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ــي  ــمو الملك ــب الس ــىء صاح ــا تهن ــال الب ــة عم نقاب
تهنئــه برقيــة  وتبعــث  الموقــر  الــوزراء  رئيــس 

تحولــت واحــة البــا الخضــراء والتــي افتتحــت تحــت 
ارشــاد وتوجيــه مــن  صاحبــة الســمو الملكــي 
ــة  ــة قرين ــم آل خليف ــت إبراهي ــبيكة بن ــرة س األمي
جاللــة الملــك المفــدى، وقــد حصلــت الواحــة علــى 

ــة .... )ص 18( ــي البيئ ــز ف ــن الجوائ ــد م العدي

واحــة البــا موقعــا لمخلفــات االمنيوم

فوز الرفيق المناضل جورج مافريكوس بمنصب
   WFTU االمين العام لالتحاد العالمي للنقابات
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نقابة البا تشارك في مؤتمر جنوب أفريقيارئيس مجلس االدارة يتكفل بالتحقيق مع النقابة
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تظلمــات العمــال .. إلى أين؟

أحمد جناحي : سنبقى صوت العمال 

النقابي الذي تحول إلى مدير

ــا تهنــىء صاحــب الســمو الملكــي  ــة عمــال الب نقاب
رئيــس الــوزراء الموقــر بمناســبة منــح ســموه وســام 
مــن  الكبــرى  الذهبيــة  النجمــة  ذو  االســتحقاق 

الطبقــة األولــى. )ص2(
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أمين سر نقابة عمال البا يشارك في ندوة »توطين الوظائف« بالقاهرة
شــارك الرفيــق ياســر الحجيــري أميــن 
ســر نقابــة عمــال البــا رئيــس االتحــاد 
المعدنيــة  للصناعــات  البحرينــي 
والميكانيكيــة والكهربائيــة رئيــس 
الحــر  لالتحــاد  المركــزي  المجلــس 
لنقابــات عمــال البحريــن فــي النــدوة 
القوميــة حــول »توطيــن الوظائــف 
وفــرص االســتخدام المنظــم للعمالــة 
ــي  ــرات ف ــوء المتغي ــي ض ــة ف العربي

المنطقــة العربيــة«.
 وقــد بــدأ برنامــج النــدوة التــي عقدت 
خــالل الفتــرة مــن 18- 20 أكتوبــر 
2016 بالعاصمــة المصريــة القاهــرة 
ســتارز  ســتي  ان  هوليــدي  بفنــدق 
ــة القاهــرة، وكان الهــدف مــن  بمدين
إقامــة النــدوة هــو التعرف علــى برامج 
وسياســات توطيــن الوظائــف ودورهــا 
التنمويــة  التحديــات  فــي مواجهــة 
موضوعــات  علــى  تأثيرهــا  ومــدى 
الهجــرة والتنقــل والتباحــث والتشــاور 
المتداخلــة  المســتجدات  لدراســة 
علــى  والعمــل  واألطــراف  األبعــاد 
إيجــاد صياغــات تســهم وتســاعد فــى 

ــدان  ــة لبل ــات التنموي ــداد السياس إع
االســتقبال واألرســال معــا، وتضمــن 
الهجــرة  وتنظيــم  إدارة  حســن 
ــا.  ــن فوائده ــم م ــل والتعظي والتنق
وتأتــي النــدوة فــي إطــار مواكبــة 
الدوليــة  والمتغيــرات  المســتجدات 
وانعكاســاتها علــى قضايــا العمــل 
ــى  ــتويين العرب ــى المس ــال عل والعم
للمطالــب  واســتجابة  والدولــي، 

خــاص  وبوجــه  االجتماعيــة، 
التغيــرات التــى تشــهدها المنطقة 
العربيــة بســبب تفاقــم التحديــات 
التنمويــة التــي تواجههــا، وفــي 
والبطالــة،  الفقــر  مقدمتهــا 
منظمــة  اهتمامــات  وفــي ضــوء 
ــرة  ــا الهج ــة بقضاي ــل العربي العم
للعمالــة  المنظــم  واالســتخدام 
جانــب  إلــى  وذلــك  العربيــة، 

o أثناء الندوة. o ياسر الحجيري. 

ودوره  العربــي  التكامــل  تأكيــد 
كمحــور أساســي لدعــم التشــغيل 
ومكافحــة البطالــة فــى إطــار نظــرة 
عربيــة شــمولية متكاملــة األهــداف 

التنمويــة. والمصالــح 
ويأتــي تنظيــم النــدوة القوميــة 
ضمــن البرنامــج التثقيفــي الخــاص 
لعــام  العربيــة  العمــل  بمنظمــة 

.2016

نقابــة عمــال البــا تهنــىء صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء الموقر بمناســبة 
منــح ســموه وســام االســتحقاق ذو النجمــة الذهبيــة الكبــرى مــن الطبقــة األولى

بعثــت نقابــة عمــال البــا برقيــة تهنئة 
لصاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بمناســبة  خليفــه  آل  ســلمان  بــن 
حصولــة علــى وســام االســتحقاق ذا 
النجمــة الذهبيــة الكبــرى مــن الطبقــة 
األولــى الــذي  منحتــه عائلة هابســبورغ 
ــرن  ــة هوالبي ــس مدين ــة ومجل الملكي
النمســاوية، وذلــك تقديــرًا لجهــود 
المجتمعــات،  حمايــة  فــي  ســموه 
وتفانيــه فــي دعــم وتعزيــز األنشــطة 
والســالم،  واإلنســانية  الخيريــة 
وتقديــرًا للقيــم النبيلــة لســموه تجــاه 
رفاهيــة اآلخريــن، والتزامــه الشــخصي 
ــن  ــعي م ــي الس ــة ف ــوده الدؤوب وجه
أجــل الســالم علــى المســتوى العالمي. 

وكان نص البرقية كالتالي:  

بسمه تعالى

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه اهلل 

ــاه ورع
رئيس مجلس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يســرنا ويشــرفنا يــا صاحــب الســمو 
البــا  عمــال  باســم  نتقــدم  أن 
ــي  ــات التهان ــمى آي ــم أس ــع لك ونرف
ســموكم  مقــام  إلــى  والتبريــكات 
الفخــر  مشــاعر  وأجمــل  الســامي 
واالعتــزاز والمحبــة بمناســبة منــح 
عائلــة هابســبورغ الملكيــة ومجلــس 
مدينــة هوالبيــرن النمســاوية وســام 
الذهبيــة  النجمــة  ذو  االســتحقاق 
األولــى  الطبقــة  مــن  الكبــرى 
لســموكم، وذلــك تقديــرا لجهودكــم 
ــات  ــة المجتمع ــي حماي ــة ف الواضح
وتعزيــز  دعــم  فــي  وتفانيكــم 
واإلنســانية  الخيريــة  األنشــطة 
ــة  ــم النبيل ــرا للقي ــالم، وتقدي والس
التــي تحملونهــا تجــاه رفــاه اآلخريــن 
وجهودكــم  الشــخصي  والتزامكــم 
أجــل  مــن  الســعي  فــي  الدؤوبــة 
الســالم علــى المســتوى العالمــي.

 
إن تتويــج ســموكم بالوســام لهــو 
البحريــن  لمملكــة  كبيــر  شــرف 

ــو  ــموكم وه ــي لس ــعبها الوف وش
مــن  العالــم  يكنــه  تعبيرعمــا 
و  الكريــم  لشــخصكم  تقديــر 
لبالدنــا العزيــزة وعرفانــا دوليــًا 
الالمحــدودة  ســموكم  إلنجــازات 
ســيما  وال  المجــاالت  بمختلــف 
ــاف  ــي تض ــاني والت ــال اإلنس المج
ــد  ــث أك ــد، حي ــذا البل ــزات ه لمنج

جهودكــم  علــى  الوســام  هــذا 
المضنيــة تلــك وهــي شــهادة فخــر 
ــاف  ــن تض ــة البحري ــة لمملك دولي

اإلنجــازات. لمجمــل 

ســموكم  يحفــظ  أن  اهلل  ندعــو 
ويرعاكــم ويديمكــم عــزا وفخــرا 

وشــعبها. للبحريــن  وســندا 
 

o سمو رئيس الوزراء. 
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عـمـــال الـــبـــــا 

التواصل والشكاوى 

تليفون :
17837457 

البريد اإللكتروني : 
Omalalba@gmail.com

العدد رقم )72(
نوفمبر 2016

العدد 

المقاالت تعبر عن رأي أصحابها 

نشرة شهرية تصدر عن :

نقابة عمال البا

رئيس مجلس اإلدارة :
علي عبداهلل البنعلي

رئيس التحرير :
ندى ناجي 

اإلشراف العام :

عبداهلل المعراج

 

البا .. تسقي المدير وتخلي العامل الفقير

عطفــًا علــى مــا تــم تداولــه مؤخــرًا فــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي عــن وجــود بعــض المخالفــات 
القانونيــة واإلداريــة المرتكبــة مــن قبــل نقابــة 
عمــال »ألبــا«، تــود شــركة ألمنيــوم البحريــن التنويــه 

ــي: بالتال

يتعهــد رئيــس مجلس إدارة شــركة ألمنيــوم البحرين 
ش. م. ب )ألبــا( الشــيخ دعيــج بــن ســلمان بــن دعيــج 
آل خليفــة بالنظــر فــي المخالفــات المطروحــة وأخــذ 

كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة.

وذكــر أن شــركة ألمنيــوم البحريــن ســتبقى ملتزمــة 
بمبــادئ حوكمــة الشــركات وســوف لــن تتهــاون مــع 
أي مخالفــات متعلقــة بقوانيــن مملكــة البحريــن 
ــع  ــل م ــيتم التعام ــركة. وس ــراءات الش ــن وإج وقواني

ــن. ــة البحري ــن مملك ــار قواني ــي إط ــات ف أي مخالف

رئيس مجلس االدارة يتكفل بالتحقيق مع إدارة نقابة عمال البا  

عامل البا 



o  الرفيق أحمد جناحي.  

ال  التــي  اإلدارة  ديــدن  أصبــح 
التخلــص مــن  فــي  تجــد وســعا 
ــق  مشــكالتها، ســوى بافتعــال وخل
المشــاكل ومنهــا االنقضــاض علــى 
النقابييــن لتفتــت فــي عضدهــم 
هــؤالء  حريــة  مــن  وتقــوض 
ــي  ــون ف ــن يتفان ــن الذي المناضلي
أداء واجبهــم مــن أجــل العمــال، 
وتعمــل هــذه اإلدارة علــى التخلــص 
منهــم، بــل وتتبــع معهــم سياســة 
ــود  ــم بقي ــواه وتكبله ــم األف تكمي
بورقــة  إداريــة تعســفية ملوحــة 
زمــان  أي  فــي  التعســفي  النقــل 
وإلــى أي مــكان بالشــركة.. هــذا مــا 
فعلتــه اإلدارة مــع النقابــي الرفيــق 
الــذي  جناحــي  إســماعيل  أحمــد 
يــروي إلــى نشــرة »عمــال البــا« مــا 
ــذا  ــا معــه ه ــكان لن حــدث معــه، ف

اللقــاء.. 

فــي ســؤالنا للعامــل أحمــد جناحــي 
حــول مــدى الظلــم الواقــع بحقــه؟؟ 
ــي خــالل  ــر نقل ــت خب   -  لقــد تلقي
أقــل مــن يــوم واحــد، وتــم إخبــاري 
الموافــق  اإلثنيــن  يــوم  بالنقــل 
ظهــرًا   2 الســاعة   2016/10/10
ــرة  ــى دائ ــول إل ــي منق ــاده بأنن مف
إن  وحيــث  المركزيــة،  الــورش 
همــا  واألربعــاء  الثالثــاء  يومــي 
طلــب  فقــد  عاشــوراء،  إجــازة 
تســلم عملــي الجديــد فــي الــورش 
ــوم  ــن ي ــدءا م ــك ب ــة، وذل المركزي
أن  وبــدون  األحــد 2016/10/16 
أقــوم بتســليم عملــي الــذي قضيت 
فيــه ســنوات مــن عمــري لمــن هــو 

بعــدي.

ــذا  ــات ه ــرف حيثي ــا أن نع ــل لن ه
القــرار.. وتــرى مــن وراءه؟؟

مــكان  إلــى  نقلــي  تــم  لقــد   -
عمــل آخــر بــدون أن يكــون هنــاك 
إعــالن عنــه، حيــث إننــي لــم أتقــدم  
 - العمــل  هــذا  علــى  للحصــول 
بحســب أنظمــة الشــركة، باإلضافــة 
إلــى أنــه لــم يتــم نقلــي إلــى موقــع 
عمــل يناســبني مهنيــا أو أدبيــًا، 

الحالــي  عملــي  موقــع  إن  حيــث 
وعقــود  بالعطــاءات  عالقــة  لــه 
المشــتريات، أمــا المــكان الــذي 
إليــه هــو  اإلدارة بنقلــي  قامــت 
خــاص بتخطيــط الصيانــة وهــو 
عمــل لــم أقــم أبــدًا بمزاولتــه، 
ولــم يكــن لــدي يومــا الخبــرات 
علــى  بــه  للعمــل  المؤهلــة 

اإلطــالق.

وحــول ردة فعلــه تجــاه هــذا القــرار 
الــذي يــراه مجحفا؟؟

مديــري  إلــى  رســالة  رفعــت    -
الــورش  دائــرة  فــي  الجديــد 
المركزيــة عرضــت مــن خاللهــا 
نقلــي  بخصــوص  تظلمــي 
المفاجــئ مــن عملــي، والــذي جــاء 
قيامــي  مــن  وانتقامــًا  تعســفيا 
مجــال  فــي  النقابــي  بــدوري 
تــم  النقــل  إن  حيــث  الســالمة، 
ــتوف  ــم يس ــة ول ــابق إحاط ــال س ب
ــة  ــكلية والموضوعي ــروط الش الش
النظــام  مــع  يتنافــى  مــا  وهــو 
اإلداري المتبــع قانونيــا فــي شــركة 

البــا. 

 وعــن مطالبــه ودور اإلدارة فــي 
حــل هــذه المعضلــة اإلداريــة؟؟ 
ــعاري  ــم إش ــت أن يت ــا طلب - عندم
كتابيــًا بذلــك - كمــا هــو متعــارف 
عليــه - رفــض الرئيــس التنفيــذي 
مــن  بنســخة  تزويــدي  باإلنابــة 
واكتفــى   ،PAF أو  نقلــي  رســالة 
ــي  ــه أنن ــر في ــل يذك ــال إيمي بإرس
ــي، فقــط  ــى رأس عمل ــم أعــد عل ل
ولــم يتــم ذكــر ســبب النقــل أو 
المنصــب الجديــد المــراد نقلــي 
أبســط  يخالــف  مــا  إليــه، وهــو 
الكريمــة  المعاملــة  قواعــد 
البعيــدة عــن التعســف. وهــذا مــا 
أثبــت أن نقلي جــاء انتقامــًا لدوري 
ــن  ــا ورد م ــل لم ــي وردة فع النقاب
نقابــة  أصدرتهــا  التــي  النشــرة 
عمــال البــا، والتــي جــرى فيهــا 
الســالمة  مواضــع  حــول  نقــاش 
لمواضيــع  ومتابعاتــي  بالشــركة 

الموضوعيــة  واحتجاجاتــي  الســالمة 
مــن أجــل تطويــر الســالمة بالشــركة.

ــه..  وفــي ســؤاله عــن انطباعــه ورؤيت
ــه؟؟ ــف اإلدارة تجاه وموق

- لــم يتــم اتبــاع أبســط اإلجــراءات 
اإلداريــة بخصــوص النقــل المنصوص 
واألنظمــة  اللوائــح  فــي  عليهــا 

المعمــول بهــا فــي الشــركة.
بطلــب  رغبتــي  عــن  أعبــر  فلــم   
ولــم  أخــرى،  وظيفــة  إلــى  النقــل 
والنــزول  استشــارتي  حتــى  يتــم 
عنــد رغبتــي فــي القبــول بوظيفــة 
تناســب مؤهالتــي، حيــث لــم يتــم 
ســؤالي عــن خبراتــي واألماكــن التــي 
أرى  عملــت بهــا ســابقًا وأي مــكان 
وأكــون  بــه  العمــل  بإمكانــي  أنــه 
قــادرًا فيــه علــى العطــاء واإلنتــاج.

التــي  المســتقبلية  الخطــوات  مــا 
فعلهــا؟؟ تنــوون 

قمنــا بمخاطبــة االتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن واالتحــاد العالمــي 
وهنــاك حملــة تضامنيــة فــي الوســط 
النقابــي العربي والعالمــي، فقد قامت 
النقابــة بحملــة تضامنيــة عــن طريــق 
ــق  ــي واألف ــل االجتماع ــع التواص مواق

ــوح ألي تحــرك بالمســتقبل. مفت

لماذا عوقبت بهذا الشكل؟؟
بشــكل  الشــركة  إدارة  قامــت  لقــد 
الحــوادث  علــى  بالتغطيــة  ممنهــج 
الحــاالت  أصحــاب  العمــال  ومنــع 
ــام  ــى أقس ــال إل ــن االنتق ــة م المرضي
بــل  المرضيــة،  حاالتهــم  تناســب 
قامــت بإخراجهــم فــي إجــازات مرضية 
بهــدف إيصــال العامــل المصــاب إلــى 
ــي  ــا ينته ــب عندم ــال رات ــى ب أن يبق
رصيــد األيــام المرضيــة لديــه، فطلــب 
ــدي  ــة التص ــس إدارة النقاب ــي مجل من
ــف  ــاك بالمل ــراءات واإلمس ــذه اإلج له
اإلدارة  أوقعــت  قانونيــة  بطريقــة 
فــي حــرج شــديد، فاتخــذوا القــرار 
أعلــى  ومــن  اإلدارة  دهاليــز  فــي 
بهــدف  بنقلــي  وجــاء  المســتويات 
ــى  ــي عل ــاطي ومعاقبت ــن نش ــد م الح

دفاعــي عــن العمــال.

بماذا تشعر اآلن؟؟
الموضــوع واضــح فلــم يســتطيعوا 
ــة  ــق وباألدل ــا بالح ــكتوا صوتن أن يس
ــيط  ــن بس ــذا ثم ــذاء، وه وأرادوا اإلي
فقــد  منــي   العمــال  يســتحقه 
عــن  وأدافــع  ألمثلهــم  انتخبونــي 
حقوقهــم وليــس ألمثــل اإلدارة، عمال 
البــا أحــرار وال أســتطيع أن أكــون عبدا 

أمــام مــن يســتهدفهم. 

أحمد جناحي : سنبقى دائما .. صوت من ال صوت لهم
    اإلدارة تحـاول جاهـدة أن تكـمم أفواهـنـا ولكــن..!!

ماضون في نضالنا للحفاظ على مكتسبات العمال ولن يثنينا شيء 
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رسالة تضامن اتحاد النقابات العالمي مع نقابة عمال ألبا
يعبر اتحاد النقابات العالمي  )WFTU (عن تضامه  الكامل مع إخوته الرفاق في نقابة عمال ألبا وتضامنه مع الرفيق أحمد جناحي على 
وجه الخصوص. حيث قد تعرض الرفيق أحمد جناحي عضو مجلس إدارة نقابة عمال البا إلى الهجوم غير القانوني بإزالته من عمله من 

قبل إدارة الشركة انتقامًا من نشاطه النقابي البارز.
نحن كاتحاد عالمي للنقابات يمثل 92 مليون عامل في جميع أنحاء العالم نناشد الشركة بوقف الهجوم ضد رفيقنا النقابي وإال سوف 

نقوم باتخاذ االجراء الالزم عن طريق منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية.
سوف لن نترك األخ أحمد وحيدا!

يحيا نضال ووحدة وأممية الطبقة العاملة في العالم!

األمانة العامة

أثينا ، اليونان – 18 أكتوبر 2016

40، شارع زان مورياس ، أثينا 11745 ، اليونان
هاتف )30+( 2109214417 ، )+30( 2109236700

فاكس )+30( 2109214517

أرفعلي االنتاج 
واشتغل ساعات

إضافيه بدون مقابل و زيادة 
سنوية مافي

وراتبك بيتجمد 
وال تتحجى وال تعترض

وقول طلباتك أوامر

إدارة البا ما 
تنعطى ويه
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للتباحث حول انسيابية الحركة المرورية
للمــرور" العامــة  "اإلدارة  بممثلــي  تلتقــي  البــا  عمــال  نقابــة 

ــاء  ــن أعض ــدد م ــس وع ــع رئي اجتم
البــا  عمــال  نقابــة  إدارة  مجلــس 
ــع  ــركة م ــي الش ــة ف ــى النقاب بمبن
للمــرور  العامــة  اإلدارة  ممثلــي 
ــم  ــد جاس ــالزم أول خال ــادة الم بقي
المقهــوي رئيــس الحركــة المرورية، 
حــول موضــوع  الجانبــان  تباحــث 
اإلختناقــات المروريــة التــي يالقيهــا 
إلــى  قدومهــم  حيــن  العمــال 
الشــركة وكذلــك انصرافهــم منهــا، 
حيــث نقــل أعضــاء مجلــس إدارة 
النقابــة جميــع األمــور والمالحظــات 
يعيشــها  التــي  المعانــاة  ومــدى 
اختناقــات  مــن  يوميــًا  العمــال 
نتيجــة  وازدحامــات  مروريــة 
ــا  ــر دواري الب ــروع تطوي ــذ مش تنفي
والنويــدرات وهــو مــا يســهم بجانب 
العمــال  وصــول  بعــدم  ســلبي 
الرســمية.  عملهــم  أوقــات  فــي 
البنعلــي  علــي  نقــل  وقــد  هــذا 

ــا   ــال الب ــة عم ــس نقاب ــس مجل رئي
المــرور  لرجــال  كاملــة  الصــورة 
حــول مــا يتعــرض لــه العمــال مــن 
خصومــات وجــزاءات نتيجــة تأخرهــم 
عــن مواعيــد العمــل الرســمية، وهو 
مــا يؤثــر بالتالــي علــى مســتقبلهم 
ــك  ــى ذل ــب عل ــا يترت ــي لم الوظيف
مــن تأخرهــم فــي حركــة الترقيــات 
ــر  ــا يض ــف عم ــا كش ــالوات، كم والع
بــدوره بالعمليــة اإلنتاجيــة التــي 
ــتقرار  ــل اس ــن أج ــا م ــل جميع نعم
داخــل  والعمــال  العمــل  أوضــاع 

ــا.  ــركة الب ش
وقــد أعطــى أعضــاء مجلــس إدارة 
لرجــال  مبســطة  نبــذة  النقابــة 
المــرور عــن أوقــات الــدوام الرســمي 
فــي الشــركة وعــدد العمــال الذيــن 
الخاصــة  بمركباتهــم  يأتــون 
التــي  الباصــات  عــدد  وكذلــك 
العمــال،  لنقــل  الشــركة  توفرهــا 

فيمــا أبــدى ممثلــو اإلدارة العامــة 
للمــرور اســتعداداتهم للتعــاون 
انســيابية  ضمــان  أجــل  مــن 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــة المروري الحرك
ــا  ــة لعمــال الب مــع إعطــاء األولوي
خــالل أوقــات القــدوم إلى الشــركة 
أن  مبينيــن  منهــا،  واالنصــراف 
تكــرس  للمــرور  العامــة  اإلدارة 
ــائقين  ــة الس ــي خدم ــا ف جهوده
الطريــق  مســتخدمي  مــن 
وضــع  خــالل  مــن  بالمنطقــة 
خطــة زمنيــة محكمــة تتواكــب 
ــروع،  ــر للمش ــل التطوي ــع مراح م
وذلــك لضمــان انســيابية الحركــة 

المروريــة.
ــي رئيــس  ــي البنعل وقــد نقــل عل
ــا تحيــات وشــكر  ــة عمــال الب نقاب
المســؤولين  إلــى  البــا   عمــال 
ورجــال المــرور فــي اإلدارة العامــة 
للمــرور وعلــى رأســهم ســعادة 

الركــن  الفريــق  الداخليــة  وزيــر 
الشــيخ راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة 
والعقيــد الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
القائــم  خليفــة  آل  عبدالوهــاب 
بأعمــال مديــر عــام اإلدارة العامــة 
للمــرور علــى جهودهــم الواضحــة 
وتعاونهــم المســتمر الــذي يصــب 
ومصلحــة  العامــة  المصلحــة  فــي 
عمــال البــا علــى وجــه الخصــوص في 
كل مــا تقدمــه اإلدارة العامــة للمرور 
ــق. ــتخدمي الطري ــات لمس ــن خدم م

ــدة  ــا جاه ــال الب ــة عم ــعى نقاب وتس
مــع جميــع األطــراف المعنيــة ذات 
ــا  ــر دواري الب الشــأن بمشــروع تطوي
االتصــال  خــالل  مــن  والنويــدرات 
بالمســؤولين واللقــاء بهــم مــن أجل 
الوصــول إلــى حلــول تضمــن تخفيــف 
االزدحامــات واالختناقــات المروريــة 
التــي يعانيهــا العمــال حيــن القــدوم 

ــركة. ــن الش ــراف م واالنص

o أثناء االجتماع. o صورة تذكارية. 
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بعــد مضــي مــا يتجــاوز األشــهر الخمســة علــى التقييــم 
الثالــث للعــام 2015-2016 والجلبــة الكثيــرة التــي 
أحدثهــا تخبــط اإلدارة فــي اتخــاذ قرارهــا الطفولــي 
بتحديــد التقييــم علــى 0.7 مــن 1، ورفــض العمــال 
لمثــل هــذا القــرار غيــر الواعــي وتظلمهــم بشــكل 
ــات  ــل التظلم ــغ مجم ــث بل ــبوق، حي ــر مس ــي غي جماع
التــي تســلمتها النقابــة 563 تظلمــا صحيحــا، بحســب 

