مــن جانــب والعمــال كطــرف إنتاجــي 
مــن جانــب آخــر فــي ظــل هــذه األجــواء النموذجيــة فــي العالقــة بيــن طرفــي اإلنتــاج كان مــن 
الغرابــة أن يتخــذ مجلــس إدارة الشــركة قــرار بوقــف الزيــادة الســنوية للعــالوة اإلجتماعيــة فــي 
الوقــت الــذي يتحــدث هــذا المجلــس وعلــى لســان رئيســه بتمتــع الوضــع اإلقتصــادي للشــركة 
بأفضــل المســتويات ســواء علــى صعيــد اإلنتــاج أو األربــاح التــي بلغــت حوالــي 37 مليــون إلــى 

جانــب التحســن الملحــوظ فــي مبيعــات الطــن المتــري وإرتفــاع أســعاره العالميــة.

 لقــد كان قــرار وقــف الزيــادة قــرار أهــوج وغيــر منطقــي أمــام هكــذا واقــع قــرار وكأنــه يبحــث 
عــن تأزيــم الوضــع العمالــي وينســف المكتســبات والتــي تحولــت إلــى حقــوق ثابتــة خصوصــًا إذا 
مــا علمنــا بــأن العــالوة اإلجتماعيــة وزيادتهــا أصبحــت كالعــرف المســتقر وحــق مكتســب بعــد أن 
مضــى عليهــا أكثــر مــن ثمــان ســنوات متواصلــة، إنــه القــرار الــذي صــدم النقابــة وعمــال ألبــا 

بــل ال نبالــغ إذا مــا قلنــا بأنــه صــدم حتــى المســؤولين اإلدارييــن فــي ألبــا...!! 

إذا كان مجلــس اإلدارة يبحــث لــه عــن مخــارج لخفــض كلفــة اإلنتــاج وترشــيد اإلنفــاق فمــن بــاب 
أولــى أن يبحــث لــه عــن بدائــل أخــرى غيــر أجــور العمــال ومكتســباتهم المتواضعــة وسياســة 
البحــث دومــًا عــن كبــش الفــداء فــي القــوى العاملــة سياســة خاطئــة وال مبــرر لهــا فهنــاك أوجــه 
عديــدة فــي هــدر المــال العــام والنفاقــات الهســتيرية التــي يعلــم بهــا مجلــس اإلدارة ومطالــب 
ــاردة  ــي كل ش ــة ف ــوا الضحي ــى يكون ــال حت ــور العم ــف وأج ــا بمصاري ــة له ــيدها وال عالق بترش

وواردة.

 وليــس بخافــي علــى أحــد أن إدارة الشــركة قــد إعتمــدت فيمــا ســبق سياســات تقشــف عديــدة 
منهــا علــى ســبيل المثــال: التقليــل مــن عمالــة المقاولــة وتقليــص الهيــكل اإلدارى وقــد كانــت 
ــم  ــك السياســات كونهــا ل ــة مــع اإلدارة حينهــا وســببًا فــي نجــاح تل ــا متعاون ــة عمــال ألب نقاب
تقتــرب مــن حقــوق العمــال ولتقضــم مســتحقاتهم، إنمــا اآلن قــرار مجلــس اإلدارة الغريــب فيــه 
اعتــداء مباشــر علــى حقــوق العمــال ومكتســباتهم وال خيــار لنقاباتهــم أمــام مســؤلياتها فــي 
الدفــاع عــن حقــوق العمــال إال إقــرار اإلرادة العماليــة وتحقيقهــا برفــض قــرار مجلــس اإلدارة 

واإلعتــراض عليــه.

وبنــاء علــى كل ذلــك، فــإن الطريــق الوحيــد الــذي يجــب علــى إدارة الشــركة ســلكه هــو الحــوار 
ــم  ــا  وحقوقه ــال الب ــس عم ــي تم ــفية الت ــرارات التعس ــذ الق ــدم أخ ــا وع ــال الب ــة عم ــع نقاب م

ــركة.  ــع إدارة الش ــرة م ــة مباش ــي مواجه ــم ف ــه، وتجعله الثابت
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* * * * * * *
ــويه  ــع بتش ــي مصطن ــاد عمال ــام اتح ق
ــن  ــعبها م ــن وش ــال البحري ــمعة عم س
ــدة  ــه الطائفــي وأجن خــالل عــرض تحزب
جمعياتــه السياســية علــى المجالــس 
العماليــة فــي مؤتمــر عمالــي عربــي 

ــرًا. مؤخ
* * * * * * *

تتبعهــا  التــي  المعادلــة  هــل     
زيــادة  أن   : هــي  البــا  شــركة  إدارة 
االربــاح تــؤدي إلــى ســحب العــالوات؟
* * * * * * *

ــا  ــركة الب ــة ش ــوم اإلدارة بمقارن        تق
التــي تعــادل ارباحهــا نصــف شــركات 
لصيانــة  أخــرى  بشــركة  ممتلــكات 
ــا تتبعــه  ــق كل م ــد تطبي الســفن، وتري
فــي هــذه الشــركة علــى عمــال البــا، 
والعامــل فــي البــا يــرد ويقــول : يــا 
مديــر المراكــب .. البــا مــو اســري راكب !

* * * * * * *
البحريــن  فــي  والوافــد  المواطــن      
دعــم  إلغــاء  قــرار  تبعــات  يترقبــون 
مبلــغ  كان  إن  ويتســاءلون  اللحــوم، 
أو 3.5 كافيــًا لســد حاجــات  5 دينــار 
الشــهر؟!!!  غــذاء طيلــة  مــن  األســرة 
وخصوصــًا إن إطــالق ســعر بيــع اللحــوم 
مــن الممكــن أن يصــل إلــى 3 دنانيــر.

* * * * * * *

     نشــر تصريــح لوزيــر عمــل بــأن هنــاك 
أقــل مــن 2000 بحرينــي مــن ضمن 12 
ألــف عامــل فــي قطــاع الفندقــة... فمــا 
هــو مغــزى الوزيــر مــن هــذا التصريــح؟؟

* * * * * * *
     يقــال إن هنالــك توجهــا خليجيــا 
لرفــع ســن التقاعــد إلــى )65-69( عامــَا، 
وإن مــن اهــم أســباب هــذا القــرار هــو 
أن المواطــن الخليجــي يعيــش لســن 
الـــ80 عــام، ولكــن هــل تجاهــل مقتــرح 
يصــل  حيــن  المواطــن  بــأن  القــرار 
ــا يصــاب بالســكر  ــى ســن الـــ50 عام إل
وأمــراض القلــب وارتفــاع ضغــط الــدم؟؟ 

* * * * * * *


