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سفير البحرين في سويسرا !! 39
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تكريم عمال الخدمة الطويلة بالشركة

4 عمال محظوظين يفوزون بسيارات 

ملف مؤتمر العمل الدولي الدورة 104بجنيف  
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انعقــد مؤتمــر العمــل الدولــي الــدورة 104 بجنيــف 
فــي الفتــرة  1- 14 يونيــو بمشــاركة  185 دولــة.

ــا تشــكر القيــادة  نقابــة عمــال الب
ــى  ــن عل ــة البحري ــة لمملك الوطني
ــن  ــد ب ــك حم ــة المل ــها جالل رأس
عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة 
إقــرار  علــى  المفــدى،  البحريــن 
الخــط الســادس الــذي ســيجعل 
ــع  ــر ذي موق ــر مصه ــا أكب ــن ألب م
واحــد فــي العالــم، وعلــى دعــم 
عمــال البحريــن وكرمهــم بقانــون 
النقابــات العماليــة وإقــرار احتفــال 
ــي،  ــغ النقاب ــال والتفري ــد العم عي
مــن  الكثيــر  إلــى  باإلضافــة 

ص)2( العماليــة..  المكتســبات 

فــاز كل مــن أمينــة عبدالوهــاب، وصغير أحمــد، وعلي 
عبــد العزيــز، و علــي مصطفــى مبأكبــر الجوائــز التــي 
أعدتهــا نقابة ألبــا خصيصا الحتفالية اليــوم العائلي.

البــا 260 عامــاًل وعاملــة، ممــن  كرمــت شــركة 
الشــركة  فــي  ســنة   )40  ،30  ،20  ،10( أمضــوا 
بنــادي البــا تقديــرًا لهــم علــى عطائهــم المســتمر. 

هل العمل خطر على صحة الحامل ؟

اللي حبته عيني ما ضامه الدهر

نقابة البا تفوز بالجائزة 
األولى على العرب 

الشيخ دعيج : اعتصام 
البا مفتعل ..ونيتنا 
كانت وقف العشرين

انطالق  فعالية البطولة الرمضانية 
دشــنت البــا البطولــة 
الســنوية  الرمضانيــة 
لكــرة الســلة بحضــور 
ضيفة الشــرف الشــيخة 
ــز  ــت عبدالعزي ــاة بن حي
رئيــس  خليفــة  آل 
االتحــاد البحرينــي لكرة 
اللجنــة  عضــو  الســلة 
البحرينيــة. األولمبيــة 

نشــرة عمــال البا 
تنشــر تفاصيــل 
علــى  الخــالف 
اتحــاد  شــرعية 
الكويــت بالصــور 

) التفاصيل ص22 ( 

) التفاصيل ص4 ( 

شـكرًا قيادتنا الرشيدة 

o الشيخ دعيج 
آل خليفة / 

رئيس مجلس
إدارة شركة 

البا 

عـمـال الـبـا 
مبارك عليكم الشهر 



العامل  2

يجـــعلها أكبـــر مصهـــر ذي موقـــع واحـــد فـــي العـالـــم

شركة »ألبا« تقر مشروع الخط السادس للتوسعة
50% من اإلنتاج اإلضافي سيلبي احتياجات الصناعات التحويلية المحلية

البحرين  ألمنيوم  شركة  أعلنت 
الخط  مشروع  على  الموافقة  )ألبا( 
سيجعل  والذي  للتوسعة  السادس 
موقع  ذي  مصهر  أكبر  ألبا  مــن 
من  االنتهاء  عند  العالم  في  واحد 
يكون  أن  المتوقع  ومن  المشروع. 
مع  السادس  الخط  في  إنتاج  أول 
سيضيف  حيث   ،2019 عام  بداية 
هذا المشروع المهم عند استكماله 
للطاقة  مــتــري  طــن   514.000
للشركة. السنوية  اإلنــتــاجــيــة 

الطاقة  من  ذلــك  يعزز  وســوف 
حوالي  لتبلغ  للشركة  اإلنتاجية 
سنويًا.  متري  طن  مليون   1.450
أكبر  من  المشروع  هذا  ويعتبر 
مملكة  في  الصناعية  المشاريع 
أن  المتوقع  من  حيث  البحرين، 
االقتصاد  على  إيجابيًا  ينعكس 
من  العديد  يخلق  وأن  الوطني 
أيضًا  المتوقع  ومن  العمل.  فرص 
على   %50 تخصيص  يــتــم  أن 
لتلبية  اإلضافي  اإلنتاج  من  األقل 
التحويلية  الصناعات  احتياجات 
والــجــديــدة. الحالية  المحلية 

لشركة  المشروع  يتيح  وســوف 
استراتيجيتها  مــواصــلــة  ــا  ــب أل
إلــى  تــهــدف  ــتــي  ال التسويقية 
الرئيسي  وجــودهــا  على  الحفاظ 
الخليجي،  التعاون  مجلس  فــي 
المبيعات  مكاتب  دعــم  وكــذلــك 

في  والمنتشرة  للشركة  التابعة 
إنتاج  لتسويق  العالم  أنحاء  مختلف 
مباشر،  بشكل  اإلضافي  الشركة 
تنامي  تلبية  أجـــل  ــن  م ــك  وذلـ
األلمنيوم.  على  العالمي  الطلب 
ببحث  اإلدارة  مجلس  قام  وقد 
مختلف الخيارات التي قدمتها دراسة 
للمشروع،  للتمويل  القابلة  الجدوى 
حيث وقع االختيار النهائي على أكبر 
طن   514.000 يبلغ  توسعي  خيار 
متري، ما سيعزز التكاليف اإلجمالية 

للشركة.
الطاقة  اخــتــيــار  خـــالل  ومـــن 
تبلغ  فسوف  األعــلــى،  اإلنتاجية 
المصاحبة  الرأسمالية  النفقات 
للتوسعة  السادس  الخط  لمشروع 
أمريكي  دوالر  مليارات   3.5 حوالي 
السابقة  التقديرية  القيمة  مقابل 
التي بلغت 2.5 مليار دوالر أمريكي، 
وستشمل القيمة الجديدة للنفقات 
خامسة  محطة  إنشاء  الرأسمالية 
طاقتها  تصل  الــطــاقــة،  لتوليد 

اإلنتاجية إلى 1.350 ميغاوات.
تقنية  تطبيق  يــتــم  وســـوف 
أحدث  على  الموضوعة   +DX دوبال 
السادس،  الخط  في  المستويات 
في  الكفاءة  تحقيق  سيضمن  ما 
التكاليف وخفض استهالك الطاقة.

مجلس  قــام  ــك،  ذل على  ــالوة  ع
بي  ج  مــن  كــل  بتعيين  اإلدارة 

مورغان، بنك الخليج الدولي، وبنك 
كمستشارين  الوطني  البحرين 
السادس  الخط  لمشروع  ماليين 

للتوسعة بشركة ألبا.
وتم خالل اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية انتخاب مطلق المريشد 
مستقل  إدارة  مجلس  كعضو 
الشركة  ممثاًل عن 10% من أسهم 

المخصصة للجمهور العام.
اإلنشاء  أعمال  بدء  المقدر  ومن 
مع   2016 عام  السادس  الخط  في 
الهندسية  التصاميم  استكمال 
النهائية واختيار الشركة المسؤولة 
واإلنشاء  والــشــراء  الهندسة  عن 

السادس  الصهر  لخط  واإلدارة 
واإلنشاء  والشراء  الهندسة  وأعمال 

لمحطة الطاقة 5.
السادس  الخط  مشروع  ويعتبر 
األلمنيوم  صناعة  لتاريخ  تتويجًا 
مدى  على  الممتد  البحرين  في 
سيتيح  حيث  عامًا،   40 من  أكثر 
للشركة تحقيق االستفادة القصوى 
واستراتيجية  الكلفة  هيكلة  من 
مشروع  يكون  وســوف  التسويق. 
الخط السادس إنجازًا مهمًا لشركة 
صناعة  عــلــى  وســيــحــافــظ  ــا،  ــب أل
لألجيال  البحرين  في  األلمنيوم 

القادمة.



نشرة شهرية تصدر عن :

نقابة عمال البا

اإلشراف العام :

عبداهلل المعراج

أعضاء هيئة التحرير:

علي البنعلي 
باسم كويتان
علي حسين
عبداهلل علي
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أحمد جناحي
نضال حسن
سلمان غلوم
وديع عيسى

مجاهد محبوب
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فاطمة العليوات
مريم جسام
زينب حاجي

الكتاب : 

غازي الحمر
ابراهيم الكوهجي

د. حسن مدن 
فهد المضحكي
د. أكبر جعفري 
د. سامي سالم

محمد المرباطي 
بدر عبدالملك

د. أنيسة السعدون

رئيس التحرير :
ندى ناجي 
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المقاالت تعبر عن رأي اصحابها 

كل التضامن مع نقابة دي اش ال
تجاه رفضها لسياسة إدارة شركة دي اش 
ال أكدت نقابة عمال البا وقوفها إلى جانب 
الرفاق األعزاء في نقابة عمال شركة دي اش 
بخطوات  الشركة  قيام  إزاء  البحرينية،  ال 
غير واضحة بشأن عملية الترقيات الجائرة 
العمال،  ممثلي  بذلك  مهمشة  بالشركة، 
وغير مبالية بالكفاءات العمالية المتدربة 
في  وأحقيتها  الترقيات  لنيل  والمؤهلة 
تتخذ  الشركة  إدارة  أن  اتضح  إذ  ذلــك. 
إلى  خاللها  من  تسعى  تعسفية  خطوات 
المحسوبية،  على  قائمة  فئوية  ترقيات 
التي  العمالية  الكفاءات  بذلك  متجاهلة 
لديها، والتي ال تضن بجهودها في سبيل 
الشركة  بالشركة وتسعى الزدهار  االرتقاء 
بما تقدمه من خدمات، كما أنها تعمل على 
ضمن  العالمي  تصنيفها  مستوى  ارتفاع 
أرقى الشركات العالمية، باإلضافة إلى أنها 
تضحي بكل غاٍل ونفيس، وتعمل على أن 
في  للشركة  يحسب  أوسع  تقدمًا  تضيف 
المستقبل بما يعزز من مكانتها العالمية. 
كل  الكادحة  الطبقة  هذه  تنال  أن  فيجب 

التقدير واالحترام.
إن نقابة عمال البا تطالب إدارة الشركة 
غير  الجانب  األحادية  قراراتها  بمراجعة 
إشــراك  وضــرورة  والغامضة،  الواضحة 
دي  عمال  نقابة  وهــي  العمال  ممثلي 
الترقيات  عملية  في  البحرينية  ال  اش 

والخطوات  األمور  جميع  على  وإطالعهم 
المتعلقة بهذا الشأن والمترتبة على ذلك، 
فهذا يعتبر حقا من حقوقهم الرامية إلى 
عدالة الترقيات بالشركة، والذي من شأنه 
بمجال  العاملة  الطبقة  كفاءات  يعزز  أن 
سمعة  اكتسبت  بشركة  والنقل  الشحن 
جيدة وحجزت مكانها بين الشركات األخرى 
إخالص  نظير  المجال  بنفس  العاملة 

العمال لها بشتى الدول. 
إن نقابة عمال البا تعرب عن تضامنها 
الكامل ودعمها الال محدود لكل التحركات 
واإلجراءات التصعيدية التي يتخذها مجلس 
إدارة نقابة عمال دي اش ال البحرينية في 
في  العدالة  يحقق  أن  شأنه  من  ما  كل 
الترقيات وإعطاء كل ذي حق حقه، ولتعلم 
خط  هي  العمالية  الحقوق  أن  اإلدارة 
شكل  بأي  عنها  التنازل  يمكن  وال  أحمر 
ذلك. احترام  اإلدارة  وعلى  األشكال  من 

الظهيــرة  فتــرة  فــي  العمــل  حظــر 
ومعاقبــة المخالفيــن بالحبــس 3 أشــهر

وجــه وزيــر العمــل الســيد جميــل 
حميــدان  علــي  محمــد  بــن 
الشــركات  جميــع  إلــى  الدعــوة 
ومؤسســات القطــاع الخــاص إلــى 
ــل  ــف العم ــر وتوقي ــزام بحظ االلت
ــن  ــمس واألماك ــعة الش ــت أش تح
المكشــوفة خــالل فتــرة الظهيــرة 
مــن الســاعة الثانيــة عشــرة ظهرًا 
عصــرًا  الرابعــة  الســاعة  إلــى 
فــي شــهري يوليــو وأغســطس 

القادميــن. وئلــك فــي إطــار التقيــد بتطبيــق القــرار الــوزاري رقــم )3( لســنة 2013، الــذي 
ــراض  ــمس وأم ــات الش ــراري وضرب ــاد الح ــر االجه ــن مخاط ــال م ــة العم ــى حماي ــدف إل يه
الصيــف والتقليــل مــن الحــوادث المهنيــة وخاصــة حــوادث الســقوط، فــي أوقــات الــذروة 
التــي تشــتد فيهــا حــرارة الطقــس. وذلــك باالضافــة إلــى اجــراءات الرقابــة لتطبيــق القــرار 
وضبــط المخالفيــن وإحالــة المخالفــات إلــى النيابــة العامــة التخــاذ الــالزم بشــأنها، وفقــًا 
لمــا جــاء فــي القــرار الــوزاري بأنــه »يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بالعقوبــات 
ــي الصــادر  ــون العمــل فــي القطــاع األهل المنصــوص عليهــا فــي المــادة )192( مــن قان
ــًا  ــف أي ــن يخال ــب كل م ــه يعاق ــى أن ــص عل ــي تن ــنة 2012، والت ــم )36( لس ــون رق بالقان
مــن أحــكام البــاب )15( والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة 
أشــهر وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن 500 دينــار، وال تزيــد علــى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتين 
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الشيخ دعيج : اعتصام عمال البا مفتعل.. ونيتنا وقف العشرين

نشرت  صحفية  مقابلة  فــي 
للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
البحرين »ألبا«، بجريدة األيام في 
يوم  الصادر   9569 رقم  عددها 
 ،2015 يونيو   21 الموافق  األحد 
وصف فيها اعتصام عمال البا ضد 
قرار اإلدارة المفاجىء بسحب عالوة 
منذ  بها  دينارالمعمول  العشرين 
مفتعل،  بأنه  وصفه  سنوات،  تسع 
تكلف  دينار  العشرين  زيادة  وبأن 
مع  وتتعارض  الكثير  الشركة 
وبأنه  الصرف«  تقنين   « سياسة 
لم يكن يريد سوى أن » يضع حدًا 

لهذه العالوة« على حد تعبيره. 
إدارة  مجلس  رئيس  وأجـــاب 
وإصــالح  لبناء  العربية  الشركة 
آل  دعيج  الشيخ  »أســري  السفن 
عــالوة  عــن  ســأل  عندما  خليفة 
التي  السنوية  دينارا  العشرين 
»في   : قائاًل  »البا«  لعمال  تمنح 
خلط  جــرى  الموضوع  هــذا  شــأن 
ينبغي  لذا  ولألسف،  كثيرة  أوراق 
العالوة  هذه  ان  واضحًا  يكون  ان 
من  ــدأت  ب تراكمية  ــالوة  ع هــي 
الى  االن  ووصلت  سنوات  عشر 
تشكل  هي  وبالتالي  دينار،   200
إضافية  سنويا  دوالر  مليوني 
في  ونحن  الشركة،  ميزانية  في 
نريد  الصرف  تقنين  اجراءات  ظل 
هذه  الستمرارية  حــدًا  نضع  ان 
ذلك،  من  اكثر  وليس  الــعــالوة 
صرفه.  سبق  بما  المساس  دون 
وحول ما أثير بخصوص عدم إدراج 
العامة  الموازنة  في  »ألبا«  أرباح 
ان  دعيج  الشيخ  أوضــح  للدولة، 
الرئيسي  المساهم  هي  ممتلكات 
 %70 نسبته  ما  وتمتلك  بالشركة 
وبالتالي  الشركة،  أسهم  مــن 
الحال  إليها كما هو  األرباح  تحول 

المساهمين  لباقي  بالنسبة 
ــك«.  ذل بعد  عــالقــة  لنا  ولــيــس 
ولطالما كان الشيخ دعيج يعقد 
المقارنات بين عمال شركة أسري 
إدارتها هي  والذي يترأس مجلس 
ويردد  البا،  شركة  بعمال  األخرى 
على  ال يحصلون  أسري  عمال  بأن 
هذه العالوة االجتماعية )العشرين 
دينار( وبأن زيادتهم السنوية %3، 
مقارنة بعمال البا الذين يحصلون 

على زيادة سنوية بنسبة %7. 
صدارة  في  البا  شركة  وتأتي 
من  »ممتلكات«  مجموعة  شركات 
عام  حققتها  التي  ــاح  األرب حيث 
2014، حيث أن أن ربح ممتلكات 
دينار،  مليون   52 بلغ  اإلجمالي 
البا  شركة  من  كانت  مليون   27
حققوا  الذين  عمالها  وبسواعد 
أعلى نسبة إنتاج بلغت 931.427 
طن متري، بزيادة بلغت 18.727 
طن متري، محققين بذلك إيرادات 
دينار  مليون   821.7 بلغت 

بحريني بزيادة نسبتها %9.7. 
وكان الشيخ دعيج قد شكر عمال 
تصريح  في  االنجاز  هذا  على  البا 
سابق لنشرة عمال البا العدد رقم 
قائاًل:   ،2015 فبراير  لشهر   )61(
في  عامل  لكل  وتقديري  » شكري 
هذه الشركة إذ يرجع زيادة االنتاج 
العمال  بين  الجهود  تكاتف  الى 
والمدراء والمسؤولين«. ليتفاجىء 
البا والذين كانوا ينتظرون  عمال 
المكافأة والتقدير على انجازاتهم 
العمل  في  وتفانيهم  المتالحقة 
بقرار سحب عالوة العشرين دينار. 
مقابلته  في  دعيج  الشيخ  وقال 
عن  سأل  عندما  االيام  جريدة  مع 
وحول  النفقات،  تقليل  مسألة 
ونقابة  الشركة  ادارة  بين  اللغط 
عالوة  إيقاف  قرار  خلفية  على  ألبا 

»هي  السنوية:  دينار  العشرين 
اي  عن  تختلف  تراكمية  ــالوة  ع
عالوات او امتيازات أخرى ممنوحة 
للعاملين في ألبا، في تلك الفترة 
منخفضة  بالشركة  الرواتب  كانت 
العالوة  هذه  اقــرار  وجاء  نسبيًا، 
قلنا  الرواتب،  تحسين  اطــار  في 
العالوة تراكمية منذ عشر سنوات 
العالوة  هذه  ان  اي  االن،  وحتى 
بلغت االن 200 دينار، هي تشكل 
مليوني  الى  تصل  إضافية  تكلفة 
دوالر سنويًا، وزادت حتى االن الى 
20 مليون دوالر سنويا على مدى 

العشر سنوات«.
ما  »كل  دعيج:  الشيخ  وأكمل 
وتقنين  ضبط  هو  االن  نريده 
حصل  ما  إلغاء  وليس  النفقات 
والموظف من عالوة  العامل  عليه 
انتهاجه  نريد  الموضوع  تراكمية، 
ألبا،  نقابتي  مع  والتشاور  بحكمة 
وجلسنا مع ممثلي النقابتين وهم 
واإلدارة كذلك  نظر  وجهة  لديهم 
المبررات الموضوعية لقرار  لديها 
الى  وخلصنا  العالوة،  صرف  وقف 
االدارة  مجلس  الى  توصية  رفع 
بصرف  المشروطة  بالموافقة 
على  المقبل  العام  حتى  العالوة 
النقابتان وتتفاهما مع  ان تدرس 
ادارة الشركة على أساليب تقليص 
ال  التي  المالية  واألعباء  النفقات 

تتحملها الشركة«.
نقابة  رئيس  شكر  جانبه  ومن 
الشيخ  البنعلي  علي  البا  عمال 
على  خليفة  آل  سلمان  بن  دعيج 
الشركة  أن  وتوضيحه  تصريحه، 
كانت تنوي إيقاف العشرين دينارا 
اإلدارة  تدعيه  كانت  ما  بعكس 
أنها  من  ألبا  بشركة  التنفيذية 
ليس لديها النية بإيقاف العشرين 
دينارا وهي الزيادة التي يتسلمها 

تسع  منذ  رواتبهم  في  العمال 
سنوات وليس كما تفضل سعادته 
وقال في تصريحه ان الزيادة كان 
يستلمها العمال منذ عشر سنوات.

رئيس  أن  البنعلي  وأضـــاف   
إنه  بحيث  حكيم  اإلدارة  مجلس 
السادس  الخط  مشروع  أن  تفهم 
قبل  من  مركزة  جهود  إلى  يحتاج 
رغبة  يقاطعها  ال  العمال  كــل 
مميزات  تخفيض  فــي  ــة  ــ إداري
العلم  مع  ومكتسباتهم  العمال 
نفس  إلى  الوصول  باإلمكان  أنه 
المكان الذي يود الوصول إليه من 
خفض التكاليف وزيادة اإلنتاج من 
من  العمال  وتحدي  تصعيد  دون 
خالل إيقاف عالوة قيمتها ضئيلة 
السادس  الخط  بمشروع  مقارنة 
الذي تساوي قيمته 4 مليارات دوالر.

وأشار البنعلي أن رئيس مجلس 
أن  تفهم  إنه  بحيث  اإلدارة حكيم 
مشروع الخط السادس يحتاج إلى 
جهود مركزة من قبل كل العمال ال 
يقاطعها رغبة إدارية في تخفيض 
مع  ومكتسباتهم  العمال  مميزات 
إلى  الوصول  باإلمكان  أنه  العلم 
الوصول  يود  الذي  المكان  نفس 
وزيادة  التكاليف  خفض  من  إليه 
وتحدي  تصعيد  دون  من  اإلنتاج 
عالوة  إيقاف  خــالل  من  العمال 
بمشروع  مقارنة  ضئيلة  قيمتها 
الخط السادس الذي تساوي قيمته 

4 مليارات دوالر.
دعيج  الشيخ  أن  البنعلي  وختم 
في  دينارا  العشرين  أعطى  نفسه 
السنة الماضية 2014 وهذه السنة 
العمال  قام  أن  بعد  صرفها  تقرر 
له  صوتهم  إيصال  على  مجبرين 
اإلدارة  نية  عن  وصلهم  عندما 
العشرين  قطع  في  التنفيذية 
مكتسب. حق  هي  التي  ديــنــارا 
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اســتقبل وزيــر العمــل جميــل حميــدان بمكتبــه بالــوزارة األديــب الشــاعر فاضــل 
ــوك”،  ــوان المل ــعري “دي ــه الش ــدار ديوان ــن إص ــخة م ــداه نس ــذي أه ــي ال البيرم
ومســرحية “انتهــت اللعبــة يــا هيــرو” التــي ألفهــا الشــاعر علــي الشــرقاوي، وقــام 

ــة. ــة والياباني ــن اإلنجليزي ــا للغتي ــي بترجمته البيرم

ــق  ــذي يوث ــوك” ال ــوان المل ــداره “دي ــي إص ــي ف ــود البيرم ــدان بجه ــاد حمي وأش
مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ البحريــن، وإبــراز الســمات النبيلــة لجاللــة الملــك 
ــة  ــه، وحكم ــه وحنكت ــف جاللت ــح مواق ــعرية توض ــد ش ــالل قصائ ــن خ ــدى م المف

ــوزراء. ــس ال ــي رئي ــمو الملك ــب الس صاح

ــًا  ــف المفصوليــن، معرب ــر فــي طــي مل ــه، أشــاد البيرمــي بجهــود الوزي مــن جانب
ــف المجــاالت. ــى دعمــه للكفــاءات الوطنيــة فــي مختل ــه عل عــن شــكره ل

وزيـر العـمـل يتسلـم نسـخـا مـن مؤلفـات 
أديب ألبا فاضل البيـرمـي

»اللي حبته عيني ما ضامه الدهر«
ألبا،  في  الخارجية  البعثات  حــال  هو  هــذا 
من  على  القليل-  بعضها  في   - تركزت  حيث 
أحبتهم اإلدارة التنفيذية من المطيعين وليس 
تم  معيار  أي  على  نعرف  فلم  المستحقين، 
لهذه  اختيارهم  تم  أساس  أي  وعلى  إرسالهم 
الدراسة؟!  المعروف أن كل من يريد أن يدرس 
 ،)IELTS(امــتــحــان بتقديم  يقوم  الخارج  في 
فيه  النجاح  درجة  أن تصل  االمتحان يجب  وهذا 
يتم تحديد من هم  أن  السهل  إلى 2.5.  ومن 
وليكن  االمتحان،  هذا  نتيجة  خالل  من  األفضل 
االختيار على مستوى موظفي المديرالعام ويتم 
االمتحان،  هذا  نتيجة  خالل  من  األفضل  اختيار 
على  االختيار  يعتمد  حيث  يحدث  لم  هذا  ولكن 
أسلوب غير شفاف وغير واضح، ليكون بعدها من 
تقدم في حيرة من أمره عندما يسمع اسمه بأنه 
اختياره  يتم  القليلة عندما  الحظوة  أصحاب  من 
داخل  الماجستير  أو  البكالوريوس  لدراسة 
لم  الدوائر  خارجها. وفي بعض  وليس  البحرين 
يتم حتى اختيار أي عامل أو موظف لالبتعاث إلى 

مديره  العامل  يسأل  وعندما  الداخل،  أو  الخارج 
ضعيف  للدائرة  العام  المدير  بأن  الجواب  يأتيه 
بتوزيع  التنفيدية  اإلدارة  يقنع  أن  يمكنه  وال 
وهكذا  أقسامه،  على  التدريبية  للكعكة  عادل  
بالتأكيد  يفتح.   أن  قبل  حتى  الموضوع  يغلق 
أن  درجة  إلى  ليس  ولكن  عاطفي،  شعب  أننا 
المخلصين  وتــرك  المحسوبين  ابتعاث  يتم 
الشركة منذ سنوات في سبيل  والمرابطين في 
إرضاء قلب المسؤول الكبير، الذي ال يحنو إال على 
من تحبهم عينه قبل قلبه، ويصادف أن يكونوا 
من دائرته الشخصية المغلقة.  لقد تعلمنا من 
والواسطة  المحاباة  أن  سبقونا  الذين  العمال 
الرجل  تضع  فهي  للشركة  نتيجة  إلى  تؤدي  ال 
وأيضًا  المناسب،  غير  المكان  في  المناسب  غير 
واالبتعاث  والتعليم  التدريب  في  المسحوبية 
الخارجي تفعل نفس الشيء، فهي تدرب وتعلم 
يبقوا  لن  الذين  المناسبين  غير  األشخاص 
في  واسطة  كان  من  فترة  انتهاء  بعد  بالشركة 

ابتعاثهم قبل توظيفهم.

القانون »سكليف« !!!

كثيــرا مــا يحتــاج العمــال إلــى استفســارات عــن وضعهــم المالــي 
واإلداري فــي الشــركة، أو مــن يرشــدهم ويدّلهــم عمــا وصلت إليه 
شــؤونهم العماليــة تجــاه كل جديــد مــن أمــور حياتهــم العمالية، 
وكثيــرا مــا يذهبــون إلــى مســؤول المــوارد البشــرية الــذي عنــده 
الحلــول الناجعــة واإلجابــة الشــافية لــكل مــا يحتــاج إليــه العمــال 
فــي شــؤونهم.لكن العمــال قليــال مــا يجــدون مــن يجيــب عــن 
تســاؤالتهم أو قضاياهــم، فالمســؤول عــن ذلــك »بروشــور« 
دائمــا غيــر موجــود وال يوجــد شــخص بديــال عنــه يعرف شــؤونهم 
ــا  ــو حينم ــة فه ــور القانوني ــى األم ــره، حت ــة غي ــة واإلداري المالي
يغيــب تتوقــف عنــده كل مصالحهــم وشــؤونهم المختلفــة، فيقف 
العمــال مكتوفــي األيــدي ألنهــم لــم يجدوا حــال لقضاياهــم، فعند 
غيــاب مســؤول المــوارد البشــرية والقانونيــة والمكافــآت وشــتى 
األمــور العماليــة التــي تهــم العمــال تتوقــف جميــع مصالحهــم، 
اإلدارة  يناشــدون  والعمــال  القانــون،  غيــاب  يعنــي  فغيابــه 
التنفيذيــة للشــركة الوقــوف إلــى جانبهــم وإيجــاد البديــل الــذي 
يلجــأون إليــه فــي أمورهــم الماليــة واإلداريــة وحتــى القانونيــة.     
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)الــبــا(،  البحرين  ألمنيوم  شركة  قامت 
تكريم  حفل  في  عامال   260 من  أكثر  بتكريم 
الموظفين أصحاب الخدمة الطويلة، وقد أقيم 
الموافق 16 يونيو  الثالثاء  التكريم يوم  حفل 

2015 في نادي البا.
وقد تم خالل الحفل تكريم العاملين الذين 
خدمة  في  سنوات  و10   ،20  ،30  ،40 أتموا 
الشركة حتى عام 2013، وتم توزيع الشهادات 
لهم  تكريمًا  وذلك  المُكرَّمين،  على  والهدايا 
على إخالصهم وتفانيهم وجهودهم في خدمة 
السنوات  خالل  المتميز  وألدائهم  الشركة، 

الماضية.
حضر الحفل أعضاء اإلدارة التنفيذية وأعضاء 
إلى  الشركة،  في  والمديرون  البا  عمال  نقابة 

جانب العمال المكرمين.

التنفيذي  الرئيس  صرح  المناسبة،  وبهذه 
لشركة البا تيم موري قائاًل:

يتميز  الذي  والتفاني  االلتزام  أن  شك  »ال 
لدى  القوة  مواطن  أبرز  أحد  هو  البا  عمال  به 
بالشكر  أتقدم  أن  الصدد  بهذا  وأود  الشركة. 
لجميع العاملين على إسهاماتهم القيمة تجاه 
التحوّل الكبير الذي شهدته الشركة على مدى 
نكرمهم في  أن  التي مضت. ويسرنا  السنوات 
هذا اليوم على إنجازاتهم المتميزة وعطائهم 
الالمحدود لسنوات طويلة مضت  من التفاني 

واإلخالص في العمل«.
من جانبه، صرح رئيس نقابة عمال البا علي 

البنعلي قائاًل:
العمال  إخالص  على  مبني  الشركة  »نجاح 
أن  حظنا  حسن  ومن  العمل،  في  وتفانيهم 

القدر من االلتزام  يكون لدينا عمال على هذا 
بوجود  وسعداء  فخورون  فنحن  الشركة،  تجاه 
المسئولية،   من  كبير  قدر  على  عاملة  طبقة 
فإنهم الثروة الحقيقية ألي نشاط صناعي، وال 
سيما بشركة ألبا التي تعتبر من أكبر الشركات 
لها  وطنية  ــوادر  ك تمتلك  وهي  الصناعية، 
حيث  التحويلية،  الصناعات  مجال  في  خبرتها 
إن الجميع يرتقب تدشين خط الصهر السادس 
الذي سيفتح األفق المستقبلية للشركة، والذي 
بأبنائها  الرشيدة  القيادة  ثقة  بمثابة  هو 
العمال في جعل شركة البا شركة صناعية رائدة 
عن  أعبّرَ  أن  المناسبة  بهذه  وأود  بالمنطقة، 
بالغ تقديري وامتناني للعاملين الذين خدموا 
الحثيثة  الشركة سنوات طويلة على جهودهم 

التي ضمنت تحقيق النجاحات للشركة«.

تكريــم عمــال البــا ذوي الخدمــة الطويلــة فــي الشــركة 
ــم  ــن غيره ــا ع ــال الب ــز عم ــا يمي ــو م ــي ه ــالص والتفان ــوري : اإلخ م

o  مجموعة من العمال المكرمينo  أثناء تكريم أحد العمال 
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أقامت نقابة عمال ألبا احتفالية 
عيد  بمناسبة  كبيرة  عائلية 
العمال، وزعت من خاللها الجوائز 
سعداء  العاملين  على  الكبرى 
الكبرى،  بالجوائز  الفائزين  الحظ 
أمينة  مــن  كــل  بها  ــاز  ف حيث 
التسويق،  دائرة  من  عبدالوهاب 
صيانة  دائــرة  من  أحمد  وصغير 
عبد  وعلي  الميكانيكية،  الطاقة 
العزيز من دائرة عمليات المسبك 
مصطفى  علي  والعامل   ،)2( رقم 
وذلك  الطاقة  صيانة  دائــرة  من 
نقابة  أعدتها  التي  الجوائز  بأكبر 
اليوم  الحتفالية  خصيصا  ألبا 

العمال  عيد  بمناسبة  العائلي 
النقابة  أقامتها  والتي  العالمي، 
مع  بالتعاون  الشركة  وإدارة 
بنادي  الوطني  الحرس  مديرية 
الشرقي. بالرفاع  الكائن  ألبا 

عبارة  األولى  الجائزة  وكانت   
أكسس«  »بيجوت  ســيــارة  عــن 
منصوري  شــركــة  مــن  مقدمة 
عبارة  الثانية  والجائزة  للنقليات، 
النسر  متسوبيشي  سيارة  عن 
شركات  مجموعة  مــن  مقدمة 
الثالثة  والجائزتان  متعاونة، 
والرابعة وهما عبارة عن سيارتين 
مقدمة  دستر«  »رينو  نوع  من 

تجارية. شركات  مجموعة  من 
مدى  عن  الفائزون  عبر  وقد 
سعادتهم بنيلهم الجوائز القيمة 
البا،  عمال  نقابة  من  المقدمة 
الفائزة  العاملة  لسان  على  فجاء 
بالجائزة األولى أمينة عبدالوهاب 
لفوزها  الــفــرح  قمة  فــي  ــي  وه
بالجائزة، حيث بدأت حديثها قائلة 
االحتفالية  إلى  حضرت  إنني   «
البتة،  الفوز  متوقعة  أكن  ولم 
فعندما تلقيت نبأ فوزي بالجائزة 
رائعا  األولى بصراحة كان شعورا 
لمن  شكرًا  كثيرًا،  فرحت  لقد 
من  وجعلني  فوزي  بطاقة  سحب 

المحظوظين الفائزين«.
هو  صغير  العامل  عبر  كما   
اآلخر عن سعادته بفوزه بالجائزة 
أن  مفرح  خبر  قــائــاًل«  وتــحــدث 
قيمة،  بجائزة  الفوز  نبأ  تتلقى 
في  مصدقًا  أكن  لم  إنني  حيث 
ترديد  لوال  البداية ظننتها مزحة 
حينها  مــرات  عــدة  شارتي  رقــم 

تيقنت بأن الفوز حقيقي«.
وتحرص نقابة عمال ألبا دائمًا 
في التحضير لجوائز قيمة لجميع 
وخصوصًا  العائلية،  احتفاالتها 
واحتفالية  العمال  عيد  احتفالية 

العيد الوطني المجيد. 

من  الــعــمــال  مــن  ــدد  ع شكا 
الموجودة  المظالت  فائدة  عدم 
بمحطات الباصات، وأن تصميمها 
فائدة  هناك  وليس  مناسب،  غير 
خسارة  تعتبر  وأنها  تثبيتها،  من 
واستنزافا لميزانية الشركة، حيث 
من المفترض أن يكون تصميمها 
من أجل أن تقي العمال وتحميهم 
من حرارة الشمس، باإلضافة إلى 
أنه يجب أن تكون درعا واقيا من 
تساقط األمطار، إال أن الوضع في 
وضعت  حيث  تمامًا،  يختلف  البا 
ناهيك  الزينة،  لمجرد  المظالت 
عن طرق تجهيزها، فقد تم عمل 
تستخدم  لها  وقواعد  أساسات 
إن  وهذا  السحاب،  ناطحات  لبناء 
دل فإنما يدل على سوء التخطيط 

ــاة  ــراع ــن غــيــر م ــار م ــي ــت واالخ
يقفون  حين  العمال  لمصلحة 
وتعرضهم  الباص  انتظار  في 
المتقلبة. الــجــويــة  لــلــظــروف 

والتنفيذ  التخطيط  سوء  إن 
وال  العمال  يتحمله  أال  يجب 
راحتهم،  حــســاب  على  يــكــون 
توفير  العمل  صاحب  على  فيجب 
للعمل وتزويدها  المالئمة  البيئة 
بالخدمات المناسبة التي يستطيع 
بشكل  منها  االستفادة  العامل 
أكبر، ال لمجرد الزينة أو لمجرد أننا 
فعلنا وانتهى، إنما يجب تجربتها 
ووضعها تحت المالحظة ومن ثم 
تسلمها من قبل شركة المقاوالت 
من  التأكد  بعد  عليها  القائمة 

صالحيتها ومختلف األمور.
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ال فائدة من مظالت محطات الباصات !!

