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ورعــاه  اهلل  المفــدى حفظــة  الملــك  لجاللــة  نبــارك 
ــام  ــة لع ــة والبلدي ــات النيابي ــر لالنتخاب ــاح الكبي النج
ــن  .  ــة البحري ــد لمملك ــي المجي ــد الوطن 2014، والعي

الملــك يكلــف األميــر خليفــة بــن ســلمان بتشــكيل 
الحكومــة ويقــول لســموه: لقــد حققتــم الكثير من 
الطموحــات والنهــوض بالبالد في جميــع المجاالت

عّيـدي يا بــالدي .. 
مـــــــالــهـــــا إال ..

خلـيـفـه بن سلمان 

الجبالي يجتمع بالقيادات النقابية في البحرين تزامننًا مع 
عرسها الديمقراطي 

قــام رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات 
ــي  ــي المراغ ــق جبال ــر الرفي ــال مص عم
نوفمبــر   28 الموافــق  الجمعــة  يــوم 
مملكــة  الــى  خاطفــة  بزيــارة   2014
االنتخابــات  مــع  تزامننــا  البحريــن، 
النيابيــة والبلديــة لعــام 2014 ..حيــث 
شــهد علــى نزاهــة االنتخابــات ونجاحها. 

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

الكوهجي: إن االنجازات التي تحققت سببها عمال البا

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  صــرح 
ــكات الســيد محمــود الكوهجــي أن  ممتل
كل اإلنجــازات التــي تحققــت فــي شــركة  
البــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة كان 
ســببها اخــالص العمــال بالدرجــة االولى، 
الذيــن هــم ثــروة شــركة البــا الحقيقيــة. 
وأضــاف أن وجــود نســبة كبيــرة جــدا مــن 
العمــال البحرينيــن يعملــون فــي جميــع 
ــي  ــدف االساس ــو اله ــركة، ه ــام الش أقس
ــة للشــركة .......  ــروة الحقيقي ــم الث فه

نجاح ملتقى المرأة العربية للنقابات بمملكة البحرين

انتهــى ملتقــى المــرأة العربيــة للنقابــات الــذي اقيــم فــي الفترة 
1-2 ديســمبر الجــاري بمشــاركة شــخصيات نقابيــة نســائية مــن 
ــًا بنجــاح .. حيــث شــكر االتحــاد العالمــي مؤخــرًا  ــدًا عربي 18 بل

االتحــاد الحــر علــى تنظيــم هــذه الفعاليــة... 

ندعوكم لمشاركتنا فرحتنا 
باحتفاالت العيد الوطني المجيد 

____________________________________________

واإلدارة  البــا  عمــال  نقابــة  تدعوكــم 
التنفيذيــة بالتعــاون مــع الحــرس الوطنــي 
والــذي  العائلــي  اليــوم  مهرجــان  إلــى 
ســيقام بمناســبة احتفــاالت البــالد بالعيــد 
الوطنــي المجيــد الـــ 43 وعيــد جلــوس 
جاللــة الملــك المفــدى حفظــه اهلل فــي 
الســادس عشــر مــن ديســمبر بنــادي البــا 
مــن الثامنــة صباحــًا وحتــى الســابعة ليــاًل. 

الصوفي يفصل العاملة أمل الموسى 

انتخاب ياسر الحجيري رئيسًا لمؤتمر الحر 

تنافس ثالثي على مقعد االمين العام لـ اتحاد عمال العرب
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بنقابة  النسائية  اللجنة  نظمت 
إدارة  مع  بالتعاون  احتفالية  البا  عمال 
الشركة بمناسبة يوم المرأة البحرينية 
كل  من  ديسمبر  من  االول  المصادف 
الموافق  الخميس  يوم  ذلك  و  عــام، 
بحضور  البا  بنادي  4/ديسمبر/2014 
عدد من النقابيات من إتحادات عمالية 

عربية .  
حيث القى الرئيس التنفيذي لشركة 
المنيوم البحرين البا تيم موري كلمته 
على  العامالت  شاكرًا  المناسبة  بهذه 
ادائهم و دورهم الفعـال في كل اقسام 

الشركة. 
علي  البا  عمال  نقابة  رئيس  اكد  و 

دور  على  كلمته   خالل  من  البنعلي 
على  مشددًا  البا،  في  العاملة  المرأة 
في  التغيير  خلق  في  الــمــرأة  جدية 
بحقوقها  المطالبة  المجتمع من خالل 
المجتمع  مؤسسات  و  النقابات  عبر 

المدني.  
النسائية  اللجنة  رئيسة  باركت  و 
الحمد  كريمة  الــبــا  عــمــال  بنقابة 
المرأة  يوم  بمناسبة  العامالت  جميع 
البحرينية، معبرًة عن فخرها لما حققته 
المرأة البحرينية من إنجازات مشرفة. 

فعاليتها  النسائية  اللجنة  ختمت  و 
بهذه  الشركة  عامالت  جميع  بتكريم 

المناسبة العزيزة.

نقابة عمال ألبا تحتفل بالعيد الوطني 16 ديسمبر الجاري
التنفيذية  واإلدارة  البا  عمال  نقابة  تقيم 

بالتعاون مع الحرس الوطني 
سيقام  ــذي  وال العائلي  اليوم  مهرجان 
الوطني  بالعيد  البالد  احتفاالت  بمناسبة 
الملك  جاللة  جلوس  وعيد   43 الـ  المجيد 
المهرجان عدة  المفدى حفظه اهلل، وسيتخلل 
برامج وأنشطة ومسابقات ترفيهية  تستهدف 
العاملين  ألبناء  العمرية   الفئات  مختلف 
الرسم  مسابقات  مثل  بالشركة  والعامالت 

والفخار وعروض الخدع البصرية وعروض لعبة 
الشعبية باإلضافة  الفرق  التيكواندو وعروض 
األطفال  إلى  الموجهه  الهوائية  األلعاب  إلى 
الصغار، كما سيكون هنالك مشاركة من قبل 
الحرس الوطني من خالل إقامة رقصة العرضة 
التي سيتم من خاللها إطالق األهازيج الوطنية 
المعبرة عن حب الوطن تحت راية جاللة الملك 
يومًا  لجعله  النقابة  تسعى  حيث  المفدى،  
الشركة   أسوار  خارج  به  األحتفال  يتم  عائليًا 

اإلحتفال  وسيكون  العمل،  اجوء  عن  بعيدًا 
يوم الثالثاء الموافق 16 ديسمبر 2014 من 
الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءًا بنادي 
البا. وتدعوا النقابة كافة العاملين والعامالت 
اإلحتفالية  فــي  والحضور  المشاركة  ــى  إل
سائلين  وأفراحه،  أعياده  الوطن  مشاركين 
على  واألمان  األمن  يديم  أن  عزوجل  المولى 
الرشيدة  قيادتنا  راية  تحت  الغالية  مملكتنا 

حفظهم اهلل ورعاهم ويسدد خطاهم.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

برعاية صاحبة السمو  الملكي االميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة 
نقابـة البـا تنظـم االحتفـال السنـوي للمـرأة العـاملـة فـي البـا 

 الملك يكلف خليفة بن سلمان تشكيل الحكومة الجديدة 

 جاللته يقول لسموه : لقد حققتم الكثير من الطموحات والنهوض بالبالد في جميع المجاالت 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

حضرة  عن  ملكي  أمر  صدر 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
السمو  صاحب  بتعيين  المفدى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء, 
أعضاء  بترشيح  سموه  وتكليف 
جاللته  وكان  الجديدة..  الوزارة 
هذا  على  سابقا  أمرا  أصدر  قد 
األمر بتكليف سمو رئيس الوزراء 
بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

 جاء ذلك بعد أن أعلن سمو 
جلسة  خالل  من  الــوزراء  رئيس 
بحضور  أمــس  الـــوزراء  مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
آل خليفة ولي  سلمان بن حمد 

العهد استقالة الحكومة.. ورفع 
الــوزارة  استقالة  كتاب  سموه 
للتفضل  الملك  جــاللــة  ــى  إل
حيث  جاللته..  يراه  بما  باألمر 
في مستهل  كلمة  ألقى سموّه 
جلسة المجلس رفع فيها أسمى 
بالنيابة  والتقدير  الشكر  آيات 
الحكومة  أعــضــاء  جميع  عــن 
الثقة  على  الملك  جاللة  إلــى 
جاللته  أوالهـــا  التي  الغالية 
وتكليفهم  ــهــم,  ول لسموه 
المسئولية خالل  جميعا بتحمل 
سموه  مقدرًا  الماضية..  الفترة 
بسموه  جاللته  إشــادة  عاليا 
وبالحكومة النجازاتها وجهودها 
في النهوض بالعملية التنموية 

سموه  أعلن  ثم  الــبــالد..  في 
جاللة  إلى  باالستقالة  التقدم 
يراه  بما  لألمر  المفدى  العاهل 
سموه  مؤكدا  مناسبًا،  جاللته 
استعداده الدائم لخدمة العاهل 

المفدى والوطن.
وقد بعث جاللة الملك برسالة 
رئيس  سمو  العزيز  العمّ  إلى 
توفيق   إلى  فيها  أشار  ــوزراء  ال
الفترة  خــالل  لسموه  اهلل  من 
الوزارة  رئاسة  فيها  تولى  التي 
الحكم  قيادة  جاللته  تولي  منذ 
من  العديد  بتنفيذ  البالد  في 
الكثير  وتحقيق  التنمية,  خطط 
والنهوض  الطموحات,  مــن 

بالبالد في جميع المجاالت.
o سمو رئيس الوزراء الموقر 

العامل 2



العامل 3

o سمو رئيس الوزراء الموقر 

أخـبــار نـقـابـات الحــر 

نقــابـة بافكـو الحـرة وإدارة الشــركة يكــرمـون
 المـرأة البحـرينية العاملـة فـي عيـدها

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

التنفيذيــة  الحــرة واإلدارة  بافكــو  نقابــة عمــال  قامــت 
بتكريــم الموظفــات العامــالت بالشــركة، وذلــك بمناســبة يــوم 
المــرأة البحرينيــة فــي 1 ديســمبر، وهنــىء رائــد اإلنصــاري رئيس 
النقابــة الحــرة لعمــال بافكــو جميــع العامــالت بهــذه المناســبة .

يتقــدم أعضــاء مجلــس إدارة نقابــة شــركة تطويــر للبتــرول 
إلــى الزميلــه خولــة خليفــة بالتهانــي العطــرة بمناســبة الشــفاء 

وســالمة العــوده للعمــل متمنيــن لهــا دوام الصحــة والعافيــه.
________________________________________________________

الصوفي يفصل العاملة امل الموسى التي تكشف لنا خيـــوط الفصـل و اإلبعاد النقابي ..
أمل  العاملة  فصل  قضــية 
إدارة  تناقضات  تكشف  الموسى 
جارمكو.مازالت قضية العاملة امل 
المفصولة  الموسى  عبدالرحمن 
بين  معلقة  جارمكو  شركة  من 
تناقضات اإلدارة التنفيذية للشركة 
و بين نكران رئيس مجلس اإلدارة 
بعد  ان  حيث  الصوفي.  محمود 
التي  االنــتــهــاكــات  سلسلة  كــل 
واجهتها امل و أمام كل الضغوط 
تعاني  الزالت  التي  التهديدات  و 
ساكنًا  جارمكو  تحرك  لم  منها، 
و  اإلنسانية.  لحالتها  النظر  في 
االتحاد  محاوالت  من  الرغم  على 
في  البحرين  عمال  لنقابات  الحر 

و  الشركة  إدارة  مع  القضية  حل 
القرار  اصحاب  مع  إجتماع  في  ذلك 
المتمثلين بمدير الموارد البشرية 
لم  قراهام  االداري  و  البسام  فهد 
جاءت  و  الوعود.  نكران  بعد  تنفع 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  آوامــر 
جارمكو محمود الصوفي ملباة في 
الموسى  امل  العاملة  ملف  غلق 
بجملة واحدة » ال تفتحون موضوع 
على  جاء  ما  ذلك  و   « معاي  أمل 
جلس  عندما  البسام  فهد  لسان 
لحل  الحر  مع  تفاوضي  اجتماع  في 
اعتذر  البسام  ففهد   . القضية 
لرئيس االتحاد الحر لنقابات عمال 
خلف  في  منه  مابدر  على  البحرين 

ان  مؤكدًا  له  قطعها  التي  الوعود 
لرئيس مجلس اإلدارة القرار االول 
صراحًة  يخالف  ما  هذا  و  االخير،  و 
قانون الحوكمة الذي نص على حد 
في  اإلدارة  مجلس  رئيس  سلطة 
التنفيذية  العامة لإلدارة  السياسة 
ان  بالذكر  الجدير  و  الشركة.  في 
العامالت  انشط  احد  الموسى  أمل 
تم  قد  و  العمالية،  النقابات  في 
من  تكرارًا  و  مرارًا  عليها  الضغط 
بحجة  النقابة  من  االنسحاب  أجل 
ان طبيعة عملها في قسم الموارد 
مجلس  مع  التعامل  و  البشرية 
يتعارض مع كونها  النقابات  إدارة 
نقابية. إال ان كل هذه الحجج ماهي 

االعذار،  إال  شماعة تعلق عليها 
من  الموسى  امل  به  تعلم  ما  ألن 
مع  عملها  بحكم  إداريــة  تجاوزات 
تلك  كل  يفضح  قد  الشركة  إدارة 
النقابة،  طريق  عن  الممارسات 
المشهد  عن  الموسى  امل  فإبعاد 
النقابي في الشركة كانت الوسيلة 
المخالفات  سرية  لضمان  االفضل 
تقوم  التي  الشنيعة  الممارسات  و 

بها الشركة.
أمل  العاملة  فصل  لحظة  في 
الموسى اتضحت كل خيوط اللعبة، 
امل  جعل  في  الستار  انكشف  و 
الموسى بال سندًا نقابيًا في قضية 

التشفي و االنتقام . 

ســعيا منهــا وإلتزامــا وإيمانــا منهــا بإزالــة أي عقبــات أو عراقيــل 
وتوضيحهــا للعمــال الســتمرارية المســيرة النقابيــة بــكل شــفافية وتمــرس 
ــو  ــال بابك ــرة لعم ــة الح ــت النقاب ــو, إلتق ــن بابك ــط البحري ــركة نف ــي ش ف
فــي إجتمــاع مــع وكيــل وزارة العمــل الســيد صبــاح ســالم الدوســري ونائــب 
وكيــل وزارة العمــل الدكتــور محمــد األنصــاري. ورفعــت النقابــة الحــرة 
ــش  ــوص تهمي ــل بخص ــى وزارة العم ــكواها إل ــا وش ــو همومه ــال بابك لعم
إدارة شــركة نفــط البحريــن للنقابــة الحــرة والتدخــل فــي أمورهــا النقابيــة 
النقابــي  القانــون  والتــي كفلهــا  الحــرة  النقابــة  أعضــاء  وأمــور تخــص 
ــوم  ــى هم ــاح إل ــيد صب ــتمع الس ــل.  واس ــراف وزارة العم ــت إش ــي تح والعمال
النقابــة الحــرة وأبــدى تعاطفــه فــي بعــض البنــود المرفوعــة ووعــد أن تتــم 
ــود مــع إدارة شــركة نفــط البحريــن بابكــو فــي أقــرب فرصــة. مناقشــة البن

شكوى وهموم النقابة الحرة لعمال بابكو
_____________________________________________________________________________



العامل 4

الجبالي يجتمع بالقيادات النقابية في البحرين تزامننًا 
مع العرس الديمقراطي التي تعيشه البالد

 مباحثات جادة بين الدولتين الشقيقتين في أعقاب الزيارة السابقة في شهر سبتمبر 
____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o اجتماع مطول والبحث في سبل التعاون بين البلدين o علي البنعلي وجبالي المراغي 

العام  ــاد  ــح االت رئــيــس  ــام  ق
لنقابات عمال مصر الرفيق جبالي 
الموافق  الجمعة  يوم  المراغي 
28 نوفمبر 2014 بزيارة خاطفة 

الى مملكة البحرين.
جمعت  التي  الزيارة  وكانت 
الحر  االتحاد  رئيس  مع  المراغي 
يعقوب  البحرين  عمال  لنقابات 
االتحاد  وقيادات  محمد،  يوسف 
الحر البحريني تستهدف الرد  على 
تقودها  التي  الشرسة  الهجمة 
والرأسمالية  اإلمبريالية  القوى 
مشروع  خالل  من  المنطقة  على 
واخرها  المستقلة  النقابات 

في  عقد  الذي  الكسيح  المؤتمر 
االردن من اجل خلق اتحاد عربي 
نقابي مطبع مع اسرائيل بقيادة 
االتحاد  رئيسة  بــورو  شـــارون 

 . ) ITUC ( الدولي للنقابات
السبل  الى  األجتماع  وتطرق 
الحركة  بدور  لإلرتقاء  المتوفرة 
القومية  العربية  النقابية 
الراهنة  ــروف  ــظ ال لمواجهة 
الجديدة ومعالجة آثارها، والدفاع 
النقابية  والحريات  الحقوق  عن 

في الوطن العربي. 
تكثيف  االجتماع  بحث  كما 
التعاون المشترك بين الجانبين 

خالل  من  والمصري  البحريني 
ــتــجــارب  ــرات وال ــب ــخ ــادل ال ــب ت
المشاريع  ــن  م ــادة  ــف ــت واالس
الناجحه لدى البلدين الشقيقين 
وتــدريــب  توظيف  مــجــال  ــي  ف
وفتح  البشرية،  العناصر  وتأهيل 
آفاق جديدة للتعاون بين الثنائي 

المشترك.
استراتيجية  وضــعــت  وقــد 
قصيرة األمد لمواجهة التحديات 
لدى  العالقات  شبكة  على  بناء 
والبحريني  المصري  األتحادين 
عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد 
العربية  المنظمات  مع  البحرين 

التغطية  لتأمين  ــيــة  والــدول
الكاملة التحاد العمال العرب في 

الفترة القصيرة القادمة.
وجائت زيارة المراغي بالتزامن 
النيابية  االنتخابات  فترة  مع 
والعرس   ،2014 لعام  والبلدية 
التي  والديمقراطي  االنتخابي 

تعيشه المملكة.
االتحاد  رئيس  شهد  حيث   
العام لنقابات عمال مصر بنزاهة 
القائمين على االنتخابات. ومدى 
وعي المواطنين بأهمية العملية 
ورفعه  تقدم  فــي  االنتخابية 

البالد. 

o وفد اتحاد عمال مصر يشهد على نزاهة االنتخابات o جبالي المراغي يشييد باالنتخابات البلدية والنيابية لعام 2014 



العامل 5 

االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقد مؤتمره اإلستثنائي األول بنجاح 

انتخاب ياســر الحجيري رئيسًا للمؤتمر  

عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  عقد 
اإلستثنائي  العام  مؤتمره  البحرين 
 15 الموافق  السبت  ــوم  ي األول 
بحضور  البا،  بنادي   2014 نوفمبر 
النقابات  أعــضــاء  مــن  كبير  ــدد  ع

المنضوية تحت مظلة االتحاد.
و بدأت الجلسة اإلجرائية للمؤتمر 
ظفر  حيث  المؤتمر  رئيس  بانتخاب 
ياسر الحجيري أمين سر نقابة عمال 
البا بعد إجراء عملية األقتراع السري 
المباشر مع االخ سلطان سعيد بالل 

رئيس النقابة الحرة لعمال بابكو.
و باشر المؤتمر العام االستثنائي 
عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد  األول 
البحرين جلساته منتخبًا اعضاء هيئة 
مكتب المؤتمر التي جاءت على النحو 
كنائب  عبدالرحمن  عبداهلل  التالي، 
اإلقتراع  ــراء  إج بعد  للرئيس  أول 
محمد  منافسه  مع  المباشر  السري 

لعمال  الحرة  النقابة  رئيس  مبارك 
بتلكو، وتم تزكية كال من موزة أحمد 
أحمد  للرئيس،  ثاني  نائب  المير 
البنعلي  علي  و  أول  الكويتي كمقرر 

كمقرر ثاني.

