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عمال البا : نرفض درجة التقييم السنوي

 »مهــدي محمــد« يكتب  حول العمل النقابي  

 الفقيــد حيــدر : عامــل مــن ذهــب

عبــر عمــال البــا عــن اســتيائهم مــن التقييــم 
 %0,7 تقييــم  متوســط  اإدارة  بوضــع  الســنوي، 
ــه  ــرض علي ــا اعت ــو م ــركة، وه ــال الش ــع عم لجمي
العمــال بحضورهــم للنقابــة وتوقيــع شــكواهم. 

خطــف المــوت العامــل حيــدر أحمــد العالــي، عامــل 
مــن ذهــب محبــوب جــدًا مــن زمــاءه، محــب للخير.. 

الرفيــق مهــدي محمــد مــن نقابــه التأميــن يكتــب 
لنشــرة عمــال البــا مقــاًا حــول العمــل النقابــي..

عـمــال الـبــا 

فــي رحلــة عمــل وكفــاح دامــت 32 عامــًا تنقــل بينهــا الرئيــس التنفيــذي الســابق  للعمليــات 
اإنتاجيــة رجــل البــا الحديــدي عيســى عبداللطيــف اأنصــاري ليســهم بشــكل مباشــر فــي رقي 
وتطــور عمليــة اإنتــاج والنمــو فــي شــركة ألمنيــوم البحريــن البــا. اســتطاع عيســى اأنصــاري 
أن يضــع بصمتــه فــي كل زاويــة فــي ألبــا مــن خــال جهــوده الامتناهيــة وعطائــه المســتمر 
ــاء  ــدة والعط ــذرة الجي ــال للب ــر مث ــو خي ــة. فه ــرة بالثق ــت جدي ــا كان ــي طالم ــه الت واقتراحات
ــة  ــد ومحب ــت وجه ــن وق ــتطيع م ــا يس ــا كل م ــدم فيه ــًا ق ــد 32 عام ــد بع ــدود، تقاع الامح

لخدمــة شــركة البــا..... ) التفاصيــل ص 8 & 9( 

تقاعد رجل 
البا الحديدي 
»الصلب« 

الرئــيــس التـنـفــيــذي 
للعمــليـــات اإنــتاجيـة
»عيـسـى اأنـصاري« عن 
أكثر من 32 سنة في البا
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ااقتصــاد  شــؤون  فــي  خبــراء  أكــد 
ــة أن مملكــة البحريــن قطعــت  والتنمي
أشــواطا واســعة علــى صعيــد المســاواة 
وتكريــس  والرجــل  المــرأة  بيــن 
ــن  ــا، افتي ــز بينهم ــدم التميي ــدأ ع مب
إلــى المراكــز المتقدمــة التــي باتــت 
المؤشــرات  علــى  تحرزهــا  المملكــة 
الدوليــة التــي تقيــس مســاهمة المــرأة 
عــام. بشــكل  العامــة  الحيــاة  فــي 

وخــص الخبــراء بالذكــر أحــدث إحصائية 
اصدرتهــا الهيئــة العامــة للتأمينــات 
ــة وأظهــرت ارتفــاع متوســط  ااجتماعي
رواتــب النســاء اأساســية علــى الرجــال 
إلــى   20 بيــن  العمريــة  الفئــة  فــي 
59 ســنة فــي القطــاع العــام بنســب 

تراوحــت بيــن 3,8% إلــى %8.
وأكــدت هالــة اأنصــاري اأميــن العــام 
ــاواة  ــرأة أن المس ــى للم ــس اأعل للمجل
الرجــل  بيــن  واأجــور  الرواتــب  فــي 
والمــرأة فــي البحريــن هــو أمــر تدعمــه 
ــة  ــة القائم ــات الدول ــريعات وسياس تش

خبراء : البحرين نجحت في تحقيق المساواة في الرواتب بين الرجل والمرأة 
المــرأة البحرينيــة تتســم باإنتاجيــة والجــودة والتميــز

علــى مبــدأ العدالــة واانصــاف بينهمــا، 
ــع  ــور تخض ــب واأج ــة الروات وإن منظوم
لمراقبــة دوريــة تضمــن تحقيــق العدالــة 
ــا  ــل، كم ــرأة والرج ــن الم ــاواة بي والمس
أن حضــور المــرأة فــي مختلــف دوائــر 
صناعــة القــرار في الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة ينعكــس إيجابــا 

ــاواة. ــك المس ــز تل ــى تعزي عل
وقــال خبيــر اانتاجيــة الدكتــور أكبــر 
جعفــري بأنــه ليــس هنــاك أي دليــل 
علمــي واحــد يشــير إلــى أن المــرأة اقــل 
انتاجيــة مــن الرجــل، وإنمــا ربمــا يكــون 
ــة  ــون انتاجي ــع تك ــض المواق ــاك بع هن
المــرأة أعلــى، وأخــرى أقــل، وقــال »إجماا 
ليــس هنــاك تفــاوت فــي اانتاجيــة بيــن 

ــرأة«.  ــل والم الرج
الدكتــور خالــد جاســم  بــدوره أوضــح 
ــة  ــس إدارة جمعي ــس مجل ــع رئي بومطي
الدراســات  أن  للجــودة  البحريــن 
ــل  ــودة العم ــدوام أن ج ــى ال ــت عل أثبت
مرتبــط بالشــخص نفســه ســواء أكان 

يعنــي  وهــذا  امــرأة،  أم  رجــا 
بالرواتــب  المســاواة  بالضــرورة 
هــو  مــا  وهــذا  ااثنيــن،  بيــن 
البحريــن. مملكــة  فــي  محقــق 

وأضــاف »هنــاك ســيدات بحرينيات 
تفوقــن علــى الرجــال فــي مجــاات 
مــن  العديــد  ولدينــا  عديــدة، 
القياديــات اللواتــي نفخــر، رغــم أن 
مســؤولية المــرأة تكــون مضاعفــة، 
ــة،  ــن جه ــا م ــا عمله ــي لديه فه
ولديهــا أســرتها مــن جهــة أخرى«.

»المــرأة  بومطيــع  د.  وتابــع   
بقدرتهــا  الرجــل  علــى  تتميــز 
تفاصيــل  بيــن  الموائمــة  علــى 
العمــل مــن جهــة وااســتراتيجية 
المؤسســة  أو  للشــركة  الشــاملة 
جهــة  مــن  فيهــا  تعمــل  التــي 
يميــل  الرجــل  بينمــا  أخــرى، 
غالبــا إلــى العموميــات، وعندمــا 
ضمــن  تفاصيــل  عــن  نتحــدث 
اســتراتيجيات فنحــن نتحــدث عــن 
الجــودة وااتقــان فــي العمــل«.

بس الي يقدر يمشي 
على الماي يحصل %1 

وين الزياده العدلة؟

مدير 
الدائرة 

و.ت.
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نقابــة البا: رئيــس الوزراء قامة وطن شــامخة

رحبــت نقابــة عمــال البــا بقــرار 
صاحــب الســمو الملكــي اأميــر 
آل خليفــة  بــن ســلمان  خليفــة 
رئيــس الــوزراء الموقــر، الصــادر 
الخدمــة  نهايــة  بشــأن مكافــأة 
بأنهــا ستســتمر ولــن تمــسّ أو 
تطــال، وأن مــا يثــار حــول إلغائهــا 
أكــد  فقــد  البتــة،  صحيــح  غيــر 
ســموه أن الحكومــة حريصــة علــى 
عمــر  إطالــة  أجــل  مــن  العمــل 
الصناديــق التقاعديــة وديمومتهــا 
ــن  ــن والمتقاعدي خدمــة للموظفي
إن  حيــث  ومســتقبًا،  حاضــرًا 
ــى  ــب عل ــس بغري ــرار لي ــذا الق ه
جــاء  إنمــا  اه،  حفظــه  ســموه 
ــاس  ــي التم ــموه ف ــة س ــن حكم ع
ومراعــاة  المواطنيــن  همــوم 
الظــروف المحيطــة بهــم، حيــث 
أوضــح ســموه توجهــات الحكومــة 
الصناديــق  تجــاه  الموقــرة 

التقاعديــة مبــددًا فــي ذلــك 
والمغالطــات  الشــائعات 
الشــأن،  بهــذا  المتداولــة 
التوضيــح  هــذا  فتــح  وقــد 
آفــاق اأمــل لــدى شــريحة 
المواطنيــن  مــن  واســعة 
المســاهمين  العامليــن 
العامــة  الهيئــة  بصنــدوق 
للتأميــن ااجتماعــي، ليؤكــد 
هــذه  أن  لهــم  ســموه 
فــي  ستســتمر  الصناديــق 
العمــل كســابق عهدهــا مــن 
تغييــر  أو  المســاس  دون 
فــي طريقــة عملهــا، وهــو 
مــا يبعــث الطمأنينــة فــي 
العامليــن  جميــع  نفــوس 
ســواء الحالييــن أو العامليــن 
الذيــن أحيلــوا علــى التقاعد.

مجلــس  رئاســة  قــرارت  إن 
الــوزراء جــاءت فــي وقتهــا 

تبديــد  فــي  المناســب 
تنتــاب  التــي  الهواجــس 
العامليــن،  المواطنيــن 
وتهــدم مشــاريع مــن يســتغل 
ــج  ــي التروي ــاح ف ــواء اانفت أج
للشــائعات بهــدف خلــق حالــة 
مــن عــدم ااتــزان فــي أوســاط 
المجتمــع، وهــذه ممارســات 

البتــة. مقبولــة  غيــر 
ونقابتهــم  البــا  عمــال  إن 
يدعمــون السياســة الحكيمــة 
صاحــب  ينتهجهــا  التــي 
رئيــس  الملكــي  الســمو 
ــق  ــي تحقي ــر ف ــوزراء الموق ال
الرفــاه ااجتماعــي والعيــش 
ــم كل  ــال دع ــن خ ــم م الكري
ــاة  ــى حي مــا يمــس ويؤثــر عل
ــة،  المواطنيــن وجعلهــا أولوي
فــكل الجهــود المبذولــة هــي 

محــل إشــادة  وتقديــر. 
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احتفــاًء بعمالهــا وتكريمــا لهــم، في آيــار المجيد 
لنقابــات  الحــر  ااتحــاد  أقــام  عــام،  كل  مــن 
»عيــد  بمناســبة  احتفاليــه  البحريــن   عمــال 
بمعيــة  مايــو،  مــن  اأول  العالمــي«  العمــال 
اإدارة التنفيذيــة لشــركة البــا بصالــة نــادي 
البــا الرياضــي، حيــث أحيــت النقابــة حفلهــا 
بهــذه المناســبة الســعيدة علــى قلــوب العمــال 

المناضليــن مــن أبنــاء الوطــن.

ــات  وقــد شــارك فــي الحفــل العديــد مــن النقاب
ــات  ــر لنقاب ــاد الح ــواء ااتح ــت ل ــة تح المنضوي

ــن.  ــال البحري عم

بــدأ ااحتفــال بكلمــة ترحيبيــة مــن قبــل رئيــس 
ــث  ــي حي ــي البنعل ــق عل ــا الرفي ــة عمــال الب نقاب
ــا  ــبة، مثني ــذه المناس ــا به ــال الب ــا عم ــأ فيه هن
ــي  ــراك العمال ــي الح ــي ف ــم النضال ــى دوره عل
ــن  ــق م ــا تحق ــت فيم ــكل اف ــاهم بش ــذي س ال

ــة. ــبات عمالي ــزات ومكتس منج

مــن ناحيتــه، هنــأ اأســتاذ يعقــوب يوســف محمد 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لاتحاد الحــر لنقابات 
المناســبة،  بهــذه  العمــال  البحريــن،  عمــال 
مايــو، مــن  اأول  العالمــي..  النضــال  يــوم 

وأعقبهــا كلمــة الرئيــس التنفيــذي للشــركة تيم 
مــوري الــذي رحــب بالعمــال بهــذه المناســبة 
ــه  ــا حقق ــى م ــا عل ــع مثني ــى الجمي ــعيدة عل الس
عمــال البــا ومجهوداتهــم فــي زيــادة اإنتــاج 
ومــن ثــم اأربــاح التــي تعــود عليهــم بالفائــدة، 
ــاد  ــل الج ــة العم ــى مواصل ــرار عل ــى اإص وتمن

ــر. والمثم

ااتحــاد الحــر يكــرم العمــال المناضليــن مــن أبنــاء الوطــن
o رئيس نقابة البا  / علي البنعلي  o رئيس  ااتحاد الحر لنقابات البحرين / يعقوب يوسف



تحتــل شــركة ألمنيــوم البحريــن البــا المراتــب اأولــى 
ــتوى  ــى مس ــوم عل ــة األمني ــي صناع ــدة ف ــركة رائ كش
ــية  ــة القياس ــام اإنتاجي ــد اأرق ــيما بع ــم، وا س العال
التــي حققتهــا فــي الســنوات اأخيــرة الماضيــة، والتــي 
تعــد بحــق دليــا واضحــا علــى أن الشــركة تســير علــى 
خطــى ثابتــة ضمــن خطــة إنتاجيــة ناجحــة، جعلــت 
اســم المملكــة رائجــا فــي مصــاف الــدول الكبــرى ذات 
ــوم  ــة األمني ــهورة بصناع ــة والمش ــع العماق المصان
عالميــا مــن خــال عامــة بــكل فخــر »صنــع فــي 

ــن«. البحري

ــا بالجــد وااجتهــاد  ــراغ، إنم ــأت مــن ف ــم ي ــك ل كل ذل
وفخــر الصناعــة الوطنيــة التــي شــيدتها تلــك الســواعد 
الســمراء النابغــة المخلصــة مــن القلــب الســاهرة، التــي 
تعمــل ليــل نهــار مــن أجــل رفعــة اســم الشــركة نحــو 
ــع  ــى رف ــس عل ــدوره ينعك ــذي ب ــار، ال ــدم واازده التق

اســم المملكــة عاليــا. 

لقــد ســعى عمــال البــا فــي ميــدان العمــل بــكل 
ــي يشــكرون عليهــا لنتباهــى  جهودهــم المخلصــة الت
ــم  ــك ل ــن كل ذل ــأ، ولك ــام الم ــة أم ــام اإنتاجي باأرق
يــأت مــن فــراغ إنمــا بالمثابــرة واأرادة الصلبــة التــي 
يمتلكهــا العمــال فــي تحقيــق النجاحــات، إا أن ذلــك ا 
يبــدو وا يتــرك أثــرا لــدى أصحــاب القــرار ومــن يمســك 
ــرار  ــرا ق ــاعوا موخ ــث أش ــة، حي ــام اإدارة التنفيذي بزم
تنزيــل معــدل التقييــم وحصــره بــأا يتعــدى %0,7 
ــا  ــو م ــام، وه ــر واأقس ــائر الدوائ ــال بس ــع العم لجمي
يعنــي أن تقيييــم الـــ 1 قــد أصبــح حلمــا يراهــا العامــل 
ولكــن ا يحصــل عليــه، لقــد أثــار هــذا القــرار الظالــم 
زوبعــة لــدى مجمــل العمــال بشــتى الدوائــر واأقســام، 
حتــى تــم حشــر المشــرفين والمراقبيــن بزاويــة صعبــة 
ــم  ــوط عليه ــة الضغ ــم بممارس ــع عماله ــة م للمواجه
ــح أن اإدارة  ــن الواض ــة، م ــل اإدارة التنفيذي ــن قب م
ــال  ــؤولين والعم ــن المس ــة بي ــر العاق ــعى لتوتي تس
عبــر اانتقــاص مــن حقوقهــم وتجميــد زياداتهــم 
ــة  ــود المبذول ــن الجه ــر مقدري ــدل 0,7%، غي ــى مع عل
والتضحيــات والتحديــات التــي تواجــه العمــال بميــدان 
العمــل، إننــا إذ نطلــب مــن ســعادة رئيس مجلــس إدارة 
ــذه  ــة ه ــلمان آل خليف ــن س ــج ب ــيخ دعي ــركة الش الش
الشــخصية الفــذة نصيــر العمــال، التدخــل لوقــف هــذه 
ــث  ــال، حي ــوق العم ــة لحق ــة الهاضم ــرارات اإداري الق
آخــر فعاليــة لحملــة الســامة »قافلــة الســامة« وفــي 
ــال  ــود العم ــكره لجه ــن ش ــر ع ــا عب ــن خاله ــة م كلم
والعامــات بالشــركة، وقــال إن الشــركة لــن تبخــل 
ــادرة  ــم مص ــي ا تت ــل لك ــه التدخ ــو من ــم، فنرج عليه
حــق العمــال وتعطيــل مســاعي تطويــر مواقــع العمــل، 
وهــو مــا ســينعكس بــدوره علــى الجــو العــام بالشــركة،  
لــذا نأمــل ونتفــاءل بالخيــر لــكل مــا فيــه صــاح ورفعــة 

ــة. ــركتنا الوطني ــدم لش وتق
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بقلم / عبداه المعراج

عمال البا وظلم تقييم 
الزيادة السنوية

الرفاق والرفيقات ,,, 

قامــت اإدارة التنفيذيــة بتاريــخ 30 مايــو 2016م بإرســال مذكــرة إلــى جميــع المديرين 
تحــدد متوســط الزيــادة الســنوية للربــع الثالــث 0,7% لــكل الدوائر.

وهــو مــا يشــكل تناقضــا مــع معاييــر التقييــم التــي تنــص عليهــا نفــس المذكــرة فــي 
بدايتهــا والتــي أكــدت أن التقييــم للربــع الثالــث 1% و ليــس %0,7 .

وعنــد ااتصــال بــاإدارة التنفيذيــة ردت بــأن الفكــرة هــي باأســاس مــن المديــر العــام 
ــرفين  ــن والمش ــى المراقبي ــط عل ــم الضغ ــم أن يت ــرح عليه ــذي اقت ــلطان ال ــن س أمي
ــت اإدارة التنفيذيــة  بهــذه الطريقــة مــن أجــل أا يقومــوا بإعطــاء أي عامــل 1%. وقال
أيضــًا فــي مكالمــة مــع رئيــس النقابــة إن كل العمــال فــي البــا ســعداء بمتوســط %0,7 
و أن أحــد العمــال قــد شــكر اإدارة فــي أحــد اأقســام وكافأتــه بإعطائــه بطاقــة نقديــة 

)Cash Card(  علــى موقفــه الداعــم بتخفيــض الزيــادة الســنوية للربــع الثالــث. 
هــذا وأكــدت اإدارة التنفيذيــة أن جميــع اأقســام قــد قامــوا بالتوقيــع بــكل رضــى علــى 

زيــادات تقــل عــن المســتوى الســابق .
وقــد رصــدت النقابــة عــددا كبيــرا مــن الشــكاوى بخصــوص هــذه الزيــادات فــي أقســام 
تعتبــر قلــب البــا مــن المصهــر و المســبك والكاربــون وأقســام الصيانــة باإضافــة إلــى 

قســم الطاقــة الــذي يعانــي كل ســنة مــن نفــس المشــكلة. 

ــى  ــع العامــل عل ــم توقي ــم،  حيــث ت ــة عــددًا مــن اســتمارات التقيي وقــد رصــدت النقاب
ــادة  ــأن الزي ــم ب ــة التقيي ــي نهاي ــة ف ــة ماحظ ــم كتاب ــن يت ــوق 0,97% و لك ــادة تف زي

ــى %0,7. ــر اإدارة إل ــب أوام ــا بحس ــم تقليله ــوف يت س
كمــا رصــدت النقابــة تدخــات المديريــن و اســتدعائهم للمشــرفين و المراقبيــن 
للضغــط عليهــم إنــزال زيــادات العمــال و جعــل المشــكلة تكبــر بااقســام بيــن العامــل 
ــن  ــار القواني ــوع بإط ــل الموض ــاول أن تح ــة تح ــزال النقاب ــن ا ت ــي حي ــؤوله، وف و مس
ــع  ــنوية للرب ــادات الس ــد الزي ــأن تقي ــة اإدارة ب ــا، إا أن رغب ــي الب ــا ف ــارف عليه المتع
الثالــث بهــذه الطريقــة ســوف يؤثــر علــى معنويــات العمــال وعطائهــم، وهــذا أمــر لــن 

ــه. ــر علي ــة بالتأثي تســمح النقاب
وســوف يعقــد يــوم اأحــد 2016/06/12م لقــاء مــع اإدارة التنفيذيــة وســوف نوافيكــم 

بمخرجــات هــذا ااجتماع. 

نقابة عمال البا

بيـان عمـالي التقييم السنوي للفترة الثالثة
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أقامتهــا نقابــة عمــال البا بالتعــاون مــع وزارة الصحة
»حموضــة المعــدة« : محاضــرة صحيــة توعوية 

أقامــت نقابــة عمــال البــا بالتعــاون مــع 
وزارة الصحــة محاضــرة صحيــة قيمــة حــول  
وعامــات  لعمــال  المعــدة«  »حموضــة 
الشــركة، ألقــى المحاضــرة اختصاصــي طــب 
العائلــة الدكتــور ياســر مــال اه، حيث شــرح 
مــن خــال المحاضــرة التعريــف الفعلــي 
بالحموضــة التــي يعانــي منهــا أغلب البشــر، 
بيــن  يومنــا هــذا، كمــا  فــي  وخصوصــا 
اأســباب الحقيقيــة التــي تــؤدي إلــى حــدوث 
ــي  ــريء أو ف ــي الم ــواء كان ف ــة س الحموض
المعــدة واإثنــى عشــر وكيفيــة تشــخيصها، 
باإضافــة إلــى شــرح مفصــل حــول اأعــراض 
التــي تواجــه اإنســان المصــاب بالحموضــة 

افتتحــت كل مــن نقابــة عمــال البــا واإدارة 
والســامة  الصحــة  أســبوع  التنفيذيــة 
والبيئــة الســنوي تحــت عنــوان “قافلــة 
الســامة”، حيــث تحــرص النقابــة علــى 
اإدارة  مــع  إلــى جنــب  المشــاركة جنبــا 
التنفيذيــة للشــركة فــي جميــع الترتيبــات 
ــال  ــرز خ ــدث اأب ــة الح ــزات إقام والتجهي

العــام بميــدان الســامة بشــركة البــا.

وقــد شــاركت النقابــة بفريق تطوعــي، وهو 
فريــق »أبولــو« الخــاص باأمــور التنظيمية 

ــال.   ــال اإهم ــة ح ــات المترتب والمضاعف
العوامــل  إلــى  وقــد تطــرق مــال اه 
عاجهــا  وطــرق  للحموضــة  المســببة 
الصحيــة الســليمة، والحــث علــى تنــاول 
الحموضــة،  تســبب  ا  التــي  اأطعمــة 
وبعدهــا انتقــل المحاضــر إلــى شــرح  
الطــرق اإجرائيــة للعــاج مــن الحموضة 

ــا. ــة منه ــة الوقاي وكيفي
ــع  ــا م ــات الب ــال وعام ــل عم ــد تفاع وق
اأســئلة  طــرح  خــال  مــن  المحاضــر 
القيمــة والمهمــة التــي أجــاب عنهــا 
أضافــت  والتــي  اه،  مــال  الدكتــور 
المزيــد مــن المعلومــات لــدى الحضــور.

o بعض الحضور. o صورة تذكارية. 

o الدكتور / ياسر مال اه . 

o أمين سر نقابة عمال البا / ياسر الحجيري.