أربـعـة عـمـال محظـوظيـن يـفـوزون بـسيارات فـي حفل عيـد العمال
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شكا عدد من العاملين بنادي 
الموارد  إدارة  قيام  من  البا، 
كتابية  إنذارات  بتحرير  البشرية 
توقيعها  منهم  ومطلوب  لهم، 
أسباب  تعود  بها، حيث  والقبول 
عن  تأخيرا  عليهم  أن  إلى  ذلك 
بحسب   - متفاوتة  بمدد  العمل 
ما تزعم دائرة الموارد البشرية - 
فمنهم من تلقى إنذارا ألن عليه 

تأخير مدته 10 دقائق فقط.
الموارد  دائرة  تدعيه  ما  كل 
ومع  فيه،  معها  نتفق  البشرية 
ولكن  نحوه،  المتخذة  اإلجراءات 
نحن  عديدة  اختالفات  هناك 
حقوق  تهضم  ألنها  ضــدهــا؛ 
ــم  أداءهـ ــوق  ــع وت العاملين 
فكيف  المهني،  وتقدمهم 
مدته  تأخير  لديه  الذي  للعامل 
يونيو   22 بتاريخ  دقائق   10
وإبرام  محاسبته  تتم  أن   2014
الثالث  الثلث  إنذار كتابي له في 
في  السنوية  الزيادة  تقييم  من 
كانت  المخالفة  أن  مع   ،2015
الثلث  وفي  الماضي  العام  في 

األول؟! 
أن  هو  المبكي  والمضحك 
إنذار  تحرير  تم  العامالت  إحدى 
كتابي لها أيضا بسبب أن لديها 
واحــدة«  »ثانية  مدته  تأخيرا 

سبتمبر   14 بتاريخ  كان  فقط، 
2014 وفي العام الماضي أيضا، 
تقييم  من  الثاني  الثلث  وفي 

الزيادة السنوية.
البشرية  الــمــوارد  ــرة  دائ يا   
بالعمال،  استخفافا  كفاكم 
صحيح أننا ال نشجع على التأخير 
يا  أنت  ولكن  البتة،  نؤيده  وال 
من  أليس  شاطر  يــا  مــســؤول 
من  يوم  في  تتأخر  أن  الممكن 
ظروف  وتجتاحك  السنة؟!  أيام 
بشر  فأنت  إرادتــك؟!  عن  خارجة 
ومن الممكن بالتأكيد أن تواجه 
عن  تتأخر  تجعلك  قاهرة  ظروفا 
ماذا  وحينها  يوم،  ذات  العمل 
ــذارا  إن تتلقى  عندما  ستقول 
تحريريا من مسؤولك؟؟ حينها ال 
أعذارك،  وال  لك  ستغفر  ظروفك 
حينها   ــر  األمـ ســيــكــون  حــيــث 

ياعزيزي »كما تدين تدان«.
ــوارد  ــم ال إدارة  ــا  ي ــم  ــت وأن
تحاسبوا  أن  لكم  كيف  البشرية، 
العاملين وهناك خلل في نظام 
يجب  ألنه  واالنصراف؟!  الحضور 
على صاحب العمل أوال توفير كل 
ما هو مستلزم ومطلوب للعامل 
بانتظام،  عمله  يمارس  لكي 
وبعد ذلك يمكنه المحاسبة حين 
ورود أي تقصير من قبل العامل.

 كيف تود أن ينتظم وينضبط 
العاملون في الحضور واالنصراف 
توفير  في  منضبط  غير  وأنــت 
الالزم لذلك، فإن أبسط األشياء 
ضبط  ساعة  وهو  متوافر  غير 
التوقيت المرئي، بحيث يستطيع 
حين  التوقيت  ــة  رؤي العامل 
حضوره وانصرافه، فهذه الساعة 
غير متوافرة، وليس هناك جرس 

بداية  يعلن  شابه  ما  أو  إنــذار 
لك  فكيف  ونهايتها؟!  المناوبة 
منه  وتــودّ  العامل  تحاسب  أن 
غير  األصل  في  وأنت  االنضباط 
لنا  تفسر  كيف  لذلك؟!  مستعد 
البشرية؟!  الموارد  دائــرة  ذلك 
محاسبة  أبدا  حقك  من  فليس 
العاملين في ظل وجود خلل في 
النظام المعمول به في الشركة.

نادي البا وافتقاره األجواء 
الرمضانية !!

الفضيل  الشهر  علينا  أهلَّ 
والكل متشوق ألجوائه الجميلة 
التي اعتاد عليها عمال البا في 
شتى  من  لهم  الجامع  ناديهم 
حيث  البحرين،  مملكة  بقاع 
متنفسا  يعتبر  البا  ــادي  ن إن 
الخيمة  خالل  من  وذلك  لهم، 
الرمضانية المزودة بكل وسائل 
المختلفة  والتسلية  الترفيه 
الكريم  بالشهر  المتعلقة 

ومأكوالت  شعبية  ألعاب  من 
خاللها  من  تعيش  ومشروبات 
ذلك  كل  الرمضانية،  ــواء  األج
بحجة  البا  عمال  اليوم  يفتقره 
التي  التكلفة  تقليل  برامج 
الترفيه  وسائل  أبسط  طالت 
صحيح  العمال.  عن  والترويح 
بالخيمة  الشيشة  توفير  أن 
إيقافه  تــم  قــد  الرمضانية 
عن  وخــارجــة  صحيّة  ألسباب 

الشركة،  إدارة  إرادة  دائـــرة 
كل  إيقاف  يتم  أن  ليس  ولكن 
من  العمال  عليه  اعتاد  شيء 
بحجة  منعه  ويتم  قبل،  ذي 
توفير  نتيجة  جاء  اإليقاف  أن 
الرمضانية،  بالخيمة  الشيشة 
من  ــة  ــاي ــك ش هـــنـــاك  وإن 
بالنادي!! المحيطين  األهالي 

ال  التي  الحجج  هي  كثيرة 
التبريرات  هي  وكثيرة  تنتهي، 

يبقى  ولكن  المقنعة،  غير 
ميزانية  ذهبت  أين  السؤال.. 
الرمضانية  الخيمة  هذه  إقامة 
منذ  عماليا  مكسبا  تُعدّ  التي 
سنوات مضت؟ هل ذهبت أدراج 
تقليل  برامج  بمسميات  الرياح 
التكلفة ؟! أم هي قرارات فردية 
متجاهلين  المسئولون  اتخذها 
العمال  ممثلي  مع  مناقشتها 

وهي نقابة عمال البا؟!

ال فائدة من مظالت محطات الباصات !!



مـشـاكـل عـمـالـيـة 
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ات  اإلدارة الكهربائية تصعق الكفاء مخالفة صارخة للنظم والرؤية المستقبلية

)الســوبرفايزرية(  المشــرفين  مــن  الكثيــر  وجــه 
الطاقــة  دائــرة  مديــر  إلــى  الالذعــة  االنتقــادات 
الكهربائيــة ماثيــو، لمــا ســببه لهــم مــن خيبــة أمــل 
ــل  ــك بفض ــم، وذل ــر نحوه ــدم التقدي ــعورهم بع وش
ــوبرفايزرية(  ــم )الس ــا عليه ــي وضعه ــزات الت التعجي
عندمــا طلبــوا ســنيور ســوبر فايــزر.. حيــث إنهــم 
جميعــا كفــاءات نــادرة يشــهد لهــا، ومنهــم مــن 
يملــك خبــرة أكثــر مــن 20 ســنة..  فقــد تفاجــأوا 
ــم  ــية بقس ــزي الجنس ــد إنجلي ــب جدي ــف مراق بتوظي
فوقفــوا   .. ســوبرتندد  ســنيور  برتبــة  الميكانيــكا 
ــن  ــائلين، أي ــم متس ــن أمره ــرة م ــة وحي ــي دهش ف
ــارات  ــة والمه ــرة واألقدمي ــراف بالخب ــي االعت ــا ف حقن
تكــون  أن  يجــب  والتــي  الترقــي،  فــي  واألولويــة 
ــك..  ــا ذل ــا طلبن ــرفين حينم ــن المش ــا نح ــن حقن م
لمــا كل هــذه التعجيــزات للمشــرفين المخلصيــن 
ــركة؟؟ ــم بالش ــني عمره ــم وس ــوا حياته ــن أفن الذي

إن المشــروع االصالحــي الــذي تبنــاه عاهــل البــالد المفــدى، كان وال يــزال هو 
ســر تطــور البــالد فــي األصعــدة كافــة، وال أبالــغ حيــن أقــول بــل فــي جميــع 
تفاصيــل ومفاصــل الحيــاة االجتماعيــة الخالصــة، إذ أن ركيــزة هذا المشــروع 
هــو اإلنســان البحرينــي وكيفيــة توفيــر كل ســبل الرفــاه والعيــش الكريــم 
ــدر  ــو مص ــن ه ــون المواط ــدى يك ــة الم ــط طويل ــج وخط ــالل برام ــن خ م
عطائهــا وســر ديمومتهــا، إذ أدركــت القيــادة الرشــيدة حجــم وأهميــة هــذه 
الثــروة الوطنيــة غيــر النابضــة، لهــذا لــم تــأُل جهــدًا فــي االســتثمار فيهــا 
ــدًا  ــة، تجوي ــة والعملي بتعليمهــا وصقــل مهاراتهــا وإتاحــة الفــرص العلمي
لخبــرات ومهــارات هــذه الثــروة، حتــى أصبــح المواطــن البحريني أحــد مصادر 
الدخــل القومــي للبــالد، وفــي ذات الوقــت هــو قائــد هــذه الثــروة المنبثقــة 
مــن كيانــه، أي دائــرة مســتدامة مــن العطــاء والمــردود المــوازي. ومــا الرؤية 
ــي  ــام 2008م، والت ــي ع ــالد ف ــك الب ــنها مل ــي دش ــة 2030 الت االقتصادي
ــة،  ــا النهائي ــي محصلته ــة ف ــن كاف ــل للمواطني ــاة أفض ــر حي ــى بتوفي تُعن
مــن خــالل خطــط وبرامــج مســتدامة تتمحــور جميعُهــا حــول تطويــر ســبل 
وإمكانيــات اإلبــداع التنافســي كل فــي تخصصــهِ إال تجســيدًا ألهــداف هــذهِ 

الرؤيــة الطموحــة.
 وهــا هــي البحريــن اليــوم - بفضــل اهلل تعالــى - بــدأت تقطــف ثمــار هــذه 
ــة  ــات الوطني ــي المؤسس ــن قيادي ــا م ــاك بعض ــاءة، إال أن هن ــوُد البن الجه
مــن ال يســير وفــق هــذه التوجُهــات أو ال يمكنــه اســتيعاب مثــل هــذه 
ــًا،  ــًا منفــرًا وليــس جاذب االســتراتيجيات المســتقبلية، وهــو مــا يجعلــه قطب
وحجــر عثــرة فــي طريــق كل شــاب طمــوح يســعى لتطويــر ذاتــه ومؤسســته 
التــي يعمــل فيهــا، وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا يحصــل فــي )شــركة ألمنيــوم 
البحريــن »البــا«( الشــركة الوطنيــة الكبــرى التــي تعتبــر أيقونــة الصناعــات 
الثقيلــة فــي اإلقليــم، وأهــم روافــد الدخــل الوطنــي للبــالد منــٌذ تأسيســها 
عــام 1968م إلــى يومنــا هــذا، حيــث إنهــا - وهلل الحمــد- تعتمــد علــى 
ــة بنســبة تتجــاوز 90%، إال أن بعــض القــرارات العشــوائية  ــة الوطني العمال
وغيــر المدروســة أحيانــًا، والتــي تراعــي بعــض المصالــح اآلنيــة والمحســوبية 
ــض  ــف بع ــم توظي ــث يت ــاط حي ــي اإلحب ــبب ف ــرى تتس ــارًة ُأخ ــطة( ت )الواس
ــن  ــم م ــرافية دون غيره ــة اإلش ــى الدرج ــًا عل ــركة حديث ــن بالش الملتحقي
ــا إال  أقرانهــم، فــي حــال تمييــز صارخــة ومخالفــة للنظــم واللوائــح، ومــا أن
ــام 2013م  ــي ع ــم توظيف ــث ت ــة حي ــاّل منطقي ــات ال ــذه التصرف ــال له مث
ــة،  ــة الخامس ــى الدرج ــق عل ــالمة والحري ــة والس ــن والصح ــرة األم ــي دائ ف
علمــًا أن مؤهلــي العلمــي )بكالوريــوس فــي إدارة االعمــال( يؤهلنــي لنيــل 
الدرجــة الســابعة طبقــًا لمــا هــو معمــول بــه فــي الشــركة وحتــى فــي القطاع 
الحكومــي، هــذا إذا مــا افترضنــا أننــي خريــج جديــد ال أتمتــع بــأي خبــرات أو 
عمــل ســابق، وعوضــًا عــن ذلــك تــم توظيفــي فــي الدائــرة المذكــورة التــي 
ــزت  ــي ناه ــابقة الت ــي الس ــي وخبرات ــي األكاديم ــة لمؤهل ــأي صل ــت ب ال تم
ــة،  ــة حكومي ــة بمؤسس ــرية والمالي ــوارد البش ــم الم ــي قس ــنوات ف ــع س تس
ــرات  ــع أقســامها وفروعهــا حتــى تراكمــت عنــدي خب حيــث عملــت فــي جمي
ــاح  ــات وإلح ــد مراجع ــركة، وبع ــي الش ــم ف ــي ذات القس ــل ف ــي للعم تؤهلن
منــي وبمعاونــة النقابــة مشــكورًة، تــم إلحاقــي بدائــرة الحســابات بالشــركة 
ــن دون  ــط !!، م ــام فق ــة أي ــى خمس ــا عل ــي به ــزد عمل ــم ي ــف ل ــذي لألس ال

ــع لهــذا التصــرف المســتهجن. ــر مقن ــة أو تبري أســباب معلن
وهــا أنــا اليــوم أطــرح قضيتي هــذه علــى صفحات هــذه المجلــة عالنيــة راغبًا 
مــن ذوي الشــأن النظــر فيهــا مــن بــاب المنطق واإلنصــاف ليــس إال، وما هذا 
إال لوضــع األمــور فــي نصابها الصحيــح وتحقيقًا لــروح العدالــة وإحقاقًا للحق.

صقر عيسى عبداهلل القوتي 
األمن والصحة والسالمة والحريق

ــال  ــه لي ــر ذات ــاوي يصه ــل األلب ــي أن العام ــرو ف ال غ
ــع،  ــه المصن ــر بكــده وعــرق جبين ــى يني ــارا حت ونه

وهو أكثر العمال عرضة لحادث بليغ .....
ــأ  ــه؟ إال أن يوج ــس حق ــم .. أن يبخ ــرؤ قل ــل يج فه

ــه!!! أنف
من افترض هذا االفتراء ..؟ 

وسوق له في أروقة اإلعالم البائسة ..؟؟ 
إال رجل يالزم عقله اإلفالس الفكري!!

العالوة االجتماعية .. حق وهي ملك يمين .. 
وماركة مسجلة.. بل قدر محتوم...

فمنْ يفّكر ... أن يخطو هذه الخطوة البلهاء 
عليه أن يراجع .. أوهامه .. 

وقبلها يراجع الطبيب العدلي .. 
لربما بكارة عقله قد فضت .. 

وهو  في سبات عميق ..... 
العالوة حقان .. حق حقيقي وحق حقوقي .. 

والقانون يكفل الحقين..                   
فال تراجع .. و ال استمالة للمعاقين فكريًا ...

المتشدقين على أسمطة المتنفذين 
الذين .. ينعقون في دهاليز السراب .. 

كالغربان.. 
وفي الغرف المغلقة كالعسالن .. 

 بال ستر وحجاب ...
يدا بيد .. نحمي مكتسباتنا .. 

ونبني بهذه الوقفات الصارخة .. 
مستقبال إشراقة شمسه من المغرب ..

أخوكم األفغاني

مواجهــة الغربـان



مـشـاكـل عـمـالـيـة 

»غابة السالمة« ناشفة !!
وذلــك  الســالمة،  بأســبوع  الشــركة  تحتفــل 
تحــت مســمى »غابــة الســالمة« والــذي تحــث 
ــذر  ــة والح ــذ الحيط ــى أخ ــال عل ــه العم ــن خالل م
ــي  ــا ف ــون له ــد يتعرض ــي ق ــر الت ــاه المخاط تج
الحــوادث  لتفــادي  وكذلــك  العمــل،  مواقــع 
وعمــل  تواجههــم،  التــي  الطارئــة  والحــاالت 
الســالمة.   أجــل  مــن  الالزمــة  االحتياطــات 
لألقســام  بزيــارات  الشــركة  إدارة  تقــوم  كمــا 
تجــاه  العمــال  وإرشــاد  توعيــة  مــن  لتزيــد 
الجــو  حــرارة  بســبب  لــه  يتعرضــون  مــا 
الحــاالت.  هــذه  مثــل  فــي  التعامــل  وكيفيــة 

علــى الجانــب اآلخــر، نجــد أن الشــركة تتأخــر عــن 
إصــالح أي عطــل قــد يهــدد ســالمة العمــال، 
وتقصــر فــي عمــل الصيانــة الالزمــة لحــل أي 
مشــكلة بداعــي تخفيــض التكلفــة، فقــد تــمّ 
إلغــاء مشــروع المخــرج اإلضافــي المــوازي للدائــرة 
مــن  ســنوات،  منــذ  عملــه  والمقــرر  الفنيــة، 
ــال  ــر اســتخدام العم ــن مخاط ــف م ــل التخفي أج
لمخــرج واحــد، باإلضافــة إلــى اختصــار الوقــت 
الــذي يســتغرقه العمــال فــي الخــروج، والمقــدرة 
ــب.    ــار فحس ــف دين ــغ 180 أل ــذه بمبل ــة تنفي قيم

عندمــا يكــون هنــاك تخصــص فــي أي 
عمــل ســتجد االحترافيــة وإن وجــدت 
معنــى  للعمــل  أصبــح  االحترافيــة 
المختــص  القلــب  فطبيــب  وقيمــة، 
يعــرف جيــدا ماهــي أعــراض مــرض 
ــدارك  ــريعا لت ــالج س ــدأ الع ــب ويب القل
للمريــض،  تحــدث  قــد  تطــورات  أي 
وعلــى العكــس تجــد أّن الطبيــب العــام 
يشــكك فــي أمــور كثيــرة وتطــول فتــرة 
التشــخيص وفتــرة العــالج حتــى تتطــور 
األمــور وتصــل إلــى نتائــج ال تحمــد 
عقباهــا، هــذا المثــال ينطبــق علــى 
ــم. ــن كله ــم يك ــال إذا ل ــة األعم غالبي

مرتبــط  التخصــص  فــإن  وللعلــم، 
الناجحــة،  بــاإلدارة  كليــا  ارتباطــا 
وخصوصــا حينمــا تــوزع اإلدارة المهــام 
علــى  واإلشــراف  التوجيــه  وتحســن 
األعمــال بشــكل مثمــر، وتــوكل المهــام 
بحســب  لتكــون  الشــأن  ألصحــاب 
المحســوبية،  وليــس  التخصــص 
ليتوافــر لديــك منتخــب منجــز وصعــب 

إدارتــه. المنــال وســهل فــي 
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مــا التمســته فــي الشــركة مؤخــرا، 
ــن  ــرة م ــة كبي ــود مجموع ــو وج ه
فــي  المحترفيــن  المختصيــن 
الرمــال  يحــول  ممــن  أعمالهــم، 
والحجــارة إلــى ذهــب وفضــة، ولكن 
لألســف يتــم تشــتيت هــذه العقول 
العبقريــة بنقلهــم مــن مــكان إلــى 
ــن  ــم، وم ــر تخصصه ــي غي ــر ف آخ
ثــمّ تذهــب التخصصيــة فــي مهب 

ــاج. ــا اإلنت ــب معه ــح ويذه الري
تصــور أن لديــك حارســا علــى بيتك 
والطمأنينــة،  األمــن  لــك  يوّفــر 
ــى مشــاركتك  ــره عل ومــن ثــم تجب
أمــور بيتــك الداخليــة، ثــم تنتقــل 
ــر  ــي غي ــر ف ــى آخ ــل إل ــن عم ــه م ب

ــة؟ ــي النتيج ــه، ماه تخصص
وتشــتت  الرئيســي  عملــه  نســي 
تفكيــره فــي أمــور لــم تخطــر علــى 
بالــه مســبقا وضعــف األمــن لديك.

أن  الغــراب  يقــول:»أراد  فالمثــل 
يقّلــد مشــي الحمامــة فلم يســتطع 

ــادة« ــيته المعت ــي مش ونس

الرجل المناسب في حيرة و تشتت

بقلم / سلطان خيري 

هذي البا لو 
أسري ؟! احترت 

واهلل مادري

التخبط في القرارات 



الرمضانية  البطولة  البا  دشنت 
بحضور  السلة  لكرة  السنوية 
بنت  حياة  الشيخة  الشرف  ضيفة 
عبدالعزيز آل خليفة رئيس االتحاد 
اللجنة  السلة عضو  لكرة  البحريني 
ألقت  حيث  البحرينية،  األولمبية 
مقدمة  الحضور،  فيها  حيت  كلمة 
الشكر والتقدير إلى شركة البا على 
وال  الرياضية،  بالكوادر  اهتمامها 
سيما النسائية منها، مثمنة جهود 
واهتمامه  الشركة  إدارة  مجلس 
العاملين  مهارات  بإبراز  البالغ 
الشهر  خالل  كروية  دورة  بإقامة 
اإلدارة  كلمة  وألــقــى  الفضيل. 
المدير  جناحي  عبدالرحمن  السيد 
نيابة عن  اإلدارية  للشئون  اإلداري 
عيسى األنصاري الرئيس التنفيذي 
الشكر  مقدما  اإلنتاجية،  للعمليات 
إلى الشيخة حياة آل خليفة لتلبيتها 

الدعوة بمشاركتها افتتاحية  الدورة 
التي تأتي هذا  الكروية الرمضانية 
إشراك  خالل  من  آخر  بطابع  العام 
العنصر النسائي بلعبة كرة السلة، 
التي  الرياضية  المهارات  ــراز  وإب
اكتشاف  في  تسهم  أن  شأنها  من 

الطاقات لدى العنصر النسائي.
وبدوره شكر علي البنعلي رئيس 
النسائية  الكوادر  البا  عمال  نقابة 
سعادة  على  وأثنى  البا،  شركة  في 
ضيف  خليفة  آل  حياة  الشيخة 
الشرف على الجهود المبذولة سواء 
الطاولة  لكرة  البحريني  باالتحاد 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  أو 
المرأة  إلشراك  دائما  تسعى  والتي 
والدفع  الرياضية  األلعاب  بمختلف 

بها لتحقيق نتائج مرضية.
كلمة  المشاركات  لالعبات  وكان 
من  إبراهيم  نجالء  الالعبة  ألقتها 

البا جاء فيها  »نشكر  فريق شركة 
بالكوادر  اهتمامها  البا على  شركة 
هذه  بإقامة  الرياضية  العمالية 
لهذا  النسائية   الكروية  البطولة 
االهتمام  على  يدل  ما  وهو  العام، 
فالشكر  النسائية،  بالكوادر  الكبير 
عيسى  الــســيــد  ــى  إلـ مــوصــول 
الشخصي  اهتمامه  على  األنصاري 
السلة  لكرة  النسائي  البا  بفريق 
لتأسيس  ــى  األولـ الــوهــلــة  منذ 
موصول  الشكر  كذلك  الفريق، 
ثمّ  ومن  البا«.  عمال  نقابة  إلى 
السلة  كرة  بطولة  منافسات  بدأت 
النسائية بمشاركة 10 فرق، إضافة 
ومنتخب  النسائي  البا  فريق  إلى 
البحرين النسائي لكرة السلة، على 
في  الرجال  منافسات  تكون  أن 
في  القدم  وكرة  السلة  كرة  لعبتي 

اليوم التالي.
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انطالق فعاليات البطولة الرمضانية
بحضور الشيخة حياة آل خليفة .. وعدد من المديرين والمسؤولين 

o  الشيخة حياة آل خليفة 

o  فريق البا لكرة السلة  o  الرئيس التنفيذي للعمليات اإلنتاجية
 عيسى األنصاري



العامل  13

الحركة النقابّية في ُمفتَرق 
الطرق !!

 بقلم / إبراهيم الكوهجي 

يبــدو أن المتغيــرات المتالحقــة فــي الحيــاة السياســية والمجتمعيــة، تنعكــس تــارة 
بشــكل ســلبي وأخــرى بشــكل إيجابــي علــى الشــأن العمالــي والنقابــي، وهــو مــا يبــرز 
ــي  ــي والنقاب ــل العمال ــة والتمثي ــة النقابي ــة والتعددي ــاحة العمالي ــى الس ــا عل جلي
كمســألة مهمــة وأساســية، حيــث تواجــه الحركــة النقابيــة التحــدي األكبــر فــي كيفية 
الربــط بيــن التعدديــة النقابيــة، ومســألة وحــدة الصــفّ العمّالــي والعمل المشــترك 
فــي مواجهــة الهجمــات المتواصلــة لــرأس المــال علــى المكاســب العماليــة، والدفــاع 

المشــروع عــن الحقــوق العماليــة. 

هنــاك تباينــات وآراء مختلفــة فــي هــذا الشــأن، ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر بمســألة 
الحقــوق العماليــة والمكاســب، هنــا بالــذات يســتدعي األمــر مــن العمــال والنقابييــن 
ــي  ــترك ف ــل المش ــدأ العم ــزام بمب ــم االلت ــب عليه ــك، أي يج ــول ذل ــوا ح أال يختلف
الدفــاع عــن الحقــوق العماليــة.  ومــا يثيــر قلقــا متزايــدا لــدى العمــال هــو أن يتحــول 
العمــل النقابــي إلــى مســألة فئويــة وطائفيــة، وأن تتحــول الهيــاكل النقابيــة إلــى 
أداة شــكلية وإلــى كيــان طائفــي ال تدافــع عــن الحقــوق والقضايــا العماليــة، إال علــى 
ــون،  ــة. فهــل هــذا مــا ينشــده النقابي ــة والطائفي أســاس انتمــاءات العمــال الفئوي

ومــن وضــع نفســه فــي موقــع العمــل النقابــي والعمالــي؟؟

الغريــب والمثيــر فــي هــذه المســألة، أن االتحــاد العــام فــي أحــداث 2011 المؤســفة، 
ــى العصيــان المدنــي، واضعــا مســار الحركــة النقابيــة فــي اتجــاه  دفــع بالعمــال إل
ال يخــدم العمــال، ونتجــت عــن ذلــك معطيــات جديــدة أمــام الحركــة النقابيــة 
وتعقيــدات غريبــة ال تخــدم القضايــا العمّاليــة البتــة، وأصبــح جــل اهتمــام االتحــاد 
العــام منصــب فقــط علــى العمــل بقــدر مــا يمكــن للحصــول علــى التمثيــل العمالــي 
ــي  ــي ف ــل العمال ــة للتمثي ــد المخصص ــع كل المقاع ــل، وتجمي ــارج والداخ ــي الخ ف
الهيئــات المختلفــة، ولــم يبــق لهــم هــمُّ وال قضيــة عمّاليــة ســوى الركــض واللهــث 

ــر المقاعــد.!!!   وراء الفــوز بأكث

ويــزداد القلــق ومؤشــر االنقســام لــدى العمــال بــأن االتحــاد العــام قــد أربكتــه تلــك 
األحــداث ودعوتــه الســابقة إلــى العصيــان المدنــي، ببــروز اتحــاد عمالــي آخــر علــى 
الســاحة العماليــة، وقــدرة االتحــاد الجديــد )االتحــاد الحــر( علــى اســتقطاب نقابــات 
عديــدة تحــت مظلتــه، كل هــذا أربــك االتحــاد العــام وأفقــده الرؤيــة واالتــزان، وأن 
الســاحة العماليــة والنقابيــة لــم تعــد حكــرا علــى طــرف معين، وخاصــة عندمــا يبتعد 
االتحــاد العمالــي عــن القضايــا العماليــة والنقابيــة، ويرتبــط بأجنــدات سياســية ال 
صلــة لهــا البتــة بحقــوق العمــال وهمومهــم. وبــدال مــن المراجعــة ودراســة التجربــة 
النقابيــة علــى خلفيــة تلــك األحــداث، واالســتفادة منهــا والتعلــم مــن أن القضيــة 
العماليــة والنقابيــة ال يمكــن التالعــب والمتاجــرة بهــا، انكــب االتحــاد العــام علــى 
التمســك والمكابــرة فــي غــرور بأنهــم يمثلــون األغلبيــة العماليــة، وأن حــق التمثيــل 

العمالــي يعــود فقــط إليهــم !!!

الثقــة العماليــة واألمانــة فــي التمثيــل، ال تعنــي ألي اتحاد عمالــي التالعــب والمتاجرة 
ــت  ــا تح ــراف عنه ــب االنح ــة ال يج ــراف نقابي ــة وأع ــف مبدئي ــاك مواق ــال، فهن بالعم
أي ظــرف أو أي مســميات سياســية طارئــة وغريبــة عــن الشــأن العمالــي والنقابــي. 
فاليــوم المؤشــرات علــى الســاحة العماليــة والنقابيــة تؤكــد - بــكل وضــوح - مــدى 
إخفــاق االتحــاد العــام فــي االحتفــاظ بأغلبيــة الثقــة العماليــة، وأن عمــال البحريــن 
ســتكون ثقتهــم فــي النقابييــن الذيــن يعملــون بإخــالص وحرفيــة نقابيــة، وذلــك 
مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم المشــروعة وعــن المكتســبات العماليــة التــي 

تحققــت فــي عهــد المشــروع اإلصالحــي الزاهــر لجاللــة الملــك المفــدى.  

ــم  ــى حقوقه ــاظ عل ــا للحف ــا دوم ــال الب ــعى عم يس
ومكتســباتهم العماليــة منــذ ســنين مضــت، نتيجــة 
ــروف  ــين الظ ــى تحس ــادف إل ــي اله ــم المطلب حراكه
المعيشــية والتخفيــف مــن وطــأة متطلبــات الحيــاة.

ــكل  ــد ب ــد الواح ــة الجس ــا وقف ــال الب ــف عم ــد وق لق
ألجــل  منهــا  تجــردوا  التــي  وفئاتهــم  أطيافهــم 
ــد  ــا ض ــدا منيع ــوا س ــم، فكان ــن مصالحه ــاع ع الدف
كل مــن يحــاول العبــث او مجــرد التفكيــر فــي العبــث 
أبــدا  أحمــر ال يمكــن  بمكتســباتهم، فهــي خــط 
المســاومة عليهــا والتفريــط بهــا مهمــا كلفهــم 

ــروف. ــت الظ ــر وآل األم
يعتقــد المســؤولون بالشــركة ومــن بيــده القــرارت، 
أو  عليهــم  التغلــب  الســهل  مــن  البــا  عمــال  أن 
تهضــم   تعســفية  قــرارات  بفــرض  مجاراتهــم 
وتبخــس حقوقهــم، فــي حيــن أن تطلعاتهــم ســوف 
تكــون صعبــة بحســب المؤشــرات والظــروف الحاليــة 

اإلدارة. لمجلــس 
لقــد أكــد عمــال البــا مــن خــالل رســالتهم التــي 
ــلمية، أن  ــة الس ــم االحتجاجي ــر وقفاته ــا عب أوصلوه
ــة  ــة الحقيقي ــروة الوطني ــي الث ــة ه ــة العامل الطبق
ــة  ــا البيعي ــن عملياته ــركة م ــا الش ــاح تجنيه ألي أرب
ــال  للمعــدن المنصهــر، وذلــك مــن خــالل والئهــم ال
ــر  ــيدة، وعب ــه الرش ــل قيادت ــي ظ ــن ف ــدود للوط مح
ســعيهم فــي كل وقــت وحيــن لتحقيق أعلــى معدالت 
التنافســية  الســوقية  الظــروف  فــي ظــل  اإلنتــاج 
بالمنطقــة، فــإن الســواعد العماليــة الوطنيــة أثبتــت 
ذلــك مــن خــالل إخالصهــا وتفانيهــا فــي العمــل 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وقــد نتــج عــن ذلــك 
تبــوؤ الشــركة مكانــة عاليــة مشــرفة بيــن الشــركات 
ــة  ــر بواب ــخ عب ــتدخل التاري ــا س ــث إنه ــة، حي العالمي
بعــد  للعالــم  مصهــر  أكبــر  عــرش  علــى  التربــع 

ــب.  ــادس المرتق ــر الس ــط الصه ــين خ تدش
رفــض عمــال البــا التصيــد فــي المــاء العكــر والصعود 
الرخيــص  اإلعــالم  خــالل  مــن  أكتافهــم  علــى 
والســهل المنــال عبــر إطــالق تصريحــات دالــة علــى 
عــدم درايتهــا بمــا يحصــل فــي الواقــع العمالــي وال 
ــل  ــتقبلية، ب ــرة مس ــا نظ ــس لديه ــا ولي ــن حوله م
إنهــا تتصيــد بحجــة أنهــا ضــد أي مشــاريع تقودهــا 
ــق  ــى تحقي ــة إل ــة الرامي ــا النضالي ــال الب ــة عم نقاب
ــة  ــث الفرق ــى ب ــعى إل ــا تس ــة، وأنه ــدة العمالي الوح
بيــن الصفــوف الكادحــة مــن خــالل التحريــض علــى 

ــة. ــض والطائفي ــث البغ ــة وب الكراهي
ليعلــم مــن بيــده القــرار أن عمــال البــا ليســوا لقمــة 
الخــداع، فــإن خلفهــم  أو  المنــال  ســائغة ســهلة 
ــي  ــق ف ــا العري ــا تاريخه ــة له ــة نضالي ــة عمالي نقاب
الدفــاع عــن مصلحــة العمــال، ولــن ترضــى أبــدا بــأن 
يتــم هضــم وانتقــاص حقــوق العمــال والنيــل منهــا 
ــوم  ــي كل ي ــي ف ــي تأت ــة الت ــج المكّلف ــة البرام بحج
بشــاكلة وطريقــة جديــدة لتقليــل الكلفــة والنفقــات.

القادم سيكون أصعب

بقلم / عبداهلل المعراج 



 نتائج التحقيق التقييم مالحظاتتفاصيل الحادث مكان الحادثالتاريخ 

2015/5/4
قسم الورش  

وخدمات 
الصيانة

كان المقاول الفني للكميفات يفحص ضغط غاز 
النيتروجين وفجأة انفجر األنبوب النحاسي واندفع 

الهواء في وجه العامل مما أدى إلى إصابته بتهيج في 
البشرة ونقل على الفور إلى مركز البا الصحي.

نصح ممثل النقابة المقاولين 
بضرورة لبس » واقي الوجه 

الكامل«  أثناء فحص أي تسرب 
وضرورة اإلشراف على صيانة 

الخدمات من قبل اإلدارة.

إصابة 
طفيفة

تبين أن سبب االنفجار 
يعود إلى قِدَم األنبوب 

وقلة الصيانة.