الالئحه  الحر  أعضاء  أعتمد  كما 
إلى  باإلضافة  للمؤتمر  الداخلية 
الخاص  األساسي  النظام  اعتماد 
المرحلة  متطلبات  ليواكب  باإلتحاد 
ليكون  العمالية  للحركة  القادمة 
للطموحات  وتحقيقًا  مرونة  أكثر 
العمالية، و من ثم تم إنتخاب اعضاء 
لجنة  وهما  األساسية  المؤتمر  لجان 
مستئنفًا  الصياغة،  ولجنة  العضوية 
جلساته بالمناقشة و التصديق على 
وضعتها  التي  المقترحة  التعديالت 
على  للتعديل  المشكلة  اللجنة 
باالتحاد  الخاص  األساسي  النظام 

كختام  البحرين  عمال  لنقابات  الحر 
إلعمال المؤتمر الحر االستثنائي.

في  المعدلة  ــمــواد  ال وشملت 
العضوية  رسوم  األساسي  النظام 
األداريــة  المناصب  بعض  وتعديل 
الرئيسية  الهياكل  بعض  وتجديد 
في  البنود  بعض  تغيير  خالل  من 
المؤتمر  اكد  كم  األساسي.  النظام 
كرافعة  النقابية  المرأة  دور  على 
االحتفاظ  خالل  من  النقابي  للعمل 
المجلس  داخــل  النسوية  بالكوته 
التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات عمال 
صالحيات  اعطاء  تم  كم  البحرين. 
المركزي  للمجلس  واسعة  اشرافية 
الذي  المتكامل  المشروع  خالل  من 

صوت عليه المؤتمر االستثائي.

وارسل المؤتمر  برقية تهنئة إلى 
جاللة الملك المفدى وذلك بمناسبة 

الديمقراطي  العرس  إنعقاد  قرب 
النيابية  األنتخابات  في  المتمثلة 
موقف  على  تأكيدًا  وذلك  والبلدية 
في  المشاركة  بأهمية  الحر  اإلتحاد 
المشروع  لدعم  والترشح  التصويت 
اهلل  حفظه  الملك  لجاللة  اإلصالحي 

ورعاه .

o رئيس االتحاد الحر / يعقوب يوسف  

o رئيس المؤتمر ياسر الحجيري 

o حضور من نقابة البا   o جانب من الجلسة برئاسة / ياسر حجيري

الموارد البشرية تتجاهل مواد قانون العمل
المادة  من  »ب«  الفقرة  نصت 
59 في قانون العمل في القطاع 
الملك  جاللة  عن  الصادر  األهلي 

لسنة 2012 على:
عن  ينقطع  أن  »للعامل   -
ال  لمدة  ــارض  ع بسبب  العمل 
السنة  خــالل  ــام  أي ستة  تتجاوز 
المرة  في  يومين  أقصى  بحد 
الواحدة و تحسب اإلجازة العارضة 
المقررة  السنوية  ــازات  اإلج من 

للعامل.«
و كعادة إدارة الموارد البشرية  
في البا أن تكون دائما خارج نطاق 

القوانيين  هذه  لمثل  المتابعة 
العامل و ال  التي تصف في صالح 
تواكب التغييرات التي تحدث في 
تقوم  فلم  األنظمة.  و  القوانين 
الداخلية  اللوائح  بتحديث  األدارة 
أغلب  الزالــت  حيث   بها  الخاصة 
قانون  مــن  مستقاة  األنظمة 
من  أكثر  مر  الذي  القديم  العمل 
العمل  بدء  و  إلغائه  على  سنتين 
بالقانون الجديد بل قد يتم إتخاذ 
إجراء ضد العامل عند طلبه لهذه 
قانونا  عليها  المنصوص  اإلجازة 
لمجرد عدم علم بعض اإلداريين 

و  العامل  يدخل  قــد  مما  بها 
لرفع  طويلة  دوامــة  في  ممثليه 
هذه  شرح  خالل  من  عنه  الظلم 
دائــرة  في  للمسؤليين  المادة 
في  الغريب  و  البشرية.  الموارد 
على  تصر  اإلدارة  أن  الجانب  هذا 
طلب  في  العامل  أحقية  عــدم 
لو  و  حتى  غائبا  تعتبره  و  إجــازة 
حلف  و  القطعية  األدلة  لها  قدم 
األيمان المغلظة بأن لديه حادثا 
الغياب  مــن  يستوجب  عرضيا 
لمدة يوم واحد و ذلك من رصيد 
الواضح  فمن  السنوية!  إجازته 

البشرية  الموارد  دائــرة  أن  جدا 
التي  الخدمات  بجودة  تكترث  ال 
تزال  ال  فهي  للعمال  تقدمها 
القديم  العمل  قــانــون  تطبق 
الملغي بنص القانون الجديد في 
اال  تطبيق  عدم  في  واضحة  رغبة 
في  تكون  والتي  الجديدة  المواد 
األدارة  فعلى  العامل.  صالح  غير 
الموارد  ادارة  توجه  ان  البا  في 
مملكة  قوانيين  ان  الى  البشرية 
حتى  اداري  لكل  ملزمة  البحرين 
لو شعر انه يستطيع التملص من 

تطبيق القانون.



الكوهجـي خـالل مـؤتمـــر عـربـال الثـامـن عـشـر:
إن كل االنجازات التي تحققت في البا كان سببها 
العمال في المقام األول.. وتوفير الغاز الطبيعي 

للخط السادس من أهم التحديات

لشركة  التنفيذي  الرئيس  صرح 
الكوهجي  محمود  السيد  ممتلكات 
في  تحققت  التي  اإلنجازات  كل  أن 
السنوات  مــدى  على  البا  شــركــة  
الماضية كان سببها اخالص العمال 
ثروة  هم  والذين  االولــى،  بالدرجة 

شركة البا الحقيقية.
نحن   «  : الــكــوهــجــي  ــاف  ــ وأض
كبيرة  نسبة  بوجود  جدا  فخورين 
جدا من العمال البحرينين يعملون 
هو  وهذا  الشركة،  أقسام  جميع  في 
الثروة  أن  كما  االســاســي،  الهدف 
العمال  هــي  للشركة  الحقيقية 
االنجازات  إن  أرى  وأنا  المخلصين، 
من  أعــوام  مدى  على  تحققت  التي 
نسبة  وزيادة  عائلي..  صحي  تأمين 
الرواتب لـ 100% ..الزيادة السنوية.. 
العالوات.. وكل هذه األمور.. تحققت 
إثر وجود عمالة وطنية مخلصة في 

شركة البا«. 
به  أدلــى  تصريح  خالل  ذلك  جاء 

لنقابة  الكوهجي  محمود  السيد 
المؤتمر  فعاليات  خالل  البا  عمال 
الــثــامــن عشر  الــدولــي  الــعــربــي 
المقام   )2014 )عربال  لأللمنيوم 
في الفترة 25 - 27 نوفمبر 2014 
بفندق الخليج، والذي أستضاف أكثر 
دول  مختلف  من  مشارك   600 من 

العالم.
وقال رئيس مجلس اإلدارة السابق 
عربال  أن   «  : الكوهجي  محمود 
لها  والبحرين  سنويًا  يقام  مؤتمر 

الفضل في تأسيس هذا المؤتمر«.
يهدف   «  : الكوهجي  وأكــمــل 
االلمنيوم  صناع  جمع  إلى  المؤتمر 
الخليج  دول  جميع  من  والمختصين 
جميع  من  والمختصين  والشركات 
مجاالت  في  للتباحث  العالم   انحاء 
التطور في قطاع االلمنيوم، وكيفية 
االستفادة من التقنيات الموجودة .. 
وهي فرصة للقاء مصاهر االلمنيوم 
والتنسيق  للتشاور  الخليج  دول  في 

ممتاز  مكان  والبحرين  الدول..  بين 
القامة المؤتمر .. فهي قطعت شوط 
االلمنيوم  صناعة  تطوير  في  كبير 
التحوليية وتأخذ جزء كبير من حصة 
عمل  فرص  وتوفر   ، المحلي  االنتاج 

كثيرة ألبناء البحرين«.  
أن مشروع  إلى  الكوهجي  وتطرق 
الخط السادس مهم جدًا لخلق فرص 
وقال  البحرين،  مملكة  في  عمل 
الكوهجي : » نحن بشركة ممتلكات 
في  استثمارات  خلق  على  نعمل 
صناعات تحويلية في المملكة.. وأنا 
فرصة  هو  السادس  الخط  أن  أجد 
وجعل  الوظائف  من  المزيد  لخلق 
شركة البا اكبر مصانع االلمنيوم في 
العالم بفضل جهود العمال، وشركة 
البا ماضيه بشكل صحيح وهي مثال 
في  االلمنيوم  لصناعة  به  يحتذى 

المنطقة «. 
الكوهجي  ذكر  التحديات،  وعن 
أبرز  هي  الطبيعي  الغاز  توفير  أن 

التحديات التي تواجه شركة المنيوم 
البحرين ألبا، وقال الكوهجي: 

» توفير الغاز الطبيعي بالكميات 
لتطور  الوحيد  العائق  المطلوبة هو 
الغاز  استهالك  وإن  البا..  ونماء 
أكبر  فرصة  يعطينا  اقــل  بشكل 

للتوسع«.
رعاية  تحت  عربال  مؤتمر  وأقيم 
صاحب  الــوزراء  رئيس  من  سامية 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
مؤتمر  ويعتبر   ، خليفة  آل  سلمان 
صناعة  مؤتمرات  أهم  من  عربال 
نتيجة  وجاء  بالمنطقة،  األلمنيوم 
مصاهر  بجمع  الثاقبة  سموه  نظرة 
عام  عربال  مظلة  تحت  األلمنيوم 

.1983
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ادامة الى القـضـاء: هـو الـحـل الـوحيــد لــعمــال مــواقــف الــريجــنسـي 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

يومًا بعد يوم يزداد وضع عمال 
ذوي  من  سوءًا  الريجنسي  مواقف 
االحتياجات الخاصة، حيث لم يجدوا 
فبعد  للقضاء.  اللجوء  اال  امامهم 
قطعتها  التي  الجميلة  الوعود 
استيالئها  قبل  ادامه  شركة  لهم 
الــســيــارات  مــواقــف  مــوقــع  على 
ــوف  تــحــافــظ على  ــأنــهــا  سـ وب
اال  وسيتحسن وضعهم  وظائفهم 
في  اليوم  انفسهم  يجدون  انهم 
مواجهة مع فقدان وظائفهم من 

خالل ممارسات أدامة.
من  اكثر  وبعد  اليوم  فهاهم 
مالك  تغيير  مــن  اشهر  ثالثة 
الوطنية  المؤسسة  من  الموقع 
لخدمات المعاقين إلى شركة ادامة 
ويتم  عمل،  عقود  بال  يزالون  ال 

السباب  رواتبهم  من  االستقطاع 
مجهولة واستبعدوا من التامينات 
االجتماعية بدون اخطارهم بذلك، 
ليس هذا وحسب ، بل انهم عندما 
عقود  بتوفير  المطالبة  قــررو 
قبل  من  اخبارهم  تم  لهم  عمل 
الوعود  عكس  وعلى  ادامة  شركة 
السابقة بانه ليس هناك اي توجه 
لتوظيفهم وان موضوع توظيفهم 
ادامة  ليس من مسؤوليات شركة 
وانه عليهم الرجوع اما للمؤسسة 
او  المعاقين  لخدمات  الوطنية 
باعتبارها  بوينت  بــارك  لشركة 

المشغل الجديد للموقع.
ــارك  ب لشركة  بالنسبة  ــا  ام
انواع  كافة  تمارس  فانها  بوينت 
العمال  هــؤالء  على  المضايقات 

فتارة  العمل،  ترك  على  ألرغامهم 
باستقطاع  الشركة  هــذه  تقوم 
اي  دون  من  رواتبهم  من  مبالغ 
انجاز  بعدم  تتهمهم  وتارة  سبب، 
تم  وقد  الصحيح.  بالشكل  العمل 
جلب مجموعة من العمال االجانب 
اخبار  وتم  العمال،  لفصل  تمهيدا 
العمال المعوقين من شركة بارك 
كان  لو  انه  صريح  بشكل  بوينت 
الضغوط  ولوال  لها  متروكا  القرار 
االتحاد  قبل  من  عليها  الممارسة 
الحر لنقابات عمال البحرين لكانو 
قد انهو خدماتهم من اليوم االول. 
و اما بالنسبة  للمؤسسة الوطنية 
تملصت  فقد  المعاقين   لخدمات 
تجاههم  التزامتها  جميع  من 
التأمينات  مــن  واستبعدتهم 

و  اخــطــارهــم  دون  االجتماعية 
حتى  المؤسسة  مسؤولي  يرفض 
هؤالؤ  امام  يترك  فلم  مقابلتهم، 
اال  خيار  اي  المقعدين  العمال 

اللجوء الى نزاهة القضاء.
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نقابة عمال البا توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

وقع رئيس نقابة عمال البا علي 
األمين  مع  تفاهم  مذكرة  البنعلي 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  العام 
اإلنسان المستشار احمد فرحان يوم 
9/نوفمبر/2014،  الموافق  االحد 
توطيد  إلى  الجانبين  يهدف  حيث 
أواصر التنسيق و التعاون المشترك 
مبادئ حقوق  بترسيخ  يتعلق  فيما 
و  تعزيزها  على  العمل  و  اإلنسان، 

تشجيعها و نشرها وتطوير العمل 
بها.

تبادل  الــتــعــاون  يشمل  كما 
ــارات،  ــشـ ــتـ االسـ و  الــــزيــــارات 
والمطبوعات و الدراسات، و تنظيم 
العمل،  ورش  و  التدريبية  الدورات 
المؤتمرات  و  الفعاليات  عقد  و 
يتعلق  فيما  خصوصًا  المشتركة 

بحقوق اإلنسان.

عمال  نقابة  رئيس  أكــد  حيث 
للمذكرة  ان  البنعلي  علي  البا 
أهمية كبيرة في نشر ثقافة حقوق 
العمالي،  الــوســط  فــي  اإلنــســان 
ثقافة  نشر  و  تعزيز  ان  مضيفًا 
أولويات  في  تأتي  اإلنسان  حقوق 

أهداف النقابة.
ــدور  ال على  البنعلي  شــدد  و   
تحقيق  في  النقابة  به  تقوم  الذي 

بالتعاون  األســاســيــة  الــخــدمــات 
تحقيق  و  المختصة  الجهات  مع 
الشامل  االجــتــمــاعــي  الــضــمــان 
البطالة  ضد  التأمين  خصوصا 
والشيخوخة  والــمــرض  والعجز 
التفاهم  أن مذكرة  والوفاة، معربًا 
لتقديم  جديدة  انطالقة  ستكون 
التثقيف  خدمات متميزة في مجال 

والوعي بحقوق اإلنسان. 

o حوار مع األمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق االنسان / أحمد فرحان o أثناء تسليم مذكرة التفاهم من المؤسسة الوطنية 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اإلتحاد الحر يشارك في ندوة نقابية بجمهورية الصين الشعبية
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

شارك عبداهلل علي ممثال لالتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين بالندوة 
الكوادر  بناء قدرات  المشتركة حول 
ينظمها  التي  الشبابية  النقابية 
اتحاد عمال عموم الصين بالتعاون 
للنقابات  العالمي  ــحــاد  اإلت مــع 
من  األول  فــي  وذلـــك   )WFTU(

ديسمبر الجاري.
وتهدف هذه الندوة النقابية لبث 
النشاط في الهياكل النقابية ووضع 

الخطط الطويلة األمد من اجل خلق 
كوادر نقابية عربية ملتزمة بالخط 
بالتأكيد  وهذا  والقومي  الوطني 
في  ايجابي  ــر  وأث جو  يبث  ســوف 

تنمية الكوادر الشبابية النقابية.
وتهدف الندوة الى تدريب الشباب 
في  الممكنة  األساليب  على  العربي 
ونيل  العمال  مصالح  عن  الدفاع 
المفاوضة  ــالل  خ مــن  حقوقهم 
الجماعية مع ممثلي أصحاب العمل. 

