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تجربة المرأة العاملة في السودان 

مقابلة مع وكيل الوزارة المساعد 

احتفالية في تكريم قدامى العاملين 

البحريــن  لمتقاعــدي  الوطنــي  ااتحــاد  عقــد 
ــة المــرأة المتقاعــدة فــي  ــة نقاب ــدوة عــن »تجرب ن
الســويدي.  أمــل  ااســتاذة  الســودان«، قدمتهــا 
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ــل  ــع وكي ــوًا م ــوارًا مط ــا ح ــة ألب ــرة نقاب ــرت نش أج
ــد  ــور محم ــل الدكت ــئون العم ــاعد لش ــوزارة المس ال
العامــل  واقــع  عــن  معــه  لتتحــدث  اأنصــاري 

البحرينــي ومســتقبل العمــل فــي البحريــن.

احتفلــت شــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب. )ألبــا(،  
بتكريــم 260 عامــًا ممــن أمضــوا  10 ســنوات فــي 
خدمــة الشــركة، وذلــك خــال حفــل تكريــم قدامــى 

العامليــن الــذي أقيــم بنــادي ألبــا. 

تلقــى صاحــب الســمو الملكــي 
ــلمان ال  ــن س ــة ب ــر خليف اأمي
ــوزراء الموقــر  خليفــة رئيــس ال
حفظــه اه ورعــاه برقيــة شــكر 

مــن نقابــة عمــال البــا. 
و شــكرت النقابــة  ســموه علــى  
توجيهــه باعتمــاد ااتحــاد الحــر 
لنقابــات عمــال البحريــن ممثا 
منظمــة  مؤتمــر  فــي  اصيــا 
العمــل العربيــة ودعمــه الــا 
محــدود لعمــال البحريــن، مــن 
لهمومهــم.)  تصديــه  خــال 

 )2 ص  التفاصيــل 

سمـو رئيس الـوزراء يتلقى برقية شكـر من نقابة الـبا

)بيك اب( لنقل المرضى بدًا من سيارة إسعاف !!
اإســعاف  ســيارات  اختفــت  لقــد 
المصابيــن  لنقــل  المخصصــة 

البــا. مــن  فجــأة  والمرضــى 
 وأصبــح المســعفون يســتخدمون 
ســيارات النقــل ) بيــك اب ( للوصول 
بــأن  متعذريــن  المرضــى  إلــى 
ســيارات اإســعاف تحــت الصيانــة!! 

) التفاصيــل ص 13(  

هل تعاني من أعراض 
نقص فيتامين )د( ؟

جناحي بطًا للصحة والسامة في بريطانيا 
الشــؤون  مســؤول   فــاز 
البــا   بنقابــة  العماليــة 
الرفيــق احمــد اســماعيل 
عالميــة  بجائــزة  جناحــي 
والســامة  الصحــة  فــي 
مجلــس  مــن  والمقدمــة 
البريطانــي..  الســامة 

)18 ص  )التفاصيــل 

إن أعــراض نقــص فيتاميــن ) د ( 
ــن  ــذا الفيتامي ــص ه ــدة، ونق عدي
ومشــاكل  أمــراض  إلــى  يــؤدي 
 )  12 ص  التفاصيــل   (  .. وخيمــة 

عـمـال الـبـا 



البحرين  ألمنيوم  شركة  أعلنت 
األمنيوم  مصاهر  ــد  أح ــا(،  ــب )ال
اختيار  اليوم  العالم،  حول  الرائدة 
رئيسها التنفيذي تيم موراي ضمن 
تنفيذي  رئيس   100 أفضل  قائمة 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في 
أفضل  جوائز  حفل  ضمن  الخليجي 
أقيم  الــذي  التنفيذيين  الرؤساء 
ــارات  اإم بدولة  دبــي  في  مؤخرًا 

العربية المتحدة.

قائمة  ضمن  أيضًا  موراي  وجاء 
تم  تنفيذين  ــاء  رؤس خمسة  من 
البحرين  مملكة  من  اختيارهم 
السابق  التنفيذي  الرئيس  شملت 
ــان،  وي آان  بتلكو  لمجموعة 
البحرين  لبنك  التنفيذي  والرئيس 
محمد،  إبراهيم  محمد  اإسامي 
لمصرف  التنفيذي  والــرئــيــس 
تقي،  ــداه  ــب ع يــوســف  ــام  ــس ال

الخليج  لبنك  التنفيذي  والرئيس 
وتكرم  سوكريه.  ــح  راب المتحد 
التنفيذيين  الرؤساء  أفضل  جوائز 
ترندز وكلية  التي تنظمها مجلة   -
 Trends( اأعمال  إدارة  انسياد 
 magazine and INSEAD

Business School( بالتعاون مع 

حوكمة، المعهد اإقليمي لحوكمة 
ــادة  ري فــي  اأفــضــل   - الشركات 
مجلس  دول  منطقة  في  اأعمال 
تكرم  كما  الخليجي.  الــتــعــاون 
أو  المتميزين  التنفيذيين  الرؤساء 
»خلق  في  الفعالة  اأدوار  أصحاب 
على  والمحافظة  العمل،  فــرص 
وتطبيق  للمساهمين،  الربحية 
في  والمساهمة  الشركات،  حوكمة 

التغيير« في المنطقة.
رئيس  قال  المناسبة،  وبهذه 
بن  دعيج  الشيخ  البا  إدارة  مجلس 

سلمان بن دعيج آل خليفة مهنئًا 

موراي : »نشعر بالفخر بهذا 
تيم  عليه  حصل  الذي  التكريم 
تأثيرًا  القادة   أكثر  ضمن  ليصبح 
في المنطقة. وا شك أن تيم قائد 
مهم  بدور  اضطلع  ومبدع  متفان 

في تحقيق استراتيجية النمو  

نيابة  وأود  البا.   في  والنجاح 
عن مجلس اإدارة أن أهنئ موراي 
يقدمه من مساهمات  لما  وأشكره 
من  المزيد  له  متمنيًا  للشركة 
مسيرته  طوال  المتواصل  النجاح 

المهنية«.

الملكي  السمو  صاحب  تلقى 
اأمير خليفة بن سلمان ال خليفة 
اه  حفظه  الموقر  ــوزراء  ال رئيس 
عمال  نقابة  من  شكر  برقية  ورعاه 

البا هذا نصها :

الملكي  السمو  صاحب  حضرة 
اأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الموقر حفظه اه  الوزراء  رئيس 
ورعاه

بالشكر  نتوجه  البا  عمال  باسم 
اأمير  الملكي  السمو  صاحب  إلى 
على  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
الحر  ااتــحــاد  باعتماد  توجيهه 
ممثا  البحرين  عمال  لنقابات 
العمل  منظمة  مؤتمر  في  اصيا 
لعمال  محدود  الا  ودعمه  العربية 
لهموم  تصديه  خال  من  البحرين 
التوجيه  وان  وقضاياهم.  العمال 
ليس  سموكم  لدن  من  صدر  الذي 
بغريب عليكم وهو يأتي من ضمن 
التي  الحازمة  القرارات  من  سلسلة 
أمرتم بها منذ تأسيس ااتحاد الحر 

لنقابات عمال البحرين.
ــن ســمــوكــم منذ  ــم يــغــب ع ل

اللحظة اأولى عن أهمية دور عمال 
بعملية  والدفع  البناء  في  البحرين 
ببناء  اهتمامكم  وظهر  اإنــتــاج 
النقابية  للهياكل  الوطنية  البنية 
للتقدير  محل  ــازال  وم هذا  وكــان 
لدى كل عمال البحرين. إننا في البا 

نعتبركم قلعة من القاع الوطنية

والتي دافعت وما زالت تدافع عن 
عمال البحرين.

سيدي اامير،

مبدأ  باعتماد  السامي  امركم  ان 
العمالية  ااتحادات  بين  التناوب 
يكرس  المقبلة،  المؤتمرات  في 
تنفيذ  في  والحيادية  العدالة  مبدأ 
بوقت  وضعها  تم  التي  المعايير 
في  العمل  وزارة  قبل  من  سابق 
و  العمالية.  المنظمات  تمثيل 
ااتحاد  اختيار  يتم  بأن  الطبيعي 
ممثا  البحرين  عمال  لنقابات  الحر 
تنفيذ  يتم  حين  البحرين  لعمال 
قاعدة  يمتلك  أنه  المعايير  تلك 
عامل  ألف   18 عن  تقل  ا  عمالية 
المنظمات  مــن  بغيره  مقارنة 
ااتحاد  حرمان  تم  وقد  العمالية، 
نيل  من  ومنعه  سابق  بوقت  الحر 

بحجة  البحرين  عمال  تمثيل  شرف 
لمراجعة  الكافي  الوقت  عدم وجود 
حينها  وتم  الموضوعة  المعايير 
إلى  تفتقر  ــرى  أخ ــراف  اط اختيار 
والنقابية.  الوطنية  ااعراف  ابسط 
أسمى  نرفع  البا  عمال  نحن  وعليه 
مقامكم  إلى  والتقدير  الشكر  آيات 
تمثيل  قرار  إصداركم  السامي على 

ااتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
العمل  مؤتمر  في  البحرين  لعمال 
المنعقد   42 ــدورة  ال في  العربي 

بدولة الكويت.

  ودمتم في حفظ اه ورعايته

نقابة عمال البا

العامل  2

سمـو رئيـس الـوزراء يتلقى برقية شكـر وتقـدير من رئيـس نقابة عمال الـبا

o سمو رئيس الوزراء 

o تيم موراي o رئيس مجلس اإدارة 

اختيــار تيم موراي ضمن قائمــة أفضل 100 رئيس تنفيذي في العالم 



وافــق مجلــس إدارة المؤسســة العامــة لجســر الملــك فهــد، اجتماعــه التاســع 
ــعودية  ــارك الس ــام الجم ــر ع ــس اإدارة مدي ــس مجل ــة رئي ــتين، برئاس والس
صالــح بــن منيــع الخليــوي، وحضــور نائــب رئيــس مجلــس اإدارة رئيــس 
ــن  ــاء م ــة، واأعض ــة آل خليف ــن خليف ــد ب ــيخ محم ــة الش ــارك البحريني الجم
ــة  ــبي المؤسس ــن لمنتس ــرف راتبي ــى ص ــي، عل ــعودي والبحرين ــن الس الجانبي
العامــة لجســر الملــك فهــد تماشــيًا مــع توجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز فــي صــرف راتبيــن لموظفــي القطــاع الحكومي 

ــعودية. ــة الس ــة العربي بالمملك

كمــا وافــق المجلــس علــى اســتقالة مديــر عــام المؤسســة الســابق بــدر بــن 
عبــداه العطيشــان الــذي تقــدم بهــا بنــاًء علــى طلبــه، وشــكر المجلــس لــه 
ــن  ــن ب ــس عبدالرحم ــف المجل ــه، وكّل ــرة عمل ــان فت ــا إب ــي بذله ــود الت الجه

ــة. ــام للمؤسس ــر الع ــل المدي ــى بعم ــعد اليحي س

وفــي نهايــة ااجتمــاع، حــث المجلــس إدارة المؤسســة العامــة لجســر الملــك 
فهــد علــى الســعي المســتمر لمواكبــة التطــور فــي الخدمــات، ومواصلــة 
التنســيق فيمــا بيــن اإدارات العاملــة فــي جســر الملــك فهــد لتيســير 
ــل  ــل والتنق ــة النق ــيابية حرك ــى انس ــره عل ــس أث ــا ينعك ــفر بم ــراءات الس إج
ــن. ــة البحري ــعودية ومملك ــة الس ــة العربي ــقيقين المملك ــن الش ــن البلدي بي

ــك  صــرف راتبيــن لمنتســبي »جســر المل
ــان ــة العطيش ــول استقـالـ ــهد« وقـبـ فـ

 

 موقــــع وزارة العمـــل عـــاطل عـــن العمـــل!!
ا يــزال الموقــع الرســمي لــوزارة العمــل، علــى شــبكة اانترنــت خــارج نطــاق 
الخدمــة منــذ 3 ســنوات.وكانت وزارة العمــل قــد أوقفــت خدماتهــا المقدمــة 
عبــر موقعهــا الرســمي على اانترنــت من أجــل إجــراءات الصيانة.وتقــدم وزارة 
العمــل حاليــا خدماتهــا االكترونيــة عبــر موقــع بوابــة الحكومــة االكترونيــة، 

ومنهــا خدمــة تســجيل الباحثين عن 
عمــل، خدمــة التحقــق مــن قانونيــة 
ــي  ــجيل ف ــب، والتس ــال اأجان العم
عــن  للباحثيــن  تدريبــي  برنامــج 
عمــل، باإضافــة الى خدمــة التأمين 
ضــد التعطــل للباحثيــن عــن العمل 
العماليــة.  الشــكاوى  واســتقبال 
ــى  ــع عل ــة الموق ــي واجه ــر ف وتظه
اانترنــت صــورة مكتــوب عليهــا 
وتدعــو  الصيانــة  تحــت  الموقــع 
ــات  ــن خدم ــتفادة م ــن لاس الراغبي
الــوزارة التوجــه لبوابــة الحكومــة 

االكترونيــة.

نشرة شهرية تصدر عن :

نقابة عمال البا

اإشراف العام :
عبداه المعراج

أعضاء هيئة التحرير:

علي البنعلي 
باسم كويتان
علي حسين
عبداه علي
ياسر حجيري
عباس علي

عباس عبدالرحيم
عبداه حمزه 
أحمد جناحي
نضال حسن
سلمان غلوم
وديع عيسى

بيان المعلم 
فاطمة العليوات

مريم جسام
شيماء محمد
شيماء عبداه
زينب حاجي

الكتاب : 

غازي الحمر
ابراهيم الكوهجي

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

محمد المرباطي 
بدر عبدالملك

د. أنيسة السعدون

رئيس التحرير :

ندى ناجي 
 

 

العامل  3

المقاات تعبر عن رأي اصحابها 



العامل 4

نقـابة عمال البـا واإدارة التـنـفيذية يكـرمـون 260 عامـا 
خـال حــفــل تــكـريـم قـدامــى الــعـامـلـيـن

ألمنيوم  شركة  احتفلت 
)ألبا(،   ش.م.ب.  البحرين 
ممن  عامًا   260 بتكريم 
في  سنوات   10 أمــضــوا  
ــك  خــدمــة الــشــركــة، وذل
قدامى  تكريم  حفل  خال 
العاملين الذي أقيم بنادي 
ألبا. وقد حصل المكرمون 
على  المناسبة  بــهــذه 
تقديرية  وهدايا  شهادات 
في  باستمرارهم  احتفاًا 
وأدائهم  الشركة  خدمة 
السنوات  خــال  المتميز 

الماضية.
أعضاء  الحفل  حضر 
الــتــنــفــيــذيــة  اإدارة 
ألبا  عمال  نقابة  وأعضاء 
الشركة،  في  والمديرون 

وزارة  ممثلي  جانب  إلــى 
العمل بمملكة البحرين.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة، 
عمال  نقابة  رئيس  صرح 
قائًا:  البنعلي  علي  ألبا 
على  مبني  الشركة  نجاح 
حظنا  حسن  ومن  عمالها، 
أن يكون لدينا عمال على 
االتزام  من  القدر  هــذا 
واإخــــــاص لــلــشــركــة، 
أن  المناسبة  بهذه  وأود 
تقديري  بالغ  عــن  أعبر 
وامتناني للعاملين الذين 
سنوات  الشركة  خــدمــوا 
جهودهم  على  طويلة 
ضمنت  الــتــي  الحثيثة 
للشركة. النجاح  تحقيق 

ــه، صــرح  ــب ــان ومـــن ج

لشركة  التنفيذي  الرئيس 
:«ا  قائًا  موري  تيم  ألبا 
والتفاني  االتزام  أن  شك 
عمال  ــه  ب يتميز  ــذي  الـ
مواطن  أبرز  أحد  هو  ألبا 
وأود  الشركة،  لدى  القوة 
أتقدم  أن  الصدد  بهذا 
العاملين  لجميع  بالشكر 
القيمة  إسهاماتهم  على 
الذي  الكبير  التحول  تجاه 
شهدته الشركة على مدى 

السنوات. 
ويسرنا أن نكرمهم في 
إنجازاتهم  اليوم على  هذا 
وعطائهم  الــمــتــمــيــزة 
ــة من  ــل ــوات طــوي ــن ــس ل
في  ــاص  واإخـ التفاني 

العمل«.

o الرئيس التنفيذي / تيم موري 

o رئيس نقابة البا / علي البنعلي 



العامل 5

صور لبعض العمال المكرمين في الحفل 



العامل 6

اإتحاد الوطني لمتقاعدي البحرين يعقد ندوة عن تجربة نقابة المرأة المتقاعدة في السودان

السويدي : أدعو كافة العمال المتقاعدين إلى اإنتساب لعضوية اإتحاد الوطني

o نائب رئيس ااتحاد الوطني للمتقاعدين / أمل السويدي o جانب من الحضور 

o  ااعامية / سهير العجاويo رئيس نقابة البا  / علي البنعلي o  الدكتور / أكبر جعفر يo  الرفيق / غازي الحمر

كان لنقابة عمال البا الدور اابـرز في إنشـاء اتحاد المتقاعدين ودعمه

لمتقاعدي  الوطني  ااتحاد  عقد 
نقابة  »تجربة  عن  ندوة  البحرين 
السودان«  في  المتقاعدة  المرأة 
وذلك بمقر جمعية التجمع الوطني 
قدمت  حيث  )جـــود(،  الدستوري 
السويدي  أمل  اأستاذة  الندوة 
الوطني  ــاد  ــح اات رئــيــس  نــائــب 
خلفية  على  البحرين  لمتقاعدي 
المشارك  البحريني  الوفد  ترؤسها 
للمرأة  التفاكري  الملتقى  في 
نظمه  الــذي  العربية  المتقاعدة 
العرب  المتقاعدين  العمال  اتحاد 
بالعاصمة  مــارس   5 إلــى   3 من 

السودانية الخرطوم.
مثمنة  الندوة  السويدي  وبدأت 
نقابة  بها  قامت  التي  المبادرة 
للوفد  تسهيات  من  ألبا  عمال 

أفــراد،   4 من  المكون  المشارك 
التعاون  إطار  ضمن  كان  والــذي 
بالحركة  لــارتــقــاء  والــتــكــاتــف 

العمالية بمملكة البحرين.
الندوة  السويدي  واستهلت 
بإعطاء نبذة سريعة عن جمهورية 
الكثيرون  يجهلها  التي  السودان  
دار  ما  ملخص  قدمت  ثم  ومــن 
والتي  الملتقى،  جلسات  فــي 
متتاليين  يومين  مدار  على  كانت 
محاضرات  مجموعة  كــان  اأول 
عنوانها »حقوق ومكتسبات المرأة 
المتقاعدة في تشريعات التأمينات 
كان  الثاني  واليوم  ااجتماعية«، 
عن  ــى  اأولـ محاضرتان  هــنــاك 
السودانية  الــمــرأه  »مكتسبات 
والفرص  التحديات   - اإنجازات 

المرأة  »دور  والثانية  المتاحة« 
المتقاعدة العربية في المجتمع.«

الملتقى  جلسات  نهاية   وقبل   
ــه قــد تم  أوضــحــت الــســويــدي أن
وفد  قبل  من  عمل  ورقة  تقديم 
مملكة البحرين المشارك جاء فيها 
حصدتها  التي  اإنجازات  ملخص 
خال  من  وذلك  البحرينية،  المرأة 
كان  الذي  للمرأة  اأعلى  المجلس 
جالة  مــشــروع  ثمار  مــن  ثمرة 
إلى  باإضافة  اإصاحي،  الملك 
من  العاملة  المرأة  حقوق  صون 
التي  والقوانين  التشريعات  خال 

كفلها دستود مملكة البحرين.
طالبت  ــدوة  ــن ال نهاية  ــي  وف
يكون  أن  ــرورة  ــض ب الــســويــدي 
للعمال المتقاعدين حضور وكلمة 

القنوات  خــال  مــن  مسموعة 
المتاحة، حيث إن فئة المتقاعدين 
من  كبيرة  شريحة  يشكلون 
المجتمع البحريني، وابد أن يكون 
هنالك جهة موحدة تكون متحدثا 
وتطلعاتهم  همومهم  عن  رسميا 
في  الــشــأن  ذات  الجهات  أمــام 

المملكة.
العمال  جميع  السويدي  ودعت 
إلى  البحرين  المتقاعدين بمملكة 
اانتساب لعضوية ااتحاد الوطني 
تم  الــذي  البحرين  لمتقاعدي 
تأسيسه منذ إبريل 2014، معبرة 
الصفوف  توحدت  كلما  بأنه  بذلك 
وتقربت وجهات النظر كان أفضل 
الحقوق  نيل  أجل  من  التحرك  في 

والمطالبات.      



العامل 7

ليشارك المتقاعدون في 
مسـيرة  اأول من مايو

  بقلم / عبداه حمزه 

قريبــًا علــى اأبــواب مســيرة اأول مــن مايــو المجيــد 
يــوم العمــال العالمــي الــذي تحتفــل بــه الطبقــة 
ــوم  ــو ي ــم، فه ــاء العال ــي كل أرج ــة ف ــة قاطب العامل
المتقاعديــن  وكذلــك  والكادحيــن  المســتأجرين 
الذيــن أفنــوا زهــرة شــبابهم فــي كــدح العمــل 
ــن  ــود المجهولي ــن كالجن ــة الوط ــرح نهض ــاء ص وبن
بنضالهــم فــي ســبيل لقمــة عيشــهم والتفانــي مــن 

ــن. ــل اآخري أج

طبقتنــا العاملــة البحرينيــة ســتحتفل كالعــادة بهــذا 
اليــوم العمالــي والمهرجــان الجماهيــري وســتتوج 
ــا   ــا وأمانيه ــع مطالبه ــو لترف ــيرة ماي ــا بمس احتفاله
وهمومهــا، والمتقاعــدون هــم جــزء ا يتجــزأ مــن 
هــذا الحــراك العمالــي النقابــي ومشــاركتهم فــي 
مســيرة مايــو ورفــع مطالبهــم المشــروعة وطــرح 
ــة  ــر ودال ــزى كبي ــر ذو مغ ــددة أم ــم المتع قضاياه
ــتمر،  ــم المس ــل وعطائه ــم المتواص ــرفة لنضاله مش
أخــرى  إلــى محطــة  انتقــال  إا  ليــس  فتقاعدهــم 
والعطــاء  باأمــل  مفعمــة  حياتهــم  فــي  جديــدة 
المتراكــم والغنــى بالتجربــة والخبــرة مــن دروس 

ماضــي نضالهــم وتاريخهــم العمالــي. 

لــذا فمشــاركتهم فــي مســيرة مايــو مــا هــو إا 
امتــداد وتجســيد لتاريخهــم المعطــاء وفرصــة غنيــة 
لإســهام مــع إخوتهــم النقابييــن فــي رفــع مطالبهم 
القــرار وراســمي  إلــى أصحــاب  وإيصــال صوتهــم 
السياســات وواضعــي الشــتريعات. فااتحــاد الوطنــي 
للمتقاعديــن ســيكون فــي مقدمــة المشــاركين فــي 
ــه الخاصــة  ــو، وســيرفع مطالب مســيرة اأول مــن ماي
جميــع  يناشــد  فهــو  عليــه  وبنــاًء  بالمتقاعديــن، 
المتقاعديــن المشــاركة الفعالــة فــي تلــك المســيرة 
العماليــة الحاشــدة، واإســهام فــي إنجاحهــا مــن 
خــال عــرض مطالبهــم وقضاياهــم المعيشــية ســواء 

ــات. ــات أو بالهتاف ــع الافت ــق رف ــن طري كان ع

إن مســيرة مايــو مســؤولية جماعيــة للطبقــة العاملــة 
وتعبيــر عــن إرادتهــا ووحدتهــا بــل وجماهريتهــا 
تلــك  فــي  بمشــاركتهم  والمتقاعــدون  الواســعة، 
التظاهــرة الجماهيريــة بأطفالهــم وأســرهم، إنمــا هو 
ــة  ــم ااجتماعي ــم ومكانته ــى دوره ــة عل ــة عميق دال

ــي.  ــم النضال ــاطع لدوره ــراز س وإب

ــك و  ــن رأي ــر ع ــا وعبّ ــد معن ــي المتقاع ــارك أخ فش
اظهــر موقفــك و ارفــع مطالبــك، فذلــك هــو طريقــك 
اأفضــل  الغــد  لتحقيــق  النقابييــن  إخوانــك  مــع 

والمزيــد مــن المكاســب والتقــدم.

قراءة في الرسوم القضائية للدعاوى العمالية
وحـق الـعمـال فـي اإجـازة السنـويـة

اســتحدث قانــون العمــل فــي القطــاع اأهلــي الجديــد رقم 36 
ــه  لســنة 2012 الصــادر فــي  26 يوليــو 2012 والمعمــول ب
منــذ 2 ســبتمبر 2012 العديــد مــن المــواد القانونيــة التــي 
ــم  ــل القدي ــون العم ــي قان ــه ف ــول ب ــا كان معم ــف عم تختل
ــة  ــة وااقتصادي ــرات ااجتماعي ــتجابة للمتغي ــام 1976 اس لع
فــي مجتمــع البحريــن، وتماشــيا مــع ااتفاقيــات والتعهــدات 
ــت  ــت أو انضم ــي وقع ــك الت ــة تل ــة، وخاص ــة واإقليمي الدولي
إليهــا البحريــن، غيــر أن مــواد قانونيــة ظلــت كمــا هــي فــي 

قانــون العمــل القديــم لــم يتــم تعديلهــا أو إلغاؤهــا منهــا تلــك المتعلقــة بالرســوم 
ــا  ــا أيض ــي، ومنه ــق التقاض ــا لح ــم مخالفته ــة رغ ــاوى العمالي ــي الدع ــة ف القضائي
ــازة  ــن اإج ــب قرارضم ــبوعية بموج ــة اأس ــمية والراح ــازات الرس ــام اإج ــاب أي احتس

ــة رقــم 132 لســنة 1970 . ــة الدولي ــه ااتفاقي ــا لمــا نصــت علي الســنوية خاف

1-  الرسوم القضائية : 

نصــت المــادة ) 6( مــن قانــون العمــل الجديــد علــي )تعفــى مــن الرســوم القضائيــة 
ــي  ــم. وتقض ــتحقون عنه ــال أو المس ــا العم ــي يرفعه ــة الت ــاوى العمالي ــة الدع كاف
المحكمــة بإلــزام رافــع الدعــوى بالمصروفــات كلهــا أو بعضهــا فــي حــال رفــض 

ــة. ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــكام قان ــال بأح ــن دون إخ ــك م ــوى، وذل الدع
ونحســب أن هــذا النــص حيــن قضــى بإلــزام العامــل بالمصروفــات كلهــا أو بعضهــا 
فــي حــال رفــض الدعــوى يتعــارض مــع حــق التقاضــي الــذي كفلــه الدســتور، إذ يعــد 
إلــزام العامــل بهــذه الرســوم شــكا مــن أشــكال العقوبــة الاحقــة علــى ممارســة الحق 
فــي التقاضــي علــى نحــو يجعــل اســتخدام هــذا الحــق شــاقا علــى العامــل الــذي يقــرر 
اللجــوء إلــى القضــاء اســتعادة حقــه الــذي انتهــك علــى يــد صاحــب العمــل ويخشــى 
مــن اســتخدام حقــه خوفــًا مــن إلزامــه  بالرســوم الباهظــة، ا لشــيء  ســوى أنــه خســر 
دعــواه، وبالتالــي فــإن إلــزام مــن يخســر الدعــوى بمصروفاتهــا، مــن شــأنه أن ينــأى 
بالعامــل عــن اللجــوء إلــى القضــاء مــن أجــل اســترداد حقوقهــم المســلوبة وينــال مــن 

ذلــك مــن حقــه الدســتوري فــي التقاضــي.

2- في اإجازة السنوية  :

ــاب الثامــن  ــد اإجــازات التــي يســتحقها العامــل فــي  الب نظــم قانــون العمــل الجدي
منــه، وحســنا مــا فعلــه حيــن نصــت المــادة )58( علــى حــق العامــل الــذي أمضــى فــي 
خدمــة صاحــب العمــل مــدة ســنة واحــدة علــى اأقــل إجــازة ســنوية ا تقــل عــن ثاثين 
يومــًا مدفوعــة اأجــر بمعــدل يوميــن ونصــف عــن كل شــهر، وإذا قلــت مــدة خدمــة 
العامــل عــن ســنة اســتحق إجــازة بنســبة المــدة التــي قضاهــا فــي العمــل. وذلــك بــدا 
مــن 21 يومــا لــكل عامــل أمضــى فــي خدمــة صاحــب العمــل ســنة كاملــة متصلــة أو 
28 يومــا بعــد خدمــة خمــس ســنوات متصلــة. كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون 
الســابق الملغــي. غيــر أن هــذا البــاب المتعلــق باإجــازات خــا مــن النــص علــى أن أيام 
الراحــة اأســبوعية وأيــام العطــل الرســمية - وهــي حقــوق يكتســبها العامــل بموجــب 
القانــون -  ا تحســب أو ا تدخــل ضمــن أيــام اإجــازة الســنوية وهــو مــا يتعــارض مــع 
ــة رقــم 132 لســنة 1970 بشــأن اإجــازة الســنوية،  ــة الدولي المــادة 6 مــن ااتفاقي
ــت أو  ــواء تزامن ــة س ــة القانوني ــات العام ــب العط ــه ) ا تحس ــى أن ــت عل ــي نص والت
ــم تتزامــن مــع اإجــازة الســنوية كجــزء مــن اإجــازة الســنوية ....(، ويتعــارض مــع  ل
القــرار الصــادر بتاريــخ 10 مــارس 2009 مــن هيئــة التحكيــم فــي النزاعــات العماليــة 
الجماعيــة الــذي جــاء صريحــا وواضحــا بإضافــة أيــام اإجــازات الرســمية وأيــام الراحــة 
اأســبوعية إلــى اإجــازة الســنوية للعمــال، بمعنــى عــدم احتســاب هــذه اإجــازات كجزء 
ــار أن المقــرر فــي القانــون أن ذلــك هــو اأصلــح  مــن اإجــازة الســنوية، وذلــك باعتب
للعامــل، وأنــه يتماشــى مــع المــادة 6 مــن ااتفاقيــة الدوليــة المشــار إليهــا. وا يجــوز 
أي جهــة إداريــة أن تفســر نــص المــادة )58( مــن قانــون العمــل علــى أنهــا تقضــي 
باحتســاب اإجــازات الرســمية وأيــام الراحــة اأســبوعية ضمــن أيــام اإجــازة الســنوية 

التــي يســتحقها العامــل .
المحامي حسن اسماعيل



قـــانــون اإيــجــار
اإدارة  تنتقي  كيف  نعرف  ا 
المديرين  بالشركة  التنفيذية 
الذين تتم ترقيتهم فيها, فنحن 
المهارات  صراحة  بكل  نستغرب 
التي يتمتع بها هؤاء، لدرجة أن 
بإقامة  التنفيذية  اإدارة  ننصح 
مسابقة للمواهب بين المديرين،          
وخاصة الجدد منهم للتعرف على 
مواهبهم الخفية التي يتفاجأ بها 

العمال يوميا.
هو  الــيــوم  عليه  سنركز  مــا 
بها  يتمتع  التي  العجيبة  المهارة 
أحد المديرين الطارئين على ألبا، 
التنطط  بمهارة  يتمتع  ــذي  وال
التي  السليمة  غير  القرارات  بين 
قــرارًا  يتخذ  يوم  ففي  يتخذها. 
بترقية أحد العمال ويوعده بذلك 

المطبقة  القوانين  كل  متناسيًا 
بيوم  بعدها  ولكن  الشركة،  في 
الشاغر  بــإعــان  ويــقــوم  يعود 
ويرجع  الشركة  قوانين  بحسب 
له  مبديا  ــده  وع ــذي  ال للعامل 
المقصود  غير  الخطأ  عن  أسفه 
في  بدعمه  وعد  مع  حصل  الذي 
على  واختياره  المقابلة           
المفاجأة  وتأتي  اأول،  الخيار  أنه 
موعد  يحين  عندما  التالية 
آخر  عامل  اختيار  ويتم  المقابلة 
بنتيجة  بإخباره  المدير  ويقوم 
المقابلة لتبدأ مرحلة جديدة من 
تسلب  التي  الخاطفة  الحركات 
يذهب  أن  الطبيعي  من  األباب. 
العامل الموعود بالترقية للسؤال 
عما حدث وعن سبب عدم ترقيته 

بالحركة  المدير  يقوم  عندها 
ــن دائـــرة  الــخــاصــة ويــطــلــب م
متعذرا  المقابلة  إعادة  التوظيف 
أنه  منها  وعجيبة  غريبة  بأعذار 
انتقل حديثًا إلى الدائرة  وا يعرف 
العمال معرفة جيدة، لذا ا يمكنه 
أو  الصحيح,  التقييم  تقييمهم 
وا  اإنتاج  مجال  في  يعمل  أنه 
الصيانة  وعمال  بأعمال  له  خبرة 
الذين يقعون تحت مسئوليته! و 
طبعًا أن هذه اأسباب واهية وا 
المعقول,  المستوى  إلى  ترتقي 

يتم رفض طلب إعادة المقابلة.
المدير  ــات  ــرك ح تتوقف  ا 
بالنتائج  يتعظ  وا  هنا  البهلوان 
واأضرار التي تسبب بها للشركة 
الذين  والعمال  يمثلها  التي 

حيث  يديرهم  أن  المفترض  من 
حالة  إلــى  بوصولهم  تسبب 
لوقت  عرضه  يواصل  بل  يائسة, 
المفاجئة  حركاته  فيعرض  متأخر 
عرضه  ينتهي  ا  حتى  اأخـــرى 
مبكرًا!، فيقدم وعدا للعامل الذي 
أخرى  اأولى مرة  المرة  وعده في 
المقصود،  غير  الخطأ  بتصحيح 
جديد  بمنصب  أخرى  مرة  ويعده 
تعديل  عبر  يستحدثه  ــوف  س
هيكل دائرته، وذلك عبر التنسيق 
في  لنعرف  التنفيذي،  رئيسه  مع 
أن  السمج  العرض  هــذا  نهاية 
الرئيس التنفيذي ا علم له بهذه 
لم يسل  القصة وأن كل ما جرى 
أحدا بل تسبب بامتعاض العمال 

في دائرته.

