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ندوة حوارية للروائي الراحل عبداهلل خليفه

ندوة الحـاجة لقانـون األسـرة فـي البحريـن 

 أقــام مركــز الجزيــرة الثقافي نــدوة حواريــة بعنوان 
ــان«،  ــب واإلنس ــل واألدي ــه المناض ــداهلل خليف »عب
شــارك فيهــا الدكتــور حســن مــدن والدكتــورة 
ــاب. ــي عبدالوه ــا المحام ــعدون وأداره ــة الس أنيس

 بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة المصــادف الثامن 
مــن  مــارس أقامــت نقابــة عمــال البــا نــدوة )قانون 
حمايــة المرأة من العنف األســري( بتقديــم المحامي 
عبــداهلل. زهــرة  والمحاميــة  إســماعيل  حســن 

» جــتـوب « تـطـفىء شـمـعـتها السـتون ! 

)تحــت  الديمقراطــي  التغييــر  جمعيــة  احتفلــت 
التحريــر  لجبهــة  الســتون  بالذكــرى  التأســيس( 
الوطنيــة فــي 15 فبرايــر 2015، بحضــور نقابــة 
البحرينيــن.  النقابييــن  مــن  وعــدد  البــا  عمــال 

مهـرجـان التسـوق العائلي »بازار« يحـقـق نجـاحًا باهـر
نظمــت نقابــة عمــال ألبــا  مهرجان 
ــك  ــازار« وذل ــي  »ب ــوق العائل التس
عارضــة  جهــات   10 بمشــاركة 
الخميــس  يــوم  وذلــك  مختلفــة، 
 ،2015 فبرايــر   19 الموافــق 
حيــث قدمــت منتجاتهــا المتنوعــة 
وشــهد مهرجــان التســوق العمالــي 
ــف  ــن 25 أل ــر م ــارة أكث ــازار« زي »ب
زائــر مــن أعضــاء نقابــة عمــال ألبــا 
وعوائلهــم. ) التفاصيــل ص 3 ( 

حملة االتحاد العالمي »كتاب 
من اجل اطفال فلسطين« 

التابعيــن التحــاد  قــام المعلميــن 
اليونانــى بتســليم  بامــى”  عمــال” 
عــدد  العالمــى  النقابــات  اتحــاد 
أطفــال  مــع  تضامنــًا  الكتــب  مــن 
)  25 ص  التفاصيــل   ( فلســطين. 

نقابة البا تتضامن مع مفصولي الرجنسي 
قامــت شــركة ادامــة 
بفصــل  القابضــه 
المعاقيــن  العمــال 
الريجنســي  بمواقــف 

تعســفي. بشــكل 
) التفاصيل ص 17( 

 

رئيـس الـوزراء: الحـذر.. 
فـاستهداف الوطـن لـم 

يتـوقف

شــدد صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
رئيــس الــوزراء علــى ضــرورة اليقظــة 
والحــذر. مؤكدا ســموه أن اســتهداف 
البحريــن وأمنهــا واســتقرارها لــم 
عنــه  الكشــف  تــم  ومــا  يتوقــف، 
ــذا فقــد  ــك. ل ــى ذل ــل عل مؤخــرا دلي
شــدد ســموه أيضــا علــى ضــرورة 
ــع  ــل م ــي التعام ــم ف ــزم والحس الع
الدولــة  حــق  ألن  ذلــك  اإلرهــاب. 
والمواطــن ال يمكــن التفريــط فيــه. 
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال ســموه 
الشــخصيات الوطنيــة واالقتصاديــة، 
حيــث أكــد أن األبــواب مشــرعة علــى 
مصاريعهــا أمــام المواطــن للتفاعــل 
وطنــي  شــأن  كل  مــع  والتباحــث 

وخدمــي..  ) التفاصيــل ص 2 ( 
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العامل  2

o  سمو ولي العهد 

رئيس الوزراء وولي العهد يؤكدان أهمية تشجيع القطاع الخاص البحرينـي
الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  استقبل 
العهد  ولي  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء 
 2( اإلثنين  اليوم  صباح  وذلك   ، خليفة  آل  حمد 

مارس 2015( بقصر القضيبية.
وخالل اللقاء أكد سموهما على أهمية التعريف 
بمملكة  المتاحة  االستثمارية  للفرص  والتسويق 
على  البحريني  الخاص  القطاع  وتشجيع  البحرين 
االستثمار في البحرين وفي الدول األخرى، مؤكدان 
ما  المقومات  من  لديها  المملكة  بأن  سموهما 
باإلضافة  االستثمار  جذب  على  قــادرة  يجعلها 
إقامة  على  البحريني  الخاص  القطاع  قدرة  إلى 
المشاريع المشتركة داخل المملكة أو خارجها بما 
من  الخارجية  وسياستها  البحرين  عالقات  يقوي 

جهة ، وينمي االقتصاد الوطني من جهة أخرى.

البحــريــن تنــفذ مشــاريـع تنمــوية كـبــرى فــي المــرحلـة القـادمـة
تــبــلــغ قــيــمــة الــمــشــاريــع 
ستنفذ  التي  الكبرى  التنموية 
خــالل  الــبــحــريــن  أرض  عــلــى 
 24.5 ــة  ــادم ــق ال الــمــرحــلــة 
نصيب  أمريكي..  دوالر  مليار 
المشروعات التي سيتم التركيز 
المقبلة  المرحلة  في  عليها 
هذه  وتنقسم  دوالر  مليار   17
المشاريع بين مشاريع تنفذها 
القابضة،  الحكومية  الشركات 
القطاع  شركات  تنفذها  وأخرى 
المجاالت  وتغطي  ــخــاص،  ال
واالســتــثــمــاريــة  الصناعية 
تختص  ومشاريع  والسياحية، 
نصيب  ويبلغ  األعمال..  بريادة 
التنمية  بــرنــامــج  مــشــاريــع 

دوالر  مليارات   7.5 الخليجي 
تشمل قطاعات الصحة، والبنية 
واإلسكان  والتعليم  التحتية 
والخدمات االجتماعية.. وتهدف 
جذب  إلى  المشاريع  هذه  كل 
رفاهية  وتحقيق  االستثمارات 
ومتطلباته  البحريني  المواطن 

في حياة كريمة.
صدر  تقرير  ضمن  ذلك  جاء 
السمو  صــاحــب  مكتب  ــن  ع
الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة نائب جاللة الملك.
هذا  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
حرص  إطــار  في  جاء  البرنامج 
ضمان  عــلــى  الــمــلــك  جــاللــة 
وخلق  ــن،  ــواط ــم ال مصلحة 

والوصول  نوعية،  عمل  فرص 
الرفاه  من  أعلى  مستوى  إلى 
النمو  وتحقيق  االجتماعي، 

االقتصادي المرجو.
من  أنه  إلى  التقرير  وأشــار 
التي يضطلع  الكبرى  المشاريع 
خط  الحكومي:  القطاع  بها 
ألبا،  بشركة  السادس  المصهر 
بابكو،  شركة  مصفاة  وتحديث 
في  ضخم  سياحي  ومــشــروع 
كورنيش  وتطوير  حــوار،  جزر 
المشاريع  بين  ومن  الفاتح. 
التي سينفذها القطاع الخاص: 
ديار المحرق، درة مارينا، مرسى 
المائية،  الحديقة  السيف، 

دلمونيا، وغيرها.

رئيس الوزراء: الحذر.. فـاستهداف الوطـن لـم يتوقف 
الملكي  السمو  صاحب  أكد 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
خليفة رئيس الوزراء أن األبواب 
أمام  مصراعيها  على  مشرعة 
المواطن للتفاعل والتباحث في 
كل شأن وطني وخدمي، منوها 
المشروع  أتــاحــه  بما  ســمــوه 
الجاللة  صاحب  لحضرة  الوطني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
للمواطن  المفدى  البالد  عاهل 
في  أصيال  شريكا  يكون  بــأن 
الى  سموه  الفتا  الوطني،  القرار 
فضاء  الوطنية  المسيرة  أن 
ونتطلع  والبذل،  للعطاء  واسعا 

حصة  للجميع  يكون  أن  الــى 
فيها  المشاركة  مــن  كبيرة 
المطاف  نهاية  في  فمنتجها 
الجميع وطنًا  يصب في مصلحة 

ومواطنًا.
جاء ذلك خالل استقبال صاحب 
الــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
المالكة  العائلة  أفراد  من  لعدد 
الوطنية  والشخصيات  الكريمة 
واالقتصادية، حيث أشاد الحضور 
بجهود الحكومة برئاسة صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء في 
التعامل مع الملفات االقتصادية 
بما يخدم مختلف عناصر التنمية 

االقتصادية بما في ذلك تعاملها 
الموفق مع المشاريع المتعثرة.

السمو  صاحب  واستعرض 
مع  الــــوزراء  رئــيــس  الملكي 
الموضوعات  من  عددا  الحضور 
حيث  الوطني،  بالشأن  المتصلة 
الصدد  هــذا  فــي  سموه  شــدد 
والحذر،  اليقظة  ــرورة  ض على 
وأمنها  البحرين  فاستهداف 
تم  وما  يتوقف،  لم  واستقرارها 
على  دليل  مؤخرا  عنه  الكشف 
ذلك، مشددا سموه على ضرورة 
التعامل  في  والحسم  الحزم 
دولــة  حــق  فهذا  ــاب  اإلرهـ مــع 

التفريط  يمكن  وال  ومواطن 
فيه، ويجب على الجميع حكومة 
التعاون  مجاله  في  كل  وشعبا 
تهدد  التي  اآلفة  لهذه  للتصدي 
مجتمعنا  ومنها  المجتمعات 
المتآلف، معربا سموه  البحريني 
مملكة  بأن  البالغة  الثقة  عن 
البحرين ستظل عصية على من 
سجل  فشعبها  الشر  لها  يضمر 
مواقف مشرفة في كل المحطات 
الوطنية المضيئة وشعبنا اليوم 
وامتداد  الجيل  ذلك  أبناء  هم 
على  تبعث  التي  ولمواقفه  له 

التقدير.



العامل  3

بمشاركة أكثر من 10 جهات تجارية عارضة

مهـرجـان التسـوق الـعـمالـي »بازار« يحـقـق نجـاحًا باهـر

o المدير اإلداري للشؤون اإلدارية  عبدالرحمن جناحي o رئيسة لجنة العروض  شريفة جليل  o أثناء تفقد البازار 

نظمت نقابة عمال ألبا  مهرجان 
يوم  »بـــازار«  العمالي  التسوق 
فبراير   19 الــمــوافــق  الخميس 
بمشاركة 10 جهات  وذلك   ،2015
منتجاتها   قدمت  مختلفة،  عارضة 

وسلعها المتنوعة.
ــد مــهــرجــان الــتــســوق  ــه  وش
العمالي »بازار« زيارة أكثر من 25 
عمال  بنقابة  أعضاء  من  زائر  ألف 
إلى  باإلضافة  عوائلهم  وأفراد  ألبا 
تحت  المنضوية  النقابات  أعضاء 
عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  مظلة 
البحرين على مدار 10 أيام متتالية 

في الصالة الرياضية بنادي البا.

رئيس  البنعلي  عــلــي  ــال  وقـ
أفضل  تقديم  بأن  ألبا  نقابة عمال 
أبــرز  أحــد  هــو  للعمال  الــعــروض 
تطلعات نقابة ألبا ، حيث أن العامل 
ذات  المنتجات  أقتناء  على  يحرص 
المناسب،  بالسعر  العالية  الجودة 
الفترة  خــالل  قامت  النقابة  وأن 
السوق  أسعار  بدراسة  الماضية 
وحصرية  منفردة  أسعار  وتقديم 
مسبقًا  تقدم  لم  النقابة  ألعضاء 
وهذا ما حقق تواجدًا مميزًا وباهرًا 

خالل أيام المهرجان. 
قالت شريفة جليل  جانبها  ومن 
التجارية  العروض  لجنة  رئيسة 

بنقابة عمال البا: » نسعى جاهدين 
بأفضل  المنتجات  أفضل  لتقديم 
األسعار من خالل البحث واالتفاق مع 
أصحاب المحالت التي ستقدم أفضل 
لجنة  وان  األسعار،  بأنسب  السلع 
بشكل  اجتماعاتها  تعقد  العروض 
الحصول  كيفية  لمناقشة  دوري 
على  ومقتصرة  خاصة  عروض  على 
خالل  من  عوائلهم  وأفراد  األعضاء 
الشركات  مع  أتفاق  إلى  الوصول 

المقدمة للعروض.« 
نوعين  أن هناك  جليل  وأضافت 
طويلة  العروض  الــعــروض،   من 
تخفيض  بنسبة  وتــقــدم  األمـــد 

مثل  قصيرة  والــعــروض  معينة، 
والمهرجانات  المعارض  إقامة 
عروض  عليها  لمنتجات  التجارية 

خاصة منخفضة التكلفة. 
على  ــعــروض  ال لجنة  أن  كما 
من  أي  مع  للتعاون  تام  استعداد 
شتى  في  المحالت  وأصحاب  التجار 
عروض  تقديم  تود  التي  المجاالت 
عمال  نقابة  مناسبة ألعضاء  خاصة 
تحت  المنضوية  والنقابات  ألبا 
عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  مظلة 
تقديم  يتم  أن  شريطة  البحرين، 
بأنسب  الــســلــع   وأجـــود  أفــضــل 

األسعار.  



العامل 4

o صورة جماعية أثناء الحفل 

طـريـقـنـا أنـَت تــدري .. 
» جبهة التحرير الوطنية « تطفىء شمعتها الستون ! 

لجبهة  الستون  الذكري  حلت 
فبراير   15 في  الوطنية  التحرير 
تاريخ  عن  تعبير  لتكون   2015
الديمقراطية  الوطنية  الحركة 
برنامجها  جاء  والتي  والتنظيمية 
 1962 عـــام  ــادر  ــص ال الــوطــنــي 
ناضلت  التي  األهـــداف  لتحقيق 
ومع  الشعب  جماهير  مع  الجبهة 
اجل  من  الوطنية  ــواه  ق مختلف 
من  النضال  هذا  وجاء  تحقيقها. 
ديمقراطية  دولــة  البحرين  اجل 
استقالال  مستقلة  ســيــادة  ذات 
ديمقراطي  وطني  ونظام  حقيقيا 
بإقامة مؤسسات ديمقراطية تكفل 
لشعب  الديمقراطية  الحريات 
ومجالس  ببرلمان  ممثال  البحرين 
الشعب  ينتخبها  وبلدية  إدارة 
يقوم  دستورا  وتضع  حقًا  وتمثله 

على أساس ديمقراطي.

التغيير ونقابة البا

التغيير  جمعية  احتفلت  وقــد 
الديمقراطي )تحت التأسيس( بهذا 
الدكتور سامي سالم  اليوم. والقى 

كلمة بهذه المناسبة قال فيها:
الستون  بالذكري  احتفالنا  يأتي 
هذه السنة بعد احتفالنا مع الطبقة 
في  والمتمثلة  البحرينية  العاملة 
 2014 العام  في  البا،  عمال  نقابة 
نحتت  قد  الجبهة  هذه  ان  لنؤكد 
موقعها  السابقة  العقود  خــالل 
الحركة  داخل  في  متميز  كتنظيم 
بالدنا.  في  الديمقراطية  الوطنية 
راود  حلم  التحرير  جبهة  تكن  فلم 
العمال  او  المثقفين  من  مجموعة 
تأسيسها  الي  بادروا  الذين  الرواد 
راكمتها  لجهود  تتويجا  كانت  بل 
البحرين  فــي  الشعب  جماهير 
الوطنية منذ عام 1919  وحركتها 
 -1954 وحركة   1937 وبحركة 
 1965 مــارس  وانتفاضة   1956
مارس  ومسيرة  إضــرابــات  وحتي 
تتويجا  الجبهة  وكــانــت   1972
والمثابرة  الحثيثة  الجهود  لتلك 
الي  حلم  مجرد  من  األمــر  حولت 
وفكري  وتنظيمي  سياسي  فعل 
تجسيد  الي  التحرير  جبهة  سعت 
ممارسة  عبر  والــحــلــم  الــفــكــرة 
االستعمار  ضد  السياسي  الصراع 

بعد  مــا  مرحلة  وفــي  والرجعية 
الوطني  المشروع  بطرح  االستقالل 
الصراع  وممارسة  الديمقراطي 
من  والثقافي  والفكري  السياسي 
وتفكيك  السائد  الواقع  نقد  خالل 
ونشر  المسيطرة  القوي  خطاب 
والديمقراطية  الوطنية  الثقافة 
ونشرة  النضال  مجلة  مثل  من 
الفجر والشبيبة وصوت العامل الخ 
وتم استقطاب قطاعات واسعة من 
والحركة  العاملة  والطبقة  الشبيبة 
من  وشرائح  والمثقفين  النسائية 
من  بعض  وحتي  الوسطي  الطبقة 
التي بدأت تتشكل  التجارية  النخب 
عن  معبرة  وكانت  الفترة  تلك  في 
البحرين  المجتمع في  كل مكونات 
السياسي  خطابها  لطبيعة  وذلك 
والتي  رفعتها  التي  والشعارات 

كانت تعبر عن الممكن تحقيقه .

محاربة الطائفية 

الخمسينيات  فمنذ  الواقع  في 
الجبهة  انتبهت  والستينيات 
التركيز  يجب  نقطة  اهم  ان  الي 

االستعمار  إعــطــاء  ــدم   ع عليها 
من  االستفادة  الرجعية  والقوي 
البحرين  فــي  الطائفي  الــوجــود 
أمام  السياسة  هــذه  كشف  وعبر 
أدبيات  احد  في  جاء  كما  الجماهير 
يدع  لم  السبيل  الجبهة  وفي هذا 
االستعمار أي وسيلة إال ولجا إليها. 
استخدام  وأخسها  أشنعها  وكان 
الي  وإيصالها  الطائفية  الحزازات 
لكن  الدموية.  المصادمات  حد 
ان  المستعمرين  بــال  عن  غــاب 
الخالفات الطائفية  تفتقر لألسس 
المادية وال تخدم مصلحة أي طبقة 
الطائفتين.  من  أي  من  اجتماعية 
فالوضع االقتصادي مركب بشكل ال 
يسمح باستغناء طائفة عن األخرى 
من  فرضه  ومــا  البترول  ــود  ووج
من  االقتصادي  الوضع  علي  تطور 
حيث زيادة عدد المؤسسات واتساع 
كل  والمقاوالت  البناء  أعمال  رقعة 
فصار  الطبقي  الوضع  حدد  ذلك 
العمال المستغلون من الطائفتين 
الــشــركــات  او  الــعــمــل  ــب  ــاح وص
للعامل  استغاللها  عند  االحتكارية 
ال تميز بين طائفة وأخري واالنتماء 
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ال  المقاول  او  للتاجر  الطائفي 
أبناء  وظلم  استغالل  من  يمنعه 
أبناء  مع  جنب  الــي  جنبا  طائفة 

طائفة أخري.

األستعمار البريطاني ودوره 
في اشعال الطائفية

 فلقد كان واضحا لدي جماهير 
البريطاني  االستعمار  ان  شعبنا 
الذي  هو  المستشار  في  ممثال 
الطائفية بهدف تمزيق  إثارة  وراء 
وحدة الشعب وإضعافه علي أسس 
فرق   ( العتيق  االستعماري  الشعار 
كثيرا  الجماهير  عانت  وقد   ) تسد 
الطائفية  الــحــزازات  ــالت   وي من 
الي  قرية  اقصي  من  كلها  فهبت 
في  المدن  كل  ومن  قرية  أدنــي 
االجتماعات  وعــقــدت  البحرين 
حد  وضع  سبيل  في  الجماهيرية 
زرعها  التي   ) الطائفية  للفتنة   (

االستعمار البريطاني.

هيئة األتحاد الوطني

الهيئة  حركة  ــاءت  ج وهكذا   
هذه  إطار  في  تحقق  هدف  وأول 
الــوحــدة  تحقيق  ــو  ه الــحــركــة 
مر  على  تعززت  التي  الوطنية 
ان  أصعب من  اآلن  األيام وصارت 
الجبهة  رأي  احد  وهذا  ينال منها 
رأيها  أما  الطائفية  المسالة  في 
ولدت  لقد  السياسية  للمسألة 
المنظمات الوطنية والتقدمية في 

أثناء واعقاب حركة الهيئة مباشرة 
تمرست  السنين  ــذه  ه وطـــوال 
ضد  النضال  في  المنظمات  هذه 
وأجهزتها  االستعمارية  الهيمنة 
القمعية وبرز دور هذه المنظمات 
مارس  انتفاضة  في  واضح  بشكل 
العمالية  االنتفاضة  والن   1965
ومنظمة  واسعة  كانت  في 1972 
أثبتت ان الفقراء والمستغلين قد 
لتنظيم  الصحيح  الطريق  عرفوا 
انفسهم وأخذوا يسلكون الطريق 
حقوقهم  الي  للوصول  السليم 
من  للسلطات  بد  فال  وأهدافهم 
هي  نفسها  تنظيم  في  تسارع  ان 
وتضفي  أوضاعها  وتقونن  األخرى 
طابع  نظامها  وعلي  حكمها  علي 
لتواجه  والدستورية  الشرعية 
من  والطبقي  الشعبي  النهوض 
مواقع الدستور والقوانين  ورفعت 
الجبهة شعار ) ال يمكن ان يكون 
هناك حد أدني من الديمقراطية( .

مصاعب امام جمعية التغيير

سالم  سامي  الرفيق  ــاف  واض
الديمقراطي  التغيير  رئيس حركة 
جماهيرنا  إن  التأسيس(  )تحت 
مطالبها  من  أي  تحقيق  ان  تدرك 
تنتزع  ان  إال  يمكن  ال  وأهدافها 
انتزاعا. وهذا الطريق طريق انتزاع 
الديمقراطية.  المكاسب والحريات 
فكما جاء في احدي أدبيات الجبهة 
لم يكن الطريق سهال أمام جبهة 
أمام  سهال  ليس  هو  كما  التحرير 

الجبهة  فنشيد  التغيير  جمعية 
انت  طريقنا   ( ذلــك  علي  يؤكد 
والموت  عسير  ووعر  شوكا  تدري  
الي  سنسير  لكننا  جانبيه  علي 
انه   ) سنسير  األمام  إلى   .. اإلمام 
الطريق الجديد الناهض المتحدي 

والمتوثب.

الشرخ الطائفي الناتج عن 
احداث فبراير 2011

لجمعية  المؤسسين  وان 
وعي  علي  الديمقراطي  التغيير 
تام بصعوبة ومشقة المهمة التي 
التغيير نحوها وهي  تتجه جمعية 
الوطني  البديل  إيجاد  محاولة 
الثالث  الطريق  أي  الديمقراطي 
في هذه المرحلة حيث جري تفتيت 
بشكل  والتقدم  التغيير  ــوي  ق
أعمق والقوي الديمقراطية بشكل 
فبراير   14 ألحــداث  كنتيجة  عام 
والتداعيات التي نتجت عنها وهي:

1. تعميق الشرخ الطائفي علي 
وأهدافها  الوطنية  الوحدة  حساب 

الكبرى. 
األكثر  االتجاهات  انتعاش   .2
الطائفية  الجمعيات  في  تطرفا 

السياسية التي تستغل الدين.
بمؤسساتها  الدولة  اهتمام   .3
التوترات  مــن  تحسبا  األمنية 

الداخلية واألخطار الخارجية.
الداخلية  الجبهة  ضعف   .4
المرتكزة على وحدة الشعب وليس 

المؤسسات الرسمية وحدها.
4. تراجع العملية الديمقراطية 
ومنسوب الحريات ووقوع الجماهير 
المؤسسات  فخاخ  في  الشعبية 
وأشكالها  ألوانها  بكل  اإلعالمية 
تتوقف  لم  جديدة  حرب  كجبهة 

ومازلت مستمرة. 
ــادرات  ــب ــم ال كـــل  فــشــل   .5
والمحاوالت للخروج من االزمة عبر 
الحوار ويأتي الموقف من مقاطعة 
في  جرت  التي  األخيرة  االنتخابات 
والمجالس  البرلمانية   2014
الفشل  هذا  إطار  ضمن  البلدية 
والخطورة هنا من ان هذا الفشل 
إخــراج  إمكانية  عــدم  عبر  يأتي 
االزمة  هذه  من  شعبنا  جماهير 
واالستراتيجية  التكتيك  بإتباعهم 
والوقوف  والمغامرة  الشعبوية 
الطائفية  الــجــمــعــيــات  خــلــف 
الدين  تستغل  التي  السياسية 
المحاصصة  لدولة  ومشروعها 

الطائفية ؟! 