2015/5/4

محطة توليد 
الطاقة 1

محطة ضخ 
مياه إطفاء 

الحريق

كان العامل يقوم بإغالق مضخات الحريق باستخدام 
المفك غير المطابق للمواصفات، وفجأة  انزلق المفك 

وضرب في عجلة الصمام وانحشرت إصبع العامل 
األوسط بيده اليمنى بين صمام الحريق والمفك مما 

أدى إلى إصابته ببعض الجروح في إصبعه.

نصح ممثلو نقابة عمال البا 
إدارة القسم بضرورة التأكد من 
أن األدوات بحالة جيدة وصالحة 
لالستخدام وتناسب الغرض أو 

العمل.

إصابة 
طفيفة

تبين أن تصميم وشكل 
المقبض الكهربائي غير 

مناسب ألداء العمل.

خط الصهر 2015/5/94

بعد توصيل الرافعة المتنقلة بالرافعة الرئيسية 
PTA، اكتشف العامل أن المقبس الكهربائي ال يعمل، 
وحاول العامل أن يفصل أنبوب الضغط الهوائي عن 
أنبوب رافعة PTA ولكنه نسي أن يغلق أواًل صمام 
الهواء، مما أدى إلى تدفق الهواء المضغوط على يد 

العامل األمر الذي تسبب في إصابته ببقع حمراء.

نصح ممثل النقابة بضرورة 
إعادة النظر في شكل وتصميم 

المقبض الكهربائي والتأكد 
من اإلدارة بتوفير المقبض 

الكهربائي المناسب.

إصابة 
طفيفة

تبين أن تصميم وشكل 
المقبض الكهربائي غير 

مناسب ألداء العمل.

2015/5/11

دائرة صيانة 
المصهر 
 منطقة 
تنظيف 
بوتقات 

األلومنيوم

بعدما أنهى العامل المصاب مع زميله عملهما وهو 
تثبيت الحاملة اإلسطوانية في آلة STAS القديمة 
وبعد أن حاوال تثبيت رافعة اآللة ليكمال عملهما، 
سقطت اللوحة المقوسة )تزن حوالي 25كجم( 

وانزلقت على يد العامل اليسرى وانحشر إصبعه بين 
اللوحة  وقاعدة اآللة.  

نصح ممثلو النقابة اإلدارة 
بوضع إجراءات صيانة موحدة 

واستخدام نوع واحد من 
االسطوانة الهيدروليكية.

إصابة 
طفيفة

تبين أن تصميم 
اإلسطوانة الهيدروليكية 
ال يتطابق مع المواصفات 
المطلوبة إلنجاز العمل، 
وأن هناك نوعين من 

االسطوانات المستخدمة.

دائرة الكربون 2015/5/13
2-1

بينما كان العامل المقاول يحاول أن يسحب الناقلة 
العلوية التالفة من على الحامل، تساقطت قطع من 
الفوالذ الصلب على إصبع العامل األوسطى في قدمه 
اليسرى، ما أدى إلى إصابته بجروح  نقل بعدها إلى 
مركز البا الصحي لتلقي اإلسعافات األولية وباشر 

بعدها عمله.

تم التركيز على ضرورة 
االهتمام بنظافة مكان وإعطائه 

أهمية أكثر.

إصابة 
طفيفة 
وحادث 

ذو 
احتمالية 

عالية

تبين أن سبب الحادث هو 
وجود قطع معدنية قديمة 

على الحامل نتيجة لقلة 
االهتمام بنظافة مكان 

العمل.

2015/5/16TAC مصنع
بينما كان سائق الشاحنة MTV يحاول الصعود ليدخل 
الشاحنة، ضرب كتفه األيمن في الباب، وشعر العامل 

بألم في كتفه ونقل إلى مركز البا الصحي.

تم نصح العمال بضرورة أخذ 
الحيطة والحذر أثناء العمل عند 

وجود الرياح.

إصابة 
طفيفة

تبين أن باب الشاحنة 
تحرك نتيجة وجود رياح 

قوية.

دائرة الكربون 2015/5/18
2-1

بينما كان عامل رافعة ECL.2 ينظف سدادة األنبوب 
باستخدام أنبوب صلب طويل، وبعد أن انتهى من 

عملية التنظيف، سحب األنبوب الحديدي، ما أدى إلى 
احتراق كفه األيسر نتيجة مالمسته األنبوب الساخن.

على اإلدارة التأكد من أن جميع 
العمال يرتدون القفازات أثناء 

تأدية عملهم.

إصابة 
طفيفة

تبين أن العامل المقاول 
لم يرتد القفازات لعدم 

توافرها في منطقة عمله.

2015/5/19

دائرة 
المسبك3

غرفة 
التفتيش

بينما كان العامل الفني يحاول معاينة الكرسي داخل 
الكبينة 5 و 6، انحشر إبهام يده اليمنى بين الكرسي 

وباب الكبينة، ما أدى إلى إصابته.

أكد ممثلو نقابة عمال البا 
بضرورة تقييم المخاطر لضمان 
استخدام اآللية المناسبة لفتح 

الباب.

إصابة 
طفيفة

تبين أن آلية عمل الباب 
غير آمنة.

دائرة الكربون2015/5/21
2-1

الفرن 2

بينما كان سائق الشاحنة الرافعة يوقف الرافعة في 
الجهة الشمالية  لفرن 2،  ليذهب إلى مبنى االستراحة 

وبينما هو ينزل من الشاحنة انزلقت قدمه وسقط 
على يده اليسرى.

أكد ممثلو نقابة عمال البا أنه 
يجب على مشرفي القسم توعية 
العمال المقاولين بضرورة اتباع 

الصحة والسالمة.

إصابة 
طفيفة

تبين أن سبب الحادث 
هو قلة وعي العمال 
المقاولين بإرشادات 

الصحة والسالمة.

خط الصهر 2015/5/295
 C عنبر

 بعد أن أنهى العامل المشغل شفط المعدن 
المنصهر من خلية الصهر C117 وبينما هو متجه 
إلى خلية C118 داس على قطعة صلبة ملقاة على 

األرض وسقط على يده اليمنى

أكد ممثلو النقابة أنه يجب 
على اإلدارة التأكد من ان جميع 

إجراءات السالمة تطبق أثناء 
تغيير الدوامات.

إصابة 
عمل

تبين أن سبب الحادث هو 
قلة االهتمام بنظافة مكان 

العمل.

بعض اإلصـابات والحـوادث الوشيكة الوقـوع لشهر مايو
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شهر رمضان الكريم قد أقبل، ولمساعدتك على الصوم 
بطريقة صحية، إليك عشر نصائح تساعدك على ذلك:

أفطــر علــى التمــر: يحتــاج الصائــم عنــد اإلفطــار إلــى مصــدر ســكري ســريع يخّفــف شــعوره بالجــوع، 
تمامــًا كمــا هــو بحاجــة إلــى المــاء. اإلفطــار علــى التمــر والمــاء يحقــق هذيــن الهدفيــن. حيــث يحتوي 

التمــر علــى كميــة مــن األليــاف تحمــي مــن اإلمســاك وتشــعر الصائــم باالمتالء.

اختــر غــذاًء صحيــًا متكامــاًل: احــرص علــى تنــوّع غذائــك وتأّكــد مــن أنــه يشــمل جميــع العناصــر 
الغذائيــة. وتجنــب التوابــل والبهــارات والمخلــالت قــدر اإلمــكان، كمــا يستحســن تجنــب المقليــات، 

ألنهــا تســبب عســر الهضــم واضطــراب المعــدة. 

قســم إفطــارك إلــى مرحلتيــن: ابــدأ بتنــاول التمــر والمــاء لتنبــه معدتــك ثــم انتقــل إلــى الصــالة 
ألنــه فــي هــذا الوقــت تمتــص المعــدة المــادة الســكرية والمــاء، ويــزول الشــعور بالعطــش والجــوع. 
بعــد الصــالة، أكمــل إفطارك.فمــن المعــروف أن تنــاول كميــات كبيــرة مــن الطعــام دفعــة واحــدة 

وبســرعة قــد يــؤدي إلــى انتفــاخ المعــدة وحــدوث اضطــراب معــوي وعســر هضــم.

ــرة  ــف وكث ــة والقطائ ــة: الكناف ــات واألطعمــة الثقيل ــي الدهــون والحلوي ــراط ف ــب اإلف تجن
الحلويــات تتحــول فــي الجســم إلــى دهــون وزيــادة فــي الــوزن وتشــّكل ثقــاًل علــى القلــب فتجنبهــا.

تنــاول وجبــة الســحور: إن تنــاول الســحور يفيــد فــي منــع حــدوث اإلعيــاء والصــداع أثنــاء النهــار، 
ويفضــل أن يحتــوي علــى أغذيــة ســهلة الهضــم مثــل لبــن الزبــادي والفواكــه.

كيــف تتجنــب اإلحســاس بالعطــش: حــاول تفــادي تنــاول األغذيــة الشــديدة الملوحــة، وتجنــب 
التوابــل والبهــارات وخاصــة عنــد الســحور ألنهــا تزيــد مــن اإلحســاس بالعطــش. كمــا يفضــل تجنــب 
اســتعمال األغذيــة المحفوظــة، أو الوجبــات الســريعة التحضيــر، واشــرب كميــة كافيــة مــن المــاء مــن 

دون المبالغــة فــي ذلــك.

كيــف تتجنــب اإلمســاك: إذا كنــت ممــن يصابــون باإلمســاك، أكثــر مــن تنــاول األغذيــة الغنيــة 
باألليــاف الموجــودة فــي الســلطات والبقــول والفواكــه والخضــار، حــاول أن تكثــر مــن الفواكــه بــداًل 

مــن الحلويــات الرمضانيــة، واحــرص علــى أداء النشــاط الحركــي المعتــاد.

ــوم بعــد  ــوم بعــد اإلفطــار إال أن الن ــى الن ــاس إل ــوم بعــد اإلفطــار : يلجــأ بعــض الن ــب الن تجن
تنــاول وجبــة طعــام كبيــرة ودســمة قــد يزيــد مــن خمــول اإلنســان وكســله. لــذا يمكــن االســترخاء 

فتــرة قصيــرة بعــد تنــاول الطعــام. ويبقــى األهــمّ االعتــدال فــي تنــاول الطعــام. 

حــاول اإلقــالع عــن التدخيــن: مــن المؤكــد أن فوائــد التوقــف عــن التدخيــن تبــدأ منــذ اليــوم 
ــذه  ــن ه ــالع ع ــي اإلق ــون ف ــن يرغب ــون الذي ــن. فالمدخن ــن التدخي ــرء ع ــه الم ــع في ــذي يقل األول ال
ــالع  ــم اإلق ــتطاع الصائ ــإذا اس ــك . ف ــى ذل ــدرب عل ــدة للت ــة جي ــان فرص ــي رمض ــيجدون ف ــادة س الع
عــن التدخيــن ســاعات طويلــة أثنــاء النهــار، فلمــاذا ال يــداوم علــى ذلــك؟ األمــر بحاجــة إلــى عزيمــة 

وإصــرار لكنــه ممكــن جــدًا.

ــارة  ــع استش ــل والمرض ــى الحام ــي عل ــان: ينبغ ــهر رمض ــي ش ــع ف ــل والمرض ــة للحام نصيح
ــد  ــام عن ــن الطع ــرة م ــة كبي ــاول كمي ــدم تن ــا ع ــي عليه ــام ينبغ ــا بالصي ــمح له ــإذا س ــا، ف طبيبه
اإلفطــار، وتوزيــع طعــام اإلفطــار المعتــدل إلــى وجبتيــن: األولــى عنــد وقــت اإلفطــار والباقــي بعــد 
أربــع ســاعات. كذلــك، ينصــح بتأخيــر الســحور واإلكثــار مــن اللبــن الزبــادي والتقليــل مــن الطعــام 

ــات. ــم والحلوي الدس

10 نصـائح صحية مهّمـة فـي شهـر رمضـان الكريـم
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ما يجـب أن تعـرفـه حـول معـدات الرفـع
· رمز اللون 

ــاء  ــتخدم  أثن ــز يس ــة أو رم ــو عالم ــون ه ــز الل رم
ــن  ــد م ــم التأك ــث يت ــع  حي ــدات الرف ــش مع تفتي
صحــة معــدات الرفــع كل 6 أشــهر وفقــًا للقوانيــن 
ــال  ــر عم ــع، ويعتب ــدات الرف ــة بمع ــح الخاص واللوائ
إجباريــا، وذلــك للتأكــد مــن أن جميع معــدات الرفع 
مــن الناقــالت والرافعــات والحامــالت الصالحــة 
لالســتعمال، وتــم اختيــار رمــز اللــون ليعطــي 
داللــة مرئيــة علــى أن المعــدات تــم فحصهــا 
واختبارهــا والتأكــد مــن أنهــا صالحة لالســتخدام.

ويجــب اســتخدام اللــون األصفــر لتوضيــح أي جــزء مــن الرافعــة يتــم اســتخدامه 
حاليــًا : السالســل والحبــال  واألصفــاد ورافعــة األلــواح والرافعــة المغناطيســية، الــخ. 

· التوصيات 
1. يجب تخزين جميع معدات الرفع في مكان آمن ومناسب.

2. يجب إخطار العامل بمخاطر استخدام معدات الرفع غير المعترف بها أو غير المصدق 
عليها عالميًا.

3. ال يسمح باستخدام معدات الرفع في عمليات اللحام أو التسخين ويمنع تعرضهم لدرجة 
حرارة عالية.

4. ال تستخدم معدات الرفع في حال عدم وجود الرمز واللون الحالي.

 بقلم / عيسى المحري ) دائرة السالمة و الصحة و البيئة  قسم معدات الرفع ( 

هـل العـمـل خـطـر عـلـى صـحـة الحـامــل ؟؟
هل يوجد أي سبب يمنعني من العمل 

أثناء الحمل؟
إذا كان حملك طبيعيًا وال ينطوي على 
االستمرار  فيمكنك  مشاكل،  أو  مخاطر  أي 
في العمل. لكن تأكدي من أن نوع العمل 
الذي تقومين به ال ينطوي على أي مخاطر 
أو  صحتك  تعرض  لن  ظروفه  وأن  كامنة، 

صحة طفلك للخطر. 
العمل  في  بنفسي  لالعتناء  أفعل  ماذا 

وأنا حامل؟
والسالمة  الصحة  أمور  جميع  تتعلق  ال 
بالمشاكل الجسدية الواضحة، وتندرج أية 
تقييم  تحت  عملك  بشأن  لديك  مخاوف 

المخاطر. قد تشمل ما يلي:
- اإلرهاق الذهني والبدني

- الحركات والوضعيات
- السفر

- الضوضاء
القليل من  لو كان عملك يتطلب  حتى 
الوقوف وال يتضمن شيئًا أكثر خطورة من 

بعض  اتخاذ  يمكنك  الهاتف،  سماعة  رفع 
بالراحة.  تشعرك  التي  البسيطة  التدابير 
ارفعي  للراحة.  فرصة  تأخذي  أن  حاولي 
قدميك  على  تقفين  كنت  إذا  قدميك 
ساعتين  كل  وامشي  قفي  أو  فترة،  منذ 
لمدة طويلة. من شأن  تجلسين  كنت  إذا 
انتفاخ  تقليل  على  مساعدتك  اإلجراء  هذا 
وإراحتك.  والكاحلين  القدمين  ــورم  وت
تحمي  لكي  التمدد  تمارين  ببعض  قومي 

ظهرك. 
خذي قسطًا من الراحة كلما أمكن. كلما 
احتجت  كلما  أكثر،  متعبة  وظيفتك  كانت 
خارج  الجسدي  الجهد  من  التخفيف  إلى 

العمل.
منتظمة.  وجبات  تناول  على  احرصي 
اختاري وجبات الغداء المغذية والمتوازنة. 
لتخفيف  طعامك  إلى  األلياف  وأضيفي 

اإلصابة باإلمساك.
واسعة  ومالبس  مريحة  أحذية  ارتدي 

وفضفاضة.

اشـحـن طـاقـتـك  
ال  العمــل  أثنــاء  واإلرهــاق  بالتعــب  نشــعر  عندمــا 
ــرى إال القهــوة المنبهــة للذهــن، لكــن الكثيــر مــن  ن
ــح  ــم 8 نصائ ــدم لك ــة، نق ــى الصح ــر عل ــوة مض القه

ــل: ــي العم ــم ف ــد طاقتك لتجدي
1- ممارســة التماريــن الرياضيــة بمجــرد اســتيقاظك 
مــن النــوم، لضــخ الــدم إلــى الجســم واســتكمال اليــوم 

بحيويــة ونشــاط.
النــوم مدتهــا  تأخــذ قيلولــة مــن  أن  2- يمكنــك 
ــات  ــه الدراس ــدت علي ــا أك ــذا م ــة، وه ــرون دقيق عش

للجســم. والحيويــة  النشــاط  الســتعادة 
3- تخلــص فــورا مــن مشــاعر الحقــد والضغائــن مــن 
زميلــك فــى العمل، حفاظا على طاقتــك وعدم إهدارها.

ــل،  ــى األق ــة عل ــة يومي ــك 15 دقيق ــص لنفس 4- خص
ــك. ــع أصدقائ ــة م ــك والفكاه للضح

5- امشــى لمــدة 15 دقيقــة يوميا، ســواء كان الطقس 
حــار أو بــارد، تحــرك كثيــرا وال تجلــس لســاعات طويلــة 

أمــام شاشــات الكمبيوتر.
6- عليــك قــراءة شــئ ممتــع أثنــاء تنــاول وجبــة الغداء، 
لتنقيــة عينــك وعقلــك، لمســاعدته فــى شــحن الطاقة.

7- تخلــص مــن النزاعــات والصراعــات القائمــة بينــك 
وبيــن رئيســك فــى العمــل، ألنهــا مؤرقــة كثيــرا 

ــاه. للعقــل ومشــتتة لالنتب
ــات  ــع، فكلم ــع الجمي ــل م ــى التعام ــا ف ــن لطيف 8- ك
الشــكر واالمتنــان الموجهــة مــن اآلخــر لــك لهــا تأثيــر 

ســحرى عليــك.



المحقق مينو ) الفكرة الخطيرة !! ( 

 ماذا تتوقعون أن تكون ؟؟اليوم وانا في طريقي للشركة ..

خطرت على بالي فكرة 

بل رحنا فيها .. 
ليكون  بقلل  

زيادتنا السنوية ؟!

عيونه على سيارات  
المدراء .. شكله بخلينه 

نسوق بيك اب ! 

الفكرة بالعربي : 
اسالمة مسؤليت جميع 

خوووش فكرة !! 
يكسر عربي وال يكسر 

عافيتنا ورواتبنا 

مرحبا فيكم في 
غابات السالمة



من  أوائــل  بين  لوهان  ماك  مارشال  كان 
تحدثوا عن »القرية العالمية«، وسرعان ما جرى 
تداول هذا المصطلح على نطاق واسع في أرجاء 
الرأسمالي  النظام  »أطراف«  أن  بل  المعمورة، 
تروج  صارت  مركزه،  عن  لها  تمييزا  العالمي، 
إنها  مصدقة  شديد  بحماس  المقولة  لهذه 
لها  وان  القرية،  هذه  داخل  بالفعل  محتواة 
القرية  سكان  لدى  ما  والواجبات  الحقوق  من 

اآلخرين.
تكنولوجيا  خاصة  الحديثة،  التكنولوجيا 
وشبكة  الكمبيوتر  ووسائطها:  المعلومات 
عبر   تبث  التي  التلفزة  ومحطات  االنترنت 
الوهم  هذا  خلق  على  قادرة  الصناعية  األقمار 
وتزييف الوعي، ألنها تحجب الفوارق الجوهرية 
لحم  من  بشر  واقع  هو  حيث  من  الواقع،  بين 
الواقع  وبين  متضادة،  ومصالح  وأفكار  ودم 
االفتراضي الذي يوحي بنهاية جغرافية المكان، 

ونشوء جغرافيا جديدة ال تحدها حدود.
إزاء هذا الكرنفال الواسع من النشوة بسقوط 
االفتراضي،  الواقع  سطوة  أمام  نفسه  الواقع 
يجري إغفال حقيقة أن المتمكنين من استخدام 
في  أقلية  يظلون  البديل،  الواقع  هذا  وسائط 
والثقافات  القارات  من  الواسع  العالم  هذا 
زالوا  ما  الذين  والدينية  العرقية  واالنتماءات 
أبعد من ما يكونوا عن أن يتحولوا إلى سكان 

قرية صغيرة يعرفون بعضهم بعضا. 
فترة  الحال  كان  كما   ، الحديثة  التقانة  إن 
ونفوذ  سيطرة  وسائل  هي  الصناعية،  الثورة 
القادرة على  النافذة  القوى  الكبرى،  القوى  بيد 
أسواقه  وغــزو  ثرواته  ونهب  العالم  إخضاع 
العلمية  االنــجــازات  هذه  وتجير  ببضائعها. 
الكبرى لتحقيق األهداف الخاصة بها ، خاصة وان 
ما يعرف باالقتصاد الجديد القائم على منجزات 
يشكل  الرقمية  والوسائط  المعلوماتية  الثورة 
الخام،  العالمي  الناتج  من   %80 حوالي  اآلن 
االقتصاد،  في  العلمي  البحث  دمج  يجري  حيث 
ال بل وإعطائه دورا قياديا فيه ليذهب به نحو 

اكتشافات ومواقع جديدة .
مهما  المتخلفة،  البلدان  أن  يعني  أمر  وهو 
سعت لمجاراة العالم المتقدم ستظل متخلفة، 
وتكفي اإلشارة إلى أن حصة البحث العلمي في 
في  تبلغ  فيما   ،%0.1 تتجاوز  ال  العربي  العالم 
الدول المتقدمة نسبة تفوق 3%. وهذه النتائج 
المتناقضة للتدويل االقتصادي ال تنسحب على 
آثارها  تترك  وإنما  وحدها،  النامية  البلدان 

السلبية على المجتمعات المتقدمة ذاتها.
جدار  سقوط  على  وأكثر  عقدين  مرور  ورغم 
أفكار  فان  السوفييتي،  االتحاد  وانهيار  برلين 
العدالة االجتماعية والبحث عن خيار آخر  للعالم 
تعود لتطرح نفسها بقوة، حتى تلك القطاعات 
من الناس التي انطلى عليها وهم أن العولمة 
العالم  في  والــرفــاه  الديمقراطية  ستعمم 
ذلك،  زيف  الميدانية  وبالمعاينة  تدرك  بدأت 

أنقاض  الديمقراطية على  إقامة  فأكذوبة مثل 
الدكتاتورية في العراق بالغزو المباشر كشفت 
بطالن ذلك ال في العراق وحده وإنما في مختلف 
مناطق العالم، فالديمقراطية كأي شيء آخر ال 
واالحتالل.  الغزو  دبابات  على  تأتي  أن  يمكن 
طالما  التي  والوسطى  الالتينية  أمريكا  وفي 
نظرت إليها الواليات المتحدة بصفتها حديقة 
تحواًل  دولها  من  العديد  شهدت  لها،  خلفية 
والمعادية  اليسارية  الخيارات  باتجاه  واضحًا 
المتوحشة وللسياسة األمريكية  العولمة  لنهج 

بشكل خاص.
مستوى  على  الحديث  جــرى  إذا  هــذا         
على  الحديث  دار  إذا  أما  حدة،  على  مجتمع  كل 
المستوى الكوني، فلنا أن نرى في الحروب التي 
تعمل شركات ومافيا السالح على إشعال فتيلها 
مظهرا من مظاهر  األصولية االقتصادية التي 
ال تتورع على الدفع بعشرات ومئات آالف وحتى 
استمرار  كان  طالما  الموت،  إلى  البشر  ماليين 
االتجار  من  متناميا  دائما  عائدا  يؤمن  الحروب 
الدوافع  في  يفتش  أال  المرء  وعلى  باألسلحة، 
االقتصادية أو االجتماعية للحروب، وإنما يفتش 
التي  الدولية  السالح  ومافيا  شركات  عن  أيضا 
لها مصلحة في تسعير هذه الحروب وإدامتها، 

لتظل سوق السالح منتعشة. 
البلدان  واحــتــالل  الغزو  خيار  أن  صحيح 
اتبعته  الذي  الوحيد  األسلوب  هو  ليس  األخرى 
الواليات المتحدة وحلفاؤها في إخضاع العالم، 
على  اآلن  حتى  استخدم  ــه  ان الصحيح  بــل 
االقتصادية  العولمة  فآليات  االستثناء،  سبيل 
لتحقيق  فعالة  سباًل  تؤمن  وغيرها  والثقافية 
األهداف التي يمكن للقوة العسكرية المباشرة 
أن تؤديها من خالل إضعاف الدول وتفكيكها، 
لتحقيق انسيابية أكبر في تدفق رؤوس األموال 
وفرص  ــواق  أس عن  لها  تبحث  التي  والسلع 
جديدة لالستثمار والتصريف ال تحيط بها أسوار 
الحماية، وال تتدخل الدولة فترهقها بالضرائب 
العالية، وعن عمالة رخيصة غير محمية بفرض 
القاسية  الشروط  بوضع  أو  ألجورها،  أدنى  حد 
لفصل العمال. ولكن يظل باعثًا على االهتمام 
أن الغرب لم يعد يجد غضاضة في اللجوء إلى 

األساليب التقليدية بما فيها الغزو واالحتالل. 
     إن بدا أن ذلك يعني في الظاهر إخضاع 
العالم، فإنه في الجوهر يستنهض قوى عديدة 
العالم  يقاد  بأن  ترضى  لن  الكوكب  مدار  على 
نحو هذا الخيار المدمر للبشرية وللبيئة، نتيجة 
استشراء نفوذ ما بات يدعى “الليبرالية الجديدة” 
التي تستعير من الرأسمالية، أدواتها القديمة 
كحاكم  الربحية  مبدأ  تسييد  على  القائمة 
االجتماعية  الضمانات  في  النظر  وتعيد  أوحد، 
في  الكادحة  الفئات  نالتها  التي  والمكتسبات 
األمــوال،  رؤوس  أصحاب  مع  المديد  صراعها 
وتطال إعادة النظر هذه حقواًل مهمة كالتعليم 
واالجتماعية  المعيشية  واإلعانات  والصحة 

الدعم  وإلغاء  والترفيهية  الثقافية  والخدمات 
التجارة  وتحرير  األجور  وتجميد  األسعار  على 

الخارجية.
خالل  أعلنت  التي  الجديدة،  الليبرالية  إن 
بما  وتباهت  انتصارها،  المنصرمين  العقدين 
حققته من »انتعاش« اقتصادي ، هي من جلب 
الخراب لماليين البشر في أرجاء المعمورة ، وإذا 
كان ال 20% من سكان العالم الذين يعيشون 
في البلدان األكثر غنى لهم دخل يفوق بثالثين 
فان   1962 عام  فقرا  األكثر  ال%20  دخل  مرة 
نهاية  في  لتصبح   اتسعت  قد  الهوة  هــذه 
التسعينات اثنتين وثمانين مرة، واألرقام تترى، 
فدخل الفرد في أكثر من سبعين دولة من دول 
العالم هو دون ما كان عليه قبل عشرين سنة، 
العالم قرابة ثالثة مليارات من البشر أي  وفي 
نصف البشرية تقريبًا يعيشون بدخل يقل عن 

دوالر واحد في اليوم .
وصلت  الذي  الوقت  في  هذا  كل  يحدث      
لها،  سابق  ال  مستويات  إلى  السلع  وفرة  فيه 
والحبوب الغذائية لم تتوفر أبدا كما الحال اآلن. 
المشكلة تكمن في التوزيع غير العادل للثروات 
الذي من جرائه يموت كل سنة ثالثون مليون 
شخص بسبب الجوع، ويعاني ثمانمائة مليون 
آخرين من سوء تغذية دائم، ومن مجموع أربعة 
الدول  سكان  هم  نسمة  مليار  ونصف  مليارات 
مياهًا  يشربون  ال  الثلث  قرابة  فان  النامية، 
شخص،  مليار  من  أكثر  وان  للشرب،  صالحة 

يعانون من سوء التغذية.
اقتطاع  يكفي  انه  تقول  الدراسات  بعض 
يزيد  ال  لما  المتراكمة  الثروة  من  أقل من %4 
العالم،  أثرياء  أثرى  هم  فقط  رجال   225 على 
للوصول إلى تلبية حاجات كل العالم في الصحة 
على  كلفتها  تزيد  ال  والتي  والغذاء،  والتعليم 
يصرفه  ما  بالكاد  أي  دوالر،  مليار  عشر  ثالثة 
األوروبــي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  سكان 

سنويا على شراء العطور.
تعمم  وإنما  وحده،  الثراء  تجلب  ال  العولمة 
الفقر أيضًا، وما زال العالم  قارات متضادة من 

المصالح وليس قرية كونية للتكافل .

د. حـسـن مـدن 

العولمة تجلب الفقر أيضًا
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قــاحــوش،  نــظــام  تعيين  ــم  ت
أصــول  مــن   - ــي  األردنـ النقابي 
مسؤول  بمقعد  فلسطينية- 
للمنطقة  اإلقليمي  المكتب 
العربية في منظمة العمل الدولية 
لوليد  خلفًا  بذلك  ليكون    )ILO(
قد عمل  و  الصيت،  السيء  حمدان 
الدولي  االتحاد  في  قاحوش  نظام 
 18 من  ألكثر   )ITUC( للنقابات  
اإٌلقليمي  المنسق  وكــان  عامًا، 
نشاطه  إلى  باإلضافة  لالتحاد.. 
المجاالت،  من  العديد  في  النقابي 
ــدورات  ال من  العديد  نّظم  فقد 
من  العديد  في  النقابية  والورش 
واألردن  كاليمن  العربية  البلدان 

وفلسطين والبحرين.

اختيار نظام قاحوش خلفًا  وجاء 
لوليد حمدان السيء الصيت إنقالبًا 
عن الخط الذي أسسه وليد حمدان 
و الذي أراد تفتييت الحركة النقابية 
العربية العمالقة من خالل مشروع 
النقابات المستقلة مستخدمًا وليد 

منظمة  إمكانيات  كافة  حمدان 
تحقيق  سبيل  في  الدولية  العمل 
مع  تتماشى  والتي  األهــداف  هذه 
أهداف شاروون بورو رئيسة االتحاد 

 .ITUC الدولي للنقابات

وحاول وليد حمدان أن يضع في 
منصبه في جنيف مصطفى سعيد 
للبلدان  العمالية  األنشطة  خبير 
العربية في منظمة العمل الدولية 
مشروع  فشل  ولــكــن  بــبــيــروت، 
حظوظ  على  أثر  قد  حمدان  وليد 
مصطفى سعيد و الذي كان يتمنى 
المنصب  ــذا  ه على  يحصل  أن 
حمدان. وليد  يحتله  كــان  الــذي 

تسلم  حاقوش  نظام  أن  يذكر 
لمنظمة  العداء  من  ضخمة  ورثة 
المنطقة  فــي  الــدولــيــة  العمل 
كبير  بشكل  تضخمت  العربية 
حمدان  وليد  لتصرفات  نتيجة 
الشلة  بقية  و  طرابلسي  ومحمد 
العمل  منظمة  بنفوذ  عبثت  التي 
أهداف  تحقيق  سبيل  في  الدولية 

 .ITUC االتحاد الدولي للنقابات

المدعو  أن  بالذكر  والجدير 
أيضًا  تــدخــل  قــد  حــمــدان  ولــيــد 
الدول  السياسي في  بالشأن  كثيرًا 
حادثة  كانت  أشهرها  و  العربية 
إرسال برقية إلى  جمعية وعد في 
مارس 2011  بتاريخ 16  البحرين 
لك  تحية  ــف  »أل فيها  جــاء  حيث 

المناضلين  ولكل األخوة واألخوات 
إنكم  البحرين.  في  الصابرين 
القمع  أمام  بصمودكم  تسطرون 
الحرية  مالحم  واالحتالل  والبطش 
والعدالة  والكرامة  والديمقراطية 
اإلنسانية،  وحقوق  والــمــســاواة 
سنكون دائما معكم والى جانبكم 
والمشروع  العادل  كفاحكم  في 
وأبــدا  دائما  وســأكــون  والنبيل 
المحافل  فــي  الــمــدوي  صوتكم 
والدولية،  والنقابية  العمالية 
آلة  ــان  ب اجمع  العالم  وليعلم 
إال  تزيدكم  لن  واالحتالل  الحرب 
الحرية  بحرين  بناء  على  ــرارا  إص
أبنائها.«  لكل  والعدالة  والكرامة 

واضحًا  تدخاًل  يعتبر  الذي  األمر 
البحرين  السياسي  الشان  في 
البحرين  حكومة  على  وتهجمًا 
الرشيدة.  الوطنية  وقياداتها 

أكثر  في  حمدان  وليد  عبر  وقد 
للربيع  تأييده  عن  مناسبة  من 
التي  المؤسفة  ولألحداث  العربي 
ولم  العربية.  ببلدان  عصفت 
قام  فقد  الحد  لهذا  األمر  ينتهي 
شــارون  بمساعدة  حمدان  وليد 
المحفوظ  سلمان  والسيد  بــورو 
لنقابات  الــعــام  االتــحــاد  رئيس 
لدى  شكوى  برفع  البحرين  عمال 
بهدف  الدولية  العمل  منظمة 
البحرين.   حكومة  سمعة  تشويه 

o   نظام قاحوش

نظـام قاحـوش خلفـًا لوليـد حمـدان السـيئ الصيـت 

اختيــار  يعتبــر  هــل 
نظــام قاحــوش خلفــًا .. 
انقــاب علــى الخــط الــذي 
حمــدان؟؟ وليــد  أسســه 

وليــد حمــدان يتدخــل في 
شــؤون البحريــن ويعمــل 
ســمعتها  تشــويه  علــى 
الدوليــة  المحافــل  فــي 

o  رسالة وليد حمدان في موقع جمعية وعد  / بتاريخ 16 إبريل 

o  مصطفى سعيد  o  محمد طرابلسي o  وليد حمدان 
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رئيس االتحاد العام يرفع شــكوى ضـــد حكومة مملكة البحرين بمســاعدة شــارون بورو  ووليد حمدان 
مــاذا كتــب وليد حمدان لجمعيــة وعد ؟؟  وماهي الدوافع والمطامع وراء هذه الرســالة ؟؟؟
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ازدواجية »وعد« والتطبيع مع العدو الصهيوني .. ما هو السر وراء هذا التطبيع ؟!