ــركة. ــام الش نظ
إال أن إدارة الشــركة لــم تعمــل بالنظــام الــذي وضعــوه 
بأنفســهم.. ولــم ينظــر حتــى في نصــف هــذه التظلمات، 
وال تــزال باقــي التظلمــات تنتظــر أن يأتــي دورهــا للنظر 
فيهــا، إال أن اإلدارة تتجاهــل هــذا الموضــوع المهــم لمــا 
ــى  ــال وحت ــات العم ــى معنوي ــر عل ــر مباش ــن تأث ــه م ل
علــى أدائهــم، وعندمــا تتــم مطالبــة المــوارد البشــرية 
بتحريــك الموضــوع واالنتهــاء منــه يكــون ردهــم دائمــا 
بأنهــم ) لــن يقومــوا بــأي تعديــل علــى أي تقييــم 
مهمــا كان الســبب(  حتــى قبــل أن يقومــوا بتقييــم 
التظلــم والنظــر فــي الحــاالت والمعطيــات، وحتــى هــذا 
اليــوم لــم يتــم االجتمــاع ألي تظلــم طلــب صاحبــه 
رفعــه للمرحلــة الثانيــة، حيــث يقــوم بعــض المديريــن 
بترجــي العمــال لســحب تظلمهــم واســتخدام عالقتهــم 
أن  وإخبارهــم  عليهــم  للتأثيــر  بالعمــال  الشــخصية 
هــذا الموضــوع ليــس بيدهــم بــل إنهــا تعليمــات مــن 
اإلدارة العليــا، وهــو مــا يــدل علــى أن هــذا التقييــم ال 
ــلء  ــوري لم ــم ص ــو تقيي ــا ه ــال، إنم ــس اداء العم يعك
االســتمارات فقــط بنــاء علــى قــرار فــردي مــن شــخص 
ال يعــرف حتــى أســماء العمــال وليــس لديــه أدنــى 
ــي  فكــرة عــن أدائهــم وطريقــة تأديتهــم لمهاهــم الت
ــد أن  ــا بع ــًا، وخصوص ــدًا مضعاف ــب جه ــت تتطل أصبح
قامــت الشــركة بإحالــة مــا يقــارب مــن 260 عامــال علــى 
ــل،  ــر البدي ــوم بتوفي ــن دون أن تق ــر م ــد المبك التقاع
ــن  ــى عاملي ــاج إل ــت تحت ــي كان ــة الت ــت المهم فأصبح
ــا  ــط وأحيان ــد فق ــل واح ــز بعام ــت تنج ــا أصبح إلنجازه
ــص  ــد النق ــة لس ــن مهم ــر م ــأداء أكث ــل ب ــوم العام يق
الشــديد فــي العمــال، وخصوصــًا فــي ظــل عــدم وجــود 
أي مــن المديريــن قــادر علــى المواجهــة والتحــدث أمــام 

ــع. ــي المصن ــل ف ــع الحاص ــا بالواق اإلدارة العلي
وكانــت النقابــة قــد رصــدت كثيــرا مــن المخالفــات 
ــن  ــداء م ــم ابت ــة التقيي ــت عملي ــي تخلل ــاء الت واألخط
اســتخدام أقــالم الرصــاص فــي التقييــم إلــى مســح 
درجــات التقييــم باســتخدام قلــم التصحيــح »البالنكــو« 
للوصــول إلــى درجــة التقييــم القصــوى وهــي 0.7 
بحســب أوامــر اإلدارة، بــل وصــل الحــال فــي بعــض 
ــي  ــو ف ــل وه ــم العام ــؤول يقي ــى أن المس ــام إل األقس
ــى  ــة إل ــذا باإلضاف ــه، ه ــر توقيع ــوم بتزوي ــازة ويق إج
العديــد  مــن المخالفــات التــي تتنافــى مــع النظــام 

الموضــوع مــن قبــل إدارة الشــركة.
التظلــم  نظــام  وضعــت  التــي  اإلدارة  كانــت  فــإذا 
والتقييــم هــي نفســها مــن تخالــف النظــام وال تعمــل 

بــه.. فمــن الــذي ســيقوم بتطبيــق النظــام؟!!

»نظم اإلدارة الفاشلة فى مجتمعاتنا !!«تظلمات العمال... إلى أين؟؟؟ 

كانــت هنــاك نملــة مجتهدةتتجــه صبــاح كل يوم إلــى عملها بنشــاط وهمة وســعادة 
فتنتــج وتنجــز الكثيــر ولمــا رآهــا األســد تعمــل بكفــاءة متناهيــة مــن دون إشــراف

 قال لنفسه:
 »إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة من دون أن يشرف عليها أحد

 فكيف سيكون إنتاجها  لو عينت لها مشرفًا؟
 وهكــذا قــام بتوظيف الصرصار مشــرفًا عامًا على أداء النملــة فكانت أولى قرارته هي:

 1. وضع نظام للحضور واالنصراف.
 2. توظيف سكرتيرة لكتابة التقارير.

 3. عين العنكبوت إلدارة األرشيف ومراقبة المكالمات التليفونية.
 ابتهج األسد بتقارير الصرصار وطلب منه تطوير هذه التقارير بإدراج:

أ. رسوم بيانية.
 ب. تحليل المعطيات

 لعرضها في اجتماع مجلس اإلدارة القادم.
 فاشترى الصرصار:
 1. جهاز كمبيوتر.

 2. طابعة ليزر.
 3. عين الذبابة

 مسؤولة عن قسم نظم المعلومات.
 كرهــت النملــة المجتهــدة كثــرة الجوانــب اإلدارية فــي النظــام الجديــد واالجتماعات 
التــي كانــت تضيــع الوقــت والمجهــود  وعندمــا شــعر األســد بوجــود مشــكلة فــي 

األداء قــرر:
 1. تغيير آلية العمل في القسم.

 2. تعيين الجرادة لخبرتها في التطوير اإلداري.
 فكان أول قرارات الجرادة:

 1. شراء أثاث جديد
 2. شراء سجاد من أجل راحة الموظفين.

 3. تــم تعييــن مســاعد شــخصي لهــا فــي وضــع اإلســتراتيجيات التطويريــة وإعــداد 
الميزانيــة.

 وبعــد أن راجــع األســد كلفــة التشــغيل ،وجــد أنــه مــن الضــروري تقليــص النفقــات، 
وتحقيقــًا لهــذا الهــدف عيّــن البومــة مستشــارًا ماليــًا.

 وبعــد أن درســت البومــة الوضــع لمــدة ثالثــة أشــهر، رفعــت تقريرهــا إلــى األســد 
وتوصلــت فيــه إلــى أن القســم يعانــي مــن تكــدس العمالــة الزائــدة.

فقرر األسد فصل النملة!!
هذا المعني الحقيقي إلعادة الهيكلة..... 

وهكذا تم وقف العملية اإلنتاجية بسبب سوء اإلدارة.
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ــر  ــم 5 أكتوب ــوم المعل ــبة ي بمناس
النقابــة  تشــرفت  2016م،  
الوطنيــة  لعمــال طيــران الخليــج 
ــترك  ــاون مش ــة تع ــع اتفاقي بتوقي
ــة،  ــن البحريني ــة التربويي ــع نقاب م
حيــث تشــرفت النقابــه بزيــارة وفــد 
ــة  ــن البحريني ــة التربويي ــن نقاب م
طيــران  بشــركة  نقابتنــا  لمقــر 
الخليــج برئاســة األســتاذة صفيــة 
نقابــة  رئيســة  شمســان  محمــد 
واألســتاذ  البحرينيــة  التربوييــن 
ــم  ــتاذ إبراهي ــد واألس ــال الجني جم
الغانــم، وقــد كان فــي اســتقبالهم 
رئيــس النقابــة الوطنيــة الســيد 

الكويتــي. أحمــد 

وجــاء هــذا االتفــاق المشــترك دعمــًا 
ــاون  ــزًا للتع ــاء و تعزي ــر اإلخ ألواص
ــة  ــة الوطني ــن النقاب ــترك بي المش
ونقابــة  الخليــج  طيــران  لعمــال 
ــدم  ــا يخ ــة، بم ــن البحريني التربويي
مصالــح العمــال لــكال الطرفيــن، 
وقــام وفــد نقابــة عمــال نقابــة 
التربوييــن البحرينيــة بزيــارة لمقــر 
النقابــة الوطنيــة لعمــال طيــران 
ــي  ــج.   جــاء اللقــاء بيــن ممثل الخلي
النقابتيــن أخويــًا صادقــًا اســتعرض 
فيــه الجانبــان العالقــة الحميمــة  
يربــط  الــذي  األبــدي  واالرتبــاط 
البحريــن،  مملكــة  عمــال  بيــن 
وقــد تطــرق النقــاش إلــى األوضــاع 
ــة  ــاحة البحريني ــى الس ــة عل النقابي
والعربيــة واإلقليميــة والدوليــة فــى 

ظــل المســتجدات. 

مــن  كل  دور  الكويتــي   وأكــد 
االســتقرار  دعــم  فــى  النقابتيــن 

والتنميــة ووحــدة الصــف العمالــى 
فــي مملكــه البحريــن،  وأبــدت كل 
مــن النقابتيــن اســتعدادها للتعــاون 
لتوحيــد  بينهمــا  والتنســيق فيمــا 
المواقــف فــي كل الســاحات محليــًا 
ــة  ــا لمواجه ــا ودولي ــا وإقليمي وعربي
العمــل  تواجــه  التــى  التحديــات 

النقابــي. 

لقــاءات  التــدارس خــالل  تــم  كمــا 
الثنائيــة  القضايــا  الوفديــن حــول 
وتنشــيطا  )تفعيــال  المشــتركة 
بيــن  المشــترك  التعــاون  ألســس 
ــة  ــر العالق ــبل تطوي ــن( وس النقابتي
لمــا يخــدم مصالــح العمــال، وقــد 

اآلتــى:  علــى  الطرفــان  اتفــق 

1. دعم العالقات بين النقابتين . 

ــة واإلخــاء  ــر الصداق ــز أواص 2. تعزي
والتضامــن بيــن الحركــة النقابيــة 

لمــا يخــدم مصالــح عمــال  مملكــه 
ــن. البحري

واللقــاءات  الزيــارات  تبــادل   .3  
لقــاءات  النقابتيــن وعقــد  بيــن 
دوريــة لمتابعــة تنفيــذ االتفــاق 
عقــد  بشــأن  بينهمــا  الموقــع 
دورات تدريبيــة عماليــة للقيــادات 
وأعضــاء  العماليــة  النقابيــة 

لنقابتيــن.  ا
والمواقــف  الــرؤى  4.توحيــد 

المحليــة والعربيــة و  بالمحافــل 
والدوليــة.  اإلقليميــة 

5. تبــادل الخبــرات فــي تنظيــم 
ــاركة  ــطة، ومش ــات واألنش الفعالي

النقابتيــن للعــروض المقدمــة.

البرامــج  علــى  االتفــاق   .6
التنفيذيــة والتثقيفيــة كل عــام 

دوريــة. بصفــة 

o اثناء توقيع االتفاقية. 

o النقابة الوطنية لطيران الخليج. o نقابة التروبين البحرينيه. 

o االتفاقيه. 

النقابة الوطنية لطيران الخليج توقع اتفاقية تعاون مع نقابة التربويين البحرينيه
بمناسبة يوم المعلم 



ورحلت صاحبة االبتسامة 
المشرقة

عبداهلل المعراج بقلم / 

ــت  ــك وأن ــا، تحيي ــوش دائم ــا البش ــارق وجهه ــامة ال تف االبتس
علــى بعــد مســافة، تراهــا دائمــا تســاعد وتســاند غيرهــا، وعلــى 
الرغــم مــن التحديــات التــي واجهتهــا والمصاعــب التــي القتهــا 
مــن تعنــت اإلدارييــن الذيــن عملــت معهــم، والمضايقــات التي 
ــار  ــا انهي ــدأ فيه ــي ب ــة الت ــذ  اللحظ ــنوات من ــر س ــا عب الحقته
حصــن اإلدارة التنفيذيــة الســابقة واســتمرار نقلهــا مــن قســم 
إلــى قســم ومــن دائــرة إلــى دائــرة، فإنهــا ظلــت صامــدة فــي 
وجــه غطرســة وجشــع اإلدارييــن ويــا جبــل مــا يهــزك ريــح، نعــم 

إنهــا المــرأة الحديديــة.

 الســكرتيرة التنفيذيــة بدائــرة التســويق العاملــة الراحلــة 
ســهير عبــداهلل، التــي رحلــت عنا مــن دون وداع ومن دون ســابق 
إنــذار، كانــت تطــل يوميــا منــذ الصبــاح الباكــر، موجــودة خلــف 
ــرص  ــت تح ــاعة، كان ــف س ــمي بنص ــدوام الرس ــل ال ــا قب مكتبه
علــى الحضــور قبــل الجميــع فــي الدائــرة وتخشــى التأخيــر عــن 
العمــل، فقــد كانــت تحــرص علــى المواظبــة باســتمرار وكانــت 
تعتبــر الشــركة هــي  بيتهــا الثانــي، ولكــن شــاء القــدر أن يعلــن 
وقــت الرحيــل وحــزم األمتعــة والذهــاب مــن دون رجعــة، لقــد 
رحلــت المرحومــة وفــي قلبهــا لوعــة األلــم الــذي راودهــا جــراء 
المضايقــات التــي الحقتهــا مــن اإلدارييــن، باإلضافــة إلــى لوعة 
المــرض الــذي الزمهــا منــذ فتــرة طويلــة، كانــت دائمــا تتظاهــر 
ــا  ــق زمالءه ــل ال تضاي ــط ألج ــيء فق ــن ش ــي م ــا ال تعان بأنه
والعامليــن معهــا، وال تــود أن يشــفق عليهــا أحــد، لقــد كانــت 
قويــة كالفــوالذ تحملــت القــوى البشــرية المنفــذة التــي أصــرت 
علــى أن تحيلهــا إلــى التقاعــد المبكــر، حتــى قيــل عــن أدائهــا 
إنــه غيــر مقنــع وغيــر مــرٍض، ورغــم كل ذلــك تحملــت وصبــرت 

إلــى أن اختارهــا القــدر لتشــد الرحــال وتفارقنــا إلــى األبــد.

لقــد كانــت تحتضــر وشــبح المــوت يالحقهــا، ولكــن بال إحســاس 
مــن قبــل أصحــاب القــرار ســواء كان مــن قبــل شــركة التأميــن 
الظالمــة أو مــن إدارة الشــركة التــي ضايقتهــا حتــى ســاعاتها 
ــر  ــل تقدي ــى أق ــرام عل ــال احت ــة، وب ــال رحم ــة ب ــة الباقي القليل
للســنين التــي قضتهــا فــي خدمــة الشــركة بــكل إخــالص 
ــال أن  ــم الح ــل به ــى وص ــا، حت ــل، ضايقوه ــي العم ــانٍ ف وتف
عاقبوهــا وهــي علــى فــراش المــوت بــأن قيــل لهــا »هــذه آخــر 
مــرة تتعالــج فــي مستشــفى خــاص وفــي المــرة المقبلــة تذهــب 
وللعــالج فــي مستشــفى حكومــي«، هــذه العبــارة نطقهــا أحــد 
ــج  ــت تعال ــا كان ــة وكأنه ــل المرحوم ــل رحي ــي اإلدارة قب ممثل
علــى حســابه أو مــن جيبــه الخــاص!!!، لقــد انعدمــت اإلنســانية 
ــون  ــن مؤمن ــن نح ــاس، ولك ــي اإلحس ــؤالء عديم ــدى ه ــا ل بتات
ــا  ــك اهلل ي ــوم، رحم ــم ي ــكل ظال ــل ول ــل وال يهم ــأن اهلل يمه ب
ســهير وأســكنك فســيح الجنــان وألهــم أهلــك ومحبيــك الصبــر 

ــلوان...  والس

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«. »الفاتحة«.

 حضــر إلــى النقابــة عامــل مــن الدائــرة الطبيــة غنــي عــن التعريــف ولــه 
قــدره واحترامــه فــي شــركة البــا بيــن زمــالءه ولكنــه اليــوم كلــه أســى 
ــة  ــرة الطبي ــب الدائ ــة مــن طبي ــه مــن ســوء معامل ــا نال ــى م وحــزن عل
الــذي لــم يعاملــه بشــكل مناســب وكان يتعــدى عليــه بالــكالم اللفظــي 

والغيــر مقبــول كل مــا ســنحت لــه الفرصــة.
ــي،  ــوه الطب ــاع بالط ــه وراء ضي ــه بأن ــرة  باتهام ــب الدائ ــام طبي ــد ق فق
فقــام العامــل بــدوره وبرضــا منــه بالبحــث عــن مالبــس الطبيــب 
المفقــوده  ومــن دون أن يطلــب منــه ذلــك، فمهمــة البحــث عــن 
حاجيــات ومالبــس هــذا الطبيــب ليســت مــن مهــام هــذا العامــل الــذي 

ــة. ــرة الطبي ــي الدائ ــاًل ف ــدم طوي خ
بــدأ  العامــل علــى الفــور فــي البحــث عــن بالطــو الطبيــب إلــى أن وجــده 
ــل  ــاء الباط ــا باالدع ــا وبهتان ــب ظلم ــاه الطبي ــد أن رم ــه بع ــي الخزان ف
بانــه قــد قــام بأخذهــا بالتنويــه بالكلمــات الجارحــه والقــذف أمــام بقيــة 
زمــالءه، ومــن ثــم عاملــه بمنتهــى اإلحتقــار بــداًل مــن أن يشــكره، فجــاء 
إلــى ممثلــي العمــال  أعضــاء النقابــة ليشــكو حالــه المتــردي فــي الدائــرة 

الطبيــه مــن قبــل هــذا الطبيــب المتعجــرف فــي تعاملــه مــع العمــال.
ــالص  ــركة بإخ ــي الش ــل ف ــو يعم ــا وه ــرين عام ــن عش ــر م ــد أكث  فبع
وتفــانٍ، عــز عليــه أن يكون جزاؤه ســوء معاملــة الطبيب واإلهانــات التي 
يتلقاهــا مــن الطبيــب كل يــوم، ناهيــك عــن االتهامــات الباطلــة والســب 
واللعــن كل صبــاح، باإلضافــة إلى إعطائه أشــغاال ليســت مــن اختصاصه.

ــنين  ــل دام س ــي العم ــاح ف ــة كف ــوت روم( ورحل ــي )الب ــد أن كان ف وبع
طــوال، ومــا أصابــه مــن ضعــف فــي فقــرات ظهــره نتيجــة إصابــة إثــر 
أنــه حمــل )ماكينــة( أثــرت عليــه وعلــى صحتــه بالعيــش حيــاه طبيعيــه 
متمتعــًا بالصحــة فــي عمــر الشــباب، وهــو مــا انتهــى بــه إلــى التوصيــة 
بالعمــل المخفــف فــي الدائــرة الطبيــة بالشــؤون المكتبيــة، ولكنــه وجــد 
نفســه يقــوم بأعمــال ليســت مــن اختصاصــه، حيــث أوكلــوا إليــه أعمــاال 
ــه  ــة، إذ إن ــة األدبي ــن الناحي ــص أو م ــة التخص ــن جه ــه م ــة ب ــر الئق غي
وجــد نفســه يعمــل تــارة زراعــا وتــارة أخــرى عامــل نظافــة أو أي شــيء 
ــه  ــر علي ــا أث ــوط بهــا، وهــو م ــدا عــن األعمــال المن ــه بعي ــه من يطلبون
بالســلب وفاضــت عينــاه بعــد أن أجهــش بالبــكاء حســرة وأســفا علــى مــا 

آل إليــه حالــه.
هــذا باإلضافــه إلــى تأخــره فــي الحصــول علــى الترقيــة التــي يســتحقها 
بــكل جــداره، نظــرا إلــى مــا قدمــه طــوال حياتــه العمليــة داخــل الشــركة 
ــد  ــات، فق ــى الجامع ــن أرق ــهادة م ــى الش ــة عل ــارج وحصول ــفره للخ وس
ــس مــن أجــل أن يحصــل علــى  ــى هــذا العامــل بالغالــي والنفي ضح
ــه داخــل  ــي مكانت ــه الشــهري وبالتال ــه وراتب ــه ليحســن فــي دخل الترقي
الشــركة فهــو آليــزال قابــع فــي الدرجــة الســابعة علــى الرغــم مــن وجــود 
شــواغر وحاجــة العمــل إليــه، لكنــه وقــف مكتــوف األيــدي ال يعلــم إلــى 
مصيــره  فــي الشــركة الــذي بــداًل مــن أن تقــوم بتقديــره وترقيتــه قامت 

بمعاملتــه بشــكل بعيــد تمامــًا عــن االحتــرام والتقديــر. 
 

اإلحترام أواًل ..
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»كشتات« السالمة السياحية 
ــر«.  ــاه الطي ــا رم ــر م ــه الخي ــو كان في ــعبي »ل ــل الش ــول المث يق
يقــال هــذا المثــل عندمــا يكــون صاحــب الشــيء ليــس لــه حاجــة 
فيــه أو غــرض فيرميــه أو يتصــدق فيــه. وهــذا هــو الحاصــل حاليا 
لفئــة كادحــة مــن موظفــي الســالمة التابعيــن للدوائــر اإلنتاجيــة 
ــة. فقــد اشــتكى بعــض مــن منســقي الســالمة بأنهــم  والصيان
مهملــون مــن قبــل إداراتهــم وليــس لهــم نصيــب فــي المشــاريع 
التطويريــة والتعليميــة، حتــى الــدورات القصيــرة ســواء الداخليــة 

أو الخارجيــة.
بينمــا يفجــأون ويكتشــفون أن عــددا مــن منســقي الســالمة 
مدعــوون إلــى حضــور مؤتمــر فــي دولــة مــا، وأن حضورهــم 
لهــذا المؤتمــر شــبه إجبــاري مــع تحذيــر غيــر مباشــر مــن اإلدارة 
بأنــه يجــب عليهــم حضــور هــذا المؤتمــر، ومــن لــم يحضــر لــن 
تكــون لــه فرصــة أخــرى، وبعــد التأكــد مــن الموضــوع تبيــن أن 
ــجعين،  ــة مش ــرد رابط ــدد ومج ــة الع ــس إال لتكمل ــم لي حضوره
ولكــن عندمــا يكــون هــذا الحــدث فــي دولــة ســياحية حيــة 
تــرى مــن اإلدارة مــن لــه صلــة بالســالمة أو مــن ليــس لــه صلــة 
يتســابقون لحضــور الحــدث حتــى ال نــدري متــى ومــن أرســل هــذه 
الدعوة..فيــا تــرى إلــى متــى يســتمر هــذا التهميــش لهــذه الفئــة 

ــن؟!     مــن العاملي

أزمـة موقـف بــاص العـامـالت عنـد البـوابــة الجـنوبـيـة 

ــن  ــرة األم ــن دائ ــرار م ــالت بق ــوات العام ــأت األخ تفاج
ــى  ــي إل والســالمة بنقــل موقــف بــاص الســيدات الحال
ــم أن  ــع العل ــى أوال، م ــاذي لمبن ــال المح ــف العم موق
هــذه المنطقــة مزدحمــة بعمــال البــا والمقاوليــن 
أوقــات  فــي  ســواء  والشــاحنات  الباصــات  وحركــة 
الحضــور صباحــا أو االنصــراف بعــد الظهــر، وهــذا 
ــتكت  ــوادث. اش ــرار أو ح ــى أض ــؤدي إل ــد ي ــام ق االزدح
ــة  ــت النقاب ــره طلب ــى أث ــة وعل ــوات للنقاب ــض األخ بع

ــة.  ــذه القضي ــل ه ــن بح ــالمة واألم ــن إدارة الس م
ــل  ــالمة عم ــن والس ــرة األم ــن دائ ــب م ــا طل وعندم
ــل  ــرار تحوي ــي ق ــر ف ــادة النظ ــر إلع ــم للمخاط تقيي
موقــع الموقــف، تقــدم أحدهــم بأفــكار جهنميــة 
ومعقــدة ومكلفــة، ليــزداد األمــر صعوبــة وتتفاقــم 
األزمــة بوضــع المعوقــات أمــام حــل هــذه المشــكلة. 
رغــم أن المشــكلة أساســا ليــس لهــا أي وجــود 

ــف.   ــر مكل ــيط وغي ــل بس والح
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ــا(  ــي )ألب ــة ف ــاركة اإلدارة التنفيذي ــاءت مش ج
ضمــن الشــركات الراعيــة للمؤتمــر الدولــي 
الــذي أقيــم  الحــادي والثالثيــن لأللمنيــوم 
فــي الفتــرة مــن 27 حتــى 29 ســبتمبر 2016 
فــي مدينــة مدريــد اإلســبانية، لتســجل بذلــك 
واحــدة مــن اإلخفاقــات واإلســقاطات التي مألت 
قلــوب ونفــوس العمــال ســخطًا مــن هكــذا 
تصرفــات مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة التــي 
ــرات  ــور مؤتم ــفرات وحض ــوم بس ــوم كل ي تق
وجــوالت ســياحية هنــا وهنــاك بأعــداد كبيــرة 
هــي فــي غنــى عنهــا، إذ يســتطيع إداريــان 
ــدور  ــام بال ــر القي ــى تقدي ــى أقص ــة عل أو ثالث
المنــاط بهــذه األعــداد الهائلــة مــن المديرين، 
فوجــًا  وليــس  الشــركة  يمثــل  وفــد  فهــم 
ســياحيا يجــوب البــالد واألمطــار متذرعيــن 
بحضــور مؤتمــرات تتكبــد الشــركة فــي ســبيل 
ــن آالف  ــن اإلداريي ــم م ــذا الك ــل ه ــور مث حض
الــدوالرات مــن خــالل تذاكــر الســفر واإلقامــات 
ــوالت  ــن الج ــك ع ــة، ناهي ــادق الفاره ــي الفن ف

ــة. ــياحية المختلف الس

 وكانــت الطامــة الكبــرى أن حضــر العــدد 
نفســه االجتمــاع الســابع للمجلــس الخليجــي 
لأللمنيــوم الــذي عقــد فــي دبــي يــوم الثالثــاء 
دبــي  ســوفتييل  فنــدق  فــي   2016/10/4
وهــو  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
مــا كلــف الشــركة بــال شــك آالفــا مؤلفــة 
ــدوالرات فــي ســبيل حضورهــم أيضــا  مــن ال
ــن تقــل فــي أي حــال مــن  ــي ل وإقامتهــم الت
ــوم  ــة نج ــادق ذات الخمس ــن الفن ــوال ع األح
وتذاكــر الســفر علــى درجة رجــال األعمــال، كل 
ذلــك مــن أوجــه اإلســراف التــي أثــارت حفيظة 
العمــال، فــي حيــن أن العمــال يتجرعــون 
كأس المــرار والحرمــان مــن مكتســباتهم وال 
ينالــون مــن اإلدارة ســوى اســتقطاعاتهم، 
ــوء  ــلط الض ــفرات لتس ــذه الس ــاءت ه ــد ج وق
علــى مــا تقــوم بــه اإلدارة التنفيذيــة مــن 

ــال. ــاه العم ــتفزازية تج ــاوالت اس مح
ــن  ــوم م ــي لأللمني ــر الدول ــإذا كان المؤتم  ف
الفعاليــات الدوليــة التــي تشــهد مشــاركة 
صناعــة  فــي  الرائــدة  الشــركات  كبــرى 

األلمنيــوم وبصفــة شــركة ألبــا راعيــًا فضيــًا 
ــركة  ــة الش ــي حاج ــدال ف ــال ج ــر، ف للمؤتم
إلــى حضــور مثــل هــذا المؤتمــر الــذي يعــد 
حضورهــا فيــه ضروريــًا، وكذلــك اجتمــاع 
ــد  ــذي عق ــوم ال ــي لأللمني ــس الخليج المجل
فــي دبــي وأن تشــارك اإلدارة التنفيذيــة 
ــه  ــدد يقبل ــركة وع ــل الش ــد يمث ــن بوف ولك
العقــل والمنطــق وليــس بمثــل هــذا الكــم 

ــن. ــن المديري م
وعلــى الجانــب اآلخــر نجــد العمــال ينظــرون 
إلــى مثــل هــذه األمور بعيــن االســتغراب ألن 
ــول  ــة دون حص ــى الحيلول ــل عل اإلدارة تعم
ودرجاتهــم  مســتحقاتهم  علــى  العمــال 
ــياج  ــرض س ــك ف ــة بذل ــم، محاول وترقياته
العمــال،  يعيشــه  الــذي  التقشــف  مــن 
ــن  ــة م ــوه المختلف ــذه الوج ــاهدون ه ويش
اإلســراف والتبذيــر وتمــأل قلوبهــم الحســرة 
ــإدارة ..  ــول ل ــم يق ــان حاله ــل، ولس واألم
ارحمونــا وكفاكــم إســراف وهــدر مــن أمــوال 

ــركة!!!   الش

كفاكــم هــدرًا ألمــوال البــا فــي الســفرات و ســياحه المؤتمــرات!! 