التغيير من خالل مشروع 
سياسي فكري نوعي

وبناء على الوعي لهذه المهمة 
فان جمعية التغيير الديمقراطي ال 
تري أي مبرر لوجودها علي الساحة 
انخراطها  ظل  في  إال  السياسية 
مــشــروع  ــورة  ــل ب ــي  ف النشيط 
عن  يختلف  نوعي  فكري  سياسي 
استشراف  خالل  من  سائد.  هو  ما 
والترويج  الرهان  عبر  المستقبل 

الذكرى الستون لجبهة التحرير الوطنية .. 
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لهذا البديل الوطني الديمقراطي. 
المدنية  العصرية  المملكة  وبناء 
والطبقة  العاملة  الطبقة  وتحفيز 
الصغيرة  والبورجوازية  الوسطي 
والنخب الثقافية لالنخراط في هذا 
المشروع والدفاع عنه والمساهمة 
النشطة في تأسيس خطاب ثقافي 
فكري   - سياسي   - اقتصادي   -
تنويري ديمقراطي عقالني واعادة 
الروح ومن ثم الصياغة للمفاهيم 
النــطــالق الــمــشــروع اإلصــالحــي 
الحريات  علي  تؤكد  التي  وبالذات 
كل  وتعرية  وكشف  الديمقراطية 
إعاقة  التي  المرضية  الظواهر 
وما  اإلصالحي  المشروع  تطور 
واستقطاب  تناقضات  من  رافقها 
واالجتماعية  السياسية  للقوي 
طائفي  أساس  على  وانقسامها 
لدي  والسلطة  الثروة  تركز  ومن 

الحلف الطبقي.

جمعيات تطلق على نفسها   
انها ديمقراطية و وطنية

جمعية  تنطلق  هنا  ــن  وم  
التغيير من كونها حاملة لمشروع 
داعية  تكون  وان  وطني  إجماع 
الفكر  على  حواجز  أيــة  لرفض 
بمقاسات  الواقع  صياغة  واعــادة 
الحكام  يريده  ما  وفق  مصممة 
والحلف الطبقي او وفق ما تريده 
السياسية  الطائفية  الجمعيات 
الجمعيات  او  الدين  تستغل  التي 
التي تسمي الوطنية الديمقراطية 
من  أســاســي  ــزء  ج باتت  والــتــي 
تلك  تطرحه  الـــذي  الــمــشــروع 
السياسية.  الطائفية  الجمعيات 

التغيير  جمعية  دأبت  فقد  ولهذا 
في  العميق  البحث  الديمقراطي 
وبناه  البحريني  الواقع  قضايا 
االقتصادية - السياسية وتراكيبه 
التي كانت  الطبقية وأيدولوجيته 
وتسليط  الجماهير  وعي  تزيف 
العاملة  الطبقة  دور  علي  الضوء 
والنخب  الوسطي  والطبقات 
الدور  هذا  تلعب  لكي  الثقافية 
في التغيير وذلك عبر وضع قضية 
والتنوير  والديمقراطية  التغيير 
الثقافي  والحداثة في صلب الهم 
والسياسي وجعلها مفاهيم جاذبة 
شعبوية  وخطب  مفاهيم  وليس 
تدغدغ مشاعر الجماهير ومن هنا 
تحول  ان  التغيير  جمعية  تحاول 
واقع  الي  الحلم  او  الفكرة  هذه 
عبر بلورة أسس التغيير المطلوب 
شكل  في  ممثال  الراهنة  للمرحلة 
تعتمد  سياسية  جمعية  او  حركة 
الواقع  وتجاوز  والنقد  التحليل 
المراجعة  عبر  والمحبط  المأزوم 
إيجاد  اجل  من  للذات  النقدية 

البديل. 

الطريق الثالث

ان الطريق الثالث والذي تنشده 
ذلك  فــي  وننطلق  جماهيرنا 
إشهار  ان  ثابته  قناعة  من  أيضا 
الديمقراطي  التغيير  جمعية 
ثقافي  لخطاب  بداية  سيكون 
الجمعيات  لخطاب  مناهض 
يسمي  وما  السياسية  الطائفية 
الديمقراطي  الوطني  بالتيار 
الطبقي  الحلف  خطاب  وكذلك 
على  هيمنت  والذين  الضمني 

السياسي  المشهد 
ــذ انــطــالقــة  ــنـ مـ
اإلصالحي   المشروع 
والــــتــــي كــانــت 
لتكريس  تسعي 
الدينية  االيدلوجية 
او  ــة  ــي ــب ــذه ــم ال
الحلف  ايدلوجية 
والــتــي  الطبقي 
كانت عبر هيمنتها 
الجماهير  على 
اإلقصاء  كرست 

واالستئصال 
وإلغاء اآلخر.

اقصاء التيار 
الوطني

 واآلخر 
التيار  هو  كان 

الوطني
الديمقراطي 

تهميشه  تم  والــذي  العقالني 
تمامًا في أحداث الدوار والي اآلن 
ضد  وقــف  ــذي  ال التيار  وهــو  ؟!  
ثقافة المحاصصة الطائفية وضد 
والدولة  المجتمع  في  تكريسها 
التغيير  جمعية  تحاول  هنا  ومن 
المجتمعية  التغيير  ــوي  ق مــع 
لتكرس قيم الحرية والديمقراطية 
من  االجتماعي  والعدل  والكرامة 
اجل الوصول للنظام الديمقراطي 
مسعاها  وستواصل  المنشود. 
جبهة  سابقتها  كما  كلل  دون 
البحرين.  في  الوطني  التحرير 
لجبهة  الستون  للذكري  فتحية 
البحرين  في  الوطنية  التحرير 

وتحية 
الذين  رفاقنا  ولكل  لمؤسسيها 
الوطني  الــتــاريــخ  ــذا  ه نحتوا 
الديمقراطي فقد كان لمجهودهم 
وشجاعتهم  الكبيرة  وتضحياتهم 
على  وجودها  في  األكبر  ــدور  ال
واإلقليمية  السياسية  الساحة 
الكوادر  ــؤالء  ه ومــن  والدولية 
خليفة  عبداهلل  الراحل  رفيقنا 
األساسين  المؤسسين  من  وهو 
وتقدم برؤيته للبرنامج السياسي 
الديمقراطي.  التغيير  لجمعية 
في  ــاء  ــي أوف رفــاقــنــا  ــان  ك فقد 
نضالهم من أجل شعار ) وطن حر 

وشعب سعيد (. 

الذكرى الستون لجبهة التحرير الوطنية .. 

عاشت الذكرى الستين لميالد الجبهة 
 عاشت الطبقة العاملة 

 عاشت الوحدة الوطنية .. 

 جبهة التحرير الوطني ـــ البحرين 
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مـحـاضـرة حـول قـيـمة الـمـعـرفـة وتـوفير األمـوال
البا  عمال  نقابة  أقــامــت 
النسائية  اللجنة  مع  بالتعاون 
»قيمة  بــعــنــوان  مــحــاضــرة 
ــوال«،  األم وتوفير  المعرفة 
 5 الموافق  الخميس  يوم  في 
نقابة  بمبنى   2015 مــارس 

البا.
ــت الــمــحــاضــرة  ــ ــق ــ وال
المطوع  نـــور  المهندسة 
عملية  »إن  قائلة:  مقدمتها 
بناء وحدة سكنية لهي عملية 
تؤرق  ما  وكثيرًا  جــدًا  صعبة 
دوامة  في  وتدخله  صاحبها 
والتفكير...  الضغوطات  من 
وإن وجود مكاتب للهندسة قد 

المشروع  صاحب  على  تسهل 
تكاليف  من  وتقلل  المهمة 
البناء من حيث تفادي األخطاء 

وحسن تدبير األموال«.
نور  المهندسة  وأضافت 
بالمال  االحتفاظ  أن  المطوع 
المتقنه.  الهندسة  سبيل  في 
استحسان  يــلــقــى  كــعــمــل 
ــات  ــوي ــون هــو مــن أول ــزب ال
وخصوصًا  الهندسة..  شركة 
ستعيش  السكنية  الوحدة  أن 

فيها العائلة طيلة العمر. 
إنها  الــمــطــوع  ــت  ــاف وأض
ينفقون  مــمــن  تــســتــغــرب 
لشراء  ومدخراتهم  أموالهم 

األرض ويتخاذلون من عملية 
فال  عليها  واالنفاق  التصميم 
يلجأون لمهندس، وال يأخذون 
بعين االعتبار أهمية التصميم 
يحميك  قد  ــذي  وال الصحيح 
الخطر. كما  أنت وعائلتك من 
تحدثت المطوع عن اإلجراءات 
بناية  بناء  ورسوم  القانونية 
سكنية،  عمارة  أو  منزل  أو 
والسالمة  ــن  األم وإجـــراءات 
البناء  عملية  خالل  المتبعة 
لحماية العاملين.. والتخطيط 
كافة  على  شامل  بناء  لعمل 
والسالمة  الحماية  أنظمة 

o المهندسة / نور المطوع لجميع أفراد العائلة. 

مـحـاضـرة حـول ضـغـوط العـمـل وطـرق محـاربتهـا 

البا  عــمــال  نقابة  نظمت 
النسائية  اللجنة  مع  بالتعاون 
راحة  دوامي   « بعنوان  محاضرة 
العالج  أخصائية  قدمتها  بالي«  
االدكتورة فاطمة خليل  النفسي 
 15 الموافق  األحد  يوم  النزر، 
نقابة  بمبنى   2015 فبراير 

عمال البا. 
فاطمة  الــدكــتــورة  وعــرفــت 
بأنها   العمل  ضــغــوط  ــنــزر  ال
الفرد  على  تؤثر  خارجية  قــوة 
كما  عصبي،  شد  عنها  وينتج 
عندما  الفرد  باستجابات  ترتبط 

األمر  بيئته،  لتهديدات  يتعرض 
التوازن  في  اختالال  يحدث  الذي 

النفسي والفسيولوجي،. 
تأثير  الــنــزر  ــت  ــرح ش ثــم 
العمال  أداء  على  الــضــغــوط 
بارتفاع  وعالقتها  والموظفين 
إصابات وحوادث العمل، حيث إن 
ضغوط العمل تزيد من إصابات 
العمال  أداء  على  وتأثر  العمل 

وإنتاجهم. 
الضغوط  أن  النزر  وأضافت 
تؤثر بشكل سلبي على العالقات 
ما  غالبا  الذين  الموظفين  بين 

اآلخرين  بالموظفين  يتأثرون 
من خالل تذمرهم الدائم أو نقل 

مشاكل المنزل إلى العمل.
الحضور  ــنــزر  ال أعــطــت  ثــم 
مجموعة من النصائح التي تقلل 
الضغوط في العمل وتعمل على 

تفاديها : 
الموظف  مهارات  ــادة  زي  -1
أداء  في  كفاءته  لزيادة  العملية 
العمل، واكتساب هذه المهارات 

يقلل من الضغوط في العمل.
التفاعل  مهارات  ــادة  زي  -2
عن  وذلك  العمل  في  الوجداني 

طريق العائد النفسي الذي يرفع 
ويزيد  الموظفين  من معنويات 
في  النفسية  صالبتهم  مــن 

مواجهة الضغوط في العمل.
على  ــتــدريــب  ال ــادة  ــ زي  -3
بين  من  والطمأنينة  االسترخاء 
العوامل التي تساعد الموظفين 
النفسية  الضغوط  مواجهة  على 

في العمل.
4- ضرورة االهتمام باالختيار 
رعاية  مع  المهني،  والتوجيه 
ونفسيا  صحيا  الموظفين 

واجتماعيا ومهنيا.

العامل 7



ندوة  البا   عمال  نقابة  أقامت 
العنف  من  المرأة  حماية  )قانون 
العالمي  اليوم  بمناسبة  األسري( 
للمرأة 8  مارس في مقر نقابة ألبا، 
حسن  المحامي  المحاضرة  والقى 
قانون  مشروع  وتناول  إسماعيل 
من  الدعم  كل  القى  الذي  المرأة 
الوقت  في  وهو  الشورى،  مجلس 
ذاته قانون مهم جدا لكونه ليس 
قانونا بحرينيا بل هو توجه عربي 
القانون  هذا  أن  كما  واقليمي، 
في حال إقراره بالكامل وعلى كل 
المواطنين سوف يحل كل قضايا 
المؤكد  ومن  ومشاكلها  المرأة 
انه سوف يقلل العديد من حاالت 
العنف االسري وحاالت الطالق التي 
تبقى معلقة لسنوات وغيرها من 
المشاكل العائلية التي قد تعترض 

لها األسرة البحرينية. 
مشيرا الى أنه في سبيل تحقيق 
العمل  مــن  بــد  ال  الــهــدف  ــذا  ه
والتواصل  الــحــوار  تحقيق  على 
األطــراف  جميع  بين  االجتماعي 
أننا  وخاصة  والمدنية  الرسمية 
رجاال  نحتفل  البحرين  مملكة  في 
للمرأة  العالمي  باليوم  ونساء 
كل  من  مــارس   8 يصادف  الــذي 

النقابة  إلدارة  الشكر  مقدما  عام، 
اللقاء مما يميط  على ترتيب هذا 
وهي  اساسية  حقيقة  عن  اللثام 
في  أساسيا  دورا  تلعب  المرأة  ان 
بناء المجتمع، وهو دور رائد مكمل 
وهذا  الشأن،  في هذا  الرجل  لدور 
المساواة  حقيقة  ينقل  التعاون 

على ارض الواقع.
  وشدد المحامي حسن اسماعيل 
أحكام  قانون  تحقيق  أهمية  على 
انه  ورأى  موحد،  كقانون  األســرة 
لتحقيقه  الجميع  يسعى  ان  يجب 
والمجلس  النسائية  الحركة  من 
األعلى للمرأة ورجال الدين، مشيرا 
الى إثمار جهود الشرع السني في 
األول  في  السني(  )الجانب  إصدار 
من يوليو 2009، وما زالت الجهود 
القانون في  اجل اصدار  تبذل من 

المذهب الجعفري.
هو  السبب  أن  ــن  ع وكــشــف 
ان  يقول  الدين  رجال  بعض  ان 
قانون  ألحكام  للترويج  الحملة 
الناس،  تضليل  تستهدف  األسرة 
صحيحا  ليس  هذا  ان  إلى  منوها 
بحاجة  الناس  جميع  ان  نجد  بل 
واألحكام  القانون  هذا  مثل  إلى 
في قانون واحد، كما عتب على من 

بلد  في  نعيش  وكأننا  يتحدثون 
آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
ستنتهك  األعراض  كأن  يتحدثون 
أي  القانون،  هذا  صدور  حال  في 
تهويل القانون كثيرا، وكأن شعب 

البحرين هو شعب »غير مسلم«.
اسماعيل  حسن  المحامي  وذكر 
الشورى  ان مجلس  إقرارنا  مع  انه 
هو العب رئيسي في هذا الموضوع 
المرتبطه  القوانين  تغيير  وفي 
بقانون احكام األسرة فله دور جيد 
لحماية  افضل  تدابير  وضع  في 
من  سواء  حياتها  وتنظيم  المرأة 
أو  النفسي  أو  الجسدي  العنف 
حاالت  من  أو  الطالق  إجراءات  من 
العنف االقتصادي الذي قد تتعرض 
نطالب  مازلنا  فإننا   المرأة،  له 
وقوانين  أحكام  باصدار  باإلسراع 
المجتمع  في  المرأة  حياة  تنظم 
ناقصة  تقديمها  وعدم  البحريني، 
وان تكون شاملة وواضحة ويقصد 
خدم  لحماية  شامال  يكون  ان  به 
المنازل كما هو الحال في المملكة 
إلى  النظر  أي  السعودية،  العربية 
عربي  قانون  أنــه  على  القانون 

إقليمي للمرأة بهذه المناطق.
ــت فـــي الــمــحــاضــرة  ــاركـ وشـ

حيث  عــبــداهلل  زهــرة  المحامية 
البحريني  المواطن  زواج  تناولت 
وحقوق  وبالعكس  باألجنبية 
الجنسية  على  الحصول  في  األبناء 
أو الحصول على الخدمات العامة. 

ــور منها:  أم ــدت عــدة  أك وقــد 
احترام ما جاء في نصوص الدستور 
تؤكد  والتي   )18 )مادة  البحريني 
أحكام  أمـــام  ــنــاس  ال ســواســيــة 
والواجبات  الحقوق  في  القانون 
زهرة  المحامية  وعرضت  العامة. 
قانون  )مشروع  محور  في  عبداهلل 
هذا  األسري(،  العنف  من  الحماية 
السؤال: ما مصير أبناء من يتزوج 
)بحريني( بأجنبية؟، وما مصير أبناء 
البحرينية التي تتزوج بأجنبي هنا 
في البحرين؟ وفي موضوع قانون 
عام 2005،  منذ  انه  قالت  األسرة 
هنلك توجه مطروح لتنظيم حاالت 
الحماية  وتحديد  األســري  العنف 
ان  تصوروا  وأوضحت:  والعقاب، 
معروض  العنف  من  يحمي  قانونا 
سنة  منذ  الشورى  مجلس  على 
2005 ولم يصدر إلى اآلن، منوهة 
إلى انه قد أحيل مؤخرا إلى اللجنة 
ومازال  النواب  بمجلس  المسئولة 

قيد النقاش. 

o  المحامية / زهرة عبداهلل  o  المحامي / حسن اسماعيل o  جانب من الحضور  

بـمـنـاسـبــة يـــوم الــــمـــرأة الــــعــالــمـــي 

نـدوة حـول الحـاجة إلـى قــانون أسـرة فـي البحـرين

المـحامي حـسـن اسماعـيـل: بـعـض رجــال الديـن يـتعـذرون بـأن
 أحــكــام الــقــانــون تـسـتـهــدف تـضـلـيـل الـنـاس 
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 خبز و ورود
أضحــى الثامــن مــن مــارس يــوم المــرأة 
ــل  ــن أج ــرأة م ــاح الم ــزا لكف ــي، رم العالم
ومناســبة  كرامتهــا،  وصــون  حقوقهــا 
وود  تقديــر  مــن  نكنــه  عمــا  للتعبيــر 
وحــب لنصفنــا األحلــى واألجمــل واألعــذب 

واألرق. 

الســنة  وبمناســبة  عــام  1975 ،  فــي 
ــدة  ــم المتح ــدأت األم ــرأة ب ــة للم العالمي
عالمــي  كعيــد  اليــوم  بهــذا  االحتفــال 
للمــرأة، غيــر أن فكــرة هــذا العيــد تعــود 
إلــى مــا يقــرب مــن قــرن ونصــف القــرن 
ــارس  ــن م ــن م ــي الثام ــان. فف ــن الزم م
العامــالت  النســاء  نظمــت  عــام  1857  
فــي مصنــع األلبســة والنســيج فــي مدينــة 
ــل  ــروف العم ــد ظ ــا ض ــورك احتجاج نيوي
الســيئة، كانــت الرأســمالية يومــذاك فــي 
اوج وحشــيتها وهمجيتهــا، وكانــت النســاء 
يعملــن اثنتــي عشــرة ســاعة يوميــا بأجور 
ــى  ــداث إل ــان واالح ــاق الفتي ــدة ويس زهي
المصانــع للعمــل فــي أســوأ الظــروف، غيــر 
ان الشــرطة فرقــت المتظاهــرات بالقــوة. 

وفــي ذكــرى هــذا االضــراب فــي العــام 
عشــر  خمســة  نحــو  اندفعــت    1908 
نيويــورك  شــوارع  الــى  امــرأة  ألــف 
فــي مظاهــرات مشــابهة تحــت شــعار: 
إلــى  رمــز  شــعار  وهــو  وورود،  خبــز 
الحقــوق المعيشــية وتحســين الظــروف 
حيــاة  وإلــى  للعامــالت،  االقتصاديــة 
أفضــل للشــغيلة، وتقديــرًا لكفــاح النســاء 
ارتــأى قــادة الحركــة العماليــة األمريكيــة 
يومــذاك تخصيــص اليــوم األخيــر مــن 
لالحتفــاء  عــام  كل  مــن  فبرايــر  شــهر 
باليــوم الوطنــي للمــرأة.. وبعــد ذلــك 
العماليــة  القائــدة  اقترحــت  بعاميــن 
»كالرا  المعروفــة  األلمانيــة  والنســوية 
زيتكيــن« فــي المؤتمــر العالمــي األول 
للمــرأة اعتمــاد الثامــن مــن مــارس مــن 

كل ســنة عيــدا عالميــا للمــرأة.    

وحتــى قبــل أن تقــر الجمعيــة العامــة 
يومــا  اليــوم  هــذا  المتحــدة  لألمــم 
ــداء  ــام ن ــا الع ــه أمينه ــه في ــرأة يوج للم
ــد  ــذا العي ــم، كان ه ــاء العال ــى كل نس إل
بهــا  يحتفــى  كمناســبة  تكــرس  قــد 
علــى أوســع نطــاق فــي قــارات العالــم 
المختلفــة، لتوســيع العمــل مــن أجــل 
حقــوق النســاء ومســاواتهن بالرجــل فــي 
االجــور وفــي المشــاركة السياســية وفــي 

حقــوق التعليــم والعمــل وتبــوء المناصــب 
العليــا.. وهــو إلــى ذلــك اضحــى عيــدا 
للحنــان واشــراقة للربيــع والــورد، ونشــيدًا 
والطهــر  والعذوبــة  والحــب  للحريــة 
ــرد  ــرد فإنمــا ي ــم إذ ت واألمومــة، وهــي قي
مــالكا،  بوصفهــا  المــرأة  الذهــن  علــى 

وفضــاء بــراءة. 

وفــي هــذه المناســبة لــودي الوقــوف أمــام 
ليســت  ســنوات  بينهــا  تفصــل  أقــوال 
بالقليلــة لســيدتين عربيتيــن مرموقتيــن، 
الكاتبــة  هــي  المغــرب  مــن  واحــدة 
ــي،  ــة المرنيس ــوية فاطم ــة النس والمناضل
األديبــة  هــي  المشــرق  مــن  والثانيــة 
العراقيــة الكبيــرة لطفيــة الدليمــي. لهــذه 
ــي  ــرأة، وبالتال ــة الم ــة بقضي ــوال صل األق
برســالة ومغــزى إحيــاء يــوم لهــا، واألهــم 
فــي هــذا أن لألمــر صلــة بالمــرأة العربيــة 

تحديــدا .

ــول  ــد فص ــت أح ــي عنون ــة المرنيس فاطم
ــة«  ــن الحداث ــوف م ــم: »الخ ــا القي كتابه
»نشــيد  هــي:  الداللــة  بعبــارة شــديدة 
النســاء: نحــو الحرية« . وفيــه تذهب إلى أن 
النســاء متلهفــات للغــوص فــي المغامرات 
والمجهــول، ورمــز ذلــك التلهــف تلــك األم 
الفلســطينية الشــجاعة التــي نشــاهدها 
يوميــا علــى الشاشــات تقــف غيــر مرعوبــة 

ــرائيليين.  ــود اإلس ــاه الجن تج

النســاء  أن  إلــى  أيضــًا  فيــه  وتذهــب 
ألنهــا  الحداثــة  يخشــين  ال  العربيــات 
فرصــة منتظــرة لبنــاء شــيء آخــر، »إنهــن 
الشــطآن  تلــك  علــى  للرســو  متلهفــات 
ــوال  ــة، فط ــة ممكن ــث الحري ــدة، حي الجدي
قــرون كــن ينشــدنها وهــن ســجينات، 

لكــن لــم يكــن أحــد يصغــي«. 