عضو جمعية وعد » عبداهلل حسين« يدًا بيد مع اتحاد عمالي مدافع عن إسرائيل 

ITUC تحالف عضو وعد مع اتحاد

o  جمعية وعد o  شاروون بورو 

وعد  جمعية  تبنت  لطالما 
ووضعتها  الفلسطينية  القضية 
وأهــدافــهــا،  أولــويــاتــهــا   ضمن 
ووضعت نفسها في صفّ المُدافع 
الفلسطيني  الشعب  عن  األول 
أي  يحدث  إن  وما  البحرين،  في 
الفلسطيني  الشعب  على  عدوان 
الشقيق أو يفرض الحصار عليهم 
تحشد  ــد  وع جمعية  ــرى  ن حتى 
لتنظيم  وجــهــودهــا  طاقاتها 
مسيرات تضامنية مع إخواننا في 
الجمعية  أعضاء  ونرى  فلسطين، 
ــي في  ــام يــتــبــوأون الــصــف األم
المسيرة، حاملين معهم علم دولة 
على  الكوفية  رابطين  فلسطين، 
رأسهم، منشدين بأعلى أصواتهم  
لنا«.  ــقــدس  وال لــنــا..  »األرض 
وعد  جمعية  لتاريخ  والمتتبع 
العالقة  تمامًا  يعلم  النضالي، 
تربط  التي  المتينة  الوطيدة 
الشعبية  بالجبهة  وعد  جمعية 
عن  ناهيك  فلسطين،  لتحرير 
البيانات  مــن  الــهــائــل  ــكــمِّ  ال
التضامنية التي تصدرها الجمعية 
في كل عام في يوم األرض الذي 
وفي  مـــارس،  مــن   30 يــصــادف 
ذكرى النكبة الذي يصادف 15 من 
للتضامن  العالمي  واليوم  مايو، 
الذي  الفلسطيني  الشعب  مع 
يصادف 29 من نوفمبر، باإلضافة 

التي  االستنكارية  البيانات  إلى 
حــال  ــي  ف الجمعية  تــصــدرهــا 
اعتقال أو اغتيال أي من النشطاء 

الفلسطينيين.
القومي  الموقف  هذا  وتجلى 
قرر  عندما  وعد  لجمعية  العربي 
المركزية  اللجنة  أعــضــاء  ــد  أح
البحرينية  الجمعية  تأسيس 
العدو  مــع  التطبيع  لمقاومة 
الصهيوني، والتي جسد فيها روح 
للجميع  فأثبت  العربية،  القومية 
باقية  الفلسطينية  القضية  أن 
دعمهم  ــازال  ومـ قلبوهم،  فــي 
ومساندتهم للرفاق في فلسطين 
أعضاء  برهن  مستمرا.  المحتلة 
ولن  ــم  ل بأنهم  وعــد  جمعية 
خّطه  الــذي  المسار  عن  يحيدوا 
القضية  تجاه  المناضلون  الرفاق 
ماضوون  وأنهم  الفلسطينية، 
كان  لو  حتى  الطريق  هــذا  في 
البيانات وإقامة  عن طريق إصدار 
تهتمّ  التي  والندوات  الفعاليات 

بالشأن الفلسطيني. 
يثبت  الــيــوم  ــراه  ن مــا  ولكن 
في  وعــد  جمعية  ــة  ازدواجــي لنا 
التعامل مع القضية الفلسطينية، 
فيه  ترفع  الذي  الوقت  في  فهي 
الصهيوني  العدو  ضد  شعارات 
البيانات  وتصدر  التطبيع  وتقاوم 
التضامنية وتنظم المسيرات، نرى 

طاولة  على  يجلس  أعضائها  أحد 
الصهيوني!!  العدو  مع  ــدة  واح
فجمعية وعد كالشخص الذي يزرع 
الجرافات  ويبيع  الصباح  في  نخاًل 

في المساء..  
كان األجدر بـ »عبداهلل حسين« 
يمثل  الــذي  وعــد،  جمعية  عضو 
نضالي  وتاريخ  ثقل  لها  جمعية 
أشكال  جميع  يرفض  أن  طويل 
من  عضويته  ويسحب  التطبيع 
عمال  لنقابات  الــعــام  االتــحــاد 
القضية  بــاع  ــذي  الـ البحرين 
ااُلثمان،  بأبخس  الفلسطينية 
يكون  أن  على  وافــق  فاألخير 
عضوا في االتحاد الدولي للنقابات 
الداعم  يعتبر  والــذي   )ITUC(
إسرائيل  عمال  التحاد  الرئيسي 
هنا..  والسؤال  )الهستدروت(.. 
أشكال  من  شكال  هذا  يعتبر  أال 
الصهيوني؟!  العدو  مع  التطبيع 
في  متعاكسين  لطرفين  فكيف 
المواقف والتوجهات أن يلتقيا في 
طاولة  على  ويجلسا  واحدة  نقطة 
بورو،  ــاروون  ش تترأسها  واحــدة 
النقابات  التحاد  العام  األمين 

 .)ITUC( الدولي
تصدر  أن  وعــد  جمعية  على 
وتعتذر  لموقفها  استنكاريًا  بيانًا 
للشعب الفلسطيني، ألنها وافقت 
على أن تضع يدها في يد االتحاد 

في  يضم  الذي  للنقابات،  الدولي 
اسرائيل..  عمال  اتحاد  عضويته 
بيانًا  تصدر  أن  أيضا  وعليها 
أسباب  فيه  تشرح  آخر،  توضيحيًا 
حسين  عبداهلل  العضو  لجوء  عدم 
العامة  ــة  األمــان عضو  بصفته 
عمال  لنقابات  العام  االتحاد  في 
الوفد  يترأس  ــذي  وال البحرين 
العمالي في مؤتمر العمل الدولي 
االتحاد  ــى  إل  ،104 دورتـــه  فــي 
جورج  برئاسة  للنقابات  العالمي 
واليــزال  كان  الــذي  مافريكوس 
الفلسطيني  الشعب  عن  مدافعًا 
شعبال  ــوم  ــم ه مــعــه  وحـــامـــاًل 
التناقض  هذا  يستكين.فلماذا 
بين المبادئ القومية و الممارسة 
هياكل  و  منظمات  في  الفعلية 
تكون  أن  المفترض  من  نقابية 
لتعكس  ــر  ح بشكل  منتخبة 
في  العربي  الشعب  تطلعات 
لهياكل  اإلنضمام  البحرين، فهل 
عضويته  في  يضم  الــذي   ITUC
المنطلقات  مــن  هــو  إسرائيل 
فرع  الشعبية  لللجبهة  النظرية 
التطبيع  مقاطعة  هل  البحرين؟ 
زيت  بيع  في  يكمن  اسرائيل  مع 
الزيتون الذي أعلنت عنه الجمعية 
هناك  هل  وعــدّ؟!!  أسستها  التي 
من يستحي من هذه الجمعية أم 

أن األمور إنتهت على ذلك؟!!

 ITUC هل اإلنضمام لهياكل
الذي يضم في عضويته 

إسرائيل هو من المنطلقات 
النظرية لللجبهة الشعبية 

فرع البحرين؟
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نسخة من قائمة أعضاء االتحاد 
 الدولي للنقابات )ITUC( تثبت وجود

البحرين  لعمال  العام  االتحاد 
أعضاء  ضمن  مــن   )GFBTU(
في    12 ورقمه  الدولي  االتحاد 
عمال  اتحاد  مع  متحالفًا  القائمة 
والــذي  )الهدستروت(  اسرائيل 
ألف   450 ــاءه  ــض أع ــدد  ع يبلغ 
القائمة.  في   77 ورقمه  عضو 
واضحًا  تناقضًا  يعتبر  ما  وهــو 
يدعيها  التي  السياسة  مابين 
الشعب  العام في مناصرة  االتحاد 
في  معه  والوقوف  الفلسطيني  
حين يضع يده بيد ) الهدستروت( 
االمين  مع  ويتعاون  اإلسرائيلي 
للنقابات  الدولي  لالتحاد  العام 
الكيان  نصيرة  ــورو  ب ــاروون  شـ
الذي  العذر  هو  فما  الصهيوني. 
لنقابات  العام  االتحاد  سيقدمه 
عدو  مع  بتحالفه  البحرين  عمال 
؟؟  الغاشم  والكيان  االول   العرب 

وثيقة تكشف تحالف االتحاد العام لنقابات البحرين مع ) الهدستروت ( اإلسرائيلي 

»الوطني للمتقاعدين« مناشدا »النيابي« تعزيز مكانته 
التشريعية والقانونية

  بقلم / عبداهلل حمزة 

الوطني  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  تشرف 
فترة  منذ  النواب  بعض  بلقاء  للمتقاعدين 
وجيزة، وقد عرض عليهم مقترحاته وتطورات 
عملية تشكليه والمعوقات التي يواجهها من 
رسالة  رفع  أنه  على  التشريعي، عالوة  الجانب 
بهذا  النيابي  المجلس  رئيس  إلى  رسمية 
المدى  على  وتجاوبًا  خيرًا  متأمال  الخصوص، 

القصير.
الوطني  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  إن 
لمتقاعدي البحرين يسعى، في أكثر من مجال 
المحلية  ومكانته  دوره  تعزيز  إلى  وصعيد، 
بمسؤولياته  القيام  من  ليتمكن  والدولية، 
المتقاعدين  شريحة  تجاه  وجه  أكمل  على 
والدفاع عن قضاياهم ومطالبهم المشروعة، 
الصفوف  ورصِّ  الــمــواقــف  توحيد  عبر 
رقعتهم  تتسع  الذين   - المتقاعدين  والتفاف 
ودعمه  الوطني  اتحادهم  حول  االجتماعية- 
كرافد نقابي يسهم في دعم الحركة النقابية، 

االجتماعية  المتقاعدين  مكانة  من  ويجذر 
مؤسسات  بين  والوطني  اإليجابي  ودورهــم 

المجتمع المدني.
بدوره  للقيام  الحثيثة  االتحاد  مساعي  إن 
على  تقتصر  أو  تقف  لم  مسؤولياته  وتحمُّل 
تمتد  بل  فحسب،  والمحلي  الوطني  الصعيد 
العالقات  نسخ  طريق  عن  ذلك  من  أبعد  إلى 
الدولية  بالمنظمات  الوطيدة  الوطنية 
النقابي  بالنشاط  الشأن  ذات  والعالمية 
التنفيذي  المجلس  شارك  فقد  والتقاعدي. 
واللقاءات  المؤتمرات  العديد من  في  لالتحاد 
التي عقدها اتحاد المتقاعدين للعمال العرب، 
وكان آخرها ما عقد بجمهورية مصر العربية، 
العالمي  االتحاد  مؤتمرات  في  شــارك  كما 
البحرين  مملكة  اسم  بذلك  رافعًا  للنقابات، 
من  ومستفيدًا  عاليا،  البحرين  ومتقاعدي 
والتقاعدية  النقابية  الحركة  وتجارب  خبرات 

على الصعيدين الدولي والعالمي. 

إن آمالنا وطموحاتنا بال شك تتجاوز واقعنا 
بكل  لكننا  المتواضعة،  وإمكاناتنا  المحدود 
وبناًء  واقعنا.  تطوير  إلى  نطمح  وأمل  عزم 
إلى  الوقوف  األفاضل  نوابنا  نناشد  عليه، 
جانبنا وتعزيز مكانتنا التشريعية والقانونية، 
وبالقدر ذاته أيضًا نناشد إخواننًا المتقاعدين 
ودعمه  الوطني  اتحادهم  حــول  االلتفاف 
تطوره  بناء  عملية  في  واإلسهام  وإسناده 
تطلعات  عن  التعبير  إمكانية  يحقق  حتى 
المتقاعدين وتحسين ظروف عيشهم والدفاع 
عن مكتسباتهم وقضاياهم. وهذا هو هدفنا 
تحقيقه  نحو  جميعًا  نسعى  الــذي  األسمى 
وترجمته إلى واقع وحقيقة بعون من إخواننا 
التي  ألبا  عمال  نقابة  وخاصة  النقابيين، 
لمشاركتنا  أبوابها  وتفتح  الهدف  تشاطرنا 
في العديد من األنشطة وتقديم العديد من 
الشكر  كل  منا  فلها  للمتقاعدين،  العروض 

وإلى المزيد من التقدم نحو األمام . 

) http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/no_36_-_list_affiliates_181113-2.pdf ( المصدر : موقع االتحاد الدولي للنقابات
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مؤتـمـر عـام طـارئ لتـوزيـع المهـام .. والمجلـس المنحـل يـرد : مخـالـف للدسـتـور 

صفحــة جديــدة مــن الخالفــات فتحــت مــع قــرار اللجنــة الخماســية إلدارة االتحــاد العــام لعمــال الكويــت بحــل المجلــس التنفيــذي لالتحــاد، بعــد تقديــم 
عــدد مــن أعضــاءه اســتقاالتهم، مجالــس النقابــات اكــدت فــي بيانــات لهــا أنهــا تدعــم كل االجــراءات الكفيلــة بوحــدة العمــل النقابــي والبعــد بــه عن أي 
صراعــات أو التدخــل فــي شــؤونه او النيــل مــن االنجــازات والمكتســبات، وأكــدت النقابــات ومــن بينهــا نقابــة العامليــن فــي وزارة االشــغال والمواصــالت 
والتربيــة إنهــا تدعــم بــكل فعاليــة المؤتمــر العــام الطــارىء لالتحــاد العــام لعمــال الكويــت النتخاب مجلــس جديد لالتحــاد يكــون مكمال لمــدة المجلس 
المنحــل، فــي المقابــل اعتبــر فــراج العــرادة ســكرتير عــام اتحــاد عمــال الكويــت أن حلقــة جديــدة من مسلســل العبث قــد بدأت مــن قبل بعــض النقابين 
الذيــن لــم يتقبلــوا حكــم محكمــة التمييــز التــي قضــت بإرجــاع المجلــس بكافــة مســؤولياته القانونيــة محــذرًا مــن االنجــرار وراء هــذه المخالفــات. 

تضارب في وجهات النظر حول المؤتمر الطارئ

o محمد الحضينة 

العام  االتحاد  رئيس  صرح 
جمعان  محمد  الكويت  لعمال 
الحضينة، بأنه سيعقد المؤتمر 
الموافق  اإلثنين  يوم  الطارئ 
الساعة  في   2015 يونيو   8
مجلس  النتخاب  عصرًا  الرابعة 
المجلس  لمدة  مكمل  جديد 
دعــوة  تمت  حيث  المنحّل، 
وجمعية  الحقوقيين  جمعية 
العامة  والهيئة  المحامين 
الشؤون  ووزارة  العاملة  للقوى 
تكون  حتى  فقط،  للمراقبة 
المؤتمر  وفعاليات  االنتخابات 

على مرأى من الجميع.
ويتنافس  الحضينة،  وأكمل 
عضوا   18 االنتخابات  على 
والمطلوب للمجلس 15 عضوا، 
المؤتمر  أعــضــاء  أصـــرّ  كما 

التابعة  النقابية  والمنظمات 
لالتحاد على المشاركة في هذا 
المحافظة  أجل  من  المؤتمر 
على الحركة العمالية الكويتية 

الرائدة في المنطقة.
إن  يــقــول  مــن  على  وردًا 
ــة، يــرى  ــل ــاط ــات ب ــاب ــخ ــت االن
يروج  كالم  مجرد  أنه  الحضينة 
المنحّل  المجلس  أعضاء  له 
بدليل  بصلة،  للواقع  واليمت 
التابعة  النقابات  مشاركة 
والنقابات  الحكومي  للقطاع 
وهما  البترول  لقطاع  التابعة 
لعمال  العام  االتحاد  ركيزتا 

الكويت. 
المادة  أن  الحضينة،  وتابع 
تنص  االتحاد  )30( من دستور 
هو  العام  المؤتمر  أن  على 

ملزمة  وقراراته  العليا  السلطة 
على جميع المنظمات التابعة له.

ردة  ــى  إلـ بــالــنــســبــة  ــا  أمـ
قال  الكويتي،  الــشــارع  فعل 
الشارع  يترقب   « الحضينة: 
ويتمنى  الحدث  هذا  الكويتي 
إلى  العمالية  الحركة  ــودة  ع
مسارها  وإلــى  عهدها  سابق 
كبير  دور  من  لها  لما  السابق، 
والمحافظة  العمّال  في حماية 
والمطالبة  مكتسباتهم  على 
وما  المستحقة  بحقوقهم 
على  سواء  مناصب  من  حققته 

المستوى العربي أو العالمي«.

الخالف على شرعية االتحاد العام لعمال الكويت 
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االتحاد  رئيس  نائب  صــرح 
فالح  الكويت  لعمال  الــعــام 
قدموا  أعضاء   7 أن  العازمي 
اســتــقــاالتــهــم بــالــفــعــل من 
إضافة  التنفيذي،  المجلس 
أحد  عضوية  إنهاء  تم  أنه  إلى 
األعضاء السابقين في المجلس 
محكمة  قــبــل  ــن  م الــمــنــحــّل 
التمييز، وعليه  فإن 8 عضويات 
من قبل 15عضوا قد تم خلوها 
بناء على كتاب من وزارة العمل 
أعضاء  نصف  يــعــادل  مــا  )أي 
وبالتالي  التنفيذي(،  المجلس 
منحال  يعتبر  المجلس  ــإن  ف
من   )51( رقــم  للمادة  طبقا 
العمال  ويرجع  االتحاد،  قانون 

لالنتخابات خالل شهر.
وأشار العازمي إلى أنه تم عقد 
مؤتمر عام ولجنة خماسية بناًء 

وستعلن  االتحاد،  دستور  على 
أسماء األعضاء المعتمدين، كما 
بين العازمي أن أعضاء المجلس 
صفة  أي  لديهم  ليس  المنحّل 
المتقاعدين  من  فهم  نقابية، 
معينة  جهات  في  ومسؤولون 
في الدولة، كما أنه ليس لديهم 
عضوية وال يحق لهم التصويت.

دستور  أن  العازمي  وأوضــح 
ويحق  يحكم،  الذي  هو  االتحاد 
السلطة  فهو  ينتخب،  أن  له 
به  اإلجـــراءات  وجميع  العليا 
من  نقابة   11 أن  كما  سليمة، 
االتحاد  في  13نقابة  الـ  ضمن 
اثنتين  وأن  معه،  متضامنة 
التغطية  نطاق  خــارج  منها 
لحساسية وضعها الحالي، حيث 

تمر بمرحلة انتخابات. 
وأكمل العازمي، أنه في حال 

رجع المجلس المنحّل في االتحاد 
لمواصلة  الكويت  لعمال  العام 
النقابات  تعترف  فلن  عمله، 
المنضوية تحت هذا االتحاد به، 
وستتعطل جهة تعتبر من أهم 
المدني،  المجتمع  مؤسسات 
والكثير منها قائم عليها، فعلى 
األمر  هذا  مراجعة  المسؤولين 

مرارًا ألهميته.
وأكد العازمي ضرورة احترام 
الدور  ألهمية  النقابي،  العمل 
مختلف  فــي  بــه  يــقــوم  الـــذي 
ترك  ويجب  الدولة،  مؤسسات 
أفضل  هــو  لمن  العمل  هــذا 
وراء  السعي  وعـــدم  وأجـــدر، 
فهي  والمصالح،  المناصب 
جميعها زائلة، ولن يبقى سوى 
الخير  فيه  بما  المثمر  العمل 

لدولة الكويت وشعبها. 
o فالح العازمي 
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العـازمي : المجلس المنحّل ليس لديه صفة نقابية .. وعلى 
المسؤولين مراجعة قراراتهم 

نقابة األشغـال تدعـم وتساند اللجـنة الخماسـية إلدارة االتحـاد العام بصفة مؤقتـة
نقابة  ادارة  مجلس  رئيس  أكد 
األشغال  وزارة  فــي  العاملين 
مساندة  العازمي  فــالح  العامة 
الدارة  الخماسية  للجنة  النقابة 
مؤقتة  بصفة  ــعــام  ال ــاد  ــح االت
الطارئ.وأعلن  للمؤتمر  واالعداد 
المؤتمر  في  بفاعلية  مشاركتها 
العام الطارئ لالتحاد العام لعمال 
يوم  انعقاده  المقرر  الكويت 
تنفيذي  مجلس  النتخاب  االثنين 
لمدة  مكماًل  يكون  لالتحاد  جديد 

المجلس المنحل.
تصريح  فــي  العازمي  ــدد  وش
العليا  السلطة  ان  على  صحافي 
قامت  الــطــارئ  الــعــام  للمؤتمر 
لالتحاد  التنفيذي  المجلس  بحل 
وذلــك  الــكــويــت  لعمال  ــعــام  ال
دستور  من   51 الماده  بموجب 
الكويت  لعمال  الــعــام  االتــحــاد 
جماعية  استقاالت  قدمت  ان  بعد 
أعضاء  الزمالء  من  أعضائه  ألغلب 
لالتحاد  التنفيذي  المجلس 
لالتحاد  االستقاالت  قدمت  وقد 
لالتحاد  الطارئ  العام  وللمؤتمر 

شكل  والذي  العليا  السلطة  وهو 
االتحاد  الدارة  الخماسية  اللجنة 
الكويت والتي قامت  العام لعمال 
للقوى  العامة  الهيئة  بمخاطبة 
 25/5/2015 بتاريخ  العاملة 
بحل  والقاضي  المؤتمر  بقرارات 
االتحاد العامل لعمال الكويت النه 
فقد الصفة وكذلك بكتاب الهيئة 
العامة للقوى بتاريخ 26/5/2015 
العام  االتحاد  حل  يفيد  ــذي  وال

لعمال الكويت.
مواقف  ان  العازمي  وأوضـــح 
الكويت  بدولة  المختصة  الجهات 
ــؤون  ــش ال وزارة  فــي  ممثلة 
والهيئة  والعمل  االجتماعية 
العامة للقوى العاملة متوافقة مع 
التنفيذي  المجلس  واعتبار  ذلك 
الفريق  اقتصر تمثيل  منحاًل حيث 
في  المشارك  الكويتي  العمالي 
يعقد  الذي  الدولي  العمل  مؤتمر 
على  ــرًا  ــاص ق جنيف  فــي  حاليًا 
التنفيذي  المجلس  من  أعضاء 
بالقطاع  العاملين  نقابات  التحاد 
البترول  عمال  واتحاد  الحكومي 

ولم  البتروكيماويات،  وصناعة 
يشمل وفد دولة الكويت المشارك 
عضو  أي  المؤتمر  فعاليات  في 
المنحل  التنفيذي  المجلس  من 
على عدم  قاطعًا  دلياًل  ذلك  ويعد 

شرعيته أو قانونيته.
الموقف  هذا  ان  العازمي  وأكد 
المختصة  الجهات  جــانــب  مــن 
قناعة  عن  يأتي  الكويت  بدولة 
الشرعية  باحترام  المسؤولين 
في  النقابي  العمل  واستقاللية 
ترتيب أموره وأنه المعني بشؤون 
واشار  والنقابية  العمالية  الحركة 
العام  المؤتمر  ان  إلى  العازمي 
رقم  المادة  حسب  العام  لالتحاد 
ان  على  تؤكد  دستوره  من   )30(
المؤتمر العام هو صاحب السلطة 
العليا في ادارة أمور االتحاد العام 
لعمال الكويت ومن هنا فال يجوز 
ألي جهة أخرى ان تتدخل أو تحاول 
على  مشددا  شؤونه  في  التدخل 
النقابي ال يمكن  العمل  ان وحدة 
االلتفات عنها تحت أي مبرر وأن على 
باالتحاد  األعضاء  المنظمات  كافة 

تتصدى  ان  الكويت  لعمال  العام 
الى  ترمي  محاوالت  ألي  حزم  بكل 
النقابية. الحركة  استقرار  زعزعة 

وبين العازمي وان مجلس ادارة 
االشغال  بــوزارة  العاملين  نقابة 
يدعم وبقوة كل القرارات المنبثقة 
وهو  الطارئ  العام  المؤتمر  عن 
العام  لالتحاد  العليا  السلطة 
الخماسية  واللجنة  الكويت  لعمال 
المشكلة الدارة االتحاد حتى اجراء 
انتخابات المؤتمر العام  الطارىء .

o فالح العازمي 
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o اعتراض بعض النقابات على المؤتمر الطارئo جانب من المؤتمر العام الطارئ وعملية التصويت  

الحضينه  جمعان  محمد  صرح 
رئيس االتحاد العام لعمال الكويت 
والتقدير  الشكر  ببالغ  يتوجه  بأنه 
العام  المؤتمر  أعضاء  األخوة  إلى 
العمومية  الجمعية  يمثل  الــذي 
علي  الكويت  لعمال  العام  لالتحاد 
عن  ودفاعهم  الــرائــع  تالحمهم 
العام  المؤتمر  خــالل  اتحادهم 
االثنين  يــوم  عقد  الــذي  الطارئ 
الختيار   2015/6/8 الــمــوافــق 
مجلس تنفيذي جديد لالتحاد العام 
المجلس  من  بدال  الكويت  لعمال 
الذي تم حله بناء على أحكام المادة 

) 51 ( من دستور االتحاد. 
المؤتمر  أن  علي  الحضينه  وأكد 
العليا  السلطة  صاحب  وهو  العام 
إلدارة االتحاد العام لعمال الكويت 
في  القانوني  حقه  مـــارس  قــد 
واختيار ممثليه  إرادته  التعبير عن 
لعضوية المكتب التنفيذي لالتحاد 
دون  وذلك   ، القادمة  الفترة  خالل 
وصاية أو ضغوط عليه ، ولقد اظهر 
أعضاء المؤتمر العام مدى حرصهم 
ووحدته  اتحادهم  على  وغيرتهم 
كل  وجه  في  واحدا  صفا  والوقوف 
من يحاول العبث باستقرار االتحاد 
الناجحة  المسيرة  من  النيل  أو 
لالتحاد العام لعمال الكويت والتي 
تفخر  عــديــدة  بــانــجــازات  تكللت 
ذلك  وتجلى  العاملة  الطبقة  بها 
الحرص بهذا الحشد الرائع والكبير 

من الحضور. 
المؤتمر  نجاح  في  ساهم  ولقد 
قد  عمالية  نقابية  كــوادر  حضور 
الكويتي  النقابي  العمل  ــرت  أث
وأرست دعائمه من البداية وشقت 
لألجيال  مــهــدت  حتى  الطريق 
العطاء  درب  بمواصلة  الالحقة 

والبناء وتحقيق االنجازات ومن هنا 
لهم  تقدم  أن  الواجب  من  فكان 
وغيرتهم  حرصهم  علي  بالشكر 
علي المشاركة في مؤازرة الشرعية 
االنتخابات  عملية  علي  وإشرافهم 
الشفافية   من  إطار  في  تمت  التي 

وهم األخوة الكرام.
 / السيد  العام  االتحاد   مستشار 
اتحاد  أول  رئيس   - الصقر  حسين 
أول  ومؤسس  الكويت  لعمال  عام 
نقابة عمالية بالكويت وهي نقابة 
المجلس  ورئيس  الصحة  وزارة 
المركزي التحاد المتقاعدين العرب     
السيد/   العام  االتحاد  مستشار 
تــرأس  والـــذي   - اليوحه  حسين 
الكويت  لعمال  الــعــام  االتــحــاد 
العاملين  نقابات  اتحاد  وكذلك 
مؤسسي  ومن  الحكومي  بالقطاع 

نقابة البلدية.     
السيد/  العام  االتحاد  مستشار 
الكوادر  من   – المشموم  حسين 
النقابي  العمل  فــي  السابقة 
نقابة  تأسيس  في  شاركوا  وممن 
والماء  الكهرباء  بوزارة  العاملين 
التحاد  المركزي  المجلس  وعضو 

المتقاعدين العرب.
إلى  بالشكر  الحضينه  كما توجه 
شاركت  التي  العام  النفع  جمعيات 
للمؤتمر  الديمقراطي  العرس  في 
العام لعمال  الطارئ لالتحاد  العام 

الكويت وهم السادة:-
ابراهيم  احمد  ادريس   / السيد 
اإلنــســان  حــقــوق  جمعية  ممثل 

الكويتية     
اسحاق  عدنان  دعيج   / المحامي 
المحامين  جمعية  ممثل  الكندري 

الكويتية     
غــالب  ثــويــنــي   / الــمــهــنــدس 

جمعية  ممثل  المطيري  ماجد 
وكذلك  الكويتية،  المهندسين 
توجه بالشكر لإلخوة أعضاء المؤتمر 
العام الذين صوتوا الختيار ) 15 ( 
التنفيذي  المكتب  لعضوية  مرشح 
كما  الكويت،  لعمال  العام  لالتحاد 
يحالفهم  لم  الذين  اإلخوة  نشكر 
هذا  في  فائزا  خرج  فالكل  الحظ 
ولقد  الكبير،  العمالي  المهرجان 
االنتخابات بنجاح باهر وتم  انتهت 
تشكيل المجلس التنفيذي الجديد 

علي النحو التالي:

الزميل / محمد جمعان الحضينه                         
رئيس المجلس التنفيذي.     

الكندري                            احمد  فيصل   / الزميل 
نائب الرئيس.     

العراده                            عبداهلل  محمد   / الزميل 
السكرتير العام.     

الدجيني                          مطلق  ناصر   / الزميل 
السكرتير العام المساعد.     

ســاري  عبدالعزيز   / الزميل 
المطيري األمين المالي.     

الصواغ                          محمد  فارس   / الزميل 
سكرتير العالقات الخارجية.     

الخشم                               محمد  فهد   / الزميل 
سكرتير العالقات الداخلية.     

العازمي                         الزميل / فيصل مطلق 
مدير معهد الثقافة العمالية.     

العازمي                            سعود  فهد   / الزميل 
نائب مدير معهد الثقافة العمالية.     
العتيبي                       الزميل / مطلق مناحي 
أمين الشئون الثقافية واالعالمية، 

ومدير تحرير مجلة العامل.        
القحطاني                           مفلح  فهد   / الزميل 
نائب مدير تحرير مجلة العامل.     

الزميل /  عقاب جزا الحربي أمين 
الشئون الثقافية واالجتماعية.     

الزميل / سالم سدحان ابو لبقه                        
أمين شئون الشباب العامل.     

الدوسري                          فالح  مهدي   / الزميل 
عضوا.     

الزميل / جمعان عجيرم العازمي                        
عضوا.

رجال  كل  نشكر  بان  يفوتنا  وال 
اإلعـــالم والــصــحــافــة والــقــنــوات 
لهم  ــان  ك الــذيــن  التلفزيونية 
وقاموا  المؤتمر  فاعل خالل  حضور 
يستحق كل  الذي  الكبير  بجهدهم 
الحضينه  وأكــد  والتقدير.  الثناء 
سوف  القادمة  الفترة  أن  علي 
كل  بــيــن  اكــبــر  تــالحــمــا  تشهد 
وتوحيد  النقابي،  العمل  فصائل 
باالتحاد  الرقي  اجل  من  الصفوف 
العام لعمال الكويت وتكريس كل 
الجهود من اجل االرتقاء بالخدمات 
علي  االنجازات  وتحقيق  العمالية 
المحلية واالقليمية  كافة األصعدة 
كان  الذي  اتحادنا  كعهد  والدولية 
المستويات  دائما سباقًا علي كافة 
أعضاءه  لكل  ثقة  محل  يكون  ألن 
عاتقه  علي  يحمل  التي  والطبقة 
الحاضر  في  وتطلعاتها  أمالها  كل 

والمستقبل.

الحضينة: الجمعية العمومية شهدت تالحم الجميع وتشكيل المجلس التنفيذي

o وثيقة توزيع المهام   
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الخالف على شرعية االتحاد العام لعمال الكويت 

فراج العرادة : االنتخابات باطلة .. وحكم محكمة التمييز نهائي
صرح سكرتير عام االتحاد العام 
الــعــرادة،  ــراج  ف الكويت  لعمال 
يوم  عقدت  التي  االنتخابات  بأن 
 2015 يونيو   8 الموافق  االثنين 
تشكلها  التي  اللجنة  وأن  باطلة، 
تتوافق  ال  ألنها  صحيحة،  غير 
لعمال  العام  دستوراالتحاد  مع 
أن  االعتبار  في  األخذ  مع  الكويت، 
أي كتاب أو أي لجنة يجب أن تُسّلم 
فيها  للبحث  وذلك  االتحاد،  إلى 
الناحية  ومعرفة مدى صحتها من 

القانونية.  
تصريحه  فــي  ــعــرادة  ال ــال  وق
المجلس  إن   «  : البا  عمال  لنشرة 
التنفيذي بصدد عقد اجتماع اليوم 
من  معنا  متضامنة  نقابة   35 مع 
ضمنها القطاع الحكومي المحتكر 
نقابة  آخــر  إن  حيث  للنقابات، 

انضمت إليه في سنة 1976«. 
حكم  أن  ــى  إل ــرادة  ــع ال ــوه  ون
باسم  الصادر  التمييز  محكمة 
ويقتضي  واضــح،  السمو  صاحب 
السابق  التنفيذي  المجلس  عودة 
صالحياته،  بجميع   2010 لعام 
 15 الـ  ضمن  أعضاء   8 عاد  وقد 
االتحاد  لمجلس  الممثلين  عضوا 

يعتبر  مما  الكويت،  لعمال  العام 
أن النصاب القانوني مكتمل.

من  هنالك  أن  العرادة  وأوضح 
من  مستقيل  عضو  وجود  يدعي 
االدعــاءات  وهذه  األعضاء،  ضمن 
 ،)51( رقم  المادة  بحسب  باطلة 
نقابته  من  مستقيل  فالعضو 
وهذا  االتحاد،  عضوية  من  وليس 

ال يمسّ حكم المحكمة. 
أما بالنسبة إلى الصّفة النقابية 
فقد  السابق،  التنفيذي  للمجلس 
 )41( رقم  المادة  أن  العرادة  أكد 
أن  إلى  تشير  االتحاد  دستور  من 
يستقيل  االتــحــاد  فــي  عضو  أي 
في  يكمل  ينسحب  أو  نقابته  من 
االتحاد في دورته التي ال تزيد على 
لم  المستقيل  واالتحاد  سنتين، 
وعشرة  سنة  سوى  االتحاد  يتسلم 
يرجع  المجلس  أن  أي  أشــهــر؛ 

تلقائيًا إلى رئاسة االتحاد.
شطب  تم  أنه  العرادة  وأوضح 
إلى  المنتمين  ــاء  ــض األع أكــثــر 
إخراجهم  التنفيذي، وتم  المجلس 
تعسفيًا من نقابتهم، وهو شطب 
الصحة،   من  له  أســاس  ال  كيدي 
وذلك خالل المجلس الطارئ الذي 

تم انعقاده في سنة 2010. 
التحاد  العام  السكرتير  وبين 
التي  النقابات  أن  الكويت  عمال 
تقف مع المجلس التنفيذي السابق 
مع  تقف  لم  بينما  نقابة،  هي 35 
االتحاد العام لعمال الكويت سوى 
ممثلون  بينهم  من  نقابة   11

يقفون مع المجلس السابق.
وأشار العرادة إلى أنه تم اكتمال 
12 عضوا و3 أعضاء بصدد سحب 
زمالء  ــال  إدخ وتــم  استقاالتهم، 
لهم من النقابات نفسها، كما أن 
انضم  قد  الجمارك  نقابة  رئيس 
قبيل  التنفيذي  المجلس  ــى  إل
أسبوع بدياًل عن زميله المستقيل، 
الكهرباء  نقابة  عــام  وسكرتير 
والماء بديال عن زميله المستقيل، 
المتضامنة  النقابات  ضمن  وهي 

مع االتحاد العام لعمال الكويت.
تشكيل  عن  العرادة  وكشف   
الكويت  لعمال  الــعــام  االتــحــاد 
ما  وهو  واحــد،  شهر  في  لجنتين 
على  قبلهم  من  تخبطا  اعتبره 
حد تعبيره، حيث تم رفض اللجنة 
من  إرسالها  تم  التي  الخماسية 

قبل االتحاد إلى شؤون العمل.

وختم فراج العرادة قائاًل : »نحن 
يعتقد  كما  المجلس  نترك  لم 
انتظار  في  كنا  لكننا  البعض، 
المحكمة،  قبل  من  الحكم  إصدار 
سنوات   5 منذ  قضية  رفعنا  وقد 
اآلن،  سوى  فيها  الحكم  يتم  ولم 
باسم  نهائي  تمييز  حكم  وهــو 
صاحب السمو، كما تم تأييده من 
وقد خاطبت  اإلشكال،  قاضي  قبل 
إرسال  وتم  العدل  وزارة  الشئون 
ألنه  الحكم  تنفيذ  بضرورة  كتاب 

صحيح«.                

o  فراج العرادة 

 ردت إدارة الفتــوى والتشــريع، علــى كتــاب الهيئــة العامــة للقــوى العاملة، حــول مدى قانونية ودســتورية 
إجــراء انتخابــات )عمــال الكويــت( ببطالن ما حــدث، وعدم االعتــراف بالمجلــس الجديد«.واســتندت اإلدارة 
فــي ردهــا علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة التمييــز، القاضــي بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــي 
بــه مــن عــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة، والقضــاء مجــددًا ببطــالن المجلــس الطــارئ 
الــذي تــم تشــكيله بتاريــخ 20 يونيــو 2010، وإعــادة المجلــس الســابق، برئاســة ســالم العجمــي، الــذي 
ل بتاريــخ 14 أبريــل 2010، بجميــع صالحياتــه. مــن جانبــه، قــال رئيــس »عمــال الكويــت« ســالم  شــكِّ
العجمــي، إن »مــا حــدث مــن انعقــاد المؤتمــر العــام، وإجــراء انتخابــات للمجلــس التنفيــذي لالتحــاد غيــر 
دســتوري، وتالعــب صريــح بالحكــم القضائــي الصــادر عــن محكمــة التمييــز«، الفتــًا إلــى أن »رد الفتــوى 

أرجــع األمــور إلــى نصابهــا الصحيــح، وسنســتمر فــي رئاســة االتحــاد«.