الصين,  عموم  عمال  اتحاد  ويعد 
 280 اعضائه  عــدد  يبلغ  والـــذي 
مليون عامل من األتحادات العمالية 
العالمية ذات خبرة كبيرة في تنمية 
الكوادر النقابية وإعدادها وخصوصًا 
الكوادر الشابه لما لها من أثر بالغ 
في إعداد وتجهيز الصف الثاني من 
العناصر النقابية التي من شأنها أن 
العاملة وتمثلها  الطبقة  تدافع عن 
صاحب  ممثلي  أمــام  تمثيل  خير 

األتحاد  بأن  بالذكر  العمل.والجدير 
يسعى   WFTU للنقابات  العالمي 
دائمًا بأن يكون سباقًا في مد جسور 
التعاون بينه وبين األتحادات األخرى 
خالل  من  مظلته  تحت  المنضوية 
واألنشطة  البرامج  في  إشراكهم 
النقابيين  تنمية  شأنها  من  التي 
يحتاجونها  التي  المجاالت  بمختلف 
الحقوقي  بعملهم  القيام  خــالل 

المدافع عن العمال بالمنشآت.
العامل 7



العامل 8

بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق
نقابة عمال البا تدشن حملتها  »أطفالنا بانتظارنا« 

أطفالنا   « حملة  البا  عمال  نقابة  دشنت 
اليوم  ذكرى  مع  تزامنًا  ذلك  و  بإنتظارنا« 
أقرته  الذي  الطرق  حوادث  لضحايا  العالمي 
شهر  من  الثالث  ليكون   المتحدة  األمــم 

نوفمبر في كل عام.
و قد شارك في حفل التدشين كاًل من مركز 
األمم المتحدة متمثاًل في السيد نجيب فريجي 
البحرين،  المتحدة بمملكة  مدير مركز األمم 
أسامة  بالرائد  ممثلًة  للمرور  العامة  واإلدارة 
بحر باإلضافة إلى اإلدارة التنفيذية للشركة و 

جمعًا غفير من عمال و عامالت البا.
التنفيذي  الرئيس  ــوري  م تيم  القى  و 
على  مؤكدًا  المناسبة  بهذه  كلمه  للشركة 
الممارسات  في  السالمة  مبادئ  اتباع  أهمية 
اليومية، كما و شدد على االلتزام بوضع حزام 
األمان كأحد األداوات التي من شأنها تقليل 

نسبة الضرر عند وقوع الحوادث. 
إدارة  رئيس  بحر  أسامة  الرائد  وأشاد  كما 
بمبادرة  كلمته  خالل  من  العامة  العالقات 
نقابة عمال البا بإحياء هذه المناسبة الهامة 
في الوقت الذي تزداد فيه الحوادث يومًا بعد 
يوم، منوهًا بأهمية الشراكة المجتمعية بين 
لهذه  التصدي  في  العام  و  الخاص  القطاع 

الحوادث .
خطورة  على  بحر  أسامة  الــرائــد  أكــد  و 
خاصًة  القيادة  اثناء  النقال  الهاتف  استخدام 
بعد انتشار التطبيقات الجديدة على الهاتف 
جميع  حياة  على  مباشرة  تهديدًا  ليشكل 

مرتادي الطرق. 
األمــم  لمركز  كــان  الحفل  خــالل  مــن  و 
السيد  ألقاها  المناسبة  المتحدة كلمة بهذه 
المتحدة في  نجيب فريجي مدير مركز األمم 
على  البا  عمال  نقابة  فيها  البحرين،شاكرًا 
الهامة،  الدولية  الفعاليات  بتبني  اهتمامها 
و تعاونها مع الجهات المطلوبة لدعم و بناء 

التنمية.
التي  االنشطة  و  ببرامج  فريجي  اشاد  و 
تلك  مثمنًا  لعمالها،  النقابة  تنظمها 
خلفية  خلق  سبيل  في  الجهود  و  المبادرات 

توعوية للعمال و العامالت. 
و بنهاية كلمته سرد فريجي رسالة األمين 
العام لألمم المتحدة بان كي مون  بمناسبة 
حركة  ضحايا  ذكرى  إلحياء  العالمي  اليوم 
خاللها  من  جدد  والتي  الطرق،  على  المرور 
التزام االمم المتحدة بأن نجعل الطرق آمنة 

للجميع.
و سرد العامل علي ميرزا قصته المأساوية 
إثر تعرضه لحادث سير خارج مملكة البحرين، 
و الذي مازال يتلقى العالج بعدما كان مقعدًا، 
شاكرًا نقابة عمال البا و مركز البا الصحي على 
جهودهم التي بذلوها طوال الفترة الماضية. 
وقبل الختام تم عرض فيلم قصير يحكي 
التي  والحوادث  األحصائيات  من  عدد  عن 
فيلم  لعرض  باإلضافة  سابق  بوقت  حدثت 
خطورة  عن  لتعبير  بالرمال  بالرسم  إيحائي 

الحوادث و نتائجها األليمة . 
عمال  نقابة  رئيس  البنعلي  علي  ختم  و 
البا حفل تدشين حملة » اطفالنا بإنتظارنا« 
شاكرًا جميع من لبى دعوة النقابة في الحضور 
من وزارة الداخلية و ممثلي األمم المتحدة و 
النقابة حريصة  ان  التنفيذية، مشيرًا  اإلدارة 
على ارواح العمال في ظل تزايد نسب حوادث 

الطرق. 
ان هناك عدد من عمال  البنعلي  و اضاف 
البا لألسف قد فقدناهم و غيبهم الموت عنا 
ضرورة  على  مشددًا  الطرق،  حوادث  بسبب 
لتجنب  المرور  وقوانيين  بقواعد  االلتزام 
الفعاليات  هذه  من  الهدف  وان  الحوادث،  
هو خلق جيًل واعي ملتزم ومسؤول في اتجاه 

مجتمعه. 

o أثناء االفتتاح وعزف السالم الملكي لمملكة البحرين o جانب من العمال مستمعين للمحاضرة 
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تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري 
نـــدوة حــول طــرق التعامل مع هــذا المرض

جعفر  الدكتور  البا  عمال  نقابة  استضافت 
عباس أخصائي طب عائلة في الندوة التوعوية 
والعامالت  العمال  إلى  الموجهه  التعريفية 
عن داء السكري وذلك بالتعاون مع مركز البا 
الصحي بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري 

والذي  صادف يوم 14/نوفمبر/2014 .
عن  الــنــدوة  ــالل  خ مــن  عباس  تحدث  و 

مسببات داء السكري و الفئات العمرية األكثر 
الدكتور  استعرض  قد  و  هذا  للمرض،  عرضه 
الدم  الطبيعية لنسبة السكري في  المعدالت 

و العوامل الوراثة المساعدة لإلصابة.
من  كغيرها  البحرين  مملكة  ان  موكدًا 
مستمر  ازدياد  نسب  من  تعاني  العالم  دول 
خاصًة في السنوات العشر األخيرة التي كانت 

18 حالة إال انها تضاعفت ل 45 حالة سنويًا 
األخيرة  السنوات  في  حالة  إلى 60  ثم  و من 

الماضية. 
و كرمت النقابة الدكتور جعفر عباس على 
الصحي،  الجانب  في  العمال  لتوعية  تعاونه 
العمال  الوعي لدى  وذلك بهدف رفع مستوى 

في كيفية التعامل مع هذا المرض المزمن.

يوم
السكر
العالمي

14 نوفمبر  

على هامش حملة  » أطفالنا بانتظارنا «
تـنـظيـم ورشـة حـواريـة عـن حـوادث الـطـرق

البا  عمال  نقابة  نظمت 
العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون 
عن  حــواريــة  ورشــة  للمرور 
مــســبــبــات حــــوادث الــطــرق 
/17 الموافق  اإلثنين  يــوم 

ضمن  ذلك  و  نوفمبر/2014، 
بانتظارنا«  أطفالنا   « حملة 
التي اطلقتها النقابة بمناسبة 
ضحايا  لذكرى  العالمي  اليوم 

حوادث الطرق.
ــادل  ع اإلســتــاذ  و كــشــف 
العامة  اإلدارة  مــن  محسن 
للمرور عن نسـب الحوادث في 
مملكة البحرين و مدى خطورة 
و  الفرد  على  أثرها  و  وقوعها 

الورشة،  خالل  من  المجتمع 
الهاتف  إستخدام  من  محذرًا 
اساسي  كسبب  القيادة  أثناء 

من أسباب حاالت الوفاة.
كما اوضحت اإلستاذة موزة 
القانونية  المستشارة  الزايد 
باإلدارة العامة للمرور للعمال 
اهم المالمح في قانون المرور 
تشريعه  جاء  الذي  و  الجديد 
جديدة  إلستراتيجية  وفــقــًا 
التكنولوجيا  مــع  لتتواكب 
نسب  ــة  ــ دراس و  الــحــديــثــة 
في  مسبباتها  و  ــوادث  ــح ال

المملكة. 
المرور  قانون  ان  مضيفة 

لنظام  مطبقًا  جــاء  الجديد 
سارت  التي  الحديث  النقاط 
ــاورة   ــج ــم ــدول ال ــ عــلــيــه الـ
المتحدة  العربية  كاإلمارات 
على  القضاء  بهدف  االردن  و 
للسواق  الخاطئة  السلوكيات 
المخالفين  السواق  لتحديد  و 

للقانون. 
النقابة  ــادت  أش وقــد  هــذا 
بكافة  الداخلية  وزارة  بتعاون 
فعاليتها  تنظيم  في  دوائرها 
التي  األعباء  وان  المتنوعة 
تتجاوز  الوزارة  بها هذه  تقوم 
لتوعية  ويتجه  األمني  دورها 

المجتمع للمخاطر كافة. 

o د. جعفر عباس o جانب من العمال أثناء الندوة 
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البا  عمال  نقابة  إدارة  مجلس  اعضاء  التقى 
بشأن  وذلك  والتكليس،  المرفأ  دائرة  بعمال 
شكى  حيث  األعتيادي،  السنوية  الزيادة  تقييم 
غير  تطبيق  هناك  بأن  النقابة  اعضاء  العمال 
عادل في الطرق المستخدمة المتبعة في تقييم 
من  عدد  هناك  بأن  خصوصا  السنوية  الزيادة 
الحاالت بين العمال قد تم ظلمهم في إحتساب 
العمال  سرد  وقد  يستحقونهًا،  التي  النسبة 
األخير  التقييم  إتجاه  إمتعاضعهم  و  تظلمهم 

المتبع من المسؤولين.
الزيادة  موضوع  بــأن  النقابة  بينت  وقــد 
السنوية حساس جدًا لدى العمال ويجب التعامل 
البسيط  العامل  معه بكل جدية و نزاهة، فأن 
المجد والمثابر يجب ان يعطى حقه في التقييم 

ويجب عدم ظلمه او معاقبته بأمور خارجة عن 
المعايير العشر الموضوعة بهذا الشأن، ويجب 
مع  الجلوس  قبل  مسبقًا  المسؤولين  جلوس 
إطالع  ويجب  كما  ادائه،  في  لمناقشته  العامل 
األسباب  وإعطائه  تقييمه  نسبة  على  العامل 
الفعلية والجوهرية التي أدت إلى هذا التقييم 
وعدم تركه في حيرة، كما ويجب إعطائه النصائح 
حال هناك  في  التي تصحح من وضعه  الالزمة 
تقصير من جانبه، وكما اشارت النقابة انه يجب 
ان ال ينسى الجانب اآلخر من ادراة عالقة العمل 
قدمًا  للمضي  العمال  وتحفيز  األهتمام  وهو 
التقييم  العادل في  لألفضل وأعطائهم حقهم 
باإلضافة للعمل على تحسين وضعه الوظيفي 

لألفضل. 

المراقبين  البنعلي كافة المسئولين  و دعى 
والمشرفين بالحياد أمام موضوع تقييم الزيادة 
السنوية وعدم معاقبة العمال مرتين عبر خلط 
األمور ببعضها ودمج مسألة األجازات المرضية 
ضمن تقييم ال3% فيجب تقييم العامل فقط 
عليها  المتفق  الموضوعة  المعايير  ضمن 
وقته  في  للعمل  الحضور  تقييم  مسألة  وترك 
منهما  لكل   %2 لها  التي  المرضية  األجازات  و 
للعامل نفسه فهو مسؤول عن هذا ويكون في 

يده.
السيد  الدائرة  اللقاء وافق مدير  وفي نهاية 
الحاالت  تقيم  اعادة  على  مراقبينه  مع  بركاش 
التي هناك تساؤوالت حولها وبعث  هذا جو من 

االرتياح بين العمال.

o عمال المرفأ أثناء اللقاء   o نقابة البا وحوار مع عمال المرفأ حول الزيادة السنوية  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

المركز الصـحي .. يعانــي 
ميزانية الخيرية ..نفذت فجأة !! _____________________________________________________

تتغنى  ــذي  ال الوقت  في 
بشعارات  البا  شركة  إدارة 
المهنية  الصحة  و  السالمة 
مدار  )على  محفل  كل  في 
ــة(،  ــع االرب السنة  فــصــول 
تتثاقل الشركة بدعم المركز 
يعاني  الـــذي  و  الــصــحــي 
ضغوط  من  فيه  العاملين 

هائلة.
األستثنائية  فالضغوطات 
في  العمالة  ــاد  ألزدي نتيجة 
اوجدت حالة   الشركة   اقسام 
العمالة.  نقص  من  طارئة 
في  الصحي  المركز  ليعاني 
من  األخيرة  الفترة  في  البا 
الطبية،  الكوادر  في  نقص 
حيث يضطر عمال الشركة في 
الكفة اآلخرى لالنتظار طوياًل 
الصحي.  وضعهم  لمراجعة 

احد  الصحي  الــبــا  فمركز 
الشركة  في  الهامة  المرافق 
اإلدارة  تحافظ  ان  ــد  الب و 
الذي  الهام  المستوى  على 
وصل إليه المركز بعد تظافر 
المستمرة،  كــوادره  جهود 
تقديم  في  الالفت  العمل  و 
العالج للعمال، باالضافة إلى 
توعية  على  الدائم  حرصهم 
كل  في  العامالت  و  العمال 

مناسبة صحية.
وصل  الــذي  البارز  ــدور  ال
التابع  الصحي  المركز  إليه 
على   يفترض  البا  لشركة 
هذا  امــام  تلتزم  أن  اإلدارة 
و  عليه  وتحافظ  المستوى 
على  دومًا  تسعى  ان  عليها 
من  بــداًل  خدماته  تطوير 

إهماله. 

لقــاء مـع عمـال المرفــأ و التكليـس بـشأن تقـييم الزيــادة الســنويــة

ــب  ــه يتطل ــال وعالج ــرض عض ــال لم ــد العم ــن اح ــرض اب ــا يتع عندم
ــالج  ــع ع ــه ليتاب ــن عمل ــه ع ــن انقاطع ــك ع ــات ناهي ــن النفق ــر م الكثي
ــة  ــاط المتراكم ــه األقس ــالوات و تقطع ــه الع ــع عن ــده فتنقط ــذة كب فل
عليــه وألنــه يعتبــر البــا جــزء ال تتجــزاء منــه فليجــأ لهــا لمــد يــد العــون 
ــن  ــب م ــف والترحي ــيالقي العط ــه س ــأن طلب ــه ب ــا من ــاعدة ايمان والمس
ــة  ــة اللجن ــأن ميزاني ــرد اإلدارة ب ــأة ب ــه يتفاج ــركة لكن ــدن إدارة الش ل
ــع  ــذي انقط ــل ال ــه العام ــي وج ــواب ف ــق األب ــذت فتغل ــد نف ــة ق الخيري
عــن عائلتــه ســنين طويلــة ولــم يجلــس معهــم إال ســاعات قليلــة 
ــاد  ــة إقتص ــتمرارية نهض ــاج وإس ــة اإلنت ــى دوران عجل ــظ عل ــي يحاف لك
البلــد مــن خــالل عملــه الدئــوب ليــال ونهــارًا و فــي النهايــة يجــد 
ــه ال يســتطيع دفــع مصاريــف عالجــه ألن  ــدا امــام قــرة عين نفســه وحي
الميزانيــة قــد نفــذت و يحتــرق دمــه كلمــا شــاهد حالــة المريــض تســوء 
ــر(  ــاهد )البوب ــا ش ــاه كلم ــع عين ــي وتدم ــل اي ش ــن فع ــز ع ــو عاج وه
التــي  والصواريــخ فــي كل أنحــاء الشــركة ويتســائل عــن األمــوال 
ــل  ــال ه ــام  والفورم ــال األجس ــات كم ــا بق ــالت و مس ــي الحف ــدرت ف ه
هــي أهــم مــن صحــة فلــذت كبــده الجــواب ال لكــن الميزانيــة نفــذت.

_______________________________________________________________________



مكان التاريخ 
الحادث

 نتائج التحقيق التقييم مالحظاتتفاصيل الحادث 

عند قيام العامل بسحب غطاء السخان ليقوم األنود 2014/10/313
بعملية الصب، تعرضت يده اليسرى لحروق نتيجة 

مالمسة يده لغطاء السخان.

يجب على مسؤولي القسم 
القيام بالمعاينة  المنتظمة  

و وضع معدات الوقاية 
الشخصية.

استخدام قفازات غير صالحة.إصابة طفيفة

2014/11/09
المرفأ و 
التكليس

سقط عامل المقاول في حفرة مليئة بالفحم بينما 
كان ينزل من على متن السفينة المحملة بالفحم 
نتيجة ألنفصال مقبض السلم الذي كان يمسك به 

أثناء نزوله مما أدى الى سقوطه.