أخــرى  أيــام  فــي  قيلــت  شــهادة  هــذه 
ــذا  ــي نحياهــا، ل ــا البائســات الت ــر أيامن غي
ــزم  ــألى بالع ــة، م ــارات متفائل ــت بعب كتب
غــد  فــي  والثقــة  والتحــدي  والتصميــم 
أفضــل، أمــا شــهادة صديقتنــا لطفيــة 
ــت  ــا آل ــم مم ــة األل ــج بحرق ــي فتض الدليم
إليــه أوضــاع النســاء العربيــات، كمحصلــة 

لمــا آلــت إليــه مجتمعاتهــن .
المــرأة  االحتفــال بعيــد  الدليمــي  تــرى 
معيبــًا بوجــود الســبايا لــدى »داعــش«، 
وهــي تســتحث مواطناتهــا العراقيــات ألن 
ــن  ــرأة »م ــوم الم ــي ي ــام ف ــن باعتص يقم

أجــل بناتنــا المســبيات، فكيــف نحتفــل 
بيــوم المــرأة وهــن مســببات فــي زنازيــن 
ــف  ــر؟ كي ــن مصي ــرف له ــوش واليع الوح
يحتفلــن والنســاء النازحــات وأطفالهــن 
مهمــالت بيــن عــراء المخيمــات ومــوت 

الضمائــر«؟ 

دعــوة وال أنبــل، وال أعمــق فــي مغزاهــا 
أن  علــى  تحثنــا  الدليمــي  لطفيــة  .كأن 
ننــزع عــن االحتفــاء بالثامــن مــن مــارس 
ــزاه  ــه مغ ــد إلي ــي، ونعي ــه الكرنفال طابع
الــذي  العميــق،  والكفاحــي  اإلنســاني 
ــت  ــن قام ــرة حي ــه أول م ــن أجل ــق م انبث
باالحتجــاج  العامــالت  النســاء  آالف  فيــه 
ــع  ــي مصان ــن ف ــروف عمله ــوء ظ ــى س عل
نيويــورك ســنة 1856 وواجهــن قســوة 
الشــرطة وأصحــاب العمــل وحققــن النصــر 

بمواقفهــن الشــجاعة .

صحيــح أن هــذا العيــد الــذي بــدأ بــدالالت 
ــت،  ــع الوق ــب، م ــرة اكتس ــية مباش سياس
مغــازي إنســانية أخــرى عميقــة، وبــات 
مناســبة لالحتفــاء بالمــرأة كرديــف للحــب 
ــاءات  ــة والفض ــان واألموم ــال والحن والجم
النســاء  تواجهــه  مــا  لكــن  العذبــة، 
العربيــات عامــة، األســيرات فــي الســجون، 
المتلهفــات للحيــاة والحريــة، جعــل منهن 

ــة. ــون العاصف ــي عي ف

فــي هــذا اليــوم لــكل النســاء الســالم 
وعليهــن الســالم هــن واهبــات الحيــاة 
مــن  وســماء  النشــيد  لهــن  والفــرح. 
واالماســي  واأليــام  واألغانــي  األمنيــات 
المضيئــة بالفــرح والكلمــات التــي لــم 

ينطــق بهــا الشــعراء بعــد.

د. حسن مدن 

بمناسبة يـوم المــرأة العالمـي
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مركز الجزيرة الثقافي يقيم ندوة حوارية للروائي الراحل عبداهلل خليفه

السعـدون : الشخصيـات التـي يرسمـهـا عبـداهلل خليـفه تجعـلنا 
نعيش معها لحظًة بلحظة 

o النقابي محمد المرباطيo أثناء الندوة 

o  الرفيق المناضل حميد خنجي o المحامي عبدالوهاب أمينo  د. حسن مدنo  د. أنيسة السعدون 

مدن : تعتبر مشاريع عبداهلل خليفه الفكرية جزءًا مضيئًا من الذاكـرة

والناقد  الروائي  لروح  تمجيدًا 
المبدع الراحل عبداهلل خليفه، أقام 
مركز الجزيرة الثقافي ندوة حوارية 
المناضل  خليفه  »عبداهلل  بعنوان 
فيها  شارك  واإلنسان«،  واألديــب 
والدكتورة  مــدن  حسن  الدكتور 
المحامي  وأدارها  السعدون  أنيسة 
األحد  يوم  في  أمين  عبدالوهاب 
الموافق 8 فبراير 2015 في قاعة 

المركز بالمحرق.
والناقدة  الــدكــتــورة  وطــرحــت 
موسعًا  تحلياًل  السعدون  أنيسة 

ألدب  والفنية  الفكرية  للرؤية 
الراحل عبد اهلل خليفة حيث وجدت 
في  العميقة  دراستها  خالل  من 
االجتماعية  والــحــيــاة  مؤلفاته 
استلهم  إنه  يعيشها  كان  التي 
شخصياته من الواقع البحرينيّ، ال 
سيما تلك التي تعيش على هامش 
الفقر  أشكال  تكابد  والتي  الحياة 
قصصه  وتعكس  والقمع،  والظلم 
من  وممتددة  طويلة  تفاصيل 
والكفاح.  والعسر  البؤس  حكايات 
تقترن  ــه  ــات رواي شخصيات  وأن 

عمق  من  منتزعة  والقاب  بأسماء 
البيئة البحرينية.

الفضاء الروائي                                                    
الــروائــي  للفضاء  وبالنسبة   
ترى  خليفه  عــبــداهلل  لمؤلفات 
الــواردة  الفضاءات  إّن  السعدون 
روايات عبد اهلل خليفة تعكس  في 
الواقع لتقف الشخصيات في أمكنة 
بأكواخها  ــرًى،  وق مدنًا  بحرينية 
وبيوتها  الصغيرة،  المبعثرة 
ودكاكينها  وأسواقها  البسيطة، 

ومقاهيها وأزّقتها الضيقة.
السرد القصصي  

القصصي  السرد  ناحية  ومــن 
في روايات وقصص عبداهلل خليفه 
تبنى  »لــقــد    : السعدون  تقول 
السرديّ  المنظور  خليفة  اهلل  عبد 
الرؤية، حيث يعتمد  التقليديّ في 
تتيح  فهي  الخلف  مــن  ــة  ــرؤي ال
جانب  إلى  دائمًا  حضورًا  للراوي 
معرفة  له  وتكفل  الشخصيات، 
من  يقع  ما  جميع  إزاء  متعالية 
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أحداث، وحرية واسعة في كيفيات 
تقديم  وطرائق  الوقائع،  تركيب 

الشخصيات«. 
محرض ضد الطبقية 

هــذا  أن   ــدون  ــع ــس ال وتـــرى 
التصرف تجعل الراوي يقّلب نظره 
في األحداث انطالًقا من اعتقاداته 
ذات  اإليديولوجية  وتــصــوراتــه 
يصدر  الــذي  الماركسيّ  التوجه 
رؤيته،  يؤّكد  ما  فيلتقط  عنه؛ 
رؤية  لتشييد  لمذهبه،  وينتصر 
ضدّ  دائــمــًا  المحرضة  الكاتب 
الطبقية، والداعي أبدًا إلى الحرية 

والمساواة والعدالة االجتماعية . 

رجل لن يتكرر 
مدن  حسن  الدكتور  ألقى  ثم 
 : قــائــاًل  بــدأهــا  البحثيه  ورقــتــه 
»عبداهلل خليفة هو واحد من أهم 
غزارة  وأكثرها  الثقافية  رموزنا 
وعمقًا في العطاء، خالل الخمسين 
حضوره  ــم  ورغ الماضية،  عــامــًا 
طوال  الثقافية  حياتنا  في  الدائم 
سيزداد  أنه  أال  السابقة،  الفترة 
بعد  الوطنية  ذاكرتنا  في  حضورًا 
يكون،  أن  يجب  هكذا  أو  رحيله، 
إلعــادة  الحاجة  أمــس  في  فنحن 
عطاءه  أمام  والوقوف  اكتشافه، 
من  الكثير  فثمة  الثري،  المتنوع 
المتنوع  عبداهلل  نتاج  في  الجوانب 
يضيئها،  من  إلى  بحاجة  زالت  ما 
إلى  بحاجة  مؤلفاته  من  والكثير 
نشر وتوزيع للوقوف على ما قدمه 
ونقدي  أدبــي  إنجاز  من  الراحل 

وفكري«.

جبهة التحرير الوطني

 : قائاًل  مدن  حسن  وأستطرد 
منذ  خليفه  عبداهلل  التحق  »لقد 
اليــزال  كــان  يــوم  صباه  سنوات 
في  الثانوية  بالمدرسة  طالبًا 
الوطني،  التحرير  جبهة  صفوف 
ومنخرطًا  للخاليا،  ومثقفا  منظمًا 

في العمل الجماهيري. 
انحيازه  ضريبة  عبداهلل  ودفــع 
طويلة  لسنوات  بالسجن  الوطني 
وبالمحاربة  العمل  من  وبالفصل 
وهو  السجن  من  وخرج  الرزق،  في 
ومواقفه،  مبادئه  على  ثباتًا  أكثر 
حياته  في  لحظة  آخر  حتى  وظــلَّ 
المتواضع  بدخله  قانعا  متعففًا، 
بعقله  ومنصرفًا  صحافي،  ككاتب 
والبحث،  الكتابة  إلى  قواه  وكامل 
على  كــان  كأنه  لصحته،  مهماًل 
استطاع  ما  لينجز  أمره،  من  عجلة 
تشكل  وفكرية  أدبية  مشاريع  من 
جزءًا مضيئًا من الذاكرة االبداعية 

والثقافية لهذا الوطن.«

القصة القصيرة 
وأشار مدن إلى أن عبداهلل خليفة 
القصة  باب  من  الرواية  إلى  أتى 
شأن  ذلــك  في  شأنه  القصيرة. 
محمد عبدالملك وآخرين من كتاب 
تحولوا  الذين  القصيرة  القصة 
عبداهلل  وعطاء  الرواية،  كتابة  الى 
تنوعا  واألكثر  األغزر  هو  الروائي 
بين نظرائه، حكمًا من المعطيات 
يمكن  رحيله  بعد  توفرت  التي 
ثالثين  نحو  لنا  ترك  انه  القول 
وبعضها  منشور  بعضها  ــة،  رواي

اليزال على شكل مخطوطات. 
روايات عبداهلل  أن  وأضاف مدن 
إطار  في  بعضها  ليندرج  تتفاوت، 
الواقعية  وربما  النقدية،  الواقعية 
وبعضها   ، أعماله  في  االشتراكية 
التاريخية  الرواية  اطــار  في  أتى 
السنوات  في  رواياته  حال  كما هو 

األخيرة عن الخلفاء الراشدين.

عالم النقد األدبي

كما أكد مدن أن عبداهلل خليفة 
في  االبــداعــي  بعطاءه  يكتف  لم 
وإنما  القصيرة،  والقصة  الرواية 
ــي،  األدب النقد  عالم  بــاكــرًا  ولــج 
نقدية  ودراســـات  مقاالت  فكتب 
الكتاب  من  زمالئه  تجارب  عن 
المخضرمين  ســواء  البحرينيين 
عبدالملك  محمد  مثل  منهم 
األجيال  من  حتى  أو  صالح  وأمين 
الجديدة. ولم يكتف بنقد التجارب 
منها  السردية  المحلية،  األدبية 
على  انفتح  وإنما  رئيس،  بشكل 
ساحة االبداع الخليجي في الكويت 
وغيرها،  والسعودية  واالمـــارات 
في  الــدراســات  من  الكثير  وقــدم 
حول  الخليجية  األدبية  الملتقيات 

هذه التجارب. 

نهج الفكر التنويري

أن  مــدن  يــرى  الصحافة  وفــي 
عبداهلل ظل وفيًا لمبادئه ومواقفه، 
اليومي  مقاله  في  لنفسه  واختط 
الفكر  لم يحد عنه، هو نهج  نهجًا 
التنويري والنقدي الذي لم يهادن 
فيه الدولة وال المعارضة فيما يراه 

أخطاء وقصورًا في أداءها، وحافظ 
موقفه  ومبدئية  ثبات  على  الرجل 
تاريخ  في  اللحظات  أصعب  في 
الوطن التي انحدرت فيها الصحافة 
التهريج  مستوى  الــى  عندنا 
واستبيحت  والشتائم،  والسباب 
على  الدخالء  من  الجرائد  صفحات 
حولوها  الذين  واإلعــالم  الكتابة 

الى مصدر لالرتزاق.

حين يحفر التاريخ 

يقول  التاريخي  الجانب  وفي 
حين  خليفة  عبداهلل  »ان   : مدن 
ذلك  يفعل  ال  التاريخ،  في  يحفر 
كي يدير ظهره للحاضر، بالعكس 
أجل  من  ذلك  يفعل  إنه  تمامًا، 
معه،  نفهم  ويجعلنا  يفهم،  أن 

حاضرنا بصورة افضل. 
الجدير  هو  الحاضر  ســؤال  إن 
انفتحت  وفيه  الفلسفي،  بالتفكير 
يحدث  ــذي  ال ما  نــوع  من  أسئلة 
وما  به  نحيا  الذي  هو  وما  ؟  اآلن 
هو الشيء الذي له معنى في هذا 
الحاضر ؟ وهل هناك تقدم مستمر 
أسئلة  وهــي  البشري؟،  للجنس 
الجديد  الفلسفي  المجال  شكلت 
تحليله  على  الفلسفة  عملت  الذي 

ومناقشته.«

عبدالوهاب : الراحل 
يتمتع بروح مرحة 

عبدالوهاب  المحامي  ختم  ثم 
بشخصية  مشيدًا  الندوة  أمين 
يجهلها  الــتــي  خليفه  عــبــداهلل 

o الرفيق المناضل احمد الشمالن o مداخالت وآراء

ندوة عبدالله خليفه المناضل واألديب واإلنسان 
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o الباحث االقتصادي عبد الحميد عبد الغفار o المحامي محمود ربيع والرفيق عيسى الدرازي 

الكثيرون، وتمتعه بالروح المرحة 
وحس الفكاهة خاصًة لدى رفاقه 
يتمتع  كان  كما  منه،  والقريبين 
في  ثاقبة  ونظرة  بعيدة  برؤية 
رجل  فهو  األمــور،  على  الحكم 
بعيدًا  وسطي  ماركسي  تنويري 
عن التشدد والتعصب.                                           

ذكريات الصبا 

الكثير  لديه  إن  أمين  وأضاف 
الراحل عبداهلل  الذكريات مع  من 
ال  مناضل  رجل  كان  خليفه حيث 
عنصر  وكــان  شــيء،  من  يخشى 
المعلمين  حركة  في  أساسي 
بالسبعينات  نشطت  ــتــي  وال
في  وأنكب  إثرها،  على  وأعتقل 
وكان  القراءة  على  الفترة  هذه 
ثم  للكتابة،  نهمًا  متعطشًا 
فقد  أن  بعد  المعتقل  من  خرج 
وهو  التعليم  قطاع  في  وظيفته 
أكثر إصرارًا وأكثر عزيمة لتوصيل 
آراءه ومعتقداته.. وإنتاج مؤلفاته 
التي كانت لها طابع خاص ونكهة 

ال تشابه غيرها.   

عبدالوهاب  الرفيق  فتح  ثم 
والمداخالت  الحوار  باب  أمين 
الرفيق  تداخل  وحيث  للحضور، 
التقيت  قــائــال:  خنجي  حميد 
في  مــرة  أول  خليفة  بعبداهلل 
االبتدائية  القضيبية  مدرسة 
كثيرًا  نشترك  ولم    ،1960 عام 
الختالف  السياسي  الجانب  في 
الظروف بيننا. لقد اضاف عبداهلل 
خليفه الكثير ولم يأخذ شيئًا فهو 
عزف  فقد  »الدرويش«  بـ  أشبه 
الحياتية  األمور  من  الكثير  عن 

في سبيل مبادئه.

التي  الروايات  أن  خنجي  وأشــار 
تحتوي  خليفه  عــبــداهلل  ألفها 
كجزء  وسطية  عديدة  شخصيات 
وهناك  مجتمعنا  نسيج  مــن 
وجميع   .. والوطني  البرجوازي 
بهذا  موجوده  الشخصيات  هذه 
الذي  الموضوع  ــذا  وه التنوع 
عنه  غفلت  قد  إنها  خنجي   يرى 
الدكتورة  قدمتها  التي  الدراسة 
المنهج  وجـــود  وعـــدم  أنيسة 
البحثي الواضح المتبع في الورقة 
البحثية. ويرى خنجي إنه ال يوجد 

في البحرين » ماركسي « متقدم 
على  حتى  وسطيين  هناك  بل   ..
فكر  فهو  الخليج  منطقة  صعيد 

حديث على المنطقة نوعا ما.

الفكر  ــى  إل خنجي  وتــطــرق 
للفقراء  ينحاز  الــذي  اإلنساني 
به  يتمسك  والذي  والمظلومين 
عبداهلل خليفه في كتاباته  والذي 
يظل حبيس فكرة واحدة يشرحها 
شرحًا وافيًا، واستطاع من خاللها 
عبداهلل خليفة أن يؤسس مدرسة 

ينتهجها أي كاتب. 

التركيز على الجانب 
النضالي 

نقابة  رئيس  علق  جانبه  ومن 
إن  البنعلي  علي  الــبــا  عــمــال 
في  والنضالي  اإلنساني  الجانب 
شخصية عبداهلل خليفه ال تكفيه 
شخصية  فهو  ــدة  واح محاضرة 
تضع  أن  استطاعت  مــتــفــردة 
البحرينية  الساحة  في  بصمة 
الثقافية والسياسية واالجتماعية 

الندوة  وربما  أحد،  ينساها  لن 
في  الفلسفي  الجانب  على  ركزت 
وشرحت  خليفه  عبداهلل  كتابات 
طرحه  أســلــوب  بالتفصيل 
ولكنها  لها  ومعالجته  للمواضيع 
على  أســاســي  بشكل  تركز  لــم 

الجانب النضالي.

عبداهلل  أن  البنعلي  وأشـــار 
خليفه لم ينسى الطبقة العاملة 
شخصيات  ــي  وف كتاباته  فــي 
العمال  أبرز معاناة  رواياته حيث 
وأوصل مشكالتهم بشكل بسيط 
ومفهوم للعامة، وأن مخطوطاته 
كثيرة وهناك الكثير من األعمال 
يأتي  أن  ونخشى  تنشر  لم  التي 
من  الى  تصل  وال  وننساها  يوم 
اراد عبداهلل خليفة ان تصل لهم.

محمد  السيد  قام  جانبه  ومن 
إدارة  مجلس  رئيس  ــجــزاف  ال
مسرح الجزيرة بشكر المحاضرين 
وتقديم  القيمة  الــنــدوة  على 
كٍل  إلى  الشكر  وشهادات  الدروع 
السعدون  أنيسة  الدكتورة  من 

والدكتور حسن مدن.
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وســيبقى الروائــي البحرينــي عبــداهلل خليفــه كوكبًا منيرًا في ســماء الثقافة، وإن أختلــف األدباء والمفكريــن والنقابيين 
فــي آرائهــم حــول مجريــات النــدوة التــي أقيمــت لعــرض فلســفته الفكريــة وغربلــة كتاباته وقصصــه، فهــم يجتمعون 
فــي إنــه كان مثــااًل بــارزًا لنضــال وطمــوح الكاتــب والروائــي. إن مرحلة النضــال التي خاضها عبــداهلل زاخــرة بالكثير من 
الحــوادث المهمــة، فهــو شــعلة مــن الحمــاس واالســتعداد والتضحيــة والفداء مــن أجل الخــالص من قبضة االســتعمار 
وإحــالل الحريــة والديمقراطيــة العادلــة. مــن أرض القضيبيــة من هــذه المنطقة التي تخــرج منها الكثير مــن  العناصر 
المتفوقــة علــى األصعــدة والمســتويات كافــة، وكان طبيعيــا أن يخــرج مــن بينها رجــال يحملــون فكرا نضاليــا ومنهم 
هــذا المناضــل الــذي بــرز علــى الســاحة السياســية كواحــد مــن أشــهر الكتــاب ثقافــة بأفــكاره النيــرة وحســه الوطنــي. 

سوف يبقى عبداهلل خليفة كوكبا منيرا ضد القوى الظالمية
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o بقلم /  النقابي عبداهلل حمزه 

لـيـنهضوا المـتـقاعـدون بإتـحادهم
البعض  لبعضنا  أحوجنا  ما 
في  المتقاعدين  ــوج  أح ومــا 
وأوضاعهم  ظروفهم  مثل 
صفوفهم،  لــرص  لوحدتهم 
للمتقاعدين  الوطني  واألتحاد 
هو بادرة طيبة تعبر عن حاجة 
من  لتنظيم  المتقاعدين 
حقوقهم  عن  ويدافع  يمثلهم 
فعندما  مواقفهم.  ويــوحــد 
قرروا تشكيل إتحادهم الوطني 
الحقيقية   الرافعة  وضــعــوا  
يمثل  ــرًا  ــب ــن وم لقضايهم 
كانت  تلك  ووحدتهم.  إرادتهم 
خطوة تضع أولى لبنات الطريق 
أمامنا لتتحدد البوصلة ونحشد 

قوانا ونعالج قضايانا.
بقوة  لندعم  ــوة  دع ــذه  وه
ألتحاد   التنفيذي  المجلس 

إرادتنا  لتحقيق  المتقاعدين 
تتحقق  لن  والتي  وأهدافنا 
وتحمل  الجهود  بتظافر  إال 
الفردية والجماعية  المسؤولية 
المهام  ــر  ــث أك ــا  ومـ مــنــهــا، 
فأجندة  أمامنا،  والمسؤوليات 
بمهام  مليئة  المتقاعدون 
و  للتنفيذ  بحاجة  التي  العمل 
فإتحادنا  والمحاسبة،  المتابعة 
وبإمكانياته  والجديد  الوليد 
المحددة  وقدراته  المتواضعة 
الجميع  وقـــوف  ــى  إل بحاجة 

بجانبه ودعمه.
قصور  مــن  ــرغــم  ال وعــلــى 
العمل  وزارة  وتهرب  التشريع 
األتحاد  بهذا  ــراف  ــت االع فــي 
الضروس  حربها  مــن  كجزء 
لنقابات  الــحــر  ــاد  ــح األت ضــد 

اتحاد  ان  اال  البحرين  عمال 
المتقاعدين ًأصبح البيت الثاني 
الذي يقع علينا  مسؤولية بنائه 
به ودفعه  والنهوض  وتطويره 

إلى األمام. 
متقاعد  كل  على  ويتوجب 
شأنه  مــن  يقلل  ال  أن  منا 
في  دوره  وأهمية  ــه  ــدرت وق
يركن  وأن ال  واألسهام  العطاء 
دوره  متناسيًا  اآلخرين  لــدور 
فنحن  ومسؤولياته،  وأهميته 
البناء  ومراحل  البدايات  أمام 
والتأسيس والتي قد يبادر بها 
للتضحية  نفسه  نذر  منا  فريقًا 
زيمة  ــن...  ــريـ األخـ ــة  ــدم وخ
المجموعة ووحدتهم وحرصهم 
به  والنهوض  أتحادهم  على 
ودعمه بالمشاركة الفعلية التي 

على  إتحادنا  تطور  إلى  تؤدي 
المستويين الكمي والنوعي.

إنها مسؤوليتنا جميعًا التي 
ونعاهد  بها  نفي  أن  يجب 

بإنجازها وتحقيقها. 