العامل  8

اشتكى عمال قسم الميتالورجي 
من سوء معاملة إدارة القسم بعد 
كشفت  مواقف  لعدة  تعرضوا  أن 
إدارتــهــم،  مصداقية  ــدم  ع عــن 
اأخيرة  قامت  أن  بعد  وخصوصا 
تقييمهم،  في  العمال  بخداع 
حيث قام المدير بإعطاء تعليمات 
للمراقبين والمشرفين في القسم 
بعدم إعطاء أي عامل ما يزيد على 
نسبة 0,95 وفي حالة اعتراض أي 

عامل على هذه النسبة يتم إخبار 
العامل بأن  هذه النسبة تحتسب 
فيما  تفاجأوا  العمال  أن  إا   ،1 كـ 
نسبتهم  تتجاوز  لم  بأنه  بعد 
بشكل  تقدموا  وقــد   ،0,95 الـــ 
النقابة  إلــى  بشكواهم  جماعي 
التي بدورها عقدت اجتماعا عاجا 
وقد  القسم،  وإدارة  العمال  مع 
وتعهد  الخطأ  بهذا  المدير  أقر 
بعد  أنه فيما  إا  الزيادة،  بتعديل 

قام المدير بنكث العهد وقال إن 
دائرة الموارد البشرية غير موافقة 
الزيادة،  على  يتم  تعديل  أي  على 
وأنه  شيء،  عمل  يستطيع  ا  وأنه 
هذه  فــي  تسبب  مــن  هــو  ليس 
من  النقابة  لتستغرب  المشكلة، 
الطريقة التي يتم بها تعيين مثل 
هذه الشاكلة من المديرين، وكيف 
مثل  بوجود  الشركة  إدارة  ترضى 
يخشون  الذين  اأشخاص  هؤاء 

والتعامل  أخطائهم  مواجهة 
اأشخاص  هؤاء  مثل  إن  معها، 
جزًءا  يعتبرون  وا  ألبا  يمثلون  ا 
من العاقة الصحية والقوية التي 
تجمع النقابة واإدارة . إن النقابة 
تطالب اإدارة بالتدخل لوقف مثل 
قبل  الصادرة من  التصرفات  هذه 
يحملون  الذين  اأشخاص  بعض 
بعكس  يقومون  وا  اإدارة  اسم 

توجهاتها.   

المختصة  الجهات  على  يتعين 
قانون  تطبيق  في  النظر  إعــادة 
في  العمال  أجــور  ــى  اأدن الحد 
عديدة  لمشاكل  كحل  البحرين، 
غير  والعمالة  البطالة  أهمها 
القانونية وسوق العمال السوداء 
يعرف  ما  أو  السائبة  والعمالة 
الــخ. ــزا«...  ــي ف »الــفــري  بعمال 

إن تطبيق هذا القانون العادل 
حقوق  يضمن  أن  شــأنــه  مــن 
منهم،  اأجانب  واسيما  العمال، 
أصحاب  باستطاعة  يكون  فلن 
العمل والوسطاء استغال العمال 
أجورا  إعطائهم  أو  أكثر،  اأجانب 
لسد  حتى  تكفي  ا  منخفضة 
يكون  ولن  اليومية،  احتياجاتهم 
بمقدورهم نهب واستغال أموال 

العمال اأجانب بحجة توظيفهم، 
ومن المعروف أن هذه التصرفات 
تعتبر غير قانونية وغير أخاقية، 
المادي  الوضع  يراعى  ا  حيث 
لهؤاء العمال الذين أجبروا على 
يتسنى  حتى  كبيرة  مبالغ  دفع 
فإنه  البحرين،  في  العمل  لهم 
من المعروف أن العمالة السائبة 
»الفري فيزا« تكلف حوالي 1200 
في  بحريني  دينار   1500 إلــى 
يعتبر  ــذا  وه ــســوداء،  ال السوق 
بالنسبة لعامل  مبلغًا ضخمًا جدًا 
بسيط ا يتعدى راتبه 100 دينار 
شهريًا، ويستغرق هذا اأمر ما ا 
ليتمكن  الواحدة  السنة  عن  يقل 
المبلغ  العامل من جمع هذا  هذا 
الحصول  مقابل  ودفعه  الكبير 
ناهيك  البلد،  في  وظيفة  على 

هذا  تصيب  قد  التي  اأخطار  عن 
لخسارة  معرض  فهو  العامل، 
وظيفته في أي وقت  ومتى ما شاء 
ربما  أو  العقد،  إنهاء  العمل  رب 
تقليل  يتم  اأحــوال   أحسن  في 
المنطلق يمكننا  أجره. ومن هذا 
الجهات  على  يجب  بأنه  القول 
سياسة  في  النظر  إعادة  المعنية 
اأجور المتبعة في المملكة، حيث 
إن هناك بعض التدابير التي من 
من  بسهولة  تطبيقها  الممكن 
من  والتي  المعنية،  الجهات  قبل 
الراهن،  الوضع  تحسين  شأنها 
دفع  على  العمل  أصحاب  كإجبار 
وإيداعها  مقدمًا  العمال  أجــور 
لبعض  المصرفي  الحساب  في 
الجهات الحكومية كهيئة تنظيم 
هي  ستقوم  التي  العمل  سوق 

حرمان  عــدم  وتضمن  بــدورهــا 
حقوقهم  من  اأجانب  العمال 
في  العمال  أجــور  دفع  وتضمن 
مــوعــد مــحــدد  مــن كــل شهر، 
أجــور  دفــع  عملية  يسهل  مما 
أيضًا أن  العمال. وهذا من شأنه 
البطالة  قضية  حّل  في  يساعد  
المنتشرة بين البحرينيين الذين 
الشديدة  للمنافسة  يتعرضون 
من  كبيرة  ــداد  أع وجــود  نتيجة 
وقبولهم  اأجنبية،  العمالة 
جدًا  متدنية  أجور  ذات  بوظائف 
نتيجة استغالهم أو حاجتهم إلى 
هذه الوظيفة من أجل البقاء. في 
حال تطبيق هذا القانون العادل، 
ملزمًا  سيكون  العمل  رب  فإن 
بدفع أجور مناسبة تليق بالعمال 
الكريمة.   الحياة  لهم  وتــوفــر 



نقابيون تحت المجهر!!!

 بقلم / إبراهيم الكوهجي 

المــرء ا يولــد نقابيــا منــذ نعومــة أظفــاره، وا يمكــن أن يصبــح أي 
شــخص ناشــطا نقابيــا بمجــرد أنــه تمنــى ذلــك فــي لحظــة مــن اللحظــات 
وبحســب أهوائــه الشــخصية ورغبتــه الطارئــة، الحيــاة العمليــة والمواقــع 
ــي.  ــط النقاب ــوادة الناش ــة ل ــة الفعلي ــة والحاضن ــي اأمكن ــة ه اإنتاجي
ــروز العامــل  ــة لب ــع الفعلي ــع  والقطاعــات اإنشــائية هــي المواق المصان

ــي. النقاب

ــري،  ــل الس ــروف العم ــابق بظ ــي الس ــي ف ــاط العمال ــن النش ــد ارته لق
حيــث لــم يكــن حريــة العمــل النقابــي مســموحة، وكان ياحــق الناشــط 
العمالــي فــي عملــه       ويتعــرض للضغــط مــن إدارة الشــركة، وإذا 
كان نشــاطه بــارزا بيــن العمــال    وتحركــه فــي رفــع المطالــب والدفــاع 
عــن القضايــا العماليــة المشــروعة، كان ياقــي ااعتقــال والفصــل 
ــت  ــل كان ــك الحــد، ب ــد ذل ــم تكــن الماحقــة تتوقــف عن مــن العمــل، ول
الماحقــة تازمــه لمنعــه مــن الحصــول علــى وظيفــة أخــرى، إن لــم يتــم 
نفيــه مــن الوطــن. نشــطاء العمــال دفعــوا ثمنــا غاليــا نتيجــة دفاعهــم 
ــة .  ــم النضالي ــة ومواقفه ــم المطلبي ــة وتحركاته ــا العمالي ــن القضاي ع
فــي تلــك الظــروف الصعبــة كان يولــد الناشــط العمالــي ويلتحــق برفاقــه 
ــلوكات  ــات والس ــب الصف ــة، كان يكتس ــم المطلبي ــي تحركاته ــال ف العم
المبدئيــة، وكيــف يضحــي مــن أجــل أن يكســب العمــال حقــا مــن 

ــروعة. ــم المش حقوقه

لــم يكــن الناشــط العمالــي يمنــح أي شــهادة جامعيــة أو وســام التفــوق، 
أو منصبــا وظيفيــا، بــل كان الفصــل والمطــاردة والحرمــان مكافأتــه 
ــا  ــعادة عندم ــعر بالس ــذا كان يش ــم كل ه ــك ورغ ــع ذل ــة.    وم النهائي
يتحقــق أي مطلــب للعمــال، إنهــم بالفعــل كانــوا جنــودا مجهوليــن فــي 
المعــارك المطلبيــة، يضحــون مــن أجــل أن تتقــدم الحركــة العماليــة إلــى 

اأمــام.
لــم تشــهد الســاحة العماليــة فــي الســابق نقابييــن بمواصفــات غريبــة 
ــوح  ــة وتف ــر عمالي ــر غي ــي، وبمعايي ــأن المطلب ــن الش ــال وع ــن العم ع
ــم.  ــي تحركه ــا ف ــدرا مذهبي ــذ منح ــة، وتأخ ــة كريه ــة طائفي ــا رائح منه
لقــد ابتلــي العمــال والحركــة النقابيــة بمســاوئ اانقســامات الطائفيــة 
ــاة السياســية،  ــة القــوى الطائفيــة فــي الحي ــا نتيجــة هيمن فــي مجتمعن
وبــدأت تأخــذ منحــدرا غيــر عمالــي إن لــم ينتبــه إليــه العمــال والنقابيون، 
ــي باتجــاه  ــأن يدفعــوا العمــل النقاب ــن ب ــى النقابيي واآمــال معلقــة عل
العمــل العمالــي والنقابــي المطلبــي، وأن العمــل النقابــي  والدفــاع عــن 

ــه باانتمــاء الطائفــي والمذهبــي والعرقــي. العمــال ا شــأن ل

 إن النضــال مــن أجــل رفــع اأجــور وتحســين ظــروف العمــل فــي المصنــع   
ــال،  ــع العم ــتركة لجمي ــب مش ــا مطال ــن، كله ــة والتأمي ــامة والصح الس
ــة  ــة العمالي ــي الضمان ــب ه ــذه المطال ــن ه ــاع ع ــي الدف ــم ف واتحاده
ــد أن  ــن يري ــع. و م ــى أرض الواق ــا عل ــة تحقيقه ــي إمكاني ــة ف والنقابي
يتحــرك خــارج هــذه المعادلــة العماليــة، فهــو يعمــل ضــد العمــال 
والعمــل النقابــي، ويدفــع باتجــاه إضعــاف الحركــة العماليــة والنقابيــة.

يقــال إن أفضــل وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم، فعندمــا 
تعالــت ســابقًا أصــوات المســتأجرين تحــت ظــل قانــون 
ــن  ــم بعي ــر إليه ــة بالنظ ــن الدول ــم مطالبي ــار القدي اإيج
ااعتبــار، حيــث طــال انتظارهــم عقــودا طويلــة عاشــوها فــي 
ــر  ــم يشــتد عليهــم أكث ــوا، بــل إن الظل ــم شــديد ومازال ظل
فأكثــر كلمــا طــال اانتظــار، فاأســعار تــزداد التهابــًا يومــا 
ــن  ــر مكترثي ــة غي ــا رحم ــارات ب ــو العق ــوم، ومالك ــن ي ع
أســعار  ارتفــاع  أجبرتهــم  الذيــن  المســتأجرين  لظــروف 
اأراضــي والبنــاء وقائمــة اانتظــار الطويلــة عنــد وزارة 
اإســكان، فمــن الممكــن أن يضــاف اســم ابنــك إلــى القائمة 
وأنــت ا تــزال تنتظــر دورك، والدولــة ا يغمــض لهــا جفــن 

ــكلة.  ــذه المش ــل ه ــبيل ح ــي س ــال ف ــا ب ــأ له وا يهن

مختلــف  فــي  أصواتهــم  تعالــت  لطالمــا  المســتأجرون 
وســائل اإعــام، ينــادون الدولــة ويســتغيثون بهــا للتدخــل 
ومحاربــة اســتغال أصحــاب العقــارات، وأبــدوا تخوفهــم مــن 
ــة  ــوذ وهيمن ــن بنف ــد متنبئي ــارات جدي ــون إيج ــدار قان إص
أصحــاب العقــارات فــي إضافــة تعديــات إلــى البنــود التــي 

ــم.  ــدم مصالحه تخ

لقــد تحققــت نبــوءة المســتأجرين، فالقانــون الجديــد )27( 
ــق فــي  ــذي أصــدر فــي يوليــو مــن العــام المنصــرم وُطِب ال
فبرايــر هــذا العــام، يعانــي مــن ثغــرات قانونيــة بحتــة فيــه، 
فالقانــون الجديــد لــم يحــدد مــدة لتســجيل عقــود اإيجــار 
وخصهــا بصفــة مســتعجلة، وهــي مســألة تقديريــة، بينمــا 
ــددة  ــة مح ــدة الزمني ــرى الم ــدول اأخ ــن ال ــي قواني ــد ف نج
لخدمــة طرفــي العقــد وتجنبــا لاشــتباكات القضائيــة، ممــا 
ــة،  ــى اللجن ــبة إل ــتعجال بالنس ــن ااس ــاءل: أي ــا نتس يجعلن
ــم  ــد إذا ل ــي العق ــوق طرف ــة حق ــذه اللجن ــي ه ــف تحم وكي
ــًا  ــذا باب ــح ه ــود؟ أا يفت ــجيل العق ــة لتس ــدة زمني ــدد م تح
للمماطــات القضائيــة نحــن فــي غنــى عنــه؟ أا يفتــح هــذا 
بابــًا لاشــتباكات القضائيــة حيــث إنــه يجبــر المســتأجر علــى 

رفــع دعــوى منفصلــة إثبــات وجــود عقــد اإيجــار؟؟ 

هــل أنصــف القانــون المســتأجرين ووضعهم بعيــن ااعتبار، 
أم إنــه أنصــف أصحــاب المنفعــة )أصحــاب العقــارات( فقط؟؟ 
أا تُســنّ القوانيــن لخدمــة كا الطرفيــن أم أنــه يخــدم من 

فــرض هيمنتــه ونفــوذه علــى القوانيــن متناســيا البقية؟!! 

قـــانــون اإيــجــار
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مكان التاريخ 
الحادث

 نتائج التحقيق التقييم ماحظاتتفاصيل الحادث 

2015/3/1

عند تغييراأنود في عنبر )4( احظ السائق خروج 
دخان من محرك السيارة فقام بإيقاف المحرك على 
الفور، ونزل وتفاجأ بوجود حريق في محرك السيارة 

أدى إلى تلف أجزاء من السيارة.

أكدت النقابة ضرورة تطوير 
الصيانة الدورية للمركبات.

حادث 
حريق

تبين أن سبب الحريق هو 
عدم وجود صيانة كافية 

للمركبات، وهو ما أدى إلى 
تعطل المحرك.

2015/3/2
دائرة دعم 

خدمات 
المصهر

أثناء عملية تغيير بوتقة االمنيوم و التي تستغرق 
وقت طويل، صدمت الرافعة بالسقف مما أدى الى 

سقوط المصباح اإضاءة المعلق.

تم تقديم النصح لإدارة 
المسؤولة عن هندسة المشروع 
بدراسة سامة جميع المشاريع 

قبل البدء في العمل.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 
عالية في 

الوقوع

تبين أن سبب الحادث هو 
عدم وجود تقييم المخاطر 
من قبل اإدارة الهندسية.

دائرة الطاقة 2015/3/3
4

بعد أن أنهى العامل الفني عمله في اللحام، قام 
الفني المسؤول عن ماحظة مخاطر الحريق التـأكد 
من خلو المنطقة ونزل بواسطة السقالة، وفي اليوم 
التالي تم اكتشاف أن اثنتين من السقاات الخشبية 

محترقتان، وتم إباغ مشرف القسم بالحادث.

أكدت النقابة ضرورة التقيد 
بإرشادات تصريحات العمل 
خال مزاولة المهمة وعند 

تبديل المهام.

حادث 
حريق

تبين أنه من عدم مراعاة 
اإدارة التأكد من خلو 

العمل من المخاطر عند 
تبديل المهام.

2015/3/4

دائرة 
العمليات 
المراقبة 
المصاهر

عندما كان عامل قسم مراقبة المصهر يأخذ قياس 
العينات المعدنية، وبينما هو يحاول أن يدخل ملعقة 
العينات داخل السائل المعدني، تطايرت قطع معدنية 
صغيرة على يده اليسرى، مما أدى إلى إصابته بحروق 

نقل على إثرها إلى مركز ألبا الصحي.

تم إجبار لجنة المعدات الوقائية 
على ضرورة توفير قفازات 

مناسبة.

إصابة 
طفيفة

تبين أنه تم استخدام 
قفازات غير مناسبة، وذلك 

لعدم توافر القفارات 
الازمة لمثل هذا العمل.

2015/3/5
دائرة المرفأ 
و التكليس

أصيب العامل في يده اليسرى وإصبعه اأوسط، بينما 
كان يقوم بعملية إزالة اانسداد الموجود في حزام 

الناقل للمواد.

تم إجبار إدارة القسم على 
تصميم أداة أكثر أمانا لمثل 

هذا العمل.
إصابة 
طفيفة

تبين أن الحادث كان نتيجة 
استخدام أداة غير مناسبة، 

وذلك لعدم توافر اأداة 
الازمة لمثل هذا العمل.

قسم دعم 2015/3/9
الخدمات

بينما كان عامل المقاوات يقوم بعملية إزالة القطع 
المعدنية التي تزن حوالي 15- 18 كجم، التوى رسغه 

اأيسر، ونقل على إثر ذلك إلى مركز ألبا الصحي.

أكدت النقابة ضرورة توفير 
معدات مناسبة لهذا العمل 

تجنبا لوقوع مثل هذه 
اإصابات.

إصابة  
طفيفة

تبين أنه عند شرح 
إجراءات السامة لم يتم 
شرح الطريقة الصحيحة 
والمناسبة لهذا العمل.

2015/3/10
دائرة الطاقة 
4- معالجة 
الغاز )61(

أثناء قيام العامل الفني بتغيير بكرة الموتور 
الكهربائي، وبينما هو يضع رأسه 

أسفل الموتور ضرب رأسه في الموتور، مما أدى إلى 
إصابته ونقل إثر ذلك إلى مركز ألبا الصحي.

تم التأكيد على ضرورة لبس 
قبعات الرأس الواقية بالطريقة 

الصحيحة قبل البدء بأي عمل.

إصابة 
طفيفة 

في 
الرأس

تبين أنه عندما كان العامل 
يفحص الموتور، سقطت 
قبعته وضرب رأسه في 

ركيزة الموتور.

2015/3/10
الورش 
المركزية

أحضرت مركبة لنقل المعدات الشخصية في قسم 
الورش لفحص وتصليح عطل، وقام العامل الكهربائي 

بتوصيل الشاحن بالتيار الكهربائي )240 فولتا(، 
وبعد الفحص تبين أن الشاحن كان متصًا بطريقة 
خاطئة، وعند الفحص اإضافي اكتشف أن اأساك 

الكهربائية موصلة بالطريقة الخاطئة.

تم التأكيد على ضرورة إجراء 
دراسة على جميع المركبات   
للتأكد من صحة التوصيات 

الكهربائية.

حادث 
وشيك ذو 
إحتمالية 
عالية في 

الوقوع

اتضح أن التوصيات 
الكهربائية موصلة 

بالطريقة الخاطئة بسبب 
عدم التزام المصنع المنتج 

بالمواصفات الدولية.

2015/3/14
قسم دعم 

الخدمات

بينما كان المشغل يقوم بعملية لحام محكم رفع 
الخلية، وكان يقف بجانبه عامل ليساعده، وفجأة 
تطايرت شرارة من المعدن، مما أدى إلى إصابة 

العامل المساعد بحروق من الدرجة اأولى في فخذه.

تم نصح اإدارة على ضرورة 
توفير جميع المعدات الوقائية 

لجميع العمال بمافيهم 
المساعدين.

حروق 
من 

الدرجة 
اأولى

تبين أن اإدارة لم توفر 
المعدات الوقائية الكافية 

للعمال المساعدين.

2015/3/22

2015/3/30

دائرة خط 4
عنبر 7

خطوط 
الصهر 3-1

عنبر 5

عندما كان العامل ينظف اانسداد في مكان شفط 
األمنيوم المنصهر مستخدمًا القطع الخشبية، 

تطايرت فجأة قطرة من المعدن المنصهر فأصيب 
أسفل العين بحرق بسيط.

قام العامل بوقف مركبة تكسير قشرة البوتقات، 
وعندما نزل العامل وأثناء إغاق باب المركبة، ارتد 

الباب ليضرب العامل في ظهره مسببا إصابة طفيفة 
نقل على إثرها إلى مركز ألبا الصحي للحصول على 

اإسعافات اأولية.

أكدت النقابة ضرورة الماحظة 
المستمرة من اإدارة على 

التزام العمال باستخدامهم 
للمعدات الواقية الشخصية. 

أوصيت اإدارة بحملة توعوية 
عن كيفية الصعود والنزول 

الصحيح من مركبات العمليات.

حرق من 
الدرجة 
اأولى

إصابة  
طفيفة

اتضح أن اإدارة لم تتواصل 
وتلتزم بمراقبة العمال في 
مدى التزامهم باستخدام 

المعدات الواقية الشخصية.

اتضح أن العامل لم يكن 
على إلمام تام بالطريقة 

الصحيحة للصعود والنزول 
من مركبات العمليات 

لنقص في  التدريب.   

بعض اإصـابات والحـوادث الوشيكة الوقـوع لشهر مـارس

خطوط 
الصهر3-1
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الصحة والسامة 

انـــحــنــاءات الـظــهــر الــبــســيطــة  قـد تــؤدي  إلــى آام شـــديـدة  
 قــد تتســبب حركــة بســيطة فــي إصابــة الظهــر، ولكــن يمكــن أن تكــون مشــاكل 

الظهــر موجــودة قبــل وقــت طويــل.

ــم  ــى تراك ــر إل ــاد الظه ــاق وإجه ــل الش ــن العم ــة م ــنوات الطويل ــؤدي الس ــد ت ق
اأضــرار دون ماحظتهــا. وفــي يــوم مــا، ترفــع حمــا بســيطا، أو تلتفــت لتمســك 

ــي مــن آام شــديدة فــي الظهــر. ــا، وفجــأة تجــد نفســك تعان بشــيء م

بالطبــع، فهنــاك أســباب أخــرى لمشــاكل الظهــر، منهــا المشــاكل الصحيــة 
والحــوادث المختلفــة كحــوادث الســقوط. ولكــن بتفــادي إصابــات الظهــر البســيطة 
التــي تقــع يوميــا، قــد تتمكــن مــن تفــادي مشــاكل الظهــر الخطيــرة علــى المــدى 

ــل. الطوي

وتعــرف آام الظهــر بأنهــا ثالــث اأســباب الرئيســية المؤديــة إلى الشــلل. فإصابات 
الظهــر غيــر مقتصــرة علــى العمــال أو اأشــخاص العاملين فــي المجاات الشــاقة. 

ــة  ــا معرضــون لإصاب ــع اأشــخاص تقريب ــى أن جمي ــات تشــير إل ــل أن اإحصائي ب
بــآام الظهــر.

مــن أهــم جوانــب العنايــة بســامة الظهــر هــو الحفــاظ علــى الوضــع الصحيــح  فــي 
جميــع اأوقــات. فعلــى ســبيل المثــال، انحنــاء الظهــر أثنــاء الجلــوس علــى الكرســي 
أو الوقــوف مــع تثبيــت القدميــن علــى اأرض لســاعات طويلــة قــد يســبب إجهــادا 
ــاء الجلــوس. وعنــد وقوفــك لســاعات  للظهــر. مــن اأفضــل أن تدعــم ظهــرك أثن

طويلــة، أرح إحــدى القدميــن ثــم القــدم اأخــرى علــى قاعــدة مرتفعــة قليــا.

ــاء الرفــع هــو أمــر آخــر فــي غايــة اأهميــة. لتجنــب إصابــات  مراعــاة الســامة أثن
الظهــر، ســواء كنــت تقــوم برفــع حمــل برميــل ثقيــل أو حمــل خفيــف كصنــدوق 

ــة: ــع اإرشــادات التالي مــن الظــروف، فاتب

• خطــط لعمليــة الرفــع. قــرر مســبقا كيــف ســتقوم برفــع الحمــل وكيــف ســتحمله 
وتضعــه مــرة أخــرى.

• اطلب المساعدة إذا كان الحمل ثقيا أو غير منتظم.
• ضع قدميك بالقرب من الحمل. اثن الركبتين – ولكن ا تحن ظهرك.

• ارفــع ظهــرك إلــى وضــع الوقــوف بااعتمــاد علــى قــوة عضــات الرجليــن وليــس 
الظهــر.

• أثناء حمل الحمل، ا تثن جسمك، ولكن التفت فقط.
• لوضع الحمل، أنزل جسمك بثني الركبتين بدا من اانحناء إلى اأمام.

إذا قمــت بعمليــة رفــع غيــر ســليمة اليــوم دون أن تشــعر بألــم، قــد تظــن بأنــك 
ــر  ــكل غي ــا بش ــا حم ــع فيه ــرة ترف ــي كل م ــن ف ــة. ولك ــادي اإصاب ــتطعت تف اس

ــة الظهــر. ــك تســاهم فــي تعرضــك مســتقبا إصاب ــح، فإن صحي

الحفاظ على سامة ظهرك اليوم، لتفادي آام الظهر غدا.



الصحة والسامة 

هـل تـعـانـي مـن أعـراض نقـص فيـتاميـن ) د ( ؟ 
إن أعــراض نقــص فيتاميــن ) د ( عديــدة منهــا : تقــوس الســاقيين ، هشاشــة العظــام عنــد 
الكبار، مشــاكل ااســنان والجلد والشــعر، االتهابــات المتكرّرة وخصوصًا فــي الجهاز العلوي 
مــن الجهــاز التنفســي، تشــوّهات في عظــام الحوض لــدى النســاء،  ااكتئــاب، وارتفاع ضغط 
الــدم،  تعــب عــام ، عــدم انتظــام فــي النــوم ،خلــل فــي الــوزن، ألــم فــي عظــام أســفل الّظهر 
والرّســغ والقدميــن، التهابــات فــي الجيــوب اأنفيــة و تقلــب المــزاج والبــكاء بــدون ســبب.

أسباب نقص فيتامين )د(:

عدم تناول اأطعمة الغنية بفيتامين )د( السمنة وزيادة الوزن عدم التعرض أشعة الشمس بشكٍل كافي

ماهو فيتامين )د( ؟؟ 
لتــوازن  للجســم  أساســي  منّظــم  هــو 
الكالســيوم؛ حيــث يســاعد علــى تزويــد 
الهيــكل  وتطويــر  بالمعــادن  العظــم 
ــف  ــن وظائ ــنان.  وم ــاء ااس ــي وبن العظم
هــو  الفيتاميــن  هــذا  واســتخدامات 
فــي  وترســبيها  المعــادن  امتصــاص 
العظــام، ويعتبــر هــام جــدا فــي المحافظــة 
علــى كثافة العظــام، ويلعــب دورًا فيتامين 
)د( هامــا فــي عاج بعــض أمــراض المناعة، 
والصدفيــة.  المتعــدد،  التصّلــب  مثــل: 

تعويض نقص فيتامين )د( : 
يمكن تعويض فيتامين )د( عن طريق: 

ــرات  ــي فت ــمس ف ــعة الش ــرض أش •  التع
دون  مــن  والمســاء  الباكــر  الصبــاح 

للشــمس.  واٍق  اســتخدام 
•  أخــذ جرعــات دوائيــة ومكمــات غذائيــة 
ــن  ــا م ــن )د( وغيره ــى فيتامي ــوي عل تحت

ــات.  الفيتامين
• ا اهتمام بنوعية الغذاء.  

المصادر الغذائية التي تؤمن احتياجاتنا من الفيتامين )د( : 
ــى  ــاعد عل ــذي يس ــية، ال ــة اأساس ــر الغذائي ــن العناص ــدد م ــى ع ــب عل ــن الحلي ــد م ــوب واح ــوي ك ــب: يحت الحلي
مكافحــة الشــيخوخة. صفــار البيــض: البيــض هــو مصــدر آخــر غنــي بفيتاميــن د، ويســاعد فــي تحســين نمــو الشــعر 
واأظافــر. ســمك الســلمون: يعــد مصــدرًا رئيســيًا لفيتاميــن د، ويعمــل بمثابــة مضــاد لإكتئــاب، ويحســن الذاكــرة. 
زيــت كبــد ســمك القد:يوفــر ســمك القــد فيتاميــن د وبكميــات كبيــرة، ويحــد مــن إرتفــاع الكوليســترول. المشــروم: 
يتميــز بفوائــده الكبيــرة التــي يوفرهــا، واســيما فيتاميــن د. الســردين المعلــب: يحتــوي علــى فيتاميــن د، والــذي 

يســاعد فــي تحســين العظــام, والصحــة العامــة للقلــب.