يجب على مسؤولي الموقع 
التواصل مع مالك السفينة 
ليقوم بعمليات الصيانة 

الالزمة للسفينة.

إصابة طفيفة 
وحادث وشيك  

الوقوع

كان مقبض السلم في حالة 
يرثى لها، إضافة إلى كثرة الصدأ 

فيه، حيث لم تجرى اي عملية 
صيانة له.

خط الصهر 2014/11/094
عنبر 8

عندما كان العامل يحاول  إخراج الهواء المضغوط 
الموجود في PTA14 بواسطة االنبوب. نسي فتح 

صمام الهواء إلخراج الهواء من الخرطوم، ما أدى الى 
خروج الهواء المحتبس فجأة ، األمر الذي أدى إلى 

إحمرار كلتا يديه.

يجب إجراء دراسة استقصائية 
بخصوص جميع أنابيب و 

خراطيم  الضغط والتركيز على 
إستبدالهم برخطوم أخر يعمل 

أكثر أمانًا

اصابة طفيفة 
وحادث وشيك  
ذو احتمالية 
متوسطة في 

الوقوع

استخدام إنبوب ضغط غير 
مناسب

خط الصهر 2014/11/133
عنبر 2

عندما كان عامل المقاول يقوم بعملية إزالة الغطاء 
الجانبي من خلية الصهر 2322، انزلقت قدمه بين 
خلية الصهر و األرضية مما أدى إلى إصابته بجروح 

طفيفة.

يجب غلق الفراغات بين خاليا 
تبين أن المسافة بين األرضية و إصابة طفيفةالصهر و األرضيات

خلية الصهر غير مناسب

قسم خدمات 2014/11/13
اللوجستية 

TAC

عندما كان العامل يحاول سياقة الشاحنة الخفيفة 
و بعد أن جلس على المقعد و ضبط مثبت السرعة، 

فجأة تحرك وانزلق المقعد الى الخلف و لحسن 
الحظ استطاع العامل ان يسطير على الوضع.

يجب التأكد من وضع و حالة 
المقاعد.

حادث وشيك 
ذو إحتمالية 
متوسطة في 

الوقوع

تبين أن أعمال صيانة المركبات 
ردئية جدًا.

2014/11/20
خط الصهر 5

بينما كان احد العمال يقود شاحنة )MTV( عائدًا 
ليحمل بوتقة األلومنيوم، فجاة رأى شخص يعبر 

خلف الشاحنة.

ضرورة التركيز و التأكيد على 
»تقييم المخاطر«  و ذلك 

لضمان فعالية االتصال بين 
)MTV( العامل و سائق شاحنة

حادث وشيك  
ذو إحتمالية 

عالية في 
الوقوع

تبين ان إجراءات السالمة في  
المنطقة الحمراء )الخطرة( ال 
تغطي و ال تمنع وقوع بعض 

الحوادث.

2014/11/19
مدخل 

المسبك 3
بينما كان  سائق شاحنة )MTV( يقود الشاحنة 

المحملة ببوتقة الصهر إلى المسبك) 3( و عندما 
وصل إلى مدخل المسبك ، الحظ إقتراب شاحنة 

»ألومينا« يقودها احد عمال المقاول ، ما أجبر سائق 
شاحنة )MTV( الى استخدام الفرامل فجأة.

يجب على إدارة المرفأ و 
التكليس توعية سائقي 
الشاحنة و التركيز أكثر 

على تثقيفهم لتفادي وقوع 
الحوادث.

حادث متكرر 
وشيك ذو 
إحتمالية 
عالية في 

الوقوع.

لم يشرح و يوضح لعامل المقاول 
كيفية القيادة في البا و اجراءات 

السالمة المتبعة.

2014/11/20
شركة 
ميدال 
للكابالت

عندما كان سائق شاحنة )MTV ( يقوم بتفريغ 
بوتقة الصهر الموجودة أمام الفرن 5 في شركة 

ميدال، و بعد أن قادَ الشاحنة، فوجئ بوجود عامل 
مقاول يمشي بالقرب من شاحنة ) MTV(  و لحسن 
الحظ أن السائق الحظ وجود العامل مما أدى إلى 

تفادي وقوع حادث.

التأكيد على ضرورة توعية 
العمال المقاولين و نشر 
ثقافة »تجنب الحوادث«.

حادث وشيك 
الوقوع ذو 
احتمالية 
عالية في 

الوقوع.

قلة خبرة عامل المقاوالت 
بتعليمات السالمة.

2014/11/23
مبنى

الكافتيريا
الجديد 

عندما كان عمال المقاول يقومون بأعمال التنظيف 
في منطقة مواقف السيارات، الحظ المشرف  خروج 

شرارة مشتعلة من الكابالت الكهربائية.

تتبع الكابل الكهربائي وقطع 
التيار من المغذي الرئيسي

حادث وشيك 
الوقوع ذو 
احتمالية 
عالية في 

الوقوع.

عدم وجود عالمات تعريفية 
للمغذي الكهربائي و عدم 

وجود القاطع الكهربائي وجهاز 
التسريب األرضي

مصهر 4 2014/11/26
عنبر 7

عندما كان سائق شاحنة )MTV( يرجع إ لى 
الخلف عند بوابة 7112 فجأة الحظ عاملين 

تابعين الى احد المقاولين يعبرون خلف 
الشاحنة.

على الدوائر التي يعمل بها 
عمال المقاول أخذ إجرائات 
إستباقية  من توعية وشرح 

لتفادي الحوادث

حادث وشيك 
الوقوع ذو 
احتمالية 
عالية في 

الوقوع.

تبين أن عامالن المقاوالت 
قررا دخول الطريق المختصر 
للحاق بالباص النقل وتوفير 

الوقت ولم يكونا ملمين 
بالمخاطر

بعـض اإلصـابات والحـوادث الوشيـكة الوقـوع لشـهر نـوفمـبر
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

العامل 11



العمل النقابي .. بين المطلبية و االستغاللية.

العمل النقابي يتركز باألساس في المطالبة 
مسلوبة  تكون  ما  غالبا  التي  العمال  بحقوق 
العمل  ظروف  تحسين  و  األجور  زيادة  كطلب 
صلب  في  تصب  التي  المطالب  تلك  إلى  ما  و 
مصلحة العامل و لكن مع دخول الطارئين على 
العمل النقابي من مختلف التوجهات و األطياف 
التي لم تكن عمالية باألساس بدأت تطرأ على 
المواقف  بعض  العمالية  و  النقابية  الحركة 
تؤثر  عدة  أحيان  في  المتشنجة  و  بل  الحادة 
سلبًا في الحركة المطلبية العمالية و قد تؤدي 
بالضرر الشديد للعمال المنتمين إليها.بالعودة 
الى تاريخ الحركة العمالية عبر مختلف العصور 
نرى أنها قد تركزت على حمل الهموم العمالية 
المسئولين  من  األمر  يهمهم  من  إلى  البحتة 
في مختلف الجهات لذا نجد أن الحركة العمالية 
نجحت على مختلف األصعدة في تحقيق الكثير 
العمال  خدمت  التي  اإلنجازات  و  أهدافها  من 
إلى  لتصل  الضيق  المحلي  النطاق  خارج  حتى 
في  العمال  كافة  تشمل  دولية  عمالية  إنجازات 
أدوات  تطوير  و  العمل  ساعات  كتحديد  العالم 
الحديثة  اآلالت  إستخدام  و  الصناعية  السالمة 
اإلنجاز  تعدى  و  الجسدية  المجهودات  لتقليل 
عمالية  هيئات  تشكييل  ليشمل  ذلك  العمالي 
تعزيز  الغرض منها  دولية  و  إقليمية  نقابية  و 
هذه  رأس  على  و  العمال  فئات  بين  التعاون 
اإلتحاد  و  للنقابات  العالمي  اإلتحاد  الهيئات 

لهما  كان  التي  العرب  عمال  لنقابات  الدولي 
الدور الكبير في تحقيق كافة اإلنجازات التي تم 
التوصل لها منذ تأسيسهما حتى  وقتنا الحاضر.

الحالي  الوقت  النقابي في  للعمل  المتتبع  لكن 
مصطنعة  نقابية  تشكيالت  بظهور  يتفاجيء 
ال  و  أمره  في  مشكوك  تشكيلها  من  الغرض 
التشكيالت  فهذه  بالمرة.  إستيساغه  يمكن 
في  تتبع  النقابية  الحركة  على  جورًا  المحسوبة 
الغالب األعم توجهات مشبوهة ال تؤمن بحرية 
و ال حرية تشكيلهم  النقابي  و  العمالي  العمل 
أن  حيث  عنهم  تدافع  التي  العمالية  لهيئاتهم 
هذه  ألصحاب  التفكيرية  الخلفية  و  العقلية 
إستغالله  ما يمكن  إستغالل  تتبنى  التشكيالت 
لو  و  حتى  الضيقة  الخاصة  مصالحها  لتحقيق 
للعمال  العامة  المصالح  حساب  على  ذلك  كان 
وسيلة  العمالي  الشعار  لألسف  مستخدمين 
لهم. فعلى سبيل المثال رأينا تشكيل منظمات 
عمالية و نقابية على الصعيد المحلي لم نفهم 
تحقيق  سوى  تشكيلها  من  الغرض  كمراقبين 
مآرب ضيقة للجهات التي كانت تدعي إلنشائها 
هناك  مسمى  أو  هنا  منصب  على  كالحصول 
الجهات  و  الجماعات  هذه  على  للمحسوبين 
بغض النظر عن فاعلية تلك المنظمات المسمى 
ظلمًا بمسميات عمالية و هي تحت الصفر سواءًا 
على مستوى التشكيل أو على مستوى الفاعلية 
و اإلنجاز, و نظرًا لعدم ثقة القائمين على هذه 

التشكيالت و ال بمن تم زجهم قسرا للمشاركة 
في هذه المؤامرة على الجسد العمالي, فإنهم 
المجاميع  بعض  مشاعر  بدغدغة  يقومون 
العمالية بأساليب ال عالقة لها بالعمل النقابي 
و العمالي من جل الضغط عليهم لقبول هذه 
والدتها  منذ  الممسوخة  النقابية  التشكيالت 
النقابي  العمل  عن  الحقيقية  أهدافها  لبعد 
اإلقليمي,  الصعيد  على  المطلبي.أما  العمالي 
لقب  يحمل  عمالي  »شــيء«  إنشاء  رأينا  فقد 
»عربي« يمكن ألي عامل أن يتعرف على الغرض 
من تشكيله حيث األفق الضيق له ال يوحي سوى 
كمحاولة  العرب  العمال  إرادة  على  إلتفاف  بإنه 
الدولي  لالتحاد  العريقة  الوحدة  لتفتيت  بائسة 
لتطبيق  مخفية  وسيلة  و  العرب  عمال  لنقابات 
التطبيع التدريجي مع الكيان العدو. نعلم جيدًا 
أن كل تلك المحاوالت لن تدوم طوياًل فالعمال 
أصبحوا أكثر وعيًا و إدراكًا لمن بإمكانه أن يحقق 
لهم مصالحهم و يستطيعون أن يتعرفوا على 
ليكونوا  إستغاللهم  أخرى  يحاول من جهة  من 
جنودا في حروب و خصومات ال دخل لهم فيها, 
و هذا يظهر جليًا في وحدة العمال تحت مظلة 
دوليًا,  و  إقليميًا  و  محليًا  العريقة  منظماتهم 
على  العمالية  الحركة  على  الطارئين  أن  خاصة 
و  الفشل  مصيرهم  كان  العمالية  العصور  مر 
األبدي  إختفائهم  و  الضيقة  أحالمهم  تالشي 

تحت قبور مصالحهم الضيقة.

موسـم التـخييـم قد عـاد ... 
مــع عمــال  اجتمــاع  النقابــة  حضــرت 
البــا.  فــي مخيــم  المركزيــة  الــورش 
حيــث طــرح العمــال عــددا من المشــاكل 
حيــث  الثامنــة,   الدرجــة  بخصــوص 
منــذ  ينتظــرون  انهــم  العمــال  قــال 
الحصــول  اجــل  مــن  طويلــة  فتــرة 
علــى هــذه الترقيــة. فــردت النقابــة ان 
ــة  ــة الثامن ــية بالدرج ــكلة الرئيس المش
ــد  ــواغر وان الح ــى الش ــد عل ــا تعتم انه
األقصــى قــد تــم الوصــول لــه فــي اغلــب 

دوائــر الشــركة.

ــكلة  ــرافيين مش ــد األش ــرح بع ــد ط وق
الســنيور والتــي  ال يعرفــون المتطلبــات 
المناســبة فــي الحصــول عليهــا. وان 
ال  المصنــع  فــي  الحاصلــة  الترقيــات 
تعتمــد علــى خطــوط واضحــة مــن اجــل 

ــة. ــة  للترقي ــة معلوم ــتباط طريق اس
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ــدم  ــن أق ــات م ــوام ــع مــســابــقــة ال
وأكثرها  البا  شركة  في   المسابقات 
أكثر  منذ  الشركة  موظفي  بين  شعبيه 
على  الشركة  حازت  وقد  سنة.   30 من 
وحازت  المتقدمة  المراكز  من  العديد 

على المركز األول.
المشاركة  على  الشركة  واعتادت   
كنوع  المسابقة  هذه  في  والمساهمة 
من الترفيه عن الموظفين والمساهمة 
األعمال  ــى  إل المسابقة  ــذه  ه بريع 

الخيرية.
كما اعتادت إدارة الشركة على تكريم 
وتحفيز الالعبين، حيث أن الفريق يتدرب 
يوميا للمسابقة لمدة أكثر من شهر من 

أجل الحصول على نتيجة مشرفه أللبا.
غير  تغير  حدث  السنه  هذه  ولكن 
الفرق  تكريم  يتم  لــم  حيث  متوقع 
على  حصولهم  بالرغم  المشاركة 
الالعبين  التقى  المراكز األولى. وعندما 
الفرق  تكريم  أجــل  من  بالمسؤلين 
قانون  هنالك  ليس  بأنه  التعذر  تم 
الفائزين  تكريم  على  الشركة  يلزم 

بالمسابقات الرياضية !
وهنا تكمن المشكله، من أين وكيف 
كان االعبون يكرمون على مدى أكثر من 
ثالثون عاما؟!. وجدير بالذكر بأن بعض 
المسابقة  في  يشاركون  كانوا  المدراء 

وكرموا وأحتفلوا بالفوز.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سباق العوامات

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فعالية  البا  عمال  نقابة  اقامت 
توعوية تحت عنوان القيادة اآلمنة 
االربعاء  يــوم  النارية  للدارجات 
الموافق 19/نوفمبر/2014  ضمن 
برنامج حملة » اطفالنا بانتظارنا«،  

بقاعة النقابة . 
حيث قدم الفعالية عضو مجلس 
رئيس  زينل  جاسم  النقابة  إدارة 
المهنية،  الصحة  و  السالمة  لجنة 
عند  االستهتار  خطورة  من  محذرًا 
خاصًة  و  النارية  الدراجات  قيادة 

الهواة منهم . 
و قد عرض زينل من خالل الورشة 
إحصائيات و نسب الحوادث المميتة 

و أوقاتها، مشيرًا ان الدراجة النارية 
و  قيادتها  عند  تام  تركيز  تتطلب 
اإللتزام بالمالبس الواقية و الخوذة 
بقدر  الحوادث  للحماية من مخاطر 

المستطاع.
أهمية  على  زينل  أكــد  و  هــذا 
دورات التوعوية التي تنظمها جهات 
الدولة  مؤسسات  من  سواء  عديدة 

او مؤسسات المجتمع المدني.
من  مجموعة  الفعالية  حضر  و 
النارية،  الــدراجــات  سياقة  هــواة 
بمعرض  الفعالية  زينل  ختم  حيث 
من  عينات  و  النارية  للدراجات 

المالبس الحامية للسائق. 

نقابة عمال البا تقييم فعالية توعوية تحت عنوان القيادة اآلمنة للدارجات

تنظــم نقابــة عمــال البــا البطولــة الســابعة للكركيــت، فــي 
ــة  ــذه البطول ــت ه ــد الق ــم. وق ــال وعوائله ــمبر للعم ــهر ديس ش
اســتجابة كبيــرة مــن العمــال بعــد اإلعــالن عنهــا, حيــث تــم 
ــة  ــذه البطول ــي ه ــة ف ــرق للمنافس ــرة ف ــن عش ــر م ــجيل اكث تس
ــة  ــن مــن الفئ ــة فريقي ــي هــذه البطول كمــا ســوف يشــارك  ف
ــى  ــز عل ــا و الجوائ ــتوزع الهداي ــنة. و س ــن 18 س ــل م ــة اق العمري
الفــرق الفائــزة باالضافــة الــى جائــزة افضــل عــداء و أفضــل أداء. 

ومــن جانــب أخــر ســوف تقــام بطولــة البولينــج فــي شــهر ينايــر 
ــر  ــدد كبي ــدورة ع ــذه ال ــتقطب ه ــع أن تس ــن المتوق ــادم، وم الق
مــن الالعبيــن. والجديــر بالذكــر أن جميــع هــذه البطــوالت ســتقام  
فــي نــادي البــا، و بالتعــاون مــع ادارة الشــركة. حيــث تهــدف هــذه 
الــدورات إلــى إضفــاء جو من المتعــة و المرح لجميع عمال الشــركة.

بطـولة الكـريكت قد بدأت .. !!