االجـــــازة الـسـنـويــة  
في  العمل  ــون  ــان ق ينظم 
القطاع األهلي رقم 36 اإلجازات 
السنوية و تفصل المادة رقم 58 
من الباب الثامن  هذا القانون و 

هو كما يلي : 
  )60( المادة  حكم  مراعاة  مع 
يستحق  ــون،  ــان ــق ال هــذا  ــن  م
خدمة  في  أمضى  الذي  العامل 
واحدة  سنة  مدة  العمل  صاحب 
تقل  ال  سنوية  إجازة  األقل  على 
األجر  مدفوعة  يومًا  ثالثين  عن 
كل  عن  ونصف  يومين  بمعدل 
خدمة  ــدة  م قلت  إذا  و  شهر. 
إجازة  استحق  سنة  عن  العامل 
في  قضاها  التي  المدة  بنسبة 
النزول  للعامل  يجوز  وال  العمل. 
أن  ولــه  ــازة،  اإلجـ في  حقه  عن 
يتقاضى عنها مقاباًل نقديًا طبقًا 
لحكم الفقرة )ب( من المادة 59 

من هذا القانون.
عام  يناير  شهر  منتصف  في 
الموارد  دائــرة  استهلت   2015
مع  اجتماعات  بسلسلة  البشرية 
العمال من مختلف الدوائر وذلك 
التي  التعديالت  شرح  اجل  من 
و  االدارة  بين  التوافق عليها  تم 
تقييم  نظام  بخصوص  النقابة 
بالعامل.  الخاص  السنوي  االداء 

و تناول ممثلوا الموارد البشرية 
في هذا االجتماعات نقاط مختلفة 
و  السنوية  االجــازة  رصيد  منها 
الحد االقصى لها، حيث ذكروا أن 
االقصى  الحد  هو  فقط  يوم   50
لدية  عامل  كل  يخسر  سوف  و 
رصيد اجازات أكثر من هذا الحد 
بمقدار عدد االيام التي تزيد عن 

الحد المذكور.
هو  ما  له  الترويج  تم  ما  إن 
الخدمة  قانون  من  مقتبس  اال 
في  التحريف  بعض  مع  المدنية 
القانون  مضمون  وفي  االرقــام 
القانون   هــذا  أن  كما  كذلك، 
موظفين  على  فقط  ينطبق 
القطاع العام و رقم هذا النظام 
و  السنوية  اإلجــازة  نظام   601
من  السادسة  بالمادة  بالتحديد 
ما  فيه  يذكر  التي  النظام  هذ 

يلي :
لتجميع  ــى  ــل األع الــحــد   -6

اإلجازات السنوية: 
المسموح  األعلى  الحد  أ - 
بنقله للسنة التالية هو 75 يوم 

عمل.
في  المشرفين  عــلــى  ب- 
التنسيق  المستويات  جميع 
تحت  العاملين  الموظفين  مع 

زمني  ــدول  ج لوضع  إشرافهم 
مراعاة  مع  الموظفين  إلجــازات 
ظروف العمل وظروف الموظفين 
إلجازاته  الموظف  لتفادي خسارة 
السنوية الزائدة عن الحد األدنى 

المسموح به.
النظام  هــذا  يتضمن  ال  ج- 
إجازة  راتب بدل  استثناءات لدفع 
لتجاوز  الموظف  خسرها  سنوية 
به بسبب  المسموح  األعلى  الحد 
في  الموظف  أو  اإلدارة  إخفاق 
اإلجازات  تخطيط  من  االستفادة 
إذ  النظام  هذا  متطلبات  حسب 
ــازات  اإلج ومنح  تخطيط  يجب 
لتجنب  منتظم  بشكل  السنوية 

خسارة اإلجازة المكتسبة.
الغير  االساليب  هــذه  مثل 
الموارد  دائرة  قبل  من  مسؤله 
ال  قوانين  عن  بترويج  البشرية 
اجل  من  البا  عمال  على  تنطبق 
اقترفتها   . إدارية  اخطاء  تصحيح 
إدارات متالحقة ضد العمال وذلك 
بحرمانهم من االجازات السنوية 
العمال  إلخـــالص  بنتيجة  أو 
إجــازات  من  انفسهم  وحرمان 
العاملة  اليد  نقص  لسد  سنويه 
في بعض الدوائر االنتاجية. يثير 
قلق العمال مما قد يسبب إرباك  

سوف  شــك  بــال  ــذا  وه للجميع 
االنتاجية  العملية  على  ينعكس 
االجــدر  فكان   . مباشر  بشكل 
بضرورة  العمال  تثقيف  يتم  أن 
من  بدل  السنوية  االجازات  أخذ 
الخسارة،  و  الترهيب  اسلوب 
الموارد  دائــرة  على  يجب  وكان 
الشركة   إداري  تثقيف  البشرية 
على  توجيهم  و  العمل  بقوانين 
السنوية  االجــازات  منح  يتم  أن 
للعامل بشكل دوري بداًل من ان 
بخسارتهم  العمال  ترهيب  يتم 

لتلك االجازات .
في ظروف و بيئة عمل مثل البا 
يتهاون  ال  ان  العامل  على  يجب 
بإخذ االجازة السنوية الخاصة به. 
و  نشاطه  تجديد  اجل  وذلك من 
الذي  اإلجهاد  من  جسدة  إراحة 
مما   . يومي  بشكل  يمارسه 
صحته  على  بالمحافظة  يساهم 
بشكل عام . ولذا نطلب من جميع 
أخذ  ضرورة  إغفال  عدم  العمال 
االجازة السنوية بشكل منتظم و 
عدم استغالله من قبل االداريين 
ان يتم  الممكن  لسد نقص من 
عدم  و  أكثر  عمال  بتوظيف  حله 
التكلفة  تخفيض  على  الموافقة 

على حساب صحة العامل نفسه.
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مكان التاريخ 
الحادث

 نتائج التحقيق التقييم مالحظاتتفاصيل الحادث 

2015/2/1
الورش 
المركزية

بينما كان العامل يزيل غطاء محرك مركبة متعددة 
اإلستعماالت بواسطة الرافعة، حاول تحريك الغطاء 

بيده و أثناء ذلك إنحشرت صبعه بين غطاء المحرك و 
المحرك  مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة

نصحت إدارة القسم بضرورة  
مراجعة »خطوات السالمة في 

العمل«  و ذلك عن طريق 
مراجعة »تقييم المخاطر« 

إصابة 
طفيفة

تبين أن خطوات السالمة 
في العمل ال تغطي المخاطر 
المحتمل حدوثها بالقسم. 

المسبك 2015/2/62

بينما كان عامل المقاول يزيل سبيكة األلونيوم 
تزن 10 كجم من الموقع يدويًا، انحشر إصبعه بين 

السبيكة والحزمة مما إدى الى إصابته بكسر.
ضرورة مراجعة خطوات عملية 

الربط اليدوي
إصابة 

متوسطة

تبين أن سبب الحادث يكمن 
في المعدات التي ال تعمل، 

مما يجبر العمال على الربط 
اليدوي و قلة المراقبة.

2015/2/7
قسم 
الطاقة

بينما كان عامل المقاول يساعد عامل البا في رفع 
غطاء التوربينات المروحية، تحرك الغطاء فجأة 

وإرتطمت يد عامل المقاول.

على إدارة صيانة الطاقة ضرورة 
التركيز على المخاطر و المراقبة 

المسبقة.
إصابة 

متوسطة

تبين أن إجراءات السالمة لم 
تطبق و لم يتم توعية عامل 

المقاول مسبقًا

2015/2/9

الورش 
المركزية

قسم 
اللحام

بينما كان عامل البا يطرق صفيحة معدنية صغيرة. 
تحركت و إرتدت الصفيحة و ضربت جبهة العامل مما 

أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

على إدارة قسم الورش 
المركزية توفير  آآلالت 

الهيدروليكية التي تعمل 
على تثبيت القطعة المعدنية 

الصغيرة.

إصابة 
طفيفة

تبين ان اإلدارة لم توفر 
الجهاز المناسب لتثيبت و 

تعديل القطع المعدنية وأن 
خطوات السالمة المتبعة ال 

تتناسب مع العمل.

2015/2/12
قسم 

الكربون 
1-2

بينما كان العامل يقوم بمزاولة عمله بمنطقة 
األفران، و بعد أن دخل غرفة التحكم بالرافعة، سقط 
بسبب عدم تثبيت قطعة األرضية بإحكام، مما  أدى 

إلى إصابته بآالم في ظهره وركبته اليسرى.

نصح فريق الصيانة على ضرورة  
التأكد من وضع األرضية  

وأنها آمنة قبل تسليم العمال 
أعمالهم و مهامهم.

إصابة 
طفيفة

تبين أن عمليات الصيانة  
لألرضيات غير كافية.

2015/2/16
خط 

الصهر 4
غرفة 7

عندما خرج العامل من قسم الصهر، صدمته سيارة 
نقل المعدات التي كان يقودها زميله في العمل مما 

أدى الى اصابه  كتفه األيمن وأسفل الظهر.

ضرورة مراجعة خطوات السالمة 
بالعمل للتأكد من أولويات 

حركة سير المركبات بالمصهر.

حادث ذو 
إحتمالية 

عالية

تبين عدم وجود مخطط 
واضح بالقسم تحدد أولويات 

حركة سير المركبات.

2015/6/16
محطة 
معالجة 
األبخرة 4

أنفجر صندوق التوصيالت الكهربائية للمروحة 
الرئيسية مما أدى إلنقطاع التيار الكهربائي عن محطة 
معالجة األبخرة رقم 4 ومزود الكهرباء لخط الصهر 3.

ضرورة عمل برنامج الصيانة 
الوقائية و ذلك  لتجنب وقوع 

حوادث من هذا النوع.

حادث  ذو 
إحتمالية 

عالية

تلف العوازل السيراميكية 
بسبب ضعف الصيانة 

الدورية.

2015/2/20

قسم دعم 
خدمات 
المصهر 

بينما كان العامل يقوم بعملية تحضير الغطاء 
المعدني لبوتقة شفط األلومنيوم. وقع غطاء سلك 
التعليق للرافعة 56T التي تزن أكثر من 20 كجم 

بجانب العامل على مسافة متر واحد.

أكدت اإلدارة أنها ستقوم بإتباع 
طرق أكثر أمانًا.

حادث 
وشيك ذو 
احتمالية 

عالية

تبين أن الطريقة المتبعة 
لحمل وتقليب أغطية 

البوتقات غير آمنة ويفوق 
قدرة تحمل الرافعة للوزن.

2015/2/20
خط 

الصهر 
 3-1

 بينما كان سائق العربة قادمًا من الجنوب إلى 
الشمال، فقد السيطرة فجأة و ضرب الغطاء الذي 
يغطي خلية الصهر مما أدى إلى إرتطام إطارات 

السيارة األمامية بالخلية، و نشوب حريق في  العربة 
في الجانب األيمن و علق السائق داخل العربة.

ضرورة عمل خطة طارئة لمثل 
هذه الحوادث و خاصة عندما 

يكون السائق عالقًا داخل 
المركبة

حادث 
حريق، 
و حادث 
وشيك  

تبين أن إجراءات السالمة 
المتبعة ال تتناسب مع 

الحوادث الطارئة، و أن حادثًا 
مماثاًل وقع في وقت  السابق 

و لكن لم تتخذ اي اجراءات!

 2015/2/24

2015/2/26

قسم 
الطاقة

قسم 
الطاقة 
غرفة 

التحكم 
خط 

الصهر 3

بينما كان عامل المقاول يحاول إستعمال المفك 
الهيدروليكيإلزالة البراغي،أنحشرت يده بين اآللة و 

بين الصفيحة مما أدى إلى إصابته  بجروح.

بينما كان عامل المناوب يقوم بالفحص الروتيني 
لغرفة تحكم الطاقة للخط الصهر 3، وجد أن الغرفة 

مظلمة، وعند فحصه ألسباب إنقطاع التيار تبين 
أن الوحدة الخارجية لمكيف الهواء قد احترق مسببًا 

إنقطاع في التيار الكهربائي

أكدت النقابة على ضرورة 
توعية العمال المقاولين 

بإجراءات السالمة المتبعة في 
الشركة. 

ضرورة التأكد من أن الصيانة 
الوقائية للمكيفات تتم بصورة 

صحيحة 

إصابة 
طفيفة

حادث 
حريق

ال يوجود تواصل بين إدارة 
القسم و عمال المقاول 

بسبب اللغة ولم يدربه احد 
على  خطوات السالمة.

تبين أن البيئة المحيطة 
وعملية الصيانة الغير 
منظمة و الغير مالئمة 
تسببت بإحتراق مكيف 

الهواء

بعض اإلصـابات والحـوادث الوشيكة الوقـوع لشهر فبراير
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ينتظر العمال في البا بفارغ الصبر 
التي عادة ما تكون  الزيادة السنوية 
السادسة  المحاسبية  الفترة  في 
تقييم  يتم  حيث  السنة(.  )منتصف 
اربعة شهور على اساس  العامل كل 
1% لتكون محصلة السنة بحد اقصى 
على  تعتمد   %2 الى  باالضافة   .%3
 %2 و  المرضية  ــازات  األج ايام  عدد 
اخرى على عدد األيام التي تأخر فيها 
مواظبا  العامل  كان  فكلما  العامل. 
 %7 تقارب  سنوية  زيادة  على  حصل 

سنويا.
فحسب القانون المتفق عليه بين 
النقابة واألدارة التنفيذية يجب على 
المسئول المباشر والمراقب الجلوس 
كل اربعة شهور مع العامل لتقييمه  
تحدد  والتي  التقييم  ورقة  من خالل 
النقاط التي يجب مكافاءة او محاسبة 
التقييم  واعطائه  عليها  العامل 
نفسه  تطوير  طريقة  في  ومناقشته 
اجل  من  السابقة  االخطاء  لتالفي 
التقييم  اكبر في  زيادة  حصوله على 

التالي.
تم  الذي  التقييم  ان  المؤكد  من 
التنفيذي  الرئيس  ادارة  مع  اقــراره 
شمت  لورنت  العظيم  أللبا  السابق 
في  الحاليين  المسؤولين  يعجب  ال 
بما  يقومون  فهم  وعليه  االدارة 

وحرف  تحوير  اجل  من  يستطيعون 
مسارها  عن  السنوية  الزيادة  فكرة 
الموارد  مدير  يقوم  فمرة  الطبيعي. 
الى  الكتروني  بريد  بارسال  البشرية 
عدم  منهم  يطلب  الــدوائــر  ــدراء  م
من   %1 تفوق  زيادة  العمال  اعطاء 
اصل 3% او يقوم هو نفسه بجوالت 
مدير  كل  اقناع  اجل  من  مكوكية 
المراقبين  على  بالضغط  حده  على 
زيادة  والمشرفين من اجل تخفيض 

العمال.
الحملة  هــذه  النقابة  وتــداركــت 
اخرى ألفشال مسعى  األدارية بحملة 
العمال  زيادات  تخفيض  في  االدارة 
للتوضيح  مدير  كل  زيارة  طريق  عن 
هذا  مع  يقف  ان  خطورة  مدى  عن 
الذين  العمال  ضد  الجديد  المسعى 
القيام  يقومون بجهد جبار من اجل 

بعملية االنتاج.
بالتصدي  أيضًا  النقابة  وقامت 
العمال  لها  يتعرض  التي  للمشاكل 
ولكن  السنوية،  الزيادة  بخصوص 
عمال  لدى  حقيقية  مشكلة  وجدت 
والذين  انفسهم  البشرية  الموارد 
زيادتهم  استقطاع جزء كبير من  تم 
ولكنهم لم يقوموا بتسجيل شكواهم 
ان  احساسهم  بسبب  النقابة  لدى 

مستوى التهديدات بحقهم جدية.

العامل آخر من يعلم ...

المدير الجديد والدرجة الثامنه
يتعمــد هــذا المديــر فــي تأخيــر ترقيــة قدامــى العامليــن بحجــة 
الشــهادة العليــا ويطبــق عليهــم امتحــان جامعــة أكســفورد 
 » فشــلتونه  ترقيــه  مــال  مــو  أنتــوا   « ويعايرهــم  العالميــة 
» مــا تعــرف تكتــب .. ماتعــرف تقــرأ .. مــا تعــرف .. مــا تعــرف...« 
ــك  ــادي : وين ــل ين ــي العم ــكلة ف ــة والمش ــد المصيب ــن عن ولك
ــة ؟ ــذه األزدواجي ــاذا ه ــبع؟ فلم ــك يالس ــوف؟؟ وين ــج الص ــا عتي ي

ليش ؟؟!!
مســئول فــي إحــدى دوائــر الكاربــون يتآمــر علــى عمالــه 
بعــدم التنســيق معهــم فــي ترتيــب إجازاتهــم الســنوية التي 
يســتخدمونها للمراجعــة فــي أوقــات امتحانــات الجامعــة، 
وبســبب عــدم تعاونــه حدثت أضــرار على تحصيلهم الدراســي 
ــة  ــف الجامعي ــف المصاري ــال تكالي ــل العم ــن تحم ــم م بالرغ
مــن جيبهــم الخــاص وذلــك بهــدف تطويرهم النفســهم ؟؟!!!

ــدة  ــاليب جدي ــتخدام اس ــا باس ــي الب ــدراء ف ــض الم ــام بع ق
لتقييــم الزيــادة الســنويه. فالبعــض منهــم قام بملــئ ورقة 
الزيــادة الســنوية بالقلــم الرصــاص ليقــوم بعــد ان يريهــا 
العامــل بمحــو مــا كتبــه وتخفيــض قيمــة الزيــادة الســنوية 
فــي ســبيل الحصــول علــى رضــى مســؤليه. والبعــض اآلخــر 
مــن المــدراء قــام بوضــع  تقييــم ممتــاز للعمــال فــي ورقــة 
ــم  ــه ل ــى ان ــل عل ــىء العام ــة يتفاج ــي النهاي ــم و ف التقيي
يحصــل علــى الزيــادة الموقعــه عليــه بســبب ان المديــر قــد 
ــن  ــد م ــة تهدي ــتالمه مكالم ــد اس ــادة بع ــر الزي ــام بتغيي ق

دائــرة المــوارد البشــرية.

تصميم العامل / عادل نوروز  

الزيادة السنوية المغشوشة !!

مـشـاكـل عـمـالـيـة 



الـعامل غوبي تالرج 

5 دقائق إضافية .. !!

الضغط  اإلدارة  عاودت  لقد 
ناحية  مــن  الموظفين  على 
العمل،  من  اإلنصراف  توقيت 
لمدة  اإلنتظار  عليهم  وفرضت 
وقت  إنتهاء  بعد  دقائق  خمس 
بأن  متعذرَة  الرسمي،  الــدوام 
تمام  في  الشركة  من  الخروج 
الساعة الثالثة يعني أن العامل 
قد أوقف عمله قبل إنتهاء فترة 
هي  ــذه  وه الرسمية،  العمل 
تقوم  التي  األولى  المرة  ليست 
بالضغط  الشركة  إدارة  فيها 

ناحية  من  نفسيًا  العمال  على 
وقت اإلنصراف، وعليه قد تلقت 
الشكاوي  من  العديد  النقابة 
من قبل العمال على هذا القرار 
تعسفيًا  قـــرارًا  وجــدوه  ــذي  ال
الضغط  سوى  هدف  له  وليس 

على العامل بكافة الطرق.   
الشركة  إدارة  تقوم  وعليه   
بأسماء  أسبوعيا  قائمة  بإرسال 
الذين خرجوا  الموظفين  جميع 
الساعة  قــبــل  الــشــركــة  ــن  م
المشرفين  جميع  إلــى   3:05

والمراقبين في األقسام التخاذ 
اإلجراءات الالزمة في حقهم.  

المشكلة  هذه  أصبحت  وقد 
ــمــال شــركــة الــبــا،   ــث ع حــدي
أجرت  حيث  هنا  دور  وللنقابة 
عدة مقابالت مع عمال الشركة 
حيث  الموضوع  هذا  بخصوص 
الشديد  إستيائهم  عن  عبروا 
واعتبرو هذا االجراء غير قانوني. 

ومنهم من تسائل :
هل اإلنتظار بعد إنتهاء مدة 
ضمن  مــن  الرسمية  العمل 

قوانين الشركة أو وزارة العمل؟

وقال آخر: 
ــعــوض الــشــركــة  هـــل ســت
العمال المدة التي سيقضونها 
عملهم؟؟  فترة  إنتهاء  بعد 
في  دقائق   5 مدة  جمعنا  فلو 
سيكون  محاسبية  فترة  كل 
إضافي  أجر  ساعتين  المجموع 

لكل عامل. 
إدارة  إلــى  اإلجــابــة  ونــتــرك 

الشركة؟!!!

زيارة قـسم ) التاك (  
مجلس  وأعضاء  رئيس  اجتمع 
بعمال  البا  عمال  نقابة  إدارة 
المنصهر  المعدن  نقل  ــرة  دائ
مواضيع  ــدة  ع ــول  ح ــاك(  ــت )ال
العمل  ببيئة  متعلقة  عمالية 
التي يعملون فيها، حيث يعاني 
عربات  سائقي  من  العمال  اغلب 
من  المنصهر  المعدن  توصيل 
بالمركبات  فنية  امور  مجموعة 
ذلك  على  ومثال  يقودونها  التي 
للمرايا  بالنسبة  الرؤية  تدني 
وجود  إلــى  باإلضافة  الجانبية 
اهتزازات غير طبيعية في بعض 

بعض  هناك  أن  كما  اآللــيــات، 
التي تسير  الطرق  المعوقات في 
منحنيات   مــن  اآللــيــات  عليها 
غير  طرقات  ووجــود  ومنحدرات 
سير  على  تؤثر  مما  مستوية 

المركبة خالل نقل المعدن.
العمال  لدى  آخر  جانب  ومن 
العمالية  المطالب  من  مجموعة 
ملفات  تأخر  مــوضــوع  ابــرزهــا 
وضياع  الثامنة  للدرجة  التقييم 
األقتراحات  يقدم  مــن  حقوق 
في  العمال  بــات  فقد  الجيدة، 
وصول  تأخر  أسباب  حيال  حيره 

يقال  فتارة  التقيمية،  ملفاتهم 
الدائرة  من  التأخير  بــأن  لهم 
التأخير  أخــرى  وتـــارة  الطبية 
والعمال  القسم  إدارة  من  يأتي 

ضائعون بين الطرفين.
لموضوع  بالنسبة  ــا  وأمـ  
قدم  فقد  الجيدة  اإلقتراحات 
المقترحات  من  العديد  العمال 
العمل  التي من شأنها أن تطور 
وينتظرون في المقابل المكافئة 
مرور  ومع  المقترحات  تلك  نظير 
الوقت بأن المقترح قد تم سلبه 
وهذا  آخرون،  قبل  من  وتنفيذه 

بحد ذاته ضياع للحقوق.
وقد طالب العمال من النقابة 
والتحقق  النظر  الدائرة  مدير  و 

من المواضيع التي طالبوا بها. 
مدير  وعــد  المقابل  وفــي 
ولجان  فرق  تشكيل  إلى  الدائرة 
المواضيع  مــن  لتحقق  بحث 
اين يوجد  األعتبار  والنظر بعين 
تصحيح  لحين  والخلل  التقصير 
المناسبة  الحلول  وإيجاد  المسار 
لجميع المشاكل التي تم طرحها 
يكون  ــان  ب رغبته  على  وأكــد 

العمال في الدائرة راضيين.