)بيك اب( لنقل المرضى بدًا من سيارة إسعاف !!
سيارات  اختفت  لقد 
اإسعاف المخصصة لنقل 
والمرضى  المصابين 
المسعفون  وبــدأ  فجأة، 
ســيــارات  يستخدمون 
النقل ) بيك اب ( للوصول 
متعذرين  المرضى  إلى 
اإسعاف  ســيــارات  ــأن  ب

تحت الصيانة!! 
كيف يمر موضوع مهم 
الكرام  ــرور  م هــذا  مثل 
على اإدارة والمسؤلين؟! 
أين من يتغنى بالسامة 
حمات  ويعد  نهار  ليل 
أشهر  طيلة  الــســامــة 
حصول  أليس  السنة؟! 
الــمــرضــى عــلــى ســيــارة 
إسعاف مجهزة ب اأجهزة 
الازمة  والمعدات  كافة 
ــات  ــي ــاس ــم أس ــ مـــن أه

السامة؟؟
أن  اإدارة  على  يجب 
حساباتها..  ترتيب  تعيد 
مثل  بشركة  يليق  فــا 
شركة ) ألبا ( التي تعد من 
األمنيوم  مصاهر  أكبر 
تعامل  أن  العالم  فــي 
الشكل..  بهذا  عمالها 

العامل  يشعر  أن  فيجب 
وأنه  مهمة  حياته  بــأن 
سليمة  بيئة  في  يعمل 
بعيدة عن المخاطر، فهل 
الذين  العمال  جزاء  هذا 
عــمــلــوا لــيــل نــهــار من 
إنتاج  أكبر  تحقيق  أجل 
من  الشركة  سمعة  ورفع 
معدل  أقل  تحقيق  خال 

إصابات عمل؟؟
تعيد  أن  يجب  نكرر.. 
فكم  حسابتاها،  اإدارة 
حالة ستذهب ضحية  من 
إهمال اإدارة وعدم توفير 
ــارة نــقــل وإســعــاف  ــي س
جميع  على  تحتوي  خاص 
ومهيأة  الطبية  المعدات 
اإصابات  مع  للتعامل 
الــمــفــاجــئــة والــحــاات 
القلبية.  كالنوبة  الطارئة 
والسؤال هنا موجه إلى 
أرواح  هل  الشركة:  إدارة 
لهذه  رخيصة  العمال 
الدرجة؟؟ أم أن الميزانية 
على  ببذخ  تنفق  التي 
تكفي  ا  السامة  حمات 
إسعاف  ــارة  ســي ــشــراء  ل

جديدة؟

العامل 13



الحاجة لخط الصهر السادس من جديد
يعيــد الزمــن نفســه مــن جديــد وتبــدأ إدارة قســم »الطاقــة 
ــوراء  ــى ال عمــال« بإرجــاع عمــال عمليــات الطاقــة ســنوات إل
تحــت عنــوان تقليــل التكلفــة، ولكــن النتيجــة كانــت  إحبــاط 
ــوم إدارة  ــي الي ــا ه ــم. فه ــل إنتاجيته ــال وتقلي ــؤاء العم ه
القســم تقــوم بإلغــاء وظيفــة مشــغل واحــد فــي كل مناوبــة.  
ــي كل  ــة ف ــال الطاق ــل عم ــم تقلي ــنوات  ت ــع س ــال بض فخ
مناوبــة مــن 11 إلــى 7 عمــال، بحجــة أن اإدارة لديهــا 
خطــة لتقليــل التكلفــة. ولكــن المفاجــأة أن إدارة قســم 
الطاقــة ليــس لديهــا أي خطــة للظــروف الطارئــة، فهــي 
لــم تضــع فــي  حســابها اإجــازات الســنوية أو المرضيــة 
الطاقــة؟ قســم  إدارة  يــا  التخطيــط  فأيــن  الطارئــة.  أو 

وتســتمر معانــاة العمــال مــع القــرارات غيــر المدروســة 
ــل  ــى العام ــرض عل ــي تف ــة  والت ــرة الطبي ــل الدائ ــن  قب م
الــذي يتعــرض إصابــة عمــل أن يقــوم بأعمــال خفيفــة 
احتســاب  عــدم  بغــرض  مرضيــة  إجــازة  يأخــذ  أن  بــدل 
الحــادث مضيعــة للوقــت. ولكــن إذا كان وضــع العامــل 
ــر مــن ااختصاصــي  ــف بأم الصحــي يتطلــب العلــم الخفي
ــة  ــة جراحي ــام بعملي ــه ق ــل أو أن ــارج العم ــادث خ ــة لح نتيج
فــا يحــق لــه مواصلــة العمــل الخفيــف بعــذر أنــه ا توجــد 
شــواغر أعمــال خفيفــة فــي ألبــا! الســؤال هــو هــل اأعمــال 
ــط،  ــل فق ــات العم ــى إصاب ــة عل ــوزة للتغطي ــة محج الخفيف
وهــل اإدارة تعتبــر معــدات عــدم حــدوث حــوادث مضيعــة 
للوقــت مجــرد أرقــام تفتخــر بهــا فــي وســائل اإعــام؟

العمل الخفيف والدائرة الطبية 

يا عمال العالم أتحدو  ا شيئ يعلو وحدتنا 

مـشـاكـل عـمـالـيـة 

ــا  ــب ــل مـــوظـــفـــي أل ــض ــف ب
المخلصين، حافظت الشركة على 
مستوى  على  العالية  مكانتها 
من  الكثير  وتخطت  العالم 
مرت  التي  والظروف  المعوقات 
العالمية،  األمنيوم  أسواق  بها 
التمكن من ذلك من خال  وتم 
العمل،  في  واإخــاص  التفاني 
ألبا منذ  به عمال  يمتاز  ما  وهو 
الرغم  وعلى  الشركة،  تأسيس 
درجة  من  القاسية  الظروف  من 
إنتاجية  ــروف  وظ عالية  ــرارة  ح
يسعون  ألبا  عمال   فإن  صعبة، 
وتطوير  الشركة  تطوير  إلــى 
على  الحفاظ  أجل  من  أنفسهم 
بشكل  العمالية  المكتسبات 

عام.
سعوا  العمال  مــن  الكثير 
خال  من  أنفسهم  تطوير  الى 
العمل الشاق من جهة والدراسة 
لمستويات عالية من جهة أخرى 
ففي   . الشركة  على  للحفاظ 
عامل   800 من  أكثر  هناك  ألبا 
البكالوريوس  شهادة  يحملون 
التقنية  المجاات  مختلف  في 
أكثر من 200  والفنية، وهناك  
الماجستير  درجة  يحملون  عامل 
التي  المميزة  التخصصات  في 

يأمل الموظف من خالها تطوير 
الشركة من مختلف الجهات.

الحاصلون  العمال  لقد تحمل 
العمل  الــشــهــادات  هــذه  على 
الشاق والعمل بنظام المناوبات 
التي  دراستهم  تكملة  أجل  من 
مواقع جاهزة من  وضعتهم في 
أجل قيادة الشركة إلى بر اأمان 
وللحفاظ عليها لأجيال القادمة.

البدء بمشروع  ولكن مع عدم 
يعاني  الــســادس،  الصهر  خط 
هذه  يحملون  ممن  الكثيرون 
وقتا  اانتظار  من  الشهادات 
مواقع  على  لحصولهم  طويا 
ما  بتطبيق  لهم  تسمح  أفضل 
تعلموه. وبات افتتاح خط الصهر 
الكثيرين،  يراود  حلما  السادس 
يثبت  ســوف  خاله  من  ــذي  وال
جدارتهم  المؤهلون  العمال 
يحملون  بساطة  بكل  أنهم 
التعلمي   والمستوى  الخبرة  من 
وظائف  في  للترقي  يؤهلهم  ما 

قيادية أكثر قدرة على التأثير.
اإدارة  تقوم  مــرة  كــل  فــي 
من  سلسلة  بإطاق  التنفيذية 
السادس  الخط  حــول  الــوعــود 
لحظة  ينتظر  الجميع  ويبقى 

إطاق هذا المشروع.

حالة طبيعية  يعتبر  الرأي  اختاف  إن 
جدًا فجميعنا  أتى من بيئة مختلفة وكل له 
قناعاته ومنطقه الخاص، ولكن المشكلة 
تكمن حين يحاول البعض استغال هذه 
ااختافات للتفريق بين صفوف العمال. 
من  كبيرا  شوطا  ألبا  عمال  قطع  لقد 
صفوفهم  وتماسك  وحدتهم  ــال  خ
في  الخارجية  المحاوات  جميع  ضاربين 
التوغل بينهم وتفرقتهم عرض الحائط، 
وكان ثباتهم وتعاونهم من أجل مصلحة 
الوطن في اأحداث المؤسفة عام 2011 
لهو خير مثال على أن عمال ألبا قادرون 
وأنه ا  الصعاب بعد،  على تخطي جميع 
الوطنية. الثوابت  على  للمساومة  مجال 

قوتهم  أن  جيدا  ألبا  عمال  يعلم 
وأن  الجهود  وتضافر  وحدتهم  فــي 
في  تحققت  الــتــي  ــازات  ــج اإن جميع 
ــوام اأخــيــرة  ــ شــركــة ألــبــا خــال اأع
تأتِ  لم  المرتفعة  اإنتاج  ومعدات 

فريقا  الجميع  عمل  أن  بعد  ــوى  س
الجميع. مصلحة  أجــل  ــن  م واحـــدا 

وحدة  تفرقة  البعض  يحاول  وحين 
الجميع  عليها  شهد  والتي  ألبا،  عمال 
أصبح  حيث  خسارته،  على  يراهن  فهو 
كالعائلة  الشركة  هــذه  فــي  العمال 
الشركة،  وخارج  داخل  الواحدة  الكبيرة 
العمل لتدخل في جانب  وتعدت مصالح 
والضراء،  السراء  في  والتكاتف  التاحم 
ولن ننسى الوقفة التي وقفها عمال ألبا 
منزل  شراء  إلى  وصلت  والتي  جميعهم 
لعائلة العامل المرحوم رضا غلوم، الذي 
ولم  رحيله،  بعد  حتى  العمال  ينسه  لم 
تشعر عائلته بأنها وحدها فيما تمر به. 

نراها  جميلة  وصــور  كثيرة،  أمثلة 
ا  المصنع  أقسام  جميع  في  يوم  كل 
والوحدة  والمودة  الحب  عن  سوى  تعبر 
سوى  المخربين  محاوات  وما  العمالية، 

كمن يضرب كفيه ببعضهما بعضا.

رغــم اختــاف المؤرخيــن عــن التاريــخ الحقيقــي 
لبدايــة نشــأة التنظيمــات والتشــكيات العماليــة 
ــام  ــال وااهتم ــوق العم ــن حق ــاع ع ــة بالدف المعني
ــة بحــل مشــاكلهم وتعقيــدات  بشــؤونهم والمطالب
العمــال  كل  فــإن  بهــا,  يمــرّون  التــي  العمــل 
أجمعــوا فــي التاريــخ الحديــث علــى ااحتفــال بيــوم 
خــاص بالعمــال فــي اأول مــن مايــو مــن كل عــام.

عماليــة  تاريخيــة  حادثــة  اليــوم  هــذا  يصــادف 
العماليــة  الحركــة  فــي  فارقــة  كانــت  مهمــة 
المطلبيــة، عندمــا قامــت الحركــة العماليــة فــي 
أمريــكا بسلســلة مــن ااحتجاجــات المطلبيــة التــي 
ــى إعــدام عــدد مــن النقابييــن  أدت فــي النهايــة إل
ــك  ــم تلفيقهــا لهــم فــي ذل ــة ت نتيجــة لتهــم باطل
الوقــت مــن قبــل عــدة جهــات معاديــة للعمــال، 
ولكــن أثبــت التاريــخ كيديتهــا وتمــت تبرئتهــم 
بعــد إعدامهــم مــن كل مــا تــم نســبه إليهــم.

اليــوم  العالــم بشــغف هــذا  ينتظــر عمــال  لــذا 
جميــع  فــي  اأنظــار  لفــت  مــن  يتمكنــوا  حتــى 
الطبقيــة. وحدتهــم  إلــى  المعمــورة  أرجــاء 
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اانسحاب الجماعي من معهد البحرين 
المبتعثون  العمال  تعرّض 
من  للكثير  الشركة  قبل  من 
ااخيرة  اآونـــة  فــي  الضغوط 
نتيجة إهمال اادارة التنفيذية 
لقضاياهم  اكتراثها   ــدم  وع
حــاجــزًا  بــاتــت  الــتــي  العالقة 
في  المواصلة  مــن  يمنعهم 

معهد البحرين للتدريب . 
اإدارة  العمال  طالب  حيث 
ااساسية  اامــور  من  بالعديد 
وأولها رسم سياسة  والمنطقية 
العمال  أوقات  واضحة  تنسيق 
وساعات  العمل  ساعات  بين 
الذين  لهؤاء  وخاصًة  الدراسة، 
االتزام  عملهم  طبيعة  تقتضي 
فيضطر  المناوبة،  بساعات 
في  الشركة  من  بأمر  العامل 
بساعات  يلتزم  أن  الحالة  هذه 
يلتزم كذلك  عمله كمناوب وأن 

بالمعهد،  الــدراســي  بــالــدوام 
العمال في  أثار حفيظة  ما  وهو 
إدارة  أن  إا  المرات،  العديد من 

الشركة اكتفت بالوعود 
هذا  عند  ــور  اام تقف  لم  و 
رفضت  إنــمــا  ــب،  ــس وح الــحــد 
الشركة رفضا تاما طلب العمال 
الخميس  يوم  على  بالحصول 
والمراجعة  للدراسة  تفرغ  إجازة 
جاء  كما  للمقررات،  الــدوريــة 
من  سلسة  أمام  اإدارة  تعنت 
إجازة  على  للحصول  المقترحات 
اامتحانات  قبل  ما  أسبوع  لمدة 
الدراسة  من  العمال  ليتمكن 

خال تلك الفترة . 
هناك  أن  المبكي،  والمضحك 
اضطر  العمال  من  كبيرا  عددا 
الطبية  باإجازات  ااستعانة  إلى 
مختصين  إلى  واللجوء  للدراسة 

المادة  استيعاب  بالمقررات 
أي  في  الــرســوب  خطر  لتجنب 

منها.
اإدارة  ــراءات  إج عن  ناهيك 
لم  التي  وأوامــرهــا  التنفيذية 
عن  اللحظة  هذه  حتى  تتوقف 
إجبار العمال بتقديم اامتحانات 
والمشاريع البحثية بالمعهد في 
البحرين  باإضافة إلى امتحانات 
على  مضافة  ومشاريع  ــرى  أخ
بالفرع  للمعهد  العمال  كاهل 
البريطاني في المملكة المتحدة.

بدعمها  تتغنى  فالشركة 
المتطلبات  كــأحــد  لــلــدراســة 
على  للحصول  ألبا  في  المهمة 
نقيض  على  وتعمل  ترقية، 
من  اأخــرى  الكفة  في  أفكارها 
والعقبات  العراقيل  وضع  خال 
أمام العمال للحد من ترقياتهم. 

والا  الضغوط  تلك  وبعد كل 
الدراسية  والصعوبات  مبااة 
استيعابهم  عدم  في  للعمال 
المقررات  في  ااساسية  لأمور 
على  حصولهم  ــدم  ع بسبب 
والجو  الكافية  والرعاية  الوقت 

التعليمي المناسب . 
كفكرة   الجماعي  فاانسحاب 
نتيجة  العمال،  ــان  أذه ــراود  ت
طبيعية لأوضاع المتردية والتي 
بجدية  الشركة  فيها  تنظر  لم 
على أقل تقدير، فالطلبة العمال 
السياسات  بكل  ــًا  ذرع ضاقوا 
الشركة،  قبل  من  التهميشية 
عن  للتعبير  وسيلة  يجدوا  فلم 
بين  بالتفكير  إا  معاناتهم 
الحين واآخر في قرار اانسحاب 
وجه  في  حازم  الجماعي كموقف 

أصحاب القرار .

مـشـاكـل عـمـالـيـة 
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 من هو الدكتور محمد اأنصاري؟؟؟
المقابلة  هذه  على  أشكركم  أنا 
تخصصي  باستضافتكم..  وسعيد 
هو دكتوراه في العلوم السياسية .. 
من مواليد 1975 .. متزوج وأنتظر 
من   .. العاجل  القريب  في  مولودا 
وأحب  كثيرا  بها  وأعتز  المنامة 
أهلها.. أكثر ما أحبه هو القراءة في 
ما  وكل  والعمل  السياسي  المجال 

يرتبط بمجال تخصصي.. 
هي  العمل  وزارة  فــي  خبرتي 
وكيا  أكون  أن  وقبل  سنوات..   10
 .. التوظيف  مدير  كنت  مساعدا 
البحرين  مركز  في  أيضًا  وعملت 
تدريب  مركز  عن  مسئوا  للتدريب 
في  عملت  كما  الــخــاص..  القطاع 
الديوان الملكي.. وعملت أيضًا مدة 
الدولية  المؤسسة  في  سنوات   3
ومهمتها  اانتخابية  لأنظمة 
لجان  ــداد  وإع اانتخابات  مراقبة 

متخصصة للقيام باانتخابات.

 دعنا نتحدث عن موضوع ساخن 
مفصولي  عن  وهو  أا  مؤخرًا  حدث 
مواقف الريجنسي.. 10 عمال فصلوا 
تعسفيا من أعمالهم.. فماذا فعلت 
آخر  وماهي  أجلهم...  من  ــوزارة  ال

تطوراتهم؟؟ 
وليست  مــزدوجــة  مشكلة  هــي 
مفصولون  فهم  ــدة..  واح مشكلة 
وذوو إعاقة ويجب علينا مساعدتهم 

مع  بالتنسيق  العمل  وزارة  قامت   ..
نقابة  وبالخصوص  الحر  ااتحاد 
اأشخاص  من  عــدد  بحضور  ألبا 
 .. ملفهم  لمتابعة  ــوزارة  الـ إلــى 
أصحاب  مع  ــوزارة  الـ تحدثت  كما 
العمال  يعمل  كان  الذين  العمل 
قمنا  أننا  كما  لديهم..  المعاقون 
يمكن  من  إحالة  مقترح  بصياغة 
إحالته إلى التقاعد وتحويل اآخرين 
على  الحصول  في  ومساعدتهم 
مع  تعاطفنا  ولقد  وظيفية..  فرصة 
هذه المشكلة ليس أنهم من ذوي 
أن  يجب  الشركات  أن  بل  اإعاقة، 
دراسة  إلى  مستندة  قرراتها  تتخذ 
عميقة، ويكون هناك تنسيق بينها 
وبين وزارة العمل .. لتعرف الوزارة 
مسبقا المشكلة وتتخذ عاجا لها وا 
كانت  فلو   .. المشكلة  بهذه  تتفاجأ 
حلها  استطعنا  مبكرة  المشكلة 
اأشهر  خال  ولكننا   .. أشهر  خال 
إما  الملف  هذا  طي  ننتظر  القادمة 
جيدة  عمل  فرص  على  بحصولهم 
من  أفضل  أو  مقاربة  ــب  ــراوت وب
إلى  إحالتهم  أو  الحالية  رواتبهم 

التقاعد المبكر. 

الحق في فصل أي  هل للشركات 
موظف من دون إنذار مسبق ؟؟ 

 بالتأكيد ا، رزق الناس خط أحمر 
.. فهؤاء العمال لديهم أسر وعائات 
يعيلونها.. كما أن لديهم التزامات 
وضع  البحريني  والمشرع   .. كثيرة 

طريقه في التعامل مع من يتهاون 
في عمله بالتدرج في محاسبته إلى 

أن يصل إلى الفصل.

إلى من يلجأ المفصول من عمله؟؟
إلى وزارة العمل. 

 وهل ستقوم الوزارة بعمل حلول 
مباشرة ؟؟ 

العاج الذي تقدمه الوزارة يتطلب 
أخرى  مشكلة  من  الوقت  بعض 
وزارات  جميع  مع  يحدث  وهــذا   ..
عاجات  وضعنا  ولكننا  العالم.. 
كأن  التعطل  ضد  كالتأمين  أخرى 
المفصول من عمله مدة 6  يحصل 
يسمح  وهو  راتبه  من   %60 أشهر 
لنا ببعض الوقت إلى حين الحصول 
على وظيفة له وهو ما يعطي نوعا 
لدى  وااطمئنان  ااستقرار  من 
العمال المفصولين، كما أن الوزارة 
لمدة  الــراتــب  في  أيضًا  تساعده 
كان  حال  في   .. سنتين  إلى  تصل 
حصوله  دون  يحول  الــذي  السبب 
أن  أو  الــراتــب  هو  الوظيفة  على 
بالعمل  له  تشفع  ا  الخبرة  سنوات 
ندعم  كما   .. الجديد  التخصص  في 

ونغطي تكاليف التدريب. 

المساعد  الوزارة  وكيل  بصفتك   

بحرنة  في  رأيك  ما  العمل،  لشئون 
الوظائف؟؟ ماهي إيجابياتها وماهي 

عيوبها؟؟ 

نظريتان  لديها  البحرنة  مسألة 
في الشارع البحريني وكا النظريتين 
لديها حق ويمكننا الوصول إلى حل 
من  هناك  النظريتين،  بين  وسط 
النظر  بغض  البحرنة  مع  أنا  يقول 
اأولوية  وأعطي  آخر  شيء  أي  عن 
يقول  اآخر  والبعض  للبحريني.. 
لصاحب  ويحق  مفتوحة  سوق  إنها 
مع  وأنــا  يشاء،  من  اختيار  العمل 
نعم   .. ااثنين  بين  الثالث  التوجه 
نمر  ولكننا  مفتوحة،  ســوق  نحن 
الدولة  انتقالية كانت فيها  بمرحلة 
ريعية تدعم المواطن بشكل كامل 
إلى مرحلة ااقتصاد الحر ونحن اآن 
في منتصف هذا الطريق.. اقتصادنا 
ليس حرا بشكل مطلق مثل أمريكا، 
اقتصادنا  وا  اليابان..  و  ــا  أوروب
اقتصاد معتمد على أن الدولة تقدم 

كل شيء. 

الوظائف..  بحرنة  مع  أنــك  أي   
ولكن تكون لأجدر؟؟ 

المفتوحة،  أنا مع اقتصاد السوق 
الجسور  ولكن يجب علينا أن نهيئ 
قادرا  البحريني  يكون  ما  فمتى   ..
بغض  السوق  في  ينافس  أن  على 
النظر عن البحرنة.. فعند تخرجه من 
التخصص الذي يدرسه في المرحلة 
بشكل  مهيئا  يكون  الجامعية 
العمل،  سوق  غمار  لخوض  كامل 
من  العمال  ينافس  أن  ويستطيع 
خلقنا  قد  نكون  وهنا  الخارج..  دول 

نقابــة  نشــرة  أجــرت 
مــع  مطــوًا  حــوارًا  ألبــا 
المســاعد  الــوزارة  وكيــل 
الدكتــور  العمــل  لشــئون 
ــدث  ــاري لتتح ــد اأنص محم
العامــل  واقــع  عــن  معــه 
ومســتقبل  البحرينــي 
البحريــن..  فــي  العمــل 
والنقابــات وأبــرز التحديــات 
رأيــه   .. تواجههــا  التــي 
 .. الوظائــف  بحرنــة  فــي 
ــة..  ــة النقابي ــي التعددي وف
المواضيــع  مــن  وغيرهــا 

. خنة لســا ا

وكيــل الــوزارة المســاعد لشــئون العمــل  في لقــاء مطول مع نشــرة عمال 
البــا: رزق النــاس خط أحمــر .. ونقابة البا مضرب مثال فــي العمل النقابي 
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السوق  هذا  في  المنافس  العنصر 
لديه مشكلة  تكون  عندما  ولكن   ..

يكون السوق مغلقًا.
في  البحرين  حكومة  قامت  لقد 
حقيقة اأمر بتهيئة الجسور، وقامت 
الباحث  البحريني  المواطن  بدعم 
سنتين،  مــدة  أجــره  في  عمل  عن 
وهذا المشروع خصصت له موازنات 
كبيرة .. كما قامت بتوفير التدريب 
يغطي  كــي  المناسب  والتأهيل 
النقص في جانب الخبرة الذي بينه 
وبين اأجنبي، كما احظت الحكومة 
جانب  في  تكون  ا  المنافسة  أن 
اأجر  جانب  في  بل  فقط  الخبرة 
العامل  به  يقبل  الذي  المنخفض 
فرض  جاءت سياسة  لذلك  اأجنبي، 
رسوم  وفــرض   .. دنانير   10 رسم 
أكثر على رخص العمل .. والتأمينات 
قتل  أجل  من  أتت  كلها  الصحية.. 
المنافسة المبنية على أساس اأجر 
عامل  عن  نبحث  نحن  الضعيف.. 
والقدرات  اامكانات  لديه  بحريني 
وليست  المؤقته  الجسور  له  ونوفر 
الدائمة.. أن الجسور الدائمة مبنية 
ورفع  التعليم..  مستوى  رفع  على 

مستوى الجامعات.
على سبيل المثال شركة ألبا، على 
وعلى   .. ألبا  بنيت  البحرينيين  يد 
 .. بابكو  شركة  بنيت  البحرين  يد 
معظم  بنيت  البحرينيين  يد  وعلى 
الشركات الكبرى .. أن هذه الشركات 
به  قامت  لما  مشابه  بــدور  قامت 
للبحريني  الجسر  بتوفير  الحكومة 
وبشكل  مناسب  بشكل  دربته   ..
ــر..  اأج عن  النظر  بغض  صحيح 
أعطت شركة ألبا العامل اأجر الذي 
يستحقه، لذلك تجدين البحريني ذا 
العمل  ويستطيع  متميزة  إمكانات 
وأن  بالعالم  مماثلة  شركة  أي  في 
ويكون  عالية..  انتاجيته  تكون 
المنافسة.  على  ــادرا  وقـ متميزا 

إن عامل ألبا لديه واء لشركة ألبا 
أبنائه  ورزق  رزقه  مصدر  هي  التي 
في المستقبل.. ولديه واء لوطنه.. 
أخرى لإنتاجيه  أسباب  أنها  أا ترى 

والتميز؟؟
نعم، وهي نقطة تأتي في صالح 
اأمــر..  واقــع  في  والشركة  العمل 
الحكيمة  الشركة  سياسة  أن  كما 
اأجر  وإعطاء  التدريب  توفير  هي 
.. وااستمرار في تحسين  المناسب 
فعلى  اأخـــرى..  تلو  سنة  ظروفه 
تقدم  التي  اأجور   : المثال  سبيل 
ما  أضعاف  هي  ألبا  شركة  لعمال 
في  وهي  سابقًا  لهم  تقدم  كانت 
لمصلحة  إيجابي  تصاعدي  منحنى 
العامل، كما وفرت شركة ألبا للعامل  

 .. كاإسكان  المميزات  من  الكثير 
وكل  وغيرها..   .. الصحي  والتأمين 
هذا لم يأتِ سوى من جهود مباركة 
ألبا  عمال  نقابة  من  ومشتركة 

وتفهم ووعي اإدارة في الشركة.

ما سبب وصول شركة ألبا إلى ما 
وصلت إليه اليوم؟؟ 

ووعي  العامل  وعي  هو  السبب   
في  النقابية  الحركة   .. اإدارة 
إدارة  وجهود   .. قديمة  ألبا  شركة 
بعد  وخصوصا  المستمرة،  النقابة 
لجالة  اإصاحي  المشروع  تدشين 
لهذه  الشركة  إدارة  وتقبل  الملك، 
ألبا  نقابة  جعلت  ودعمها  الجهود 
مملكة  في  به  يحتذى  إيجابيا  مثاا 
قصة  أنها  خارجها..  وفي  البحرين 
صاحب  بين  ناجحة  مشترك  عمل 

عمل وعامل.
نــذكــر  أن  ــد  ابـ ــا  هــن ــن  ــح ون
صاحب  برئاسة  الحكومة  توجيهات 
السمو الملكي اأمير خليفة، والتي 
الشركات  لجميع  واضــحــة  كانت 
تمتلكها  ــي  ــت ال ــات  ــس ــؤس ــم وال
إلى  سموه  وتوجيهات  الحكومة، 
أن  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
خال  فيها..  شركاء  ايضا  الحكومة 
وصيته  تكون  سموه  اجتماعات 
العامل  هذا  العامل..  هي  اأولــى 
أدبيات  من  أدبية  أي  تخلو  ا  الذي 
 .. الحكومة من ذكره وااهتمام به 
هذا  تعزيز  في  ساهمت  أيضًا  هي 
الدور.. لذلك معظم المشاريع التي 
تكون لها مكاسب للعامل تأتي من 
المثال:  الحكومة، وعلى سبيل  قبل 
الذي  التعطل،  التأمين ضد  مشروع 
ورؤيتها  حكومية  بمبادرة  جــاء 

المستقبلية .

  وماذا عن النقابات العمالية ؟؟ 

المفدى  الملك  جالة  دعّم  لقد 
الوقت  لها  وقدم  النقابات  شخصيًا 
والجهد والموازنات وكل شيء حتى 
اليوم،  إليه  وصلت  ما  إلى  وصلت 
الكثير  سبقنا  قد  اليوم  نحن  لذلك 
من الدول وسمحنا بأن تكون هناك 
 2011 وفي  رسمية،  نقابية  حركة 
دخلنا منعطفا جديدا من خال قانون 
المنشأة  داخل  النقابية  التعددية 
الواحدة وهو منعطف يدعم الحركة 
البحرين كانت سباقة في  النقابية، 
الخمسينيات،  منذ  العمالي  الحراك 
وكان لها دور في الحياة السياسية 
أدباء  فنجد  والثقافية؛  وااجتماعية 
من   العديد  بل   .. ونشطاء  وكتابا 
المصانع  كانوا خريجي هذه  الوزراء 
ــوزراء  ال معظم  النقابات،  ــذه  وه

من  تخرجوا  الكبار  والمسئولين 
لهم  وكانت  الصناعية  الشركات 

اهتمامات نقابية وحراك عمالي.

 وماذا بالنسبة إلى المرأة ودورها 
في العمل..؟؟

الــمــرأة  الحكومة  كــرمــت  لقد 
ودعمتها من خال سياسات عديدة 
الملك، صاحبة  قرينة جالة  قادتها 
بنت  اأميرة سبيكة  الملكي  السمو 
المجلس  رئيسة  خليفة  آل  إبراهيم 
اأعلى للمرأة، حيث قامت بتدشين 
أن  أجل  من  المشاريع  من  العديد 
الحصول  على  قادرة  المرأة  تكون 
على  ــادرة  ــ وق عمل  فــرص  على 
على  الحصول  في  الرجل  منافسة 
عمل، وأعدت لجانا خاصة في معظم 
الوزارات لتكافؤ الفرص بين الرجل 

والمرأة.

