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السنيور للمقربين فقط !

30

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
تطوير دوار البا إلى 3 مستويات 

حرق الرضيع علي الدوابشة حيًا

عمال البا يوقعون عريضة الوالء
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ــد  ــة ض ــا الوطني ــا حملته ــال الب ــة عم ــنت نقاب دش
التدخــات اإليرانيــة مؤخــرا تعبيــرًا منهــا عــن 
رفضهــا التــام عــن كل مــا يمــس قيــم الــوالء 

الحكيمــة. للبحريــن و قيادتهــا  واإلنتمــاء 

ــن  ــر خليفــة ب تلقــى صاحــب الســمو الملكــي األمي
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء برقيــة شــكر مــن 
ــاص  ــرار الخ ــى الق ــرًا عل ــا،  تقدي ــال ألب ــة عم نقاب
ــوم,  ــن اللح ــم ع ــع الدع ــل رف ــأن تأجي ــادر بش الص
وذلــك مــن أجــل تحقيــق  المزيــد مــن العدالــة 
ــب  ــس بغري ــرار لي ــذا الق ــث إن ه ــن حي للمواطني
علــى ســموه حفظــه اهلل، إنمــا جــاء معبــرًا عــن 
حكمــة ســموه فــي  التمــاس همــوم المواطنيــن 
ومراعــاة الظــروف المحيطــة بهــم تطبيــق هــذا 

ــذه .  ــى تنفي ــة عل ــور المترتب ــرار و األم الق
وقــد قــام ســموه حفظــه اهلل ورعــاه بإلغــاء قــرار رفع 
الدعــم ألكثــر مــن مــرة تقديــرًا مــن ســموه لوضــع 

المواطــن والمقيــم فــي مملكــة البحريــن. 

عـمـال الـبـا 

إســرائيل،  مــع  المطبعيــن  إلــى  رســالة  هــذه 
برائحــة  رســالة  وجراحــة،  الرضيــع  بــدم  مكتوبــًة 
حروقــة وصراخــه، إلــى االتحــاد العمالــي الــذي يضــم  
)الهســتدروت اإلســرائيلي( تحــت مظلتــه ويتفاخــر بــه. 

أعلنــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي تحويــل الدوار إلــى تقاطع من3مســتويات 
بتكلفــة تقــدر بحوالــي 47 مليــون دينــار بحرينــي.
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) التفاصيل 
ص 14(

ختام 
بطولة البا 

الكروية 

نقابــة البا ترســل برقية شــكر لســمو رئيــس الــوزراء تقديرًا 
ــوم   ــن اللح ــم ع ــع الدع ــل رف ــد تأجي ــموه بتمدي ــرار س لق

 يعانــي عمال البا من مشــكلة أرضية المواقف 
تشــققات  مــن  ومافيهــا  المســتوية  غيــر 
ــت  ــي كان ــجار الت ــذور األش ــبب ج ــة بس أرضي
ــل ص  7(  ــكان... ) التفاصي ــي الم ــة ف مزروع

ــيارات  ــف الس ــكلة مواق مش

نصائــح للمــرأة العاملــة
ــة الحفــاظ علــى صحــة المــرأة  لمعرفــة كيفي
العاملــة، ينصــح باتبــاع خطــوات بســيطة مــن 
شــأنها أن تحــدث فرقــا كبيرا فــي حياتها دون 
بــذل  الكثيــر من الجهــد. )  التفاصيل ص 17(

 اليونان تقف في وجه اإلمبريالية 

شخصية العدد : حسين شيرخان 
حــوار حــصـري 
لنـشــرة عـمـال 
البا مـع النقابـي 
والعامل السابق 
فـي شركـة الـبا 
حسين شريخان 
) التفاصيل ص22( 

الشيخة حياة آل خليفة 



العامل  2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ــة ــات اإليراني ــض التدخ ــة لرف ــن حمل ــا تدش ــة الب نقاب

حملتها  البا  عمال  نقابة  دشنت 
اإليرانية  التدخات  ضد  الوطنية 
مؤخرا تعبيرًا منها عن رفضها التام 
لكل ما يمس قيم الوالء و اإلنتماء 
للبحرين وقيادتها الحكيمة، وذلك 
في وقفة وطنية حازمة ضد كل ما 

يهدد امن و استقرار المملكة.
انطاق  النقابة  أعلنت  حيث 
تماشيًا  العمالية  الوطنية  الحملة 
االتحاد  أطلقها  التي  الحملة  مع 

وقد  البحرين،  عمال  لنقابات  الحر 
والعامات  العمال  توافد  توالى 
من جميع دوائر الشركة على منبى 
و  لتجديد والئهم  البا  نقابة عمال 
االجنبية  التدخات  ضد  وقوفهم 
الوطني. الــشــأن  فــي  الــســافــرة 

كما عبر عمال وعامات البا عن 
للوقوف  نقابتهم  مع  تضامنهم 
الحكيمة  القيادة  خلف  واحدًا  صفًا 

بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
وصاحب  المفدى،  البحرين  مملكة 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  سلمان 
السمو  وصاحب  الموقر،  الــوزراء 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل 
االعلى النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء حفظهم اهلل و رعاهم .

وأعرب رئيس نقابة عمال البا علي 
وعامات  اعتزاز عمال  البنعلي عن 
التوجيهات  على  ــاء  ــي االوف البا 
اإليرانية  التدخات  بشأن  السامية 
في شئون مملكة البحرين ، مؤكدًا 
لكل  العاملة  الطبقة  على مساندة 
الركن  الفريق  تصريح  في  جاء  ما 
آل  راشد بن عبداهلل  الشيخ  معالي 
يعبر  الذي  الداخلية  وزير  خليفة 

عن الروح الوطنية الصادقة . 

o  جانب من توقيع عريضة الوالء  o  عمال البا يوقعون على عريضة الوالء 

تابعوني وبتنجحون..

إدارة البا والطريق إلى الخط السادس 



نشرة شهرية تصدر عن :
نقابة عمال البا

رئيس مجلس اإلدارة :
علي عبداهلل البنعلي

رئيس التحرير :
ندى ناجي 

اإلشراف العام :

عبداهلل المعراج

 
 

العامل  3

“التأمينات”: 40 ألف مستحق لـ “بونس” المتقاعدين

صاحــب  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
آل  عيســى  بــن  حســام  الشــيخ 
أمــس  صبــاح  بمكتبــه  خليفــة 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
ــود  ــه الجه ــث مع ــث بح ــد، حي محم
الحكومــة  بهــا  تقــوم  التــي 
علــى  والحفــاظ  العمــال  لدعــم 
مكتســباتهم، فضــا عــن أنشــطة 
المقبلــة. الفتــرة  فــي  االتحــاد 

وأكــد الشــيخ حســام بــن عيســى آل 
خليفــة خــال اللقــاء، أن العمــال فــي 
مملكــة البحريــن يحظون بــكل أوجه 
الدعــم والتقديــر من قبــل الحكومة، 
وأنهــا تحــرص علــى توفيــر الظــروف 
الازمــة التــي تؤهلهــم لمواصلــة 
عمليــة  فــي  الوطنــي  دورهــم 
التنميــة الشــاملة التــي تشــهدها 
كافــة. المجــاالت  فــي  البحريــن 

تعكــس  أن  أهميــة  إلــى  ولفــت 
فــي  العماليــة  المشــاركات 
ــة  ــات اإلقليمي ــرات والفعالي المؤتم
والدوليــة حقيقــة مــا يحظــى بــه 
العمــال فــي البحريــن مــن منــاخ 
والتعدديــة،  الحريــة  مــن  واســع 
الصــورة  للعالــم  تبــرز  وأن 

عـمـال الـــبـــا 

التواصل والشكاوي 

تيلفون :
17837457 

البريد االلكتروني : 
Omalalba@gmail.com

العدد رقم )66( لشهر 
أغسطس 2015 

العدد 

المقاالت تعبر عن رأي 
أصحابها 

أمــر صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
مكافــأة  بصــرف  الــوزراء  رئيــس 
للمتقاعديــن بمبلــغ وقــدره 360 
دينــارًا لــكل متقاعــد يبلــغ معاشــه 
أو أقــل خــال شــهر  700 دينــار 
ــًا  ــك تكريم ــاري؛ وذل ــطس الج أغس
مــن  المتقاعــدون  قدمــه  لمــا 
عطــاٍء فــي خدمــة الوطــن، وترجمــًة 
الوطنــي  المجلــس  الهتمــام 
الشــورى  )مجلــس  بغرفتيــه 
بالمتقاعديــن  النــواب(  ومجلــس 

عنهــم. والمســتحقين 
ــادر كل  ــامي ب ــر الس ــذًا لألم وتنفي
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  مــن 
التقاعــد  وصنــدوق  االجتماعــي 
العســكري مــن جانبهمــا بحصــر 
وإتمــام  المســتحقين،  أعــداد 
لصــرف  الازمــة  اإلجــراءات  كل 
وذلــك  لمســتحقيها  المبالــغ 
الماليــة،  وزارة  مــع  بالتنســيق 

اســتعدادهما  مؤكديــن 
لصــرف  وجاهزيتهمــا  التــام 
ــًا  ــتحقيها تزامن ــأة لمس المكاف
ــطس  ــهر أغس ــات ش ــع معاش م

الجــاري.
عــدد  أن  إلــى  يشــار 
المســتفيدين مــن المكافــأة 
فــي القطــاع العــام قــد بلــغ 

16,770 متقاعــدًا، بينمــا يبلــغ 
عــدد المســتفيدين مــن صــرف 
المكافــأة فــي القطــاع الخــاص 
بإجمالــي  متقاعــدًا،   23,799
مســتفيدًا   40,569 عــدد 
العــام  للقطاعيــن  تقريبــًا 
والخــاص وذلــك وفقــًا لقاعــدة 

الهيئــة.  بيانــات 

______________________________________________________________________________________________________
_

حسام بن عيسى: العمال يحظون بكل الدعم والتقدير 

o  الشيخ حسام بن عيسى 

الحضاريــة التــي تتميــز بهــا 
باعتبارهــا  البحريــن  مملكــة 
الرائــدة  الــدول  إحــدى 
العمالــي  الصعيــد  علــى 
المنطقــة. فــي  والنقابــي 

رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
ــكر  ــص الش ــن خال ــن ع البحري
والتقديــر للحكومــة علــى مــا 
تقدمــه مــن دعــم ومســاندة 

ــا  ــو م ــة، وه ــة العمالي للحرك
أســهم فــي تنميــة أوضاعهــم 
المعيشــية وتطويــر قدراتهــم 
المهنيــة والعمليــة، مؤكــدا 
اســتمرار االتحــاد فــي العمــل؛ 
مــن أجــل االرتقــاء بأوضــاع 
العمــال والحفــاظ علــى مــا 
ــبات  ــن مكتس ــم م ــق له تحق
ــع  ــود بالنف ــا يع ــا بم وزيادته

ــن. ــى الوط عل



وشؤون  األشغال  وزارة  أبرمت 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
ــع شـــركـــة كــويــت  ــة مـ ــي ــاق ــف ات
شركة  مع  بالشراكة  كونستراكشن 
عبداهلل أحمد ناس، ستقوم بموجبها 
الوزارة بتنفيذ مشروع تطوير شارع 
الشيخ جابر األحمد الصباح )تقاطعي 
وذلــك  ــدرات(،  ــوي ــن وال ألــبــا  دوار 
بتحويل الدوار إلى تقاطع من ثاثة 
تُقدر  إجمالية  بكلفة  مستويات 
أمريكي  دوالر  مليون  بحوالي 124 
دينار  مليون  حوالي 47  يعادل  )ما 

بحريني(.

توقيع  الوزارة  مقر  في  وقد جرى 
سيبدأ  الــذي   – المشروع  اتفاقية 
أغسطس  شهر  خال  فيه  العمل 
 –  2018 أغسطس  وحتى  المقبل 
وشؤون  األشغال  وزير  سعادة  بين 
العمراني،  والتخطيط  البلديات 
عبداهلل  ــن  ب عــصــام  المهندس 
كويت  شركتي  وممثلي  خــلــف، 
كونستراكشن وعبداهلل أحمد ناس.

الممول   – المشروع  هذا  ويعتبر 
بدعم سخي من الصندوق الكويتي 
ضمن  العربية  االقتصادية  للتنمية 
برنامج التنمية الخليجي – أحد أهم 

وأكبر مشاريع تطوير البنية التحتية 
في  وبخاصة  البحرين،  مملكة  في 

مجال قطاع الطرق.

أهمية المشروع 

أهميته  المشروع  هذا  ويكتسب 
األحمد  جابر  الشيخ  ــارع  ش كــون 
ضمن  الشوارع  أقدم  أحد  الصباح 
يربط  وهو  المحلية،  الطرق  شبكة 
سترة  بمناطق  المنامة  العاصمة 
الصناعية  والمعامير  الصناعية 
إلى  باإلضافة  الصناعية،  والعكر 
المحيطة  الصناعية  المنطقة  ربطه 

بالمشروع بمينائي سلمان وخليفة

إلى وقوع  باإلضافة   بن سلمان، 
فضًا  جانبيه،  على  القرى  من  عدد 
يحمل  الحيوي  الشارع  هذا  أن  عن 
جنوب  باتجاه  المرورية  الحركة 
المشروع  سيسهم  كما  البحرين. 
في دعم النهضة االقتصادية وجذب 
االستثمارات على نحو يعزز تنشيط 

القطاعات االقتصادية في الباد.

سعادة  قال  المناسبة،  وبهده 
خلف:  عبداهلل  بن  المهندس عصام 
تحويل  المشروع  أعمال  »تتضمن 
من  تقاطع  إلى  الحالي  ألبا  دوار 
ثاثة مستويات يتكون من تقاطع 
أرضي يدار بإشارات ضوئية، وجسر 

علوي من ثاثة مسارات في كل 
على  المرور  حركة  وينقل  اتجاه، 
وشــارع  االستقال  ــارع  ش امــتــداد 
الملك حمد، وجسر أحادي االتجاه من 
مسارين يعلو الجسر السابق ذكره، 
من  القادمة  المرور  حركة  وينقل 
جهة شارع الشيخ جابر األحمد الصباح 
حمد«. الملك  شارع  إلى  والمتجهة 

تقسيم المشروع على 
مرحلتين

أعمال  أن  إلى  سعادته  وأضــاف 
تحويل  كذلك  تتضمن  المشروع 
تقاطع  إلى  الحالي  النويدرات  دوار 
يدار  أرضي  أحدهما  من مستويين، 
عن  عبارة  واآلخر  ضوئية،  بإشارات 
في  مسارات  ثاثة  من  علوي  جسر 
كل اتجاه، وينقل حركة المرور على 
األحمد  جابر  الشيخ  شــارع  امتداد 
تطوير  ــى  إل بــاإلضــافــة  الــصــبــاح، 
وتوسعة جزء كبير من شوارع الشيخ 
واالستقال  الصباح  األحمد  جابر 
والمعسكر والملك حمد لغاية شارع 
عليه  والخروج  الدخول  وحصر   96
وإعادة  محددة،  منافذ  من  ليصبح 
من  جنوبًا  المتجه   15 شارع  إنشاء 
دوار النويدرات، وإنشاء شارع جديد 
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ــون دوالر ــة 124 ملي ــي" وبكلف ــة الخليج ــن "التنمي ــي ضم ــل كويت بتموي
وزيـــر األشغـــال: تطويــر شــارع جابــر الصبــاح بتحويــل 
دوار البــا إلــى تقاطــع مــن 3 مســتويات خال 3 ســنوات

o  دوار البا عام 2018. o  تطوير دوار البا إلى 3 مستويات ) رسم تصويري(. 

o  وزير األشغال وممثلو شركتي كويت كونستراكشن
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o  أثناء توقيع اإلتفاقية. 

المعامير  منطقة  يربط  ــزدوج  م
الصناعية بشارع الملك حمد جنوب 
المؤدي  الشارع  وتطوير  ألبا،  دوار 
إلى محطة تكرير البترول والمداخل 
وشركة  المدني  للدفاع  والمخارج 

بابكو.

تنفيذ  تقسيم  »تم  قائًا:  وتابع 
وهما  مرحلتين،  ــى  إل المشروع 
التي  التحضيرية  األعمال  مرحلة 
على  أعمالها  مناقصة  ترسية  تمت 
بمبلغ  للمقاوالت  حفيرة  شركة 
دوالر  مايين   10,5 بحوالي  يقدر 
مليون   3,95 يعادل  )ما  أمريكي 
دينار(، وتم البدء بالعمل خال شهر 
ومن   ،2014 العام  من  نوفمبر 
المرحلة  هذه  من  االنتهاء  المقرر 
المقبل  أغسطس  منتصف  بحلول 
األعمال  مرحلة  بدء  مع  بالتزامن 
األعمال  أن  إلى  الفتًا  الرئيسية، 
عمليات  على  اشتملت  التحضيرية 
داخــل  والمباني  األســـوار  ــة  إزالـ
بناء  وإعادة  المستملكة،  األراضي 
األسوار بحسب اإلحداثيات الجديدة 
بعض  تجهيز  وكذلك  لــألراضــي، 
الكهرباء  خدمات  تحويل  مسارات 
والماء وخطوط االتصاالت، باإلضافة 
بالعكر   2630 شــارع  تطوير  إلى 
 626 مجمع  في  الــواقــع  الغربي 
ليوفر مدخًا بديًا متطورًا ألصحاب 
التي  بالمعارض  والعماء  األعمال 
تقع شمال شارع الشيخ جابر األحمد 
الغربي  العكر  مدخل  بين  الصباح 

ودوار النويدرات«.

وفيما يتعلق باألعمال الرئيسية، 
تشتمل  أنها  الوزير  سعادة  أوضح 
على جميع أعمال المشروع من طرق 

المرحلة  هذه  أعمال  وأن  وجسور، 
من  اعتبارًا  سنوات  ثاث  ستستمر 
أغسطس  ولغاية  المقبل  أغسطس 
الوقت  في  مؤكدًا   ،2018 عام  من 
وقته  في  المشروع  تنفيذ  أن  ذاته 
التنسيق  يستلزم  المحدد  الزمني 
العاقة  ذات  الجهات  مع  الكامل 
المختلفة  بالخدمات  واالختصاص 

بهدف تحويل المسارات.

تصاميم التطوير 
»أتمت  قائًا:  سعادته  وأردف 
الجزء  تطوير  تصاميم  الـــوزارة 
شارع  من  المطور  غير  المتبقي 
الممتد  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ 
من دوار النويدرات جنوبًا إلى جسر 
ترسية  تمت  وقــد  شــمــااًل،  سترة 
اتحاد  على  االستشارية  األعمال 
 SSH /( العالمي  االستشاريين 
وتتضمن   .)Hyder consulting
حاليًا  القائمة  التصميم  أعمال 
األحمد  جابر  الشيخ  شارع  توسعة 
المذكور،  االمــتــداد  على  الصباح 
على  علوية  جسور  خمسة  وإنشاء 
الرئيسية معه، وشوارع  التقاطعات 
خدمات على جانبيه، وجسورًا للمشاة 
المقرر  ومن  جانبيه.  بين  للعبور 
انتهاء أعمال التصميم بنهاية شهر 
سبتمبر 2016، وبعدها سيتم طرح 

المناقصة ألعمال التنفيذ«.

مصفاة بابكو 
ولفت سعادة الوزير إلى أنه نظرًا 
لوجود مصفاة بابكو، ومحطة الرفاع 
ألبا، وكذلك  الكهرباء بدوار  لتوليد 

رئيسية  مياه  نقل  أنابيب  وجود 
تمر بالدوار قادمة من محطة الدور 
واكتظاظ منطقة  المياه،  لتحلية 
من  األرضــيــة  بالخدمات  العمل 
مكونات  وهي  وغاز،  وماء  كهرباء 
تلك  مــســارات  تحويل  تستوجب 
أعمال  ضمن  األرضية  الخدمات 
سيتطلب  ــذي  ال ــر  األم المشروع، 
تنسيقًا مع الجهات المختصة لضمان 
المحددة. الخطة  بحسب  اإلنجاز 

المهندس  سعادة  ــرب  أع وقــد 
عميق  عن  خلف  عبداهلل  بن  عصام 
نائب  لمعالي  وامتنانه  شكره 
رئيس  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
والبنية  لإلعمار  الوزارية  اللجنة 
التحتية، الشيخ خالد بن عبداهلل آل 
خاصًا  اهتمامًا  يولي  الذي  خليفة 
الرائدة  االستراتيجية  بالمشاريع 
التي تنفذها وزارة األشغال وشؤون 
العمراني.  والتخطيط  البلديات 

وأثنى سعادته كذلك على دولة 

تجسد  التي  الشقيقة  الكويت 
المشروع  لهذا  الكبير  بتمويلها 
المدرجة  المشروعات  من  وغيرها 
الخليجي  التنمية  برنامج  ضمن 
الــعــاقــات  وعــمــق  ــوة  ــ األخ روح 
الشقيقين  البلدين  بين  الوطيدة 
لدول  الجامع  الكيان  مظلة  تحت 
الخليج  لــدول  الــتــعــاون  مجلس 
شركات  بخبرة  أشاد  كما  العربية. 
والبحرينية  الكويتية  المقاولة 
الضخم  المشروع  هذا  ستنفذ  التي 
ثقته  مؤكدًا  الــوزارة،  إشراف  تحت 
االستراتيجية  الشراكة  هذه  بأن 
إتمام  الشركتين ستسهم في  بين 

المشروع بحسب ما هو مقرر له.
يشار إلى أن مشروع تطوير شارع 
الشيخ جابر األحمد الصباح )تقاطعي 
عددًا  يخدم  والنويدرات(  ألبا  دوار 
مــن الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة في 
المنطقة منها مشروع شرق سترة، 
إلى  ومشروع جو وعسكر، باإلضافة 

مشروع هورة سند.

تطوير دوار البا إلى ثاث مستويات بكلفة 47مليون دينار 

ــع الطــرق  ــن جمي ــة بي ــتوى األول ) األرضــي( الحركــة المروري المس
ــي.  ــدوران العكس ــية وال الرئيس

 المســتوى الثانــي يخــدم الحركــة المروريــة بيــن شــارع االســتقال 
إلــى شــارع الملــك حمــد.

المســتوى الثالــث يخــدم الحركــة المروريــة بيــن شــارع الشــيخ جابــر 
بــن أحمــد الصبــاح.

المصدر : الموقع اإللكتروني لوزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
www.municipality.gov.bh
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صرح عبدالعزيز الدهنيم رئيس 
اتصال  في  بتلكو  عمال  نقابة 
هاتفي أجرته معه نشرة نقابة عمال 
البا، بأن النقابة تقدمت بمجموعة 
إلى  والتعديات  المقترحات  من 
العام  لاتحاد  المركزي  المجلس 
قبل  مــن  عليها  ــرد  ال يتم  ــم  ول
أن  من  الرغم  على  العام،  االتحاد 
استعدادها  أعلنت  بتلكو  نقابة 
والمفاوضة.  للحوار  للجلوس 
من  االنسحاب  إلى  بالنسبة  أما 
الدهنيم  ينفِ  فلم  العام،  االتحاد 
من  بتلكو  نقابة  انسحاب  قــرار 
قــرار  أن  مجيبًا  الــعــام،  االتــحــاد 
إرســال  تم  وقــد  وارد،  االنسحاب 
آليات  عــن  لاستفسار  خــطــاب 
االنسحاب من االتحاد، ولكن نقابة 
هذا  في  أمرها  تحسم  لم  بتلكو 
القرار، منوهًا  تتخذ  الموضوع ولم 
على  عصيًا  ليس  »االتحاد  أن  إلى 
تنقصها  ال  بتلكو  ونقابة  اإلصاح، 

النظام  تعديل  لمحاولة  المبادرات 
خال  من  العام  لاتحاد  األساسي 

مبادئ الحوكمة التي طرحتها«.
»مبادرة  أن  الدهنيم  وبين 
نقاط  ــع  أرب على  تقوم  النقابة 
أساسية هي: لكل عضو في األمانة 
منصبه  في  االستمرار  حق  العامة 
دورتين متتاليتين كحد أقصى، أن 
يكون عضو األمانة العامة مندوبًا 
من  ومرشحًا  العام  المؤتمر  في 
المؤتمر  في  نقابته  مندوبي  قبل 
نفسه، أن تزول صفة عضو األمانة 
العامة باستقالة نقابته من االتحاد 
أو زوال صفتها ألي سبب قانوني، 
وأخيرًا أن يشترط في عضو األمانة  
كاملة  نقابية  دورة  اجتياز  العامة 
على األقل في نقابته«، معتبرًا أن 
سيعمل  المقترحات  بهذه  األخذ 
على ضبط العمل وينهي ما وصفه 
عبر  أو  البراشوتية  »التعيينات  بـ 

القصاصات« كما هو حاصل اآلن. 

العام  االتحاد  رفض  حال  وفي 
نقابة  قدمتها  التي  اإلصــاحــات 
»النقابة   : الدهنيم  يقول  بتلكو 
هذه  رفضت  مــا  إذا  تمانع  لــن 
تنظيم  ــار  إطـ فــي  المقترحات 
ديمقراطي«، مؤكدًا أن »االنسحاب 
أن  قبل  واردًا«،  يكون  لن  حينها 
من  الحزمة  هذه  »لكن  يستدرك 
لن  أعتقد  ما  وبحسب  التعديات 

يرفضها إال من سيشعر بالخسارة 
الشخصية إذا ما تم األخذ بها«.

كما أكد الدهنيم أن لكل نقابة 
التلويح  وأن  الخاصة،  ظروفها 
العام  االتــحــاد  مــن  باالنسحاب 
على  النقابات  بعض  يشجعّ  قد 
سيكسبه  مــا  ولكن  االنــســحــاب، 
التعديات  حيث  مــن  ــاد  ــح االت

واإلصاحات أكثر مما سيخسره. 

نقابة بتلكو تلوح باالنسحاب من االتحاد العام 

ــا المقترحــات واإلصاحــات .. وال مجيــب الدهنيــم: عرضن

o   عبدالعزيز الدهنيم  o   االتحاد العام لعمال البحرين

تــم إرســال خطاب حــول آليات االنســحاب من االتحاد العام ولم نحســم 
أمرنا بعد... والنظام االساســي لاتحاد العام لعمال البحرين نـاقـــص

التــدخـــــات  تسـتــنــكــــر  الـــبـــــــا  عــمــــــال  نــقـــابـــــة 
اإليــرانــيــــة فــــي الشـــــأن الداخــلــــي لممـــلكة البحــــرين

إنطاقًا من مسئوليتنا الوطنية، 
حول  والتفافنا  لوحدتنا  وتأكيدا 
بقيادة  الرشيدة  الوطنية  قياتنا 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
اهلل  حفظه  خليفة  آل  عيسى 
الوطنية  ورعاه، وحماية لمصالحنا 
نعلن  الديمقراطية،  وخياراتنا 
إدانتنا البالغة واستنكارنا الشديد 
ومضمونا  شكًا  التام  ورفضنا 
ــذه الــتــدخــات  اإليــرانــيــة في  ه
البحرين،  لمملكة  الداخلي  الشأن 
على  سافرا  تعديا  ذلك  وإعتبار 
لمبادئ  وخرقا  الوطنية،  السيادة 
األعـــراف  ــل  وك المتحدة  األمـــم 
الدولية،  والمواثيق  واالتفاقيات 
العاقات  نطاق  خارج  يعتبر  وأنه 
عليها،  المتفق  الدولية  واألعراف 

التي  الــتــدخــات  ــذه  ه إن  حيث 
عن  الصادرة  التصريحات  شملت 
معادية  اإليرانيين  المسئولين 
مع  وتتعارض  البحرين  لمملكة 
ومنظمة  المتحدة  األمــم  ميثاق 
تصدر  والتي  اإلسامي،  التعاون 
في  وتحمل  ــر  واآلخ الحين  بين 
التحريض  لغة  من  الكثير  طياتها 
البحرين  في  التوتر  أجواء  وإشاعة 
الممنهجة  اإلعامية  والحمات 
المستمرة  للحقائق  المضللة 
باإلضافة  البحرين،  مملكة  تجاه 
اإلرهابية  العمليات  دعــم  ــى  إل
من  لألمن  والمهددة  المروعة 
تهريب  ــي  ف الــمــســاعــدة  خـــال 
وإيواء  المتفجرة،  والمواد  األسلحة 
العدالة  من  الهاربين  المجرمين 

المعسكرات  في  تدريبهم  عبر 
بــوزارة  نشيد  اذ  إننا  اإلرهابية، 
الفريق  بمعالي  ممثلة  الداخلية 
آل  راشد بن عبداهلل  الشيخ  الركن 
رجال  من  المنتسبين  وكل  خليفة 
وتصديهم  يقضتهم  على  األمن 
المقبولة  غير  الممارسات  لهذه 

والمهددة لألمن الوطني. 
يــؤكــدون  أذ  الــبــا  عــمــال  أن 
هذة  لكافة  الــقــاطــع  رفضهم 
لألعراف  المنافية  الممارسات  
وتنافي  الدولية  واألتفاقيات  
سعت  التي  الجوار  حسن  عاقة 
البحرين  مملكة  الـــدوام  على 
يجددون  البا  عمال  أن  لتعزيزها، 
المطلق  والتفافهم  مساندتهم 
الرشيدة،  الوطنية  القيادة  حول 

لكافة  الكامل  تأييدهم  مؤكدين 
القيادة  تتخذها  التي  اإلجــراءات 
واستقرار  أمن  لحماية  الحكيمة 
أمن  يضمن  بما  الغالي  وطننا 
النهج  هذا  وأن  الجميع،  وسامة 
إال  يزيدنا  لن  أيــران  تتبعه  الذي 
بثوابتنا  وتمسكا  وعزيمة  إصرارا 
صفا  للوقوف  والمضي  الوطنية 
واحدا في وجه كل من يحاول إثارة 
الفتن والنعرات الطائفية وبث روح 
الواحد. الوطن  أبناء  بين  الفرقة 

نجدد  البا  عمال  كل  وباسم 
العهد إلى قيادتنا الرشيد وبالروح 
على  البا  عمال  يبقى  سوف  والدم 
تحت  عربية  البحرين  مع  الــدوام 

حكم اسرة آل خليفة.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



خيمــة نــادي البــا بــا مكيفات الميزانية مسمار جحا 

نقابــة البــا: ليــس بالتجســس تــدار عجلــة اإلنتــاج

تقدمت نقابة عمال البا بالعديد 
مشكلة  لحل  المقترحات  مــن 
يعاني  التي  المرورية  االزدحامات 
منها العمال، سواء حين قدومهم 

أو انصرافهم من الشركة.
 علما أن هذه المقترحات تعود 
النقابة  وكانت   ،2012 سنة  إلى 
اللجنة  خــال  مــن  عرضتها  قــد 
األسبوعية المشتركة بين النقابة 
اإلدارة  تباشر  لم  ولكن  واإلدارة، 
وجود  بعدم  تعنتت  بل  األمــر، 
وبأن  المقترحات،  لتلك  ميزانية 
غير  المختصة  الرسمية  الجهات 

موافقة.
قدمت  ذلك  من  الرغم  وعلى   
التي  الحلول  من  العديد  النقابة 
وطأة  من  التخفيف  في  تسهم 

إلى  باإلضافة  االزدحــامــات،  تلك 
أنها تحافظ على أن يكون القدوم 
واالنصراف من الشركة آمنا، وبما 
يساعد بدوره في انسيابية المرور 
تخفيف  مع  مرونة  أكثر  ليكون 

احتمالية وقوع الحوادث.
ولكن اإلدارة ليس لديها أدنى 
الموضوع  في  للنظر  استعداد 
 3 مــرت  فقد  الــازمــة،  بالجدية 
سنوات على ذلك ولم تبد الشركة 
التعاطي الازم نحو حل المشكلة.