إدارة الفتـوى والتشريـع ال تعتـرف بالمجلـس الجديـد
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 فهد المضحكي
بقلم / 

 كاتب وصحفي بحريني

لماذا الوحدة العمالية؟
هي  العاملة  الطبقة  وحــدة  إن 
الحركة  تطور  لنجاح  شــرط  أهــم 
لن  العاملة  فالطبقة  العمالية، 
فيه  بما  ومتنفذة  قوية  تكون 
إذا  إال  مطالبها  لتحقيق  الكفاية 
وتجارب  بحوث  مــوحــدة.   كانت 
هناك  أن  تؤكد  كثيرة،  عمالية 
عوامل غير قليلة تساعد على إحراز 
هذه الوحدة، وهي وليدة االتجاهات 
الرأسمالية:  لتطور  الموضوعية 
التناقضات في االقتصاد الرأسمالي، 
السياسة  وأزمة  الطبقي  والصراع 
للبرجوازية،  والخارجية  الداخلية 
الوطنية  للقوى  الحثيث  والنشاط 
األساس  يكمن  والديمقراطية.  
أنهم  في  العمال  لوحدة  األعمق 
األجـــراء  طبقة  يمثلون  جميعا 
من  لالستغالل  يتعرضون  الذين 
مصلحة  ولهم  االحتكارات،  قبل 
موضوعية في التوحيد، على الرغم 
المادية  األوضــاع  في  الفروق  من 
اآلراء، وذلك بغية إضعاف  واختالف 
آخر  فــي  وتصفيته  االســتــغــالل 

المطاف بتضافر الجهود.
ومن العوامل الجدية المساعدة 
ممارستهم  توحيدالعمال،  على 
لمواجهة  المشتركة  ــال  ــم األع

للرأسمالية  المتوحشة  السياسة 
االتجاهات  إن  البرجوازية.  والدولة 
المناوئة للديمقراطية في سياسات 
الطبقة المسيطرة تشكل خطرا جديا 
وحدة  وتتطلب  العمال،  جميع  على 
مصالحهم.  عن  للذود  أعمالهم 
وتوسيع  حماية  جانب ضرورة  وإلى 
في  تزداد  السياسية  الديمقراطية 
المطالب  أهمية  الراهنة  الظروف 
ويعني  االقتصادية،  بالديمقراطية 
الــدراســات  بعض  نظر  فــي  ــك  ذل
سلطة  تحديد  والنقابية  العمالية 
االنتاجية  المؤسسات  في  اإلدارة 
وتوسيع حقوق النقابات ومساهمة 
على  االقتصاد  تسيير  في  الشغيلة 
اإلنتاجية.  المؤسسات  مستوى 
إمكانيات  المطالب  هذا  وتهيئ 
فئات  مواقف  بين  للتقريب  جديدة 
وحدة  وتعزيز  المختلفة  العمال 
من  العمال  أن  وبديهي   . أعمالها 
السياسية   المعتقدات  مختلف 
ــدة  واح مصلحة  لهم  والدينية 
مصالحهم  يهدد  ما  كل  وقف  في 

الطبقية.
ومع أهمية العوامل الموضوعية 
الطبقة  ــدة  وح تساعدعلى  التي 
لتذليل  تكفي  ال  أنها  إال  العاملة 

العمالية  الحركة  في  االنقسام 
دور  أهمية  تأتي  وهنا  والنقابية، 
العمالية  ــادات  ــح واالت النقابات 
بأمراض  الملوثة  غير  الفاعلة 
والمذهبية  والطائفية  االنتهازية 
وكل األعمال المناوئة للديمقراطية 
في تحقيق تطلعات الطبقة العاملة 
قضية  وتحتل  وحدتها.  وترسيخ 
النقابية  االتحادات  بين  التعاون 
الديمقراطية  الوطنية  والقوى 
والتقدمية مكانة خاصة في سبيل 
وحدة الطبقة العاملة. فهذه القوى 
واألحزاب - وليس التيارات الدينية 
السياسية  القوى  هي   - المذهبية 
نشاطها  وعلى  العمالية،  الرئيسية 
كبيرة.  لدرجة  مصائرها  تعتمد 
إلى  والتعاون  التقارب  هذا  ويؤدي 
والنقابية،  العمالية  المطالب  دعم 
تحسين  أجـــل  ــن  م فــقــط  لــيــس 
والدفاع  والحياة  العمل  ــروف  ظ
وبرامج  والتوظيف  التشغيل  عن 
التدريب  وتحسين األجور، بل أيضا 
من أجل وحدة الطبقة العاملة كي 
إحداث  في  النشط  بدورها  تسهم 
أمام  واسعة  آفاقا  تفتح  تغييرات 
حقوقها التي ال يمكن أن تتحقق إال 

بتوحيد الجهود.             

اإلتحاد الوطني للمتقاعدين يستغرب المنحة المالية وأسلوب مقايضتها 
الوطني  لــإلتــحــاد  صــدمــة  كــانــت  لقد 
بخبر  المتقاعدين  وكل  البحرين  لمتقاعدي 
عالوة المتقاعدين 360 دينار الذي تداولته 
الصحف وأقره المجلس النيابي بالتوافق مع 
الحكومة حيث تقرر صرف تلك العالوة كمنحة 
لمرة واحدة فقط في سنة 2015، واألدهى 
الميزانية  إقرار  أنها ستـصرف بعد  من ذلك 

العامة بستة شهور.
األمل  وخيبة  اإلحباط  قمة  في  جاء  خبر 
المجلس  فــي  مثيل  لــه  يسبق  لــم  وقـــرار 
كم  للمتقاعدين  وأكد  أظهر  ولقد  النيابي!! 
اإلجتماعية  مكانتهم  رغم  مهمشين  هم 
ال  والتي  الصعبة  عيشهم  وظروف  الواسعة 

تخفى على الجهات المعنية.
الوعود  تلك  بعد  المؤمل  من  كان  لقد   
النواب  وتوافقات  قرارات  تخرج  أن  والعهود، 
تقديرًا  وإيجابية  إنصافًا  أكثر  والحكومة 
ولجهود  المعيشية  المتقاعدين  لظروف 
سواعدهم التي أسهمت في بناء هذا الوطن 

المتوقع  من  كان  تقدير  وبأقل  ونهضته 
تأمين وضعهم المعيشي وإدخال تشريعات 
الغالء  موجة  أمام  المتآكلة  أجورهم  تدعم 
المتصاعدة، إال أن شيء من ذلك لم يحصل 
النواب  بين  هزيلة  مقايضة  عملية  وتمت 
وكان  العامة  الميزانية  لتمرير  والحكومة 
)المتقاعدين(  هم  المقايضة  تلك  ضحية 
بعد  شهور  ستة  اإلنتظار  عليهم  الذين 
على  يتحصلوا  حتى  العامة  الميزانية  إقرار 
فتات زهيد ال يتماشى مع حقوقهم، عليهم 
الرحمة  عليهم  لتهبط  أشهر  ستى  اإلنتظار 
بمنحة  النواب  ومجلس  الحكومة  سماء  من 
هي في واقع األمر محنة تعكس واقع الحال 

ومرارته.
النواب  مجلس  يناشد  الوطني  اإلتحاد  إن 
وضع  مراجعة  بجدية  تتم  بأن  والحكومة 
مدى  ودراسة  عيشهم  وظروف  المتقاعدين 
تدني أجورهم التقاعدية ومعالجة مشاكلهم 
التشريعات  ســن  عبر  مـــدروس  بشكل 

الكريم  العيش  تضمن  التي  والقوانين 
للمتقاعدين وتؤمن وضعهم األسري، وذلك 
بطبيعة الحال لن يتأتى عبر المنح والصدقات 
مع  وتذهب  مفعولها  يزول  ما  سرعان  التي 
عواصف رياح الغالء وإرتفاع تكاليف المعيشة.

o شعار االتحاد الوطني لمتقاعدي البحرين   



العام  ــن  ــي األم كلمة 
للنقابات  العالمي  لالتحاد 
الرفيق/ جورج مافريكوس: 
العالمي  النقابات  اتحاد  عقد 
في  األوروبي  االتحاد  مقر  داخل  من 
في  بلجيكا،   - بروكسل  العاصمة 
نقابيا  مؤتمرا  المنصرم،  يونيو 
العام  األمين  برئاسة  مهما  دوليا 
الرفيق/  العالمى  النقابات  التحاد 
العامة  الجلسة  مافريكوس  جورج 
دورته  في  الدولي  العمل  لمؤتمر 
جاءت  وقد   .2015 لعام   104 الـ 
المؤتمر  خالل  العام  األمين  كلمة 
العمال  على  الواقعة  العواقب  حول 
لسياسات  نتيجة  النقابية  والحركة 
الحظر والحصار والتفرقة المفروضة 
وحلف  ــى  األوروب االتحاد  جانب  من 
والواليات  »الناتو«  األطلسى  شمال 
المتحدة األمريكية والحلفاء اآلخرين. 
وقـــد أثــبــت الــمــشــاركــون فى 
المؤتمر بالدالئل أن تلك السياسات 
والــدول  الشعوب  ضد  اإلمبريالية 
العمال  الدائمين  وضحاياهم 
والمتقاعدين،  والنساء  والشباب 

من  الماليين  تجريد  على  تعمل 
العمال من األمل في بناء مستقبلهم 

وفي الحصول على عمل الئق .
الحظر  أن  كــذلــك،  أثبتوا  كما 
عالقة  لها  ليس  والتفرقة  والحصار 
وتُستخدم  والحرية،  بالديمقراطية 
نفاقا  فقط،  كذريعة  الكلمات  هذه 
ورياء ال غير. وفي حقيقة األمر، أننا 
النظام  داخل  المنافسة  عن  نتحدث 
والتناقض  والتنافس  الرأسمالي، 
أجل  من  اإلمبريالي،  النظام  داخل 
وتحديد  األســـواق  على  السيطرة 
حدود جديدة بين الدول، ومن أجل 
خطوط أنابيب جديدة للطاقة، ومن 
المتعددة  للشركات  ــاح  األرب أجــل 
ولهذا،  واالحتكاريين.  الجنسية 
في  اإلمبريالية  للتدخالت  ونتيجة 
اآلالف  يلقى  وسوريا،  وليبيا  العراق 
في  حتفهم  واألطفال  النساء  من 
هؤالء  أجل  ومن  المتوسط،  البحر 
مجرد  الالئق  العمل  يظل  البشر 
المتواصل  للحصار  ونتيجة   . إعالن 
حرمت  كوبا،  ضد  طويل  زمن  منذ 
ــازات  ــج ــن اإلن شــعــوب الــعــالــم م
فى  الكوبية  لــلــثــورة  العظيمة 
والسياسة  للحصار  ونتيجة  الطب. 

الفلسطينيين،  ضد  اإلسرائيلية 
الخاص  وطنهم  ــدون  ب فمازالوا 
الشرقية.ونتيجة  القدس  وعاصمته 
والفالحين  روسيا،  ضد  للعقوبات 
الفقراء من اليونان وبلغاريا وصربيا 
ال  الــذيــن  ــرى  أخ ودول  ورومــانــيــا 
يستطيعون بيع منتجاتهم، في حين 
وظائفهم.   روسيا  في  العمال  يفقد 
للتفرقة ضدفنزويال، حرمت  ونتيجة 
من  األخــرى  البلدان  في  الشعوب 

النفط الرخيص الثمن. 
نفاق  يؤكد  آخــر  شــيء  وهــنــاك 
منظمة  قائمة  وهو  اإلمبرياليين 
العمل الدولية للدول التي تمت إدانة 
كولومبيا  تتضمن  ولم  حكوماتها 
هذه  ففي  وأمــريــكــا.  وإســرائــيــل 
الحقوق  حكوماتها  تنتهك  الــدول 
األساسية لإلنسان، حيث يتم اغتيال 
النقابيين، وهناك تفرقة حتى فيما 
ركوب  فى  الحق  له  بمن  يتعلق 
الشرطة  ورجال  العامة،  المواصالت 
من  األمريكيين  يقتلون  الذين 
النيران  ويطلقون  إفريقية،  أصول 

من دون أي سبب ويتم تبريره. 
الذي  العالمي  النقابات  اتحاد  إن 
سبعين  بمرور  العام  هذا  يحتفل 
يواصل  سوف  تأسيسه،  على  عاما 
بكل ثبات في جميع المحافل الدولية 
مبادئه  على  القائمة  بالمداخالت 
الدولي.  التضامن  وقيم  وأمميته 
وسوف يواصل شامخا جنبا إلى جنب 
حكومة  وجهود  فنزويال  شعب  مع 
حتى  مـــادورو  نيكوالس  الرئيس 
اإلمبريالية. المساعي  على  يتغلب 

سوف نساند حق الشعب السوري 
ديمقراطيا  مصيره  تقرير  فــي 
لحاضره ومستقبله من دون التدخل 
األجانب  المرتزقة  من  لآلالف  الجائر 

نواصل  سوف  الخمس.  القارات  من 
المطالبة بمعاقبة هؤالء المسئولين 
عن موت 48 فردا بريئا في أوديسا- 
الفاشية  أشعلت  عندما  أوكرانيا 
الجديدة النيران في مبنى النقابات .

تضامننا  عن  التعبير  سنواصل 
المسجونين  النقابيين  مع  العملي 
ونطالب  بـــارجـــواي،  ســجــون  فــي 
النقابي  القائد  عن  الفوري  باإلفراج 
الذي  بالستروس  هوبر  الكولومبي 
مازال يقبع في السجون الكولومبية.

للتعاون  مــســتــعــدون  نــحــن 
والتنسيق ودعم الشعوب والنقابات 
الكفاح  وعلينا  الحصار،  ضحايا 
الذي  والحظر  الحصار  لوقف  معا 
الطبيعية  الثروات  نهب  إلى  يهدف 

واالقتصادية للشعوب.
ــب  ــ ــي ــ ــح األالع ــضـ ــا فـ ــن ــي ــل ع
الحروب  تولد  التي  الجيوستراتيجية 

الجائرة والماليين من الالجئين.
موقف  بثبات  التشجيع  علينا 
الموجهه  للطبقة  النقابية  الحركة 
ــوارد  ــم الــتــى تــهــدف بــانــتــمــاء ال
الطبيعية للشعوب ، ان تكون ملكية 
تحسين  اجل  من  وتعمل  اجتماعية 

الحياة للشعوب البسيطة .
طريق  ــن  ع فقط  ذلــك  ويــتــم 
جميعا،  جانبنا  ــن  م الــنــضــاالت 
وسنكون قادرون على بناء مستقبل 

وعمل الئق للجميع.
دائما وأبدا سيظل اتحاد النقابات 
مدار  على  لمبادئه  وفيا  العالمى 
تلك  على  وبناء  اآلن،  عاما  سبعون 
اليوم  بها  يتمتع  التى  المبادئ 
للمزيد من المحتوى الثرى والزمنى. 
المناضلة  النقابات  جميع  ندعو 

للكفاح معا.
وشكرا ،،،

العامل 27

انعقاد مؤتمر العمل 
الدولي في دورته 

104 بجنيف 
الدولــى بقصــر  الــدورة 104 لمؤتمــر العمــل  انتهــت أعمــال 
األمــم، ومبنــى منظمــة العمــل الدوليــة، فــي مدينــة المؤتمــرات 
السويســرية »جنيــف«، بمشــاركة مــا يقــرب مــن 5  آالف منــدوب 
ــت  ــة، وتمثل ــل الدولي ــة العم ــي منظم ــو ف ــة عض ــن 185 دول م
ــة  ــل »الحكوم ــى يمث ــد ثالث ــة بوف ــي المنظم ــو ف ــة عض كل دول

ــال«. ــال والعم ــاب األعم وأصح

نشــرة  )عمــال البا(  أعدت ملــف كامل عن أعمال المؤتمر ومشــاركة 
ــة  ــرة باإلضاف ــخصيات الحاض ــم الش ــات أه ــود العربية..وكلم الوف
إلــى قائمــة الــدول المدرجــة فــي » قائمة فحــص الحــاالت الفردية« 
المعروفــة بالقائمــة الســوداء  والتــي جرى مناقشــتها فــي المؤتمر. 
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الخليجية  ــوفــود  ــل ل ــدت  ــق ع
 104 الدورة  أعمال  في  المشاركة 
اجتماعا  الدولي  العمل  لمؤتمر 
وزارات  وكالء  مستوى  على  موسعا 
العمل بأطرافها الثالثة الحكومات 
وأصحاب األعمال والعمال في مقر 
وتم خالل  الدولية،  العمل  منظمة 
أطراف  مرئيات  مناقشة  االجتماع 
المدرجة  الموضوعات  حول  اإلنتاج 
العمل  مؤتمر  أعمال  جدول  على 
الدولي والتي تتمثل في المعلومات 
االتفاقيات  تطبيق  حول  والتقارير 
المنشآت  وتقرير  والتوصيات 
واستحداث  والمتوسطة  الصغيرة 
كذلك  والمنتجة.  الالئقة  العمالة 
آخذ  عالم  في  العمل  حماية  تقرير 
من  االنتقال  وتسهيل  التحول  في 
االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد 

المنظم.

وقد أبدت الوفود المشاركة في 
بعض  الثالثة  بأطرافها  االجتماع 
الموضوعات  حــول  المالحظات 
بعض  حول  تثار  أن  يمكن  التي 
أفضل  عن  والبحث  األعضاء  الدول 
السبل لمعالجتها وتوضيح الجهود 
العربية  الخليج  دول  تبذلها  التي 
العاملة  القوى  بوضع  للنهوض 
كافة  وتذليل  لديها  تعمل  التي 
الصعوبات التي يمكن أن تواجهها 
وذلك من خالل رؤية يشترك فيها 
الحكومات  الثالثة  اإلنتاج  أطراف 
وأصـــحـــاب األعـــمـــال والــعــمــال 
ترفع  الخليجية  الحكومات  ووفود 
المعالي  أصحاب  إلى  توصياتها 
في  لمناقشتها  العمل  وزراء 

اجتماعهم التنسيقي بجنيف.
بعد ذلك عقدت وفود الحكومات 
الخليجية المشاركة في الدورة 104 
لمؤتمر العمل الدولي اجتماعا لها 
خالل  وتم  قطر  دولة  وفد  برئاسة 
الموضوعات  استعراض  االجتماع 

الدورة  أعمال  على جدول  المدرجة 
104 لمؤتمر العمل الدولي أهمها 
والكلمة  الــعــام  المدير  تقرير 
والمعلومات  المشتركة.  الخليجية 
االتفاقيات  تطبيق  حول  والتقارير 
المنشآت  وتقرير  والتوصيات، 
واستحداث  والمتوسطة  الصغيرة 

العمالة الالئقة والمنتجة. 
وتسهيل االنتقال من االقتصاد 
غير المنظم إلى االقتصاد المنظم 
ثانية(.  مناقشة  )توصية-  مشروع 
التمهيدي  االجتماع  نتائج  كذلك 
العالقات  مجال  في  الخبراء  لفريق 
وتحديد  الفريق  وتشكيل  الدولية 
عمله،  وآلـــيـــات  اخــتــصــاصــاتــه 
دول  على  المرفوعة  والشكاوى 
مجلس التعاون في منظمة العمل 
إعداد  برنامج  وباإلضافة  الدولية. 
قيادات في مجال العالقات الدولية 
الخليجية  والرؤية  العمل  ومعايير 
المشتركة لمكافحة العمل الجبري 
مركز  باإلضافة  بالبشر،  واالتجار 
التعاون  لمنظمة  التابع  العمل 
اإلسالمي وقد أعد أصحاب السعادة 
حول  التوصيات  من  عددا  الوكالء 
إلى  ورفعها  الموضوعات  هــذه 
أصحاب المعالي الوزراء لمناقشتها 

في اجتماعهم التنسيقي بجنيف. 

وشارك وفد االتحاد الحر لنقابات 
الدورة  أعمال  في  البحرين  عمال 
الدولي،  العمل  لمنظمة   104
وضم الوفد كل من رئيس االتحاد 
السر  وأمين  يعقوب يوسف محمد 
ونائب  حسن  سلمان  أسامة  العام 
الرئيس للعالقات العربية والدولية 
ونائب  البنعلي  عــبــداهلل  علي 
محمد  الداخلي  للتنظيم  الرئيس 
لألعالم  الرئيس   ونائب  العمادي 
السبيعي  حمد  العامة  والعالقات 
العمل  لعالقات  الرئيس  ونائب 
العمالية أحمد فقيهي. والشكاوى 

لعمال  الحر  االتحاد  وفد  وحضر 
الذي  التحضيري  البحرين االجتماع 
للنقابات  العالمي  االتحاد  عقده 
االتحادات  بين  المواقف  لتنسيق 
العمالية المنضوية تحت عضويته.

وتم خالل االجتماع التأكيد على 
ضرورة العمل سويا من أجل اصالح 
الدولية  العمل  منظمة  منظومة 
العالمية  الرأسمالية  ومنع سيطرة 
وبما  العالمية  المنظمة  هذه  على 
يسمح بالتمثيل النسبي لالتحادات 
العمالية الدولية في هياكل ولجان 

المنظمة. 

مطوال  المجتمعون  وتــوقــف 
اتحاد  يتبعها  التي  السياسة  حول 
من   ITUC ــي  ــدول ال الــنــقــابــات 
منظمة  على  سيطرته  استغالل 
العمل الدولية للضغط على الدول 
الرأسمالية  لسياساته  المخالفة 
الدول  هذه  اسماء  ادراج  خالل  من 
المنتهكة  السوداء  القائمة  ضمن 
وأكد  والعمال،  العمل  لحقوق 
هذه  فضح  ــرورة  وض المشاركون 
والعمل  الشريفة  غير  الممارسات 
السياسات  وإبــعــاد  منعها  على 

الدولية عن الشأن العمالي. 

االجتماع  في  المشاركون  ووجه 
الفلسطيني  الشعب  إلــى  تحية 
فلسطين  عمال  وإلــى  المناضل 
االحتالل  نيران  تحت  القابعين 
القوي  ومواجهتهم  االسرائيلي، 
الهستدروت  لجرائم  والشجاع 
الدولي  االتحاد  عضو  االسرائيلي 
وفد  شارك  كما   .ITUC للنقابات 
التنسيقي  االجتماع  الحر  االتحاد 
المشاركة  العربية  للمجموعة 
الدولي  العمل  مؤتمر  أعمال  في 
حيث تم خالل االجتماع بحث سبل 
تنسيق المواقف العربية في مؤتمر 
العمل الدولي والقضايا التي تهم 
ممثلي  وانتخاب  العربية  المنطقة 
لجان  فــي  العربية  المجموعة 
المجتمعون  أكد  حيث  المؤتمر، 
العمل  منظمة  مطالبة  أهمية 
الدولية وجميع الدول األعضاء بها 
الصهيوني  الكيان  على  بالضغط 
الجائرة  االنتهاكات  جميع  اليقاف 
ــي  األراض جميع  فــي  ــام  ت بشكل 
لها  كان  والتي  المحتلة  العربية 
تأثيرا سلبيا واضحا على كل مناحي 
واالقتصادية  السياسية  الحياة 
والتعليمية  والبيئية  واالجتماعية 

وغيرها. 

o  رئيس العالقات الخارجية لالتحاد الحر  الرفيق / علي البنعلي 

بمشاركة وفد االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين  

العامل  28
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تاريخي  يــوم  هو  اليوم  يعتبر 
لــجــمــيــع أصـــحـــاب الــمــعــاشــات 
أنحاء  جميع  مــن  والمتقاعدين 
طبقة  يشكلون  والذين  العالم، 
الخمس  القارات  على  موزعة  كبيرة 
ألول  و  نقف   ، اليوم  العالم،  في 
الدولية  العمل  منظمة  أمام  مرة 
ILO   مطالبين بحقوق هذه الفئة. 
بعد  ممكنًا   األمر  هذه  أصبح  حيث 
للنقابات  العالمي  اإلتحاد  قرر  أن 
WFTU الذي إحتفل مؤخرًا بالذكرى 
اتحاد  بإنشاء  ــه،  ل  70 السنوية 
المئات من  يهتم بشؤون و قضايا 
المعاشات  واصحاب  المتقاعدين 
رايةٍ  تحت  ويجمعهم  العالم  في 
أتحدث  اليوم  أنــا  هانا  و  ــدة،  واح
العام إلتحاد  إليكم بصفتي األمين 
للمتقاعدين  العالمي   النقابات 
هذه  وتشكل  المعاشات،  وأصحاب 
سكان  مــن   %20 حــوالــي  الفئة 
العالم، ويحق ل30% من هذه الفئة 

اإلنتخاب.  
ونتيجة لسياسة بعض الحكومات 
بحق  تعترف  ال  التي  الرأسمالية 
على  الحصول  في  المتقاعدين 
معاش تقاعدي بعد بلوغ سن 60، 
المتقاعدين  من  كبيرة  فئة  فإن 
حصلوا  الــتــي  حقوقهم  تسلب 
ونضال  طويلة  خبرة  بعد  عليها 
أن  القول  يمكننا  وهنا  مستمر، 
العالمي  اإلتحاد  في  القديم  الجيل 
منتصف  منذ  إستطاع  للنقابات 
العديد  يحقق  أن  العشرين  القرن 
العاملة  للطبقة  ــازات  ــج اإلن من 
بشكل  وللمتقاعدين  عام  بشكل 
من  يطور  أن  إستطاع  حيث  خاص 
تاريخه  عبر  المكتسبة  حقوقهم 

النضالي الطويل.  
اليوم  عليه  نحن  ما  إلى  وصلنا 
بفضل النضاالت المستمرة للعمال، 
التضحيات  أحد منا  و ال يخفى على 
العمال  قــدمــهــا  ــي  ــت ال الــجــمــة 
والمتقاعدين فالكثير منهم تعرض 
للمالحقات األمنية  وكان مصيرهم 
اإلغتيال  أو  اإلعتقال  أو  الفصل  إما 
تأتي  و  السجون،  في  التعذيب  أو 
اليوم الحكومات الرأسمالية لتسلب 
المتقاعدين  وخاصة  العمال  حقوق 
وأصحاب المعاشات متذرعًة باألزمة 
سنقوم  وعليه  اإلقتصادية،  المالية 

بإستخدام قوتنا المتمثلة في وحدتنا 
ومناضليين  كنقابيين  وخبرتنا 
ولزيادة  حقوقنا  على  للحصول 
وأصحاب  المتقاعدين  مكتسبات 
العاملة.  والطبقة  المعاشات 
يمس  بــأن  ابـــدًا  نقبل  ولــن 
يعتبر  الذي  و  التقاعدي  المعاش 
سنين  أمضوا  أن  بعد  للعمال  حق 
طوال في العمل و كما في السنغال 
اإلتحاد  في  مسؤول  تقدم  حيث 
وممثل   )ITUC للنقابات)  الدولي 
العمل  منظمة  في  أفريقيا  قــارة 
المتقاعدين   يسلب  بطلب  الدولية 
أن  فبعد  حقوقهم  السنغال  في 
ألسرته   المعيل  هو  المتقاعد  كان 
سنناضل  عليهم.  عــالــه  يصبح 
مع  جنب  إلى  جنبًا  ونقف  ونكافح 
القوى  تحاول  التي  العاملة  الطبقة 
الرأسمالية مهاجمتها و إستغاللها، 
الرأسمالية هي  القوى  تعتبر  اليوم 
تطبق  حيت  الجديدة  العبودية 
والعبيد،  الــرق  نظام  القوى  هذه 
العصور  عبر  أجدادنا  فعل  وكما 
وقضوا على نظام الرق و العبودية، 
هذا  في  وسنمضي  نحن  سنمشي 
عمال  مأساة  ننهي  حتى  الطريق 

العالم في ظل وجود الرأسمالية.   
قلياًل  فلنتكلم  سادتي،  سيداتي 
الرأسمالية،  الــدول  حكومات  عن 
أيام  أن  تمامًا  تدركون  إنتم  اليوم 
والقوى  الحكومات  هذه  وسنين 
ال  زائلة  فهي  جدًا  قليلة  الرسمالية 
كارل  تنبأ  كما  فالرأسمالية  محالة، 
في  السنين  مئات  قبل  ماركس 
هذه  على  الهاوية.  إلى  طريقها 
التي  الثروات  من  الكثير  األرض 
سنناضل من أجل ان يتم توزيعها 
سيكون  الجميع،  على  عاداًل  توزيعًا 
وجود  ظل  في  مستحيل  األمر  هذا 
قوى رأسمالية تسرق وتنهب ثروات 
الشعوب بأرخص األثمان عن طريق 
فعلت  كما  الحروب  و  اإلستعمار 
الكثير  إستعمرت  حين  السابق  في 
قوتها  على  معتمدًة  ــدول  ال من 

العسكرية. 
ومع هذه الثروات الموزعة حسب 
من  سنجعل  شخص  كل  إحتياجات 
الحياة الكريمة ممكنة لجميع عمال 
العالم، و هذا هو مبدأ اإلشتراكية، 
تقاعدي  معاش  أجل  من  سنناضل 

تقاعده،  قبل  العامل  أجر  يساوي 
كما هو معمول في الليكسومبورغ 
 1800 حوالي  التقاعدي  )المعاش 
يورو شهريًا( يجب على جميع العمال 
معاش  على  الحصول  العالم  في 
المعاش.  لهذا  مقارب  تقاعدي 
ألم تنفق هذه القوى الكثير من 
تدمر  التي  األسحلة  لشراء  المال 
الدموية  و  الدمار  تخلف  و  الشعوب 
) و ذلك إستجابة ألوامر حلف الناتو   
) NATO(الذي يهدف الى اإلستيالء  
و إستغالل موارد الدول و ثرواتهم، 
هذا  ينفق  أن  نفعًا  األكثر  من  أنه 
كريمة  حياة  لتوفير  الكثير  المال 

ورواتب تقاعدية تليق بالعمال. 
الحقوق  ــذه  ه على  سنحصل 
كما  والكفاح،  النضال  طريق  عن 
العمال  )آالالف  اليونان  في  حدث 
الحكومة  إلجبار  الشوارع  إلى  نزلوا 
تسيبراس  يرأسها  التي  الجديدة 
يوم  قطعه  ــذي  ال بعهده  للوفاء 
العمال  كنضال  أو  اإلنتخابات( 
وفرنسا  وأفريقيا  أستراليا  في 
وباكستان والنيبال و الهند وقبرص 
والنضاالت التاريخية في االرجنتين.

منظمة  نطالب  عليه  ــاًء  ــن وب
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعــالن 
 Universal Declaration of
تقر  أن  في     Human Rights
المتقاعدين  حقوق   من  وتعزز 
بدورنا  ونحن  المعاشات،  وأصحاب 
لن نقبل أبدا أن تكون هذه الحقوق 
واللون  الجنس  بحسب  مــوزعــة 
نملك  ال  اليوم  فنحن  والعقيدة. 
حتى االستقاللية عن أصحاب العمل 
علينا  يجب  الدول(  بعض  باستثناء 

أن نطالب الحكومات مباشرة و التي 
نستطيع نحن تغييرها  شيئا فشيئا 

عن طريق اإلنتخاب.
وفي الوقت نفسه يمكننا أن نرى 
اإلشتراكية  البلدان  حكومات  أن 
وفرت حياة كريمة لشعبها و عمالها 
الــذي  المتقاعدين  منحت  حيث 
أمضوا أكثر من 25 سنه في العمل 
بتضحياتهم  يليق  تقاعديًا  معاشًا 
بالإلضافة لحقوق أخرى كإعطائهم 
بدل إمتالك منزل و الرعاية الصحية 
و تعويضهم في حال  الموصالت  و 
الشيخوخة،  أو  بالمرض  إصابتهم 
والتي تستاعدهم كثيرًا في مواجهة 
صعوبات الحياة بعد تخطيهم سن 
التقاعد، أما في البلدان الرأسمالية 
الحقوق  هذه  وسلب  تقليل  فيتم 
الرأسمالية  الشركات  لحساب  وذلك 

والمتعددة الجنسيات.
حديثنا   بداية  في  قلنا  وكما 
تاريخي  يوم  يعتبر  اليوم  هذا  أن 
وأصــحــاب  المتقاعدين  لجميع 
المرة  ــذه  ه وتعتبر  المعاشات 
األولى التي يقف فيها اتحادنا أمام 
مؤتمر العمل الدولي ليوصل صوت 
الطبقة  وصوت  المتقاعدين  جميع 
التي تناضل ضد  المناضلة  العاملة 
الفاشية و االمبريالية و الرأسمالية، 
فإننا  السابق  في  ناضلنا  وكما 
تغيير  أجل  من  المسير  سنواصل 
هي  فاإلشتراكية  لألفضل،  العالم 
وهي  للعالم  المشرق  المستقبل 
التي ستوزع ثروات الشعوب بطريقة 
المحاوالت  من  وبالرغم  عــادلــة، 
القضاء عليها،  التي تحاول  البائسة 
مــحــال.. ال  مــؤكــد  النصر  أن  إال 

كويــم : القوى الرأســمالية هــي العبودية الجديدة

o كويم بوكس يلقي كلمته بالمؤتمر 
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الدول التي انتهكت اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية 
منظمــة  فــي  الســوداء  بالقائمــة  والمعروفــة  الفرديــة«   الحــاالت  فحــص  »قائمــة  فــي  وضعــت  التــي  الــدول  مجموعــة  يبيــن  التالــي  الجــدول 
: الدوليــة  العمــل  منظمــة  وتوصيــات  التفاقايــات  انتهاكهــا  »أو  تطبيقهــا  عــدم  نتيجــة    ،2015 لســنة   104 الــدورة  فــي  الدوليــة  العمــل 

االتفاقيات التي لم تطبق  الدول  

االتفاقية 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي موريتانيا -  إريتريا  - قطر

 االتفاقية 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارةالهند - هندوراس

الجزائر - بنغالديش - بيالروسيا
السلفادور- غواتيماال - كازخستان

مكسيكو - سويسرا - فنزويال
 االتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحق التنظيم

موريشيوس االتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 

االتفاقية 111 بشأن التمييز في االستخدام والمهنةكوريا

االتفاقية 122بشأن سياسة العمالةإيطاليا - إسبانيا

االتفاقية 138 بشأن الحد األدنى لسن االستخدامبوليفيا

االتفاقية رقم 155 بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العملتركيا

االتفاقية رقم 176 بشأن الصحة والسالمة في المناجمالفلبين

االتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليهاألبانيا - كمبوديا - الكاميرون
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في  العمال  ممثلو  يطالب 
بضرورة  الحكومة  موريتانيا 
االتفاقية  بتطبيق  ــتــزام  االل
العمل  منظمة  من   )29( رقم 
الدولية المتعلقة بشأن العمل 
التي تنص  اإللزامي،  أو  الجبري 
جميع  على  التام  القضاء  على 
وتطبيق  الجبري  العمل  أشكال 
كل  على  الجنائية  العقوبات 
الجبري،  العمل  يفرض  من 
الحكومة  تطبقه  لم  ما  وهذا 
الرغم  فعلى  الموريتانية، 

بهم  المشتبه  معرفة  مــن 
فإن  العبودية،  ممارسة  في 
محاكمتهم  ترفض  السلطات 
ممثلو  وأوضـــح  ــهــم.   ــت وإدان
من  الرغم  على  أنــه  العمال 
وضعتها  ــتــي  ال الــقــوانــيــن 
العبودية  لتقليل  الحكومة 
فإنها  موريتانيا،  في  المنتشرة 
مازلت تتصدر قائمة أكثر الدول 
ما  وهــذا  للعبودية  ممارسًة 
»تتعهد  االتفاقية  نص  يخالف 
منظمة  فــي  عضو  ــة  دول كــل 

الدولية بحظر استخدام  العمل 
اإللــزامــي   أو  الجبري  العمل 
عن  ناهيك  أشــكــالــه«.  بكل 
لعبودية  الواسع  استخدامها 
يعاملون  ــن  ــذي ال ــال  ــف األط
يشترون  فهم  العبيد  معاملة 
بعض  في  ويؤجرون  ويباعون 
األحيان من قبل أصحاب العمل، 
من  األطفال  هؤالء  منع  ويتم 
إكمال دراستهم ويصبحون مع 
مرور الزمن ملكا لصاحب العمل 
يبيعهم متى ما شاء وبأي ثمن.