 مــاهــي حــقــوق الــنــقــابــات في 
الممكن  أي حد من  وإلى  البحرين؟ 

أن تصل؟؟ 
لها،  حدود  ا  النقابات  حقوق  إن 
ولكن بحسن إدارة وذكاء وعقانية 
السنوات  ــال  خ ــن  وم وحــكــمــة.. 
الماضية أدركنا أنه من أبرز أسباب 
التفاهم  الكبرى هو  الشركات  نجاح 
بين النقابة وإدارة الشركة وتقبلها 
لمقترحات ومطالب النقابات، والتي 
 .. عمالي  وعــي  من  ناتجة  تكون 
فخسارة الشركة من خسارة العامل 
في  يصب  ونجاحها  العمل  ومدير 
مصلحة ااثنين وهي معادلة النجاح 

التي تتبعها شركة ألبا. 
تحد  أي حدود  يوجد  إنه ا  وأكرر 
تنافست  ما  إذا  النقابات  حراك  من 
تحقيق  ــل  أج مــن  شريف  بشكل 
الوطن،  مصلحة  في  تصب  أهداف 
للجميع  مفتوحه  ــواب  اأب وجميع 

للمبادرة والعطاء. 

 ما رأيك في التعددية النقابية؟؟؟
ليس  عمالي  مطلب  التعددية 
بجديد، وتجارب دول كثيرة سبقتنا 
أن  أجد  وأنــا  النقابي،  العمل  في 
أجل  من  إيجابيا  أمــرا  التعددية 

التنافس وتقديم اأفضل.

التعدد  أن  يرى  البعض  ولكن 
يفرق العمال .. وأن قوة العمال في 

وحدتهم .. فما رأيك؟؟
نعطي  أن  اأفضل  من  برأيي 
من  اخــتــيــار  للعمال  الــفــرصــة 
يمثلهم.. وأنا أرى أن التنافس شيء 

محبب ويعطي نتائج أكثر نفعًا. 

على  ينطبق  الشيء  هذا  وهل   

تمثيل العمال في المحافل الخارجية 
؟؟

ا   .. واحــدة  وأســرة  عائلة  نحن 
وابد  بعض..  عن  نتجزأ  أن  يمكن 
من معاملة جميع الفرق بالتساوي.. 
فهم أبناؤنا كيف لنا أن نفرق بين 

اأبناء؟  
التمثيل  فــي  الحق  وللجميع 

الخارجي العربي والدولي

 ولكن هناك من يستغل هذا في 
ذكر مشاكل البلد وتشويه سمعته، 
التمثيل  في  أيضًا  الحق  لهم  فهل 

الخارجي؟؟
البحرين  لمملكة  سفير  خير  إن 
هو من يعرض بلده بأفضل شكل .. 
من يشجع اآخرين على زيارة بلده.. 
وأن يكسب حب الناس.. والناس في 
من  جيدًا  يعرفون  والخارج  الداخل 
هو العامل البحريني وكفاح العامل 
منذ  الزمان،  قديم  منذ  البحريني 
أيام الغوص، فهو عامل متفانٍ في 
اأجنبي  العامل  مع  ومتعاون  عمله 
ومع اآخرين .. فا يمكن أن يكون 
سفير هذا الوطن من يشوه سمعته 

أو أن يدعي ماهو باطل. 

كلمة أخيرة للعمال. 
شركة  نقابة  عــمــال  ــي  ــوان إخ
الذين   ) ألبا   ( البحرين  ألمنيوم 
عملوا بجد واجتهاد طوال السنوات 
الماضية من أجل حقوق العمال وما 
والجهد  الكبير  اإنتاج  وهذا  زالوا.. 
العظيم يجب أن يستمر وأا يتوقف 
بين  الجيدة  العاقة  تستمر  وأن 
التفاهم  أن  ونقابتهم..  العمال 

يؤدي إلى تحقيق مطالبهم.
على  يقدمون  البحرين  عمال 
العمال(  عيد   ( مايو  من  اأول  عيد 
من  جديد  تحدٍ  في  ندخل  ونحن 
حيث انخفاض سعر النفط.. ودخول 
العالم  خاصة،  إقليمية  ظروف  في 
والعامل  التنافس..  فيه  يــزداد 
مسؤولية  عليه  بالذات  البحريني 
هي  الوطنية  واقتصادية،  وطنية 
المعترك  في  العامل  ينزلق  أا   :
بين  والـــصـــراعـــات  الــســيــاســي 
الفكرية،  والخلفيات  الجمعيات 
التي  السوق  هــي:  وااقتصادية 
مستقبل  على  نفسها  ستفرض 
قادرا  العامل  يكن  لم  فإن  العامل، 
على اقتحام هذا السوق، فإنه سوف 
الحدود  بعيدة عن  بحدود  يصطدم 
ــداع  اإب ــدود  ح ــي  وه الجغرافية 
أن  العامل  على  فيجب  واإنتاجية، 
يواكب الثورة المعلوماتية من خال 
التدريب والتعليم ليكون قادرا على 

المنافسة إقليميا ودوليًا.  
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الماضي  في  للمرأة  يسمح  لم 
البيت،  خــارج  للعمل  تغادر  أن 
النساء  ــأن  ب الــقــول  ويمكننا 
نادرات في  بالفعل  العامات كن 
دور  اقتصر  إذ  العمل.  ساحات 
تربية  على  المجتمع  في  المرأة 
بواجباتها  وااهــتــمــام  اأبــنــاء 
يسمح  ولم  اليومية،  المنزلية 
نحو  طريقها  تشق  بأن  للمرأة 
التحرر والخروج من عزلتها داخل 
بداية  مع  سوى  المنزل  جــدران 
أصبحت  حيث  العشرين،  القرن 
عمله  في  الرجل  تشارك  المرأة 
داخل  البناء  عملية  في  وتسهم 
والمدارس  والشركات  المصانع 
وغيرها، وأصبحن أكثر وعيًا شيئًا 
فشيئًا، وخصوصًا بعد التركيز على 
أميتها،  ومكافحة  المرأة  تعليم 
التعليمي  ارتفع المستوى  وهكذا 
لدى اإناث بشكل كبير، وأصبحت 
بل  فقط  الرجل  تشارك  ا  المرأة 

تنافسه في مجال العمل. 
ســاعــد  الـــمـــرأة  ــل  ــم ع إن 
من  استقاليتها  على  كثيرًا 
هذه  لكن  ااقتصادية،  الناحية 
ااستقالية بقيت تواجه مصاعب 
ــل  وداخ اأســـرة  داخـــل  كثيرة 
العمل  فساعات  العمل،  ســوق 
منزلها  عن  بعيدًا  تقضيها  التي 
يشكك  البعض  تجعل  وأطفالها 
بين  الموازنة  على  قدرتها  في 
اأجور  أن  كما  والمنزل،  العمل 

تزال  ا  الــمــرأة  تتقاضها  التي 
في  الرجل  وبين  بينها  متفاوتة 
الرغم  على  القطاعات،  من  كثير 
بها  يقوم  التي  الوظائف  أن  من 

الرجل والمرأة هي ذاتها.
التي  الــمــوازنــة  معادلة  إن 
للتوفيق  العاملة  المرأة  تواجهها 
جدًا،  صعبة  واأسرة  العمل  بين 
فإن  صعوبتها  من  الرغم  وعلى 
الدراسة التي جرت مؤخرًا تطمئن 
العامات  النساء  مــن  الكثير 
يتبناها  التي  المخاوف  على  وترد 
البعض، حيث أثبتت الدراسات أن 
أفضل  طرقًا  العامات  لأمهات 
العامات  غير  أن  إذ  للتربية؛ 
عليها  تغلب  أوساط  في  يعشن 
الطرق البدائية في التربية، بينما 
اأم العاملة عادة ما تستفيد من 
وعيها  لتحسين  عملها  محيط 
وإدراكها، وهو ما ينعكس بدوره 
على طبيعة تعاملها مع أطفالها 
ومنظمة  منطقية  بطريقة 

ومتطورة.
في  الفجوة  إلى  بالنسبة  أما 
ونسبة  الجنسين  بين  اأجــور 
بين  السنوي  الدخل  متوسط 
العاملين  من  والــذكــور  ــاث  اإن
تقاومه  تحدٍ  فهو  كامل  بــدوام 
رغم  عديدة،  سنوات  منذ  المرأة 
بين  العالمية  الفجوة  مؤشر  أن 
الذى    2014 لعام   الجنسين 
ااقتصادي  المنتدى  يــصــدره 
جيدة  أخبارا  حمل  قد  العالمي 

عن  كشف  حيث  للنساء،  بالنسبة 
أجل  من  المبذولة  الجهود  تزايد 
والمرأة  الرجل  بين  المساواة 
بين  المساواة  وأن  العالم،  فى 
الجنسين هو أمر قابل للتحقيق. 

من ناحية أخرى، كشف المؤشر 
العالمي أن 6 بلدان من إجمالى 
111 بلدا تم تضمينها في التقرير 
اأصلي، أصبحت  الفرص المتاحة 
أسوأ  المساواة  لتحقيق  لنسائها 
مما كانت عليه قبل تسع سنوات، 
وكرواتيا  ومالي  »سريانكا  وهى 

ومقدونيا واأردن وتونس.«
الفجوة  مؤشر  تقرير  وصنف 
كأفضل  الكويت”   ” العالمية 
المركز  احتلت  حيث  عربية،  دولة 
من  بتمكنها  عالميا   113

رأب  في  كبيرة  مكاسب  تحقيق 
في  والرجال  النساء  بين  الفجوة 
المرأة  وحققت  المجاات،  مختلف 
مستويات  تحسين  في  نجاحات 
الحياة  في  ومشاركتها  الدخل 
السياسية وااقتصادية، وتحسين 
والصحة  التعليم  مستويات 
مع  مقارنة  المعيشة  ومستوى 
دولة  المنطقة.وحّلت  دول  بقية 
في  المتحدة  العربية  اإمــارات 
تليها  عربيا،  الثانية  المرتبة 
ثم  فالبحرين،  تونس،  ثم  قطر 
مصر  ثم  عمان،  سلطنة  الجزائر، 
والمغرب، وااردن ثم لبنان بينما 
حّلت سوريا واليمن كآخر دولتين 
على  التصنيف  هذا  في  عربيتين 

الصعيدين العربي والدولي.

 فــاز مســؤول الشــؤون العماليــة بنقابــة البــا الرفيــق احمــد اســماعيل 
مــن  والمقدمــة  والســامة  الصحــة  فــي  عالميــة  بجائــزة  جناحــي 
ــر  ــي تغيي ــة ف ــه الملموس ــر انجازات ــي نضي ــامة البريطان ــس الس مجل
ثقافــة الصحــة والســامة فــي العمــل، بعــد ان اختيــر مــن بيــن مئــات 

ــم. ــي العال ــدول ف ــف ال ــن مختل ــحيين  م المرش

وقــد فــاز الرفيــق احمــد بجائــزة » بطــل الصحــة والســامة« فــي الحفــل 
ــه  ــى إنجازات ــزة عل ــليمه الجائ ــم تس ــدن وت ــي لن ــرا ف ــم مؤخ ــذي اقي ال

علــى الصعيــد الشــخصي والعملــي علــى حــد ســواء.

الجديــر بالذكــر بــان هــذه المســابقة تقــام للعــام الثالــث علــى التوالــي 
ــذي يمثــل الوطــن العربــي فــي هــذه  ــز الوحيــد ال ــر احمــد الفائ ويعتب

المســابقة العالميــة.

» جــنـــاحـــي« يخطـف جائــزة » بطـل الصحة 
والسامة« من بين عدة مرشحين في بريطانيا

العامل 18



العامل 19

اأول من مايو والتحوات في بنية الطبقة العاملة

د. حـسـن مـدن 

ــة  ــة األماني ــدة العمالي ــة للقائ ــة قديم ــي مقال ف
لوكســمبورغ،  روزا  عشــر،  التاســع  القــرن  فــي 
ــى  كتبتهــا فــي عــام 1894، ونشــرت للمــرة اأول
العراقــي  الشــاعر  وقــام  البولنديــة،  باللغــة 
ســعدي يوســف بترجمتهــا إلــى العربيــة نقــًا 
لــروزا  المختــارة  السياســية  »الكتابــات  عــن 
ــة والصــادرة فــي  لوكســمبورغ« باللغــة اإنجليزي

.1971 عــام  نيويــورك 
فــي هــذا النــص تتقصــى روزا لوكســمبورغ الجذور 
ــد العمــال  ــو، عي ــة لفكــرة اأول مــن ماي التاريخي
اانطبــاع  عــن  بعيــدًا  بهــا  لتذهــب  العالمــي، 
ــى  ــرة اأول ــوم للم ــذا الي ــبة ه ــن نس ــائد م الس
إضرابــات العمــال فــي شــيكاغو عــام 1886.  
تقــول لوكســمبورغ إن الفكــرة الســعيدة فــي 
اســتخدام احتفاليــة العاملــة البروليتاريــة وســيلة 
للحصــول علــى يــوم عمــل ذي ثمانــي ســاعات 
ــاك  ــال هن ــرر العم ــتراليا، إذ ق ــي أس ــدت أوًا ف ول
ــن  ــل ع ــف الكام ــوم للتوق ــم ي ــنة 1856 تنظي س
ــدًا  ــليات، تأيي ــات وتس ــا باجتماع ــل مصحوب العم
ليــوم عمــل ذي ثمانــي ســاعات.  فــي البدايــة 
كان مقــررًا أن يكــون هــذا ااحتفــال فــي الحــادي 
ــال  ــان، وكان العم ــل / نيس ــن إبري ــرين م والعش
اأســتراليون يريــدون أن يحتفلــوا هــذا ااحتفــال 
للعــام 1856 فقــط، لكــن ااحتفــال كان لــه وقــع 
شــديد علــى جماهيــر البروليتاريــا فــي أســتراليا، 
رافعــًا معنوياتهــم، ودافعــًا إياهــم نحــو تحريــض 
جديــد، وهكــذا تقــرر أن يقــام ااحتفــال كل عــام.

ــاذا  ــي: »م ــؤال التال ــمبورغ الس ــرح روزا لوكس تط
ــًا  ــر، وإيمان ــجاعة أكث ــال ش ــح العم ــن أن يمن يمك
ــرروه  ــل، ق ــن العم ــاٍم ع ــفٍ ت ــر توق ــم، غي بقوته
المؤبــدون  اأرقــاء  يشــجع  ومــاذا  بأنفســهم، 
قواتهــم  تعبئــة  غيــر  والمشــاغل  للمعامــل 
الســريع  التقبــل  جــرى  وهكــذا  الخاصــة؟«.  
بــدأ  أســتراليا  ومــن  البروليتــاري،  لاحتفــال 
ينتشــر فــي البلــدان اأخــرى، حتــى شــمل العالــم 
البوليتــاري بأســره،  وأول مــن حــذا حــذو العمــال 

اأمريكيــون.   العمــال  كان  اأســتراليين 
ففــي عــام 1886 قــرروا أن يكــون اأول مــن مايو 
يــوم توقــفٍ كامــل عــن العمــل، وفــي ذلــك اليــوم 
تــرك مائتــا ألــف منهــم عملهــم مطالبيــن بيــوم 
عمــل ذي ثمانــي ســاعات،  فيمــا بعــد منعــت 
ــدة  ــال، ع ــة العم ــات القانوني ــرطة والمضايق الش
الحجــم،  بهــذا  تظاهــرة  إعــادة  مــن  ســنوات، 
ــم  ــددوا قراره ــام 1888 ج ــة ع ــي نهاي ــم ف لكنه
أن يكــون ااحتفــال القــادم فــي اأول مــن مايــو/

.1890 آيار 
ســيحذو عمــال أوروبــا حــذو رفاقهــم فــي أســتراليا 
والوايــات المتحــدة.  فــي مؤتمــر العمــال العالمي 
أربعمائــة  وحضــره   1890 ســنة  انعقــد  الــذي 
الفرنســية  النقابــات  منــدوب  تقــدم  منــدوب 
ــي  ــل لثمان ــق العم ــب ح ــون مطل ــراح أن يك باقت
ســاعات يوميــًا فقــط مطلبــًا عماليــًا أمميــًا، وقــرر 
المؤتمــر أن يكــون اأول مــن مايــو مــن كل عــام 
المطلــب،  يتحقــق هــذا  إضرابــًا عماليــًا حتــى 

ــة،  ــة عمالي ــى عطل ــوم إل ــذا الي ــول ه وأن يتح
وحتــى بعــد أن تــم بلــوغ هــذا الهــدف لــم يجــر 

ــو. ــن ماي ــن اأول م ــي ع التخل
بالعبــارة  مقالتهــا  لوكســمبورغ  روزا  تختــم 
ــام  ــر أي ــل فج ــن يط ــة: »وحي ــة التالي المدوي
أفضــل، حيــن تبلــغ الطبقــة العاملــة العالميــة 
غاياتهــا، فآنــذاك أيضــًا، قــد يجــري ااحتفــال 
ــال  ــرف النض ــى ش ــار عل ــن مايو/أي ــاأول م ب

ــرة«. ــي الكثي ــات الماض ــر، وعذاب المري
هــذه كانــت نبــوءة ولكــن نبــوءة القلــوب 
العظيمــة تتحقــق بــكل دقــة وجــال كمــا 
أناتــول فرانــس.   الفرنســي  المفكــر  يقــول 
ــق كل  ــم تحق ــا ل ــم أنه ــة رغ ــة العامل والطبق
ــن  ــر م ــت الكثي ــا حقق ــه، لكنه ــح إلي ــا تطم م
حقوقهــا، ومــازال اأول مــن مايــو، الــذي غــدا 
عطلــة رســمية فــي غالبيــة بلــدان العالــم، بمــا 
فيهــا بلدنــا البحريــن، يلهــم الطبقــة العاملــة 

ــرى. ــة الكب ــي الكفاحي ــل ف المث
ــة  ــرات جوهري ــت تغيي ــوم حدث ــم الي ــي عال ف
ــاس  ــة بالقي ــة العامل ــة الطبق ــي بني ــرى ف كب
لمــا كانــت عليــه آنــذاك، ا بــل بالقيــاس 
الماضــي،  القــرن  فــي  عليــه  كانــت  بمــا 
مــا  مجتمــع  ظــل  ففــي  العشــرين،  القــرن 
ــى  ــات إل ــاع الخدم ــول قط ــة وتح ــد الصناع بع
قطــاع فاعــل ومؤثــر وربمــا أكثــر حضــورا مــن 
القطاعــات اأخــرى وفــي ظــل تــزاوج الجوانــب 
اإنتاجيــة وغيــر اإنتاجيــة فــي قطــاع الخدمات 
ا بــد مــن التفكيــر بمفهــوم جديــد أو تحديــد 
البعــض مفهــوم  ويطــرح  طبقــات جديــدة 
ــا إذا كان  ــد م ــن بأجــر مــن دون تحدي العاملي
هــؤاء العاملــون صناعييــن أم غيــر ذلــك، 
ــيولوجيا  ــوم أن السوس ــك الي ــى ذل ــاف إل يض
ــر  ــيء آخ ــن ش ــدث ع ــدة تتح ــية الجدي السياس
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــركات ااجتماعي ــمه: الح اس
تتخطــى التأطيــر »الطبقــي« الضيــق لتشــمل 
البيئــة  وأنصــار  والنســاء  الشــباب  فئــات 
والنفايــات  والعســكرة  التســلح  ومعارضــي 
النوويــة، أي عــن طيــفٍ واســع متنــوع مــن 
القــوى التــي تريــد للحيــاة علــى هــذا الكوكــب 
إنســانية وتســامحًا ونبــًا،  أكثــر  أن تكــون 
بديــًا لمــا لحــق بــه مــن عنــف وعســف وخــراب.

ثمــة قضيــة أخاقيــة مهمــة، هــي إلــى أيّ 
مــدى يبــدو مقبــوًا أن تتحمــل أجيــال بعينهــا 
تبعــات سياســات مؤلمــة، تعويــًا علــى أن هذه 
ــاة أجيــال  السياســات ســتعطي ُأكلهــا فــي حي
قادمــة؟ فمــا ذنــب جيــل بذاتــه أن يتحمــل 
ــيقطف  ــادم س ــل الق ــل أن الجي ــى أم اآام، عل
ثمــار هــذه اآام، وهــو أمــر غيــر مضمــون 
ــارب  ــه  تج ــت علي ــا برهن ــو م ــى نح ــدوره، عل ب

ــه. ــي ذات ــا العرب ــي عالمن ــناها ف عش
ويمكــن أن يُقــرأ اأمــر معكوســًا أيضــًا، فمــا 
ــال  ــرط أجي ــن تف ــة حي ــال القادم ــب اأجي ذن
ملكهــا  ليســت  هــي  ثــروات  فــي  حاضــرة 
وحدهــا، وإنمــا ملــك أجيــال عــدة؟ وأكثــر 

ــدان  ــى حــال البل ــق هــذا القــول عل ــا ينطب م
المصــدرة للمعــادن ومصــادر الطاقــة كالنفط 
مثــًا، حيــث علــى أجيــال اليــوم أن تطــرح على 
ــب  ــن نصي ــي ع ــؤال اأخاق ــذا الس ــا ه ذاته

ــروة؟  ــن الث ــتقبل م ــال المس أجي
مــن  نســتوحيها  أن  يمكــن  أســئلة  هــذه 
تحليــل جوزيــف ســتيغليتز الــذي نــال جائــزة 
ــه  ــرض تحليل ــي مع ــاد، ف ــي ااقتص ــل ف نوب
لمــا يدعــوه »خيبــات العولمــة«. فقــد أمضــى 
الرجــل نحــو ســبع ســنوات فــي واشــنطن 
ليــس بعيــدًا عــن وادة السياســة ااقتصادية 
ــس  ــي إدارة الرئي ــوًا ف ــه عض ــاملة بصفت الش
بيــل كلينتــون ورئيســًا لمجلــس  اأســبق 
ــه  ــه بصفت ــن، لكن ــارين ااقتصاديي المستش
رجــل علــم وفيــًا إخاصــه العلمــي، أدرك أنــه 
مــا لــم يجــر اســتخاص العبــر الضروريــة مــن 
اأخطــاء، واســتمرت العولمــة تُــدار بالطريقــة 
ــدار بهــا  التــي أديــرت بهــا فــي الماضــي، وتُ
اآن، فإنهــا لــن تــؤدي إلــى زيــادة النمــو 
فحســب، ولكنهــا فــي اآن ذاته، ســتظل تنشــر 
الفقــر وعــدم ااســتقرار، وإذا لــم يكــن هنــاك 

ــيتفاقم. ــة س ــداء للعولم ــإن الع ــاح، ف إص
إن العولمــة فــي نظــر الماييــن مــن النــاس 
ــروا  ــن خس ــرًا، أن الكثيري ــم فق زادت أحواله
ــن  ــًا م ــل أمان ــم أق ــت حياته ــم، وبات أعماله
ــم  ــك ه ــن ذل ــرين م ــر الخاس ــل، وأكب ذي قب
تداعيــات  لكــن  النامــي،  العالــم  ســكان 
سياســية أخــرى أكثــر شــموًا ســتطول العالــم 
المتطــور أيضــًا . وإذ يدعــو الرجــل إلــى عولمة 
ذات وجــه إنســاني، فإنــه يعتــرف بــأن تغييــر 
أمــرًا  ليــس  العالمــي  ااقتصــادي  النظــام 
كاأفــراد:  هــي  »فالبيروقراطيــات  ســهًا، 
تكتســب عــادات ســيئة ونتألــم عندمــا يجــب 
اإصاحــات  أن  يــرى  ولكنــه  تغييرهــا«، 

ضروريــة، وممكنــة أيضــًا . 
وهــذه اإصاحــات بحاجــة إلــى دولــة فعالــة، 
ذات ســلطة قضائيــة قوية ومســتقلة، شــفافة 
متحــررة مــن الفســاد الــذي يقضــي علــى 
الفاعليــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
معــًا، وهــي آفــة اآفــات فــي البلــدان الناميــة.



اليسار لم يقدم 
البديل 

 لقد انحدر اليسار أحط مراحله، 
القوى  بــروز  امــام  لعجزه  نتيجة 
ساحات  اكتسحت  التي  الدينية 
العمالية  التقليدية   اليسار 
الصغيرة  والبرجوازية  والطابية 
لم  اليسار  ولكن  والمتوسطة،  
ان تخلى  الحقائق بعد  يدرك هذه 
تحليل  في  العلمية  ــه  ادوات عن 
واخذ  وتحواته،  التاريخ  حركة 
مضللة،  اجتماعية  سياسات  يطبق 
تقديم  في  فشل  قد  نجده  لــذا 
البديل أإيجابي لمواجهة التيارات 
وابرز  الرجعية،  والقوى  الطائفية 
الطائفية  اإصطفافات  تجلياتها 
مفاصله  مست  عندما  محيطه  في 
في  امتداداته  وشملت  الداخلية 
المدني  المجتمع  جمعيات  اهم 
واأدباء  واأطباء  المحامين  مثل 

وغيرها.

ا  الطائفية  عن  الحديث  وعند  
كطرق  والشيعة  السنة  بها  نعني 
ولكن  مذهبية،  دينية  وعقائد 
تتحول  عندما  تكمن  الخطورة 
تعبد  حالة  والعقائد من  المذاهب 
سياسية  مشاريع  الــى  واعتقاد 
يعمل اصحابها على فرضها كواقع 
الحياة  في  واجتماعي  سياسي 
التعايش  يصبح  حينها  العامة، 
المستحيل  من  ضربًا  اإجتماعي 
وتغلب  الوطنية  الروح  تعزز  لم  ما 
الضيقة،  الذاتية  المصالح  على 
تخلى  مخاطر  لنا  تتضح  هنا  من 
وقد  ومناهجه،  افكاره  عن  اليسار 
اثبت التاريخ بأنه مع تخلى اليسار 
الفكرية بدأت معها  عن صيرورته 
مراجع  وبــدأت  تتاشى،  الوطنية 
الفكر التنويري تضمحل، ونتيجتها 
 – السياسي  التدهور  هــذا  كــان 
مقابل   - الفكري   – اإجتماعي 

انتعاش اإصطفاف الطائفي.

  إن ما تبقى من اليسار التقدمي 
هم اؤلئك الذين انحنت ظهورهم، 
وما  الشيخوخة  سن  في  وأصبحوا 
يرافقها من أمراض الوداع اأخير، 
تسمية  ــًا  ضــروري ــار  ص فقد  ــذا  ل
هناك  دام  ما  بمسمياتها،  اأشياء 

متسعًا من الزمن ، فما يحدث في 
بحرية  تصنيفة  يمكن  ا  اليسار 
او نوع من تعدد  التعبير،  او  الرأي 
اآراء فالتعدد السياسي وإن تستر 
الديمقراطية،  الوطنية  بالهوية 
تصنيفاته  انكار  باإمكان  يعد  لم 
تبعا للهوية الطائفية وانحيازاتها 
انها  يظن  من  ويخطئ  المبطنة، 
ــوة إثــارتــهــا،  فما حــدث من  دع
تصادم في مفاصل اليسار لم يعد 
اصبحت  فقد  تجاهله،  باإمكان  

حالة مزرية ان ينصر اليسار الرجعي 
مكونه  حسب  البعض  بعضه 
المذهبي، إنه من العار ان يوصف 
الرجعية  او  بالطائفية  اليسار 
ادت  وتجاهلها  الحقيقة،  ولكنها 
الهوية  انعاش  ظاهرة  إستفحال 
الهوية  على  طغت  التي  الطائفية 
السهولة  من  اصبح  وقد  الوطنية، 
تهييج النزعة الطائفية، ولكن من 
اآثار  أسباب  معالجتها  الصعوبة 
هذا  وفي  راكمتها،  التي  النفسية 
اليسار  ان  احدنا  يختلف  ا  الصدد 
الرجعي قد نجح  في تحويل الصراع 
في  ذاتي،  تطاحن  الى  اإجتماعي 
عملية تدميرية لمكوناته الفكرية 
افرزت  التي  التاريخية،  والمنهجية 
بدورها تلك المواقف المبطنة في 
تعكس  التي  الطائفية  اإنحيازات 
على  يقوم  الــذي  الصراع  طبيعة 
الخلفيات  ذا  الماضي  استعارة 
الطائفية تجاه كافة المواقف، علمًا 
تكون  أن  إطاًقا  يمكن  ا  بأنه 
ذاته  الوقت  وفي  وعلمانيًا  تقدميًا 
تبطن فكرا طائفيًا شوفينيًا يعادي 

مسلمات الواقع .

لم يملك اليسار 
مشروعه السياسي 

لتراجع  الهامة  أأسباب  احد  إن 
اليسار انه لم يعد يملك مشروعه 
الواضح  النقدي  والرأي  السياسي، 
اأخرى،  السياسية  القوى  لطبيعة 
عاقتها  ــار  إط في  وممارساتها 
وكــان  ــصــراع،  ال قضايا  بمجمل 
اأديان  بين  يميز  ان  اليسار  على 
كعقائد وبين المشاريع السياسية 
او  دينية  بعناوين  كانت  ســواء 
مصالح  عن  تعبر  فهي  علمانية، 
فمن  هذا  وعلى  اجتماعية،  فئات 
الخطأ الحديث عن مشروع سياسي 
أغفلنا  ذلك  فعلنا  لو  أننا  واحد، 
المتناقضة،  ااجتماعية  المصالح 
والتي تحدد رؤيتنا وفهمنا لطبيعة 
حيث  اأخرى من  السياسية  القوى 
هذا  وعلى  وانحيازها،  طبيعتها 
التحالفات  جميع  تقوم  اأســاس 
فصائل  بين  تكتيكية  كمواقف 
قوى  عن  تعبر  متناقضة  سياسية 

اجتماعية متنوعة،.