من  التخلص  الطاقة  قسم  إدارة  حاولت 
بوظيفة  يعمل  الذي  و  تالرج   غوبي  العامل 
ألبا  في  عمل  ان  بعد  الطاقة  بقسم  مراقب 
هذا  خلفيات  وتأتي  سنة.    23 من  ألكثر 
االجراء بعد ان اصيب العامل المذكور بمرض 
خبيث في المخ نتج عنه ورم احتاج استئصاله 
لثالث عمليات اجريت له  و عائلته في الهند. 
وكان العامل المذكور قد جدد العقد الخاص 
القسم  إدارة  ولكن   .2016 سبتمبر  الى  به 
عدم  بغية  مرضه  بعد  منه  التخلص  ارادت 
دفع تكاليف عالجه. وقد اشرفت االدارة العليا 
بالقسم في ادارة عملية الفصل وتم تحديد 
عمل  يوم  كأخر  23/فــبــرايــر/2015  تاريخ 
النقابة  قامت  ان  وبعد  المذكور.   للعامل 
باالتصال باالدارة التنفيذية تبين أن الرئيس 
تيم موري و نائبه السيد عيسى عبداللطيف و 
السيد علي البقالي ليسوا على علم بالتصرف 
الفردي الذي قامت به دائرة الطاقة بالتعاون 

مع بعض االطراف في دائرة الموارد البشرية.
عن  الطاقة  دائــرة  رئيس  مكالمة  وبعد 
علم  على  انــه  تبين  العامل  هــذا  موضوع 
كامل بمجمل العملية وانه يعتبر تحمل ألبا 
من  أكبر  جميل  هو  العامل  عالج  لتكاليف 
رئيس  اضاف  و  البا  عمال  احد  بحق  الــالزم 
هناك  كان  اذا  يرى  سوف  بانه  الطاقة  دائرة 
»شيئ« اخر يستطيع تقديمه لهذا العامل!!. 
كان  تالرج  غوبي  العامل  ان  الذكر  يجدر 
من العمال الذين اتبعوا تعليمات مدير عام 
السابقة  السنوية  الزيادة  تقييم  في  الدائرة 
حيث امره بتقليل زيادة العمال بشكل كبير 
مما احدث  مشكلة حقيقية في قسم الطاقة 
العمال  من  غوبي  ان  ورغم  لذالك.  نتيجة 
المخلصين إلدارة  الطاقة اال ان هذا لم يشفع  
له عند هذا المسؤول الذي اختار التخلص منه 
في أصعب لحظات حياته. والجدير بالذكر ان 
العامل غوبي تالرج قد فقد احد ابنائه الثالثة 

المرض  هذا  اصابه  وبعدها  شهور   6 قبل 
تبرعات  بجمع  حاليا  النقابة  وتقوم  العضال. 
للعامل غوبي من أجل مساعدته على تخطي 

الظروف االستثنائية التي يمر بها.

o العامل غوبي تالرج
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نجمة الخليج...

 بقلم / إبراهيم الكوهجي 

نجمــة الخليــج هــي عنــوان لقصــة قصيــرة كتبهــا االديــب و المناضــل 
الوطنــي الراحــل عبــداهلل خليفــة فــي عــام 1975 ضمــن مجموعــة قصــص 
ــذه  ــن له ــة تكم ــتاء. االهمي ــن الش ــاب لح ــي كت ــا ف ــم اصداره ــرة ت قصي
ــوء  ــال واللج ــي للعم ــال المطلب ــن النض ــوذج م ــي لنم ــا تحك ــة بأنه القص
لالضــراب عــن العمــل بعــد ان فشــل بهــم الســبل لتحقيــق مطالبهــم 
ــات  ــت الحري ــث كان ــة ، حي ــرة الصعب ــك الفت ــي تل ــروعة ف ــم المش و حقوقه
ــة،  ــة االمني ــت المالحق ــع تح ــة تق ــركات العمالي ــة و التح ــية ممنوع السياس
لــذا لــم تكــن المطالــب العماليــة موضــع االعتــراف مــن قبــل أغلبيــة أصحاب 
العمــل و الســلطة، و كان ينظــر الي تحــرك عمالــي عنــد المطالبــة بحقوقهــم 
بانهــا بدايــة لشــغب عمالــي و عمــل تخريبــي يضــر باالقتصــاد الوطنــي. تلك 
كانــت الوصفــة الجاهــزة التهــام نشــطاء العمــال وبغــرض ابعــاد العمــال عن 
التحــركات المطلبيــة العماليــة، و هــي كانــت السياســة المتبعــة فــي حقبــة 

ــة. قانــون أمــن الدول

قصــة نجمــة الخليــج كتبهــا الكاتــب الراحــل بعــد االضــراب التارخــي لعمــال 
ألبــا فــي عــام 1974 بقيــادة نقابــة ألبــا آنــذاك و في فتــرة الحريات النســبية 
و وجــود برلمــان منتخــب، و بالرغــم مــن ذلــك فــأن االضــراب تــم قمعــه و 
ــلطة و  ــت الس ــد قام ــال، و ق ــطاء العم ــاء االدراة و نش ــم أعض ــال معظ اعتق
الشــركة بحملــة اعالميــة واســعة للنيــل مــن ســمعة هــذا التحــرك العمالــي 
ــة  ــي. و لالهمي ــي لالقتصــاد الوطن ــي، و ابرازهــا بأنهــا عمــل تخريب المطلب
ننشــر فقــرة مــن القصــة ذاتهــا عندمــا يــدور الحديــث بيــن رئيــس المصنــع 

و مســؤل العمــال ))- اذن هــي مؤامــرة واســعة النطــاق؟

- نعم مؤامرة كبرى لتخريب اقتصادنا..
وقف الرئيس لحظة صامتا. ثم قال بقوة و حسم:

ــة  ــائعات المخيف ــر الش ــم. انش ــل.  هدده ــم بالعم ــاول اقناعه ــب و ح - اذه
بينهــم. راقــب ســالم جيــدا.

- حاضر، حاضر.((

ــخ  ــن التاري ــزء م ــا ج ــة، و لكنه ــة طويل ــرة زمني ــوم فت ــس و الي ــن االم بي
ــة  ــذه المقال ــي ه ــا ف ــا يعنين ــا ، و م ــي وطنن ــة ف ــة العمالي ــي للحرك النضال
ال النبــش فــي تلــك التضحيــات التــي قدمهــا نشــطاء العمــال، بــل التأكيــد 
االرضيــة  لهــا  العماليــة أصبحــت  والمطالــب  التحــركات  تلــك  أن  علــى 
ــن  ــل م ــم العم ــال و نقاباته ــكان العم ــا بام ــن خالله ــي م ــة ، والت القانوني
ــل  ــي ظ ــة ف ــة واقع ــت حقيق ــج أصبح ــة الخلي ــة نجم ــا. و قص ــل تحقيقه أج
ــرتها  ــا نش ــات له ــن النقاب ــر م ــك ، و كثي ــة المل ــي لجالل ــروع االصالح المش
ــرات  ــذه النش ــا، و ه ــال ألب ــة عم ــرة نقاب ــا نش ــة و تتقدمه ــة الخاص الداخلي
ــا  ــة قضاي ــوزع بيــن العمــال و بيــن قطاعــات مختلفــة فــي المجتمــع ناقل ت
ــة  ــأدارة ذاتي ــدر ب ــي تص ــة ، وه ــطتهم المختلف ــاكلهم و انش ــال و مش العم
و مــن المشــاركات و االســهامات المتعــددة مــن العمــال . و ليــس هــذا 
فقــط ، بــل اصبــح االضــراب لــه ســند قانونــي و يجــوز اللجــوء اليــه فــي حالــة 
فشــل كل الســبل و الوســائل التفاوضيــة بيــن العمــال و نقاباتهــم لتحقيــق 
مطالبهــم المشــروعة مــن جهــة و بيــن ادارة الشــركة مــن جهــة اخــرى، و لــم 
يعــد تلــك الحمــالت االعالميــة و التشــويهية و النعــوت التخريبيــة  للتحركات 
العماليــة المطلبيــة تالقــي صــدى بيــن اوســاط المجتمــع فــي ظــل االجــواء 
ــة  ــي لجالل ــروع االصالح ــن المش ــة م ــات االيجابي ــة و االنعكاس الديمقراطي

الملــك.

ــل  ــًا بالكام ــن مطابق ــي البحري ــد ف ــار الجدي ــون اإليج ــدو قان يب
للقانــون رقــم 4 لســنة 1996 و الــذي صــدر فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة حيــث عمــل القانــون الجديــد رقــم )27( و الصــادر ســنة 
2014 بآليــة توثيــق عقــود اإليجــار إلعطائهــا الصفــة التنفيذيــة 

الجبريــة دون الرجــوع إلــى القضــاء  اال فــي مرحلــة التمييــز.

و مــع إن الترتيبــات اإلجرائيــة مــن توفــر مكتــب لــدى البلدية من 
أجــل التصديــق علــى عقــد اإليجــار أو فــي مكاتــب التوثيــق فــي 
وزارة العــدل ال تبــدو إنها جاهز من أجل إســتقبال المســتأجرين و 
المؤجريــن مــن أجــل التصديق علــى عقودهم إال أن هــذا القانون 
ــه  ــم تطبيق ــوف يت ــث س ــتأجرين حي ــة للمس ــة قوي ــر ضرب يعتب
عليهــم بعــد 3 ســنوات إذا كان مــن أصحــاب العقــود القديمــة.

حيــث أن قانــون اإليجــار القديــم كان قــد أوقــف أي تغييــر 
ــة  )  ــق القديم ــى المناط ــبة إل ــار بالنس ــد اإليج ــاء اي عق أو إنه
المنامــة و المحــرق ( و الــذي حمــى فيهــا المشــروع المســتأجرين 
فــي أي زيــادة للقيمــة األيجاريــة للعقــار تحــت مســمى اإلمتــداد 

ــاري. العق

ان قانــون اإليجــار الجديــد قــد أعطــى أصحــاب العقــارات الفرصــة 
الكاملــة إلســتغالل القانــون لصالحهــم فــي ظــل عــدم التفــات 
المشــروع لمصلحــة المســتأجر و الــذي حصــل علــى حقــوق فــي 
ــر  ــد و ظه ــون الجدي ــه القان ــا ل ــم أفقده ــار القدي ــون اإليج قان
واضحــًا أن الهــدف الحقيقــي هــو إنهــاء كل عقــود العقــارات 

ــوم . ــًا بعــد 3 ســنوات مــن الي المعمــول بهــا قديم

ــتبعاد  ــتبداد و إس ــة لإلس ــار الفرص ــب العق ــي صاح ــذا يعط و ه
الســكان و ظهــور خيــار مــر و هــو إمــا أن يستســلم المؤجــر 
لتســعيرة صاحــب العقــار و يدفــع و أمــا أن يرحــل بزوجتــه و 
أوالده و أثــاث منزلــه إلــى مــكان ال يصلــح أن تتواجــد بــه عائلــة 

ــل. ــن قب ــوء م ــروف أس و ظ

فمعــدل الزيــادة الســنوية التــي تتــراوح بيــن 5% و 7% مــع إعطاء 
الحــق للمالــك بإنهــاء العقــد بإنتهــاء المــدة بالقــوة الجبريــة من 
خــالل عقــد اإليجــار الموثــق يفتــح الباب علــى مصراعيــه على باب 
خلفــي لزيــادة األجــر بنســبة مئويــة تتعدى هــذه النســبة و يكفي 
ــار  ــالء العق ــد إخ ــه يري ــتأجر بأن ــار المس ــب العق ــعر صاح أن يش
إلنتهــاء العقــد فيهــرع المســتأجر لزيــادة بنســبة علــى القيمــة 
اإليجاريــة بهــدف نيــل موافقــة المســتأجر علــى بقائــه ســنتين 
إضافيتيــن.و لألســف المجتمــع المدنــي نائمــا حيــث لــم نســمع 
ــد  ــه ال يوج ــد و كأن ــار الجدي ــون اإليج ــددًا بقان ــدًا من ــًا واح صوت
مــن هــو متضــرر !!! فهــل اصبحتــم كلكــم مــن اصحــاب األمــالك؟

قـانــون اإليــجــار الــجــديــد 
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تكون  ان  تعني  ال  الطائفية   
او  مسيحيًا  او  شيعيًا  او  سنيًا 
عقيدة  او  دين  اي  من  او  يهوديًا 
اخرى بقدر كونها مشاريع سياسية، 
والعقائد  ــان  واألديـ فالمذاهب 
سياسية  لمشاريع  تستغل  عندما 
تحمل بصماتها وابعادها الطائفية 
من  حينها  والبغيضة،  الخطيرة 
الديمقراطية  عن  التحدث  الحماقة 
وللطائفية  ــان،  ــس اإلن وحــقــوق 
الطائفية  اخطرها  متنوعة  اوجه 
الحقد  باطنها  التي  تلك  المبطنة 
 ، ، وظاهرها الحب والمودة  والكره 
القضاء  يمكن  الظاهرة  فالطائفية 
اسهل  بشكل  ومحاربتها  عليها 
تنخر  التي  الباطنة،  الطائفية  من 
جسد المجتمع وتقوم على تدميره 
وتفتيت اوصاله من الداخل ، فمن 
يجاهر  ممن  اســوأ  الحقد  يضمر 
بعدوى  اليسار  اصيب  هكذا  به، 
الطائفية المبطنة ، وفعل فعله في 

تمزيق اوصاله.
اليسار  ــف  ــص ات لــقــد          
األخرى  القوى  ووصفت  بالتقدمية، 
من  شئت  وما  والتخلف  بالرجعية 
شأنها،  من  تحط  التي  المسميات 
المسؤولية  خانة  في  وتضعها 
واإلرهــاب  التخلف  عن  التاريخية 
التطور  وإعاقة  والمرض،  والجهل 
والمدنية... مقابل اليسار التقدمي 
من  نهار  ليل  ــدا  اب يعمل  ــذي  ال
والعدالة  واالشتراكية  التقدم  اجل 
االجتماعي،  والرفاه  االجتماعية، 
والطائفية،  العنصرية  ومحاربة 
ولكن هذه الشعارات البراقة كانت 
تخفي وراءها واقعا سيئًا ينبئ عن 
اليسار  إلنحراف  الحقيقية  األسباب 

في بالدنا وفي الوطن العربي.
خلفية   على  اليسار  قام  لقد     
)القيادات  األفراد  مرجعية  اساسها 
ــرى  اخ بــعــبــارة    ) الــكــاريــزمــيــة 
تقوم  التي   ، الملهمة  الشخصيات 

واقع  من  الحزبية،  الهيمنة  على 
للقيادة  الخارقة  بالقدرات  اإلعتقاد 
تميز  حالة سلبية  وهي  للزعيم،  او 
العربي،  السياسي  الــواقــع  بها 
والجماعات  األحــزاب  تشترك  حيث 
والدينية  السياسية  واألنظمة 
واليسارية العربية بهذه الخاصية، 
الهوية  اختلطت  الحالة  هذه  وفي 
القائد،  الزعيم  بشخص  الحزبية 
الذي ادخل هذه األحزاب والجماعات 
في  انماط سلطة الهيمنة الحزبية، 
الملهمة  بالزعامة  اخــذت  عندما 
في  تقترب  الــتــي  )الــكــارزمــيــة( 
مفهوم  مع  وهيمنتها  طبيعتها 
تقوم  التي  التقليدية،  القيادة 
الدائمة،  بشرعيتها  اإلعتقاد  على 
إلنحراف  البداية  كانت  هنا  من 
اليسار الرجعي،  عندما غلب الجانب 
قياداتها  طبيعة  على  التقليدي 
الملهمة) الكارزمية(، ونتيجة لهذا 
مختزاًل  الحزب  او  الجمعية  اصبحت 
المركزية  اطار  في   القيادة،  في 
شعار  تحت  المشوهة،  الحزبية 
نادى  التي  الديمقراطية  المركزية 
بها لينين في سلسلة مقاالته في 
صحيفة  اإليسكرا )الشرارة(، يشرح 
فيها الشروط التي يتوجب توفرها 
في المنظمة الحزبية ، وقد جمعت 
في كتاب  )ما العمل( الذي سيتذكره 
اليساريون الرجعيون، ولكن لينين 
السياسية  واألوضاع  الظروف  عالج 
القرن  اواخــر  في  الروسي  للواقع 
إلى  نفيه  فترة  وفي   ، الثامن عشر 
وقد   ،1895 ديسمبر  في  سيبيريا 
الروسية  األوضاع  تعقيدات  تكون 
جعلته يبتعد قلياًل عن الماركسية 
جاء  كما  المركزية  عن  تبتعد  التي 
بها لينين، فالماركسية تقوم على 
المادية   ( التاريخ  جدلية  فلسفة 
التي   ) الجدلية  والمادية  التاريخية 
الشمولية  منطق  مــع  تتعارض 
والثوابت اومركزية البناء المؤسسي 

لذا  اوحزبيًا،  اجتماعيًا  كان  سواء 
فالمركزية الديمقراطية ليست من 

األدبيات الماركسية . 
 

الخلل في فكر اليسار 
الرجعي  

 
    مما سبق نستدل على بعض 
اليسار  فكر  فــي  الخلل  جــوانــب 
البدء عن  الذي تخلى منذ  الرجعي، 
البعد الفلسفي للمنهج الماركسي، 
لشروط  العملية  بالجوانب  واخذ 
نعود  وعندما   الروسية،  الثورة 
نجدها  الشعبية  الجبهة  لتجربة 
اللينينية  للتجربة  اعمى  استنساخًا 
تسمية  فــي  حتى  بمسمياتها، 
النشرة  الحزبية  اإليسكرا )الشرارة(، 
اليسار  حركة  تؤسس  لم  وبالتالي 
من  تنطلق  واعية  فكرية  قواعد 
واقعنا، مما تسبب في خلق هجين 
الحزبية  الطاعة  على  يقوم  حزبي 
وإرادة  قناعات  على  مبنية  الغير 
وامتثال  تنفيذ  هو  ما  بقدر  الفرد، 

أعمى إلرادة القيادة.  
   إن هذه المعادلة انقلبت بشكل 
العربية  والبالد  بالدنا   في  عجيب 
الروائح  انبعثت   عندما  ــرى،  األخ
الذي  الباطن،  العقل  في  الدفينة 
فعل فعله في استحضار اإلنحيازات 
الطائفية  والــمــيــول  الرجعية، 
في  دينية،  ال  وقــوي  لشخصيات 
بأبعادها  مموهة  اسطفافات 
الطائفية،  وبخلفياتها  السياسية 
وقد عملت العجائب بعد ان انشطر 
اليسار على خلفية مذهبية طائفية، 
اليسار  اي  بالرجعية  وصار مطبوعًا 
من  التقدمي  اليسار  ألن  الرجعي، 
هاوية  نحو  ينزلق  ان  الصعب 
يأخذ  ان  او   ، والمذهبية  الطائفية 
غير  الى  العرقي  التعصب  بقيم 
ذلك من عوامل التخلف ، ومواقفه 

صفة  عليه  اضفت  التي  هي  هذه 
التقدمية خالل العقود الماضية.  

قد  العدمي  المنطق  هذا  إن     
الغى مصداقية اليسار بعد ان تخلى 
عن ادبياته ومناهجه الفكرية، حتى 
قامت  التي  البسيط  المعايير  تلك 
عليه تحليالته السياسية، فلم يعد 
بحجة  عقائديًا  مفهومًا  لليسار 
عقلية  لتبرير  السياسية  الواقعية 
التحول من إطار او حزب تقدمي له 
يستطيع  ال  التي  التاريخية  مآثره 
من  الكثير  ولــه   ، إنكارها  ــدا  اح
الشواهد في بالدنا والبالد العربية، 
فمن يستطيع نكران ان عددا من 

اليـسـار الـرجـعـي ) 1- 2 (
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والمؤسسات  العلمية  المؤسسات 
بجهود  قامت  والمدنية  اإلجتماعية 
األحزاب اليسارية التقدمية ، والكثير 
من الشخصيات  الفكرية والمثقفة 
ومهندسين  اطباء  من  والعلمية 
كانت  جامعات  واساتذة  ومحامين 
وقد  واآلن   ، اليسارية  القوى  بفعل 
تحول اليسار الى حركة أقل ما يقال 
عنها كتلة صماء تراوح في مكانها ، 
تحت شعارات سياسية عامة ، وهنا 
ال  الشعار  ان  التأكيد   من  بد  ال 
يشكل برنامجًا سياسيًا والبرمانج ال 
يشكل منهجًا فكريًا ، فمن السهل 
ولكنه  والبرامج،  الشعارات  صياغة 
العلمي  اإلســتــدالل  الصعب  من 
الذي يعيد اليسار لمناهجه العلمية  
خانة  من  تخرجه  التي  ولحيويته 

المهمشين .  

متاهات الهوية لدى 
اليسار

لقد نشأ هذا التراجع مع مغادرة 
واألخذ  الفكرية،  لمناهجه  اليسار 
في  ادخلته  التي  بالعموميات 
من  رافقها  وما  الهوية  متاهات 
ابرزها  ومنهجية،  فكرية  تداعيات 
اليساري  الفكر  عن  الكامل  التخلي 
تعويم   ( شعار  تحت   ) الماركسي   (
كان  مصطلح  وهــو   ) األيدلوجيا 
الهيكلية  البنى  تدمير  الى  يهدف 
البحريني  لليسار  واإليدلوجية 
اليوم،  تداعياتها  نعيش  والتي 
وقد برز هذا التوجه مع قيام الثورة 
اإليرانية ، حينها شهد اليسار خاصة 
ايدلوجيًا  تصدعًا  المتطرف  اليسار 
اجتماع  في  حينها  حسم  وبنيويا، 
اليسار  هذا  كوادر  بإستفتاء  موسع 
الشعبية،  الجبهة  في  تمثل  الذي 
وكان اول انقسام بين تيارين، تيار 
الدينية  الخصوصيات  ببعض  اخذ 
متأثرا بكتابات الدكتور محمد عابد 
العقل  نقد  )ثالثية  مثل  الجابري 
العقل  تكوين  تعالج  التي  العربي( 
العربي،  العقل  وبنية  العربي، 

والعقل السياسي العربي وغيرها.
بين  فكرية  حالة  احدثت  وقد   
اليسار  حركة  في  تيار  تيارين، 
افكار  الذي واجه   ، التقدمي  العربي 
بإنتقادات  الجابري  ــات  ــروح واط
شديدة منها كتاب )نقد نقد العقل 
جورج  الــســوري  للمفكر  العربي( 
طرابيشي ، وفي السياق ذاته انتقد 
التريكي ما  التونسي فتحي  المفكر 
ذهب اليه الجابري حول وجود عقل 
انتشرت  كذلك  غربي،  وآخر  عربي 
كتب  اليسار  ــوى  ق بــعــض   بين 

اركــون،  محمد  الجزائري  المفكر 
 ،) والدين  العلمنة   ( كتابه  خاصة 
لذلك نجد اليسار في حالته الراهنة 
هو نتيجة لهذه التراكمات الطويلة، 
بقدر  الفكري  التفاعل  بإتجاه  ليس 
تجلياته  وابرز  الثقافي،  اإلنحطاط 
المبطنة  الطائفية  االصطفافات 
الراهنة ، والذي يضعنا امام سؤال: 
اليساري  يكون  ان  يعني  مــاذا 
نصيرا للطائفية بل ويكون طائفيا 
لذا  والممارسة،  الفكر  مجال  في 
يقاس  ال  الرجعى  اليسار  اصبح 
الواقع  مثاليات  نحو  بإنحيازه 
اإلجتماعي وافرازاته ، وانما مغادرته 
التي  المادية  لفلسفته  النهائية 
تقوم في موضع التحليل السياسي 
بأن الواقع اإلقتصادي يفسر الحياة 
السياسية ، وألن السياسة هي نتاج 
األساس  وهي  اإلقتصادية،  للحياة 
في   اليساري   للمنهج  الموضوعي 

المادية التاريخية.

