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من ملفات سوق العمل ..القيادة الواعية والنقابات العمالية
Û Ûفي شهر سبتمبر من العام  2002تقاطرت على ديوان

Û Ûلقد كانت حركة الغواصين تلك بداية لرحلة طويلة

إلــى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بتفعيــل

الموقــرة رســائل وبرقيــات التهانــي والتبريــكات

أجــل نيــل حقوقهــا النقابيــة التــي مــرت بمنعطفات

القانــون المطلــوب ،بالتعــاون مع الــوزارة المختصة

صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى وأركان حكومتــه

مــن كفــاح ونضال الطبقة العماليــة في البحرين من

واإلشــادة والثنــاء مــن الهيئــات الحكوميــة المعنية

Û Ûوقد كان يوم  24من ذلك الشــهر يومً ا مشــهودً ا في
بــل علــى مســتوى المنطقــة بأســرها عندما اســتقبل

وتمثيلهــم فــي المؤسســات والمنظمــات المختلفــة،

القانــون إلــى سلســلة مــن المــداوالت والمناقشــات
قبل رفع المسودة النهائية منها إلى مجلس الوزراء

ومصالحهــم ودعــم مكتســباتهم والدفــاع عنهــم،

تاريــخ الحركــة العماليــة ليــس فــي البحريــن فقــط،

إلقراره ثم رفعه للمقام الســامي إلصداره ،وفي كل
هذه المراحل كان صاحب السمو الملكي ولي العهد

والهيئــات المحليــة والدوليــة ،وقــد كونــت اللجــان

صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى وبحضــور صاحب

وناصحا ودافعً ا وموجهً ا.
ً
األمين مراقبًا ومتابعً ا

العماليــة المشــتركة فيما بينها الحقً ــا “اللجنة العامة

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء الموقــر ،وصاحــب

لعمــال البحريــن” ،إلــى أن تكللــت هــذه الجهــود

السمو الملكي ولي العهد األمين في قصر القضيبية

Û Ûونتيجــة لــكل هــذه الجهــود فقــد صــدر القانــون

والمبــادرات عندمــا التقــت اإلرادة الملكيــة بطمــوح

العامــر رئيس وأعضاء مجلــس إدارة اللجنة العامة

مســتجيبًا لطموحــات قيــادة البحريــن وعمالهــا،

الطبقــة العماليــة باصــدا قانــون النقابات الــذي أجاز

لعمــال البحريــن وجميــع رؤســاء اللجــان العماليــة

ومنســجمً ا تمام االنســجام مع معايير منظمة العمل

وشــرع تأســيس “االتحــاد العــام لنقابــات عمــال

المشــتركة وعــدد مــن الــوزراء ،وقــد كان لي شــرف

الدوليــة ،وحاظيً ــا بإشــادة كافــة المنظمــات الدولية

البحرين”.

المعنيــة ،كمــا جــاء كأحدث قانــون نموذجي؛ متميز

Û Ûوقبــل تأســيس االتحاد ،وفــي مرحلة أداء ونشــاط

ومتقدم بأشواط واسعة على كل القوانين المماثلة

وعلــى مــدار أكثــر مــن ســبع ســنوات كيــف تمكــن

وفــر كامــل الحمايــة والعدالــة والمســاواة؛ مراعيً ــا

Û Ûفي ذلك اللقاء أعلن جاللة الملك أنه أصدر “مرسومً ا

اللجنــة العامــة لعمال البحرين فقــد رأيت بأم عيني

لســنة  ،2002إلى جانب أنه أمر باعتبار يوم العمال

عمــال البحريــن مــن خــال هــذا الكيــان النقابي من

ملكيً ا بقانون بشأن النقابات العمالية” تحت رقم 33

فــي منطقة الشــرق األوســط والعالــم العربي عندما
لمبــدأ عــدم التمييــز بحيــث أعطــى حــق العضويــة

والتصويــت واالنتخاب والترشــيح لمجلس اإلدارة

أن يؤسســوا ويكونــوا شــبكة واســعة مــن العالقات

العالمــي المصــادف لألول مــن مايو من كل عام يوم

للعمــال األجانــب أو الوافدين ،وهو حق لم يعطه أو

المهنيــة المتينــة مــع فعاليــات ومؤسســات العمــل

إجازة رسمية في مملكة البحرين.

Û Ûولــن ينســى التاريخ ذلــك اليوم الذي ظل وســيبقى

النقابــي العربــي والدولــي ،وكيــف فرضــوا أنفســهم

المســيرة التنمويــة لهــذا الوطــن العزيــز ،وكان ذلــك

والدوليــة ،وكيــف كانــوا يتصرفــون برزانــة واتزان،

يوفره أي قانون مماثل في الشرق األوسط والعالم
العربي!