 وعلى الرغم من أنه يتم وضع 
الميزانيات الازمة للمشاريع التي 
عام،  كل  تنفيذها  الشركة  تنوي 
ميزانية  تخصيص  يتم  ال  فإنه 
لتلك المقترحات المقدمة والعمل 
آخر. مشروع  أي  مثل  حلها  على 

العمال في  أحد  تقدم 
النقابة  إلى  بشكوة  ألبا 
حيث  نوعها،  من  غريبة 
ــاوالت  ــح ــد فــيــهــا م أكـ
بأن  المسؤول  مــديــره 
على  جاسوسا  يجعله 
ــال في   ــم ــع ال زمــائــه 
كل  إليه  لينقل  دائرته، 
تصدر  وكبيرة  صغيرة 
يدور  ومــا  العمال،  عن 
داخل القسم الذي يعمل 
به، وهو ما رفضه العامل 
لما  أســفــه  عــن  معبرًا 

وصل إليه العمل اإلداري 
والــحــال الــمــزري داخــل 
البا. ونتيجة لذلك ساءت 
عاقته بالمدير الذي بدأ 
التعامل  فــي  يضايقه 

معه. 
وقد حضر العامل الذي 
جاسوسا  يكون  أن  أبى 
العمل،  في  رفاقه  على 
البا ليعبر عن  إلى نقابة 
هذه  مثل  من  استيائه 
التي  الملتوية  األساليب 
الضعف  مدى  عن  تعبر 

وهو  اإلداري،  واإلفــاس 
ما يبين مدى عجز اإلدارة 
العمال  مع  التعامل  عن 

بالشكل األمثل.
و تحذر نقابة ألبا هذا 
يحاول  من  وكل  المدير 
يبث  أو  العمال،  معاداة 
والعداء  والفرقة  الفتنة 
باالعتماد  بينهم  فيما 
الملتوية،  األساليب  على 
التي من شأنها أن تفسد 
واأللفه  المودة  العاقات 
بين العمال في الشركة. 

مواقــف ســيارات العمــال فــي الحضيــض
ــا مــن مشــكلة أخــرى  ــي العمــال فــي شــركة الب يعان
فــي مواقــف الســيارات المخصصــه لهــم مختلفــة عــن 
قلــة عــدد المواقــف واضطرارهم إلــى  ركن ســياراتهم 
مشــكلة  وهــي  للركــن،  مخصصــة  غيــر  بأماكــن 
أرضيــة المواقــف غيــر المســتوية والتــي تعانــي مــن 
التشــققات األرضيــة بســبب جــذور األشــجار التــي 
ــذ  ــم نزعهــا من ــت مزروعــه فــي المــكان. حيــث ت كان
ــن  ــا م ــببه جذوره ــا تس ــامة وم ــي الس ــدة لدواع م
ــن  ــا م ــم نزعه ــد ت ــه ق ــح ان ــة، صحي ــققات أرضي تش
أماكنهــا ولكــن لــم يتــم إصــاح مــا افســدته جذورهــا 
علــى مــدى ســنوات مضــت نتجــت عــن إتــاف األرضيــة 
تمامــًا، وقــد تــم طــرح هــذه المشــكلة ســابقًا ولكــن 

ــل اإلدارة. ــن قب ــدوى م ــن دون ج م
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تــم  حيــن  أي  بعيــد؛  زمــن  منــذ 
بنــادي  الفعاليــات  خيمــة  تدشــين 
البــا، والــذي جــاء بعــد افتتــاح مصنــع 
2001م،  فــي  بالتحديــد  التكليــس 
تــم نقــل خيمــة التنصيــب إلــى نــادي 
البــا، لاســتفادة منهــا فــي الفعاليات 
المقامــة فــي النــادي، وقــد تــم رصــد 
لتحســين  كافيــة  غيــر  ميزانيــة 

الخيمــة، إال أن التحديــث طــال 
الشــكل  ناحيــة  مــن  الخيمــة 
ــن  ــة تأمي ــن ناحي ــا م ــم يطله ل
المكيفــات الازمــة، لتهيــئ جــوا 
مناســبا فــي فصــل الصيــف. كمــا  
حاليــًا  الموجــود  المكيفــات  إن 
ــة  ــن ناحي ــكان م ــب  الم ال تناس
ــا.  ــن له ــدد المراتدي ــم وع الحج
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نشرة عمال البا - العدد )60( مشكالت عمالية مشكالت عمالية 
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"صيانة الكربون" يعانون من غياب النظافة وإهمال المرافق
مكيفات التهوية معطلة منذ أشهر .. والدائرة مكتظة بعمال المقاول 

ــون  ــة الكرب ــال صيان ــن عم ــدد م ــتكى ع اش
الخــط 1 و2 مــن انعــدام النظافــة وعــدم 
االهتمــام بالقســم، وتراجــع العنايــة بصيانــة 
المرافــق التابعــة لــه، مــا أدى إلــى تجمــع 
الحشــرات والقــوارض نتيجــة تراكم األوســاخ، 
ــوب  ــر المرغ ــة وغي ــح الكريه ــاق الروائ وانبث

ــا.  فيه
ــاب  ــى غي ــون إل ــة الكرب ــال صيان ــار عم وأش
مــواد التنظيــف والعنايــة الشــخصية، وعــدم 
والمحــارم  اليديــن  توافــر صابــون غســل 
الورقيــة فــي دورات الميــاه، علــى الرغــم مــن 
ضرورتهــا لتفــادي الكثيــر مــن األمــراض 
وللمحافظــة علــى الســامة؛ حيــث يعتبــر 
غســل اليديــن مــن أكثــر الطــرق فعاليــًة 
لمنــع انتقــال الجراثيــم واألمــراض المعديــة. 
وأجــاب عامــل النظافــة بقســم الكربــون عنــد 
ســؤاله عــن ســبب تراكــم األوســاخ والتلــوث 
التــي يعانــي منهــا القســم، مفيــدا بــأن 
الشــركة ال توفــر لــه مــواد النظافــة الكافيــة 

ــى. ــف المبن لتنظي
صيانــة  عمــال  يعانــي  آخــر  جانــب  مــن 
الكربــون مــن تعطــل مكيفــات الهــواء منــذ 
أكثــر مــن شــهر، وقــد تــم إبــاغ جميــع 
المشــرفين، إال أنــه لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء 
ــات  ــاع درج ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــى اآلن، عل إل
واإلجهــاد  الصيــف،  فصــل  فــي  الحــرارة 
واإلرهــاق الــذي يتعــرض لــه العمــال، نتيجــة 
ــة.  ــرات طويل ــار فت ــس الح ــي الطق ــل ف العم
مشــكلة  إلــى  الكربــون  عمــال  وتطــرق 
أخــرى وهــي تزاحــم مبنــى صيانــة الكربــون 
بعمــال المقاوليــن بشــكل دائــم، مــا يفقــد 
ــة  ــون الخصوصي ــة الكرب ــم صيان ــال قس عم

ــل.   ــي العم ــز ف والتركي
الفتــرة  هــذه  فــي  الشــركة  إدارة  وتطلــق 
الحملــة الجديــدة للصحــة والســامة بعنــوان 
»معــًا يمكننــا التغلــب علــى الحــرارة« بهــدف 
ــن،  ــن الموظفي ــامة بي ــي بالس ــز الوع تعزي
ــون:  ــة الكرب ــال صيان ــاءل عم ــن تس ــي حي ف
ــركة  ــل إدارة الش ــى أن تعم ــن األول ــس م ألي
والمشــرفون علــى حــل المشــكات المتعلقــة 
بالصحــة والســامة، بــداًل مــن إنفــاق المبالــغ 
الطائلــة علــى حمــات الدعايــة واإلعــان 

ــا؟  ــة له المرافق
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مـشـاكـل عـمـالـيـة 

درجة  إلى  الترقي  فكرة  جاءت 
المشجع  الحافز  كنوع من  سنيور 
اإلشرافية،  الدرجات  في  للعمال 
لدى  العامل  عليها  يتحصل 
ترشيحه من قبل مسئول القسم 
إخاصة  نتيجة  فيه  يعمل  الذي 
واجتهاده وتفانيه بالعمل، ولكن 
هذا  يتبعها  التي  المعايير  ما 
العامل  هذا  لترشيح  المسئول 
هذه  على  للحصول  ســواه  دون 
العامل  يتحصل  هل  الــدرجــة؟ 
الـسنيور نتيجة سجل  على درجة 
خال  من  أم  المنتظم؟  الحضور 
وخلق  العمل  في  واإلبداع  التميز 
خال  من  أم  الجديدة  األفكار 
واألكاديمي  العلمي  المحصول 
أم  التدريبية  ــدورات  ال وخــوض 
الصحة  قواعد  تطبيق  خال  من 
والسامة ووجود سجل عمل خاٍل 

من اإلصابات والحوادث؟

اإلجابة : الشيء مما تم ذكره !! 
نعم، ال يوجد هناك أي معيار في 
اإلشرافية  الدرجات  عمال  ترقية 
أساس  أي  فعلى  )سنيور(،  لدرجة 
تتم ترقية هذا العامل ونشر صوره 
بحصوله على درجة سنيور؟؟ يرد 
النطاق  بأن  والمدراء  المشرفون 
وبناء  التقرب  ومعيار  الشخصي 
كل  بعيدة  الشخصية  العاقات 
على  الحاصلين  اختيار  عن  البعد 
أساس  على  تتم  وأنها  السنيور.. 
بالعاطفة،  له  عاقة  ال  موضوعي 
أي  يوجد  ال  الحقيقة  في  ولكنه 
الدرجة،  هذه  الحتساب  أســاس 

في  العاملين  خاف  على  فهي 
)تحت  اإلشرافية  غير  الدرجات 
قياس  نظام  تتبع  ال  الدرجة 11( 
ــارج  خ يجعلها  ــا  م الـــقـــدرات، 
والمراجعة. المساءلة  نطاق 

جدًا  مهمة  السنيور  درجة  إن 
لتوفير جو من التحفيز والمنافسة 
بين العمال في الدرجة اإلشرافية، 
تقدمها  )هدية(  بمثابة  وهــي 
الشركة إلى العامل الذي لم يتوار 
وبنائها  الشركة  خدمة  عن  يومًا 
حين  أقساها  فما  جبينه،  بعرق 
تغالي عليه درجة »الترقية« التي 
الكثير  على  منها  يتحصل  لن 
وهو على أبواب التقاعد وتربطها 
ونفقاتها،  الشركة  بميزانية 
في  األول  السبب  أنه  متناسية 
وتصاعد  اإلنتاجية  معدل  ارتفاع 
مستمر،  بشكل  ــاح  األربـ نسب 
ووصول الشركة إلى ما وصلت إليه 
العالم.  في  متقدم  مستوى  من 
محمد  إحسان  العامل  يقول 
الخط  المصهر  قسم  من  باقر 
مناوبة،  مشرف  يعمل  الذي   ،2
والذي خدم الشركة أكثر من 25 
فيها  للعمل  تقدم  حين  عامًا، 
في 1990/5/7، هل سأعمل 25 
درجة  على  للحصول  أخرى  سنة 

السنيور؟ 
أكثر  إحسان  العامل  كافح  لقد 
وال  كلل  دوَن  من  عامًا   25 من 
ملل، تلقى دورات تدريبية كثيرة، 
حصل على العديد من البطاقات 
التقدير،  وشــهــادات  الذهبية 
ولكن جهودة المستمرة وتفانيه 
في العمل لم يوصله لألسف إلى 
رضى مسئولي القسم، أو حصوله 
على ترقية السنيور، ألنه ال توجد 
المسئول  إليها  يعود  ــس  أس
يقف  السنيور،  درجة  اختيار  في 
التفكير  مشتت  احسان  العامل 

مكتوف األيدي.
أمضيت  لقد  إحــســان  يقول 
البا،  شركة  فــي  عــامــًا  حياتي 
وصار  لي،  منزاًل  مثابة  فأصبحت 
وعائلتي،  إخواني  العمال  زمائي 

أنني بذلت في خدمتها  وأعلم 
ما أستطيع، واليوم لم أطلب أكثر 
مما استحق، وأنا على يقين بأنني 
العمال  من  مستوى  بأقل  لست 
لدرجة  ترقيتهم  تمت  الذين 
إلى  آتي  أن  أريــد  وال  السنيور، 
التقدير«  »عدم  وشعور  العمل 
عملي  على  يؤثر  أو  يرافقني، 
وإنتاجيتي بأي شكل من األشكال. 
)حسين  العامل  الرأي،  يوافقه 
مناوبة  ــرف  ــش م ــك(  ــل م عــلــي 
والذي   ،1 الخط  المصهر  بدائرة 
تاريخ  في  الشركة  إلــى  انضم 
بالشركة  وعمل   ،1991/12/23
هو اآلخر ألكثر من 25 عامًا، ولم 
الطِوال،  السنوات  له هذه  تشفع 
وملف عمله المشرف في الحصول 

على درجة السنيور.
»لقد  حسين:  العامل  يقول   
قيل لي إننا نتخذ السامة معيارًا 
السنيور  درجة  على  الحصول  في 
عندما سألتهم عن سبب تجاهل 
المعيار  هذا  كان  فإذا  ترقيتي، 
المتبع في الحصول على الترقية، 
اآلن؟  إلى  ترقيتي  تتم  لم  لماذا 
ــات  اإلصــاب مــن  ــاٍل  خـ فسجلي 

والحوادث والحمداهلل«. 
تغيير  يتم  حسين:  ــاف  وأض
الــدائــرة  على  المراقب  دائـــرة 
إلى  مكان  من  ونقله  باستمرار، 
آخر، ما يجعله غير مؤهل لتقييم 
العمال ومتابعة مستواهم داخل 
الدائرة، كما أن المراقب في هذه 

الفترة يريد أن يثبت نفسه بأي 

واضعا  األشــكــال  مــن  شكل 
وذلك  الجميع،  فوق  »مصلحته« 
من خال تقليل الصرف والمبالغ 
التي تنفقها الشركة على العمال، 
إلى  العمال  ترقية  في  فيتردد 

درجة السنيور. 
بسؤال  كامه  حسين  واختتم 
قائًا:  الشركة  إدارة  إلى  موجه 
على  المسؤولون  يرد  ال  »لماذا 
أسئلتنا واستفسارتنا حول مشكلة 
نستحق  كنا  وإن  السنيور؟  درجة 
بجواب  ال  أم  عليها  الحصول 
منطقي وبأسباب مقنعة؟ ولماذا 
تتعمد اإلدارة أن تترك الموضوع 
عائمًا دون من يباشر في إنقاذه؟ 
شافية  إجابة  على  سنحصل  هل 
ألسئلتنا؟ أم سيجيبوننا بالصمت 

مثل كل مرة؟«. 
خاصة القول، يجب على إدارة 
السنيور  درجة  مراجعة  الشركة 
اإلشرافية،  الدرجات  في  للعمال 
وبرنامج  ثابتة  معايير  ووضــع 
الدرجة  هذه  احتساب  عند  واضح 
الطلب  تقديم  إماكنية  ــع  م
للحصول عليها من قبل العامل، 
محايدة  لجنة  ــى  إل ــول  ــدخ وال
وموضوعية لقياس أحقية العمال 
الدرجة،  هذه  على  التحصل  في 
العيون  في  الرماد  ذرّ  من  بداًل 

واإلتيان باألعذار الواهية.
البا  إن نقابة عمال  العلم   مع 
السابق  فــي  طرحت  قــد  كانت 
لترقية  ومتكامل  شامل  برنامج 

اإلداريين في الشركة. 

العمال ذو 
الدرجة اإلشرافية 

يفتقرون إلى عنصر 
 المنافسة واإلبداع 

نتيجة »انحياز« 
درجة السنيور 

o حسين علي  o إحسان محمد

»السنـيور« للمقـربين فقـط... !!

ومشرفين يشتكون : ال توجد هناك معايير لالختيار .. وحقوقنا ضائعة !!
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في انتظار عودة الروح إلى البراد

التمييز في المنح والعالوات

التأمين الال صحي 

إدارة  يــوم  كل  تطالعنا 
شركة البا بالجديد والغريب، 
تجاه  البا  عمال  يملك  وال 
ذلك سوى بإبداء استغرابهم 
يبدو  حــيــث  وتــعــجــبــهــم، 
كل  فــي  ظــاهــرا  التناقض 
التي تقوم  األمور واإلجراءات 

بها اإلدارة.
فمنذ ما يقرب من خمس 
رعاية  تحت  ــم  ت ــوات،  ــن س
الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة 
إبراهيم  األميرة سبيكة بنت 
آل خليفة قرينة عاهل الباد 
المنتزه  افتتاح  المفدى، 
بشركة  الكبرى  والحديقة 
اإلدارة  أسسته  ــذي  ال البا، 
برئاسة  للشركة  السابقة 
الكوهجي،  محمود  السيد 
ألوان  على  المنتزه  ويحتوي 

الترفيه المختلفة.
مساحة  المنتزه  ويشغل 
واسعة من األراضي باإلضافة 
ويضم  الكبرى،  الحديقة  إلى 
واأللعاب  المرافق  من  عددا 

وتم  للعمال،  واســتــراحــات 
تجهيزها بكل وسائل المتعة 
ارتقت  أن  إلى  واالستجمام 

إلى أعلى المستويات.
ــذا، نجد  وفـــي خــضــم هـ
اإلدارة الحالية تنشئ حديقة 
لها  ــص  ــص ــخ وت جـــديـــدة 
باإلضافة  ضخمة،  ميزانية 
المتنوعة  التجهيزات  إلــى 
التي تأخذ من خزينة الشركة 
غنى  في  هي  طائلة  ــواال  أم
منتزه  وجود  ظل  في  عنها،  
كبير يشمل كل سبل المتعة 
أعلى  وعلى  للعمال  والراحة 
الداعي  فما  المستويات، 
هذه  مثل  إنشاء  وراء  من 

الحديقة؟؟
يفرض  الــذي  ــؤال  ــس وال

نفسه علينا اآلن:
من  »تايتن«  جماعة  أين 
هذا التبذير والهدر في المال 

العام..
بين  فيما  تحدٍ  هو  هل 

اإلداريين أم نزوة رؤساء؟!

ــال  ــده عم ــا يتكب ــم مم ــى الرغ عل
مختلــف  فــي  الكربــون  صيانــة 
وعنــاء  مشــقة  مــن  األقســام 
العمــل، إال أنهــم ال يبالــون وال 
األمــور  صعبــت  مهمــا  يئنــون 
منهــم   بعضــا  لكــن  عليهــم، 
ــعرون  ــام يش ــف األقس ــي مختل ف
الواقــع  واإلجحــاف  بالظلــم 
ــاواة  ــدم المس ــة ع ــم، نتيج بحقه
ــي  فــي عــاوة طبيعــة العمــل الت
مــن  فمنهــم  لهــم،  تُحســب 
ينالهــا ومنهــم مــن يحــرم منهــا 
تبعــا ألهــواء ورغبــات المديريــن.

العمــل  طبيعــة  أن  فرغــم   
ســائر  لــدى  واحــدة  وظروفــه 
العمــال، ونظــرا إلــى أنهــم بقســم 
صيانــة الكربــون يعملــون فــي 
بيئــة عمــل واحــدة، ويعيشــون 
بمعنــى  العمــل  ظــروف  نفــس 
نفــس  ياقــون  جميعــًا  انهــم 
المشــاق والمعانــاة حيــن مزاولــة 
القســم  إدارة  أن  غيــر  عملهــم، 
التمييــز عانيــة  تتبــع سياســة 
ــك  ــن وذل ــر بمكيالي ــل األم وتكي

مـشـاكـل عـمـالـيـة 

عنــد منــح عــاوة طبيعــة العمــل 
فيمــا بيــن العمــال فــي التخصصــات 

الثــاث. 
وقــد رفــع العمــال طلبهــم إلــى إدارة 
القســم مــرارًا وتكــرارًا للبــت فــي 
ــة  ــدوا نتيج ــل أن يج ــى أم ــر عل األم
ــم  ــب لطلبه ــن ال مجي ــة، ولك إيجابي
ســواء  ســاكنا  أحــد  يحــرك  ولــم 
ــول أو الرفــض، وخصوصــًا مــع  بالقب
ــرة،  ــر الدائ ــتمر لمدي ــر المس التغيي
وهــو مــا يجعــل قضيتهــم فــي طــي 

النســيان.
ــذ  ــم أن تأخ ــى إدارة القس ــب عل فيج
ــؤالء  ــار، فه ــن االعتب ــوع بعي الموض
العمــال يأملــون المســاواة واإلنصاف 
ــن  ــم م ــا بينه ــز فيم ــدم التميي وع
إدارة القســم، لكــي ال يشــعر العمــال 
بالظلــم وعــدم االهتمــام، لــذا يجــب 

ــة. ــاة ظروفهــم العملي مراع
يديــر  مــن  إن  القســم  إدارة  فيــا   
ــس  ــال ولي ــم العم ــاج ه ــة اإلنت عجل
ــي:  ــى العام ــم، وبالمعن ــر القس مدي
ــر  ــار غي ــاي الح ــي الم ــده ف ــي ي »الل

ــارد«.  ــاي الب ــي الم ــده ف ــي ي الل

التي  القشة  عن  سمعنا 
كما  البعير،  ظهر  قصمت 
أنقذ  الذي  الفأر  عن  سمعنا 
الصياد،  شباك  مــن  ــد  األس
وهنا نقف أمام براد ماء يقف 
الجنوبية  البوابة  عند  شامخا 
حينما  الشركة  إدارة  يتحدى 
أو  أحـــدا  يغيث  أال  ــأبــى  ي
بإجباره  يقوم  لمن  يستجيب 
أو يروي ظمأ أي  على العمل، 
الصيف  لهيب  ظل  في  عامل 

وشدة العطش. 
هذا  تركيب  تم  أن  فمنذ 
البراد وهو ال يعمل، واألدهى 
من كل ذلك أن إدارة الورش 
بشكل  ــقــوم  ت الــمــركــزيــة 
على  ملصق  بوضع  مستمر 
بأنه تم فحصه  البراد يخبرنا 

في التاريخ الفاني.
 بـــدأت الــقــصــة قــبــل 3 
أحد  اشتكى  عندما  شهور، 
ال  البراد  بأن  المسبك  عمال 

بطرح  النقابة  فقامت  يعمل، 
البسيطة على  المشكلة  هذه 
قسم  أن  أساس  على  اإلدارة 
ماء،  براد  يعجزه  لن  الصيانة 
شهور(   3( الحين  ذلك  فمنذ 
يومي  بشكل  اإلدارة  وتخبرنا 
بأنه تمت إعادة تشغيل البراد 
وأنه  طبيعي،  بشكل  ليعمل 
كاملة،  بصورة  صيانته  تمت 
ولكن عندما حاولنا استخدامه 
وجدناه ال يعمل، في حين أن 
صور  بإرسال  تقوم  اإلدارة 
الصيانة  عمال  مــن  فريق 
العمل  في  منهمكون  وهم 
إلعادة الروح إلى البراد، وترد 
الغبار  بصور  عليها  النقابة 
البراد  وأن  البراد،  الذي غطى 
رافض أن تغلبه إرادة اإلدارة.

أعزائي،  عليكم  أطيل  ال 
مدى  أوضــح  أن  أردت  فقط 
هشاشة اإلدارة وعدم جديتها 
في االستعداد لفصل الصيف، 

تكتب  التي  التقراير  كل  وأن 
ــدوري  ال الفحص  بخصوص 
المياه  وبــرادات  للمكيفات 
أساليب  من  جزء  إلى  هي  ما 
ــي ظــهــرت  ــت ــة ال ــرج ــه ــب ال
الدوائر،  كل  في  وانتشرت 
ــو نشر  ــدف ه ــه ال فــأصــبــح 
التواصل  برامج  في  الصور 
البا  كانت  بعدما  االجتماعي، 
ومثا  عالميا  الرائدة  الشركة 
االستعانة  يتم  يحتذى، وكان 
الشركات  ــي  ف ــا  ــوادره ــك ب

األخرى.
يفرض  ــذي  ال ــســؤال  وال  
نفسه هنا، من المسؤول عن 
لسنا  فنحن  التقاعس،  هذا 
براد  في  عطب  من  قلقين 
الماء عند بوابة المصنع، لكن 
يدور  ما  على  القلق  يساورنا 
يتم  وكيف  المصنع  ــل  داخ
األعطاب  سائر  مع  التعامل 

فيه.

بين تحدي اإلداريين ونزوة الرؤساء

ــة  ــة قلبي ــاب بأزم ــل مص ــل عام ــم تحوي ت
ــل  ــن قب ــس م ــن النفي ــفى اب ــى مستش إل
إجــراء  تــم  أن  بعــد  الطبيــة،   الدائــرة 
الفحــوص الطبيــة األوليــة الازمــة لــه، 
وقــد تبيــن أن المريــض يحتاج إلــى عملية 
ــفى  ــى المستش ــه إل ــم تحويل قســطرة، وت
ــة  ــراء عملي ــب إلج ــم القل ــكري، قس العس
القســطرة.وأثناء إجــراءات إدخــال المريض 
ــو  ــأ وه ــكري تفاج ــفى العس ــى المستش إل
ــة  ــى موافق ــاج إل ــه يحت ــرير، بأن ــى الس عل
التأميــن فأخبــره الممــرض بأنــه البــد من 
ــة،  ــراء العملي ــل إج ــتأمين قب ــة الـ موافق
ــفى  ــادرة المستش ــه مغ ــب من ــه طل وعلي
والذهــاب إلــى البيــت لحيــن الحصــول 

ــة.  ــك الموافق ــى تل عل
الطبيــة  الدائــرة  هــل  هنــا  والســؤال 
الرعايــة  علــى  القائمــون  والمســئولون 
الصحيــة للعمــال  يحتاجــون إلــى دورة في 
قســم الطــوارئ بمستشــفى الســلمانية ؟!!

المضاعفــات  عــن  المســئول  ومــن 
والمخاطــر الصحيــة التــي قد يتعــرض لها 
المريــض أثنــاء مغادرتــه المستشــفى؟!    
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عدة عولمات وليست عولمة واحدة

د. حـسـن مـدن 

مثار،  سؤال  هذا   - أمريكية؟  العولمة  فهل 
هي  فكثيرة  باإليجاب،  عليه  يجاب  ما  وكثيرًا 
وهذه  باألمركة..  العولمة  تساوي  التي  الكتابات 
المساواة بين األمرين تنطلق في حاالت عديدة 
من ردود فعل مشروعة تجاه ما نعيشه من غلبة 
لنمط الحياة األمريكي على النمط المعولم الذي 
بالشعور  الغلبة  هذه  تقترن  وإذ  العالم،  يجتاح 
العميق بالمظالم التي تسببها السياسة الخارجية 
األمريكية في مناطق عدة من العالم، خاصة في 
عالمينا العربي واإلسامي، فإن األمر يصبح مثل 

البداهة التي ال ترد: العولمة هي األمركة. 

 لكن هذه البداهة بحاجة إلى فحص وتحليل.  
الواليات  من  بالعولمة  اهتمامًا  أقل  أوروبا  هل 
المتحدة األمريكية، أليست الموجات االستعمارية 
األولى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
وهولندية  وبريطانية  فرنسية  أوروبية:  موجات 
الموجات  وأليست هذه  إلخ،  وروسية وإيطالية... 
أدت  للعولمة  شئنا،  إن  جنينيًا  أو  مبكرًا،  شكًا 
فيما أدت إلى خلخلة البنى االجتماعية التقليدية 
في البلدان الفقيرة النائية، وفرضت عليها أنماط 
»دخيلة«  واجتماعية  ثقافية  وسياقات  إنتاج 
عليها إذا استعدنا مصطلحات المراحل السابقة.

