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المقدمة

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل عالقة احلركة العاملية

البحرينية باحلركة الوطنية السياسية تارخييا ،خاصة بعد اكتشاف
النفط وا لربوز التدرجيي للطبقة العاملة ،حيث يكشف ،لنا التارخي الوطين

للبحرين عن التداخل الواحض بني احلركتني ،سواء يف دمع احلركة
الوطنية السياسية ملطالب العاملوالدفاععنحقوقهم ملهفية والنقابية ،أو

اعمتاد احلركة السياسية عىل اجلموع العاملية والشعبية األخرىيف
اإلرضابات واملسريات واالعتصامات والتوقيع عىل العرائض اليت اكنت

تدعو هلا احلركة السياسية واليت اكنت ترفع فهيا املطالب السياسية
البحتة ،وذلكفميعظم املحطات ل سياسية قبلتأسيس النقابات واالحتاد

العام لنقابات معال البحرين.
واهلدف الثاين من الدراسة هو الك شف ،عن أن التارخي العاميل
والسيايس للبحرين كأنه يكرر نفسه منذ ثالثينيات القرن املايض،

حيث التزالذات املطالب السياسية مرفوعة وحنن يف العقد الثاين من
القرن اجمحادي وامعرشين ،إضافة إىل أن ذات السياسات الرمسية متارس

حبق املعارضة الوطنية الدميقراطية ،وذات االهتامات تلصق بالقيادات

السياسية من معتقيل الرأي ،وإن كأنت بوسائل جديدة.
وهذا ما يعزز أطروحات املعارضة بأن البالد التزال تفتقد املقومات
الرئيسية لدولة القانون واملؤسسات الدميقراطية احلقيقية ،واحلريات
العامة وصيانة واحرتام حقوق اإلنسان ،وتعزيز مبدأ املواطنة املتساوية،
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ووجود مؤسسات املجمتع املدين ،مبا فهيا النقابات واألحزاب املستقلة
واحلرة القادرة عىل الدفاع عن حقوق أعضاهئا.

واهلدف الثالث من هذه الدراسة ،جبانب توثيق نضاالت احلركة

العاملية والنقابية ،هو توثيق مفصل لتداعيات احلراك الشعيب الكبرييف
فرباير 2011م عىل العامل — وباألخص املفصولني مهنم — وا لرتاجعات

اليت حدثت منذ ذلك التارخي عىل الصعيد النقايب وترشيعات العمل،
واجلهود اليت بذهلا االحتاد العام لنقاباتعامل البحرينيف هذا الشأن.

تأيت هذه الدراسة التيقام بإعداد مسودهتا األوىل القائد املناضل

عبدالرمحن الفعميي-رمحه الله —وأعاد مراجعهتا وحتديهثا األستاذ
عبدالله جنايح نائب رئيس اللجنة املركزية وعضو املكته ،العاميل
جبمعية العمل الوطين الدميقرايط (وعد) ،وذلك ملا متثله احلركة

العاملية والنقابية منتأثريودوركرافعة مهمةيف النضال املهين لتحسني
أوضاع القوى العاملة باعتبارها الرثوة البرشية املنتجة وتعزيزملكتدا؛.اهتا

املعيشية والنقابية وحتقيق املزيد من املطالب اليت ما تزال غريمتحقةة،
لتكون هذه الدراسة مرجعا معاليا وسياسيا للباحثني واملهمتني بالشأن

السيايس والعاميل ،وإغناءلملكتبة السياسية والعامليةيف البحرين.

املكتب السيايس
مجعية العمل الوطين الدميقرايط (وعد)

مايو 2014م
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الفسل األول
ولدلئ|س|س|لآل٠ئذالئ ممال^ركةالسلياسية

أول  :بهليات الحركة العمالية فيللبحرين

(حقبة الثللثينات واالرهمينات)
أثناء فترة اكتشاف النفط واستخراجهفي البحرينفي العام 1932م،
استخدمت شركات النفط األمريكية عماالً وموظفين من جنسيات

مختلفة ،واعتمدتعلى رؤساءوموظفينفنيين أمريكيين وبريطانيين ،أما

العمل اليدوي فقد دفع بكثيرمن عمال البحر والفالحين المحليين إلى
مغادرة أعمالهم القديمة ،باإلضافة إلى العمالة اآلسيوية من البلدان المجاورة
وغيرها طلباً للعملفي صناعة النفط .وهكذا شهدت الثالثينات في القرن
الماضى هجرات متالحقة من اإليرانيين وا لهنود وغيرهم ،وانهيارا في النمط
االنتاجي األساسي الذي كان سائداً في البحرين .وكانت ظروف العمل
مجحفة للغاية ،حيث تدني األجور وسوء ظروف العمل وطول ساعات العمل

وغياب قانون للعمل ،واختالف ظروف العمل الجديدة عن سابقتها،
إال أن الكثيرممن التحقوا بشركة النفط كانت لهم خبرة في

الصراع ضد أرباب العمل حيث شهدت البحرينفي الفترة ما بين العام
 1919والعام  1932سلسلة من التظاهرات قام بها الغواصون احتجاجا

على السياساتواالجراءات والممارسات الظالمة سواءفي األجور المتدنية أو
نظام القروض للغواصين من قبل أصحاب السفن (النواخذة) .ثم تطورت إلى

مطالبات إصالحية أخرى ،وذلك على أثركساد سوق اللؤلؤعام .1929
وحينما بدأتفي البحرين صناعة النفط ( )1932اجتذبتشركة
النفط األمريكية (بابكو) معظم األيدي العاملة المحلية وذلك رغم قلة

األجور وظروف العمل السيئة واعتماد الشركة على التعاقد مع الوسطاء

لتوفيرالعمال ،لذا بدأت مشاكل العمال وشكاواهم من قلة األجور

والظروف السيئة في العمل ،تظهر إلى السطح ابتداء من عام .1938
ويالحظ بأن بدايات التحرك العمالي والحركة النقابية جاء باألساس

على يد الفعاليات العمالية الوطنية والواعية ،كما جاء الدعم من قبل
الفعاليات والشخصيات الوطنية ليؤكد ظاهرة التداخل والترابط العضوي
بين الحركة النقابية العمالية والحركة السياسية  ،وتطابق أهدافها

وتمازج مصالح أطرا فها من جهة ،وترابط أعدائها المشتركين من جهة

ثانية..
ونظراً لصغرحجم البالد وتداخل الفئات االجتماعية ،إضافة إلى
استمرار السياسة المعادية أليتوجه إصالحي ،فقد ارتبطت الحركة

اإلصالحية التيشهدتهاالبحرين بالحركة العمالية وحملت مطالب عمالية

إضافة إلى المطالبة بالمشاركة السياسية في صنع القرار السياسي عام

 ، 1938حيث شهدت شركة النفط إضرابات بدأت في  23أكتوبر
 1938والتي تمازجت متفاعلة مع الوضع العام المتوترحينذاك نتيجة الهيمنة
اإلستعمارية البريطانية ووكالئها المحليين لترفع المطالب التالية:

 - 1إنشاء مجلس تشريعي منتخب.

 -2إعطاء أبناء البحرين األفضلية واألولوية في التعيينفي شركة
نفط البحرين.

 -3السماحبإنشاء لنقابات.

 -4تحديدساعات العمل ووضعقانونعام ينظم شؤونا لعمال.
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وعلى الصعيد العمالي الخاص تم رفع المطالب التالية :

 -1أنيتقاضىمشرف العمالفيشركة نفط لبحرين عشر

سيات')٠فياليوم.
 -2أال تقل أجرة مقايس (2٥٣ال )22البراميل ،أو مشغل الماكينات عن
سبع روبيات في اليوم.

 -3أالتقألجرة العامل العاديعن أربع روبياتفي ليوم.

 -4أن يدفع للعامل أجريوم عمل ه العطالت األسبوعية والرسمية-
 -5توفيرمواصالتللعمال البحرينيين أسوة بالعماال ألجانب.
 -6أنتزداد اإلجازة السنوية لتصل إلى شهر وا حد عنكل عام.

 -7أال يعامل العمال بقسوة من قبل رؤسائهم األجانب في العمل أو أن
يتم تحقيرهم ونهرهم.

 -8إذاأصيب العاملفي العملفإن منحقه أن يتقاضى أجره حتى
يتعافى.

 -9إذا مرض العامل فعلى الشركة أن تدفع له نصف أجره حتى
يتعافى.
 - 10على الشركة أن تدفععالوة حرب؟ قدرها  Z15على أن تربط

بأجر العامل.
 -11مسأواة العمال البحرينيينبالعمال الهنود في صرف األرزاق.

 -12إيقافعمليةفرض الغراماتعلى العمال البحرينيين مقابل

األخطاء البسيطة والصغيرة في العمل.

الروبية عملة هندية كانت تستخدمفي الخليج إبان مرحلة االنتداب البريطاني.
 ٥كانذلكفيبد اية الحرب العالمية لثانية وإبانها

1٤1

 -13الموافقةعلى الشروط السالفة الذكربشكل دائم ومستديم

وتنطبق على العمال الحاليين أو الذينسيعملون في الشركة مستقبال.
 -14أنتعلن الشركةللجمهورقبولها أورفضها لهذه لطلبات.

ومن الواضح بأنه رغم بساطة وواقعية المطالب العمالية لعمال شركة
النفط "بابكو" ورغم أنها تمثل الحدود الدنيا من حقوقهم إال أن الشركة
ووكالها المحليين رفضوا االستجابة لهذه المطالب ،بلواعتبروا أن الزعماء

الوطنيين يقفون وراء هذه المطالب ،وحيئ قامت السلطات البريطانية
باعتقالونفيقادة الحركةا إلصالحية (سعد الشمالن ،احمد قاسم
الشيراوي)فقداعتمدتفيالوسطلعماليذاتا لسياسة القمعية
بمحاكمة بعض زعماء العمال وفعالياتهم النشطة بتهمة التحريض على

اإلضراب ،وفصل العديد منهم إدل

ومن جهة أخرى عمدت شركة نفط البحرين إلى تشغيل األجانب
وتفضليهم على الوطنيين ،فأخذ الهود واإليرانيون يحلون محل المواطنين،

وأخذ عددهم يزداد بشكلظاهر ولم يخفي المسئولونفي شركة النفط

تفضيلهم لهذه األيدي العمالة المهاجرة (المسالمة) المدفوعة بطبيعتها الالمباب
بحياة البالدلسياسية واالقتصاديةوذلك بدالمن لعمالةالوطنيةالتي

كانت تنظر إليها على أنها مشاغبة وملحة في مطالبها.
واستمر التوترفي شركة النفط التي كانت المركز األساسي

للتجمعات العمالية حيث شهد في  28نوفمبرعام  1943واأليام الالحقة
عدداً من اإلضرابات العمالية.
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ثانيا :هيئة لس١ح الولممنيولتحاح المملللبحرانين
برزت الحركة الوطنية في الخمسينات من القرن المنصرم كتراكم
سياسي وفكري واجتماعي منجهة ،رد فعل على السياسة البريطانية في

التمييز والتفرقة الطائفية إلضعاف الصف الشعبي والعمالي من جهة ثانية.

فقدشكلتهزيمة العربفي فلسطين ( )1948رد فعلقويةفي وساط
المثقفين الوطنيينفي البحرين ،وكان للثورة المصرية (يوليو  )1952أثرها

البالغفي الوسط الشعبي ،إضافة إلى التطور الكبيرالذيحصلفي

األوضاع االقتصادية واالجتماعية بفعل تطوير األوضاع اإلدارية الحكومية
وانتشار التعليم ،ولعبت الصحافة دورها الكبيرفي نشرالوعيا لوطني
والقومي ،وتطورت الحركة االقتصادية خاصة بعد مد أنابيب النفط من

المملكة العربية السعودية إلى البحرين لتكريره في معمل تكرير النفط،
وكان المطلوب مبادرة من قبل النشطاء السياسيين لتشكيل جبهة متحدة
شعبية تقود نضاالت العمال وكافة القطاعات الشعبية.
اعتمدت الحركة الوطفية التي تأسست بعد سلسلة من اللقاءات بين

الشخصيات الوطنية من الطائفتين (السنة والشيعة) تأكيداً على األهمية
القصوى للوحدة الوطنية من جهة ،وعلى الوحدة العمالية من جهة ثانية،

ولذا لم يكن االهتمام بإنشاء لجان عمالية في مرافق العمل ،وإنما االهتمام
بإنشاء اتحاد عام للعمال يكون اإلطار الموحد لجميع العمال ،مطلبه انتزاع
الحق العمالي أوال وبعدها يتم تشكيل النقابات.