اذا ما بتخلوني أجمد رواتب 
عمال البا

بصوت حق ترامب 



في العقل العربي
فــي  األســطوري  المحافــظ  الهجــومُ  تعكــز 
الثقافــة العربيــة الســوداء على اعتمــاد الخرافات 
ــذي  ــح ال ــقوط والترن ــد الس ــوف بع ــبياًل للوق س
منــذ  التحديثيــة  العربيــة  الثقافــة  أحدثتــه 
ــة  ــة الملكي ــذ األنظم ــر، من ــع عش ــرن التاس الق
الوطنيــة  العســكرية  فاألنظمــة  الليبراليــة. 
ــة تتصاعــد بقــوة  ــة العلماني ــة التنويري والثقاف
اإلســالمية  بجذورهــا  تقطــع  أن  دون  مــن 

واإلنســانية. والقديمــة 
ومعنــى  المــادة  معنــى  علــى  الحصــول  كان 
العلــم وكشــف ســببيات الوجــود لتلــك القبائــل 
التــي خرجــت مــن الجزيــرة العربيــة أمــرًا صعبــًا 
محفوفــًا بالمخاطــر لجماعــات أميــة محــدودة 
اإلرث العلمــي، والتــي أنتجــت منها فئات وســطى 
حرفيــة وثقافيــة راحــت تتســاءل عــن معنــى 
الوجــود وكيفيــة فهمــه وكيــف الســيطرة عليــه؟

ال تفهــم الشــعوب الطبيعــة والمجتمــع بشــكٍل 
ــكل  ــي بش ــي عجائب ــي تلقائ ــحري غيب ــرد س مج
أساســي، وإن كانــت هــذه هــي المراحــُل الدنيــا 
ــا ذات  ــا، ألنه ــا تتجاوزه ــول، لكنه ــكِل العق لتش
الحــدس  علــى  مســتويات دنيــا، والعتمادهــا 

ــر. ــكاِل الفك ــى أش ــو أدن وه
لكــن هــذه األشــكال الدنيــا مالصقــة كثيــرًا 
ــتويات  ــي المس ــم ف ــلمين؛ ألنه ــرب والمس للع
والعلمــي،  الصناعــي  اإلنتاجيــن  مــن  الدنيــا 
الســحر  مــن  األخــرى  فاألشــكال  هنــا  ومــن 
ــور ذي  ــذا التط ــع ه ــًة م ــى مترافق ــن تبق والدي

المنخفــض. المســتوى 
ومــن هنــا كانــت الجهــود الجبــارة للعلمــاء 
العــرب والمســلمين فــي انتــزاع أســرار الطبيعــة 
ــو  ــارة، وه ــات الحض ــي بداي ــم ف ــع، وه والمجتم
أمــر مهــده علمــاء اللغــة والــكالم ثم الفالســفة، 
ــاء  ــى لبن ــد األول ــًا القواع ــوا جميع ــن وضع الذي
ــي  ــة، الت ــة النقدي ــة الموضوعي ــة العربي العقلي
تراكــم لبنــات المعرفــة الموثقــة، والتــي تكشــف 
خاليــا المــادة وعمليــات التغلغــل فيهــا بشــتى 
أشــكال تمظهرهــا، ســواء كانــت جســم إنســان 
أو حيــوان أو أشــياء ماديــة بمختلــف حاالتهــا، أو 

ــًا أم نجمــًا. كانــت كوكب
وال تنفصــُل العلــومُ اإلنســانيُة هنــا عــن العلوم 
ــور  ــا، فتط ــي مقدمته ــت ه ــل كان ــة، ب الطبيعي
علــوم النحــو والصــرف والبيــان ودراســة جــذور 
اللغــة وحيــاة العــرب االجتماعيــة، قــاد إلــى وضع 
لغــة كبيــرة ذات إمكانيــات تعبيريــة واشــتقاقية 
ــب  ــة والط ــاء الطبيع ــرف علم ــت تص ــة تح حيوي

والفلــك والكيميــاء.
فتغيــرت الرياضيــات بدايــة مــن تغييــر األرقــام 
إلــى جعــل الصفــر فيهــا وجعلهــا بالتالي ســهلة 
النهائيــة،  المــادة  ألن  الحســاب،  نهائيــة  وال 
ــن  ــول م ــم المجه ــار الك ــم إظه ــر ت ــر الجب وعب
ــات أداة أخــرى،  ــوم، فغــدت الرياضي الكــم المعل
وتطــورت الهندســة التقليديــة، وخاصــة عبــر 
بــدأت  ثــم  اليونانيــة،  الثقافــة  مــع  التالقــح 

ــرف  ــور الح ــع تط ــور م ــاء بالتط ــاء والفيزي الكيمي
والصناعــات.

ــعوذة  ــن الش ــا ع ــوم هن ــل العل ــل تنفص ــن ه لك
ــى؟ ــأة األول ــذه النش ــع ه ــة م خاص

)أخــذ »جابــر بــن حيــان« مــادة الكيميــاء - كمــا هو 
ــت  ــي كان ــكندرية الت ــة اإلس ــن مدرس ــوم - م معل
تقــول بإمكانيــة انقــالب العناصــر وتحــول بعضهــا 
إلــى بعــض، وأخــذ مــع هــذه الكيميــاء فيضــًا مــن 
ــة واآلداب الســحرية والتصــوف  الفلســفة الهيليني
ــوم  ــخ العل ــي تاري ــع ف ــة اإليرانية(،)الجام والروحي
عنــد العــرب، الدكتــور محمــد عبدالرحمــن مرحبــا، 

ــدات ط2، 1988، ص 315(. ــورات عوي منش
إن إمكانيــات الوصــول إلــى األبعــاد المتعــددة 
ــاِج الســائدة  ــٌة بقــوى اإلنت للمــادةِ مســألٌة مرهون
فــي المجتمــع وتجلياتهــا فــي البحــث العلمــي 
الحــرف ومــن ثــم وجــود  خاصــة مــدى تقــدم 
وأدوات  العلمــاء،  االختبــار، وتخصصــات  معامــل 

الســبر والصهــر والتحليــل المختلفــة.
ــة  ــن الصناع ــق بي ــدل عمي ــدوث ج ــإن ح ــذا ف وله

ــدث: ــم يح ــوم ل والعل
الذهــبَ  والمســلمون  العــرب  العلمــاء  )مــزجَ 
بالفضــة، واســتخدموا القصديــرَ منــع التأكســد 
واســتخدموا  النحاســية،  األوانــي  فــي  والصــدأ 
ــواد  ــور وم ــة العط ــي صناع ــة ف ــم الكيمائي خبرته
الــخ،  التجميــل وصناعــة األقمشــة والشــموع..( 

.460 ص  العالميــة،  العربيــة  الموســوعة 
لنالحــظ هنــا كيــف أن منهجيــات البحــث العقلــي 
كانــت محــدودة وكذلــك فــإن توجــه الطبقــات 
ــض  ــن الفي ــر م ــب كبي ــتئثار بجان ــة لالس الحاكم
الصناعــات  نحــو  الصناعــات  وجــه  االقتصــادي 
االســتهالكية التابعــة للقصــور والتجــار، مثلمــا 
أن الحركــة الفلســفية لــم تقــم بتحليــالت عميقــة 

للمــواد الطبيعيــة واالجتماعيــة.
إن المــادة هنــا باعتبارهــا مــواد وكواكــب ونجومــًا، 
أي مــادًة كونيــًة، لــم تتغلغــْل األبحــاُث فيهــا، 
فجثمــت أشــكاُل الوعــي العربــي العلميــة علــى 
ســطوح المــواد والعمليــات، وهــي المــواد المقاربة 
لالســتهالك أو للصحــة الجســدية البســيطة، أو 
للتنجيــم، وهــو الثقــب األســود الــذي انهالــت 
منــه مــواد الخرافــة الواســعة وبلعــت العقــول 

والحضــارة العربيــة.
ــة  ــت خاضع ــة كان ــوم الطبيعي ــبكة العل ــى ش وحت
والتنجيــم  فالطــب  العليــا،  الطبقــات  ألهــداف 
والصيدلــة يتــم الصــرف عليهــا، فــي حيــن ال 

تحظــى علــوم أخــرى بمثــل ذلــك.
إن أشــكال الوعــي مــن ديــن وفلســفة وعلــوم لــم 
تســتطع أن تصــل إلــى المــادة إال بأشــكال محدودة 
وعجــزت عــن كشــف تنوعاتهــا والوصــول إلــى 
ــادة  ــات الم ــف تجلي ــي مختل ــر، ف ــا األصغ مكوناته
الحيــة والجامــدة علــى الســواء، كمــا لــم تصــْل إلــى 
فهــم عمليــات المــادة األكثــر تطــورًا وهــي الحيــاة 
وهــو  األعمــق  ونتاجهــا  البشــرية  االجتماعيــة 

ــة. ــر الفكري الظواه

ــد  ــي عب ــب : عل ــن الكات ــذة ع نب
وكاتــب  شــاعر  خليفــة،  اهلل 
ــي  ــام 1944 ف ــد ع ــي، ول بحرين
منــح  البحريــن.  فــي  المحــرق 
ــي اآلداب  ــة ف ــوراه الفخري الدكت
مــن جامعــة ســيكلونا األمريكية 
ــر  ــد للنش ــس دار الغ 1989. أس
والتوزيــع فــي البحريــن، كمــا 
مركــز  تأســيس  علــى  أشــرف 
ــج  ــدول الخلي ــعبي ل ــراث الش الت
العربيــة. وتولــى إدارتــه لخمــس 
أكتوبــر   21 توفــى  ســنوات. 
2014 تــاركًا خلفــه العديــد مــن 
ــة  ــعرية واألدبي ــات الش الموروث

البحثيــة.  والدراســات 

،

بقلم الراحل/
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من هو سعد ؟
مــن هــو هــذا النقابــي مجهــول الهويــة، الــذي كشــف كثيــرا مــن أســرار العمــل النقابــي علــى 
الســاحة البحرينيــة واختــار  المدونــة اإللكترونيــة بــداًل مــن المحبــرة والــورق فــي ســبيل التعبيــر 
عــن نظرتــه إلــى حــال الواقــع النقابــي الــذي قــد يغضــب الكثيريــن مــن أشــباه النقابييــن الذيــن 
باعــوا ضميرهــم واشــتروا المنصــب والكرســي... وال نعلــم لمــاذا لــم يكشــف »ســعد« عــن نفســه 
حتــى اآلن وال نــدري إن كان » ســعد« هــو اســمه الحقيقــي فعــاًل أم أنــه اســم مســتعار فــي أغلــب 
الظــن... فمــن هــو ســعد الــذي قــرر أن يفضــح االنتهازيــة النقابيــة؟ وهــل هــو شــخص أم تيــار؟ 
ــه الحقيقيــة؟ وممــن  وهــل يخشــى ســعد أن يكتــب بإســمه الحقيقــي أو أن يكشــف عــن هويت
يخشــى يــا تــرى؟ فقــد ظهــر كثيــرون فــي اآلونــة األخيــرة ممــن ضــاق بهــم الحــال ذرعــًا مــن 

الجمــود علــى الســاحة النقابيــة ولــم يعــد يثنيهــم شــيء عــن قــول الحقيقــة.

ان لن تستطع محاربتهم انضم إليهم
تغيــر  عندمــا  شاســع  فــرق  هنــاك 
مبادئــك  تغيــر  وعندمــا  مواقفــك 
ــد  ــك أح ــر نفس ــت تعتب ــى إن كن وحت

المخضرميــن. السياســيين 
ــارس 2016  ــن م ــرة 17 م ــي ظهي ف
ــو  ــام، وه ــر الع ــي للمؤتم ــوم الثان الي
اليــوم الــذى يفتــح فيــه بــاب الترشــح 
أروقــة  مــألت  ضجــة  لالنتخابــات، 
المؤتمــر حيــن ثــارت أعصــاب أحــد 
أن  اكتشــف  أن  بعــد  المترشــحين 
أحــد األمنــاء العاميــن المســاعدين 
اســتمارة   15 تســلم  المتقاعديــن 
 - األرقــام  متسلســلة  وهــي  ترشــح 
كمــا  اعتــاد فــي المؤتمــرات الســابقة 
قائمــة  ترتيــب  أجــل  مــن  وذلــك   -
المحاصصــة ليتــم تلقينهــا  ألفــواج 
المؤتمــر،  فــي  الجــدد«  »القطيــع 
شــكال  بالقائمــة  لجهلهــم  تفاديــا 
وأســماء الذيــن قــد جرجــروا مــن أجــل 

. االنتخابيــة  األصــوات  ضمــان 
 المفتــرض أن ذاك الموقــف قــد كشــف 
لهــذا  المترشــح هرطقــات الكلمــات 
»االنتخابــات  شــاكلة  علــى  البراقــة 
و..«   والحياديــة  والنزيهــة  الحــرة 

ــرب  ــي كان يته ــة  الت ــح الحقيق وفض
مــن االعتــراف بهــا أو ربمــا يحــاول 
ــا  ــاء؛ ولكنه ــا بحي ــرف عنه ــض الط غ
بالتأكيــد فــي تلــك اللحظــة كانــت 
نقطــة  إلــى  وصلــت  قــد  األمــور 
التصــادم مــع مصلحتــه اآلنيــة لدخــول 

األمانــة العامــة. 
ــى قائمــة المحاصصــة   عــدم ضمــه إل
ــه معروفــة أســبابه،  مــن قبــل جمعيت
ــرد  ــه مج ــه بان ــف دخول ــة تص واألغلبي
ــيح  ــد ترش ــط بع ــد فق ــل وحس رد فع
ــس  ــة مجل ــة لعضوي ــق المحاصص فري
ــي  ــزت ف ــي قف ــي الت ــه وه إدارة نقابت
ــى  ــة إل ســنة واحــدة مــن خــارج النقاب
ــا  ــم ضمه ــس اإلدارة وت ــة مجل عضوي
لألمانــة،  المحاصصــة  قائمــة  إلــى 
ــص  ــاد تقم ــا أج ــو أيض ــد ه وبالتأكي
دور المرشــح اإلصالحــي غيــر المدعــوم 
كســبه  فــي  أســهم  والــذي  أيضــا 
ــد. ــا بع ــرت فيم ــدة تحس ــًا عدي أصوات

  دعمــه الكثيــرون ومكنــوه مــن الفوز، 
ــه  ــك وعودل ــد ذل ــتقالته بع ــن اس لك
ــا  ــات علي ــن جه ــات م ــا - بتعليم عنه
أيضــا،  والوجــوه  الحقيقيــة  عــرت   -

وكشــفت أن العمليــة االنتخابيــة هــي 
مجــرد تغليــب لمصالــح أحــزاب وأفــراد 
ــال  ــح العم ــاب مصال ــى حس ــط عل فق
مــن دون أدنــى اعتبــار حتــى للمعاييــر 
ــبات  ــي المناس ــا ف ــون به ــى يتغن الت
]المــرأة -الشــباب -النقابــات الكبيرة[.

القيــم  تجلــت  أشــهر  عــدة  بعــد 
لتنكشــف  األحــداث  أمــام  والمبــادئ 
لــم  ]إن  الشــهيرة  المقولــة  فــي 
تســتطع محاربتهــم انضــم إليهــم[، 
بانتخابــات  العبــث  بعــد  بوضــوح 
نقابــة بلكســكو- بحســب التعليمــات- 
ــة  ــة اإلعالمي ــهد البهرج ــدر مش وتص
الوهميــة،  الخرافيــة  لإنجــازات 
ــل  أمامــه  ــا حص ــاوالت تناســي م ومح
وأمــام أعيــن الجميــع حتــى ال تنكشــف 
ــل  ــة مقاب ــة الذاتي ــات المصلح تناقض
ــة  ــماة »مصلح ــرى المس ــة الكب الكذب

العمــال«.
سعد 
24 أكتوبر - 2016

رابط المدونه : 
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الدائرة الطبية في البا .. اإلدارة عندمـا تستغل الطب

عــلــــى الــوتـــــــــــــــــــــــــــــــر ..

يتلقــى العامــل مكالمــة مــن الطبيــب علــى هاتفــه 
الخــاص ليــس لالطمئنــان عليــه،  ولكــن مــن أجــل 
ــة.  ــه المرضي ــن حالت ــازل ع ــض للتن ــزاز المري ابت
عبــارات التهديــد المبطنــة تبــدأ بـ«يستحســن 
ــع  ــب أن يرف ــة وتطل ــرة الطبي ــى الدائ ــي إل أن تأت
ــون  ــن يك ــة« أو »ل ــاالت المرضي ــن الح ــمك م اس
قائمــة  علــى  اســمك  يبقــى  أن  صالحــك  مــن 
الحــاالت المرضيــة«،  هكــذا مــن دون حيــاء، فقــد 
ــادرًا  ــذي كان يجــب أن يكــون ق ــور ال تحــول الدكت
علــى الفصــل بيــن منصبــه وقســمه، بــداُل مــن أن 
يحافــظ علــى لياقــة المهنــة ويبعدهــا عــن أهــواء 
ــتبدالها  ــن اس ــال إال أدوات يمك ــرى العم إدارة ال ت

ــب. ــا تعط عندم
 والخطــة تبــدأ عندمــا يقــوم الدكتــور هــو نفســه 
بإعطــاء العامــل إجــازة مرضيــة طويلــة ليســت 
للعــالج، ولكــن هدفهــا القضــاء علــى كل اإلجــازات 

المرضيــة فــي حســاب العامــل مــن أجــل أن 
ــل  ــر العام ــا يحاص ــادرًا عندم ــب ق ــون الطبي يك
فــي منزلــه مــن دون راتــب، ويتفــاوض علــى 
شــروط استســالم العامــل إلدارة الشــركة وأن 
ــل  ــن أج ــض م ــو مري ــل وه ــذا العام ــل ه يعم
أن يســتمر فــي الحصــول علــى راتــب تــم ابتــزاز 

ــه. ــه في حق
ــى  ــة مــن خــالل هــذا إل ــرة الطبي ــت الدائ وتحول
ــذ  ــي تنفي ــب ف ــركة ترغ ــة إدارة ش ــن آلي ــزء م ج
سياســة )الكاوبــوي( األمريكيــة علــى مفاصــل 
حيــاة العامــل، وهــذا كلــه مــن أجــل دفــع العمال 
أصحــاب الحــاالت المرضيــة إلــى التقاعــد المبكــر 
وهــم فــي ريعــان الشــباب وقــد تضــرروا نتيجــة 
ــرروا  ــم تض ــث إنه ــا، حي ــي الب ــل ف ــة العم لبيئ
اإلدارة  فتقــدم  وعافيتهــم.   صحتهــم  فــي 
ــص  ــال للتخل ــؤالء العم ــى ه ــيطة إل ــغ بس مبال

مــن تبعــات عامــل كانــت هــي ســبب بمرضــه 
ــان. ــس األثم بأبخ

إدارة البــا تختــزل همومهــا وتجــرب قوتهــا 
ــي كل  ــا ف ــون معه ــن يقف ــال الذي ــى العم عل
يــوم ومــن أول يــوم تــم توظيفهــم فيــه فــي 
بالبــا.  وحيــن يأتي وقــت أن تقوم هــذه اإلدارة 
بتقديــر وعــالج هــذا العامــل المصــاب و البحث 
لــه عــن وظيفــة تناســبه فينكشــف القنــاع عــن 
الوجــه الحقيقــي إلدارة )الكاوبــوي( األمريكيــة.

ــك تســتطيع أن  ــا بذل ــد اإلدارة أنه ــا تعتق ربم
تعاقــب العمــال أصحــاب الحــاالت المرضيــة 
ــي  ــكين ف ــل والتس ــادة التأهي ــكهم بإع لتمس
ــم  ــة وال تعل ــم الصحي ــب حاالته ــف تناس وظائ
هــذه اإلدارة بأنهــا  تنتهــج خطــًأ ســوف يــؤدي 
إلــى تطبيقــه عليهــم حيــن  النهايــة  فــي 

ــاعة. ــن الس تحي

السالمة كشعار 

ي البا
ورقي ف

يصــاب عمــال البــا بالملــل فــي كل مــرة 
يحضــرون فيهــا مســرحيات النفــاق واالبتــذال  
التــي تعقدهــا إدارة الشــركة فــي القاعــة 

ــا. ــي الب ــية ف الرئيس
ــا  ــال إدارة الب ــرى العم ــة ال ي ــذه القاع ــي ه ف
ــي  ــارون ف ــن يتب ــة ممثلي ــن فرق ــارة ع إال عب
حفلــة الــزار لمــدح هــذا الزعيــم اإلداري أو ذاك 

النفــر الكبيــر.
ففــي اجتمــاع القلوب - عفــوًا الســالمة - الذي 
ترمــز إليــه إدارة الشــركة بقلــب أحمــر خافــق، 
قــال أحدهــم إن قلبــه الورقــي األحمــر ســوف 
ــادث،  ــأي ح ــال ب ــد العم ــب أح ــزن إذا أصي يح
وليقطــع بعدهــا بحركــة مســرحية القلــب 
ــي  ــن ف ــى جزأي ــه إل ــن يدي ــذي بي ــي ال الورق
نهايــة دراميــة الفتتاحية بخصوص الســالمة.