  Omalalba@gmail.com : إلرسـال مشاركاتكـم .. مقاالتكـم .. واقتراحـاتكم على االيميل التالـي
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والزوجة  واألخــت  األم  المرأة 
واالبنة جمعيهن نساء عامالت اما 
يعملن  حيث  كاملين  بدوامين 
وفي  عمل  ورديــة  منازلهن  في 
خارجها وردية ثانية بعمل مأجور 
أو عامالت يشتغلن طوعيا بدون 
أجر بدوام واحد فقط في منازلهن 
في  وهــن  ومضحيات  منتجات 
شريكات  الدوام  وعلى  الحالتين 
العائلة  خاليا  يبنين  جــديــرات 
والمجتمعات  األجيال  وتكوين 
ومعا  الرجال  وينشئن  ويصنعن 
باألوطان  ينهضون  ورجاال  نساء 
وتجديدها  الحياة  فرح  وينشرون 
بإمكانهم  السعداء  فوحدهم 

اعمار الوطن.
األحداث  أكدتها  حقائق  هذه 
والتاريخ وكافة المجتمعات ماضيا 
الحياة  تجارب  وأثبتت  وحاضرا 
األمكنة  كل  وفي  ومرها  حلوها 
وحروبها  بأزماتها  ــة  ــن واألزم
كانت  األنثى  هذه  بأن  وسلمها 
والعطاء  للخصب  رمــزا  ــزال  والت
نخوة  وتوقد  وتلهم  والجمال 
في  وشجاعتهم  الرجال  وشهامة 
وتدفعهم  والملمات  الصعاب 
للبذل في الحقول والميدان على 
حد سواء رغم ان منظري المجتمع 
يدعوها  المتعصب  ــوري  ــذك ال
أنصارها  ولكن  القاصر(  )الضلع 
روائية  بينهم  ومن  المتزايدين 
بالقول )عصفورة  عربية تنصفها 
تقاليد  قضبان  بنضالها  كسرت 
التشدد العربي متحدية من قصوا 

جناحيها(.
بدورنا مطالبون جميعا  ونحن 
إيجاد  معرض  في  نتساءل  ان 
متن  من  واالجابات  المعالجات 

ومدلوالت التساؤالت التالية:
- هل كثير عليها ان يكون لها 
هاما  دورا  العاملة  المرأة  وهي 
عملية  في  وقياديا  جادا  وموقعا 
الموضوع  وهو  النقابي  النهوض 
الضوء  نسلط  ان  نحاول  ــذي  ال

عليه.
- وهل هو مجرد وهم وطموح 
الكثير  نتوقع  ان  فيه  مبالغ 
العاملة  المرأة  دور  تنامي  من 

النقابي  النهوض  عملية  وتطوير 
وعمق  أبعاد  من  يضيفان  ما 
انساني واجتماعي وطبقي وينتج 
حقيقية  مساهمة  ثمارهما  عن 
التنمية  عملية  فــي  ونشطة 

الشاملة والمستدامة والعادلة.
الــقــيــادات  ــام  ــه اس - وهـــل 
المرأة  ولجان  النسائية  النقابية 
العاملة في قيادة عملية النهوض 
النقابية  بالحركة  تؤدي  النقابي 
وتقدما  فاعلية  أكثر  موقع  إلى 
للحركة  الشامل  النهوض  في 
ان  ويمكن  والوطنية  الشعبية 
يثري التقدم االجتماعي والثقافي 

والحضاري لألمة العربية.
 - هل البحث في تقنيات شروط 
لدورها  العاملة  المرأة  ممارسة 
تفصيلية  آليات  عن  والتفتيش 
للنقابات  انتسابها  لعملية 
النقابي  النهوض  في  وانخراطها 
يمكن ان تستقيم مع تفاقم في 
ظواهر التسريح الفردي والجماعي 
البطالة  وانــتــشــار  العمل  مــن 
وخاصة بين النساء وهل نستطيع 
من  متزايدا  عــددا  نتجاهل  ان 
األوضاع  فرضتها  التي  المعوقات 
االستثنائية العامة وسمات الواقع 

الراهن.
الوضع  ومظاهر  سمات  من 
الفرعية  والتعقيدات  الــراهــن 

والعامة:
الــعــام  الـــواقـــع  حقيقة  آ- 
من  العديد  ــات  وأزم المأساوي 
األقطار العربية بل وعموم الوطن 

العربي.
النقابي  الوضع  ــردي  وت ب-   
وهشاشة النقابات في زمن القلق 
وأخطار  والتحديات  والفوضى 
وهجمة  المرضية  االنقسامات 
وتغول  والفساد  المال  رأس  قوى 

الليبرالية الجديدة.
والدور  االهتمام  وتراجع  ج-   
العامل  لــالنــســان  المتاحين 
ــوري  ــذك وال ــوي  ــث األن بجناحيه 
نقابية  وقيادات  وعمال  عامالت 
تحجيم  ومحاوالت  وتهميشهم 
هيئات  في  الفاعلة  مشاركتهم 
التمثيل الثالثي وفي مواقع صنع 

االقتصادية  والبرامج  السياسات 
اتخاذ  مراكز  وفي  واالجتماعية 
العمل  بقضايا  الخاصة  القرارات 
على  وذلــك  والتنمية  والعمال 
والعربية  الوطنية  المستويات 

والدولية.
مشروعة  تساؤالت  هنا  وتبرز 
عــن مــا هــي احــتــمــاالت وفــرص 
امكانات  تطوير  على  الــقــدرة 
العاملين إناثا وذكورا في مناخات 
كل هذه ومدى نجاحهم في انجاز 
العمل  فــي  ــارز  وبـ ــدي  ج تقدم 
المؤسسات  وتطوير  النقابي 
المعنية بقضايا العمل واالقتصاد 

والمجتمع.
وكيف لهم ان يساهموا بذلك 
األساس  الشرط  ويحققوا  راهنا 
والهدف األسمى النهائي المتمثل 
تنموي  نهوض  وبلوغ  توفير  في 
وسياسي واجتماعي وتقدم علمي 
ديمقراطية  دولة  وبناء  وثقافي 
جهودهم  تنجح  لــم  إذا  قـــادرة 
مواطنيهم  جــمــوع  ومــســاعــي 
والقوى الحية في بلدهم للخروج 
األقطار  في  السائدة  المآسي  من 
خاصية  على  والتغلب  العربية 
الحظ  لسوء  التي  الذاتي  التدمير 
العربي  اإلنسان  باتت من سمات 
هذا  في  ومجتمعاتنا  القاصر 

العصر.
ــات  ــي ــروط وآل ــ ومـــا هـــي ش
المعالجة والحلول وما هو جدواها 
إذا لم تعمل وتنجز مهمة التغلب 
العامة  الرئيسية  المعوقات  على 
الكارثية  األوضاع  من  والتخلص 

اآلتية.
ــن  األم ــع  ــراج ت أو  غــيــاب  آ- 
ــارات  ــم ــث ــت واالســـتـــقـــرار واالس

والتشغيل في بلدان عربية.
الحالة  ــن  م الــمــعــانــاة  ب- 
عربية  بلدان  في  أعاله  السابقة 
االحتقان  إلــى  باالضافة  ــرى  أخ
السياسي  والــنــزاع  المجتمعي 

واالقتتال العسكري والحروب.
ج- تخريب المنشآت االقتصادية 
العامة  والــمــرافــق  والخدمية 
الطاقة  وتوزيع  توليد  ومراكز 
والكهرباء والمياه وتدمير وسائل 

وخطوط النقل والمواصالت.
المقاطعات  من  المعاناة  د- 
ــات االقــتــصــاديــة  ــوط ــغ ــض وال
والـــحـــصـــارات والــمــضــايــقــات 

الخارجية.
االقتصادي  االنكماش  ـــ-  ه
والتضخم وانخفاض أسعار صرف 
وتراجع  والغالء  المحلية  العمالت 
القوة الشرائية للمداخيل واألجور 
للمواطنين  المريرة  والمعاناة 
االحتكار  من  الشعبية  والطبقات 
الناس  بقوت  والتالعب  والفساد 
والحاجات  والسلع  المواد  وحجب 

األساسية عن المواطنين.
السلبي  التأثير  امــتــداد  و-   
لمجمل مكونات الحالة المأساوية 
السابقة  المعيقة  والــعــوامــل 
عن  الناجمة  واألضــرار  وتفاعلها 
المتبادل  التأثير  عمق  ظاهرة 
وغيره  بلد  أي  في  األزمــات  بين 
االقليمي  المحيط  بلدان  من 
االقتصاد  والعالم في ظل عولمة 
وامـــالءات  والعنف  والعسكرة 
التدخالت الخارجية وانعكاس كل 
ذلك سلبا على معظم االقتصادات 
العالمي  االقتصاد  وعلى  الوطنية 
واألزمــات  ــاع  األوض هذه  وتأثير 
العدوان والحروب  أعمال  ونفقات 
قوى  مجمل  على  التسلح  وسباق 
االنتاج  أطـــراف  وبقية  العمل 
في  االجتماعيين  ــشــركــاء  وال
وفي  العربي  الوطن  أقطار  كافة 

المنطقة والعالم.
ز- أظهرت الدراسات بأن النساء 
األكثر  كانوا  واألطفال  والشباب 
واالضطرابات  باألحداث  تضررا 
وساءت أحوالهم باألزمات األمنية 
المالية  واالقتصادية  والسياسية 
ودوليا  واقليميا  محليا  الحاصلة 
البطالة  من  معاناة  األشد  وهم 
والفقر والنزوح والهجرة والتهجير 
القسري مع أسرهم هذا باالضافة 
واالصابات  للقتل  تعرضهم  إلى 
جراء  من  والعذابات  واالعاقات 
واالقتتاالت  المسلحة  األعمال 
والحروب وانتشار ممارسات العنف 
واالغتصاب  واالختطاف  واالرهاب 

والتحرش الجنسي.
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السحباني: ندين اإلعتداء على العباسيإضراب عام في قطاع النقل

إجراءات عاجلة لتشغيل األشخاص المعوقين

إضراب الممرضات يقتل طفاًل في اإلسكندرية

تنفيذ مشروع رفع سن التقاعد قريبًا

اتحاد فلسطين يطالب بالتحرك إلنقاذ العمال

اضراب جديد في بلجيكا

أكثر من 100 يوم على إعتصام موظفي الكهرباء

عمال » الخطوط الجوية السودانية« يحتجون

انتهاء إضراب عمال الشركة العمانية  األلمنيوم

إضراب موظفي »وزارة العمل« في االردن مطالب األطباء موضوع تراكمي عمره 25 عامًا

إحتجاج 4 آالف عامل مصري على تجاهل مطالبهم

ضبط 381 عاماًل وافدًا مخالفًا في أسبوع

انعقاد ورشة الحوار االجتماعي  

فصل العمال العرب داخل إسرائيل

الصحفيون اليونانيون يضربون عن العمل

قطــاع  فــي  عامــاًً  اضرابــا  التونســية  العاصمــة  عاشــت 
هــذا  جــاء  و  فيهــا.  الحركــة  شــل  الــى  أدى  مــا  النقــل 
نقابيــة  إتفاقــات  تطبيــق  عــدم  خلفيــة  علــى  اإلضــراب 
الطرفيــن  بيــن  الســابق  فــي  عليهــا  التوقيــع  جــرى 
بالســاعات  المتعلقــة  المنــح  بشــأن  والنقابــي،  الحكومــي 
اإلضافيــة فــي العمــل و بشــأن مطالــب أخــرى لــم تنفــذ.

أكثر من 15 نقابيا مرشحون للبرلمان المقبل
العــام  االتحــاد  رئيــس  المراغــي  جبالــي  قــال 
لنقابــات عمــال مصــر، إن االتحــاد علــى اســتعداد 
تــام إلجــراء االنتخابــات البرلمانيــة، مضيفــًا : 
األســماء  لتقديــم  النقابــات  االتحــاد خاطــب   «
المقــرر ترشــيحها«. و أضــاف »المراغــي« مــن 
أهــم االســماء المرشــحة للبرلمــان القــادم جبالــي 

المراغــي، رئيــس االتحــاد، محمــد وهــب اهلل.

 ،2014 نوفمبــر   22 الموافــق  الســبت  يــوم  فــي  أضــرب 
الصلــب،  و  الحديــد  بشــركة  عامــل  آالف   4 مــن  أكثــر 
بحقوقهــم  للمطالبــة  القاهــرة،  العاصمــة  جنــوب 
الماليــة المتأخــرة، حيــث طالبــوا بصــرف جــزء مــن أربــاح 
الشــركة الســنوية، و إقالــة رئيــس الشــركة لتورطــه فــي 
بالشــركة. خســائر  إلحــاق  إلــى  أدى  مــا  فســاد،  قضايــا 

عقــد االتحــاد العــام لنقابــات عمــال الســودان 
ورشــة تحــت »الحــوار اإلجتماعــي والمفاوضــة 
ــى  ــية ف ــوق األساس ــل الحق ــن أج ــة م الجماعي
العمــل« فــي الثانــي مــن ديســمبر 2014. 
المفاوضــة  موضــوع  الورشــة  ناقشــت  و 
و   الدوليــة  العمــل  معاييــر  فــى  الجماعيــة 
الحــوار الثالثــي وتشــريعات العمل بالســودان.

تونــس  عمــال  التحــاد  العــام  األميــن  أدان 
ــت  ــي مس ــداءات الت ــحباني اإلعت ــماعيل الس إس
األميــن العــام لالتحــاد العــام التونســي للشــغل 
حســين العباســي  و األخــوة النقابييــن، مؤكــدا 
ــادات النقابيــة األخــرى لــن  أن الخــالف مــع القي
تتحــول إلــى اختالفــات و ان العنــف مرفــوض وأن 
ــي. ــي و سياس ــق نقاب ــى تواف ــاج إل ــس تحت تون

قالــت  نقابــة األطبــاء  إن مطالــب أطبــاء وزارة الصحــة موضــوع 
ــث  ــي، حي ــب المعيش ــا الجان ــًا، و أبرزه ــره 25 عام ــي عم تراكم
ــا  ــه مــن خدمــات، م ــا يقدمون ــاء مــع م ال يتناســب دخــل األطب
ــى  ــس عل ــا ينعك ــية بم ــم المعيش ــين ظروفه ــتدعي تحس يس
مســتوى الخدمــة، و الرعايــة الصحيــة المقدمــة للمرضــى و 
للمجتمــع.. و طالبــت النقابــة بالعمــل علــى رفــع قيمــة الحوافــز 

ــاء. ــدي لألطب ــب التقاع ــين الرات و تحس

ــن  ــي نضــال القطامي ــر العمــل األردن ــن وزي أعل
األشــخاص  لتشــغيل  عاجلــة  خطــوات  عــن 
المعوقيــن و دمجهــم فــي ســوق العمــل. وصــرح 
إن وزارة العمــل ستباشــر فــورًا للتأكــد مــن مــدى 
ــزام مؤسســات القطــاع الخــاص، و الشــركات  إلت
بتشــغيل األشــخاص المعوقيــن بنســبة ال تقــل 

ــن بهــا. ــي عــدد العاملي عــن 4% مــن إجمال

عــن  االســكندرية  فــي  العامــة  النيابــة  تحقيقــات  كشــفت 
فــي وفــاة طفــل وشــاب، حيــث  الممرضــات  إضــراب  تســبب 
العمــل  عــن  إلضرابهــن  اســتقبالهما  الممرضــات  رفضــت 
ــوارئ  ــم الط ــر قس ــم مدي ــة. و إته ــادة مســتحقاتهن المالي لزي
بالمستشــفى الممرضــات عــن وفــاة الحالتيــن وذلــك المتناعهــن 

عــن العمــل .

أكــد االتحــاد العــام لنقابــات عمــال الســودان أن مشــروع رفــع ســن 
التقاعــد للعامليــن بالدولــة مــن 60 إلــى 65 عامــًا يمضــي بخطــى 
ثابتــة تجــاه تنفيــذه قريبــًا، بموافقــة كافــة أطــراف العمليــة 
اإلنتاجيــة المتمثلــة فــي الحكومــة  و القطــاع الخــاص و العامليــن. 
ــروع  ــح إن المش ــد صال ــد أحم ــاد الجني ــس االتح ــب رئي ــال نائ و ق

يعتبــر مطلبــًا أساســيًا لالتحــاد منــذ عاميــن.

طالــب االتحــاد العــام لعمــال فلســطين جميــع ورش العمــل 
الفلســطينية بالتشــديد علــى اتبــاع كافــة خطــوات الســالمة 
ــاع  ــم بإتب ــا طالبوه ــم . كم ــع عمله ــي مواق ــة ف ــة المهني والصح
كافــة القوانيــن و اإلجــراءات المتعلقــة بالســالمة. وجــاء ذلــك 
ــى  ــا أدى إل ــل م ــد ورش العم ــي أح ــن  ف ــاة عاملي ــاب وف ــي أعق ف
إصابتهمــا بجــروح بالغــة الخطــورة، وفارقــا الحيــاة قبــل الوصــول 

ــفى. ــى المستش إل

السلطنة تسمح بحق اإلضراب والحريات النقابية
ــلطنة  ــال س ــاد عم ــس اتح ــي رئي ــد البطاش ــن احم ــان ب ــال نبه ق
ــق  ــمح بح ــي تس ــدة الت ــة الوحي ــي الدول ــلطنة ه ــان » ان الس عم
اإلضــراب رغــم عــدم توقيعهــا علــى أي اتفاقيــات دوليــة ملزمــة«.  
و أضــاف أن خريطــة العمــل النقابيــة بالســلطنة و حجــم  االنجازات 
ــر  ــن عم ــنوات م ــع س ــي ارب ــزة ه ــدة وجي ــي م ــت ف ــي تحقق الت
االتحــاد، جعــل منظمــة العمــل الدوليــة تســتثنيه من شــرط الـ 10 
ســنوات علــى انشــائه كــي ينخــرط ويشــارك فــي لجــان المنظمــة.