الدولي  االتحاد  من  صادرة  تقارير  أوضحت 
تمارس  زاالت  ما  قطر  أن   )ITUC( للنقابات 
العمال  على  الجبري  العمل  وتفرض  العبودية 
المهاجرين، فنظام الكفالة الذي يطبق هناك 
منها:  العمال  على  القيود  العديد من  يفرض 
يتعين على العامل أخذ تصريح من رب العمل 
االختالف  البالد،  مغادرة  على  ــادرًا  ق ليكون 
العمال  يحصل  حيث  عليه  المتفق  األجر  في 
باألجر  مقارنًة  قليلة  أجور  على  المهاجرون 
المتفق عليه واإلبقاء على جوازاتهم لدى أرباب 
العمل، ناهيك عن اإلجراءات المطولة في حال 
أراد العامل الرجوع إلى بلده أو حتى زيارته، وفي 

كثير من الحاالت يمنع العامل من ذلك ويفرض 
ان  الحكومة  قالت  البقاء في عمله، فيما  عليه 
قطر اعتمدت سياسيات جديدة تعزز من احترام 
وأنها  المهاجرين،  العمال  حقوق  وحماية 
تدرس مشروع إلغاء نظام الكفالة واالستعاضة 
عنه بنظام عقود العمل، وإنشاء دائرة مختصة 
إلى  باإلضافة  المهاجرين،  العمال  بشكاوى 
وضع وزارة العمل خط ساخن وبريد إلكتروني 
وجه  على  ومعالجتها  العمال  شكاوي  لتلقي 
السرعة، وإقامة الندوات والدورات لزيادة وعي 
المهاجرين، وتشكيل فريق متخصص  العمال 
لعمل زيارات تفتيشية للشركات الكبرى وزيادة 

إلى 294، باإلضافة  المفتشين من 150  عدد 
إلى الكثير من اإلجراءات والتدابير فيما يخص 
وضع العمال المهاجرين، وجميع هذه االجراءات 
عززت من حماية العمال المهاجرين في قطر.  

مـــوريتانيا تـــمارس الـعبـوديـــة عـلـــى الـعـمـــال 

االتحـاد الدولـي يتهم قطـر كذبًا بانتهاك حقوق العمال 

إريتريـا تجبـر األطفـال والشبـاب علـى الخدمـة العسكـرية 

قيود على الحرية النقابية في الجزائر 

اإلريتري  الشعب  يزال  ال 
ــن االضــطــهــاد  يــعــانــي م
هناك  فالحكومة  والظلم، 
الذين  المواطنين  تجبر 
18و  بين   أعمارهم  تتراوح 
الخدمة  العمل في  على   40

األمــر  ويعتبر  العسكرية 
المادة  يخالف  وهذا  إلزاميا، 
من   )1(2 ــادة  ــم وال  )1(1
لمنظمة   29 رقم  االتفاقية 
بشأن  ــة  ــي ــدول ال الــعــمــل 
في  الحق  أو  الجبري  العمل 

وحماية  النقابية  الحرية 
حيث  السري،  التنظيم  حق 
هناك  للمواطن  يحق  ال 
اختيار الوظيفة التي تناسبه 
الذي  المجال  في  العمل  أو 

يرغب العمل به.

ما زالت الجزائر تفرض العديد 
العمال وأصحاب  القيود على  من 
العمل في حال رغبتهم في إنشاء 
نقابة أو اتحاد عمالي، وهذا يخالف 
المادة 2 من االتفاقية رقم )87(  
النقابية  الحرية  بشأن  المتعلقة 
قانون  إن  التنظيم.  حق  وحماية 

النقابات في الجزائر يمنع العامل 
الجزائرية  الجنسية  منح  الــذي 
والذي  سنوات   10 عن  تقل  مدة 
طريق  عــن  الجنسية  اكتسب 
أو  نقابة  ينشئوا  أن  في  الوالدة 
منعهم  إلــى  باإلضافة  اتــحــادا، 
االنضمام  أو  إنشاء  من  األجانب 

سلبا  يعتبر  وهذا  النقابات،  إلى 
تكوين  ــي  ف لحقهم  ــا  ــح واض
االتفاقية  نصت  والتي  النقابات، 
وألصــحــاب  لــلــعــمــال  أن  عــلــى 
الحق،  أي تمييز،  العمل من دون 
في  ســابــق،  ترخيص  دون  مــن 
يختارونها.  منظمات  تكوين 

القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية 
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فنزويا تضطهد العمال.. وتاحقهم أمنيًا 
يعاني العمال وممثلوهم في 
واالضطهاد،  القمع  من  فنزويال 
البناء  قــطــاع  فــي  وخــصــوصــًا 
العشرات  قتل  حيث  والتشييد 
نتيجة  الــعــمــال  ممثلي  ــن  م
حقوق  عن  ودفاعهم  نشاطهم 
القمع  إلــى  باإلضافة  العمال، 

األمنية  والمالحقات  العنيف 
في  العمال  لها  يتعرض  التي 
وفي  بــاإلضــراب.  قيامهم  حال 
حوالي 65 من  قتل  عام 2014 
مالحقة  وتمت  النقابات،  أعضاء 
فجميع  منهم،  العديد  واحتجاز 
المواد،  تخالف  االنتهاكات  هذه 

جديد  قانون  استحداث  ومنذ 
رفض  تم  بالنقابات  للتسجيل 
المنظمات  من  العديد  تسجيل 
يخالف  مــا  وهــذا  واالتــحــادات 
االتفاقية  من   3 و   2 المادتين 
الحرية  بشأن  المتعلقة   87

النقابية وحق التنظيم. 

ــام االتـــحـــاد الــمــركــزي  قـ
 )CITU( الهند  عمال  لنقابات 
بعض  بتقديم   2014 فــي 
المالحظات ضد حكومة الهند 
للمادتين  انتهاكها  بشأن 
 81 االتفاقية  من   16 و   10
لمنظمة العمل الدولية بشأن 
الصناعة  في  العمل  تفتيش 
المادة  نصت  حيث  والتجارة، 
عــدد  ــون  ــك ي أن  عــلــى   10
لضمان  كافيًا  العمل  مفتشي 

مراعاة  ويجب  الواجبات  أداء 
الخاضعة  العمل  أماكن  عدد 
فيها  العمال  وعدد  للتفتيش 
واألحكام القانونية التي يجري 
تنفيذها، أما المادة 16 نصت 
على  التفتيش  يجري  أنه  على 
والدقة  بالعدد  العمل  أماكن 
ضمان  يتطلبهما  اللتين 
القانونية.   األحكام  تطبيق 
الهند،  في  يطبق  ال  ما  وهذا 
يمنع  المصانع  بعض  ففي 

إلى  العمل  مفتشي  ــول  دخ
المصنع باإلضافة إلى أن عدد 
تفتشيها  تم  التي  المصانع 
يدل  نقصان شديد، وهذا  في 
الحكومة  الــتــزام  عــدم  على 
بتفتيش  المتعلقة  باالتفاقية 
عدد  أن  عن  ناهيك  العمل. 
مقارنة  جدًا  قليل  المفتشين 
مما  والعمال،  المصانع  بعدد 
في  شديد  قصور  إلــى  يــؤدي 
والمتابعة.  التفتيش  عملية 

يطالب ممثلو العمال في مكسيكو الحكومة 
العمل  منظمة  من   87 رقم  االتفاقية  باحترام 
النقابية  الحرية  على  تنص  والتي  الدولية 
والحق في التنظيم،  ففي عام 2006 تم اغتيال 
لعمال  الوطني  االتحاد  أعضاء  من  نقابيين   4
عضو  ُأغتيل   2007 وفي  والمعادن،  المناجم 
لنشاطهم  نتيجة  الزراعية  العمالية  اللجنة 
النقابي ودفاعهم عن حقوق العمال، في حين 
لم توجه أي تهمة إلى قاتليهم، والمشتبه بهم 
صارخا  نتهاكا  يعتبر  وهذا  طلقاء،  اليزالون 

على  نصت  والتي  االتفاقية،  من   11 للمادة 
كل  باتخاذ  تتعهد  أن  دولة  كل  على  يجب  أنه 
ممارسة  لضمان  والمناسبة  الالزمة  التدابير 
التنظيم  في  حقهم  العمل  وأصحاب  العمال 
العمال  الحكومة  منع  إلى  باإلضافة  بحرية. 
النقابة  مجلس  إدارة  في  الترشح  من  األجانب 
واضحا  انتهاكا  الفعل  هذا  ويعتبر  االتحاد،  أو 
للمادة رقم 3 من االتفاقية، والتي نصت على أن 
لمنظمات العمال وأصحاب العمل الحق في وضع 
كاملة. بحرية  انتخاب ممثليها  وفي  دساتيرها 

حكومة الهند تنتهك اتفاقية تفتيش أماكن العمل 

اغتيـال النقابييـن فـي مكسيكو : 4 نقابيين في عداد الموتى

مفتشو العمل في هندوراس ال يقومون بمهامهم
االتحاد  قدم   2014 عام  في 
ضد  شكوى  للنقابات  الــعــام 
حكومة هندوراس بشأن مخالفة 
)2( من  رقم 3  للمادة  الحكومة 
منظمة  من   81 رقم  االتفاقية 
تفتيش  بشأن  الدولية  العمل 
العمل، ونصت المادة على نظام 
الصناعة، ولخصت  التفتيش في 
العمل  تفتيش  نظام  وظائف 
في حماية العمال أثناء قيامهم 
األحــكــام  وتنفيذ  بــالــعــمــل، 

بظروف  المتعلقة  القانونية 
واألجور   العمل  كساعات  العمل 
وهذا   . والصحة..الخ  والسالمة 
ما لم تطبقه حكومة هندوراس، 
مفتشي  مهام  أن  تبين  حيث 
المهام  مع  تتوافق  ال  العمال 
عليها  نصت  التي  له  الرئيسية 
مفتشي  أن  وتبين  االتفاقية، 
العمال في هندوراس ال يقومون 
أن  يعني  وهذا  بتاتًا،  بواجبهم 
في  المتمثلة  هندوراس  حكومة 

وزارة العمل والضمان االجتماعي 
ولم  االتفاقية  بنود  تطبق  لم 
العمل.   تفتيش  نظام  تفعل 
بالرد  هندوراس  حكومة  وقامت 
على هذه الشكوى في أواخر عام 
الحكومة  إن  قالت  حيث   ،2014
تفتيش  نظام  بتفعيل  قامت 
عاتقها  على  وأخـــذت  العمل 
مهمة حماية العمال ووضعت 3 
لمتابعة  المفتشين  من  درجات 

سير العمل.   
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العمالية  الحركة  تتعرض 
للعديد  سوازيالند  في  النقابية 
من االنتهاكات  والمضايقات من 
تفرض  فاألخيرة  الحكومة،  قبل 
النقابات  تعوق  صارما  قيودًا 
يستغرق  وقد  عملها،  أداء  عن 
سنوات،   3 نقابة  تسجيل  طلب 
النقابيين  تعرض  إلى  باإلضافة 
من  للعديد  العمال  وممثلي 
المضايقات  والمالحقات من قبل 

الشرطة  تقتحم  وقد  الشرطة، 
العمال  بين  اجتماع   أو  لقاء  أي 
وممثليهم، كما حدث في اجتماع 
المؤتمر  في  الوطنية  اللجنة 
السويزلندي، وقد يصل  النقابي 
األمر في بعض األحيان إلى طلب 
االجتماعات  لمحاضر  الشرطة 
قبل  من  الرفض  تم  حال  وفي 
يتعرضون  فإنهم  النقابيين، 
عام  وفي  واالعتقال.  للتحقيق 

العمل  وزارة  قــامــت   2014
النقابات  جميع  أنشطة  بوقف 
نقابات  بينها  من  واالتــحــادات 
المندمجة  السويسرية  العمال 
الهياكل  أكبر  أحد  تعتبر  والتي 
وجميع  سويزالند.   في  النقابية 
انتهاكا  تعتبر  الممارسات  هذه 
االتفاقية  من   3 للمادة  صريحا 
الحرية  المتعلقة بشأن  رقم 87 
التنظيم.   حق  حماية  و  النقابية 

الحكومة  إن  تركيا  في  العمال  ممثلو  قال 
من   2 و   1 رقم  المادتين  تطبيق  في  فشلت 
بالسالمة  المتعلقة   155 رقــم  االتفاقية 
والصحة المهنيتين وبيئة العمل،  فالعديد من 
إجراءات  إلى  تفتقر  تركيا  في  العمل  قطاعات 
زيادة  إلى  أدى  الذي  األمر  والسالمة،  الصحة 
العمل،  مواقع  في  واإلصابات  الحوادث  عدد 
المناجم  أحد  في  وقع  الذي  األخير  كالحادث 
غياب  نتيجة  العمال  من  العديد  ضحيته  وراح 
أبسط إجراءات الصحة والسالمة، ويعتبر العمل 
يخالف  وهذا  الخطرة  األعمال  من  المناجم  في 
باإلضافة  االتفاقية،  من   2 و   1 رقم  المادتين 

تندرج  تركيا  في  األعمال  من  العديد  أن  إلى 
في  كالعمل  الخطرة  أو  الشاقة  األعمال  تحت 
الصناعات النفطية والغاز والمناجم والتعدين، 
الشاقة  األعمال  من  تعتبر  الزراعية  والمناطق 
تدابير  اتخاذ  فيها  يلزم  والتي  أيضا،  والصعبة 
الحكومة  ولكن  العمال،  سالمة  لضمان  فورية 
للحد من  اإلجراءات  ببعض  إال  تقم  لم  التركية 
باإلضافة  العمال،  لها  يتعرض  التي  الحوادث 
اآلالت  توفير  ناحية  من  الشديد  التقصير  إلى 
في  المتبعة  العمل  فآلية  الحديثة،  واألجهزة 
معظم المصانع قديمة جدًا واآلالت المستخدمة 
استبدالها. أو  لها  صيانة  أي  عمل  يتم  ال 

الشرطة تحضر اجتماعات النقابيين في سوازياند

غيـاب إجـراءات الصحة والسامة في تركيـا 

المرأة العاملة في كوريا تحصل على أجر أقل 

50 ألف طفل يعملون بألبانيا في ظروف قاسية

في  للتمييز  المهاجرون  العمال  يتعرض 
من  الكثير  تضع  الحكومة  ومازالت  كوريا، 
أماكن  تغيير  من  تمنعهم  التي  القوانين 
على  الحصول  عليهم  فيجب  بحرية،  عملهم 
الذي  األمر  العمل،  أصحاب  من  خطية  موافقة 
أصحاب  واستغالل  لجشع  تعرضهم  إلى  يؤدي 
مقابل  كبيرة  مبالغ  يطلبون  الذين  العمل 
الحكومة  رفضت  وقد  الخطية.  الموافقة  هذه 
العمال  نقابة  إنشاء  طلب  باستمرار  الكورية 

العاملة  بالمرأة  يتعلق  وفيما  المهاجرين. 
التمييز  من  تعاني  زالت  ما  فهي  كوريا،  في 
أجور  من   %60 على  تحصل  فهي  واالضطهاد 
السياسي  العمل  حظر  إلى  باإلضافة  الرجال، 
للفصل  المعلم  يتعرض  وقد  المعلمين   على 
السياسي  رأيه  عن  عبر  حال  في  االعتقال  أو 
وهذه الممارسات تخالف مواد االتفاقية1 و 1 
من االتفاقية 111 بشأن التمييز واالستخدام 

والمهنة.  

 قال ممثلو العمال إن حوالي 
أعمارهم  تتراوح  طفل   50000
في  مليونا   17 ــى  إل  7 بين 
االقتصادية،  القطاعات  مختلف 
للعمل  منهم  الكثير  ويتعرض 
ويتم  اإلتجار  أو  والبيع  الجبري 
إدخال العديد منهم في عمليات 

تهريب المخدرات، باإلضافة إلى 
العنف،  أشكال  لكل  تعرضهم 
القوانين  لغياب  نتيجة  وذلك 
تطبق.   ال  فإنها  ــدت  وج وإن 
مستوى  وتدني  الفقر  ويعتبر 
المدارس  عدد  وقلة  التعليم 
الباهظة  الدراسية  والــرســوم 

عقبات ساهمت في انتشار عمالة 
واإلتجار  واستغاللهم  األطفال 
الممارسات  هذه  وتعتبر  بهم. 
من   3 للمادة  واضحًا  انتهاكًا 
االتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ 
أشكال عمل األطفال واإلجراءات 
عليها.  لــلــقــضــاء  ــة  ــوري ــف ال
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غواتيماال وتضييق سقف الحريات
ــدم  ق  2014 ــام  ــ ع ــي  فـ
غواتيماال  لعمال  العام  االتحاد 
)CGTU(،  واتحاد نقابات عمال 
 ))UNSITRAGUA غواتيماال  
غواتيماال  حكومة  ضد  شكوى 
الدولية،  العمل  منظمة  في 
نتيجة عدم التزامها باالتفاقية 
رقم 87 بشأن الحرية النقابية  
النقابي،  التنظيم  حق  وحماية 
نقابيا  ناشطًا   74 اغتيل  حيث 

وقتل  أعـــوام،   10 مــدى  على 
عامي  في  نقابيًا   16 منهم 
تتم  ــم  ول  ،  2014 و   2013
لجنة  اعــتــبــرتــه  ــا  م ــذا  وهـ
منظمة  في  النقابية  الحريات 
صارخًا  انتهاكًا  الدولية  العمل 
الحريات  على  واضحًا  وتعديًا 
ناهيك  غواتيماال،  في  النقابية 
العنيفة  ــمــمــارســات  ال ــن  ع
في  الحكومة  تنتهجها  التي 

والنقابيين،  العمال  مالحقة 
العمال  معظم  يتعرض  حيث 
والنقابيون والمطالبون بحقوق 
واالعتقال  للمالحقة  العمال 
عن  ناهيك  والقتل،  والتعذيب 
تضييق سقف الحريات النقابية 
التي  المستمرة  والمضايقات 
في  النقابيون  لها  يتعرض 
مشاركتهم  أو  تنظيمهم  حال 
واإلضرابات. االحتجاجات   في 

إن  الــعــمــال  ممثلو  قــال 
وقف  كامبوديا  حكومة  على 
بالنساء  اإلتجار  أشكال  جميع 
الجنسي.  واألطفال لالستغالل 
على  يجبرون  هناك  فاألطفال 
مختلفة  قطاعات  في  العمل 
وصيد  الـــزراعـــة   كــقــطــاع 
في  يعمل  وبعضهم  األسماك 

أعمال خطرة كالبناء والتشييد 
وتعمل  والمصانع،  والمناجم 
قطاع  في  الصغار  الفتيات 
والمالبس  والنسيج  الغزل 
ساعات  العمل  على  ويجبرن 
األحيان  بعض  وفي  طويلة، 
مصانع  في  احتجازهن  يتم 
متأخرة  ساعات  حتى  المالبس 

تعرض  عن  ناهيك  للعمل، 
والبيع  لإلتجار  معظمهن 
في  الجنسي  ــالل  ــغ ــت واالس
األسواق العالمية. وجميع هذه 
االتفاقية  تخالف  االنتهاكات 
أسوأ  حظر  بشأن   182 رقــم 
أشكال عمل األطفال واإلجراءات 
عليها. للقضاء  ــفــوريــة  ال

يواجه العمال في بنغالديش صعوبات كثيرة 
فعلى  ممثليهم،  واختيار  نقابات  تكوين  في 
سيبل المثال، يعاني عمال قطاع الغزل والنسيج 
والمالبس الجاهزة، والبالغ عددهم أكثر من 4 
التي تفرضها  القيود  ماليين عامل، من كثرة 
الحكومة وتعرقل عملية إنشاء نقابة لهم، في 
الوقت الذي كثرت فيها الطلبات والدعوات إلى 
ترفض  الحكومة  زالت  وما  لهم،  نقابة  إنشاء 
هذه الطلبات، باإلضافة إلى تعرّض كثير من 

حال  في  لمالحقة  أو  للفصل  العمال  ممثلي 
نص  يخالف  ما  وهذا  التصعيد،   إلى  لجوئهم 
المواد 2و 3 و 5 من االتفاقية رقم 87 المتعلقة 
والتي  التنظيم،  حق  وحماية  النقابية  بالحرية 
جاء فيها أن للعمال وألصحاب العمل بدون أي 
تمييز الحق من دون ترخيص سابق في تكوين 
العمال  لمنظمات  وأن  يختارونها،  منظمات 
دساتيرها  وضع  في  الحق  العمل  وأصحاب 
بحرية. ممثليها  وانتخاب  ــة  اإلداري ولواءها 

استغال االطفال جنسيًا في كمبوديا 

في بنغاديش .. ألصحاب العمل الحق في فرض القوانين 

حظر اإلضرابات في كازخستان 
يطالب ممثلو العمال حكومة 
وتطبيق  باحترام  كازخستان 
االتفاقية رقم 87 بشأن الحرية 
التنظيم،  حق  وحماية  النقابية 
نقابة  إنــشــاء  حظر  تــم  حيث 
للقضاة والشرطة ورجال اإلطفاء 
من   )2( المادة  يخالف  ما  وهذا 
أن  على  نصت  والتي  االتفاقية 
الحق-  العمل  ــاب  وأرب للعمال 
بدون أي تمييز أو ترخيص- في 
يختارونها.  هم  منظمات  إنشاء 

في  الحكومة  خالفته  ما  وهــذا 
كازخستان حيث التزال الحكومة 
تكوين  في  العمال  حق  تنتهك 
تُصدر  بل  النقابات،  وإنــشــاء 
قوانين تعرقل عملية إنشائهم، 
على  يفرض  ــذي  ال كالقانون 
ممثلي العمال تسجيل النقابات، 
أشهر   6 يستغرق  ــذي  ال األمــر 
التسجيل،  طلب  على  للموافقة 
ألسباب  الطلب  يرفض  ــد  وق
في  أنه  إلى  باإلضافة  مجهولة، 

القطاع   في  النقابات  إنشاء  حال 
عدد  يكون  أن   يجب  الصناعي 
يساوي  النقابة  في  المنتسبين 
يحظر  وإال  العمال  عدد  نصف 
عن  ناهيك  النقابة،  تشكيل 
قرار الحكومة حظر اإلضراب في 
النقابات  ومنع  العام  القطاع 
من  مساعدات  أي  قبول  مــن 
المنظمات العالمية وهذا يعتبر 
الحكومة  تدخال واضحا من قبل 

في سياسة عمل النقابات.
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جمهورية  فــي  ــات  ــاب ــق ــن ال تــطــالــب 
المحيط  في  تقع  جزيرة  وهي  موريشيوس 
بشأن  رقم 98  االتفاقية  بتطبيق  الهندي،  
والمفاوضة  التنظيم  حق  مبادئ  تطبيق 
بين  الممتدة  الفترة  ففي  الجماعية، 
المعايير  لجنة  الحظت   2012 و   2002
لدور  تام  غياب  الدولية  العمل  منظمة  في 
النقابات  غياب المفاوضات الجماعية نتيجة 
فرضتها  التي  والقيود  الحكومة  لممارسات 

الغزل  قطاع  في  وخاصة  النقابات،   على 
وممثلوهم  العمال  يعاني  حيث  والنسيج 
جماعية  مفاوضات  في  الدخول  من صعوبة 
نتيجة لفرض الحكومة قيودا على النقابات 
التفاوض  في  حقهم  ممارسة  من  تمنعهم 
في  أمنيًا  مالحقتهم  وتتم  الجماعي  
وحق  حقهم  عن  الدفاع  محاولتهم  حــال 
العمال،  وهذا يعتبر انتهاكا واضحا للمواد 
   .98 رقــم  االتفاقية  من   4 و   3 و   2 و   1

غياب التفاوض الجماعي في جزيرة موريشيوس 

عمال المناجم في الفلبين يتعرضون للخطر : 72 ضحية 
الفلبين  في  العمال  يطالب 
االلــتــزام  ــرورة  ــض ب الحكومة 
المتعلقة   176 االتفاقية  ببنود 
المناجم،  في  والصحة  بالسالمة 
إلى  تفتقر  هناك  فالمناجم 
والسالمة، حيث  الصحة  إجراءات 
العمال  مــن  الكثير  يتعرض 

لخطر اإلصابة بالحوادث وتزهق 
نتيجة غياب  األرواح  العديد من 
الصحة والسالمة، فمؤخرا اندلع 
ضحيته  وراح  منجم  في  حريق 
72 عامال، ولم تتخذ الحكومة أي 
إجراء أو خطوة لتقليل الحوادث، 
 5 رقم  المادة  يخالف  ما  وهذا 

نصَّت  والتي  االتفاقية،  من 
السلطة  على  يتعين  أنه  على 
المختصة اإلشراف على السالمة 
والصحة في المناجم والتفتيش 
على المناجم من قبل مفتشين، 
ــذي لــم تــلــتــزم به  ــ ــر ال ــ األم
بتاتًا. الفلبين  في  الحكومة 

بضرورة  إيطاليا  في  العمال  ممثلو  يطالب 
الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  أهداف  تحقيق 
نصت  حيث  العمالة،  ساسية  بشأن   122 رقم 
المواد 1 و 2 و 3 على أنه يجب على كل دولة 
العمالة  توظيف  سياسة  وتتابع  تعلن  أن 
البطالة، وذلك عن طريق توفير فرص  وتحارب 
أن  على  عمل،  عن  الباحثين  لجميع  العمل 
العامل  حرية  تراعى  وأن  منتجًا،  العمل  يكون 
في اختيار عمله، وأن تقوم جميع الدول بوضع 
لتحقيق  الالزمة  الخطوات  واتخاذ  التدابير 
ممثلي  استشارة  تتم  وأن  األهـــداف،  هــذه 
العمال.  سياسة  بشأن  والعمال  العمل  أصحاب 
حيث  إيطاليا،  حكومة  تطبقه  لم  ما  وهذا 
الخبراء من منظمة العمل  تم تكليف لجنة من 
التدابير  كانت  إذا  ما  وتقييم  لمتابعة  الدولية 

المتخذة من جانب الحكومة تتوافق مع أهداف 
إيطاليا  حكومة  أن  تبين  وقد   .122 االتفاقية 
اعتمدت برنامجًا جديدًا للتوظيف في عام 2011 
باإلضافة إلى إصدارها قوانين عمل جديدة، وقد 
تبين أن هذه اإلجراءات الجديدة ال تخدم سوق 
العمل وال العمال، فقد أعطى هذا القانون الحق 
لتمديد العقود المؤقتة لـ 36 شهرًا، باإلضافة 
إلى إلغاء أجور العمال الذين هم تحت التدريب 
تغيير  وتم  أجورهم،  بدفع  الشركة  إلزام  وعدم 
الجديد، مما  للنظام  الجزئي وفقًا  الدوام  عقود 
أدى إلى ضياع بعض من حقوق العمال، وأدى إلى 
ارتفاع نسبة البطالة في إيطاليا، وهذا ما يخالف 
نص المادة 2 من االتفاقية 122 التي تنص على 
العمل  فرص  توفير  دولة  كل  على  يتعين  أنه 
العمل. على  والقادرين  العمل  عن  للباحثين 

قوانين عمل جديدة في إيطاليا .. مخالفة لحقوق العمال

عقود عمل لألطفال تحت 14 سنة في بوليفيا
في  العمال  ممثلو  ــال  ق
من  الرغم  على  إنه  بوليفيا 
لقانون  الحكومة  تعديل 
لألطفال  يسمح  الذي  العمل 
بالعمل  العاشرة  سن  من 
دراستهم،  يواصلوا  أن  شرط 

تجاوزوا  للذين  يسمح  كما 
بالتعاقد  عشرة  الثانية  سن 
نص  يخالف  ــذا  وه للعمل، 
الحد  بشأن   138 االتفاقية 
والذي  االستخدام  من  األدنى 
ينبغي  ال  ــه  ان فيه  حـــددت 

لألطفال دون سن 15 العمل 
تتساهل  ولكنها  ــا،  إطــالق
وتسمح  النامية  ــدول  ال مع 
في  بالعمل  فيها  لألطفال 
يعتبر  الــذي  األمــر   ،14 سن 

انتهاكًا واضحا لالتفاقية.
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في  ــال  ــف األط إن  الــعــمــال  ممثلو  قــال 
أنواع  ألسوأ  يتعرضون  زالــوا  ما  الكاميرون 
االستغالل االتجار، فتشير التقارير الصادرة عن 
منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 4000 
طفل تترواح أعمراهم بين 11 و 14 غالبيتهم 
جنسيًا،  استغاللهم  ويتم  الفتيات  مــن 
على  يجبرن  الفتيات  معظم  أن  إلى  باإلضافة 

عرضة  ويكونون  المنزلية  الخدمة  في  العمل 
لالستغال والعبودية من قبل أصحاب العمل، 
مقاعدهم  ترك  إلى  األطفال  يضطر  بينما 
والمناجم  المصانع  في  ليعملوا  الدراسية 
االتفاقية  الشوارع، وهذا ما يخالف  والبيع في 
عمل  أشكال  ــوأ  أس حظر  بشأن   182 رقــم 
عليها. للقضاء  الفورية  واإلجــراءات  األطفال  

يطالب ممثلو العمال الحكومة السلفادورية 
باحترام وتطبيق االتفاقية 87 المتعلقة بالحرية 
قتل  عام 2015  التنظيم، ففي  النقابية وحق 
العمال  ممثلي  من  انتقامًا  عاماًل،   20 حوالي 
الذين حاولوا الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. 

والموظفون  العمال  اتحاد  رئيس  قتل  كما 
من  العشرات  واعتقل  آنا،  سانتا  محافظة  في 
اتحاد  وإنشاء  االتحاد،  حل  وتم  العمال  ممثلي 
أصحاب  يترأسه  الشروط،  مستوفي  غير  جديد 
العمال.    مصلحة  تهمهم  ال  الذين  العمل 

األطفال يتركون مدارسهم في الكاميرون

اعتقال العشرات من ممثلي العمال في السلفادور 

إسبانيا .. والبطالة 

قمع الحريات في بياروسيا 

االسبانية  الحكومة  العمال  ممثلي  ناشد 
من   3 و   2 و   1 بالمواد  االلــتــزام  بضرورة 
العمالة،  سياسة  بشأن   122 رقم  االتفاقية 
الحكومة  يلزم  االتفاقية  هــذه  وبموجب 
الالزمة  التدابير  اتخاذ  بضرورة  االسبانية 

هناك،  المنتشرة  البطالة  أزمة  من  للتخفيف 
التوظيف  مؤشر  أن  إلى  التقارير  تشير  حيث 
جدية  عدم  على  يدل  وهذا  قليل  ازدياد  في 
البطالة  على  القضاء  في  اإلسبانية  الحكومة 

المنتشرة، وخصوصًا بين الشباب.

في  الــعــمــال  ممثلو  قــال 
من  الرغم  على  إنه  بيالروسيا، 
بها  قامت  التي  اإلصــالحــات 
واضطهاد  قمع  فإن  الحكومة، 
تزايد  في  النقابية  الحريات 
إلى  أدى  الــذي  األمــر  مستمر، 
من  الكثير  وانسحاب  تخلي 
في  عضويتهم  عــن  العمال 
النقابيين  وتعرض  النقابات 

يمنع  ومازال  والتمييز  للفصل 
مسمى  تحت  النقابات  تكوين 
ورفض  المستقلة«،  »النقابات 
يفرض  حيث  طلب،  من  أكثر 
المعوقات  من  الكثير  القانون 
تعرقل  الــتــي  والــصــعــوبــات 
في  النقابية  الحركة  تطور 
بيالروسيا. وأعطى القانون في 
وإلغاء  حل  في  الحق  بيالروس 

إلى  الحاجة  دون  من  النقابات 
والمسببات،  األســبــاب  ــرح  ش
ناهيك  عن تعرض الكثير من 
للمالحقات  النقابات  ــاء  رؤس
الشرطة   قبل  والمضايقات من 
وجــمــيــع هـــذه االنــتــهــاكــات 
من   5 و   3 و   2 المواد  تخالف 
االتفاقية 87 المتعلقة بالحرية 
النقابي. والتنظيم  النقابية 

كانــت هــذه  24 دولــة مــن الــدول المدرجــة فــي القائمــة الســوداء، والتــي عرضتهــا منظمــة العمــل الدوليــة 
فــي مؤتمــر العمــل الدولــي المنعقــد فــي العاصمــة السويســرية جنيــف الــدورة 104 لســنة 2015، وقــد تنوعــت 
األســباب المؤديــة إلــى إدراج هــذه الــدول فــي »قائمــة فحــص الحــاالت الفرديــة«، مــن حيــث اإلنتهــاكات لحقــوق 
العمــال كالتفرقــة بيــن الجنســين وعمالــة االطفــال والعمالــة الجبريــة وســاعات العمــل الطويلــة والعبوديــة 
ــر  ــة التعبي ــة وحري ــات النقابي ــوق التنظيم ــدول لحق ــذه ال ــاك ه ــن انته ــا، وبي ــي وغيره ــتغالل الجنس واالس
ــباب  ــذه االس ــع ه ــجون.. وجمي ــي الس ــم ف ــزج به ــًا وال ــم قانوني ــن كمالحقته ــع النقابيي ــف م ــتخدام العن واس
ــًا  ــة ثاني ــة والعمالي ــوق النقابي ــانية أواًل .. والحق ــه االنس ــد ترفض ــاق واح ــي نط ــب ف ــي تص ــت فه وان اختلف
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الدولية  العمل  منظمة  نظمت 
للتضامن  السنوي  التضامن  يوم 
فلسطين  ــب  ــع وش ــال  ــم ع مــع 
األخرى  المحتلة  العربية  واألراضي 
هامش  على  المتحدة،  األم  بقصر 
الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي 

المنعقد بجنيف.
حضورا  الدولي  الملتقي  وشهد 
العمل  أطــــراف  ــة  ــاف ك مكثفا 
المشاركين في المؤتمر، فضال عن 
جاي رايدر مدير عام منظمة العمل 
لشئون  الدولة  ــر  ووزي الدولية، 
الكويت  فى  والتنمية  التخطيط 
رئيسة  الصبيح  براك  صبيح  هند 
أمام  المشاركة  العربية  المجموعة 

مؤتمر العمل الدولي.
منظمة  عام  مدير  الملتقي  أدار 
المطيري،  فايز  العربية  العمل 
مؤكدا أن الحضور المكثف فى هذه 
للقيم  االنحياز  عن  يعبر  الجلسة 
العمل  لمنظمة  النبيلة  والمبادئ 
العدالة  أساسها  هى  التى  الدولية 
اإلنسانية  والكرامة  االجتماعية 
دعوة  وإطــالق  الشعوب  لجميع 
إضافية وصريحة إلى ضرورة التزام 
أطيافه  بجميع  الدولى  المجتمع 
ومكوناته بما أقره على نفسه من 
قوانين وإعالنات ومواثيق وشرعية 
الطبيعية  الحقوق  لضمان  دولية 
لإلنسان فى الحياة الكريمة اآلمنة.