فــي  الشــكلي  اإلداري  اإلســهال  هــذا 
واألم  الوديــع  الحمــل  مظهــر  تلبــس 
وســالمتهم،  العمــال  تجــاه  الحنــون 
فــي  الواقــع  أرض  علــى  نــراه  ال  لمــاذا 
قدمــه؟؟؟؟ احترقــت  الــذي  العامــل  حــادث 

ــن  ــاري اإلدارة م ــرى تب ــس ن ــى العك ــل عل ب
مختلــف المواقــع مــن أجــل إخفــاء كل حــادث 
أو علــى أقــل تقديــر إرغــام العامــل علــى 
التنــازل عــن حادثــه مــن أجــل المحافظــة 
ــي  ــر حقيق ــي وغي ــالمة وهم ــجل س ــى س عل
مبنــي علــى أكاذيــب وحمــالت ســالمة تســعى 
فعلــي  بشــكل  الحــوادث  علــى  للتغطيــة 
ــي،  ــكل موضوع ــادث بش ــة أي ح ــاد قص وإفس
إمــا مــن خــالل تخييــر العامــل المصــاب بيــن 

تحمــل مســؤولية الحــادث وإمــا بالتنــازل عنــه، 
بــأن يقــوم بالرجــوع إلــى العمــل خــالل فتــرة 
3 أيــام مــن الحــادث بهــدف عــدم التأثيــر علــى 
ســجل الســالمة الــذي أصبــح عبئــًا ثقيــاًل علــى 
كاهــل العمــال؛ ليصبــح ســجل الســالمة شــكاًل 
بيئــة  إيجــاد  الهــدف  وليــس  الهــدف،  هــو 

ــوادث. ــن الح ــدة ع ــة وبعي ــة آمن فعلي
ــد  ــًا بع ــذه اإلدارة يوم ــادة ه ــا بقي ــح الب لتصب
يــوم الغــول الــذي يريــد أن يحقــق جوائــزه 
صحــة  حســاب  علــى  ســرًا  يشــتريها  التــي 
رحلــة  جائــزة  كل  ووراء  العمــال.   وســالمة 
ســياحية لهــذا اإلداري وحلفائــه والمحظوظيــن 
ممــن يختارهــم ليحتفلــوا بأنهــم نجحــوا فــي 
التغطيــة على الحــوادث، ونجحوا في االســتفراد 
ــم. ــى نقابته ــر إل ــول الخب ــل وص ــال قب بالعم

ــذي  ــل ال ــدث للعام ــاذا يح ــم م ــا ال يه وبعده
ــه  ــال لحالت ــي الحــادث فــال عمــل بدي ــب ف أصي
الصحيــة الجديــدة، وكل اإلجــازات المرضيــة 
ــخصي  ــابه الش ــن حس ــون م ــا تك ــي يأخذه الت
لتتســلمه بعدهــا الدائــرة الطبيــة لتقضــي 
عليــه  وتكمــل  المرضيــة  إجازاتــه  علــى كل 
دائــرة المــوارد البشــرية بالقضــاء علــى كل أمل 
لــه فــي الحصــول علــى وظيفــة تناســب العجــز 
الــذي أصيــب بــه في حــادث لــم ترغــب إدارة البا 
فــي احتســابه لــه مــن أجــل عيــون CV الرئيس 
التنفيــذي، الــذي ســوف يتشــدق فــي مقابلتــه 
ــاعة  ــن س ــة ماليي ــق خمس ــه حق ــة بأن القادم
عمــل مــن دون حــادث. إنهــا فعــاًل  خمســة 
ــال. ــوق العم ــاب حق ــى حس ــة عل ــن كذب ماليي
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افتتاح مركز الدكتورة إيمان لطب وجراحة األســنان
برعايــة نقابــة عمــال البــا وفــي جــو بهيــج شــارك 
أعضــاء مجلــس إدارة نقابــة عمــال البــا فــي افتتــاح 
الفــم  وجراحــة  لطــب  إيمــان  الدكتــورة  مركــز 
واألســنان بالرفــاع الشــرقي، وذلــك حرصــًا مــن 
ــاهمة  ــال ومس ــة العم ــى صح ــاظ عل ــة الحف النقاب

ــا.     ــة ألعضائه ــة الكامل ــر الرعاي ــي توفي ــا ف منه
البــا  عمــال  نقابــة  واهتمــام  مشــاركة  وجــاءت 
ــن  ــدًا م ــد واح ــذي يع ــز ال ــذا المرك ــاح ه ــي افتت ف
ــيما  ــن، وال س ــي البحري ــة ف ــز العالجي ــم المراك أه
فــي مجــال  واســعة  علــى خبــرات  يحتــوي  أنــه 
علــى  احتوائــه  إلــى  باإلضافــة  األســنان  طــب 
وجراحــة  طــب  فــي  المعمليــة  األجهــزة  أحــدث 

االهتمــام  لمــدى  وكذلــك  واألســنان،  الفــم 
المركــز  بتجهيــز  إيمــان  الدكتــورة  توليــه  الــذي 
األســنان  وتركيبــات  العالجيــة  األجهــزة  بأحــدث 
يتمتــع  التــي  الواســعة  الخبــرات  إلــى  باإلضافــة 
ــنان. ــم واألس ــة الف ــات جراح ــي عملي ــز ف ــا المرك به

كمــا يوفــر المركــز عرضــا خاصــا لنقابــة عمــال البــا 
فــي التأميــن الصحــي وعــالج العمــال أعضــاء النقابــة 

وأبنائهــم وتقديــم الرعايــة الالزمــة.
وقــد أثنــت نقابــة عمــال البــا علــى الخدمــات الصحية 
التــي يقدمهــا المركــز وكذلــك مــا يتمتــع بــه المركــز 
ــى  ــة وعل ــات عالمي ــورة وإمكاني ــزات متط ــن تجهي م

o مركز الدكتورة ايمان لألسنان. أعــل مســتوى.
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ــع اإلدارة بالعشــرات مــن عمــال المقــاول  تدف
لتدريبهــم علــى أشــغال باألســاس دائمــة، 
وهــي وظائــف ثابتــة لعمــال البــا.  فمنــذ بــدء 
ــا لــم نشــهد يومــا اســتغالل عمــال  تاريــخ الب
ــف رئيســية فــي المصهــر  ــاول فــي وظائ المق
والمســبك والكربــون كمــا هــو حاصــل اليــوم.

فــاإلدارة تقــوم بتدريــب عمــال المقــاول علــى 
ــر  ــم آالف الدناني ــق عليه ــال وتنف ــذه األعم ه
عامــل  بعدهــا  ليقــوم  وتعــب  جهــد  مــن 
ــا  ــل به ــي يعم ــركة الت ــر الش ــاول بتغيي المق
ــى  ــوع إل ــوم بالرج ــره أو يق ــي أج ــة لتدن نتيج
ــع  ــد م ــن جدي ــرة م ــد اإلدارة الك ــه لتعي وطن
ــة. ــن البداي ــم م ــم تدريبه ــد ليت ــاول جدي مق

البــا  عمــال  وظائــف  توطيــن  سياســة  إن 
وتســليمها إلــى المقــاول هــي سياســة فاشــلة 
ــة،  ــائر هائل ــى خس ــا إل ــركة الب ــر ش ــوف تج س
باإلضافــة إلــى أن البــا هــذه الشــركة الوطنيــة 
تتحمــل جــزءا مــن الجهــد الســتيعاب خريجــي 
الجامعــات والمــدارس، حيــث يقــع عــبء كبيــر 
علــى الشــركات الوطنيــة الكبــرى فــي تدريبهم 

ــة. ــدورة اإلنتاجي ــن ال ــم  ضم وإدخاله
فهــل من المعقــول أن تقوم الشــركة الوطنية 
البــا بتدريــب عمــال المقــاول علــى أشــغال 
ــن هــذه  ــة بهــدف توطي ــة وليســت مؤقت ثابت
الوظائــف، ومنع خســارتها لمثل هــذه المهارات 
األلمنيــوم. لصناعــة  الضروريــة  والقــدرات 

إن مجمــل خطــة اإلدارة هــو تكــرار لمحــاوالت 
أصغــر ســابقة، ولكــن أن تأخــذ اإلدارة فــي البــا 

ــي  ــع وف ــاق واس ــى نط ــه عل ــذا التوج ــل ه مث
ــران  ــة نك ــي الحقيق ــو ف ــام ه ــف األقس مختل
جميــل لهــذا البلــد الــذي قدمــت فيــه حكومــة 
وشــعب البحريــن كل مــا هــو ممكــن أللبــا 
ولغيرهــا مــن الشــركات الصناعيــة مــن أجــل 

ــاح. ــق النج أن تحق
لمكانــة  قاصــرة  النظــرة  هــذه  أن  شــك  ال 
الصناعــي  المجتمــع  فــي  المســتقبلية  البــا 
ــال مــن  ــة أجي ــى تهيئ ــي وقدرتهــا عل البحرين
العمــال والحرفييــن والمهندســين المنتجيــن 
الذيــن يعتبــرون مخزونــًا بشــريًا لــكل مــا هــو 
ــاج  ــن كادر تحت ــزءا م ــن وج ــتقبلي للبحري مس
ــاب  ــع. إن غي ــف المواق ــة فــي مختل ــه الدول إلي
حضــور البــا المحوري عن مثــل هذا الــدور، إنما 

هــو نتيجــة لضعــف قــدرة إدارة البــا علــى قــراءة 
ــا فــي مســتقبل البحريــن. إن أهميــة  ــة الب حكاي
البــا ال تنحصــر فقــط فــي قدرتهــا علــى تحقيــق 
ــاح، وإنمــا أيضــًا قدرتهــا علــى توفيــر فــرص  أرب
عمــل ووظائــف مباشــرة وغيــر مباشــرة مرتبطــة 
الوظائــف  وهــذه  بألبــا،  المحيطــة  بالمصانــع 
يجــب أن توجــه نحــو توطيــن الخبــرات داخــل 
ــة. ــركات المحيط ــل الش ــا وداخ ــركة األم الب الش

وفــي غيــاب هــذ الــدور لشــركة مثــل البــا تتحمــل 
الحكومــة وحدهــا مــن خــالل القطــاع العــام 
ــدور  اســتيعاب آالف الخريجيــن ســنويًا بســبب ال
الســلبي إلدارة البــا بالمســاهمة فــي حــل مشــكلة 
التدريــب والتوظيــف التــي يجــب أن تكــون شــغل 

كل وطنــي للســنوات القادمــة.

ــا ــال الب ــع عم ــاول أداة لتركي ــال المق عم

وخاصــة  تعــوض،  ال  حقــا  الحــظ  ســاعة 
وماراثــون  ممتــع  ســباق  فــي  كانــت  إذا 
وفعاليــات جميلــة فــي الهــواء الطلــق وفــي 
المنتزهــات المخصصــة للعمــال فــي وقــت 
ــالء  ــن زم ــع بي ــت ممت ــاء وق ــة، ولقض الراح

وأصدقــاء العمــل.
 ولكــن أن يكــون ذلــك فــي أوقــات الــدوام 
تكلــف  التــي  العمــل  وســاعات  الرســمي 
الشــركة الكثير والكثير! وال ســيما أن الذين 
ــت  ــاع الوق ــون ضي ــة ماراث ــودون فعالي يق
ــرطان  ــة س ــة »مكافح ــمى فعالي ــت مس تح
الثــدي« هــم مديــرو الشــركة التنفيذييــن، 
وهــذا مــا ترفضــه األوضــاع الراهنة للشــركة 
أو مــا ال ينبغــي أن يقــوده المســؤولون.

فــي هــذا  أن قضــاء ســاعتين   وال شــك 
الماراثــون يأتــي علــى حســاب العمليــة 
العمــل  ألوقــات  هــدر  فهــو  اإلنتاجيــة، 
أخــذ  فــإذا  الرســمي،  الــدوام  وســاعات 

هــذا  فــي  ســاعتين  المســؤول  المديــر 
الســباق وعقــب ذلــك أخــذ قســطا مــن 
الراحــة ال يقــل عــن ســاعة، وســاعة أخــرى 
ــد  ــك ق ــون بذل ــداء يك ــة الغ ــاول وجب لتن
مــن ســاعات  بــه  بــأس  ال  وقتــا  أنهــى 

الرســمي. الــدوام 
فكيــف يهــدر المديــرون والمســؤولون عن 
العمليــة اإلنتاجيــة داخــل الشــركة الوقــت 
بهــذا الشــكل، بــل كيــف يكــون حســابهم 
للمقصريــن ومــن يهــدرون أوقــات العمــل 
ــك  ــاج مــن العمــال أمــام تل وســاعات اإلنت
التصرفــات غيــر المســؤولة، بــل مــن يجــرؤ 
أن يســتقطع تلــك الســاعات مــن عملهم؟!!

المديريــن  أحــد  واحــدة مــن  إن ســاعة 
والمســؤولين كــم تكلــف الشــركة مــن 
يتشــدقون  أنهــم  حيــن  فــي  أمــوال؟!!، 
بواجــب التقشــف وإلــزام كل مســؤول بــأن 
يحــرم عمــال دائرتــه مــن التقييــم الجيــد 

والحوافــز  والترقيــات  الســنوية  الزيــادة  فــي 
ــل  ــتحقها عام ــي يس ــات الت ــع الدرج ــدم وض بع
ملتــزم بــأداء واجبــه، وملتــزم أيضــًا بأوقــات 
الــدوام الرســمي والعمــل علــى زيــادة اإلنتاجيــة. 
ــى  ــع عل ــم الواق ــد الظل ــر نج ــب اآلخ ــن الجان وم
العمــال وحدهــم... لصالــح مــن كل هذا اإلســراف 
والهــدر مــن وقــت تدفــع ثمنــه شــركة البــا مــن 

ــال؟؟؟  ــرق العم ــد وع جه
ــع  ــيق م ــة التنس ــاإلدارة التنفيذي ــدر ب كان األج
الدائــرة المعنيــة فــي الترتيــب لهــذا المارثــون 
ــي  ــون ف ــمي، وأن يك ــدوام الرس ــات ال ــارج أوق خ
نــادي الشــركة مثــاًل أو فــي أحــد مضامير المشــي 
ســيالقي  مــا  البحريــن،  بمملكــة  المنتشــرة 
ــى الشــركة  ــا عل ــا ومــردودا إيجابي صــدى إعالمي
ــون،  ــراد المجتمــع بالمارث مــن خــالل إشــراك أف
ويكــون ذلــك جــزءا مــن المســؤولية االجتماعيــة 
التــي هــي مفروضــة علــى الشــركة أســوة بباقــي 

ــع!!!  ــاه المجتم ــك تج ــة بذل ــركات الملتزم الش
 
 

ماراثون اإلدارة لهدر أوقات العمل !!!
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رحلــت العاملــة ســهير عبــداهلل علــي صالــح والتــي 
ــرة التســويق  ــة بدائ ــكرتيره تنفيذي ــل كس تعم
ــام  ــع أقس ــى جمي ــزن عل ــم الح ــا خي ــي رحيله وف
ــوم  ــي  ي ــه ف ــا المني ــد اختارته ــا، فق ــركة الب ش
فضيــل وهــو يــوم الجمعــة الموافــق 9 ســبتمبر 

.2016
المــرأة الحديديــة. رغــم كل الظــروف التــي مــرت 
ــب.  ــه كل المصاع ــي وج ــدت ف ــا صم ــا اال انه به
حياتهــا ومعاناتهــا تختصــر تاريــخ شــركةالبا. مــد 
ــا  ــا اصابه ــم كل م ــوط. ورغ ــود وهب ــزر وصع وج
مــن االدارة مــن تهميــش وتغييــر فــي وظيفتهــا 
بهــدف تطفيشــها، صمــدت. ســوف تبقــى ســهير 
فــي وجــدان كل العمــال عالمــة فــي ســماء البــا. 
ولــم ينجــح مــن وقــف ضدهــا فــي كســر إرادتهــا. 

وحــده المــوت اعلــن انتصارهــا عليهــم.

سهير شمعه انطفأت من البا 
 تأثــر مــن رحيلهــا البعيــد قبــل القريــب 

قدوة لعامالت البا المرحومه )سهير(
بقلم: ريم موسى

تلقيــت اتصــاال صدمنــي بخبــر وفــاة المرحومــة 
ــه  ــع، )ألن ــأة للجمي ــت مفاج ــا كان ــهير( .. وفاته )س
ــام بالضبــط كانــت معــاي فــي المكتــب  قبــل 5 أي
أســولف معاهــا وأضحــك، وفــي نفــس اليــوم بعــد 
الــدوام وصلتهــا بيتهــم وتمينــا نســولف طــول 
الــدرب.. ودائمــًا تذكــر لــي ســوالف بناتهــا فــي 

ــرض(. ــع الم ــا م ــة ومعاناته المدرس
 ابتــدى مشــوار حياتهــا فــي البــا وانتهى مــن عملها 
ســكرتير لدائــرة التســويق، كانت شــخصية محترمة 
محبوبــة مــن الجميــع إنســانه ال يعــرف اليــأس 
ــم  ــة رغ ــع البهج ــك طاب ــدًا، تمتل ــا أب ــه إليه طريق
كل ضغــوط الحيــاة التــي كانــت علــى عاتقهــا، وإن 
ــرد دائمــًا بكلمــة: الحمــداهلل  ســألتها ) شــخبارج؟ ت

مــع ابتســامة يمألهــا األمــل، الصبــر والرضــا(. 
تعاملــي مــع المرحومــة كان بشــكل يومــي، فهــي 
بهــا  تربطنــي  كانــت  حيــث  القســم،  ســكرتيرة 
عالقــة قويــة دامــت 3 ســنوات، وكانــت بالنســبة لي 

ــل. ــة عم ــا زميل ــن كونه ــر م ــة أكث ــًا وصديق أخت
ــة  ــا ضعيف ــا أن نراه ــد يوم ــم نعه ــرأة ل ــذه الم  ه
ــه المــرأة  ــكل مــا تحمل ــل كانــت تتصــف ب ــدًا.. ب اب

البحرينيــة مــن الصفــات القويــة، حيــث تمتلــك 
الصبــر والوفــاء فــي عملهــا وتتحــدى أزمــات المــرض 
فــي جميــع انتكاســاتها.. كانــت ال تحــب الراحــة أبــدًا، 
ــا  ــي واجهته ــل الت ــوط العم ــن ضغ ــم م ــى الرغ فعل
ــا،  ــى عاتقه ــا عل ــت تحمله ــي كان ــؤوليات الت والمس
ــة مــن أجــل لقمــة العيــش  فإنهــا مكافحــة ومناضل
ألجــل مســتقبل بنتيهــا )مريــم ونــور( اللتــان كانــت 
تحبهمــا كثيــرًا وتســعى دائمــًا مــن أجــل توفيــر 

ــا. ــعيدة لهم ــة والس ــاة الكريم الحي
ال أســتطيع أن أرى المــكان مــن دون وجودهــا.. بعــد 
ــي جــدًا أن ازور مكتبهــا.. كانــت  فراقهــا يصعــب عل
ــب  ــرًا وترح ــرح كثي ــت تف ــا .. كان ــكان فرح ــأل الم تم
ــأن روحهــا  بــي حيــن أذهــب إليهــا.. أشــعر دائمــًا ب
طاهــرة..  نقيــة  روحهــا  المــكان..  فــي  موجــودة 
تســاعد الجميــع.. كريمــة فــي عطائهــا.. فارقــت 

ــل..  ــكلر القات ــرض الس ــا بم الدني
ذهبــت وتركــت أثــرا كبيــرا فــي قلبــي وعقلــي.. 
تعلمــت منهــا الكثيــر عــن الحيــاة واألمــل.. فكانــت 
ــا  ــم أر  مثله ــة.. ل ــة المناضل ــرأة البحريني ــاال للم مث
ــذى بهــا  ــر.. شــخصية يحت ــوة التحمــل والصب فــي ق
فــي اإلخــالص والعطــاء والتفانــي فــي العمــل .. 

ــالم..  ــت بس ــا فرحل ــت روحه اطمأن

الموت ال يوجع 
الموتى.. الموت يوجع 

األحياء
 )محمود درويش(

 o ريم موسى.

 o المرحومه سهير مع زميلتها ريما. 
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ــوم  ــات االمني ــع لمخلف ــى موق ــا إل ــة الب ــت واح ــف تحول كي
الشــك أن التوجيهــات التــي أســدت بهــا  صاحبــة 
ــم  ــت إبراهي ــرة ســبيكة بن الســمو الملكــي األمي
آل خليفــة قرينــة جاللــة الملــك المفــدى رئيســة 
المجلــس األعلــى للمــرأة آتــت بثمارهــا مــن خالل 
ــن  ــة بأحس ــتغالل البيئ ــدء الس ــارة الب ــاء ش إعط
صورهــا، لتكــون شــركة البــا مثــاال للشــركات 
ــم،  ــة والعال ــتوى المنطق ــى مس ــا عل ــدة حق الرائ
فقــد وجهــت ســموها اإلدارة إلــى ضــرورة العناية 
ــا  ــاءت مالحظته ــركة وج ــة بالش ــة المحيط بالبيئ
ــا البيئــي الــذي  حــول الــدور المنــوط بشــركة الب
نحــو  وخصوصــًا  ألبــا،  بــه  تضطلــع  أن  يجــب 
ــة  ــة صحي ــى بيئ دورهــا فــي ضــرورة الحفــاظ عل
ــق جــاءت توجيهــات  للعمــال، ومــن هــذا المنطل
ســموها بمــا يجــب أن تســلكه شــركة وطنيــة 
ــا،  ــركة الب ــل ش ــوم مث ــال األلمني ــي مج ــدة ف رائ
رفعــة  فــي  المســاهم  إلــى دورهــا  باإلضافــة 
ــة  ــالل حماي ــن خ ــي م ــاد الوطن ــة االقتص وتنمي
البيئــة والحيــاة الفطريــة باعتبــار أن الشــركة 
تقــع بموقــع إســتراتيجي وبيئــة صحراويــة، حيــث 
أكــدت ســموها ضــرورة أن تهتــم الشــركة بالحياة 
البيئيــة جيــدا، وتقــوم بهــذا الــدور الــذي أكدتــه 
مــن خــالل توســيع آفاقــه إلــى أكبــر حــد ممكــن، 
ــا البيئيــة إلــى  وقــد دعــت مــن خــالل خطــوة الب
ــق  ــو تحقي ــراب نح ــة لالقت ــذه السياس ــع به الدف
أهــداف حقيقيــة علــى أرض الواقــع، عبــر اختيــار 

ــة  ــة بيئي ــق سياس ــي تطبي ــة ف األدوات الصحيح
متكاملــة بــدءًا مــن داخــل الشــركة قبــل أن 

تنتقــل إلــى خارجهــا. 
ــة  ــح حقيقــة واقعي ــذي أصب ــم ال ــك الحل وكان ذل
مــارس   10 الموافــق  الثالثــاء  يــوم  صبيحــة 
2009، حينمــا قامــت صاحبــة الســمو بزيــارة 
افتتــاح  تــم  وحينهــا  البــا،  لشــركة  تاريخيــة 
الواحــة الخضــراء التــي تحمــل اســم ســموها، 

فقــد كانــت فــي بدايــة األمــر مجموعــة مــن 
ســموها  قامــت  أن  إلــى  واألشــجار  النباتــات 
بضــرورة  الشــركة  إلدارة  توجيهاتهــا  بإصــدار 
أشــجار  واســتبدال  الخضــراء  الرقعــة  زيــادة 
الكونوكاربــس المنتشــرة بأرجــاء الشــركة بشــجر 
النخيــل، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن شــجر 

مــن  كبيــرة  كميــة  يســتهلك  الكونوكاربــس 
ــة بباطــن  ــاه الجوفي ــاه ويبحــث عنهــا بالمي المي
األرض، باإلضافــة إلــى أنــه يدمــر البنيــة التحتيــة 
ــذ  ــي تنفي ــركة ف ــذت الش ــاه، وأخ ــن المي ــًا ع بحث
توجيهــات ســموها منــذ تلــك اللحظــة إلــى حيــن 
تــم االنتهــاء تقريبــًا مــن مشــروع االســتبدال 

ــًا. تمام
 لقــد شــهدت واحــة الشــيخة ســبيكة مراحــة 

ــجار  ــوع األش ــالل تن ــن خ ــك م ــدة، ذل ــة ع تطويري
المحاصيــل  زراعــة  إلــى  باإلضافــة  والنباتــات، 
تحتــوي  كمــا  واألزهــار،  كالخضــراوات  الزراعيــة 
ــة أصبحــت  ــرة اصطناعي ــرة كبي ــى بحي ــة عل الواح
موطنــا للطيــور المهاجــرة، وبهــا أنــواع عديــدة 
مــن األســماك تتغــذى عليهــا الطيــور، وفــي 15 
ــاالت  ــع احتف ــًا م ــام 2013، وتزامن ــمبر ع ــن ديس م
البــالد بالعيــد الوطنــي وعيــد جلــوس جاللــة الملــك 
المفــدى، تــم افتتــاح قاعــة الواحــة للمناســبات، 
والتــي تطــل علــى البحيــرة الصناعيــة مباشــرة،  كما 
ــا  ــم إطالقه ــة ت ــات أليف ــة حيوان ــي الواح ــد ف يوج
مؤخــرًا لتصــول وتجــول فــي الواحــة ولتكــون بيئــة 
حقيقيــة واقعيــة داخــل شــركة صناعيــة مــن كبــرى 
الشــركات العالميــة الرائــدة، لقــد تحــول الحلــم 
ــة  ــل األرض القاحل ــم تحوي ــد أن ت ــة بع ــى حقيق إل
إلــى بيئــة مثمــرة بفضــل تضافــر الجهــود وتنفيــذ 
توجيهــات صاحبــة الســمو بحذافيرهــا، حيــث تعتبــر 
واحــة الشــيخة ســبيكة إحــدى الواحــات الزراعيــة 
الخضــراء النــادرة بمملكــة البحريــن وهــي موجــودة 
الرقعــة  زيــادة  بهــدف  صناعيــة،  شــركة  داخــل 
الخضــراء بشــركة المنيــوم البحريــن البــا، وهــو 
مــا يعتبــر التزامــا مــن الشــركة تجــاه البيئــة، وفــي 
أغســطس 2000 حصلــت البــا علــى شــهادة اآليــزو 
والتــي  البيئيــة،  بالسياســة  المتعلقــة   14001
منحتهــا إياهــا شــركة اآليــزو نظيــر التــزام البــا 
ــا  ــون الب ــأنها أن تك ــن ش ــة م ــر بيئي ــدة معايي بع

ــة. ــة للبيئ ــة صديق ــركة صناعي ش
 ولكــن مــع األســف الشــديد لــم يــدم الحــال طويــاًل، 
فقــد قامــت إدارة البــا مؤخــرًا باالســتحواذ علــى 
ــة،  ــبيكة الزراعي ــيخة س ــة الش ــن واح ــر م ــزء كبي ج
ــرة  ــرة عام ــراء مثم ــن أرض خض ــا م ــم تحويله ليت
جــرداء  أرض  قطعــة  إلــى  واألشــجار  بالنباتــات 

o افتتاح صاحبة السمو االميرة سبيكة الواحة في 10 مارس 2009. 
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o الجوائز التي حصلت عليها البا في المحافظه على البيئة. 