إضراب بالمحاكم التونسية
اإلداريــة  المحاكــم  موظفــي  و  عمــال  دخــل 
ــدة  ــي لم ــرعي و قانون ــراب ش ــي إض ــس ف بتون
ذلــك  و  نوفمبــر.  و 06  أيــام 05-04  ثالثــة 
لعــدم اســتجابة الحكومــة  لمطالبهــم المهنيــة 
رئيــس  إلــى  رســالة  فــي  دونوهــا  التــي  و 

الماضــي.  أكتوبــر  بتاريــخ 14  الحكومــة 

قــام عــدد مــن موظفــي وزارة العمــل باإلضــراب عــن العمــل يــوم 
ــق  ــدم تحقي ــى ع ــا عل ــر 2014، إحتجاج ــق 9 نوفمب ــد المواف األح
ــى  ــة و أشــارت إل ــة نيابي ــة لجن مطالبهــم المتفــق عليهــا بضمان
ــم تلتــزم بتنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه رغــم مــرور  ــوزارة ل أن ال
أكثــر مــن ثالثــة أشــهر.و طالــب الموظفــون ســابقًا  بدمــج 
ــب الشــهري و إخضاعهــا للضمــان اإلجتماعــي،  ــز مــع الرات الحواف
المكافــأت. و صــرف  باإلجــازات،  الحوافــز  ربــط  قــرار  إلغــاء  و 

أشــار مؤشــر حركــة فريــق تفتيــش العمــل 
بــوزارة القــوى العاملــة إلــى أن عــدد القــوى 
ــل  ــون العم ــكام قان ــة إلح ــة المخالف العامل
)381( عامــاًل خــالل الفتــرة مــن 11/16 
إلــى 2014/11/22م منهــم مــن يعمــل 
فــي القطــاع التجــاري و الزراعــي و أغلبهــم 

ــرحين. ــن او المس ــال الهاربي ــن العم م

أعــرب وزيــر اإلســكان اإلســرائيلي عــن تأييــده لفصــل العمــال 
العــرب مــن أماكــن عملهــم و عبــر عــن دعمــه بمنــع العمــال 
العــرب مــن العمــل داخــل اســرائيل. و أضــاف  أن »هــذه 
الخطــوة ال تعتبــر عنصريــة و أّن قــرار المنــع يشــمل فقــط 
العمــال العــرب العامليــن فــي ورشــات بنــاء فــي حضانــات 
ــاب  ــي أعق ــاء ف ــرار ج ــى أّن الق ــيرا إل ــدارس، مش ــال والم األطف

ــالب. ــي الط ــن أهال ــوط م ضغ

دخــل الصحفيــون اليونانيــون فــي إضــراب عــن العمــل لمــدة 
24 ســاعة يــوم االربعــاء 26 نوفمبــر 2014، و ســحبوا كل 
النشــرات اإلخباريــة قبــل يــوم مــن اإلضــراب العــام فــي جميــع 
أنحــاء البــالد ضــد إجــراءات التقشــف. و لم تبــث محطــات الراديو 
ــم  ــم يت ــوم األربعــاء، كمــا ل ــة ي والتلفزيــون أي نشــرات إخباري
ــا. و  ــة صباح ــاعة السادس ــن الس ــة م ــع اإلخباري ــث المواق تحدي

لــم يتــم طبــع أي صحــف حتــى يــوم الخميــس.

ــل كان  ــن العم ــدا ع ــا جدي ــن إضراب ــوم  االثني ــكا ي ــهدت بلجي ش
ــة  ــى حرك ــالد وعل ــادي للب ــاط االقتص ــى النش ــرًا عل ــرًا كبي ــه تأثي ل
النقــل وخاصــة الدولــي وذلــك فــي إطــار حركــة إحتجــاج علــى خطــة 
التقشــف. و تنــدد النقابــات برفــع الســن القانونــي للتقاعــد الــى 67 

ســنة مقابــل 65 حاليــا اعتبــارا مــن عــام 2030.

عقــد اجتمــاع طــارئ بحضــور وزيــر القــوى العاملــة و رئيــس 
اتحــاد عمــال الســلطنة و عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 
العمانيــة لصناعــة االلمنيــوم التحويليــة  لبحــث مطالــب نقابــة 
الشــركة  إدارة  لعــدم تســويتها مــع  التــي  و  الشــركة  عمــال 
ــى  ــم اإلتفــاق عل تســببت بإضــراب العمــال عــن العمــل، حيــث ت
إنهــاء إضــراب العمــال و عــودة العمــال إلــى اعمالهــم، باإلضافــة 

ــة. ــب العمالي ــض المطال ــبة لبع ــول مناس ــاد حل ــى إيج ال

نظــم العاملــون بالخطــوط الجويــة الســودانية )ســودانير( يــوم 
ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــر 2014، وقف ــق 24 نوفمب ــن المواف اإلثني
مبنــى اتحــاد عمــال نقابــات الســودان بالخرطــوم احتجاجــا علــى 
عــدم صــرف الرواتــب لثالثــة أشــهر وتدهــور األوضــاع بالشــركة 

العريقــة.

مقتل 3 عمال بإنفجار منجم في ماليزيا
لقــي 3 عمــال مصرعهــم جــراء إنفجــار وقــع فــي 
منجــم للفحــم شــرقي ماليزيــا.و  افــاد المتحدث 
بإســم دائــرة إطفــاء الحرائــق واإلنقــاذ بمقتــل 
ــي  ــم ف ــن، 13 منه ــة 26 آخري ــال و إصاب 3 عم
ــرطة أن  ــارات الش ــا أش ــرة، و بدوره ــة خطي حال
ســبب االنفجــار ناجــم عــن مــاس كهربائــي فــي 

قســم التهويــة.

بالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن 100 يــوم علــى 
إعتصــام موظفــي »مؤسســة كهربــاء لبنــان« 
و بالرغــم مــن وعــود وزيــر العمــل بمباشــرة 
االتصــاالت لحــل قضيتهــم، إال انهــم لــم 
يتوصلــوا إلــى حــل، مــا أدى إلــى تصعيــد 
ــوا  ــرق وحرق ــوا الط ــث أقفل ــات، حي اإلحتجاج
ــة برواتبهــم  و تثبيتهــم. اإلطــارات للمطالب

س
تون

ن
األرد

صـر 
م

ن 
عما

ن
سودا

ال
ن 

طي
س

فل
م

حول العال



العامل 16

في ملتقى المرأة العربية بمملكة البحرين:

نقابيات الوطن العربي : للمرأة دور فعال بالنهوض بالعمل 
النقابي.. وهي شريك أساسي مع الرجل للدفع بعجلة التنمية

تحت شعار »نحو المزيد من الحقوق للمرأة 
المرأة  يوم  مع  وتزامنًا  العربية«،  العاملة 
نسائية  نقابية  البحرينية، شاركت شخصيات 
من 18 بلدًا عربيًا، في »ملتقى المرأة العربية 
العاملة« الذي نظمه االتحاد الحر، في الفترة 
من 1 -2 ديسمبر 2014 بالعاصمة المنامة.

العربية  الوفود  من  المشاركات  وعبرت 
االوراق  على عدة نقاط ركزن فيها من خالل 
العمل  في  الفاعل  المرأة  دور  على  القطرية 
النقابي وتقلدها مراكز مهمة في العمل من 
والذي  النقابي  العمل  بأهمية  إيمانها  خالل 
ال يقتصر على الرجل، فالمرأة شريك أساسي 

مهم في الميادين النقابية. 
كما تطرقت المشاركات إلى أبرز المشكالت 
المرأة  تطور  دون  تحول  التي  المعوقات  و 
وأهم  النقابي،  بالعمل  بالنهوض  العاملة 
الحلول التي تمكن المرأة من تجاوز الحواجز 
يتجزء  ال  جزء  فهي  المجتمع،  يضعها  التي 
من ثقافة المجتمع ولها دور ال غنى عنه في 
الدفع بعجلة التقدم والنماء ال سيما في مجال 

العمل والعمل النقابي.
وافتتح الدكتور محمد االنصاري وكيل وزارة 
العمل الملتقى بكلمة أكد فيها على تمكين 
المرأة لتتولى المناصب القيادية، كما تطرق 
بدًأ من  المجتمع  في  العاملة  المرأة  دور  الى 

أسرتها إلى توليها أدوار مجتمعية متنوعة.
ثم رحب رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال 
البحرين يعقوب يوسف بالضيوف من الدول 
به  تقوم  ما  على  وأشاد  الشقيقة،  العربية 
نقابيات الوطن العربي من كفاح ونضال رغم 
على  وأكد  بهن،  المحيطه  الظروف  صعوبة 
بين  اللقاءات  من  النوع  هذا  انعقاد  أهمية 
في  المرأة  دور  وتمكين  لتفعيل  النقابيات 

العمل وتحركها النقابي. 
كلمة  ليبري  الكسندرا  الرفيقه  والقت 
للنقابات  العالمي  االتــحــاد  عن  بالنيابة 
االتحاد  مساندة  على  فيها  أكدت   )WFTU(
والنضال  الدفاع  في  العربية  للمرأة  العالمي 
في  والمساواة  حقوقها  كافة  على  للحصول 
تمييز،  دون  العمل  فــرص  وإتاحة  العمل 

للقضية  العالمي  االتحاد  دعم  إلى  وأشــارت 
فلسطين،  في  العاملة  والمرأة  الفلسطينية 
كما شجعت جميع المشاركات على مواصلة ما 
قمن به من عمل شجاع في الحركة النقابية.

الثاني وزير   وقد حضر الملتقى في اليوم 
العمل السيد جميل بن محمد حميدان الذي 
سعادته  عن  عبر  و  الحاضرة  بالوفود  رحب 
العربية  النسائية  النقابية  بالنخب  بلقائه 
البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  شاكرا 
على هذه المبادرة الرائدة إلقامة هذا الملتقى 
النقابي  العمل  أهمية  على  منوهًا  المثمر. 
االنتاجية  رفع  في  االيجابي  ودوره  التطوعي 

ومساهمته الفعالة في تطور سوق العمل.
نقابية  قيادات  الملتقى  هذا  في  وشاركت 
الجزائر،   : هي  عربية  دولة   14 من  نسائية 
فلسطين،  لبنان،  السودان،  مصر،  تونس, 
العربية  المملكة  العراق،  االردن،  سوريا، 
السعودية، اليمن، االمارات العربية المتحدة، 

الكويت و مملكة البحرين.



وفــي ختــام ملتقــى المــرأة العربيــة.. خــرج الملتقــى بتوصيــات مهمة 
للمــرأة العاملــة العربيــة بشــكل عــام .. والنقابيــة بشــكل خــاص : 

توصيات الملتقى
ومجالهــا  االساســي  دورهــا  اســتعادة  النقابــات  علــى   -
ــر  ــه بعــض المنظمــات الغي ــذي اســتحوذت علي الحقيقــي ال

حكوميــة.
- إبراز القضايا االجتماعية وأثرها على الحركة النقابية.

ــة  ــل )االموم ــالت مث ــا العام ــي قضاي ــات تبن ــى النقاب - عل
،الرضاعــة ، تربيــة االطفــال ، المســؤوليات العائليــة......(

- زيــادة الــدورات التدريبيــة للنقابيــات فــي الوطــن العربــي 
إلدماجهــن فــي الحركــة النقابيــة وتطورهــا.

ــم  ــة لدع ــة تفاعلي ــي عربي ــل اجتماع ــبكات تواص ــق ش - خل
ــي. ــط المهن ــي الوس ــالت ف ــا العام قضاي

- تبنــي قضايــا المــرأة ذات االحتياجــات الخاصــة، ومــن هــي 
بحاجــة إلــى الدعــم والمســاندة. 

- يمكــن اعتمــاد نظــام الكوتــا مرحليــا و انتقاليا في مســيرة 
التحــول إلبــراز قيــادات نســائية على الصعيد السياســي 

و االقتصادي و االجتماعي.
- العمل على تمكين العامالت للوصول الى مطالبهن. 

- تفعيــل دور النقابــات العماليــة للعمــل على ســن القوانين 
ــى  ــظ عل ــا و تحاف ــرأة حقه ــن للم ــي تضم ــريعات الت و التش

دورهــا.
- التضامــن مــع النســاء فــي ليبيــا و اليمــن و ســوريا و 
العــراق ودعــم قضاياهــن ومســاندتهن فــي معاناتهــن. 
ــد  ــطينية ض ــرأة الفلس ــال الم ــع نض ــم م ــن الدائ - التضام
الممارســات و االنتهــاكات لحقوقهــن وتحريــر األســيرات 

ــالل.  ــجون األحت ــي س ــات ف القابع
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تنافس ) مصري ..ليبي ..جزائري ( على منصب األمين 
العام التحاد العمال العرب في فبراير المقبل

o  رجب معتوقo  محمد وهب اهلل 

o   اجتماع المجلس المركزي بالقاهرة 

o  تيلي عاشور 

منصب  على  الترشيح  بــاب  أغلق 
العرب   العمال  التحاد  العام  األمين 
 31 في  مقررًا  كان  كما   )ICATU(
 3 ترشح  أن  بعد  الماضي،  أكتوبر 
والجزائر  وليبيا  مصر  من  مرشحين 
في  الــعــام  األمــيــن  منصب  لشغل 
االنتخابات التى ستجري فى اول فبراير  

2015 بالجزائر. 
عربية  اتحادات   3 ترشح  قد  وكان 
حاليًا  يشغله  الــذي  المنصب  لنيل 
السيد رجب معتوق الذي تنتهى واليته 
الوطني  االتحاد   : هم  فبراير  أول  
معتوق  رجب  ومرشحه  ليبيا  لعمال 
الجزائريين  للعمال  العام  واالتحاد   ،
مرشح  وأخيرًا   ، عاشور  تلي  ومرشحه 
مصر   عمال  لنقابات  العام  االتحاد 

محمد وهب اهلل .
بكل  حاليَا  العامة  األمانة  وتقوم 
تحضيرات  من  منها  مطلوب  هو  ما 
لعقد دورة المؤتمر العام الثالثة عشر 
الجزائر  في  عقدها  ,المقرر  لالتحاد 

خالل الفترة 1-3 فبراير 2015 ، وفقا 
ان  حيث   ، المحددة  الزمنية  للمدة 
معظم وثائق المؤتمر اصبحت جاهزة.

توجيه  العامة  ــة  األمــان ــدأت  وبـ
في  األعــضــاء  للمنظمات  الــدعــوات 
والدولية  العربية  والمنظمات  االتحاد 
الدورة  هذه  في  للمشاركة  المدعوة 

من المؤتمر.
وقال األمين العام رجب معتوق في  
هذه  تكون  ان  أتمنى   «  : له  تصريح 
تظاهرة  العام  المؤتمر  من  الــدورة 
على  الحفاظ  اجل  من  عربية  عمالية 
القيم والمبادئ والتوابث التي يناضل 
لنقابات  الدولي  االتحاد  اجلها  من 
عام  تأسيسه  منذ  العرب  العمال 
تاريخية  محطة  تكون  وان   ،1956
مسيرته  خالل  االتحاد  اداء  لتقويم 
ظل  في  خاصة  الطويلة  النضالية 
الحركة  واجهتها  التي  التحديات 
السنوات  طيلة  العربية  النقابية 

الخمس االخيرة.«



سبـعـــة مرشحيـن يتنافســـون علـى منــصب المديــر 
العــــام لمنـظمة العمـل العربيـة

فــــي االنـتخــابــات المقــرر انعقــادهـا فـي إبـريـل القــادم

o  رشيد درباس الجمال

o  فايز المطيري 

o  عدنان الراغب

o  جمال أغماني 

o  د. أحمد البرعي 

o  د.صالح حمدي الزرو

o  نصار الربيعي 

o  رشيد درباس الجمال

لمؤتمر   41 ــدورة  ال تشهد 
التى  المقبل  العربى  العمل 
إبريل  فى  القاهرة  تستضيفها 
لشغل  سباعية  منافسة  القادم 
لمنظمة  العام  المدير  منصب 
الحالي   ALO العربية  العمل 
الذي يشغله السيد احمد محمد 
استقالته  قدم  والــذي  لقمان، 
تقبل  ان  المفترض  من  وكان 
ولكن بسبب  في مارس 2014 
العمل  منظمة  مؤتمر  تأجيل 
مغادرت  تأجل  فقد  العربية 
الدكتور احمد لقمان الى مارس 

.2015
ويتنافس على منصب المدير 
العربية  العمل  لمنظمة  العام 
هم:  سبع  مرشحون   ،A.L.O
وزير  البرعى  أحمد  الدكتور 

الحكومة  مرشح  السابق  العمل 
المطيرى  وفــايــز  المصرية، 
الكويت  عمال  اتــحــاد  رئيس 
مرشح حكومة الكويت، وعدنان 
أبو الراغب عضو غرفة الصناعة 
والتجارة باألردن مرشح حكومة 
وزير  الربيعى  ونصار  األردن، 
حكومة  مرشح  العراقى  العمل 
وزير  أغمانى  وجمال  العراق، 
حكومة  مرشح  السابق  العمل 
ممثل  الجمال  ورشيد  المغرب، 
حكومة  مرشح  أعمال  أصحاب 
وكيل  حمدي  صــالح  و  لبنان، 
حكومة  مرشح  العمل  وزارة 

فلسطين.
وكشف مراقبون نقابيون أن 
المرشح الكويتى ورئيس االتحاد 
العام لنقابات عمال الكويت هو 

بمنصب  الفوز  فى  حظا  االوفر 
إلى  مستندين  العام  المدير 
أهمها  االعتبارات  من  مجموعة 
تربط  التى  العالقة  طبيعة 
بقضايا  المطيري  فايز  الرفيق 
الوطن  فى  والتشغيل  العمل 
العربى وخصوصا على المستوى 
الدولى و تعززت حظوظ المرشح 
بالمنصب  الفوز  فى  الكويتى 
بدعم  ــدا  وعـ تلقى  ان  بعد 
وفود  من  التصويت  فى  كامل 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
واعتبر مرشحا لمجلس التعاون 

الخليجى. 
كثرة  أن  المراقبون  وكشف 
على  ستعمل  المرشحين  عدد 
وبالتالى  ــوات  ــ االص تفتيت 
التصويتية  الــقــوة  ستكون 

الخليج وهي سوف تكون  لدول 
المؤثرة فى كفة أحد المرشحين 
داخل  خالفات  وجــود  ظل  فى 
مصر حول الدكتور أحمد البرعى 
الذى يعانى من فتور فى العالقة 
مع االتحاد العام لنقابات عمال 
مصر نتيجة لدور البرعي السيء 
العمالية  الحركة  تفتيت  في 
المصرية وقيامه بتنفيذ اجندات 
الدولي  واالتحاد  بور  شــاروون 
تربطه  والذى   ITUC للنقابات 
الهستدروت  مع  قوية  عالقات 

األسرائيلي. 
عمال  نقابات  اتحاد  وتربط 
باتحادات  قوية  عالقات  مصر 
الكلمة  لها  والتي  عربية  عمال 
والتأثير  التصويت  توجيه  فى 

على حكوماتها.
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االتحاد العالمي واالتحاد الدولي في كفتي ميزان
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

تنقسم  العالمية   النقابية   ــحــادات  االت
للنقابات  العالمي  االتحاد  هما   اتحادين  الى 
الدولي  واالتــحــاد  أثينا،  ومقره    )WFTU(

للنقابات )ITUC( ومقره جنيف.  