كما أن من أهم الدروس التي استخلصها قادة الهيئة هو ضرورة

اإلضراب العام الشعبي والبرهنة لالنجليز واألسرة الحاكمة على قوة
الحركة الوطنية ومدى عالقتها مع الحركة العمالية ،ولذا كانت الدعوة

بعدأقلمنشهرينمنتأسيسهيئةاالتحادلوطني( 13أكتوبر )1954
113

ال اإلضرابالعماليالشاملفي4ديسمبر ،1954وقداستفادزعيم

الحرىة ،عبدالرحمنالباكر ،من تجربة حزب!لعكل!لبريطاليودور
النقايات استالية البريطانية في قوة الحزب البريعألذي ٤واسنغاد الباكرمن

منحزبألعتااللبرطاشإلىالبحرينفىتلكالغترةلبصمإليه
م
زطوة’وفل
بمذكرةحولرفض الحكومة السماح للعمال بتشكيل نقاباتلهم.
 *٦,استدعت الحكومة خبيرا بريطانيا في
يعد
ش^ونالعملواعلنتعنعزمها سن قانون لعملفي لبحرينكما نهيئة

االتحاد

الوطنى شرعت من جهى-وبدون إذن سابق هن السلطات' في

تشكيل اتحادعام العتال ابحرانيين هأدئبج٠وضع ادمة ,ام

,ألمر يدوقد القت هذه ابادرةصدىحسذاً بين اكئال الذين بدؤا
طونفياتحال ٠العمل البحراني بشكل منقطع النظيرنفخاللمدة
قصيرو -ثالثة اشهر -بلنعدد المنتمين إلىهذا التحاد ما يقاربا ألربعة

عشر ألف عامل وهو عدد كبيرمقارنة بحجم العمالفيلك الفترة.
وقدأبرزتاله^ئةقوتهامنخالالإلضراباتلعمالية.لشعبية ،حيث

كان إضرابعمالشركة النفط هو العمود الفقريفيإلضراباتا لتي
شهدتها البحرينفي الخمسينات من لقرنا لماضي ،والتيأمكنبعدها

إجبارالسلطةعلى التفاوض مع قادة الهيئة واالعتراف بهمكحزب سياسي

في البحرينفي 22مارس .1956
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مهام االتحاد العمل البحراني وأنشطته:
 .1ال يذكر أنه كان لالتحاد نظام أساسي ،أو الئحة داخلية متكاملة

(فيما عدا ما نصت عليه محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية) وقد

كان من المفروض أن يتحول ،اتحاد العمل البحراني تلقائيا إلى اتحاد

عام للنقابات في البحرين ،الذي كان يتوقع بموجب القانون المزمع
إقراره ،أنيتم انتخاب تلك النقاباتفي الشركاتوالمؤسساتا لعاملة
في البحرين ،ويعاد تشكيل االتحاد ليصبح اتحاداً عاماً لجميع تلك

النقابات ،عنطريق التمثيل الديموقراطي ،بوجودممثل أو أكثر

لكل نقابة منها في الجمعية العامة لالتحاد ،التي يوكل إليها انتخاب
مجلس إدارة لالتحاد.
 .2وعلىالرغممن أن اتحاد العمل البحرانيكان يشمال لموظفين
واصحاب المهن الحرة ،إال أن كل العمال أو جلهم ،ممن انضموا إليه

كانوا من عمال الشركات.
 .3كانت عضوية مجلس اإلدارة والهيئة التنفيذية تطوعية ،وكان حماس
العمالفي االنضمام إلى التحادكبيراً ،حيث انضم إليه ما يقارب

أريعة عشر ألف عامل ،وهو عدد كبيرفي ذلك الوقت .وكان العضو

يدفع رسم دخول ثم رسم اشتراك قدره ثالث روبيات كل شهر .ولم
يطلب االتحاد معونة مادية من أي جهة .وكان المبلغ الذي تم تسليمه إلى
البنك البريطاني عند حل االتحاد حوا لى ثالثين ألف روبية والمبلغ

المخصص لدفع المصاريف والديون المتخلفة حوالي ستة آالف روبية.
 .4اهتم االتحادمنذ تأسيسه بمباشرةحل قضايا لعمال وبمناقشة

مسودة قانون العمل والعمال باعتباره ممثال للعمال في لجنة اعداد

القانون.
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(أ) فبالنسبة لقضا يا العامل فقد اكنت متعددة مثل الفصل لتعسيف

— صابات العمل والتعويض  -ألجور -اخلالفات ين لعاملوأحصا

العمل-منحقروض لملحتاجني مهنم لبناء مزنل أول لعالج .خل.
واكن الحتاديتصل بأحصاب لعمملبارشة (مثل رشكة بابكو)
ويعرض الشكوى يمت لتفامهيف معظم األحوال .وإذاتعذرإجياد حل،
اكن الحتاد يقوم بتفريغ الشكوى وظروفها يف الحئة يرفعها إىل رئيس

دئرة لعمل والعامل لشيخعيل آخلليفة ،حيثيستديع مسوئل
الرشكة ويقوم حبهلا وديا.

وعىل لرمغمنأن احلكومة مل تعرتفرمسيًاباحتاد لعمل
لبحراين،فإن الظاهرة ملجشعة لتييجب تجسيلهاهبذ لصددهيان
لتعاون بني حتاد لعمل البحرانيوأحصاب العمل ويف مقدمهتم بابكومن
جهة ،وبني الحتادودائرة لعملوالعامملجنهة أخرى-اكن يمت بصورة

سلسة ،بل أنه عىل ما يبدو أن معظم لرشاكت وبابكو بالذ ت اكنست

ترتاح للتفاوض مع هيئة معالية مسوئلة تفهم االلزتامات القانونية للحانبني،
اكحتادالعمل ،بدالمن ملواجهة لفردية مع لك عامل عىل حدة.

(ب) أما فميا يتعلق مبناقشة مسودة قانون العمل والعامل من قبل

احتاد لعمل البحراين  ،فقداكن مبثابة لشغل الشاغل لالحتادمنذ

تأسيسه ،وحىتإجنازالقانون بالصورة ليت تفقعلهيايف للجنة لرمسية
لوضع لقانون ،والتيمتتشكيلهاوتوىلرئيسدائرة لعمل والعامل
الشيخ عيل آل خليفة رائسهتا وذلك مبساعدة خبريمعايل بريطاين (مسرت
مارشل) وخبريقانوين.
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وبالنسبة ألنشطة اتحاد العمل البحراني الخارجية ،فإنه لم يتبن أي

نشاط مع المنظمات العمالية خارج البحرين .ولكن كانت تصله بالبريد

دعوات لحضور المؤتمرات العمالية ،والنشرات التي كانت تصدرفي
األغلب من المعسكر الغربي (االتحاد الدولي للنقابات الحرة) وكذلك من
المعسكر االشتراكي (االتحاد العالميللنقابات).

ومن الجدير بالذكرأن الخبيرالعمالي (السيد مارشال) قد حمل
معه إلى البحرين نسخة من القانون البريطاني لشئون العمال والنقابات

الحرة ،ليكون األساس الذي يدور النقاش حوله من قبل أعضاء لجنة

القانون .وقد شطب مندوبو الشركات فقرات كثيرة من مسودة القانون
وطالبوا بإلغائها أو استبدال) أو تعديلها ،أما الجانب العمالي فكان مصرا

على التمسك بما يراه متماشياً مع مصلحة العمال.
وقد عقدت اللجنة  58جلسة استمرت قرابة السنة والنصف .وبعد
انتهاء أعماال رفعت مسودة القانون إلى األميرفي شهر أغسطس من عام

 ، 1956الذي وقع عليها بالموافقة خالل شهرسبتمبر ..1956واستلمها
مستشار الحكومة السيد بلجريف ،واحتفظ بها في مكتبه ..وأجرى

عليها التعديالت التى سلبت بعض الحقوق العمالية حتى أصدرت

الحكومة قانون العمل والعمال لسنة .1957
وتضمن الباب الثالث منقانون العمل المذكور إنشاء النقابات
العمالية حيث تضمنت المواد القانونية لهذا الباب حقوقاً أساسية هي
التالي:

عدم اعتبار نشاط النقابة غيرقانوني.
إضفاء حصانة قانونية عليها.

حقإنشاء النقابات العمالية ،واتحاد عام.
1٤7

-

حق التفاوض الجماعي مع أصحاباألعمال على األجوروشروط

وظروف الخدمة.

 إنشاءهيئةفض المنازعات ولجان لتحقيق.-

تشكيل لجان التحكيم.

-

حق اإلضراب عن العمل.

-

حماية النقابةمن اتهامهافيحاالت اإلضراب تهمة لتحريض.

-

حق المقاطعة السلمية ،وقد اعتمدت الصيفة العريقة للقانون'

وبالرغم منحل هيئة االتحادالوطني ،المنظمة السياسية واعتقال
ونفى قياداتها،إال أنه لم يصدر قرار بحل االتحاد ،حيث لم يكن معترفا

بهمن قبل السلطة ،لكنه لم يستمرفي نشاطه ،نتيجة ارتباطه العضوي
بالحركة السياسية .
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 ٠النضل زهمهرغإتسائ العمالية عام <1965
شهدت المنطقة العربية نشاطاً سياسياً كبيراً منذ قيام الثورة المصرية

( ،1952شملت كافة البلدان العربية وخاصة تلك التى خضعت للسيطرة
أو الحماية البريطانية والفرنسية ،وكان تأثير الناصرية كبيراً على هيئة

االتحاد الوطني ،وتبنت القيادة الناصرية الدفاع عن المعتقلين المبعدين
الثالثة في جزيرة سنت هيالنة (عبدالرحمن الباكر وعبد علي العليوات

وعبدالعزيز الشمالن) حتى نجح المحامون البريطانيون في كسب قضيتهم

واالفراج عنهم في يونيو  ، 1962وخالل تلك الفترة انتشرت الحركات
القومية والشيوعية في البحرين ،حيث تأسست جبهة التحرير الوطني

البحراني (وهي تنظيم شيوعي أسهم في تأسيسه قادة من حزب توده
اإليراني ،علي مدان وحسن نظام وغيرهم) وبرز حزب البعث العربي

االشتراكي وحركة القوميين العرب منذ نهاية الخمسينات من القرن

المنصرم ،وتركزت نشاطات القوى السياسية في األندية الثقافية

والرياضية ،إضافة إلى التحركات العمالية والسياسية المتناغمة مع
األوضاع العربية (ثورة العراق والصراع الشيوعي الناصري ،والصراع
البعثي الناصري) ،وشهدت تلك الفترة نشاطاً مكثفاً لألجهزة األمنية
حيث تالحقت حمالت القمع تجاه الحركات السياسية السرية.

وعلى الصعيد العمالي ،فقد وضعت شركة النفط خططاً بعيدة
المدى للتخلص من العمالة الوطنية ،واالعتماد على شركات الصيانة
واالنشاءات الخاصة ،وبدأ مخطط التخلص من العمالة المحلية منذ العام
 ، 1961ووصل إلى ذروته في مارس  ، 1965حيث وصل مجموع من تم

تسبريحهممنشركة النفط (بابكو)  1500عامل ،وكانت الدفعة

األخيرة التي بلغ عددها  400عامل الشرارة التي فجرت األوضاع العمالية

والوطنية في انتفاضة مارس الشهيرة عام 1965م.
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وقد تبنت القوى الوطنية المطائب العمالية والوطنية في بيانها الشهير
بتاريخ  15مارس  ، 1965والذي وقعته ست تنظيمات (الحركة العربية
الواحدة ،اتحاد العمل ا لبحريني ،الشباب القومي ل بحريني ،جبهة

االعريرالوطني البحراني ،اتحاد الطلبة البحريني ،حركة القوميين

العرب) على النحو التالي؛
 .1إنتشكيللجنةللقيام بالنظرفي شؤون لعمال هي إحدى مطالبهم

على أن يشترك ممثلو العمال المنتخبون من قبلهم في اللجنة والتي يجب

أن يكونوا األغلبية في اللجنة ،وعلى أن يكون عمل اللجنة النظرفي

شؤون جميع عمال البحرين وليس عمال شركة النفط فقط.