واحترامهــم علــى كل االتحــادات النقابيــة العربيــة

مــن أبــرز األيــام الخالــدة والمحطــات المضيئــة فــي

Û Ûوقــد أجــاز القانــون تنظيــم اإلضرابــات العماليــة

ويتحلــون بأعلــى درجــات ومســتويات المســؤولية

تتويجــا لكفــاح عمــال البحريــن
ً
الحــدث دون شــك

“كوســيلة ســلمية مشــروعة للدفــاع عــن المصالــح

والواقعيــة والحصافــة اإلداريــة والــوالء للوطــن

ونضالهم.

Û Ûوإذا كان المقصــود بالعمــل النقابــي أو بالحركــة

وقيادتــه ،وبهــذا المنهــج اســتطاع عمــال البحريــن

جهــود العمــال أو فئــة منهــم ينتمــون إلــى مهنة من

التجــارب والخبــرات التــي مكنتهــم مــن االضطالع

االقتصاديــة واالجتماعيــة للعمــال” كمــا ورد فيــه،
ولــم تشــهد الســاحة العماليــة منــذ صــدور القانــون

أن يكتســبوا ويكونــوا لهــم رصيــدا هائــا مــن

النقابيــة هــي تلــك الحالــة التــي يتــم فيهــا تجميــع

حتــى اآلن أي إضــراب عمالــي؛ إال أن االتحــاد العام
لنقابــات العمــال دعــى خــال األحــداث السياســية

بمسؤوليتهم بكل كفاءة واقتدار عندما وصلوا إلى

المهــن للمطالبــة بشــكل جماعــي بحمايتهــم مــن

رأت النــور فــي البحرين ألول مرة في العام 1919م

اللجان الوزارية المختصة التي أخضعت مســودات

اختيارهــا عــن طريــق االنتخابــات الحرة المباشــرة،
وكانــت تضطلع بواجباتها في حماية حقوق العمال

ظــروف عمــل آمنــة ،فإن الحركــة النقابيــة كانت قد

الدوليــة ووكاالتهــا المتخصصــة ،وتحــت إشــراف

القطــاع الخــاص؛ وهــي لجــان عماليــة كان يتــم

قانون النقابات العمالية.

االســتغالل ،وضمــان عدالــة األجــور ،والعمــل ضمن

العمالــي ،وباالســتعانة بخبــرات منظمــة العمــل

تشــكيل “اللجان العمالية المشــتركة” في مؤسسات

من مختلف دول العالم على تفضل جاللته بإصدار

االجتماعية آنذاك.

بالشــؤون القانونيــة ،وبالتنســيق مــع التنظيــم

عديــدة إلــى أن وصلت في العــام  1982إلى مرحلة

والمنظمــات واالتحادات العماليــة العربية والدولية

حضــور هــذا اللقــاء بصفتــي وزيــر العمل والشــؤون

هــذه اإلرادة الملكيــة بالشــروع فــي صــوغ مســودة

المؤســفة التــي شــهدتها البــاد في العــام  2011إلى

قيادة اتحاد نقاباتهم.

إضــراب عــام من غير االلتزام بالشــروط والضوابط

Û Ûوقــد جــاء تأســيس اتحــاد نقابــات عمــال البحريــن

التــي حددهــا القانــون ،وكانــت الدعــوة ذات نفَ ــس

عليــه ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي أكد حــق العمال

المتظاهريــن المناهضــة للحكومــة ،وقــرر تنظيــم

عندمــا تجمــع غواصــو اللؤلــؤ للمطالبــة بتحســين

أوضاعهــم وأحوالهــم المعيشــية ،ولعلــه من ضروب
الصدف أن يتزامن هذا الحدث مع تأسيس منظمة

العمل الدولية في جنيف في العام نفسه.

وصبغة سياسية بعد أن “هزته (أي االتحاد) مشاهد

تجســيدً ا لــإرادة الملكيــة ،وعلــى أســاس مــا نــص

هــذا اإلضــراب لدعــم المتظاهريــن” كمــا جــاء فــي

فــي تنظيــم أنفســهم ضمــن وفــي إطــار نقابــات

تصريحات قياداته.

عماليــة حــرة مســتقلة ،وكذلــك تنفيــذً ا لتوجيهــات
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء الموقــر