أختاف اأبعاد 
العقائدية 

اسباب  نجد  الجزئية  هذه  عند   
وبين  اليسار  بين  الثقة  انهيار 
نجد   حين  في  الشعبي،  محيطه 
جميع القوى السياسية من يسارية 
ذات  تحمل  واسامية   وقومية 
ا  ولكنها  اإصاحية،  الشعارات 
السياسية مع  الطبيعة  تحمل ذات 
التي  العقائدية  ابعادها  اختاف 
حشودها  خالها  من  استقطبت 
القوى  فجميع  الشعبي،  وتأييدها 
الواسعة  الشعبية  اإمتدادات  ذات 
عملها  فــي  العقيدة  استغلت 
البعد  طغى  حيث  وتعبئتها، 
العقائدي على شعاراتها السياسية، 
عندما  اخفق  قد  فاليسار  ولهذا 
اأيدلوجية  طبيعته  عن  تخلى 
الشعارات  ببعض  واخذ  العقائدية 
تظهره  التي  الفاقعة  السياسية 
سرعان  كفقاعات  السطح  على 
للقوى  المجال  لتترك  تتبخر،  ما 
تسيطر  نجدها  التي  العقائدية 
كنتائج  العربية  الساحات  على 
الربيع   ( عارمة  شعبية  لثورات 
التي  وتونس  مثال مصر   ) العربي 
 ) الدينية  الجماعات  فيها  سيطر 

اخوان المسلمين والسلف(، وفشل 
كقوة  نفسه  تقديم   في  اليسار 
إمتاكه  عدم  مع  إيجابية  تغيير 
طبيعته  عن  مقنعة  اجوبة  ايــة 
فهو  والــعــقــائــديــة،  السياسية 
الديمقراطية  من  مزيج  في  يذوب 
ليبيا  فــي  فنجده  والشمولية، 
والبحرين  العراق  وفي  ليبراليًا، 
طائفيًا ، وفي تونس حداثيًا ، وفي 
متذيا  مصر  وفي  شموليًا،  سوريا 
وهي  مبارك،  إلى  عبدالناصر  من 
النتيجة الطبيعية لحالة الصراعات 
السياسية  تفاصيل  حول  الداخلية 
واأيدلوجيا، والتي بدورها اوجدت 
الراهنة  للحالة  الموضوعية  الحالة 
نطاق  في  اليسار  تشخص  التي 
الجماعات المتشرذمة في محيطها 
سوى  ــؤاء  ه يجمع  وا  الضيق، 
إمتاك  عــدم  أسباب  الخافات، 
اليسار لمشروعه ولمنهجه الواقعي 
الذي يحقق  وحدته في اطار حركة 
بقدر هاجس  تقدمية،  ديمقراطية 
الذي  السياسي  والهم  السلطة 
طغى على جميع القوى السياسية، 
غابت  الذي  اليساري  التيار  ومنها 
مامحه في الحراك السياسي العام، 
في حين كان اليسار بحاجة لتعزيز 
قواه  الثقافية ااجتماعية للتغيير 
تخلى  التي  اإجتماعي   الثقافي 
الماضيين،  العقدين  خال  عنها 
تحسن  لم  القوى  هــذه  نجد  لــذا 
عربي  كــمــوروث  التاريخ   قــراءة 

اسامي وليس غربي سوفياتي .
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أخفق اليسار 
عندما تخلى 
عن طبيعته 
اإيدلوجية 

الشعارات السياسة 
تظهر على السطح 
كفقاعات سرعان 

ما تتبخر 



عن النقابات
بقلم / الدكتور سامي سالم

المرحلة  هذه  في  الضروري  من 
البلدان اأخرى عن  أن نقرأ تجارب 
دور النقابات ومكانها ومهامها في 
ماا  وهذا  الرأسمال  ضد  الصراع 
تفهمه ا جمعية الوفاق ذات الفكر 
الديني الطائفي وا جمعية اأصالة 
بل  الطائفي.  الديني  الفكر  ذات 
يفهمه الحلف الطبقي الذي يحاول 
أن يصبغ طابعا طائفيا ليبعده عن 
العمالية  الحركة  وليدخل  محتواه 
/ شيعي(  )سني  في صراع طائفي  
ذات  الطائفية  الجمعيات  أي  فهم 
بعيدين  الدينية  اإيديولوجيا 
ااقتصادية(   ( يسمى  عما  حتى 
في  العمالية  الحركة  تحصر  التي 
أن  اعتبارهم  ااقتصادي  النضال 
شأن  من  هو  السياسي  النضال 
فهذه  الليبرالية،  البورجوازية 
إطار  ضمن  واردة  غير  المفاهيم 
بل  الدينية  اإيديولوجيا  أو  الفكر 
إن الفكر ااشتراكي هو الذي أعطي 
وصفا وافيا عن تيار ) ااقتصادية(. 
المنهجية  يشوه  أن  يحاول  والذي 
يعجز  التيار  هذا  أن  ذلك  العلمية 
اللحظة  التمييز بين متطلبات  عن 
إلى  الدائمة  الحاجة  وبين  الراهنة 
أن  مع  إجماا  العمالية  الحركة 
البدء  منذ  اعترف  ااشتراكي  الفكر 
العمال  لنضال  البالغة  باأهمية 
النضال  هذا  وبضرورة  ااقتصادي 
وأن محاوات ) ااقتصاديين ( وهم 
الذين ينظرون إلى الحلف الطبقي أو 
إلى الجمعيات الطائفية السياسية 
من  النضال  بفصل  يقومون  إذ 
كل  عن  ااقتصادية  المطالب  أجل 
اأخطر  بل  التغييرية،  العملية 
بطابع  بتغطيتها  يقومون  أنهم 
وهــي  طبقيا،  ــيــس  ول طــائــفــي 
حتما  تؤدي  أنها  خطرة  محاوات 
لأفق  العاملة  الطبقة  تضييع  إلى 
ا  إنه  حيث  والفكري،  السياسي 
أن  ااقــتــصــادي  للنضال  يمكن 
جماهير  أوضاع  تحسين  إلى  يؤدي 
توطيد  وإلى  ثابتة  بصورة  العمال 
تنظيمهما الطبقي وليس الطائفي 
بين  الصحيح  الجمع  شرط  إا  حقا 
الطبقة  ونــضــال  التنظيم  ــذا  ه
ليس  ــه  وإن السياسي،  العاملة 
بمقدور الطبقة العاملة ذات التوجه 
العفوي أن تصوغ وعيها السياسي 
اأحوال تصوغ وعيا  أحسن  بل في 
يأخذ  البحرين  في  وهنا  نقابيا. 

حدث  كما  طائفيا  طابعا  التوجه 
لدى )ااتحاد العام لعمال البحرين( 
الوعي   جنين  أنها  رغم  فالعفوية 
ااتحاد  ترى  العاملة  الطبقة  لدى 
في نقابات أجل النضال في سبيل 
جيرت  فقد  العمل.  شروط  تحسين 
لمحاولة طأفنة النقابات بحيث يراد 
لها أن تخدم مصالح طائفة محددة 
لصالح  السياسية  اأجندة  وتحقق 
تنتمي  التي  السياسية  الجمعية 
إليها، ولكن هذه العفوية ا تحاول 
العمل  نظام  ضد  النضال  البتة 
الحركة  هذه  أن  بالذات،  المأجور 
الطائفية التي هيمنت على الطبقة 
الفكر ففاقد  العاملة ا تحمل هذا 
الشيء ا يعطيه، ذلك أنه ا يمكن 
المنتظم  الدائب  بالعمل  يقوم  أن 
السياسي  الوعي  لحمل  المتتابع 
والتنظيم الى الحركة العفوية غير 
السياسية  العاملة  الطبقة  جمعية 
إن  العلمية.  المنهجية  تتبنى  التي 
يهملون  وا  يزدرون  ا  التغيرين 
المطالب الجزئية التي تحسن وضع 
الرأسمالية  الدولة  في ظل  العمال 
جميع  إلى  باللجوء  ينادون  وهم 
التغيير  فيها  بما  التغيير  أشكال 
يتم  بحيث  اإصــاحــات،  أجل  من 
إخضاع التغيير من أجل اإصاحات 
من  للتغير  كل،  من  جزءا  بوصفه 
العمل  نظام  مــن  الحرية  ــل  أج
إلى  يسعون  والتغييرين  المأجور 
العمالية  الحركة  تأثير  توسيع 
ميادين  جميع  تشمل  بحيث 
في  والسياسية  ااجتماعية  الحياة 
الطبقة  نجاح  إن  المدني.  المجتمع 
يتوقف  المهمة  هذه  في  العاملة 
بقدر كبير على حل المسألة بصدد 
فكر  تحمل  التي  الجمعية  عاقات 
بأسرها  العاملة  الطبقة  وسياسة 
جماهير  جميع  مع  خالها  ومــن 
إن  صحيحا.  حا  بأجر  يعملون  من 
تجربة الحركة النقابية في البحرين 
إلى  مغاير  ــع  واق او  مامح  ذات 
الدول  مثل:  اأخرى  الدول  تجارب 
فقد  وفرنسا،  كبريطانيا  الغربية 
وسبقت  النقابية  الحركة  وجــدت 
تأسيس اأحزاب السياسية للطبقة 
في  قوية  كانت  ولهذا  العاملة، 
ااتحادات  ونفوذ  تقاليد  النقابات 
اجتذاب  أعــاقــت  التي  العمالية 
النضال  ــى  إل العاملة  الطبقة 
ظهرت  البحرين  ففي  السياسي، 

بعد  المنظم  بشكلها  النقابات 
وجود الحركة الوطنية الممثلة في 
و)الجبهة  الوطني(  التحرير  )جبهة 
أنها  من  الرغم  على  الشعبية( 
وأسهمت  قادت  فقد  سرية،  كانت 
وقادت  النقابات  هذه  تأسيس  في 
بما  المطلبي  ااقتصادي  نضالها 
السبعينيات،  في  ــراب  اإض فيها 
جنائية  جريمة  يعتبر  كان  والذي 
وأحيانا جريمة سياسية، لذا دفعت 
الحياة نفسها العمال في البحرين 
إلى  ــصــادي  ــت ااق نضالهم  فــي 
التي  السياسية  المساءل  مواجهة 
على إثرها جاء المجلس التأسيسي 
الدستورية  الديمقراطية  والتجربة 

في السبعينيات.
تجدر  التي  الثانية  الماحظة 
الحركة  إطار  ضمن  إليها  اإشــارة 
بين  الخلط  عملية  هي  النقابية 
الــدول  ففي  والنقابة،  الجمعية 
الفرق  نجد  اأوروبــيــة،  اأخـــرى 
والتنظيم  النقابي  التنظيم  بين 
حيث  تمامًا  واضــحــا  السياسي 
السياسية،  الحريات  هناك  تسود 
النزعة  بين  واضح  الفرق  هو  كما 
الى  السياسي  النضال  تختزل  التي 
وبين  اإنتاج  مكان  في  المجابهة 
وخصوصا  السياسية،  ــزاب  اأحـ
إن  حيث  ااجتماعية  الديمقراطية 
ااجتماعية  الديمقراطية  مواقف 
في  حتما  تتغير  النزعة  تلك  من 
للظروف  تبعا  البلدان  مختلف 
تكون  فقد  الملموسة،  التاريخية 
أو معقدة، ولكن  الصلة  إما وثيقة 
تطابق  عن  الكام  حتي  يمكن  ا 
تنظيم النقابات مع تنظيم اأحزاب 
تلك  في  ااجتماعية  الديمقراطية 
أما فيما يتعلق بالبحرين  البلدان، 
خاصة  بظروف  تتميز  كانت  التي 
والحكم  ااستعمار  ظل  في  سواء 
الدولة  أثــنــاء  المطلق  ــفــردي  ال
قد  ااستبداد  نير  فإن  التسلطية، 
محا منذ أول وهلة كل الفرق بين 
التحرير  جبهة  السرية،  ــزاب  اأح
في  الشعبية  الجبهة  او  الوطنية 
أن  العمال،  ونقابات  البحرين 
جميع النقابات كانت ممنوعة، وقد 
الحركة  واستراتيجية  تكتيك  كان 
السياسية آنذاك هو أن كوادر تلك 
النقابات  تساعد  كانت  اأحــزاب 
وتعمل بنشاط فيها بقدر اإمكان 

وكانت الفكرة القائلة بأن 

ملزمة  ــزاب  ــ اأح تلك  ــوادر  كـ
النضال  في  بنشاط  بااشتراك 
لم  أنــه  تعني  تكن  لم  النقابي 
من  يكون  أن  الممكن  من  يكن 
الكوادر،  تلك  غير  النقابات  أعضاء 
حصر  العقاني  غير  من  أنه  ذلك 
قــوام  وبالتالي  النقابات  ــوام  ق
المهني  النضال  في  المشتركين 
فقط  الــكــوادر  بتلك  ااقتصادي 
اأحزاب  تلك  أعطى  مما  وحدهم، 
وبالذات جبهة التحرير الوطني في 
العمل  في  كبيرة  تجربة  البحرين 
في منظمات ) نقابات ( العمال من 
اأيديولوجية،  ااتجاهات  مختلف 
النقابات  بأن  الفكرة  كانت  حيث 
هي أصوب تنظيم للطبقة العاملة 
حيث  ااقتصادي،  النضال  بخوض 
كانت الدعوة لكوادرها إلى اإسهام 
وتوطيد  النقابات  تلك  في تشكيل 
النقابية  للحركة  التغيري  الطابع 
وتربية  الفترة  تلك  في  الناشئة 
العمال أعضاء النقابات بروح الفهم 
)وليس  الطبقي  للنضال  الواسع 
وكذلك  اآن(  هو  كما  الطائفي 
تواجه  التي  الديمقراطية  للمهام 
كانت  ما  فبقدر  العاملة،  الطبقة 
الناحية  من  تتطور  اأحــزاب  تلك 
والتنظيمية  والسياسية  الفكرية 
من  اأكبر  الكم  لتشمل  وتتسع 
المثقفين والكوادر العمالية كانت 
للمنهجية  النفوذ  تأمين  مهمة 
العلمية في النقابات تتعاظم أكثر 
فأكثر، حيث لعبت كوادرها واتجهت 
إلى العمل بثبات في النقابات بروح 
أحزابها  وبين  بينها   ) التقارب   (
في  ــذت  أخ فأوثق  ــق  أوث بصورة 
التي  الملموسة  الظروف  ااعتبار 
المجموعات  تلك  ظلها  في  تعمل 
والتدرج  وااحتراس  الحيطة  وبأخذ 
مع  العمالية  المطالب  طرح  في 
خطوات  بأي  القيام  عن  اامتناع 
كان  هكذا  واقعية،  وغير  متهورة 
جبهة  وبالذات  اأحزاب  تلك  فهم 
التحرير الوطنية أي التقارب الوثيق 

للغاية بين النقابات والحزب.  
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دراسة : بيان المعلم 

النقابات  لحسابات  إحصائية  بعمل  قمنا  لقد 
إيماننا  وذلك  ااجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
بأهمية وسائل التواصل ااجتماعي لنشر اأخبار 
والتسويق لبرامجها عبر اإعام وكذلك لمعرفة 
حسابات النقابات النشطة وغير النشطة، ونتمنى 

أن تعم الفائدة على المتابعين والقراء.

النقابات  حسابات  على  اإحصائية  أجريت   
التواصل  وسائل  في  الحر  ااتحاد  إلى  المنضمة 
صعيد  على  تويتر  حسابات  مثل  ااجتماعي 
حساب  أهمها:  من  الخاصة   الشركات  نقابات 
)ألبا(،  البحرين  ألمنيوم  شركة  عمال  نقابة 
النقابة  للبتروكيماويات،  جيبك  عمال  نقابة 
الحرة لعمال شركة نفط البحرين )بابكو(، نقابة 

عمال شركة الخليج لدرفلة األمنيوم )جرامكو(، 
البحرين  مطار  خدمات  لشركة  الوطنية  النقابة 
السفن  وإصاح  بناء  شركة  عمال  نقابة  )باس(، 
)أسري(،  النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج، 
الطائرات  وقود  لتزويد  لشركة  الحرة  النقابة 
)بافكو(، النقابة الحرة لعمال بتلكو، نقابة عمال 
دي اتش ال البحرينية، نقابة عمال شركة مطار 
القابضة،  فواذ  مجموعة  عمال  نقابة  البحرين، 
رامز،  مجموعة  عمال  نقابة  المصرفيين،  نقابة 

النقابة العامة للعاملين بالبناء واأخشاب .

وعدد  النشاطات  عدد  يوضح  أدناه  والجدول 
ااشتراكات لكل نقابة بشكل تنازلي من اأكثر 

نشاطا إلى اأقل نشاطا:  

احصائية بحسابات النقابات في وسائل التواصل ااجتماعي

تقييم النشاط أسم ااتحاد / النقابة 
التغريدات المتابعينااتحاد / النقابةحساب التويتر                   ااتحاد الحر البحرين 

2679

5909

465

101

0

355

22

3200

598

2

58

692

50

2775

23

366

35
200

341

564

409

106

13

267

48

861

128

22

59

78

95

258

28

247

18
25

ااتحاد الحر

نقابة عمال البا 

نقابة بابكو 

نقابة بافكو الحرة

نقابة المصرفين

النقابة الوطنية باس

نقابة أسري 

نقابة طيران الخليج

نقابة دي اتش ال 

نقابة مجموعة فواذ

نقابة ااسواق الحرة

نقابة جواد العالمية

نقابة عمال باس

نقابة يوكوجاوا

نقابة عمال بتلكو 

نقابة جارمكو 

متقاعدي البحرين

نقابة جيبك

 bluffbh

albaunion

bapcounion

bafcofreeunion

bankerunion

BASNatUnion

ASRY_LEAK

NLUGF2012

DHLBAHRAIN

TUOFG

bdftu

JawadUnion

BasTradeUnion

YLUBH

 bateclotu

 garmco_t_union

NUBP_BH

gpic_union

اتحاد المتقاعدين البحريني 

                نقابة عمال البا  

              نقابة عمال جيبك للبتروكيماويات 

           النقابة الحرة لعمال شركة بابكو  

 نقابة شركة الخليج لدرفلة األمنيوم  

النقابة الوطنية لخدمات مطار البحرين 

 النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج 

النقابة الحرة لعمال بتلكو

نقابة عمال دي اش ال البحرينية

نقابة عمال مجموعة فواذ القابضة 

النقابة العامة للمضيفين الجويين

نقابة عمال الموانئ البحرية 

نقابة عمال شركة بناغاز 
نقابة دلمون للدواجن 

نقابة البحرين لاسواق الحرة 

نقابة جواد العمالية
نقابة الفندقة و التموين

نقابة المصرفيين
النقابة العامة للعاملين بالبناء وااخشاب

نشط 

نشط 

نشط 

نشط 

نشط 

نشط 

نشط 

نشط 

معتدل 

معتدل 

معتدل 

معتدل 

معتدل 

معتدل 

غير نشط 

غير نشط 

غير نشط 

غير نشط 

غير نشط 
غير نشط 
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جدول يبين نشاط النقابات على وسائل التواصل ااجتماعي : 
جدول يبين نشاط النقابات على تويتر  : 



احصائية بحسابات النقابات في وسائل التواصل ااجتماعي

التغريدات 

حساب الفيسبوك حساب انستقرام  عدد الصورالمتابعينااتحاد / النقابة

409823ااتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 

1608

46

4967

130

58

1752

118

646

312

192

28

636

0

21

8

165

408

658

396

588

42

2333

194

81

356

236

1241

413

96

68

182

0

8

73

195

1578

1098

364

ااتحاد العام لنقابات البحرين 

ااتحاد الحر

Bahrain Workers

ا يوجد 

Alba Labour

Gpic LU

النقابة الحرة 

Garmco TU

Basnationalunion

Asry Bahrain

Gulfairtradeunion

bafcofreeunion

 Batelco Trade Union

Dhlbahrainitradeunion

ا يوجد

ا يوجد 

Fag TU

 bdf tu

ا يوجد

ا يوجد 
ا يوجد 

ااتحاد الوطني لمتقاعدي البحرين 

نقابة عمال البا 

نقابة عمال جيبك للبتروكيماويات

النقابة الحرة لعمال بابكو 

نقابة عمال شركة درفلة االمنيوم 

الشركة الوطنية لخدمات مطار البحرين 

نقابة عمال شركة بناء السفن ) أسري (

النقابة الحرة لتزويد وقود الطائرات

النقابة الحرة لعمال بتلكو 

نقابة دي اش ال البحرينية 

نقابة عمال مجموعة فواذ القابضة

نقابة عمال شركة تطوير للبترول

النقابة العامة للمضيفين الجوين 

نقابة البحرين لاسواق الحرة 

نقابة جواد العالمية 

نقابة عمال شركة بناغاز

نقابة عمال الموانىء البحرية 

النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج

bflufbh

gfbtu

NUBP_BH

albaunion

GPIC_UNION

free_bapco

garmco_t

BASNatUnion

asrytradeunion

NLUGF

bafcofreeunion

BATELCOTU

DHLbahtainiTU

TUOFG

tatweer_labour_union

fagtu_bh

BDFTU 

JawadUnion

bnagas_trade_union

unionports

نتائج الدراسة 
Bayan Almualem

@bayanalmualem

ــب  ــي بحس ــل ااجتماع ــائل التواص ــي وس ــاطَا ف ــر نش ــات اأكث ــتنتجنا أن النقاب ــث اس ــد البح بع
الترتيــب التنازلــي: فــي المرتبــة ااولــى نقابــة عمــال شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( ، ثــم فــي 
المرتبــة الثانيــة  النقابــة الوطنيــة لعمــال طيــران الخليــج ، المرتبــة الثالثــة  نقابــة عمــال جيبــك 
للبتروكيماويــات ، المرتبــة الرابعــة النقابــة الحــرة لعمــال شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( ، المرتبة 
الخامســة نقابــة عمــال شــركة الخليــج لدرفلــة األمنيــوم )جرامكــو( ، المرتبــة السادســة النقابــة 
الوطنيــة لشــركة خدمــات مطــار البحريــن بــاس( ، ثــم المرتبــة الســابعة النقابــة الحــرة لعمــال 
بتلكــو ، ثــم المرتبــة الثامنــة نقابــة عمــال دي اش ال البحرينيــة ، المرتبــة الثامنــة النقابــة الحــرة 
لشــركة تزويــد وقــود الطائــرات )بافكــو( ، و فــي المراتــب ااخيــرة للنقابــات اأقــل نشــاطَا و هــي:  

نقابــة عمــال شــركة بنــاء وإصــاح الســفن )أســري( و نقابــة عمــال مجموعــة فــواذ القابضــة .

ــي  ــل ااجتماع ــائل التواص ــي وس ــتراك ف ــا أي اش ــن لديه ــم يك ــدة ل ــات جام ــاك نقاب ــا أن هن كم
وهــي: نقابــة المصرفييــن ، نقابــة الصياديــن ، نقابــة التربوييــن ، نقابــة عمــال مجموعــة رامــز، 

ــاء وااخشــاب. ــة العامــة للعامليــن بالبن النقاب

العامل  23

جدول يبين نشاط النقابات علىانستقرام وفيسبوك  : 
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ااغتراب بين 
هيغل وماركس  

كتب : وديع عيسى 

اجتماعية  السيكو  الحالة  هو 
النفس  عــلــم  فـــروع  ــن  م )فـــرع 
للفرد  ااجتماعي  السلوك  يدرس 
للمثيرات  كاستجابات  والجماعة، 
مجتمع  بناء  وهدفه  ااجتماعية، 
أفضل قائم على فهم سلوك الفرد  
الفرد  على  التي تسيطر  والجماعة( 
وبعيدًا  غريبًا  تجعله  تامة  سيطرة 
عن بعض نواحي واقعه ااجتماعي. 
هيغل  مــن  مــاركــس  يستمد 
مفهوم ااغتراب لكنه يمده بمعنى 
خاص به، حيث يرى هيغل اإنسان 
الذي  اإنسان  ذاك  أنه  المغترب 
إنساني،  ا  ميت  عالم  في  يعيش 
حياة  بأنه   « هيجل:  وصفه  عالم 
أكد  ثم  ومن  لأموات«،  متحركة 
السائد،  الوضع  هذا  سلب  ضرورة 
وقد ميّز هيجل بين أنواع ااغتراب 
الشخصية  مستوى  على  العديدة 
والنظم ااجتماعية والثقافة،  وأثار 
اغتراب  أن  هي  جوهرية،  قضية 
الشخصية يكمن في الصدام بين ما 
هو ذاتي و ما هو واقع، باإضافة إلى 
الذاتي   القائم بين  اغتراب الصدام 
عليه  يترتب  مما  والموضوعي،   
الفردية،  للسيطرة  فقدان  من 
ــك ااغـــتـــراب الــفــكــري أو  ــذل وك
الناجم  القهر  نتيجة  العقاني 
آخر  لشخص  شخص  خضوع  عن 
يمارس قواه وسلطته الكاملة على 
أعمال  وبتحليل  الشخصية،  تلك 
يتبين  بااغتراب  المتعلقة  هيجل 
ااغتراب  لمفهوم  استخدامه  أن 
استخدامه  أي  مــزدوج.  طابع  ذو 
وسلب  المعرفة  سلب  إلى  يشير 
من  أول  هيجل  كان  وقد  الحرية، 
المعنى  بهذا  المفهوم  استخدم 
تحدث  عندما  وذلــك  ــزدوج،  ــم ال
يكبح  عندما  قــائــا:  الــوعــي  عــن 
يبالي  ا  أو  مــاذه  الذاتي  الوعي 
البسيطة  الحرية  عن  يكشف  بها 
التي  هي  المغتربة  فالروح  لذاته، 
منقسمة  طبيعة  ذا  وعيها  يكون 
متضاد،  كائن  ومجرد  ومــزدوجــة 
بينما يعد ااغتراب عند ماركس 

نقضها  مطلوب  سلبية  حالة 
اإنسان يفقد  والقضاء عليها، أن 
منه  ماركس  وموقف  فيها،  ذاتــه 
شاذ  وضــع  إنــه  وأخــاقــي:  عملي 
جوهر  منه؛  اإنسان  إنقاذ  يجب 
على  سابق  ماركس  عند  اإنسان 
فالجوهر  عنه،  ومستقل  ااغتراب 
العاقات  اإنساني هو مجموع كل 
نهاية  في  هي  التي  ااجتماعية 
نفسه  اإنسان  صنع  من  المطاف 

في مسيرة التاريخ البشري. 
ــط مــاركــس ااغــتــراب  ــد رب وق
ينتج  فاإنسان  المأجور،  بالعمل 
بمعنى  له،  عبدًا  يصير  لكنه  عمًا 
تنتجه  عما  بالغربة  يشعر  ــه  أن
قد  الغربة  هذه  أن  بقصد  يــداه. 
العمل  في  أن  علمنا  إذا  تتفاقم 
طاقات  لتفتِح  حقيقيًة  إمكاناتٍ 
ــوُره، وهــكــذا حــوَل  ــط الــفــرد وت
ظاهرة  مــن  ــراب  ــت ااغ مــاركــس 
كان  كما  ميتافيزيقية،  فلسفية 
عند هيغل، إلى ظاهرة تاريخية لها 
أصولها التي تنسحب على المجتمع 
والعاقات ااجتماعية وااقتصادية 
والنتاجات النظرية. وبهذا استعمل 
لوصف  ااغتراب  مفهوم  ماركس 
 dehumanization انسنة  الــا 
التي تنجم عن تطور عاقات اإنتاج 

في المجتمع الرأسمالي. 
ماركس  عند  مغترب  واإنسان 
في  الحياة:  مستويات  كــّل  فــي 
الدين، الفلسفة، السياسة، والحياة 
ماركس(  أي  وهــو)  ااقتصادية، 
التي  ااغتراب  يرجع مختلف أشكال 
استاب  إلى  المجتمع  ياحظها في 
أساسي: هو استاب الطبقة العاملة 
وذلك  الرأسمالي،  اإنتاج  نمط  في 
اأشكال  وجود  يهمل  أنه  يعني  ا 
اأخرى لاغتراب، ولكنه يربط ذلك 
شاملة  اقتصادية  بظاهرة  الوجود 
هي منبع تصدع اإنسان والعاقات 
اإنسانية وإفقارهما من قبل رأس 
المال، فالظروف ااجتماعية بحسب 
تبعث شعور  التي  آراء ماركس هي 
الظروف  وهذه  الفرد  عند  ااغتراب 
اإنتاج  أنظمة وعمليات  تتجلى في 
الصناعي. يقول ماركس إن ظروف 

المجتمع  أوجدها  التي  العمل 
ــى اغــتــراب  الــرأســمــالــي تـــؤدي إل
الفرص  تعطيه  ا  أي  الــعــامــل، 
لتحقيق  الكافية  واإمكانيات 
وااجتماعية  ااقتصادية  الرفاهية 
التي يسعى من أجلها. فالعامل هو 
اإنتاج  وسائل  عن  مغترب  شخص 
القناعة  على  يحصل  ا  أنه  طالما 
والسعادة من عمله وا يحصل على 

ثمرة جهوده وأتعابه. 
مغترب  كائن  هو  العامل  إذن 
لإنسان  الحقيقية  الطبيعة  عن 
وهــذا  مــاركــس.  تعبير  حــد  على 
والتوزيع  العمل  تقسيم  أن  يعني 
المال  رأس  لسلطة  متكافئ  غير 
المال  رأس  إلى  وبالنسبة  واأرباح، 
اانتاج  ميزات  أهم  هي  هذي  فإن 
نفسها  وهي  الرأسمالي،  الصناعي 
مزاولة  من  العامل  منعت  التي 
وبالتالي  الخاقة  البشرية  طاقاته 
جعلته يستنزف طاقاته الكامنة وا 

يستغلها لصالحه.
أساس  ماركس  ــارل  ك ويحدد 
الطبقي  المجتمع  في  ااستغال 
أن  فيرى   ، الحديث  الرأسمالي 
الرأسمالية كطبقة يستحيل عليها 
وأن  المال  لرأس  بتراكم  تقوم  أن 
الثروة  من  مزيدًا  باستمرار  تتملك 
ما لم تحصل دائمًا على فائض قيمة 
عمل العمال. فالعامل يضطر دائمًا 
إلى بيع قوة عمله أصحاب اأعمال 
في سوق العمل الذي يحددون هم 
أن  ذلك  ومعنى  باستمرار،  قواعده 
على  إطاقًا  يحصلون  ا  العمال 
من  يبذلونه  لما  الحقيقية  القيمة 
اإنتاجية  العملية  في  عمل  قوة 
إلى  دائمًا  القيمة  هذه  تذهب  بل 
يراكمون  الذين  اأعمال  أصحاب 
ثرواتهم من هذه الثروة المسلوبة. 
أساس  هو  ااستغال  هذا  إن 
الطبقة  بين  ــم  ــدائ ال ــراع  ــص ال
البروليتاريا  وطبقة  البرجوازية 
الطبقة  وتلجأ  العاملة(،  )الطبقة 
ضد  صراعها  فــي  البروليتارية 
ااستغال الذي تتزعمه الرأسمالية 
الكفاح  أساليب  من  أنواع  عدة  إلى 
أجل  من  ااقتصادي  الكفاح  منها 

تحسين ظروفها وحصولها على أجور 
أفضل وساعات عمل أقل، والصراع 
السياسي من أجل تقليل السيطرة 
الرأسمالية  للدولة  السياسية 
والصراع  المجتمع،  في  وتحكمها 
اأيديولوجي الذي تهدف من ورائه 
البرجوازية  دعاوى  زيف  كشف  إلى 
الطبقة  وتشجيع  وأيديولوجيتها 
تنظيم  وعلى  الثورة  على  العاملة 
البرجوازي. نقيضها  ضد  نفسها 

ماركس  يعتبر  ا  حال  أي  على 
بل  أبدية،  حالًة  ااغترابَ  بــدوره، 
حالة نابعة من اغتراب العمل الذي 
الطبقية«؛  »المجتمعات  كل  يميز 
ينتجه  ما  أن  اإنسان  يشعر  حيث 
وعقله  يديه  كدِ  نتيجة  ويبتدعه 
عليه  يرتد  إنه  بل  إليه؛  يرتد  ا 
ذلك،  وعلى  عبوديته.  من  ليزيد 
هو  ما  ماركس  لدى  ااغتراب  فإن 
اإنسان  عجز  صور  من  صــورة  إا 
أمام قوى الطبيعة والمجتمع، حيث 
يربط ااغتراب في المجتمع بشعور 
المادية  وقيمته  المال  أن  اإنسان 
وليس  اإنسان،  تخلق  التي  هي 
بحزم  ماركس  ويفصل  العكس. 
إنشاء  )محاولة  »التَمَوْضُع«  بين 
صورة أو هوية في أذهان العموم(، 
الذي يعبر عن جهد اإنسان للتأثير 
في  والتأثير  المحيط،  الوسط  في 
الموضوع لمصلحته عن طريق رفع 
اإنسان إلى مستوى ثقافته، وبين 
ااغتراب، حيث ا يعود مردود هذا 

الجهد يرتد لصالح اإنسان ذاته.
ماهية  »إن  ــس:  ــارك م يــقــول 
كــون  ــي  ف تكمن  ا  ــراب  ــتـ ااغـ
بصورة  ذاتــه  يُمَوْضِع  اإنسان 
مع  تــعــارض  فــي  إنسانية،  غير 
يموضع  كونه  في  تكمن  بل  ذاته، 
المجرد  الفكر  عن  تمايز  في  ذاته 
ــو«.  ــه ه ــع ذاتـ ــارض م ــع وفـــي ت
ماركس  نظرية  تلخيص  يمكن  
في ااغتراب باختصار، بأن اإنسان 
فيه  يقوم  الذي  الوقت  في  المنتج 
بإنتاج الحضارة، فإنه ينتجها بشكل 
بين  انقطاع  يوجد  حيث  مغترب، 
من ينتج الحضارة ومن يستملكها 

ويستفيد منها.
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من اأخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

رفع رواتب المدرسين بعد إضرابهم

اتحاد عمال الكويت: مجلسنا التنفيذي شرعي

لقاء بين إتحاد عمال مصر و ايطاليا

قرار ينصف مفصولي »العرب اليوم«

عمال »إتصاات الجزائر« في إضراب

عمال غزة يطالبون بمزيد من اإهتمام

موظفو »راديو فرانس« يواصلون اإضراب

وفاة عامل و إصابة آخرين في إنهيار مسجد

إضراب عمال » غاز مصر«

عمال الكهرباء يلوحون بإجراءات تصعيدية

إضراب مفاجئ لمضيفي »الجوية الجزائرية«

اتحاد عمال فلسطين يدعو إنقاذ مخيم اليرموك

اتحاد نقابات عمال هولندا يطالب بزيادة اأجور

تعزيز التعاون بين عمال مصر والكويت

اتحاد مصر يقيم دورات تثقفية

احتجاج عمال جامعة »الحسين«

 الحكومة تحاول امتصاص غضب النقابات 

ورشة عمل نقابية في ااتحاد العام

إضراب سائقي الحافات في »بنما سيتي«

مواجهات بين اأمن وعاطلين عن العمل
قالــت الحكومــة التونســيةإنها رفعــت رواتــب عشــرات اآاف 
مــن المدرســين بعــد إضرابهــم فــي الشــهر الماضــي، حيــث  
دخــل عشــرات اآاف مــن المدرســين فــي إضــراب و قاطعــوا 
اإشــراف علــى اإمتحانــات. و لكــن بعــد مفاوضــات توصلــت 
ــه زايــدة  ــى اتفــاق يقضــي بموجب ــة إل ــة و وزارة التربي النقاب

راتــب 95 ألــف مــدري، اي مــا يقــارب 77 مليــون دوار.