 أسبوع الصحة بعنوان »قافلة السامة«
لفعاليــات أســبوع الســامة، والتــي 
أبــدع مــن خالهــا بأســبوع هــذا 
ــة  ــز القاع ــال تجهي ــن خ ــام م الع
ــورات  ــات بالديك ــية للفعالي الرئيس
الازمــة، والتــي ترســم مــن خالهــا 
وكيفيــة  الباديــة  حيــاة  لوحــة 
ــدع الفريــق  العيــش فيهــا، وقــد أب
ــة  ــع خط ــال وض ــن خ ــل م المتكام
زمنيــة محكمــة منــذ البدايــة لحيــن 
تســليم القاعــة قبــل موعــد إقامــة 

ــاح. ــل اافتت حف
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ــا  ــا لقــاء تعريفي ــة عمــال الب أقامــت نقاب
ــي  ــي العائل ــن الصح ــج التأمي ــن برنام ع
لجميــع العمــال بالشــركة، حيــث تم شــرح 
كل المميــزات المختلفــة التــي باإمــكان 
ااســتفادة منهــا مــن خــال بوليصــة 
ــد  ــبقا، فق ــا مس ــق عليه ــن المتف التأمي
المستشــفيات  مجموعــة  توضيــح  تــم 
ــبكة  ــن الش ــي ضم ــي تأت ــادات الت والعي
مــن  ااســتفادة  الممكــن  مــن  التــي 
الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا لحاملي 
بطاقــات التأميــن الصحــي، كمــا تم شــرح 

»لقــاء تعريفــي للعمــال عــن مميــزات التأميــن الصحــي العائلــي«

o  عمال البا يتابعون المحاضرة. 

o  تحضيرات العمال لعيد اأول من مايو )بعدسة  عبداه المعراج(.  

o  أثناء الشرح والتوضيح. 

مجمــل اأمــراض والحــاات ســواء كانــت 
الحــاات الطارئــة وغيــر الطارئــة التــي 
يتــم تغطيتهــا تحــت المظلــة التأمينيــة. 

حضــر اللقــاء التعريفــي عــدد كبيــر مــن 
واأقســام  الدوائــر  بمختلــف  العمــال 
الشــرح  مــن  لأســتفادة  بالشــركة 
التفصيلــي لــكل المزايــا التأمينيــة التــي 
تقدمهــا شــركة التأميــن لعوائــل عمــال 
ــر قــدر  ــا وذلــك ليتــم ااســتفادة بأكب الب

ــة.  ــا المقدم ــك المزاي ــن تل م



 رجــل البــا عيســى اأنصاري .. يســلم رايــة النضال العمالي

o  عبدالرحمن جناحي.

يتقاعــد بعــد 32 عامــًا من العطــاء الا محدود في خدمة الشــركة 

الحافــل  البــا  تاريــخ  بمثلــه  يجــود  قلمــا  رجــل 
لقســم  التنفيــذي   الرئيــس  إنــه  بالنجاحــات.. 
ــف  ــد اللطي ــى عب ــبق عيس ــة اأس ــات اإنتاجي العملي
اأنصــاري الــذي ســجل اســمه بأحــرف مــن نــور.. 
فقــد كان عيســى نصيــرا بــارزا للعمــال، كمــا جســدت 
ــوال  ــدؤوب ط ــل ال ــاح والعم ــى الكف ــخصيته معن ش
ــة  ــه للحرك ــل خدمت ــي ظ ــا، ف ــي الب ــه ف ــة كفاح رحل
التــي  الفارقــة  اللحظــة  جــاءت  ولكــن  العماليــة، 
ــن  ــره م ــى غي ــال إل ــة النض ــلم راي ــا أن يس أراد فيه
الكفــاءات الواعــدة فــي البــا.. عندمــا قــرر أن يتقاعــد 
بعــد رحلــة عمــل وكفــاح دامــت 32عامــا ليعلــن 
بذلــك تســليم رايتــه إلــى من يكمــل دوره في رســالة 
العمــل المخلــص، وقــد أثــر هــذا القــرار علــى عمــال 
البــا وكل مــن تعامــل معــه مــن إدارييــن وزمــاء فــي 
العمــل، معبريــن عــن مــدى الخســارة التــي تعرضــت 
لهــا البــا وجميــع العامليــن بهــا مــع رحيــل الرفيــق 
عيســى اأنصــاري فهو أحــد الكفاءات مــن ذوي الخبرة 
ــام  ــع اأقس ــي جمي ــر ف ــاف الكثي ــد أض ــارة فق والمه
التــي عمــل بهــا، تــاركا بصمتــه الخاصــة فيهــا. 
وعنمــا نتذكــر مســيرة الرفيــق عيســى اأنصــاري 
الــذي بــدأ مشــواره مــع الشــركة كمتــدرب مهنــي فــي 
عــام 1983 وتــدرج بعدهــا فــي تقلــد المناصــب إلــى 
ــة فــي عــام 2010.  ــى الدرجــة التنفيذي أن وصــل إل
نجــد أنــه كان حقــا خيــر مثــال يحتــذى فــي اإصــرار 

والمثابــرة لتحقيــق اأهــداف.
وقــد انضــم اأنصــاري إلى شــركة البا في عــام 1983 
ــام  ــر وأقس ــدة دوائ ــي ع ــدم ف ــي وخ ــدرب مهن كمت
رئيســية كالعمليــات، والمــوارد البشــرية، وتخطيــط 
والمشــتريات  المعلومــات،  وتقنيــة  الصيانــة، 
واإمــدادات وقــد كانــت فتــرة عملــه فــي جميــع 
هــذه اأقســام زاهــرة وعامــرة بالعطــاء، فقــد كانــت 
اقتراحــات الرفيــق عيســى اأنصــاري دائمــا مــا تكــون 
ــر ونافــع للشــركة. ــب مــا هــو خي فــي مكانهــا وتجل
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أحــد الرمــوز والكفــاءات المتميــزة فــي تاريــخ البــا
عــام  مــن  أبريــل  شــهر  وفــي 
ليشــغل  اأنصــاري  رُقــيَ   ،2010
لوحــدة  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب 
عــن  مســؤوًا  ليصبــح  اإمــدادات، 
المشــتريات  وأقســام  دوائــر  جميــع 
ااســتراتيجي. اإمــداد  ووحــدة 

وفــي شــهر ينايــر مــن عــام 2011، عين 
رئيســا تنفيذيــا للعمليــات اإنتاجيــة 
ــًا  ــه رئيس ــى كون ــة إل ــة، باإضاف بالوكال
ليتــم  اإمــدادات،  لوحــدة  تنفيذيــًا 
يونيــو  فــي  رســمي  بشــكل  تثبيتــه 
للعمليــات  تنفيــذي  كرئيــس   2012
ذلــك  منــذ  تمكــن  حيــث  اإنتاجيــة، 
الوقــت مــن تحســين مســتويات اإنتــاج 

والكفــاءة بشــكل ملحــوظ.
وفــي منصبــه اأخيــر، كرئيــس تنفيــذي 
عيســى  لعــب  اإنتاجيــة،  للعمليــات 
دورًا جوهريــًا فــي تحســين مســتويات 
أســهم  حيــث  واإنتاجيــة  الســامة 
ــى  ــق أعل ــي تحقي ــت ف ــام الفائ ــي الع ف
معــدل إنتــاج فــي تاريــخ البــا بواقــع 
لعــب  كمــا  متريــا.  طنــا   960,643
تدريــب  فــي  رئيســيًا  دورًا  عيســى 
ــركة  ــاعد الش ــن وس ــر البحرينيي وتطوي
فــي تحقيــق نســبة بحرنــة فــي الوظائــف 

.%87 ناهــزت 
وقــد ســاهم اأنصــاري بشــكل فاعــل في 
توفيــر العديــد مــن البرامــج التدريبيــة 
ــن  ــر البحرينيي ــى تطوي ــزت عل ــي رك الت
ــا  ــب العلي ــد المناص ــن تقل ــوا م ليتمكن
بالشــركة. كمــا أنــه أحــد أهــم الداعمين 
ــي  ــانية الت ــة واإنس ــات الخيري للمؤسس
تســهم فــي تطويــر المجتمــع البحرينــي.

حاصــل  اأنصــاري  أن  بالذكــر،  جديــر 
مــن  الهندســة  فــي  دبلــوم  علــى 
للعلــوم  هندوســتان  أكاديميــة 
التطبيقيــة والهندســة )الهنــد(. كمــا 
أنــه يحمــل درجــة البكالوريــوس مــع 
مرتبــة الشــرف فــي تخصــص الهندســة 
ــة  ــن جامع ــة م ــة واإلكتروني الكهربائي
)نورثمبريــا( الواقعــة بمدينة نيوكاســل 
ــاري  ــحَ اأنص ــرًا، مِن ــة. ومؤخ البريطاني
ــة مــن جامعــة  ــوراه الفخري درجــة الدكت
هندوســتان، كمــا حصــلَ  علــى عضويــة 
جمعيــة  مــن  الحيــاة  لمــدى  الزمالــة 
ــارك  ــي يش ــة الت ــين البحريني المهندس

فيهــا بفعاليــة بالغــة.
كل اأمنيــات الطيبــة لعيســى اأنصــاري 
والســعادة،  بالصحــة  عامــرة  بحيــاة 
البــا  عمــال  ونقابــة  وإداريــو  وعمــال 
ــة اامتنــان لــه علــى خدمتــه  فــي غاي
كل  جميعــا  لــه  ونتمنــى  المخلصــة 
التوفيــق والســداد في مســتقبله القادم.

o الرئيس التنفيذي 
السابق للعمليات 

اإنتاجية في شركة البا 
 عيسى اأنصاري. 
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بأقام

 العمال 

هذه مساحة للعمال
لنقل رسائلهم إلى 

المسؤولين
 لنشر مقااتهم

والتعبير عن مشاكلهم
مساحة بيضاء

وكلمات صادقة
 من خضم المعاناة

للتواصل على البريد 
اإلكتروني التالي: 

Omalalba@

gmail.com

 أو عن طريق الهاتف: 

  17837457

مقاات 

رسائل  

مشاكل  
أشعار 
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يــا إدارة .. لمــاذا ا تســمعين لعمالك؟!!
اإصابــات  إحــدى  أن  تعلــم  هــل 
العــام  فــي  للوقــت  المضيعــة 
المنصــرم كان ســببها عــدم مبــااة 
ــى  ــامة، فيحك ــات الس اإدارة بمقترح
مقتــرح  رفــع  العمــال  أحــد  أن 
أشــهر،  بضعــة  قبــل  الســامة 
ولكــن ســوء اإدارة لــم تأخــذ هــذا 
وتجاهلــت  الجــد  بمحمــل  التقييــم 
هــذا المقتــرح مــع اأســف ورفضــت 
تطبيقــه . ولكــن شــاءت اأقــدار أن 

إصابــة  إلــى  أدت  حادثــة،  وقعــت 
متفرقــة  بليغــة  بإصابــات  عامــل 
مضيعــة  إصابــة  عنهــا  ونتجــت 
ــت اإدارة  ــا قام ــرعان م ــت وس للوق
كــردة  الموقــع  وضعيــة  بتعديــل 
فعــل للحادثــة فــي فتــرة زمنيــة 
تعديــل  أن  المفاجــأة  قياســية.. 
الموقــع كان هــو الفكــرة المرفوضــة 
فمــن  العمــال.  أحــد  قبــل  مــن 
ــرة؟!!   ــن عب ــل م ــؤول؟!! .. وه المس
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شكاوى عمالية 

طلب عاجل

 ظروف تحليل الدم 
أنــا عامــل مــن دائــرة البــاور )61(،   
لقــد تخلفــت الشــركة عــن دفــع 
الــدم  مبلــغ التحاليــل وفحــوص 
الازمــة مــن أجــل إجــراء عمليــة 
توصيــات  بحســب  لــي  طارئــة 
ــة  ــإن العملي ــج، ف ــب المعال الطبي
ــراء  ــرعة إج ــه الس ــى وج ــاج عل تحت
فحــوص الــدم، وهــو أمــر فــي غايــة 
ــت  ــرع وق ــا بأس ــة، إجرائه اأهمي
ممكــن نظــرا إلــى ســوء حالتــي 
تعرضــي  مــن  وخوفــا  الصحيــه 
لمضاعفــات قــد تشــكل خطــورة 
ــي  ــي أعان ــث إنن ــي، حي ــى صحت عل
بصــورة كبيــرة وحالتــي شــديدة 
رعايــة  إلــى  وأحتــاج  الصعوبــة 
خاصــة، ولكنــي قــد تفاجــأت بعــدم 
قبــول شــركة التأميــن دفــع المبلــغ 
لهــذه  العامــل  إجــراء  مقابــل 
ــرة  ــت الدائ ــد رفض ــوص.. وق الفح

الطبيــة دفــع المبلــغ.. 
فأيــن التأمين الصحي الــذي تدعي 
للعمــال؟!  تقدمــه  أنهــا  اإدارة 

----------------------------

جزائي الترقية وليس ...!!!
ــون ،  ــرة الكرب ــن دائ ــل م ــا عام أن
لــم تنصفنــي دائرتــي فــي التقييــم 
الســنوي ولــم تثمــن جهــودي، بــل 
علــى عكــس مــا توقعــت، فبــدا 
مــن أن تتــم ترقيتــي تــم التدخــل 
لتغييــر التقييــم الســنوي الخــاص 
بــي، وذلــك مــن قبــل مســؤولي 
المباشــر بأمــر مــن إدارة الشــركة، 
ــي  ــن درجت ــاص م ــم اإنق ــن ث وم
المحتســبة مــن دون أي مبرر يذكر، 
مــن  حرمــتَ  قــد  نفســي  أجــد 
الترقيــة وأنــا قابــع فــي درجتــي 
منــذ ســنين طــوال ولــم أنــل حقــي 
فــي الترقيــة لدرجــة اأعلــى، رغــم 
للحصــول  جاهــدا  أســعى  أننــي 
علــى درجــة أو ترقيــة تثمــن مــا 
ــول  ــن المعق ــل م ــه.  فه ــوم ب أق
أن يحــدث هــذا فــي شــركة عريقــة 
ــاء  ــن إعط ــدا م ــا.. فب ــركة الب كش
العامــل حقــه فــي الترقــي تســعى 
المســؤولين  اتخــاذ  إلــى  اإدارة 
ــدار  ــيلة إه ــرافيين أداة ووس اإش

ــم؟! ــال وظلمه ــوق العم حق

اشــتكى أحــد عمــال البــا مــن ســوء حالتــه الصحيــة التــي تعــرض لهــا واللتــي تتطلــب  نقلــه مــن مــكان 
عملــه، فقــد عانــى العامــل فــي قســم المصهــر كثيــرا إذ ينتابــه شــعور بــدوار قــد يســتمر معــه  فتــرات 
طويلــة ومــرات  يأتــي بشــكل متقطــع بيــن فترة وأخــرى أثناء عملــه، وبعد مراجعــة الطبيب فــي مركز البا 
الصحــي وإجــراء الفحــوص الازمــة فــي أحــد المستشــفيات الخاصة أظهــر التقريــر الطبي أن حالــة العامل 
الصحيــة تتعــارض مــع عملــه الحالــي وا يمكــن تعرضــه بــأي حال مــن اأحــوال للمغنطة وهو مــا يتطلب 
نقلــه إلــى موقــع آخــر أنــه ايســتطيع أن يعمــل فــي ظــل هــذه الظــروف التــي اتناســب حالتــه الصحيــة.

الحادثتيــن  بعــد  وتحديــدًا   2003 عــام  فــي 
األيمتيــن فــي البــا وكان ضحيتهمــا الشــهيدين 
ــتيقظت  ــاري، اس ــد اأنص ــد ومحم ــداه الكوي عب
ــى  ــر إل ــا تفتق ــت أنه ــباتها وأدرك ــن س اإدارة م
نظــام إدارة الســامة فــي العمــل وجــاءت ردت 
فعــل اإدارة فــي أن تتبنــى نظامــا عالميــا إدارة 
الســامة والصحــة، ولتطبيــق هــذا النظــام  تطلب 
ــن  ــامة المتفرغي ــي الس ــف اختصاص ــق وظائ خل
بــدوام كامــل، و أعطــت اإدارة الصاحيــات لهــذه 
ــا،  ــارس مهامه ــي تم ــن ك ــن الموظفي ــة م الفئ
ــت  ــهداء وتناس ــرد دم الش ــا ب ــرعان م ــن س ولك
بتقليــص  وبــدأت  المســبق  خطأهــا  اإدارة 
وكانــت  الســامة،  باختصاصــي  بــدًأ  الوظائــف 

ــدوء.  ــرة اله ــي فت اإدارة ف

ــرى  ــص أخ ــدأت اإدارة بتقلي ــام 2009 ب ــي ع وف
إرضــاء  الدوائــر  بعــض  ودمــج  الفئــة  لهــذه 
مشــروع ماكنــزي حتــى انتهــت بـــ3 حــوادث ذهــب 
ضحيتهــا 3 عمــال مــن خــط الصهــر 4 وخــط 
الصهــر 1-3  وكاربــون 1-2. ولكــن ردت فعــل 

اإدارة كانــت قويــة عندمــا اجتمــع رئيــس كان 
مصــدر خيــر لفريــق الســامة وكان ااجتمــاع 
اندفاعــا قويــا للفريــق وتــم ااتفــاق مــن 
ــه  ــذي مهام ــس التنفي ــلم الرئي ــن تس اول م
فــي الشــركة، بإعطــاء اخصائيــي الســامة 
الصاحيــات للســيطرة علــى المخاطــر وتفعيل 
برامــج الســامة، وفــي الوقــت نفســه اســتغنت 

.Dupont اإدارة عــن نظــام

 وســرعان مــا نســيت اإدارة أو تناســت أهميــة 
ــرار تقليــص  ــذت ق ــرى واتخ ــرة أخ الســامة م
عــدد المنســقي الســامة فــي المصنــع وإلــزام 
ــل  ــة والعم ــال مضاعف ــول أعم ــم بقب بعضه
أكثــر مــن دائــرة أو أكثــر مــن مديــر ، وهذا قد 
يخالــف قانــون العمــل والقــرار رقــم )8( لســنة 
ــرغ  ــؤول متف ــن مس ــادة )30( بتعيي 2013 م

فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة.

وإلــى أيــن يــا إدارة البــا؟ ومــا هــي مرئياتــك 
ــر طاقــم الســامة؟!!   المســتقبلية فــي تطوي

هـــل نـســـت اإدارة أهمـــية السامـــة ؟

ــر  ــي توفي ــز ف ــو عج ــل ه ه
معــدات الســامة أم هــي 
التقاعــد   مغامــرة  نتيجــة 

المبكــر؟؟؟
ــض  ــا لتعري ــركة الب ــال ش ــر عم اضط
عجــزت  بعدمــا  للخطــر  أنفســهم 
أدوات  أبســط  توفيــر  عــن  اإدارة 
ــام 2016  ــة ع ــذ بداي ــامة، فمن الس
نفــد مخــزون أحذيــة الســامة، وهــو 
مواصلــة  علــى  العمــال  أجبــر  مــا 
العمــل مســتخدمين اأحذيــة التالفــة 

لكــي تســتمر عجلــة اإنتــاج.



تكــون  أن  حقــا،  المؤســف  مــن 
مقــدرات ومكتســبات العمــال محــل 
ــن  ــا بي ــات دائم ــات وتجاذب مناقش
اإدارة التنفيذيــة ونقابــة عمــال 
البــا حــول شــكاوى العمــال مــن 
أصبحــت  التــي  التقييــم  عمليــة 
ــا  ــي حددته ــبة الت ــة بالنس محكوم
ــى %0,7  ــد عل ــث ا تزي اإدارة بحي
أن  حيــن  فــي  الثالثــة..  للفتــرة 
عمليــة التقييــم نســبية وترجــع 
بشــكل أساســي إلــى رأي المســؤول 
المباشــر عــن تقييــم العامــل، مــن 
أي  المســؤول  يتعــرض  أن  دون 
ضغــوط لتحقيــق رغبــات اإدارة.. 
ــا  ــركة أنه ــت إدارة الش ــد أوضح وق
ا تعنــي تحقيــق أي مكســب مالــي 
للفتــرة  التقييــم  موضــوع  مــن 

الثالثــة، لكنهــا ترغــب فــي أن يكــون 
تقييــم العمــال صحيحــا وبعيــدا عــن 

ــاة. المحاب

وحــول هــذا القضيــة الشــائكة التــي 
تشــغل بــال العمــال، كان لنشــرة 
نقابــة عمــال البــا هــذا التحقيــق 
الــذي عرضنــا مــن خالــه بعضــا مــن 
العمــال فــي  الرفــاق  وآراء  قضايــا 

ــكلة: ــذه المش ه

وكأنك يا بو زيد .. 
هــذه  حــول  رأيــه  عــن   بســؤاله 
المشــكلة قــال عامــل البــا زكريــا 
ــة عمــال  ــى نقاب ــذي جــاء إل أحمــد ال
البــا عارضــا شــكواه عــن مــدى الظلم 

التقييــم  فــي  بحقــه  وقــع  الــذي 
ومــن ثــم فــي الزيــادة الســنوية 
المترتبــة علــى ذلــك، فقــال إنــه 
عايــش تجربــة ســابقة فــي التقييــم 
 - الماضيــة  )الســنة  أي  الســابق  
2015(، ففــي تلــك الفترة تــم تقيم 
أدائــه مــن قبــل المســؤول المباشــر 
التقييــم  علــى  وقــع  أن  وبعــد 
ووصــل التقييــم مــن اإدارة فوجــئ 
بأنــه تــم تغييــر النســبة مــن قبــل 
ا  بأنــه  ذلــك  معلليــن  اإدارة، 
ــدد  ــط المح ــاوز المتوس ــن تج يمك
للدائــرة .. بنــاء علــى هــذا التقييــم، 
قــام برفــع تظلــم أخــذ فتــرة طويلــة 
إلــى  كاملــة  لســنة  وصلــت  جــدًا 
ــل  ــه، وظ ــت في ــر والب ــمَ النظ أن ت
ــن  ــرب م ــا يق ــى م ــك إل ــر كذل اأم

ــن  ــرة م ــود كبي ــد جه ــنة، وبع الس
نقابــة عمــال البــا علــى مــدى عــام 
ــن  ــة م ــروب مضني ــد ح ــل وبع كام
أجــل الــرد والتعقيــب علــى التظلــم 
التقييــم  بقبــول  اإدارة  نصحتــه 
تــم  هــذا  علــى  وبنــاء  الســابق، 
تأجيــل التقييــم لهــذه الســنة علــى 
والثانيــة  اأولــى  فترتيــن  مــدى 

ــو. ــهر ماي لش
الكبيــر  الضغــط  استشــعر  وقــد 
علــى  اإدارة  قبــل  مــن  الواقــع 
لخفــض  المباشــر  المســؤول 
فتــرات متتاليــة  لثــاث  تقييمــه 

الســنة. لهــذه 
حيــث تركــت اإدارة المواجهــة تقع 
بيــن المســؤول المباشــر والعامــل،  
بعــد أن أقدمــت علــى تقييــم غيــر 

عـمـال الـبــا يستـصــرخــون : ظلـمـنا فـي التقـييــم السـنــوي 

تركــت اإدارة المواجهــة تقــع بين المســؤول المباشــر والعامل

لم ننل حقوقنا .. فنحن الحلقة اأضعف في البا  
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ا  للعامــل.. فهــو  ينصــف  مــن 
ــن  ــه م ــذه ويخلص ــن ينق ــد م يج
ــم الواقــع بحقــه بعــد طــول  الظل