Û Ûلقــد أُرســي قانــون النقابــات البحرينــي علــى مبــدأ

حرية واســتقالل النقابــات العمالية ،وعلــى االلتزام
بمرجعية القانون ومعايير العمل النقابي التي تفصل
بيــن العمــل النقابــي مــن جهــة واالنتمــاء السياســي
وغيــره من االنتماءات مــن جهة أخرى ،حيث حظر
القانــون البحرينــي على النقابات صراحة “ممارســة
العمــل السياســي” فــي مادته الـ  ،20غيــر أن االتحاد
العــام لنقابات عمــال البحريــن ،كالكثيرين غيره من
االتحــادات العمالية في مختلف دول العالم ،ســقط
فــي هــذا االمتحان ،وانســاق وراء تيارات ما ســمي
بالربيــع العربــي خــال عامــي  2011و 2012وانحاز
إلــى جانــب أحــد التنظيمات السياســية؛ فلم يســلم
من تدخالت سياسييه ،ما أدى إلى اإلخالل بميزان
حريتــه واســتقالله والتزامــه بالقانــون ،وحــدوث
تداعيــات موجعــة له أدت إلى إضعافــه وإلى نتائج
ســلبية مــن بينهــا؛ انقســام وتفــكك الصــف العمالي،
وتكويــن اتحــاد آخــر جديــد فــي العــام  2012وهــو
“االتحــاد الحر لنقابات عمال البحرين” وهي خطوة
ال تتعارض بل تتفق تمامً ا مع المعايير النقابية التي
تجيز التعددية وتشجعها.
Û Ûومــن المفارقــات الالفتة أننــا جميعً ا كنا على اطالع
بالوضع المتراجع الذي كانت تعانيه الحركة النقابية
علــى مســتوى العالــم عنــد إصــدار قانــون النقابــات
العماليــة البحرينــي؛ والــذي أكدتــه الكنفدراليــة
الدوليــة للنقابــات الحــرة فــي تقريرهــا الصــادر عــن
العــام  ،2002وهــو العــام الــذي صــدر فيــه القانــون،
حيــث جــاء فــي التقريــر المذكــور “أن العــام 2002
شــهد اســتمرار اضطهــاد النقابييــن وتعــرض العمــل
النقابــي للقمــع واالنتهــاكات الخطيــرة فــي معظــم
بلــدان العالــم” ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن جاللــة
الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد قرروا
الوقــوف في صف وإلى جانب طموحات وتطلعات
عمال البحرين ،وقد ذكرت الكنفدرالية في تقريرها
المذكــور “إن إصــدار البحريــن قانــون جديد يضمن
قيــام نقابــات حرة ويمنح الحق في اإلضراب يعتبر
من األخبار الوردية” ،فليسجل التاريخ هذه السيرة
بأحرف من نور.

الصافـي المرشـح الرئيس لرفـع اإلنتـاج المحلـي من األسمـاك

وزارة “الـــــبـــــلـــــديـــــات”“ :الــــــخــــــاص” شــــريــــك أســـــــاس بـــــاالســـــتـــــزراع الــســمــكــي

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

العضويـــة

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون

االســـتزراع الذي بدأ شـــهر أبريل
الماضـــي بالتعاون مـــع الصيادين

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

المحليين الذين ســـاهموا بشـــكل

عصام خلف إن الوزارة ممثلة في
قطـــاع الزراعة والثـــروة البحرية

فعـــال في جمـــع أمهات األســـماك

ماضيـــة فـــي جهودهـــا؛ لتعزيـــز

والطحالـــب البحرية الـــى منطقة

الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص

رأس حيان مـــن مختلف البيئات

فـــي مجال االســـتزراع الســـمكي،

البحرية”.

والســـعي لرفع الطاقـــة اإلنتاجية
للمركـــز

الوطنـــي

وقـــال “يعتبـــر ســـمك الصافـــي

لالســـتزراع

المرشـــح الرئيســـي لرفـــع اإلنتاج

البحري بمنطقة رأس حيان.

المحلي من األسماك عبر عمليات

جـــاء ذلك خـــال زيـــارة قـــام بها

االســـتزراع البحري لســـرعة نموه

إلـــى المركز برفقة وكيـــل الوزارة
للزراعـــة والثـــروة البحريـــة نبيل

أبو الفتح واختصاصي اول ثروة
بحرية بسام الشويخ.

وخـــال الزيـــارة اطلـــع وكيـــل

الـــوزارة نبيـــل أبـــو الفتـــح الوزير

لتســـمينها

لموســـم

واعتماده على األعـــاف النباتية
حجم اإلنتاج فيها.

الثروة السمكية يعد مرتكزا مهما

إلـــى ذلـــك ،تضمنت زيـــارة الوزير

ضمـــن مصادر الغـــذاء للمواطنين

الوطني على االســـتزراع البحري

وأشـــار إلـــى اســـتمرار الجهـــود

متابعـــة إطـــاق مبنـــى للتدريـــب

يكون مقـــره في المركـــز الوطني

والمقيمين في المملكة.

الســـتقطاب المزيـــد من شـــركات

خلـــف علـــى الوضـــع العـــام لحالة

لالستزراع البحري ،وتم التباحث

ألهميـــة تجهيزهـــا وصيانهـــا في

التدريـــب والخدمـــات المطلوبـــة،

االســـتزراع المقبل ،والذي ســـيتم

الخبرات المحلية والخارجية في

بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تابع الوزيـــر الجهود المبذولة

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة
تأتـــي اســـتكماالً للنجـــاح الـــذي

كثافـــة اإلنتـــاج المحلـــي لتصـــل

للقطاع الخاص.