ــوم  ــات االمني ــع لمخلف ــى موق ــا إل ــة الب ــت واح ــف تحول كي
بعد قبل 

لتكــون مكبــا لتجميــع نفايــات األلمنيــوم، وذلــك 
بعــد أن تــم تجهيزهــا واســتصالحها فــي وقــت 
ســابق؛ لتكــون أرضــا جاهــزة لزراعــة المحاصيــل 
ــزة  ــراوات الجاه ــا الخض ــي منه ــمية والت الموس
ــة، إال  ــراوات الورقي ــى الخض ــة إل ــألكل باإلضاف ل
أن القــرارات اإلداريــة الخاطئــة التــي أقرتهــا 
إدارة الشــركة، بإلغــاء مشــروع زيــادة الرقعــة 
ــي  ــي ه ــورة الت ــز األرض المذك ــراء وتجهي الخض
غــرب الواحــة لتكــون مكبــًا لنفايــات األلمنيــوم، 
بتبعــات  ملمــة  غيــر  الشــركة  إدارة  إن  حيــث 
قرارهــا بإنشــاء مكــب لنفايــات األلمنيــوم بجانب 
واحــة الشــيخة ســبيكة الخضــراء، والتــي ســتؤثر 
ســلبًا علــى كل مــا تــم بنــاؤه علــى مــدى ســنوات 
مضــت، بمعنــى أنــه عندمــا ســيكون المكــب فــي 
الخدمــة ســوف يقضــي علــى األرض الخضــراء 
ويحولهــا إلــى صحــراء قاحلــة كمــا كانــت ســابقًا 
مــن خــالل بــث نفايــات األلمنيــوم ورذاذهــا 
وانبعاثاتهــا التــي ســتأتي علــى كل المحاصيــل 
ــر  ــى تأث ــة إل ــا، باإلضاف ــي عليه ــة لتقض الزراعي
العمــال بســبب وجــود اســتراحات وأماكــن تنــاول 
عــن  ناهيــك  الموقــع،  مــن  الوجبــات قريبــة 
ــي  ــاورة الت ــركات المج ــع والش ــة المصان مضايق

ــات. ــك االنباعاث ــن تل ــتتضرر م س
ــر  ــورة األم ــة لخط ــر مدرك ــركة غي  إن إدارة الش
ــراء  ــاحات الخض ــى المس ــا عل ــالل جنايته ــن خ م
وهــدر المســاحة الخضــراء مــن  الطبيعــة بشــكل 
ــي  ــت ف ــي تم ــودات الت ــك المجه ــد تل ــي بع علن
ــى  ــوم األول إل ــذ الي ــة من ــز الواح ــبيل تجهي س
يومنــا هــذا، فهــل آلــت األمــور إلــى هــذه الدرجــة 
بــأن يتــم تدميــر البيئــة بســموم ومخلفــات 

ــيطة؟؟!!!! ــر بس ــاب دناني ــى حس ــوم عل األلمني

هكذا تحول إدارة البا الواحة إلى مكب نفايات ...
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المؤتـمر العام النقابي السابع عشر -جنوب افريقيا

كلمة الرفيق باسم كويتان

نقابــة ألبــا تبحــث تحقيــق احتياجــات العمــال المعاصــرة فــي مؤتمــر جنــوب إفريقيــا

شــارك الوفــد الممثــل لنقابــة عمــال ألبــا 
بالمؤتمــر النقابــي العــام لالتحــاد العالمي 
ــابعة  ــدورة الس ــي ال ــات )WFTU( ف للنقاب
عشــرة فــي  مدينــة دربــن بجنــوب إفريقيــا 
تحــت شــعار »نضــال - أممية - وحــدة« من 
أجــل تحقيــق احتياجــات العمــال المعاصرة 
ــل  ــدة مــن قب ضــد الفقــر والحــروب المول
ــد  ــم وف ــث يض ــمالية، حي ــة الرأس الهمجي
اعضــاء  مــن  أربعــة  البــا  نقابــة عمــال 
مجلــس اإلدارة وهــم باســم كويتان، ياســر 
الحجيــري، عبــداهلل علــي، عبــاس علــي.

الوفــد  رئيــس  كويتــان  باســم  وأعــرب 
البــا  عمــال  نقابــة  مشــاركة  بأهميــة 
ــه  ــي في ــذي يلتق ــام ال ــر الع ــذا المؤتم به
النقابيــون مــن شــتى بقــاع األرض، حيــث 
يعــد هــذا المحفــل العالمــي نقطــة يتجمع 
فيهــا صــوت العمــال الموحــد للوقــوف 
ســدًا منيعًــا بوجــه مجمــل القضايــا التــي 
تواجــه الطبقــة العاملــة بشــتى المواضيــع 
وسياســية  اقتصاديــة  كانــت  ســواء 
ــة التــي يمــر  واجتماعيــة، حيــث إن المرحل

بهــا العالــم اليــوم ال بــد مــن توحيــد 
الصــف والكلمــة ضــد الرأســمالية الجشــعة 
ومحاربــة الفقــر والبطالــة وغيرهــا مــن 
المواضيــع التــي تواجــه الطبقــة العاملــة، 
للنهــوض  دائمــا  الســعي  خــالل  مــن 
لألفضــل  العالميــة  العماليــة  بالحركــة 
تحــت رايــة االتحــاد العالمــي للنقابــات 
ــة  ــن الطبق ــرعي ع ــل الش )WFTU( الممث

العاملــة العالميــة.
للمؤتمــر،  اإلفتتاحيــة  الجلســة  وبــدأت 
ــن  ــات م ــر المئ ــي المؤتم ــارك ف ــث ش حي
االتحــادات  عــن  ممثليــن  المندوبيــن 
منتشــرين  بلــدًا   111 مــن  العماليــة 
بالقــارات الخمــس، هبطــوا بمدينــة دربــن 
للمشــاركة  أفريقيــا  بجنــوب  الواقعــة 
بحمــاس كبيــر فــي المؤتمــر، وقــد شــارك 
فــي المؤتمــر حوالــي 1200 منــدوب مــن 
ــاع  ــبة 31% والقط ــام بنس ــن الع القطاعي
الخــاص نســبة 69%. علمــا بــأن نقابــة 
العالمــي  ألبــا منتســبة لالتحــاد  عمــال 

.2008 منــذ  للنقابــات 

طاب يومكم أيها الرفاق..
إننــي هنــا اليــوم ألخبركــم ببالغ األســى أن رفاقنــا العمال 
ــاع األرض.  ــف بق ــي مختل ــة ف ــل واإلهان ــون للقت يتعرض
إنهــم يقتلــون فــي حــروب ال مبــرر لهــا عن طريــق الهجرة 
فــي ظــروف بالغــة الخطــورة والصعوبــة أو العمــل تحــت 
ظــروف غيــر آمنــة بســبب عــدم توافــر معــدات الســالمة. 
ــا قلقــون علــى العمــال مــن جميــع الجنســيات  نحــن حًق
ــوان واألديان.كمــا أن العمــال يتعرضــون  واألعــراق واألل
لإهانــة بتقاضــي أجــور غيــر عادلــة وعــدم تلقــي التأمين 
الصحــي والحصــول علــى التعليــم المناســب لتمكينهــم 
جيــدة. عمــل  فــرص  علــى  والحصــول  التطــور  مــن 

أعزائــي الرفــاق ، علــى الرغــم مــن كــون القــوى العاملــة 
مــن  الكثيــر  تواجــه  أنهــا  إال  الــدول  تطــور  مصــدر 
الحبيبــة  فلســطين  فعمــال  والتحديــات.  الصعوبــات 
ــة  ــة الغازي ــوى اإلمبريالي ــيطرة الق ــى س ــال عل ــر مث أكب
التــي تقــوم بإهانــة وإذالل العمــال بشــكل يومي.كوننــا 
ــة  ــب بدق ــا أن نراق ــب علين ــة ، يج ــة العامل ــادة للطبق ق
عمليــة االنتهــاكات المتواصلــة ضــد حقــوق العمــال فــي 
جميــع أنحــاء العالــم وأن نأخــذ اإلجــراءات الالزمــة لوقــف 
ــا  ــن حقوقن ــد م ــر المزي ــي ال نخس ــاكات لك ــذه االنته ه
المشــروعة. وهــذه األرض التــي نحــن عليهــا اليــوم ، 
ــاح  ــجاعة والكف ــل والش ــز لألم ــي رم ــا ، ه ــوب أفريقي جن

ــاء. ــال العن ــا ط ــة مهم ــاة كريم ــل حي ــن أج م
أيهــا الرفــاق، الطبقــة العاملــة تواجــه صعوبــات وتحديات 
وحــروب وتمييــز كبيــر مــن قبــل أطــراف معاديــة ، وإننــي 
أؤمــن بــأن الســر وراء مواجهــة كل هــذه الصعوبــات هــو 
الوحــدة والنضــال واألمميــة تحــت مظلــة اتحــاد النقابــات 
العالمــي الــذي كان واليــزال الــدرع الحامــي للطبقــة 

العاملــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
فــي الختــام ، أود أن أشكرالكوســتو واتحــاد النقابــات 
العالمــي لتنظيــم هــذا المؤتمــر الــذي يمثــل فرصــة 
ــض  ــا البع ــا لبعضن ــة دعمن ــمل ومواصل ــم الش ــدة لل جي

ــا. ــن حقوقن ــكوت ع ــدم الس وع
يحيــا الكوســتو واتحــاد النقابــات العالمــي والطبقــة 

العاملــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

o خالل مسيرة العمال. 

o الرفيق باسم كويتان . 
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كلمــة االميــن العــام لالتحــاد العالمــي 
للنقابــات فــي مؤتمــر جنــوب افريقيــا 17 

ــوس:  ــورج مافريك ــق ج الرفي

الرفــاق مــن جنــوب افريقيــا ، بلــد مانديــال ، 
مابهيــدا ، ميتســال ، بلــد ابطال الطبقــة العاملة، 
بلــد بحــار الدمــاء ألفضــل االطفــال فــي النضــال 
الرأســمالية  وضــد  العنصــري  التمييــز  ضــد 
ــل ان  ــن أج ــح م ــذي كاف ــال ال ــة والنض المتوحش

ــه. ــى ثورت ــى عل ــو الول ــعب ه ــون الش يك
ــة عــن  الرفــاق األعــزاء فــي جنــوب أفريقــا ، نياب
ــات العالمــي  ــون منتســب باتحــاد النقاب 92 ملي
الذيــن يعيشــون ويناضلــون فــي 125 دولــة 
حــول العالــم ، نحــن نربــط ايادينــا حولكــم فــي 
ــتقبالكم  ــال لس ــكرا جزي ــول ش ــي ، نق ــاق أمم عن

ــي.  ــر التاريخ ــذا المؤتم ــارة له ــم الح وضيافتك
ــن عــن العمــل  العمــال و الموظفــون و العاطلي
والمتقاعديــن ، الرجــال و النســاء فــي كل اركان 
ــى  ــه عل ــد. بأن ــذا الوع ــم ه ــدم لك ــم ، نق العال
مــدار الثــالث ايــام القادمــة ، ســتكون التحديــات 
الحقيقيــة لهــذا المؤتمــر هــي مشــاكل العمــال 
ومشــاكل شــعوبنا وواجبــات النقابــات العماليــة، 
والمخــرج واألبعــاد مــن أجــل تحقيــق المتطلبــات 

األساســية و المعاصــرة لألســر البســيطة. 

الزمالء األعزاء 

ــرا  ــد مؤتم ــا لعق ــا جميع ــا و التزامن ــن واجبن م
ــه  ــي موج ــدًا وطبق ــًا وموح ــًا وديمقراطي منفتح
ــن  ــام م ــال 71 ع ــرف نض ــرا يش ــي. مؤتم وأمم
العالمــي  النقابــات  التحــاد  االممــي  النضــال 
، وفــي ذات الوقــت التجــاوب مــع المتطلبــات 
للطبقــة  المســتقبلية  و  الحاضــرة  العصريــة 

العالميــة.  العاملــة 

ماقبــل  مناقشــات  فــي  الواســعة  المشــاركة 
المؤتمــر والمقترحــات حــول الوثائــق االساســية 

والدعايــة  الرئاســي،  المجلــس  أعدهــا  التــي 
الشاســعة تجعلنــا متفائلــون بأننــا هنــا فــي 
ــح  ــم فت ــه يمكنه ــر وقرارات ــأن المؤتم ــن ب درب
الحركــة  ومســتقبل  لحاضــر  جديــدة  دروب 

المناضلــة.  النقابيــة 
ــر  ــابع عش ــي الس ــام النقاب ــر الع ــد المؤتم يعق
ــعوب و  ــي للش ــف الدول ــث الموق ــات حي ــي اوق ف

ــائلة.  ــدا وس ــر تعقي ــت اكث ــد اصبح ــال ق العم
ان الخبــرة الطويلــة  والثريــة التــي تمتلكهــا 
ــوادر  ــأن الك ــن ب ــة تبي ــة الدولي ــة النقابي الحرك
مــن القــاع فــى الوظائــف العليــا هــم كنــوز 
الحقيقيــة  القــوة  العالمــي  النقابــات  التحــاد 
ــوا  ــن ناضل ــه الذي ــعبة ومقاتلي ــي ش ــاد ه لالتح
فــي ظــل الظــروف الصعبــة فــي اماكــن اعمالهــم 
وفــي قطاعاتهــم ومناطقهــم وضحــوا بوقتهــم 
ــى  ــبب االعل ــل الس ــن اج ــم م ــوا موهبته ليقدم
مــن  العاملــة  للطبقــة  التحــرر  اجــل  ومــن 
والكــوادر  النــاس  هــؤالء  االســتغالل  روابــط 
التحــاد النقابــات العالمــي هــم الذيــن يحللــون 
ويقــررون علــى خــط التنظيــم الــذي هــو ايضــًا 
المعاصــر  اليــوم  عالــم  فــي  موضــع حاســم  
والصعوبــات الهائلــة مــن أجــل الشــعب العامــل 
ومــع الهجمــات الجــادة ضــد النقابــات فمــن بالــغ 
األهميــة بــأن نســاهم بقــوة نحــو التقــدم بثبــات 
ــن  ــيكونون قادري ــن س ــن الذي ــادة النقابيي الق
التــي  فالنضــاالت  التوقعــات  مــع  للتعايــش 
ــن  ــد م ــل الجدي ــذا الجي ــاعدت ه ــد س ــت ق حدث

ــن ــا الكام ــرة وتطوره ــب الخب ــواد لكس الك
. باألمــس كان الذكــرى الـــ 71 لتاســيس اتحــاد 
ــا  ــدأ هن ــا نب ــة بأنن ــي. والحقيق ــات العالم النقاب
اليــوم فــي بلــد موســى مابهيــدا ونيلســون 
مانديــال، فالمؤتمــر العــام النقابــي العالمــي 
ــادة  ــع الق ــا وتجم ــا هن ــة. تجمعن ــة لطيف مصاف
ــن  ــر ع ــل لتعب ــو و البط ــع الكوزات ــن م النقابيي

 . SACP و  ANC .رمزيــة همــا جــدا
نتمنــى ان نلــزم انفســنا هنــا أمامكــم بــأن 
اتحــاد النقابــات العالمــي ســوف يواصــل بثبــات 
ــا  ــة مع ــعوب االفريقي ــع الش ــم وم ــون معك ليك

ــد  ــي كل بل ــرة ف ــعبية الفقي ــات الش ــع الطبق م
افريقــي حتــى النصــر المحتــم للطبقــة العاملــة.

القــارة االفريقيــة . هــي القــارة الغنيــة بالمــوارد 
المنتجــة للثــوره.

ســيكون ذلــك كفــاح شــاق ولكــن نضــال عــادل 
ــام 1945 كان  ــذ ع ــه من ــروا بأن ــروري، تذك وض
ــة. ــم النقابي ــي منظمتك ــات العالم ــاد النقاب اتح

وسيكون ثابتا معكم.
نحن فخورين بتاريخنا. 

نحــن فخوريــن بالشــهداء االبطــال الذيــن أتــوا 
مــن النقابــات العالمــي علــى مــدار 71 عــام.

نحــن فخوريــن باألمميــة ومناهضــة االمبرياليــة 
ــات  ــن صف ــي م ــي ه ــمالية الت ــة الرأس ومناهض

اتحــاد النقابــات العالمــي.
نحــن فخوريــن بالجيــل الشــاب مــن النقابييــن 
الذيــن ينضمــون بالمزيــد و المزيــد الــى صفوف 

المنظمــات النقابيــة.
ســوف نســلم الجيــل الشــاب حركــة نقابيــة اكثــر 
فعاليــة و أيدلوجيــة وراســخة وتنظيميــة. نقتــرح 
اعطــاء االلتــزام جميعــا. بــدء مــن هــذا المؤتمــر 
العــام الســابع عشــر الــذي يهــدف إلــى األحتفــال 
ــات  ــاد النقاب ــيس اتح ــون لتأس ــرى الثمان بالذك
العالمــي وفــي عضويتــه 100 مليــون عضــو. 
للحصــول علــى اتحــاد نقابــات عالمــي اكثــر قــوة 

كميــا ونوعيــًا.

دعونــي أختتــم هــذا النــداء إلــى الجيــل القــادم 
ــأن: ــا واخبرهــم ب مــن نقابيين

النضال يستحق ذلك.
االيمان بالطبقة العاملة 
االيمان بنضالنا العادل 

فــي  وشــجعان  بواســل  ســيجعلكم  االيمــان 
النضــاالت

االيمــان ســيقدم لكــم القــوة للتغلــب علــى 
تنشــأ. التــي ســوف  الصعوبــات 

شكرا لكم

كلمة الرفيق جورج مافريكوس 

المؤتمر العام النقابي السابع عشر -جنوب افريقيا

كلمة الرفيق جورج مافريكوس
االمين العام لالتحاد العالمي للنقابات 

o الرفيق باسم كويتان . 



مكان التاريخ 
الحادث

 نتائج التحقيق التقييم مالحظاتتفاصيل الحادث 

2016/9/3
المسبك 
10 VDC

كان المشغل يتفحص وجود أي  تسربات للمياه  
وعندما كان ينزل من درج محطة الصب إلى منصة 

التغطية، التوت قدمه اليمنى ونقل مباشرة إلى مركز 
ألبا الصحي لتلقي العالج.

ينصح بصنع درج جديد وفًقا 
إصابة للمواصفات الهندسية.

طفيفة

وجد أن حجم كل درجة 
ال يتوافق مع المعايير 

الهندسية.

2016/9/3
 خدمات 
الصيانة 
المصهر
 رافعة  
 NKM

عندما كان أحد الفنيين يتفحص عطل في رافعة 
NKM، فتح بابين متجاورين ليتفاجأ بانغالق باب على 
يده اليمنى مما أدى إلى كدمات طفيفة. وبالتالي نقل 

فورا الى مركز البا الصحي لتلقي العالج.

ينصح بإصالح وسائل اإلقفال 
وتزويد درج خشبي.

إصابة يد 
طفيفة

القوة المغناطيسية 
العالية تؤدي إلى تراجع 

األشياء المعدنية.

2016/9/4

 
خط الصهر 

 5
 PTA  رافعة

19

 PTA كان موظف يقوم بعملية تغيير األنود باستخدام
19وتفاجأ باالنقطاع الكلي الطاقة مما أدى إلى محاولته 

النزول عن طريق سلم الطوارئ. وعندما كان يحاول 
النزول اصطدم مرفقه األيمن بماسكة السلم الفوالذية 

مما أدى ألم شديد.  

ينصح بإزالة وسيلة اإلقفال 
لخطورتها.

إصابة 
طفيفة

وجد أن أدوات إقفال 
الساللم لم يتم 

تعديلها بالشكل 
المطلوب.

2016/9/8
المسبك
ورشة 
القوالب

عندما كان الموظف يغسل كأسا، انزلق من يده وانكسر 
مما أدى إلى جرح عميق في يده لينقل مباشرة إلى 

مجمع السلمانية الطبي لتقلقي العالج

ننصح اإلدارة بالتأكد من عدم 
وجود كؤوس دون المستوى 

المطلوب.

إصابة 
طفيفة

وجد أن هذه النوعية  
من الكؤوس غير 

مناسبة لشرب الماء.

خدمات 2016/9/14
الورش 
والصيانة

عندما كان موظف المقاول يقوم بتنظيف خزان القلوي 
باستخدام خرطوم ضغط المياه، المس وجهه الماء 

المخلوط  بالقلوي مما أدى إلى تهيج عينيه

ينصح بالتأكد من إلتزام العمال 
إلرتداء معدات الوقائية.

إصابة 
طفيفة

وجد أن عدم إدراك 
عمال المقاولين 

بأهمية و كيفية إرتداء 
المعدات الواقية 

بالطريقة الصحيحة.

2016/9/19
المسبك
6 VDC

عندما كان مشغل التيار المباشر يتفحص وحدة التيار 
المباشر 6، وهو يمشي على القاعدة المشبكة ، علقت 
قدمه في فتحة من الفتحات التي يبلغ عمقها 85 سم 

مما أدى إلى كدمات طفيفة وتورم في اليد.

يجب إعطاء المزيد من االهتمام 
لصيانة معدات األرضيات.

إصابة 
طفيفة 
وخطر 

وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

وجد أن األرضية 
المشبكة لم يتم 
إصالحها بالشكل 

المناسب نظرًا للصيانة 
غير الكافية.

2016/9/20
خدمات دعم 

العمليات
خلية الصهر 

4213

عندما كان موظف المقاول يقوم بضبط المسافة بين 
السطح وشبكة القضبان باستخدام أدوات فوالذية، 
طلب العامل من زميله أن يدفع السطح من الجهة 
األخرى برافعة شوكية لتثبيتها في مكانها. ولكن 
لألسف، لم يقم العامل بإبعاد أصابعه مما أدى إلى 

انحصارها بين شبكة القضبان والسطح  مما أدى لى 
إصابة في أصابعه.

يجب أن يكون هناك إشراف 
دقيق على المقاولين.

إصابة 
طفيفة

نقص خبرة القوى 
العاملة للمقاول 

واإلشراف على األنشطة 
الحساسة.

2016/9/29
خدمات دعم 

العمليات
خلية الصهر 

2310

عندما كان موظف المقاول يقوم بتنظيف سطح وعاء 
#3210 في القبو وفجأة تعرض لنوبة صرع فانحصرت 
كلتا رجليه بين القضبان. عانى الموظف من ألم في 
األطراف السفلية وتورم خفيف في كال كاحليه لذلك 
نقل بإسعاف ألبا إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي 

المزيد من العالج.

ينصح بالتأكد من اللياقة 
الصحية للمقاولين.

إصابة 
طفيفة 
وخطر 

وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

فحص طبي غير كاف.

بعض اإلصابات والحوادث الوشيكة الوقوع لشهر سبتمبر

العامل  22

10 نصائح سوف تساعدك على ذلك 

كيف تستيقظ مبكرًا بنشاط؟



العامل  23

10 نصائح سوف تساعدك على ذلك 

كيف تستيقظ مبكرًا بنشاط؟

عند االستيقاظ في الصباحفي الليل قبل النوم  

اجعل غرفتك مظلمة قدر االمكان وأغلق االنارة  
استعدادًا للنوم.

ضع المنبه بعيدًا عنك، كي تضطر للخروج من 
سريرك وإطفاءه. 

ال تتناول وجبة العشاء قبل النوم مباشرة 
مما يعني ان تتناولها في وقت مبكر.

أشرب كوبًا من الماء فور استيقاضك لتعويض
السوائل التي فقدتها خالل الليل. 

أبعد هاتفك الذكي أو جهازك المحمول عنك، 
وال تتجول في مواقع التواصل االجتماعي.  

قم بأخذ حمام بارد فإن هذا يزيد من نشاط 
الجهاز العصبي والمخ والجسد بشكل عام.

أخلد للنوم وحاول أن ترتاح قدر االمكان في
ساعة مبكرة فذلك يساعدك على االستيقاظ.

اجعل الشمس تدخل غرفتك فور إستيقاظك.

تمشى يوميا لمدة قصيرة قبل النوم، أو مارس 
بعض  التمرينات الخفيفة فالنتائج متقاربة.

تناول فطورًا شهيًا وصحيًا ليعطيك الطاقة 
ليومك. 
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كتابه  في  الباكر  عبدالرحمن  يقول 
)من البحرين إلى المنفى الصفحة-40- 
 :) األدبية  الكنوز  دار   - طبعة   -42
فى  البحرين  حاكم  زرت  أن  »صــادف 
ساعة يخلو فيها معي، وكنت حينذاك 
من أقرب الناس إليه، يستمع إلى آرائي 
البحرين-  ويساعد: - صحيفة – صوت 

ماديًا«.
فسألته: ماذا تم حول قضية مناصفة 
البحرين؟   نفط  شركة  مــع  ــاح  األربـ
تحت  زالــت  ما  المسألة  إن  فقــــال: 

البحث مع اإلنجليز والشــــــــركـــــة.
عليهم  نشن  أن  يجب  ــه:  ل قلت 
)صـــــوت  ــي  ف حملــــــــــة 
أرى  حتى  »تريث  فقـال:  البحريـــــن( 

ماذا يكون من أمرهم«.
أنابيب  في  رأيــك  ومــا   « لــه:  قلت 
عبر  الظهران  من  تأتي  التي  البترول 
البحرين،  في  النفط  لتصفية  البحرين 
والبحرين ال تستفيد منها، والتي يقال 
إلى  منه  منحة  قدمها  قد  والــدك  إن 
والدك  أصبح  واآلن  عبدالعزيز؟  الملك 
تغيرت  واألوضــاع  التاريخ،  حكم  في 
هذه  إن  تقول  أن  ويمكن  الدنيا  في 
مطالب الشعب  فمن األفضل أن نبدأ 
أتولى  أن  ويجب  الشهر  هذا  بحملتنا 
دعني  قال  األسبوع  هذا  خالل  الحملة 
أفكر، فقلت له: ثم هناك أمر له أهمية 
وهو تأسيس نقابة للعمال سيعتبرها 

الشعب أكبر منحة تهبه إياها.
وتعال  األمر  في  أفكر  دعني  قــال:  

لي بعد ثالثة أيام.
حاكم  إلــى  عــدت  ــام  أي ثالثة  بعد 
إني  لي:  وقال  أمره-  حسب  البحرين- 
صوت  في  بحملة  تقوموا  أن  أفضل 
فإذا  السعودية،  أنابيب  حول  البحرين 
في  بمساعدتكم  أعدكم  فإنني  نجحنا 

تأسيس نقابة للعمال.
تطول  قــد  القصة  إن  ــه:  ل قلت   
النفط  أنابيب  حــول  المفاوضة  ألن 
السعودية ستحتاج إلى وقت. فأجــاب: 
إن كل شيء ممهد، فإذا شنت حملة فى 
أسبوع،  بعد  سيصدر  الذي  العدد  هذا 
فإنه يأتي بالغاية المنشودة، ويجب أن 

تشدد على طلب بفرض ضريبة ال تقل 
عن ستة ماليين روبية سنويًا والباقي 

اتركه لي.