 .2السماحللعمال البحرينيين بتشكيل نقابات تخصهم.
 .3إيقاف الفصلوإرجاع العمال البحرينيين لى أعمالهم سواءكانوافي

شركة النفط أوفي الحكومة أو لدى الشركات األخرى والمقاولين.
 .4تشكيللجنةيشتركفيها العمال والطالب للتحقيقفيإطالقا لنار

على التظاهرات ومعاقبة المسؤولين عن حوادث إطالق النار التي أدت

إلى قتل وجرح المتظاهرين في المحرق والمنامة والرفاع وسترة.
 .5رفع حالة الطوارئ فوراً وإطالق حرية الصحافة واالجتماع والكالم

والتظاهر.
 .6فصاللموظفين البريطانيينواألجانب منجهاز لشرطة وتصفية جهاز
القمع والتجسس (المباحث).

 .7إطالق سراح جميع المعتقلين في الحال ووقف المالحقات والمطاردات،
ع .يعبرهذا البيان التاريخيعن تداخل لقضية لغمالية والنقابية
بالقضية الوطنية الديمقراطية ،وبات واضحاً أن القوى الوطنية قد
وجدت في سلوك شركة النفط ،مدخال لفتح الملف األمني السياسي
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المطلبي برمته مع الحكومة ،معتبرة الشركة إحدى القالع األساسية
التى تعتمد عليها الحكومة.

وتىانت النتيجة بعد نضاالت استمرت ثالثة أشهر ،شارك العمال
فيها باإلضرابعن لعمل ،والطلبةباالمتناععن لدراسة ،والتظاهرات

وأعمال موجهة ضد ممتلكات شركة النفط (كحرقسيارات لشركة
فاحد مجمعاتها)،وسقوطشهداءوحمالتاعتقاالتواسعة لنطاق ضد
القوميين والبعثيين والشيوعيين ،وكان للقوميين فيها نصيب األسد.
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رلععااإضرابات الستينات:
بالرغم من الضربات الشديدة التي وجهت للحركة الوطنية بمختلف

أطيافها ،فقد وجدت الحكومة أن عليها أن تغيرمن أساليبها ،واستبدال

الطاقم األمني القديم بطاقم جديد ،وهكذا تم جلب الضابط البريطاني
إيان هند رسون الذي عمل في تنجانيقا (االسم القديم لكينيا حاليا) في

مواجهة ثوار الماوماو والذي حصل على وسام الملك البريطاني في األدوار
الكبيرة التي قام بها في مواجهة حرب العصابات ،ووجد هذا الضابط أن
عليه تبييض السجون وفتح صفحة جديدة من العالقات بين المعارضة

والسلطة تعتمد على المالحقات السرية وإشاعة التفرقة وخاصة الطائفية

والحزبية بين القوى السياسية بحيث التلتقي تلك القوى ..وهكذاتم

إطالق كافة المعتقلين السياسيينفي نهاية العام .1966
بدأت النضاالت العمالية مطالبة بتحسين األجور وتطبيق الباب الثالث
من قانون العمل الصادر عام 1957م (المجمد) الذي يسمح بتشكيل

النقابات ،وباتت الحركات الوطنية األساسية (الشيوعيون والقوميون)
معتمدة على الفئات العمالية سواء في تحليالتها النظرية أو تبنيها للمطالب

العمالية ،وقد برزذلكفي الحلقات العمالية (اللجان العمالية) لتي

تأسست في محطة كهرباء الجفيرأو أقسام التوزيع أو الميناء أو الصحة،
أو شركة نفط البحرين (بابكو) أوشركة طيران الخليج .وسرعان ما
تبلورت في حركة أوسع في مطلع السبعينات.

وبدأت المطالبات عبر العرائض التي تطالب بتعديل وزيادة األجور
وتحسين ظروف العمل وتوفيرالمواصالت والمالبس وأدوات السالمة

والسماح بتشكيل نقابات .وكان عمال محطة الكهرباء في الجفير ول
من طالب بتطبيق الباب الثالث من قانون العمل ،حيث كان ذلك من أبرز
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مطالبهم التي رفعوها إلى أميرالبالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
آنناك.
وشهدت تلك الفترة سلسلة من اإلضرابات المتفرقة في كافة

الشركات ،ورغم أنها متفرقة وال يوجد دليل على ترابطها إال أن القوى

السياسية الفاعلة في تلك الفترة (القوميون والشيوعيون) كانت وراء
غالبية هذه التحركات التي حققت بعض المكاسب ،لكنها لم تحقق
الهدف األساس الذي طرحته في السماح لها بتشكيل نقابات ،بل إن رد

الحكومة على عمال محطة الكهرباء حول المسألة النقابية كان

تشكيل لجنة عمالية استشارية من ثالثة أشخاص تم تعيينهم من قبل
دائرة الكهرباء  ،وأشاعت بأن هذا هو الشكل النقابي المسموح به والذي

طالب به اشاد
هكذا برزت أول تجربة للجنة االستشارية العمالية بديالً عن المطلب
النقابيفي نهاية الستينات من القرن المنصرم ،وتواصلت جهود الحكومة
لفرض إرادتها على الحركة العمالية بصيغ سنوردها تباعاً.
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عامساً :رللجنة رلتأسيسية القحاح المتالوللمستخدمين

ولصحاب الممن للحرجا
-...

ا|--.,|.-.بة دالكشرض

|لفة1تدونتذس٦قمشزكبيب|'ودذ| شانض'لعرلري
تجميعهذهالطاقاتالعمالية والوطنية لضغط علىا لحكومة لتفعيل

;بكاألالتضقاذوناساللذيجصضحقاالتالبتشهيل

النقابات.
فغىطم971ا تقدم سبعة من مطي العبال يمثلون اللجة
_ةهـ،إلىوزارةاسخاوالثوون االماطة مرفؤا به توابع
حوش  1500عاملمن اجل السماح بإنشاء تنظيم نقابيبحسبا لباب

;ن

ساسلكئة،1957وبب٠موذيراسآلذداكيأنالحب

الثألثتقاوناسلهجذدواليجرياسله٠ئبيربال.ؤأن
, ,٠القاذونيسمحبإذشاءاسباتالنقابية لمااليصلى

عن 20فرداً ،علىأنيتقدمهوالءبطلمب تسجيل التنظيم قبل شهرينمن
بدءنشاطهم،كما نص الباب لثالث ايضاً علىانيتقدمبطلبا لتسجيل

خمسة من ممظيالعتال طى أن يسجلوا أط۶همفياطلببحيث تخضع
لمواد قانون التنظيم النقابي.
الغريبأذهفكءام  1957تم تعديل حوالي  14مادة من قانون

العمللسنة ،1957بينما لم يتم مس أوتعديل أو لغاءاي من واد الباب
فلميتمال إلغاء وال تعديل تعريف لتنظيما لعمالي

والحق نجود مثل هذا التتظيمقانونياً .وعلى هذا األساس لم تستطعوزارة

تمنىذدمأيديلقاًذوي ءلىإيقاف اسلساسدأد
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العمل به ،وإن مجمل ردود وزارة العمل كانت شفهية ،ولم تكن
الحكومة تثق بالحركة العمالية وعدم إيمانها بوجود حركة نقابية

عمالية مستقلة تدافععن حقوق العمال ،فكان رد فعل السلطات على

مطالبة العمال بحرية العمل النقابي خالل عامي  1971و 1972هو
اعتقال القادة العماليين والنشطاء ،مماأدى إلى ارتفاعحدة التوتربين
العمال والحكومة مع دخول األسبوع الثاني من مارس  1972كنتيجة

لتنظيم العديد من اإلضرابات التي أدت إلى تأزم الوضعفي البحرين وتوقف
الحياة التجارية بشكل كامل (.المصدر :كتاب أميل نخلة).

وقد دأ اإلضراب األول في حضيرة الطائرات (الهغر) بشركة طيران
الخليج يوم األربعاء  8مارس 1972م ،وتبعه إضراب عمالوموظفي وزارة
الصحة ،وعمال اإلنشاءات بالمنطقة الصناعيةفيميناء سلمان يوم لسبت

الموافق  11مارس 1972م ،ليبداً إضراب عمال ألبا يوم األحد الموافق 12
مارس من نفس العام .وفي يومي األثنين والثالثاء  13و 14مارس 1972م

اصطدمت قوات الشرطة بالمضربين وتم اعتقال العديد من القيادات
العمالية .ومع حلول مساء الثالثاء  14مارس من نفس العام قامت اللجنة
الوزارية المشكلة حديثاً بتشجيع العمال للدخولفيحوارمعها وقدمت

وعوداً بدراسة مطالبهم إذا ما توقفت اإلضرابات.
ومع أن الحكومة قد شكلت لجنة مكونة من وزير العدل ووزير

البلديات والزراعة ووزير العمل والشؤون االجتماعية لتتفاوض وتتحاور مع
ممثلى العمالحول الطريقة المثلى لتلبية مطالبالمضربين ،غيرأنهوفي
نفس الوقت عمدت الحكومة إلى منع التجمع والمظاهرات وفوضت

الشرطة بمراقبة تحركات المواطنين ومنع العمال المضربين من التواجد في

أماكن عملهم .وعلى إثر ذلك صدر تعميم موقع من السيد فيشر-المدير

المقيم لشركة ألبا في يوم  17مارس  1972بأن اللجنة الوزارية قد طلبت
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منشركةألبا عدمتنفيذ أيمن المطالب العمالية من منطلقأ ن الذين

تقدموا بتلك المطالب ليسوا ممثلين حقيقيين لعئال أب'
عتدتاللجنةالوزارية16اجتماعاًخالل الفترة ما ين  15و 22أبريل

عام 1972حضرهاكل من ممثلي لعمالواداراتال^شركات

والموسسات ،ووعدت اللجنة لوزارية العمال بأنيشمل لدستور لجديد
المزمع إعداده مواد تسمح بحرية العمل النقابي .وعلى هذا األساس طلبت
اللجنةمن العمال تأجيل مطلبحرية العمل النقابيحتحيحين موعد

إعداد الدستور.
...

. .

,

 .بما أن البالد مقبلةعلىحياة دستورية

مدودة فائه ال داعى للعجلة في البت حول موضوع إصدار قانون عمل جديد
اوقانونيتعلق بحرية العمل انقابي واضافبأنا لبحرين صفيرةو ال

ئتئ أ"ن تتحمل التوتروأألزمات التي يخلقها اسل اسابيواأل*زاب
والبرالن القادم .وأن ألحكومة ئيد بأنيكونهناك بديل مناسب
للنقابات واإلتحادات العمالية .كما ذكروزيرالعمل الذي كان عضوا
في اللحنة الوزارية بأن سياسة وتوجهات الحكومة هي ضد وجود
".’-إ -..عمالية ونقابية ،وان الحكومة ترى أن تكون

سياستها متدرجة بالنسبة للنقاات العمالية ،وتنحصر فيما يلي:

 .1إنشاءلجاناستشاريةفي الشركات والمؤسساتيتمانتخابم مثلي
—

على ان تناقش هذها للجان

ش^اوىالعمال مع ممثلي اإلدارة بحيث يكون لحوار تحتإشراف

ألوزارة اش يحق لها االطالع

أي حوريين 1عئال5أإلدارة.

 .2ف حال عدم اتفاق ممثلي العمال واإلدارة حول أي قضية ،ينبني أن

تحال موضوعات الخالف إلى لجنة تحكيم يتم إنشاؤها لهذا الفرض
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وتحت إشراف وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،على أن تدرس

اللجنة نقاط الخالف تلك.
 .3إذا ما استمر الخالف يتم رفع القضية للقضاء والذي يكون حكمه

فيها نهائيا.

ازدادت حركة اإلضرابات العمالية وارتفع معدل التذمر العمالي من
ممارسة أصحاب العمل ومؤسسات الدولة ،وتم اعتقال االستاذ علي

الشيرا وي ممثل عمال البحرين وأحد قيادات الحركة العمالية في مطار
البحرين الدولي وهو عائد من حضور المؤتمر التأسيسي لالتحاد الوطني
لطلبة البحرين ،الذي انعقد في  25فبراير 1972بدمشق ،ثم توالت

االعتقاالت لتشمل كل الفعاليات النشطة النقابية والعمالية في مختلف
المؤسسات والشركات والوزارات.