نظرة  تكفي  التاريخ،  إلــى  العودة  ولماذا   
بنشر  عناية  أقل  فرنسا  هل  للحاضر:  متفحصة 
الجغرافية  النطاقات  في  الفرانكفونية  الثقافة 
الواليات  عناية  من  سبيًا  إليها  تستطيع  التي 
نمط  وحصرًا  األنجلوساكسونية  بنشر  المتحدة 
الحياة األمريكي منها.. هل اليابان أقل عناية من 
االقتصادية  للمنافع  السعي  في  وأوروبا  أمريكا 
في مناطق مختلفة من العالم حتى لو لم تسير 
إلى تلك المناطق بوارج حربية وحامات طائرات؟ 
بانهيار  الباردة  الحرب  خسرت  التي  روسيا  هل 
والقوقاز  الوسطى  آسيا  في  السوفيتي  نظامها 
وضفاف البلطيق وفي المدى السلوفاكي القريب: 
التشيك  واألبعد:  البيضاء،  وروسيا  أوكرانيا 
وسلوفاكيا أقل اهتماما بأن يكون لها تأثير في 

التوازنات الدولية؟

هذه كلها أسئلة جديرة بأن نقف أمامها. ولكن 
ثمة أسئلة أخرى ال تقل أهمية: هل األدب المنتج 
في أمريكا اليوم هو أدب أمريكي صرف.. ماذا عن 
أفريقية  المتحدرين من جذور  األدباء األمريكان 
تقدمه  ما  هل  سواها..  أو  التينية  أو  صينية  أو 
وتقنيات  اكتشافات  من  األمريكية  المختبرات 
هي اكتشافات أمريكية صرف، ما الذي يفسر أن 
المصري األصل زويل ينال جائزة  الكيمياء  عالم 
باسم  وليس  أمريكا،  باسم  الكيمياء  في  نوبل 
معلوف  أمين  اللبناني  يجعل  الذي  وما  مصر، 
وهو  رواياته،  تترجم  أن  قبل  بالفرنسية  مقروءًا 

العربي المولد والنشأة والتجربة، إلى العربية؟!.. 
ماذا نقول عن كاتبة ولدت في فرنسا من أبوين 
الوراثية  جيناتها  كل  منهما  أخذت  جزائريين 
أنها في صباها  بالعربية، ثم  لم تنطق  لو  حتى 
كاتبة  أصبحت  بعد  وفيما  أمريكا  إلى  هاجرت 
باإلنجليزية: هل هي كاتبة عربية.. أم فرنسية أم 
مثل  سالتها  ترصد سيرة  كتبت  حين  أمريكية، 
هذه الشابة الموزعة على ثاث قارات، على ثاث 

ثقافات وحضارات. هذه أيضًا عولمة..!

مفهوم  صــاغ  مــن  أول  هــم  الفرنسيون    
الجوهر  في  هو  ــذي  ال الثقافي«  »االستثناء 
مقاومة مدروسة وموجهة ضد األمركة الثقافية 
الشائعة  التعبيرات  استخدمنا  ما  وإذا  للعالم،  
التي  الثقافية  العولمة  آثار  فإنه محاولة الحتواء 
في  األمريكية  للرؤية  تسييد  العمق  في  هي 
وهي  واألذواق،  واألفكار  القيم  مجال  في  العالم 
إال أن  الروح ال يمكن  رؤية براغماتية خالية من 
تصدم التقاليد الثقافية والفكرية في بلدٍ عريق 
انطلقت  منها  التي  التقاليد كفرنسا  بهذه  غني 
بين  العقانية  والمذاهب  التنوير  فلسفة 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وفيها أيضًا 
الجديدة. والنقدية  األدبية  المدارس  ازدهرت 

المجلة  به  قامت  استطاع  نتائج  تستوقفنا 
ديبلوماتيك«  »ليموند  والرصينة  المرموقة 
لتحديد هوياتهم  فرنسا  قرائها في  في صفوف 
من  والسياسي  والمهني  العمري  وتوزعهم 
الصحافة  العاملين في  ينتاب  الذي  القلق  زاوية 
من  صحف  أو  مجات  فــي  خاصة  المكتوبة، 
اجتياح  من  ذاتها  ديبلوماتيك«  »ليموند  طراز 
التأثير  حقل  الجديدة  المعلوماتية  الوسائل 
على الرأي العام في بلدٍ شديد االعتزاز بهويته 
قالت  المجلة  أن  والملفت  وتقاليده.   الثقافية 
أن  االستطاع  لنتائج  وتحليلها  تقديمها  في 
واشنطن تعول كثيرًا على االنقاب الحاصل في 
اإلعامي  النظام  على  للهيمنة  االتصاالت  حقل 
المفتقد أصًا إلى المصداقية، لتأخذ دور القائد 
لصناعات المستقبل، وإلحكام الهيمنة اإلعامية 

على العالم.

اإلعام  تحول  من  تزيد  المعطيات  هذه  إن 
في  رسالته  عن  فأكثر  أكثر  وتبعده  سلعة،  إلى 
إشاعة الحوار الديمقراطي واغنائه، حيث تتشكل 
شراء  على  تقوم  ضخمة  إعامية  »كارتيات« 
الناجحة ودمجها وصهرها  المؤسسات اإلعامية 
سوق  على  تسيطر  جبارة  عالمية  احتكارات  في 
بدءًا  شيء  كل  »وتُشّيء«  واإلعــان  المعلومة 
والسينما.  وهذه  بالفنون  وانتهاء  الرياضة  من 
السياسة  عالم  اختراق  على  ــادرة  ق الوسائط 

واالقتصاد، بأن تحول اإلعامي إلى سياسي، أو 

تكاد  ال  التي  للدرجة  إعامي  إلى  السياسي 
تتبين فيها ما إذا كان الحدث نفسه مهمًا أم أن 

اإلعام نفسه من منحه قوة الحدث.

تقول المجلة أن قرائها في فرنسا يطالبونها 
بالمزيد من الدقة والمصداقية وبنقد أكثر جذرية 
في  تشيعه  الذي  وللخراب  الجديدة  لليبرالية 
لهذه  بدائل جديدة  والقتراح  العالم  وفي  أوروبا 
الفرنسيين  أن  على  دليل  هذا  وفي  السياسات، 
الذاهبين إلى العولمة شأنهم شأن كل األمم ال 
باإلمكان  أنه  ويعون  األعين،  مغمضي  يذهبون 
وإذا  بالضرورة،  أمريكية  العولمة  تكون هذه  أال 
كانت فرنسا هي أول من صاغ مفهوم االستثناء 
التي لها  الثقافي، فأنها بالتأكيد لست الوحيدة 

مصلحة جدية فيه.

هذا إذا جرى الحديث على مستوى المجتمعات، 
عن  الحديث  دار  إذا  أما  حدة،  على  مجتمع  كل 
المستوى الكوني، فلنا أن نرى في الحروب التي 
تعمل شركات ومافيا الساح على إشعال فتيلها 
مظهرا من مظاهر األصولية االقتصادية التي ال 
تتورع على الدفع بعشرات ومئات آالف وحتى مايين 
الحروب  استمرار  كان  طالما  الموت،  إلى  البشر 
يؤمن عائدا دائما متناميا من االتجار باألسلحة.

تدفق  في  أكبر  انسيابية  تحقيق  هو  والهدف 
عن  لها  تبحث  التي  والسلع  األمــوال  رؤوس 
ال  والتصريف  لاستثمار  جديدة  وفرص  أسواق 
الدولة  تتدخل  وال  الحماية،  أســوار  بها  تحيط 
فترهقها بالضرائب العالية، وعن عمالة رخيصة 
بوضع  أو  ألجورها،  أدنى  حد  بفرض  محمية  غير 
يظل  ولكن  العمال.   لفصل  القاسية  الشروط 
يجد  يعد  لم  الغرب  أن  االهتمام  على  باعثًا 
التقليدية بما  إلى األساليب  اللجوء  غضاضة في 

فيها الغزو واالحتال. 

إن بدا أن ذلك يعني في الظاهر إخضاع العالم، 
فإنه في الجوهر إستنهض شعوبًا وقوى ومنظمات 
على مدار الكوكب لم ترضَ بأن يقاد العالم نحو 
هؤالء  إن  وللبيئة.  للبشرية  المدمر  الخيار  هذا 
جميعًا يستجمعون قواهم، بصمت حينًا وبعانية 
الحق حية ال تموت.       أن فكرة  ليبرهنوا  آخر  حينًا 
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بأقام
 العمال 

هذه مساحة للعمال
لنقل رسائلهم 

للمسؤولين
 لنشر مقاالتهم

والتعبير عن مشكاتهم
مساحة بيضاء

وكلمات صادقة
 من خضم المعاناة

للتواصل على البريد 
االلكتروني التالي: 

Omalalba@gmail.com

 أو عن طريق الهاتف: 

  17837457

حينما يصل الظلم 
في الشركة 
حتى النخاع 

ويكون القانون فيها
مصابا بهشاشة العظام 

وبا أسنان 
وبا عيون

وبا يد طولى!!
ترجع الحق إلى أهله 

والراعون لهذا .. القانون
مطاطيون في تفكيرهم 

متنطعون
يمازجون الغث بالسمين

فهم كالطفيليات يتسلقون
على ظهور السذج

ليؤسسوا ثقافة
االستحمار
والتجهيل 
واإلقصاء 

التي قامت قيامتها 
بشتى أشكالها البشعة 

والجشعة في اآلونة األخيرة  
والعامل الشريف

متملل
محاصر باألزمات 

يعض أنامله من الغيظ 
في أعاصير هذه الفوضى 

المبرمجة
نعم المبرمجة 
لن أفاجئكم!!!

إن قلت ..
إن نظرية المؤامرة 

تعشش في ضمير كل 
مسؤول 

يعشق بجنون حب الرئاسة 
سواء .. أكانت له أنياب 

أم لم تكن
فهو يفكر في تسقيط هذا

ووأد هذا 
وإشعال نار الفتنة في هذا 

وتشويه سمعة هذا 
طبعًا

كُل ما ذكرت
وأكثر .. 

هو إلحداث زَعزَعة صورية 
حتى يتسنى له 

إدارة الصراع المختَلق ِبحرية 
نحن قانعون 

فالعقول الماِجنة التي تحكم 
أرِوقة الشركة 

في تصادم مقيت 
وإن كانت تبيت 

على شفا جرف هاٍر 
وسينهار .. عرشها

إذا لم 
تتمرغ كالمومس على أعتاب 

النقابة 
ال .. 

ألن النقابة
قاصمة ظهور المسؤولين

المتجبرين المتكبرين 
فحسب 

بل 
لكون قانونها

محقا للحق 
ويتطلب ذلك!!!

وتحت قانونها ضع مليون خط 
ولهذا الشأن خصوصية 

وللحديث عنه .. بقية
لكني 

عندي نبوءة 
ونبوءتي

لن تكشف عن أوراقها 
المحترقة 

إال في الوقت المناسب 
ولكن .. لي فيها نهنهات

نعم 
وهذه النبوءة حقيقية 

محضة 
أقول! ! ! ! ! ! ! 

أحد المدراء في دائرة ما 
وبالتعاون مع جهة ما 

وبطريقة ال إنسانية .. ما
عقد العزم على إيجاد 

منصب 
في دائرته 

وبعد سباق طويل مع 
الزمن 

ومشاورات مع بعض 
الجهات الحمقى

تقرر 
ما يلي 
ولكن 

لفذلكة هذه القضية
وأن تجري بمجراها 

الطبيعي 
في نظره .. القاصر 

وحتى ال يتهم .. بالغباء 
يجب 

أوال 
افتعال .. مسرحية هزلية 

تحت مسمى
تصفية النيات 

والعدل والمساواة 
حتى يرضي ربه 

رب المجرمين 
ثانيًا ..

تمهيد األجواء 

لخلق حالة هستيرية بين 
المتنافسين

وضرب بعضهم رأس 
بعض 

ثالثا ...
كسر شوكة المبرزين 

والمتميزين
منهم 

بإعطائهم فرصة شبه 
كافية 

إلثبات وجودهم
وفيها يفتعل .. عن طريق 

مهِرجيه
وبعض الحركات 

البهلوانية 
ومن ثم يلف شهادتهم

على أعناقهم 
يشنقهم بالجملة 

على حين غرة
رابعًا ..

المجيء بالطرطور 
األسطوري 

ليتسلم دفة القيادة 
تعمل أبواق اإلدارة 

على مدار الساعة 
قبلها تتسابق قصائد 

المدح والثناء
وتتبادل التهاني 

والتبريكات 
لتسليمه العرش 

غصبا 
وجرما ... وإثما

إلى أن تنتهى الحكاية
أو إلى هنا أكتفي 

بسرد  نبوءتي
والتفاصيل ... الحقًا..

نبوءة عامل ...

يعبثون بقلب ألبا في وضح النهار!!
السام عليكم وحمة اهلل وبركاته

أنــا حبيــت أشــارككم فــي بعــض التاعبــات التــي تصيــر فــي محطــة تشــغيل الطاقــة، ومنهــا )األوفــور تايــم(، إذ 
إننــا نعانــي مــن نقــص فــي العمــال، ومديــر المحطــة أحيانــًا يرفــض أن يعمــل أي شــخص عمــا إضافيــا بحكــم 
ــؤلين  ــى المس ــبة إل ــن بالنس ــان، ولك ــوبر م ــون كس ــل أو نك ــر نعم ــًا نضط ــغلين، وأحيان ــبة للمش ــر بنس التوفي
الذيــنَ يعملــون نهــارا نجدهــم فــي األعيــاد أو باألخــص فــي اإلجــازات الرســمية ونراهــم يــؤدون عمــا إضافيــا 

وهــم ال عمــل لهــم وباألخــص األجانــب.
الســؤال هــل المشــغلون إذا عملــوا عمــا إضافيــا يكــون إســرافا فــي الدئــرة، فــي حيــن أنــه إذا عمــل المســئولون 

عمــا إضافيــا ال يكــون إســرافا فــي  الدائــرة؟!

أرجو النظر في هذا الموضوع المهم، وكما تعلمون أن محطة الطاقة هي قلب البا.

أبو عابد 
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أسبوع الندامة
المتقدمة  الدول  معظم  في 
في مجال الرياضة هناك مدارس 
الــبــارزيــن  الاعبين  ــاج  ــت إلن
مهاراتهم  وصقل  وإعدادهم 
حتى يصبحوا على مستوى عال 
علم  على  كلنا  االحترافية،  من 
هل  ولكن  األمر،  بهذا  ودرايــة 

نعلم كيف يتم ذلك؟
أعتقد أن الجواب ال.

الموضوع  هذا  نوضح  دعونا 
في عجالة وبالمختصر..

المذكورة  المدارس  تعتمد 
عمل  فريق  على  كليا  اعتمادا 
التخصصات  ومتعدد  متكامل 
يسمى أعضاؤه الخبراء، فمنهم 
من هو خبير في اللياقة البدنية 
في  وآخــر  المهارات  في  وآخــر 

العاج الطبيعي.
وذاك  هذا  األهم من  لكن  و 
وهو  النفسي،  الــعــاج  خبير 
يسمح  الذي  الوحيد  الشخص 
األمور  جميع  في  بالتدخل  له 
وأهمها اختيار الاعب المناسب 

اللعبة  لممارسة  »فــكــريــا« 
العقلية  قدراته  تناسب  التي 

والذهنية.
جميع  في  وتعمقنا  بحثنا  لو 
أنه  لوجدنا  الرياضات  ــواع  أن
الذي  المركز  النادر أن تجد  من 
يشغله  مدبر  عقل  إلى  يحتاج 

العب ذو سيرة عنفوية، لماذا؟
ألن الخبير النفسي يقول ليس 
يستخدم  من  بين  رابط  هناك 
ومن  العقل  من  العملي  الجزء 
الــتــصــوري  ــزء  ــج ال يستخدم 
العقل. ذات  من  والتحليلي 

حيث كلنا على علم بأن عقل 
اإلنسان ينقسم إلى قسمين:

يكون  بحيث  عملي:  قسم 
العقل  الجزء من  مستخدم هذا 
يميل إلى أداء األعمال من دون 

تحليلها والتمعن بها.
تصوري:  أو  تحليلي  قسم 
من  الجزء  لهذا  والمستخدم 
والتصور  التحليل  دائم  العقل 

قبل اتخاذ القرار.

من هذا المنطلق نقول أين 
هذا الخبير من شركة ألبا؟

ماسة  بحاجة  نحن  »فعا« 
بدال  ألبا  في  نفسي  خبير  إلى 
تسمى  التي  الفقاعات  تلك  من 
أسميها  وأنا  السامة..  أسبوع 
ستندم  ألنك  الندامة(؛  )أسبوع 
وهدر  العمال  وقت  ضياع  على 
ستجد  النهاية  وفــي  ــوال  األم
الخطرة  منها  الحوادث  بعض 
والسطحية )وكأنك يا بوزيد ما 

غزيت(.
ليفصل  الخبير  هذا  نحتاج 
للجزء  المستخدم  العامل  بين 
والعامل  العقل  من  العملي 
من  التحليلي  للجزء  المستخدم 
معرفة  لنا  يتسنى  حتى  العقل 
قسم  في  سيعمل  ــذي  ال من 
سيعمل  الذي  ومن  العمليات 
إلى  بحاجة  التي  األعمال  في 
)ال  بها  القيام  قبل  تحليل 
يمكن وضع العامل ذي السيرة 
العنفوية أو المغامر بين اآلالت 

حتما  ــه  ألن ــران؛  ــ األف بين  أو 
سيكون هناك حادث(.

ــووول...فـــان وعـــان... أقـ
وتعوي  البهرجة  عنكم  تركوا 
اللسان  وادرسوا حاالت العمال 
النفسية عدل قبل ال تودونهم 
تره  روووم،  والبوت  الكاربون  
ترقص على الطل..وشلون لين 

طق مطر.

سلطان خيري



نتمنى تسليط الضوء على قدرات 
العمال الرياضية وإستثمارها

في ختام البطولة الرمضانية : 

الشيخة  الشرف  ضيفة  القت 
خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت  حياة 
عضو  الطاولة  كرة  اتحاد  رئيسة 
اللجنة االولمبية البحرينية كلمتها 
البطولة  ختام  حفل  بمناسبة 
شكرت  البا  نادي  في  الرمضانية 
للبطولة  المنظمة  اللجنة  فيها 
به  تضطلع  ــذي  ال الــدور  مثمنة 
المواهب  صقل  في  ألبا  شركة 
أن  وتتمنى  العمالية،  الرياضية 
يتواصل هذا اإلهتمام بالتعاون مع 
االعلى  بالمجلس  القائمين  األخوة 
الشيخ  بقيادة  والرياضة  للشباب 
ناصر بن حمد آل خليفة إلى حين 
إقامة دورة رياضية خاصة نسائية 
في كرة السلة فهذا سيكون مكمًا 
اإلرتقاء  في  المبذولة  للجهود 
القطاع  دعم  خال  من  بالرياضة 
بمملكة  الرياضي  للقطاع  الخاص 

البحرين.  
وبهذه المناسبة صرح تيم موري 
الرئيس التنفيذي لشركة ألبا »بأن 
الضروريات  من  الرياضة  ممارسة 
عليها  المواظبة  ويجب  الحياتية 
فتعتبر الدورة الكروية الرمضانية 

من انجح الدورات التي انعقدت 
ألبا،  شركة  إلــى  انضمامي  منذ 
الشكر موصول إلى كل من ساهم 
المنظمة  اللجنة  من  إنجاحها  في 
أقسام  ورؤســـاء  ومـــدراء  وعمال 
ألبا  عمال  نقابة  إلــى  باإلضافة 
الداعمة دائمًا لألنشطة والفعاليات 
حيث  العمال،  فيها  يشارك  التي 
لم  الذي  المثمر  التعاون  هذا  أن 
أخرى  شركة  أي  في  أبــدًا  الاقيه 

طوال مسيرتي العملية«.

كلمة  الــبــا  ســيــدات  ولفريق 
الفريق  إدارية  ألقتها  بالمناسبة 
فاطمة جناحي من فريق البا نيابة 
خالها  من  شكرت  الاعبات  عن 
الضيوف الحضور باإلضافة لإلدارة 
وجاء  البا،  عمال  ونقابة  التنفيذية 
بالوقوف  اليوم  »اتــشــرف  فيها 
الكريم  الحفل  هذا  في  امامكم 
الذي يعود بنا إلى شريط الذاكرة 
األولى للمشوار الذي قطعناه بحزم 
تحت مظلة اهتمام و رعاية السيد 
عيسى االنصاري  الرئيس التنفيذي 
للعمليات لشركة المنيوم البحرين 
أواله  ــذي  ال الــدعــم  فلوال  الــبــا.. 
للسيدات  البا  فريق  لفريقنا.. 
ان نصل  قدرة  على  اليوم  كنا  لما 
متقدمة  خطوات  من  حققناه  لما 
أوصلتنا لختام فعالية على مستوى 
دور  بــذلــك  مثمنين  البحرين 
دافعًا  وكانت  التي ساندت  النقابة 
كل  في  عليه  نتكىء  صلبًا  وجدارًا 

كان  ــف..  ــواق ــم ال
الــبــارز  الـــدور  لها 

وبدورها  كعادتها« 
عمال  لنقابة  كـــان 
بالمناسبة  كلمة  ألبا 

البنعلي  علي  ألــقــاهــا 
رئيس نقابة عمال ألبا جاء 
فيها » ان نجاح الدورة لم 

جاء  إنما  فــراغ  من  يأت 
العمال  إخاص  نتيجة 

ــث  ــهــم وب ــي ــان ــف وت
الرياضية  ــروح  ال
باإلضافة إلى بث 

روح المحبة واأللفة 
بينهم  فيما  والتعاون 

الثروة  هم  العمال  فــأن 
أي  وتحقيق  للنجاح  الحقيقية 

إنجاز للشركة، مثمنًا بذلك الجهود 
االتحاد  بها  يقوم  التي  المضنية 
صقل  في  السلة  لكرة  البحريني 
بها  الرياضية واإلهتمام  المواهب 

.
وجــود  أن  البنعلي  وأضـــاف 
نجاح  ثمار  ــدى  أح هو  النقابات 
الملك  لجالة  اإلصاحي  المشروع 
المفدى، وأن األنجازات تتوالى في 
النائب  سعادة  فأن  الزاهر،  العهد 
بأن  محتاجين  نحن  القصير  ناصر 
أمثال  من  المزيد  هناك  يكون 
ثابرو  الذين  العمال  من  ــادر  ن
وكافحو إلى حين الوصول إلى تبوأ 
وليكون  والمراكز،  المراتب  أعلى 
معلومًا للجميع بأن عمال ألبا من 

الداعمين 
لمشروع 

جالة 
الملك 

المفدى، 
ألنه 

هو الجامع في تسيير 
مستقبل 

البحرين  مملكة 
ــى األمــــام في  إلـ
التحديات  ظــل 
والصعوبات 

الراهنة. 
وفي 

توزيع ختام  تم  الحفل 
الفرق  على  والميداليات  الجوائز 
بتكريم  بــدءًا  بالبطولة،  الفائزة 
على  المشرفة  المنظمة  اللجنة 
ساهموا  الذين  والحكام  البطولة 
في نجاح البطولة، وقد حصل فريق 
رقم  النسائي  الوطني  المنتخب 
والميدالية  األول  المركز  على   )2(
السلة  كرة  بطولة  في  الذهبية 
النسائية ويليه فريق البا النسائي 
رقم )2( الحائز على المركز الثاني 
حازت  وقد  الفضية،  والميداليات 
البا  فريق  من  فريد  مريم  الاعبة 
بالبطولة،  العبة  أفضل  لقب  على 
فريق  من  ما  ندى  الاعبة  يليها 
أفضل  بلقب  ــازت  ف التي  بابكو 
الثاثيه. الــرمــيــات  فــي  العــبــة 
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o الشيخة حياة 
آل خليفة 



التعرض نفسك للتخفيضات القاتلة !!
منطقة  يدخل  عامًا  أرَ  لم 
عمله من دون ارتداء بدلة »البا« 
الرسمية أو على األقل أي قميص 
وِبنطال، وكذلك لم أرَ أحدًا يدخل 
منطقة عمله من دون ارتداء حذاء 
إلى  وخصوصًا  السامة،  وخــوذة 

األقسام الخطرة.
الكثيرين  رأيت  لألسف  ولكن 
عملهم  منطقة  ــى  إل يدخلون 
من  ساعات  العمل  ويمارسون 
دون ارتداء نظارة السامة والقفاز 

وواقي األذن!
بعض  ترتدي  لماذا  السؤال: 
وال  الشخصية  الحماية  معدات 

ترتدى األخرى؟!

ال  مما  أهم  يرتدى  ما  ألن  هل 
يرتدى؟

ســوف  ــات  ــابـ اإلصـ ألن  هــل 
ــرأس أو  ــ ــي ال تــتــركــز فــقــط ف
األرجـــــل وســتــبــقــى الــكــفــان 
بسامة؟ والعينان  واألذنـــان 

أم أنه سيلفت انتباه مسئوليه 
بارتداء  االلتزام  تخاَذَل عن  ما  إذا 
وهو  البدلة(  )الخوذة+الحذاء+ 
عمله  منطقة  إلى  بالدخول  يِهمُّ 

الخطرة؟
وممارسة  ثقافة  هي  الجواب: 
فاآللة  الــنــفــس،  على  وحــفــاظ 
حوافٍّ  على  تحتوي  التي  الخطرة 
حادة لن تستثني يديك من الجرح 

فيما لو لم ترتدِ القفاز.
والمراوح  المضخات  وكذلك 
وضاغطات الهواء لن تهدأ ويُصِبح 
إلى  تدخل  عندما  ناعمًا  ضجيجها 
وبالتالي ستكون  المغلقة  ُغرفها 
أذى! بأي  ُأُذناك  تصاب  ولن  آمنًا 
النظارة. إلى  بالنسبة  وكذلك 

جميع  يجعل  أن  العامل  على 
في  الشخصية  الحماية  معدات 
قمة األولويات عندما توَكل إليه أي 
مهمة ألدائها من قبل مسؤوليه...

فلو ال قدر اهلل حصل أي مكروه 
وإنما  العمل،  يتوقف  فلن  لــه، 
لعمله،  عطائهِ  عجلة  ستتوقف 
ولن يلوم إال نفسه بسبب اإلهمال 

وعدم االلتزام بتعليمات السامة 
وارتداء معدات الحماية الشخصية 

المناسبة في المكان المناسب.
يمثلون  العمال  جميع  ولذلك 
والتوجد  للشركة،  كبيرة  قيمة 
عــامــل،  أي  عــلــى  تخفيضات 
هي  التخفيضات  من  والمقصود 
تخفيض نسبة أهمية كل معدةِ 
الشركة  توفرها  حمايةٍ شخصيةٍ 
وموظفيها،  عمالها  لسامة 
معدات  ارتداء  من  يخفِّض  ومن 
يخفِّض  فهو  الشخصية  الحماية 
ويعرض  الشركة  لدى  قيمته  من 
الجميع  اهلل  للخطر.  حفظ  نفسه 

من كل سوء.

بقلم: مهدي السهاوي

هذا حال الراتب .. عاوة طبيعة العمل
يصدق  ال  يكاد  األلباوي  العامل 
الجو  في  يحلق  أنه  يشعر  بل  نفسه 
من  خبر  يأتيه  حينما  ذلــك  عاليا، 
نال  بأنه  البشرية  الموارد  مسؤولي 
وتفرده  لتميزه  نتيجة  إجادة  مكافأة 
إلى  دائرة  من  انتقاله  أو  عمله،  في 
في  زيــادة  عليه  يترتب  مما  أخــرى، 
آخر  إلى قسم  انتقاله  نتيجة  معاشه 
تختلف فيه طبيعة العمل عن سابقه. 
فرحا  ويطير  الخبر  هذا  ويحمل 
قلبه  وتغمر  عائلته،  ــى  إل ليزفه 
عن  البحث  رحلة  في  ليبدأ  السعادة، 
به  ليحل  المبلغ  لهذا  مناسب  وضع 
مشكلة ما أو لسداد دين عليه أو أي 

متأخرات تثقل كاهله. 
من  العمل  طبيعة  اختاف  ومع 
قسم إلى آخر يزيد المبلغ أو يقل أو 
يستقطع تبعا الختاف ظروف العمل 
التي قد يتعرض  والمخاطر  وموقعه 
لها العامل ويواجهها أثناء أداء عمله. 
بينما تراه يجر أذيال الخيبة والندم 
يقطعون  سوف  أنهم  يعلم  حينما 
من راتبه نظير انتقاله من قسم إلى 
وظروف  العمل  طبيعة  الختاف  آخر، 
الموقع الجديد ونسبة المخاطر التي 
قد يتعرض لها أيضا، وهو ما يترتب 

عليه تفاوت مكافأة طبيعة العمل.
من  العامل  ينتقل  حينما  ولكن 

موقع إلى آخر من دون أن يستقطع 
عدم  نتيجة  مبلغ،  أي  راتــبــه  مــن 
أو  إداريــة  أمور  بأي  العامل  معرفة 
المسؤولين  أحد  يخبره  ولم  مالية 
أي  عن  البشرية  الموارد  قسم  من 
أن هذا  جديد يخص ذلك، وال سيما 
القسم هو المكلف بحساب الزيادات 
وال  العمال  من  االستقطاعات  أو 
شأن للعامل بذلك، وأن غياب الوعي 
اإلداري عن أي استقطاع الينبغي أن 

يتحمل العامل أي تبعات له.
أنه  البا  عمال  أحد  مع  حدث  فقد 
انتقاله  على  سنوات  أربع  مرور  بعد 
من الدائرة التي كان يعمل بها إلى 
اآلن،  به  يعمل  جديد  عمل  موقع 
قسم   - فجأة   - اكتشف  أن  وبعد 

الموارد البشرية بالشركة
أن العامل ال يستحق عاوة طبيعة 
أربع  منذ  يتسلمها  التي  العمل 
بإباغه،  المسؤولون  فقام  سنوات، 
الشركة  إدارة  بأن  العامل  ليتفاجأ 
طبيعة  عاوة  فارق  بسداد  تطالبه 
العمل التي ظل يتقاضاها على مدار 
اآلن  فهو  الماضية،  األربع  السنوات 
يقف مكتوف األيدي وال يعلم سبيا 
تصير  أيــن  إلــى  وال  مشكلته  لحل 
األمور، وخاصة أن المبلغ المطالب به 

يعجز عن سداده.           
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 نتائج التحقيق التقييم ماحظاتتفاصيل الحادث مكان الحادثالتاريخ 

صيانة 2015/8/4
المصهر

عندما كان عامل المقاول ينقل قطعة الحديد من 
على دكة العمل، انزلقت  فجأة القطعة الحديدية من 
بين يدي العامل، مما أدى إلى إصابته بجرح في يده 

اليسرى ونقل على إثرها إلى مركز البا الصحي. 

تم التأكيد على ضرورة توعية 
العمال واإلشراف عليهم 

بإلزامهم بارتداء المعدات 
الواقية الصحيحة.

إصابة 
طفيفة

تبين أن العامل لم يرتد 
قفازات السامة المناسبة 

للعمل بسبب سوء 
اإلشراف.

المشتريات 2015/8/8
والتخزين

شعر عامل بالتعب و اإلعياء بينما كان يفرغ خردة 
األلمنيوم. الحظ المراقب عليه أعراض التعب من 
الحرارة، فسارع إلى االتصال برجال األمن الذين 

سارعوا إلرسال سيارة اإلسعاف ونقل العامل للعاج.

نصحت النقابة بالتأكد من 
مراقبة العمال واإلشراف عليهم 
عن قرب لتجنب اإلنهاك بسبب 

الحرارة.