تداولــت ااوســاط النقابيــة والعماليــة حكــم محكمــة التمييــز 
الــذي صــدر مؤخــرًا ويقضــي بعــودة المجلــس التنفيــذي 
ــرة. و  ــه حتــى نهايــة فت القديــم لاتحــاد لممارســة صاحيات
جــاء تصريــح ااتحــاد العــام لعمــال الكويــت موضحــًا الوقائــع 
ــذي  المتعلقــه بهــذا الشــأن حيــث أن المجلــس التنفيــذي ال
ــت  ــد انته ــه ق ــة صاحيات ــه لممارس ــة بعودت ــت المحكم قض
بذلــك  مســتكما   2012/4/14 بتاريــخ   بالفعــل  وايتــه 

ــة ــة كامل ــه اانتخابي دورت

ــي  ــر جبال ــال مص ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــس ااتح ــى رئي التق
المراغــي برئيــس اتحــاد عمــال ايطاليــا، حيــث إتفــق الطرفــان 
علــى الترتيــب لزيــارة رفيعــة المســتوى لوفــد ايطالــي و ذلــك 
ــر  ــي مص ــة ف ــب المهني ــز التدري ــبل تطويرمراك ــة س لمناقش
،و اتفــق الطرفــان ايضــًا علــى تطويــر منظومــة الثقافــة 
العماليــة  و النقابيــة تحــت رعايــة منظمــة العمــل لدوليــة، و 
ذلــك عــن طريــق عقــد نــدوات و ورشــات عمــل تهــدف لنشــر 

الثقافــة العماليــة. 

قــررت محكمــة ســلطة اأجــور، المختصــة فــي النظــر بقضايــا 
اأجــور الحجــز علــى ممتلــكات صحيفــة »العــرب اليــوم«، 
وبيــع موجوداتهــا فــي المــزاد العلنــي لصالــح 68 عامــًا كانوا 
ــرارًا  ــة ق ــدرت المحكم ــد أص ــة. فق ــن الصحيف ــوا م ــد فصل ق
قطعيــًا بدفــع رواتــب العامليــن فــي الصحيفــة لســنة 2013، 
ــى  ــز عل ــي الحج ــة ف ــوة الجبري ــتعمال الق ــي بإس ــذي يقض ال

ــركة. ــودات الش موج

ــن  ــراب ع ــي إض ــر« ف ــاات الجزائ ــركة »إتص ــال ش ــل عم دخ
العمــل، حيــث شــلوا العمــل بشــكل كامــل، و تجمهــر العمــال 
أمــام المقــر الرئيســي، مطالبيــن بتغييــر المديــر و ترحيلــه. 
ــى  ــًا عل ــروا طوي ــى أنهــم صب ــاروا فــي تصريحاتهــم إل و أش
تصرفــات المديــر المتعجــرف،  قبــل أن يلجــأوا إلــى اإضــراب 
، مضيفيــن أن هنــاك إجــراءات تأديبيــة غيــر مبــررة فــي حــق 

العمــال مارســها هــذا المديــر.

اعتصــم عشــرات العمــال مــن قطــاع غــزة بدعــوة مــن اتحــاد 
نقابــات عمــال فلســطين، لمطالبة حكومــة الوفــاق باإهتمام 
بهــم، و بحــث قضاياهــم اإجتماعيــة، و حــل مشــكلة البطالــة 
المتفاقمــة فــي غــزة. و جــاء اإعتصــام بعــد إلغــاء الحكومــة 
ــذي كان  ــي ال ــب المهن ــت والتدري ــغيل المؤق ــي التش برنامج
يشــغل آاف العمــال شــهريًا، وخلــو برامجهــا مــن اإهتمــام 

بشــريحة العمــال.

ــث  ــس« ب ــو فران ــي »رادي ــار ف ــات اأخب ــت محط واصل
الموســيقى فقــط مــع عــدم وجــود إشــارة علــى انتهــاء 
ــذا  ــتمر ه ــية. و إس ــة الفرنس ــي اإذاع ــراب ف ــول إض أط
الوضــع بعــد فشــل محادثــات أجريــت إنهــاء المشــكلة 
تقليــل  و  الوظائــف  تقليــص  جــراء  تفجــرت  التــي 
اإدارة  إقتــراح  بعــد  و  للعمــال،  المقدمــة  الخدمــات 

ــل . ــة عام ــى ثاثمائ ــن إل ــن مائتي ــا بي ــريح م بتس

تســبب انهيــار مســجد قيــد اإنشــاء فــي مقتــل أحــد العمــال و 
إصابــة 4 آخريــن. و قــد لبــى رجــال ااطفــاء نــداء اإغاثــة بعــد 
ــار ســقف مســحد و  ــد بوجــود حــادث انهي تلقيهــم اتصــال يفي
ــراج  ــم إخ ــاض، و ت ــت اانتق ــال تح ــن العم ــددًا م ــاك ع ــأن هن ب
العمــال المصابيــن و نقلهــم إلــى المستشــفى، فيمــا بقــي 
عامــل آخــر محشــور تحــت اانقــاض علــى قيــد الحيــاة و جاهــد 
ــرًا بجراحــه. ــاة متأث ــه فــارق الحي رجــال اإطفــاء إخراجــه و لكن

دخــل المئــات مــن عمــال شــركة »غــاز مصر« فــى إضــراب مفتوح 
ــم  ــركة لمطالبه ــل إدارة الش ــى تجاه ــًا عل ــل، احتجاج ــن العم ع
ــم  ــون أنه ــال المحتج ــرة. و ق ــدات المتأخ ــاح والب ــرف اأرب بص
ــة  ــم المتمثل ــق مطالبه ــن تحقي ــم لحي ــودوا إا أعماله ــن يع ل
فــي صــرف بــدل المخاطــر، وتعييــن العمالــة المؤقتــة، و إلغــاء 
الائحــة الداخليــة الجديــدة، التــى أقرتهــا إدارة الشــركة، والتــي 
ــة،  ــة والثالث ــى عــن الثاني ــات الدرجــة اأول ــت جــدول ترقي فصل

وأخــرت مــن خالهــا ترقيــات اآخريــن 10 ســنوات.

لوحــت النقابــة العامــة للعامليــن فــي قطــاع الكهربــاء بإتخــاذ 
ــركة  ــا إدارة ش ــد تتخذه ــرارات ق ــد أي ق ــة ض ــراءات تصعيدي إج
توليــد الكهربــاء مــن شــأنها أن تمــس أمــن وإســتقرار العمــال 
ومحاولــة اإســتغناء عــن أي منهــم. الــى ان المهدديــن بالفصل 
عددهــم 157 عامــا اضافــة الــى 200 اخريــن ســيتم فصلهــم 

احقــا.

أعلــن مضيفــو شــركة » الجويــة الجزائريــة« عــن دخولهــم 
فــي إضــراب مفاجــئ ممــا أدى إلــى تأخــر 12 رحلــة دوليــة 
و العديــد مــن الرحــات الداخليــة،و ســادت حالــة مــن 
الفوضــى و اإربــاك نتيجــة اإضــراب، و طالــب المحتجــون 
برفــع اأجــور و إنشــاء مديريــة مركزيــة لمضيفــي الشــركة 

و تســوية ملــف اأجــور.

عقــدت اأمانــة العامــة لاتحــاد العــام لعمــال فلســطين إجتماعًا 
ــف الحــد اأدنــى  ــك لبحــث مل ــدر إبراهيــم و ذل برئاســة اأخ حي
لأجــور، و اســتعرض ااجتمــاع قضايــا التنظيــم النقابــي و دور 
النقابــات فــي عمليــة اانتــاج، و طالــب العمــال العــرب بالوحــدة 
ــدها  ــي يجس ــدة الت ــة الوح ــت راي ــم تح ــا بينه ــن فيم والتضام
ااتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب. و دعــا حيــدر إبراهيــم 
ــم اليرمــوك فــي ســوريا. ــى ســرعة إنقــاذ اأوضــاع فــي مخي إل

طالــب إتحــاد نقابــات عمــال هولنــدا بزيــادة  الحــد اأدنــي 
ــة العمريــة  لأجــور بالنســبة للشــباب و اســيما فــي الفئ
مــن 18 الــى 23 عامــًا. و بــدأ ااتحــاد حملتــه المُطالِبــة 
بزيــادة اأجــور قائــًا:« إنهــم يقومــون بمــا يقومــون بــه 
اآخــرون مثــل قيــادة الســيارة و التصويــت فــي اإنتخابات، 
و لكنهــم ا يحصلــون ســوى علــى 45% مــن الحــد اأدنــى 

أجــور الكبــار أي حوالــي 683 يــورو محــد أدنــى لأجــر.

ــة  ــر برئاس ــال مص ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــد ااتح ــتعرض وف اس
جبالــي المراغــي رئيــس ااتحــاد، مــع فايــز المطيــري رئيــس 
ــات العمــال فــى الكويــت عاقــات التعــاون  ااتحــاد العــام لنقاب
العمالــي بيــن البلديــن. و أكــد المراغــي، خــال لقائــه المطيــري 
ــر  ــال مص ــادي عم ــن اتح ــات بي ــز العاق ــوة و تمي ــت، ق بالكوي
والكويــت، معربــا عــن أملــه فــي توطيــد و تعزيــز العاقــات 
ــبل  ــوا س ــث تباحث ــة العاملحي ــة مصلح ــل خدم ــن أج ــك م و ذل

ــي. ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة النقابي ــر الحرك تطوي

قــال جبالــي المراغــي، رئيــس ااتحــاد العــام لنقابــات عمــال 
مصــر، إن ااتحــاد ســيقوم بالتعــاون مــع جميــع النقابــات التابعــة 
لــه بعقــد دورات تثقيفيــة مكثفــة خــال الفتــرة المقبلــة، الهــدف 
منهــا حــث العمــال علــى العمــل واإنتــاج فــي مواقعهــم. و 
ــى  ــم، عل ــباب منه ــة الش ــال، و خاص ــف العم ــى تعري ــتتركز عل س
ــم  ــاد يض ــس إدارة ااتح ــًا أن مجل ــم، موضح ــم و وجباته حقوقه
فــي عضويتــه حوالــى 65% مــن الشــباب حاليــا ويتمنــى أن تصــل 

ــا. ــى 90% قريب النســبة إل

ــدم  ــى ع ــال عل ــن ط ــين ب ــة الحس ــي جامع ــون ف ــج موظف احت
ــغ الازمــة  ــت إدارة الجامعــة إن المبال تســلم رواتبهــم فيمــا قال
لدفــع الرواتــب لــم تتوفــر بعــد. و قــال موظفــون فــي الجامعــة 
ــن كل  ــي الـــ 26 م ــم ف ــلم رواتبه ــادوا تس ــم إعت ــاء إنه الثاث
ــغ الازمــة  ــأن المبال شــهر. و أبلغــت إدارة الجامعــة موظفيهــا ب
ــد  ــن لمزي ــع الموظفي ــا دف ــد مم ــر بع ــم تتوف ــب ل ــع الروات لدف
مــن المطالبــات، والتهديــد بالتصعيــد فــي حــال إســتمر التأخيــر.

أكــدت مصــادر نقابيــة فــي الجزائــر أنهــا لــم تتوصــل بأية رســالة 
موجهــة مــن رئيــس الحكومــة تدعوهــا فيهــا إلــى ااجتمــاع فــي 
إطــار الحــوار ااجتماعــي. و اعتبــرت النقابــات أن كل مــا فــي اأمــر 
هــو تســريبات وكواليــس مــن أجــل امتصــاص غضــب النقابــات 
قبــل اأول مــن مايــو المقبــل. الجديــر بالذكــر أن  الحكومــة 
ــات  ــه النقاب ــت ب ــذي تقدم ــب ال ــة الطل ــدد دراس ــة بص الجزائري

بازيــادة فــي اأجــور بنســبة 25% مــع تخفيــض الضرائــب.

بمناســبة الذكــرى الســبعين لتأســيس ااتحــاد العالمــي للنقابــات 
ورشــة   )GUPW( فلســطين  لعمــال  العــام  ااتحــاد  عقــد   ،)WFTU(

ــد  ــور محم ــي« بحض ــم النقاب ــون التنظي ــودة قان ــة »مس ــل لمناقش عم
ــى أن  ــاوي إل ــرق العرق ــث تط ــن WFTU ، حي ــن ع ــاوي و ممثليي العرق
مســودة هــذا القانــون تحتــوي علــى قضايــا هامــة مثــل ضمــان الحريــات 
ــات  ــي المفاوض ــق ف ــة و الح ــة النقابي ــا و التعددي ــة  و حمايته النقابي
المنشــأت. نقابــات  فــي  وخاصــة  اإضــراب  قضايــا  و  الجماعيــة 

ــن  ــًا ع ــيتي« إضراب ــا س ــي »بنم ــات ف ــائقو الحاف ــدأ س ب
ــل  ــل قبي ــاع النق ــى بقط ــي فوض ــبب ف ــا تس ــل، مم العم
إنعقــاد قمــة اأمريكيتيــن. ويطالــب ســائقو الحافــات 
الذيــن نظمــوا هــذا اإضــراب بدفــع فــوري لمبلــغ 12 
مليــون دوار تعويضــًا لــــ 5 آاف عامــل يواجهــون الفصــل 
ــة  ــركة الخاص ــع الش ــم م ــة لتعاقداته ــاء الحكوم ــد إنه بع

ــات. ــر الحاف ــي تدي الت

ــن  ــوات اأم ــل وق ــن العم ــن ع ــن عاطلي ــات بي ــت مواجه اندلع
جنــوب تونــس إثــر فــك إعتصــام أمــام إحــدى الشــركات البتروليــة 
ــرطة  ــوات الش ــأن ق ــة ب ــر إعامي ــادت تقاري ــة. و أف ــي المنطق ف
ــن  ــون ع ــذه عاطل ــام نف ــة أي ــذ ثاث ــام من ــك إعتص ــت لف تدخل
العمــل أمــام شــركة بتروليــة بمنطقــة مطالبيــن بضــرورة 

ــة.  ــتهم الجامعي ــوا دراس ــد أن أنه ــم بع توظيفه

السحباني: نحن مجندون ضد اإرهاب 
ــع  ــن العــام اتحــاد عمــال تونــس إســماعيل أن جمي أكــد اأمي
النقابييــن وقــوى المجتمــع المدنــي مجنــدون اآن ضــد اإرهــاب 
وحيــا قــدرة اأمــن و الجيــش على قتل رمــوز اإرهــاب. و أكد على 
أهميــة الوقــوف صفــًا واحــدًا ضد  هذه اآفــة وذلك بدعــم قدرات 
ــاب. ــد اإره ــاملة ض ــرب الش ــذه الح ــي ه ــود ف ــن والجن اأمنيي
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»ااتحـاد العـربي للنقـابـات« خيـانـة للعمـال العـرب
العربية  الــثــورات  إنــداع  منذ 
ليبيا  و  و مصر  تونس  من  كل  في 
الوطن  بلدان  من  بالعديد  مــرورًا 
و  اسرائيل  و  امريكا  و  العربي، 
يحاولون  المنطقة  في  حلفائهم 
الوطن  في  التغلغل   و  التسلل 
اأشكال..  من  شكل  بأي  العربي 
من  الهدف  تمامًا  يعلم  فجميعنا 
مشروع »ثورات الربيع العربي«.. و 
يهدف  مشروع  باأساس  هو  الذي 
البلدان  أمن  و  إقتصاد  تدمير  إلى 
الذي  من  يعلم  جميعنا  و  العربية، 
و  العربية   الحضارة  تدمير  يحاول 
ثقافتها،  طمس  و  تاريخها  محو 
الحروب  وراء  من  المستفيد  من  و 
المذهبية  اإنقسامات  و  الطائفية 
العربي،  الــوطــن  فــي  الحزبية  و 
الوحدة  ضــرب  من  الــرابــح  من  و 
العربية التي لطالما غنى بها فخري 

البارودي: 
 

منَ  باد العرِب أوطاني 
الشاِم لبغدان

  ومن نجدٍ إلى يمٍنإلى مصـرَ 
فتطوانِ

        فا حدٌّ يباعدنا وا دينٌ 
يفرقنا لسان الضاد يجمعنا 

بغسان وعدنانِ

الهدف  أن  القول  يمكننا  هنا  و 
من تدشين ااتحاد العربي للنقابات 
) )ATUC ما هو إا  لضرب الوحدة 

صفوف  شق  و  العربية  النقابية 
العمال العرب و التدخل الخارجي و 
اأجنبي في شؤون البلدان العربية، 
ااتــحــادات  تسعى  أن  من  فبدًا 
اإرتقاء  إلى  العربية  النقابات  و 

العمالية  و  النقابية  بالحركة 
و  باإنقسامات  ستنشغل  فإنها 
شارون  أحدثتها  التي  التشققات 
بورو اأمين العام لإتحاد العالمي 
التي من شأنها  و   )ITUC(النقابات
في  النقابية  الحركة  تضعف  أن 
الوطن العربية و تنخر في وحدتها.. 
شارون  إليه  تصبوا  ما  هو  هذا  و 

بورو و أعوانها في الغرب..

تدشين ااتحاد العربي 
للنقابات في جنيف 

ااتحاد  مؤسسو  ادعى  لطالما   
استقاليتهم    للنقابات  العربي 
للقارئ  التوضيح  علينا  يجب  وهنا 
فهم  باستقاليتهم«   « المقصود 

يقصدون استقالهم عن الحكومات 
»بالجائرة  وصفوها  التي  العربية 

والمستبدة« 

ثــورات  جانب   إلــى  ووقوفهم 
الربيع العربي التي لم نحصد منها 
والطائفية  والدمار  الحروب  سوى 
ااقتصاد.  وتراجع  اأمــن  وغياب 
»النقابيون  هؤاء  يعي  أا  ولكن 
الحركة  استقال  أن  المستقلون« 
استقالهم  أيضًا  يعني   النقابية 
الوسط  صحيفة  ففي  الغرب،  عن 
 13 بتاريخ  خبر  نشر  البحرينية  
تحت   ،3932 العدد   ،2013 يونيو 
للنقابات  الدولي  ااتحاد   « عنوان 
العربي  ااتــحــاد  يدشن   )ITUC(

هنا  والسؤال  بجنيف«..  للنقابات 
لماذا ا يستقل هذا ااتحاد العربي 
بجنيف  تدشينه  تم  ولماذا  بنفسه 
وبرعاية كريمة وسامية من شارون 
ااجتماع  خــال  أكــدت  التي  بــورو 
للمنظمة  »الــامــحــدود«  دعمها 

الجديدة.. فهل سيتحقق ااستقال 
الوليد  ااتحاد  هذا  يحظى  عندما 

برعاية ودعم اأم شارون بورو؟! 

ااتحاد   هذا  مؤسسي  على  يجب 
»ااســتــقــال  لتحقيق  الــســعــي 
أشكال  كل  من  والتجرد  النقابي« 
مصلحة  وتقديم  لأجنبي«  »الواء 
مصالحهم  على  الــعــرب  العمال 

الشخصية.
  المؤتمر التأسيسي 
لاتحاد العربي للنقابات

لاتحاد  التأسيسي  المؤتمر  عقد 
العاصمة  في  للنقابات  العربي 
ااردنية عمان بتاريخ 1 و 2 اكتوبر 
هذا  مؤسسو  تدارك  حيث   ،2014
عقدوا  و  الفادح  خطأهم  ااتحاد 
عاصمة  في  التأسيسي  مؤتمرهم 
بورو  شــاررون  إستبعدوا  و  عربية، 
من حضور المؤتمر في يومه اأول ، 
حتى يوهموا الجميع أن هذا ااتحاد 
عربي مستقل ٌأسس ليخدم مصلحة 
بناًء  أسس  و  غير،  ا  العرب  العمال 
على رغبة صادقة من العمال العرب 
في أن يكون لهم كيان نقابي عربي 
حر مستقل و ديمقراطي !! و لكنهم 
تناسوا أن يستبدلوا الشعار الرسمي 
 ،)ITUC( الدولي  النقابات  إتحاد 
إضافة  و  الشعار  بإستنساخ  فقاموا 
يمكننا  و هنا  الوليد..  ااتحاد  اسم 
التأكيد للقارئ أن هذا ااتحاد ُأنشئ 
ليفتح الباب للمنظمات و ااتحادات 
الغربية لتتدخل في الشأن النقابي 
أداة  بمثابة  ليكون  و   العربي، 
تحركه شارون بورو وفقًا لمصالحها 
الشخصية. فمتى سيستيقظ هؤاء 
المؤسسين من سباتهم العميق و 
يدركوا حجم المؤامرات التي تحاك 

ضد العرب و ضد الطبقة العاملة.

o  حسين العباسي وأمين ااتحاد العام لعمال فلسطين شاهر سعد 
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ماذا قيل في المؤتمر 
التأسيسي؟

 

اأمين  العباسي  حسين  ألقى 
للشغل  التونسي  لإتحاد  العام 
لهذا  رئيسًا  إنتخابه  تم  الــذي  و 
ااتحاد، كلمة قال فيها:« إن فكرة 
للنقابات  العربي  ااتحاد  إنشاء 
آخر  هيكل  إضافة  لمجرد  تكن  لم 
عن  المنبثقة  اإقليمية  للهياكل 
 ،)ITUC(للنقابات الدولي  ااتحاد 
اأحــداث  أملتها  ــرورة  ض هي  بل 
العربية  المنطقة  شهدتها  التي 
و  اأخيرة«..  السنوات  إمتداد  على 
السؤال هنا لماذا يصر هذا النقابي 
على  اللعب  و  الكذب  على  العربي 
عقول العمال العربّ؟ فهذا ااتحاد 
و  لإرهاب  ليتصدى  ينشىء  لم 
عن  ليدافع  و  الدكتاتورية  ليحارب 
في  المهاجرين  و  العمال  حقوق 
المنطقة العربية كما قال العباسي 
في كلمته.. و لنفترض أن هذه هي 
فبعد  لإتحاد،  الحقيقة  اأهــداف 
ماذا  أنشاءه،  على  أشهر   6 مرور 
»كبيرًا  ولد  الذي  ااتحاد  هذا  قدم 
للحركة  قولهم  حد  على  و ضخمًا« 
إستطاع  هل  و  العربية،  النقابية 
أن يحارب اإرهاب الذي أخذ ينتشر 
في الوطن العربي كسرعة البرق..و 
اأشهر  هــذه  خــال  إستطاع  هل 
القليلة أن يحقق و لو شيئا بسيطاٍ 
مما تغنى به مؤسسي هذا ااتحاد 
هذا  أهداف  أن  أم  مؤتمرهمّ؟  في 
اأهداف ُكتبت و دُونت لللعب على 

عقول العمال..
إتحاد  العام  اأمين  ألقى  و 
نقابات عمال البحرين سيد سلمان 
كونها  تتعدى  ا  كلمة  المحفوظ 

ورق..  على  كلمات  و  حروف  مجرد 
السادة  »أيها  فيها:  قــال  حيث 
قررنا أن نجعل الحلم بكيان عربي 
ديمقراطي مستقل  نقابي حقيقي 
وإرادات  بل  الحكومات  إرادات  عن 
نودع  السياسية.....  القوى  كل 
صنعت  بائسًا  عماليًا  واقعًا  اليوم 
والديكتاتورية  اأنانية  بؤسه 

الــســؤال هنا  و  واانــتــهــازيــة...« 
و  المحفوظ  سلمان  استقل  هل 
التي  السياسية  القوى  عن  اتحاده 
ما  أنه  أم  البحرين؟!  في  يتبعها 
زال مواليًا لهاّ؟  فالقوى السياسية 
التي يتبعها سلمان المحفوظ هي 

بإعان  أمرته  التي  القوى  نفسها 
اإضراب العام في يومي 13 مارس 
2014و،  و هذا ما يخالف قرار رقم 
تحديد  بشأن   2006 لسنة   )62(

بها  المحظور  الحيوية  المنشآت 
اإضراب.. فأي استقال يتحدث عنه 
سعد  شاهر  أما  الشخص...؟؟  هذا 
النقابي الفلسطيني، و اامين العام 
اتحاد نقابات عمال فلسطين الذي 
فقال«  كلمته،  في  مسهبًا  تغنى 
وإعتزازنا،  سرورنا  دواعي  لمن  إنه 
لاتحاد  المؤسسين  من  نكون  أن 
بناء  أجل  للنقابات....من  العربي 
ديمقراطية  عربية  نقابية  حركة 
العمال  مصالح  تخدم  مستقلة 
العربي  التصدي  تعزز  و  العرب، 
العصر  وآفات  لمشكات  المشترك 
مشاكل  مقدمتها  وفي  الحديث، 
والدكتاتورية،لبناء  والبطالة  الفقر 
يعزز  تــقــدمــي  ــي  ــرب ع مجتمع 
وصوًا  والعدل،  الكرامة  مفهومي 
في  المنشودة  ااجتماعية  للعدالة 
الوطن العربي«.. و السؤال هنا هل 
مشكلة  حل  ااتحاد  هذا  إستطاع 
البطالة و الفقر في فلسطين لكي 
يسعى إلى حلها في الوطن العربي 
للحد  خططه  و  أجنداته  ماهي  و 
مجرد  أنها  أم  الظواهرّ؟!  هذه  من 
من  تغني  ا  و  تسمن  ا  كلمات 

جوع؟!
يسعنى  ا  الحديث  نهاية  في  و 
إا أن نقول ان هذا ااتحاد الوليد 
العمال  لجميع  خيانة  يعتبر 
هذا  مؤسسي  فضل  حيث  العرب، 
الدولي  ااتحاد  التخلي عن  ااتحاد 
 )ICATU( العرب  العمال  لنقابات 
الذي  معتوق  رجب  العام  أمينها  و 
و  مواقفه  جميع  إتسمت  لطالما 
و  المنطقية،  و  بالمبدئية  آرائــه  
العمال  جميع  يدعو  ازال  الــذي 

رص  و  توحيد  ضــرورة  إلى  العرب 
إلى  التصدي  أجل  من  صفوفهم 
اأجنبية  التدخات  و  الهجمات 
العربي..  الوطن  ضد  تحاك  التي 
الوليد  ــاد  ــح اات ــذا  ه مؤسسي 
شــارون  مع  يتعاونوا  أن  فضلوا 
مسمياتهم  استبدلوا  حيث  بورو 
إلى  مناضليين«  »نقابيين  من 
و  مخبريين«  و  عماء  نقابيين   «
حقق  هل  نعلم  ا  يومناهذا   إلى 
التي  هذا ااتحاد أهدافه و مبادئه 

ديمقراطية..  »حرية..  بها  تغني 
حقق  أنــه  أم  إجتماعية«  عدالة 
في  بورو  شــاروون  أحام  و  أماني 
العربية  النقابية  الحركة  تفكيك 
المؤسسيين  لهؤاء  نتمنى  ؟!!.. 
أن ينهضوا من سباتهم العميق و 
يدركوا خطورة هذا ااتحاد الذي لم 
و لن يضيف لتاريخ الحركة النقابية 
جاء  بل  شيء  العربي  الوطن  في 
صفوف  في  الفوضى  إثارة  فقط 
العمل  تشتييت  و  العرب  العمال 
النقابي في الوطن العربي و ضرب 
العمال  لنقابات  الدولي  ااتحاد 
العرب بأهدافه القومية المناهضة 
لكافة أشكال التطبيع مع اسرائيل. 

ITUC صورة تجمع ااتحاد العربي للنقابات وتتوسطهم شارون بورو أمين عام ااتحاد الدولي للنقابات  o

o  حسين العباسي رئيس ااتحاد العربي للنقابات

o  شاروون بورو

لماذا ا يستقل ااتحاد 

العربي بنفسه و لماذا تم 

تدشينه بجنيف و برعاية 

كريمة من شاررون بورو؟
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هــذا العنــوان لدراســة كتبهــا الدكتــور 
ــاعد  ــام المس ــن الع ــيد اأمي ــدر رش حي
للعاقــات الخارجيــة فــي ااتحــاد العــام 

لنقابــات عمــال اأردن..
ــن  ــى عناوي ــة إل ــت الدراس ــد تطرق  لق
والمــرأة  العاملــة  المــرأة  كثيــرة: 
العاملــة  المــرأة  واقــع  النقابيــة، 
العربيــة بشــكل عــام، المــرأة والعمــل 
النقابيــة  المنظمــات  النقابــي، 
ــي،  ــب النقاب ــي التدري ــئوليتها ف ومس
الوطنيــة،  النقابيــة  المنظمــات 
المنظمــات النقابيــة اإقليميــة، المــرأة 
ــان  ــي إع ــة وف ــن الوطني ــي القواني ف
فــي  اأساســية  والحقــوق  المبــادئ 
النقابــي  التدريــب  أهميــة  العمــل، 

للمــرأة. 
وفــي مجــال أهميــة التدريــب النقابــي 
احتيــاج  أن  يذكــر  العاملــة  للمــرأة 
المــرأة العاملــة إلــى التدريــب النقابــي 
ــف  ــبب ضع ــك بس ــة، وذل ــألة مهم مس
مســاهمتها فــي قــوة العمــل وتواضــع 
حجــم حصتهــا فــي النشــاط ااقتصادي، 
التعليــم  مســتويات  تدنــي  وبســبب 
ــاء  ــي أنح ــام ف ــكل ع ــاء بش ــن النس بي
البلــدان العربيــة كافــة، وبســبب ضعف 
ــاط  ــي النش ــاركتها ف ــاهمتها ومش مس
ــع  ــي المواق ــا ف ــف دوره ــي وضع النقاب
عــام،  بشــكل  النقابيــة  القياديــة 
ــي  ــا السياس ــف دوره ــى ضع ــة إل إضاف
وتبعيتهــا  العربيــة  البــاد  فــي 
ــر مــن اأحــوال ســواء  للرجــل فــي كثي
كان ذلــك علــى علــى شــكل تبعيــة 
أم  اجتماعيــة  تبعيــة  أم  سياســية 
ــل  ــذه العوام ــة، كل ه ــة اقتصادي تبعي
والظــروف المختلفــة تضــع علــى عاتــق 
النقابيــة  والمنظمــات  الحكومــات 
ومؤسســات  النســائية  والمنظمــات 
المجتمــع المدنــي مســؤولية كبيــرة 

أهمية التدريب النقابي للمرأة العاملة

 فهد المضحكي
بقلم / 

 كاتب ونقابي بحريني

ومهمــة مــن أجــل تحســين أوضــاع 
المــرأة بشــكل عــام وإدماجهــا فــي 
حركــة النشــاط ااقتصــادي والسياســي 
ــاون كل  ــب تع ــذا يتطل ــي، وه والنقاب
ــق  ــل تحقي ــن أج ــات م ــذه المؤسس ه
الجوانــب  المتعــدد  الهــدف  هــذا 

واأشــكال. 
ونظــرا لغياب قضيــة التدريــب النقابي 
وأهميتــه بالنســبة للمــرأة العاملــة 
اتفاقيــات  فــي  النقابيــة  والمــرأة 
ــذه  ــإن ه ــة، ف ــل الدولي ــة العم منظم
المســألة - فــي نظــره - ظلــت محكومة 
القانونيــة  واأحــكام  بالتشــريعات 
ــكل  ــة بش ــة العمالي ــة بالثقاف المتعلق
عــام، والتــي يســتفيد منهــا النقابيــون 
ســواء كانــوا رجــاًا أم نســاء، اأمــر 
الــذي يجعــل تثقيــف المــرأة وتدريبهــا 

ــة.  ــر صعوب ــًا أكث نقابي
لقــد أكــدت الحقــوق الرئيســية للمــرأة 
التــي تضمنتهــا ااتفاقيــات المختلفــة 
لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي المحــاور 

الثاثــة التاليــة: 

1- تحقيــق تكافــؤ الفــرص والمســاواة 
فــي الحقــوق الخاصــة بيــن الرجــل 

ــرأة.  والم
ااجتماعيــة  الوظيفــة  تحقيــق   -2
مــن  تمكينهــا  جانــب  إلــى  للمــرأة 

لعمــل.   ا
ــق  ــا يتف ــرأة  بم ــل الم ــم عم 3- تنظي
جانــب  إلــى  البدنيــة  قدراتهــا  مــع 

تمكينهــا مــن العمــل. 