العمل  ــر  وزي قــال  جانبه  ومــن 
شهال:  أبــو  مأمون  الفلسطيني 
واإلنساني  االقتصادي  الوضع  إن 
تردى  قد  وحدها  غــزة  قطاع  في 
بعد  خاصة  مأساويًا،  وأصبح  كثيرا 
العدوان اإلسرائيلي، حيث ان هناك 
حوالي 200 ألف عاطل عن العمل، 

الفئة  ضمن  الشباب  من  و%73 
العمرية من 16إلي 29 ال يعملون 

ودون دخل يذكر.
تردي  أن  إلى  شهال  أبو  ولفت 
واالقتصادية  االنسانية  األوضــاع 
على  السلبي  تأثير  له  بفلسطين 
فتي،  وإنه مجتمع  المجتمع، خاصة 
يمثل الشباب فيه ما نسبته %55، 
مليون   12 هناك  أن  إلي  مشيرا 
فلسطيني، و 5 ماليين منهم فقط 
يعيشون على أرض الوطن، مؤكدا 
كبري  كارثة  ذاته  حد  في  ذلك  أن 
العالم  أمامها  يصمت  إال  يجب 
ومنظمة  الدولي  المجتمع  ،داعيا 
أجل  من  بالضغط  الدولية  العمل 
إيقاف توسعات القوى الرجعية فى 
اسرائيل عن مخططاتها المستمرة 
الفلسطيني  الشعب  ابــادة  فى 

االعزل.
جاي  قــال  السياق  نفس  وفــي 
رايدر المدير العام لمنظمة العمل 
الدولية: »إن منظمته تهدف دائما 
االجتماعية  العدالة  إرســاء  إلــى 
العام عن  تقريره هذا  أن  ،موضحا 
األوضاع فى فلسطين غير سار فقد 
فلسطين  في  األوضاع  أن  تالحظ 
مقارنة  الــتــدهــور  فــي  استمرت 
بالسنة الماضية وأصبحت متفجرة 
نمو  مــعــدل  أن  حيث  وخــطــيــرة 
االقتصاد الفلسطيني تراجع إلى %2 
والبطالة زادت حتى وصلت إلى %27 
ووضع الشباب مأساوي حيث بلغت 
نسبة البطالة بينهم إلى %40 .«.

منظمة  أن  »رايـــدر«  وأضـــاف 
الوسيلة  أن  ترى  الدولية   العمل 
الشعب  معاناه  ــة  إلزال الوحيدة 
االحتالل،  إنهاء  هو  الفلسطيني 

العمل  منظمة  التزام  عن  معربا 
لتعزيز  الدعم  تقديم  الدولية على 
التعاون بين الشركاء االجتماعيين 
سياسات  ودعـــم  فلسطين  فــي 

التشغيل وتوفير الحماية.
سفير  كــونــوتــســون  ــان  ي ــا  أم
المخاطر  عن  تحدث  فقد  السويد 
التى جاءت فى تقرير المدير العام 
،خاصة  الدولية  العمل  لمنظمة 
أن  ،موضحا  غزة  قطاع  فى  الوضع 
تسببت  عليها  االخــيــرة  الــحــروب 
والشركات  المصانع  تدمير  فى 
الفلسطينيين  مــن   %70 وأن 
عاطلون  الثالثيين  ســن  دون 
النساء  نصف  ،وأن  العمل  عــن 
مستوى  ،وأن  البطالة  يعانون 
النصف. ــى  ال انخفض  العيشة 

من جانبه قال يورغون رونيست، 
فى  األعمال  أصحاب  فريق  رئيس 
العام  لهذا  الدولي  العمل  مؤتمر 
األراضي  فى  االقتصادي  الوضع  أن 
،مما  بالخير  يبشر  ال  المحتلة 
يتطلب التدخل الدولي فى الجانب 
المشاريع  ــم  ،ودعـ االقــتــصــادي 
فرص  لخلق  المستدامة  والتنمية 
عمل ،وحث منظمة العمل الدولية 
ــة  ــادة الــمــشــاريــع االص ــ عــلــى زي
داخل  الالئق  والعمل  بالتدريب 

األراضي المحتلة .
أما لوك كورتيبيك رئيس فريق 
العمال، فقد دعا إلى الدفع بعجلة 
توقفها،  ــدم  وع الــســالم  عملية 
فى  العمال  فريق  رئيس  ورصــد 
المأساوية  الحالة  الدولي  المؤتمر 
التى يعيشها العامل فى فلسطين 
والتنقل  العيش  فى  ضيق  من 
أنه  ،مؤكدا  الالئق  العمل  وفرص 

،وبناء  االحتالل  جالء  سوى  حل  ال 
اقتصاد قوى فى فلسطين.

أعطى  الملتقى  نهاية  ــى  وف
إلى«اورسوال  الكلمة  »المطيري« 
المكتب  فى  كولكي«المسئولة 
الدولية  العمل  لمنظمة  اإلقليمي 
بيروت  فى  ومقره  العربية  للدول 
مؤسسة  إنشاء  فكرة  رصدت  ،حيث 
إلدارة  مستقلة  إجتماعي  ضمان 
نظام الضمان والحماية االجتماعية 
فى فلسطين، بتكلفة ما يقرب من 

أربعة ماليين دوالر امريكي .
وقالت: إن األراضي الفلسطينية 
 4.5 األن  تضم  التى  المحتلة 
ومازالت  كانت  فلسطيني،  مليون 
فى حاجة إلى إرساء أرضيات حماية 
منظمة  تنفذه  ما  وهو  اجتماعية 
العمل الدولية االن، بهدف تحسين 
فى  للعامليين  والضمان  الحماية 
.وقدمت  واسرهم  الخاص  القطاع 
شرحت  تقريرا  المنظمة  مسئولة 
خالله أبعاد المشروع الذى يستغرق 

تنفيذه سنتين ونصف السنة.
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تقرير المدير العام لمؤتمر العمل الدولي في الدورة 104 – 2015 
حـول مـبـادرة المئـوية بشــأن مستـقبـل العمـل

في الدورة 102 سنة 2013 وعد 
لمنظمة  العام   المدير  رايدر  جي 
العمل الدولية بتقديم وجهة نظر 
للتصدي للتحديات المختلفة والتي 
تعصف بواقع العمل و العامل وقد 
 104 الــدورة  هذه  في  رايدر  قدم 
»مستقبل  مسمى  تحت  مبادرة 
العناوين  ــد  اح ــي  وه الــعــمــل« 
بها  تحتفل  سوف  والتي  السبعة 
منظمة العمل بعيدها المئة بسنة 

2019م. 

وتتمحور مبادرة رايدر »مستقبل 
أربعة  حول  مئوية«  مبادرة  العمل 

محاور رئيسية وهي: 

1.العمل والمجتمع. 
2. تنظيم العمل واالنتاج. 

3. فرص العمل الالئقة للجميع. 
4. إدارة العمل.  

تقريره  فــي  رايـــدر  ــدد  ح ــد  وق
منظمة  مؤتمر  ــى  ال الــمــرفــوع 
العمل الدولية ان عدم وجود رؤية 
حول  واستراتيجية  المدى  طويلة 
البد  خلل  هو  ومستقبله  العمل 
به  السماح  يمكن  وال  اصالحه  من 
العمل  منظمة  مثل  منظمة  في 
على  فقط  التركيز  وان  الدولية. 
والمركزة  المدى  القصيرة  البرامج 
خطأ  هو  اهميته  من  الرغم  على 
والنظر  الوراء  إلى  فالعودة  كبير. 
واسع  بشكل  العمل  موضوع  إلى 
و  االتجاهات  وتتبع  نطاقًا  وابعد 
العمل هو  التي تغيرت في  الطرق 
فرصة توفرها االحتفالية بالمئوية 

لمنظمة العمل الدولية في 2019. 
االستعانة  يتم  ان  رايدر  واشترط 
التمثيل  يتعدى  أكاديمي  بطاقم 
وتتبع  تحليل  يتم  حتى  الثالثي 
بالعمل  عصفت  التي  التغيرات 
واعتبر  الماضية.  سنة  مئة  خالل 
تضر  ال  إنها  االستعانة  هذه  مثل 
رايدر  واعتبر  الثالثي.  بالتمثيل 
تمد  المبادرة سوف  نتائج هذه  ان 
منظمة  النشطة  ملموسة  مشورة 

العمل الدولية في المستقبل. 

 العدالة االجتماعية
المبادرة  هذه  طرفي  واشترط 
العدالة  قضية  في  تساهم  ان 
الظرف  في  وخصوصًا  االجتماعية 
الحالي الذي يمر به العالم من عدم 
والخوف  اليقين  وانعدام  االمــن 
اتجاه  يتحول  ان  من  الموجود 
العمل من العدالة االجتماعية إلى 

اتجاه آخر مغاير. 

إنتاج أكبر و فقر أكثر 
من  واضحًا  ذلك  أن  رايــدر  رأى 
انعدام المساواة رغم ان االقتصاد 
العالمي في اعلى درجات االنتاجية 
المادية  الــوســائــل  يوفر  وهــذا 
وتلبية  الفقر  على  القضاء  في 
احتياجات البشرية بشكل اكبر من 
اي وقت سابق والحقيقة في وجهة 
نظر رايدر ان العكس هو الحاصل 
تولد  المالية  العمل  فاساليب 
بطالة  مرافقة  مستشريه  بطالة 
اجتماعي  وتقدم  ــار  وازده جزئية 
في مشهد متناقض يخلق توترات 

داخل المجتمعات. 

 محاربة الفقر
ان  تقريره  فــي  ــدر  رايـ وقـــال 
األطراف المؤسسة لمنظمة العمل 
الدولية اعلنت في سنة 1919 انها 
بمشاعر  مرفوعة  المنظمة  اسست 
في  والرغبة  واالنسانية  العدالة 
واشار  ودائم  عالمي  سالم  تحقيق 
اعالن فيالدلفيا الى ان الحرب ضد 
فيه.  هوادة  ال  عزمًا  تتطلب  الفقر 

وان المبادرة التي سوف تكتمل في 
للمنظمة   2019 المئوية  الذكرى 

يجب ان تجسد المشاعر نفسها. 
عملية التنفيذ: ومن اجل تنفيذ 
المبادرة اقترح رايدر ثالثة مراحل: 

المرحلة األولى :
المساهمة  على  ــدر  رايـ حــث 
الهيئات  خــالل  من  والمشاركة 
الثالثة )الحكومات، اصحاب العمل، 
و  الدولية  والمنظمات  عــمــال( 
ومن  والجامعات.  البحوث  معاهد 
ان  رايــدر  نظر  وجهة  في  المهم 
السياسية  الهيكلية  ايجاد  يتم 
هذه  كل  وتنظيم  ادراج  اجل  من 
المداخالت بحيث يمكن االستفادة 
منها في المرحلة الثانية والثالثة. 
كل  تجميع  ذلك  اجل  من  واقترح 
تلك المشاركات في االربعة محاور 
السابقة )العمل والمجتمع- تنظيم 
العمل  فــرص   – واالنــتــاج  العمل 
العمل(.  ادارة   – للجميع  الالئقة 
ليس  ذلك  هدف  ان  رايدر  واضاف 
تقييد المشاركات ولكن ضمان ان 
مبعثرة  المشاركات  هذه  تكون  ال 
في  تنشر  ان  على  مترابطة  وغير 

اواخر عام 2016. 
المرحلة الثانية:

المرحلة  ــأن  ف ــدر  رايـ وحسب 
لجنة  إنشاء  إلــى  تهدف  الثانية 
مستقبل  بشأن  المستوى  رفيعة 

ــدورة  ال تقرير  ولتقديم  العمل 
الثامنة بعد المئة 2019 للمؤتمر. 

المرحلة الثالثة:
حسب رايدر فان المرحلة الثالثة 
 2019 المئوية  عام  تكون  سوف 
ان  ــدر  رايـ السيد  يعتقد  حيث 
األول  النصف  في  الثالثة  االطراف 
ببلوغ  تحتفل  ســوف  العام  من 
عام  مئة  الدولية  العمل  منظمة 
العليا  اللجنة  تقرير  يقدم  وسوف 
المقرر في المرحلة الثالثة في اطار 

النقاش العام. 
والحماية  والفقر  الــوظــائــف 
في  ــدر  راي واسهب  االجتماعية: 

مشروع الوضع الحالي للعمل: 
1.معدل النمو العالمي :

ما  االزدهار  ان  رايدر  افاد  حيث 
زال مستمرًا اال ان النمو االقتصادي 
بقبل  مقارنًة  بكثير  ادنى  العالمي 
سنة  العالمية  المالية  األزمـــة 
البيانات  كمًا من  أعطى  و   .2008

هول معدالت البطالة. 

المدير العام  لمنظمة العمل الدولية / الرفيق جاي رايدر

علــى  القضــاء   : رايــدر 
الفقر صار أصعب بســبب 
أســاليب العمــل المتبعــة 
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1. معدالت البطالة ارتفعت من 
200 مليون شخص في 2008 إلى 

230 مليون شخص في 2015. 
إلى  بالنسبة  الشباب  بطالة   .2
بطالة السكان تصل إلى الضعف. 

النساء  مشاركة  معدالت   .3
بالنسبة إلى الرجال %26. 

نسبة الفرق بين اجر النساء إلى 
اجر الرجال %20. 

حجم  هو  شخص  مليون   4.40
الزيادة في سوق العمل. 

االقــتــصــاد  عــلــى  يتعين   .5
العالمي إيجاد 600 مليون وظيفة 

بين اليوم و 2030. 
جميع هذه الوظائف سوف تكون 

في قطاع الخدمات على األرجح. 
عل  العالمية  العمالة  تتوزع   .6
قطاع الخدمات 49% - الزرعة %29 

- الصناعة %22. 
)فوق  المسنين  عدد  يزداد   .7
65 سنة( من 8% سنة 2015 إلى 

14% في سنة 2040. 
هناك  النامية  البلدان  في   .8
3019 مليون عامل يعيشون باقل 
من 1.25 دوالر امريكي في اليوم. 

من  العمال  حصة  انخفضت   .9
من   %10 بنسبة  المحلي  الناتج 
السبعينات  منذ   %65 إلى   %75
وإلى اليوم وهذا فقط في البلدان 

النامية. 
والحماية من الفقر متوفرة   .10
فقط.  العالم  سكان  من   %27 لـ 

على  الدولي  الطابع  2.اطفاء 
االنتاج :

حسب رايدر فان انتشار سالسل 
التوريد العالمية جعل من الصعب 
النهائي  المنتج  انتاج  بلد  تحديد 
واصبح اقرب إلى »صنع في العالم« 
وبدل من ان يقوم هذا بفتح ابواب 
جديدة للعمالة للخروج من شراك 
من  ذلك  من  بالعكس  قام  الفقر 
والتي  العالمية  التنافسية  خالل 
العمل  ظروف  على  نزواًل  ضغطت 
واحترام الحقوق األساسية. واضاف 
رايدر ان حجم الهجرة الدولية بلغ 
232 مليون عاملة و عامل يعانون 

من العنصرية و كره األجانب.  
نوعية العمل :  .3

بالعالم  العاملين  نصف  يعمل 

ترتفع  و  المنظم  غير  القطاع  في 
النسبة في البلدان النامية. 

عامل  مليون   2.3 ويلقى 
ذلك  ــوازي  ويـ ــام  ع كــل  حتفهم 
المهنية  األمراض  من  كبيرًا  عبأ 
والذي يثقل على حسب رايدر نظم 
 %4 بحوالي  االجتماعية  الحماية 
من االنتاج العالمي. واضاف رايدر 

بالتكاليف  متزايد  وعي  هناك  ان 
البشرية واالقتصادية الناشئة عن 
اإلجهاد  من  الحالية  المستويات 
بات عدد األشخاص في سن  حيث 

باستطاعهم  يعد  لم  الذي  العمل 
يتجاوز  صحتهم  العتالل  العمل 
عن  العاطلين  االشــخــاص  عــدد 
نصف  ان  ــدر  راي ــاف  واض العمل. 
دول  في  يتواجدون  العالم  عمال 
الحرية  اتفاقية  على  تصدق  لم 
الحق  وحماية   )87( النقابية 

التنظيمي.  

مليون   168 هناك  ــزال  ي وال 
ضحية  مليون   21 و  عامل  طفل 
وان  الجبري  العمل  ــراك  ش في 
ما  العالم  مستوى  على  العمل 
اساس  على  بالتمييز  متأثرًا  زال 

الجنس والعرق والدين واالعاقة. 

المتوقعة  الــتــطــورات   .4
ان  رايـــدر  واضـــاف  مستقباًل: 
سوف  مــا  عــو  العمل  مستقبل 
نبني  ان  فــي  ويتمثل  نصنفه 
نصبو  ما  صورة  على  المستقبل 
في النهاية نتيجة لقرارات حاسمة 
الوطني  المستوى  على  وخاصة 
التغييرات  من  رغم  على  والدولي 
ذلــك.  مــن  بعيدًا  تحصل  التي 

سفير البحرين في سويسرا
عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  تأسيس  بعد 
لحضور  سنويا  موعدا  جنيف  أصبح  البحرين، 
تمتد  التي  الدولية،  العمل  منظمة  فعاليات 
ويحضر  سنة.  كل  في  إسبوعين  من  أكثر  إلى 
العمل  وزير  ووكيل  العمل  وزير  المؤتمر  هذا 
بالتناوب؛ أي أنهم ييقومون بترتيب حضورهم 
هذا  في  البحرين  حكومة  تمثيل  يغيب  ال  حتى 
العادة  في  معهم  أيضًا  ويحضره  المؤتمر، 
العالقات  مسؤول  وهو  األمين  فاروق  النشيط  
الحدث  هذا  ويكون  العمل.  وزارة  في  الدولية 
فرصة كبيرة أيضًا للتعرف على الوفود المشاركة 
حيث  العربية،  الدول  وخصوصًا  الدول،  كل  من 
العربية  النقابية  الهياكل  في  االنتخابات  إن 
تأتي كل مرة بوجوه جديدة في قيادة االتحادات 
العادة  في  تحضر  التي  والمركزية  القطاعية 
الوفود  أحجام  وتتفاوت  الفعاليات.  هذه  أيضًا 
العمالية، لكن أضخمها على اإلطالق هو الوفد 
العمالي من جمهورية مصر العربية وهذا بسبب 
مليون   42 عضويته  في  يضم  االتحاد  هذا  أن 
عامل مصري، وهو ما يجعل النقابات القطاعية 
 24 عددها  يبلغ  والتي  العامة،  والمسماة  فيه 
منهما،  كل  عن  بشخصين  تمثل  عامًا  اتحادًا 
إلى  للتعرف  بدعوتهم  المصري  السفير  ويقوم 
جهود الطاقم الدبلوماسي المصري في سويسر 

وفي مقر األمم المتحدة. وكذلك يفعل السفير 
الكويتي، حيث يلتقي – في الكثير من المرات - 
بممثلي اتحاد عمال الكويت،  لمتابعة وجودهم 
حذوهم  ويحذو  الكويت،  لعمال  وتمثيلهم 
باقي السفراء من لبنان والجزائر وتونس وقطر 
واإلمارات وعمان واألردن وباقي الدول العربية.  
ان  أاستطيع  لم   2012 عام  منذ  أنه  الغريب، 
مرة  سوى  سويسرا  في  البحرين  بسفير  التقي 
كان  عندما  المطار  في  صدفة  والتقيته  واحدة، 
وصولنا  صادف  حيث  العمل،  وزير  استقبال  في 
مع وصول الوزير، ولم أعرف أنه السفير إال بعد 
وأنه  فالن،  قريب  بأنه  زمالئي  أحد  أخبرني  أن 
سفير البحرين في سويسرا.واعتقدت حينها أن 
وأنه مستهدف  أمنية،  لدواٍع  الرجل مختفٍ  هذا 
لدوره النشط في األمم المتحدة، ولكن بعد أن 
أن  الحظت  يوم،  من  أكثر  سويسرا  في  قضينا 
من  فيها  والدبلوماسيين  المسؤولين  جميع 
دون مرافقة وحراسة، حتى وكيل وزارة العمل في 
بالصدفة،  مساًء  مرة  أكثر من  التقيته  البحرين 
وكان يمارس الرياضة من دون أن يكون محاطًا 
إال بزميل له من وزارة العمل في أحسن األحوال. 
وقلت بعدها إن سفير البحرين  في سويسرا 
ولكنني  ومتابعتها،  البحرين  بقضايا  مشغول 
من  يتابعها  أن  األفضل  من  أليس  تساءلت 

الدولية   العمل  منظمة  فعاليات  حضوره  خالل 
أو مجلس حقوق اإلنسان، والتي أنا موجود بها 
دائمًا، ولكني لم ألحظه إلى يومنا هذا. وتفاجأت 
قطر  دولة  ضد  الشكوى  طرح  عند  المرة  هذه 
وجود السفير القطري كل يوم في منظمة العمل 
الدولية اللتقاء ممثلي العمال وأصحاب األعمال، 
قضية  لمناقشة  قطر  مع  بالوقوف  إلقناعهم 
العمل الجبري المرفوعة ضد دولة قطر في لجنة 
المعايير، حيث لم يغب هذا السفير يومًا واحدًا 
منذ بداية المؤتمر في 31 مايو 2015 إلى يوم 
األربعاء الموافق  10 يونيو 2015، حيث ُطرحت 
مشكلة قطر وتم الرد عليها. حتى االجتماع الذي 
الرئيس  بصفته  الجاسم  عقيل  األستاذ  يعقده 
التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي، حضره 
سفير  يحضره  ولــم  الخليج  دول  سفراء  كل 
من  أيأس  لن  ولكنني  سويسرا.  في  البحرين 
والتقائه  السفير  سعادة  إلى  الوصول  محاولة 
والتعرف عليه، وسوف أكتب إلى المسؤولين في 
وزارة الخارجية من أجل فقط تزويدي باسمه أو 
صورته إن أمكن، وبالتأكيد سوف أحتفظ بهذه 
كل  وجه  في  كسالح  ألستخدمها  معي  الصورة 
التقينا  أمس  »يوم  لي  يقول  عربي  وفد عمالي 

سفير بلدنا!«.  

العامل  39
علي البنعلي 
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أسس االقتصاد
 الماركسي 

) قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج ( 
كتب : وديع عيسى 

إن دراسة المجتمعات اإلنسانية 
مادية  ظواهر  ــود  وج لنا  تبين 
فما  التاريخ.  في  فكرية  وظواهر 
هي العالقة بين هذين الصنفين 
أسباب  هي  ومــا  الظواهر،  من 

التغيرات التي تحدث فيها ؟
المثاليون، كهيغل  يرى  بينما   
مسار  يحدد  الــذي  هو  الفكر  أن 
ماركس  يذهب  حين  في  التاريخ، 
إلى أن البنية االقتصادية هي التي 
االجتماعي  التغير  أســاس  تحدد 
موضحا  اإليديولوجية،  واألشكال 
للمادية  ــرى  ــب ــك ال ــوط  ــط ــخ ال

التاريخية.
حيث يرى ماركس ان اإلنتاج هو 
البشرية،  المجتمعات  كل  أساس 
اإلنتاج  يتضمنه  شيء  وأهم  وأول 
على  المبذول  البشري  العمل  هو 
من  المستمدة  الــخــام  ــمــادة  ال
التطور  سر  ويكمن  الطبيعة، 
التاريخي للبشرية كله حتى يومنا 
الحالي في الطبيعة المتغيرة لهذا 

العمل البشري.
نحن نتعلم في المدارس تاريخ 
الملوك واألباطرة، وتاريخ الحروب 
واألديان، ومع ذلك فإنه من دون 
للغالبية  الــدائــم  اليومي  الكد 
العظمى من الناس لكان كل شيء 
الفائض  آخر مستحياًل. فمن دون 
والفالحون  العبيد  كــان  ــذي  ال
عام  بشكل  العاملة  والطبقة 
أن  الملوك  استطاع  لما  ينتجونه، 
استطاع  ولما  حروبهم،  يخوضوا 
اصحاب رأس المال  جمع ثرواتهم.

بأي  تقوم  ال  طبقات  وجود  إن 
ارتفعت  عندما  إال  يظهر  لم  عمل 
إنتاجية العمل البشري إلى مستوى 
اإلنتاج  فائض  توليد  ومع  معين. 
الذي يزيد عن الضرورات األساسية 
للبقاء على قيد الحياة أصبح ممكنا 
طبقات.  إلى  المجتمع  ينقسم  أن 
الذي  الزمن  من   %90 من  وألكثر 

سطح  يجوبون  البشر  فيه  كان 
ظل  في  يعيشون  كانوا  الكوكب 
نظام بدون طبقات وصفة ماركس 

بـ »الشيوعية البدائية«.
لقد حدثت االنطالقة األساسية 
منذ ما يقرب من ثمانية آالف عام 
فقط مع تطور األدوات التي مكنت 
البشر من زراعة األرض في األودية 
الخصبة. وباستخدام تلك األدوات 
فائضًا  ينتجوا  أن  البشر  استطاع 
الخاصة  احتياجاتهم  على  يزيد 
وبمجرد  الحياة،  قيد  على  للبقاء 
أن تمكنت مجموعة صغيرة منهم 
توافرت  الفائض  هذا  احتكار  من 
اإلمكانية لحدوث مزيد من التطور، 
إحكام  الطبقة  هذه  أحسنت  فقد 
للحصول  اإلنتاج  على  سيطرتها 
من  ممكن  قـــدر  أقــصــى  عــلــى 
الفائدة من عمل اآلخرين، فنشأت 
المدن وتطورت »الحضارة« وبدأت 
بالتشكل  االجتماعية  الطبقات  
التاريخ  فهم  يمكن  فال  وهكذا، 
اإلنتاج«  »أنماط  من  كسلسلة  إال 
وكل  ماركس،  بحسب  المختلفة، 
أو  عبودي  أو  )قبلي  إنتاج  نمط 
من  يتكون  رأسمالي(  أو  إقطاعي 
»قوى  هما:  أساسيين  عنصرين 

اإلنتاج« و »عالقات اإلنتاج«.
أ( قوى اإلنتاج:

واآلالت  األدوات  تشمل  وهــي 
والتكنولوجيا التي يخلقها العمل 
تضم  األوسع  وبمعناها  البشري، 
قوى اإلنتاج أيضًا معارف ومهارات 
البشر أنفسهم. وتطور قوى اإلنتاج 
المراحل  تطور  يجعل  الــذي  هو 
أمرا  البشرية  للحضارة  المختلفة 
األدوات  اختراع  فبدون  ممكنًا 
ظهرت  لما  واألسلحة  الحديدية 
اإلمبراطورية الرومانية على سبيل 
اختراع  ــدون  وب للوجود،  المثال 
كالسفن  البضائع  نقل  وسائل 
والسلع كالساعات والمصوغات لما 

ظهرت الرأسمالية نفسها.
التغيرات  أن  يعني  ال  ــذا  ه

كل  ببساطة  تحدد  التكنولوجية 
على  بل  المجتمع،  في  آخر  شيء 
العالقات  انتشار  كــان  العكس، 
وراء  للرأسمالية  االقتصادية 
حدوث الثورة الصناعية في العالم 
وصل  والــيــوم،  العكس.  وليس 
التطور التكنولوجي-األوتوميشن، 
الصناعية-  واألقمار  والكمبيوتر، 
معه  يصبح  الــذي  المستوى  إلى 
من  بأكملها  البشرية  تحرير 
والبؤس  والشاق  المرهق  العمل 
للمرة  ممكنا  أمرا  النطاق  الواسع 
األولى في التاريخ. ولكن ذلك لن 
الرأسمالية، فاألمر  يحدث في ظل 
بأنفسهم  العمال  بناء  إلى  يحتاج 
للمجتمع االشتراكي لتطوير ودفع 
قوى اإلنتاج التي تراكمت في ظل 
التطور  فإن  وهكذا،  الرأسمالية. 
التفاعل  على  يعتمد  التاريخي 
و«عالقات  اإلنتاج   قوى  بين  ما 
بعين  األخذ  يجب  لكن  اإلنتاج«، 
الذي  العكسي  المردود  االعتبار 
على  االعتماد  فرط  عن  ينتج  قد 
على  البشرية  غير  اإلنتاج  وسائل 
تراجع  حيث  من  أنفسهم  البشر 

مهاراتهم الجسدية والذهنية.
ب( عالقات اإلنتاج:

التي  الطريقة  إلى  تشير  وهي 
يتم بها تنظيم اإلنتاج على مستوى 
المجتمع، وتتعلق في المقام األول 
خاللها  من  يتم  التي  بالطريقة 
البشري  العمل  وتوزيع  تخصيص 
في  المختلفة  المهام  إنجاز  على 
العمل.  تقسيم  أي   - المجتمع 
إلى  اإلنتاج  عالقات  تشير  وثانيا، 
طريقة توزيع وسائل وقوى اإلنتاج 
واألدوات،  األرض،  )مثل  المختلفة 
والماكينات، والعقارات، والمصانع 
في  الطبقات  مختلف  بين  ..الــخ( 

المجتمع.
)تقسيم  الجانبان  ــذان  وهـ
اإلنتاج  وسائل  وتوزيع  العمل، 
الطريقة  يحكمان  الطبقات(  بين 
خاللها  من  يتم  التي  الخاصة 

استخالص فائض اإلنتاج.
إلى  المجتمع  انــقــســام  إن   
على  بالتالي  يعتمد  طبقات 
التي  المختلفة  اإلنتاج  عالقات 
تسود في المجتمع نفسه، فالناس 
في  يدخلون  اإلنتاج،  عملية  أثناء 
ومستقلة  ضرورية  معينة  عالقات 
إنتاجية  إرادتهم وفي عالقات  عن 
تطور  من  معينة  درجــة  تطابق 
ويكون  المادية،  اإلنتاجية  قواهم 
اإلنتاجية  العالقات  هذه  مجموع 
للمجتمع  االقتصادي  البناء  هو 
واألساس الفعلي الذي يقوم عليه 
البناء الفوقي القانوني والسياسي 
أشكال  تطابقه  ــذي  ال والديني 

اجتماعية محددة من الوعي.
إنتاج  أن أسلوب  يعتبر ماركس 
طبيعة  يعيّن  المادية  الحياة 
والسياسية  االجتماعية  الحياة 
والفكرية بشكل عام، وليس وعي 
كينونتهم،  يحدد  الذي  هو  البشر 
االجتماعية هي  كينونتهم  إن  بل 
التي تعيّن وعيهم. ويرى أن قوى 
عند  المادية،  اإلنتاجية  المجتمع 
مرحلة معينة من تطوره، تتصادم 

مع عالقات اإلنتاج القائمة. 
تلك  عــنــد  ــات  ــعــالق ال فتلك 
ماركس-  رأي  بحسب   - المرحلة 
على  تعمل  أشكال  من  تتحول 
أغالل  إلى  اإلنتاجية  القوى  تطور 
تقيد هذه القوى، حينها يبدأ عصر 
وبتغير  االجتماعية،  الثورة  من 
األساس االقتصادي يتغير بدرجات 
متفاوتة من السرعة البناء الفوقي 
في  ننظر  وعندما  بأسره،  الهائل 
تغيرات كهذه، يجب دائما أن نميز 
بين التغير المادي لظروف اإلنتاج 
إثباته  يمكن  الــذي  االقتصادي 
وبين  دقيقة  علمية  بطريقة 
والسياسية  القانونية  األشكال 
وباختصار  والفلسفية،  والفنية 
التي  اإليديولوجية  األشكال  بين 
هذا  خاللها  مــن  الــنــاس  يعي 

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

 تعديل قانون التأمينات االجتماعية

خالف أصحاب العمل واللجنة العمالية

فصل 109 موظفين بجامعة القاهرة

مطالبات بحرية التنظيم النقابي

لقاء عمالي عربي لبناني في جنيف

اعتقال 60 صياد فلسطيني

إضراب عمال النقل باألرجنتين

تطبيق برنامج حماية األجور

اعتصام 2300 عامل في شركة هندسية

»الوطنية للدواجن« تسرح جميع العمال

نقابة عمال الكهرباء تعلن اإلضراب

وفاة عامل فلسطيني

فصل 20 ألف عامل من »ماليزيا أير الينز«

منع العمل تحت أشعة الشمس

وفاة عامل بعد سقوطه من بناية

»العمل« تحذر من تشغيل األطفال

WFTU دورة نقابية بحضور ممثلة

اإلتحاد الوطني للنقابات يحي معلمي لبنان

تسريح آالف العمال في صناعة النفط االميركية

اتفاقية تدريبية مع النرويج
أكــد ممثلــو النقابــات العماليــة ضــرورة اإلســراع فــي إجــراءات 
والتأمينــات  العمــل  قانونــي  علــى  الالزمــة  التعديــالت 
االجتماعيــة، ومــن جملــة هــذه المطالــب توفيــر حمايــة 
ــاس  ــال المس ــي ح ــات ف ــديد العقوب ــي وتش ــو النقاب للعض
بحقوقــه أو حرمانــه مــن عملــه، وإنشــاء محاكــم عماليــة، 
ورفــع الحــد األدنــى للزيــادة الســنوية. وفصــل ســن العامــل 

عــن مــدة الخدمــة واإلصابــات المهنيــة.

قــال رئيــس اللجنــة الوطنيــة العماليــة الســعودية إن اللجنــة 
ــاع  ــي القط ــعودي ف ــب الس ــى لرات ــد األدن ــع الح ــعى لرف تس
الخــاص إلــى5800 ريــال. وكشــف رئيــس اللجنــة عــن وجــود 
ــت  ــن اقترح ــي حي ــدوام، وف ــاعات ال ــض س ــأن خف ــالف بش خ
اللجنــة خفــض ســاعات الــدوام إلــى 40 ســاعة أســبوعيًا، 
ــاعة  ــى 45 س ــدوام إل ــاعات ال ــض س ــل خف ــاب العم رأى أصح
ــًا أنهــم فــي انتظــار أن  ــداًل مــن 48 ســاعة، مبين أســبوعيًا ب

ــورى. ــس الش ــة اإلدارة بمجل ــتَّ لجن تبُ

قــررت جامعــة القاهــرة إنهــاء عقــد 38 عامــاًل بكليــات 
والعلــوم  واالقتصــاد  واآلداب  والعلــوم  »التجــارة 
ــدرات  ــم المخ ــوت تعاطيه ــد ثب ــك بع ــية«، وذل السياس
مــن خــالل التحاليــل التــي أجريــت لهــم. وأحالــت إدارة 
الجامعــة 23 إلــى التحقيــق لنفــس الســبب، وبذلــك بلــغ 
ــم،  ــة تعاقداته ــت الجامع ــن أنه ــن الذي ــدد العاملي ع
منــذ بــدء تنفيــذ تحاليــل المخــدرات للعمــال حتــى اآلن، 

ــة.  ــام بالجامع ــف  األقس ــن مختل ــال م 109 عم

ناشــد مجموعــة مــن النشــطاء الملــك عبــد الثانــي ملــك 
ــة التنظيــم  ــة بحري األردن، بضــرورة إدراج القوانيــن الخاص
النقابــي فــي أعمــال مجلــس األمــة ليتــم إقرارهــا، حيــث 
نصّــت التعديــالت الدســتورية للعــام 2011 وبشــكل صريــح 
علــى حــق األردنييــن فــي تشــكيل النقابــات واالنضمــام إليها 
وبنــاًء عليــه طالــب النشــطاء أن يتــم إقــرار القوانيــن الخاصــة 
الطياريــن،  الجامعــات،  أســاتذة  )المحاســبين،  بنقابــات 

ــاجد(. ــة المس ــرعيين، أئم ــن الش المحامي

التقــى األميــن العــام لالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال 
ــدورة  ــي ال ــاركته ف ــش مش ــى هام ــوق عل ــب معت ــرب رج الع
جنيــف،  فــي  المنعقــدة  الدولــي  العمــل  لمؤتمــر   104
ــن،  ــان غص ــان غس ــي لبن ــام ف ــي الع ــاد العمال ــس االتح برئي
واالقتصاديــة  السياســية  األوضــاع  الطرفــان  وتبــادل 
ــة  ــة العربي ــهدها المنطق ــي تش ــة الت ــة والنقابي واالجتماعي
ــي  ــرب ف ــال الع ــاع العم ــى أوض ــك عل ــات ذل ــًا، وانعكاس حالي
البلــدان العربيــة وأمنهــم ووضعهــم المعيشــي واالجتماعــي.