اإلنهاك 
الحراري

اتضح أن حرارة الجو 
العالية وتحميل العامل 

عمل يفوق طاقته أدى إلى 
وقوع الحادث.

2015/8/8
مصهر 5
C عنبر

استعمل العامل درج الطوارئ )الرافعة PTA( للصعود 
في المقطورة لمساعدة فريق الصيانة، وعند صعوده 

بدأ العامل بإرجاع الدرج فانحشرت يده بين الدرج 
فأصيب بجرح طفيف في يده اليمنى.

نصحت النقابة إدارة القسم 
بالتأكد من نقل المهام 

بطريقة آمنة مع اتباع قوانين 
تصاريح العمل.

إصابة 
طفيفة

اتضح عدم جدية اإلدارة 
في التواصل عند نقل 
المهام واتباع قوانين 

تصاريح العمل.

2015/8/9
قسم الكربون 

2-1

بينما كان العامل يصفي  ذيل ناقلة االسطوانة 
بيديه، انحشرت سبابة يده اليسرى بين المشغل 

الميكانيكي ومستشعر الدوران مما أدى إلى جرح في 
إصبع السبابة.

التأكيد على اإلدارة لضمان 
حمل كل عامل قفازا طوال 

الوقت.

إصابة 
طفيفة

اتضح أن العامل لم 
يكن مرتديا قفازا وذلك 
لنقص إرشادات الحماية 

الشخصية.

قسم الكربون 2015/8/9
2-1

بينما كان تقني الكهرباء يقوم بعمله ولسبب ما 
تحركت المقطورة فانحشرت رجاه بين سيارة النقل 

وخط التخزين 1 و 2 مسببا له كسورا في رجليه.

نصحت نقابة عمال البا اإلدارة 
بتحمل مسؤولية ضمان التزام 
العمال بإجراءات البا للسامة.

إصابة 
مضيعة 
للوقت

اتضح عدم امتثال بعض 
العمال لتصاريح العمل 

الداخلي.

2015/8/13
الورشة 
وخدمة 
الصيانة

بينما كان العامل يحاول فتح غطاء مصرف األلمنيوم 
باستعمال المطرقة واألزميل، انزلقت يده فأصيبت 
من المطرقة، تم نقل العامل مباشرة إلى مركز البا.

التأكد من أخذ فترة استراحة 
كافية من حرارة الجو.  

إصابة 
طفيفة

خطأ في العمل بسبب 
التعب الشديد وعدم أخذ 

فترة راحة.

2015/8/17
مصهر 3-1 

عنبر 1

أمسك عامل بوتقة األلمنيوم وبينما كان يحاول تغيير 
خرطوم الهواء المضغوط   أصيب بحرق من الدرجة 

األولى في يده اليسرى، نقل العامل مباشرة إلى مركز 
البا الصحي لتلقي العاج.

نصح اإلدارة بالبحث عن 
تصاميم آمنة وسهلة الوصول 

في العمل.

حروق 
طفيفة

وجد أن ارتفاع خرطوم 
الهواء غير كافٍ.

مصهر 2015/8/203-1
عنبر 5

لمس كوع أحد العمال غطاء شفط المعادن عن طريق 
الخطأ، مما سبب حروقا بسيطة قرب الكوع عند فتح 

الغطاء إلعداد حفرة الشفط.
أكدت النقابة على المراقبة 
الشديدة على العمال الجدد.

حروق 
طفيفة

االفتقار إلى الرقابة على 
العمال الجدد.

2015/8/21
مصهر 3-1

عنبر 1

خال عملية شفط المعادن وفي حين كتابة 
مستوى األشعة، اترطمت الرجل اليمنى ألحد العمال 

بالمقطورة مسببا إصابة طفيفة.
نصح بإجراء تعديات على 

مواقف المقطورات.
إصابة 
طفيفة

مواقف المقطورات غير 
مناسبة.

2015/8/21
مصهر 3-1

عنبر 2

بعد أن انتهى العامل من شفط األلمنيوم الذائب، 
انقطع صمام الهواء وبينما كان يحاول العامل وضع 
الحشية على قمة البوتقة لمس كوعه البوتقة عن 

طريق الخطأ مسببا له حروقا من الدرجة األولى.

ينصح بمراجعة وزن الحشية 
لتتناسب مع ارتفاع العامل.

حروق 
من 

الدرجة 
األولى

اتضح أن ارتفاع الحشية 
غير مناسب.

صيانة الطاقة2015/8/24
بينما كان تقني الميكانيكا يعمل على إزالة المضخة 
وتنظيف المصفاة، حاول امساكها مما تسبب في جرح 

اصبعه البنصر بحافة المضخة الحادة.

نصح اإلدارة بضمان امتاك 
الموظفين ادوات الحماية 

الشخصية.
إصابة 
طفيفة

اتضح ان العامل لم يمكن 
يرتدي قفازات بسبب 

منطقة المزدحمة.

2015/8/25
مصهر 5
C عنبر

انحنى العامل ليفك السلسلة في باطة األرضية، 
فامس كتفه عن طريق الخطأ ألن قميصه كان مبتا 
وانتقلت الحرارة لكتفه مما تسبب له في حروق من 

الدرجة الثانية، وسارع العامل في إخبار المراقب الذي 
نقله بسرعة إلى مركز البا الصحي لتلقي العاج. 

نصح اإلدارة بالتأكد من توجيه 
وتدريب الموظفين الجدد.

حروق 
طفيفة

تبين ان العامل كان 
مرهق بسبب الحرارة و قلة 

خبرته.

2015/8/27

قسم الكربون 
2-1

معمل قضبنة 
األنودات 1

فقد عامل اتزانه و سقط في حاوية فارغة بينما كان 
يحاول فك ناقل الهوائي باستخدام انبوب حديد 

مسببا له بألم خفيف في الركبة اليمنى و كشط جلد 
في اعلى الذراع اليسرى.

نصح اإلدارة بمراجعة جودة 
الصيانة للناقلة

إصابة 
طفيفة و 
احتمالية

أتضح أن تكرار العطل في 
الناقلة هو السبب الرئيسي 

للحادثة

بعض اإلصـابات والحـوادث الوشيكة الوقـوع لشهر أغسطس
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اإلشـارات اليـدويـة للـرافـعـة
يجــب علــى معطــي اإلشــارة الوقــوف فــي مــكان آمــن،  بحيــث يكــون قــادرًا علــى رؤيــة الحمولــة بوضــوح  و أن يقــف بحيــث يمكــن لمشــغل 

الرافعــة أن يــراه جيــدًا و يجــب عليــه أن يديــر وجهــه إلــى مشــغل الرافعــة و يعطــي إشــارات واضحــة و دقيقــة.

من هو الشخص 
الذي يمكنه أن 
يعطي اإلشارات؟

•  شخص مؤهل قادر على أن يعطي االشارات لمشغل الرافعة.
•  يجب أن يكون هناك شخص واحد فقط ليعطي االشارات.

•  يجب على مشغل الرافعة أن ينقل  الحمولة عند تلقي االشارة فقط من معطي اإلشارة.

إعداد: عيسى المحري
رقم شارة العمل:10951
دائرة الصحة و السامة- 

قسم معدات الرفع

انزال ببطء

وقف العمليات

إنزال 

اتبع تعليماتي 

توقف إرفع 

توقف طارئ 

نصائح للمرأة العاملة
لمعرفــة كيفيــة الحفــاظ علــى صحــة المــرأة العاملــة، ينصــح باتبــاع الخطــوات 
التاليــة التي من شــأنها أن تحدث فرقا كبيرا فــي حياتها دون الكثير من الجهد:

استقطاع وقت يومي لممارسة الرياضة : 

شرب الكثير من الماء:

عدم اقتطاع وجبة اإلفطار:

عندمــا نفكــر فــي بدايــة برنامــج الحيــاة الصحيــة، فــأول مــا يتبــادر إلــى الذهــن 
هــو ممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام. ومــن الضــروري أن تكــون ممارســة 

الرياضــة، ضمــن برنامــج يومــي منتظــم حتــى فــي أيــام العطــل.

يذكــر أن الجفــاف، حتــى وإن كان بســيطا، فهــو  يؤثــر علــى الجســم حتــى قبــل 
الشــعور بالعطــش، مــا قــد يــؤدي إلــى اإلصابــة بالصــداع والتعــب.

ــون الطعــام صباحــا يشــعرون بالراحــة  وقــد وجــدت الدراســات أن مــن يتناول
مقارنةبمــن ال يتناولونــه، مــا يمكــن أن يترجــم إلــى طاقــة أفضــل ويحفــز علــى 

اإلنجــاز خــال اليــوم.
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ندعو الرفاق في )جمعية وعد( إلى تغيير اسم قاعة فلسطين في مبناهم 
جمعيــة وعــد تخلــت عــن القضيــة الفلســطينية وعــن الرفــاق فــي فلســطين

البحرينية  الجمعية  إعان  أثار 
العدو  مــع  التطبيع  لمقاومة 
وعد  لجمعية  التابعة  الصهيوني 
أوساط  لدى  السخرية  من  موجة 
فاإلعان  البحريني.  المجتمع 
إلى  دعوة  طياته  في  حمل  الذي 
المزارعين  دعم  في  المساهمة 
شراء  طريق  عن  الفلسطيينين 
الزيتون  زيــت  مثل  منتجاتهم 
بمبلغ   ) كجم   10( الفلسطيني 
استهزاء  إال  هو  ما  ديــنــارا،   45
ــوة  ــاف بــعــقــول اإلخـ ــخــف واســت
نحن  وبعقولنا  الفلسطينيين 

أيضًا. 
أطلقتها  التي  المبادرة  فهذه 
لمقاومة  البحرينية  الجمعية 
مع  بالتعاون  سنين  منذ  التطبيع 
مبدأ  من  تتنافى  وعــد،  جمعية 
المفترض  من  الذي  المصداقية 
في  الرفاق  األعضاء  به  يتحلى  أن 
جمعية  عضو  موقف  الجمعيات.. 
ترأس  الذي  حسين  عبداهلل  وعد 
الدورة  في  العمالي  الوفد  مؤخرًا 
الــدولــي  العمل  لمؤتمر   104
وعــرى  األقنعة  أسقط  بجنيف، 
عن  تخلت  وعد  فجمعية  الحقائق، 
الرفاق  وعن  الفلسطينية  القضية 
في فلسطين، عندما وافق عبداهلل 
للعاقات  المساعد  األمين  حسين 

الدولية والعربية في االتحاد العام 
 )GFBTU( لنقابات عمال البحرين
االتحاد  مظلة  تحت  يكون  بــأن 
الداعم   )ITUC( للنقابات  الدولي 
إسرائيل  عمال  التحاد  الرئيسي 
توافر  حين  في  )الهستدروت( 
اتحاد بديل أجدر وأكفأ وهو اتحاد 
الذي   )WFTU( العالمي  النقابات 
للقضية  ومناصرًا  داعمًا  يعتبر 

الفلسطينية. 
حديثنا  نختتم  أن  ــل  ــب وق
الزيتون  بيع  من  فائدة  ال  نقول.. 
يجلس  عندما  الزيتون  زيت  وال 
اتحاد  ممثلي  مع  حسين  عبداهلل 
واحدة  طاولة  على  اسرائيل  عمال 
األمين  بــورو،  ــاروون  ش تترأسها 
للنقابات  الدولي  لاتحاد  العام 
شكًا  هذا  يعتبر  حيث   ITUC((
أشكال  مــن  وصــريــحــًا  ــًا  ــح واض
الصهيوني  العدو  مع  التطبيع 
الرفيق  قريب  عما  سيصبح  الذي 

الصهيوني. 
قاعة فلسطين..   •

أن  وبعد  الحديث..  نهاية  وفي 
الرفاق  ندعو  الحقائق..  انكشفت 
في جمعية وعد إلى تغيير اسم قاعة 
فلسطين في مبنى الجمعية، وإلى 
التضامنية  بياناتها  إصدار  وقف 
إن  الصامد..  فلسطين  شعب  مع 

من  أكبر  الفلسطينية  القضية 
زيتون  زيــت  بيع  في  تختزل  أن 
باسم  قاعة  تسمية  أو  فلسطيني 
ساعة  تحين  فعندما  فلسطين، 
الصفر تثبت لنا المواقف واألفعال 

في المحافل الدولية زيف أقوالهم 
القاعة  اسم  وليكن  وادعاءاتهم.. 
الصهيوني في  على اسم زميلهم 
العمل النقابي، رئيس اتحاد عمال 

اسرائيل السابق »عوفر عيني«. 

o  جمعية وعد  o  شاروون بورو 

إعان بـيع  زيت الزيتون الفلسطيني..
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الرضيع الفلسطيني ) علي الدوابشة (  الذي أحرقته إسرائيل حيًا 

o  جثمان الرضيع o  تشييع الطفل ) علي الدوابشة ( 

تعرض  فلسطيني،  طــفــل 
أضرم  عندما  رضيع  وهو  للحرق 
النار  إسرائيليون  مستوطنون 
بمنزل أهله، فاستشهد على الفور 

خطرة.  لحروق  عائلته  وتعرضت 
واسعا،  تنديدا  الحادثة  ــارت  أث
الفلسطينية  السلطة  وهــددت 

برفعها للجنائية الدولية.

 31 يوم  دوابشة  الرضيع  توفي 
يوليو 2015 إثر عملية حرق منزل 
من  وله  بحروقه،  متأثرا  عائلته 

العمر حينها 18 شهرا.

الحادث، توفي  وبعد أسبوع من 
الرضيع واسمه سعد دوابشة  والد 
متأثرا بحروقه بعد أسبوع من حرق 
مستوطنين منزل العائلة بالقرية.

 IUTC رسالة بجسد الرضيع المحروق إلى شاروون بورو واالتحاد الدولي
 IUTC إلى المطبعين مع العدو الصهيوني الغاشم عديم اإلنسانية والرحمة رسالة بجسد الرضيع المحروق إلى شاروون بورو واالتحاد الدولي
إلى المطبعين مع القتلة .. تحية من المستوطنين بدم الرضيع 

o  الرضيع علي الدوابشة 



مبادرة أم مماطلة؟؟
المركزيــة اللجنــة  مــن  المقدمــة  للورقــة  نقديــة  قــراءة 
ــي( ــي التقدم ــر الديمقراط ــدة المنب ــادرة وح ــوان )مب ــت عن تح

  الواقع يقول إن جمعية المنبر 
الديمقراطي التقدمي تعيش أزمة 
وجود كما جاء في المبادرة )أصبح 
بل  فقط  المنبر  دور  ليس  يهدد 
بأن  واإليحاء  كتنظيم(،  ووجــوده 
هذه األزمة هي بسبب من استقالوا 
من اللجنة المركزية أو بمن سموا 
تذكر  ولم  سياسيًا؟!  المبتعدين 
المستقيلون  أنهم  المبادرة  هذه 
سياسية،  ألسباب  كليًا  المنبر  من 
هذه  تقوم  أن  من  بدال  هذا  كل 
واإلقرار  نقدية  بمراجعة  الجمعية 
في  وخصوصًا  تخلت،  قد  بأنها 

فبراير، عن منهجيتها  أحداث 14 
فكر  خلف  تاهت  ألنها  العلمية 
في  مستبدة(  )نخبة  وسياسات 
لصالح  نفسها  رهنت  التنظيم 
اإلسام  لقوى  والرسالة  الرؤية 
الشيعي،  وتــحــديــدًا  السياسي 
لتأكيد  المبادرة؛  في  ورد  وكما 
استعادة  في  الجميع  وإرادة  نوايا 
))الرسالة((  وفــق  المنبر  وحــدة 
تذكر  لم  هنا  عليها.  قــام  التي 
السياسي  البرنامج  وفق  الجملة 
خطها  ورهنت  األساسي،  والنظام 
باالعتماد   والسياسي  التنظيمي 

على   - المبادرة  في  ورد  -كما 
ولألطروحات  والفردية  الشللية 
والفئوية،  والطائفية  المتطرفة 
على  الكادحين  سائر  عن  ولتعبر 
اختاف أصولهم القومية والدينية 
والطائفية ومناطقهم الجغرافية.

 كل هذا أوصلها إلى إحداث )صدع 
لم  أنهم  هنا  الحظ  مجتمعي(.. 
الطائفي،  الشرخ  يستخدموا جملة 
ألنها تدينهم.. والنتيجة هنا، كما 
لألسف  »انعكس  المبادرة  تذكر 
الديمقراطية  القوى  على  حتى 
منبرنا«. فيها  بما  التقدمية 

o  د. سامي سالم 

هذه  معاناة  إلــى  أدى  ما  وهــو 
الجمعية من العزلة والعزوف عنها 
ما  ومناصريها،  أعضائها  قبل  من 
في  االستقاالت  إلى  بالتالي  أدى 
مكتبها  وفي  التاريخية  كوادرها 
كادرها  وفــي  السابق  السياسي 
من  تــاه  ومــا  القاعدي  المنبري 
بهذه  تعصف  مــازالــت  استقاالت 
انفض  أن  بعد  حتى  الجمعية 
الذي  )الفاشل(  السادس  المؤتمر 
مبدأ  بتفعيل  يقوم  أن  من  بدال 
)النقد  الديمقراطية  المركزية 
بالمراجعة  ويقوم  الذاتي(  والنقد 
النقدية الحقيقية ويقوم بالمساءلة 
الكارثة  بحجم  قياسًا  والمحاسبة 
على  وانعكاساتها  الدوار«  »كارثة 
المنبر، بداًل من ذلك عزز من سيطرة 
وجدد  المستبدة(  )النخبة  وهيمنة 
ما  وهو  الجمعية،  في  لها  البيعة 
أدى إلى استقاالت أخرى من اللجنة 
المركزية ومن ثم إلى تشقق هذه 
الجمعية وتفتتها وبالتالي التاشي 
ولكي  الجمعية،  عليه  المقبلة 
اآلن  تقوم  التاشي  هذا  تتفادى 
بمحاولة »مناورة – مراوغة« أطلقت 
عليها اسم المبادرة، وخصوصًا بعد 
أن ورد إلى علمها أن هناك مشروعا 
جديدة  سياسية  جمعية  لتأسيس 
لكل الوطنيين والديمقراطيين في 

البحرين كبديل لما هو موجود في 
ما  جمعيات  من  السياسية  الساحة 
سمي التيار الوطني – الديمقراطي، 
الديمقراطي  المنبر  ضمنها  والتي 
المبادرة  في  ورد  فكما  التقدمي، 
الخطر«  هذا  لوجود  »واستشعارا 
 – »المناورة  المبادرة  هــذه  أتــت 
إنكار  فيها  يجري  التي  المراوغة« 
في  واالختاالت  االنحرافات  وإخفاء 
المتسم  الكارثي  السياسي  خطها 
والشعبوية  والمغامرة  بالمخاطرة 
التي مورست من قبل هذه »النخبة 
وبعد  وأثناء  قبل  ما  المستبدة« 
أحداث 14 فبراير وإلى اآلن، ولكن 
هذه المرة بصورة مغايرة عما طرح 
فيما سمي وثيقة المراجعة النقدية 

المقرة في مايو 2012.

التناقض في »المبادرة«  

جما  تطرح  )المناورة(  المبادرة 
 )2( الصفحة  ففي  عامة،  فضفاضة 
يؤكد  سياسي  توافق  إلى  )وصــواًل 
لم  والموحدة(  المستقلة  السياسة 
أو  السمات  عن  المبادرة  تتحدث 
المستقلة  السياسة  هذه  يميز  عما 
الموحدة، ولم تحدد من هي القوى 
النخبة  هذه  تتجرأ  ال  هنا  األخــرى! 
نقد  على  مبادرتها  عبر  المستبدة 

التي  األخرى  القوى  تلك  سياسات 
التحقت بها قلبًا وقالبًا وكانت ذيًا 
لها، هنا يبرز التناقض الذي يشكل 
جمعية  في  حدث  الــذي  االنحراف 
عكس  والـــذي  التقدمي،  المنبر 
الجانب  في  اتجاهين  أو  موقفين 
والفكري،  والتنظيمي  السياسي 
المنبر  أن  رأى  األول:  فاالتجاه 
عن  تامًا  انحرافا  انحرف  التقدمي 
برنامجه السياسي ونظامه األساسي 
المستقلة(  )سياسته  أي  )شرعيته( 
المستقل..  التقدمي  وجهه  وعن 
وبالتالي عن بنيته الفكرية، والذي 
اليــزال  الــذي  اآلخــر  االتجاه  حــاول 
جمعية  في  القرار  بسلطة  ممسكًا 
عدم  بمحاولة  التقدمي  المنبر 
أن  وحاول  تذكر  أهمية  أي  إعطائه 
يقلل من شأنه، فكما ورد في ورقة 
الوثيقة النقدية: »وإذ يعبر المكتب 
لتقديم  أسفه  السياسي عن شديد 
من  استقاالتهم  الرفاق(  )بعض 
عضوية المنبر« والتي تحاول أيضًا 
التقليل  )المناورة(  المبادرة  ورقة 
أفراد  في  وحصره  االتجاه،  هذا  من 
فكما  اتجاه،  في  وليس  وجماعات 
اللجنة  )شكلت  المبادرة  في  ورد 
السابقة  دورتــهــا  في  المركزية 
المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2013 
بالرفاق  لاتصال  خاصة  لجنة 

المستقيلين من اللجنة المركزية- 
المنبر  عن  سياسيًا  والمبتعدين 
كجماعات أو أفراد(، ولم يفسروا لنا 
ماذا يقصدون بالمبتعدين سياسيًا 
المنبر  من  استقالوا  ألنهم  هل 

نهائيًا أم أنهم تركوا السياسة؟!
إن العاج العيني »الشكلي« الذي 
المنبر  ورقة  في  االنحراف  به  عولج 
إشكالية  إلى  يفضي  »المبادرة« 
المعيارية  لإلشكالية  جدًا  مغايرة 
ثنايا  فــي  الــحــاضــرة  والمثالية 
مواجهته  في  »لينين«  تحليات 
الحزب،  في  حدث  الــذي  لانحراف 
العاج عبر ثاث لحظات: فقد كان 

أواًل : ال يجب البتة ربط االنحراف 
أسباب  إلى  رده  أو  فرد  أو  بشخص 
في  معالجته  يجب  بــل  نفسية، 
بالنظر  السياسية  داللته  مستوى 

إلى الظرف فحسب. 

االستقاالت من المنبر

النقاش  ينتهي  عندما  ثانيًا: 
الهيئات  من  هيئة  داخل  السياسي 
العليا للحزب وهذا النقاش، والحوار 
الشرعية  الجوانب  بعض  يأخذ 
نشاط  إلى  الموجه  النقد  لمجمل 
الحزب بعين االعتبار يجب أن تكون 
واالنضباط  للوحدة  األخيرة  الكلمة 
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تم  الــذي  الموقف  أو  الخط  حــول 
نقد  ورقة  في  كتبنا  فكما  تبنيه. 
المقدمة  النقدية،  الوثيقة  مسودة 
من المنبر التقدمي للجنة المركزية 
العام  المؤتمر  من  إقرارها  قبل 
أن  إيضاح  يجب  ولكن  السادس، 
االستقاالت  -وخصوصًا  االستقاالت 
نفاد  بعد  قدمت  قد  القيادة-  في 
الرأي  ــداء  وإب التعبير  أشكال  كل 
وتنتقد  والمصارحة،  والمكاشفة 
المهيمنة على  القيادة  بصوت عاٍل 
سلطة القرار في المكتب السياسي 
)أحداث  التاريخية  اللحظة  هذه  في 
وحدة  على  وحرصًا  فبراير(،   14
التنظيمية  بنيته  وتماسك  المنبر 
 5 مــن  مصغر  الجتماع  ــب  رت قــد 
السياسي،  المكتب  مــن  أعــضــاء 
من:  مكون  االستقالة،  قبل  مــا 
وأعضاء  )حسن مدن(  العام  األمين 
الحمر+  )غــازي  السياسي  المكتب 
 + مرهون  نعيمة   + البنعلي  علي 
األساسي  همه  كان  سالم(،  سامي 
التقدمي  المنبر  إخراج  كيفية  هو 
المزيد من  وإبعاده عن  األزمة  من 
التفتت، ودار حوار مع األمين العام 
حول كيفية وآلية الخروج من األزمة، 
ولمنع المزيد من االستقاالت، وكان 
الحوار قد دار حول نقطتين أواًل:  فك 
االرتباط بجمعية الوفاق واالنسحاب 
مع  السياسي  االستقطاب  مــن 

التجمع السداسي والفئة الشعبوية 
رجوناه  وقد  المغامرة،  الطائفية 
ــادرة،  ــمــب اإلقــــدام عــلــى هـــذه ال
نتائج  تكشفت  بعدما  وخصوصًا 
المنبر  على  الكارثية  التحالف  هذا 

والمجتمع. 
ذاتي  ونقد  نقد  تقديم  ثانيًا: 
لكل الممارسات التي أدت إلى هذه 
فبراير،   14 أحــداث  خال  الكارثة 
بالنسبة  أنه  العام  األمين  رأى  وقد 
سيكون  فإنه  األولى  النقطة  )إلى 
هناك اجتماع غدًا في جمعية الوفاق 
التيار  بوجود  السبع  للجمعيات 
مناسبة  فرصة  وهي  التصعيدي، 
واالنسحاب.  االرتباط  فك  إلعــان 
والذي  بالتوافق،  االجتماع  وخــرج 
اجتماعات  في  العام  األمين  نسفه 

الجمعيات السبع(.
الثانية  النقطة  إلى   أما بالنسبة 
فقد قدم األمين العام وأمين السر 
سميت  مسودة  النقابات  ومسئول 
اعتمدت  التي  النقدية،  بالمراجعة 
الــســادس،  ــعــام  ال المؤتمر  فــي 
على  والتفت  وماطلت  بررت  والتي 

الكارثية  واألخــطــاء  االنــحــرافــات 
والتنظيمي  السياسي  الخط  في 
أحداث  في  مورست  التي  والفكري 

14 فبراير. 
يمكن  )لينين(  ويكمل  ثالثًا: 
في  حتى  يتواصل  أن  للنقاش 
أال  شريطة  ــة،  ــاص خ مــنــشــورات 
خطوط  لها  معارضة  إلى  يتحول 
خارج  »ونضيف:  سياسية  برامج  أو 
والنظام  السياسي  البرنامج  إطار 
ويكمل  عليه«  المتفق  األساسي 
االنحراف  تناول  تم  لقد  )لينين( 
داخل  حقيقي  تناقض  عن  كتعبير 
عدائيًا  يصبح  قد  تناقضا  الحزب 
أو  تكتل  تشكل  إلى  يفضي  وقد 
تيار، »ونضيف: وحتى أن يؤدي إلى 
ولكنه  )لينين(،  ويكمل  االنشقاق« 
ال ينطوي بالضرورة على هذا المآل.

       إذًا كلمة االنحراف تدل في 
الطبقي  للصراع  السياسي  الميدان 
السياسي-  )الــطــائــفــي  ولــيــس 
مسألة  على  السياسي(  القبلي 
شق  ــدم  ع مسألة  ــي  وه معينة، 
العاملة  للطبقة  السياسية  الوحدة 
الوسطى  الطبقات  مع  البحرانية 
والبرجوازية الصغيرة ومع الطليعة 
والتحالف  المثقفين  األعضاء  من 
مع الجمعيات )الوطنية - القومية( 
السياسي  اإلسام  لحساب جمعيات 

الحلف  أو  - سني(  )شيعي  الطائفي 
النخب  مــع  المتحالف  الطبقي 
الحاكمة المتشددة، وبالتالي وحدة 
في  للتغيير  والممارسة  النظرية 
وتحت  اإلصــاحــي  المشروع  ظــل 
إن  الوطني.  العمل  الميثاق  مظلة 
نظريًا  يبدو  كان  إن  حتى  االنحراف 
تناقض  على  مؤشر  إذًا  فهو  فقط، 
تكمن  تناقض  النظرية،  ــل  داخ
ميدان  في  المطاف  آخر  في  جذوره 
وليس  الطبقي  الصراع  ممارسة 
 - السياسي  )الطائفي  الــصــراع 
القبلي السياسي(، وهذا يعكس من 
تاريخ حقيقي  تأسيس  جهة مسألة 
الديمقراطية،   – الوطنية  للحركة 
السياسي  اإلســام  لحركة  وليس 
الطائفي المذهبي، تاريخ ال يسقط 
في التمجيد وال في لعبة الحسابات 
التي  و)األضـــواء(  )الــظــال(  لعبة 
بعنق  الماسكة  القيادة  تمارسها 

جمعية المنبر التقدمي.

)المناورة(  المبادرة  هذه  تحاول 
الشعبوي تحت جمل  إخفاء طابعها 

حزبنا  »ولحضور  مثل  فضفاضة 
الدائم كداعية للوحدة الوطنية في 
)نضال شعبنا( بين استعادة الوحدة 
أن  في  االستمرار  وبين  الداخلية 
)قيادة  في  النوعي  دوره  يلعب 
فالشعبوية هي   ، الشعبي(  النضال 
بصورة  تتوجه  عقيدة  أو  حركة  كل 
)الشعب(،  إلى  تفضيلية  أو  مطلقة 
ويجري  متمايز،  غير  كيانا  لكونه 
الطبقات  شأن  تقليل  أو  إنكار  فيه 

وتناقضاتها«. 

جمعية المنبر تدعي أنها 
ممثل الشعب 

تدعي  نفسها  المنبر  جمعية  إن 
وتدعي  )الشعب(  يمثل  حزب  أنها 
أنها تعبر عن )الشعب( بأسره مهما 
تعددت مشاربه أو اختلفت مصالحه 
أو تباينت آراؤه من دون أن تكترث 
بعينها  اجتماعية  بقوى  بارتباطها 
مصالحها  لها  المجتمع  في  فاعلة 
قــراراهــا  رهــنــت  بــل  المختلفة، 
السياسي  اإلسام  لقوى  وسيادتها 

الطائفي!