أصرت الحكومة على صيغة اللجان االستشارية ،وأصر العمال على
تطبيق ا لباب الثالث من قانون العمل في مرحلة كانت البحرين تنتقل فيها

من مرحلة الحماية البريطانية إلى االستقالل الذي أعلن عنه في 14
اغسطس  ، 197 1ثم تصاعد الحديث عن الدستور والمجلس التأسيسي

المقرر أن يصيغ هذا الدستور ،في ذات الوقت الذي كان العمال والنشطاء
السياسيون يتعرضون لالعتقال الدوري.
لم يغير الدستور شيئاً من موقف الحكومة من المسألة النقابية رغم

ما نصت عليه المادة ( )27من الدستور بحرية تكوين النقابات ،وكذلك
الحال بعد تشكيل المجلس الوطني كأول سلطة تشريعية منتخبة ،وبات
واضحا أن حرية العمل النقابي كما هي حرية العمل السياسي ،فهي

ليست واردة بالنسبة للحكومة في المرحلة الجديدة ،مما أكد لجميع
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النقابيين والسياسيين بأنعليهم مواصلة النضال انتزاعحرية تشكيل
النقابات واالتحاداتفيتلك الفترة.

لنلك شهدت فترة نشاط المجلس الوطني العديد من اإلضرابات
اياب ومن أهمها إضراب تمال شركة؛لراديو الدولية في مطار

البحرين،حيثبدأوا إضرابهمفي3مارس 1973وتلخصت مطالبهمفي
زنادة!ألجور وسمين ظروف اسلباإلضافة إلى( إيجاد لجنةعمالية

منتخبة انتخابا حراً لتمثيل العمال أمام الشركة).
ورغممحاوالت الحكومة واجتماع وفد منالعمالبرئيس مجلس

الوزراء ،الشيخخليفةبنسلمان آل خليفة ،الذيوعدهمخيرا ،ورغم

محاوالت الشركة شق الحركة العمالية ورغم تهديدات ممثلي حكومة
البحرين للعمال إال إنموقف العمال وتالحما لقاعدة العماليةفي لشركة
ارغمت في النهاية مدير الشركة على تحقيق اغلب مطالبهم وعلى رأسها

زيادة الرواتب بنسبة . 713

تواصلتنضاالت الطبقة العاملةفي البحرين مطالبة بحقوقها وعلى
رأسهاحقالعمالفي تشكيل منظماتهم النقابية،فكان لعمال شركة

بروناندروتنصيبكبيرفيذلك ،حيث تركزت مطالبهمفيزيادة
;ألبرر وسين ظروف اسل ،واضطرالعمال إلى إلضراب عنا لعملفي

يوم  24مارس  ، 1974مما دفع الشركة لالستجابة لبعض المطالب
ومع بدب شهرمارس  1974بدأتأو,لكو وهي الشركة الراصة
لشركة (برون أند روت) في تسريح العمال بحجة عدم الحاجة إليهم٤

حيث قامت باستبدالهم بعمال منالندبعد حصولها على تصاريح ل 300
عامل هندي ،مما دفع العمال إلى إعالن اإلضراب احتجاجا على سياسات

الشركة ،وبعد مفاوضات مطولة تمكنوا فيها من الحصول على
مجموعة من المكاسب ،أبرزها زيادة األجور بنسبة  *15لألجور المتدنية و
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 % 10لألجوراألخرى .كما تم إلزام الشركة بدفعاجورستة أيام من ايام

!إلضراب الثالثة عشر ،ومحكن بقية العمال في الشركات األخرى اعتبار
دفعجزءمنأجورايام اإلضراب قاعدة وعرفاً مناعرافسوقالعملفي

البحزين ٦ ،تطبيقهط طى كافة اإلضرابات االدطة ،باإلضافة إلى إلزام

الشركات بصان عدمتسريح ممثلي العمالومندوبيهمفي لجان
اإلضراب والتحكيم.
وخاض عمال شركة صيانة السفن (اسري) إضراباً طويالً في مطلع
العام  1976واستمرقرابة  26يوماً طرحوا فيه  14مطلبا تتعلق بزيادة
األجوروقسينأحوألوذلروف!سلواكادمة ،واعتبارحقوقالعمال

األحتآمساوياًلحقوقالعتااللمحليين ٠مما خلق ترابطا بين اسان

المحليةواألجنبيةفي الشركات الكبرىا لعاملة ،ودفعبعضا لعمال
األجاب إلى المشاركة في انتخابات اللجان العمالية المشتركة الحقا.
وكين) للعمال في مواقع اإلنتاج والعمل في الشركات األخرى مواقف

بارزةتجسد وحدة العمال وتضامنهم ،فقد أصدرت نقابة ألبا في  18يونيو

74و 1بياناً يدعو إلى التضامن مع عمال (برون أند روت) وقضاياهم ،بل

وأضرب عماللبا يوم  1يونيو  1974تضامنا مع إخوتهم وتأبيدا لحق
العمال المفصولينفي العودة إلى أعمالهم.
والحديثعنعمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) يطول فتاريخ
صراعهممعالشركة وإدارتها المتجاهلة ليس فقط لحقوقهم وحقهمفي

تشييلمنظماتهم لنقابية ،بلحتىفيتوفيرأبسط شروطا لسالمة
اصحةالمهتيةوالتسبفياسليشسرةضطة .فقد شكلت اللجان
النقاية داخل الشركة ودوائرهامنذبداية عام  1971ودفعت الكوادر
العذالية والقايه اثماناً مضاعفة من االعتقال والتعذيب وقطع األرزاق

ن,

,

ددد-

-

كماقدمت لطبقة العاطة دماءشهدائها
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الذين سقطوا إما نتيجة لتجاهل إدارة الشركة ألبسط شروط السالمة
الصناعية المطلوبة في بيئة عمل المصاهر ،أو نتيجة تجاهلها ألسس التدريب

والتثقيف بمخاطر العمل وظروف العمل البدائية التي دفع عمال ألبا

ضريبتها من صحتهم وشبابهم وحياة عدد ال بأس به منهم .وكان من بينهم
الشهداء سلطان حافظ وعبدالله جناحي واسماعيل عبدالله وعبدا لحسن
الجمري وعلي مجيد وحسن عبدالله محمد األنصاري وآخرين .والجدير

بالذكر أن الشهيدين سلطان حافظ وعلي مجيد كانا من أوائل النقابيين
الذين نشطوا في صفوف الحركة النقابية العمالية منذ بداية تشكيل

اللجان النقابية في عام  .1971وقد عقدت مجموعة كبيرة من عمال
شركة ألمنيوم البحرين اجتماعاً لتشكيل نقابة للشركة ،في  28مارس
1974م ،وأقرت نظامها الداخلي وانتخبت إدارة للنقابة.

ومن ضمن التحركات العمالية في هذه الشركة ،ماقام به عمال
اللحام حيث رفعت مجموعة منهم بتاريخ  20مايو  1974عريضة إلى
إدارة الشركة تحتوى على ثالثة مطالب هي:

-1

تحسين سلم الدرجات والرواتب.

-2

توفيرمياه باردة ونقية للشرب.

-3

وقف المعامالت التعسفية من قبل المسؤولين في الشركة.

وتم إعالن اإلضراب يوم  27مايو 1974فقامت الشركة يوم 29
مايو  1974بتسليم العمال المضربين رسالة تخبرهم فيها بأن وزارة العمل

والشئون االجتماعية أفادت الشركة بأن اإلضراب غير مشروع وأنه في
حال رفض العودة إلى العمل خالل  24ساعة إلتاحة الفرصة لالستمرارفي
إجراء مباحثات طبيعية فإن الشركة سوف تكون مضطرة العتبار أن

المضربين لم يعودوا راغبينفي االستمراربوظائفهم وأن (ألبا) لن تستطيع

مواصلة االحتفاظ بخدماتهم لديها.
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وجث تعيه الشركةفىرفضهأ للعديد منمطالب العمال فقد

عقدت النقابة اجتماعاً موسعاً بتاريخ  13يونيو  1974وتقررفيذلك

االجتماع إعالن اإلضراب الشامل لمدة  48ساعة قابلة للتجديد تضامنا مع
رفاقهم اللحامين المفصولين.
وصدر بيانباسم النقابة يدعو إلى اإلضرابا لشامل تضامنا مع
اللحامينفي الشركة ولموإجهة مماطالت الشركة والحكومة ،وأعلنت

الشركة بعد أن استدعت قوات مكافحة الشغبفي  15يونيو1974
واعتقالقوات الشرطة لستة منا ل عمال ،بأنهعلى العمالغيرالراغبينفي

العمل تسليم بطاقاتهم وترك العمل ومع حلولظهريوم  15يونيو 1974
كان هناك بعض الجرحى ستال أب من جرسعاملة شرطة

مكافحة الشغب كما تم اعتقال عدد إضافي من العمال بحيث وصل
عددهم إلى  35عامال ،وكانمن أبرز محطات الصراع هو قياما لشرطة
باعتقال النائب إبراهيم آل خليفة (الذي لقب بالشيخ األحمر) .وتقدمت

النقابة بمقترحات إليقاف تدهور الموفف هي التالي:

-1

إطالقسراح العمال لمعتقلين.

-2

عودةكافة العمال إلى العمل بما فيهم لمفصولين.

-3
-4

إبعاد (شرطة الشغب) وسحبها من المصنع.
تشكيللجنةمشتركة لبحث مطالب عمال للحام.

وردت الحكومة في يوم  17يونيو  1974فرفضت المطلبين األول
والثالث ووافقت على مطلب تشكيل اللجنة.
وشهدت يرافق افل.ؤشركة طيران الخليجبتو.اسعة عام
 1975مطالبة بزيادة األجور وتحسين ظروف العمل.

كما استمرت المطالب العمالية في محطة الكهرباء في سترة حيث

تقدم المتدربون في مركز لتدريب بمحطة سترة برسالة مورخة في 9
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ديسمبر 1975يطالبون من خاللها برواتبهم المتأخرة وتعذيل درجاتهم

ووضع برنامج زمني للتدريب وفتح فرص البعثات للمتدربين البحرينيين
وإنشاء عيادة صحية وتعديل نظام الدورات ،ومن ثم ألحقوا ذلك الخطاب
بكتاب آخر ،إال أن الوزارة ومسؤوليها تجاهلوا مطالب العمال وانتهجوا
أسلوب المناورة وتجاهل المطالب العمالية المشروعة والعادلة.

وتشيرمصادر الحركة الوطنية إلى تزايد حركة اإلضرابات العمالية
خالل عام  1974حيث تم تنظيم  36إضراباً عمالياً خالل النصف األول

من عام  ، 1974قبل ان توجه السلطة حملة االعتقاالت الواسعة في 25
يونيو ، 1974وشملتاإلضراباتقرابة 2 1مؤسسة وشركة من ينها

شركة ألمنيوم البحرين وشركة طيران الخليج.
وكان من أهم أهداف تلك التحركات واإلضرابات والمطالب

العمالية انتزاع شرعية مطلب حرية العمل النقابي وتنظيم العمال ألنفسهم

في منظمات نقابية حسب القوانين السارية في تلك الفترة وأهمها ماجاء في

الباب الثالث من قانون العمل لعام .1957
ومع فوز كتلة الشعب (التي دعمتها جبهسة التحرير الوطني) في

البرلمان ،بدأ التحرك العماليالنتزاع لحق لنقابي ،وهكذا ،ومع بداية
 1974تم تشكيل نقابات عمالية على مستوى الشركات والمؤسسات،

وفي البداية تشكلت نقابة اإلنشاء ،تلتها نقابة ألبا ثمنقابة الصحة ونقابة
الكهرباء .وتوالت محاوالت الدولة للحيلولة دون إنشاء تنظيمات نقابية

عمالية عبرالمراوغة مع ممثلي اللجنة التأسيسية مماأدى إلى ارتفاع وتيرة

اإلضراات العمالية عام  1974كرد فعل على هذه المراوغة واستمرار
انتهاك حقوقهم من قبل أصحاب العمل وعدم استعداد الحكومة للتفاوض

أو تطبيق القانون .وصعدت من وتيرة اإلضرابات العمالية التي شملت 24
مرفقاً مما دفع الحكومة إلى شن حملة اعتقاالت كبيرة وسط القيادات

العمالية المناصرة للقوى اليسارية والقومية .وكان الوضع حينها أسوأ من
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عام  1971حيث كانت الحكومة غير مستعدة حتى لتطبيق القوانين
الصادرة منها ،ولم تتردد الحكومة في توجيه التهمة التقليدية إليهم

بإنتمائهم إلى تنظيم محظور يسعى لقلب نظام الحكم ل؛‘

ولعل من أبرز النشاطات التي قامت بها الحركة العمالية هو االحتفال
العلنى بالعيد العالميللعمالفي األول من مايو مستثمرة األجواء اإليجابية

الكبيرة التي أفرزتها االنتخابات البرلمانية عام 1974م وفوز الغالبية

الساحقة من أعضاء كتلة الشعب فيها.
فألول مرة يتم االحتفال بعيد العمال العالمي في البحرين بصورة علنية،

وأفم الحفلفي نادي البحرين بالمحرق ،حيثكانعريفا لحفل
الدكتور عبدالهادي خلف وتحدث فيه كل من النواب جاسم مراد ورسول

الجشى وعلي ربيعة ،وألقىكلمة اللجنة المشرفة المحامي أحمد
الشمالن ،كما ألقى رئيس نقابة ألبا النقابي عبدالواحد احمد

عبدالرحمنكلمة ،وتم منع نائبة رئيس نقابة العاملين بوزارة لصحة
الممرضة فاطمة غلوم والشاعر علي عبدالله خليفة من المشاركة في
االحتفال كما كان مقرراً استناداً إلى قانون قديم يمنع بموجبه موظفي
الحكومة من المشاركة في أي نشاط سياسي ا؛.