طلبي  في  الحاكم  بعث  أيام  بعد   
فكرة  عن  عدلتم  إنكم  يظهر  وقــال:  
االتصال  وحتى  للعمال  نقابة  تأسيس 
المهمة  المسائل  حول  الشركة  بمدير 
العمال  بمصالح  مساس  لها  التي 

والتجار في البحرين؟ 

موقف اإلنجليز من 
النقابة

 يقول الباكر: »ذهب بلغريف مستشار 
الرفاع  إلــى  فــورًا  البحرين  حكومة 
البحرين  لحاكم  كان  إذا  عما  يستفهم 
شركة  بممثل   – المقابلة  بطلب  علم 
باإليجاب،   – الحاكم   – فأجابه   – بابكو 
ولكنه لم يذكر له شيئًا عن إثارة قضية 
تأسيس نقابة للعمال، وال عن مصالح 
يعارض  هذا  ألن  المحليين؛  التجار 
حكومة  إن  إذ  نفسه  بلغريف  سياسة 
حاجاتها  كانت تستورد جميع  البحرين 
هناك.  لها  وكيل  بواسطة  لندن  من 

موافقة الشركة على 
جميع المطالب 

موافقتها  الشركة  أبــدت  لقد       
بها  تقدمت  التي  المطالب  جميع  على 
تم  إذا  الباكر  بها  وطالب  الحكومة 
وقف المطالبة بتأسيس نقابة للعمال، 
في  ورد  كما  النص  ننقل  ولألهمية 
على  توافق  سوف  الشركة  »إن  كتابه: 
وقف  شريطة  المطالب  تلك  جميع 
شركة  مصالح  على  الخطير  االتجاه 

النفط في ناحية نقابة العمال«.

الخوف من الشيوعيين 

الصفحة  الباكر في مذكراته  يقول   

)58( طبعة دار الكنوز األدبية: »حينما 
بعض  عليّ  اقترح  بيروت  في  كنت 
القاهرة  إلــى  أذهــب  أن  المناضلين 
إمكانية  المسؤولين  مــع  ألدرس 
العمالي  الوضع  تطوير  في  مساعدتنا 
الشرقية  والمنطقة  البحرين  فــي 
الفكرة  هذه  وكانت  السعودية،  من 
من  يكون  وقــد  زمــن،  منذ  تــراودنــي 
بحسب  البحرين  في  تحقيقها  السهل 
الشعبي  والــوعــي  العمالي  التطور 
الخوف  كان  قائاًل:  ويضيف  السريع«. 
القاعدة،  إلى  الشيوعيين  تسرب  من 
إذ بعض زعماء العمال فى ذلك الوقت 

كان يميل إلى الشيوعية.
 

تأسيس نقابة حااًل
 

سياسية  تيارات  بــروز  صــادف  لقد 
الهيئة  حركة  مواجهة  في  عديدة 
ومجابهتها، وهو ما اضطر قيادة الهيئة 
إلى اتخاذ خطوات احترازية واإلسراع فى 
تأسيس نقابة قبل تمكن اآلخرين من 
العمالية،  وقاعدتهم  نفوذهم  توسيع 
بعض  إلــى  نشير  الصدد  هــذا  وفــي 
رقم  البالغ  ضمن  وردت  التي  الفقرات 
)15( للهيئة: ».. لما الحظ المسؤولون 
في هيئتكم التنفيذية هذه البلبلة في 
اآلراء،  المختلفة  التيارات  هذه  أفكار 
رأوا أن يضعوا حدا لهذه المهازل، وقد 
اتخذت – الهيئة - القرارات التالية: 2- 
تتكون  )حـــااًل(  للعمال  نقابة  تأسيس 
طبقات  سائر  يمثلون  نائبًا   )12( من 
العمال والموظفين على أن يسن لها 
خاص،  صندوق  لها  وينشأ  القانون 
حالة  في  النظر  النقابة  هذه  ومهمة 
مستواهم  ورفع  والموظفين  العمال 

والدفاع عن حقوقهم.

الخلط بين النقابات 
االتحادات

نتابع  عندما   )1955 )21مــايــو   

مجريات األحداث التاريخية في موضوع 
مصدرها  أن  نالحظ  النقابية  الحركة 
قياداتها  بعض  أو  الهيئة  وهو  واحد، 
وليس للعمال شأن في العمل النقابي، 
قرار  وليس  الهيئة  قــرار  نالحظ  لذا 
للعمال  نقابة  »تأسيس  في  العمال 
حاال« وذلك خوفًا من التيارات والحركات 
الهيئة،  سيطرة  نطاق  خارج  األخرى 
ونتيجة لعدم المعرفة الكافية بطبيعة 
وآلياته  وخلفياته  النقابي  العمل 
وآلياتها  المسميات  الخلط في  نالحظ 

النقابية، ففي حين تجري الدعوة إلى

نالحظ  حااًل  للعمال  نقابة  تأسيس 
رقم  الهيئة  بالغ  في  جاء  ما  بالمقابل 
آخر   وشكاًل  معنًا  يحمل  الــذي   )19(

وذلك على النحو التالي: 
الجمعية  تدعو  أن  الهيئة  رأت 
العليا   التنفيذية  للهيئة  العمومية 
وسائر ممثلي الشعب وممثلي اتحادات 
نقابات العمال والشباب الواعي وسائر 

المهن الحرة إلى مؤتمر عام. 

مطالب الهيئة التنفيذية 
العليا لهيئة االتحاد 

الوطني
التنفيذية  اللجنة  تكليف  تم  لقد   

ماهو موقف الحكومة البريطانية من العمل النقابي؟

خلفيات تأسيس إتحاد عمالي في البحرين
بقلم : محمد المرباطي 

o  عبدالرحمن الباكر.
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التنفيذية   الهيئة  مطالب  لصياغة 
هذه  ترتكز  أن  ــررت  ق والتي  العليا 
المطالب على النقاط الرئيسية التالية: 

1. تأسيس مجلس تشريعي.
جنائي  للبالد  عام  قانون  وضع   .2

ومدني.
3. السماح بتأليف نقابة للعمال 

للنقض  عليا  محكمة  4.تأسيس 
واإلبرام.

عمالء لالستعمار 
 يقول عبدالرحمن الباكر:حينما كنت 
في بيروت اقترح علي بعض المناضلين 
مع  ألدرس  القاهرة؛  إلــى  ــب  أذه أن 
في  مساعدتنا  إمكانية  المسؤولين 
البحرين  في  العمالي  الوضع  تطوير 

والمنطقة الشرقية من السعودية.
ومكثت  القاهرة  إلى  السفر  قررت    
أتمكن من االجتماع  فيها 15 يومًا لم 
هناك  يكن  ولــم  مسؤول،  بــأي  فيها 
الطحاوي  يتوالها  التحرير  هيئة  إال 
بهما  االتصال  مرارا  وحاولت  وطعيمة، 
األحسن  من  لي  قيل  وأخيرا  أفلح،  فلم 
إذاعة  مدير  سعيد  بأحمد  أتصل  أن 
صوت العرب وهو بدوره سيوصلني إلى 

الجهة التي أريدها.
 في القاهرة اجتمعت بأحمد سعيد، 
وقد سبق أن اجتمع به بعض شبابنا من 
لالجتماع  تواق  إنه  لي  وقيل  البحرين، 
بي، ولكنني وجدت الرجل على العكس 
لي:  قاله  شيء  أول  كان  فقد  ذلك  من 
أنتم يا أصحاب مجلة »صوت البحرين« 

متهمون بعمالتكم لالستعمار.

إعالن أول نقابة للعمال
 في البحرين 

)أبريل عام 1955(
 يتحدث عبدالرحمن الباكر:  إنه في 
غمار هذه المعممة قررنا تأسيس نقابة 
للعمال من دون الحصول على إذن من 
الحكومة، وقبل االنتهاء من سن قانون 
العمال  أقبل  وقــد  والعمال،  العمل 
إقبااًل  وكان  النقابة  في  االشتراك  على 
أحد  يكن  لم  وبصورة  النظير  منقطع 
منا يتصورها، وهو ما يدل على الوعي 
العمالي وعلى أثر تأسيس اتحاد نقابة 

العمال .. الصفحة 86«.
معتمد  سلم   )1955  /3  /17( في 
البحرين  فــي  البريطانية  ــة  ــدول ال
التنفيذية  الهيئة  سكرتير  إلى  مذكرة 
السياسي  المقيم  من  المكلف  العليا، 
خارجية  وزير  عن  نيابة  البحرين  في 
الهيئة  مذكرة  على  ردا  بريطانيا، 
في       )21/ 2/ 1955( وقد جاء فيها:  
أظهرت  كما  البريطانية  الحكومة  إن 

تعطف  العالم  أقطار  جميع  في  ذلك 
وتؤيدها  الشعوب  جميع  رغبات  على 
نظامية  حكومات  على  الحصول  في 
البند  ننقل  ولألهمية  الخ،  وتقدمية 

األول كما ورد في هذه الرسالة:
عزمه  العظمة  صاحب  أعلن  لقد   -1
على إيجاد قانون للعمل والعمال شامل 
لجميع نشاط العمل والعمال وشؤونهم 
في البحرين، والحكومة البريطانية كما 
تعرفون قد أوفدت أحد موظفيها الكبار 
شؤون  في  الخبير   – ــي  اوزل مستر   –
األوسط  الشرق  في  والعمال  العمل 
لكي  للبحرين  مبدئية  بزيارة  ليقوم 
يقدم آراءه في هذا الخصوص، وسيعود 
هذا الموظف مرة أخرى ليساهم بآرائه 
وخبرته في إيجاد هذا القانون وتنفيذه.

اللجان العمالية في 
مذكرة وزير الخارجية 

البريطاني
الخارجية  وزير  بيان  في  ورد  لقد   
البريطاني في: ) 17/ 3/ 1955( النص 

التالي بشأن اللجان: 
وكافية  عــديــدة  وســائــل  =هــنــاك 
للتعبير عن األفكار والرغبات ومشاركة 
وهــي:  اإلداري  الجهاز  فــي  الشعب 
طويل  وقت  منذ  المؤلفة  اللجان   -3
ولجنة  واألوقـــاف  التجار،  كمجالس 
الزراعة وغيرها 6- لجنة العمل والعمال 
الموظفين  عن  ممثلين  ستضم  التي 

وأصحاب األعمال بالتساوي.

تعطيل النقابات
المنتظر  كان  »لقد  الباكر:  يقول 
واالعتراف  العمل  قانون  إصدار  يتم  أن 
تشكيل  فــي  العمال  بحق  الرسمي 
العام  انتهاء  قبل  الموحدة  نقاباتهم 
الميالدي المنصرم، ولكن تشدد بعض 
وتمسكهم  المدللين  العمل  أصحاب 

بوجهة نظرهم االستغاللية كل ذلك 

وعدم  القانون  هذا  تأخير  إلى  أدى 
الفراغ منه حتى اآلن«.

أول بيان عمالي في تاريخ 
البحرين

الموافق  الجمعة  ــوم  ي يــصــادف 
أول  صــدور  تاريخ   1956 فبراير   23
من  عددا  تضمن  والذي  عمالي،  بيان 
مطالبهم أهمها: إصدار قانون العمل، 
التنظيم  بحق  الرسمي  ــراف  ــت واالع

النقابي .
الهيئة  أعضاء  السادة  من  بقرار   
البحراني  العمل  )التحاد  التنفيذية 
المهن  وأصحاب  والموظفين  للعمال 
الحرة(  في ) 15/ فبراير / 1958(، تم 
معارضة  رغم  )اختياريا(   االتحاد  حل 

الحكومة والمعتمد البريطاني، 
وقد جاء فى نص القرار ما يلي:

  أوال:  حل اتحاد العمل البحراني: 
وأصحاب  والموظفين  )للعمال 
وإغالق   – اختياريا   – الحرة(  المهن 
النحو  على  الرئيسي  ومقره  مكاتبه 

التالي: 
البنك  في  االتحاد  مالية  إيــداع    .1
البريطاني للشرق األوسط تحـت إشراف 

أمين الصندوق )أحمد الجابر(.
2. إعادة األثاث المستعار من مجلة 

إبراهيم حسن  إلى  البحرين(  )صوت 
كمال، وحفظ البطاقات واألثاث المتبقي 
نائب  لدى  بالمكتب  الخاصة  والسجالت 

الرئيس: )محمد قاسم الشيراوي(.
لحكومة  اإلداري  السكرتير  إبالغ   .3

البحرين )سميث( بذلك »قرار الحل«. 
مالحظة: » لقد وعد )سميث( بدراسة 
الموضوع بعد تسلمه قرار حل االتحاد 
الجواب على لسان  واإلجابة عليه، وجاء 
يوسف الشيراوي إذ اتصل تلفونيًا بتقي 
 – العظمة  صاحب  أن  وأبلغه  البحارنة 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - يرى 
أن يبقى الوضع – االتحاد – على ما هو 
عليه، أى عدم موافقة حكومة البحرين 
والسلطات البريطانية على حل االتحاد.

مبررات حل االتحـــاد 
قرار  أن  إلى  المصادر  بعض  تشير 
النشاط  حظر  بسبب  كان  االتحاد  حل 
يذكر  الصدد  هذا  وفي  آنذاك،  العمالي 
حل  قرار  مبررات  البحارنة  تقي  السيد 
االتحاد: »إن أهداف االتحاد أصبحت غير 
المضي  رأى األعضاء  ذات موضوع، فقد 
ومن  المكتب،  إغالق  خطة  تنفيذ  في 
 ) الشيراوي  قاسم  )محمد  تكليف  ثم 
وتسليمه  )سميث(  بـ:  ثانية  االتصال 
صورة من هذا القرار »قرار حل االتحاد«.

o مجلة صوت البحرين التي نشرت عام سنة 1369هـ،

o دبليو سميث وزوجته.o  تشارلز بلغريف.
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رئيــس مؤتــمر االتحاد العــام لنقابات عمال البحرين ورئيــس 
نقــابــة جـارمكو بـــاع النقــابــة بمنصــب المديــر !!!

ــر  ــى الكثي ــي إل ــرض النقاب ــد يتع ق
ــد  ــه العدي ــات ويواج ــن المضايق م
فــي  تقــف  التــي  التحديــات  مــن 
طريقــه لعزلــه عــن نشــاطه النقابي 
قــد تصــل إلــى فصلــه مــن العمــل، 
نجــد  تمامــًا  ذلــك  خــالف  وعلــى 
ــلمًا  ــي س ــل النقاب ــذ العم ــن يتخ م
ليتســلق بــه ويحصــل علــى مبتغــاه 
دون مراعــاه للعهــود النقابيــة أو 
األخالقيــة أو اإلنســانية، كالــذي بــاع 
العمــال الذيــن انتخبــوه بأبخــس 
االثمــان وتخلــى عنهــم؛ ليقــف فــي 
صــف اإلدارة ويتحــول إلــى مديــر 
بعــد أن كان رئيــس نقابــة !! وهــو 
ــم يســتغل وقوفهــم معــه  بذلــك ل
ليصبــح ممثــال لهــم عندمــا ســنحت 
ــرف  ــه اآلن يع ــط ولكن ــة فق الفرص
أيــن يؤلــم الســوط أكثــر عندمــا 
ــاس  ــو أدرى الن ــا.. فه ــم به يجلده

ــم.  ــن ضعفه ــاكلهم وموط بمش
ــس  ــذي لب ــان ال ــم أري ــد جاس محم
ــع اآلن  ــح يتمت ــر وأصب ــة المدي بدل
توالــت  التــي  والخيــرات  بالنعــم 
ــردد  ــم يت ــل اآلدارة ل ــن قب ــه م علي
دقيقــة واحــدة فــي أن يتخلــى عــن 
عمــال جارمكــو.. فهــو ليــس نقابــي 
بــل نقابــي » فشــوش«  حقيقــي 
اســتغل ثقــة العمــال وضعفهــم 
فــي خدمــه مصالحــة وأهــواءه... 
ولقــد غــاب عنــه بــأن إدارة الشــركة 
قــد قامــت هــي االخــرى بإســتغالله 
أو  فيــه  حبــًا  وليــس  لمصالحهــا 

بوســامته!! 
الســيناريو  أريــان  تجاهــل  لقــد 
الحتمــي الــذي ســتقوم بــه إدارة 
ــي  ــه ف ــى عن ــا تتخل ــو عندم جارمك
أيــام قليلــة قادمــة ولــن يتمتــع 
كثيــرًا فــي منصبــه، فالمديــر مكلف 
جــدًا .. وراتبــه أعلــى بكثيــر مــن 
رواتــب العمــال البســطاء. وأن فصل 
ــر واحــد كفصــل عشــرة عمــال  مدي
أو أكثــر! فــال تعتبــرك إدارة جارمكــو 
ســوى ورقــة »جوكــر« ستســتعملها 
وترميهــا خارجــًا فــي اقــرب فرصــة.

ــات  ــل ضمان ــان جع ــا آري ــن ربم لك
ــد أن  ــه بع ــر ل ــب المدي ــأن منص ب
تنــازل عــن مشــروع اإلدخــار لصالــح 
المنصــب  ثمــن  وقــدم  الشــركة 

مقابــل أحــد أهــم مكاســب العمــال.  
ــا  ــروف ي ــى الح ــاط عل ــع النق فلنض
ــا رئيــس مؤتمــر  محمــد اريــان أو ي
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــات االتح انتخاب
تســرعت  لقــد  البحريــن،  عمــال 
وربمــا  المديــر  بمنصــب  كثيــرًا 
أغــراك المنصــب وأغشــى عينــاك 
فلــم تعــد تــرى بوضــوح مــا يحــدث 
ــك أن  ــتحيل ذل ــن يس ــك.. ولك أمام
يحــدث مــع النقابييــن الشــرفاء.. 
النقابــي  العمــل  انتخــذوا  ومــن 
نهجــًا ال ســبيل حيــاة .. مــن وجــدوا 
فــي جــدران النقابــات ظالتهــم ولــم 

ــعًا. ــًا وجش ــا طمع ــوا له يدخل
بالنســبة لنــا لــم نســتغرب المديــر 
ولــم يصعقنــا الخبــر، فنحــن ال نأمل 
ــون مــع اتحــاد  ــر ممــن يمتثل الكثي
عمالــي قــد بــاع ضميــره للجمعيــات 
السياســية، أو كمــا يقــول المثــل 
»مــن شــابه أخــاه مــا ظلــم« وال 
متطابقــًا  توأمــًا  ســوى  نــراك 
ــام  ــاد الع ــي االتح ــبقوك ف ــن س لم
فمــن  البحريــن،  عمــال  لنقابــات 
ــرًا؟ هــو يأمــل أن  ــك خي يرتجــي من

ــرك.  ــه ش يكفي
ــدى  ــر ل ــي خطي ــرض نفس ــد م يوج
ــام«  ــى » الُفص ــس يدع ــاء النف علم
ويعرفــه العلمــاء بأنــه اضطــراب 
عقلــي شــديد و مزمــن، يؤثــر علــى 
ســلوك و تفكيــر المصــاب و ادراكــه، 
التحــول الســريع  ال أعلــم إن كان 
ــة  ــس نقاب ــن رئي ــان م ــد أري لمحم
ــو  ــي جارمك ــر ف ــى مدي ــو إل جارمك
العلمــاء  ولكــن  تحتــه..  ينــدرج 
بشــدة  يحــذرون  النفســيين 
ويجــدون بــأن المصــاب بــه قــد 
يصبــح مؤذيــُا جــدًا وخطــرًا علــى 
نفســه واآلخريــن.. ومــن هنــا وجــب 

التحذيــر!!!.
علــى شــاكلت الكثيريــن فــي االتحاد 
العــام لنقابــات عمــال البحريــن. 
انتهازيــون ويســتخدمون العمــل 
ــب  ــى المناص ــول إل ــي للوص النقاب
لــو  حتــى  العاليــة  الرواتــب  ذات 
كان علــى ظهــور العمــال الذيــن 

انتخبوهــم.
مــا  فافعــل  لــم تســتِح  إن  فعــاًل 

 . شــئت

o  المدير محمد جاسم آريان رئيس نقابة 

عمال جارمكو السابق. 

به !o الوثيقه التي باع بها آريان عمال جارمكو. 
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عن اختالالت سوق العمل!

إذا كانــت التصريحــات الرســمية 
أهميــة  تؤكــد  والدراســات 
اســتقرار ســوق العمــل البحرينــي 
كخطــوة أساســية لدعــم التنميــة 
معالجــة  فــإن  االقتصاديــة، 
عليــه،  طــرأت  التــي  االختــالالت 
علــى  كبيــر  حــد  إلــى  تتوقــف 
وربــط  العمــل،  فــرص  توفيــر 
التعليــم بالتنميــة، وإيجــاد حلــول 
عمليــة للعمالــة الســائبة، وتأجيــر 
الســجالت لألجانــب، تلــك الظاهرة 
التــي أصبحــت منتشــرة مــن دون 

أن يصــل إليهــا القانــون!
ظاهــرة  عــن  تحدثنــا  مــا  وإذا 
العمالــة الســائبة -علــى ســبيل 
محــط  العتبارهــا  المثــال- 
اهتمــام الحكومــة هــذه األيــام، 
ــق  ــه اليمكــن حلهــا عــن طري فإن
برهنــت  وقــد  »المســكنات« 
العقــود الماضيــة ذلــك، وهــذا مــا 
يجــب أن نفعلــه للوصــول إلــى 
ــة التــي شــكلت  األســباب الحقيقي
مــن  وغيرهــا  الظاهــرة  هــذه 
ــا  ــي م ــلبية، وبالتال ــر الس الظواه
لــم نســم األشــياء بأســمائها، فــإن 
كمــا  يظــالن  وســعينا  قراراتنــا 
ــة  ــي قرب ــخ ف ــل« ننف ــول المث يق
ــذا،  ــن ه ــود م ــة« والمقص مثقوب
بمــكان  األهميــة  مــن  كان  إذا 
الحقيقيــة  األســباب  معرفــة 
ــون  ــق القان ــإن تطبي ــرة، ف للظاه
والتدابيــر الجزائيــة والعقوبــات 
ــف  ــى كل مخال ــد إل ــب أن تمت يج
أو متســبب، ونعنــي أن األمــر ال 
يحتــاج إلــى فطنــة، فالتوجهــات 
األساســية مــن تنفيــذ القانــون 
وتطبيقــه بشــكل عــادل ينبغي أال 
تعــرف االســتثناءات، وخصوصــًا أن 
ــح واســتغالل للنفــوذ،  ثمــة مصال
وأصحــاب عمــل اســتغلوا العمالــة 
مبالــغ  دفــع  مقابــل  الســائبة 
ماليــة مــن دون توفيــر عمــل لهــا، 
ــدت  ــد أوج ــح لق ــي الفصي وبالعرب
العمــل«  »بتأشــيرات  المتاجــرة 
)الفيــزا( ســوقا رائجــة لألثريــاء، 

بســوق  يذكرنــا  مــا  وهــو 
النخاســة!!