اإلنقسام؟  هذا  لماذا  كثيرون..  يتسائل 
اتحاد  العالم في  نقابات  تتفق جميع  ولماذا ال 
التساؤالت  عمالي مشترك؟ ولإلجابة على هذه 
 )WFTU( البد أن نضع االتحاد العالمي للنقابات
كفتي  في   )ITUC( للنقابات  الدولي  واالتحاد 

ميزان.

التأسيس .. وأسبابه 
منذ 65 عاما، تأسست الفيدرالية  العالمية 
أكتوبر   3 في  باريس  في   )WFTU( للنقابات 
مليون   67 عن  مندوبون  بمشاركة   ،1945

عامال من 55 بلدا و20 منظمة دولية. 
للنقابات  العالمي  االتحاد  قرارت  أول  وكان 
والعمل  الحرب  وأسباب  الحرب  ”مكافحة  هو 
ومستقر«،  دائم  سالم  إلى  التوصل  اجل  من 
االتحاد  فيها  تأسس  التي  الفترة  بحكم  وذلك 
والتي تزامنت مع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
المتحدة  الواليات  بين  الباردة  الحرب  وبداية 

واالتحاد السوفيتى وحلفائهم.

هذا  في   )WFTU( العالمي  االتحاد  وطالب 
من  النقابية  الحركات  جهود  بتكريس  القرار 
جميع البلدان في الكفاح من أجل القضاء الكامل 
العمال  جميع  واتحاد  الفاشية،  على  والسريع 

لضمان عدم هيمنة هذه القوى الظالمة. 

مؤتمر  في  صدر  الذي  الثاني  القرار  وأتى 
المبادئ  حدد  والذي  األول  العالمية  النقابات 
العمال  نقابات  حقوق  لميثاق  األساسية 

واحتياجاتهم العاجلة بهذه المطالب :
• حق الشعب العامل في تنظيم نفسه.

التمييز  أشكال  من  شكل  كل  من  التحرر   •
اللون  أو  العقيدة  أو  العرق  القائم على أساس 

أو الجنس.

• الحق في العمل واإلجازات مدفوعة األجر.
• المساواة في دفع األجور ومستوى اعلي من 

المعيشة )السكن ، والغذاء، الخ...(.
ضد  ضمانات  وتوفير  االجتماعي  الضمان   •

البطالة ، والمرض ، والحوادث والشيخوخة. 

للنقابات  العالمي  االتحاد  تأسس  هكذا 
الحروب  ومرارة  المعاناة  خضم  من   )WFTU(
ضد  واالتحاد  السالم  على  أهدافه  ..ليبني 
اعلن  اسرائيل  دولة  اعالن  وبعد  الفاشية.. 
الفلسطينية   للقضية  انحيازه  العالمي  االتحاد 
قاطع اي منظمة تتعامل مع الكيان الصهيوني. 
وهذه األهداف مغايرة لتأسيس االتحاد الدولي 
للنقابات )ITUC( ، والذي تأسس في األول من 
اندماج  بعد  فيينا،  بالعاصمة   2006 نوفمبر 
الحرة  العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  بين 

واالتحاد العالمي للعمل. 

تم  كما  االتحاد  هذا  تأسيس  سبب  وكــان 
النقابات  بين  الدولي  التعاون  هو  إعالنه، 
والحمالت العالمية، والدعوة داخل المؤسسات 

العالمية الكبرى للدفاع عن حقوق العمال.

الحراكّ ..والنضال 
قام  التي  التحركات  لوصف  ننتقل  وعندما 
والدولي،  العالمي  العماليين  االتحادين  بها 
قام  قد   )WFTU( العالمي  االتحاد  أن  نجد 
 1947 و   1946 عامي  مكثفة  تضامن  بحملة 
اسبانيا  في  للفاشية  المناهضة  للقوات  دعما 
المتحدة  األمــم  إقناع  في  ونجحت  واليونان 
من  سفرائها  بسحب  األعضاء  الدول  بتوصية 

مدريد. 

قمة  في  النقابية  الحقوق  عن  الدفاع  وكان 
المطالبات، والتضامن مع العمال الذين كانوا 
ضحايا القمع ، بما في ذلك العمال في األقاليم 

المستعمرة. 

إيــران  إلــى  الخاصة  البعثات  ــال  إرس وتــم 

الحريات  وقمع  النقابيين  اعتقال  تم  عندما 
أعقاب  في  إفريقيا  جنوب  وإلى  الديمقراطية، 

القمع الوحشي على إضراب عمال المناجم.

القضية  العالمي  ــاد  ــح االت نــاصــر  كما 
المنتمية  المنظمات  كل  ودعى  الفلسطينية 
لهو لدعم النضال الفلسطيني في وجه المحتل 

الصهيوني.

للنقابات  الدولي  االتحاد  دور  أقتصر  بينما 
المؤتمرات..والعبارات  عمل  على    )ITUC(
الفضفاضة التي تدعم مطالب العمال للبلدان 
المستوطنات  نقابات  بينها  من  لها  المنظمة 
التطبيع  الى  يدعو  االتحاد  وهذا  اإلسرائيل. 
مع الكيان الصهيوني من خالل قبول عضوية 
االتحادات العربية للجلوس مع ممثلي اتحادات 

المستوطنات األسرائيلية.

االتحاد الدولي والمؤامرة  
الدولي  االتحاد  حاول  األخيرة  األونــة  وفي 
الدولي  االتحاد  على  االستيالء   ITUC للنقابات 
اجل  من   )ICATU( العرب  العمال  لنقابات 
استخدامه للتطبيع مع الهستدروت األسرائيلي 
من خالل المؤسسات النقابية العربية األعضاء 
فيه. وعندما فشل في ذلك أسس االتحاد العربي 
للنقابات وهو اتحاد تحت سيطرة شاروون بور 

 .ITUC رئيسة األتحاد الدولي للنقابات
حدث  ما   )ITUC( الدولي  االتحاد  واستغل 
ما سمي  زعزعة خالل  العربية من  البلدان  في 
وانقسامات  ثــورات  من  العربي«  الربيع   « بـ 
من  ويــأزم  العربية  الــدول  داخــل  ..ليتغلغل 
داخلها،  البلبلة  إثـــارة  مــحــاواًل  صراعاتها 
فاألضرابات العمالية بهدف شل األقتصاد كان 
في  الوطنية  الصناعة  على  القضاء  هو  هدفها 
بلدان  من  تحويلها  بهدف  العربية  البلدان 

منتجة الى بلدان مستهلكة.
ونسى الدولي للنقابات )ITUC(  الهدف الذي 
وكان   ،2006 عام  التأسيس  مؤتمر  في  أعلنه 

مناصرة العمال...ودخل في أهداف أخرى 



على  حرب  للنقابات  الدولي  األتحاد  وشن 
 2882 للشكوى  تبينه  خالل  من  البحرين 
بالبحرين.  مــرت  التي  االحـــداث  بخصوص 
لمنع  قطر  دولة  على  الهجوم  محاوالته  وأخر 
استضافة كأس العالم في 2020 بقطر.  ولم 
األجانب  العمال  آن ذاك مناصرة  أهدافه  تكن 
بل  اإلعالم..  وسائل  في  به  التصريح  تم  كما 
 )ITUC( بسبب عدم سماح قطر لالتحاد الدولي
تم  ما  وهو  هناك..  اإلقليمي  مركزه  بفتح 
تسريبه عن شاروون بورو األمين العام لألتحاد 
اتحاد  مع  لقاءاتها  أحد  )ITUC خالل   ( الدولي 

عربي متواطىء معها في مملكة البحرين. 

األمين العام .. وتاريخه 
الجانب  عن  الكثير  بورو  شاروون  تملك  وال 
النقابي.. فهي لم تشارك في إضراب، ودرست 
عام  في  ويلز  ساوث  نيو  جامعة  في  شاروون 
1976 ثم بدأت مهنة التدريس في المدارس 
شــارون  شغلت   2010 عــام  وفــي  الثانوية، 
بينما  الدولي...  لالتحاد  العام  األمين  منصب 
النقابيين  تحاول شارون تجنيد اكبر عدد من 
ــدورات  ال خــالل  من  العربية  المنطقة  في 

والسفرات النقابية وذلك بهدف زيادة السلطة 
التي تملكها على تلك الدول.   

العام  األمين  يترأس  األخر  الجانب  وعلى 
العالمي  االتحاد  مافريكوس  جــورج  الرفيق 
الكفاح  في  كبير  باع  وله   )WFTU( للنقابات 
وانخرط  العالم،  عمال  لصالح  والنضال 
سنوات  من  الشعبي  الحراك  في  مافريكوس 
مصانع  من  عمله  من  مرتين  وطرد  دراسته. 
السياسي.  و  النقابي  نشاطه  بسبب  النسيج 
وشارك في نوفمبر تشرين الثاني عام 1973 
في انتفاضة الطلبة ضد الدكتاتورية التي قتل 
والشرطة.  الجيش  يد  على  مناضال   27 فيها 
واشتغل لمدة 14 عاما في مصنع كبير لآلالت 
الزراعية وانتخب رئيسا التحاد العمال. وترأس 
شغل  حتى  النقابية  المناصب  من  العديد 
في  العالمي  لالتحاد  العام  األمين  منصب 
انتخاب  أعيد   2011 وفي   ،2009 و   2007

جورج مافريكوس أمينا عاما.

اتحاد عمالي مشترك 
في  يختلفان  االتحادين  أن  نجد  هنا  ومن 

أهدافهما وأسباب نشأتهما..كما يختلفان في 
الدول المنضمة لهما..وهو أمر يعود غالبًا إلى 
والمفارقات  الدول  لهذه  السياسية  األجندة 

اإلجتماعية واإليدلوجية بينها.

من جانبه رفض االتحاد الحر لنقابات عمال 
عمالي  التحاد  ينضم  أن   )BFLUF( البحرين 
االتحاد  مثل  الصهيوني  الكيان  فيه  يشترك 
الكيانات  يحرك   ..)ITUC( للنقابات  الدولي 
عليه  تمليه  مــا  نحو  الـــدول  فــي  النقابية 
مصالحه.... بينما سارع االتحاد األخر المصطنع 
عمال  لنقابات  العام  باالتحاد  والمسمى 
الدولي  االتحاد  الى  األنضمام  على  البحرين 
للنقابات ITUC من اجل الحصول على كرسي  

في منظمة العمل الدولية.

أطلق  الزمان،  من  القرن  ونصف  قرن  قبل 
يا   « عبارة  ماركس  كارل  األلماني  الفيلسوف 
عمال العالم اتحدوا »، ولكن هل من الممكن 
عمالي  اتحاد  في  العالم  عمال  كل  يتحد  أن 
تتدخل  العالمية  األمبريالية  أم ستبقى  واحد؟ 
في شؤون البلدان من خالل نوافذ نقابية تحت 

مسمى اتحادات عمالية وطنية.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  WFTU االتحــاد العالمي للنقابات ITUC  االتحــاد الدولي للنقابات
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وعد »الجبهة الشعبية لتحرير البحرين« .. تتبرأ من اتحاد العمال العرب!!!
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مقـال الرفيق عبداهلل جناحـي في صحيفة الوسـط .. يتنصل من تاريخ الجبهة الشعبية 

من  نقابية  اوســـاط  تفاجئت 
الهجوم الذي تشنه كوادر وعد ضد 
من   ICATU العرب  العمال  اتحاد 
عبداهلل  الرفيق  كتبه  مقال  خالل 
العدد  الوسط  جريدة  في  جناحي 
بتاريخ 2014/12/7، حيث   4474
العربي  االتحاد  تأسيس  فيه  بارك 
اتحاد  هو  و  المستقلة  للنقابات 
من  النيل  اجل  من  وجد  مصطنع 
  ICATU الــعــرب  العمال  اتــحــاد 
واتهم جناحي اتحاد العمال العرب 
» بإنه إنحاز إلى األنظمة السابقة« 
على  واضحًا  دلياًل  يقدم  ان  دون 

هذا االنحياز. 
و شرع جناحي نائب رئيس اللجنة 
»وعد«  الشعبية  للجبهة  المركزية 
العربي  االتحاد  في  التغزل  في 
مؤتمره  عقد  الــذي  و  المستقل، 
اياه  واصفًا  االردن  في  التأسيسي 
و  االجتماعي  للفرز  نتيجة  بإنه   «
السياسي بين طبقاته و من نتائج 

للربيع العربي«
و اسهب الرفيق جناحي القيادي 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  فــي 
االتحادات  اسماء  عد  في  البحرين 
المؤتمر  حضرت  التي  والمنظمات 
واكتفى بذكر اسماء االتحادات التي 
شكلت اتحاد شاروون بورو العربي, 
في رغبة واضحة في تضخيم قاعدة 
عمالية وراء هذا االتحاد المصطنع، 
وقد سرد السيد جناحي اسماء سبعة 
منسحبة  انها  على  عربية  اتحادات 
 ICATU العرب  العمال  اتحاد  من 
البحرين والذي  اتحاد عمال  ومنها 
اآلف   7 عن  اعضائه  عدد  يزيد  ال 
عضو و االتحاد العام لنقابات عمال 
اعضائه  عدد  يزيد  ال  والذي  عمان 
عن 5 آالف عامل واألتحاد التونسي 
حسين  يــرأســه  ــذي  والـ للشغل 
العباسي والذي تحالف لسنوات مع 
نظام زين العابدين بن علي وركب 

موجة الربيع العربي بعد سقوطه.
يذكر  ان  جناحي  االستاذ  وفات   
و  اليمن  لعمال  العام  االتحاد  ان 
االتحاد  و  للشغل  المغربي  االتحاد 
اتحاد  في  اعضاء  مازالوا  االردنــي 
منه  ينسحبوا  لم  و  العرب  العمال 

كما فعل العام البحرين او الشغل 
التونسي.

والتي  الطارئة  االتحادات  واما 
ــا كــاتــب الــمــقــال والــتــي  ــره ذك
الوليد  االتحاد  هذا  الى  انضمت 
الموريتانية  االتــحــادات  فهي 
مجموع   يزيد  ال  والــتــي  الثالثة 
عضو   3000 عن  اعضائها  عــدد 
اكثر  فيها  موريتانيا  ان  حيث 
ذكر  وكما  عمالي.  اتحاد   19 من 
اتحاد عمال ليبيا المستقل والغير 
وهو  الــواقــع  ارض  على  موجود 
شخص  من  مكونة  يافطة  مجرد 
النقابة  كحال  حالها  فقط  واحــد 
واما  الجزائر.  لمستخدمي  الوطنية 
اتحاد نقابات عمال فلسطين فهو 
النقابي  المطبع  سعد  شاهر  اتحاد 
وهــذا  الــهــســتــدروت,  مــع  األول 
معترف  غير  الفلسطيني  االتحاد 
الفلسطينية  الساحة  على  فيه 
التحرير  وان جميع هياكل منظمة 
الجبهة  فيها  بما  الفلسطينية 
غير  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
تناصر  وانما  االتحاد  لهذا  منضمة 
عمال  لنقابات  الــعــام  ــاد  ــح االت
حيدر  الرفيق  بقيادة  فلسطين 

ابراهيم.
 والموقف الجديد لكوادر الجبهة 
مبني  هو  البحرين  فرع  الشعبية 
الدولي  لالتحاد  الجميل  رد  على 
للنقابات ITUC  الذي دعم عبداهلل 
حسين في انتخابات منظمة العمل 
الدولية ILO كعضو االحتياطي في 

مجلس اإلدارة.
شارون  بين  المبرم  فاالتفاق 
الــدولــي  ــاد  ــح االت رئيسة  ــورو  بـ
في  واتباعها   ITUC للنقابات 
ترشيح  تدعم  ان  هو  البحرين, 
الدورتين  فــي  حسين  عــبــداهلل 
االتــحــاد  يــقــوم  و  السابقتين، 
البحرين  عمال  لنقابات  العام 
العمال  اتحاد  عن  االنشقاق  بدعم 
المنظمة  هي  و    ICATU العرب 
 1956 عام  آذار  في  تأسست  التي 
قاومت  و  االستعمار  ضد  وناضلت 
الصهيونية  و  االمبرالية  الخطط 
ضد المنطقة العربية لسنوات منذ 

تأسيسها.
و سبب حنق شارون بورو رئيسة 
 ITUC للنقابات  الدولي  االتحاد 
على اتحاد العمال العرب هو رفضه 
نقابي  مسمى  تحت  عالقات  أقامة 
و  االسرائيلي،  الهستدروت  مع 
و  السرائيل  كدعم  بــورو  شــارون 
عالقات  تطبيع  وارادت  اتحادها 
تأتمر  التي  العربية  ــحــادات  االت
المستوطنات  اتحاد  مع  بأمرها 
االسرائيلية، وهذا لب الهجوم الذي 
جناحي  عبداهلل  االستاذ  يبينه  لم 