ــا. ســنوات الخدمــة فــي الب
أحمــد   زكريــا  العامــل  يتســاءل 
ــل..  ــى العم ــه إل ــي طريق ــو ف وه
إنقــاذ  ســبيل  مــن  هــل  تــرى 

العامــل مــن هــذا الظلــم؟؟ 
  

  تقييم جدا مجحف  
يقــول العامــل يوســف صالــح مــن 
الــورش المركزيــة إنــه يعمــل منذ 
ــل  ــا وتعام ــي الب ــة ف ــرة طويل فت
ــن  ــن ومراقبي ــة مديري ــع خمس م
وجميعهــم  مشــرفين  وثاثــة 
كانــت تقاريرهــم عــن مســتوى 
ــت  ــي ظلم ــازة، ولكنن ــي ممت أدائ
فــي التقييــم الحالــي ولــم أحصــل 
علــى هــذه الدرجــة مســبقا، فهــي 
المــرة اأولــى التــي أحصــل فيهــا 
علــى مثــل هــذا التقييــم، وعندمــا 
قمــت بااستفســار عــن الســبب 
اتضــح أنهــا ضغــوط مــن قبــل 
فقــد  المســؤول،  علــى  اإدارة 
بأنــه  وعدنــي مســؤول قســمي 
ســيفعل مــا بوســعه مــن أجــل 
ــوط  ــن الضغ ــي، ولك ــي حق إعطائ
أقــوى  كانــت  اإدارة  قبــل  مــن 
منــه، فبعــد أن راجــع المســؤول 
نفســه وعــدل الدرجــة وجــد أن 

اإدارة قامــت بتغييرهــا.
ــة  ــه مــن ناحي وأضــاف  يوســف أن
أقلــل  لــم  العمــل  فــي  اأداء 
مــن مجهــودي، ولكــن شــعوري 
الجانــب  علــى  أثــر  بالظلــم 
تــزداد  معاناتــي  وأن  النفســي 
ــا  ــوم، وخاصــة حينم ــا بعــد ي يوم
أحــس أننــي أدور فــي مسلســل 
حيــث  مــن  حلقاتــه  تنتهــي  ا 
نقــص مكتســباتنا العماليــة بــدءا 
مــن العشــرين دينــارا وانتهــاء 
والزيــادة  التقييــم  بمشــكلة 
الســنوية أي 2. % حســب الربحيــة 
والخســارة، ونحــن نحــاول التصدي 
جــدوى. دون  مــن  ولكــن  لهــا 

والصدمــة الكبــرى أن يأتــي كل 
ذلــك ونحــن فــي الشــهر الفضيــل 
ونعمــل بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة 
مــن أجــل العمــل علــى زيــادة 
اإنتــاج، لتكــون الشــركة دائمــا 
ــة. ــركات العالمي ــاف الش فــي مص

ــل اإدارة اأســتاذ  وقــد عقــد ممث
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الزيـــادة السـنــويــة إلــى أين؟؟!!!
حمــد الشــيبة اجتماعــا مــع عمــال 
الــورش المركزيــة بيــن لنــا خالــه 
أنــه ســوف يتــم احتســاب الربحيــة 
والخســارة وطمأننــا إلــى أنــه لــن 
يتــم المســاس بالتقييــم وتغييــر 
التقييــم وســوف يعطــى كل ذي 
حــق حقــه..  فمــا الــذي اختلــف أو 

تغيــر انــدري.
أمــا مــن ناحيتــي، فأنــا أتقــدم 
علــى  للنقابــة  الشــكر  بــكل 
ــال  ــع العم ــة م ــا العظيم مواقفه
ــترجاع  ــل اس ــن أج ــاعدتنا م ومس
حقوقنــا ومكتســباتنا وحصولنــا 
ــد  ــة والحم ــا العمالي ــى حقوقن عل
ــا  ــر جهودن ــى تقدي ــل عل ه تعم
ــال  ــب العم ــى جان ــف إل ــا وتق عالي

دائمــا.
وأنــا  دعيــج  الشــيخ  وأناشــد 
ــذا  ــى ه ــر إل ــي النظ ــة ف ــي ثق كل
منــع  علــى  ويعمــل  الموضــوع 
بحقــه هــو  وقــع  الــذي  الظلــم 
اإدارة  تحايــل  نتيجــة  وزمائــه 
التقييــم  فــي  حقــه  إهــدار 
والنتيجــة المترتبــة علــى ذلــك 
وهــو  حــق  أبســط  واســترجاع 

الســنوية.        الزيــادة 
   

ما الذي تغير؟
قــال العامــل إبراهيــم حبيــب مــن 
ــك  ــن ذل ــرا ع ــة معب ــم الطاق قس
بقولــه: إن التقييــم اأول والثانــي 
كان عــادا إلــى حــد كبيــر، بينمــا 
)التقييــم  الفتــرة  هــذه  فــي 
ــادل  ــكل ع ــم بش ــم يت ــث( ل الثال
عــدم  ورغــم  جهودنــا  يــوازي  

تراجــع إنتاجنــا أوعملنــا.
وطالبنــا  التقييــم  رفضنــا  لقــد 
باسأســباب، فنحــن لــم نخالــف 
علــى  عملنــا  كان  بــل  اللوائــح، 
أكــده  مــا  وهــو  وجــه  أكمــل 
ــم يكــن  ــذي ل مســؤول القســم ال
ــعى  ــم، وس ــذا التقيي ــا به مقتنع
مــع  مســتميتة  محــاوات  فــي 
ــن  ــم، ولك ــل التقيي اإدارة لتعدي
تقييــم  فهــو  جــدوى  دون  مــن 

الجميــع. علــى  محتــوم 
فنحــن نتســاءل مــا هــو تأثيــر 
ــن  ــدا م ــركة؟ فب ــى الش 0,3% عل
ــى  ــال عل ــركة العم ــز الش أن تحف
زيــادة اإنتــاج والتطويــر تقــوم 
يعملــون  فالعمــال  بإحباطهــم، 
ــر  ــو أم ــد وه ــوق الواح ــبة تف بنس

غيــر مقبــول مــن اإدارة، باإضافــة 
الجانــب  مــن  الكبيــر  الضــرر  إلــى 

للعامــل. والمعنــوي  النفســي 
ــرار  ــذا الق ــة ه ــب اإدارة بمراجع نطال
ومــدى تأثيــره علــى العمــال. فالنســبة 
ا تضــر الكثيــر ماديــا ونحــن فخــورون 
بعملنــا فــي البــا، ولكنــه تأثيــر معنوي 

ويعنــي الكثيــر لــدى العمــال. 
حبيــب  المســبك  عامــل  وأضــاف 
ــاع أوراق  ــم إرج ــه ت ــا: إن ــي قائ البقال
النســبة  بتغييــر  وتفاجــأ  التقييــم 
ــه  ــس ل ــه لي ــؤول بأن ــي المس وأخبرن
يــد فــي تقليــل النســبة وتقريرهــا 

اإدارة. طلــب  أنــه 
فــي حيــن أن عملــي يســتحق أكثــر 
بإخــاص  أعمــل  فأنــا  الواحــد  مــن 
وأقــوم بمهــام تســتحق درجــات أعلــى 
بــدون الحصــول علــى ترقيــة )الدرجــة 
أزاول مهــام  أننــي  السادســة( رغــم 

ــة. ــذه الدرج ــن ه ــر م أكب
إن تقليــل النســبة بهــذا الشــكل مــن 
ــية  ــر نفس ــى تأث ــؤدي إل ــبب ي دون س
العمــال ســلبا وهــو مــا ينعكــس علــى 

إنتاجيــة العمــال بشــكل أو بآخــر.
فهــم  للنقابــة  بالشــكر  وأتقــدم 
ــى  ــاظ عل ــد للحف ــى جه ــون أقص يبذل
العماليــة  والمكتســبات  الحقــوق 
المنتهكــة  العمــال  عــن  والدفــاع 

 . قهــم حقو

العامل هو الحلقة اأضعف
ــري رأي وهــو  وكان للعامــل جعفــر الب
أن التقييــم هــذا العــام غيــر عــادل 
بتاتــا بالنســبة إلــى الظــروف الراهنــة 
للشــركة وخــروج الكثيــر مــن العمــال 
إلــى التقاعــد وزيــادة معــدات اإنتــاج، 

قــرارات  تتخــذ  الشــركة  نجــد  إذ 
تضــر بمصلحــة العمــال علــى غيــر 
وجــه حــق وكأنهــا توجــه رســالة 
إلــى العامــل بــأن أداءه غيــر مهــم، 
فهــو فــي اآخــر ســيحصل علــى 
ــبقا  ــع مس ــذي وض ــم ال ذات التقيي

ــا. ــه إدارة الب ــرره ل وتق
حــدث  إذا  المثــال  ســبيل  وعلــى 
حفلــة فــي البــا يتفاخــر المديــرون 
ان  وينســون  اإنتــاج  بزيــادة 
وهــم  اأســاس  هــم  العمــال 
القاعــدة التــي تديــر عجلــة اإنتــاج 
ــاج. ــا اإنت ــز عليه ــا، ويرتك ــي الب ف

ــذه  ــرر به ــاق الض ــم إلح ــف يت فكي
هــذه  مثــل  بإصــدار  القاعــدة 
ــابق  ــي الس ــد كان ف ــرارات، فق الق
تتــم مراعــاة العمــل وتحفيــزه أمــا 
اهتمــام  أي  هنــاك  فليــس  اآن 
بمــا يعانيــه العامــل مــن ضغــوط 
ســينعكس  نفســية  ومشــاكل 

أثرهــا علــى بيئــة العمــل!!  

خاصة القول 
عرضــه  ســبق  مــا  خــال  ومــن   
ــح  ــم يتض ــال وآرائه ــا العم لقضاي
لنــا أنــه لــن تكــون يومــا العوائــق 
تســوقها  التــي  والمشــكات 
اإدارات المختلفــة أمــام الطبقــة 
ــبيل  ــي الس ــة، ه ــة المناضل العامل
لزيــادة اإنتــاج واأربــاح، لكنهــا 
ــي  ــيا ف ــببا رئيس ــتكون س ــا س حتم
وقــوع مــا ا يحمــد عقبــاه مــن 
ــيطر  ــا تس ــوارث؛ أنه ــب وك مصائ
علــى أذهــان العمــال ونفوســهم 
باأعبــاء  محمليــن  فنجدهــم 

الصــور. بشــتى  والمعانــاة 
  

o اجتماع النقابة مع العمال بخصوص التقييم السنوي .
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ــوات  ــد ااص ــي حص ــد ف ــب اأس ــى نصي ــت عل ــاق حصل الوف
انتخابات ااتحاد العام لعمال البحرين تحولت إلى مواجهات حزبية

اامانة  انتخابات  تحولت  لقد 
لنقابات  العام  لاتحاد  العامة 
مواجهة  إلــى  البحرين  عمال 
الجمعيات  بــيــن  حقيقية 
الذين  والنقابيين  السياسية 
العمال.  مطالب  عن  يدافعون 
الجمعيات  ــت  ــام ق حــيــث 
قائمة  بــإعــداد  السياسية 
النقابيين  قائمة  فيها  واجهت 
عمال  حقوق  عن  المدافعين 
عمال  لنقابات  العام  ااتحاد 
التسييس.   عن  بعيدًا  البحرين 
القائمة  هــذه  فشلت  وقــد 
على  الحصول  في  المستقلة 
بسبب  لــيــس  واحـــد  كــرســي 
عن  الدفاع  على  قدرتهم  عدم 
لنقابات  العام  ااتحاد  عمال 
وجود  عدم  أو  البحرين  عمال 
لتطوير  لهم  ــح  واض برنامج 
بسبب  بــل  النقابي،  العمل 
الجمعيات  إلى  انتسابها  عدم 
السياسية المهيمنة على ااتحاد 
البحرين. عمال  لنقابات  العام 

التشكيلة  هذه  كشفت  وقد 

من أعضاء الجمعيات السياسية 
ااتحاد  قيادة  في  المشاركة 
التي  ااهـــداف  أن  عن  العام 
يلعبها هذا ااتحاد غير واضحة 
الجمعيات  هذه  بها  وتتاعب 
كان  ولطالما  أجندتها.  حسب 
السنوات  فــي  الــعــام  ااتــحــاد 
الجمعية  رحمة  تحت  السابقة 
تخجل  ا  التي  اأم  السياسية 

واستغال  العمال  استغال  في 
ــم فــي مــغــامــراتــهــا  ــهـ ارزاقـ
مبالية. والغير  المستهتره 

اليوم وبعد أن احترقت أوراق 
العام  لاتحاد  السابق  اأمين 
 )GFBTU( البحرين  لعمال 
سوى  منها  يتبق  ولم  جميعها 
من  جديدة  قيادة  حلت  الرماد، 
نفس الجمعية مكونه من نائب 

المكتب العمالي لهذه الجمعية 
المكتب  ورئيس  لاتحاد  تابعة 
اامين  نائب  أصبح  قد  العمالي 
وتحول  العام،  لاتحاد  العام 
تديره  مكتب  إلى  ااتحاد  هذا 
خال  من  السياسيه  الجمعية 
نفس الوجوه التي تدير مكتبها 
تحكمت  ولطالما  العمالي. 
في  السياسية  الجمعية  هذه 



ااتحاد  في  وصغيرة  كبيرة  كل 
وفقد  بصبغتها  تلون  الذي  العام 
قد  ــه  أن يفترض  الــتــي  هويته 
أجلها، فصارت هموم  تأسس من 
العمال آخر ما يسعى إليه وقضية 
فبراير  أحــداث  في  المفصولين 
ما  كل  أن  على  مثال  أبرز   2011
يقوم به ااتحاد العام ينصب في 
إطار المطامع السياسية، حيث بلغ 
عدد المفصولين 2,820 مفصوا 
عضوية  من  مصيرهم  يجهلون 
ااتحاد بحسب ما جاء في تصريحات 
أرباب  من  أغلبهم  العام،  ااتحاد 

العوائل ولديهم أسر يعيلونها... 
لنفسه  العام  ااتحاد  سمح  فكيف 
غير  مــأزق  في  بهؤاء  يوقع  أن 
جمعيته  ليرضي  العواقب  محمود 
سلمان  ــرك  ت لقد  السياسية؟ 
السابق  العام  اأمين  المحفوظ 
من  المفصولين  هــؤاء  لاتحاد 
ومن  لهم  العون  يد  تقديم  دون 
بعده  وأتــى  مساعدتهم...  دون 
الحلواجي ليكمل مسيرة المحفوظ 
الــذي  ــه  ذات الخط  على  ويسير 
حددته له هذه الجمعية السياسية 
للعمال  مراعاة  أدنــى  دون  من 

تصان. أن  يجب  التي  وحقوقهم 
لعمال  الــعــام  ااتــحــاد  شطر 
الحركة   )GFBTU( البحرين 
العمالية في البحرين إلى نصفين 
بعد أن كانت متماسكة ومتوحدة، 
بالجسم  جسيمة  أضرار  أوقع  كما 
التدخل  بسبب  وذلــك  العمالي، 
الامحدود الذي تقوم به الجمعية 
يكرر  اليوم  هو  وها  السياسية، 
نفس  في  ويقع  ــه،  ذات المنوال 
الفخ! بإجراء انتخابات طغت عليها 
وبرزت  السياسية  التيارات  مامح 
اأم  السياسية  الجمعية  فيها 

العمال في  أبناءها  التي لم ترحم 
السنوات السابقة وأردت بأحوالهم 
لمن  بالدفع  أسوأ  إلى  سيئ  من 
وترك  والطاعة  السمع  يملكون 
مصير العمال بيده نحو المجهول.

توليه  الذي  المديح  كان  فإذا 
القيادة  إلى  الحالية  قيادة ااتحاد 
فلماذا  حقيقيًا  لاتحاد  السابقة 
نفس  سلكتم  ولماذا  أبدلتوهم؟ 
الممارسات التي تقومون بها في 
كل مؤتمر لاتحاد العام من خال 
للجمعية  العمالي  المكتب  فرض 
المؤتمر.  مندوبي  على  السياسية 

انتخابات أئتاف سياسي أم اتحاد نقابي ؟ 
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يوسف الشمانحسين العصفورعلي غنام محمد مساعد عبدالواحد النجار

سعاد مبارك زينب ابوديب سلمان السعدجمعة البنخليل عبدالقادر الشهابي

حسن الحلواجي جعفر خليل عبدالكريم رضي نجاة عبدالحسين خاتون العرادي
جمعية الوفاق) المنحلة(

جمعية الوفاق )المنحلة(

الوسط العربيجمعية الوفاق )المنحلة(

جمعية الوفاق )المنحلة(

جمعية الوفاق) المنحلة(جمعية الوفاق) المنحلة(جمعية الوفاق) المنحلة(جمعية الوفاق) المنحلة(
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الورش 2016/6/2
المركزية / 
مطعم الدانة

عندما كان عامل المقاول يصعد على الدرج العمودي 
لتصليح مكيف الهواء التابع لمطعم الدانة، فقد توازنه 
وسقط على اأرض من العتبة الثالثة وأصيب بكدمات 

بقدمه اليسرى، نقل على إثره المصاب إلى مركز 
السلمانية الطبي لتلقي العاج.

نصح مندوب نقابة عمال البا 
بإعادة دراسة التصميم )الدرج 
العمودي( مع دائرة الهندسة.

إصابة 
في القدم

اتضح أن العامل عانى 
من إجهاد عضلي بسبب 

التصميم غير السليم

2016/6/2
الدائرة 

الطبية / 
مطعم الدانة

عندما كان موظف الفريق الطبي يصعد على الدرج 
العمودي إنقاذ عامل المقاول المصاب على سطح 
مطعم الدانة، شعر بألم في ظهره عند نزوله من 

الدرج، وعندما كان يسحب نقالة المصابين ازداد األم 
في ظهره، ونقل على إثره لى مركز السلمانية الطبي 

نصح مندوب نقابة عمال البا 
بإعادة دراسة التصميم )الدرج 
العمودي( مع دائرة الهندسة.

إصابة 
في القدم

اتضح أن العامل عانى 
من إجهاد عضلي بسبب 

التصميم غير السليم

2016/6/5
الورش 

المركزية / 
قسم اآات

عندما كان فني اآات يضبط سهم التثبيت في آلة 
المخرطة CNC  كمية بسيطة من زيت اآلة تناثر على 

وجه العامل مسببا تهيجا في عينه، ونقل على إثره 
العامل إلى مركز البا الصحي لتلقي العاج.

نصح الفريق بعدم العبث 
باآات من قبل اأشخاص غير 

المصرح لهم.

إصابة 
في 

العين

اتضح أن خطوات السامة 
غير واضحة للفريق ويجب 
تصليح المعدات من قبل 
اأشخاص المصرح لهم.

2016/6/12
 

خط الصهر 5
عندما كان العامل ينظف فوهة الصب لبوتقة شفط 

األومنيوم مع استعمال المطرقة واأزميل، ضرب 
معصم يده اليمنى فأصيب بإصابة طفيفة، نقل على 

إثرها العامل إلى مركز البا الصحي لتلقي العاج .

نصح بمراجعة المخاطر 
وخطوات السامة.

إصابة 
طفيفة 
في اليد

اتضح أن خطوات السامة 
لهذه المهمة لم تحدد 

عن كيفية استعمال اآمن 
للمطرقة واأزميل.

خطوط 2016/6/17
الصهر3-1

عندما كان عامل المقاول يسحب قاطرة توصيل 
المعدن المنصهر، حاول المرور بين قاطرة توصيل 
اأنودات وخلية الصهر، فلمست حاملة البوتقة حافة 

قاطرة توصيل اأنودات فسقطت حاملة البوتقة.

نصح مندوب نقابة عمال البا 
بمراقبة العمال واإشراف 

عليهم خال فترة التدريب على 
المركبات.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

خطأ في تقدير الخطر وقلة 
الخبرة العملية والتدريب 

وضعف اإشراف

خط الصهر 2016/6/185
عندما كان عامل المقاول يرفع غطاء خلية الصهر، 

لمس حافة الغطاء بساعد العامل مسببا حروقا 
طفيفة،  وعلى إثره نقل العامل إلى مركز البا الصحي 

لتلقي العاج.

نصح بتدريب عمال المقاول 
قبل توكيلهم في أي عمل.

إصابة 
حروق 
طفيفة

اتضح أن العامل لم يحمل 
الغطاء بالطريقة الصحيحة 

بسبب فقر التدريب 
واإشراف

خط الصهر 2016/6/184

عندما كان العامل يجهز ثقبا مخصصا لشفط المعدن 
المنصهر، فوجئ ببضع قطرات من المعدن المنصهر 

تتناثر مسببة حروقا طفيفة في الطرف اأيسر من 
وجه العامل، وعلى إثره نقل العامل لتلقي العاج في 

مركز البا الصحي.

نصح بالتأكد من إباغ العامل 
عن خطوات السامة. 

إصابة 
حروق 
طفيفة

اتضح أن ااندفاع أداء 
الوظيفة  وضعف اإشراف

خطوط 2016/6/25
الصهر3-1

عندما كان سائق مركبات المقاول ينظف المركبة، 
فقد توازنه ولمس بوتقة نقل المعدن المنصهر، ما 

أدى إلى حدوث بعض الحروق من الدرجة الثانية بيده 
اليمنى، وتلقى اإسعافات اأولية في مركز ألبا الصحي 

ونقل إلى مركز السلمانية الطبي لتلقي العاج.

نصح باإشراف الدقيق على 
عمال المقاولين اتباعهم 
في لبس المعدات الوقاية 

الشخصية.