فــي  يتــداول  مــا  وبحســب 
تشــير  المحليــة  الصحافــة 
عــن  المســؤولين  تقديــرات 
تراخيــص اإلقامــة والعمــل إلــى 
أن عــدد العمالــة األجنبيــة غيــر 
ــغ  ــزا( يبل ــري في ــة )الف المرخص

الــف عامــل!! نحــو 60 
وفــي مقابــل ذلــك تقــول: يعــد 
ــن  ــاع ع ــات االنقط ــم بالغ تقدي
أو  الهــروب(  )بالغــات  العمــل 
إلغــاء الرخــص مــن األســاليب 
بهــذه  للمتاجريــن  المتبعــة 
يقومــون  الذيــن  العمالــة 
للعمالــة  رخــص  باســتخراج 
ــوداء  ــوق الس ــي الس ــا ف وبيعه
ــي  ــل حقيق ــود عم ــن دون وج م
الــذي  التجــاري  النشــاط  فــي 

اســتخرج مــن أجلــه!!
والحديــث   - أيضــا  وتشــير 
إلــى أن بالغــات  قبــل عــام – 
هــروب العمالــة الوافــدة والتــي 
الوســائل  كإحــدى  تســتخدم 
غيــر  العمالــة  مــن  للتنصــل 
الشــرعية بلــغ 1600 حالــة فــي 

عــام واحــد!!
ويكشــف وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعيــة جميــل حميــدان عن 
ــًا  ــة ســتصدر قريب خطــة حكومي
العمالــة  مكافحــة  أجــل  مــن 
الســائبة فــي البحريــن، موضحــا 
ــي  ــاركت ف ــرة ش ــات كثي أن جه
إعــداد هــذه الخطــة مــن بينهــا 
وهيئــة  والصحــة،  الداخليــة، 
ــح  ــل، وأوض ــوق العم ــم س تنظي
فــي حديــث لــه خــالل نــدوة 
ــل فــي البحريــن«  ــة العم »بيئ
العمــل  »تصريــح  نظــام  أن 
عليــه  وافقــت  الــذي  المــرن« 
الحكومــة هــو أحــد اإلجــراءات 
ــة،  ــك الخط ــا تل ــي تضمنته الت
ولفــت إلــى أن هــذا النظــام لــم 
يطبــق بعــد، وهــو موجــه فقــط 
ــائبة  ــة الس ــريحة العمال ــى ش إل

ــي اســتغلها بعــض أصحــاب  الت
)المصــدر  التجاريــة  الســجالت 
األيــام العــدد 10042 فــي 6 

.)2016 أكتوبــر 
ــذه  ــأن ه ــزم ب ال يمكــن أن نج
ــط،  ــن الخط ــا م ــة وغيره الخط
تــؤدي  أنهــا  نفــذت  مــا  إذا 
علــى  الملمــوس  النفــع  إلــى 
ــد  ــل والح ــوق العم ــتقرار س اس
ألن  الســائبة،  العمالــة  مــن 
صــرح  كمــا  الظاهــرة  هــذه 
ــي 9  ــام ف ــور لألي ــر المذك الوزي
ــة  ــرة العمال ــو 2015 »ظاه ماي
ومتشــعبة  صعبــة  الســائبة 
ليســت فــي البحريــن فقــط، بــل 
فــي دول مجلس التعــاون، فعند 
مخالفيــن  نجــد  حلــول  وضــع 
للمخالفــة  مبتكــرة  وأســاليب 
إمكانيــة  وعــن  والمراوغــة« 
ــح  ــًا أوض ــا نهائي القضــاء عليه
قائــال: »أي شــيء بــه مصالــح 
ومنتفعــون ال تســتطيع قطعيــا 
القضــاء عليــه، ومــن التجربــة 
كلمــا  أننــا  وجدنــا  الســابقة 
ــول نجــد  ــى إيجــاد حل ــا عل عملن
ــد«. ــن جدي ــر م ــرة تظه الظاه

إختــالالت  أمــام  نحــن  إذن 
تتعــارض مــع اســتقرار ســوق 
يحتــاج  مــا  وهــو  العمــل، 
باإلضافــة إلــى أن تكــون لنــا 
تضــع  متكاملــة  اســتراتيجية 
إشــكاليات ســوق العمــل فــي 
تكــون  أن  الصحيــح  إطارهــا 
تطبيــق  خــالل  مــن  الحلــول 
الجميــع،  علــى  القانــون 
ــل  ــواب أن يظ ــن الص ــس م فلي
ــي  ــوا ف ــن دأب ــون الذي المنتفع
بالطــرق  مصالحهــم  تحقيــق 
كالمحســوبيات  الملتويــة 
واســتغالل المناصــب والنفــوذ 
العقوبــات  دائــرة  خــارج 

القانونيــة!! والمالحقــة 
هــذه  عنــد  المهــم  ومــن 
المســألة أن نشــير إلــى ظاهــرة 
ــة؛ ألن  ــجالت التجاري ــر الس تأجي

انتشــار هــذه الظاهــرة ال يقــل 
أهميــة عــن العمالــة الســائبة، 
فهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، 
فإنهمــا مرتبطــان ارتباطــا وثيقــًا 
الوافــدة  العمالــة  باســتغالل 
وبالسمســرة و«التســتر التجــاري« 
ــرة  ــرة منتش ــرة خطي ــي ظاه وه
مجلــس  ودول  البحريــن  فــي 

التعــاون!!
ــر الســجالت  وفيمــا يتعلــق بتأجي
وزارة  وكيــل  يقــول  التجاريــة 
وشــؤون  والتجــارة  الصناعــة 
»إن  رحمــة:  حميــد  التجــارة 
النيابــة  إلــى  حولــت  الــوزارة 
العامــة نحــو30 حالــة مخالفــة 
تتعلــق باســتغالل الســجالت منــذ 
عــام 2005 إلــى أبريــل الماضي« 
)الوســط 15 مايــو 2016(، ومــع 
ذلــك ســتظل هــذه الظاهــرة - 
ــول،  ــتعصية الحل ــر- مس ــا ذك كم
ــجالت  ــت الس ــا كان ــة إذا م وخاص
قائمــة  المؤجــرة  التجاريــة 
أو  شــخص  ويديرهــا  ومجــددة 
أكثــر مســجلين كعمالــة نظاميــة 
علــى الســجل وقــد تكــون مؤجــرة 
الباطــن  مــن  األجانــب  لهــؤالء 
مــن قبــل صاحــب الســجل نظيــر 
مبلــغ معيــن يتســلمه شــهريًا، 
فــي  صعوبــة  هنــاك  ولكــن 
وعلــى  وإثباتــه!!  ذلــك  معرفــة 
ــاك  ــس هن ــك، لي ــن ذل ــم م الرغ
مــا يدفعنــا إلــى التشــاؤم طالمــا 
أن محاوالتنــا تفتــح لنــا طريقــا 

للوصــول إلــى حلــول عمليــة.      
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بين الفاضل والحطب 

عــام  مــن  األول  النصــف  فــي  هــذا  حــدث 
1881م، عندمــا جــاء رجــل غريــب وســكن فــي 
ــب  ــل والحط ــي الفاض ــن فريق ــم بي ــزل قدي من
ــع مــن  ــة العقــد الراب بالمنامــة، كان فــي نهاي
عمــره، شــعره ســادل علــى كتفــه رصاصــي 
اللــون ناعــم الملمــس، وغالبــًا مــا كان  يخفيــه 
تحــت غترتــه التــي يلــف بهــا رأســه معظــم 
فــي  وأحيانــًا  البنــاء،   فــي  عمــل  األوقــات، 
ــي  ــى المقاه ــب إل ــار يذه ــر، وص ــع القراقي صن
ــمك  ــم والس ــتري اللح ــة يش ــعبية بالمنام الش
ــه  ــذة بيت ــن ناف ــدر م ــه، فتص ــه بنفس ويطبخ
ــى  ــادي إل ــا المن ــوخ وكأنه ــة األكل المطب رائح
ــاع  ــادئ الطب ــا، ه ــا آكله ــك عنه ــة ال ينف وجب
متوســط القامــة رياضــي المشــية، إذا نظــر 
إلــى رجــل رفــع حاجبيــه وكأنــه يحييــه بروحه أو 
امــرأة بــدت مــن فمــه ابتســامة ناعمــة رقيقــة 
ــي  ــه يحي ــن قلب ــدرت م ــة ص ــة تحي وكأن جمل
بهــا هــذه المــرأة. وعلــى الرغــم مــن كبــر ســنه، 
فــإن مســحة الوســامة مازالــت تغطــي وجهــه.  
وكان يجلــس فــي معظــم األمســيات أمــام بيت 
العــم عبدالجليــل عبــد القــادر صاحــب الوجاهــة 
والنفــوذ بالمنطقــة، وكأنــه يراقــب شــيئًا فــي 
ــد  ــار أح ــى ث ــا حت ــر م ــف بأم ــت أو كل ــذا البي ه
أبنــاء العــم عبدالجليــل ولــم يتحمــل الســيطرة 
علــى غضبــه فاندفــع إلــى الرجــل رغــم معارضــة 

ــه:                                ــت ل ــي قال ــه الت والدت
- أنــت لــن تســتطيع أن تخــذل هــذا الرجــل 
قدمــا  توقفــت  مــن حضرمــوت،  جــاء  الــذي 
ــت  ــًا والتف ــرين عام ــة والعش ــن ذو الخمس االب
ــه  ــت أن ــف عرف ــن كي ــه يســألها ع إلــى والدت

حضرموتــي؟ 
أجابته..                                                                                      

- وهــل يخفــى األمــر بيــن الحريــم، إال أنــه 
ــا  ــى بلدن ــاء إل ــد ج ــعيد وق ــمه س ــاع أن اس يش
ــال  ــو! ف ــا ه ــم م ــا!! اهلل يعل ــيئًا م ــص ش يقتن
تزعــج نفســك بصــده ألنــه يصــد وال يصــد. 
قال لها ..                                                                                    

ــة  ــر للشــفقة، ال يطــرد ذباب ــه هــادئ ومثي - إن
ــر األعصــاب  ــه يثي ــه! ولكن ــى جفن إذا حطــت عل

أيضــًا.                                                                           
ــك أال  ــن أنصح ــه .. ولك ــت ل ــم قال ــه .. نع - ه
تزعــج نفســك فقــط أخــط خطواتــك وســلم 

ــه. علي
ولمــا خــرج ابنهــا وســلم عليــه، أوقفــه ســعيد 

قائــاًل:                                        
- لقد أحسنت والدتك التصرف.                                                          
- بنصيحتي .. قال له:                                                                     

نعــم إنهــا تــرى وتعــرف وتســمع مــاال يصلــك 
يابنــي! ومضــى مندهشــًا!              

ومــرت أكثــر مــن عشــر ليــال وهــو يكــرر 
قدومــه ويجلــس علــى عتبــة أمــام بيــت العــم 
عبدالجليــل إلــى أن حــدث ذات مــرة أن خرجــت 
عجــوز مــن البيــت اســمها حمــده، العجــوز 
التــي تعــدى عمرهــا المائــة ســنة، وهــي أيضــًا 
العجــوز التــي ســرقت فــي يــوم مــا وهــي 
ــي  ــة ف ــن مدين ــر م ــة عش ــي الخامس ــة ف طفل
حضرمــوت، ولمــا رآهــا تفتــق شــيء فــي صدره 
وانكشــف عــن مفاجــأة، جحظــت عينــاه ووقــف 
مذهــواًل وكأنــه حقــق نصــرًا انطــوى علــى لــذة 
اللقــاء وهــو يطلــق نظراتــه نحوهــا ويتأملهــا 
تخطــو خطــوة تلــو األخــرى، ولمــا اقتربــت 
مســافة منــه رفعــت رأســها إليــه واصطدمــت 
نظرتهــا بنظرتــه وتوقــف األثنــان عــن الحركة 
وبــات كل منهمــا يدقــق النظــر فــي اآلخــر 
وبــدأت القلــوب تتوقــد ويزيــد اشــتعالها، لــم 
ــت  ــل تقدم ــا ب ــا خطاه ــنوات عمره ــف س توق
ــر وقالــت بصــوت معتصــر ومتهــدج  إليــه أكث

ــدت مــن ابتســامة:          تشــوبه فرحــة ب
ــي  ــكن الح ــًا س ــاًل غريب ــمعت أن رج ــد س - لق
لكنــي لــم أتوقــع أن تكــون أنــت هــو! ســعيد! 
ــا  ــت أن ــف أصبح ــاي إذ كي ــدق عين ــا ال أص وأن
ــادرًا  ــًا ق ــت يافع ــت الزل ــر وأن ــذا العم ــي ه ف

ــط،                                                           ــة، نش ــى الحرك عل
- لقد توقف عمري.. قال لها:                                                            
ــن  ــر م ــًا وكثي ــا بعض ــان بعضهم ــا يحادث كان
أهــل الحــي قــد فتــح نافذتــه يســمع ويــرى مــا 
يــدور بيــن ســعيد وحمــده، ولمــا اقتربــت منه 
حمــده أكثــر رفــع يــده، وعينــاه قــد اغرورقتــا 
ــى قمــة رأســها،  ــًا، ووضعهــا عل ــا دمع وفاضت
تفجــرت الســماء بصــوت الرعــد، وأقســم البــرق 
علــى أن يضــيء هــذه البقعــة التــي وقفــا 
ــد أن  ــديهما بع ــل جس ــر أن يبل ــا والمط فيه
كان معلقــًا فــي الســماء كثيفــًا فــي غيومهــا، 
فانهمــرت  قطراتــه وتدحرجــت علــى األكتــاف 
ــون أهــل  ــت الجــو، وعي ــت الشــفاه ورطب وبلل
الحــي تالقــط وتتابــع مــا يجــري بينهمــا حتــى 
البــرق والرعــد فــي لحظــة وفجــرا  اجتمــع 
الحــي  أهــل  أهابــا نفــوس  صوتــًا وضــوءًا 
ــد  ــذ، فق ــد النواف ــوة عن ــوا خط ــن تراجع الذي
تــرك هــذا الحــدث بــؤرة ضــوء ســدت العيــون 
للحظــة. ولمــا انقطــع البــرق وهــدأ صــوت 
الرعــد اكتشــف الجميــع أن ســعيد وحمــده 
قــد اختفيــا مــن موقعهمــا ولــم يتــركا إال أثــر 

ــل.   ــط الوح ــا وس قدميهم

بقلم / حمد الشهابي 

قصة قصيرة 
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من األخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

ال نية لخفض رواتب القطاع الحكومي

صرف عاملتين حبلتين في أسبوع

اختطاف ثالثة عمال أجانب

العمال يحيون ذكرى »جمال عبدالناصر«

تكوين جمعيات تعاونية للعمال

وفد فلسطيني يشارك في مؤتمر »جنوب أفريقيا«

قتلى في تايوان وشرق الصين

تخفيض الحدّ األدنى لألجور

غربيون يؤيدون استعادة الهالل النفطي

نقابيون يستنكرون اختطاف العمال

زيادة حقيقية في األجور

 موظفو »األنروا« يهددون بالعصيانمقتل عمال النقالب جرار زراعي

برازيليون يكتشفون ثعبانًا ضخمًا

صرف عمال بدون إبالغ وزارة العمل

ضبط وافدين مصابين باإليدز وااللتهاب الكبدي

عمال يحصلون على مطالبهم 

شراء مكيفات بدون رصيد

ألمانيا: الشرطة تقتل الجًئا عراقيًا

إيقاف إقامات 100 ألف 'خادم وطباخ'
قــال  المتحــدث الرســمي باســم نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــس  ــي »لي ــان صحف ــي بي ــان ف ــد الربيع ــة خال ــر المالي ووزي
هنــاك أي نيــه لــدى الحكومــة لمراجعــة، أو تقليــص منظومــة 
الحوافــز، واألجــور بالنســبة لموظفــي الدولــة الحالييــن«. 
ــى  ــار عل ــداول أخب ــي النفــي الحكومــي الرســمي، بعــد ت ويأت
ــض  ــة خف ــة الحكوم ــدت ني ــي، أك ــل االجتماع ــائل التواص وس

ــات لموظفــي وعمــال القطــاع العــام. االجــور والمرتب

اســتقبل رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عمــال لبنــان مــارون 
ــالت  ــة العام ــذي لنقاب ــس التنفي ــن المجل ــدا م ــي وف الخول
فــي الســكرتاريا واالدارة حيــث عــرض الوفــد المشــاكل التــي 
ــفية  ــرف تعس ــات ص ــن عملي ــات م ــالت اللبناني ــه العام تواج
ــن  ــالت م ــات بعام ــالت اللبناني ــتبدال العام ــبيل اس ــي س ف
ــرف  ــي ص ــجيل عمليت ــد تس ــيما بع ــورية الس ــية الس الجنس
لعاملتيــن حاملتيــن فــي أســبوع واحــد فــي تحــد صــارخ 
للقوانيــن اللبنانيــة التــي تحمــي المــرأة الحامــل فــي عملهــا.

أجانــب  عمــال  اختطفواثالثــة  مســلحين  أن  إلــى  يشــار 
»إيطالييــن وكنــدي« يعملــون فــي شــركة »كونيكــوس« 
اإليطاليــة، علــى الطريــق المــؤدي لمطــار مدينــة غــات، ولــم 
ــن  ــاف لك ــة االختط ــن عملي ــؤوليتها ع ــة مس ــة جه ــن أي تعل
المتحــدث باســم القــوات المنبثقــة عــن مجلــس النــواب 
ــم  ــم تنظي ــماري، اته ــد المس ــا، أحم ــرقي ليبي ــرق ش ــي طب ف

»القاعــدة« بالتــورط فــي اختطــاف األجانــب الثالثــة.

بمناســبة ذكــرى رحيــل الزعيم جمال عبــد الناصــر، عمال مصر 
بوجــه عــام، وعمــال الغــزل والنســيج بوجــه خــاص، يشــكرون 
عبــد الناصــر قائــد النهضــة الصناعيــة، إذ إنــه أنشــأ العديــد 
مــن الشــركات التــى مــا زالــت موجــودة حتــى اآلن، مــن بينهــا 
ــدوار للنســيج ويضعــون آمــااًل كبيــرة  ــة وكفــر ال غــزل المحل
علــى الحكومــة فــى إنقــاذ الصناعة والنهــوض بها مــرة أخرى.

أعلــن رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عمــال واليــة الخرطــوم 
تعاونيــة  تكويــن جمعيــات  عــن  التــوم  االســتاذ هاشــم 
للعمــال وانشــاء دار لهــم علــي ان يتــم افتتاحهــا مطلــع العام 
2017م . وقــال أن إن االتحــاد يعمــل علــي توفيــر الخدمــات و 
حقــق العديــد مــن النجاحــات مثــل توفيــر األضاحــي وكرتونــة 

الصائــم وتعديــل المرتبــات لعمــال الواليــة.

العــام لعمــال فلســطين برئاســة  االتحــاد  يشــارك وفــد 
االميــن العــام حيــدر ابراهيــم فــي اعمــال المؤتمــر العــام الـــ 
17 التحــاد النقابــات العالمــي فــي جنــوب أفريقيــا بمشــاركة 
ــاد  ــد االتح ــول وف ــع وص ــرى. وم ــة أخ ــة ونقابي ــود عمالي وف
ــد  ــدء بعق ــا ب ــوب افريقي ــى جن ــطين ال ــال فلس ــام لعم الع
ــن  ــع امي ــاورية م ــات التش ــاءات واالجتماع ــن اللق ــلة م سلس
عــام اتحــاد النقابــات العالمــي جــورج مافريكــوس ومــع 

ــة. ــة والدولي ــود العربي ــاء الوف رؤس

ــخص  ــل ش ــى مقت ــن إل ــي الصي ــي ف ــار ميج أدى اإلعص
فــي مدينــة ســاحلية صينيــة بعــد أن تســبب فــي 
ــون  ــا زال ملي ــث م ــوان حي ــي تاي ــخاص ف ــرع 4 أش مص
شــخص بــال كهربــاء. وهــو ثالــث إعصــار يضــرب الصيــن 
خــالل أســبوعين. ومــا زالــت المــدارس والمحــال مغلقــة 
ليوميــن متتاليــن فــي الجزيــرة. وأكــدت الســلطات 

ــروح. ــخص بج ــن 500 ش ــر م ــة أكث إصاب

 أقــرّ مجلــس الــوزراء مرســومًا نــصّ علــى تخفيض الحــدّ األدنى 
لألجــر اليومــي مــن 30 ألــف ليــرة إلــى 26 ألفــًا وذلــك بذريعــة 
وجــود خطــأ »مــادي« فــي المرســوم األساســي الصــادر فــي العام 
2012 خــالل تولــي الوزيــر شــربل نحــاس مهــام وزارة العمــل. 
وقــد اقتــرن طلــب إبطــال المرســوم هــذا بطلــب لوقــف تنفيــذه، 
مــن المفتــرض أن يبــت بــه مجلــس شــورى الدولــة خــالل مهلــة 
أســبوعين مــن تاريــخ إيــداع جــواب الدولــة، وذلــك لمــا يشــكله 
ــال . ــوِق العم ــم حق ــرة تهض ــابقة خطي ــن س ــوم م ــذا المرس ه

ــي  ــالل النفط ــة اله ــي منطق ــون ف ــون يعمل ــال غربي ــب عم رح
بعودتهــا إلــى الجيــش الوطنــي الليبــي، معبريــن عــن ارتياحهم 
مــن هــذه الخطــوة التــي مــن شــأنها تحســين الوضــع األمنــي. 
وأعربــوا عــن اســتغرابهم مــن بيــان الــدول الغربيــة الــذي 
طالــب بانســحاب الجيــش الليبــي مــن الموانــئ النفطيــة، 

ــا. ــيطر عليه ــت تس ــي كان ــيات الت ــه للميليش ودعم

ــم  ــام يومه ــل الع ــة النق ــال هيئ ــن عم ــتة م ــي س ــا يقض بينم
ــوم، يؤكــد نقابيــون أن  ــر معل الخامــس فــي مــكان احتجــاز غي
ــي  ــبوق ف ــر مس ــر غي ــل أم ــال النق ــوه بـ«اختطاف«عم ــا وصف م
تاريــخ الحركــة العماليــة. واحتجــزت قــوات األمــن العمــال الســتة 
ــادة  ــة بزي ــام للمطالب ــل الع ــة النق ــراب هيئ ــوا إلض ــن دع الذي
المســتحقات الماليــة فــي ســاعة متأخــرة باإلضافــة إلــى قيــادي 

ــذ اإلضــراب. ــد تنفي ــي عن عمال

ــادة  ــن زي ــودان، ع ــال الس ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــف االتح كش
حقيقــة فــي األجــور فــي موازنــة العــام القــادم، والوصــول الــى 
ــج  ــًا للبرنام ــة وفق ــة المعيش ــاوي تكلف ــور يس ــى باألج ــد أدن ح
االقتصــادي الخماســي.   ودعــا الــى اهميــة وجــود الحركــة 
النقابيــة فــي كافــة القضايــا االقتصاديــة والمشــاركة فــي 

االقتصــاد الكلــي.

ــم  ــوا حتفه ــخاص لق ــأن أربعــة أش ــر فلســطينية ب ــادت تقاري أف
جــراء انقــالب جــرار زراعــي فــي مدينــة الخليــل بالضفــة الغربيــة 
ــازل. وأفــاد المتحــدث  ــاء أحــد المن ــد توجهــم للعمــل فــي بن عن
ــوادث  ــراء الح ــأن خب ــات ب ــؤي ارزيق ــدم ل ــرطة المق ــم الش باس
ــادث.  ــباب الح ــي أس ــون ف ــون يحقق ــرور ال يزال ــرطة الم ــي ش ف
وناشــد مســؤول بالدفــاع المدنــي المزارعيــن وســائقي الجــرارات 

ــة. ــات المروري ــد بالعالم بالتقي

عُثــر علــى ثعبــان عمــالق بطــول 10 أمتــار فــي موقــع بنــاء 
شــمال البرازيــل، عقــب حــدوث انفجــار فــي أحــد الكهــوف 
ــاء  ــال البن ــف عم ــد اكتش ــارا. وق ــرا، ب ــة ألتامي ــي منطق ف
وجــود هــذا الثعبــان الضخــم. وبلــغ وزنــه نحــو 400 كــغ، 

ووصــل قيــاس قطــره لحوالــي المتــر. 

أقدمــت صحيفــة المســتقبل علــى صــرف ســبعة واربعيــن عامــال 
ــن  ــون م ــون اداري ــررون وموظف ــون ومح ــم صحافي ــا بينه لديه
دون إبــالغ وزارة العمــل مســبقا بذلــك، االمــر الــذي يعتبــر مخالفا 
للقوانيــن. والــوزارة تتفهــم الوضــع المالــي الدقيــق للمؤسســة 
ولكنهــا مســتغربة مــن عــدم التشــاور المســبق معهــا. تجــاه كل 
ذلــك، يهــم وزارة العمــل ابــالغ للمصروفيــن أن أبوابهــا مفتوحــة 
ــعار  ــوب إش ــرف، وج ــة ص ــة عملي ــى أي ــب عل ــة، وتهي ألي مراجع

الــوزارة مســبقا للتشــاور باألســباب الموجبــة”.

أكــد مصــدر مــن مركــز شــرطة منطقــة تــاروت ضبــط عــدد مــن 
ــدي  ــاب الكب ــدز وااللته ــرض اإلي ــن بم ــدة مصابي ــة الواف العمال
بعــد دخولهــا البــالد بطــرق غيــر شــرعية، تعمــل فــي المطاعــم 
وقصابيــن وفــي المخابــز، تبيــن بعــد إجــراء الفحوصــات الطبيــة 
لهــم إصابــة اثنيــن منهــم بمــرض اإليــدز و4 حــاالت أخــرى علــى 

األقــل مصابــة بمــرض االلتهــاب الكبــدي.

للســيراميك  الدوليــة  مصــر  بشــركة  عامــل   1500 اســتأنف 
بقويســنا بمحافظــة المنوفيــة العمــل، بعــد نجــاح وزارة القــوى 
العاملــة فــي إنهــاء إضــراب العامليــن ، وتقريــب وجهــات النظــر 
ــال وإدارة  ــم التواصــل مــع العم ــث ت ــم وإدارة الشــركة. حي بينه
الشــركة وتــم االتفــاق علــي حصــول العمــال علــي المطالــب 
القانونيــة واألوضــاع بالشــركة هادئــة ومســتقرة ، والتوجــد 

ــاكل. مش

ــن  ــام األمي ــل اته ــدل تفاصي ــي وزارة الع ــارة ف ــفت مستش كش
العــام لنقابــة عمــال هيئــة ميــاه واليــة الخرطــوم بتهمــة شــراء 
)400( مكيــف هــواء وتحريــره شــيكا بمبلــغ )86( ألــف جنيــه دون 
رصيــد لشــركة تعمــل فــي تجــارة المكيفــات وقالــت عنــد مثولهــا 
شــاهد دفــاع بمحكمــة جنايــات األزهــري بالخرطــوم جنــوب إنهــا 
ــة  ــدورة )2003-2006( لنقاب ــن ل ــى شــهادة تكوي ــر عل ــم تعث ل

عمــال ميــاة واليــة الخرطــوم.