إن هــذه المحــاور الثاثــة تؤكــد أن 
العاملــة  للمــرأة  النقابــي  التدريــب 
التدريــب  أكثــر أهميــة مــن  يعتبــر 
ــه  ــون ل ــب أن تك ــل ويج ــي للرج النقاب
ــر  ــه أكث ــذي يجعل ــر ال ــة، اأم خصوصي
خصوصــة، ويتطلــب إشــراك جهــات 
ذلــك  تأخــذ  أن  علــى  فيــه  عديــدة 
بعيــن ااعتبــار مصلحــة المــرأة أوًا 
باعتبارهــا نصــف المجتمــع، وباعتبارها 
ــا  ــى اعتباره ــة إل ــة باإضاف ــًا وعامل أم
عنصــرًا نقابيــًا قــادرًا علــى متابعــة 

بــل  العماليــة  التشــريعات  تطبيــق 
علــى تعديــل هــذه التشــريعات. 

ــي  ــث ف ــه الباح ــل إلي ــا توص ــم م وأه
ــزة:  ــة المتمي ــذه الدراس ه

إا  يتحقــق  ا  الهــدف  هــذا  إن   -1
ــى  ــة عل ــات العربي ــة الحكوم بمصادق
اتفاقيــة العمــل الدوليــة وبنودهــا 
المــرأة  بحقــوق  المتعلقــة  العشــر 
بمــا  الوطنيــة  قوانينهــا  وتعديــل 

ااتفاقيــات.  ينســجم مــع هــذه 
يعتبــر  النقابــي  التدريــب  إن   -2
بالنســبة للمــرأة العاملــة أكثــر أهميــة 
التــي  الصعبــة  الظــروف  بســبب 
المجتمعــات  فــي  المــرأة  تعيشــها 

العربيــة. 
للمــرأة  النقابــي  التدريــب  إن   -3
ــط  ــس فق ــرورة لي ــر ض ــة يعتب العامل
التشــريعات  تطبيــق  أجــل  مــن 
العماليــة بــل مــن أجــل تعديلهــا 

أيضــًا.  لأفضــل 
فــي  المــرأة  مســاهمة  زيــادة   -4
العماليــة  التشــريعات  تطبيــق 
دورهــا  زيــادة  يتطلــب  وتعديلهــا 
فــي الحيــاة العامــة وفــي الســلطتين 
وزيــادة  والتنفيذيــة  التشــريعية 
ــادي  ــاط ااقتص ــي النش ــاركتها ف مش

العمــل.  ســوق  فــي  وحصتهــا 
التدريــب  أهميــة  زيــادة  إن   -5
النقابــي للمــرأة العاملــة فــي تطبيــق 
ــل  ــب قب ــة يتطل ــريعات العمالي التش
ذلــك مشــاركتها فــي التدريــب أوًا، 
وهــذا ا يتحقــق إا مــن خــال زيــادة 
النقابــي  العمــل  فــي  مشــاركتها 
وعضويتهــا فــي هــذا العمــل، ونتيجــة 
ــع  ــي المواق ــا ف ــادة تمثيله ــك زي لذل
القياديــة فــي المنظمــات العماليــة 

والنقابيــة. 
الســابقة  اأهــداف  تحقيــق  إن   -6
ليــس مســئولية المــرأة نفســها فقط، 

بــل هــو مســئولية جميــع أطــراف 
ــي،  ــكل رئيس ــة بش ــاج الثاث اإنت
ــات  ــئولية منظم ــًا مس ــو أيض وه
والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع 

النســائية والسياســية. 
وااتحــادات  النقابــات  إن   -7
العماليــة هــي العنصــر اأساســي 
التثقيــف  وتعزيــز  تدعيــم  فــي 
العمالــي للمــرأة العاملــة، وهــو ما 
ــرأة  ــان للم ــتحداث لج ــب اس يتطل
وااتحــادات  النقابــات  كل  فــي 
ــة،  ــدان العربي ــي البل ــة ف العمالي
ووضــع برامــج خاصــة للتثقيــف 
النقابــي للمــرأة العاملــة فــي هذه 
ــا  ــادات وتطويره ــات وااتح النقاب
بشــكل دائــم بمــا ينســجم مــع 

المختلفــة. المســتجدات 
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 20 وبعد   ،1998 الــعــام  فــي 
تراكمت  العملية،  الخبرة  من  سنة 
بــأّن،  وفيرة  تجريبية  ــة  أدل لــدي 
إجمالي  من   %70 المتوسط،  في 
عن  عبارة  هو  المؤسسات  مدخات 
إّن  مضافة.  قيمة  ذات  غير  أنشطة 
لهذه  اإذعان  تقليديًا  العسير  من 
السبب  لسببين:  وذلك  الحقيقة، 
اأول هو عدم وجودها أو محدودية 
الشرق  في  بها  والتسليم  نشرها 
وأعــمــل(،  أعيش  )حيث  اأوســـط 
يتصور  ا  أنه  هو  الثاني  والسبب 
أن يعترف المدير بأّن حوالي ثاثة 
أرباع ما يقوم به هو/هي هو عديم 
المهمات.  لسلة  ويذهب  الفائدة 
هذه  أخفي  كنتُ  اأسباب،  لهذه 
الزمن،  من  طويلة  ولمدة  النتيجة 
لغاية العام 2004، عندما اطلعتُ 
على مقال بعنوان »مصادر ضخمة 
ممارس  دال،  لتور  مستغلة«  غير 
شهير.  نرويجي-أمريكي  لإنتاجية 
أّن 72% من  يؤكد  مقاله هذا،  في 
أنشطة المؤسسات هي إهدار، وأّن 
20% منها ضروري ولكن يحتاج إلى 
التحسين، وفقط 8% مما تقوم به 
واآن،  الدقة.  عالية من  بدرجة  هو 
كانت  كــم  التخمين  بإمكانكم 

البهجة تحوم في صدري!!
أسمحوا لي أن  أوضح لكم ظاهرة 
مضافة(  قيمة  ذات  غير   %72(

ولماذا أنها مرتفعة جدًا، ولماذا أّن 
القبول بها استمر مدة طويلة. في 
 %80 أّن  دال  تور  يؤكد  آخر،  مقال 
من اهتمام المؤسسات ينصب على 
»الفعالية«،  عن  بمعزل  »اأداء«، 
تعتقد  المؤسسات  أّن  يعني  مما 
بأّن ما تجتهد لتحسينه هو ضروري، 
مريع.  خطأ  وهذا  اأولى،  بالدرجة 
علينا أوًا وقبل أي شيء التحقق من 
والعمليات،  فعالية جميع اأساليب 
إّن  عليها.  التحسين  محاولة  قبل 
التحسين على اأساليب والعمليات 
في  هو  لها،  مضافة  قيمة  ا  التي 
للهدر بطريقة أفضل  إنتاج  الواقع، 
هدر  أي  إنتاج  إّن  أحسن(.  ــأداء  )ب
ولكن  سيء،  أمرٌ  هو  اأعمال  في 
التمادي في إنتاج الهدر في اأعمال 
وعليه،  ــم!!  إث هو  أحسن،  ــأداء  وب
ولتصحيح هذا اأمر، يتوجب التخلي 
السائدة  والقناعة  المعتقد  عن 
الضرورية  الحاجة  من  والتحقق 

ستكون  فقط  وحينئذٍ  لأنشطة. 
على  العمل  في  مشروعة  الحاجة 

تحسينها.
عند تحصيل الشرعية للتحسين، 
الحاجة  ــن  م أفــضــل  يــوجــد  ــا  ف
المشروعة لتحسين اأداء واإنتاجية 
في الموارد البشرية؛ فهذه الموارد 
والركيزة  الرئيسي  العامل  هي 
اإنتاجية ككل،  لتحسين  اأساسية 
الهدر،  يوجد  فأينما  أخرى،  وبعبارة 
في  الهدر  يوجد  تلقائية،  فبصورة 
قبل  درجة؛  بأكبر  البشرية،  الموارد 
عدة سنوات أرسل لي أحد اأصدقاء 
العلوم  مجلة  في  بنشره  قام  مقاًا 
إلى  أشار  المقال  هذا  في  العربية. 
)منظمة  اليونيدو  نشرته  تقرير 
الصناعية(  للتنمية  المتحدة  اأمم 
يبرز الحقيقة بأن اأداء اإجمالي في 
أي مؤسسة يعتمد على أداء: الموارد 
البشرية بواقع 64%، البنية التحتية 
بواقع 20%، والموارد المالية بواقع 
نجاح  أّن  إلى  يشير  ما  وهذا   .%16
أي مؤسسة يعزي بدرجة كبيرة إلى 

أداء الموارد البشرية.
المعتقد  تدعم  الحقائق  هــذه 
بــأّن  عليه  المتعارف  الطبيعي 
العوامل  أهم  البشرية هي  الموارد 
اأساس،  وعلى هذا  المؤسسة.  في 
المؤسسة  إنتاجية  فإّن  وبالنتيجة، 
ا يمكن تحسينها، ما لم وإلى حين 
البشرية.  الموارد  أداء  تحسين  يتم 
ا  البشرية  الموارد  فإّن  ذلك،  ومع 
هذه  ذكر  لقد  خالية.  بأيدي  تعمل 
العام  في  سميث  آدم  الحقيقة 
‘ثروة  الشهير  كتابه  في   ،1776
اأمم’، الذي يتناول مشاركة العمال 
إنتاجيتهم  بأّن  الهادف،  العمل  في 
الوصول  يمكنهما  ا  والتكنولوجيا 
الموارد  حجم  من  أعلى  حالة  إلى 
ضمنيًا،  يعني  وهذا  لهما؛  المتاحة 
إمكانها  في  البشرية  الموارد  أّن 
ــل مــن كمية  أق بــدرجــة  ــاج  ــت اإن
الموارد التي تستخدمها، وباإمكان 
القول أّن اإنتاجية ا تصل أبدًا إلى 
المسؤولية  فإّن  وبالتالي،   .%100
اأولية هي تقليل الهدر حين البحث 
الهدر  تقليل  اأداء.  في  التميز  عن 
المخرجات.  زيــادة  ببساطة  يعني 
عالية  وبدرجة  مؤيد  اأسلوب  هذا 
اأمم(،  )ثروة  سميث  آدم  من  جدًا 
قبل حوالي قرنين ونصف، من خال 

العمل’.  ‘تخصيص  حول  نظريته 
الحالة  في  النظرية  هذه  شرح  لقد 
حيث  ــرة’،  اإب ‘صناعة  المشهورة 
في  واحدًة  إبرًة  واحد  شخص  ينتج 
تقسيم  تمّ  عندما  ولكن  اليوم؛ 
عشر  ــى  إل اإبـــرة  صناعة  عملية 
عمليات منفصلة، يتمّ إنجازها من 
بلغ  جماعيًا،  أشخاص،  عشرة  خال 
يوم  في  إبــرة  ألف   480 إنتاجهم 
واحد، أي بمعدل 48 ألف إبرة للفرد 
ما  وهذا  الواحد.  اليوم  في  الواحد 
يعادل 48 ألف ضعف على اأسلوب 
اأول السابق أسلوب العمل، والتي 
بتصنيع  واحد  شخص  يقوم  فيها 

إبرة واحدة في اليوم. 
التطرق  تــمّ  العمل  تخصيص 
من  كجزء  سميث  آدم  مــن  إليه 
به  الخاص  السياسي  ااقتصاد 
والذي صار فيما بعد فرعًا من فروع 
الفسلسفة. في هذا اإطار، وبحسب 
التعريف، اإنتاجية هي منتج ثانوي 
نطلق  والتي  العمل،  لفسلسفة 
وفي  العمل’.  ‘إدارة  اليوم  عليها 
إلى  عامة  بصورة  النظر  الحالتين، 
والتي  كفلسفة  البشر  مخرجات 
هذه  في  البشر،  عقل  من  تنطلق 
على  بناءًا  المدراء.  عقل  في  الحالة 
متدنية،  اإنتاجية  كانت  إذا  ذلك، 
فإنّها كذلك أّن النظرة الفلسفية 
عقل  في  متدنٍ  اإنتاجية  لمفهوم 

الشخص المسؤول )المدير(.
لقد كرر آدم سميث التأكيد على 
العمل،  موقع  تحرير  إلى  الحاجة 
التجارة،  حدود  بين  الحواجز  وإزالة 
والذي نسميه اليوم تحرير اقتصاد 
زيادة  أجل  من  والعولمة،  السوق 
المخرجات والفوائد للجميع. عندما 
نتفق على أّن السوق والتجارة هما 
فإّن  العمل،  لمواقع  قطاعان  فقط 
على  للتطبيق  قابٌل  المفهوم  هذا 
موقع العمل في المؤسسة. من أجل 
أداء أحسن لاقتصاد، ا يكفي مجرد 
علينا  يتوجب  بل  السوق،  تحرير 
أيضًا أن نحرر موقع العمل ونتجنب 
الذي طالب  بالقدر  اإدارة،  تدخات 
تدخات  لتجنب  سميث  آدم  بــه 
وإلى  الحالتين،  كا  في  الحكومة. 
أن يتم تقليل التدخات، فإّن وحش 
تحرك  أي  لصد  سيتواجد  الحماية 
ــاره. وازده المجتمع  إنتاجية  نحو 

الخاطئ  اافـــتـــراض  ــن  م إّن 

الحكمة  تمتلك  اإدارة  أّن  والسائد 
والمعرفة أكثر من اأفراد أنفسهم 
مثل  اإدارة،  العمل.  موقع  في 
إلى  تنظر  أن  إلى  تحتاج  الحكومة، 
الجماعية  للميول  كمنِفذ  دورهــا 
لهدف  الوصول  أجل  من  المرغوبة 
منّظمَة  طريقة  بأفضل  أسمى، 
بالتساوي  مطلوبة  اإدارة  وفعّالة. 
على  الربحية،  من  اإنتاجية  لفصل 
الرغم من أنه حين تواجد سلوك في 
اإنتاجية  فإّن  كافية،  بدرجة  اأداء 
دليل  هناك  الربحية،  إلــى  تــؤدي 
عاقًة  ليس  هذا  أّن  إثبات  وافــر 
قمتُ  سنوات،  أربــع  قبل  ثابتًة. 
واسع  نطاق  على  اإنتاجية  بقياس 
الصغيرة  المؤسسات  قطاع  على 
والمتوسطة الصناعية في البحرين. 
وقد  قياسه  تمّ  اإنتاجية  مستوى 
بلغ 54,1%. وهذا ما يعني، ضمنيًا، 
يتم  لم  الموارد  نصف  حوالي  أّن 
 – استغالها  تمّ  )أو  استغالها 
إليها(.  النظر  تــود  طريقة  بأية 
اإنتاجية  من  المستوى  هــذا 
فاجأ  ما  المسح.  فريق  يُفاِجئ  لم 
نصف  بحوالي  ــه  أنّ هو  الجميع، 
الموارد غير المستغَّلة، 90,9% من 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
مــرٍض،  ربحية  مستوى  لها  كــان 
على  كانوا  الماك  من  و%93,9 
رؤوس  باستثمار  ــى  ورض قناعة 
القوية  الرسائل  إحدى  أموالهم. 
المتناقضة  الظاهرة  ــذه  ه مــن 
أّن  هي  اإنــتــاجــيــة-اأداء  لعاقة 
السوق،  لظروف  تنقاد  الربحية 
واأداء،  اإنتاجية  عــن  بمعزل 
اإنتاجية  قياس  دام  مــا  ــك  وذل
المالية  القيمة  عــن  منفصًا 
الربحية. من  المتسربة  للوحدات 

اليوم، أتصور، بأننا، نعيش حياًة 
منتجة على نحو كبير، ممتعة آمنة 
وأكثر راحة، من أي وقت مضى في 
علينا  يتوجب  ذلك،  ومع  التاريخ. 
بشغف  ونسير  يقظة  في  نبقى  أن 
 ، البشري  أداء العنصر  نحو تحسين 
وتجنب الخطأ، الذي ذكره شوماخر، 
بأنّنا  جميٌل’  ‘الصِغَر  كتاب  مؤلف 
لم ننته بعد من تحسين اإنتاجية. 
نعم، لقد قطعنا شوطًا كبيرًا، لكن 
ما زال علينا قطع شوط أكبر أمامنا. 
أدعو اه أن نعيش جميعًا بما يكفي 
متعة. أكثر  بأوقات  ونستمتع  لنرى 

في البحث عن قيمة لإنتـاجية
)LSE( ورقة الدكتور أكبر جعفري

مقدمة بجامعة كامبردج
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في  العامل  حقوق  تنتهك 
فيفصل  اأحــيــان،  من  كثير 
ظروف  في  ويعمل  عمله،  من 
ا  بخسا  أجــرا  يتلقى  قاسية، 
معاناة،  من  يتحمله  ما  يعادل 
عمله  إدارة  قسوة  على  يصبر 
وتجده  المستمر،  وتهكمها 
الرأسمالية  وجــه  في  صامدًا 
بغريب  ليس  وهذا  المتوحشة، 
عمروا  الــذيــن  العمال  على 
جبينهم  بعرق  اأرض  هــذه 
ونضالهم المستمر ضد أصعب 
الظروف وأحلكها، فكان العامل 
البربرية  الحرب  أثناء  صامدًا 
التي قاست منها الشعوب، فقد 
كانت هناك تحالفات لحكومات 
جائرة في عهد هتلر لم تستطع 
الدول مجاراتها سوى من خال 
تعاونها مع منظمات جماهيرية 
التي  العاملة  الطبقة  وحــراك 
قمع  في  البارز  الدور  لها  كان 
وتفشيه  ااستعمار  محاوات 
في اأمم المضطهدة، كان من 
حينها  العمال  على  الضروري 
لهم  تكون  وأن  يتحدوا،  أن 
يحدث  ما  كل  قمع  في  كلمة 
خال  تأسس  انتهاكات،  من 
للنقابات  العالمي  ااتحاد  هذه 
شعار  تحت  الفترة    )WFTU(

»مكافحة الحرب وأسباب الحرب 
إلى  التوصل  اجل  من  والعمل 
سام دائم ومستقر”  وكان أول 

باريس  كونغرس  اتخذه  قرار 
القضاء  أجــل  من  الكفاح  هو 
الكامل والسريع على الفاشية.

ــثــانــي  وكــــان الـــقـــرار ال
اتخذه مؤتمر  الذي  للكونغرس 
والذي  اأول  العالمية  النقابات 
أكتوبر   3 بـــارس  فــي  أقــيــم 
1945 وحدد المبادئ اأساسية 
العمال  نقابات  حقوق  لميثاق 

واحتياجاتهم العاجلة:

في  العامل  الشعب  حق   -
تنظيم نفسه.

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

اللون أو الجنس.  
- الحق في العمل واإجازات 

مدفوعة اأجر. 
اأجور  دفع  في  المساواة   -
المعيشة  من  أعلى  ومستوى 

)السكن، والغذاء، الخ(.
-  الضمان ااجتماعي وتوفير 
ضمانات ضد البطالة، والمرض، 

والحوادث والشيخوخة. 

جميع  أن  اأمر  حقيقة  وفي 
إيمان  كانت  المطالب  هذه 
)WFTU( العالمي   ااتــحــاد 

الشعوب  انتصار  بــأن  ــذاك  آن
إذا  ناقصا  سيكون  وتحررها 
واأقاليم  المستعمرات  حرمت 

من  العالم  أرجــاء  جميع  في 
بحقهم  ــل  ــام ــك ال الــتــمــتــع 
المصير  تقرير  في  الطبيعي 
لم  كما  الوطني،  وااستقال 
ينس ااتحاد العالمي للنقابات 
ااقتصادي  ااستقرار   )WFTU(

من  من  مبادئ  عدة  أقر  حيث 
ااستقال  إلــى  الــدعــوة  أجــل 

ااقتصادي وهي:   

والتقدم  التصنيع  زيــادة   -
ظل  ــي  ف الـــزراعـــي  التقني 
على  الديمقراطية  سيطرة 
جميع البلدان النامية من أجل 
الحالي  وضعها  من  تحريرهم 
من التبعية، ولتحسين مستوى 

معيشة سكانها.
هــذا  أن  ــن  م الــتــحــقــق   -
استغال  يستخدم  ا  البرنامج 
الوطنية  ااحتكارية،  المصالح 
أن  شأنه  من  ما  اأجنبية،  أو 
الشرعية  على  بالضرر  يعود 
ااجتماعية  والمصالح  الوطنية 

لهذه البلدان. 
- دعم المساعدة التي يمكن 
من  البلدان  لهذه  تقديمها 
من  والمالية  التقنية.  الموارد 
اأجل  الطويلة  القروض  حيث 
دون  من  الوسائل  من  وغيرها 
بالتدخل  اأخير  لهذا  السماح 
للبلدان  الداخلية  الشؤون  في 
إلى  إخضاعها  أو  المحتاجة 

تأثير التكتات الدولية.
العمل  حــركــة  كــانــت  لقد 
 )1939 ــام  ع )قبل  الدولية 
ضعيفة وغير فعالة في النضال 
إلى  تفتقر  أنها  الفاشية،  ضد 
قوة  مصدر  تمثل  التي  الوحدة 
للعمال، وهو اأمر الذي حققته 
للنقابات  العالمية  الفيدرالية 
)WFTU( عند تأسيسها، والذي 

 67 يمّثلون  مندوبون  حضره 
منظمة   56 من  عامل  مليون 
و20  بلدا   55 مــن  وطنيّة 

منظمة دولية. 

وحدة الطبقة 
العمالية والكفاح 

المكثف
العالمي  ــاد  ــح اات حــصــل 
بعد   )WFTU( لــلــنــقــابــات 
تأسيسه أعقاب الحرب العالمية 
استشاريا  مركزا  على   الثانية 
ــي الــمــجــلــس ااقــتــصــادي  ف
لأمم  الــتــابــع  وااجــتــمــاعــي 
مبادرات  اتخذ  كما  المتحدة. 
منظمة  اتفاقيات  اعتماد 
حق  بــشــأن  الــدولــيــة  العمل 
التنظيم والمفاوضة الجماعية، 
للعمال  القوي  الدعم  قدم  و 
حقوقهم  ــل  اج مــن  للكفاح 

ومطالبهم. 

ااتحاد العالمي المدافع اأول عن الطبقة العاملة
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بدأ الوضع الدولي يتجه نحو اأسوأ مع انتهاء 
مراكز  فتعطلت  اأربعينات،  أواخر  في  الحرب 
الحرب  دعاة  بسبب  المتحدة  الوطنية  النقابات 
النقابية تشكو ضعفا  الوحدة  الباردة و أصبحت 

كبيرًا.

النقابي  العالمي  مؤتمرها    )WFTU( عقدت 
الفترة  في  ميانو  في  مخطط،  هو  كما  الثاني، 
حضر  و   .1949 يوليو   9 إلى  يونيو   29 من 
حوالي  يمثلون  بلدا   61 من  وفود  الكونغرس 
الكونغرس مقترح  71 مليون عضو. كما رفض 
الداعي   )TUC( البريطاني   النقابات  مجلس 
رسالة  الكونغرس  اعتمد  و  أنشطتها.  وقف  إلى 
النقابات  في  الناشطين  إلى  وجهها  مفتوحة 
بريطانيا  و  المتحدة  الوايات  في  العمالية 
انسحبت  التي  البلدان  من  وغيرها  العظمى 
مراكزها من )WFTU(، وحثهم على إيجاد طريقة 

للتوصل إلى اتفاق حول أهداف مشتركة.
الثاني  النقابي  العالمي  الكونغرس  انشأ 
السام،  اجل  من  النضال  في  الوحدة  أولويات 
الوحدة  و  للشعوب  الديمقراطية  والحقوق 
بخصوص  قرارات  صدرت  كما  الدولية.  النقابية 
المطالب ااجتماعية و ااقتصادية للعمال وعلى 
وقرر  المهاجرين.  بالعمال  الخاصة  المشاكل 
المؤتمر أيضا إنشاء نقابه الموظفين الدوليين 
)TUI( من اجل تنظيم اأنشطة في مختلف فروع 

التجارة. 

حددها  التي  اأساسية  المبادئ  فإن  وهكذا 
العالمي     النقابات  اتحاد  التأسيسي  المؤتمر 
)WFTU( برزت مجددا بقوة، نظم ااتحاد العالمي 

 46 مدى  على  عالميا  نقابيا  مؤتمرا  عشر  احدا 
ذات  جميعها  كانت  التي  المؤتمرات  هذه  عاما. 
طابع تمثيلي عالي تستمد مصداقيتها بوصفها 
والتضامن  الوحدة  اجــل  من  تسعى  منظمة 
جميع  في  العمالية  والنقابات  للعمال  الدولي 
البلدان ، وبغرض المضي قدما في تنفيذ أهداف 
سنة  باريس  في  التأسيسي  مؤتمرها  غايات  و 
1945 والسعي إلى إرساء مجاات ااتفاق بهدف 
الحركة  في  موحد  بعمل  والقيام  الوحدة  تعزيز 

النقابية العالمية.

لمنصات  متسعة  أصبحت  المؤتمرات  هذه 
النظر  وجهات  لتبادل  العالمية  النقابية  الحركة 

واستراتيجيات  سياسات  بشان  قــرار  واتخاذ 
اجل  من  البلدان  جميع  في  العمال  نضال  لدفع 
حقوقها. وسياسة ااتحاد العالمي )WFTU( في 
منتديات  نحو  على  المؤتمرات  هذه  مثل  عقد 
التعاون  تنمية  إلى حد كبير في  مفتوحة ساعد 

النقابي العالمي.

نضال مستمر لتحقيق المطالب
)WFTU( لقد عاش ااتحاد العالمي للنقابات

على مدى 65 عامًا وهو مناضل ومكافح ومساند 
فمنذ  تواجدوا،  أينما  العالم  لعمال  ومرافق 
إلى يومنا هذا وهو واقفٌ  تأسيسه عام 1945 
شعار   تحت  بيد  يــدًا  العالم   عمال  جميع  مع 
عينيه  نصب  في  وضع  وقد  وأمميه«،  »نضال 
المبادىء ااساسية » التحليل والعمل و الوحدة 
وااستقال  والتضامن  والديمقراطية  والنضال 
ويشعر  العامل  ثقة  على  ليحصل  والتنسيق« 
.. وله كلمة يستطيع  اآخر بأن له صوتًا يسمع 

من خالها تغيير الباطل وتحقيق المطالب.

لم تكن بداية إنطاقة ااتحاد العالمي سهلة 
من  اأمرين  ااتحاد  عانى  ولقد  اإطاق،  على 
أجل تحقيق المبادىء التي يسعى إلى تحقيقها، 
اجل  من   )WFTU( العالمي  ااتحاد  ناضل  لقد 
ااحتكارات  اتجاه  في  ووحدتهم  العمال  حقوق 
واامبرياليين. من اجل السام والتقدم. تضامن 
والهجمات  التهديدات  تعاني  التي  الشعوب  مع 
من جانب الوايات المتحدة وحلفائها. وآمن بأن 
لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، فرفض 
وجمع  فلسطين..  على  الصهيوني  ااحتال 
البيانات  وقام بمسيرات ضحمة ونشر  التبرعات 
على  ااسرائيلي  بااحتال  تندد  التي  الرسمية 

قطاع غزة عام 2014. 

 )WFTU( للنقابات  العالمي  كما وقف ااتحاد 
التي  الصعبة  الضروف  في  والعراق  سوريا  مع 
يحتذي  مشرفًا  مثاًا  وكان  البلدين،  يعيشها 
الدعم  خال  من  ــا  أوروب دول  قبل  العرب  به 
المستمر والمتواصل لهم، كان ااتحاد العالمي 
همومهم  ويلتمس  العمال  من  بالقرب  دائمًا 
بشتى  العنصرية  للتفرقة  كارهًا  ومتاعبهم، 
مشاركتها  في  المرأة  لــدور  محفزًا  أشكالها، 
حقوق  على  محافظًا  والتعمير،  البناء  بمسيرة 

بين  العمالة  على  القضاء  في  ومحاربا  الطفل 
ااطفال، مشددًا على الوحدة العمالية. 