إصابة 
حروق 
طفيفة

اتضح أن ضعف إدارة 
معدات الوقاية الشخصية

بعض اإصـــابات والحـــوادث الوشيكة الوقـــوع لشهر يوليو
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ــا مــن  ــذ أن تأسســت شــركة الب من
قديــم اأزل أي في عــام 1971 على 
وجــه التحديــد، وبــدأت محطــات 
المشــروع  فــي  العمــل  الطاقــة 
ــة  ــئت محط ــا أنش ــي، حينه اإنتاج
الطاقــة اأولــى، ومــع بدء التشــغيل 
ــرى  ــكلة كب ــق مش ــي اأف ــت ف اح
أخــذت تتزايــد علــى مــر اأيــام، 
العمــال  قضيــة  ظهــرت  ومعهــا 
الشــأن،  هــذا  فــي  ومعاناتهــم 
الــذي يعتقــد البعــض أنــه أمــر 
هيــن وليــس لــه قيمــة، لكنــه كبير 
ــغلين  ــال المش ــى العم ــبة إل بالنس
فــي المحطــة، فمــن اأمــور المتبعة 
موقــع  فــي  توافرهــا  والواجــب 
العمــل أن يقتــرن وجــود محطــة 
ــال أو  ــة للعم ــود غرف ــرورة وج بض
ــة المشــغلين(  كمــا يعــرف بـ)كبين
ــة،  ــبل الراح ــا س ــم فيه ــر له تتواف
ولكــن هــذا لــم يحــدث فــي موقــع 
محطــة الطاقــة، حيــث إنهــا تفتقــد 
ــق  ــن ح ــي م ــات الت ــط الخدم أبس
ــه  ــرة لدي ــون متواف ــل أن تك العام
فــي موقــع العمــل، ولكــن منــذ 
ذلــك العــام والكبينــة ا يوجــد بهــا 
ــاه، حيــث ايخفــى عليكــم  دورة مي
ــه فــي محطــة الطاقــة ا يمكــن  أن
للعامــل التمتــع بحريــة التحــرك، 
أنــه يجــب عليــه أن يكــون موجودا 
فــي مكانــه طــوال ســاعات العمــل 
نظــرا  طــارئ  ظــرف  أي  تحســبًا 

لحساســية الموقــع.
مــن  عضــال  ســنوات  فبعــد 
فيمــا  والحــوارات  النقاشــات 
بيــن اإدارة والعمــال حــول هــذا 
الحديــث  طــال  الــذي  الموضــوع 
عنــه كثيــرًا، وتفــوق اإدارة فــي 
ــخيفة(،  ــة )س ــوع بحج ــذا الموض ه
ــغلون(  ــال )المش ــأ العم ــل يتفاج ب
ــر  ــداب المدي ــم انت ــد أن ت ــه بع بأن
الطاقــة  لمحطــات  الســابق 
)العمليــات( إلــى مشــروع الخــط 
 project وظيفــة  فــي  الســادس 
manager، تقــوم اإدارة الموقرة- 

أعتقــد فــي رأيــي مــن بــاب احتقــار 
مظلــل  موقــف  بعمــل  العامــل- 
ومكتــب فــي فتــرة زمنيــة قياســية. 
أمــا تعقيبــًا علــى الموقــف، فالــكل 
يمكنــه أن يــرى ويتلمــس اأمــر 
أن  ايمكنــه  فالموقــف  بنفســه 
خــال  الســيارة  نصــف  يغطــي 
الفتــرة مــن وقــت الشــروق إلــى 

فالمظلــة  الظهيــرة،  وقــت 
عديمــة الفائــدة ولكــم الحكــم 
)مرفــق الصــورة(، أمــا بالنســبة 
إلــى الموقــف ذاتــه فهــو موجــود 
تجمــع  نقطــة  عنــد  بالظبــط 
الحريــق، وهــو مــا يتنافــى أيضــا 
مــع قوانيــن الصحــة والســامة 
ــا  ــد أنه ــي أعتق ــركة، الت ــي الش ف
مازالــت اتعلــم عــن مــكان وجــود 
الموقــف أو انهم يغضــون الطرف 
عــن هــذا الموضــوع عنــه أنــه 
موقــف لشــخصية إداريــة متنفذة.  
مــن  واأدهــى  بالذكــر  الجديــر 
ذلــك أنــه تــم عمــل الموقــف فــي 
البنيــة  إلــى  المــؤدي  الطريــق 
التحتيــة للمحــوات الكهربائيــة 
اإنتــاج،  بخــط  المتعلقــة 
بمعنــى أنــه فــي حــال حدثــت 
أو  المحــوات  فــي  مشــكلة  أي 
البنيــة التحتيــة ا أعتقــد أنــه مــن 
ــا  ــا. )أيض ــول إليه ــهل الوص الس

الموضــوع(.  عــن  بالتغاضــي 
أعتقــد أن تكلفــة بنــاء دورة ميــاه  
تخــدم أكثــر مــن 28 عامــا أو مــا 
ــن  ــر م ــر بكثي ــر أوف ــارب يعتب يق
لموظــف،  موقــف مظلــل  عمــل 
والــكل يعلم أنه ســيغادر الشــركة 
قصيــرة. زمنيــة  فتــرة  بعــد 

تســاؤات أتمنــى أن يتــم الــرد 
عليهــا.. فلمــاذا يكــون الــرد منــذ 
ربــع قــرن أو أكثــر بأنــه ا يمكــن 
بنــاء حمــام فــي هــذه الكبينة أن 
المحطــة ااولــى ســتغلق، هــل  
ــن  ــم م ــيارة أه ــى الس ــوف عل الخ
العامــل؟ هــل الســيارة بحاجــة إلى 
ــت  ــا صنع ــات أم أنه ــذه الخدم ه
لتخــدم؟ وعــن كميــة ااحتقــار 
للعامــل  ُقدمــت  التــي  واازدراء 
فــي هــذا الموقــف؟ ومــاذا تنتظــر 
ــل؟  ــل العام ــن ردة فع ــركة م الش
أتمنــى أا يكــون الــرد ســخيفًا 
كالعــادة، وأن يتــم النظــر فــي 
الموضــوع بشــكل جــدي، فمراعــاة 
ــد  ــانية( يع ــورة )إنس ــل بص العام
ــب  ــي يج ــور الت ــط اأم ــن أبس م
أن تتٌوافــر للعامــل.. أمــا إذا كان 
ــم  ــة فأعل ــن التكلف ــوع ع الموض
أن الميزانيــة قــد ذهبــت علــى 
الموقــف وايمكنكــم بنــاء دورة 
ميــاه فــي هــذا الوقــت، ولكــن 
رجعولــي  وعقــب  )باســلفكم 

البيــزات(. 
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عمال الطاقة يعانون اإهمال 

ــرة  ــغ كبي ــركات مبال ــاق الش ــبب انف ــن س ــا ع ــر من ــاءل الكثي يتس
لتوعيــة العمــال عــن أهميــة اتبــاع اجــرات الســامة. و تكمــن 
ااجابــة فــي ان تكلفــة ااصابــات تفــوق تكلفــة التوعيــة بأضعــاف 
مضاعفــة. فــان ااصابــات تســلبك صحتــك، اموالــك، وقتــك، جهدك، 
ســعادتك ، ومتعتــك فــي هــذه الحيــاة. اضافتــا الــى انهــا تأثــر علــى 
ــي اذكــر  ــان هــذه النقطــة دعون ــك.  و لتبي عائلتــك وكل مــن حول
لكــم حادثــة واقعيــه حصلــت لصديــق لــي منــذ ســنتين وا يــزال 

يتجــرع مرارتهــا ليومنــا هــذا. 
صديقــي شــاب ناجــح، تخــرج مــن الجامعــة و عمــل فــي احــد البنــوك 
المرموقــة. هــو متــزوج ولديــه ولــد وبنــت. اشــترى صديقــي دراجــة 
الدراجــة. كان  ناريــة جديــدة وكان فــي قمــة ســعادته بهــذه 
ــتمتع  ــه يس ــى كون ــا ال ــة أضافت ــذه الدراج ــروج به ــتمتع بالخ يس
بعــدة هوايــات كالســفر ولعــب كــرة القــدم و التســوق وغيرهــا. فــي 
يــوم مــا، خــرج بدراجتــه الناريــة بصحبــة اصدقائــه كعادتهــم فــي 
اجــازة نهايــة ااســبوع. كان ااصدقــاء يقومــون بحــركات بهلوانيــه 
ــام  ــجيعه للقي ــاء بتش ــام ااصدق ــة. ق ــات الناري ــتخدام الدراج باس
بتلــك الحــركات إا انــه رفــض ذلــك فــي بــادى اامــر , ولكنــه احقــا 
قــال فــي نفســه »لــم ا اقــوم بتلــك الحــركات البهلوانيه و اســتمتع 
بهــذه اللحظــات !! فالــكل يقــوم بذلــك .. اذا انــا اســتطيع القيــام 
بذلــك ايظــا«. لــم يــدرك صديقــي ان هــذه اللحظــات ستســرق منــه 
ســعادته لأبــد . قــام بتلــك الحركــة البهلوانيــة باســتخدام الدراجة 
ــة  ــرع اصدقائ ــرة. ه ــافة كبي ــا مس ــا متدحرج ــقط ارض ــة وس الناري
إنقــاذه وتــم ااتصــال الفــوري باإســعاف. كانــت نتيجــة الحــادث 
مأســاوية للغايــة، كســر فــي العمــود الفقــري و كســور مختلفــة فــي 
ــة.  ــرة و غيبوب ــروح غائ ــي، ج ــف داخل ــمه، نزي ــن جس ــاء م ــدة انح ع
أدخــل صديقــي العنايــة المركــزة وقبــع فيهــا اربعــة عشــر يومــا. 
ــي  ــه ف ــم ايام ــال معظ ــر كح ــت التخدي ــه كان تح ــي ل ــد زيارت عن
العنايــة القصــوى حيــث انــه ا يعلــم مــاذا يحصــل مــن حوله.تمــت 
اجــراء عمليــة لــه ثــم ادخــل قســم الكســور وقبــع فيــه مــا يقــارب 
الثاثيــن يومــا. التقيتــه قبــل فتــرة وجيــزة ) اي بعــد  مــا يقــارب 
الســنتين مــن الحــادث(، كان مقعــدا علــى كرســي متحــرك ، وبعــد 
ــة  ــت الخادم ــه , كان ــى منزل ــول ال ــي للدخ ــة. دعان ــام والتحي الس
تدفــع الكرســي المتحــرك. طلــب منهــا كاس مــن المــاء فــاذا بهــا 
ــث  ــا ااحادي ــه . تبادلن ــك يدي ــى تحري ــادر عل ــر ق ــو غي ــقيه فه تس
عــن مواضيــع مختلفــة، ثــم بــدء بســرد مــا حــدث مــن بعــد يــوم 
الحــادث. استشــعرت االــم و الحســرة فــي كل كلمــة يقولهــا. ذكــر 
لــي حجــم المعانــاة التــي يمــر بهــا كل يــوم فقــال : »فقــدت عملــي 
ــت  ــفيات، اجري ــاج ومستش ــم، ع ــي ال ــت حيات ــك، اصبح ــي البن ف
عمليتيــن خــارج البحريــن واســتنفذت كل مدخراتــي،و عــدت لبلــدي 
أكمــل عاجــي،  ا اســتطيع القيــام بــأي مــن هواياتــي بــل ا 
اســتطيع القيــام بأبســط احتياجاتــي فأنــا معــاق. ا اســتطيع اللعب 
مــع اطفالــي و اصبحــت عالــة علــى الجميــع( فــي هــذه ااثنــاء ، لــم 

يســتطع تمالــك نفســه فأجهــش بالبــكاء. 
ببساطه فقد المتعه و السعادة في هذه الحياة ...

لحظــات هــي اللتــي تســبق الحــوادث.. ان كنــت ممــن يغامــر 
ليســتمتع بلحظــات معــدودة .. او يختصراجــرات الســامة في العمل 
للحصــول علــى مزيــد من الوقــت .. فاعلم ان هذا الطريق سيســلبك 
ــن  ــدك وكل م ــك، جه ــك، وقت ــك، اموال ــباتك، صحت ــع مكتس جمي
حولــك. ولــن يبقــى لديــك إا الحســرة واألــم حيــث ا ينفــع النــدم.

اتبع أجرأت السامة
و استمتع بحياتك

بقلم / زكريا أحمد الصالح



الجميــل  نكــران  صفــة  إن 
أشــدها  بلغــت  قــد  والجحــود 
لنقابــات  العــام  ااتحــاد  لــدى 
 )GFBTU( البحريــن      عمــال 
ولــم يبــق فــى قــوس الصبــر 
جــزاء  هــو  هــذا  فهــل  منــزع، 
الــذي »لحــم أكتافــك  الوطــن 
علــى  تعمــل  أن  خيــره«  مــن 
تشــويه صورتــه بهــذه الطريقــة 
ــة  ــل الدولي ــي المحاف ــه ف الدنيئ

والمؤتمــرات؟ 
العــام  ااتحــاد  أدعــى  فلقــد 
مــن خــال كلمــة ألقاهــا فــي 
مؤتمــر العمــل الدولــي الــذي 
العاصمــة  فــي  مؤخــرًا  أقيــم 
بــأن  »جنيــف«  السويســرية 
ترتــِق  لــم  البحريــن  مملكــة 
العمــل  بتوفيــر  بالمواطــن 
ــه  ــي كلمت ــال ف ــث ق ــق حي الائ
البرنامــج  تنفيــذ  أن»اتفــاق 
الريــادي للعمــل الائــق الــذي 
العمــل  منظمــة  وضعتــه 
لــم   2010 عــام  الدوليــة 
انــداع  بســبب  تنفيــذه  يتــم 
التالــي  العــام  فــي  اأحــداث 
2011 مــع انــه فــي الحقيقــة 
كان يجــب أن تكــون مثــل هــذه 
اأحــداث حافــزا أطــراف اانتــاج 
ــوط  ــو كام مغل ــه«. وه لتطبيق
يتــم  لــم  أنــه  حيــث  تمامــًا 
ــبب  ــس بس ــج لي ــذ البرنام تنفي
فــي  حدثــت  التــي  اأحــداث 
ــد  ــبب تأيي ــل بس ــام 2011 ب ع
ااتحــاد العــام لنقابــات عمــال 
ــات  ــن )GFBTU( للجمعي البحري
المعارضــه التــي أرادت اانقــاب 
ــوة،  ــن بالق ــتور البحري ــى دس عل
كلمــة  علــى  خطيــن  ولنضــع 
تكــون  ...فكيــف  »حافــز« 
فــي  المؤلمــة  اأحــداث  هــذه 
البحريــن حافــزًا لانتــاج؟ ولمــاذا 
العــام  يتحــدث عنهــا ااتحــاد 
ــا  ــي ويزينه ــر الدول ــي المؤتم ف
ــارة  ــرى س ــبة أو ذك ــا مناس كأنه
الوطــن؟  بالخيرعلــى  وتعــود 
بــأن  اإدعــاء  غــرض  وماهــو 
بتطبيــق  تقــم  لــم  البحريــن 
ااتفاقيــة فــي مؤتمــر العمــل 

I.L.O؟ الدولــي 
فــي  العــام  ااتحــاد  وطالــب 

ــة  ــل الدولي ــة العم ــة منظم كلمت
لنقابــات  الحــر  ااتحــاد  بمنــع 
عمــال البحريــن )BFLUF( مــن 
ــة  ــذ ااتفاقي ــي تنفي ــاركة ف المش
ــى  الموقعــة فــي ســنة 2010، عل
الرغــم بــأن ااتحــاد الحــر لنقابــات 
شــرعي  اتحــاد  البحريــن  عمــال 
قــد تــم تأسيســه وفًقــا للمــادة 8 
ــة  ــات العمالي ــون النقاب ــن قان م
ــوم  ــنة 2002 بمرس ــم 33 لس رق
الملــك  جالــة  مــن  ملكــي 
المفــدى، فكيــف يتجــرأ ااتحــاد 
العــام بطلبــه مــا يخالــف أنظمــة 
وتشــريعات مملكــة البحريــن و 
تقديــم هــذه اانتقــادات الاذعــه 
مــن  أســاس  لهــا  ليــس  التــي 
فــي  كلمتــه  بمقدمــة  الصحــة 
ــا  ــا فيه ــي دع ــل الت ــر العم مؤتم
البحريــن  فــي  اانتــاج   طرفــي 
ــرام  ــة( إلــى اإب )التجــار، الحكوم
النهائــي اتفــاق تنفيــذ البرنامــج 
الــذي  الائــق  للعمــل  الريــادي 
وضعتــه منظمــة العمــل الدوليــة، 
باأحــرف  توقيعــه  تــم  والــذي 
ــى  ــام 2011، عل ــذ الع ــى من اأول
خــال  مــن  التنفيــذ  يكــون  أن 
ــاق  ــى ااتف ــه عل ــراف الموقع ااط
ــم  ــا أن يت ــود هن ــط. والمقص فق
ــات  ــر لنقاب ــاد الح ــش ااتح تهمي

عمــال البحريــن.  
ولــم يكتــفِ ااتحاد لعــام لنقابات 
 )GFBTU( البحريــن  عمــال 
ــاول  ــي التط ــرف ف ــل أس ــذا ب به
والتجنــي علــى الوطــن بقولــه »إذ 
ــام  ــر الع ــن المدي ــمعنا م ــا س كم
والمتحدثيــن أن العمــل الائــق 
الجــواب  هــو  الفقــر  ومكافحــة 
تطرحهــا  التــي  اأســئلة  علــى 
ااجتماعــي  الغليــان  ظواهــر 
وانــداع العنــف وعدم ااســتقرار«  
وهــا هــو اآن يبــرر ظواهــر العنف 
بأنهــا ذريعــة لعــدم توفــر أعمــال 
المطلــوب..!!  بالشــكل  مناســبة 
إن كان هــذا منطقــك يــا ااتحــاد 
العــام فــإن جميــع بلــدان العالــم 
ســتغرق فــي أحــداث العنــف الغيــر 
فليــس  والهمجيــة،  متحضــره 
ــة  ــن البطال ــو م ــة تخل ــاك دول هن
المقنعــه أو مــن الباحثيــن عــن 
حتــى  ذلــك  تجــد  ولــن  عمــل، 

وأكثرهــا  العالــم  دول  أرقــى  فــي 
ااتحــاد  أيهــا  نرجــوك  تحضــرًا. 
بإلقــاء  أن تصمــت وأن ا تســتمر 
والتحرضيــات  التفاهــات«   « هــذه 
ا  التــي  والعــداء  العنــف  علــى 
عمالــي.  اتحــاد  لمســتوى  ترتقــي 
وجــاء فــي كلمــة ااتحــاد العــام نصًا 
ــو  ــادي أدع ــال ب ــم عم ــي باس »إنن
بقــوة طرفــي اإنتــاج لهــذا ااتفــاق 
اتحادنــا معهمــا«...  الــذي وقعــه 
ــا  ــام هن ــاد الع ــدث ااتح ــا يح عندم
باســم عمــال البحريــن، هــل يتحــدث 
عــن أكثر مــن 3000 عامــل كان هو 
ــي فصلهــم وخســارتهم  ــبب ف الس

لرواتــب أكثــر مــن عاميــن؟ 
فــي حقيقــه اأمــر لــم نســتغرب 
كثيــرًا  مــن الكلمــة التــي القاهــا 
ــل  ــر العم ــي مؤتم ــام ف ــاد الع ااتح
الدولــي فنحــن نعلــم جيــدًا بأنــه ا 
يســير بخطــى قيــادة اتحــاد عمالــي 
فهــو ليــس ســوى دميــة مــن دمــى 
تقــوم  »المســرح«  الماريونيــت 
ــا  ــي يتبعه ــية الت ــة السياس الجمعي
بتحريكهــا حســب أجندتهــا التــي 
العلــن،  علــى  مكشــوفه  أصبحــت 
ــيقع  ــاف س ــة المط ــي نهاي ــه ف وبأن
مــن  وســيلوم  أعمالــه  شــر  فــي 
يلــوم ولــن يكــون هنــاك أي مبــرر.  
وفــي الختــام نقــول لاتحــاد العــام 
 ،)GFBTU( لنقابــات عمال البحريــن
نقــول لهــم مــن بــاب النصيحــة 
والحــرص علــى حفــظ ســمعة البلــد 
ارتقــوا فــي تمثيلكــم هــذا الوطــن 
الغالــي، أنــه كمــا كان يقــول نائــب 

ــلتونه«.  ــابق »فش س

ااتحـاد العـام اتـحـاد العـار.. 

العامل  18

مفاجأة الغرفة 

وعلــى طــاري ااحــداث الغريبــة 
والطريفــة فــي مؤتمــر العمــل 
لغرفــة  كان  والتــي  الدولــي 
ــن دور  ــة البحري ــارة وصناع تج
عضــو  ألقــى  فيهــا،  حافــل 
تجــارة  غرفــة  إدارة  مجلــس 
كلمــه  البحريــن  وصناعــة 
ــن  ــي حي ــة ف ــة اانجليزي باللغ
بلغتــه  يتحــدث  وفــد  كل  أن 
اأصليــة مــن بــاب اانتمــاء 
والفخــر وااعتــزاز، حيــن يوجــد 
وليــس  للدبلجــه  ســماعات 
هنــاك داعــي إلقــاء الكلمــة 
بلغــة أخــرى، وهــو مــا أثــار 
العربيــة  الوفــود  اســتغراب 

المؤتمــر! فــي  الحاضــرة 



صــدر كتــاب جديــد مــن تأليــف الرفيــق الدكتــور يعقــوب يوســف 
الجناحــي بعنــوان » أحــداث فبرايــر - مــارس 2011 وتفاقــم أزمــة 
اليســار« ، ويضــم الكتــاب ثاثــة فصــول، أحــداث فبرايــر - مــارس 2011 
والشــرخ المجتمعــي، فــي الذكــرى الســتين مــاض مجيــد وحاضــر متعثــر 
)مراجعــة نقديــة للوضــع التنظيمــي والسياســي للمنبــر التقدمــي(، 
ــي.   ــق وثائق ــى ملح ــة إل ــة بااضاف ــن خاتم ــارة ع ــث عب ــل الثال والفص
ــداث 14  ــن اح ــام 2016 ع ــي ع ــداره ف ــم إص ــذي ت ــاب ال ــدث الكت ويتح
ــدد  ــقوط ع ــة وس ــات دامي ــوع  صدام ــن ووق ــي البحري ــر 2011 ف فبراي
كبيــر مــن الضحايــا حيــث صعــدت المعارضــة مــن مطالبهــا التــي لــم 
ــج عنهــا انحســار  ــات المجتمــع ممــا نت ــع مكون ــول جمي ــى قب تحــظَ  عل

ــًا! ــع طائفي ــطار المجتم ــة وانش ــي طائف ــة ف المعارض

أحداث فبراير - مارس 2011 وتفاقم 
أزمة اليسار في البحرين

عمــل  هــو  النقابــات  عمــل  ان 
اقتصــادي رغــم أنــه محطــة جــذب 
سياســي لكــن عندمــا يســمح بتدخــل 
تفقــد  النقابــي  فــي  السياســي 
تنحــرف  و  اســتقاليتها  النقابــة 
ــوز  ــه يج ــا أن ــا كم ــار مهامه ــن مس ع
للنقابــات أن تتخــذ مواقــف مرئيــة 
ســلبية و صارمــة فــي اتجــاه معاكــس 
فــي فتــرات المســاومات للحفــاظ علــى 
البنــاء النقابــي مــن ااتجــاه الطائفــي 
ــل و  ــى العم ــاظ عل ــي و الحف الغوغائ
عــدم اانجــرار وراء التطــرف اليمينــي 
أو اليســاري  .. لمــاذا وافــق ) العمــال( 
علــى صلــح برســت المــذل اليــس مــن 
ــبات ..... ــى المكتس ــاظ عل ــل الحف اج

ــاد  ــن ااتح ــول م ــو مقب ــس ماه فلي
ــو  ــن ه ــال البحري ــات عم ــام لنقاب الع
غيــر مقبــول لنقابــة عمال البــا و ليس 

ماهــو مقبــول بالنســبة للمنبــر 
فــي الرؤيــة السياســية اإصاحية 
هــو غيــر مقبــول بالنســبة لنقابــة 
البــا ..    و التعدديــة النقابيــة حــق  
لجميــع النقابــات و أميركا جلســت 
فــي الماضــي و تجلــس اليــوم مــع 
روســيا رغــم الصواريــخ الموجهــة 
ــول  ــا يق ــض و كم ــم البع لبعضه
علــى  الوضــع  هكــذا  فاديميــر 
عليــه  يريــد  ا  فمــن  اأرض 
بالذهــاب إلــى القمــر.... فرغــم 
وجــود فائــض القيمــة و لكنــه 
العــام   القانــون  ضمــن  أيضــا 
وحــدة و صــراع ااضــداد و ا يجــوز 
أو  تجاهلهــا   أو  المراحــل  حــرق 
النظــر إلــى جــزء مــن توجهــات 
العمــال و إلغــاء المصالــح الكليــة 

للطبقــة العاملــة .
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ماهو عمل النقابات؟ 
بقلم  النقابي /  مهدي محمد 

أمين سر نقابة التأمين 

فيذيه
ة التن

اإدار

الزيادة السنوية طعنه من الخلف ..  