جنوح  من  يسهل  هذا  كل  إن   
الديمقراطية،  عن  بعيدًا  قيادتها 
على  واالقتتال  التصارع  ويسهل 
طالما  الجمعية  ــل  داخ النفوذ، 

الصدع  رأب  يهمه  من  يوجد  ال 
واالنحراف، ألن الجمعية ال تعني أي 
شيء بالنسبة إليه، بل كل ما يهم 
مصلحتها  هو  المستبدة  النخبة 
هنا  فالربط  وطائفيتها،  ومنصبها 
الداخلية  الوحدة  استعادة  بين 
وقيادة النضال الشعبي التي يحلم 
بها األمين العام الجديد )عبد النبي 
الشرعية  غطاء  إلعطائه  سلمان( 
ألوامره  واالنصياع  خلفه  والوقوف 
االستمرار  وبالتالي  لها  واإلذعــان 
بالتحالف  واللحاق  االنــحــراف  في 
الطائفي  السياسي  ــام  اإلس مع 
النضال  هذا  يقود  الذي  الشيعي 
القيادة  فوضته  والــذي  الشعبي! 
الحالية للمنبر التقدمي في شخص 
)مكتبها السياسي(، تفويضًا مطلقًا 
الدعوة  في  عنه  بالنيابة  بالحديث 
العهد  ولي  سمو  من  المبادرة  أو 

للحوار مع )المعارضة(.

ال تطلبوا منا أن ننجرف 
معكم 

الفقرة  هــذه  نقتبس  وأخــيــرًا    
لـ  العمل«  »ما  كتاب  من  المطولة 
الجمل  بعض  إضافة  مع  )لينين( 

إليها بين قوسين.

متراصة  جماعة  نسير  )نحن 
متكاتفين  صعب،  وعر  طريق  في 
يطوقنا  الجهات  جميع  ومن  بقوة 
األعداء وتواجهنا التحديات وينبغي 
تقريبًا  ــدوام  ال على  نسير  أن  لنا 
وبذاءاتهم  لنيرانهم  عرضة  ونحن 
حكومي،  مــوالــي،  األيديولوجية 
منشق...إلخ(.  عميل،  سلطوي، 
اتحدنا  إرادتنا،  بملء  اتحدنا  لقد 
بــالــذات  ــداء  ــ األع مــقــارعــة  بغية 
)مقارعة القوى المعادية للتغيير - 
للوقوع  ال  بالذات(،  والديمقراطية 
)المستنقع  المجاور  المستنقع  في 
المنا  الــذي  المذهبي(،  الطائفي 
في  اتحدنا  ألننا  البدء،  منذ  سكانه 
طريق  وفضلنا  حدة  على  جماعة 
النضال على طريق المهادنة )طريق 
طريق  على  والديمقراطية  التغيير 
اللحاق باإلسام السياسي الطائفي 
عنا  بالنيابة  للتحدث  وتفويضه 
العهد  ولي  سمو  لمبادرة  استجابة 
ما  جمعيات  فعلت  كما  األخــيــرة 
سمي التيار الوطني - الديمقراطي 
المنبر  جمعية  منها  ونــخــص 
يأخذ  منا  بعض  وإذا  التقدمي(، 

المنبر  وحدة  مبادرة  »هنا  بالصياح 
التقدمي للمستقيلين والمبتعدين 
سياسيًا« هلموا إلى هذا المستنقع! 
تخجلوا،  أال   : لهم  يقال  وعندما 
يا  أجهلكم  ما  قائلين:  يعترضون 
هؤالء! أال تستحون أن تنكروا علينا 
حرية دعوتكم إلى الطريق األحسن! 
إنكم  السادة!  أيها  صحيح   ، صحيح 
بل  وحسب،  تدعوا  أن  في  ال  أحرار 
الذي  المكان  إلى  الذهاب  أيضًا في 
-إن  المستنقع  إلــى  لكم،  يطيب 
مكانكم  أن  نــرى  ونحن   - شئتم 
أنتم هو المستنقع بالذات )اإلسام 
المذهبي(،  الطائفي  السياسي 
للمساعدة  استعداد  على  ونحن 
أنتم  انتقالكم  على  الطاقة  بقدر 
إليه، ولكن رجاءنا أن تتركوا أيدينا، 
تلطخوا  وال  بأذيالنا،  تتعلقوا  وأال 
كل  )تاريخ  العظمى  الحرية  كلمة 
الديمقراطية   – الوطنية  الحركة 
)أحرار(  أيضًا  نحن  ألننا  البحرانية(، 
في السير إلى حيث نريد، أحرار في 
وحسب،  المستنقع  ضد  ال  النضال 
بل أيضًا ضد الذين يعرجون عليه. 

تحاول هذه المبادرة )المناورة( إخفاء طابعها الشعبوي تحت جمل فضفاضة
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حوار مع شخصية العدد : حسين شيرخان 
حوار أجراه : مخلص طه

الزمن  بهم  جاد  الذين  الرجاالت  أحد 
وأعمال  خالدة  مآثر  له من  لما  البا،  على 
جليلة، فرحلة كفاحه خال سبعة وثاثين 
عاما تعد نبراسا تهتدي به األجيال، وتعبر 
بمسيرته  الشخصية  تلك  عظيم  عن 
نجاح  قصة  لنا  تحكي  التي  المشرفة 
التي  المجهودات  مدى  على  شاهدا  تقف 
بذلها في سنوات الشقاء أن يكون قريبا 
ويشاركهم  بنبضهم  يشعر  العمال  من 
أفراحهم وأتراحهم، إلى أن اختاره العمال 
المشتركة  اللجان  في  ممثلهم  ليكون 

ألبا  نقابة  تأسيس  في  ساهم  ثم  ومن 
حياة  في  البارزة  العامات  أحد  ليكون 
انطاق  نقطة  النقابة  وتكون  العمال، 

تحسب له.
  إنه  النقابي المناضل حسين شيرخان 
صاحب األيادي البيضاء والتاريخ المشرف، 
والذي عهدناه صامدا أمينا صادقا لقضايا 
إخوانه العمال ومطالبهم، مؤمنا بدروب 
لنقابتهم،  منتصرا  وأبدا،  دائما  نضالهم 
داعما لهم على طول الطريق،  فكان لنا 
معه هذا اللقاء في نشرة نقابة عمال البا:

قســوة وظلم املسئولني دفعني للنضال العاميل
نشأتك  عــن  حدثنا  بــدايــة    •
ومسقط رأسك وأين كان مولدك؟

أحد  في  وترعرعت  نشأت  لقد 
فرجان المنامة وهو فريج المخارقة 
حيث  المنامة،  ــط  وس بالنعيم 
البحرينية  والتقاليد  البساطة 
في  المخارقة  لفريج  فإن  األصيلة، 
نفسي حنينا وشعورا خاصا، وألهله 
أخاق  من  اكتسبته  فيما  الفضل 

وصفات.

•  أبناؤك وأسرتك .. ها حدثتنا 
عنهم؟

أبناء  خمسة  ولــدي  متزوج  أنــا 
وعاتكة،  عقيلة،  وعبداهلل،  )علي، 
البا  في  يعمان  والولدان  وعلياء(، 
التي  العطاء  رحلة  يكمان  وهما 
من  يحمان  أنهما  كما  بدأتها، 
بسنوات  ويذكراني  الكثير  سماتي 
أسعد  كما  البا..  في  األولى  عملي 
حول  مــشــورة  أي  يطلبان  حين 

العمل أو في أي مجال آخر.

وما  بالبا،  العمل  بدأت  متى    •
لك  التي هيأت  المصاحبة  الظروف 

العمل بها؟
عــام  بــالــبــا  للعمل  التحقت 
بها  التحاقي  ليوم  وكان  1971م. 
بها  أفتخر  وعزيمة  ــرار  إص قصة 
أبنائي  مسامع  على  أرويها  حين 
..فمنذ  العمال  وحتى  وأصدقائي 
المدرسة الصناعية  أن تخرجت في 
كنت أحلم باليوم الذي التحق فيه 

إلى  نما  يوم  وذات  بألبا،  للعمل 
علمي أن البا تطلب عماال للتوظيف 
ذلك  من  تأكدت  وعنما  لديها، 
أوراقي  أخذت  أن  إال  علي  كان  فما 

وسلكت الطريق إليها. 
الباص  بمحطة  وقفت  ويومها 
حتى  صباحا  السادسة  الساعة  من 
وحاولت  الباص،  يأت  ولم  التاسعة 
جاهدا أن أركب في أي سيارة ولكن 
أحد  وقف  أن  الحظ  يحالفني  لم 
لمساعدتي، حينها كنت مصرا على 
أن  فبعد  سيارة،  أي  في  الذهاب 
خارت قواي وخابت حيلتي، سارعت 

بالتقاط حجرا ووقفت في وسط 
الطريق وحملته في يدي مهددا أي 

سائق سيارة يقف أمامي وذلك

وعلى  فيه،  أنا  مما  لينقذني   
في  سيارة  سائق  وجدني  الفور 
الحالة، فتعاطف معي وتوقف  هذه 
بأنني  فأجبته  بك؟  ماذا  ليسألني 
للعمل،  البا ألقدم طلبا  إلى  ذاهب 
فأوصلني البا وحينها قدمت أوراقي 
وأجريت االختبارات الازمة لذلك .

      
•  الوظيفة التي اكتسبت خبرتك 
التحقت  إدارة  أو  قسم  وآخر  منها 

بها في البا؟
في  العمل  مع  رحلتي  بدأت  لقد 
حيث  1971م،  أغسطس  في  البا 
خمس  قرابة  المسبك  في  عملت 
للعمل  التحقت  أن  إلــى  سنوات 
ومن  سنة  مدة  المركزية  بالورشة 
وكنت  التدريب  بقسم  عملت  ثم 
مدرب سياقة للمعدات الثقيلة بدءا 
من عام 1977م إلى أن تقاعدت 

عن العمل.

•  هل لنا أن نغوص في حياتك 
الشخصية؟

 منذ نعومة أظفاري وأنا أعيش 
الفقيرة  المطحونة  الطبقة  وسط 
الكريم  بالعيش  المطالب  حيث 

وسد احتياجاتنا، فقد كنت يتيما 

وإخــوتــي،  ــا  أن كثيرا  وعانيت 
مطالبا  يوم  ذات  نفسي  ووجــدت 

برعايتهم واإلنفاق عليهم.
الحياة،  على  عيناي  وتفتحت   
ألشاهد خطابات الزعيم عبدالناصر 
الذي تأثرت به كثيرا، كما الكثيرين 
من أهل البحرين، فكنا نسهر ليا 
التي  الرنانة  خطاباته  إلى  لنستمع 
بالحياة  تمسكا  قلوبنا  تمأل  كانت 
وإصرارا على أن نصل إلى ما نصبو 
وكانت  العقبات،  كانت  مهما  إليه 
تلك الفترة منذ المرحلة االبتدائية 
الصناعة،  بمدرسة  التحقت  حتى 
النزعة وما زلت أعشق  فأنا ناصري 
الفقراء  نصير  الناصر  عبد  جمال 
زعيم األمة الذي ضحى بالكثير من 

أجل قضايا األمة العربية.
في  الشخصية  هذه  ترى  هل    •

أحد النقابيين الحاليين؟

تأسيس نقابة 
البا أسعد أيام 

حياتي
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في  تلمست  لقد   
تلك  البنعلي  عــلــي 
الناصرية  الشخصية 
من  نفسها  تفني  التي 
العمال،  صــالــح  ــل  أج
ممثل  خير  حقا  فهو 
جريء  فهو  لنقابتهم، 
مثابر ينتزع حق العمال 
با خوف أو تردد، وكنت 
بأال  أنصحه  ما  كثيرا 
لكنه   بنفسه،  يجازف 
دوما يواجه األمور بكل 
شجاعة وال يهاب أحدا. 

دورك  عن  حدثنا    •
قدمته  ــا  وم النقابي 

لعمال البا؟
ــى  ــلـ كـــــنـــــت عـ
العملي  الــمــســتــوى 
التي  ــنــقــابــة،  ال ــي  ف
مؤسسيها،  أحد  كنت 
علي  يمليه  ما  أعمل 
هو  ومــا  أوال  ضميري 
وكنت  العمال  لصالح 
العطاء  على  أشجعهم 
كما  والمثابرة،  والجد 
كنت في قسم التدريب 
أن  على  جاهدا  أعمل 
كل  إلــى  ذلــك  يصل 
فكان  ــد،  جــدي عــامــل 
كل  من  االثنين  يوم 
أسبوع هو موعد لقائي 
الحديثي  بــالــعــمــال 
التقيهم  بالبا،  العمل 
وآخذهم في جولة بين 
وفي  المصنع  جنبات 
كل  ليعلموا  أروقــتــه 
عن  وكبيرة  صغيرة 
البا،  العمل في  طبيعة 
أن  من  أحذرهم  وكنت 
إنسان  ألي  يستمعوا 
العمل  مــن  ينفرهم 
من  فيه  بما  البا  داخل 
صعوبات، باإلضافة إلى 
التوجيهات  من  كثير 
تصقل  التي  والنصائح 
والعمل  مهاراتهم، 

على تحفيزهم.
ممثل  بصفتك   •
اللجان  فــي  الــعــمــال 
أفادك  هل  المشتركة 
ــب في  ــدري ــت ال قــســم 

ذلك؟

ــدريــب  ــت ــرة ال ــ دائـ
بأن  الفرصة  أعطتني 
للعمال  العون  يد  أمد 
قريبا  ــون  وأك الجدد، 
نلت  وقـــد  ــم،  ــه ــي إل

منهم  الكثيرين  حب 
بمدى  شــعــروا  ألنهم 
للعمل  وإخاصي  حبي 
أدين  التي  وللشركة 
والخير  بالفضل  لها 
اآلن  فيه  أعيش  الذي 
فكنت  ــي.  ــرت وأس ــا  أن
النصائح  لهم  ــدي  أس
المختلفة،  والتعليمات 
العمال  جعل  ما  وهو 
جانبي  إلــى  يقفون 
اللجنة  انتخابات  في 
لممثلي  المشتركة 

العمال. 
 

الرؤساء  أهم  من   •
معهم،  عملت  الذين 
وأليهم تدين بالفضل؟

بات   ( المسبك   في 
أميري(،  جعفر   - كارتر 
ــي الــورشــة  ــي فـ ــ وف
فيصل   – كايزر  )بــول 
كان  وقد  ميرزا(.  علي 
علي  الكبير  الفضل 
كايزر  بول  إلى  يعود 
مسؤولي المباشر الذي 
القلب  بطيبة  يتحلى 
والتعاون والتفاهم في 
الحال  العمل، كما كان 
الذي  كارتر  بــات  لــدى 

استفدت منه الكثير.

التي  النجاحات  ما   •
المستوى  حققتها على 

العملي؟
ــال  ــم ــع ــة ال ــب ــح م
وقد  والــمــســؤولــيــن، 
اللجان  انتخابات  كانت 
دليل  خير  المشتركة 
حب  من  نلته  ما  على 
وما  لشخصي،  العمال 
عامة  ثقة  مــن  نلته 
مر  على  المسؤولين 
والعمل  الخبرة  سنوات 
في  قضيتها  ــي  ــت ال
الحب  البا.   وكان هذا 
فخر  محل  والتقدير 
لي،  بالنسبة  واعتزاز 
فهو خير تقدير وأعظم 
على  نلتها  جــائــزة 
العمل،  سنوات  مــدى  
إلى  مندفعا  كنت  فقد 
وكنت  البا  في  العمل 
ملل،  أو  كلل  با  أعمل 
وكان النشاط والحيوية 
والتفاني  واإلخـــاص 
سبيلي  هو  العمل  في 

للنجاح . 

الشهادات  ماهي   •
والترقيات التي حصلت 

عليها ؟
نقابة  درع  نلت  لقد 
عمال البا عام 2009م.

ــن  مــــــــاذا ع  •
ذكــــريــــات حــســيــن 

شيرخان في البا؟ 
يوم الحلو: 

ذلك اليوم الذي فزنا 
نقابة  بتأسيس  فيه 
أجمل  كانت  فقد  البا، 
ألراهــا  عشت  أمنية 

ماثلة أمام عيناي.
وآخر مر: 

تقاعدت  أن  يـــوم 
ــن الــعــمــل وأحــلــت  ع
فلحظة   المعاش،  إلى 
في  ــال  ــم ــع ال وداع 
أصعب  كانت  قسمي 
عشتها  التي  اللحظات 
العملية  حياتي  طوال 
فكان  والشخصية... 
ــؤه الــحــزن  ــل ــا م ــوم ي

والكآبة.

البا  في  رأيك  ما     •
النقابة  وبــعــد  قبل 
وهل وجود النقابة عاد 

بالفائدة المرجوة؟
قبل  البا  في  العمل 
المعاملة  النقابة  سوء 
قبل  ــن  مـ ــوة  ــسـ وقـ
باإلضافة  المسؤولين، 
وانتشار  الظلم  ــى  إل
والفساد  المحسوبية 
اإلداري ، ولم تكن هناك 
أي زيادات على الراتب ، 
وكان  حوافز،  توجد  وال 
اإلدارية  الشؤون  مدير 
بينما  ــه،  ــان زم عنتر 
مختلفا  األمـــر  أصــبــح 
النقابة  وجود  ظل  في 
للعمال  أصــبــح  فقد 
مــمــثــلــون يــعــبــرون 
على  يحافظون  عنهم 
وحوافزهم  حقوقهم 
وأصبح  ومطالبهم، 
من  يهرب  المسؤول 
على  الــعــمــال  ممثل 
حين  السابق  عكس 
يفرون  العمال  كــان 
المسؤولين،  أمام  من 
أصبح  ــى  إل باإلضافة 
التقدير  كل  للعمال 

واالمتيازات المختلفة.

تحقق  الــذي  مــا    •

تلك  من  البا  لعمال 
االمتيازات؟ 

العامل  أن  الشــك   
ــا تــحــقــق له  ــب فــي ال
تلك  من  الكثير  اآلن 
منها،  االمـــتـــيـــازات 
الخدمات  أفضل  توفير 

الصحية، 
ــب  ــروات ال تحسين 
وأصبحت األجور مجزية، 
العمل  بيئة  تهيئة 
للعمال،  المناسبة 
تطوير  على  العمل 
والمهارات  ــقــدرات  ال
إحياء  البا،  عامل  لدى 
االجتماعية،  األنشطة 
ــروض  ــقـ تــوفــيــر الـ
ــواعــهــا  أن بمختلف 
والشرائية  اإلسكانية 
من  وغيرها  للسيارات 
والعمل  االحتياجات، 
المطالب  تحقيق  على 
والعامات،  للعاملين 
الــنــقــابــة  أولــــت  إذ 
بالرعاية  الــعــامــات 
ــام الــخــاص  ــم ــت وااله
باإلضافة  بمطالبهن، 
على  حرصت  أنها  إلى 
مع  اإلعامي  التواصل 

األعضاء،
آخرا  وليس  وأخيرا 
النقابة  ناضلت  لقد 
على  الــحــفــاظ  ــي  فـ
العمالية  المكتسبات 

وعدم المساس بها.

كنت  الـــذي  ــا  م   •
يتحقق  تراه  أن  تتمنى 
قبل  ألـــبـــا  ــال  ــم ــع ل

التقاعد؟
كنت أتمنى أن يأتي 
فيه  أرى  ــذي  ال اليوم 
تجمع  عمالية  مدينة 
فيها  بما  البا  عمال 
سكنية،  وحـــدات  مــن 
مصرف عمالي، مشروع 
وهو  عمالية..  جامعة 
أنه  مؤخرا  سمعته  ما 
خمس  بــعــد  ســيــقــام 

سنوات تقريبا.

فكرة  لديك  هل    •
في  به  تؤمن  قول  أو 
على  وتسير  حياتك 

هداه؟   

»الناس صنفان .. أخ 
لك في الدين أو شبيه 

لك في الخلق«.   
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دراسة : بيان المعلم 

ارتفــاع أســعار النفــط عالميــا وتداعياتــه علــى دول الخليــج 
البحريــن الثالثــة عربيــا.. فــي تدنــي أســعار البنزيــن

حول  دراســة  بعمل  قمنا  لقد 
شملت  النفط،  أسعار  انخفاض 
على أسعار النفط في مختلف دول 
العالم ودول الخليج العربي على 
ألهمية  وذلــك  الخصوص،  وجه 
االنخفاض  هذا  تداعيات  معرفة 
االقتصادي  الوضع  على  وآثــاراه 
في دول الخليج التي تعتمد على 
النفط كمورد رئيسي للدخل في 

موازناتها المالية.
أن  الدراسة  نتيجة  وأظهرت 
الوقود  سعر  في  انخفاضًا  هناك 
فأسعار  الــبــلــدان،  معظم  فــي 

الصعيد  على  تختلف  الــوقــود 
وأدنى  آخر،  إلى  بلد  العالمي من 
في  كــان  عالميًا  للوقود  سعر 
اللتر  سعر  يبلغ  إذ  فنزويا  دولة 
أمريكي،  دوالر  ــد0,02$   ــواح ال
كانت  العربي  للوطن  وبالنسبة 
بسعر  عربيًا  األرخص  السعودية 

0,15  $ دوالر للتر. 
المرتبة  البحرين  وتحتل 
السعودية،  بعد  عربيا  الثالثة 
في  النفط  لتر  سعر  يبلغ  حيث 
أمريكي  دوالر  البحرين0,21$   
قطر  احتلت  بينما  لتر،  لكل 

من  عالميًا  السادسة  المرتبة 
حيث تدني سعر البنزين إذ يبلغ 

فيها سعر اللتر الواحد 0,26$.
المحروقات  أسعار  تتفاوت  و 
مختلف  في  البنزين  والسيما 
أو  المنتجة  ســواء  العالم  دول 
حيث  من  للبترول  المستهلكة 
الترتيب تصاعديا من األدنى إلى 
األعلى، فقد ازداد الطلب العالمي 
أسعار  لهبوط  نظرًا  الوقود؛  على 
النفط والنمو االقتصادي العالمي 
والجدول  وكبير،  مطرد  بشكل 

التالي يوضح ذلك. 

الدولة الرقم 

265 مليار السعودية        

97,8 مليار 

104 مليار 

15 مليار 

5,500 مليار 

124 مليار 

االمارات  2

الكويت  3

قطر 4

سلطنة عمان    5

البحرين   6

احتياطي النفط

 1

o  جدول يوضح احتياطي النفط o  القطاع النفطي من الناتج المحلي في دول الخليج 

 كشفت الدراسة أن عددا  من دول 
الخليج المنتجة للنفط قامت مؤخرًا 
طريق  عن  الوقود  سعر  بتحديد 
ربطه باألسعار الدولية، على الرغم 
من أن ذلك منافٍ للواقع المعروف 
الــدول  بــأن  الخليج،  منطقة  في 
يفترض  والغاز  للنفط  المنتجة 
لديها  البنزين  أسعار  تكون  أن 
سيؤثر  األسعار  رفع  وأن  تنافسية، 
عام. بشكل  االقتصادي  النمو  في 

الدعم  رفــع  إلــى  وبالنسبة 
البحرين  مملكة  وتتجه  الحكومي 
الحكومي  الدعم  التفكير برفع  إلى 
عن المحروقات بسبب العجز المالي 
في ميزانية عام 2015 ومحدودية 
النخفاض  نتيجة  وذلك  السيولة 
أسعار المحروقات.  فبعد قرار رفع 
الدعم عن اللحوم أصبحت حكومة 
رفع  إلــى  تتجه  البحرين  مملكة 

الدعم عن السلع والخدمات األخرى 
أيضًا والهدف من ذلك هو التقليل 
على  سنويًا  المتزايد  الضغط  من 
الكثافة  زيــادة  بسبب  الميزانية 
السكانية وانخفاض أسعار النفط.  
أغلب  أن  الدراسة  عن  نتج  كما 
الوقود هي في  اإلزدياد في أسعار 
دول أوروبا، ألن هذه الدول تفرض 

ضرائب فيدرالية.
المستهلكة  الــدول  أن  نجد  و   
العالم  دول  قائمة  تتصدر  للنفط  
بأعلى األسعار  البنزين  التي تقدم 
المرتبة  في  النرويج  تأتي  حيث 
األولى بسعر $2,27  دوالر أمريكي 
تليها  البنزين،  من  الواحد  للتر 
بسعر  الثانية  المرتبة  في  هولندا 
إيطاليا  تأتي  ثم   ،2,15$ يعادل 

في المرتبة الثالثة.
اسعار  انخفاض  اسباب  كانت  و 

الثروة  انتقال  من  ناتجة  النفط 
البلدان  إلى  المنتجة  البلدان  من 
بكبرى  متمثلة  المستهلكة، 
االقتصادات العالمية مثل الواليات 
إن  حيث  األمريكية،  المتحدة 
دول  على  عالمية  ضغوط  هناك 
عن  الحكومي  الدعم  لرفع  الخليج 
حتى  األسعار  ــع  ورف المحروقات 
العالمية  األســعــار  مــع  تتواكب 
التي  األسعار  فارق  من  لاستفادة 
برفع  للمساهمة  ذلــك  يحققها 
دخل الدولة لتعويض تراجع أسعار 

النفط عالميًا.
الكويت  أن  الــدراســة  واثبتت 
ــارات  ــ وقــطــر والــســعــوديــة واإلم
الخروج  القدرة على  العربية لديها 
تراجع  مــن  ناتجة  ــة  أزم أي  مــن 
صناديق  ألن  وذلك  النفط،  أسعار 
تغطي  أن  يمكن  السيادية  الثروة 

لتلك  الحكومية  النفقات  لسنوات 
ــارات  واإلمـ فالسعودية  ــدول،  الـ
غير  كبير  اقتصادي  قطاع  لديهما 
االحتياطات  إلى  باإلضافة  نفطي 
المالية الكبيرة، أما الكويت وقطر 
مواجهة  في  مرونة  األكثر  فهما 
نظرا  النفط،  أسعار  في  التراجع 
لاحتياطات  الكبير  المخزون  إلى 

المالية لديهما.
أما بالنسبة إلى مملكة البحرين 
تمتلكان  ال  فهما  عمان  وسلطنة 
األموال  من  العالي  المستوى  هذا 
في  الدول  بقية  بها  تحظى  التي 
لتغطية  الخليجي  التعاون  مجلس 
سعر  تدني  من  الناتج  اإلنــفــاق 
الممكن  النفط، والذي من  برميل 
تلك  ميزانية  تضرر  إلى  يؤدي  أن 
القريب  فــي  واختالها  ــدول  الـ

العاجل.  
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الدولةالترتيب 

فنزويا  1

ترتيب دول العالم في أسعار البنزين عام 2015  : 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

السعرالسعر

السعودية

البحرين

الكويت

الجزائر

قطر

ليبيا

سلطنة عمان 

تركماستان

إيران

بروني

اإلكوادور

بوليفيا

االمارات

نيجيريا

مصر

ماليزيا

اليمن

أمريكا 

روسيا

سوريا

تونس

إندونيسيا

باكستان

لبنان

أثيوبيا

المكسيك

فيتنام 

الفلبين

غانا

الهند

أوكرانيا

$ 0,02

$ 0,15

$ 0,21

$ 0,22

$ 0,23

$ 0,26

$ 0,28

$ 0,31

$ 0,35

$ 0,37

$ 0,40

$ 0,44

$ 0,53

$ 0,54

$ 0,56

$ 0,56

$ 0,68
$ 0,70

$ 0,79

$ 0,81

$ 0,83

$ 0,91 

$ 0,93

$ 0,94

$ 0,96

$ 0,99

$ 1,03

$ 1,04

$ 1,05

$ 1,06

$ 1,10

$ 1,17

الدولةالترتيب 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

$ 1,17

$ 1,27 

$1,27 

$ 1,27

$ 1,29 

$ 1,30

$ 1,31

$ 1,38

$ 1,38

$ 1,41

$ 1,42

$ 1,52
$ 1,53

$ 1,55

$ 1,58

$ 1,59

$ 1,59

$ 1,60

$ 1,61

$ 1,64

$ 1,69

$ 1,71

$ 1,73

$ 1,77

$ 1,77

$ 1,78
$ 1,79

$ 1,82

$ 1,85

$ 1,89

$ 1,90

$ 1,92

األرجنتين

موريتانيا

كوريا

سنغافورة

باراغواي

رومانيا

النمسا

قبرص

المانيا

أفريقيا

ايسلندا

سويسرا

تركيا

موناكو

البرتغال

فرنسا

السويد

انجلترا

فنلندا

بلجيكا

بريطانيا

كندا

االردن

البرازيل

 سيرالنكا

تايلند

بنغاديش

نيبال

المغرب

اليابان

جيبوتي

بولندا

أسعار البترول.. إلى أين؟
عندمــا انخفضــت أســعار البتــرول فــي 
نوفمبــر 2014 إلى 80 دوالرًا للبرميل، 
االنخفــاض  اســتمرار  الخبــراء  توقــع 
للبرميــل،  دوالرًا   60 إلــى  ليصــل 
ولــم يتوقــع أحــد الوصــول إلــى 45 
دوالرا أو أقــل، وهــو الســعر الحالــي.

إن الــدول التــي لهــا تأثيــر على الســعر 
ــار. ــتهلكين كب ــن أو مس ــواء منتجي س

ــك  ــة دول أوب ــى رأس القائم ــي عل يأت
وخاصــة أكبــر منتــج مــن دول المنظمة 
وهــي المملكــة العربية الســعودية ثم 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا 
وتنتــج هــذه الــدول الثــاث حوالــى 
البتــرول. مــن  العالــم  إنتــاج  ثلــث 

مثــل  القــوى  االقتصــاد  ذات  الــدول 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
والكويــت واإلمــارات لديهــا احتياطــات 
نقديــة هائلــة تســتطيع أن تتحمــل 
وتحقــق  تنتــج  وتظــل  االنخفــاض 
أرباحــا عنــد أســعار 30 دوالرا للبرميل. 

ــي دول  ــا: ه ــرة إيجاب ــدول المتأث أن ال
والصيــن  واليابــان  الغربيــة  أوروبــا 
والهنــد ومصــر، وتلــك الــدول تســتورد 
ــة  كل أو جــزء مــن احتياجاتهــا النفطي
مما ســيوفر جزءًا كبيرًا مــن ميزانياتها 
ــى  ــاق عل ــا لألنف ــن تحويله ــي يمك الت
بينمــا  أخــرى،  واحتياجــات  خدمــات 
الــدول ذات االقتصــادات القويــة فهــي 
ــة  ــة العربي ــل:  المملك ــر مث ــن تتأث ل
الســعودية واألمــارات والكويــت وقطر.