وتطلب ذلك شن حملة تضامنية شاملة إلثبات صالبة واتساع القاعدة
الجماهيرية التي يستند عليها المطلب ،وبدأت العرائض نهال على المجلس

الوطنى ،وكلمنهايحملتواقيعالعشراتمنعمالمختلفالمؤسسات
والشركات والدوائر الحكومية مطالبة باعتبار األول من مايو عيدا

رسمياً في البالد ،وحسب تقريرلجنة العرائض والشكاويفي المجلس

(المجلس الوطني) فقد استلمت خالل الفترة من  19يناير  1974إلى 2
مايو  1974ثالثين عريضة تتعلق بمطالب عمالية محددة ،بينها مطلب
إقرار أول مايو عيداً رسمياً في البالد ،وقام النواب التقدميون والوطنيون
في المجلس الوطني بدور مشرف في إعطاء هذه العرائض دعما إعالميا
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كبيراً وفي إثارتها والسعي للحصول على تأبيد النواب اآلخرين ،كما

ساهمت وفود العمال التي توجهت إلى مكاتب ومنازل العديد من النواب

في إعالن تعاطفهم مع مطالبهم.
وعلى الصعيد الشعبي خارج المجلس الوطني استمرت القوى السياسية

التي قاطعت االنتخابات وباألخص الجبهة الشعبية في البحرين في تحريك
قواعدها العمالية في المشاركة الفاعلة في اإلضر؛ات وتنظيمها ورفع
مطالب العمال وعلى رأسها تأسيس النقابات العمالية.
ولميتوقف النشاط البرلمانيفي هذا المجالعلى ذلك ،بلقام أعضاء
كتلة الشعب بمشاركة بعض النواب الوطنيين اآلخرين بطرح اقتراح
برغبة إلى المجلس الوطني باعتبار األول من مايو عيداً رسمياً  ،واستطاع

هذا المشروع أن يمر عبرأروقة المجلس الوطني رغم محاوالت إجهاضه
مبكراً  ،وأن يحظى بموافقة أغلبية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية،

إال أن الحكومة لم تمرره ،ودخلت البالد في مرحلة جديدة بفرض قانون

أمن الدولة وحل المجلس الوطني في  26أغسطس .1975
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ساحما :مرحلة أمن الهولة:
في السادس والعشرين من أغسطس  1975أعلن األميرعيسى بن

سلمان حل المجلس الوطني وتعليق أبرز مواد الدستور وفرض قانون أمن
الدولة سيء الصيت ،وشنت حملة اعتقاالت واسعة لقيادات سياسية
وعمالية وشملتشخصيات من المجلس لوطني نفسه.

إال أن ذلك لم يوقف العمل الوطني والجهود المتعاظمة لتنظيم العمل
النقابي ،حيث أنه خالل الفترة ما بين  1975و 1979تعاظم العمل

النقابي شبه العلني رغم وجود قانون أمن الدولة الذي حرم المطالبة

بالحقوق وعلى رأسها حرية العمل النقابي ،فقد نشطت اللجان العمالية

السرية التابعة للجنة التأسيسية التي أصبحت محسوبة علسى الجبهة
الشعبية في البحرين ،وتلك التابعة للجنة التنسيق بين النقابات العمالية
المحسوبة على جبهة التحرير الوطني البحراني ،وتم خالل تلك الفترة

إرسال العديد من الكوادر النقابية العمالية إلى دورات نقابية تثقيفية في
الخارج تمتد ما بين أسبوعين إلى ثالثة ،كما حضر العديد منهم

مؤتمرات نقابية عربية وعالمية .وكانت القناعة تتزايد بضرورة المطالبة
بحرية تشكيل المنظمات النقابية ،وتزايدت اللقاءات بين الكوادر

العمالية سواء في اللجنة التأسيسية أو اللجان التحضيرية للنقابات،
وبشكل شبه علني وتنظيم المسيرات لالحتجاج على األوضاع المزرية
للطبقة العاملة .وكانت تلك المسيرات تقليداً قديماً خصوصاً عند
استشهاد أحد العما لفي مواقع العمل نتيجة التقصيرفي وجود معدات

السالمة والثقافة المهنية الصناعية وبسبب تقاعس إدارات الشركات عن
القيام بواجباتها أو لتوفيرالمصاريف على معدات السالمة للمحافظة على

سالمة العمال ،وكان العمال يرفعون الرايات السوداء في حاالت استشهاد
أحد العمال في العمل ويافطات تطالب بتوفيرمعدات وأدوات السالمة.
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وكان العمال يساهمون ب  /• 5من رزأتبهم لتمويل نشاط اللجذ .ة
التأسيسية ومصاريف إرسال العمال والكوادر النقابية للدورات التثقيفية

وحضور المؤتمرات .وارتفع معدل نشاط اللجنة التأسيسية بحلول عامي

 1978و  1979وإتسعت عضويتها ومع نهاية  1979زادت وتيرة نشاطات
اللجنة التأسيسية وكانت االجتماعات كثيرة وشبه علنية فتحركت

أجهزة الفمع-ة المخابرات من أجل ضرب الحركة النقابية العمالية ومن
أجل منع انتشار الوعي النقابي وتخوفها من تعاظم المد المطلبي العمالي

وخصوصا حرية العمل النقابي ،فشنت تلك األجهزة حملة اعتقاالت واسعة
في صفوف الحركة النقابية العمالية وقياداتها وكوادرها النشطة مدعية

بأن هناك مؤامرة ضد النظام من أجل تغييره بالقوة المسلحة ،فتم اعتقال
أكثرمن مائة نقابي .وتم إصدار أحكام بالسجن سبع سنوات في
محاكمة صورية على النقابيين عبدالجليل العرادي ورضي الجبل ومحمد
رضا المعراج ،وتم توقيف عبد علي الخياط لمدة خمس سنوات دون

مجاكمة وأطلق سراح النقابيين عبدالكريم سلمان واآلخرين بعدمرور
ثالث سنوات من االعتقال بدون محاكمة.

والواقع أن نشاط اللجنة التأسيسية التي تشكلت في  197 1بدأ

بصورة منظمة منذ إبريل عام  1974وحتى بداية عام  ، 1980بحيث تم
إعادة تنظيم صفوف العمال ولجانهم النقابية ومتابعة قضية الحقفي حرية

العمل النقابي خالل تلك الفترة ،وكان قمة نشاطها وعطائها (أي اللجنة

األسيسية) خالل عامي  1978و.1979
خالل فترة السبعينات من القرن المنصرم ،تأثرت الحركة العمالية
بالمتغيرات الكبيرة االقتصادية والسياسية سلباًوإيجاباً ،يمكن تسجيلها
على النحو التالي:

زيادة أسعار النفط التي تحققت قبيل وبعد حرب أكتوبر ، 1973
وما وفرته من إمكانيات مالية كبيرة أمام الحكومة لزيادة الرواتب

وإقامة العديد من المشاريع وسحب الكثيرمن النشطاء العمال لالنخراط
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في نشاطات طفيلية كاألسهم والعقارات أو السجالت التجارية وجلب
العمالة المهاجرة ،وبالتاليبرزتظروف موضوعية سلبية أمام لحركة

السياسية والعمالية.
تزايد حركة القمع واالعتقاالت وفبركة المؤامرات لشن حمالت على
الحركة الوطنية والعمالية كما جرى عام  ، 1976حيث استشهد تحت

التعذيب اثنان من قيادات الحركة الوحلنية الشهيد محمد غلوم بوجيري
عضو الجبهة الشعبية في البحرين والشهيد الشاعرسعيد العويناتي عضو

جبهة التحرير لوطني البحراني ،واسثمرت سياسة تكميم األفواه

االعتقاالت طيلة أعوام ما قبل انتصار الثورة اإليرانية.
شكل انتصار الثورة اإليرانية وسقوط نظام الشاه عامل استتهاض

كبيرللحركة الوطنية والعمالية ،فقد ساعد الحركة الديمقراطية على

تشيطدورهاخاصةفي لوسطا لعمالي ،حيثبرزت اللجنة التأسيسية من

خالل االنتشار التتظيمي الواسع لها ومن خالل النشرات والكراسات التي
أصدرتها ووزعتها بكثافة في العديد من مواقع الغمل.

ومن ناحية أخرى استمر نشاط اللجان التحضيرية للنقابات األربع،

وتشكلت لجنة التنسيق بين لنقابات ،وبدا التنافس بين اللجنة التأسيسية
ولجنة التنسيقفي الخارج وا ضحاً ،لكسبعضوية االتحاد الدولي لنقابات

العمال العرب واتحاد النقابات العالمي ،حتى تمكن االتحاد الدولي لنقابات
العمال العرب واتحاد عمال الكويت من إقناع الطرفين بالتوحد في مؤتمر

االتحاد في الكويت الذي انعقد بتاريخ  15فبراير عام  ، 1978وتم االتفاق
على العمل المشترك ضمن تسمية اتحاد عمال البحرين ،الذي قبلت عضويته
في االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وفي اتحاد النقابات العالمي والكثير

من االتحادات العربية والدولية ،وحصل هذا االتحاد على الدعم وا لمساندة

منقبلطرفي الحركة الديمقراطية البحرينية.
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وأمام وحدة الحركة العمالية في البحرين ،والنشاط المتزايد الذي

قامت به اللجان السرية العمالية ،واالنتعاش الذي سببته الثورة اإليرانية
عام  ، 1979برزت اللجنة التأسيسية إلى العلن ،وتقدمت بطلب رسمي إلى
وزير العمل في البحرين لالعتراف باتحاد عمال البحرين مكملة الجهود

الكبيرة التي بذلها النقابيون في الخارج خالل اجتماع منظمة العمل العربية
التي ضغطت  -من خالل االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .للحوار
بين اتحاد عمال البحرين ووزارة العمل.
وفي عام  1980تمكن اتحاد عمال البحرين من فرض وترسيخ نشاطه

في الداخل ومد الجسور القوية مع المنظمات النقابية العربية وعضويته في

االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي كلف النقابي المغربي الهاشمي
البناني كمبعوث من األمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
تمهيداً لزيارة وفد اتحاد العمال العرب للبحرين .وتمخض لقاء السيد البناني
بالمسؤولين في البحرين عن الموافقة على زيارة وفد اتحاد العمال العرب لبحث

اصعابا العمالية.وبعدشهرين مناالنتظارقاموفد مناالتحاد الدولي

لنقابات العمال العرب برئاسة النقابي حميد جلود األمين العام لالتحاد الدولي
لنقابات العمال العرب وعضوية النقابيين عبدالمحسن العصيمي من الكويت

والهاشمي البناني من المغرب بزيارة البحرينواالجتماع بالشيخعيسىبن
محمد ال خليفة وزير العمل والشئون االجتماعية آنذاك وتم اإلتفاق على

مايلي:

 -1إصدارقانونينظمحق العمالفي تشكيل منظماتهما لنقابية

في البحرين.
 -2توفيرالمناخ المناسب إلسهام العمالفي النشاط النقابي مع توفير

الحريات النقابية األساسية لهم.
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إجراء انتخابات سليمة تن القاعدة إلى القمة عند البدء في

تشكيل النقابات العمالية.