ــن  ــادات العاملي ــة المشــتركة التح ــدي رئيــس اللجن ــهيل الهن ــن س أعل
باألونروا،عــن سلســلة مــن االجــراءات ضمــن مــا أســماه »العصيــان 
اإلداري«، احتجاجــًا علــى اســتمرار األونــروا فــي سياســة التقليصــات. 
ويعــم اإلضــراب ثالثــة مقــرات إداريــة لـــ »األونــروا« فــي غــزة والشــيخ 
جــراح بالقــدس، حيــث ال يشــمل المــدراس والعيــادات الصحيــة، وذلــك 

ــروا«. ــا »األون ــي تتبعه ــات الت ــية التقليص ــدًا بسياس تندي

قتلــت الشــرطة االلمانيــة الجئــا عراقيــا فــي ســكن لالجئين 
فــي العاصمــة برليــن، وذلــك بعــد ان هاجــم بســكين 
ــداء  ــه باكســتاني شــك فــي قيامــه باالعت ــال إن شــخصا يق
جنســيا علــى ابنتــه الصغيــرة. وقالــت الشــرطة إن الالجــئ 
العراقــي البالــغ مــن العمــر 29 عامــا توفــي بعــد اصابتــه 

بعــدة عيــارات ناريــة.

ــازن  ــوازات م ــية والج ــؤون الجنس ــاعد لش ــل المس ــن الوكي أعل
الجــراح إيقــاف تجديــد إقامــات 100 ألــف وافــد مــن فئــة »عامــل 
ــادة ســيارات ممــا  ــاخ«، بســبب حيازتهــم رخــص قي ــي وطب منزل
يزيــد مــن األزمــة المروريــة. حيــث يحظــر القانــون حيــازة 
»الخــادم والطبــاخ« مــن المقيميــن رخصــة قيــادة مركبــة. 
ــن  ــال الذي ــت العم ــي الكوي ــة ف ــات المختص ــتدعي الجه وستس
ــم،  ــى كفالئه ــة إل ــادة، إضاف ــص القي ــى رخ ــم عل ــن حصوله تبي

ــائق، ــة س ــى مهن ــم إل ــل أوضاعه ــهرين لتعدي ــم ش وإمهاله

عمال يغلقون طريًقا سريعًا
ــا  ــا ســريعًا احتجاجً أغلــق عــدد مــن العمــال اآلســيويين طريًق
علــى وفــاة زميــل لهــم لــم يتــم توفيــر ســيارة إســعاف لنقلــه 
بعــد إصابتــه بنوبــة مرضيــة. وقالــت تقاريــر محليــة إن عشــرات 
العمــال فــي إحــدى شــركات النفــط، تجمعــوا علــى طريــق 
العبدلــي عنــد الكيلــو 52 بعــد وفــاة زميــل لهــم بالمستشــفى، 
ــود  ــدم وج ــى ع ــًا عل ــيارات احتجاج ــام الس ــق أم ــوا الطري وأغلق

ــى الفــور.  ــه عل ســيارة إســعاف لنقل

ت
الكوي

لبنان
 

ليبيا
صر

م
السودان

فلسطين
حول العالم
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توقــف وكالــة أنبــاء العمــال العــرب.. ليــس مجــرد صدفــة !!

العفيــف  الغــزل  انتهــت مرحلــة 
العــرب  عمــال  نقابــات  بيــن 
العهــد  حديــث  العــام  واألميــن 
ــارات  ــرت عب ــن" وتغي ــان غص "غس
المجاملــة مــا أن ُكلــف غصــن بهذا 
ــه  المنصــب حتــى أصبحــت تحركات
للجميــع  بالنســبة  مدروســه 
ومحــط أنظــار كل حريــص علــى 
مســيرة العمــل النقابــي، خاصــة 
لنقابــات  الدولــي  االتحــاد  بــأن 
ــر  ــرب )ICATU(  يعتب ــال الع العم
نقابــات  لجميــع  الحاضنــه  األم 
أي  ذلــك  علــى  ويترتــب  العــرب 
هفــوة يتعــرض لهــا االتحــاد يعود 
بعتباتــه علــى نقابات عمــال العرب 
وأعضائهــا مــن العمــال الكادحين، 
وهــو مــا جعــل توقــف وكالــة أنبــاء 
العمــال العــرب التــي طالمــا كانــت 
محــط أهتمــام دولــي واعتــزاز لكل 
المستفســرين، والمتابــع األول في 
ــتهان  ــرًا ال يس ــي أم ــن العرب الوط
بــه مــع أول أســابيع مــن تقلــد 
غســان غصــن منصــب أميــن عــام 
لالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال 
العــرب... فهــل كان إيقــاف وكالــة 
ــان  ــوات غس ــرب أول هف ــاء الع أنب
إيقــاف  وراء  هــو  ومــن  غصــن؟ 

الوكالــة؟
منصبــًا  أحدهــم  يتقلــد  حيــن 
مــا فهــو يســعى لطــرح برنامــج 
انتخابــي يخــدم المنصــب المترشــح 
لــه قــدر المســتطاع، كمــا أنــه يســير 
ــاول  ــبقوه ويح ــن س ــى م ــى خط عل
أن يحافــظ علــى مــا اكتســبوه ال أن 
ــه  ــث ب ــره والعب ــى تدمي ــل عل يعم
... فأيــن البرنامــج االنتخابــي الــذي 

ــن؟؟  ــه غص طرح

ومــا هــو رده حــول مــا جــرى لوكالــة 
ــوال  ــأة ل ــرب، فج ــال  الع ــاء العم أنب
قيــام نخبــة مــن الخيريــن بإرجاعها 

للعمــل مــن جديــد.
إلــى  الموجهــة  األســئلة  توالــت 
الدولــي  لالتحــاد  العــام  االميــن 

لنقابــات العمــال العــرب غســان 
ــر  ــًا كبي ــك ضغط ــكل ذل ــن ش غص
مــا جعلــه يتراجــع عــن قــرار إغــالق 
ــي،  ــل الفن ــذر بالخل ــة والتع الوكال
والواضــح أن مشــكلة الخلــل الفني 
ــا  ــبب.. ولكنه ــي الس ــن ه ــم تك ل
مــن  مفاجــىء  لقــرار  تبعــات 
غســان غصــن بتوفيــر مبلغــًا مــن 
ــة...  الليــرات مــن وراء غلــق الوكال
الخبــر  أن  غصــن  نســي  فهــل 
معانــاة  عــن  المعبــرة  والكلمــة 
العمــال العــرب ومشــاكلهم يفــوق 
ــيوفرها؟  ــي س ــغ الت ــا المبال صداه
فلمــن يوفــر غصــن هــذه الليــرات؟ 
هــل ســيقوم بعمــل الجمعيــات 
ــراء  ــى الفق ــا عل ــه لتوزيعه الخيري
يوفرهــا  أنــه  أم  والمســاكين؟ 

!!؟؟؟ لنفســه 
ــذا  ــاذا ه ــض لم ــائل البع ــد يتس ق
الحنــق علــى األميــن العــام الجديد 
لالتحــاد الدولــي لنقابــات عمــال 
ــوم  ــاذا نق ــرب)ICATU( .. ولم الع
للعلــن  القضيــة  هــذه  بعــرض 
علــى الرغــم مــن أنــه قــد تــم حــل 
اآلن  تعمــل  والوكالــة  المشــكلة 
وتقــوم ببــث أخبارهــا كالســابق !! 
وعنــد التمعــن فــي هــذه الهفــوة 

ــدة  ــت متعم ــا كان ــدو أنه ــي يب الت
شــخصية  قــرارات  غــرار  وعلــى 
ــان  ــل غس ــن قب ــة م ــر مدروس غي
غصــن نجــد بأنــه ســوف تأتــي 
بعدهــا الكثيــر مــن المشــكالت 
الوخيمــة التــي ال نحمــد عقباهــا... 
العــام  األميــن  أن  وخصوصــًا 
الحالــي مــازال علــى "العتبــه" و 
لــم يخــُط بنــا خطــوة واحــدة إلــى 
األمــام بــل علــى عكــس ذلــك عــاد 
بنــا إلــى الــوراء بقــرار غلــق وكالــة 
أنبــاء العمــال العــرب التــي يعتمــد 
عليهــا الكثيــرون دون وضــع أي 

ــم. ــار له أعتب
مديــر  غصــن  غســان  علــى 
الخطــوط  شــركة  فــى  التصديــر 
  T.M.A المتوســط  عبــر  الجويــة 
التحــاد  العــام  واالميــن  ســابقًا، 
نقابــات عمــال العــرب حاليــًا أن 
يراجــع نفســه، وأن ال تختلــط عليــه 
األمــور بيــن كونــه مديــر لخطــوط 
طيــران وأميــن عــام التحــاد عمالي 
ففــي  األثنيــن.  بيــن  وشــتان 
العمــل النقابــي ال مجــال للقــرارات 
مكتســبات  وإهــدار  الشــخصية 
العمــال.. علــى حســاب حفنــه مــن 

!! األمــوال 

غســان غصن يرشــح نفســه بدون برنامــج انتخابــي ثم يفوز  
فماهــو مســتقبل االتحــاد الدولــي لنقابــات عمــال العــرب ؟

o غسان غصن. 

o وكالة انباء عمال العرب. o وثيقة تبين مصاريف االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. 
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تكنولوجيا 

“بالك بيري” تتوقف عن تصميم هواتفها
عــن  »ماســتركارد«  مجموعــة  أعلنــت 
ــى  ــرف عل ــر التع ــع عب ــيلة دف ــالق وس إط
الوجــه فــي 12 بلــدا أوروبيــًا  قبــل توفيــر 
هــذه الخدمــة علــى الصعيــد العالمــي 

.2017 ســنة 
وســبق للمجموعــة أن كشــفت عن وســيلة 
ــالل  ــي خ ــر الماض ــي فبراي ــذه ف ــع ه الدف
للهواتــف  الدولــي  المنتــدى  فعاليــات 
قــد  وهــي  برشــلونة،  فــي  المحمولــة 
جربتهــا فــي هولنــدا والواليــات المتحــدة 

ــدا. وكن
ويمكــن لصاحــب بطاقة »ماســتركارد« أن 
يؤكــد الدفــع بواســطة هاتفــه المحمــول 
ــات  ــف البصم ــتخدام كاش ــالل اس ــن خ »م
الرقميــة فــي هاتفــه الذكــي أو تكنولوجيا 
التعــرف علــى الوجــوه مــن خــالل الصــور 
الملتقطــة ذاتيــا )ســيلفي(«، وفــق مــا جــاء 

فــي البيــان الصــادر عــن المجموعــة.

بشــرى ســارة زفتهــا غوغــل بإعالنهــا إطــالق تطبيــق 
ــة  ــيع إمكاني ــى توس ــدف إل ــذي يه ــو«، ال ــوب غ »يوتي
تبــادل ملفــات الفيديــو ومشــاهدتها دون الحاجــة 

لالتصــال باإلنترنــت.
وقــدُ صمــم التطبيــق الجديــد مــع أخــذ المســتخدمين 
ــن  ــاره م ــيتم اختب ــث س ــن االعتبار،حي ــد بعي ــي الهن ف
ــاق  ــى نط ــه عل ــل إطالق ــر قب ــادئ األم ــي ب ــم ف خالله

واســع.
ويتيــح التطبيــق للمســتخدمين حفــظ ملفــات الفيديو 
باإلنترنت،كمــا  االتصــال  دون  الحقــا،  لمشــاهدتها 
المســتخدمين  مــع  الفيديوهــات  بتشــارك  يســمح 

المحلييــن دون الحاجــة إلدخــال أي بيانــات تذكــر.

يمكنك تصفح اليوتيوب دون إنترنت!

1- إزالة مقبس السماعة من الهاتف وجعل مقبسي السماعة والشحن واحدًا.
2- إدخــال زر رئيســي جديــد ال يعمــل عنــد ارتــداء القفــازات وحتــى المخصــص منهــا الســتخدام 

الهواتــف التــي تعمــل باللمــس.
3- نظام فتح الهاتف الجديد من خالل الضغط على الزر الرئيسي.

4- هاتــف آيفــون 7 باللــون األســود معرض للخدش بشــكل كبيــر، باإلضافة لكونه يجذب األوســاخ.
ــأن عمــر بطاريــة أجهــزة  5- وصــل العديــد مــن الشــكاوى فــي هاتــف آيفــون 7، والتــي تفيــد ب

.6S آيفــون الجديــدة كانــت أســوأ مــن التــي فــي هاتــف
6- تعطــل خدمــة االتصــال باإلنترنــت عنــد تفعيــل حالــة airplane، واعترفــت آبــل بهذه المشــكلة 

وهــي تعمــل علــى إصالحها.
7- صــدور أصــوات مزعجــة وغريبــة ومزعجــة تصــدر عــن هاتــف آيفــون الجديــد، ولــم يتضــح ســبب 

هــذه األصــوات بعــد، ومــا إن كانــت تنبعــث مــن المعالــج أو مــن الســماعات.

»iphone 7 « 7 مشاكل وعيوب في

أعلنــت شــركة »بــالك بيــري« أنهــا ســتتوقف عــن 
تصميــم الهواتــف الذكيــة الخاصــة بهــا، منهيــة بذلــك 

ــت. ــر اإلنترن ــي عص ــات ف ــهر المنتج ــد أش أح
أن  البريطانيــة   اندبندنــت«  وذكــرت صحيفــة »ذي 
ــة  ــف الذكي ــع للهوات ــم صان ــر وأه ــت أكب ــركة كان الش
تصميــم  وقــف  عــن  أعلنــت  لكنهــا  العالــم.  فــي 
الهواتــف بنفســها، والتعاقــد الخارجــي مــع شــركاء 

بالتطويــر. للقيــام 
ــول  ــات ح ــن التكهن ــهرا م ــركة أش ــي الش ــك تنه وبذل
مــا ســتفعله فيمــا يتعلــق بعملهــا فــي الهواتــف 
ــن  ــًا م ــا تدريجي ــتحواذ عليه ــم االس ــي ت ــة، والت الذكي

ــونج. ــل وسامس ــل أب ــركات مث ــل ش قب

الدفع عبر »السيلفي«
بات ممكنًا في أوروبا !



بقلم / غازي الحمر

عسى المانع خيرا يا اتحادي
 الحركة النقابية

دبابيس نقابية
ــض  ــاك بع ــا زال هن ــدم وم ــم يتق العال
ــي  ــال لك ــتعينون بالعم ــن يس اإلداريي
ــر!! ــالت والتقاري ــم المراس ــوا عنه يكتب

المديريــن  أحــد  ِرجــل  تعرضــت 
اإلدارييــن لاللتــواء فتوجــه علــى الفــور 
إلــى الدائــرة الطبيــة، وتــم فحصــه مــن 
قبــل القائــم بمهــام الطبيــب وشــخص 
ــة بأنهــا كســر مــن دون عمــل أي  الحال
ــر  ــن المدي ــم يطمئ ــخ، ل ــعة أو بطي أش
ــب  ــام الطبي ــم بمه ــرار القائ اإلداري لق
ــث  ــاص، حي ــفى خ ــى مستش ــه إل فتوج
تبيــن أنــه يعانــي مــن رضــة بســيطة، 
والمثــل البحرينــي يقــول »خبــز خبزتــه 
موضوعنــا  مــب  هــذا  بــس«  أكلــه 
الموضــوع هــو، هــل هنــاك جهــة وثقت 
ــال  ــرًا؟ »وال ــه تقري ــلت عن ــادث وأرس الح
ــوي!!«. ــى اب ــا تقــدر إال عل بــس أمــي م

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

ــد  ــي عق ــر الماض ــن أكتوب ــر م ــن عش ــي الثام ف
إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  مؤتمــر 
البحريــن  مصــرف  برعايــة  وكان  للتقاعــد، 
تقاعــد  شــركة  مــن  وبتنظيــم  المركــزي 
ــف  ــن الصح ــد م ــت العدي ــد روج ــة، وق البحريني
ــه،  ــى أهميت ــة لهــذا المؤتمــر وأشــارت إل المحلي
حيــث شــارك فيــه حوالــي 350 مندوبــا مــن دول 
عديــدة ومنظمــات دوليــة كان أبرزهــا البنــك 
الدولــي ومؤسســات اكتواريــة إلــى جانــب مجلــس 
وكذلــك  العمــل  ووزارة  االقتصاديــة  التنميــة 
القطاعيــن  عــن  وممثليــن  التأمينــات  هيئــة 
الخــاص والعــام. وكان لهــذا المؤتمــر اإلقليمــي 
وحــواره  بحثــه  مرتكــز  فــكان  لعقــده،  دواٍع 
ومســتقبل  واقــع  حــول  تــدور  ومناقشــاته  
صناديــق التقاعــد فــي المنطقــة. وكمــا أطلعتنــا 
ــم التطــرق فــي  ــة، فقــد ت ــه الصحــف المحلي علي
ــى  ــؤولين، إل ــان المس ــى لس ــر، وعل ــذا المؤتم ه
قضايــا وتحديــات مســتوى الحــد األدنــى لألجــور 
التقاعديــة وتزايــد اإلقبــال علــى التقاعــد المبكر، 
واألهــم مــن هــذا وذاك، هــو أن الحكومــة - علــى 
لســان ممثليهــا - ألمحــت إلــى أنهــا تعكــف حاليًا 
علــى دراســة نظــام المعاشــات الحالــي، ومــن 
المتوقــع رفــع ســن التقاعــد إلــى65 إلــى جانــب 
ــا  ــم م ــة ال نعل ــى اللحظ ــا..! وحت ــن المزاي تقني
كانــت عليــه مقترحــات ومشــورات ممثلــي البنــك 

الدولــي.
ــر  ــذا المؤتم ــوال، ه ــي كل األح ــال وف ــى أي ح عل
كان مــدار نقاشــاته نظــم التقاعــد وصناديــق 
المتقاعديــن، وتنــاول مواضيــع لهــا مســاس 
مــن  فــكان  المتقاعديــن،  بمعيشــة  مباشــر 
الغريــب      والمســتنكر أن يغيــب عنــه اتحاديــو 
الحركــة النقابيــة وممثلوهــا، ولــم يســمع منهمــا 
ال شــاردة وال واردة، وكأن األمــر ال يمــس قطاعــا 
واســعا مــن الطبقة العاملــة ومصيــر متقاعديها، 
وال نعلــم أي مبــرر التحــادي الحركــة النقابيــة فــي 
تغيبهمــا عــن المؤتمــر ســواء االتحــاد العــام أو 
االتحــاد الحــر، ونتمنــى أن نكــون مخطئيــن فــي 
حكمنــا عليهمــا، ولكنهمــا فــي واقــع الحــال أمــام 
خياريــن إمــا أن يقــوال إنهمــا تقدمــا بطلــب 
وتــم  للمؤتمــر  المنظمــة  للجنــة  المشــاركة 
رفــض مشــاركتهما، وهــذا أمــر مســتبعد كبعــد 
ــا خيارهمــا اآلخــر وهــو  الســماء عــن األرض، وإم
أن يواجهــا الــرأي العــام بمبــرر أنهمــا فــي غفــوة 
عميقــة مــن نومهمــا ولــم يكلفــا نفســيهما 
األقــل  علــى   التفــرج  أو  الســماع  عنــاء  حتــى 
ــة  ــم العمالي ــم وحركته ــا متقاعديه ــى قضاي عل
أو حتــى الســؤال عــن قضايــا مصيريــة يتــم 
ــا  ــتقبل عمالهم ــس مس ــتها تم ــا ومناقش طرحه

ــتنكر  ــر مس ــا ألم ــه حق ــة..!!  إن ــا النقابي وحركتيهم
وغريــب يقــف أمامــه المــرء مشــدوها ومتعجبــا، ففــي 
الوقــت الــذي نــرى فيــه هذيــن االتحاديــن لديهمــا 
حمــل  علــى  محمــوم  بشــكل  المارثــون  ســباق 
حقائــب الســفر وحضــور المؤتمــرات خــارج البلــد 
ــرؤس، نجدهــم  ــى مقاعــد التمثيــل والت ــازع عل والتن
اليــوم يتمنعــون ويتجاهلــون حضــور مؤتمــر قائــم 
ــا  ــم لقضاي ــرون ظهوره ــل ويدي ــم؟!! ب ــي وطنه ف
ذات مســاس بحقــوق ومكاســب عمالهــم، فكيــف 
ــن  ــاع ع ــعارات الدف ــادئ وش ــع مب ــك م ــتقيم ذل يس

ــة؟! ــة العامل ــب الطبق ــوق ومكاس حق
ــه  ــات لدي ــام للنقاب ــاد الع ــع أن االتح ــم الجمي  يعل
لجنــة للمتقاعديــن، وكذلــك االتحــاد الحــر للنقابــات 
إًذا  للمتقاعديــن،  الوطنــي  االتحــاد  وبــارك  تبنــى 
ــة  ــة العمالي ــن الحرك ــزأ م ــزء ال يتج ــدون ج المتقاع
ــة  ــا الطبق ــاء لقضاي ــة والوف ــن األمان ــة وم والنقابي
العاملــة أن يعــزز االتحــادان النقابيــان مــن دورهمــا 
ــم  ــن، فه ــوق المتقاعدي ــب وحق ــنادهما لمكاس وإس
شــريحة واســعة مــن الضــروري اســتقطابها والدفــاع 
عــن حقوقهــا ومكاســبها، والتــي ربمــا قــد يتــم 
القريــب عبــر  المــدى  تهديدهــا وتقليصهــا فــي 
تشــريعات وقوانيــن ال تصــب فــي مصلحــة هــذه 
الشــريحة االجتماعيــة المتناميــة. ألن وقــوف اتحــادي 
الحركــة النقابيــة أيــا كانــت الذرائــع واألســباب خــارج 
دائــرة تمثيــل المتقاعديــن وعــدم مشــاركتهما بــل 
مطالبتهمــا بالمشــاركة فــي إدارة الهيئــة العامــة 
للتأمينــات ال تفســير لــه إال أنــه نــوع مــن أنــواع 
والتفريــط  والمســؤولية  الواجــب  عــن  التقاعــس 
باألمانــة والوفــاء للحقــوق العماليــة والنقابيــة. إنــه 
مــن الجديــر بالذكــر فــي الســابق وبمبادرة مــن قيبل 
ــد  ــنوات، فق ــدة س ــل ع ــك قب ــا وذل ــال الب ــة عم نقاب
وقفــت ودفعت باتجــاه تمثيل المتقاعديــن وكان لها 
دور بــارز فــي تشــكيل االتحــاد الوطنــي للمتقاعديــن، 
وعقــد مؤتمرهــم التأسيســي بحضــور وفــود مــن 
االتحــاد  ذاك  لألســف  ولكــن  دوليــة،  منظمــات 
الموضوعيــة  المعوقــات  ولــد يتيمــا..!! ووضعــت 
والذاتيــة أمامــه فــال قانــون النقابــات العماليــة كان 
ــه وال وزارة العمــل رحبــت  ــا أن ينــدرج فــي ظل ممكن
بتشــكيله ومؤتمــره التأسيســي، واألدهــى مــن هــذا 
ــن  ــى م ــاندة حت ــون والمس ــق الع ــم يتل ــه ل وذاك أن
نوابنــا األفاضــل لتدعيــم شــرعيته علــى الرغــم مــن 
علمهــم بــه واطالعهــم علــى معوقاتــه التشــريعية. 
الــذي ينضــوي تحــت مظلتــه  أمــا االتحــاد الحــر 
ــوه  ــول وال ق ــا ال ح ــل متفرج ــد ظ ــؤولياته، فق ومس
ــة ودراميــة ومبكيــة ومخزيــة ال  ــه.  والقصــة طويل ل
ــا  ــي فمن ــون ف ــد يك ــا، فق ــرد تفاصيله ــتطيع س نس
مــاء...!! وكــم علقنــا األجــراس فكانــت اآلذان صمــاء 

ــديد.  ــف الش ــاء لألس ــن عمي واألعي

ــج  ــي تنت ــل ه ــركة ه ــع هالش ــا م احترن
علــى  تدلــل  أو  تــذوب  أو  تصنــع  أو 
األلمنيــوم أو تجمــع فضــالت الشــركات 
والظاهــر  األلمنيــوم  مــن  الثانيــة 
فــي  كنــز  عــن  يبحثــون  الجماعــة 

اآلخريــن. مخلفــات 

نفيــش  يشــتري  وده  صــار  الواحــد 
ويحضــر مســرحيات اللجنــة الخيريــة 
ــى  ــخر عل ــلون اإلدارة تتمس ــوف ش ويش
معانــاة العمــال، فالعامــل الــذي صــرف 
ــار،  ــر مــن 15 ألــف دين ــده أكث علــى وال
 300 بمبلــغ  بالتبــرع  اإلداري  يقــوم 

دينــار فقــط .. عجبــي!!

التغطيــة علــى الحــوادث هــي عــادة 
قديمــة لــدى إدارة البــا، ولكــن أن تصبح 
التغطيــة علــى الحادث هدفهــا نيل رضا 
اإلدارة التنفيذيــة.. مشــكلة حقيقيــة.

الــذي  الرحيمــة(  )القلــوب  مشــروع 
قلبهــا  وأن  بإطالقــه  اإلدارة  قامــت 
هــل  الســالمة.  فــي  العمــال  علــى 
يشــمل أيضــًا رواتبهــم وعالواتهــم؟ 

محاســبتهم  تتــم  ال  إداريــون  هنــاك 
حتــى  مهــام  أي  إليهــم  تــوكل  وال 
وهــم  مايقرونهــا  )البــوس(  كتــب 
ــل  ــا، وج ــإدارة العلي ــن ل ــن المحببي م
ــي  ــى باق ــس عل ــي التجس ــم ه مهامه
موثقــة  تقاريــر  وإرســال  المديريــن 

)للبــوس(.