وحقوقهم  اليومية،  العمال  مشاكل  إن 
وسوف  مستمر  وكفاحهم،  نضالهم  المستنزفة، 
يتواصل، ولكنهم اليوم ليسوا وحدهم، سيعملون 
أهداف  على  السبع  القارات  مختلف  من  جميعًا 
للنقابات  العالمي  ااتحاد  مظلة  تحت  مشتركة، 
العاملة.  الطبقة  عن  اأول  المدافع    )WFTU(
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فصل العمال من ذوي ااحتياجات الخاصة عن العمل في مواقف الريجينسي
من  الفئة  هــذه  معاناة  ــدأت  ب
تحولت  عندما   2009 عام  العمال 
إدارة اماك الدولة من وزارة المالية 
لأستثمار  البحرين  شركة  ــى  إل
ارض  كانت  حيث  )إدامــة(  العقاري 
مؤجرة  الريجينسي  سيارات  مواقف 
بإيجار رمزي إلى المؤسسة الوطنية 
انها  حيث  المعاقين  لخدمات 
مؤسسة غير ربحية و تقوم بدعم 11 
احدى عشر مركز لخدمات المعاقين 
الموقع  العمال في هذا  و إن جميع 

هم من ذوي ااحتياجات الخاصة.
أنه وعلى الرغم من تردي اأحوال 
المعيشية وظروف العمل غير اآمنة 
بهذه  العمال  هــؤاء  تمسك  فقد 
على  الحصول  أجل  من  الوظيفة 
عمل  فكرة  وجــاءت  العيش،  لقمة 
العام  الخاصة منذ  ااحتياجات  ذوي 
1988 باتفاق مبرم بين المؤسسة 
ووزارة  المعوقين  لرعاية  الوطنية 
للوزارة  رمزي  مبلغ  بدفع  المالية 
أرباح  من  تبقى  ما  يكون  أن  على 
لدفع تكاليف ومصروفات المؤسسة 
العمال  هؤاء  رواتب  ضمنها  ومن 
إلى  المواقف  انتقلت ملكية  أن  إلى 
العقاري  لاستثمار  البحرين  شركة 
بحكم   2014 العام  في  ــة«  »إدام
من  التخلص  حاولت  حيث  قضائي، 

هؤاء العمال .
إا انه و مع دخول ) إدامة ( على 
في  قضية  برفع  قيامهم  و  الخط 
الوطنية  المؤسسة  على  المحكمة 
لخدمات المعاقين إسترجاع اارض 
توجه  أي  دون  المشغل  تغيير  و 
العمال  حقوق  على  للمحافظة 

الموجودين في العمل ، فقد حاولت 
ذوي  العمال  إجبار  مـــرارًا  إدامــة 
ااحتياجات الخاصة على ترك موقع 
مستعينتًا  القوة  بإستخدام  العمل 
بالشرطة لطردهم من موقع العمل. 
شركة )إدامة ( تعتبر شركة ربحية 
الربح  فقط  هو  الرئيسي  هدفها 
مواقف  مدخول  أن  حيث   ، المادي 
يقل  ا  الواحد  الشهر  السيارات في 
مجموع  بينما  دينار  ألف   18 عن 
تم  الذين  موظفين  التسعة  رواتب 
 2865 يساوي  تعسفيًا  فصلهم 
رواتبهم  مجموع  أن  أي  فقط  دينار 
يساوي أقل من 15% من المدخول 
أن  يوضح  هــذا  للمواقف  الكلي 
مقارنتًا  جدًا  متدنية  العمال  رواتب 
أن  إا  السيارات  مواقف  بمدخول 
هذا لم يمنع الشركة من اتخاذ هذا 

القرار المجحف بحق العمال .
و  مــمــارســات  أن  يــوضــح  هــذا 
تخالف  ادامة  شركة  ادارة  تصرفات 
نفسها  عن  تشيع  ان  تحاول  ما 
بأنها شركة وطنية ، ليظهر واضحًا 
أن ادامة ما هي إا شركة احتكارية 
و  الوطنية  عن  البعد  كل  بعيدة 
هدفها الربح فقط حتى لو جاء على 
حساب ارزاق العمال و قوت يومهم . 
إيجاد  عديدة  ــراف  أط تدخلت 
المفصولين  العمال  لمشكلة  حل 
نقابة  مــن  مــحــدود  غير  بدعم  و 
عمال ألبا ، حيث عقدت العديد من 
من  العديد  بمشاركة  ااجتماعات 
الشركة  ممثلوا  قدم  حيث  الجهات 
ووعدوهم بالحفاظ على الموظفين 
التوقيع  و  فيهم  التفريط  عدم  و 

العمال  مع  جديدة  عمل  عقود  على 
ببذل  العمال  وعــد  جهتهم  ومــن 
اانتاجية  لزيادة  جهدهم  أقصى 
والمساهمة في تطوير موقع العمل 
تتفاوت  التي  اعاقاتهم  رغم  على 
والحركية  البصرية  ااعاقة  بين 

والشلل الدماغي.
المتكررة  الوعود  من  الرغم  على 
على  للمحافظة  أدامــة  شركة  من 
العمال و جميع حقوقهم إا انه في 
تاريخ 16/ 3 /2015 فوجئنا بقيام 
محامي شركة إدامة بااتصال بعمال 
منهم  والطلب  المعاقين  المواقف 
من  وفصلهم  للعمل  الحضور  عدم 

العمل دون سبب يذكر.
لم  الشركة  أن  المؤسف  من   
وعــدم  اانسانية  حالتهم  تـــراِع 
على وظائف  الحصول  على  قدرتهم 
كريمة  حياة  لهم  تكفل  بديلة 
حيث  الصحية،  حالتهم  مع  تتناسب 
دون  من  خدماتهم  عن  استغنت 
التي  الطويلة  الخدمة  سنوات  أخذ 
بعين  الشركة  خدمة  في  قضوها 

مستحقات  أي  ــدون  وب ااعــتــبــار،  
العمال  هؤاء  أغلب  أن  كما  مادية. 
مّثلوا  قــد  تفصلهم  تــم  الــذيــن 
الرياضية  المحافل  في  المملكة 
واأسيوية  والخليجية  المحلية 
اسم  رفعوا  كأبطال  والعالمية 
البحرين وعلمها في مختلف األعاب 
ان  بل  اإعاقة  ألم  على  متغلبين 
البعض منهم قد حصل على وسام 
المفدى. الباد  عاهل  من  الكفاءة 

بفصلهم  الشركة  قيام  بعد   
تحركات  ألبا  عمال  نقابة  تحركت 
منصف  حل  ايجاد  وواسعة  سريعة 
لهم، حيث عقدت اجتماعات مع عدة 
اعامية  و  حقوقية  جهات  و  اطراف 
مثل : مجلس الوزراء ، وزارة العمل، 
ممتلكات و بتدخل شخصي  انساني 
اامير  الملكي  السمو  صاحب  من 
خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه 
من  حفيفة  بمتابعة  و  رعاه  و  اه 
ديوان سموه تم الوصول إلى اتفاق 
هذا  إنهاء  ااطراف  لجميع  مرضي 

الملف . 

o  صورة تضامنية لنقابة عمال البا مع العمال المفصولين من مواقف الريجنسي 
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الربحية في الشركات والمؤسسات لعام 2014 بين صعود وهبوط 

اعلنت اغلب الشركات و البنوك 
و المؤسسات عن النتائج المالية 
قد  و   ،2014 الماضية  للسنة 
و  صعودًا  الشركات  اداء  تفاوت 
حيث  الربحية،  حيث  من  هبوطًا 

مستويات  الشركات  بعض  بلغت 
السابقة،   بااعوام  مقارنًة  عالية 
آخرى  ارباح شركات  تهاوت  بينما 

إلى مستويات متدنية.
و في الجانب اآخر انعكس ذلك 

تم  التي  السنوية  المكآفات  على 
منحها للعاملين في تلك الجهات 
الصناعية و التجارية، حيث بلغت 
اقصى 3  كحد  السنوية  المكآفاة 
تلك  إلى  وصــوًا  نصف  و  رواتــب 

عمالها  تكافئ  لم  التي  الجهات 
على ااطاق. وعملت نشرة عمال 
البا على رصد تقرير اداء الشركات 
خال  من  السنوية  مكآفاتها  و 

الجدول ادناه: 

عدد رئيس مجلس اادارةالرئيس التنفيذي الشركة
المكافآتصافي اارباح العمال

شركة البا 

شركة بتلكو

شركة جبيك

شركة بابكو

شركة ترافكو

شركة زين البحرين

شركة البحرين للماحة 

شركة تطوير للبترول

شركة البحرين لتصليح 
السفن و الهندسة

شركة التكافل الدولية

خدمات مطار البحرين

شركة فواذ القابضة

تيم موراي 

منى الهاشمي

د. عبدالرحمن جواهري

د. بيتر بارتلت

سريدر

سكوت جيجنهايمر

جوردن بويل

اندرو كيتو

نور الدين سعدي

يونس جمال السيد

عبداه بو خمسين 

دليب جورج

الشيخ دعيج آل خليفة

الشيخ حمد بن عبداه 

الشيخ عيسى بن علي 

عادل المؤيد

ابراهيم زينل

الشيخ احمد بن علي

عبداه حسن بو هندي

الشيخ احمد بن محمد

مبارك جاسم كانو

د. عبدالناصر محمد 

جال محمد جال

خالد البسام

3200

1400

500

2400

200

274

601

800

250

حوالي 127
مع فرع قطر

أكثر من 2000

حوالي 600

96,445 مليون  د.ب

 49,5 مليون  د.ب 

180 مليون دوار أمريكي

150 مليون  د.ب 

1,2 مليون د.ب 

4,142 مليون  د.ب 

11,259 مليون  د.ب

150 مليون  د.ب 

1 مليون و300 ألف د.ب

-0,84 خسارة

8,5 مليون دينار بحريني

ا يوجد 

3 رواتب 

3 و 5 و 11 دينار 

 2 رواتب ونص 

 راتبين 

راتب واحد 

راتب واحد 

 ا يوجد 

 حسب التقييم 

 حسب التقييم 

الحد ااقصى : 
1,75 %من الراتب

الحد اادنى : %1,5 
من الراتب

راتب و نصف

ا يوجد



الموسى  أمل  النقابية  كشفت 
بروس  جــراهــام  تعيين  تم  أنــه 
لشركة  السابق  التنفيذي  المدير 
الخليج لدرفلة األمنيوم )جارمكو( 
في  لألمنيوم  صــحــار  بشركة 
سلطنة عمان مؤخرًا، بعد أن أجبر 
على تقديم استقالته من الشركة 

لسوء إدارته لها.
جراهام  أن  الموسى  وبينت 
رئيس  يدي  بين  أداة  كان  بروس 
محمود  الشركة  إدارة  مجلس 
الفساد  أجندات  ينفذ  الصوفي 
كشف  ما  سرعان  ولكنه  والتآمر، 
عن مجموعة من مؤامرات الفساد 
المنعقدة  المشبوهة  وااتفاقيات 
ــع مــجــمــوعــة مــن الــشــركــات  م
تم  أن  بعد  بالتحديد  اأمريكية 
أن  بالذكر  والجدير  عنه،  التخلي 
شركة جارمكو أبرمت عدة اتفاقيات 
لتلك  منتوجاتها  تصدير  أجل  من 
اإنتاج  حجم  أن  إا  الــشــركــات 
وليس  ناقصًا  كان  لها  المحلي 
حاجاتها  تسد  أن  الشركة  بمقدور 
وأوضحت  اأمريكية(،  )الشركات 
شركة  أن  الموسى،  أمل  النقابية 
األمنيوم  لــدرفــلــة  الــبــحــريــن 
ــى عقد  )جــارمــكــو( قــد لــجــأت إل
لألمنيوم  صحار  شركة  مع  اتفاق 
اأمريكية  الشركات  حاجات  لسد 
وهذا  )جارمكو(،  شركة  اسم  تحت 
التجارة  اتفاقية  تمامًا  مخالف 
الحرة المبرمة بين حكومة مملكة 
المتحدة  الوايات  وبين  البحرين 
دفع  الشركة  كبد  مما  اأمريكية، 
والضرائب  الغرامات  من  الكثير 
القرارات  هــذه  نتيجة  الجزائية 
المتخبطة من قبل مجلس إدارة . 

جراهام  قيام  الموسى  وعللت 
الفساد  ــن  ع بالكشف  ــروس  بـ
رغبة  )جارمكو( هو  اإداري لشركة 
مجلس  رئيس  من  باانتقام  منه 
أن  بعد  الصوفي  محمود  اإدارة 
قام اأخير بإقالته من منصبه عن 
طريق إباغ السلطات في الوايات 
اإدارية  القرارات  بهذه  المتحدة 

أسرار شركة  والتي تعتبر سرا من 
)جارمكو( اإدارية. 

عام  مدير  إن  الموسى  وقالت 
)جــارمــكــو(  بشركة  الحسابات 
الصوفي  حاشية  على  والمحسوب 
قد قدم استقالته بعد ثبات فشله 
هناك  أن  كما  اإدارة،  في  الذريع 
اأجانب  الموظفين  من  مجموعة 
الموظفين  إلى عدد من  باإضافة 
استقااتهم  قدموا  قد  البحرينين 
بأن  إحساسهم  بعد  الشركة  من 
الشركة تتجه نحو الخسارة وتلفظ 
وضعها  إن  حيث  اأخيرة  أنفاسها 

غير مستقر، 
السياسة  أن  الموسى  وأردفــت 
في  الــصــوفــي  ينتهجها  الــتــي 
تعيين  هي  العمل  كــوادر  انتقاء 
مكترث  غير  زهيدة  برواتب  عمال 
وإمكاناتهم  العلمية  لمؤهاتهم 
»المؤهل«  هو  أوامــره  فإطاعة 
الصوفي،  سياسة  لــدى  الوحيد 
ببذخ  تنفق  الشركة  أن  حين  في 
المسابقات  على  الطائلة  المبالغ 
ومثال  وهناك،  هنا  الترفيهية 
على ذلك تقديم اأموال لمسابقة 
الرجل  ومسابقة  العوامات  سباق 
غير  نيوزيلندا،  فــي  الحديدي 
مكترثين بالعامل الذي يكدح ليل 
ا  والــذي  الشركة،  هذه  في  نهار 
يتقاضى سوى راتب زهيد ا يكفي 

لقمة عيشه. 
هــذا  أن  الــمــوســى  وأكــمــلــت 
فراغ  من  يأتِ  لم  اإداري  التخبط 
كادر  توظيف  خال  من  جاء  إنما 
إداري غير مؤهل كرئيسة العاقات 
عمليات  سهلت  من  فهي  العامة، 
صرف المبالغ على شكليات بحسب 
جهات  وعلى  الشخصية  أهوائها 

محسوبين عليها.
العمال  تكريم  تم  المقابل  في 
على تفانيهم في العمل وخدمتهم 
بكوب  كان  مضت  طوال  لسنين 
شاي ا يتعدى سعره 500 فلس!! 
وكيفية  الصوفي  إدارة  هي  هكذا 
التي  المهنية  للكفاءات  تكريمها 

إلى  وأوصلتها  الشركة  خدمت 
الربحية.

كما قامت إدارة الصوفي بإيقاف 
صرف الحقيبة المدرسية عن أبناء 
العاملين بالشركة والتي ا تتعدى 
مبلغ 20 دينارا للفرد الواحد،  مع 
قراره باستمرارية صرف حوافز بدل 
دراسة أبناء المديرين والتي تقدر 
 2000 إلى  أغلبها  تصل  بمبالغ 

دينار للفرد الواحد.
رئيس  قيام  ذلك  إلى  باإضافة 
بمدقق  باإستعانة  اإدارة  مجلس 
خارجي شكلي بمبالغ طائلة تتعدى 
15 ألف دينار لمجرد اإشراف على 
آخر  عامل  من  مسئوليات  نقل 
موجودين بنفس القسم، والسؤال 
هنا من المستفيد وراء صرف هذه 

المبالغ على أمور شكلية؟ 
رئيس  أن  إلى  الموسى  وأشارت 
الصوفي  محمود  اإدارة  مجلس 
)جــارمــكــو(  إدارة  تسلمه  منذ 
المالية،  مخصصاته  بزيادة  قام 
باإضافة إلى الراتب الشهري الذي 
يتقاضاه، والذي أثبت أنه يستحقه 
بجدارة وذلك نظير إدارته وتحكمه 
صرحت  كما   !! )جــارمــكــو(  فــي 
من  مجموعة  أن  الموسى  أمــل 
تعسفيًا  المفصولين  الموظفين 
شكوى  برفع  قاموا  )جارمكو(  من 
وذلك  العمالية  المحكمة  لــدى 
صدر  وقــد  التعويض،  في  طلبًا 

الحكم في صالح هؤاء الموظفين 
بتعويضهم بمبالغ طائلة.

هذه  أن  إلى  الموسى  ونوهت 
شركة  ضد  المرفوعة  القضايا 
)جارمكو( قد كلفتها الكثير ماديًا، 
وذلك  سمعتها  إلى  أســاءت  كما 
اإداريــة  التغييرات  سلسلة  بعد 
والفصل التعسفي الذي صدر بحق 

الكثير من الموظفين.
مخصصات  بــأن  الــعــلــم،  مــع 
تضاعفت  قد  القانونية  الشؤون 
من  اإدارة  الصوفي  تولي  بعد 
آاف   8 مبلغ  إلى  دينار   2,500
دينار شهريًا، حيث إن هذه المبالغ 
تصرف على أشخاص تم توظيفهم 
ولكنهم  الشركة  في  بالمحسوبية 
غير قادرين حتى على الدفاع عنها. 

أخـــــــبــــار نــــقــــابــــــات ااتـحـــــاد الــحـــــــــــر 

العامل  34

الرئيس التنفيذي السابق لجارمكو يكشف عن الفساد اإداري

o  أمل الموسى تحاور نشرة العامل 

الموسى : قدم العمال استقاات جماعية عندما تأكدوا من فشل ادارة جارمكو!

o  هدية الشركة لقدامى العمال



الرئيس التنفيذي السابق لجارمكو يكشف عن الفساد اإداري

العامل  35

تكنولوجيا 

في  يفكر  ممن  كثير 
مستعمل  هــاتــف  شـــراء 
في  خبره  لديهم  ليس 
جيد  جهاز  بين  التفرقه 
نقدم  لــذا  ــي  ردئـ ــر  وأخـ
اختبار  كيفيه  اليوم  لكم 
هــواتــف اأنــدرويــد من 
انها  والتأكد  سامسونج  
قبل  جيد  بشكل  تعمل 

الشروع في شرائها.
غايه  فــي  الــمــوضــوع   

عليك  مــا  كــل  البساطه 
نجمه  علي  الضغط  هو 
هاش  نجمة   )#*0#*(
ــة هـــاش   ــم ــج صـــفـــر ن
وسيتجد  التالي  بالترتيب 
ظــهــور قــائــمــه خــدمــات 
من  للتأكد  كامله  الهاتف 
انه يعمل ام ا يجب عليك 
الخدمات  تلك  كل  تجربه 
الجهاز  ان  مــن  للتأكد 

يعمل بشكل جيد.

فيروس جديد ينتشر على 
فيسبوك يدعي استعادة 

الحسابات المغلقة.. 

هذه المرة الحجة التي ستدفع 
الطعم  ابتاع  إلى  المستخدم 
حسابات  استعادة  طريقة   ” هي 
بدأت  والتي   ” المغلقة  فيسبوك 
على  يومين  منذ  باانتشار 
وبعد  فيسبوك،  شبكة  صفحات 
رابط  إلــى  الضحية  يدخل  أن 
سيطلب  الخبيث  التطبيق  هذا 
المستخدم  ــم  اس إدخـــال  منه 
لتأكيد  به  الخاص  السر  وكلمة 
عملية استعادة حساب آخر كانت 
حال  وفي  أوقفته  قد  فيسبوك 

قام المستخدم 
بياناته  بإدخال 
ستصل  فإنها 

مباشرة 
ــزة  ــه ــى أج ــ إل

يقوم  ذلك  إلى  إضافة  القراصنة 
عدد  بتثبيت  الجديد  الفيروس 
على  للتجسس  التطبيقات  من 
المستخدم ورصد تحركاته  جهاز 
على الشبكة واستغالها بطريقة 
ستسبب  الغالب  وفي  أخــرى  أو 
لذلك  الضحية  للمستخدم  اأذى 

أي  إليه  وصل  من  جميع  ننصح 
بفتحه  ايقوم  أن  غريب  رابــط 
لتجنب  ــك  وذلـ اإطـــاق  على 
بأي  وأجهزتهم  بياناتهم  إصابة 
على  فترة  كل  في  وتظهر  ضرر 
فيسبوك بشكل خاص ” بإعتباره 
أكثر شبكات التواصل ااجتماعي 

انتشارًا ”  برمجيات خبيثة تحاول 
المستخدمين  بيانات  سرقة 
حساباتهم  ــراق  ــت اخ حتى  أو 
الشبكة  جهود  ورغم  وأجهزتهم 
أنها  إا  الظواهر  هذه  لمكافحة 
بشكل  عليها  القضاء  في  فشلت 

نهائي حتى هذه اللحظة .

تغيير رقم واتس اب دون خسارة المحادثات
سهولة  بكل  يمكن 
إلغاء أي حساب في واتس 
آخر  حساب  وتفعيل  اب 
الرسائل  وحفظ  مباشرًة 
والمعلومات يدويا لتجنب 
خسارتها.وعند الرغبة في 
تغيير الرقم يمكن إتمام 
هذه العملية دون الحاجة 
إلى إيقاف الحساب وحذف 
ميزة  خال  من  بياناته 
 Change الرقم  تغيير 

.My Number

اجهزة ااندرويد:

على  الــضــغــط  يــجــب 
النقاط   ( القائمة  آيقونة 
ــودة  ــوج ــم ال  ) الــثــاث 
اختيار  ثــم  اأعــلــى  فــي 

Settings اإعدادات

اجهزة اايفون :

على  الــضــغــط  يــجــب 
ــب اإعـــــــدادات  ــوي ــب ت

الموجود في اأسفل
الجديدة  الصفحة  في 
على  الــضــغــط  يــتــم 
ثم   Account الحساب 
 Change الرقم  تغيير 
نافذة  لتظهر   Number

الحالي  ــم  ــرق ال كــتــابــة 
وبعد  الجديد،  والــرقــم 
إلى  العودة  يتم  اإنتهاء 
مع  المحادثات  واجــهــة 
تغيير الرقم ودون خسارة 

أي شيء.

ا داعي للقلق عند شراء هاتـف مستعمل ! مميزات جديدة على اانستقرام 

علــى  #إنســتاغرام  تطبيــق  مســتخدمو  حصــل 
تحديــث جديــد قدّم بعــض الميزات التــي انتظرها 
البعــض لكثيــر مــن الوقــت، أحدهــا كان التأثيــرات 
ــورة. ــطوع للص ــة الس ــي درج ــم ف ــة والتحك اللوني

ــى  ــول عل ــي الحص ــم ف ــا التحك ــن أيض ــا يمك كم
تنبيهــات مــن مُســتخدم معيــن مــن خــال فتــح 
أيقونــة  علــى  والضغــط  الشــخصية  صفحتــه 
موجــودة فــي اأعلــى لتظهــر قائمــة تحتــوي علــى 
والتــي   Turn On Post Notifications خيــار 
ــا  ــه عندم ــرض تنبي ــم ع ــا يت ــال تفعيله ــن خ م
ــد. ــيء جدي ــاركة ش ــتخدم بمش ــذا المس ــوم ه يق



بقلم / غازي الحمر

الوجه اآخر لمفصولي مواقف الريجنسي

ــى اأصــح  ــي مواقــف الريجنســي وعل ــة مفصول ــى كل المقاييــس قضي غريــب جــدًا ومســتنكر عل
واأدق مــن هــم كانــوا فــي رعايــة المؤسســة الوطنيــة لخدمــات المعاقيــن وهــذا ربمــا ممــا جعــل 
قضيتهــم ينــدى لهــا الجبيــن وتكــون مثــار إســتغراب الجميــع ليــس لكــون المفصوليــن يعانــون 
مــن إعاقــة بدنيــة بــل أنهــم فــي رعايــة إحــدى مؤسســات الدولــة وتأتــي رعايتهــم ضمــن إلتــزام 
ــًا  ــم إجتماعي ــن وإحتضانه ــة المعوقي ــى رعاي ــص عل ــة تن ــات دولي ــن بإتفاقي ــة البحري ــن مملك م
ــك العمــال البســطاء الذيــن أمضــوا عقــود  فهــل يضــرب كل هــذا بعــرض الحائــط ويرمــى أولئ
مــن الزمــن فــي عملهــم وبــكل تفانــي وكانــوا مصــدر ربــح لمشــروع ناجــح وغيــر متعثــر إقتصاديــًا 
وفيمــا إذا صحــت معلومــة أن الدخــل الســنوي وعوائــد الميزانيــة المســتحصلة مــن رســوم 
المواقــف تصــل إلــى 200 ألــف دينــار وكلفــة أجــور العمــال الســنوية ا تتعــدى 36 ألــف دينــار، إذًا 
بــأي منطــق ومبــرر تــم فصــل العمــال هــل أنهــم مواطنــون وكلفــة أجورهــم أعلــى مــن العمالــة 
ــرة  ــاك البق ــا هن ــل طالم ــكل رب عم ــة ل ــمة الدارج ــح الس ــفي أصب ــل التعس ــدة أم أن الفص الواف
ــول وزارة  ــه دومــًا حل ــوب التأميــن ضــد التعطــل أوالتقاعــد المبكــر....!! وهــذا مــا تخلــص ل الحل
العمــل. وربمــا نظــام التأميــن ضــد التعطــل برغــم إيجابياتــه إا أنــه جــاء ليعطــي كل رب عمــل 
ــة  ــادي أو الضائق ــر اإقتص ــررات التعث ــدم مب ــة أن يق ــس بحاج ــفي ولي ــل التعس ــروعية الفص مش

الماليــة بســبب فشــل المشــروع التجــاري!! 

ــة  ــا أن بحرن ــن أبرزه ــوه م ــدة وج ــق ع ــن ح ــا ع ــف لن ــي تكش ــف الريجنس ــال مواق ــة عم إن قضي
الوظائــف وسياســات توظيــف أبنــاء البلــد فــي مهــب الريــح وكلهــا أقاويــل لإســتهاك اإعامــي 
فــإذا كانــت مؤسســات الحكومــة غيــر معنيــة بتوظيــف العمالــة الوطنيــة وغيــر قــادرة علــى تثبيتها 
ــة  ــزام بسياســة البحرن ــب القطــاع الخــاص باإلت ــوزارة العمــل أن تطال والحفــاظ عليهــا فكيــف ل
فــي التوظيــف؟ ثمــة أنــه فــي غيــاب التشــريعات الرادعــة لحــاات الفصــل التعســفي والغيــر مبــرر 
كيــف يمكــن الحديــث عــن اإســتقرار الوظيفــي وأمنــه وكيــف يأمــن المواطــن علــى لقمــة عيشــه 
وهــو فــي أي لحظــة ممكــن أن يكــون عاطــل ومرمــي بــه علــى قارعــة الطريــق.... والوجــه اأبــرز 
فــي قضيــة عمــال الريجنســي المفصوليــن هــو غيــاب التشــريع القانونــي علــى المســتوى الوطنــي 
للحــد اأدنــى لأجــور أنــه طالمــا هنــاك تفــاوت فــي أأجــور بيــن العمالــة الوطنيــة والوافــدة فــا 
ريــب أن أي مســتثمر أو رب عمــل لــن يلجــأ إا لأجــور المتدنيــة والعمالــة الرخيصــة ضمــن معادلــة 
ــن تجــدي مســاعي خلــق اأفضليــة  ــح والخســارة.... ففــي ظــل غيــاب الحــد اأدنــى لأجــور ل الرب
ــتمرة  ــة مس ــود بطال ــر وج ــا يفس ــذا م ــك وه ــى ورق متهال ــرًا عل ــتبقى حب ــة وس ــة الوطني للعمال

ومتوالــدة بيــن أبنــاء البلــد وبالــذات خريجــي الجامعــات....

وجــه آخــر وجانــب آخــر أيضــًا علينــا أن ا نغفــل عنــه وبالــذات الحركــة النقابيــة عليهــا أن تكــون 
ــدوس  ــي ت ــة الت ــمالية المتوحش ــر الرأس ــش عص ــا نعي ــو إنن ــه أا وه ــة من ــه ومتوجس ــة ل متيقظ
علــى كل القيــم اإنســانية وتقفــز علــى كل التشــريعات والقوانيــن مــن أجــل مزيــد مــن اأربــاح 
ــل  ــل بالفع ــا حص ــذا م ــال وه ــع أرزاق العم ــر وقط ــرد أس ــاب تش ــى حس ــاءت عل ــر وإن ج والدناني
لعمــال مواقــف الريجنســي عندمــا تمــت خصخصــة مشــروع المواقــف وأصبــح بقبضــة المســتثمر 

ســواء شــركة إدامــة أو غيرهــا فقــد تــم تطبيــق مبــدأ الربــح وشــرع الرأســمالية المتوحشــة. 

ــا  ــم طريقه ــذ قضيته ــد تأخ ــن وق ــع عمــال مفصولي ــألة بض ــن مس ــر م ــة إذًا أبعــد بكثي فالقضي
للحــل بالمعــروف والحســنى!! إا أن مســألة الحــد اأدنــى لأجــور وقضيــة الخصخصــة ومضارهــا 
اإقتصاديــة واإجتماعيــة وغيــاب التشــريع الــرادع ضــد مســألة الفصــل التعســفي ســتكون قضايــا 
ــع  ــذا الواق ــع ه ــى م ــة أن تتعاط ــة النقابي ــى الحرك ــة وعل ــاحة العمالي ــى الس ــة عل ــة وقائم ماثل

ــة للعمــال وحقوقهــم. ــة وأن تدفــع بإتجــاه إصــدار التشــريعات الحامي بمســؤولية عالي
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كشــف مســؤول كبيــر بدرجــة جيــد جــدا 
رفــض الكشــف عــن أســمه أنــه يفــرض 
علــى العمــال إحضــار وجبــة غــداء لجميع 
ب60  عددهــم  يقــدر  الدائــرة  عمــال 

ــخص. ش

* * * * * * *
بعض المطاعم في شــركة البا تســتخدم 
دوليــا  صحــون باســتيكية محظــورة 
الخبيثــة. العقــم واأمــراض  وتســبب 
* * * * * * *

النــاس  لصرخــات  تســتمع  تكــن  لــم 
عــن  وا  العمــال  مســاكن  عــن 
عــن  وا  العمــل  عــن  العاطليــن 
بعــد  واآن  الــخ.  وووو  فيــزا  الفــري 
الــوزارات   كل  تجمــع  البصــرة  خــراب 
واأشــغال  والصناعــة  الداخليــة  مــن 
ااجتماعيــة  والتنميــة  والبلديــات 
ــل  ــوق العم ــم س ــة تنظي ــل وهيئ والعم
لتتــدارك مــا فاتــك, حتــى لــو أتيــت 
بعاصفــة الصحــراء ا تتمكــن مــن حــل 
المواضيــع أن الفــاس وقــع بالــراس.

* * * * * * *
ــن  ــا الموجودي ــال ألب ــق لعم ــل يتحق ه
الحالــي   الجيــل  مــن  الشــركة  فــى 
المشــاركة فــي تنفيذ وتدشــين مشــروع 
ــاهمة  ــي المس ــادس وبالتال ــط الس الخ
فــي رفــع نســبة مســاهمة ألبــا فــي 

الناتــج القومــي؟

* * * * * * *
فــى  ااعاقــات  مــن  الكثيــر  هنــاك 
الخدميــة،  وخصوصــا  الدولــة  وزارات 
ــر  ــة تعتب ــل المؤقت ــود العم ــى عق فحت
»معــاق«  كلمــة  وصــارت  اعاقــة 
ــر  ــن الهوامي ــض م ــا البع ــمأز منه يش
فأخــذت علــى عاتقهــا التخلــص مــن 
مــن  خدمتهــم  وانهــا  المعوقيــن 
ــكلة  ــا لمش ــك انه ــن ذل ــل معتبري العم
المعوقــات فــى البــاد مــن جذورهــا.
* * * * * * *

ا نعلــم كيــف تتجــرأ الشــركات فــى 
ــات  ــة لتوجيه ــات واضح ــكاب مخالف ارت
الدوليــة  وااتفاقيــات  القيــادة 
الخاصــة بحقــوق ذوى اأعاقــة،  ومــن 
حقــوق  انتــزاع  عــن  المســؤول  هــو 
المعاقيــن. هــل وزارة العمــل أم وزارة 
التنميــة ااجتماعيــة او مجلــس الشــورى 
او النــواب أم مثــل كل مــرة يتفضــل 
ااميــر  الكبيرســمو  القلــب  صاحــب 

بالتدخــل. الــوزراء  رئيــس 