صار اليسار عبئًا من 
الماضي 

الواقع  هــذا  فــي  يــرى  جميعنا 
بأننا  نــرى  ال  قد  ولكن  العيوب، 
مصابون بها ، ألننا فصلنا مناهجنا 
العلمية عن الواقع وعن الممارسة، 
النسيان  حاالت  من  الكثير  فهناك 
ولربما  وشخوصه،  واحداثه  للتاريخ 
اصبح عبئًا من الماضي بعد ان صار 
اليسار ليس يسارا وغدا يسارا رجعيًا،  
يتحرك وفق اهواء ونزعات من قاع 
اليسار  بذاك  ليس  فهذا  المجتمع، 
على  بصماته  طبع  الذي  التقدمي 
والمهندسين  األطباء  مئات  وجوه 
والكتاب  والمعلمين،  والنقابيين 
واصحاب الفكر والقلم في هذا البلد 
الحداثة  لمقدمات  واسس  الصغير، 
الحقوقية  بالجمعيات  المطبوعة 
والنسائية،  والنقابية  واإلجتماعية 
لم  الــذي  التقدمي  اليسار  فــذاك 
يتصف اطالقًا بعفن المجتمع ، صار 
الرجعي  اليسار  يستحضرها  اغنية 

بعد  للذكرى،  مناسباته  بعض  في 
ان تخلى عن مبادئه وتحول لمجرد 
ظل  ال وزن له في الحراك السياسي، 
اليسار  أدارت قواعد وجماهير  لهذا 
ظهرها وغادرت مواقعها ، واقتربت 
الجذور  نحو  للميل  واكثر  اكثر 
الطائفية ظنًا منها انه الواقع الذي 
يمثل مصالحها في معادلة الصراع 
الطبيعي  من  كان  لذا  السياسي، 
خاصة  التحوالت،  هذه  نشهد  أن 
في  اإلستثنائية  المرحلة  هذه  في 
واقعنا المحلي والعربي، وهنا يصح 
عادي  مواطن  ألي  العامي  القول 
تجعله  التي  األسباب  عن  يتساءل 
في  تماهى  ان  بعد  لليسار  ينحاز 
خصوصيات القوى والتيارات األخرى.

االصطفاف الطائفي 
والغاء اليسار

الرجعي  الــيــســار  تمكن  لقد 
الذين  ــزل  وع وتشويه  قمع  من 
وتجلت  ــرى،  اخ بطريقة  يفكرون 
تلك  جــذور  في  الممارسات  هــذه 
مكونات  مزقت  التي  الصراعات 
العربية  والبالد  بالدنا  في  اليسار 
بوصلة  انحرفت  ان  بعد  ــرى،  األخ

من  يعد  ولم  الهاوية،  نحو  افكاره 
انفسنا  على  نتعرف  ان  السهل 
والغموض  الضياع  ــذا  ه ــط  وس
الى  الشديد  ولألسف  انتهى  الذي 
من  المبطن،  الطائفي  اإلصطفاف 
العامية  األفــكــار  منظومة  خــالل 
الآلوعي  في  وإنصهارها  للمجتمع 
ممزوجة بجملة من األفكار المثالية 
المترسبة في اعماق عقلنا الباطن .     

 

غرق اليسار في 
الخالفات الطائفية

حدث  الذي  ما  المطروح  السؤال 
خالفات  ــي   ف اليسار  ــرق  غ حتى 
الطائفية  بــأبــعــادهــا  اتــســمــت 
والمقاييس  القيم  لكل  المخالفة 
اإلنسانية؟ ، هل هي نتيجة لتطورات 
من  جديدًا  واقعًا  فرضت  متالحقة 
اإلصطفافات لقوى جديدة اكثر قوة 
جعلت  شعبية  وإمتدادات  وحيوية 
اليسار يتماهى في محيطها ، ام ان 
هو  اليسار  لتراجع  الحقيقي  السبب 
أنه  او   ، التنويري   دوره  عن  تخليه 
اليسار  لم يعد بمقدور عناصر هذا 
المذهبي  التصنيف  حسب  الرجعي 
عن  االبتعاد  الطائفي  واإلنحياز 
على  الوقوف  أو  الطائفية  الجذور 

الحياد .   
السؤال  ــذا  ه على  لإلجابة     
كان  عندما  للوراء  نعود  ان  علينا 
اليسار مشروعًا حضاريًا، حينها كان 
مناهجه  في  وضوحًا  اكثر  اليسار 
اكثر  وكــان  والفكرية،  السياسية 
جاذبية وشعبية في طروحاته ، كان 
يملك زمام المبادرة إلبراز القضايا، 
السياسي  العمل  يكن  لم   حينها 
للوقت  مضيعة  اليسار  محيط  في 

وللذات مثلما هي اآلن .

نشرة اإليسكرا ) الشرارة ( صحيفة روسية كان يصدرها لينين في خارج اتـصـف اليـسـار بالتـقـدميـة ووصـفـت الـقـوى األخـرى بـالـرجـعـية o
روسيا لنشر األفكار ]االشتراكية. في عام 1901 قام ستالين بتوزيع العدد 

األول منها بشكل سري.

o جورج طرابيشي
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الــذي  النســيم  أن  يبــدو 
الشــركة هــذه  يهــب علــى 
ــه  ــن جنبات ــل بي ــام يحم األي
ــة أن  ــدا لدرج ــة ج ــاح قوي ري
ــد  ــراب العدي ــي خ ــبب ف تتس
مــن المنشــئات في الشــركة و 
هــذا مــا يبــدو هــو مــا حصــل 

فــي دائــرة الطاقــة.
 فمــن خــالل الصــور ال يمكــن 
ــذا  ــر له ــبب آخ ــل س أن نتخي
مــر  هــادر  إعصــار  الوضــع 
ــى  ــة حت ــة الصيان ــى ورش عل
تصــل لوضــع غيــر طبيعــي 
ــدق  ــا تتش ــع م ــب م ال يتناس
مــن  الدائــرة  ادارة  بــه 
مضاهاتهــا بمحطــات الطاقــة 
الكبــرى الحديثــة. فــإذا كانــت 
األجهــزة  و  الدقيقــة  اآلالت 
اإللكترونيــة التــي تحتاجهــا 
ــن  ــة م ــة الطاق ــة محط صيان
أجــل الحصــول فاعليــة عاليــة 
و أداء جيــد عرضــة لظــروف 
مــا  ســليمة  غيــر  تخزيــن 
نتائــج  نتوقعــه مــن  الــذي 
فعــال  فهــل  إســتخدامها؟ 
التقاريــر و النتائــج التــي يتــم 
الحصــول عليهــا و الخاصــة 
يمكــن  الدقــة  و  الجــودة  و 

عليهــا؟ اإلعتمــاد 
ــذه  ــد ه ــد بع ــدق أح ــن يص ل
الصــور أن دوائــر الطاقــة هي 
ــا و  ــي ألب ــل ف ــكان األفض الم
كمــا أن عمــال الطاقــة لــن 
يســتطيعوا القيــام بالمهــام 
المطلوبــة منهم على أحســن 
يؤكــد  الحــال  فهــذا  وجــه 
ــذا  ــارج ه ــي خ ــا ف ــا مازلن أنن
ــادة  ــى إع ــة إل ــر و بحاج العص
ضبــط و كل مــا نتمنــاه أن ال 
تزيــد شــدة النســيم فــي البــا 
ــع  ــى ال تقتل ــام حت ــذه األي ه
ــي  ــن ف ــن خزائ ــى م ــا تبق م
دائــرة الطاقــة لتحمــي أدوات 
فيهــا. الصيانــة  عــدات  و 

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

قرار بترحيل العمال المخالفين

افتتاح المقر الجديد إلتحاد عمال الكويت

عمال مصر يهربون من »داعش ليبيا« 

موظفون بهيئة تنظيم الطاقة يعتصمون

إضراب يهدد بشّل مطار الجزائر

الشرطة اإلسرائيلية تطارد الفلسطينيين

اعتقال عشرات العمال في ميانمار

توقيف رواتب 1500 موظفًا

موجة تسريح لعمال الذهب

عاملون بالتحاليل الطبية يطالبون بعالوة 

عمال القطارات في إضراب مفتوح

لقاء نقابي فلسطيني عراقي

إضراب شركة الخطوط النرويجية

حريق بمنطقة سكن عمال

إصابة 3 عمال في انفجار محطة كهرباء

العاملون في جامعة مؤتة يطالبون بعالوة 

حملة قمع ضد المدافعين عن حقوق العمال

اتحاد عمال فلسطين يحتفل بيوم المرأة 

مقتل 33 عاماًل في انفجار منجم بأوكرانيا

ــازم  ــرار ح ــن ق ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــت المملك أعلن
ــون  ــن ال يملك ــن مم ــال الوافدي ــع العم ــل جمي بترحي
تصاريــح عمــل ســارية. و قــال المديــر العــام للجــوازات 
ــن  ــترحل كل المخالفي ــة س ــعودية »أن المملك ــي الس ف
البــالد  ألنظمــة  مخالــف  أي  أن  و  العمــل،  لقانــون 

ــورًا«.  ــيرحل ف ــزم و س ــيعامل بح س

صــرح ســكرتير عــام اتحــاد العــام لعمــال الكويــت 
ــاد،  ــد لإلتح ــر الجدي ــاح المق ــم إفتت ــه ت ــواغ أن ــدر الص ب
ــب  ــة رح ــري كلم ــز المطي ــى فاي ــبة ألق ــذه المناس و به
ــًا  ــير قدم ــى الس ــع عل ــد الجمي ــور ، و عاه ــا بالحض فيه
لكــي يســتمر االتحــاد صرحــًا شــامخًا و مكافحــًا فــي 

ــة. ــه النقابي ــن الحرك ــاع ع ــبيل الدف س

العمــال  مــن  اآلالف  مئــات  البطالــة  و  الفقــر  دفــع 
المصرييــن إلــى العمــل فــي ليبيــا، و مــا أن حصــل 
ــى  ــب حت ــر المناس ــل و األج ــى العم ــال عل ــؤالء العم ه
وقعــوا ضحيــة » إلرهــاب داعــش«،  حيــث وقعــوا فــي يــد 
جماعــات إرهابيــة ورجعيــة ال تعــرف إال القتــل و الــدم و 

ــاء«. ــوس األبري ــي نف ــب ف ــاء الرع إلق

نفــذ موظفــون فــي هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة و 
ــه  ــوا في ــة، طالب ــى الهيئ ــام مبن ــًا ام ــادن إعتصام المع
ناحيــة  مــن  الهيئــة  موظفــي  ببقيــة  بمســاواتهم 
العــالوات و الحقــوق بعــد ان تــم دمــج موظفــي ســلطة 
المصــادر الطبيعيــة مــع موظفــي هيئــة تنظيــم قطــاع 
ــز. ــش و التميي ــون التهمي ــم يعان ــوا أنه ــة، وقال الطاق

ــن  ــوح ع ــراب مفت ــي إض ــر، ف ــار الجزائ ــال مط ــل عم دخ
العمــل، إلــى غايــة تحقيــق مطالبهــم المتمثلــة أساســا 
فــي تنحيــي المديــر العــام للمطار، الــذي اتهموه بـــسوء 
التســيير وتحويــل الشــركة إلــى ملكيــة خاصــة، واتخــاذ 
ــال  ــق العم ــل بح ــد الفص ــت ح ــفية وصل ــرارات تعس ق
وســوء المعاملــة وإخضاعهــم لضغوطــات رهيبــة أجبــرت 

العديــد مــن العمــال علــى االســتقالة.

قامــت الشــرطة  االســرائيلية بعمليــات دهــم وتفتيــش 
وذلــك ضمــن نشــاطها للبحــث عــن الفلســطينيين 
ــر  ــل وتوفي ــرض العم ــالد بغ ــي الب ــون ف ــن يمكث الذي
لقمــة العيــش لعائالتهــم. و تــم اعتقــال العشــرات مــن 
العمــال، و ســيتم عرضهــم علــى المحكمــة للنظــر فــي 
طلــب الشــرطة تمديــد اعتقالهــم بزعــم مكوثهــم فــي 

ــح.  ــالد دون تصاري الب

ــن  ــر م ــت أكث ــا اعتقل ــار إنه ــي ميانم ــرطة ف ــت الش قال
إثنــي عشــر شــخصًا مــن العامليــن بالمصانــع إثــر 
ــروف  ــين ظ ــور و تحس ــع األج ــة برف ــم للمطالب إحتجاجه
العمــل، و ذلــك عقــب قمــع احتجــاج عمالي خــارج رانغون 
ــر مــدن ميانمــار. و جــاءت عمليــة اإلعتقــال بعدمــا  أكب
حــاول نحــو مائــة عامــل التظاهــر مــن مصانعهــم إلــى 

ــم. ــرطة أوقفته ــة ، إال أن الش العاصم

أوقفــت الحكومــة الكويتيــة رواتــب مئــات الموظفيــن 
ــة،  ــركات خاص ــي ش ــن ف ــجلين كعاملي ــن المس الكويتيي
بعــد أن تبيــن أنهــا شــركات وهميــة تســتفيد فقــط 
مــن اإلعانــة الحكوميــة المقدمــة للشــركات الخاصــة 
التــي توظــف الكويتييــن. و قالــت تقاريــر أن وزارة القــوى 
العاملــة أوقفــت صــرف رواتــب 1500 موظفــًا كويتيــًا 
ــة. ــة وهمي ــم عمال ــي أنه ــتباه ف ــاص لإلش ــاع الخ بالقط

يشــهد قطــاع الذهــب فــي مصــر موجــة تســريح للعمــال، 
حيــث تفيــد مصــادر أن متوســط تســريح العمــال ال يقــل 
عــن 3 عمــال يوميــًا، و يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى حالــة 
الركــود الكبيــر التــي يشــهدها قطــاع الذهــب و إلــى 
ــب  ــار و ورش الذه ــر التج ــا أجب ــب مم ــعار الذه ــع أس تراج

ــة تســريح العمــال. ــدء  بعملي فــي الب

طالــب العاملــون فــي مهنــة التحاليــل المخبريــة الطبيــة 
بشــمول مهنتهــم ضمــن المهن الخطــرة، إضافــة لضرورة 
ــون أن  ــال العامل ــة. و ق ــورة المهن ــالوة خط ــم بع منحه
المهنــة فيهــا خطــورة حيــث يتــم  التعامــل بشــكل يومــي 
مــع عــدد هائــل مــن عينــات دم المرضــى التــي فــي أكثــر 

األحيــان تحتــوي علــى فيروســات وجراثيــم معديــة.

ــة الدخــول فــي  ــرر عمــال القطــارات و الســكك الحديدي ق
إضــراب مفتــوح، وذلــك للمطالبــة بالترقيــة المجمــدة 
منــذ أكثــر مــن 20 ســنة. وأفــاد رئيــس النقابــة أن هــذه 
الحركــة تأتــي بعــد أن قــدم المعنيــون العديــد مــن 
المراســالت إلــى الشــركة والتــي رفعــوا فيهــا مطالبهــم. 
و أضــاف بــأن الترقيــة فــي القطــاع مجمــدة منــذ أشــهر، 

ــًا.  ــدم مهني ــأن يتق ــل ب ــمح للعام ــك ال يس وذل

ــة  ــراق برئاس ــًا للع ــطينيًا متوجه ــًا فلس ــدًا نقابي ــادر وف غ
ــال  ــام لعم ــاد الع ــام لالتح ــن الع ــم ، األمي ــدر إبراهي حي
فلســطين ، وتأتــي هــذه الزيــارة اســتجابة لدعــوة كريمــة 
تلقاهــا حيــدر إبراهيــم مــن ســتار دنبــوس بــراك رئيــس 
االتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي العــراق لتعزيــز 
أواصــر  وتعزيــز  االتحاديــن  بيــن  الثنائيــة  العالقــات 

التعــاون فــي الشــؤون العماليــة والنقابيــة.

النرويجيــة  الخطــوط  شــركة  طيــاري  إضــراب  يســتمر 
»Norwegian« لليــوم الحــادي عشــر علــى التوالــي. و 
قــررت شــركة الخطــوط النرويجيــة تعليــق جميــع رحالتهــا 
ــراب  ــر اإلض ــى إث ــارك، عل ــج والدانم ــويد النروي ــن الس بي
الــذي أعلنــه طيــارو الشــركة. و بــدأ اإلضــراب بعــدد قليــل 
ثــم توســع ليصــل عــدد الطياريــن المضربيــن عــن العمــل 

ــى حــد اآلن.  ــم يحصــل إتفــاق إل ــار.  ول ــى 600 طي إل

اعلنــت شــركة نفــط الكويــت ســيطرتها الكاملــة علــى 
حريــق وقــع فــي منطقــة ســكن عمــال إحــدى شــركات 
الحفــر. و قــال المتحدث الرســمي باســم الشــركة أن الحريق 
تســبب بإصابــة ثالثــة أشــخاص بحــروق متفاوتــة. و أوضــح 
المتحــدث أن الحريــق شــب فــي شــاحنة وقــود أثنــاء تعبئــة 
خــزان الوقــود، وذلــك فــي موقــع ســكن العمــال ممــا أدى 

إلــى إصابــة 3 عمــال.

ــاء  ــة كهرب ــل محط ــع داخ ــار وق ــي إنفج ــال ف ــب 3 عم أصي
بحــروق و جــروح .و قــال مصــدر بالشــركة إن اإلنفجــار وقــع 
فــي أثنــاء تغييــر العمــال مفتــاح  6 كيلــو مغــذى لكبــاس 
الهــواء فــى محطــة  750 غازيــة مــا أدى إلــى إنفجــاره 
وإصابــة ثالثــة مــن العمــال بحــروق مــن الدرجــة الثانيــة 

ــوارئ. ــفي الط ــى مستش ــم إل ــم نقله وت

ــي  ــًا أمــام مبن ــة، إعتصام ــون فــي جامعــة مؤت نفــذ العامل
الــوزراء  رئاســة  قــرار  علــى  إحتجاجــًا  الجامعــة،  رئاســة 
المتعلــق برفــض منــح الموظفيــن مكافــأة نهايــة الخدمــة، 
و العــالوة التأسيســية.  و قــال رئيــس نــادي العامليــن فــي 
الجامعــة هــذه العــالوات حقــًا مشــروعًا للعامليــن بموجــب 

ــي. ــم العال ــات التعلي ــة و تعليم أنظم

حكمــت المحاكــم الجزائريــة علــى تســعة مــن المدافعيــن 
عــن حقــوق العمــال بالســجن بســبب مشــاركتهم فــي 
احتجاجــات ســلمية لدعــم العمــال العاطليــن عــن العمــل. 
ــرون  ــى آخ ــهرًا. وتلق ــجن 18 ش ــد بالس ــى واح ــم عل و حك
عقوبــة بالســجن لمــدة عــام واحــد. و قــال عــدد مــن 
النقابييــن و المدافعيــن عــن حقــوق العمــال ان الحكومــة 

ــم .  ــع ضده ــة قم ــن حمل ــة تش الجزائري

إحتفــل االتحــاد العــام لعمــال فلســطين بيــوم المــرأة 
العالمــي الــذي يصــادف الثامــن مــن مــارس، بحضــور عــدد 
من الشــخصيات الوطنيــة و النقابية. و أشــادت وداد منويل 
عضــو اللجنــة النســائية فــي االتحــاد بــدور االتحــاد العــام 
ــا  ــرأة، كم ــز دور الم ــم وتعزي ــي تكري ــطين  ف ــال فلس لعم
طالبــت وداد منويــل مــن كافــة المؤسســات التعــاون مــن 
أجــل الوصــول باعلى مســتويات الرقي لدى المــراة العاملة .

قتــل 33 عامــاًل إثــر انفجــار وقــع بمنجــم للفحــم الحجــري 
شــرق اوكرانيــا. و قــال مســؤولون إن االنفجــار حــدث جــراء 
ــهده  ــذي تش ــال ال ــبب القت ــس بس ــاز ولي ــي الغ ــرب ف تس
ــن  ــة واإلنفصاليي ــوات االوكراني ــن الق ــة بي ــك المنطق تل
المواليــن لروســيا. و يعمــل فــي هــذا المنجــم نحــو عشــرة 
آالف عامــل.و هــذه ليســت المــرة األولــى التــي تقــع فيهــا 

مثــل هــذه الحــوادث فــي مناجــم أوكرانيــا.

لقــي ثالثــة عمــال مصرعهــم و أصيــب ثالثــة آخــرون 
بإصابــات متفرقــة إثــر ســقوط آلــة حديديــة ضخمــة تــزن 
نحــو ســتة أطنــان فــي مشــروع بنــاء محطــة الكهربــاء فــي 
الريــاض و تــم توجيــه أربــع فــرق إلــى الموقــع. و نتــج عــن 
الحــادث وفــاة 3 عمــال فــي الموقــع، وإصابــة ثالثــة آخرين.

فصل 361 موظفًا في التلفزيون السعودي
أن  بعــد  موظفــًا   361 الســعودي  التلفزيــون  فصــل 
اإلســتغناء عنهــم  التلفزيــون  و  اإلذاعــة  قــررت هيئــة 
ــهرية. و  ــم الش ــاف رواتبه ــذار، و إيق ــابق إن ــن دون س م
الخطــوة ليســت بجديــدة  المفصولــون أن هــذه  أكــد 
ــى التــي  ــى التلفزيــون الســعودي، ولكنهــا المــرة األول عل
ــكل. ــذا الش ــرة به ــن كبي ــداد المفصولي ــا أع ــون فيه تك

السعودية  
ت

الكوي
 

صـر
مـ

األردن 
الجزائر

فلسطين
حول العالم

آلة ضخمة تودي بحياة 3 عمال
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»شاهـر سعـد« .. نقـابي فلسـطيني بهوية اسرائيلـية

o  شاهر سعد يدًا بيد مع رئيس اتحاد عمال اسرائيل ) الهستدورت(o  رئيس ) الهستدورت( اإلسرائيلي عوفر عيني يوجه شاهر سعد

طبيعة  منا  أحد  على  يخفى  ال 
كل  تربط  التي  الودية  العالقات 
عمال  لنقابات  العام  اإلتحاد  من 
فلسطين )PGFTU( بقيادة شاهر 
لعمال  العام  اإلتحاد  بين  و  سعد 
اسرائيل )Histadrut( بقيادة عوفر 
قضيته  عن  تخلى  فــاألول  عيني، 
و  أرضــه  باع  و  فلسطين«   « األم 
الفلسطينين  العمال  و  شعبه 
و  ــدوالرات،  ــ ال من  حفنة  مقابل 

أقسم بأن ال يخدم مصالح الطبقة 
تبنى  بل  فلسطين،  في  العاملة 
مصالحه  إال  تخدم  ال  أخرى  قضايا 
الشخصية و مصالح اإلتحاد الدولي 
أنه  متناسيًا   ،)ITUC( للنقابات 
سوى  تنجب  لم  التي  األرض  إبن 
العظماء، مبتعدًا عن قضايا العمال 

الفلسطينيين.
هذا هو شاهر سعد رئيس االتحاد 
فلسطين  عمال  لنقابات  العام 

إهتماماته  أخر  والذي   )PGFTU(
الفلسطينية  العاملة  الطبقة 
كيفية  همومه  وأخــر  العربية  و 
المضطهدة  حقوقها  عن  الدفاع 
العدو  هيمنة  ظل  في  حمايتها  و 
الصهيوني على فلسطين، فشاهر 
سعد لم يكرس حياته قط لخدمة 
النقابية  الحركة  تطوير  و  العمال  
نحو  بها  الدفع  و  فلسطين  في 
األمام، و هو لم يحاول قط الحفاظ 

ولكنه  العمالية  الحركة  على 
تكرارًا  و  مـــرارًا  سعى  بالعكس 
طريق  عن  العمال  وحدة  شق  إلى 
للنقابات  الدولي  لإلتحاد  تأييده 
)ITUC( الذي تترأسه شارون بورو، 
النقابية   للتعديية  الذهبي  الراعي 
الكيان  مع  للتطبيع  المؤيدة  و 
الصهيوني و الرافضة لكل دعوات 
للمنتجات  العربية  المقاطعة 

االسرائيلية.