وحيث كان هناك عدد من العمال والنقابيين رهن االعتقال فقد
ناشد الوفد المسؤولين إطالق سراحهم (وبالفعلتم إطالق سراح بعضهم).

وقد أسس هذا اللقاء المثمر لسلسلة من اللقاءات واالجتماعات بين
وزير العملوالشئون الجتماعية واالتحاد الدوليلنقابات العمال لعرب،

حيث تم االتفاق على ضرورة وجود منسق من اتحاد عمال البحرين ،وتمت

تسمية حسن العرادي (عضو اللجنة التأسيسية) من الشركة العربية لبناء

وإصالح السفن (أسري) وقام باالجتماع مع وزير العمل في العام 1982م
بعد أن تعهد وزير العمل لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بضمان

عدم المساس بحسن العرادي (منسق للعالقات الداخلية التحاد عمال

البحرين)  ،ولكن حال خروجه من االجتماع تم اعتقاله ومورس بحقه
التعذيب والتحقيق لفترة طويلة واستمر معتقال لسنوات الحقة ،فقام الشيخ

عيسى بن محمد وزير العمل آنذاك بتقديم استقالته وكان أول وزير يقدم

استقالته في البحرين احتجاجا علىهذه السياسة القمعية حيث بقي هذا
الموقف الشجاعلوزيرالعملفي ذاكرة لعمال والنقابيين.
ويمكن القول بأن النضال العمالي من أجل انتزاع الحقوق النقابية

والنضال الديمقراطي ضد قانون أمن الدولة ومن أجل الحريات العامة لم

ينفصل ،بل تم التعبيرعنه بوضوح شديد في العالقات الوطيدة بين طرفي

الحركة الديمقراطية واتحاد عمال البحرين في الخارج ،في كافة
المحافل العربية والدولية.
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مابعاً ،اللجنة العامة لممالللبحرين:
بعد ان حل المجلس الوطني وعطلت أبرز مواد الدستور وفرضت قانون

أمن الدولة ،أصدرت الحكومة قانون العمل في القطاع األهلي لعام 1976
بمرسوم أميري بقانون رقم ( )23بتاريخ  16يونيو  ، 1976ألغت بموجبه

الباب المتضمن حق العمال في تشكيل نقابات المنصوص عليه في قانون العمل

لعام  ، 1957وكان ذلك خطوة كبيرة إلى الوراء  ،نسفت كافة الجهود التي
بذلها العمال والنواب الوطنيون الذين تقدموا بمسودة قانون إلى المجلس
الوطني عام  ، 1974متقدماً علىقانون العمل لعام  ، 1957وبالتالي ضربت

عرض الحائط بكل مستويات العمل العربية والدولية في الشأن العمالي
والنقابى ،وبدأت صفحة جديدة من النضال ضد هذا القانون ،خاضه العمال
في الداخل من خالل العمل السري من جهة ،والعلني عبراللجان التي سمحت

بها السلطة من جهة ثانية ،وفي الخارج عثراتحاد عمال البحرين الذي اعتبر
قضيته األساسية مواجهة ممثلي الحكومة في كافة المحافل العربية (منظمة

العمل العريية) والمؤسسات الدولية (منظمة العمل الدولية) مطالبا بإلغاء العديد
من بنود ذلك القانون ،والسماح للعمال بتشكيل منظماتهم النقابية بما
ينسجمومعاييرالعمل الدوليةفي هذا الشأن.

وأمام الضغوطاتا لعمالية ،المحلية والعربية والعالمية ،أصدرت
حكومة البحرين قرارات "بتشكيل اللجان العمالية االستشارية وحولتها

الحقاً إلى اللجنة العمالية الموقتة وأتبعتها بقرارات وزارية بشأن اللجان
العمالية المشتركة ،واللجنة العامة لعمال البحرين عام  .1981واستمر
العمال في نضالهم من خالل اختراق تلك اللجان وا لوصول إلى قيادتها النتزاع

حقهم النقابي ومن أجل محاصرة هذه المشاريع والعمل على إفشالها في
الداخل والخارج.
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وعملوا علىكشفنقاطضعفهذهالمشاريعفي كافة لمحافل
العمالية العربية والدولية وتمسكوا بحقهم في المطالبة بسن قانون للعمل

النقابى يستجيب للحد األدنى من مستويات العمل التي أقرتها القوانين
والمواثيق العرنيةوالدولية المتعلقة بالحقوق والحريات لنقابية وا لعمالية،

وكانمن الطبيعي أن يرفضا لعمال هذه الصيغ الهزيلة وأن يستمرا تحاد
عمال البحرينفي ممارسة ضغوطاته الداخلية والخارجية لفرض الحق
النقابى ،ودعا االتحاد حكومة البحرينفي المذكرات التي بعثها إلى
االمذات العمالية العربية والصديقة ،والبيانات التي وزعها إلى إصدار
قانونللعمل النقابي يكون منسجماً مع الحد األدنى لمستوياتا لعمال لعربية

والدولية والمعترف بها عربيا ودوليا.
فيتلك الفترة (الثمانينات من لقرنا لمنصرم) عانت الحركة الوطنية

والعئاليةض)لغمعو,إلرهاب ٠لكذه|فياوقتذ!ته ،بدأتتتخذسلسلة
من التكتيكات على النحو التالي:

 -1عندماطرحت السلطةمشروعها بتشكيال للجنة لعامة لعمال

البحرينكبديلض(تحاد النقابات،وتشكيالللجانالعمالية المشتركة
في المنشآت بديلة عن النقابات ،وجد اتحاد عمال البحرينأهمية التفسيق
بين نشاطه الخارجي (اإلعالمي والنقابي) وبين نشاطأعضائهفيا للجان

العمالية لعلنية ،حيثأكدعلىضرورةتركيزاللجنة العامةعلى لنشاط

الداخلي وانتزاع المزيد من الحقوق والمكاسب للعمالفيذات الوقت الذي
تطا لببضرورة التحول إلى العمل النقابي حسب المعاييرا لدولية.

 -2بالنسبة التحاد عمال البحرين ورموزه الموجودين في الخارج ،فإن
المهام األساسية هي إقامة اوثق العالقات مع الحركة العمالية العربية

والعالمية ،وفضح السياسيات التيتسيرعليها الحكومة.
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وحيث سعت السلطة إلى إغالق ملف الخارج عبرتقديم إغرا ءات
للنقابيين المبعدين بالعودة ،وتوسيط المنظمات النقابية العربية ،فقد تم
التأكيدمن قبل اتحادعمال البحرين بأن عودة النقابيين مرتبطة بتغيير

المواد المقيدة للحريات النقاية في قانون العمل ،وقد بذل االتحاد الدولي
لنقابات العمال العرب جهوداً كبيرة للتقريب بين وجهات النظر ،لكن
السلطة كانت مصرة على عدم السماح بتطويراألشكال النقابية المتمثلة

في اللجان العمالية المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرين.

وفي الوقت الذي كانت الحركة النقابية تسعى جاهدة النتزاع حقها
النقابىعبرالضغوط الداخلية والخارجية ،كانت األوضاع االقتصادية
واالجتماعية تزداد سوءاً منجراء تدفق العمالة المهاجرة وعدم االهتمام بحل

مشكلة لبطالة ،وكانتمسيرات العاطلينعن العملفيسبتمبر1994
وتصدى الشرطة لها ،وتكرارها في ديسمبرواالعتقاالت التي استهدفت

القيادات السياسية  -الدينية (الشيخ علي سلمان ،السيد حيدر الديري،
الشيخحسين الستري» لشرارة التي فجرت انتفاضة شعبية دامت قرابة
خمس سنوات شملت غالبية قرى ومدن البحرين ،سعت الحكومة من

خالبصيقالشرخ؛لطائغي ،عبرتوجيهالضرياتالشديدةلسكان

القرى الشيعية ،وتشويه اهداف االنتفاضة التي أكدت بأنها وطنية
وتستهدف اإلصالح السياسي برمته.

وخالل الفترة الممتدة من الثمانينات إلى فترة االنفراج السياسي عام

 ، 2001تطرق اتحاد عمال البحرينفي المذكرات التي رفعها إلى منظمة العمل
العريية ومنظمة العمل الدولية إلى أبرز المطالب العمالية على النحو التالي:

-1

إطالق الحريات والحقوقا لنقابية.

 -2إطالقسراح المعتقلين لنقابيين.
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-3

إيجاد قانون خاص بالتتظيم النقابي.

 -4السماح بعودة النقابيين المبعدين عن البالد.
وعندما اتخذت حكومة البحرين عام  ، 1981التدابيرلخلق بديل
للنقابات العمالية التي يسعى العمال لتشكيلها ،وطرحت مشروع اللجان

العمالية المشتريكة ،اضطربت القاعدة العمالية بين المقاطعة لهذها للجانأو

المشاركة فيها وتطويرها من الداخل .إال ان اغلبية النقابيين وكذلك

الحركة الديمقراطية قد وجدت ضرورة العمل على اختراق هذه

التشكيالتمنأجلقطعالطريقعلى الحكم لسيطرة عليها
واستخدامها لصالحه ،وصوال النتزاعحق التنظيم النقابيحسبا لمعايير
الدولية.

وفشلت الحكومة في إدخال اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الصف
العمالي العربي الذي وقف بصالبة إلى جانب اتحاد عمال البحرين ،وحيث

سعت الحكومة إلى إدخال اللجنة العامة في النشاط الخارجي عبرالوفد
الثالثى في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ،فقد أبدى االتحاد

استعداده للحوار مع الوفد العمالي للتأكيد على القواسم المشتركة للعمال

وهيالحقالنقابي ،وبالتاي تعديل قانون العمل لعام .1976
واتخذت الحركة الديمقراطية ممئلة في الجبهة الشعبية في البحرين
(وجبهة التحريرالتي شاركت في البداية ثم قاطعت عند التأسيس) موقفا

حكيماً بعدم مقاطعة اللجان العمالية المشتركة ،أو اللجنة العامة لعمال

البحرين ،في ذات الوقت الذي قام االتحاد في الخارج بالطعن بوضعية هذه
اللجان مطالباً بسن قانون للعمل النقابي والسماح لعمال البحرين بتشكيل
نقابات لهم.
وقد ساهم العديد من الشخصيات النقابية العمالية في مسيرة اللجان

العمالية المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرينليسمن منطلق قناعتهم
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بقدرة هذه اللجانعلى انتزاع الحقوق العمالية وتحقيق مكاسبها ءتطلعاتها

الهادفة إلى إنشاء أشكال وهياكل نقابيةتوحد مسار الحركة العمالية

وتدافع عن مصالحها ،وإنمامنمنطلقرغبتهمفياستغالل الحد األدنى
االوفروه هيكلية اللجنة العامة لتوحيد جهود الحركة العمالية وتقوية

قواعدها والمطالبة بالحقوق األساسية التي نصت عليها االتفاقيات الدولية
خصوصا بالنسبة لحق إنشاء التنظيم النقابي العمالي والمفاوضات
الجماعية ،باإلضافة إلىعدم السماح لممثلي اسلطة أن يتحكموافي مسار

هذه اللجان المشتركة أواللجنة العامة لعمال البحرين التي برزت بقوة من
خالل المواقف الشجاعة ألول رئيس لها هوالنقابيعلي سلطان الحمادي عام
 ، 182وباتت اللجنة العامة لعمال البحرين سجاأل بين العناصرالنقابية

المحسوبة على السلطة وتلك المرتبطة بالحركة الديمقراطية.