حيدر: عامل من ذهب

رحيله صدمه لعمال البا ولعائلته.. كان محبوبًا ويحب الخير 
التقــت نشــرة عمــال البــا بالعامــل عبدالرضــا 
حيــدر  الشــاب  المرحــوم  وزميــل  صديــق 
ــوم  ــال للمرح ــة العم ــر محب ــن س ــا ع ليخبرن
مــع  معاناتــه  وقصــة  حياتــه  عــن  ونبــذه 
ــه  ــا حديث ــدأ عبدالرض ــىء، يب ــرض المفاج الم
ــمي  ــول : أس ــن فيق ــن امعتي ــدًا بعيني متنه
عبدالرضاعبدالكريــم الشــيخ التحقت للشــركه 
اعمــل  بنــات  خمــس  لــدي   2004/10/1
كســائق للشــحانات فــي شــركة البــا منــذ 12 
ســنه، التقيــت بالمرحــوم حيــدر بالشــركة فــي 
بدايــة عملــي البــا فهــو يعمــل مثلــي ســائق 
شــاحنات ثــم توطــدت العاقــة لتصبــح عاقــة 
أكثــر مــن اخويــة فقــد كنــا نخــرج ســويًا بعــد 
ــض ا  ــع بع ــافر م ــويًا، نس ــأكل س ــل،  ن العم
ــا  ــد رؤيتن ــاء عن ــارب والزم ــرق وكان ااق نفت
يقولــون » أنــت مــع حيــدر، ويــاك ويــاك، 
ــاعات  ــوى س ــرق س ــا ا نفت ــره« انن ــا وآخ دني
ــة  ــذه الطريق ــه به ــد كان رحيل ــدودة، فق مح

ــرة. ــارة كبي ــي وخس ــة ل ــة صدم المفاجئ

يكمــل عبدالرضــا حديثــه عــن عامــل البــا 
ــد  ــن موالي ــي م ــد العال ــدر أحم ــوم حي المرح
1974 فيقــول: حيــدر متــزوج ولديــه 3 بنــات 
3 اواد ) ايمــن، علــي، هــادي، دينــا،  نــور،  
منــى ( هــو انســان اجتماعــي بطبعــه محبــوب 
جــدًا مــن قبــل زمائــه وأقاربــه متواضــع يحــب 
مســاعدة اآخريــن.. تقاعــد مــن فترة بســيطة 
ــات  ــد مح ــي اح ــل ف ــا ليعم ــركة الب ــن ش م
حلــم  لديــه  فقــد كان  والبنــاء،  المقــاوات 
ــج«  ــد ب«البك ــك تقاع ــزًا لذل ــي من ــأن يبن ب
ــاس.  ــر اأس ــع حج ــام بوض ــترى أرض وق وأش
وكان ســعيد جــدًا بأنــه ســيحقق هــذا الحلــم 

ــرًا.  ــاه اخي ــا تمن ــا م ــذي طالم ال

قبــل وفــاة المرحــوم بأيــام كنــا قــد عدنــا لتونــا 
ــه  ــتلزمات الازم ــض المس ــراء بع ــي لش ــن دب م
فــي بنــاء البيــت، واتصــل لــي اليــوم الثانــي 
ــي  ــد ف ــه راق ــي ان ــن واخبرن ــا للبحري ــن عودتن م
الســلمانيه فلــم اصــدق ذلــك وضننــت انــه يمــزح 
ــم  ــي ول ــي دب ــه ف ــت مع ــد كن ــه فق ــي كعادت مع
ــه  ــي بأن ــم أخبرن ــيء، ث ــن أي ش ــكو م ــن يش يك
ــع غرفــه  راقــد فــي الســلمانيه فــي الطابــق الراب

مســرعًا.  لزيارتــه  فذهبــت   )10(
ســألته عــن الــذي حــدث فقــال لــي 
بأنــه قــد حصــل لــه نزيــف فــي اللثه 
فظــن بــان لديــه التهــاب فــي اللثه.  
ولــدى زيــارة طبيــب ااســنان أخبره 
بأنــه ا يشــكو مــن التهــاب ولكنــه 
ســيعمل تنظيــف لــه وهــو مــا أدى 
ثــم توجــه  النزيــف،  زيــادة  إلــى 
الســلمانيه  مستشــفى  لطــوارىء 
الطبــي ليكتشــف بــان لديــه نقــص 
شــديد فــي صفائــح الــدم المهمــه 
ــد  ــة عن ــة دموي ــع جلط ــي تصني ف
حــدوث أي جــرح، وبالتالــي ا يحــدث 
كان  وإن  حتــى  للنزيــف  توقــف 
ــؤدي  ــن أن ي ــيط فيمك ــرح بس الج
ــد  ــة وفق ــرة طويل ــف لفت ــى نزي إل
ــت  ــدم ، وكن ــن ال ــرة م ــة كبي كمي
ارى حيــدر يعانــي عنــد زيارتــي لــه 
فقــد كانــت توضــع لــه مــن 3 إلــى 

ــح دم. ــاس صفائ 4 اكي

فــي يــوم اأحــد بتاريــخ 17 يوليــو 
2016  تــم عمــل العمليــة بالرغــم 
مــن خطورتهــا ولكــن الدكتــور 
ــدا  ــر ج ــا خط ــأن تأخيره ــا ب اخبرن

ــد  ــة بنجــاح وعن ــدر، وتمــت العملي ــى صحــة حي عل
اتصالــي ابنــه للتطمــن عليــه قــال لــي بــأن 
العمليــة تمــت علــى مايــرام ولكــن قــد حدثــت لــه 
ســكته قلبيــه بعــد انتهــاء العمليــه وقــد اســتطاع 
بصحــة  اآن  وهــو  لــه  انعــاش  عمــل  ااطبــاء 
جيــدة، فاطمئــن قلبــي لــكام ابنــه. وفــي الســاعة 
التاســعة ليــًا اتصــل لــي ابنــه ايمــن مــرة أخــرى 
ليخبرنــي بــأن والــده حيــدر قــد فــارق الحيــاة. 

أراك هـجـرتــنـي هـجــرا طـويـا  
                                                                                                     وما عودتني مــن قبــل ذاكـا

 عـهـدتـك ا تـطـيـق الصـبر عـني
                                                                                                    وتعصي في ودادي من نهاكا

ومـــا فـارقــتــنـي طـوعـا ولـكـن
                                                                                                      دهاك من المنيـة ما دهــاكـا

 يــعــز عـلـيّ حـيـن أديــر عــيـنـي
                                                                                                     أفتـش فـى المكـان وا أراكـــا

وا زال الســـــــام عــلـيـك مـنـي
                                                                                                     يـرفّ مــع النسيم على ذراكـــا

أبيات شعرية لبهاء الدين زهير، مهداة إلى روح المرحوم )حيدر( على لسان صديقه )عبدالرضا(

o المرحوم 
حيدر العالي .
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ولــم اكــن مصدقــا مــا ســمعته وذهبــت مســرعا للســلمانية ووجدته 
مغطــى بالقمــاش اابيــض وعندهــا تأكــدت بــأن حيــدر قــد رحــل، 
وفقــدت برحيلــه أخ لــم تلــده أمــي، وذكريــات جميلــة تجمعنــا معــًا 
ذهبــت معــه ولــن تعــود. فتذكــرت عندمــا كان راقــدا بالســلمانيه 
أخبرنــي بانــه قــد طلــب مــن الدكتــور فــي يــوم العيــد أن يكتــب لــه 
رخصــة ليلبــس الثــوب الــذي قمنــا بتفصيله ســوية، قبــل ان يصيبه 
المــرض الــذي أودى بحياتــه دون ســابق انــذار ودون ان يمهــد 
ــل  ــل العم ــدر. زمي ــيخطف حي ــوت س ــأن الم ــق ب ــره لتصدي ــا فت لن
وصديقــي المقــرب الــذي جمعتنــي بــه البــا لــن نلتقــي بــه مجــددًا.

حيــدر كان مثــال للكفــاح وااصــرار مــن أجــل لقمــة العيــش، 
ــل  ــد عم ــه كفق ــغال مختلف ــام بأش ــدة وق ــن عدي ــي اماك ــل ف فعم
ــم  ــي قس ــات وف ــع التأمين ــي مجم ــال وف ــد ج ــدى محم ــارة ل بالنج
اأمــن بمجمــع المارينــا وعمــل فــي أحمــد منصــور للمقــاوات 
قبــل ان يتلقــى اتصــال التعييــن مــن شــركة البــا عندمــا كان 
اتصــال  الكويــت وهــو  للعمــل والدراســة فــي دولــة  مســافرا 
ــي  ــل ف ــأن يعم ــر ب ــذ الصغ ــه من ــد كان حلم ــه، فق ــم ب كان يحل
شــركة البــا، بينمــا كان حلمــه الثانــي أن يبنــي بيــت ويعيــش 
ــق  ــركة ليحق ــن الش ــد م ــد تقاع ــاءه. ولق ــه وأبن ــو وزوجت ــه ه في
حلمــه ولكــن المــوت كان أســرع مــن أن يتحقــق هــذا الحلــم. 

فــي العمــل كان حيــدر متســامح جــدًا ويتقبــل الطــرف اآخــر ولــم 
ــد كان  ــكال، فق ــن ااش ــكل م ــأي ش ــا ب ــددا او متعصب ــن متش يك
علــى عكــس ذلــك منفتــح علــى اآخريــن ويتحمــل النقــد ويعمــل 

علــى تطويــر نفســه دائمــًا. 

ــه مــع المرحــوم  ــاء عمل وعــن المواقــف الطريفــه التــي حدثــت اثن
ــا  ــي اتذكره ــة الت ــف الطريف ــن المواق ــا : م ــول عبدالرض ــدر يق حي
ــفرطاس«  ــه »الس ــر مع ــا كان يحض ــركة الب ــه بش ــة عمل ــي بداي ف
أو طاســة الســفر وهــي عــدة أوانــي بعضهــا فــوق بعــض مشــكلة 
ــام  ــه الطع ــد ل ــه تع ــت زوجت ــد كان ــات، فق ــمى الطاس ــات تس طبق
ــعيد  ــي س ــع حج ــدرب م ــا نت ــا حينه ــل، وكن ــه للعم ــره مع ويحض
وكان حينهــا يشــعر ببعــض الخجــل مــن المســؤول فســألته مازحــا 

ــن. ــا ضاحكي ــيها وانفجرن ــد نس ــه ق ــي بان ــا فاخبرن عنه

ويختتــم عبدالرضــا حديثــه بشــكر 
نقابــة عمــال البــا فيقــول : »فــي 

ــكر  ــا ان اش ــن هن ــام اود م الخت
نقابــه عمــال البا وخاصــة علي 
البنعلــي فهــو دائمــا بالقــرب 
وحضــوره مميــز وشــهادتي 
معــه مجروحــه فــي اهتمامــه 
وقــد كانــت النقابــة حاضــرة 
وفــاة  وفــي  التشــييع  فــي 
ــا  ــه معن ــت واقف ــدر وكان حي

ــى ان  ــا اتمن ــرته، كم ــع أس وم
يتــم تحقيــق حلــم المرحــوم 
ببنــاء البيــت فهــو يعيــش مــع 

والدتــه فــي منــزل العائلــة 
يعلــم  اه  اآن  ولكــن 

ــاء  أيــن ســيعيش اابن
وإلــى أيــن ســيلجأون 

وانــا كلــي ايمــان 
عمــال  بنقابــة 

ووقوفهــا  البــا 
مــع  المشــرف 

ــا«.  ــال الب عم

 المرحوم 
حيدر العالي .

العامل  21

o صورة تجمع حيدر وصديقه عبد الرضا.

o  أثناء عمله في شركة البا. ) ثاني عامل من اليمين ( 

o بعد تقاعده من البا. 

o المرحوم حيدر مع زوجته وأبناءه المتفوقين.  



تحــت رعايــة شــركة البــا وبالشــراكة 
بمناســبة  البــا،  نقابــة عمــال  مــع 
اأول مــن مايو/آيــار، أقامــت النقابــة 
وعائاتهــم  العمــال  أعضائهــا 
ــوم العالمــي  ــرة بـ»الي ــة كبي احتفالي
ــاا  ــت إقب ــي اق ــال« والت ــد العم لعي
كبيــرًا مــن العمــال وعائاتهــم علــى 
عيــن  بمنتجــع  كامــل  يــوم  مــدار 

عــذاري.
ــاه  ــة تج ــج النقاب ــن برنام ــزء م وكج
المســؤولية ااجتماعيــة نحــو العمال 
ــكل  ــاء بش ــذي ج ــة وال ــاء النقاب أعض
الرفــاق  بهجــة  وســط  تفاعلــي، 
وبمشــاركة  وعائاتهــم،  العمــال 
أعضــاء مجلــس إدارة نقابــة عمــال 
البــا وإداريــي الشــركة فرحــة هــذا 
المناســبة،  هــذه  بإحيــاء  الجمــع 
أجمــل  بقضــاء  العمــال  اســتمتع 

لديهــم.  المفضلــة  اللحظــات 
هــذا وقــد تمكــن أبنــاء العمــال مــن 
النشــاط  فــي  المشــاركة  اأطفــال 
ــن  ــذي تضم ــل، وال ــي بالحف الترفيه
منتجــع  داخــل  المختلفــة  األعــاب 
المزيــد  إلــى جانــب  عيــن عــذاري 
ــيقة،  ــة والش ــات الممتع ــن الفعالي م
باإضافــة إلــى الهدايــا التذكاريــة 
وذلــك داخــل الصالــة التــي خُصصــت 

ــا. ــال الب ــة عم لنقاب
وفــي تصريــح للرفيــق علــي البنعلــي 
البــا، بهــذه  رئيــس نقابــة عمــال 

أن  خالــه  مــن  أكــد  المناســبة 
»نقابــة عمــال البــا ترتكــز فــي 
ــع  ــوم وض ــى مفه ــا إل ــاح دوره نج
توليــه  فهــي  لــذا  أوا،  العامــل 
ــر  ــال توفي ــن خ ــرى م ــة كب أهمي
تجربــة ممتعــة لقضــاء مثــل هــذا 
الجميــع  احتفــال  وســط  اليــوم 
بمناســبة عزيــزة وجديــرة بتقديــم 
التهانــي  البــا  عمــال  نقابــة 
وعائاتهــم،  العمــال  أعضائهــا 
ومــن هنــا جــاءت فكــرة احتفاليتنــا 
ــذاري  ــن ع ــي عي ــال ف ــد العم بعي
بهيــج  يــوم  لقضــاء  الترفيهــي، 
فــي محاولــة منــا إدخــال الفرحــة 
العمــال  قلــوب  إلــى  والســرور 
ــن  ــة ع ــر النقاب ــم، ولتعب وعائاته
تقديرهــا للرفــاق أعضــاء النقابة«. 
الســادة  شــارك  وقــد  هــذا   
أعضــاء النقابــة الرفــاق العمــال 
القريــب  اليــوم  بهــذا  فرحتهــم 
يمثــل  والــذي  نفوســهم،  إلــى 
والبــذل  العمالــي  النضــال  رمــز 
ــى حقوقهــم  والعطــاء للحفــاظ عل
علــى  المشــروعة  ومكتســباتهم 
مــدار تاريــخ عمــال البــا، الذيــن 
التضحيــة  إلــى  دائمــا  يســعون 
الوطــن  إعــاء شــأن  أجــل  مــن 
رفعــة  وإثبــات  اإنتــاج  وزيــادة 
فــي  البحرينــي  العامــل  مكانــة 

البــا.    شــركة 

نقابــة عمــال البــا تشــارك اإدارة التنفيذيــة احتفـ
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التنفيذيــة احتفــاات عيــد العمــال بمنتــزه عــذاري 
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المـؤتمـر السـادس عشــر لاتحـاد العــام لنقــابــات عــمــال الســودان  

بأطيــب  جميعــًا  اليكــم  نتقــدم 
التحايــا والتمنيــات متمنيــن لكــم 
الســودان  ولشــعب  ولمؤتمركــم 
وطبقــة  وشــعبًا  الشــقيق حكومــة 
عاملــة  كل النجــاح والتوفيــق فــي 
النبيلــة  اأهــداف  تحقيــق  ســبيل 
التــي مــن أجلهــا عقــد هــذا المؤتمر. 
فــي حيــاة اأمــم والشــعوب أيــام 
ا  راســخة  خالــدة  تظــل  وتواريــخ 
العــام  ااتحــاد  ومواقــف  تنســى، 
لنقابــات عمــال الســودان فــي تاريــخ 
الســودان وحاضــره ســتظل مكتوبــة 
بمــاء مــن الذهــب علــى صفحــات 
ــة  ــي والحرك ــودان الوطن ــخ الس تاري
ــة  ــة بفضــل مواقفــه العمالي العمالي
ااتحــاد  إن  المشــرفة.  الوطنيــة 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
يحيــي ويقــدر جهودكــم الصادقــة 
لعقــد مؤتمــر اتحادكــم علــى اســس 
ديمقراطيــة قائمــة علــى العدالــة 
والمســاواة ومشــاركة الجميــع فــي 

كلمــة ااتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن 

انعقاد المؤتمر السادس عشر في الخرطوم

انعقــد بالخرطــوم المؤتمــر العــام الســادس عشــر 
ــي  ــى يوم ــودان ف ــال الس ــات عم ــام لنقاب ــاد الع لاتح
التاســع والعاشــر مــن شــهر مايــو عــام 2016م بقاعــة 
الصداقــة والــذى جــاء تحــت شــعار »دفعــًا لإنتــاج 

ودعمــًا للحــوار وااســتقرار والســام.«

وجــاء انعقــاد المؤتمــر وبادنــا تشــهد مرحلــة تاريخيــة 
مهمــة وبــزوغ فجــر جديــد أسســت لــه فعاليــات الحــوار 
الوطنــي وبشــرت بــه مخرجــات الحــوار المجتمعــي 
الــذى تداعــت لــه فئــات وقطاعــات الشــعب الســوداني 
وتنــادت لمائدتــه كل أطيــاف السياســة والمجتمــع،  
ــم  ــدا ول ــتثن أح ــم تس ــة ل ــة صالح ــه بيئ ــرت ل وتواف
تحجــر المشــاركة علــى فئــة مــن الفئــات أو قطــاع مــن 
ــرت  ــاح فوف ــة الس ــواب لحمل ــرعت اأب ــات وأش القطاع
لهــم الضمانــات للمشــاركة المباشــرة فــى كل أمــٍر 
ــدار  ــف ت ــم ، وكي ــاد وتحك ــدار الب ــف ت ــى كي ــع ف جام
العاقــات بيــن مســتويات حكمهــا وتنظــم ، ودلــف 
ــلطات  ــروات والس ــع الث ــة وتوزي ــة التنمي ــوار لعدال الح
وإنديــاح الحريــات ، وبســط الشــورى ، وتأســيس نظــام 
بمعــاش  مهتمــًا  مظلتــه  وبســط  عــادل  إجتماعــي 
ــع  ــاد مجتم ــن إيج ــاس المتي ــو اأس ــذى ه ــاس ال الن

ــل . ــتقر وفاع ــن مس آم
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ومســتقلة،  فاعلــة  نقابيــة  منظمــة 
اســتطاعت ان تمــارس دورهــا ونشــاطاتها 
ونضااتهــا مــن أجــل المحافظــة علــى 
وتعزيزهــا  للعمــال  اأساســية  الحقــوق 
وحمايتهــا ليتســنى للمواطــن الســوداني 
ــد  ــان. ينعق ــة وأم ــش بكرام ــل العي العام
صعبــة  ظــروف  ظــل  فــي  مؤتمركــم 
العربيــة  شــعوبنا  بهــا  تمــر  ومعقــدة 
نتيجــة  العربيــة  العاملــة  والطبقــة 
ااوضــاع غيــر الطبيعيــة التــي فرضت على 
بلداننــا مــن اوضــاع اقتصاديــة وسياســية 
القضايــا  فيهــا  تتشــابك  واجتماعيــة 
والمصالــح الوطنيــة وااقليميــة والدوليــة 
تكــون فيهــا شــعوبنا هــي الخاســر ااكبــر 
مــن هــذه ااوضــاع المترديــة . وحيــث ان 
الحركــة النقابيــة، فــي الوقــت الراهــن 
تلعــب دورا مهمــا فــي نطــاق الحركــة 
ااجتماعيــة ويســتمد هــذا الــدور اهميتــه 
تتبــوأه  الــذي  المرمــوق  المركــز  مــن 
الطبقــة العاملــة ،فــي هــذا العصــر، حيــث 
أحداثـــه. أهــم  علــى  بصمتهــا  توضــع 



ــام (  ــتقرار والس ــوار وااس ــًا للح ــاج ودعم ــًا لإنت ) دفع
ــات عمــال الســودان   لقــد أوصــى المؤتمــر الســادس عشــر لاتحــاد العــام لنقاب
بمراجعــة ائحــة البنيــان النقابــي ممــا يســهل تكويــن الوحــدات وإعــادة النظــر 
فــى الحــد اأدنــي للعامليــن فــى الوحــدات النقابيــة والفرعيــات والتواصــل مــع 
ــض  ــة بع ــه ومراجع ــوم خدمات ــد رس ــق لتحدي ــل للتواف ــات العم ــجل تنظيم مس
مســميات ومكونــات التنظيمــات النقابيــة ممــا يتوافــق مــع مســميات الــوزارات 
والنقابــات العامــة والعمــل علــى ثبــات الهيــكل النقابــي لتمكيــن النقابــات مــن 

ــذ خططهــا اإســتراتيجية . تنفي
كمــا نــادت التوصيــات بااســتفادة مــن الخبــرات الوطنيــة فــى إدارة المشــروعات 
ــم  ــون لتنظي ــتصدار قان ــى اس ــل عل ــا والعم ــة وغيره ــئ البحري ــرى كالموان الكب
العمالــة الوافــدة، وإجــازة رفــع إشــتراك ااتحــاد العــام وااتحــادات الوائيــة 
مــن أربعــة جنيهــات كحــد أدنــى الــى ســتة كحــد أقصــى علــى أن يكــون نصيــب 
ــح  ــه مــن كل عامــل لصال ــغ واحــد جني ــن، واســتقطاع مبل ااتحــاد العــام جنيهي
مجهــودات الدفــاع الشــعبي، والعمــل علــى إجــازة قانــون ينظــم القطــاع الحــر غير 
المنظــم واســتصدار وثائــق تعريفيــة لــه تمهيــدًا إدخالــه تحــت مظلــة الحمايــة 
ااجتماعيــة ) ضمــان اجتماعــي - وتأميــن صحــي - تجربــة وايــة الخرطــوم 

ــال(. كمث
وابــرزت التوصيــات العمــل علــى وضــع لوائــح لتنظيــم عمــل مواقــف الســيارات 
كحــق أصيــل للنقابــات وفــق القانــون والســعى لتنفيــذ قــرار رفــع ســن المعــاش 

مــن 60 الــى 65 للقطــاع الخــاص إســوة بالقطــاع العــام . 
وفــى إطــار المحــور الوطنــي خلصــت التوصيــات الــى تأكيــد مبــدأ الحــوار لحســم 
ــرادًا  ــتثنى أحــدًا أف ــذى ا يس ــي ال ــوار الوطن ــدة الح ــر مائ ــة عب ــات الداخلي الخاف
وجماعــات باعتبــاره الســبيل الوحيــد ايقــاف استنـــزاف البــاد وحفــظ ااســتقرار 
واأمــن والســلم ااجتماعــي ودعــوة حملة الســاح فى جيــوب النيــل اأزرق وبعض 
ــى  ــات عل ــداءات والتعدي ــاف ااعت ــة إيق ــال النوب ــان وجب ــوب كردف ــع بجن المواق
المواطنيــن واســتغال فــرص الحــوار المتاحــة لتحقيــق اأهــداف وحقــن الدمــاء 
ــي  ــوار الوطن ــب الح ــى رك ــوا إل ــن انضم ــاح الذي ــة الس ــل حمل ــادة بفصائ واإش
ــن  ــودان آم ــوًا لس ــي وص ــي والمجتمع ــوار الوطن ــة للح ــة النقابي ــم الحرك ودع
ــن اأرض  ــى بط ــة ف ــرة والكامن ــه الظاه ــوارده وثروات ــن م ــتفيدًا م ــتقر مس مس
وخيــرات الســماء ودعــوة كافــة القــوى السياســية الوطنيــة لتحمــل مســئولياتها 