في مقالته. 
 ICATU العرب  العمال  فاتحاد 
العالمي  ــاد  ــح االت إلــى  ينتمى 
اتحاد  هــو  و   WFTU للنقابات 
و  والصهوينية  االمبريالية   ضد 
و  الفلسطينية  للقضية  مناصر 
اغلب االتحادات العربية المناهضة 
نقابات  اتحاد  مثل  للصهيونية 
عدد  يبلغ   ــذي  ال و  مصر  عمال 
اتحاد  و  عامل  مليون   32 اعضائه 
الذي  و  الــســودان  عمال  نقابات 
و  عامل  مليون   6 اعضائه  يبلع 
الذي  و  سوريا  عمال  نقابات  اتحاد 
عامل  مليون   3 اعضائه  عدد  يبلغ 
و اتحاد عمال العراق بشقيه والذي 
مليون   5 اعضائهم  عــدد  يبلغ 
االتحاد  اعضاء في  عضو, جميعهم 

العالمي للنقابات . 
الرفيق  اتهام  إلى  بالنسبة  اما 
العمال  اتحاد  بإن  جناحي  عبداهلل 
العرب قريب من االنظمة و مدافع 
لعمال  العالم  االتحاد  فإن  عنها 
اإلردن ليس بعيد عن التعاون مع 
السلطات االردنية و قد تم اهمال 
عدم  و  المستقل  االردنــي  االتحاد 
مازن  االخ  مشاركة  مقابل  دعوته 
االتحاد  تأسيس  في  المعايطة 

العربي للنقابات. 
االستاذ  إلى  قدم  من  لألسف  و 
الالزمة  المعلومات  جناحي  عبداهلل 
جريدة  في  المنشور  مقاله  لكتابة 
الوسط فاته ان يقول له ان مركز 
ماهو  االمريكي  العمالي  التضامن 
المركزية  للمخابرات  واجهة  إال 
المنظمات  تمول  والتي  االمريكية 

ان  الممكن  من  التي  النقابية 
تحدده  الــذي  للخط  وفقًا  تعمل 

مصلحة هذه الدوائر.
ان  ايــضــًا  مقاله  عــن  ويغيب 
السابق  العقيد  اثاناسوف  بويكو 
هو  و  االمريكية  االستخبارات  في 
التضامن  لمركز  الحالي  الرئيس 

االمريكي و الذي مقره في قطر . 
وتاريخيا كانت الجبهة الشعبية 
ضد  بــإســتــمــرار  البحرين  فــرع 
وضد  الصهيونية  و  االمبريالية 
غير  من  و  اسرائيل  مع  التطبيع 
في  احتياط  مقعد  هل  الــواضــح 
منظمة العمل الدولية يكون ثمنًا 
للفكر  النظرية  المنطلقات  لتغيير 
لتتحول  و  الجبهة  لهذه  القومي 
من مركز ثقل إلى اداة من ادوات 
خالل  من  اسرائيل  مع  التطبيع 
لنقابات  العام  االتحاد  مشاركة 
نقابات  اتحاد  و  البحرين  عمال 
عمال المستوطنات االسرائيلية في 

 .ITUC  اتحاد الدولي للنقابات

o الرفيق عبداهلل جناحي  

o العقيد بويكو اثاناسوف
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o النقابي المرحوم حميد عواجي  

o النقابي محمد المرباطي 

o األمين العام الراحل حسن 

o األمين العام رجب معتوق 

اين الـ 220 مشارك!؟؟؟
لــم يتجــاوز حضــور مؤتمــر اتحــاد 
العــرب للنقابــات عن  40 مشــارك 
وال يبــدو واضحــا مــن اين اســتمد 
الرفيــق عبــداهلل جناحــي رقم 220 
مشــارك الــوارد فــي مقالــه. ويبدو 
ان المعلومــات التــي  اعطيــت لــه 
كان الهــدف منهــا اظهــار ان هــذا 
مطالــب  صنيعــة  هــو  االتحــاد 
رغبــة  وليــس  العــرب  العمــال 
المؤسســة  اجنبيــة فــي تدميــر 
القوميــة  النقابيــة  العربيــة 
العــرب   العمــال  لــكل  الجامعــة 
فــي مختلــف مراحــل نضالهــم. 

التاريخ النضالي التحاد العمال العرب ودعمهم لعمال البحرين
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ــل  ــة العم ــات وحري ــكيل النقاب ــا بتش ــد مطالبته ــة وأي ــة البحريني ــادات النقابي ــرب القي ــال الع ــاد عم ــم اتح دع
ــنة 2002  ــم 33 لس ــة رق ــات العمالي ــون النقاب ــك قان ــة المل ــدر جالل ــى ان أص ــبيعنات وال ــذ الس ــي من النقاب
الــذي علــى أساســه تشــكلت النقابــات العماليــة فــي مملكــة البحريــن والــذي اعطــى العمــال ادوات الدفــاع عــن 

ــم. مصالحه

وكان ممثــل العمــال البحرينييــن فــي ذلــك الوقــت همــا النقابييــن المرحــوم حميــد عواجــي ومحمــد المرباطــي 
والذيــن اســتطاعوا تمثيــل عمــال البحريــن علــى رغــم مــن الضغوطــات المختلفــة البدالهــم بممثلــي اللجــان 
المشــتركة. وقــد قامــت قيــادة اتحــاد عمــال العــرب بعــدة زيــارات الــى البحريــن برئاســة  األميــن العــام الســابق 
الجزائــري حســن جمــام مــن اجــل اقنــاع حكومــة البحريــن للســماح بتأســيس النقابــات واالتحــادات العماليــة وقــد 
تــم فتــح قنــوات الحــوار مــع وزيــر العمــل الســابق الســيد عبدالنبــي الشــعلة بهــدف اقامــة حــوار حقيقــي مــن 
اجــل تأســيس حركــة نقابيــة حــرة بالبحريــن. وبــدأت الزيــارات فــي نهايــة التســعينات وتعــددت بعــد ذلــك. الــى 
ان بــدأ المشــروع األصالحــي لجاللــة الملــك ورغبــة جاللتــه فــي وجــود قــوة حقيقيــة تدافــع عــن مطالــب العمــال 
وتحقــق احالمهــم. وقــد امــر وقتهــا الملــك بجعــل األول مــن مايــو عيــد للعمــال باالضافــة الــى مشــاركة العمــال 

فــي اربــاح الشــركات.

كان موقــف اتحــاد عمــال العــرب بقيــادة امينــه العــام الســابق حســن جمــام مشــرفا وكان ايضــا موقــف نائــب 
األميــن العــام للشــؤون العربيــة والدوليــة فــي ذلــك الوقــت الرفيــق رجــب معتــوق مشــرفا فــي دعــم الحركــة 
النقابيــة العربيــة والضغــط علــى اصحــاب القــرار مــن اجــل  اقناعهــم  بــان افضــل مدافــع عــن حقــوق العمــال 

هــم الحركــة النقابيــة المنبثقــة مــن القواعــد العماليــة فــي المصانــع والمؤسســات,

ــي  ــؤولين ف ــى المس ــا عل ــن جانبه ــط م ــاول ان تضغ ــة تح ــرات االجنبي ــر المخاب ــت دوائ ــت كان ــك الوق ــي ذل ف
البحريــن مــن اجــل قطــع الطريــق علــى  تمثيــل عمالــي صحيــح بحجــة انــه ســوف يخلــق مطالبــات اقتصاديــة 

ــا. ــة له ــة ال  نهاي واجتماعي

وقــد حضــر حســن جمــام االميــن العــام التحــاد العمــال العــرب ICATU تأســيس األتحــاد العــام لنقابــات عمــال 
ــذا  ــي ه ــم ف ــون بينك ــعدني أن أك ــر: »يس ــام المؤتم ــه ام ــي كلمت ــال ف ــر 2004. وق ــخ 14 يناي ــن بتاري البحري
ــم  ــدم إليك ــة أن أتق ــي بداي ــمحوا ل ــن، اس ــي البحري ــة ف ــة النقابي ــدة للحرك ــى والدة جدي ــهد عل ــر ألش المؤتم
باســمي وباســم اخوتــي فــي األمانــة العامــة لالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب، بأطيــب التحيــات، متمنيــا 
لمؤتمركــم النجــاح فــي تقديــم رؤيــة واضحــة وناضجــة لواقــع العمــل والعمــال ولعمليــة التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة فــي البحريــن«.



دبابيس نقابية

بقلم / غازي الحمر 

العامل  24

هل السنوات العجاف قادمة؟؟

هنــاك هبــوط حــاد فــي أســعار برميــل النفــط، فبعــد أن كان يفــوق 100 دوالر أصبــح أقــل مــن 
70 دوالر وكمــا يقــال أن هنــاك زيــادة فــي المعــروض اإلنتاجــي للنفــط تســببت فــي إنخفــاض 
ســعره ومــن جانــب آخــر محليــًا ميزانياتنــا فــي مملكــة البحريــن تعتمــد علــى أســعار النفــط 
بحكــم هيمنــة النفــط علــى إقتصادنــا الــذي بات يشــكو والحكومــة قد صرحــت بالصحــف عالنية 
وألكثــر مــن مــرة بــأن هنــاك عجــز بالميزانيــة وصلــت معدالتــه بالميليــارات، وباألمــس القريــب 
صرحــت إدارة التأمينــات اإلجتماعيــة بــأن هنــاك عجــز دائــم لصنــدوق التأمينــات اإلجتماعيــة 
خصوصــًا وأن نســب المتقاعديــن باتــت تقتــرب مــن اإلشــارة لزيــادة تفــوق عــدد المشــتركين!! 
وعلــى حــد تفســير وتعبيــر إدارة التأمينــات أن ســبب ذلــك يعــود لسياســة التوجــه والتشــجيع 

علــى حــاالت التقاعــد المبكــرة....!!

إن مــا ســلف ذكــره لــم تجــود بــه تكهناتنــا بــل جــاء متصــدرًا صحفــات الجرائــد وعلــى لســان 
المســؤولين والخبــراء والمستشــارين.... ســواًء علــى الصعيــد المحلــي أو العالمــي وتلــك 
ــا  ــلبية بواقعه ــا الس ــا وتداعياته ــاءت نتائجه ــة إذا ج ــة ومفزع ــات مخيف ــرات والتصريح المؤش
الثقيــل علــى الفئــآت الدنيــا فــي المجتمــع والعمــال وغيرهــم مــن أصحــاب الدخــول المحــدودة 
والتــي تعانــي مــن أوضــاع معيشــية صعبــة والخشــية أن يكون هــذا الوضــع اإلقتصــادي المتأرج 
مصحوبــًا بموجــة غــالء فــي األســعار فــي ظــل تدنــي األجــور وهبــوط قدرتهــا الشــرائية، وكلنــا 
يتذكــر أن نوابنــا األفاضــل عندمــا طرحــوا فــي الــدورة الســابقة »تلميعــًا لمواقفهــم« مقتــرح 

زيــادة األجــور جاءهــم الــرد بــأن الميزانيــة ال تســمح بذلــك وبحاجــة إلنعــاش مــن عجزهــا!!

ــوم  ــال الي ــه الح ــيكون علي ــا س ــرون فم ــة وعش ــل مائ ــعر البرمي ــوم كان س ــك ي ــد كان ذل وق
وقــد تدنــى ســعره؟ ال نعتقــد بــأن البنــك الدولــي ســيقدم لنــا حلــواًل وال الخبــراء الذيــن نأتــي 
بهــم ليزيــدوا الطيــن بلــه..... وإســطوانة تنويــع مصــادر الدخــل أصبحــت مــن أطــالل الماضــي 
فــال زالــت الميزانيــة العامــة تعتمــد علــى دخــل النفــط بنســبة 70% وربمــا أكثــر مــن ذلــك. 
ــان ال  ــماله جب ــد ورأس ــاص مقع ــا الخ ــي وقطاعن ــاد العالم ــزات اإلقتص ــة له ــا عرض وإقتصادن
يغامــر بــه فــي عمليــة التنميــة الصناعيــة واإلقتصاديــة الفعلــي بــل ال يتعــدى حقــل المضاربات 
العقاريــة، إذًا هــذا هــو حــال واقــع إقتصادنــا الــذي تتــم قــراءة التعويــذات الســحرية عليــه!! منــذ 
ســنوات ولكــن دون جــدوى والميزانيــة العامــة باألســاس وليــدة هــذا اإلقتصــاد الــذي ركــن إلــى 

كبوتــه وتعثــره فــي حقــل الفســاد منــذ زمــن بعيــد. 

ــم  ــن ال نعل ــة ولك ــون مجدي ــد تك ــة ق ــل مطروح ــة ببدائ ــة العام ــاش الميزاني ــوات إنع إن دع
متــى ســتفعل، فــال يختلــف إثنــان علــى ضــرورة ترشــيد اإلنفــاق أو فــرض ضرائــب ســواء علــى 
التحويــالت الماليــة والتــي بالمالييــن أو الدخــول المرتفعــة ســواء للشــركات أو المؤسســات، إال 
أن هــذه المعالجــات والبدائــل لألســف الزالــت مكانــك ســر..... فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
ــم كشــف  ــة مــن اإلفــالس تعــود لعــام 2002 حينمــا ت ــات اإلجتماعي ــدوق التأمين شــكوى صن
الفســاد وســوء اإلســتثمار ...إلــخ. ولكــن حتــى يومنــا هــذا ال بدائــل وال حلــول بالرغــم مــن رفــع 
نســب اإلشــتراكات التأمينيــة علــى المشــتركين أآل يعنــي ذلك بأن الجهــات المســؤولة والمعنية 
ولكأنهــا تقــف عاجــزة وتتجــه نحــو مزيــد مــن األفــق المســدودة فالتأمينــات اإلجتماعيــة بعــد 
أن شــجعت علــى التقاعــد المبكــر وشــرعت لــه اليــوم نجدهــا تشــكو منــه وتبحــث عــن حلــول 
ــي  ــول ه ــب بحل ــتقبل القري ــي المس ــا ف ــتخرج علين ــا س ــه بأنه ــك في ــا الش ــه....!! و مم لعالج

األســوأ ســيدفع ثمنهــا المتقاعــدون ليــزداد وضعهــم المعيشــي تأزمــًا. 

ــاس  ــى أنف ــم عل ــوم وتجث ــن ي ــًا ع ــول يوم ــة تتغ ــرات اإلقتصادي ــات والمؤش ــك المقدم إن تل
ــا بالمجتمــع ككابــوس مرعــب يشــي بمســتقبل غيــر مأمــون ووضــع معيشــي  الطبقــات الدني
ــص  ــة وتتقل ــا األحزم ــهد فيه ــي تش ــاف الت ــنوات العج ــدوم الس ــذر بق ــه ين ــتقر وكأن ــر مس غي
ــه  ــة في ــع مطالب ــكاس لواق ــا إنع ــوداوية ولكنه ــذه س ــا ه ــون نظرتن ــد تك ــة وق ــا األرغف فيه
الطبقــة العاملــة بقياداتهــا النقابيــة أن تعــد عدتهــا لــه للتعاطــي معــه مــن منطلــق الدفــاع 

ــها. ــروف عيش ــتقرار ظ ــا وإس ــبها وحقوقه ــن مكاس ع

إدخــال  المعارضــة  أوســاط  تحــاول 
أســماء بعــض مــن أتباعهــا فــي قوائــم 
خــالل  مــن  الجديــد  الــوزاري  التشــكيل 
ــرة. ــة و ذات خب ــماء صحيح ــع أس ــرها م حش

* * * * * * *

أشــاع مســؤول فــي وزارة العمــل يعتبــر 
ــدى  ــس ل ــر و لي ــدى الوزي ــف ل ــه موظ نفس
ســعيد  الوزيــر  أن  البحريــن،  حكومــة 

القادمــة. الــوزارة  بالتشــكيل 

* * * * * * *

طــرف إداري يحــاول إعاقــة اإلمتيــازات التــي 
ــة،  ــج واهي ــا بحج ــة ألعضائه ــا النقاب تقدمه
أوامــره  أعطــى  الكبيــر  المســئول  و هــذا 
ــى عقــد شــراء الســيارات  ــع عل لعــدم التوقي
ممــا أدى إلــى تعطــل مصالــح العمــال.  علمــًا 
بــأن هــذا المســئول بتفكيــره الســطحي 
يوهــم نفســه بــأن توفيــر المــال علمــًا بــأن 
هــذا المــال مــال العمــال و ليــس الشــركة.

* * * * * * *

قامــت بعــض األطــراف فــي اإلدارة التنفيذية 
لشــركة البــا بعقــد إجتمــاع مــن أجــل تدارس 
طــرق التعامــل مــع العمــال فــي حــال زادت 

األربــاح عــن 200 مليــون دوالر.

* * * * * * *

ــا مــن اإلهمــال الشــديد و  ــادي الب ــي ن يعان
ــة لبركــة الســباحة  آخرهــا عــدم وجــود مظل
بســبب أن الهيــكل الداعــم غيــر مطابــق 
للمواصفــات و مــازال الموضــوع عالــق منــذ 

ــر مــن ســنتين أكث

* * * * * * *

الوزيــر  العمــل مــن خــالل  تتدخــل وزارة 
نفســه لصالــح إتحــاد مصطنــع بهــدف زيــادة 
عضويتــه ، و عندمــا يحــاول اإلتحــاد الحــر 
المغتصبــة  إعضائــه  الــوزارة عــن  ســؤال 
إشــتراكاتهم يأتــي رد الــوزارة إنهــا ال تتدخل 

ــات. ــن النقاب ــة بي ــم العضوي ــي قوائ ف

* * * * * * *

اشــتراطات  وضــع  العمــل  وزيــر  يحــاول 
ــى  ــع العمــال االجانــب مــن االنتســاب إل لمن

النقابــات. 