احتياطيــات هائلــة  روســيا  تمتلــك   
مــن النفــط والغــاز والفحــم وهــي 
ــد  ــرى، وق ــة كب ــة وزراعي ــة صناعي دول
يتأثــر دخلهــا بســبب نقــص األســعار، 
وتقابلهــا تحديــات اقتصاديــة ولكنهــا 
والتصديــر  اإلنتــاج  فــي  ستســتمر 
بتنــوع  مدعومــة  األحــوال  كل  فــي 
لديهــا،  البتــرول  وحقــول  مصــادر 
 10 عــن  إنتاجهــا  يقــل  ولــن 
ماييــن برميــل يوميــا فــي 2015. 

التأثير على السعر

تحمل تكلفة االنخفاض

الدول المتأثرة إيجابًا

روسيا وإنتاجها النفطي
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إحياء ليلة القرقاعون لعمال شركة البا وعائالتهم 
التواصل  على  حرصها  ضمن 
النقابة  بين  الدائم  االجتماعي 
ــاء  ــال مـــن خـــال إحــي ــم ــع وال
الموروثة  اإلنسانية  الممارسات 
االجتماعية،  والتقاليد  والعادات 
واإلدارة  ألبا  عمال  نقابة  أحيت 
مميزة  شعبية  ليلة  التنفيذية 
المبارك،  ليالي شهر رمضان  من 
بكل ما تحمله هذه األمسية من 
صور ولحظات تاريخية عالقة من 
عبق الماضي الجميل، فقد مزجت 
التقليدي  الطابع  بين  الفعالية 
تنوع  والحديث من خال  القديم 
لإلطفال، حيث  المقدمة  الفقرات 
اللوحات  من  عددا  الليلة  شملت 
رقصة  إحياء  منها  التي  الشعبية 

الفرقة  أنــغــام  على  الفريسة 
وتوزيع  المصاحبة  الشعبية 
الرمضانية،  والحلويات  األكات 
إلى  باإلضافة  الحناء  نقش  زاوية 
الذي  التقليدي  الشعبي  اللباس 
من  أحيت  فنية  صبغة  أعطى 

خاله موروث األجداد.
علي  صرح  المناسبة  وبهذه 
ألبا  عمال  نقابة  رئيس  البنعلي 
البا  عمال  نقابة  »تحرص  قائا: 
الفعاليات  وإحــيــاء  إقامة  على 
التي  تلك  وخصوصًا  االجتماعية، 
لها طابع خاص بالشهر الفضيل، 
هذه  من  األسمى  الهدف  فــإن 
الفعالية هو توطيد العاقة بين 
العمال ونقابتهم وزيادة التواصل 

فإن  عوائلهم،  إشراك  خال  من 
والترابط  األلفة  روح  ينمي  ذلك 
المحبة  أواصر  ويقوي  االجتماعي 
عائليا  جوا  يخلق  مما  واالسجام، 
شهر  ليالي  من  مباركة  ليلة  في 

رمضان الكريم«.
ليلة  »إن  البنعلي  وأضـــاف 
قيم  تجسد  المميزة  القرقاعون 
السلمي  والتعايش  والكرم  الخير 
تغمرها  ــواء  أجـ فــي  والطيبة 
الــســعــادة الــمــمــزوجــة بــبــراءة 
البسمة  رسم  خال  من  األطفال، 
البهجة  ــال  وإدخ وجوههم  على 

إلى نفوسهم.
األهازيج  العمال  أبناء  وردد 
الليلة  بهذه  الخاصة  واألناشيد 

على أصوات قرع الطبول، فرحين 
خالدة  تظل  مميزة  ليلة  بقضاء 

في أذهانهم.  
ضمن  الفعالية  هــذه  وتأتي 
التي  االجتماعية  الفعاليات 
على  ألبا  عمال  نقابة  تحرص 
تنمي  ألنــهــا  وذلـــك  إحيائها، 
األسرية  والــعــاقــات  ــط  ــرواب ال
الجامعة لعمال ألبا وعوائلهم في 

إحياء الموروث الشعبي. 
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مقدمات تاريخية في فهم النقابات العمالية

النقابات في بدايات التاريخ العربي اإلسامي
بقلم : محمد المرباطي 

النقابات في العصر 
الفاطمي 

لقد أفرزت هذه النقابات وبفعل 
وتقاليدها   عاداتها  الحرف  تطور 
والعادة،  ــراف  األع مرحلة  وتعدت 
دساتير  تمتلك  أصبحت  بحيث 
وقد  ونشاطها،  عملها  لتنظيم 
بلغت ذروتها في العصر الفاطمي؛ 
النشاط  عندما لعبت دورا هاما في 
من  بها  االعتراف  وجرى  التجاري، 
مجاالت  إلى  وتفرعت  الدولة،  قبل 
أنشأت  عندما  المهنية  غير  أخرى 
نقابة طاب وأساتذة جامعة األزهر، 
مثل  المؤرخين  بعض  أشــار  وقد 
المعلمين  نقابة  إلى  )المقريزي( 
ويصنف  الفاطمية،  الدولة  أيــام 
بدقة  التنظيمية  المراتب  احدهم  
التربية  اتخذوا من  عندما  متناهية 
مكانتهم  لرفع  أساسا  األخاقية 
القيادة  لمراكز  تؤهلهم  كصفوة 
أمامهم،  النجاح  طريق  وتسهل 
الحرفي  أو  والمهني  للمهنة  وكان 
من  وهي  عاليا،  اجتماعيا  تقديرا 
المبادئ الشديدة األهمية في تاريخ 
أعطى  ــذي  ال البحريني  المجتمع 
ومكانتها  األدبية  أبعادها  للمهنة 
الرفيعة في االنتساب إليها كألقاب 
البحــرينــية  العوائل  من  للعديد 
والصباغ  والنجار  الحداد  عائلة  مثل 
والبناء  والسماك  والبحار  والجزاف 
حصر  ويمكننا  والعاف،  والمطوع 
مئات العوائل التي اتخذت ألنسابها 
مما  المهنية،  الصفات  وألقابها 
المكانة  قاطعة  وبــدالالت  يؤكد 
وهي  والمهنة،  للعمل  الرفيعة 
من  العديد  بها  تميزت  ظاهرة 

المجتمعات العربية واإلسامية.
تلك  أن  البحث  خال  من  يتضح 
حرفية  تنظيمات  كانت  النقابات 
مصالح  تجمع  اجتماعية  أبعاد  ذات 
في  ــرف  ــح ال ــاب  ــح ألص مشتركة 
طابعها  تجلى  وقد  المهنة،  إطار 
تسمية  ــارات  ــب العــت االجــتــمــاعــي 

الشيخ  أو  النقابة  لرئيس  النقيب 
السيد  أو  للوجيه  مــرادفــة  وهــي 
ألكار في  أو شيخ  الحرفة  مثل شيخ 
لدورها  إضافة   ، الشام  وباد  مصر 
الرابطة  تشكل  وكانت  االجتماعي، 
وتحكمها  إفرادها،  بين  االجتماعية 
وسلوك  وقواعد  ــراف  وأع تقاليد 
النقابة  فلرئيس  بها،  يلتزمون 
وكانت  تجاهلها،  يمكن  ال  حقوق 
وأهمها  للجميع،  احترام  موضع 
األمــانــة واألخـــاق، ويــاحــظ من 
المجتمع  تقبل  العرض  هذا  خال 
اإلسامي لوجود هذه  النقابات، وال 
يوجد في أصول الدين اإلسامي ما 
يدعو لمنعها، وإنما جرى تشجيعها 
التراث  ــار  ازده من  جزء  وأصبحت 
الدولة  أن  الجازم  ومن  اإلسامي، 
اإلسامية قد اعترفت بها ، وأوجدت 
المحتسب  وبين  بينها  الروابط 
الذي كان بمثابة الرقيب على حركة 
والجودة  والغش  والــشــراء  البيع 
المجال  هذا  في  وناحظ  وغيرها، 
البعد اإليجابي للعمل النقابي عند 
تحدث  وقــد  والمسلمين،  العرب 
شديدة  بإيجابية  السيوطي  اإلمام 

      عن النقباء.
ازدهار النقابات واتساع 

آفاقها 
وأخذت  النقابات  ــرت  ازده لقد 
انتشار  مع  النشاط  من  آخرا  طابعا 
والــمــدارس  والفلسفات  األفــكــار 
جميع  ضمت  حيث  المذهبية، 
النظر  بغض  والحرفيين  الصناع 
الدينية  أو  العرقية  االنتماءات  عن 
يقول  الصدد  وبهذا  الطائفية،  أو 
أســواق  تأملت  لقد   (( الجاحظ: 
إال  دكاكينها  ــد  أج فلم  الــعــراق 
فان  هذا  وعلى   ،)) المواليا  عليها 
القوى  لهذه  الطبقية  الطبيعة 
الطبيعية  النتيجة  أنها  تؤكد 
اإلسامية  المجتمعات  إلفـــرازات 
االقتصادي  التطور  بسب  حينذاك 
اتساع  ،  كذلك  المالية  والتراكمات 

الباد  معظم  في  الزراعية  األراضي 
اإلسامية خاصة مصر وباد الشام 
الجزيرة  لشبه  الساحلية  والمناطق 
والعراق،  البحرين  وباد  العربية 
النبط  من  اآلالف  يعمل  كان  حيث 
والزلط والزنج الذين قادوا أول أهم 
الثورات الفاحية في تاريخ البشرية 

) ثورة الزنج (.
 وتشير بعض المصادر التاريخية 
مايين  الثاثة  قرابة  ضمت  أنها 
إنسان ، التي قادها علي بن محمد 
الحظ   (  : الزنج  بصاحب  المعروف 
اإلمام السيوطي – تاريخ الخلفاء – 
الزراعة  وبجانب  علوي(،  عبدالهادي 
والحرف  والصناعة  التجارة  نشطت 
ونــهــضــت حــركــة نــشــوء الــمــدن 
األســواق  وانتعشت  اإلســامــيــة، 
ومنها  والدوائر،  القوانين  وظهرت 
األسواق  لمراقبة  المحتسب  عمل 
والمنتجات , وتشير بعض المصادر 
جرى  البحرين  في  أن  التاريخية 
لتسليف  ــي  زراعـ مــصــرف  إنــشــاء 
الربا  منع  وتــم  والصناع،  الـــزراع 
على  القرمطية  الــدولــة  وعملت 
ونظمت  الخارجية،  التجارة  احتكار 
الحظ    – والتصدير  االستيراد  سبل 
نشأتهم،  أصلهم،  القرامطة،  كتاب 
تلك  وتؤكد  حروبهم،  تاريخهم، 
بهرام  بن  الحسن  أن  المصادر 
الدولة  أيام  البحرين  والى  الجنابى 
مبادئ  ترسيخ  على  القرمطية عمل 
توزيع  خال  من  االجتماعي  العدل 

وإلغاء  الفاحين،  على  االراضــى 
لتعليم  المدارس  وبناء  العبودية 
الحرب  وفنون  المعرفة  األطفال 
والقتال ، كذلك عمل على مصادرة 
الباد  ــوارد  ــ وم مــداخــيــل  جميع 
وتوزيعها  والشعير  الحنطة  خاصة 
ضخمة  مــزارع  وإنشاء  بالتساوي, 
اإلبل  لتربية  الــدولــة  نفقة  على 
منتوجاتها  وتوزيع  والبقر  والغنم 
المؤرخون  اجمع  ولذلك  بالتساوي، 
فقير  اى  البحرين  في  يبقى  لم  انه 
أو محتاج أو عاطل عن العمل ، حيث 
البطالة،  أإلسامي  المجتمع  رفض 
الخصاصة،  أشكال  احد  واعتبرها 
ابن  يتحدث  المجال  ــذا  ه ــي  وف
)أن  ويقول:  البطالة  عن  خلدون 
الخصاصة  إلى  يؤدي  العمل  فقد 
أن  ويقول  قيمًا،  ينتج  العمل  ألن 
البطالة وقلة الكسب إذا وقعت أدت 

إلى خراب الدولة والعمران (.

النقابات الحرفية 
وجمعيات األخوة 

خال تلك المرحلة نشطت نوعين 
من النقابات، أوال النقابات الحرفية 
وأخرى جمعيات األخوة ، وكانت هذه 
التنظيمات النقابية هي السائدة في 
جميع البلدان اإلسامية، وكان لكل 
بالدستور،  تعرف  قوانينها  نقابة 
في  احتوت  الدساتير  هذه  وبعض 
األساطير  بعض  على  مقدماتها 

o  صالح أحمد العلي ) مؤلف كتاب o كتاب صاحب الزنج 
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المهنة  ــل  أص ــول  ح ــخــرافــات  وال
قد  وبعضها  وأصحابها،  ومصدرها 
نسب مهنته إلى األنبياء ومثاال على 
ذلك... فقد نسب النجارين مهنتهم 
إلى النبي نوح، والحدادين إلى النبي 

داوود.
 ويشاع أن الحدادين في البحرين 
يوم  في  أعمالهم  يعطلون  كانوا 
ابن  ويتحدث  داوود،  النبي  وفــاة 
خال  التنظيمات  هذه  عن  بطوطة 
رحلته إلى األناضول وباد التركمان 
نبل  أهل  )هم  االخية:  نقابات  أن 
واحدهم يسمى  وان  ونجدة وسخاء 
بأألخية اى آخي ، وهم منتشرون في 
الدنيا  في  يوجد  وال  الباد،  جميع 
من  بالغرباء  احتفاال  اشد  مثلهم 
الطعام  إطعام  إلى  وأسرع  الناس، 
أيدي  على  واألخذ  الحوائج  وقضاء 
أن  بطوطة  ابن  ويضيف  الظلمة(. 
الحرفة     نقيب  هو  عندهم  )أألخــي( 
آخى  أو  نقيب  لكل   ( يقول:  ثـم 
زاوية مفروشة ويقوم أتباع النقيب 
من الصناع والحرفيين بالبحث عن 
إلى  ، ويأتون  النهار  معيشتهم في 
بعضا  يحملون  العصر  في  مجلسه 
من هداياهم مثل الفواكه والطعام، 
ديارهم  على  عابر  مسافر  جاء  فإذا 
ويبقى  ضيافتهم،  فــي  ــوه  ــزل ان
عندهم حتى ينصرف ، وان لم ينزل 
أكلوا  أو عابر سبيل  عندهم مسافر 
ما جاؤا به وغنوا ورقصوا وانصرفوا 
إلى  العصر  بعد  واتوا  غد  يوم  إلى 
لقد  لــهــم(،  اجتمع  بما  نقيبهم 
تكررت هذه الضيافات البن بطوطة 
النقابية  التنظيمات  هذه  قبل  من 
زارها،  التي  الباد  تلك  الحرفية في 
وكان له وصفا دقيقا عن تنظيماتها 
ما  جاء  كذلك  الداخلية،  وحياتها 
يؤكد طبيعة تلك النقابات الحرفية 
ومجاالت  عملها  أساليب  حيث  من 
نشاطها في تلك الحقب التاريخية. 

التقاليد واألعراف 
النقابية

تقاليد  النقابات  لتلك  أن  يذكر 
حياتها  فــي  كــأعــراف  اعتمدتها 
الشد  عملية  ومنها  الداخلية، 
والربط، وهو تقليد كان متبعا في 
بين  باإلبهام  اإلبهام  ربط  أو  شد 
شيخ  اى  والزعيم  المبتدئ  النقابي 
بعض  تتلى  خالها  النقابيين، 
عملية  البعض  اتبع  كذلك  األدعية، 
الربط أو الشد من خال وضع السرة 
الترابط  عن  للتعبير  السرة  على 
وكأنهم  السرة  حبل  بين  أألخــوي 
هذا  ــدة،  واح أم  بطن  في  توأمان 
من  العالي  المستوى  عن  التعبير 
اإلخوة،  حدود   تجاوزت  قد  العاقة 

ومن هنا جاءت كلمة الرابطة ) من 
يقسمون  وكانوا   ...) والشد  الربط 
نقابات  بين  انتشرت  وقد  بالنعم، 
أقول   ( القسم:  نص  وجاء  األخية، 
واقسم  األرض،  ــادة  ج بما  الحق 
بالنعمة علي حقا، واقسم بما منت 

علينا السماء ماءا الخ ...(.

دور العمال في 
االقتصاد اإلسامي 

القوى  حــجــم   على  ــدل  ي مما 
االجتماعية المنتجة ما كانت تخلفه 
عندما  عملها  لقيمة  فوائض  من 
إلى 12 مليون  الجباية  بلغت حجم 
ثم  العاص،  بن  عمر  جباها  دينار 
إلى 14 مليون دينار جباها  وصلت 
مما  ســرح،  أبى  بن  هلل  عبدا  خلفه 
إلى  عفان  بن  عثمان  الخليفة  دعي 
تأنيب عمرو بن العاص بقوله: )إن 

اللقاح بعدك قد درت ألبانها(.
المالية  األعـــبـــاء  هـــذه  أن    
والضرائب الناهضة قد تكون إحدى 
الدولة  لسقوط  الهامة  األسباب 
الرضى  تــضــاءل  عندما  أألمــويــة 
بين  السخط  وتزايد  االجتماعي، 
عامة الناس ونشوء حالة تغيير على 
الفاحين  من  المنتجة  القوى  مزاج 
والصناع،  والحرفيين  والعمال 
ويعنى ذلك أن تلك األزمات المالية 
الجديدة  الحالة  ولدت  واالقتصادية 
عدال،  األكثر  والحركات  القوى  نحو 
القوى  هذه  حيوية  إبــراز  ويمكننا 
االجتماعية المنتجة ونشاطاتها من 
األثرية  المعالم  من  العديد  خال 
الجسور  وبقايا  المياه  أقنية  ومنها 
والتماثيل  والمعابد  والعمارات 
بدواخلها  تجسد  التي  وغيرها 
وعمل  وجهد  وأحاسيس  لمسات 
كذلك  والمنتجين،  العمال  اؤلئك 
المناسبات  لتراث  العودة  يمكننا 
الدينية حيث كانت األسواق تمتلئ 
والبضائع  المنتوجات  بمختلف 
مناسبات  إلى  وتتحول  الصناعية، 
التجارية،  األســواق  فيها  تنشط 
ويعني ذلك حركة غير عادية لزيادة 
وال  واإلنتاج،  العمل  وحركة  كميات 
اإلسامية  الدول  من  العديد  تزال 
العربية  البلدان  ومنها  والشرقية 
إلى  المناسبات  تلك  فيها  تتحول 
األسواق  فيها  تنتعش  تجارية  أيام 
رقى  على  يدل  ومما   ، عادتها  بغير 
المثال  سبيل  على  ونأخذ  الحرف، 
ماحظة  ويمكننا  النسيجية  الحرف 
كسوة  صناعة  تقنية  فــي  ــك  ذل
حوافها  على  المنقوشة  الكعبة 
اآليات القرآنية، ولكي نتلمس ونرى 
الوجود العمالي علينا تجاوز ظاهرة 

أشكالها  بمجرد  األثرية  المعالم 
والتقنية  والمعمارية  الهندسية 
الخارجية والدخول إلى أعماقها لنرى 
االنسانى  العمل  فيها  تجسد  كيف 
االجتماعي لنجد من خالها عاقات 
العمل الكامنة بطبيعتها داخل تلك 
وغيرها  والمعابد  واألبنية  القصور 
لنشهد  التاريخية  المعالم  من 
من  يتضمنه  وما  العمالي  التواجد 
ونقابات  وتنظيمات  وتعاون  صراع 
معالم  غيرت  وتناقضات  ــرف  وح
واالجتماعية  السياسية  الخريطة 

من حال إلى حال.
حالة  إلى  وصلت  النقابات  إن   
من  مكنتها  والقوة  االنتشار  من 
والورش  والمعامل  األسواق  مراقبة 
وجودة  الصناعات  على  ــراف  واإلش
المنتوجات، ومحاسبة كل غشاش أو 
ويذكر  المواد،  أو  باألسعار  متاعب 
أثناء  )التجار  رأى:  بأنه  خسرو  ناصر 
اإلسامية  المدن  لبعض  زيارته 
بأسعار  ــمــواد  ال يبيعون  كــانــوا 
جميع  وكانت  ومــحــددة  معروفة 
البضائع تحت مراقبة المحتسب وهو 
الذي ينفذ األحكام على المخالفين ، 
ومن تلك األحكام عقوبة التجريس 
في  الناس  يغش  فمن  والتشهير 
يركب  وغيرها  والمشارب  المآكل 
جما وفى يده جرسا يدقه ويطوف 
آنا  صوته  بأعلى  مناديا  األحياء 
جزائي(. ألقى  وأنا  وكذاب  غشاش 

طبيعة القوى المنتجة 
ونقاباتها 

ــؤالء  ه أن  ســبــق  مــمــا  يتضح 
كانوا  وغيرهم  والصناع  الحرفيين 
بعض   في  العاملة  بالطبقة  أشبه 
خال   ــن  م وصفاتها  مامحها 
والـــورش  المعامل  فــي  عملهم 
وغيرها كتجمعات حرفية أو عمالية 
من  متشابه  عمل  ظروف  تجمعهم 

العمل  وطبيعة  االستغال  حيث 
من  أشكال  إلى  إضافة  وظروفها، 
والروابط  النقابية  تنظيماتهم  
جانب  والـــى  وغــيــرهــا،  الحرفية 
السخرة كان هناك العمل المأجور ، 
كانت  النقابات  تلك  أن  يذكر  ومما 
تتمتع إزاء أعضائها بسلطات إدارية 
اعترفت  واسعة،  ومالية  وقضائية 
الفاطمية  اإلسامية  الدولة  بها 

والمملوكية.
  النقابي المتعارف عليه ، ذلك أن 
تلك النقابات الحرفية هي في الواقع 
أو حرفية  نشأت في  روابط مهنية 
تحمى  طبقية  كتنظيمات  األساس 
شؤونهم  وتقود  أصحابها  مصالح 
وأنشطتهم اليومية ، وكان النقيب 
يعمل على إشاعة الروح األبوية بين 
أعضائه ويحثهم على إتقان الحرفة 
ويساهم  الصنعة،  في  والــجــودة 
ومشاكلهم،  خافاتهم  حل  في 
عاتقها  على  تأخذ  النقابة  وكانت 
من  والعجزة  المرضى  مساعدة 
أعضائها الحرفيين، وتقديم العون 
وكانوا  المتوفين،  وزوجــات  ألبناء 
ويأخذون  المنازعات،  في  يحكمون 
في أحكامهم وأعرافهم بما جاء في 
الصنايع  أصحاب  بين  انتشر  كتاب 
والمهن والحرف وكان مرشدا لتلك 
النقابات وهو بمثابة المرجع لجميع 
أمور المهنة والحرف وشؤون العمل 
النقابات  ونظام  الحرف  وأصحاب 
هذا  كاتب  أو  صاحب  يعرف  ولــم 
وهو  الضخم،  التاريخي  المؤلف 
بير  في  والتحف  الذخائر   (( كتاب: 
ظهرت  ((.وقــد  والحرف  الصنائع 
نقابات تنوعت بحسب نوع وطبيعة 
بنقابات  بعضها  سميت  االنتاج، 
األعمال  معظم  أن  العتبار  الحرف، 
كل  تختص  ورش  في  تؤدي  كانت 
ورشة بحرفة مهنية محددة، وكانت 
عاقات  تكوينها طبيعة  في  تساير 

اإلنتاج آن ذاك.

o لقــد كانــت األراضــي الزراعية فــي البحرين متاصقــة دون طرقات تفصلها 
فــي الغالــب, وقد ارتبطت بمســارات جــداول المياه فكان مــاك هذه األراضي 
ــاتينهم  ــى بس ــول إل ــداول للوص ــك الج ــة لتل ــارات محاذي ــر مس ــرون عب يم
ومزارعهــم وحمــل الثمــار عنــد الحصــاد؛ مــا يغنيهــم عــن إحــداث الطــرق 
الواســعة ويســمح لهــم بإصــاح تلــك القنــوات وضمــان مــرور المــاء فيهــا.
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اليونان تقف في وجه اإلمبريالية ..ومطامع الدائنين
وسائل  تناقلت  وجيزة  فترة  قبل 
مؤثرة  ــورة  ص والصحف  اإلعـــام 
)يــورغــوس  مسن  يوناني  لرجل 
يبكي  وهو  عامًا   77 فوتياديس( 
بحسرة أمام أحد البنوك حين رفض 
زوجته  يمنحه معاش  أن  المصرفي 
الذي ال يتعدى 120 يورو، شاكيًا ما 
وصلت إليه أوضاع المتقاعدين في 
الصورة  هذه  لخصت  وقد  اليونان. 
معانات شعب كادح قد تمَلمل من 
كاهله  وأثقلت  العيش،  صعوبة 
يعيشها  التي  القاسية  الظروف 

باده من تداعيات األزمة المالية. 
ــوم بــأزمــة  ــي ــان ال ــون ــي تــمــر ال
لها  تشهد  لم  حرجة  اقتصادية 
محاوالت  5 سنوات من  بعد  مثيا، 
الموازنة  ومعارك  البائسة  اإلنقاذ 
المتداعي،  واالقتصاد  الخاسرة 
الفاسفة  بلد  اليونان  أن  يبدو 
الغربية،  الحضارة  ومهد  والشعراء 
الدولة  تكون  أن  إلى  طريقها  في 
األولى التي تغادر منطقة اليورو بل 
وتهدم  بأكمله  األوروبــي  واالتحاد 

المشروع األوروبي. 

قد  اليونان  في  المالية  األزمــة 
بلغت ذروتها اآلن، ولكنها لم تحدث 
كثيرة  أسباب  وضحاها،  ليلة  في 
تساؤل  محط  اليونان  أزمة  تجعل 
الباد  أوصلت  التي  األسباب  عن 
إلى هذه المرحلة الخطرة، هل هي 
الحكومة اليونانية التي أنفقت أكثر 
مما تملك؟ أم كان لاتحاد األوروبي 
وبرنامج  بالديون  اإلغراق  وخطط 
 Austerity( التقشف المصاحب لها
الدولي  البنك  program( من قبل 

دور فيما تعيشه اليونان اليوم؟ 
1,6 مليار يورو هو مبلغ القرض 
ســداده  اليونان  على  يجب  الــذي 

 ،IMF ــي  ــدول ال النقد  لصندوق 
أمام  عاجزة  اليوم  اليونان  وتقف 
ترفض  لكنها  الضخم،  المبلغ  هذا 
األوروبي  االتحاد  القتراح  الخضوع 
بإقراض اليونان مزيدًا من الديون 
مرافقة بحزمة من الشروط القاسية، 
على  المفروضة  الضرائب  كزيادة 
اليونان،  في  العاديين  الناس  عبء 
المباشرة  غير  الضرائب  زيادة  وإلى 
االستهاك  ضريبة  طــريــق  عــن 
V.A.T التي يتم وضعها على المنتج 
من  مرحلة  في  المضافة  والقيمة 
مراحل اإلنتاج وعلى البيع النهائي، 
القيمة  )ضريبة  تستخدم  ما  وغالبا 

المضافة( في االتحاد األوروبي.
ــرارًا  م اليوناني  الشعب  وأكــد 
االتحاد  اقتراحات  رفضه  وتكرارًا 
المحللون  وصفها  والتي  االوروبي، 
في  »عدائية«،  بالـ  السياسيون 
الديون  من  المزيد  لفرض  محاولة 

التي كانت قد وصلت  اليونان  على 
بسبب  الخطرة  المرحلة  هذه  إلى 
وكان  ِبداية..  وتراكمها  الديون 
المتاحة  للسيولة  الوحيد  المصدر 

الطارئة،  المالية  المساعدات  هو 
الحياة  شريان  بمثابة  تعد  التي 
البنك  قِبل  من  اليونانية  للبنوك 
تريد  فِلماذا  ــي.  األوروب المركزي 
رأسها  وعلى  األوروبي  االتحاد  دول 
حًا  تفرض  أن  وفرنسا«  »ألمانيا 
ولماذا  البداية؟  من  نفعًا  يجد  لم 
االتحاد األوروبي على تجميله  عمل 
وتلميع مامحه وتقديمه مرة أخرى؟

 
اليونانية  الحكومة  اقترحت 
انخفاض  مــواصــلــة  والــتــرويــكــا 
في  والزيادة  التقاعدية  المعاشات 
السلع  أسعار  وزيادة  التقاعد،  سن 
إلى تطبيق  باإلضافة  االستهاكية، 
من  كبير  عــدد  على  الخصخصة 
والخدمات  االقتصادية  القطاعات 
القطاع  من  وتحويلها  االجتماعية 

العام إلى القطاع الخاص. 
أتت  المالية  ــة  األزم أن  ويبدو 

اإلمبرياليين  مــؤامــرات  لتفضح 
وتفضح  األوروبــــــي،  ــاد  ــحـ واالتـ
الشعب  ضد  الجائرة  التحالفات 
ولم  والصابّر،  المكاّفح  اليوناني 

خيار  سِوى  اليوناني  للشعب  تترك 
رفض المقترحات التي ُقدمت، والتي 
تزيد من معاناة الطبقة العاملة في 

اليونان.
مذكرة  اليوناني  الشعب  رفض 
»الترويكا« وهي كلمة روسية األصل 
خيول«  ثاثة  تجرها  عربة   « تعني 
التي  الثاثية  اللجنة  بها  ويقصد 
مع  األوروبية  المفوضية  تقودها 
وصندوق  األوروبي  المركزي  البنك 
النقد الدولي، في حل أزمة منطقة 
اليونانيون  رفــض  كما  الــيــورو. 
 )SYRIZA( السيرزا  حزب  مذكرة 
برئاسة  الراديكالي  اليسار  حزب 
(الكسيس  اليونان  وزراء  رئيس 
تسيبراس ) أكبر حزب في البرلمان 
الرفض  أسباب  وتعود  اليوناني، 
إلى أن مذكرة السيرزا تلبي مطامع 
اإلمبرياليين وتنتهك حقوق العمال 
تعارضًا  يكشف  مما  ومكتسباتهم، 
عند  الحزب  أظهرها  التي  لألهداف 
تأسيسه عام 2004  في وضع خطة 
اليوناني  الشعب  مصالح  تخدم 
المعيشي  بــمــســتــواه  وتــرتــقــي 
العاملين.  حقوق  على  وتحافظ 
إحدى  هي  اليونان  أن  وباعتبار 
تشكلت  التي  اليورو  منطقة  دول 
اليورو  واعتمدت   1999 يناير  في 
بين  مشتركة  قانونية  كعملة 
االتــحــاد  مــن  ــة  دولـ عــشــرة  تسع 
النمسا،  ألمانيا،  هــي:  األوروبـــي 
فنلندا،  استونيا،  قبرص،  بلجيكا، 
إيطاليا،  إيرلندا،  اليونان،  فرنسا، 
هولندا،  مالطا،  لوكسمبورج، 
سلوفينيا،  وسلوفاكيا،  البرتغال، 
بين  من  اليونان  أن  إال  وإسبانيا. 
أوروبيا  نموذجا  تمثل  الدول  تلك 
في  االقتصادية  األوضــاع  لتردي 
من  خاص  طابع  لها  دوٍل  منطقة 

o  )يورغوس فوتياديس( وهو يبكي بحسرة أمام أحد البنوك.  