عــــالقـــــة شـــاهـــر ســــعــــد بـــالــــهســـتـــدروت..
طبيعة  عــن  الحديث  عند 
العالقات التي تربط اتحاد عمال 
بإتحاد   )PGFTU( فلسطين 
 )Histadrut( اسرائيل  عمال 
أن  علينا  الضروري  من  فإنه 
و  عمق  مــدى  للقارئ  نوضح  
فهي  العالقات.  هــذه  صالبة 
هي  بل  اليوم  وليدة  ليست 
إمتدت  ــدًا  ج وصلبة  متينة، 
مارس  ففي  عديدة،  لسنوات 
عمال  اتــحــاد  ــام  قـ  1995
بتوقيع   )PGFTU( فلسطين 
ــع الــهــســتــدروت   إتــقــافــيــة م
و  مبلغ  استقطاع  على  تنص 
العمال  ــب  روات من   %1 قــدره 
يذهب  أن  على  الفلسطينيين 
النصف  و  للهستدروت  نصفها 
فلسطين  عمال  إلتحاد  اآلخــر 
بقيادة شاهر سعد،  وجاء األتفاق 
العالقات  لتطبيع  مصاحبا 

والسماح  األسرائيلية  النقابية 
بأقامة  االسرائليين  للنقابيين 
دورات و ورش تدريبية للعمال 

الفلسطينيين..  
زار   ،2008 يونيو  فــي   و 
شاهر سعد تل أبيب حيث إلتقى 
بعوفر عيني و غاي رايدر ) رئيس 
االتحاد الدولي للنقابات سابقا ( 
أن يستلم شاهر  إتفقوا على  و 
مبلغ و قدره 15.8 مليون قيمة 
اإلستقطاعات منذ عام 1995 و 
أين  هو..  السؤال  حتى 2000. 
تم  التي  المبالغ  هذه  ذهبت 
العمال  رواتب  من  إستقطاعها 

الفلسطينين؟! 
ذهبت  انــهــا  ــح  ــواض ال مــن 
سعد  شاهر  ومكافأة  لتمويل 
مع  تطبيعهم  على  واتباعه 
هذه  بعد  توالت  و  اسرائيل. 
واإلتفاقيات  اللقاءات  األتفاقية 

فلسطين  عمال  اتــحــاد  بين 
الهستدروت  و   )PGFTU(
بالحجة المضحكه نفسها وهي 
حماية العمال الفلسطينيين!!.

أن  سعد  شاهر  قبل  فكيف 
يكون عضوًا في منظمة »تدعي 
تضم  نقابية«  منظمة  أنها 
اسرائيلي  كيان  عضويتها  في 
الثمن  هو  ما  و  صهيوني؟! 
قضيته  ليبيع  تقاضاه  ــذي  ال
األساسية و يضع يده بيد عدوه 

االسرائيلي؟!
ــف ســمــحــت الــقــيــادة  ــي وك
شاهر  يشارك  أن  الفلسطينية 
سعد بأسم عمال فلسطين في 
الدولية.  والمحافل  المنتديات 
يكون  مؤتمرات  في  ليتواجد 
فيها العدو الصهيوني هو نائب 
رئيس لالتحاد الدولي للنقابات 
؟!  ففي المؤتمر الثاني لألتحاد 

عقد  الذي  و  للنقابات  الدولي 
25 يونيو 2010  في  في 2 – 
عيني  عوفر  أختيار  تم  كندا، 
الدولي  االتحاد  لرئيس  نائبًا 

.)ITUC( للنقابات
للنقابات  الدولي  االتحاد  أن 
)ITUC( ال تهمه مصلحة العمال 
تكن  لم  و  العربي  الوطن  في 
ما  يومًا  الفلسطينية  القضية 
ضمن أجنداته؟! و أنها منظمة 
في  الــفــوضــى  لنشر  تسعى 
الوطن العربي عن طريق تنفيذ 

أجندات أمريكية- أسرائيلية.. 
األول  المستفيد  هو  فمن 
النقابية  الوحدة  صف  شق  من 
عمال  اتحاد  تفتييت  و  العربية 
الكيان  غير   )ICATU( العرب 
الصهيوني الذي اغاظته مواقف 
القومية  العرب  العمال  اتحاد 

والوطنية. 
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)ATUC( لـلـنـقـابــــات  الــعـــربـــــي  االتــحــــاد 
أكتوبــر 2014،  مــن  األول  فــي 
األردنيــة  العاصمــة  فــي  عقــد 
لإلتحــاد  االول  المؤتمــر  عمــان، 
 )ATUC( للنقابــات  العربــي 

مــن: كل  بمشــاركة 
1.  اتحــاد نقابــات عمــال االردن 
مــازن  رئيســه  اصبــح  والــذي 
مجلــس  فــي  عضــو  المعايطــه 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  ادارة 
ــن  ــورو ع ــاروون ب ــي ش ــد تخل بع
دعمهــا لعبــداهلل حســين مســؤول 
باالتحــاد  الدوليــة  العالقــات 
ــن.  ــال البحري ــات عم ــام لنقاب الع
نــاور مــازن المعايطــة بدخولــه 
الــى هــذا االتحــاد مــن اجــل نيلــه 
ــرول  ــي. فه ــب الدول ــذا المنص ه
بــورو  شــاروون  رضــا  لكســب 
العربيــة  بالمنطقــة  واتباعهــا 
وعلــى رأســهم مصطفــى التليلي.

2. اتحــاد نقابــات عمال فلســطين  
ــعد  ــاهر س ــادة ش )GFBTU( بقي
المطبــع األول مــع عوفــر عينــي 
عمــال  نقابــات  اتحــاد  رئيــس 

اســرائيل.
لنقابــات  العــام  االتحــاد   .3
ــلمان  ــادة س ــن بقي ــال البحري عم
المحفــوظ والــذي يــرد الجميــل 
ــو  ــين عض ــداهلل حس ــن عب لتعيي
ادارة  مجلــس  فــي  احتيــاط 

الدوليــة. العمــل  منظمــة 

للشــغل  التونســي  االتحــاد   .4
بقيــادة حســين العباســي حليــف 
الرئيــس الســابق زيــن العابديــن 
موجــة  ركــب  والــذي  علــي  بــن 
اســميا  ليصبــح  العربــي  الربيــع 
فقــط الثــوري المناضــل والموعــود 
عليــه  ترميــه  دولــي  بمنصــب 

تقاعــده. عنــد  بــورو  شــاروون 
ــا  ــال موريتاني ــات عم ــاد نقاب 5.اتح
ــة  ــه بحاج ــوده بان ــر وج ــذي فس وال
بــورو  شــاروون  مســاعدة  الــى 

الماليــة.
ــع  ــا المصطن  6. واتحــاد عمــال ليبي
ــط  ــد فق ــو واح ــن عض ــف م والمؤل
كرئيــس  شــريف  نريميــن  هــي 
مجلــس  وعضــو  رئيــس   ونائــب 

مركــزي.
 وقــد تــم اختيــار حســين العباســي  
االتحــاد  لهــذا  رئيســًا  مكافئتــا 
وكل مــن شــاهر ســعد  و ســلمان 
المحفــوظ نائبيــن لرئيــس االتحــاد. 
والغريــب فــي الموضــوع أن هــذا 
ــي  ــاد نقاب ــه اتح ــي أن ــاد يدع االتح
فعــال  وهــو  مســتقل..  عربــي 
ــي  ــو وطن ــن كل ماه ــتقل« ع »مس
وعربــي  فالجميــع يعلــم أن هــذا 
أعطــت  أن  بعــد  تأســس  االتحــاد 
شــارون بــورو تعليماتهــا و أوامرهــا 
مشــوه  عربــي  اتحــاد  بتأســيس 
ــة  ــت الحركــة النقابي لضــرب و تفتي

الممثلــة  العربــي  الوطــن  فــي 
 )ICATU( باتحــاد العمــال العــرب
تأسيســه  منــذ  ناضــل  والــذي 
فــي ســبيل قطــع الطريــق علــى 
مــن  اســرائيل  مــع  التطبيــع 
والهيــاكل  المنظمــات  خــالل 
ــاروون  ــاد  ش ــا اتح ــة. ولكن النقابي
ــوا  ــري عف ــتقل والعب ــورو »المس ب
الدعــم  علــى  يحصــل  العربــي« 
الدولــي  االتحــاد  مــن  المــادي 

 .)ITUC( للنقابــات 
و األغــرب مــن هــذا.. ان الهــدف 

 )ATUC ( االتحاد العربي للنقابات  o
 

حــيــدر ابــراهــيـــم والــــوحــــدة الــعــمـــالــيـــة الـــنــقــابــيــة الفلسـطينية 
»في  و  »الـــوحـــدة«  مــبــدأ  مــن 
ضعف«،  التفتت  في  و  قوة  االتحاد 
فلسطين  لعمال  العام  اإلتحاد  دعا 
حيدر  ابراهيم  بقيادة   )GUPW(
شمل  لم  و  العمالية  الوحدة  إلى 
الحركة النقابية، و ألنه يدرك تمامًا 
في  النقابية  و  العمالية  الحركة  أن 
إال  تتطور  و  تتقدم  لن  فلسطين 
حاول  اإلتحادين،  تكاتف  و  بتالحم 
لسنوات  و  ابراهيم  حيدر  الرفيق 
القيادات  كل  مع  التوصل  عديدة 
يرضي  لحل  الفلسطينية  النقابية 
لكن  و  الفاعلة،  ــراف  األطـ جميع 
جميع محاوالته باءت بالفشل نتيجة 
إصرار و تعنت اتحاد عمال فلسطين 

)PGFTU(، فشاهر سعد  المحسوب 
على شاروون بورو رفض التخلي عن 
عضويته في االتحاد الدولي للنقابات 
للتعددية  الذهبي  الراعي   )ITUC(
و  اسرائيل،  مع  المطبع  و  النقابية 
أن يبقى تحت حماية شارون  فضل 
اتحاد  إلى  اإلنضمام  من  بداًل  بورو، 
بقيادة   )WFTU( العالمي  النقابات 
جورج مافريكوس، الذي كان و مازل  
الذي  و  الفلسطينية  للقضية  داعمًا 
الدعم  حجم  منا  أحد  على  يخفى  ال 
العالمي  األتحاد  قدمه  الذي  الكبير 
الفلسطيني  للشعب   )WFTU(
فلسطين  في  العاملة  للطبقة  و 

بشكل خاص.
o الرفيق حيدر ابراهيم                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

الرئيســي مــن إنشــاء هــذا االتحــاد 
سياســية   إجنــدات  تنفيــذ  هــو 
االتحــاد  يحــاول  )اســرائيلية( 
الدولــي للنقابــات )ITUC( تنفيذهــا 
عــن طريــق تغللــه فــي الحركــه 
النقابيــة العربيــة؟!    ومنهــا الغــاء 
األســرائيلية  المنتجــات  مقاطعــة 
والتطبيــع مــع اســرائيل وهــذا كلــه 
الدولــي  االتحــاد  حســب مقــررات 
حــرم  والــذي   )ITUC( للنقابــات 
األســرائيلية   المنتجــات  مقاطعــة 

ارضائــا لعوفــر عينــي.



للنقابات  الدولي  اإلتحاد  دعــوة  كانت  لقد 
)ITUC( لليوم العالمي حول »الحق في اإلضراب« 
في 18 فبراير نكتة مضحكة، فلم تكن إال محض 
الوهمية  والمصالح  النفاق  من  كبيِر  عــرِض 
للحصول على »حق« تخلى عنه منذ زمن طويل  

 .)ITUC( االتحاد الدولي للنقابات
انه  للنقابات  الدولي  اإلتحاد  هذا  ويدعي 
منظمة قوية وان عدد أعضائها يصل إلى 176 
مليون عضو في 162 دولة، وكما إن يفخر بأن 
يديه  بين  لعبة   )ILO( الدولية  العمل  منظمة 
اإلقليمية  المنظمات  باقي  يمنع  فعال  وهو 

والدولية من التمثيل النسبي في إداراته.
الحالي  العام  المدير  فان  ذلك  على  وكمثال 
لمنظمة العمل الدولية )ILO(  غاي رايدر، و هو 
للنقابات  الدولي  لإلتحاد  السابق  العام  األمين 
)ITUC(، و لهذ وجد أصحاب العمل و المجموعات 
فتح نقاش حول  السهل جدًا  أنه من  الحكومية 
حٍق اإلضراب المدرج في معاهدة حرية التشكيل 
النقابي )87( التي أنشئت قبل قرن من الزمان 
تقريبا. هل يشعر أصحاب العمل و المجموعات 
العمال  من  العظمى  الغالبية  بأن  الحكومية 
 )ITUC( للنقابات  الــدولــي  باإلتحاد  ممثلة 

مجموعة ضعيفة جدًا لمنع سعيهم؟
ذلك،  من  أسوأ  هو  ما  نقول  أن  يمكننا  ال   
الحالتين الهجوم على الحق في  ولكن في كلتا 
الدولية  العمل  منظمة  مستوى  على  اإلضراب 
الدولي  لإلتحاد  التام  الفشل  على  يدل   )ILO(
وخيانة  العمال  حقوق  عن  الدفاع  في  للنقابات 
كبرى للطبقة العاملة. و أنه ال يمكن أن يكون 

للنقابات  الدولي  االتحاد  إن  حيث  ذلك،  خالف 
الطبقة  خانوا  قد  الرائدة  بمنظماته    )ITUC(
في  الحق  عن  عمليًا  وتخلوا  ونضالها  العاملة 
األساسية  فالوظيفة  طويل.  وقت  منذ  اإلضراب 
أصحاب  مساندة  هو  للنقابات  الدولي  لالتحاد 
العمل و الحكومات ضد الحق في اإلضراب. وهنا 

بعض األمثلة المميزة:  
النقابيين  ان  عــن  سمعنا  مــرة  فكم   .1
 )ITUC( الدولي  النقابات  التحاد  المنضمين 
في بريطانيا، امريكا باالتحاد األمريكي للعمل، 
وفنلندا،  الدنماركي،  النقابات  واتحاد  والسويد، 
عن  اعلنوا  قد  وسويسرا،  والنمسا،  وأستراليا، 

إضراب عام؟ 
الموحد  النضال  أشكال  من  شكل  أهم  وهو 
بانه  يتعذرون  ما  دائمًا  وهم  العاملة،  للطبقة 
»سياسي  ألنــه  قبلهم  من  تنظيمه  يتم  لم 
جدا«. دعونا نتذكر فقط أن آخر إضراب عام في 
الواليات  وفي   ،1926 عام  في  كان  بريطانيا 
المتحدة األمريكية في عام 1936، وفي أستراليا 

في عام 1976.!!
2. مثال آخر من ألمانيا الذي استضافت اتحاد 
النقابات األلماني )DGB ( المؤتمر األخير لإلتحاد 
الدولي للنقابات )ITUC( وهو نفسه الذي هاجم 
 2014 عام  في  النقل  قطاع  في  اإلضراب  علنًا 
ودعم علنًا جنبًا إلى جنب مشروع قانون الحكومة 
للنقابات  اإلضــراب  في  الحق  حظر  يفيد  الذي 
المنضم  األلماني  النقابات  إتحاد  ان  الصغيرة. 
حرية  ضد  هو   ITUC للنقابات  الدولي  لالتحاد 
اإلنضمام إلى النقابات ويجاهر بذلك، ومع هذا 
التشريع سيتم منح احتكار السيطرة على العمال 

المكافحون لقمعهم.
الرئيسية  االتحادات  عملت  اسبانيا  وفي   .3
جنبا  األسبانية  الدولة  تمويل  تتلقي  التي 
والحقوق  العمال  ضد  الحكومة  مع  جنب  إلى 
العام  االجتماعية. ففي عام 2011 وقع االتحاد 
اللجان العمالية  لعمال اسبانيا )UGT( و نقابة 
)CCOO( ميثاقا اجتماعيًا مع الحكومة و جمعية 
أصحاب العمل، والتي اشتملت على إصالح نظام 
من  بسنتين،  التقاعد  سن  رفع  والذي  التقاعد 
على  أيضًا  االتفاق  تم  حين  في   ،67 إلى   65
تخفيض األجور مع ًأصحاب العمل على الرغم من 

االتفاقات المشتركة.  
وهكذا يبدو واضحا لماذا ال تستطيع االتحادات 
المنضمة لالتحاد الدولي للنقابات ITUC  تنظيم 
أنهم في تشكيل مشترك مع  اإلضرابات بسبب 

»الشركاء االجتماعيين«!!؟. 
التي كانت في مركز اهتمام  اليونان،  4. في 
لمقاومة  العالم  أنحاء  اإلعالم في جميع  وسائل 
شعبها لسياسات الحكومة و االتحاد األوروبي و 
صندوق النقد الدولي، و كانت تحت ضغط جبهة 
أكثر  نظم  أن  بعد   )PAME( العمالية   النضال 
من 35 إضراب عام والمئات من اإلضرابات في 
مكان عمل. وعندما لم تعد قيادة االتحاد العام 

الدولي  لإلتحاد  الشريك   ،)GSEE( اليوناني 
للنقابات   األوروبي  واإلتحاد    )ITUC( للنقابات 
)ETUC(، قادرة على فعل أي شي لمنع اإلضرابات، 
قامت بعكس ذلك، بتقويض المشاركة الفعلية 
العمال  بدعوة  اإلضرابات  هذه  في  العمال  من 

إلى عدم المشاركة.
واآلن وقد تم تنفيذ اإلصالحات المزعومة من 
قبل االتحاد الدولي للنقابات )ITUC( في قيادة 
والذي  له  تنتمي  التي  االتحادات  من  العديد 
وبعد  فيها،  النقابية  الحركة  إضعاف  إلى  أدى 
من  وتكرارًا  مــرارًا  اإلضــراب  في  الحق  انتهاك 
زعماء  بسجن  والحكومات  العمل  أصحاب  قبل 
العمال وحظر اإلضرابات من دون أية شكوى من 
والمنظمات    )ITUC( للنقابات  الدولي  اإلتحاد 
اإلتحاد  بسط  أن  وبعد  معه،  التي  »الرائدة« 
الحمراء  السجادة   )ITUC( للنقابات  الدولي 
ألصحاب العمل والحكومات ليدوسوا على حقوق 
بالقضاء  جرأة  بكل  وليطالبوا  رحمة  بال  العمال 
التام والتشريعي على الحق في اإلضراب. فبعد 
 )ITUC( كل ذلك يقوم اإلتحاد الدولي للنقابات
بدعوة العمال الى يوم عالمي للعمل دفاعا عن 

حق اإلضراب!؟؟!!!
الدولي  اإلتحاد  يدعو  لماذا  هنا  والسؤال 
للنقابات )ITUC( إلقامة اليوم العالمي للعمل؟ 
غرضه  خدمة  مواصلة  يريد  النــه  ــجــواب  وال
الحقيقي كذراع خفي ألصحاب العمل والحكومات 
داخل الحركة العمالية. فاإلتحاد الدولي للنقابات 
في  والتالعب  السيطرة  أجل  من  وجد   )ITUC(
السياسات  من  يحبطون  فهم  العمال،  مشاعر 
في  توجيههم  ويتم  لحقوقهم،  المناهضة 
ما  نقطة  عند  تكمن  والتي  فوضوية  صراعات 
القوى المعادية للعمال من إعادة ضبط معدل 
اإلستغالل الرأسمالي. وهذا ليس سوى التناقض 
للثروة،  الفردي  واالستيالء  الجمعي  اإلنتاج  بين 
الستغالل الربحية. وبعبارة أخرى يجب ان يبقى 
 ،)ITUC( الدولي  االتحاد  نظر  في  عبيدًا  العبيد 
بعض  وتنظيم  نقابة،  تشكيل  يمكنهم  وربما 
االحتجاجات ويصبحوا عبيدًا في العصر الحديث، 

ولكن في النهاية يجب أن يبقوا عبيدا.
سلسلة  من  األخيرة  القاضية  الضربة  وفي 
الدولي  اإلتحاد  قام  العاملة،  للطبقة  الخيانة 
الموضوع  يحول  ان  باقتراح   )ITUC( للنقابات 
العمل  منظمة  في  العمل  أصحاب  أثاره  الذي 
محكمة  إلى  األضراب  حق  حول   )ILO( الدولية 
الدولي  اإلتحاد  أن  يعني  وهذا  الدولية!  العدل 
للنقابات )ITUC( يريد رجوع الحق الذي اكتسبه 
العمال من خالل دم نضالهم إلى جهاز قضائي 

استشاري من المحال أن يكون محايدًا. 
النقابات  إتحاد  النقيض من ذلك، فإن  وعلى 
األضراب  حق  إن  على  يؤكد   )WFTU( العالمي 
إال  الواقع  في  وإستعادته  عنه  الدفاع  يمكن  ال 
العمال  صفوف  وتوحيد  الحق،  هذا  بممارسة 

ونضال طبقتهم.

لوالميال سيباندا
الرئيس اإلقليمي »النقابة الوطنية 

للتعليم والصحة والعمال المتحدين« 
جنوب أفريقيا، عضو األمانة العامة 
للشباب في اتحاد النقابات العالمي. 

نفاق اإلتحاد الدولي للنقابات  والمصالح الوهمية من اإلصالحيين للـ »الحق في اإلضراب«
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اتحاد النقابات العالمي 
يدين ساسية الحكومة االسترالية

يديــن اتحــاد النقابــات العالمــي )WFTU( و بشــدة 
سياســة الحكومــة االســترالية المناهضــة للنقابــات، 
ــية  ــديد لسياس ــه الش ــن رفض ــاد ع ــرب االتح ــا يع كم
مؤسســات الحكومــة االســترالية فــي التعامــل مــع 
ــن  ــع م ــي  الراب ــي ف ــاج الوطن ــية االحتج ــال عش العم

ــارس. م

ــييد  ــاء والتش ــال البن ــار عم ــة أخب ــدرت وكال ــد أص فق
التابعــة للحكومــة إالســترالية قبــل بضعــة أيــام رســالة 
ــب  ــم بالعواق ــاء، تذكره ــال البن ــا لعم ــة وجهته عاجل
المترتبــة  فــي حــال إضرابهــم عــن العمــل، و مــن 
العمــال  إلــى تغريــم  الممكــن أن يــؤدي اإلضــراب 
10.200 دوالر اســترالي، فــي حــال مشــاركتهم فــي 

ــل.  ــب العم ــة صاح ــذ موافق ــن دون أخ ــراب م اإلض

الحــق فــي اإلضــراب هو حــق حصلنــا عليه بعــد صراعات 
دمويــة. و إن جميــع الجهــود المبذولــة للقضــاء أو الحــد 
مــن هــذا الحــق ستفشــل فــي محاوالتهــا، ألن الطبقــة 
العاملــة فــي جميــع انحــاء العالــم ســتقف يــدًا بيــد ضــد 

ــاوالت. هذه المح

ــادرة  ــعة الص ــدات البش ــذه التهدي ــاد ه ــن االتح و يدي
ــن  ــا يدي ــييد«، كم ــاء والتش ــال البن ــركة أعم ــن  »ش ع
اضطهادهــا  فــي  األســترالية  الحكومــة  سياســة 
أجــل  مــن  يناضلــون  الذيــن  والعمــال  للنقابييــن 

العمــال.  وحقــوق  حقوقهــم 

 )WFTU( و مــن هنــا، يعــرب اتحــاد النقابــات العالمــي
ــتراليا  و  ــي اس ــال ف ــع العم ــل م ــه الكام ــن تضامنن ع
الشــعب االســترالي ضــد السياســات القمعيــة للحكومــة 
األســترالية، ونتمنــى للعمــال كل النجــاح فــي نضالهــم. 

            
    األمانة العامة       
اتحاد النقابات العالمي 

 

العامل 25

ــوم  ــى” يق ــان ” بام ــال اليون ــاد عم ــان : اتح اليون
ــى  ــات الدول ــة اتحــاد النقاب بتســليم تبرعــات لحمل
للمعلميــن ” كتــاب مــن اجــل اطفــال فلســطين ” 

 قــام اتحــاد المعلميــن التابــع التحــاد عمــال” بامــى” اليونانــى بتســليم اتحــاد 
النقابــات العالمــى – واتحــاد النقابــات الدولــى للمعلميــن ، و بحضــور الســفير 
الفلســطينى فــى اليونــان »تومــازى« وممثــل اتحــاد عمــال فلســطين  »محمــد 
اقنيبــى« الكتيبــات واألدوات الدراســية التــى جمعهــا ” بامــى” فــى اطــار حملــة 

التضامــن المســماة بـــ ” كتــاب ألطفــال فلســطين” .