التاريخيــة تجــاه قضايــا الوطــن الملحــة .
امــا توصيــات المحــور القومــي فنــادت بمســاندة عمــال وشــعب فلســطين ضــد 
سياســات العــدو الصهيونــي المحتــل ودعــم قيــام دولــة فلســطين علــى كامــل 
اأراضــي العربيــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف وإدانــة ممارســات 
ــن  ــورية م ــوان الس ــي والج ــوب اللبنان ــى الجن ــرائيل ف ــة إس ــمى بدويل ــا يس م

ــرات المنطقتيــن. إهــاك للحــرث والنســل وتجريــف خي

ــدة  ــة الوح ــام لمنظم ــن الع ــة اأمي كلم
النقابيــة اإفريقيــة الرفيــق أرزقي مزهود

عــن  أعبــر  أن  لــي  يطيــب 
ســعادتي البالغــة  بوجــودي 
بينكــم اليــوم كــي أشــارك 
هــذا  فعاليــات  معكــم 
ــر.  ــارك و الموق ــر المب المؤتم
كمــا يســرني أن أنقــل إليكــم 
والعمــال  الشــعب  وإلــى 
أعضــاء  باســم  الســودانيين 
ــة  ــذي لمنظم ــب التنفي المكت
ــة         ــة اإفريقي ــدة النقابي الوح
النقابيــة  والمنظمــات 

الوطنيــة اأعضــاء و30 مليونــا مــن العامــات و العمــال 
اأفارقــة تحياتــي اأخويــة والنضاليــة.   وباســمهم أشــكركم 
جزيــل الشــكر علــى هــذه الدعــوة الكريمــة التــي تعبــر عــن 
عمــق ومتانــة العاقات و اأواصــر التي تربط بيــن منظمتينا. 
لقــد جئنــا إلــى الســودان لنحضــر هــذا العــرس النقابــي          
والنضالــي ونعبــر كذلــك عــن تضامننــا الكامــل مــع الشــعب 
والعمــال الســودانيين الذيــن يكــدون بــا كلــل وا ممــل من 
ــا  ــم م ــم رغ ــار عنه ــك الحص ــم وف ــاد بلده ــاء اقتص ــل بن أج
يعانونــه جــراء تداعياتــه.  إننــا نقــدر وزر هــذا الحصــار الجائــر 
وتداعياتــه علــى ااقتصاد ومعيشــة العمــال  وعائاتهــم. إننا 
ــقيق  ــوداني الش ــعب الس ــا  الش ــك أيه ــم مع ــعر ونتقاس نش
ــك  ــك و تركيع ــد  تجويع ــض يري ــرف أن  البع ــك  ونع معانات
حينمــا اختــرت بــكل ســيادة ســبيل الوحــدة والحريــة والعــزة 
والكرامــة. لقــد صــدق الحــاج أحمــد ســيكو تــوري حينمــا قــال 
لفرنســا » أفضــل أن أعيــش فقيــرا فــي الحريــة وا عبــدا 
فــي الرخــاء«. إن الشــعب الــذي يفقــد كرامتــه ا يســتحق أن 

يعيــش حــرا ومحكــوم عليــه أن يعيــش ذليــا.  
بالتوصيــات  ســيخرج  هــذا  مؤتمركــم  أن  مـــتأكد  إننــي 
ــيضيف  ــداف وس ــادئ واأه ــذه المب ــد ه ــي تؤك ــح الت واللوائ
ــز  ــل تعزي ــن أج ــة م ــوة و عزيم ــودانيين ق ــال الس ــى العم إل
مكاســبهم  تطويــر اقتصــاد بلدهــم وفتــح آفــاق الثــروة  

التشــغيل للشــباب الوافــد إلــى ســوق الشــغل. 
وأخيــرا أشــكركم علــى حفــاوة ااســتقبال وحســن الضيافــة. 

بــدأ اأميــن العــام الرفيــق اأميــن العــام لمنظمــة الوحــدة 
النقابيــة اإفريقيــة الرفيــق أرزقــي مزهــود مشــواره النضــال 
ــن  ــال الجزائريي ــام للعم ــاد الع ــوف ااتح ــي صف ــي ف النقاب
فــي نهايــة الثمانينــات منــذ أن التحــق بمنصــب عملــه بعــد 
تخرجــه مــن الجامعــة. بــدأت النضــال فــي النقابــة القاعديــة 
المحلــي   المســتوى  علــى  المســؤوليات  لتقليــد  وتــدرج 
ــة  ــحته منظم ــنة 2012  رش ــي س ــي.  ف ــوري والوطن والجمه
مؤتمرهــا  فــي  اإفريقيــة  النقابيــة  الوحــدة  أمانــة  إلــى 
ــس  ــن نف ــمبر م ــهر ديس ــة ش ــي بداي ــد ف ــذي عق ــر ال العاش
الســنة بالجزائــر. إلــى جانــب النشــاط النظامــي، مــارس مجــال 
التدريــب النقابــي عــدة ســنوات علــى المســتوى القطــري 
واإفريقــي والعربــي والدولــي وبالخصــوص بالمركــز الدولــي 
للتدريــب بتورينــو، إيطاليــا التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة. 

الذاتيــة  الســيرة 

المـؤتمـر السـادس عشــر لاتحـاد العــام لنقــابــات عــمــال الســودان 
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تعبيــرًا  بيــد  يــدًا  جريــش  هيانــة  ضربــت 
عــن ضيــق الحــال. كانــت قــد اســتنفدت كل 
اللعينــة  الفاتــورة  لدفــع  الممكنــة  الوســائل 
ــذه  ــر ه ــة. آخ ــن دون نتيج ــفى م ــي المستش ف
ااحتمــاات كانــت زيــارة »بيــك« بلــدة رحبــة 
ونائبهــا رؤوف حنــا. فزوجهــا إبراهيــم الراقــد 
فــي ســرير المستشــفى كان مــن مؤيديــه. طلــب 
»البيــك« اإقطاعــي مــا لــم يكــن فــي المقــدور. 
ــة  ــرات الثمانمئ ــاء اللي ــزل لق ــن المن ــألها ره س
ــوي اقتراضهــا. لكــن البيــت إرث  ــي كانــت تن الت
مشــترك لزوجهــا وإخوتــه. عــادت باكيــة إلــى 
المنــزل هــي التــي تجرّعــت الفقــر باكــرًا بعدمــا 
عملــت خادمــة ومربيــة فــي منــازل الميســورين.

ــع  ــى أمــه وبل ــة، إل ــاء هيان ــا، ثانــي أبن نظــر حن
طعــم الغبــن مــع ريقــه. لكــن الفتــى ابــن 
الرابعــة عشــرة الــذي كان يومهــا فــي بدايــة 
أن  وقــرر  شــفتيه  بمــّط  يكتــف  لــم  وعيــه 
يتصــرف. قصــد أســتاذ الضيعــة اليــاس برهــون. 
كان برهــون يــدرس اللغــة العربيــة فــي اأيــام 
أيــام  التاميــذ فــي منزلــه  العاديــة ويثقــف 
المــال«  »رأس  كتــاب  لهــم  ويشــرح  العطلــة 
ــاه  ــان أخ ــتثمر اإنس ــف يس ــس وكي ــكارل مارك ل

اإنســان. كان برهــون شــيوعيا.

عــرض الفتــى المشــكلة علــى أســتاذه فخــط 
بيــده ووضعهــا فــي مغلــف  برهــون رســالة 
إلــى  فــورًا  يتوجــه  أن  تلميــذه  مــن  وطلــب 
طرابلــس ويســلمها أديــب كوســا، شــيوعي 
متمــول يعمــل فــي ســيراليون. ركــب حنــا الباص 
ــاب  ــرق الب ــود. ط ــوان المقص ــى العن ــه إل وتوج
وســلم الرســالة إلــى كوســا. يقــرأ كوســا الرســالة 
ثــم يفتــح الخزانــة ويخــرج منهــا ثمانمئــة ليــرة، 
يضعهــا فــي ظــرف، ويطلــب مــن ضيفــه الصغير 
اانتبــاه علــى الطريــق. لــم تكــن هبــة بــل كانــت 

ــًا. ــًا مؤج دين

ــا إلــى الضيعــة وأعطــى المــال لوالدتــه  عــاد حن
ــده مــن  ــق ســراح وال كــي تحــّل المشــكلة وتطل

ــا. ــورة فيه ــجنته الفات ــا س ــفى بعدم المستش

لــم تكــن حادثــة »البيــك« درس الظلــم اأول 
للفتــى الــذي تعلــم أن يراقــب بصمــت. فقــد 

ــام فيهــا مــن دون عشــاء،  ــرة ن ــال كثي مــرت لي
وبكــى فيهــا تحــت اللحــاف بســبب صــراخ المعدة 
كلمــا  وعويلهــا  هيانــة  وصــراخ  الفارغــة. 
ــأ  ــا زال يم ــة«. م ــم أربع ــورة رق ــرت »البل انكس
ــل  ــاف قندي ــي غ ــورة ه ــوم. البل ــى الي ــه إل رأس
المتواضــع.  المنــزل  ينيــر  كان  الــذي  الــكاز 
الميزانيــة  خــراب  يعنــي  زجاجهــا  تحطــم 
المحــدودة أصــًا. فالقــروش الثاثــة أو اأربعــة 
فــي الســتينيات، ثمــن البلــورة، كانــت ثمــن 

طبخــة تطفــئ جــوع اأســرة.

ولــد حنــا، ثانــي أخوتــه الســتة، فــي طرابلس في 
ــروف.  ــك الح ــان ف ــن ا يعرف ــام 1953 أبوي ع
عندمــا أحيــل والــده العســكري إبراهيــم غريــب 
ــاد  ــرته وع ــل أس ــش حم ــي الجي ــد ف ــى التقاع إل
بهــا إلــى بلــدة رحبــة، مســقط رأســه فــي عــكار. 
هنــاك درس حنــا فــي ابتدائيــة البلــدة الرســمية 
ــى تــرك مدرســة  ومتوســطتها بعدمــا اضطــر إل

الراهبــات فــي القبــة.

ــد كان  ــعًا. فق ــة واس ــى اابتدائي ــن مبن ــم يك ل
ــام.  ــق الع ــى الطري ــد عل ــق واح ــن طاب ــارة ع عب
أمــا صــف التلميــذ اآتــي مــن طرابلــس )الثالــث 
ــق«  ــارج »طاب ــع خ ــتقًا يق ــكان مس ــي( ف ابتدائ
اابتدائيــة لضيــق المســاحة، ويتوجــب للوصــول 
ــل  ــى اأرج ــرة عل ــادة ووع ــة ح ــود تل ــه صع إلي

ــرة. الصغي

علــى  لكــن  يطاقــان.  ا  والزمهريــر  البــرد 
مخايــل،  أبــو  دكان  يقــع  »الصــف«  طريــق 
الصغــار  الصبيــة  يقــف  اإفرنجــي.  الحــداد 
عنــده ليتدفــأوا مــن حــرارة النــار التــي يوقدهــا 

الحديــد.  إذابــة  المخصــص  »المنفــخ« 

بــإدارة  مخايــل  أبــو  الصبيــُة  يســاعد  وقــد 
»المانيفيــل«  علــى  يعمــل  الــذي  »المنفــخ« 
ــخين  ــئ وتس ــه الداف ــي دكان ــوف ف ــل الوق مقاب
»الزلــط«، الحجــارة البحريــة التــي يحملونهــا 
ــة  ــا المخزّن ــم بحرارته ــرق أصابعه ــم لتح معه
خــال رحلــة الطريــق الشــاقة. ومــن اشــترت لــه 
أمــه جزمــة »كان أبــو زيــد خالــه«. أمــا الباقــون 
فســتغرق أحذيتهــم فــي ميــاه اأمطــار إلــى أن 

يدركهــم المــرض.

»خذ ما تريد وغادر«
عندمــا أنهــى الفتــى المرحلــة المتوســطة كان 
خيــار الدراســة الثانويــة محــدودًا بيــن خياريــن: 
إمــا القبيــات أو حلبــا. وأن القبيــات بعيــدة، 
وقــع الخيــار علــى ثانويــة حلبــا، »الثانويــة اأم 
لمعظــم أواد عــكار«. هنــاك سيشــارك حنــا فــي 
ــة  ــب »الجامع ــل مطال ــن أج ــق م ــع الطري قط
ــن  ــع المعلمي ــيتضامن م ــا س ــة« مثلم اللبناني
 1973 العــام  إضــراب  خــال  المصروفيــن 
ــاس  ــن الي ــن المصروفي ــن بي ــهير. كان م الش
برهــون، أســتاذ حنــا ورفيقــه والرجــل الــذي 

ــة. ــن المهان ــاذ م ــالة اإنق ــب رس كت

يــوم تخــرج بشــهادة البكالوريا فــرع الرياضيات 
ــى  ــده خمســين ليــرة لينــزل بهــا إل أعطــاه وال
ــن  ــر م ــت أكث ــون كان ــرات الخمس ــروت. اللي بي
نصفهــا  للوالــد.  التقاعــدي  الراتــب  نصــف 
ــتأجر  ــرير. اس ــر للس ــا اآخ ــات ونصفه للمواص
الســرير نفســه الــذي كان ينــام عليــه رفيــق آخر 
ــطة  ــة البس ــي منطق ــابا ف ــعد اه س ــمه س اس
ــرواس. ســعد اه  ــا عنــد حاجــة مــن آل ال التحت
كان قــد تخــرج تــوًا بإجــازة فــي مــادة الفيزيــاء، 

ــتئجاره. ــارع اس ــارًا فس ــا زال ح ــرير م والس

تقــدم إلــى كليــة التربية فــي الجامعــة اللبنانية 
لدراســة الكيميــاء مــع انــه كان يحــب الفيزيــاء. 
ــرا  ــوا كث ــاء كان ــى الفيزي ــن إل ــن المتقدمي لك
والـ»كوتــا« محــدودة فتــردد. لم يكن مســموحًا 
أن يرســب. شــارك فــي مســابقة الكيميــاء وكان 
واحــدًا مــن عشــرين طالبــًا فــازوا فــي امتحــان 
ــا  ــن م ــدم. لك ــتمئة متق ــن س ــن بي ــول م الدخ
ــرات  ــان اللي ــي اامتح ــوز ف ــن الف ــم م كان أه
المئتــان التــي يقبضهــا الطالــب شــهريا خــال 
ــم  ــتاذًا للتعلي ــرج أس ــا يتخ ــته ريثم ــرة دراس فت
الثانــوي. شــعر حنــا للمــرة اأولــى بالتحــرر 
مــن قيــوده ااقتصاديــة. كان إحساســًا ا يقــدر 
بثمــن. صــار بإمكانــه أن يســاعد أســرته أيضــًا.

الديمقراطــي  الشــباب  »اتحــاد  فــي  نشــط 
اللبنانــي« المقــرب مــن »الحــزب الشــيوعي 
اللبنانــي« وصــار يعمــل علــى صعيــد الجامعات، 

ــاص ... ــه الخ ــن جيب ــا م ــن كلياته ــدور بي ي
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اأستاذ المشاغب حنا غريب )1(
من لبنان :



العمــل يقتــل المــرأة وليــس الرجل...كيــف؟

إليهــا تعــرف  للعمالــة..  جذبــا  اأكثــر  قائمــة  تتصــدر  خليجيــة  دول   3

 Journal« مجلــة  ذكــرت 
 of Occupational and

 ،»Environmental Medicine

أن علمــاء مــن جامعــة وايــة 
النســاء  أن  اكتشــفوا  أوهايــو 
جــدول  وفــق  تعملــن  الاتــي 
ــن  ــدًا، تعاني ــف ج ــبوعي مكث أس
الســكري،  أمــراض  مــن 
والســرطان، وإلتهــاب المفاصــل 

القلــب. ومشــاكل 
النســاء  مــع  التجربــة  وأخــذت 
فتــرة طويلــة مــن الوقــت، أي 
قبــل بلــوغ النســاء 32 عامــًا، 
وأثبتــت أن تلــك النســوة الاتــي 
تعملــن وفــق جــدول يتعــدى 
اأســبوع،  فــي  ســاعة   40

ــد  ــة بع ــاكل صحي ــن مش تواجه
بلوغهــم 40 أو 50 عامــًا. بينمــا 
عملهــن  جــدول  الاتــي  تلــك 
اأســبوعي ا يتعــدى 40 ســاعة، 
ا تواجهــن هــذه اأمــراض مــع 

ــن. ــر الس كب
اأفعــال  ردود  العمــاء  وفســر 
هــذه لــكل مــن الجنســين، بــأن 
ــي  ــد — فه ــة اأس ــرأة حص للم
بعــد العمــل تهتــم بأطفالهــا 
ممــا  البيــت،  بأعمــال  وتقــوم 
يــؤدي إلــى اإصابــة باإجهــاد 
النهايــة  فــي  المزمــن. وكلــه 
اإصابــة  معــدل  علــى  يؤثــر 

باأمــراض.
العلمــاء  اســتنتج  هنــا،  ومــن 

فكــرة رفــض ســاعات العمــل 
الزائــدة للمــرأة. ووفقــًا للعلماء، 
هــذا  المطــاف  نهايــة  ففــي 
العمــل  أربــاب  علــى  ســيعود 
معــدل  تقليــل  أن  إذ  بالربــح، 
بيــن  بالســرطان  اإصابــة 
ــد  ــى الح ــاعد عل ــن يس الموظف
ــي  ــن الصح ــف التأمي ــن تكالي م

للشــركات.
بلــدان  مــن  العديــد  وفــي 
ــل  ــم »التقلي ــرى، ت ــم اأخ العال
ســاعات  عــدد  مــن  الحــاد« 
العمــل اأمــر أن يتوافــق مــع 
معــدل »اارتفــاع الحــاد« فــي 
الســكري أوالســرطان أومشــاكل 

القلــب!

ذكــرت دراســة بحثيــة متخصصة 
أن نمــو القــوى العاملــة بيــن 
ــاون  ــس التع ــي دول مجل مواطن
ــراوح  ــدل يت ــو بمع ــي ه الخليج
بيــن 3% و4% كل عــام، موضحــة 
ــن  ــراوح بي ــا يت ــددا إضافي أن ع
مواطــن  مليــون  و1,6   1,2
ســوق  إلــى  يدخلــون  قــد 
.2018 عــام  بحلــول  العمــل 

إحــدى  أن  الدراســة  وذكــرت 
لــدول  المميــزة  الخصائــص 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
ــوي  هــي وجــود ثمــة تقســيم ق
أســواق العمــل علــى المســتوى 
التنظيمــي  والمســتوى  الكلــي 
ســواء،  حــد  علــى  الجزئــي 
فالوافــدون يشــغلون أكثــر مــن 

80% مــن وظائف القطــاع الخاص 
التعــاون. مجلــس  دول  فــي 

ومــن بيــن البلــدان العشــرين 
ــة  ــتقطاب العمال ــي اس ــل ف اأوائ
الوافــدة علــى مســتوى العالــم 
العالــم  فــإن   ،2010 عــام 
العربــي يحظــى بتســع دول، هــي: 
 ،)%70( واإمــارات   ،)%87( قطــر 
 ..)%28( والســعودية  وعمــان 
ارتفــاع  فــي  ســاهمت  وقــد 
الوافديــن. تدفــق  مســتويات 

أن  إلــى  اإشــارة  وتجــدر 
بســوق  المتعلقــة  اإحصائيــات 
العمــل فــي دول مجلــس التعاون 
ــة،  ــدول الخليــج العربيــة متباين ل
ــدل  ــا مع ــال منه ــا يط ــة م خاص
البطالــة بيــن المواطنيــن، إا أن 

الــداات الحتميــه تؤكــد ارتفاع نســبة 
البطالــة بيــن الشــباب إلــى حــدود 
عاليــة جــدا وغيــر مقبولــة، إذ تبلــغ 
حوالــي  بينهــم  البطالــة  معــدّات 

 أغرب 5 وظائف 
كتتنــوع الوظائــف التــي تعــود بالنفــع 
المــادي علــى الموظــف، لكــن مــا هــي 
تجنــي  أن  تســتطيع  وظائــف  أغــرب 

ــوال؟ ــا اأم منه

مختبر ألعاب
تخيــل أنــك تحصــل علــى راتــب لمجــرد 
 World of Warcraft ممارســتك لعبــة

لمــدة أربــع ســاعات فــي اليــوم فقــط.

متذوق قهوة
أن تدفــع المــال للحصــول علــى فنجان 
مــن القهــوة فهــذا أمــر طبيعــي, لكــن 
أن تأخــذ راتبــًا شــهريًا لمجــرد تذوقــك 
القهــوة فهــذا غريــب, مصانــع القهــوة 
مــن  العديــد  توظــف  البرازيليــة 
ــذاق  ــذة وم ــن ل ــد م ــخاص للتأك اأش

ــتهاك. ــا لاس ــوة وصاحيته القه

سائق دراجة هوائية
إنهــا وظيفــه قيــادة دراجــات هوائيــة 
وأجهــزة  كاميــرات  بعــدة  مجهــزة 
تحديــد مواقــع للحصــول علــى خرائــط 
المناطــق الضيقــة، كلــه مــن أجــل 
أفضــل برنامــج خرائــط فــي العالــم 

.Google Maps

مختبر سرائر
رويزيــن ماديــكان طالبــة فــي مدينــة 
بيرمنجهــام فــي بريطانيــا, حصلــت 
علــى وظيفــة لــدى شــركة ســيمون 
الفاخــرة,  اأســرة  لصناعــة  هــورن 
ــدة 8  ــوم لم ــوى الن ــا س ــس عليه ولي
ــًا فــي الشــهر للحصــول  ســاعات يومي

على الراتب.

27,8% فــي حالــة المملكــة العربيــة 
البحريــن،  فــي  و%27,5  الســعودية، 
 %11 وحوالــي  عمــان،  فــي  و%20,6 
الكويــت. فــي  اإمــارات، و%9,2  فــي 
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انتخــاب الرفيــق  غســان غصــن رئيــس اتحــاد عمــال لبنــان 
العــرب العمــال  لنقابــات  الدولــي  لاتحــاد  عامــا  أمينــا 

o  رئيس اتحاد عمال لبنان / الرفيق: غسان غصن 

 ااتـحـاد العـالـمـي للنـقــابــات

ــث عشــر  عقــد المؤتمــر العــام الثال
عمــال  لنقابــات  الدولــي  لاتحــاد 
ــر . ــيخ بمص ــرم الش ــى ش ــرب ف الع

مثــل اتحــاد النقابــات العالمــي فــي 
ــندرا  ــة اليكس ــر الرفيق ــذا المؤتم ه
اإعــام  قســم  رئيــس  ليبــري 
ــت  ــد ألق ــاد. وق ــاات بااتح وااتص
عــن  فيهــا  عبــرت  تحيــة  رســالة 
ــي  ــات العالم ــاد النقاب ــن اتح تضام

مــع الشــعوب العربيــة.
ــاركة  ــام وبمش ــر الع ــب المؤتم أعق
العربيــة،  العماليــة  النقابــات 
جديــد  إدارة  مجلــس  انتخــاب 

جديــد. عــام  أميــن  وكذلــك 
ــم انتخــاب الرفيــق غســان غصــن  ت
رئيــس اتحــاد عمــال لبنــان »الســى 
جــى تــى« أمينــا عامــا جديــدا لهــذه 
التاريخيــة  اإقليميــة  المنظمــة 
للخمــس  للســنوات  والمهمــة 
القادمــة .وقــد صــوت ااتحــاد الحــر 
3 اصــوات لصالــح الرفيــق غســان 

للرفيــق  واحــد  وصــوت  غصــن 
رجــب معتــوق. 