خاللفترة التسعينات منالقرنا لمنصرم ،وبعدحربالخليجا لثانية،

نهضت الحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية ،وتبلورت-ؤ طلع األمر
في عريضة النخبة عام  1992والتي وقعها قرابة  300شخصية من مختلف

األطياف السياسية (الديمقراطيةواإلسالمية) ،وتشكل وفد سداسي
التقى مع أمير البالد آنذاك المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة'

ورفض الحاكم االستجابة لمطلبهم بإعادة لحياةا لبرلمانية ،مستبقا اللقاء

معهم باإلعالن عن توجه السلطة لتشكيل مجلس شورى معين من 40
شخصية،وعلىضوء رفض السلطة عام  1992للمطالب السياسية ،تم

االنتقال إلى العريضة الشعبية عام 1994م التي وقعها قرابة  25ألف مواطن
تضمنت مطالب أساسية هي :تفعيل مواد الدستور وإعادة الحياة البرلمانية

وإطالقسراح المعتقلين والسماح لجميع لمبعدينب العودة ،وإعطاء لمراة
حقوقها السياسية ،ولم يتم التطرقفيهذه العريضة الشعبية إلى أيمطلب
عتالي كماكان ,لحالفي,صرظت البيية السابقة ،وتشكلت
قيادةللحركة الدستورية ،التي ضمت عدداً من الشخصيات الدينية
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والديوقراطدة مري سهم الغيابي عبداش مطيويع ،لكنحركة االنتفاضة

ركزت على المطالب الدستورية والسياسية ،في الوقت الذي ركزت
القيادات النقابية العاملة في اللجان العمالية المشتركة واللجنة العامة لعمال

البحرين واتحاد عمال البحرينعلى المطلب النقابي بالدرجة ألساسية ،وقد
يكون ذلك للمرة األولىفيالتاريخ النضالي الوطني والنقابيفي البحرين،

حيث انفصلت المطالب العمالية الصرفة عن المطالب السياسية.

وفي عام  1995تمكنت مجموعة من الشخصيات النقابية الوطنية
التى صانت تناضل منذ تشكيل هذه اللجنة لتكون األغلبية التي تمكنت

من الوصول إلى مجلس إدارة اللجنة العامة لعمال البحرين حيث أخذت على
عاتقها مسؤولية النضال من أجل تحقيق المطالب العمالية األساسية المتعلقة
بحرية تشكيل المنظمات النقابية ومالءمة القوانين الخاصة بالشأن العمالي

لالتفاقيات لدولية ،رغمأن الحكومة ،منخاللوزارة لعمل ووزارة
الداخلية كانتا تتدخالنفيهذه االنتخابات لتشطب األسماء التي تراها
فعالة ونشطة أو لها سوابق في العمل السياسي ،كما جرى مع (النقابي سيد

محسن الموسوي) بشركة الخليج لدرفلة األلمنيوم ،رغم كونه عضوا بارزا

في اللجنة العامة منذ انتخابات  1989للحيلولة دون ترشيح نفسه النتخابات
 ،1998وكذلكمعالنقابيجعفرخليل من نفس لشركةحيث شطب

اسمهمن قائمة لمترشحين ،األمرالذي أدى إلىإعالن بعض النقابيين
المحسوبين على الجبهة الشعبية في البحرين (محمد عبدالرحمن من شركة

أسري وعبدالله حسين من شركة خدمات مطار البحرين باس) بمقاطعة
انتخابات اللجنة العامة عام  1998مع استمرار نضالهما في الجمعية

العمومية للجنة العامة واللجان العمالية المشتركة في شركتهما ،حيث

كان الحكم يريد إقحام أالصطفاف الطائفي في الحركة العمالية،
وكاحتجاجوإخظهارالتضامنمعلنقابيين الذينتمشطباسمائهما من

قائمة المرشحين.
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ألمة

اللجنة العامة لممالرللبحرين فيالفترق من -1995

,2001
رغم إصراراللجنة العامة لعمال البحرين ومخاطباتها المستمرة

للحكومة ،وتقديم العديد من ألمذكرات لها ،فإنها لم تلق استجابة
خصوصا بالنسبة للمطلب العمالي األساسيفيحرية العمل النقابي وحرية

تشكيل النقابات إلى جانب حق ترشيحها لممثلي العمال في مجالس إدارة

التأمينات االجتماعية وصندوق التقاعد .ففي  23سبتمبرمن عام 1995
رفعت اللجنة رسالة إلى وزير العمل مطالبة فيها بضرورة التقيد بالتشريعات

والقوانين المتعلقة بحق التنظيم العمالي بتسسمية ممثلي العمالفي تلك
المجالس ،كما رفعت له مذكرة بتاريخ  25سبتمبرسنة  1995بشأن
تطوير التشريعات المعنية بالتتظيم العمالي وحرية العمل النقابي ،وعززت

ذلكبمذكرة صادرةفي  5ديسمبرلسئة  1995للوزيربسعيها لالرتقاء
بالتشريعات الخاصة بالتنظيم العمالي واحتجاجها على القرارات الوزارية
واإلدارية التي مست التنظيم العمالي وجعلته عاجزا عن أداء مهامه وواجباته

والتزاماته تجاه العمال .ونتيجة إلصرار اللجنة فقد عقد لقاءفيبداية عام

 1996بين وزير العمل وأعضاء اللجنة العامة وتم نقاش طلب اللجنة بتطوير
تشريعات التنظيم العمالي وقد رد الوزير على اللجنة بأن ذلك يعني بالضرورة
إجراء تعديل على الباب السابع عشر المعني بالتنظيم العمالي في قانون العمل

في القطاع األهلي ،وهو ال يملك ال السلطة وال الصالحية إلجراء مثل هذا
التعديل .وأشار الوزير على اللجنة أن ترفع مقترحاتها لتعديل القانون إليه
ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء .وأمام مماطالت الوزارة وإصرارها على

تجاهل المطالب العمالية ،رفعت اللجنة مذكرة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 8
ديسمبر 1996أرفقت بها مقترحات التنظيم العمالي لتطوير الباب السابع

عشر من قانون العمل المتعلقة بشأن التنظيم العمالي ليرتقي إلى ما نصت

عليه االتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضات
الجماعية .بعد ذلك توترت العالقة بين اللجنة العامة لعمال البحرين ووزارة

العمل وتمت إزاحة العناصر الممثلة للجنة في مجلس إدارة هيئة التأمينات
االجتماعية مما يشيرإلى أن قراراً بعدم اعتماد اللجنة كممثلة للعاملين
المشتركينفي الهيئة قد تم اتخاذه وتنفيذه .ولقد دفع ذلك اللجنة إلى رفع

مذكرة إلى وزير العمل بتاريخ  10مايو  1999لتأكيد حق التنظيم

العمالي في تسمية ممثلي العمال في مختلف المجالس الثالثية واللجان

الوطنية طبقا لنص المادة  143منقانون العمل الصادر بمرسومرقم 23
لعام  1976والقرار الوزاري رقم  10لعام  1981بشأن اللجنة العامة لعمال

البحرين والفقرتين (ه  -ي) من المادة الرابعة في الباب الثاني من النظام
األساسي للجنة العامة لعمال البحرين ،لكن الحكومة ممثلة بوزارة العمل
أصرت حتى على عدم تنفيذ القوانين الصادرة منها بشكل منفرد وضربت

بعرض الحائط قراراتها الوزاريةلكي تتحكمفيجميع مفاصال لهيئة

وعدم مراعاة من يتم تعيينهم لمصالح العمال .ومع استمرار مماطالت الوزارة
وتجاهلها للمطالب والحقوق العمالية رفعت اللجنة مذكرة مرفقة بخطاب
لرئيس الوزراء لتأكيد حقوقها والمطالبة بالتشريعات العمالية المتفقة مع

التشريعات والحقوق التي تنص عليها االتفاقيات والمعاهدات الدولية .وتابعت
اللجنةمساعيها وفعالياتهاحثيثا وأصرتعلى نيلحقوقها وعلىرأسها

حرية العمل النقابي وصدور التشريعات المتعلقة بالتنظيم النقابي حتى تحقق
ذلك ،وكانثمرة نضالعمالي مجيد استمر قرابة سبعين عاما مليئة
بالتضحيات وا إلصرار والنضال الدؤوب.

ومن ناحية أخرى ،فقدعملت السلطة على إيجاد مرتكزات لهافي

اللجان العمالية المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرين ،من خالل
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االرستقراطية العمالية أوالعناصر المعادية لحركة الديمقراطية أومن

خالل شراء الذمم بإلحاق بعض القيادات العمالية بمجلس الشورى المعين
المرفوض من قبل الحركة الوطنية عموما.

إن عدم ربط المطالب العمالية بالمطالب السياسية  ،قد جعل االنتفاضة
الشعبية فى مواقع سكنية بعيدة عن المفاصل االقتصادية التي يتواجد فيها
العمال ،وأضعفمنقدرة الحركة لسياسية على استثماراألوضاعالمزرية
التي يعيشها العمال بما في ذلك وضعية العاطلين للضغط على الحكومة

للحصول على المطألب السياسية أوالنقاية ،كماشاهدنافي تجربة هيئة

االتحاد الوطني في الخمسينات من القرن المنصرم.
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م١ة االتقحاح العأم لعماللئبحرين:
في مطلع العام  2001اتخذ أميرالبحرين سلسلة من المبادرات

السياسية الكبيرة ،بإلغاءقانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة والسماح
لجميع المبعدين بالعودة ،وإطالق سراح كافة السجناءوالمعتقلين ،واالنفتاح

على الحركة السياسية والسماح بتشكيل الجمعيات السياسية بدال عن

التنظيمات السياسية السرية ،مما خلق أجواء إيجابية واضحة انعكست
على كل الوضع الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني التي انتشرت بكثرة،
من جمعيات حقوق اإلنسان إلى الجمعيات ذات االهتمامات الخاصة.

وفي مارس عام 2001م شكل النقابيون المحسوبون على مختلف

القوى المعارضة القائمة الديمقراطية التي اكتسحت انتخابات اللجنة العامة
لعمال ا لبحرين وفاز جميع مرشحي القائمة ،حيث قامت القيادة الجديدة

بإجراءت قوية لتحقيق مطالب العمال وعلى رأسها حق التتظيم النقابي.
وفي اللقاء الذي عقد في  28مايو  2001بين قيادة اللجنة العامة مع

أميرالبالد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بناء على طلب من اللجنة العامة
حيث تحدثوا معه عن مطالب العمال وتشكيل النقابات ،وفي ضوء ذلك

أطلق األميرمبادرته للعمال بحقهمفيتشكيال لنقابات ،وذلك بعد أن
سلمت اللجنة العامة لعمال البحرين رسالة إليه في اللقاء المذكور مرفقة
بمذكرة تشمل القضايا العمالية التي يأمل العمال من خاللها دعم األمير

لحقوقهم ،وفي مقدمة هذه المطالب حق العمالفي تتظيم أنفسهم في
منظمات نقابية تدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم .وقد شملت المذكرة

عدة محاور أولها مطالبة األمير بتوجيه وزارة العمل لبدء حوار جدي لتطوير
التشريعات والقوانين الخاصة بالتنظيم النقابي العمالي وتشريعات وقوانين
العمل والتصديق على االتفاقيات الدولية ومشاركة التنظيم العمالي في
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نقاش وتشريع قانون السمل وتحديد العالقة مع لجنة تفعيل الميثاق (وهي

لجنة ترأسها ولى العهد وعهد إليها ترجمة كافة المسائل المتعلقة بالحريات

العامةإلى مشاريع قوانينفيظل تعطيل المجلس النيابي) ومساهماتها في
الحوارحول القضايا المتعلقةبالملفات العمالية .وشمل لمحورا لثاني قضايا

التأمينات االجتماعية ،بينما ركزالمحورالثالث على قضايا البحرنة

واألجور .كما ركزالمحور الخامس على تمثيل التنظيم العماليفي
المحالس واللجان الثالثية وهوالحق الذي تم استالبه من اللجنة العامة

سابئ .كما وجهت اللجنة خطاباً لولي العهد ورئيس لجنة تفعيل الميثاق
بتاريغ  26مشر 2001مرفقاً معه رؤية اللجنة العامة لمشروع قانون

النقابات لعمالية ،والذي دفع مرئ' بخطابلوزير العمل امعني بالقطاع
الخاص مؤرخفي  26سبتمبر 2001ورئيس ديوان الخدمة المدنية المعني

بالقطاع الحكومي.