عددا من الكوادر البحرينية على

يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا لتكـــون

المرافـــق التابعـــة للمركـــز وذلـــك

بشـــأن الطاقة االستيعابية لمبنى

الوقت المناســـب تمهيدا لموســـم

عالوة على بحث االســـتفادة من

فيه رفع الطاقة اإلنتاجية للمركز

دعم هذا التوجه.

القطـــاع

مشـــروعات

الخـــاص

إلطـــاق

اســـتثمارية

مـــن

شـــأنها تعظيـــم اإلنتـــاج المحلـــي

من األســـماك بما يحقـــق االكتفاء
الذاتي في المملكة.
وأشـــار

الـــى

“نجـــاح

إنتـــاج

يرقـــات ســـمك الصافـــي ورفـــع

لتهيئـــة األراضـــي المخصصـــة

حققـــه برنامـــج تأهيـــل وتدريـــب

وتابـــع الوزيـــر ميدانيا المشـــاريع

االستزراع الســـمكي الذي أقامته

إمـــكان انشـــاء محطـــة شـــفط

العمـــل

واســـتهدف

الحديثـــة التـــي تضمـــن جـــودة

استزراع األسماك المحلية داخل

االســـتزراع لتهيئة البيئة الخالية

وأكـــد خلف أن قطاع االســـتزراع

التجاريـــة ،حيـــث تـــم االطـــاع

كثافة األسماك في المتر المكعب

ضمن إســـتراتيجية الوزارة التي

اســـتمرت لمـــدة عـــام كامـــل عبـــر

األفضـــل للمســـاحات الجغرافيـــة

بتحقيـــق األمـــن الغذائـــي لمملكة

التنمويـــة الجديدة ،مثل دراســـة

الـــوزارة بالتعـــاون مـــع صنـــدوق

ميـــاه البحر باســـتخدام التقنيات

تدريـــب  15بحرينيـــا فـــي مجال

الميـــاه البحريـــة الداخلـــة فـــي

مملكة البحرين وخارجها.

من األمراض التي ستتكفل برفع

الســـمكي يشـــكل محـــورا مهمـــا

ممـــا سيســـهم فـــي االســـتغالل

تأتـــي دعمـــا لتوجهـــات الحكومة

الصغيـــرة مـــن خـــال مضاعفـــة

البحريـــن ،خصوصـــا أن قطـــاع

“تمكيـــن”،

للمســـتويات التجاريـــة ،والتـــي
عمادا لالستزراع المحلي”.

وأوضـــح ان “الوكالـــة تخطـــو
بخطـــوات ثابتـــة فـــي تحقيـــق

مبـــادرة االقتصـــاد األزرق عبـــر
نجـــاح مملكـــة البحريـــن فـــي

استزراع سمك الصافي بالكثافة
علـــى التجـــارب العمليـــة التـــي

جمع واختيار أمهات األسماك من
مختلف البيئات البحرية وتجربة

اســـتخدام العديد أنواع األعالف

مـــن

الحشـــائش

والطحالـــب

البحرية”.
وتابـــع خلـــف “ويعتبـــر نجـــاح
اســـتزراع هذا النوع من األسماك
التـــي تشـــكل أبـــرز األصنـــاف
التجاريـــة المرغوبـــة فـــي منطقة
الخليـــج العربي خطـــوة متقدمة
يمكـــن االعتماد عليهـــا كجزء من
برامج األمن الغذائي الوطني”.
مـــن جهتـــه ،أكـــد وكيـــل الـــوزارة
للقطاع الزراعي والثروة البحرية
إدخـــال القطاع الخاص كشـــريك
أســـاس في مشـــاريع االســـتزراع
الســـمكي

وتوفيـــر

أراض؛
ٍ

للمســـاهمة في هـــذا الجانـــب بما
يعـــود علـــى االقتصـــاد الغدائـــي
بالمنفعة والتنمية.
وأضـــاف “إن من إبرز المهام التي
نعمل عليها إدخال عناصر مهنية
كفوءة وتقنيات عالية تسهم في
تنمية قطاع االستزراع السمكي”.
كمـــا أكـــد أبـــو الفتـــح أن الوكالـــة
قطعـــت شـــوطا مهما فـــي مجال
األبحـــاث المتعلقـــة باألعـــاف،
وهـــو أمر يســـهم كذلك في تنمية
وتطوير االستزراع السمكي”.

تتقدم
أسرة دار «

»

بخالص التعازي والمواساة
إلى الزميل

فيصل الراشد
في وفاة المغفور لها بإذن هللا

عمـــتـه

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة

بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى
وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