كل  ،مــن  المجلــس  ضــم  كمــا 
العــراق  و  و ســوريا  مــن مصــر 
و الســودان و الجزائــر و ليبيــا و 
و  البحريــن وتونــس  و  الكويــت 
ــطين  ــا و فلس ــال و أريتري الصوم
و لبنان،موضحــا أن هــذا الحضــور 
رغبــة  عــن  يكشــف  الكبيــر 
الجميــع فــي العمــل المشــترك، 
بــراك  دنبــوس  ســتار  وانتخــب 
رئيــس ااتحــاد العــام لنقابــات 
لأميــن  نائبــا  العــراق  عمــال 
اه  وهــب  ،ومحمــد  العــام 
اميــن عــام اتحــاد عمــال مصــر 
ــادات  ــاعدا لاتح ــا مس ــا عام امين
،والســوداني  العربيــة  المهنيــة 
عمــر الباشــا للعاقــات العربيــة 
البنعلــي  علــي  ،والبحرينــي 
،،والســوري  والثقافــة  لاعــام 
ابراهيــم عبيــدو للشــئون الماليــة 

،والجزائــري  وااداريةوااقتصاديــة 
الدوليــة  للعاقــات  صالــح  عجابــي 
ــة  ــن امان ــان الحس ــطيني غس ،والفلس
اللجــان المتخصصــة ،والليبــي الخليفة 

المبــروك عبــداه  للثقافــة العماليــة 
والتدريــب ،والســودانية نعمــات أحمد 
حســن لجنــة المــرأة العاملــة العربيــة 
للبحريــن. الشــباب  لجنــة  ،وموقــع 

اائتــاف النقابــي العمالي الفلســطيني
هــو منظمــة عماليــة فلســطينية  يضــم عددامــن 

والنقابــات  الفلســطينيين  النقابييــن  
العماليــة  واللجــان  والوطنيــة   الفرعيــة 
عــددا  يضــم  وقــد  العماليــة  والدوائــر 
مــن ااتحــادات الوطنيــة  غيــر الرســمية 
ــن  ــاع ع ــى الدف ــاف ال ــذا اائت ــدف ه ويه

تأســس  الفلســطينيين.  العمــال  حقــوق 
هــذا الحــراك العمالــي النقابــي  منــذ بدايــة 

الوصايــة علــى  فــرض  . بعيــدا عــن  عــام 2016 
الهيمنــة عليهــم ممــن يتاجــرون بعمالنــا  عمــال فلســطين وفــرض 

باموالهــم. ويتلــذذون  طاقاتهــم  ويســتنزفون 
وســيعمل هذا اائتاف بشــكل مهني ونقابي وعمالي ..بعيدا عن الســيطرة 
ــكل  ــب ب ــاف يرح ــة .وان.اائت ــة والجغرافي ــة والمناطقي ــة والفئوي الحزيبي
النقابييــن الشــرفاء اصحــاب المبــاديء النبيلــة  لانضمامم الى هــذا التجمع 
العمالــي النبيــل الهادق الى تحســين ظروف العمال وااســتقالية النقابية . 
ولــن يرضــخ هــذا اائتــاف أي ابتــزازات رســمية وغيــر رســمية . انــه 

سيســتمد قوتــه مــن العمــال  دون غيرهــم .
منسق اائتاف/ الرفيق محمد العرقاوي

ــارات  ــون اايج ــداه: قان ــترو عب كاس
غيــر نافــذ ونرفــض أســاليب التضليل

للجــان  العــام  المنســق  اكــد 
ااتحــاد  ورئيــس  المســتأجرين 
العمــال  لنقابــات  الوطنــي 
كاســترو  الرفيــق  والمســتخدمين 
ردا  اليــوم،  تصريــح  فــي  عبــداه 
علــى بيــان نقابــة مالكــي العقــارات 
»القانــون  ان  المؤجــرة  واأبنيــة 
إلــى  اســتنادا  وذلــك  نافــذ  غيــر 
مــا صــرح عنــه رئيــس المجلــس 
ســليمان  عصــام  الدســتوري 

للجنــة  ســبق  التــي  والمعطيــات  اأخــرى  المواقــف  إلــى  إضافــة 
الدفــاع عــن حقــوق المســتأجرين أن أوضحتهــا مــرارا وتكــرارا«.

ــاليب  ــاوات وأس ــكل مح ــود ول ــون اأس ــا للقان ــدد رفضن ــال: »نج وق
التضليــل ان مــن خــال القــول أن المحاكــم تأخــذ بالقانــون أو مــن 
ــن  ــة بي ــق البلبل ــد إا خل ــف ا تري ــاب مواق ــن أصح ــعي م ــال الس خ
وصفقــات  ومصالــح  لمــآرب  ذلــك  كل  ربمــا  والمالــك  المســتأجر 
وهنالــك شــواهد كثيــرة عــن مكاتــب ومستشــارين وغيرهــا يقومــون 
بالتضليــل وبحمــات للتفرقــة والتحريــض بيــن المســتأجر والمالــك«.
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من اأخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

جدار الموت يهدد حياة عمال فلسطين

تعديات على نظام العمل

اتحاد عمال تونس يطالب بالتعددية النقابية

تسفير 2519 عامًا

إصابة عامل مصري بمحطة وقود

فرنسا : إضراب الطيارون بشركة »إيير فرانس«

وفاة أربعة عمال في حريق

إصابة 4 عمال بناء في انهيار سقف عمارة

بحث مطالب عمال »مصفاة البترول«

انخفاض ااحتجاجات العمالية إلى 175

عمال الهند اأكثر سعادة عالميا

عمال »بن ادن« سيحصلون على رواتبهم

وقفة تضامنية مع إعاميي جريدة »التونسية«

مسيرة للعاطلين عن العمل

عمال مصر يراجعون شروط السامة

أمريكا : عمال غسيل السيارات يستردون حقهم

فصل 120 مهندسًا
يضطــر آاف العمــال الفلســطينيين إلــى اجتيــاز جــدار الفصل 
العنصــري، أو اأســاك الشــائكة، التــي أقامتهــا إســرائيل 
علــى الحــدود الفاصلــة بيــن فلســطين المحتلــة عــام 1948 
ــم،  ــن عمله ــى أماك ــول إل ــل الدخ ــن أج ــة، م ــة الغربي والضف
حيــث ينامــون فــي أماكــن عملهــم أحيانــًا وا يعــودون إلــى 
ــائكة،  ــاك الش ــاز اأس ــر. اجتي ــهر أو أكث ــد ش ــم إا بع قراه
والقفــز علــى جــدار الفصــل، مهمــة صعبــة فــي رحلــة العمــال 
ــرًا مــا تعرضــوا للماحقــة بالرصــاص. الفلســطينيين، وكثي

ــل بعــض مــواد  ــرارًا بتعدي ــر العمــل الســعودي ق أصــدر وزي
ــعوديين.  ــف الس ــن  وتوظي ــادة توطي ــل زي ــن أج ــل م العم
وتضمنــت التعديــات قيــام الــوزارة بتوفيــر وحــدات للتوظيف 
ــل  ــاب العم ــبة أصح ــن المناس ــي اأماك ــل ف ــن دون مقاب م
والعمــال، والعمــل علــى اســتقطاب الســعوديين  وتوظيفهم، 
ــة  ــة الفرص ــل، وإتاح ــي العم ــتمرارهم ف ــائل اس ــر وس وتوفي
المناســبة لهــم إثبــات صاحيتهــم للعمــل، عــن طريــق 
توجيههــم وتدريبهــم وتأهيلهــم لأعمــال الموكولــة إليهــم.

طالــب اتحــاد عمــال تونــس بالمســاواة والدفــاع عــن العدالــة 
نظــام  وبنــاء  النقابيــة  التعدديــة  وتفعيــل  ااجتماعيــة 
اجتماعــي تشــاركي وتعــددي يقــوم أساســا علــى إشــراكه 
فــى المفاوضــات ااجتماعيــة. ودعــا اتحــاد عمــال تونــس الــى 
ــى  ــات حت ــة المنظم ــروعة كبقي ــه المش ــن حقوق ــه م تمكين
ــذل  ــن الب ــد م ــى مزي ــم إل ــال ويدفعه ــر العم ــرغ لتأطي يتف
ــي  ــق الرق ــة تحق ــو محترم ــبة نم ــى نس ــول إل ــاء للوص والعط

ااجتماعــي. 

نفــذت وزارة العمــل اأردنيــة مــن خــال مديريــة التفتيــش 
26729 زيــارة تفتيشــية علــى مؤسســات ومنشــآت صناعيــة، 
تراوحــت بيــن التفتيــش علــى ظــروف العمــل والســامة  
ــه  ــم توجي ــل. وت ــروط العم ــد بش ــة والتقي ــة المهني والصح
1886 مخالفــة عمــل و2706 إنــذارات و543 إنــذارًا باإغــاق 
للمؤسســات المخالفــة وفقــا لقانــون العمــل، فيمــا تــم ضبط 
7711 عامــًا وافــدًا مخالفــًا، حيــث جــرى تســفير 2519 عامــا 

وإغــاق 205 مؤسســات.

أصيــب عامــل مصــري بحــروق عقــب اشــتعال النيــران بمحطــة 
وقــود، وتمكنــت قــوات الحمايــة المدنيــة مــن الســيطرة علــى 
الحريــق. وتبيــن إصابــة عامــل بحــروق مــن دون حــدوث 
تلفيــات، كمــا تبيــن أن محطــة الوقــود ا تعمــل وتجــرى 
بهــا أعمــال تجديــد. وحــول أســباب الحريــق، تبيــن أنــه أثنــاء 
قيــام العامــل بأعمــال التجديــد، اندلعــت شــرارة مــن صــاروخ 
تقطيــع أدت إلــى اشــتعال النيــران بإحــدى ماكينــات كان 

يوجــد بهــا ترســيبات بنزيــن.

أعلــن الطيــارون بشــركة »إيــر فرانــس« ااثنيــن موافقتهــم 
علــى الدخــول فــي إضــراب كمــا مــدد عمــال تخزيــن النفــط 
إضرابهــم وهــو مــا يزيــد مــن حــدة اأزمــة ااجتماعيــة. جــاء 
اأضــراب علــى خلفيــه حركــة ااحتجــاج ااجتماعي علــى إصاح 
ــن  ــهر م ــد أش ــة، وبع ــه الحكوم ــذي اقترحت ــل ال ــون العم قان
مباحثــات شــابها التوتــر واحتجاجــات غالبــا ما اتســمت بالعنف 
وموجــات إضرابــات فــي قطاعــي النقــل والطاقــة تواجــه 
ــريع.  ــل س ــى ح ــول إل ــا للوص ــتراكية ضغوط ــة ااش الحكوم

ــة أمــام  ــزًا متقدمــا مــن التحديــات الماثل ــة حي تحتــل البطال
ااقتصــاد الفلســطيني، وتعــد أكبــر دالــة علــى أن تركيبتــه 
غيــر منبتــة للوظائــف، وهــو واقــع يــزداد تعقيــدا مــع تدفــق 
ــل  ــوق العم ــى س ــات إل ــن الجامع ــن م ــرات آاف الخريجي عش
ســنويا، مقابــل فــرص محــدودة للغايــة. بحســب أحــدث 
فــإن معــدل  الفلســطيني،  لــدى جهــاز اإحصــاء  بيانــات 
عــام 2015،  خــال  فلســطين ســجل %26  فــي  البطالــة 

ــبقه.  ــذي س ــام ال ــي الع ــل 26,9% ف مقاب

لقــي 4 عمــال مصرعهــم، إثــر نشــوب حريــق فــي إحــدى ورش 
إصــاح الســيارات بمكــة. حيــث اشــتعلت النيــران فــي غرفــة 
تقــع داخــل الورشــة تســتخدم كســكن للعمــال الذيــن فارقــوا 
ــإدارة  ــمي ل ــدث الرس ــال المتح ــل ق ــي التفاصي ــاة.  وف الحي
ــار  ــتعال للن ــن اش ــارة ع ــادث كان عب ــاع إن الح ــة للدف العام
ــكن  ــتخدم كس ــت تس ــة ، كان ــل الورش ــع بداخ ــة تق ــي غرف ف
ــم  ــا ونج ــران  وإخماده ــى الني ــيطرة عل ــت الس ــال، وتم للعم

ــيوية. ــيات اآس ــن الجنس ــخاص م ــاة 4 أش ــادث وف ــن الح ع

ــي  ــاء ف ــت اإنش ــارة تح ــقف عم ــن س ــزء م ــار ج ــبب انهي تس
إصابــة أربعــة عمــال بنــاء فــي العاصمــة التونســية، وأصيــب 
ــث  ــور، حي ــض الكس ــم وبع ــل الجس ــوض بكام ــال برض العم
ــى  ــم إل ــعافهم ونقله ــة إس ــة المدني ــدات الحماي ــت وح تول

المستشــفى.

 2016 مايــو   11 الموافــق  اأربعــاء  يــوم  اجتمــاع  عقــد 
بحضــور رئيــس لجنــة العمــل والتنميــة ااجتماعيــة والرئيــس 
التنفيــذي لشــركة مصفــاة البتــرول وممثليــن عــن وزارة 
ــث  ــرول، لبح ــاة البت ــركة مصف ــال ش ــن عم ــدد م ــل وع العم
ــي المقــدم مــن قبلهــم والمتعلــق بشــمول  المطلــب العمال
عمــال العقــود المحــددة بســتة شــهور بنظــام مكافــأة نهايــة 
الخدمــة بالرجــوع إلــى تاريــخ تعيينهــم وصــرف راتــب شــهر 

ــنة. ــن كل س ــم ع ــأة له ــف كمكاف ونص

ااحتجاجــات  إجمالــي  أن  العاملــة  القــوى  وزارة  أعلنــت 
العماليــة خــال عــام 2015 بلغــت 175 حالــة احتجــاج. وقــال 
ــام  ــي ع ــت ف ــات انخفض ــة: إن ااحتجاج ــوى العامل ــر الق وزي
2015، حيــث أظهــرت معداتهــا فــي عــام 2014 نحــو 287 
حالــة. وأكــد أن فــى معظــم ااحتجاجــات العماليــة التــى كان 
العمــال يطالبــون فيهــا بحقوقهــم المشــروعة التــى كفلهــا 
لهــم القانــون قــد تمــت تســويتها وديــا بعــد مســاعدة 

ــة. ــل جماعي ــات عم ــق اتفاقي ــن طري ــا ع طرفيه

قــال رئيــس ااتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين إن 
الفلســطينيين  الاجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  إقــدام 
»اأونــروا« علــى فصــل 120 مهندســا هــو إمعــان فــي 
سياســة التضييــق علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي قطاع 
ــي  ــر العمص ــة. واعتب ــبة البطال ــادة نس ــي زي ــان ف ــزة وإمع غ
أن القــرار غيــر إنســاني ومخالــف لأعــراف الدوليــة وقوانيــن 
العمــل فــي فلســطين، وعــد ذلــك تآمــرًا سياســيًا علــى 

الشــعب الفلســطيني.

أعلــن وزيــر العمــل الســعودي أن أزمــة مجموعــة »بــن ادن« 
ــا  ــور عامله ــع أج ــي دف ــات ف ــه صعوب ــي تواج ــعودية الت الس
تتجــه إلــى الحــل. وقــال إن بعــض العمــال ســيحصلون علــى 
ــم  ــر ل ــن الوزي ــا. لك ــض احق ــهر، والبع ــذا الش ــم ه رواتبه
ــذ  ــع اأجــور المتراكمــة من ــف ســتدبر اأمــوال لدف يحــدد كي
ــا  ــل أزمته ــى ح ــة إل ــت المجموع ــهر. واتجه ــة أش ــو خمس نح
ــم  ــي وإعادته ــل أجنب ــف عام ــن 77  أل ــر م ــود أكث ــاء عق بإنه

ــال . ــرات للعم ــى تظاه ــا أدى ال ــم، م ــى دوله ال

ــاغ  ــي ب ــيين ف ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــت النقاب دع
لهــا، جميــع الصحفييــن والصحفيــات، إلــى تنفيــذ وقفــة 
الذيــن  »التونســية«،  بجريــدة  العامليــن  مــع  تضامنيــة 
ينفــذون اعتصامــا مفتوحــا احتجاجــا علــى تعنــت صاحــب 
المؤسســة ورفضــه ســداد أجــور العامليــن فــي الجريــدة 

وغلقهــا مــن دون ســابق إنــذار.

مســيرة  العمــل  عــن  العاطليــن  الشــباب  لجنــة  نظمــت 
احتجاجيــة للمطالبــة بتوفيــر فــرص عمــل للشــباب واحتجاجــًا 
علــى تجاهــل الحكومــة لمطالبهــم. وانطلقــت المســيرة 
ــا  ــم وم ــة لمطالبه ــل الحكوم ــدد بتجاه ــات تن ــط هتاف وس
يتعــرض لــه المعتصمــون منــذ 18 يومــًا مــن تهديــدات 
ــتمرون  ــم مس ــون أنه ــد المعتصم ــم. وأك ــض اعتصامه بف
فــي اعتصامهــم، إلــى حيــن تنفيــذ مطالبهــم بتوفيــر فــرص 

ــل. ــن العم ــن ع ــباب العاطلي ــل للش عم

ــر،  ــال مص ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــام لاتح ــن الع ــد اأمي ناش
جميــع العامليــن بالمصانــع والشــركات والمؤسســات وممثلي 
العمــال واللجــان النقابيــة، مراجعــة شــروط الســامة والصحة 
المهنيــة  وأســاك الكهربــاء وكل مرافــق المؤسســات، وذلــك 
حفاظــا علــى المؤسســات والمنشــآت مــن الحرائــق فــى ظــل 

مــا تشــهده البــاد مــن موجــة مــن الحرائــق.

ــي  ــدول الت ــف  ال ــرًا يصن ــدت تقري ــة اإندبن ــرت صحيف نش
لديهــا أســعد عمــال علــى مســتوى العالــم ووجــد أن 
الهنــد جــاءت فــي المرتبــة اأولــى حيــث 88 % مــن العمــال 
يشــعرون بالرضــا عــن وظائفهم.أمــا بريطانيــا جــاءت 
بنســبة 71 % مناصفــة مــع الصيــن وجــاء هــذا التصنيــف 
ــاء  ــى الزم ــاد عل ــى اعتم ــدرة عل ــل كالق ــدة عوام ــًا لع تبع

ــا. ــة وغيره ــق المريح ــود المراف ــل وج ــي العم ف

حصــل 18 مهاجــرا عملــوا فــي تنظيــف الســيارات فــي 
نيويــورك  علــى أكثــر مــن 91 ألــف دوار لــكل منهــم 
ــم  ــور ل ــن أج ــة ع ــا المحكم ــت به ــوية قض ــار تس ــي إط ف
يتقاضوها.وقــال أحــد المحاميــن الــذي أقامــوا الدعــوى 
ــون  ــة 1,65 ملي ــاق بقيم ــام 2011 إن ااتف ــة ع القضائي
دوار للعمــال الذيــن كانــوا يتقاضــون أقــل 20 ألــف دوار 
ســنويا بأربــع مغاســل مملوكة لشــركة جيه.فــي. كار ووش.

البطالة.. شبح يطارد عمال فلسطين فلسطين
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اابتسامة اأخيرة )2(
بقلم : حمد الشهابي

هــذه الصــور.. وتذكــرت متــى نشــرت لهــا هــذه 
الصــورة فــي الصحافــة المحليــة.. وهــي تتابــع 
ــقوط  ــمعت س ــرى، س ــور اأخ ــى الص ــر إل النظ
ــت ورأت  ــا التفت ــة خلفه ــى طاول ــن عل ــيء م ش
ــات  ــيء، وب ــا ش ــى اأرض هزه ــر عل ــة عط زجاج
قلبهــا ينبــض علــى غيــر عادتــه، وأصبحــت 
خطواتهــا ثقيلــة، وصلــت إلــى الطاولــة ورفعــت 
الزجاجــة وقربتهــا مــن أنفهــا، إنــه ذات العطــر 
أعــادت  يــوم..  كل  راشــد  يســتخدمه  الــذي 
الزجاجــة علــى الطاولــة وبفضــول منهــا فتحــت 
أحــد الجواريــر، رأت مجموعــة متراكمــة مــن 
اأوراق المكتــوب عليهــا بخــط اليــد، رفعــت 

ــا. ــرأت منه ــة وق ــر ورق آخ
ــا  ــط به ــت، يحي ــا وق ــة ! أصله ــاة غريب - الحي
ــت  ــع الوق ــارب م ــه.. فيتح ــط ب ــان وتحي اإنس
إلــى أن يطيــح بــه فــي آخــر المطــاف، قــد تكــون 
الحيــاة أحيانــًا رائعــة ناقصــة  أو ناقصــة رائعــة، 
ا تتســاوى مــع مخلوقــات اه اأخــرى علــى 
اأرض، إنمــا كانــت ســابقًا واآن لــذات اللحظــة  
وســتكون غــدًا ونحــن ماضــون إمــا فــي أبهــى 
الحلــل أو أردأ اأوقــات.. فياليــت موتــي يكــون 
بيــن يــدي مــن أحــب، لقــد عشــقت ولم أعشــقه، 
ــم  ــه ول ــن أجل ــدت م ــب، جاه ــم أح ــه ول وأحببت
ــت  ــا ملك ــي أحبه ــي الت ــي.. ه ــن أجل ــد م يجاه
فــؤادي وعقلــي وروحــي ولمــا قلبــت خلــود 

ــا..  ــوب خلفه ــة رأت مكت الورق
نحــب،  مــن  نتجاهــل  أن  يعنــي  ا  الحــب   -
وكانــت هــذه الورقــة والجملــة التــي كتبــت 
خلفهــا تخصهــا هــي ذاتهــا.. خلــود التــي كتبت 
الجملــة وراشــد قــد أخذهــا مــن علــى مكتبهــا 
فــي يــوم مــا بــدون أن تــدري ودون فــي خلــف 