التحالفات  لتلك  وكانت  الرفاهية، 
والسياسات عدة أسباب مباشرة قد 

دفعت بالباد إلى حافة اإلفاس.

الشعب صوت بـ ال 
لاستعمار االقتصادي 

صوت الشعب اليوناني الذي طفح 
كيله بـ )ال( على خطة الدائنين في 
االتحاد األوروبي وعجرفتهم، وحتى 
أن يكون  أكثر يجب  الصورة  تتضح 
دولة  أي  تحصل  لكي  أنه  معلومًا 
في  العجز  لمجابهة  قــروض  على 
مواردها، فإنها تقدم أصوال مملوكة 
للدولة كضمان للمقرضين وتأكيدًا 
الــقــروض  ســـداد  على  لقدرتها 
المحددة،  المواعيد  في  وفوائدها 
المقترضة  الــدولــة  تضع  وبذلك 
والقيود  الــشــروط  تحت  نفسها 
المقرضة،  البنوك  تفرضها  التي 
اإلجــراءات  لتنفيذ  قبولها  وتعلن 
للمقرضين،  القاسية  التقشفية 
وكلما كانت حاجة الدولة المقترضة 
ملحة وعاجلة وظروفها االقتصادية 
الدولية  البنوك  وجدتها  صعبة، 
قيمة  لتخفيض  فرصة  المقرضة 
ورفع  كضمانات  المقدمة  األصول 

نسبة الفائدة على القروض. 
 2009 مابين  الــفــتــرة  ففي 
أسعار  تضاعفت  حين   2010 حتى 
السنوات  ســنــدات  على  الفائدة 
العشر اليونانية ثاث مرات تقريبًا، 
اليونانية تقبل  الحكومة  مما جعل 
مرغمة خطة اإلنقاذ األولى، وبذلك 
ربحت البنوك صفقة الديون األولى 

بـ 110 مليارات يورو. 
خطة  فــي  نفسه  ــر  األم وتــكــرر 
 2012 فبراير   ( الثانية  اإلنقاذ 
نفس  المصرفيون  اتبع  حيث   ،)
قيمة  بتخفيض  فقاموا  الطريقة 
العائدات  ورفع  اليونانية  السندات 
اليوناني  البرلمان  فاضطر  عليها؛ 
ثانية  مالية  مساعدات  يطلب  أن 

حصلت  وهكذا  ــى؛  األول من  أكثر 
الثانية  الديون  البنوك على صفقة 

بـ 130 مليار يورو.
اإلنقاذ  خطط  أن  يتضح  وهكذا 
في  هــي  لليونان  قــدمــت  الــتــي 
ــراق  وإغ تقشف  خطط  حقيقتها 
كل  فمع  الديون،  من  المزيد  في 
تنفيذ  يتم  مزعومة  إنقاذ  خطة 
إجراءات تقشفية أكثر من سابقتها، 

تريده  الذي  التقشف  أصبح  وبذلك 
النقد  وصندوق  اليورو  مجموعة 
وقف  يعني  اليونان  من  الدولي 
قطاع  على  الحكومي  ــاق  ــف اإلن
والصحة  )التعليم  ــخــدمــات  ال
في  العاملين  وتسريح  والثقافة(، 
األدنى  الحد  العام، وخفص  القطاع 
لألجور، وتخفيض المعاشات، وقطع 
الضرائب  ورفع  العامة،  الخدمات 
رفضه  ما  وهــو  الممتلكات،  على 
األخير،  االستفتاء  في  اليونانيون 
التقشف،  إلجــراءات  )ال(  قالوا  حين 

و)نعم( الستقالنا.
اليونان  خرجت  لو  ماذا  ولكن، 

من منطقة اليورو؟

تبعيات الخروج من 
منطقة اليورو 

 سيكون التأثير محليًا ودوليًا في 
منطقة اليورو كاآلتي : 

- إلغاء اليورو كعملة رسمية يتم 
وعودة  اليونان،  داخل  بها  التداول 
التي  الدراخما  القديمة  العملة 

ستخسر حوالي 40% من قيمتها.

في  الدولة  ديون  ستنخفض   -
جدًا،  كبيٍر  بشكٍل  المحلية  البنوك 
عليها  حصلت  التي  القروض  لكن 
اليونان سابقًا من االتحاد األوروبي، 
باليورو؛  سدادها  عليها  سيتحتم 
سيكون  )الدراخما(   ضعف  وبسبب 
من المستحيل سداد تلك الديون. 

- بعد خروج اليونان من منطقة 
اليورو، لن يكون من المسموح لها 
الحصول على قروض من سوق رأس 
الدائنين  أمام  يكون  ولن  المال، 
على  والحسرة  البكاء  سوى  للدولة 
مليار   277 بلغت  التي  أموالهم 
من  يــورو  مليار   65 منها  ــورو،  ي

ألمانيا وحدها.
- كلفة قضاء العطات في اليونان 
ستكون متدنية، وسينخفض سوق 
العقارات؛ وسيعقد األجانب صفقات 
شرائهم  عند  ــدًا  ج مربحة  ــراء  ش

لمنازل العطات.
اليونانية  المنتجات  ستصبح   -
واألدوية  الباد،  خارج  جدًا  رخيصة 
المستوردة من الخارج؛ لن يستطيع 
ولن  شــراؤهــا،  العادي  المواطن 
السوق  من  ســوى  عليها  يحصل 

السوداء تقريبًا.
- أرصدة التوفير اليونانية

ــادرة  ق تعود  لــن  الــشــركــات   -
القديمة  الفواتير  ســـداد  على 
ماديًا،  مُتعسرة  وستصبح  باليورو، 
الفقر.  وسيزداد  البطالة،  وستزيد 
احتجاجات  ستندلع  لذلك؛  نتيجة 
في  عقباها  يعرف  ال  واضطرابات 

أرجاء الباد.
واألطباء،  النخبة،  من  الكثير   -
ــة، وخــريــجــي  ــعــامــل ــدي ال ــ واأليـ
هربًا  الباد  سيغادرون  الجامعات؛ 

من تلك الظروف.
مثل  أخـــرى  دول  ستتأثر   -
من  وإيطاليا  وإسبانيا،  بريطانيا، 
تداعيات خروج اليونان، ويرجع ذلك 

تأثر  ــدول  ال تلك  اقتصاد  أن  إلى 
أسعار  هبطت  حيث  لألزمة،  نتيجة 
أسهم البورصة وانخفضت معدالت 

اقتصادات بعض البلدان.
اليونان من  مما يعني أن خروج 
ونهاية  فشل  يعني  اليورو  منطقة 
موحدة  كمنطقة  األوروبي  االتحاد 
ستفشل  وبالتالي  ومتضامنة، 
وتدريجيًا  اليورو،  الموحدة  العملة 
حين   في  اليورو،  منطقة  ستنهار 

المنطقة  هذه  من  الخروج  سيمهد 
الطريق أمام اليونان لنمو اقتصادي 
المقبل،  العقد  من  ما  فترة  في 
سياستها  لليونان  وســيــكــون 
من  وستتمكن  المستقلة  النقدية 

تعزيز الصادرات.
عملتها  إلى  اليونان  تعود  فهل 
المحلية »الدراخما« بداًل من اليورو 
وفي  اليورو؟   منطقة  من  وتخرج 
وتبقى  أثينا،  ستبقى  األحوال  كل 
منذ  كانت  مثلما  قائمة  اليونان 
آالف السنين، وقبل أن يكون هناك 
في  مركزي  وبنك  ــي،  أوروب اتحاد 
بروكسل يتحكم بمقدرات الشعوب، 
طابع  ذات  وإجـــراءات  قواعد  وفق 

استعبادي مهين.

o  احتجاجات الشعب اليوناني على تدخات االتحاد االوروبي. 

o   أليكسيس تسيبراس

ماذا سيحدث لو تخلفت 
اليونان عن سداد ديونها؟ 
وماهي تداعيات األزمة 
اليونانية عىل املنطقة؟ 

o  رسم بياني يوضح الجهات الدائنة لليونان.

المصدر : 
صندوق النقد الدولي 

والمصرف المركزي األوروبي
Open Europe و BIS و 
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كتب : وديع عيسى 

المخططات  فشلت  أن  بعد 
العراق  في  البريطانية  العسكرية 
األولـــى،  العالمية  الــحــرب  إبـــان 
على  السيطرة  عن  لعجزها  ونتيجة 
المضائق التركية، ومع زيادة ضغط 
قناة  منطقة  على  التركية  القوات 
تعاون  جعل  األمر  هذا  السويس، 
أمرًا  البريطانية  القوات  مع  العرب 
بريطانيا  عملت  لذا  للغاية؛  حيويا 
على استمالة الشريف حسين )حاكم 
السير  بين  وبــدأت  إليها،  الحجاز( 
»مكماهون«  )الممثل األعلى لملك 
بريطانيا في مصر( وحسين مكاتبات 
شهرا،   18 استمرت  ومــراســات 
 - »الحسين  مراسات  باسم  عرفت 
تهدف  بريطانيا  كانت  مكماهون«، 
إلى  العرب  دفــع  إلــى  ورائــهــا  من 
الحسين،  أما  األتــراك.  على  الثورة 
عربية  دولة  قيام  في  يأمل  فكان 
على المشرق العربي، وهي المنطقة 
التي تضم الجزيرة العربية والعراق 
حكمها. هو  ويتولى  الشام،  وباد 

• كما حرص العرب على الحصول 
تأسيس  في  بحقهم  اعتراف  على 
تجرى  كانت  هنا  من  عربية،  دولة 
الوفاق  دول  بين  مفاوضات  سرا 
حول  وروسيا(  وفرنسا  )بريطانيا 
)تركة  العثمانية  الدولة  اقتسام 

الرجل المريض( كما كانت تسمى.
ــان  ــت ــدول ال تــوصــلــت  فــقــد   •
وبريطانيا  فرنسا  الحليفتان: 
مايو   16 في  المعاهدة  هذه  إلى 
سرية  محادثات  نتيجة  1916م، 
السير  بريطانيا  ممثل  بين  دارت 
فرنسا  وممثل  سايكس«  »مــارك 
اللذين  بيكو«،  جــورج   « المسيو 
السرية  محادثاتهما  نتائج  عرضا 
فوافقت  القيصرية،  روسيا  على 
عليها في مقابل اتفاق تعترف فيه 
ضم  في  بحقها  وفرنسا  بريطانيا 
الصغرى  آسيا  من  معينة  مناطق 
معاهدة  وبموجب  الــحــرب،  بعد 
بريطانيا  قسمت  بيكو   - سايكس 
وفرنسا المشرق العربي إلى خمس 
السورية  السواحل  هــي:  مناطق 

لفرنسا،  وُأعــطــيــت  واللبنانية، 
لبريطانيا،  ُأعطِي  والخليج  والعراق 
وبالنسبة إلى فلسطين فقد اتُفِق 
لكن  فيها،  دولية  إدارة  إنشاء  على 
صبغة  )اتخاذها  التدويل  أن  ثبت 
أولى،  خطوة  مجرد  كان  دولية(، 
تِبعَتها خطوة »وعد بلفور« )االسم 
التي  الرسالة  على  المطلق  الشائع 
بلفور)رئيس  جيمس  آرثر  أرسلها 
نوفمبر   2 بتاريخ  بريطانيا(  وزراء 
وولتر  ليونيل  اللورد  إلى   1917
بريطاني  )دبلوماسي  روتشيلد  دي 
البرلمان( يشير  وعضو محافظ في 
فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية 
في  لليهود  قومي  وطــن  إنــشــاء 
البريطاني  االنتداب  ثم  فلسطين(، 
الرابعة  المنطقتان  أما  بعد،  فيما 
بريطانيا  اتفقت  فقد  والخامسة، 
وفرنسا على االعتراف بدولة أو حلف 
رئيس  برئاسة  عربية مستقلة  دول 
لفرنسا  يكون  أن  على  فيها،  عربي 
)المنطقة  المنطقتين  إحــدى  في 
األولوية  حق  السورية(  الداخلية 
المحلية  والقروض  المشاريع  في 
المستشارين  بتقديم  واالنــفــراد 
بالنسبة  األمر  والموظفين، وكذلك 
إلى بريطانيا في المنطقة الداخلية 

العراقية.
بيكو  سايكس  معاهدة  وظلت 
سرا ال يعلم عنها العرب شيئا، حتى 
السوفيتية بنشرها  الحكومة  قامت 
الثورة  اندالع  إبان   1917 عام  في 
الشيوعية، عندها سارعت بريطانيا 
المعاهدة  أن  إلى  العرب  بطمأنة 
أصبحت ملغاة بسبب سقوط روسيا 
أطراف  أحد  تعتبر  والتي  القيصرية 

االتفاقية. 

نص االتفاقية:  
فرنسا  إن  ــى:  ــ األولـ الـــمـــادة 
أن  مستعدتان  العظمى  وبريطانيا 
تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة 
أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس 
)داخلية   ) أ   ( المنطقتين  عربي في 
العراق(  )داخلية  و)ب(  ســوريــا(  
الملحقة  الخريطة  في  المبينتين 
المنطقة  في  لفرنسا  ويكون  بهذا، 
حق  )ب(  منطقة  في  وإلنجلترا  )أ( 

والقروض  المشروعات  األولوية في 
المحلية. وتنفرد فرنسا في منطقة 
)أ( وإنجلترا في منطقة )ب( بتقديم 
األجانب  والموظفين  المستشارين 
العربية  الحكومة  طلب  على  بناء 

أو حلف الحكومات العربية. 
لفرنسا  يباح  الثانية:  الــمــادة 
سوريا  )شقة  الزرقاء  المنطقة  في 
المنطقة  في  وإلنجلترا   ) الساحلية 
الساحلية  العراق  شقة   ( الحمراء 
ــارس(  ف خليج  حتى  بــغــداد  مــن 
شكل  من  فيه  ترغبان  ما  وإنشاء 
أو من  أو بالواسطة  الحكم مباشرة 
الحكومة  مع  االتفاق  بعد  المراقبة 

أو حلف الحكومات العربية. 
المادة الثالثة : تنشأ إدارة دولية 
 ) )فلسطين  السمراء  المنطقة  في 
روسيا  استشارة  بعد  شكلها  يعين 
وممثلي  الحلفاء  بقية  مع  باالتفاق 

شريف مكة. 

إنجلترا  تنال  الرابعة:  المادة 
مايأتي:  

1- ميناء حيفا وعكا. 
من  محدود  مقدار  يضمن   -2
)أ(  المنطقة  في  والفرات  دجلة  ماء 
للمنطقة )ب( وتتعهد حكومة جالة 
في  تدخل  بأال  جهتها  من  الملك 
للتنازل  أخرى  دولة  مع  مفاوضات 
عن قبرص إال بعد موافقة الحكومة 

الفرنسية مقدما. 
ــة: تــكــون  ــس ــام ــخ ــادة ال ــمـ الـ

لتجارة  حــرًا  ميناء  اسكندرونة 
تنشأ  وال  البريطانية  اإلمبراطورية 
معامات مختلفة في رسوم الميناء 
وال ترفض تسهيات خاصة للماحة 
حرية  وتباح  البريطانية  والبضائع 
عن  اإلنجليزية  للبضائع  النقل 
الحديد  وسكة  اسكندرونة  طريق 
كانت  ســواء  الزرقاء  المنطقة  في 
إلى  أو  الحمراء  المنطقة  من  واردة 
صادرة  أو   ) ب  و)   ) أ   ( المنطقتين 
مختلفة  معامات  تنشأ  وال  منهما، 
مباشرة أو غير مباشرة على أي سكة 
ميناء  أي  في  أو  الحديد  سكك  من 
من موانئ المناطق المذكورة تمس 

البضائع والبواخر البريطانية(. 
لتجارة  حرا  ميناء  حيفا  وتكون 
والــبــاد  ومستعمراتها  فرنسا 
واليقع  حمايتها،  تحت  الواقعة 
واليرفض  المعامات  في  اختاف 
والبضائع  للماحة  إعطاء تسهيات 
البضائع  نقل  ويكون  الفرنسية، 
وعلى  حيفا  بطريق  حرا  الفرنسية 
في  اإلنجليزية  الــحــديــد  سكة 
كانت  ــواء  س السمراء،  المنطقة 
المنطقة  مــن  ــادرة  صـ البضائع 
 ) أ   ( المنطقة  أو  الحمراء  أو  الزرقاء 
أو المنطقة ) ب ( أو واردة إليها، وال 
المعاملة  في  اختاف  أدنى  يجري 
أو  البضائع  يمس  بالتبع  أو  بالذات 
من  سكة  أي  في  الفرنسية  البواخر 
ميناء من  أي  في  وال  الحديد  سكك 

الموانئ في المناطق المذكورة.

العامل  32

نص اتفاقية 
سايكس بيكو

1
مـارك سايكس جـورج بيكو 

o تقسيم المشرق بين المحتلين حسب اتفاقية سايكس بيكو.
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من األخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

عمال البترول: لن نسمح ألحد بسلب حقوقنا

عمال الكهرباء يتظاهرون وسط بغداد

إصابة 5 عمال في انهيار مبنى وقف خيري 

العمل على تطوير الجامعة العمالية

إضراب عمال مصنع الصافي لأللبسة

إطاق حملة ضد غاء األسعار

إضراب موظفي مترو األنفاق في لندن

ستار دنبوس يدعو إلى الوحدة العمالية

مخالفات لقانون حظر العمل وقت الظهيرة

إصابة 6 عمال في حريق مصنع للزيوت

إضراب عمال صحيفة الدستور

200 ألف عاطل عن العمل في غزة

إضراب موظفي وكالة األنباء الفرنسية

وقف صرف رواتب العمال في نينوى واألنبار

إنقاذ 8 عمال في بناية تحت اإلنشاء بمكة

فصل تعسفي لـ 3000 عامل في السويس

اتفاقية لتشغيل األردنيين بقطاع المحروقات

نقابيون يناقشون قانون الضمان االجتماعي

حملة ماجستير يكنسون الشوارع في إيران

شركة نظافة تنقل العمال في سيارات »غير آمنة«
أكــد اتحــاد عمال البتــرول وصناعــة البتروكيماويات اســتمراره 
ــي  ــن ف ــبة للعاملي ــب المكتس ــق المطال ــعي لتحقي ــي الس ف
القطــاع النفطــي، مشــددًا »علــى أنــه لــن يســمح ألي مــن كان 
ــاد  ــام لاتح ــكرتير الع ــارك الس ــق«.  وب ــه ح ــلبها دون وج س
ــرول  ــة البت ــة مؤسس ــي موافق ــاع النفط ــي القط ــن ف العاملي
ــنة  ــاح للس ــاركة بالنج ــأة المش ــرف مكاف ــى ص ــة عل الكويتي

الماليــة 2015/ 2014م.

تظاهــر العشــرات مــن عمــال العقــود المؤقتــة فــي وزارة 
بغــداد،  العاصمــة  التحريــر وســط  فــي ســاحة  الكهربــاء 
إن  المصــادر  وقالــت  الدائــم.  بتثبيتهــم  للمطالبــة  
مطالبيــن  الفتــات  ورفعــوا  هتافــات  رددوا  المتظاهريــن 
الحكومــة بتثبيتهــم علــى مــاك وزارة الكهربــاء. وتأتــي 
المحافظــات  غالبيــة  فيــه  تشــهد  وقــت  فــي  التظاهــرة 
انقطاعــات متكــررة  بغــداد  العاصمــة  العراقيــة، وخاصــة 

الكهربائيــة. للطاقــة 

أصيــب 5 عمــال بإصابــات فــي انهيــار مبنــى وقــف خيــري تابع 
ــتقبل  ــر، واس ــة عرع ــرب مدين ــة غ ــات الخيري ــدى الجمعي إلح
ــات  ــة، »إصاب ــن الخمس ــزي المصابي ــر المرك ــفى عرع مستش
وآخــر خطيــرة«.   بســيطة،  وأحدهــم  منهــم متوســطة،   3
وتبيــن أن الحــادث عبــارة عــن انهيــار فــي ســقف مبنــى تحــت 
اإلنشــاء، بمســاحة 300 متــر مربــع تقريبــًا، وتــم علــى الفــور 

ــرر. ــع المتض ــن الموق ــم م ــن، وإخراجه ــاذ المصابي إنق

وافــق االتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر علــى وضــع خطــة 
أوضاعهــا  وتصحيــح  العماليــة  الجامعــة  لتطويــر  شــاملة 
أكاديميــًا وماليــًا، حيــث أكــد رئيــس االتحــاد جبــال المراغــي 
أنــه مــع تطويــر الجامعــة وعــودة دورهــا، وأوضــح أن الهــدف 
مــن إنشــاء الجامعــة هــو لتثقيــف الكــوادر العماليــة وتأهيــل 
مرحلــة  تشــتمل  أن  يجــب  وأضــاف  النقابيــة.  القيــادات 
التطويــر علــى دراســة ســوق العمــل، والمفاوضــة الجماعيــة، 
والتشــريعات العماليــة، لتكــون بيــت خبــرة للقــوى العاملــة.

ــع صافــي لأللبســة يومــه الثامــن  دخــل إضــراب عمــال مصن
مــن دون وجــود أي حــل مــن إدارة المصنــع. وقــال عــدد مــن 
العامليــن فــي المصنــع أن نوابــًا حاولــوا التدخــل إلنهــاء 
اإلضــراب، إال أنهــم لــم يتوصلــوا إلــى تحقيــق مطالبهــم 
العماليــة    وهــذا مــا رفضــه العمال. وأضــاف العمــال أن إدارة 
ــتجيب  ــن تس ــا ل ــا أنه ــت خاله ــالة بين ــت رس ــع وجه المصن
لمطالبهــم هــذا العــام وســتقوم العــام القــادم برفــع أجــور 

ــال. العم

ــة  ــات عمــال فلســطين إطــاق حمل أقــر االتحــاد العــام لنقاب
عماليــة ونقابيــة  لمواجهــة  غــاء األســعار وغيــاب الحمايــة 
االجتماعيــة للعمــال والعامــات وأســرهم. حيــث أكــد االتحــاد 
ــطيني  ــل الفلس ــون العم ــى قان ــات عل ــال تعدي ــرورة إدخ ض
المعمــول بــه،  وضــرورة مراجعــة تطبيــق نظــام الحــد األدنــى 
لألجــور وربطــه  بجــدول غــاء المعيشــة، واإلســراع فــي إنجــاز 
االجتماعــي بنســب مســاهمة واشــتراك  الضمــان  قانــون 

ــا . ــا ودولي ــر المعمــول بهــا عربي تراعــي المعايي

 عانــى الماييــن مــن ســكان لنــدن للوصــول إلــى أعمالهــم 
يــوم الخميــس 2015/7/15 أو لزمــوا منازلهــم، فيمــا تســبب 
إضــراب مــدة 24 ســاعة مــن موظفيــن وســائقين فــي إصابــة 
حركــة قطــارات األنفــاق فــي أنحــاء العاصمــة البريطانيــة 
ــى اإلضــراب  ــات إل ــع نقاب ــام. وانضــم أعضــاء أرب بالشــلل الت
بســبب اســتيائهم مــن األجــور والبنــود التــي طرحتهــا شــركة 
قطــارات أنفــاق لنــدن لتســيير خدمــات مــدة 24 ســاعة فــي 

عطــات نهايــة األســبوع لبعــض الخطــوط.

أعلــن رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي العــراق 
ســتار دنبــوس مبــادرة وطنيــة تهــدف إلــى وحــدة كل فصائــل 
العمــل النقابــي، وتعــزز الحــوار االجتماعــي بيــن أطــراف العملية 
اإلنتاجيــة. حيــث دعــا دنبــوس جميــع االتحــادات واألطــراف 
ــزاع  ــم، النت ــم وكلمته ــد صوته ــى توحي ــة إل ــة العمالي النقابي
حقــوق العمــال المســلوبة ولتحســين أجــور العمــال العراقييــن، 
وتمنــى أن يســعى الجميــع إلنجــاح هــذه المبــادرة الوطنيــة 

ــي. ــب الدين ــة والتعص ــة والمذهبي ــن الطائفي ــدًا ع بعي

رصــد مواطنــون ســعوديون العديــد مــن المخالفــات التــي 
ــن  ــركات م ــع الش ــذي يمن ــعودي ال ــل الس ــون العم ــك قان تنته
ــر  ــد الظه ــاعة  3 بع ــر والس ــرة الظه ــن فت ــال بي ــغيل العم تش
ــون  ــر المواطن ــبتمبر، ونش ــى س ــو وحت ــهر يوني ــن ش ــداًء م ابت
ــي  ــل االجتماع ــج التواص ــى برنام ــو عل ــات فيدي ــورا      ولقط ص
»تويتــر« تبيــن عــدم جديــة الشــركات ووزارة العمــل بتطبيــق 
هــذا القانــون، إذ إن هنــاك الكثيــر مــن العمــال الذيــن يعملــون 
وقــت الظهيــرة تحــت درجــات حــرارة تصــل إلــى 55 درجــة مؤية. 

شــب حريــق بمصنــع إلنتــاج الزيــوت بمحافظــة الســويس، 
بســبب انــدالع النيــران فــي محتويــات خاصــة بالتخزيــن وتعبئــة 
المنتجــات، مــا أســفر عــن إصابــة 6 عمــال باختناقــات وحــروق. 
مــن  وتمكنــت  إطفــاء،  ســيارات   10 انتقلــت  الفــور  وعلــى 
الســيطرة علــى الحريــق. وأوضــح شــهود عيــان مــن العمــال، أن 
الحريــق نشــب بصناديــق الكارتــون الخاصــة بتخزيــن المنتجــات 
ــات العمــال مــن بيــن  ــى أن إصاب بشــكل مفاجــئ، مشــيرين إل

ــات. ــروق واختناق ح

ذكــرت مصــادر أن أزمــة »صحيفــة الدســتور األردنيــة« وصلــت 
ذروتهــا، بعــد أن رفــض عمــال المطبعــة االســتمرار بعملهــم، 
ــرف  ــر ص ــى تأخ ــًا عل ــة احتجاج ــى الصحيف ــادرة مبن ــرروا مغ وق
ــى  ــة إل ــرت إدارة الصحيف ــهر. واضط ــن 8 أش ــر م ــم ألكث رواتبه
مطبعــة أخــرى ليتــم طبــع الصحيفــة. فيمــا أشــار العمــال إلــى 
ــم  ــلمهم رواتبه ــن تس ــم لحي ــى أعماله ــودوا إل ــن يع ــم ل أنه
إشــعار  تقديــم  والصحفيــون  العمــال  ويتــادرس  المتأخــرة. 

ــل. ــن العم ــم ع ــم وإضرابه ــرار توقفه ــل بق ــوزارة العم ل

ــرائيلية  ــرب اإلس ــزة إن الح ــاع غ ــي قط ــال ف ــاد العم ــال اتح ق
األخيــرة أدت إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزة 
ــد  ــه بع ــه أن ــانٍ ل ــي بي ــاد ف ــح االتح ــى 70%. وأوض ــت إل فوصل
مــرور عــام علــى الحــرب التــي شــنتها إســرائيل العــام الماضــي ال 
يــزال نحــو 200 ألــف عامــل متعطــل عــن العمــل. ودعــا االتحــاد 
الــدول المانحــة إلــى تســريع عجلــة إعمــار قطــاع غــزة   وإنقــاذ 
العمــال مــن تداعيــات الحصــار، إذ إن مشــروع إعمارغــزة ســيخلق 

ــد مــن فــرص العمــل للعاطليــن. العدي

ــاء الفرنســية إضرابهــم عــن العمــل  ــة األنب مــدد موظفــو وكال
الحقــوق  بخصــوص  اتفاقيــة  اإلدارة  رفــض  خلفيــة  علــى 
ــة   ــون بالوكال ــة للعامليــن، وينتظــر أن يجــري العامل االجتماعي
تصويتــًا بعــد انتهــاء اإلضــراب مــن أجــل الحســم فــي معــاودة 
ــذي أفضــى  ــك فــي الوقــت ال تمديــده مــن عدمهــا.. ويأتــي ذل
االحتجــاج إلــى توقيــف الخدمــات اإلخباريــة التــي يســتفيد منهــا 

ــة. المشــتركون بالوكال

بنــاء علــى توجيهــات رئيــس الــوزراء العراقــي، صــدر كتــاب مــن 
ــات واألشــغال  ــوزارة البلدي ــع ل ــة التاب قســم الحســابات والموازن
ــاف  ــه إيق ــم بموجب ــي، ت ــو الحال ــن يولي ــخ األول م ــة، بتاري العام
رواتــب عمــال المحافظــات والمناطــق الخاضعــة لســيطرة تنظيــم 
الدولــة اإلســامية، وهــي نينــوى واألنبــار. العمــال أكــدوا أن هــذا 
ــًا:  ــر كارثــة  فــي حقهــم، وأضــاف أحــد العمــال قائ القــرار يعتب
»ال أعــرف كيــف أدبــر أمــوري، نحــن محاصــرون منــذ عــام واليــوم 

تعاقبنــا الحكومــة علــى حصارنــا«، 

أنقــذت فــرق الدفــاع المدنــي ثمانيــة مــن العامليــن فــي 
بنايــة تحــت اإلنشــاء مــن أربعــة أدوار، وذلــك بعــد أن 
احتجزتهــم الكتــل الخرســانية نتيجــة انهيــار ســقف الــدور 
الثانــي، وتــم نقــل 6 منهــم إلــى المستشــفى بينمــا أصيــب 
ــن أن  ــع. و تبي ــاج بالموق ــى الع ــع  وتلق ــة هل ــع بحال تاس
ــاء عمليــة صــب الخرســانة، وأدى انهيــار  االنهيــار وقــع أثن
الــدور الثانــي للقبــة إلــى ســقوط الــدور األول ليتســاوى مــع 

ــطح األرض. س

بــدأ مسلســل الفصــل التعســفي مــن قبــل مســتثمري الشــركات 
ــي  ــيجية ف ــات النس ــت للصناع ــركة تراس ــاءت ش ــث ج ــر، حي بمص
المرتبــة األولــى بفصــل أكثــر مــن 1500 عامــل، بينمــا أدى غلــق 
شــركة الزيــوت المتكاملــة إلــى تشــريد 480 عامــا،  دخلــوا فــي 
إضــراب عــن الطعــام احتجاجــًا علــى صــدور قــرار باالســتغناء عــن 
ــر- ــركة »مص ــي ش ــل ف ــريح 2500 عام ــم تس ــا ت ــال، فيم العم

إيــران ميراتكــس« عقــب توقــف آالت المصنــع عــن العمــل لعــدم 
وجــود خامــات ومســتلزمات التشــغيل.