ومــن جانبــه قــال جــورج مافريكــوس االميــن العــام التحــاد النقابــات العالمــى 
” أن كل قلــم او كتيــب ســيتم تســليمه الــى كل طفــل فلســطينى ســيقدم لــه 
ــك  ــرون ب ــارج يفك ــاس بالخ ــاك أن ــدك ، فهن ــت وح ــك لس ــالة ” بأن ــك رس كذل
ويكافحــون معــك .” وســوف تقــدم كذلــك رســالة قويــة الــى القــوى االمبرياليــة 
االســرائيلية المحتلــة بأننــا ” لــن نتركهــم فــى ســالم وســنواصل التعبيــر عــن 

تضامننــا الدولــى ، فهــذا هــو واجبنــا “.

ــت كل  ــى فاق ــا والت ــم جمعه ــى ت ــواد الت ــع الم ــليم جمي ــيتم تس ــا س وقريب
التوقعــات الــى فلســطين.



أخـــــــبـــــــار نــــقــــابــــــات االتـحـــــاد الـــــــحــــــــــــــــر 
نقـابة عمـال البـا تتـهــم أدامـة بــالتـخطيـط المسـبق لفـصل العمـال 

وتتضـامن مـع مفصـولي مواقـف الريـجنـسي المـعـاقـيـن
القابضه  ادامة  شركة  قامت 
المعاقين  الــعــمــال  بفصل 
بشكل  الريجنسي  بــمــواقــف 
بعد سلسلة  ذلك  وجاء  تعسفي. 
فيها  قامت  المضايقات  من 
عينته  التي  وسيطها  عبر  ادامة 
السيارات.  مواقف  في  كمقاول 
عدم  المضايقات  هذه  وشملت 
العمال  مع  للعقود  ادامة  توقيع 
الشرطة  جلب  الــى  المعوقين 
مواقع  تسليم  اجــل  من  لهم 
مواقع  من  طردهم  الى  العمل 
الجلوس  على  واجبارهم  العمل 
رواتبهم  ان  بحجة  بمنازلهم 
عمل  دون  اليهم  تصل  ســوف 
فصلهم  تم  األمــر  نهاية  وفي 

العمل دون سبب. واصدرت  من 
مع  تضامني  بيان  البا  نقابة 
مفصولي الريجنسي، واستغربت 
به  تقوم  الــذي  االستهتار  من 
تطبيقها  عدم  في  العمل  وزارة 
مع  التخاذل  خالل  من  للقوانين 
يسمى  بما  أدامــة  شركة  إدارة 
المفاوضات التي لم تؤدي بالنفع 
عملية  عنها  ونتج  والــفــائــدة 
من  المعاقين  للعاملين  فصل 
بعرض  ضاربين  حق،  وجه  دون 
واألعـــراف  القوانين  الحائط 
العمل  وزارة  فيها  تتغنى  التي 
وقالت  المغلقة.  مكاتبها  في 
ان  بيانها  في  البا  عمال  نقابة 
ممارسات وتصرفات ادارة شركة 

ادامة تخالف ما تحاول ان تشيع 
بانها شركة وطنية،  عن نفسها 
هي  ما  ادامة  ان  واضحا  ليظهر 
كل  بعيدة  احتكارية  شركة  إال 
البعد عن الوطنية وهدفها الربح 
حساب  على  جاء  لو  حتى  فقط 
يومهم.  وقــوت  العمال  ارزاق 
الجدير بالذكر أن مجموع رواتب 
ال  الشهرية  المعوقين  العمال 
تتعدى 2500دينار. هكذا وصل 
وسقط  وتسلطها  ادامــة  جشع 
التي  المجتمعية  الشراكة  قناع 
تتغنى فيه بكل دعاية وتصريح 
المنتفخين  لــمــســؤولــيــهــا 
بأوهامهم بانهم يقومون بعمل 
يستقوون  عندما  كبير  وطني 

لهم  الحول  معاقين  عمال  على 
وال قوة. 

 

جارمكو تواصل التعيينات المخالفة بأمر مباشر من رئيس مجلس اإلدارة
شركة  من  المفصولة  النقابية  كشفت 
جارمكو أمل الموسى بأن هناك تالعب كبير 
في توزيع المكافئة السنوية لعمال جارمكو، 
مدير  قبل  البداية من  في  اإلفصاح  تم  حيث 
يوجد  ال  بأنه  البسام  فهد  البشرية  الموارد 
ولكن  )بونس(،  مكافئة  وال  سنوية  زيــادة 
رئيس  من  ــدرت  ص قد  األوامـــر  بــأن  يبدو 
مجلس اإلدارة بإستبعاد فهد البسام وتقليل 

صالحياته على خلفية تلك التصريحات.
السنوية  المكافئة  توزيع  تم  فقد  وعليه 
ادارة  مجلس  رئيس  على  المحسوبين  على 
الشركة محمود الصوفي وحاشيته وتهميش 

بقية العاملين. 
ولقد شعر جميع العاملين بشركة جارمكو 
باالحباط حيث انهم كانوا ينتظرون المكافئة 
السنوية بعد مضي عام  كامل من اجتهادهم 
ان  بسبب  وارد  غير  بات  ذلك  أن  إال  بالعمل. 
الضيقة  الدائرة  على  يوزع  سوف  البونس 
اســاس  على  وليس  بالصوفي  المحيطة 

االخالص واالنتاج. 
يجدر الذكر ان  الرئيس التنفيذي السابق 
قدرها  سنوية  مكافئة  بتوزيع  وعد  غراهام 
راتب واحد على كل العاملين قبل ان  يطيح 

به الصوفي.
على  المحسوبين  الموظفين  ويتمادى 

بشركة  اإلدارة  لمجلس  كرئيس  الصوفي 
كعدم  الوظيفي  اإلنضباط  عدم  في  جارمكو 
العمل  عــن  المستمر  والتأخير  الحضور 
انه ال يوجد من يستطيع ان  نتيجة لعلمهم 
يحاسبهم بوجود رئيس مجلس اإلدارة، حيث 
يطبق القانون على عموم الموظفين ما عدا 
ومحسوبية  واسطة  طريق  عن  توظف  من 
الصوفي فلهم كامل الصالحية بان يأتوا إلى 
رقيب.  وال  أرادوا دون حسيب  ما  العمل متى 
ــة  اإلداري المخالفات  عن  الكشف  أدى  لقد 
المستمرة إلى يومنا هذا بالشركة من خالل 
البا(  إلى اإلستغناء عن خدمات  )نشرة عمال 
يستخدمهم  الذين  الموظفين  من  العديد 
الصوفي كدمى متحركة في تنفيذ أوامره من 
غير ترك أي أدله وأثباتات واضحة لكي ال يتم 
الكشف عن مخططاته ومحسوبياته، فقد تم 
مؤخرًا تعيين سكرتيرة تنفيذية جديدة تدعى 
مضى  عامًا  وبعد  دينار   600 براتب  مريان 
دينار   1500 إلى  راتبها  يرتفع  قادر  وبقدرة 
مع العالوات المستحدثة والتي لم يسبق لها 
مثيل برواتب السكرتيرات التنفيذيات بتاريخ 
الشركة،  ولألمانة الصحفية تم اإلتصال بها 
التعليق وكذلك  انها رفضت  إال  للتأكد منها 
تعيين مدير بدائرة تقنية المعلومات براتب 
خيالي فقط ألنه كان يعمل بمجموعة البحرين 

الوطنية القابضة BNH  وتم  توظيف شخص 
تم  بحيث  سابق،  بوقت  الصوفي  من  مقرب 

تعيينه بالشركة من دون داعي. 
نتيجة  فادحة  خسائر  الشركة  تكبد  وبعد 
للحريق الذي شب بالشركة بسب عدم اختيار 
اإلكتراث  وعدم  الصحيحة  األدارية  القيادات 
الصوفي  ضحى  فقد  الوظيفية  للمؤهالت 

بمدير  الصهر ديمن جوزيف.
الخلل  مسلسل  يتواصل  أخر،  صعيد  على 
الشركة  في  والقوانين  اللوائح  تطبيق  في 
موظفة  ــزوج  ل سفر  تذاكر  صــرف  تم  حيث 
أجنبية رغم أنه بحريني الجنسية وال يستحق 
ذلك على الرغم من عدم وجود نص قانوني 

أو استحقاقي وارد باللوائح الداخلية.
شركة  استبدال  هو  ذلــك  من  واألدهــى 
التكافل  الشركة من  لعمال  الصحي  التأمين 
الوطنية  البحرينية  إلى  للتأمين  الدولية 
للتأمين رغم ان شركة التكافل قدمت ارخص 
على  الطبية  الدائرة  اعتراض  ورغــم  عطاء 
المباشر  األمر  ان  اال  الجديدة  التأمين  شركة 
الذي صدر من الصوفي بالتعاقد مع الشركة 
الوطنية للتأمين يأتي بسبب وجود الصوفي 
يعمل  كان  ايضا  وانه  ادارتها  مجلس  في 
من  مجموعة  الى  ملكيته  الى  باالضافة  بها 

اسهمها. 
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تكنولوجيا 

قوقل تطلق تطبيق يوتيوب لألطفال
ضمن عدة خطوات تقوم بها قوقل مؤخرًا لإلهتمام بشريحة االطفال ستقوم 
الشركة بإطالق تطبيق يوتيوب مخصص لألطفال YouTube Kids منفصل 

عن التطبيق الرئيسي، يتيمز بالتالي:

1. قنوات رئيسية مثل الموسيقى والتعلم واإلستكشاف.
2. سيتمكن اآلباء من فرض رقابة على أبناهم من خالل تحديد وقت 

للمشاهدة ثم االغالق.
3. سيتم تكبير االيقونات وتغيير تصميمها ليحبها االطفال.

4. حرصًا على االمور النفسية للطفل لن يظهر التطبيق التعليقات السلبية.
5. اضافت يوتيوب خدمة البحث بالصوت لألطفال الذين اليجيدون الكتابة 

لمساعدتهم على إيجاد الفيديوهات المطلوبة.

كيف تعرف الفرق بين ألوان منافذ USB ؟

اللون األسود:
يرمز هذا اللون لمنفذ x.2 USB الذي اطلق 

في عام 2000 وكان يعتبر منفذ ينقل الملفات 
.Mbps/s 480 بسرعة عالية تصل الى

اللون األزرق:
 USB هذا اللون كان يرمز للمنفذ األسرع وهو
x.3 الذي اطلق في عام 2008. حيث كان قادر 

 .Gbps/s 5على نقل بسرعة هائلة تصل الى

تعرف على مميزات :

GALAXY Note Edge

تطبيق لحماية الخصوصية في آيفون وأندرويد

من  واألمان،  الخصوصية  موضوع  يعتبر 
أثناء  المستخدم  تقلق  التي  المواضيع  أكثر 
تصفح اإلنترنت خصوصًا مع الثغرات األمنية، 
المواقع  تطلبها  التي  التعقب  وطلبات 

والتطبيقات.
للمستخدمين  يمكن  السبب  ولــهــذا 
المجاني   ZenMate تطبيق  من  االستفادة 
خالله  من  والذي  وآيفون،  أندرويد  ألجهزة 
والمستقبلة،  المرسلة  البيانات  تشفير  يتم 

فضاًل  المستخدم،  بي  آي  عنوان  وتغيير 
هويته  وإخفاء  الجغرافي،  موقعه  تغيير  عن 

الحقيقة.
التطبيق،  تثبيت  إلى  بحاجة  المستخدم 
الضغط  يتم  بعدها  مجاني،  حساب  وإنشاء 
على Let’s Go، ليبدأ  تأمين  االتصال، وحماية 
الخصوصية بشكل أكبرلتحميل التطبيق من 
إكتب  و  البروفايل  في  الموقع  إدخل  المتجر 

رقم 4 لاليفون ورقم 5 لالندرويد.

•  يمكنك التحقق من معدل ضربات القلب الخاص بك مع جهاز استشعار  على الجزء
   الخلفي من الهاتف.

•  يقوم بعرض التوقيت حتى عندما تكون الشاشة مطفأة، وهذه الميزة مناسبة
   بشكل خاص لالشخاص الذين يستعملون الهاتف كمنبه.

•  يمكن الرد على المكالمات دون الخروج من التطبيق الذي تستخدمه.
•  يمكن استبدال البطارية.

•  يتيح هاتف سامسونج الجديد إضافة المزيد من المساحة التخزينية.
•  مزود بقلم لتدوين المالحظات أو الرسم.

•  يمكن التبديل بين التطبيقات المفضلة دون الحاجة إلى العودة إلى الشاشة    
•  الرئيسية من خالل الجزء المنحني من الشاشة.

•  من الممكن تشغيل اثنين من التطبيقات في آن واحد على نفس الشاشة.
•  يمكن تصغير الشاشة ليصبح من السهل استخدامها بيد واحد.

•  كما يمكن تصغير لوحة المفاتيح ليصبح من السهل استخدامها.



بقلم / غازي الحمر

وزارة العمل واإلتحادين...

لــم يكــن ليتمنــى أحــدًا منــا أن يكــون فــي مملكتنــا الصغيــرة حجمــًا وعــددًا إتحاديــن نقابيييــن تتباعــد 
ــرت  ــن ج ــة ولك ــة العامل ــدة الطبق ــزق لوح ــل تم ــا عام ــكل واقعهم ــد يش ــف وق ــرؤى والمواق ــا ال بينهم
الريــاح بمــا ال تشــتهي الســفن، وأصبــح واقــع األمــر كمــا هــو عليــه وليــس كمــا نتمنــى ونطمــح.... فمنــذ 
صــدور قانــون التعدديــة النقابيــة بــرز للســطح عمــق الخالفــات العماليــة فــي الحركــة النقابيــة وجــاءت 
بتداعياتهــا إن كانــت اإليجابيــة منهــا أم الســلبية وفــرض الواقــع نفســه ســواء علــى وجــود إتحاديــن فــي 

الســاحة النقابيــة أو أكثــر مــن نقابــة فــي المنشــأة الواحــدة. 

ولســنا هنــا بصــدد النبــش فــي مرحلــة الماضــي والــدور الســلبي الــذي لعبــه اإلتحــاد العــام للنقابــات 
والــذي دفــع بخيــارات التعدديــة كأمــر واقــع ولكــن فــي طرحنــا هنــا لهــذه التعدديــة يســتوجب علينــا 
ــي  ــك ف ــال ش ــلت ب ــي فش ــاتها الت ــمي سياس ــل وراس ــف وزارة العم ــع وموق ــى واق ــوء عل ــليط الض تس
ــاء  ــن ج ــي م ــي ه ــا والت ــة وأطرافه ــة النقابي ــف للتعددي ــوازن ومنص ــع مت ــة لواق ــد األرضي ــق وتمهي خل
بهــا وصــدّق عليهــا وشــرّع لهــا ربمــا »لغايــة فــي نفــس يعقــوب !!« فقــد وقفــت وزارة العمــل وفــي 
أكثــر مــن مناســبة علــى مســافات غيــر متســاوية بيــن اإلتحــاد العــام واإلتحــاد الحــر والغريــب أنهــا منــذ 
ــي  ــات الت ــر التصريح ــا يتذك ــه، وكلن ــجاالت مع ــات وس ــي مناكف ــي ف ــر وه ــاد الح ــيس اإلتح ــات تأس بداي
أطلقهــا مســؤول الشــئون النقابيــة بــوزارة العمــل حينمــا أفتــى أن اإلتحــاد الحــر ال يتشــكل مــن نقابــات 
متشــابهة لــذا فهــو غيــر شــرعي!!! علمــًا بــأن معظــم تلــك النقابــات العماليــة كانــت جــزء مــن تشــكيلة 
اإلتحــاد العــام وهــي تنتمــي لكبــرى المنشــآت كشــركة بابكــو وألبــا والبتروكيماويــات، فقــد كان حينهــا 
موقــف الــوزارة عجيــب غريــب ويفتقــر للمنطــق وتشــريعات الــوزارة ذاتهــا باإلضافــة لقانــون النقابــات 

العماليــة الــذي عدلــت مــواده وفقراتــه بمباركــة الــوزارة !! 

ــب  ــر تغي ــاد الح ــي لإلتح ــر التأسيس ــاعة المؤتم ــه س ــوزارة أن ــف ال ــن موق ــها م ــرى نتلمس ــة أخ حقيق
وزيــر العمــل الموقــر عــن حضــور المؤتمــر رغــم دعوتــه والتشــرف بحضــوره ســاعتها، وبالمثــل حصــل 
عندمــا رعــى اإلتحــاد الحــر تدشــين اإلتحــاد الوطنــي للمتقاعديــن فرغــم الحضــور الملفــت للعديــد مــن 
ــت  ــال كان ــة الح ــخ!!!« بطبيع ــك أصم ــن عم ــل »ب ــت وزارة العم ــد كان ــة فق ــة والعربي ــات الدولي المنظم
ــفافية  ــرت للش ــات وإفتق ــق الخالف ــاءت لتعم ــي ج ــة، الت ــة الثالثي ــع اإلتفاقي ــة م ــف مترافق ــك المواق تل
ــة ذات  ــك اإلتفاقي ــأن تل ــًا ب ــا علم ــالع عليه ــة اإلط ــن إمكاني ــى م ــر حت ــاد الح ــتبعد اإلتح ــوح وأس والوض
مســاس بالحركــة العماليــة برمتهــا ومــن الخطــأ الفــادح أن تقتصــر علــى أروقــة الــوزارة ووشوشــتها مــع 
اإلتحــاد العــام طــرف الشــكوى فــي منظمــة العمــل الدوليــة والصديــق الوفــي لرئيســه اإلتحــاد الدولــي 
ــن فــي  ــد إســتهدفت مملكــة البحري ــه« وق ــدات »ســي آي أي ــذ أجن ــي تنف ــورو« الت ــات »شــارون ب للنقاب
أحــداث 2011 بالتعــاون مــع مســؤول األنشــطة النقابيــة بمنظمــة العمــل الدوليــة ســيئ الصيــت وليــد 
حمــدان، إننــا ال نعتقــد أن الــوزارة بحاجــة إلــى مــن ينورهــا فــي ذلــك فهــي تعلــم مــن هــم عصابــات 
الــدوالر.... وقفــة أخيــرة البــد مــن اإلشــارة لهــا وهــي أحقيــة التمثيــل فــي المحافــل الدوليــة فــإذا كانــت 
الــوزارة تســعى للتوفيــق بيــن اإلتحاديــن والتقريــب بينهمــا فعليهــا أن تجــد مخــارج منصفــة وعادلــة 
ألحقيــة التمثيــل والوقــوف علــى الحياديــة والمســافة المتســاوية بيــن الطرفيــن فذلــك أمــر ال جــدال فيه 
ومــن المفتــرض أن يترجــم علــى أرض الواقــع أمــا أن تتلــكأ الــوزارة باألغلبيــة واألكثريــة فهــذا منطــق 
ــة األجنبيــة عــن الحركــة النقابيــة هــو كذلــك مرفــوض وال يتفــق مــع  مرفــوض وكذلــك إقصــاء العمال
المعاييــر الدوليــة وال حتــى نــص قانــون النقابــات البــاب األول المــادة 2 فقــرة 1 والتــي تشــير حرفيــًا أن 
قانــون النقابــات العماليــة يعنــي »المخاطبيــن بأحــكام قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي« وفــي هــذه 
الحالــة العمالــة األجنبيــة ينــدرج عليهــا القانــون وهــي ليســت إســتثناء وللعلــم هــي األكثريــة وحجمهــا 
كمــا ورد علــى لســان الرئيــس التنفيــذي لهيئــة ســوق العمــل حيــث تبلــغ حجــم العمالــة األجنبيــة 600 
ألــف. إذًا التشــدق باألكثريــة هزيــل أمــام مواجهــة الواقــع عــالوة علــى ذلــك ال يوجــد بقانــون النقابــات 
العماليــة مــا يشــير إلــى أن مــن يمثــل عمــال المملكــة فــي المحافــل الدوليــة هــو مــن يمثــل األكثريــة، 
فالمــادة األولــى فقــرة )3( مــن قانــون النقابــات تشــير إلــى أن اإلتحــاد النقابــي الــذي يمثــل المملكــة فــي 

المحافــل الدوليــة هــو مــن يصــدر بتســميته قــرارًا مــن الوزيــر المختــص. 

إذًا الســؤآل الــذي يطــرح نفســه حــول خــالف األكثريــة مــاذا ســيكون موقــف الــوزارة لــو فاجــأت العمالــة 
ــة مملكــة  ــك األكثري ــة؟ هــل ســتمثل تل ــع وشــكلت نقاباتهــا باألكثري ــف عامــل الجمي ــة 600 أل األجنبي

البحريــن فــي المحافــل الدوليــة؟!!.  

 لمــاذا ال تقــوم وزارة العمــل بالتعــاون 
ــي  ــر ف ــادة النظ ــة باع ــات المعني ــع الجه م
ــى  ــة ف ــر المرغوب ــات غي ــس التخصص تدري
ســوق العمــل البحرينــى بــدل زيــادة عــدد 
العاطليــن عــن العمــل واهــدار الوقــت 
بعــد  تاهيلهــم  فــي  والمــال  والجهــد 
لمراجعــة  الوقــت  يحــن  الــم  ؟  التخــرج 
ــة  التشــوهات فــى وزارة العمــل عــن كيفي

ادارة ســوق العمــل ؟
 

* * * * * * *
النــاس  تدعــون  كنتــم  عجيــب  امركــم 
وتصفيــر صناديــق  البرلمــان  لمقاطعــة 
االقتــراع وفي جهــة أخرى تقيمــون الندوات 
والمحاضــرات لمناقشــة برنامــج الحكومــة. 
* * * * * * * *

ــون  ــن يدخل ــن الذي ــون ان البحرينيي يقول
االف   6 حوالــى  ســنويا  العمــل  ســوق 
بحرينــى، بينمــا عــدد فرص العمــل المتاحة 
ســنويا تقــدر بحوالــى 25 الــف فرصــة عمل 
.بمعنــى ان امورنــا طيبــة . عيــل ليــش 
الــف فرصــة عمــل  و 19  عندنــا بطالــة 
ــن؟؟؟ ــن البحرينيي ــد م ــا اح ــا له ــنويا م س

* * * * * * *
هــل يعقــل ان يحصــل فــى البحريــن وفــى 
ــة  ــة ان تعمــل بعقــود مؤقت ــر حكومي دوائ

ومــن دون راتــب أيضــًا ؟ 

* * * * * * *
اســتطاع وزيــر العمــل حــل مشــكلة 39 
الــف عامــل مــن العمالــة الســائبة في ســنة 
2014 وتحويــل 10 االف عامل من العمالة 
الى عمالــة قانونية فى ثالثة شــهور.ولكنة 
البحرينييــن  لــم يســتطع حــل مشــكلة 
األن  حتــى  العمــل  عــن  العاطليــن 
) عنــدى دوه النــاس مــا عنــدى دوه روحــى(.
* * * * * * *

اختفــاء مبلــغ 60 مليــون دينــار مــن موازنة 
الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــى شــنو 
ســالفتة فــي احــد يتابــع مــن اصحــاب 
الشــأن او نقــول ضاعــت فلوســك يــا صابــر.

* * * * * * *
 لــم نفهــم الــى اليــوم السياســة المتبعــة 
فــي زيــادة ســعر الغــاز علــى الشــركات 
المملوكــة للحكومــة.  وال نفهــم لمــاذا 
هــذه  اربــاح  تخفيــض  الحكومــة  تريــد 
قيمتهــا  تخفيــض  وايضــا  الشــركات 
دوالر  ربــع  الغــاز  رفــع  فهــل  الســوقية. 
ســنويا ســوف يوفــر مبلــغ اضافــي للحكومة 
التــي تملــك باألســاس هــذه الشــركات؟
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