ــه!  ــا دون ــة م الورق
ارتعبــت خلــود وأعادت الورقــة مكانهــا.. وكانت 
ــاب  ــد ب ــة عن ــة واقف ــك اللحظ ــي تل ــه ف والدت
ــيئًا  ــمعت ش ــت س ــا التفت ــا، ولم ــة نادته الغرف
يســقط علــى طاولــة صغيــرة تقــع بالقــرب 
مــن ســريره، تراجعــت خطــوات ورأت صــورة 
لراشــد وهــو واقــف يبتســم وقــد وضعــت هــذه 
ــب  ــيء الغري ــل، والش ــار جمي ــي إط ــورة ف الص
الــذي احظتــه أيضــًا أن الصــورة قــد التقطــت 
فــي مقــر عملهــا، وهــي تبــدو فــي  جانــب مــن 
ــد أن  ــه تعم ــت أن ــح، عرف ــكل واض ــورة بش الص
ــي  ــي ف ــون ه ــورة .. وأن تك ــذه الص ــط ه يلتق
إطارهــا تشــاركه الظهــور فيهــا دون أن تعلــم. 
البيــت، كانــت مشوشــة  إلــى  فــي طريقهــا 
ــات  ــي متاه ــت ف ــن، دخل ــاردة الذه ــل، ش العق
ــي  ــر وتختف ــور تظه ــا ص ــدت له ــات فب وتخي
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بســرعة كبيــرة، وبالــكاد تخلــو صــورة واحــدة 
وتكالبــت  اجتمعــت  لقــد  لراشــد!..  منهــا 
عليهــا وأصبحــت فــي تراشــق متواصــل تجــوب 
مخيلتهــا وذاكرتهــا.. ولــم تكــد تحــاول أن 
تنســى أو تتحاشــى هــذه الصــورة جاهــدة حتى 
ظهــر أمــام ســيارتها فجــأة كلــب أســود يعــرج، 
ــه..  ــوا رحمــة اه ب صرخــت وكادت تدهســه ل
ــي  ــي وه ــارع الفرع ــذا الش ــط ه ــت وس توقف
ممســكة بالمقــود بكلتــا يديهــا مســتمدة 
رائحــة  اشــتمت  أنفاســها،  التقــاط  تحــاول 
العجــات التــي احتكــت بــأرض الشــارع، التفتت 
ــي  ــب وه ــى الكل ــد أن اختف ــارًا بع ــًا ويس يمين
اتــزال فــي موقــع الحــادث، رن هاتفهــا فجــأة 
ــار فــي نفســها هــزة أخــرى، حولتهــا مــن  فأث
إنســانة خائفــة مرتبكــة إلــى مبتســمة وكأنهــا 
شــعرت بــأن إنســانًا يحبهــا قــد جاءهــا فجــأة 
ثــم انطلقــت وهــي تحــادث أختهــا أمينــة عبــر 

ــا.  هاتفه
فــي صبــاح اليــوم التالــي وكعادتهــا خلــود 
ــة  ــاعة السادس ــي الس ــا ف ــى مكتبه ــت إل وصل
والربــع صباحــًا، وضعــت حقيبتهــا جانبــًا، ولمــا 
همــت بالجلــوس علــى كرســيها لفــت نظرهــا 
الجانــب  علــى  وضــع  مغطــى  شــاي  كــوب 
اآخــر مــن الطاولــة، الكــوب ا يحتــاج إلــى 
تدقيــق فــي النظــر فيهــا فهــي قريبــة منهــا 
ــب  ــس جان ــة تتحس ــا مرتجف ــدت يده ــدًا، م ج
الكــوب، إنــه حــار بــل حــار جــدًا، تراجعــت 
بينهــا  مــا  وأن  خلفهــا،  والتفتــت  خطــوة 
وبيــن المكاتــب المجــاورة لهــا حاجــز زجاجــي، 
ــن  ــن الموظفي ــة م ــب  خالي ــد رأت المكات فق
بســبب حضورهــا المبكــر، لــم يعجبهــا مــا 
المطبــخ  ناحيــة  الخطــى  يحــدث، فأســرعت 
ولمــا وصلــت كان البــاب مغلقــًا حاولــت فتحــه 
وكان مقفــًا!! فــي تلــك اللحظــات قــد يكــون 
ــا  ــيء خلفه ــعرت بش ــد ش ــا، لق ــمعها خانه س
نحوهــا،  تتقــدم  خطــوات  صــوت  وســمعت 
ــا  ــت يده ــد! رفع ــاك أح ــن هن ــم يك ــت ل التفت
ــة  ــرب حاس ــود أن تض ــا ت ــها وكأنه ــى رأس إل
ــًا  ــا أيض ــط، ولكنه ــذا الخل ــبب ه ــمع بس الس
فــي تلــك اللحظــة اشــتمت رائحــة عطــر راشــد 
وكأنــه واقــف بجانبهــا فتنبعــث منــه الرائحــة 
ــت  ــا أن فوجئ ــاك هاجه ــذا اارتب ــن كل ه وبي
ببــاب المطبــخ يفتــح  علــى مصراعيــه وحــده. 
وقــد لمحــت ظــًا علــى جانــب مــن جــدار 
المطبــخ يظهــر ويختفــي فجــأة.       قــد يختــرق 
الحــب حاجــز الزمــن والمــكان، مــن يــدري. 
فلربمــا تبقــى روح راشــد مــع خلــود إلــى اأبــد.  

 

ــود أن  ــه  خل ــادت في ــذي اعت ــس ال ــوم الخمي ي
ــة  ــا بدري ــألتها أخته ــا .. س ــع أهله ــع م تجتم

- هــل حقــًا وضعــت يــده علــى خــدك وهــو 
يحتضــر؟ 

- لــم أكــن حيــة !! قالــت ...بــدا عليهــا اارتبــاك 
ثــم واصلــت أقصــد الوضــع كان ســيئًا للغايــة!  

ردت عليها بدرية قائلة 
- أيعقل؟ لم تكوني حية؟؟

ــم ا !!  ــة ول ــها قائل ــزت رأس ــود وه ــت خل رجع
لحظاتــه المروعــة اأخيــرة ا تتكرر، لقــد أراد أن 
يحقــق رغبــة فــي آخــر قطــرة مــن حياتــه، وهذه 
ــت  ــا، وكان ــتطيع تحقيقه ــن يس ــا م ــة أن الرغب
لهــا قيمــة كبيــرة فــي داخلــه، وقــد وافقــت على 
تحقيقهــا إنــه هالــك فحملهــا معــه إلــى اآخــرة 
وهــو مســرور! نعــم لقــد ســاعدته لكــي يمســك 
بخــدي وهــل أنســى يومــا هــذه اللحظــات ؟ لقــد 
ُغرســت فــي ذاكرتــي وختــم عليهــا بالشــمع 
اأحمــر وبإفــادة إلهيــة أن ا تمحــى وا تنســى، 

أظــن أننــي ســأبكي رحيلــه دائمــًا. 
خلــود ليســت هــي المعنيــة بأمــره كفــرد مــن 
العائلــة وا هــو قريــب لهــا، وكان حضورهــا 
إلــى المكتــب شــيئًا عاديــًا ملزمــًا، زارت والدتــه 
فــي اليــوم الرابــع بعــد وفاتــه ومضــت بضعــة 
زيارتهــا  تكــرر  بــأن  شــعور  راودهــا  أيــام، 
ــى  ــاع عل ــا أو لاط ــول منه ــا فض ــه ربم لوالدت
حالهــا بعــد رحيــل ابنهــا راشــد.. لــم يكــن 
ــى  ــوم واحــد عل ــم يمــض ي ــل ل ــًا ب اأمــر صعب
قرارهــا حتــى كانــت فــي ذلــك المســاء جالســة 
ــل  ــد عليهــا الحــزن ب ــم يب ــي ل ــه الت مــع والدت
شــاب  والــدة  مــن  أســعد  ســعيدة..  كانــت 
ــه  ــص لرب ــا مخل ــم أن ابنه ــا تعل ــزوج، أنه مت
ولهــا.. فــا فــرض فــي الصــاة يفوتــه وا عمــل 
خيــر ا يشــارك فيــه علــى الرغــم مــن محدوديــة 

ــع..   ــر والجمي ــب الخي ــه، يح راتب
أن  قبــل  الفجــر فيوقظنــي  ينهــض لصــاة 
يذهــب إلــى المســجد، وأنــا أعلــم اآن أنــه 
ــي فرحــًا  ــا يزيدن ــم.. وهــذا م ــات النعي فــي جن
وغبطــة، وهــو معــي دائمــًا.. ثــم دعتهــا لتــرى 
غرفتــه، نهضــت أنهــا أرادت فعــًا أن تــرى 
شــعرت  دخلــت  ولمــا  ومحتوياتهــا،  غرفتــه 
ــت  ــي، تراجع ــر الغن ــاب الفقي ــذا الش ــة ه برهب
معتــذرة  الخادمــة  نادتهــا  أن  بعــد  والدتــه 
ــر  ــة تنظ ــط الغرف ــي وس ــتكانت ف ــود، واس لخل
حولهــا وإلــى جدرانهــا ورأت لوحــة قــد غطيــت 
ــور  ــة ص ــا مجموع ــع عليه ــم وض ــاش ناع بقم
ــت أن  ــد أن احظ ــا بع ــت إليه ــة، تقدم مختلف
صــورة كبيــرة لهــا قــد توســطت مجموعــة 
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الخطوات التي يجب القيام بها عند شراء هاتف جديد

تكنولوجيا 

يوفــر تطبيــق F-Stop Media Gallery ميــزة حمايــة الصــور 
والفيديوهــات الخاصــة بــك بكلمــة مــرور باإضافــة إلــى 
إمكانيــة إخفائهــا مــن العــرض فــي التطبيقــات اأخــرى.

كمــا يدعــم التطبيــق ميــزة تصنيــف الصــور بعــدة طــرق مثــل 
ــة  ــي، باإضاف ــاط الفعل ــخ االتق ــب تاري ــور بحس ــف الص تصني
إلــى توفيــره للمزايــا اأساســية كعــرض الصــور بســرعة فائقــة 
ــورة  ــم الص ــط حج ــم اســتخدام األبومــات وضب ــدًا وتنظي ج
والنســخ وإعــادة التســمية والنقــل وإمكانيــة تخصيص شــريط 
الصــور المصغــرة وغيرهــا مــن المزايــا الهامة.ويتيــح التطبيق 

إمكانيــة مشــاركة الصــور عبــر جميــع الشــبكات ااجتماعيــة.

F-Stop لعرض وتنظيم الوسائط على أجهزة اأندرويد 
F-Stop

ســرب موقــع فيتنامــي صــورًا 
لهاتــف  إنهــا  قــال  حيــة 
التحمــل  شــديد  سامســونج 
جااكســي  القاســية  للظــروف 
 Galaxy S7 أكتيــف  إس7 
Active، الــذي يبدو أن الشــركة 

تعتــزم إطاقــه قريبــا بالتعــاون 
ــة. ــاات أميركي ــركة اتص ــع ش م

التــي  الصــور  فــي  ويظهــر 
 SamsungViet ــع ــربها موق س
الشــركة  بأخبــار  المعنــي 
اســم  الجنوبيــة  الكوريــة 
ــة  ــة الخلفي ــى الجه ــف عل الهات
منــه، إضافــة إلــى شــعار شــركة 

.AT&T ااتصــاات 
ااتصــاات  شــركة  وتعمــل 
ــار  ــى اختب ــة AT&T عل اأميركي

أكتيــف. إس7  لجااكســي 
سامســونج  شــركة  واعتــادت 
جااكســي  الهاتــف  منــذ 
 2013 العــام  فــي  إس4 
قــادرة  نســخة  إصــدار  علــى 
العمــل  ظــروف  تحمــل  علــى 
هواتــف  أحــدث  مــن  الشــاقة 
ــدو  ــي إس، ويب ــلة جااكس سلس
نفــس  علــى  ستســير  أنهــا 
الحالــي. للعــام  اإســتراتيجية 

عنــد شــراء هاتــف جديــد، غالبــا مــا يقــوم المســتخدم بتشــغيله بشــكل فــوري 
ــتاجرام أو  ــوك، انس ــس ب ــل في ــة مث ــات الازم ــت التطبيق ــي تثبي ــروع ف والش
واتــس اب. لكــن فــي هــذه الحالــة، يفــوت المســتخدم بعــض الخطــوات الهامــة 
التــي مــن شــأنها تحســين أداء الجهــاز وتجنــب بعــض المشــاكل في المســتقبل.

ــى  ــول إل ــب الدخ ــت، يج ــة التثبي ــاع شاش ــرة واتب ــاز أول م ــغيل الجه ــد تش بع
اإعــدادات ثــم البحــث عــن القســم الخــاص بتحديــث النظــام للتأكــد مــن أنــه 
يعمــل بآخــر إصــدار متوفــر، وفــي حالــة وجــود تحديــث، ينصــح بتثبيتــه فــورًا 

ــل. ــى أداء أفض ــول عل ــة والحص ــرات اأمني ــاق الثغ ــان إغ لضم
ــل وضــع قفــل  بعدهــا، يمكــن للمســتخدم ضبــط بعــض إعــدادات اأمــان مث
للشاشــة دون نســيان تثبيــت بعــض تطبيقــات مكافحــة البرمجيــات الخبيثــة. 
يحتــاج المســتخدم بعــد ذلــك إلــى ضبــط حســابات التخزيــن الســحابي مثــل آي 
كاود فــي آبــل، أو جوجــل درايــف فــي أندرويــد، فهــي تســمح بمزامنــة بعــض 

الملفــات الهامــة بيــن جميــع اأجهــزة دون عنــاء.
أخيــرا، يمكــن إضافــة بعــض الحســابات داخــل اإعــدادات مثــل حســاب البريــد 
اإلكترونــي، فيــس بــوك أو تويتــر لتســهيل اســتخدام هــذه الخدمــات، ليصبــح 

الجهــاز بعدهــا جاهــزا لاســتخدام والبــدء فــي تثبيــت التطبيقــات الضروريــة.

بث مباشر على الفيس بوك من حاسوبك

 Galaxy S7 active
  هاتف شديد التحمل

يمكــن للمســتخدم الــذي يملــك جهــاز آيفــون 
البــدء بإجــراء أول بــث مباشــر لــه عــن طريــق 
 Update Status ”عالنقــر علــى زر “تحديث الحالــة
 Live Video ”ثــم اختيــار أيقونــة “الفيديــو الحــي
ــتخدم  ــن المس ــفل، ليتمك ــي اأس ــر ف ــي تظه الت
بعــد ذلــك مــن كتابــة وصــف ســريع للفيديــو 
واختيــار الجمهــور المســتهدف قبــل البــدء بالبــث.

وبإمــكان المســتخدم تحديــد جمهــوره كمــا هــو الحالــة مــع 
ــاء أو لنفســه فقــط  ــار البــث بشــكٍل عــام أو لأصدق ــه اختي منشــوراته، فيمكــن ل
بهــدف التجربــة، وبعــد اانتهــاء ســيظهر الفيديــو علــى صفحــة المســتخدم 
الشــخصية وبنفــس الخصوصيــة التــي أعطاهــا للبــث، مــع إمكانيــة حفــظ الفيديــو 

ــهولة. ــازه بس ــن جه ــجيله ضم ــام بتس ــذي ق ال



في كل دول العالم المتقدم يوجد نظام 
على  اعتماده  ويتم  لأجور،  اأدنــى  الحد 
وتكاليف  التضخم  معدات  احتساب  أساس 
المعيشة، ليشكل ذلك اأجر الحد اأدنى من 

العيش بكرامة ويخضع للدراسة الدورية. 
وا يترك اأمر هكذا جزافًا لتقلبات السوق 
خلق  على  وقدرتهم  العمل  أرباب  أمزجة  أو 
شئنا  وبالتالي  اأجر،  في  واأرخص  البديل 
اأجنبية  العمالة  »البديل« ستظل  أبينا  أم 
النظر  اأحوال بغض  المفضلة في كل  هي 
عن القدرات العلمية والعملية التي تتداخل 
في عملية اختيار اأفضل إلى جانب اأرخص 
أجرًا وتكيفًا مع متطلبات سوق العمل. هذه 
هي القاعدة التي يتقلدها ويعتمدها أرباب 
وأصحاب  وااستثمارات  الرساميل  وأقطاب 
أن  المستحيل  العمل من  ورب  المال،  رأس 
واأكثر  اأصعب  إلى  اللجوء  عقلية  يحمل 
التوظيف  بعملية  اختياراته  في  كلفة 
الوافدة  العمالة  تبقى  وبالتالي  والعمالة، 
ولأسباب  عمل  رب  أي  اأفضل  الخيار  هي 
المختصة  الجهات  الذكر. ومساعي  السالفة 
بناحية  الدفع  نحو  وجهودها  والرسمية 
غياب  ظل  في  الوطنية  للعمالة  اأفضلية 
مهما  مساعي  ستكون  لأجور  اأدنى  الحد 
مصطدمة  ومغريات  مستويات  من  بلغت 

بالواقع الذي يتعارض معها.
يكون  أن  المعقول  غير  مــن  وإنـــه   
أو  العمل  بوزارة  والمسؤولون  المشرعون 
عن  غفلة  في  العمل  سوق  تنظيم  هيئة 
هذه الحقيقة التي ا يمكن نكرانها؛ أي إن 
المعضلة في عملية المفاضلة بين العمالة 
وبالذات  ــور،  اأج هي  واأجنبية  الوطنية 
بالقطاع الخاص، ومن يرفض هذه الحقيقة 
عليه أن يُفسر لنا ما هي أسباب استصدار 
وما   2015 بعام  عمل  رخصة  ألف   141
بالبلد  اأجنبية  العمالة  تفسير وصول عدد 
إلى حوالي 560 ألفا، وهذا أمر ا تنفرد به 
مليون   19 فهناك  فقط  البحرين  مملكة 
وتحوياتهم  العربي  الخليج  بمنطقة  وافد 

تقدر بعشرات المليارات!! 
قبل  مــن  المبذولة  الجهود  كــل  إن 
على  المواطن  لمفاضلة  المسؤولة  الجهات 
مستوى  إلى  ترقى  ا  التوظيف  في  اأجنبي 
لم  إن  المحاوات  وتظل  المشكلة،  مواجهة 
نقل عنها فاشلة فهي متواضعة وا تمس 
البعيد  المدى  على  سواء  المشكلة  جوهر 
حلوا  العمل  وزارة  جربت  لقد  القصير.  أو 

بها  تصل  ولم  عدة  ومشاريع  ومقترحات 
»دعم  منها   فكان  المرجوة،  النتيجة  إلى 
إجباري  البحرنة بشكل  ِنسب  وفرض  اأجور 
كانت  ولكنها  لأجور«،  معدل  واشتراط 
واتزال كلها محاوات رغم الجهود المخلصة 
فيها، محدودة ولم تصل بالعمالة الوطنية 
إلى مستوى اأفضلية لدى الغالبية العظمى 
من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، التي 
مازالت تفضل العمالة اأجنبية بحكم تدني 
العمل  ظروف  لقبول  وطواعيتها  أجورها 
الجوانب  عن  ناهيك  مستوياتها،  كانت  أيًا 
الجهات  مــازالــت  التي  والتقنية  الفنية 
فيها  قاصرة  الحكومة  ومساعي  المسؤولة 
على  إشكالياتها،  إحكام  على  قادرة  وغير 
الواسعة بين مخرجات  الهوة  المثال  سبيل 
وتدني  العمل  سوق  ومتطلبات  التعليم 
على  القادر  والفني  المهني  التدريب  سبل 
غياب  جانب  إلى  وحرفي،  خلق جيل صناعي 
عملية الدفع بالمبادرات الجريئة نحو تنمية 
ااقتصاد الصناعي لخلق فرص عمل حقيقية 
القطاعات  دائــرة  من  والخروج  للتوظيف، 
سوق  بها  تشبع  التي  الضعيفة  الخدمية 
العمل. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم 
نرَ منذ عقود مشاريع كنموذج شركة »ألبا 

وأسري والبتروكيماويات«؟؟  
امتصاص العمالة الوطنية وخلق فرص 
محاوات  من  بدًا  مجزية  وبأجور  لها  عمل 
أنشطة  فــي  بالقوة  وفرضها  إقحامها 
المحدودة  اإمكانيات  ذي  الخاص  القطاع 
والمنحسرة!!  المنكمشة  العمل  وأســواق 
مؤخرًا  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  إقرار  إن 
الموازي  النظام  يسمى  ما  نظام  باعتماد 
من  يزيد  قــد  نظام  هــو  نعم  للبحرنة، 
يشبه  ما  وفيه  العمل  سوق  هيئة  مداخيل 
الخاص،  بالقطاع  العمل  أرباب  الترضية 
الغاية من سياسة تفضيل  لكنه لن يحقق 
اأجنبية،  العمالة  على  الوطنية  العمالة 
ومشكلة  قائمة  اأجــور  معضلة  وستظل 
قانون  بتطبيق  إا  حلها  يمكن  ا  عالقة 
الوحيد  السبيل  فهو  لأجور،  اأدنى  الحد 
ذات  في  بل  الوطنية  العمالة  كفة  لتغليب 
وفي  اأجنبية.  للعمالة  إنصاف  فيه  الوقت 
المسؤولون  كان  إذا  نقول  المطاف  نهاية 
مقتنعين  غير  والتشريع  القرار  وأصحاب 
أن  عسى  فما  تطبيقه،  وإمكانية  بذلك 
يكون موقف ورأي الحركة النقابية في تبني 
به؟؟  والمطالبة  لأجور  اأدنى  الحد  مطلب 

بقلم: غازي الحمر

حل المعضلة....
ُ
بالحد اأدنى لأجور ت

دبابيس نقابية
كان يــا مــا كان.. كان هنــاك  المــدراء 
القــرارات    اتخــاذ  صاحيــة  لديهــم 
أمــا اآن فنــرى المركزيــة موجــودة 

ــور.  ــط اأم ــي أبس ــى ف حت

مــا  هنــاك  كان  كان..  يامــا  كان 
ــا  ــة قيمته ــات الذهبي ــمى البطاق يس
تشــجع  بثمــن  تقــدر  ا  المعنويــة 
مــن  المزيــد  بــذل  علــى  العمــال 

؟  اآن  اختفــت  فأيــن  العطــاء، 

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

مــن  التخلــص  تــم  أن  بعــد  مــاذا 
العنصــر النســائي الوحيــد فــي اإدارة 
التنفيذيــة.. هــل ســيبقى الحــال على 

مــا هــو عليــه.

الموجوديــن  باأطبــاء  نتعكــز  كنــا 
أن  وبعــد  الطبيــة،  الدائــرة  فــي 
عــن  ااســتغناء  الشــركة  قــررت 
ــاة  ــل 3 زادت معان ــن أص ــن م طبيبي
العمــال المرضــى وزاد الضغــط علــى 
الشــركة  إدارة  فهــل  الممرضيــن.. 

طارئــة؟ حالــة  أي  جاهــزة 

اإداري الناجــح يســتثمر فــي العمــال 
فيجنــي اأربــاح ويحقق أعلــى معدات 
ــل،  ــر  المؤه ــا اإداري غي ــاج.. أم اإنت
فهــو يســتهدفهم ويوقــف كل أنــواع 
ــم  ــي التقيي ــم ف ــز وا ينصفه الحواف
الســنوي فهــو غيــر مــدرك  للنتيجــة. 

باامــس قــررت إدارة الشــركة حرمــان 
عمــال البــا مــن العشــرين دينــارا، 
واليــوم تقــرر التدخــل فــي تقييمهــم 
الســنوي،  وا نــدري غــدًا مــاذا ســوف 

ــا بجديــد ؟؟؟! تقــرر وتخــرج لن

بوضــع  ذكرتنــا  الســامة  قافلــة 
شــركة البــا الــذي أصبــح كصحــراء 
قاحلــة حيــث ا تكريــم للعمــال وا 
تشــجيع لهــم وا حتــى المحافظــة 

مكتســباتهم. علــى 

ــن  ــا ع ــن عماله ــه م ــا نخب ــدت الب فق
ــا  ــد، في ــى التقاع ــم إل ــق إحالته طري
تــرى من سيســد مــكان هــؤاء العمال 
أصحــاب الخبــرة والعطاء الــا محدود؟

فــي  التقشــف  أزمــة  ســتحل  متــى 
وســينتهي  البــا،  فــي  الترقيــات 
تجميــد الترقيــة للدرجــة الســابعه؟