وقعــت وزارة العمــل اتفاقيــة تعــاون تهــدف إلى تدريب وتشــغيل 
األردنييــن فــي مجــال بيــع المحروقــات، وتقديــم الدعــم المــادي 
لزيــادة أعــداد العامليــن األردنييــن لــدى شــركة الكرمــل لخدمات 
النفــط )توتــال(، بنســبة ال تقــل عــن 5 بالمئــة ســنويًا. و ذكــرت 
ــب  ــى تدري ــص عل ــة تن ــي »إن االتفاقي ــان صحف ــي بي ــوزارة ف ال
وتشــغيل الشــركة لـــ 50 متدربــًا أردنيــًا خــال مــدة عامــًا واحــدًا 
يجــدد برضــا الطرفيــن، علــى أن تبلــغ فتــرة التدريــب ســتة أشــهر 
ــي«. ــب التأسيس ــاملة التدري ــورة، ش ــرة المذك ــي الفت ــن إجمال م

طالــب نقابيــون ورؤســاء النقابــات العماليــة فــي فلســطين 
ــان  ــون الضم ــة قان ــع صيغ ــي وض ــال ف ــراك العم ــرورة إش بض
اإلجتماعــي الــذي يضمــن حقــوق العمــال، حيــث اعتبــروا أن 
ــال،  ــع العم ــي جمي ــرض أن يحم ــن المفت ــي م ــان االجتماع الضم
وخاصــة الفئــات الفقيــرة والضعيفــة فــي المجتمــع ويقــدم 
أفضــل الخدمــات االجتماعيــة لهــا، وســيخلق حالــة مــن االســتقرار 
فئــات  بيــن  الهــوة  جســر  مــن  ويقلــل  االجتماعــي  واألمــن 

المجتمــع بيــن األغنيــاء والفقــراء.

ــن  ــخصًا م ــف 23 ش ــن توظي ــة ع ــاء اإليراني ــة األنب ــت وكال نقل
ــة شــهادات الماجســتير و البكلريــوس فــي كنــس الشــوارع  حمل
ــي  ــن يأت ــوالء الخريجي ــف ه ــت أن توظي ــة، و قال ــم النظاف و قس
ضمــن مشــروع توظيــف 200 خريــج فــي قســم النظافــة. و يعــزوا 
ــن  ــف الخريجي ــى توظي ــة إل ــة االيراني ــوء الحكوم ــون لج المراقب
ــا  ــوة منه ــي خط ــي ف ــتواهم التعليم ــق بمس ــف ال تلي ــي وظائ ف

ــى 20%ز ــت حت ــي وصل ــة الت ــى البطال ــى القضــاء عل إل

ــس  ــي المجل ــاء ف ــم أعض ــن بينه ــون م ــون كويتي ــد مواطن انتق
ــدي  ــة األحم ــي منظق ــة ف ــركات النظاف ــدى ش ــام إح ــدي قي البل
ــا  ــر فيه ــة والتتوف ــر آمن ــيارات غي ــال س ــن خ ــا م ــل عماله بنق
الحمايــة الازمــة، داعيــن إلــى ضــرورة محاســبة واتخــاذ اإلجراءات 
الازمــة حيالهــا. وأوضحــوا أن عقــد المناقصــة لشــركات النظافــة 
وفــق المــادة الســابعة ينــص علــى ضــرورة التــزام المقــاول 

ــة. ــل للعمال ــائل النق ــر وس بتوفي

 قانون كويتي لحماية خدم المنازل
ــات  ــال الخدم ــح عم ــرض من ــًا يف ــي قانون ــان الكويت ــر البرلم أق
المنزليــة يــوم عطلــة أســبوعية، وعطلــة ســنوية مدفوعــة مــدة 
ثاثيــن يومــًا، كمــا حــدد القانــون دوام العمــل اليومــي بـــ 12 
ــب  ــه رات ــادل قيمت ــة،  وتعويــض تع ــرة للراح ــه فت ــاعة تتخلل س
شــهر، عنــد انتهــاء عقــد العمــل.  وأوضــح ســكرتير عــام االتحــاد 
العــام لعمــال الكويــت فــراج عبــد اهلل العــرادة أنــه بعــد طــول 
انتظــار تــم إقــرار قانــون العمالــة المنزليــة العاملة فــي الكويت.
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 WFTU أخــبـــار اتـحـــاد الــنـقـــابـــات الــعـــالــمــي
االتحاد العالمي للنقابات يدين األعمال 

الوحشية والعنصرية في الواليات المتحدة

أدان االتحــاد العالمــي للنقابــات )WFTU( األســاليب العنصريــة 
واألعمــال الفاشــية التــي يتبعهــا اليميــن المتطــرف، بقيــادة 
 Ku( ــس كان ــو كلوك ــة ك ــة كمنظم ــات متطرف ــات ومنظم جماع
Klux Klan( التــي تؤمــن بتفــوق البيــض وتدعــو إلــى العنصريــة 
فــي ظــل صمــت وتواطــئ الحكومــة األمريكيــة.  ناضلــت وحاربــت 
ــة  ــون العبودي ــور قان ــر العص ــى م ــا عل ــة وحلفاؤه ــة العامل الطبق
الــذي امتــد أكثــر مــن 350 عامــًا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
الواقــع  القانــون إال فــي عــام 1865.  ولكــن  ولــم يلــغ هــذا 
ــازال  ــد وم ــه بع ــم ينت ــون ل ــذا القان ــك، فه ــس ذل ــا عك ــد لن يؤك
نظــام العنصريــة والعبوديــة ونظــام الــرق والعبيــد يطبقــان فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وخاصــة فــي المصانــع. فاألســاليب 
ــي  ــال ف ــد العم ــابقًا ض ــتخدمت س ــي اس ــية الت ــة والوحش القمعي
ســاحة هايماركــت ومجــزرة لودلــو، لــم تتغيــر ومازلــت نفــس 
ــال  ــد العم ــي ض ــا الحال ــي عصرن ــتخدم ف ــة تس ــاليب القمعي األس
ــات.  ــر محاكم ــن غي ــدام م ــل واإلع ــون للقت ــن يتعرض ــود الذي الس
عــادوا   )Ku Klux Klan( كان  كلوكــس  كــو  منظمــة  فأنصــار 
مــن جديــد لتأجيــج العنصريــة بعــد  حــادث إطــاق النــار مــن 
ــس  ــدى كنائ ــي إح ــة ف ــى المنظم ــي إل ــض ينتم ــي أبي ــل أمريك قب
الســود، والــذي راح ضحيتــه 9 أشــخاص ال ذنــب لهــم ســوى أنهــم 
ــد  ــواب لمزي ــة األب ــذه المنظم ــتفتح ه ــود. وس ــى الس ــون إل ينتم
ــا  ــكا م ــي أمري ــود ف ــض والس ــن البي ــة بي ــة والعنصري ــن التفرق م
ــة.  وتصــادف هــذه  ــل الحكومــة األمريكي ــم ردعهــا مــن قب ــم يت ل
التــي  أوكاهومــا،  مدينــة  لتفجيــر  العشــرين  الذكــرى  األيــام 
ــددة  ــة متش ــيات يميني ــع لمليش ــرف تاب ــي متط ــا أمريك ــام به ق
 168 التفجيــر  ضحيــة  وراح  فدرالــي،  حكومــي  مبنــى  بتفجيــر 
شــخصًا.   ونــادرا مــا كانــت وزارة العــدل  األمريكيــة تتطــرق 
ــا إدارات  ــت فيه ــي تعاون ــة الت ــال اإلرهابي ــذه األعم ــل ه ــى مث إل
والعنصريــة.  للنقابــات  المعاديــة  المنظمــات  مــع  الشــرطة 
ــة  ــات الطبق ــي للنقاب ــاد العالم ــو االتح ــق، يدع ــذا المنطل ــن ه وم
ــى  ــة إل ــوى التقدمي ــة  والق ــة النقابي ــادات العمالي ــة واالتح العامل
المطالبــة بإجــراء تحقيــق شــامل ضــد هــذه االنتهــاكات، ومطالبــة 
الحكومــة بســن قوانيــن جديــدة ضــد هــذه المنظمــات العنصريــة 
ــال.  ــاب العم ــف وإره ــم تخوي ــي تدع ــركات الت ــيات والش والمليش

بـــيـــان 

إن زيــارة وزيــر الدفــاع اليونانــي، المتطــرف اليميني بانــوس كامينوس« 
panos kammenos« إلســرائيل يــوم األحــد الموافــق  19 يوليــو 
ــن  ــة م ــة المتألف ــة اليوناني ــف الحكوم ــورة موق ــى خط ــير إل 2015، تش
حزبــي ســيريزا. فــي الواقــع جــاءت زيــارة وزيــر الدفــاع بعــد أيــام قليلــة 
 »Nikos Kotzia«  مــن زيــارة وزيــر الخارجيــة اليونانــي بطــرس كوتزيــا
ــس  ــة ورئي ــر خارجي ــاء وزي ــت لق ــي تضمن ــوز، والت ــي 4 تم ــرائيل  ف إلس
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو. ومــن خــال هــذه الزيــارة 
إلســرائيل تعهــد وزيــر الخارجيــة اليونانيــة بتعزيــز التعــاون والتدريبــات 
المشــتركة، وتدريــب الجيــش اليونانــي مــع جيــش إســرائيل الملطخــة 
أياديــه بدمــاء آالف الفلســطينيين، كمــا تعزيــز  التعــاون بيــن البلديــن 
فــي إطــار التنافــس اإلمبريالــي وتطلعاتــه الجيواســترتيجية فــي جنــوب 
ــره  ــي بتعبي ــات العالم ــاد النقاب ــن كاتح ــط . ونح ــر المتوس ــرق البح ش
المتواصــل والمســتمر عــن تضامنــه األممــي مــع الشــعب الفلســطيني 
ــات  ــات الوالي ــم حكوم ــم بدع ــرائيلي القائ ــري اإلس ــال البرب ــد االحت ض
المتحــدة، نطالــب الحكومــة اليونانيــة بوضــع حــد وإنهــاء التعــاون 
العســكري مــع إســرئيل . ونعتبــر أن خطــورة تعزيــز التعــاون العســكري 
ــطيني  ــعب الفلس ــى الش ــط عل ــر فق ــرائيل ال تقتص ــان وإس ــن اليون بي
ــام  ــى الس ــا عل ــرائيلي، وإنم ــال اإلس ــن االحت ــًا م ــي يومي ــذي يعان ال
بشــكل عــام فــي منطقــة البحــر المتوســط المهــددة نتيجــة المنافســات 
الجيوســتراتيجية  وأهــداف  وتطلعــات القــوى اإلمبرياليــة للحصــول 
علــى نصيــب أكبــر مــن اســتغال مــوارد الثــروات الطبيعيــة والقنــوات 
والمعابــر  إن التداخــل العســكري اليونانــي اإلســرائيلي عــدى تقويــض 
الشــعب الفلســطيني، فإنــه أيضًا يقوض شــعب لبنان وســوريا والشــمال 
اإلفريقــي ويدعــم المخططــات اإلمبرياليــة لمــا يســمى الشــرق االوســط 
البرلمــان  فــي  بالتصويــت  اليونانيــة  الحكومــة  .ونطالــب  الجديــد 
اليونانــي لاعتــراف بالدولــة الفلســطينية علــى حــدود عــام 1967 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. والتنديــد رســميا باالحتــال اإلســرائيلي 

ــرائيل . ــع إس ــتركة م ــات المش ــكري والتدريب ــاون العس ــاء التع وإنه
يخطــط  والتــي  الناتــو  لحلــف  يونانيــة  جزيــرة  تخصيــص  وإلغــاء 

ضخمــة. عســكرية  كقاعــدة  الســتخدامها 
ــي  ــن ف ــة تكم ــاوف جدي ــر مخ ــاؤالت تثي ــاك تس ــك هن ــى ذل ــاوة عل وع
ــيرزا - انيــل      syriza anel -  بأنهــا ســتبدأ فــي  ــة س إعــان حكوم
ســبتمبر حملــة » الدبلوماســية الدينيــة » فــي الشــرق األوســط وشــمال 
ــام  ــدة للقي ــات  المتح ــن الوالي ــم م ــم تكليفه ــح ت ــى األرج ــا، عل إفريقي

ــرة. ــاب الخط ــذه األلع ــن ه ــف ع ــى التوق ــم إل ــدور..  ندعوه ــذا ال به
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تكنولوجيا 

ساعة »أبل« الذكية تتسبب في حروق جلدية للمستخدمين
واجــه عــدد مــن مســتخدمي Apple Watch مشــكات مــن أن حــرارة 
هــذه الســاعة الذكيــة مرتفعــة جــدا لدرجــة تحــرق معهــا الجلــد المامــس 
لهــا، وفقــا لمــا ذكــره موقــع BRG األمريكــي. ففــي إحــدى المــرات 
قامــت إحــدى النســاء التــي ترتــدي ســاعة Apple Watch Sport بخلعهــا 
ــد  ــى رســغها، وق ــن بعــد شــعورها بالحــرق فــي أعل فــي منتصــف التمري
وجــدت بعــض التقيحــات علــى جلدهــا فــي منطقــة ارتــداء الســاعة، 
ومــن ثــم قامــت بعــد ذلــك بنشــر الصــورة التاليــة علــى »تويتــر«. 
ــؤالء  ــن أن ه ــن الممك ــون م ــد يك ــا وق ــد حرق ــون الجل ــر ل ــر تغي ويعتب
المســتخدمين يعانــون هذا الشــعور بالحرق نتيجة لتحســس جلدي ال دخل 
للســاعة فيــه، ورغــم أن »أبــل« رفضــت التعليــق بشــكل رســمي علــى هــذه 
 Apple Watchنوه إلى أن صفحة الدعم الخاصة بـ Fusion المسألة إال أن
ذكــرت بعــض المشــكات الجلديــة التــي قــد تنتج عن ارتــداء هذه الســاعة. 
ونوهــت »أبــل« عبــر موقعهــا إلــى أن الســاعة قــد تســبب شــعورا بالحرقــة 
وبعــض التغيــر فــي لون الجلــد نتيجة لعــدة أســباب، من بينها الحساســية 
للمــواد المســتخدمة فــي تصميــم الســاعة أو فــي حــال كان حجــم الســاعة 
ــاعة. ــتمر بالس ــكاك المس ــرا لاحت ــد نظ ــى الي ــيء عل ــض الش ــرا بع كبي

إل جــي تكشــف عــن 
جهــاز إســقاط ضوئــي 
بحجم محفظة النقود

كشــفت شــركة إل جــي عــن أحــدث منتجاتهــا فــي 
ــم”  ــي بي ــي “مين ــقاط الضوئ ــزة اإلس ــلة أجه سلس
نانــو”  بيــم  “مينــي  الجهــاز  وهــو   ،Minibeam
أصغرهــا  إنــه  قالــت  الــذي   ،Minibeam Nano

ــا.  ــا ثمن ــا، وأرخصه ــا وزن وأخفه
ومــع وزن ال يتجــاوز 270 جرامــا، قالــت إل جــي إن 
جهــاز العــرض “مينــي بيــم نانــو”، ليــس أثقــل من 
كتاب صغيــر. ومع أبعــاد 108x103x44 ميليمترا 
يبلــغ حجمــه حجــم محفظــة النقــود. وأوضحــت 
الشــركة أن “مينــي بيــم نانــو” يتيح للمســتخدمين 
عــرض الوســائط المتعــددة، مثــل الصــور واألفام، 
والموســيقى، وحتــى المســتندات، مــن الهاتــف 
الذكــي والحاســوب اللوحــي الســلكيا أو عبــر كابــل 
 .HDMI ”أو “إتــش دي إم آي USB ”يــو إس بــي“
الــذي  الجديــد،  العــرض  جهــاز  جــي  إل  وزودت 
ــاس شاشــة عرضــه 100 بوصــة ودقتهــا  ــغ قي يبل
854×480 بكســل علــى بعــد 3,625 أمتــار عنــه، 
ببطاريــة ســعتها 3,800 ميلــي أمبير/ســاعة قــال 
إنهــا تكفي للعمل مدة ســاعتين للشــحنة الواحدة.

ــم  ــي بي ــح “مين ــى أن مصابي ــركة إل ــارت الش وأش
نانــو” المتقدمــة تعــرض صــورا بألــوان “غنيــة 
وطبيعيــة” لمــدة 30,000 ســاعة، أو عشــر ســنوات 
فــي حــال ُاســتخدمت لمــدة 8 ســاعات فــي اليــوم.

تطبيــق Grid إلدارة خدمــة إنســتاجرام
وصــل تطبيــق “جريــد” Grid الــذي يتيــح 
للمســتخدمين الوصــول إلــى حســاباتهم 
علــى خدمــة مشــاركة الصــور إنســتاجرام 
وعــرض الصــور بطريقــة جميلــة ومحببة، 
إلــى نظــام التشــغيل وينــدوز، وذلــك 
بعــد أشــهر مــن إطاقــه لحواســيب مــاك. 
ــدة  ــدوز الجدي ــام وين ــخة نظ ــدم نس وتق
تجربــة  نفــس  “جريــد”  تطبيــق  مــن 
ــي  ــاك، الت ــزة م ــخة أجه ــتخدم لنس المس
تتيــح للمســتخدم عــرض الصــور علــى 
كامــل الشاشــة أو بــأي حجــم يختــاره، 
وتلقــي إشــعارات لــدى قيام أحــد متابعيه 
بنشــر صــورة جديــدة، أو حصــول إحــدى صــوره علــى إعجــاب، أو تعليــق، أم فــي حــال 
ــد”  ــح برنامــج “جري ــب متابعة.كمــا يتي ــه طل ــه أو بعــث ل ــام أحدهــم باإلشــارة إلي ق
للمســتخدمين التعليــق، والمتابعــة، والبحــث، واستكشــاف الصــور، تمامــا مثلمــا هــو 
الحــال علــى تطبيــق إنســتاجرام علــى األجهــزة الذكيــة. ومــع كل هــذه المزايــا، إال أن 
التطبيــق يفتقــر إلــى إمكانيــة رفــع الصــور مــن الحاســب الشــخصي إلــى إنســتاجرام 
مباشــرة، كمــا أن معظــم هــذه الميــزة ال تتوفــر علــى النســخة المجانية مــن البرنامج.

ــت ــن SSD بســعة 2 تيراباي أقــراص تخزي
ــا عــن إطــاق إصــدارات بســعة 2  أعلنــت شــركة سامســونج حديث
 SSD تيرابايــت مــن سلســلة أقــراص التخزيــن بالحالــة الســاكنة
التابعــة لهــا، 850 و Pro 850. وأوضحــت الشــركة أن أقــراص 
التخزيــن الجديــدة، كمــا اإلصــدارات الســابقة، تعتمــد رقائــق 
ــعة  ــغ س ــد” 3D V-NAND وتبل ــري دي في-نان ــة “ث ــاش بتقني ف

كل منهــا 128 جيجابايــت.



بقلم / غازي الحمر

ليست اللحوم.. إنما معيشة المواطن !!

لقــد كان قــرار رفــع الدعــم عــن اللحــوم الــذي تــم إرجــاؤه مؤخــرًا حديــث الســاعة ومثــار ســخط وتنــدر 
ــد  ــذي ق ــادم، ال ــن الق ــًا م ــم، وتوجس ــع الدع ــرار رف ــول ق ــول ح ــن المجه ــًا م ــن، خوف ــن المواطني م
يكــون لــه وقــع الفاجعــة علــى معيشــة المواطــن الــذي بــات يستشــعر اليــوم أن وضعــه المعيشــي 
ــه فــي ظــل ارتفــاع جنونــي  ــاق علــى مســتوى معيشــته ومعيشــة أطفال مهــدد، وربمــا يضيــق الخن

لتكاليــف المعيشــة، التــي هــي ليســت محصــورة فــي اللحــوم وأســعارها فقــط!! 

إنــه رغــم تطمينــات المســؤولين فــي الســلطة التشــريعية أو الحكومــة للمواطنيــن إلى أن مكاســبهم 
لــن تـــمس وســيتم اإلبقــاء عليهــا بــل تحســينها، فــإن الواقــع يدفــع مشــاعر المواطنيــن نحــو القلــق 
والخــوف مــن المصيــر القــادم، فالمواطــن البســيط ورجــل الشــارع يتحســس جيبــه وقدرتــه الشــرائية 
ــز  ــك دهالي ــي ذل ــه ف ــهر وال يعني ــع كل ش ــي مطل ــف ف ــذي يُقص ــع، ال ــره المتواض ــى أج ــه عل وعين
ــه العقيمــة...!!  ــد العالمــي وتوصيات ــدوق النق ــي أو صن ــك الدول ــه البن ــا قال ــة العامــة أو م الميزاني
ومهمــا اســتطاع الخبــراء االقتصاديــون تبســيط شــرح الوضــع االقتصــادي وتشــعباته، فلــن يجــدي 
ذلــك ولــن يطمئــن المواطــن الــذي يعيــش بالملمــوس بيــن راتبــه الهزيــل وأســعار الســوق، وتلــك 
ــه  ــوم بحدس ــو الي ــا، وه ــن خاله ــه م ــعر معانات ــي يستش ــه، والت ــة لبصيرت ــه الواضح ــي معادلت ه
ــرار  ــك الق ــات ذل ــل تداعي ــا، ب ــوم أو التعويــض عنه ــم اللح ــم أن الموضــوع ليــس دع ــي يعل التلقائ
الــذي حتمــًا ســيجعل الغــاء ينتشــر كالنــار فــي الهشــيم فــي باقــي الســلع والعديــد مــن الرســوم، 
وخصوصــًا أن المســؤولين بالدولــة ال يخفــون النيــة المبيتــة فــي رفــع الدعــم عــن العديــد من الســلع 
ــة،  ــات الخدمي ــل النفق ــاق وتقلي ــيد اإلنف ــاب ترش ــت ب ــد.. تح ــور البعي ــى المنظ ــو عل ــات، ول والخدم
ــة العامــة وســداد الديــن العــام المتعاظــم. وربمــا يجــد المواطــن نفســه  لمواجهــة عجــز الميزاني
أمــام هــذه الحقيقــة الصادمــة ال حــول لــه وال قــوة مــن االســتغناء عــن اللحــوم بالبديــل، ولكــن هــل 
بمقــدوره االســتغناء عــن الكهربــاء أو الوقــود والعديــد مــن الخدمــات وهــل يملــك البديــل عنهــا؟ 

إن مــا تشــير إليــه الحقائــق ولغــة األرقــام أكبــر ممــا يتوقعــه المواطــن البســيط وحياتــه المتواضعة، 
فالميزانيــة العامــة لعامــي 2015-2016 تُـــشير بــكل وضــوح إلــى أن العــام القــادم 2016 ســيكون 
ــاك  ــى أنــه ســيكون هن عــام الرمــض وشــد األحزمــة، فكمــا أشــار أحــد أعضــاء المجلــس النيابــي إل
انخفــاض ملحــوظ فــي ميزانيــة المخصصــات والعــاوات لعــام 2016، فعلــى ســبيل المثــال عــاوات 
ــى 73,5  ــن إل ــن 105 مايي ــام 2016 م ــي ع ــتهبط ف ــن س ــة المتقاعدي ــتوى معيش ــين مس تحس
مليونــا أي بفــارق 31,5 مليونــا، ورُصــد لعــاوة الغــاء لــذات العــام 80 مليونــا بعــد أن كانــت 115 
مليونــا، وعلــى هــذا المنــوال، فقــد تــم تخفيــض عــاوة اإليجــار مــن 44 مليونــا إلــى 30,800 كذلــك 

ميزانيــة دعــم المــواد الغذائيــة تــم تخفيضهــا مــن 57 مليونــا إلــى 43,290. 

ــة،  ــرات مخيف ــة- مؤش ــا- لألمان ــا، ولكنه ــا ودقته ــدى صحته ــم م ــات ال نعل ــام والمعطي ــذه األرق ه
ــتوى  ــي مس ــر ف ــر المباش ــن التأثي ــدة ع ــلبية بعي ــا الس ــا ومؤثراته ــون تداعياته ــن أن تك وال يمك
معيشــة المواطنيــن ومكاســبهم المعيشــية. ولــو ســلمنا جــداًل بــأن خفــض ميزانيــة دعــم المــواد 
ــن ذوي  ــى المواطني ــره عل ــتحقيه وقص ــى مس ــه إل ــم وإيصال ــيد الدع ــة ترش ــررة نتيج ــة مب الغذائي
ــاوة  ــن وع ــار والمتقاعدي ــاوة اإليج ــة ع ــم لميزاني ــاض الدع ــير انخف ــا تفس ــدود، فم ــل المح الدخ
الغــاء!! وتلــك مســتحقات مقصــورة علــى المواطنيــن مباشــرة وذوي الدخــل المحــدود، إذًا التفســير 
الوحيــد والمنطقــي أنــه ســيتم تضييــق الخنــاق علــى مكاســب المواطــن ومعيشــته عاجــًا أو أجــًا، 
ــى  ــوا عل ــل وبصم ــا األفاض ــر نوابن ــف أق ــم كي ــوم. وال نعل ــم اللح ــت دع ــة ليس ــوع والقضي والموض
ــن العــام  ــة العامــة وبرامــج عمــل الحكومــة، وخرجــوا بخاتمــة مفادهــا ارتفــاع ســقف الدي الميزاني
الــذي بلــغ 7 مليــارات. وعلــى حــدّ تعبيــر وكيــل وزارة الماليــة، فالحكومــة كانــت أمــام خياريــن لســد 
عجــز الموازنــة العامــة إمــا »االقتــراض وإمــا رفــع رســوم الخدمــات وتقليــص الدعــم الحكومــي« وكا 
ــدُق توقعــات  الخياريــن علقــم.... وكل المخافــة أن يتــم األخــذ بالخياريــن وليــس بأحدهمــا، فتَصْ
ــون  ــتحقاتهم، وتك ــص مس ــتهم وتقلي ــتوى معيش ــي مس ــن تدن ــًا م ــهم خوف ــن وهواجس المواطني

اللحــوم هــي أول الغيــث باتجــاه لقمــة عيشــهم وخطوطهــم الحمــراء.
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دبابيس نقابية
دأبــت الشــركة علــى إقامــة برامــج تدريب 
بالتعــاون مــع تمكيــن لمــدة ســنتين 
وجــرت العــادة والعــرف الســائد، أنــه 
بعــد إكمــال المتدربيــن  فتــرة التدريــب 
يلتحقــون بالعمــل فــى الشــركة. إال أنــه 
فــى آخــر برنامــج تدريبــي- ومــع األســف 
بحــركات  الشــركة  قامــت   - الشــديد 
عــن  االســتغناء  تــم  إذ  غيــر معتــادة، 
المتدربيــن قبــل إكمالهــم مــدة الــدورة 
بشــهرين، والشــيء المحــزن أن تأتــي 
التســريح فــي شــهر رمضــان  عمليــة 
األعيــاد  مــن  أيــام  وقبــل  الكريــم 
المباركــة، لكــي ينــزل خبــر التســريح 
المتدربيــن  عوائــل  علــى  كالصاعقــة 

البحرينييــن.
* * * * * * *

مــن  تكــون  أن  لمجــرد  إنــه  يقــال 
ــابقين أو  ــؤولين الس ــد المس ــاء أح أقرب
الحالييــن فــى الشــركة، فإنــه يمكنــك أن 
ــا  ــوأ مركــزا مرموق تكــون مرشــحا أو تتب
ــؤولين  ــن المس ــون م ــركة وتك ــي الش ف
ــة  ــرج الطبال ــة، وتخ ــرة أو بالوراث بالفط

ــوام . ــوز ع ــن ال ــي اب وتغن
* * * * * * *

بعــد الشــجب واالســتنكار علــى التدخــل 
األجنبــي فــي شــؤون البحريــن، لمــاذا ال 
تقــوم الجهــات الرســمية بإعــان الوقوف 
ــا  ــق فيه ــا يطل ــة مث ــل دقيق ــن العم ع
صفــارات اإلنــذار في جميــع أرجــاء مملكة 
البحريــن اســتنفارا علــى التدخــل الســافر 
فــي شــؤوننا، ولتقــف الحيــاة دقيقــة 
ــد. ــى األب ــة إل ــرة أبي ــن ح ــا البحري لتحي
* * * * * * *

القــوي  فالرجــل  حســاباتكم،  راجعــوا 
ســنين  منصبــه  فــي  عشــعش  الــذي 
يســتقبله  كان  والــذي  طويلــة، 
وهــو  الــدول..  ورؤســاء  ملــوك 
السويســري جوزيــف باتــر قــد وقــع.
* * * * * * *

فــي الســابق كان الكثير من الشــخصيات 
يقدمــون علــى االنتحــار إثــر أي فضيحــة، 
اســتقال  الماليــة. ومؤخــرا  وخصوصــا 
نصــف أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة 
توشــيبا إثــر األخطــاء المحاســبية، نتمنى 
ــا هــذا الفيــروس  أال يصــل إلــى منطقتن
جماعيــة. انتحــارات  نــرى  ال  لكــي 
* * * * * * *

سياســة الترقيــع التــي تتبعهــا اإلدارة 
فــي بعــض الدوائــر ال تجــدي نفعــا، فقــد 
ــض  ــرة أن بع ــة األخي ــي اآلون ــظ ف لوح
الدوائــر تســتعين بعمــال مــن دوائــر 
أخــرى وتســتغل مواهبهــم لســد العجــز 
فــي األيــدي العاملــة لديهــا لظــروف 
خــروج بعــض مــن العمــال فــى إجــازات.