أعلــن االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين أن االحتــالل 
»اإلســرائيلي« قــام باعتقــال 60 صيــادًا فلســطينيًا ومصــادرة 
ــًا منــذ إعــالن وقــف إطــالق النــار فــي 26 أغســطس  30 قارب
ــاد  ــس االتح ــا رئي ــالل. ودع ــة واالحت ــن المقاوم ــي بي الماض
العــام ســامي العمصــي فــي بيــان صحفــي، لوقــف االعتــداءات 
»اإلســرائيلية« المســتمرة علــى المزارعيــن والصياديــن فــي 
ــح  ــى فض ــان إل ــوق اإلنس ــات حق ــًا مؤسس ــزة، داعي ــاع غ قط

ممارســاته بحقهــم.

تســبب إضــراب فــي قطــاع النقــل والمواصــالت بشــلل كبيــر 
فــي أنشــطة الحيــاة اليوميــة، حيــث لــم تتمكــن أعــداد 
ــم،  ــر عمله ــى مق ــول إل ــن الوص ــن م ــن المواطني ــرة م كبي
ــرو  ــات مت ــارات وعرب ــالت والقط ــة الحاف ــن الحرك ــت ع وتوقف
االنفــاق، بينمــا تــم إلغــاء معظــم الرحــالت الجويــة مطالبــًة 
بمفاوضــات مــن أجــل زيــادة مفتوحــة فــي األجــور مــن دون 
ــورة  ــت بص ــد فرض ــة ق ــة األرجنتيني ــت الحكوم ــود. وكان قي

ــور. ــي األج ــبتها 27% ف ــادة نس ــة زي فعلي

أكــدت وزارة العمــل الســعودية أنهــا ملتزمــة بتطبيــق برنامــج 
ــد  ــاص للتأك ــاع الخ ــآت القط ــع منش ــى جمي ــور عل ــة األج حماي
مــن صــرف مســتحقات العمــال فــي وقتهــا، وتحديــد مســتويات 
ــب  ــن صاح ــاكل بي ــل المش ــن، وتقلي ــع المه ــي جمي ــور ف األج
ــوزارة تطبيــق هــذا البرنامــج علــى  العمــل والعامــل. وبــدأت ال
المنشــآت التــي يبلــغ عــدد العامليــن فيهــا 170عامــال فأكثــر، 
وقــدرت الــوزارة عــدد المنشــآت المشــمولة فــي هــذه المرحلــة بـ 

ــغ 432.901 عامــال. ــة تبل 2171 منشــأة بعــدد عمال

نّظــم 2300 عامــل بشــركة المشــروعات الهندســية فــي 
مصــر مظاهــرة حاشــدة فــي مقــر الشــركة تنديــدًا بوفــاة 
ــت  ــث قال ــام، حي ــاء االعتص ــقطوا أثن ــن س ــم الذي زمالئه
مصــادر إن العمــال قــرروا التظاهــر للتعبيــر عــن غضبهــم، 
ــدأ  ــذي ب ــام ال ــة االعتص ــذ بداي ــال من ــي 6 عم ــث توف حي
ــة  ــتحقاتهم المالي ــرف مس ــة بص ــًا للمطالب ــذ 43 يوم من
المتأخــرة منــذ ســبعة أشــهر، وأكــدت المصــادر أن هــؤالء 
ســقطوا بســبب عــدم قدرتهــم علــى شــراء العــالج الــالزم.

قــررت إدارة الشــركة الوطنيــة للدواجــن االســتغناء عــن جميــع 
العامليــن فــي فــرع مــن فــروع الشــركة، الــذي يعمــل فيــه مــا 
ــة  ــات العمالي ــه بســبب اإلضراب ــاًل، وإغالق يقــرب مــن 450 عام
فيــه. وصــدر بهــذا الخصــوص تعميــم إداري مــن قبــل الشــركة 
أعلنــت فيــه اغــالق الفــرع اعتبــارًا مــن يــوم الســبت 2015/6/6، 
ــة  ــس النقاب ــال رئي ــه. وق ــن في ــب العاملي ــرف روات ــف ص ووق
ــة  ــاالت مكثف ــاك اتص ــات إن هن ــي الصناع ــن ف ــة للعاملي العام
ــا. ــالق أبوابه ــن إغ ــل اإلدارة ع ــركة ووزارة العم ــع إدارة الش م

أكــدت نقابــة عمــال ومســتخدمي مؤسســة كهربــاء لبنــان فــي 
ــن  ــال م ــق بالعم ــا يلح ــرًا لم ــه ونظ ــاًء علي ــه بن ــا أن ــان له بي
خصومــات تمــس حقوقهــم ومكتســباتهم، تقــرر دعــوة جميــع 
ــف  ــراب والتوق ــى اإلض ــان إل ــاء لبن ــة كهرب ــي مؤسس ــال ف العم
عــن العمــل ضمــن مراكــز المؤسســة يومــي الثالثــاء واألربعــاء 
ــى  ــي المبن ــي ف ــر صحف ــد مؤتم ــع عق ــي 9 و2015/6/10 م ف
ــاء 2015/6/9  ــوم الثالث ــان ي ــاء لبن ــة كهرب ــزي لمؤسس المرك

ــا. ــرة صباح ــاعة العاش ــد الس عن

نــددت األوســاط العمالــة النقابيــة قــي فلســطين بجريمــة قتــل 
العامــل الفلســطيني خالــد لفــداوي حيــث اعتبرتــه شــهيد لقمــة 
العيــش بعــد أن استشــهد أثنــاء إجــراءات التفتيــش االحتالليــة، 
المعقــدة والحراســة األمنيــة  الجديــر بالذكــر أن اإلجــراءات 
المشــددة مــن الجانــب االســرائيلي هــي التــي تتســبب فــي مثــل 
ــا  ــرائيل م ــه اس ــذي تتبع ــري ال ــج البرب ــوادث. إن النه ــذه الح ه

هــو إال اســتخفاف بــإرادة ومقــدرات عمــال فلســطين.

بــدأت شــركة الطيــران الماليزيــة المتعثــرة »ماليزيــا أيرالينــز« 
إرســال خطابــات فصــل إلــى 20 ألفــا مــن عمالهــا مــع تحولهــا 
إلــى شــركة جديــدة، فــي محاولــة إلعــادة إنعــاش وضعهــا 
ــن  ــال الذي ــب العم ــف أغل ــيُعاد توظي ــن س ــي حي ــي. وف المال
ــن يعــاد  ــي 6 آالف عامــل ل ــإن حوال ــات الفصــل، ف تلقــوا خطاب
توظيفهــم بســبب إجــراءات خفــض نفقــات الشــركة. وقــال 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة إنهــا دعــت حوالــي 14 ألــف عامــل 

ــا. ــم 12 يوم ــد وأمامه ــان الجدي ــى الكي ــام إل ــى االنضم إل

تبــدأ وزارة العمــل الســعودية تطبيــق نظــام منــع العمــل تحــت 
ــى  ــك عل ــف وذل ــل الصي ــي فص ــه ف ــول ب ــمس المعم ــعة الش أش
ــاعة الـــ3  ــى الس ــرا إل ــاعة الـــ12 ظه ــن الس ــآت م ــع المنش جمي
ــبتمبر  ــف س ــى منتص ــام حت ــذا النظ ــل به ــتمر العم ــاء، ويس مس
ــة  ــالمة وصح ــى س ــوزارة عل ــرص ال ــار ح ــي إط ــك ف 2015، وذل
العامليــن فــي القطــاع الخــاص، وتوفيــر بيئــة عمــل صحيــة 
وآمنــة وفــق اعتبــارات الســالمة والصحــة المهنيــة، ومــا تقتضيــه 

ــة . ــب العمال ــان تجن ــل لضم ــة العم مصلح

أعلــن مســئولو شــركة ترســانة الســويس وفــاة عامــل بأحــد 
ــذ  ــب من ــد أن أصي ــه بع ــرًا بجراح ــرة متأث ــفيات بالقاه المستش
أســبوعين بنزيــف بالمــخ وكســر فــى الجمجمــة علــى خلفيــة 
ســقوطه مــن أعلــى بنايــة أثنــاء فتــرة العمــل و إجــراء عمليــات 
ــركة  ــال الش ــر أن عم ــل. يذك ــام العم ــد مه ــل بأح ــة و عم صيان
نظمــوا وقفــة احتجاجيــة عقــب واقعــة ســقوط العامــل للمطالبــة 
بمعالجــة القصــور فــي الشــركة و محاســبة المســئولين عــن 
الواقعــة و تطويــر جهــاز األمــن الصناعــي، وتجهيــز ســيارة 

ــة. ــة الحديث ــائل الطبي ــدث الوس ــعاف بأح إس

دعــت وزارة العمــل أربــاب العمــل اإللتــزام بعدم تشــغيل األطفال 
دون الســن القانونــي، مثلمــا دعــت أســر األطفــال العامليــن إلــى 
تحمــل مســؤولياتها و التنبــه لألخطــار و األضــرار التــي يتعــرض 
لهــا أطفالهــا. و أكــدت الــوزارة فــي بيــان لهــا أن عمــل األطفــال 
يمثــل إنتهــاكًا لحقوقهــم، داعيــة إلــى تضافــر الجهــود الدوليــة 
و الوطنيــة لمواجهــة هــذه المشــكلة. و تشــير أحــدث تقديــرات 
منظمــة العمــل الدوليــة التــي نُشــرت فــي العــام 2013 إلــى أن 

عــدد األطفــال العامليــن فــي العالــم يبلــغ 168 مليونــا.

أقــام االتحــاد العــام لعمــال فلســطين  وبالتعــاون مــع االتحــاد 
العالمــي للنقابــات WFTU  و بحضــور األميــن العــام حيــدر 
إبراهيــم  وممثــل WFTU   محمــد قنيبــي، الــدورة النقابيــة تحــت 
عنــوان« الســالمة و الصحــة المهنيــة فــي المواقــع و المنشــأت«، 
لتســليط الضــوء علــى وســائل الوقايــة مــن الحــوادث فــي كثيــر 
ــوا  ــل توف ــى أن 18 عام ــام إل ــن الع ــار األمي ــاالت و أش ــن المج م
هــذا العامممــا يعنــي ان ناقــوس الخطــر قــادم وال يشــير إلــى اي 

تقــدم فــي تطبيــق الشــروط الخاصــة بالســالمة المهنيــة.

حيــا االتحــاد الوطنــي لنقابــات العمــال والمســتخدمين فــي لبنان 
برئاســة كاســترو عبــد اهلل فــي بيــان لــه »المعلميــن فــي القطــاع 
النقابــي  القــرار  اســتعادة  الذيــن يخوضــون معركــة  العــام 
ــي  ــن ف ــوق المعلمي ــن حق ــع ع ــتقل المداف ــي المس الديموقراط
القطــاع العــام ومــن أجــل اســتكمال معركــة إقــرار سلســلة الرتب 
والرواتــب و ذلــك عــن طريــق الفصــل التعســفي للمعلميــن فــي 
ــن  ــن المعلمي ــد م ــا العدي ــي راح ضيحيته ــام و الت ــاع الع القط

ــن«. المخلصي

تســبب هبــوط اســعار النفــط فــي توقــف أكثــر مــن نصــف 
ــد  ــدة بع ــات المتح ــي الوالي ــاز ف ــط والغ ــتخراج النف ــات اس منص
إقــدام الشــركات علــى غلــق اآلبــار التــي لــم يعــد تشــغيلها 
مجديــا بمثــل هــذه األســعار المتدنيــة. وبحســب معهــد أيــه دي 
بــي لألبحــاث الــذي يتابــع فــرص العمــل واألجــور فــي الواليــات 
المتحــدة فــان 44 الــف وظيفــة فــي صناعــة التنقيــب عــن النفــط 
ــي.  ــر الماض ــت نوفمب ــا إختف ــة به ــات المرتبط ــاز أو الصناع والغ

ــع  ــاتٍ م ــة مباحث ــلطنة جلس ــال الس ــام لعم ــاد الع ــد االتح عَق
االتحــاد النرويجــي للنقابــات، أســفرت عــن توقيــع إتفاقيــة عمــل 
ــن  ــدد م ــى ع ــتمل عل ــرأة، تش ــباب و الم ــى بالش ــتركة تُعن مش
ــى  ــة إل ــنوات، باإلضاف ــع س ــالل أرب ــذ خ ــة تُنف ــج التدريبي البرام
ــاد  ــس االتح ــى رئي ــع عل ــر التوقي ــي. حض ــي و التقن ــم الفن الدع
ــات،  ــي للنقاب ــاد النرويج ــل االتح ــلطنة و ممّث ــال الس ــام لعم الع
حيــث ستســاهم اإلتفاقيــة فــي بنــاء قــدرات القيــادات النقابيــة، .

النجاح في إعادة المفصولين
ــال  ــكلة العم ــل مش ــان ح ــلطنة عم ــام لس ــاد الع ــتطاع االتح اس
المفصوليــن مــن شــركة بيكــر هيــوز، حيــث نجــح االتحــاد فــي 
ــى العمــل  ــرارات إنهــاء خدمــات 6 عمــال و إعادتهــم إل إلغــاء ق
وإلغــاء كل اآلثــار المترتبــة علــى قــرار اإلنهــاء، وأن تســتمر 
ــع شــروطه  ــرم ســابقًا بجمي ــًا للعقــد المب خدمــات العمــال وفق
وأحكامــه وبنفــس المســمى الوظيفــي، وصــرف المبالــغ الماليــة 

ــال. ــتحقة للعم المس

عمان 
السعودية 

صر
 م

األردن 
لبنان

فلسطين
حول العالم
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أخـبــار االتـحــاد الـعــالـمـي للـنـقـابـات
استنكار بالغ لما تتعرض له الرفيقة ألكساندرا ليبيري ممثلة االتحاد العالمي 

o  صورة جماعية مع االتحاد العام لعمال فلسطين 

احــتــجــزت ســلــطــات االحــتــالل 
الكساندرا  الرفيقة  الصهيوني 
العالمي  االتحاد  ممثلة  ليبيري 
السبت  ــوم  ي  WFTU للنقابات 
بمطار  يونيو2015،   13 الموافق 
طريقها  فــي  ــي  وه الــربــيــع  تــل 
فلسطين  عمال  مــع  للتضامن 
لتأسيس  السبعين  الذكرى  وإحياء 

االتحاد العالمي للنقابات. 

العالمي  ــاد  ــح االت واستنكر 
من  كبير  وعدد  للنقابات   WFTU
هذا  العربي  الوطني  في  النقابات 
االحتالل  قبل  من  الشنيع  الفعل 
فورا  عنها  اإلفراج  بسرعة  وطالب 
مهمتها  بمواصلة  لها  والسماح 
عمال  نقابة  أعربت  كما  النقابية، 
مع  الكامل  تضامنها  عــن  البا 
الرفيقة الكساندرا،  وأصدرت بيانًا 
تحيي  البا  عمال  نقابة  نصه:  كان 
اإلتحاد  لممثلة  النضالية  الــروح 
اليكساندرا...  للنقابات  العالمي 
رغم الحصار البد ان يأتي األنتصار 
العالية  المعنويات  هي  هكذا 
اإلتحاد  ممثلة  بها  تتحلى  التي 
العالمي للنقابات )اليكسانرا( وهي 
محتجزة في مطار »تل الربيع« لدى 

محاولة  في  اإلسرائيلية  السلطات 
إلى  والدخول  الحدود  عبور  منها 
المحتلة،  فلسطين  دولة  الحبيبة 
فلسطين  عمال  مــع  لتتضامن 
على  الـ70  بالذكرى  إحتفاء  وذلك 
للنقابات  العالمي  اإلتحاد  تأسيس 
)WFTU( مع األشقاء في إتحاد عام 
عازمة  أنها  حيث  فلسطين،  عمال 
على كسر الحصار رغمًا عن الكيان 
اليعرف  الذي  الغاشم  الصهيوني 
سوى لغة الحرب والدمار والغصب 
تعقيدًا  األمور  يزداد  وما  والنصب، 
للنقابات  العالمي  اإلتحاد  أن  هو 
المناهض  اإلتحاد  هو   )WFTU(
للكيان الصهيوني و العدو اللدود 
 ،)ITUC( للنقابات  الدولي  لإلتحاد 
الصهيونية  يدعم  األخير  فــأن 
بإحتوائه إتحاد عمال المستوطنات 
ــة )الــهــســتــتــروت  ــي ــل ــي ــرائ اإلس
بقيادة  بهيكليته  اإلسرائيلي( 
عيني،  عوفر  اإلتحاد  رئيس  نائب 
يناهض  الذي  األول  المقابل  في 
الغاصب  الصهيوني  الــكــيــان 
ويدعم عمال فلسطين وال يعترف 

بإسرائيل كدولة. 
تشجب  البا  عمال  نقابة  أن 
مبرر  الغير  اإلحتجاز  هذا  وتستنكر 

و  إنساني  الغير  ــراء  اإلجـ ــذا  وه
تطالب الكيان الصهيوني الغاصب 
اليكساندرا  عن  اإلفراج  سرعة  إلى 
وان  النقابية،  مهمتها  لمواصلة 
وإستهداف  التعرض  عــن  يكف 
يحملون  ــن  ــذي ال النقابيين 
تمثيل  وهــي  النبيلة  رسالتهم 
القوانين  إحترام  وضرورة  العمال، 
المعنية  الــدولــيــة  والــمــواثــيــق 
بسالمة النقابيين وعدم التضييق 
عليهم في اداء مهماتهم النقابية.

أعرب   له  بيان  وفى  جانبه  من 
العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد 

الشديدة،  ــه  ــت ادان عــن  ــعــرب،  ال
له  تتعرض  لما  البالغ  واستنكاره 
ممثلة  ليبيري  ألكساندرا  الرفيقة 
 ،WFTU للنقابات  العالمي  االتحاد 
تل  بمطار  احتجازها  ــر  أث على 
االحتالل  سلطات  قبل  من  الربيع 
طريقها  في  وهــي  الصهيوني، 
فلسطين  عمال  مــع  للتضامن 
لتأسيس  السبعين  الذكرى  وإحياء 

االتحاد العالمي للنقابات . 
وطالب سلطات االحتالل بسرعة 
لها  والسماح  فــورا  عنها  ــراج  اإلف

بمواصلة مهمتها النقابية. 

نقابة عمال البا تفوز بالجائزة األولى على العرب ألفضل تصميم 
البا  عمال  نقابة  حصلت 
ألفضل  األول  المركز  على 
الوطن  في  بوستر  تصميم 
المنافسة  ضمن   العربي 
التي أقامها االتحاد العالمي 
للنقابات )WFTU ( بمناسبة 
مرور 70 عامًا على تأسيس 
للنقابات  العالمي  االتحاد 

والذي تأسس عام 1945.
المجلس  ــوت  صـ ــد  وقـ
جوائز  منح  على  الرئاسى 
ملصقات  لثمانية  خاصة 
تقديرًا  مختلفة  قارات  من 
من  الملصقات  صورته  لما 

المرأة  قضايا  مثل  قضايا 
ــوف تقوم  والــشــبــاب.  وس
العالمي  ــاد  ــح االت ــة  ــان ام
بها  خاصة  طبعة  بــإعــداد 
وأســمــاء  الملصقات  كــل 
ستوزع  كما  مصمميها، 
على  الفائزة  الملصقات 
العالم  في  النقابات  مختلف 
أعضائهم  عدد  يبلغ  والتي 
منظوين  عامل  مليون   90

تحت  مظلة االتحاد. 
وقد صممت ملصق نقابة 
في  الــمــشــارك  البا  عمال 
 المسابقة الرفيقة ندى ناجي. 
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تكنولوجيا 

Galaxy S6 Active
كشــفت شــركة سامســونج عــن النســخة 
المقاومــة للمــاء والصدمــات مــن هاتفهــا 
ــي  ــي إس 6«، وه ــد »جالكس ــي الجدي الذك
اســم  عليهــا  أطلقــت  التــي  النســخة 
 Galaxy S6 أكتــف”   6 إس  “جالكســي 

.active
 active  Galaxy S6 الهاتــف  ويقــاوم 
المــاء والغبــار وفــق معيــار IP68، حيــث 
ــر،  ــق 1.5 مت ــى عم ــاء حت ــت الم ــل تح يعم
حتــى 30 دقيقــة، وقالــت سامســونج إن 
هيــكل الجهــاز صمــم ليوافــق المعاييــر 
العســكرية فــي تحمــل الصدمــات علــى 

األســطح الصلبــة.
ويملــك الهاتــف الذكــي الجديــد شاشــة 
 Super بقيــاس 5.1 بوصــات، مــن نــوع

 ،Quad HD تعمــل بدقــة عــرض ،AMOLED
ــك  ــل، وذل ــوح 1440×2560 بكس ــة وض ودرج
باإلضافــة إلــى معالــج Exynos 7420 الُثمانــي 
النــواة، والمطــوّر بدقــة تصنيــع 14 نانومتــرا.

 5.0.2 أندرويــد  بنظــام  الهاتــف  ويعمــل 
ــغ  ــوب”، وتبل ــم “لوليب ــارا باس ــروف اختص المع
 32 فيــه  األساســية  التخزيــن  ذاكــرة  ســعة 
جيجابايــت، والتــي ال يمكــن زيادتهــا، حيــث لــم 
 active Galaxy S6 تــزود سامســونج هاتفهــا

ــة. ــرة خارجي ــة ذاك ــذ لبطاق بمنف
ــرا  ــد بكامي ــف الجدي ــل، زوّد الهات ــي المقاب وف
خلفيــة بدقــة 16 ميجابكســل مدعومــة بفــالش 
ضوئــي، وكاميــرا أماميــة بدقــة 5 ميجابكســل، 
وببطاريــة ذات ســعة 3500 ميلــي أمبير/ســاعة 

ومدمــج بهــا ميــزة الشــحن الالســلكي.

هل تعلم؟
حاســبك  تــرك  تريــد  عندمــا   
ــن  ــن م ــن الزم ــرة م ــول فت المحم
يكــون  أن  يجــب  اســتعمال،  دون 
شــحن البطاريــة 50%، فــإذا تركتــه 
فتــرة طويلــة وكان شــحن البطاريــة 
تحــت 2% فســوف تخســر مــن عمــر 

االفتراضــي. البطاريــة 

iOS9 أبل تصدر جهاز
أزاحت آبل النقاب عن اإلصدار الجديد 
الذكية،  أجهزتها  تشغيل  نظام  من 
الذي سيأتي بعدة  9، وهو اإلصدار   iOS
تطبيقات جديدة، أبرزها تطبيق لتسهيل 
ما وصفته الشركة بالهجرة من أندرويد، 
Android Migration، وآخر الستعراض 
خدمة  حساب  إلدارة  وثــالــث  ــار،  األخــب

.iCloud التخزين السحابي
يقوم  التطبيق  أن  ــل  آب وأوضــحــت 
السلكيا بنقل بيانات وملفات مستخدمي 
أندرويد  أجهزة  من  الذكية  أجهزتها 
قوائم  كانت  سواء  خاصتهم،  القديمة 
أو  الصور  أو  الرسائل  أرشيف  أو  االتصال 

الفيديوهات أو مفضالت متصفح اإلنترنت 
اإللكتروني،  البريد  حسابات  بيانات  أو 
تطبيق  فــي  المسجلة  المواعيد  أو 
التقويم، أو الكتب المخزّنة على الذاكرة.

التطبيق سيقوم  أن  الشركة  وأضافت 
على  الموجودة  التطبيقات  بمطابقة 
بالتطبيقات  القديم  المستخدم  جهاز 
يقوم  ثم  ومــن  الجديد،  هاتفه  على 
باقتراح تنزيل التطبيقات غير الموجودة 
التطبيقات  ووضع  ستور،  آب  متجر  من 
 Wish قائمة  في  منها  المجانية  غير 
على  المستخدم  بحساب  الخاصة   List

.iTunes

ة الكتـب المجانـية تطبـيـق »ياقـوت« لقـراء
يتيــح تطبيــق »ياقــوت« لمســتخدمي الهواتــف الذكية 
ــن  ــددًا م ــح ع ــا يتي ــة، كم ــب المجاني ــراءة آالف الكت ق
الخيــارات، التــي يقــول مطــورو التطبيــق، إنهــا تجعــل 
مــن تجربــة القــراءة تجربة فريــدة من نوعهــا، بتقديم 
مجموعــة مــن اإلعــدادات للمســتخدم، ومــن هــذه 
ــتخدم  ــح للمس ــي تتي ــط الت ــدادات الخ ــدادات، إع اإلع
ــا  ــوط، كم ــن الخط ــزة م ــة ممي ــار مجموع ــة اختي حري
يناســبه. بمــا  الخــط  حجــم  بتعديــل  لــه  تســمح 

ويتميــز »ياقــوت« بكونــه تطبيــق عربــي مجانــي 
يتيــح لمســتخدميه قــراءة الكتــب بمنتهــى الســهولة. 



النهضة وصانعي  بناة  يا  أياديكم بقوة  أشد على 
التاريخ، فأنتم أيها الكادحون أمل المستقبل والجيل 
مجتمعنا  لتقدم  الحقيقي  والمحرك  به  الصاعد 
فإنه  يراها  وال  الحقيقية  تلك  يتجاوز  ومن  وتطوره، 
يتعامى عنها وعن قراءة الواقع المجتمعي، فال تقدم 
المنتجة  ألي مجتمع وال تنمية إال بمعيار تقدم قواه 
ومدى تطورها. كما أنه ال معنى ألي ديمقراطية مهما 
تحقق  لم  إن  مساحتها  واتسعت  سقوفها  ارتفعت 
للطبقة العاملة، السواد األعظم في المجتمع، الحياة 
عن  بعيدًا  أي  وظيفيًا؛  واآلمنة  المستقرة  المعيشية 
سياط الفصل التعسفي أو العقود المؤقتة، أما إذا جرّنا 
الحديث عن التغني بكرامة اإلنسان والعيش الكريم 
والمنصف  العادل  األجر  مفهوم  نلغي  أال  فحسبنا 
والقادر على الوفاء بمتطلبات المعيشة، وليس األجر 
المنكوب والمتهالك أمام تضخم األسعار، وتلك هي 
القرار  أصحاب  وضبطها  بحلها  المطالب  المعضلة 
ومعالجتها  التشريعات  وواضعو  السياسات  وراسمو 
بواقعية وعلمية، ضمن استراتيجية واضحة ومُلزمة 
واقتصاد صناعي متين قائم على اإلنتاجية والتنمية 
مجزية  بأجور  العمل  فرص  توفر  التي  الحقيقية، 
ذلك  ربما  نعم  المؤهلة،  الوطنية  الكفاءات  وتهيئ 
يكون حلمًا من األحالم، ولكنه ممكن أن يكون واقعًا 
وتم  اإلمكانيات  وسخرت  اإلرادة  توافرت  لو  وحقيقة 
االستغالل األمثل لثروات الوطن ووقف الهدر في المال 
العام، وتجاوزنا عقلية االقتصاد الريعي واالستهالكي 
واالعتماد على العوائد النفطية الناضبة .. ومضاربات 

السوق العقاري والسمسرة في أسعار األسهم. 
إن اقتصادنا الوطني اليوم يعطي مؤشرات مخيفة 
وارتفاع  العامة  الموازنة  اختالل  ظل  في  وسلبية 
النفقات،  تزايد  من  الحكومة  وشكوى  العام  الدين 
باتجاه  تدفع  ذلك  كل  تداعيات  تكون  أن  والخشية 
الدولة نحو خصخصة الخدمات األساسية ورفع الدعم 
عن السلع األساسية وانكماش المشاريع العامة التي 
منها  يسترزق  واليزال  الخاص  القطاع  عليها  يعتمد 
الوطني،  االقتصاد  هامش  على  ويقف  اتكالية  بكل 
وإن أسهم فيه فبأدنى الحدود وبرأس المال المتردد، 
بأجور  الوافدة  بالعمالة  البالد  إغراق  يفسر  ما  وهذا 
فيما  العمل  وزارة  جهود  تعثر  جانب  إلى  متدنية، 
أن  علمًا  األجور،  وتحسين  الوظائف  ببحرنة  يختص 
وخمسين  المائتين  أجر  حاليًا  تقترح  العمل  وزارة 
يُقال  أن  أقل من  أجر  وهو  الوطنية،  للعمالة  دينارا 
عنه متدني أو يعادل مستويات خط الفقر المجهول 
البنود  من  بات  والذي  االقتصادية،  إحصائياتنا  في 

السرية إن جاز التعبير...!! 
لقد أصبح من المسلم به أن العامل البحريني لن 
يكون هو الخيار األفضل للقطاع الخاص مهما بُذلت 
واألقل  البديل  هناك  أن  طالما  مشكورة،  جهود  من 
أجرًا وربما األكثر كفاءة إذا أردنا أن نكون منصفين في 

ظل اعتراف العديد من الجهات الرسمية والمسؤولة 
في  وملموس  مشهود  وخلل  شاسعة  هوّة  بوجود 
سوق  لمتطلبات  مواكبتها  وعدم  التعليم،  مخرجات 
المسؤولة  الجهات  ظلت  اللغز  وهذا  لدينا،  العمل 
تراوح فيه لسنوات من دون حل جذري، لذا فإن لدينا 
الشهادات  حملة  من  الوطن  أبناء  من  العديد  اليوم 
الجامعية عاطلين عن العمل وألوف مؤلفة من الذين 
متدنية  بأجور  ولكن  توظيفهم،  تم  طالعهم  لحسن 
جدًا تقل عن مائتين وخمسين دينارا.  قبل أيام قليلة 
جدًا رفض ديوان الخدمة المدنية مقترح خطة لبحرنة 
في  والمبكي  والمضحك  العام،  القطاع  في  الوظائف 
األمر، هو أنه إذا كان ذلك هو موقف الحكومة فكيف 
لجهود وزارة العمل أن تنجح في إقناع القطاع الخاص 
ببحرنة الوظائف!!؟  إنها لمفارقة غريبة في ظل مشهد 
وتشي  إيجابية  منها  أكثر  اقتصادي مؤشراته سلبية 
بتأزم الوضع المعيشي، ومما الشك فيه أن تداعياتها 
للطبقة  المعيشي  الوضع  على  ستنهال بشكل سيئ 
ألن  األولى  بالدرجة  المرشحة  ومكتساباتها  العاملة 
االقتصادي  االنكماش  حال  في  غاليًا  الثمن  تدفع 
العاملة  الطبقة  كانت  كم  يتذكر  وكلنا  ومتغيراته، 
ضرب  حينما  سنوات،  قبل  بها  التضحية  وتم  ضحية 
الدول، فقد  اقتصادات  العالمية  المالية  األزمة  زلزال 
والمؤسسات  المصارف  من  العديد  ساعتها  أقدمت 

المالية على فصل موظفيها وإنهاء خدماتهم. 
إننا على الرغم من كل ذلك فال غنى لنا عن التفاؤل 
وكلمة حق تقال وال يختلف اثنان منا عليها، بأنه رغم 
العديد  بكثير من  أفضل  السيئة فنحن  الظروف  كل 
من المجتمعات والدول.... فإن هذا ال يعني أال ننشد 
األفضل ونرفض الواقع المتعثر وننتقده لنبني عليه 
القادمة.أيها  وألجيالنا  لنا  تقدمًا  األكثر  المستقبل 
من  والعديد  واألحداث  الحقائق  تلك  العمال،  اإلخوة 
النقابية  الحركة  من  تستدعي  والشواهد  المؤشرات 
ومسؤولياتها  وضعها  مستجدات  ــام  وأم اليوم 
من  تطور  وأن  وحدتها  على  تحرص  بأن  النقابية 
صفوف  بين  مواقعها  من  وتقوي  نضالها  أشكال 
العمال وتنظم صفوفهم لتمثل إرادتهم وتدافع عن 
حقوقهم ومكتسباتهم، ومن يقف على رأس الحركة 
النقابية وقيادتها عليه أن يعي أهمية وضرورة وحدة 
التعددية  بها  تعصف  أال  يجب  التي  العاملة  الطبقة 
الطائفية.  ــاح  ري عضدها  من  تفت  وال  النقابية 
بال  ننشدها  فال  العمالية  الوحدة  ننشد  وعندما 
معايير وبال ضوابط، بل ننشد وحدة قائمة على وحدة 
شعبنا ووطننا وخارج هذا المفهوم فال مكان للحديث 
فالوحدة  عليها،  للبناء  قاعدة  توجد  وال  الوحدة  عن 
العمالية المرجوة هي تلك التي تضع مصالح الطبقة 
العاملة ولحمة شعبنا في مقدمة أجندتها وتدافع عن 
حقوق العمال ومكاسبهم بكل أمانة ووفاء، بعيدًا عن 

األجندات السياسية ومآرب القوى األجنبية.

بقلم / غازي الحمر

إخوتي العمال ......
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دبابيس نقابية
شــنو ســالفة مكتــب البــا فــي أمريكا، 
الــذي يقتــرض مبلغــا ماليــا مــن 
ــا البحريــن ليقــوم بشــراء  شــركة الب
األلمنيــوم مــن البــا البحريــن بنفــس 
ــع  ــم يبي ــن ث ــرض، وم ــغ المقت المبل
األلومنيــوم فــي أمريــكا بواســطة 
البــا أمريــكا، التــي تقــوم بســداد 
البــا  لشــركة  المقتــرض  المبلــغ 

البحريــن؟ )فوازيــر رمضــان(
* * * * * * *

يقــال إن أحــد المســؤولين الكبــار 
فــي الشــركة أمــر بتغييــر جــدول 
فــي  الرمضانيــة  الــدورة  مباريــات 
ألحــد  يتســنى  لكــي  البــا؛  نــادي 
المبــاراة  فــي  المشــاركة  العبيــه 
ــؤول. ــك المس ــق ذل ــة لفري المصيري
* * * * * * *

فــي الســابق كنــا نقــرأ عــن فعاليــات 
ــي  ــكل يوم ــا بش ــادي الب ــطة ن وأنش
اآلن  أمــا  المحليــة،  الصحــف  فــي 
علــى عقــب،  رأســا  انقلــب  فاألمــر 
فشــخصيات كبيــرة تحضــر افتتــاح 
ــدري  ــادي وال أحــد ي أحــد أنشــطة الن
عــن تلــك الشــخصية أو الفعاليــة، 
ــذي  ــا ال ــت اإلدارة وم ــم ربح ــرى ك ت
إعالميــا. خســرت  وكــم  وفرتــه، 
* * * * * * *

يعاقــب العامــل الدعــاء اإلدارة تأخــره 
عــن العمــل ثانيــة واحــدة بإنــذار 
الســنوية،  الزيــادة  مــن  وحرمانــه 
ولكــن عندمــا يتــوه العامــل للخــروج 
مــن مواقــف ســيارات العمــال حينهــا 
ــرة  ــك أن »كل تأخي ــر اإلدارة ذل تعتب

ــرة«. ــا خي وفيه
* * * * * * *

فــي الوقــت الــذي نشــاهد فيــه بعض 
األنديــة الخاصــة تحتفــل بالذكــرى 
ومواصلــة  الفتتاحهــا،  الســنوية 
الخدمــات  مــن  المزيــد  تقديــم 
ألعضائهــا، نجــد نــادي البــا علــى 
النقيــض مــن ذلــك، فهــو لآلســف 
ــع  ــطته ويتراج ــص أنش ــديد يقل الش
كثيــرا، حتــى أصبــح النــادي يغلــق 
ــب  ــان وعق ــي رمض ــي ليال ــه ف أبواب

صــالة التراويــح بنصــف ســاعة!!
* * * * * * *

كان نــادي البــا فــي الســابق متنفســا 
أعضــاءه،  مُحتويــا  لمرتاديــه 
وخصوصــا الجاليــات األجنبيــة مــن 
المناســبات  مختلــف  فــى  العمــال 
أنــه أصبــح اآلن غيــر  إال  واألعيــاد، 
عابــئ بهــم حيــث يجــدون أبوابــه 
دائمــا موصــدة فــي وجوههــم، وال 
الرســمية! العطــالت  أيــام  ســيما 