وفي  23أبريل  2002رفعت اللجنة العامة للملك حمد بن عيسى آل
خليفة خطاباً متضمناً رغبتها الصادقة أنيتمإصدار أمر سام بإعالن األول

من مايو من كل عام عطلة رسمية في مملكة البحرين تكريما لسواعد

العمال المنتجةوتقديرا لجهودهم وتفإنيهم وتكريما لمساهمتهما لفعالة في
التنمية وبناء الوطن.
وفي  3اغسطس  2002وجه االتحاد العام لعمال البحرين خطابا لكل
منرئيسالوزراءووزير العدل والشؤون االسالمية وزيرا لعمل والشئون

االجتماعية مرفقا به مذكرة توضح رأي االتحاد وقاعدته العمالية في
مشروعقانون النقابات العمالية لمعد من قبال لحكومة .وقدناقشتتلك
المذكرة مشروع القانون وبينت سلبياته وحددت مطالب الحركة العمالية

وقواعدها المتعلقة بهذا القانون .كما وجه االتحاد خطابا لوزير العمل
والشئون االجتماعية بتاريخ  17سبتمبر 2002مرفقا بمذكرة تشرح وجهة
نظر ومالحظات االتحاد حول المسودة الثانية لمشروع قانون النقابات العمالية.
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وهكذا صدر فيما بعد المرسوم بقانون رقم ( )33في  24سبتمبر، 2002
بشأنتشكيل النقاباتا لعمالية ،حيثتواصل الجدل والحوا رحوله ين

وزارة العمل وقيادة االتحاد العام لعمال البحرين ،حتى تم التوصل إلى صيغة

اكدت غالبية المطالب التي ناضلت من أجلها الحركة العمالية البحرينية
بما فيها حق اإلضراب.
وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة العامة لعمال البحرين وبعد إعالن األمير

مبادرته في حق العمال تشكيل نقاباتهم خالل اللقاء الذي تم بين قيادة

اللجنة العامة لعمال البحرين واألمير ،سارعت اللجنة العامة لعمال البحرين

في طلب مساعدة فنية من المستشار العمالي بمنظمة العمل الدولية  -مكتب
بيروت ،إلعداد مسودة قانون النقابات ،فاستجابت المنظمة سريعا بابتعاث
خبيرقام بالتعاون مع قيادة اللجنة العامة بصياغة القانون الذي تم إنجازه

كمسودة بشكلنهائيفي سبتمبر ،2001وتم رفعها إلى ولي العهد الشيخ

سلمان بن حمد الذي تم تكليفه برئاسة لجنة تفعيل الميثاق ،كما تم تسليم

وزير العمل نسخة منها ،ونسخة ثالثة لرئيس ديوان الخدمة المدنية المسؤول
عن القطاع الحكومي.
في ضوء هذه الخطوات خاطبت اللجنة العامة وزير العمل عدة مرات من

أجل عقد اجتماعات بين الطرفين لمناقشة قانون النقابات ،لكنه لم
يستجب لهذه الطلبات .وأمام إصرار الوزارة في عدم االستجابة نظمت اللجنة

العامةلعمال البحرين خالل الفترةمن 21و 22مايو 2002وبالتعاونم ع

منظمة العمل الدولية وبحضور االتحاد الدولي للنقابات الحرة JCFTU
،واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،ندوةبعنوان"الهيكلة النقابية
والعضوية وإدارة الفقابات"  ،وصدرفي ختام جلساتها عدد من التوصيات
أبرزها بشأن تحول اللجنة العامة فورا إلى االتحاد العام لعمال البحرين.

وهكذا دعت اللجنة العامة جمعيتها العمومية لالنعقاد في يونيو ، 2002
حيث تقرر التحول من اللجنة العامة لعمال البحرين إلى االتحاد العام لعمال

51

البحرين ،منطلقة من ضرورة االستفادة من أجواء االنفزاج السياسي الذي

تشهده البحرين قبل أن تجد القوى المعادية للحركة العمالية في السلطة
فرصة لعرقلة هذه التحوالت.

وخالل الفترة الممتدة منذ ذلك التاريخ حتى انعقاد المؤتمر التأسيسي
لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 14 -12يناير  ، 2004جرت
سلسلة من االجتماعات الموسعة والحوارات المكثفة حول أفضل الصيغ

للتحول إلى وضعية نقابية سليمة وإلى تشحكيل النقابات واالتحاد العام
لنقابات عمال البحرين .وهذاما سنشيرإليه في فصل منفصل من هذه

إلدراسة.

لقد تبين من هذا االستعراض التاريخي موضوعان أساسيان:

ا ألول :إن ما تم تحقيقه في مرحلة ا النفراج السياسي بعد تولي الملك

حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم هو نتاج تراكمات من النضاالت
والتضحيات العمالية ،وإصرار الحركة النقابية العمالية على مطلبها في حق
التنظيم النقابي بما ينسجم والمعايير الدولية.

الثاني :هناك تداخل عضوي بين العمل النقابي والحركة السياسية،

فعبرجميع المحطات العماليةكانت لحركة لسياسية الديمقراطية
داعمة للمطالب النقابية والعمالية.
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الفمل الثا نح
الد^كةالنقابية الواقع والتحدي اتا
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اول ،الولقم والتحميات»
بصدور قانون النقابات العمالية رقم ( )33لسنة 2002م تسارعت وتيرة

الحركة في صفوف العمال من أجل تنظيم صفوف الطبقة العاملة في كيان
عمالي واحد وفي نقابات عمالية داخل المنشآتفي القطاع الخاص وفي

مؤسسات ووزارات القطاع الحكومي.
وبدأ االتحاد العام لعمال ١لبحرينفيقيادة هذه المهمة الوطنية والعمالية
الصعبةفيظلعدة تحدياتخارجية وداخلية.

فعلى الصعيدالداخلي برزتالقوىالسياسية التيلمتكن عاملةفي

صفوف اللجنة العامة لعمال البحرين إبان سنوات أمن الدولة ،أوتلك

الشخصيات التي بدأت في إعالن اختالفاتها بشأن دور اللجنة العامة التي
تحولت إلى االتحاد العام لعمال البحرين والتي كانت ترى بانتهاء هذا الدور

والبدءفيتشكيلكياناتجديدة،فيحينرأت القوى السياسية

والعمالية التي انخرطتفيللجان العمالية المشتركة واللجنة العامة لعمال
البحرين عبرالعقود الماضية ومارست نضاال صعبا في ظل قوانين مقيدة

وأوضاع سياسية قمعية وتشريعات رافضة للعمل النقابي بأن للجنة العامة
لعمال البحرين (االتحاد العام لعمال البحرين) دورا اساسيافي قيادة هذه

المرحلةوعدمترك الساحة العماليةفي فراغوفوضى ،خاصة وأنا للجنة

العامة لعمال البحرين قادت مسيرة مفاوضات صعبة قبل إصدار قانون
النقابات وصوال إلى التوإفق بشأن مسودة قانون تشتمل الحد االدنى من
معاييرالعمل الدولية بشأن حق التنظيم النقابي واالستقاللية والديمقراطية

فيه ،ولقدأشرنابالتفصيلعن تلك التحدياتفي الفصل ألول من هذه

الدراسة.
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وعلى الصعيد الموضوعي كانت إدأرات كبريات الشركات تنظم
ذاتها وتستعد للمرحلة الجديدة عبرالتنسيق فيما بينها ،وفي ظل قطيعة في

التجربة والخبرات في صفوف الحركة العمالية بين مرحلة مضت كانت
قوامها العمل السري نتيجة للظروف القمعية والذي لم يستطع استقطاب
كوادر نقابية جديدة ودماء شبابية ،األمر الذي يعني وجود هشاشة وضعف

في بنية الطبقة العاملة والذي سيؤثر على تأسيس نقابات قوية وقادرة على

.

سلل| وفيظل اقتصاد ريعي واستهالكيخلقشريحة عمالية

هي أقرب للبرجوازية المتوسطة منها للطبقة العاملة من حيث مستويات

معيشتها ورواتبها المجزية ،رغم أن األغلبية الساحقة من العمال المواطنين
كانوا يحصلون علىأجور متدنية ،وفي ظل وجود طبقة عاملة أجنبية

كبيرة متدنية األجور وغيرمستعدة للدخول واالنخراط في العمل النقابي إما

خوفا من التسفيرأولقلة الوعي النقابي.
القانون الذي صدر ابتداء كان نتيجة لمفاوضات طويلة بين اللجنة

العامة لعمال البحرين (والحقا االتحاد العام لعمال البحرين) والحكومة

ممثلة في وزأرة العمل قدمت فيها أكثرمن مسودة إلى أن تم التوافق على

الصيغة التي أصدرها ملك البحرين بمرسوم ملكي.
ومباشرة بدأت الحكومة في وضع العقبات أمام تفعيل القانون على

أرض الواقع حيث أصدر ديوان الخدمة المدنية ،وهو الجهة المسؤولة عن
العاملينفي القطاع الحكومي ،تعميما رقم ( )1لسنة  2003تضمن بيان

األحكام واالجراءات التتظيمية الخاصة بأحقية العاملين المخاطبين بأنظمة
الخدمة المدنية في االنضمام إلى النقابات العمالية وليس حق تأسيس
النقابات وذلك طبقا لنص المادة ( ) 10من قانون النقابات حسب التفسير

الححكومي ،وكان هذا التعميم بتوجيه من مجلس الوزراء البحريني في
جلسته المنعقدة بتاريخ  9فبراير 2003م وبعد التنسيق مع وزارة العمل
والشؤون االجتماعية ،حيثنص التعميمعلى لتالي:
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(( !ستئاًذ ,إلى نص المادة ( )10من المرسوم بقانون رقم ( )33لسنة

2002م بإصدار قانون النقابات العمالية فال يجوز قانونا للعاملين المخاطبين
تأنظمة شدمآسفة تأسيس نقابات عئألية داخل الوزارات والمؤسسات
الحكومية التييتبعونلهاحيثانذلكيعتبرمخالفا للقانون ،وإنما
يقتصرحقهم على ،مجرد االنضمام إلى النقابات التي تؤسس من قبل

ضينبأححكا قانون اسلفيالقطأع األطي أو اس اص

بأحكام القانون لبحري ،وعليه استتادا إلىذلكلرأي ،فإنجميع

العصات النقاهة من جمعيات عمومية ومجالس إدارة واللجان العاملة التي
بب أوال تزالقيد التأسيس داخل لجهاتا لحكومية منقبل
العاملن المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية استنادا إلىذلك القانون ،يكون
تأسيسها أو ااشروعفيهقد تم بالمخ1لقةألححكام ’لقانون‘ وهي بذلك

ننتن غبرمضعة) لذلك

و=كأنلمتكن) وعلىكافة العاملين

ضين بشة الفدمة المدنية إن رغبوا في ممارسة العمل الذقابيوفقاً
للقانون^نيبادرواباالنضمامإلىلنقاباتا لعمالية التي تؤسسها أي من

النءتنالمذكورتينأعاله،ويكون ذلك بإنضمامهم وفقا لقانونإلى

النقابات التىتضمفيعضويتها العاملين بالمهن أو الحرف التي تماثل أو

ترتبط بالهرفأوالمهن التي يمارسها الراغبونفي|الذضمامإلى ادبات
العمالية من العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية)).

لقد كان إلصدارهذا التعميم األثرالبالغفي توقف تأسيس المزيد من
،سدات اضةفي|الطاع الحكومى حيث تشكلت قبل إصداره

خمسنقاباتعماليةفقطفي الوزاراتا لحكومية ،وهي النقابات لتي
شاركتفيالمؤتمر التأسيسي لالتحاد(نقاباتفيإ دارة لبريد بوزارة

المواصالت ،األشغال ،الكهرباء والماء ،الصحة ،والداخلية).
,سعرالجدلوالغادقلصير1لحكومي الماد؛ ألقانونية في حق
جميع العاملين بتأسيس لنقاباتا لعمالية ،وهذاماسنشيراليه الحقا.
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المهم في هذا المحور هو ان التعميم المتقدم ذكره قد شل قطاعا واسا
ومنعه من تأسيس نقاباته الخاصة ،األمر الذي يتعارض مع المعاييرالدولية

في حق التنظيم النقابي.
بعد جهود كبيرة تمكنت الحركة العمالية من عقد المؤتمر

التأسيسي ،لالتحاد العام لنقابات عمال ،البحرين وذلك في الفترة من - 12
 14يبا ير  2004وبحضور ( )148مندوب يمتلون ( )40نقابة كانت قد
تأسست لغاية انعقاد المؤتمر.
وبعد المؤتمر ولغاية  2006تأسست ( )24نقابة أخرى ،وبلغ عدد

المنتسبين إلى النقابات العمالية في حدود ( )18ألف عضوفي حين كان

العدد في بداية تأسيس االتحاد في حدود ( )15ألف عضو.
أما نسبة المرأة العاملة المنتسبة للنقابات فهي تساوي  /20من العدد

اإلجمالي للمنتسبينفي النقابات ،وتتكون لجنة المرأ ةفي االتحاد من ()20
عضوة نقابية.
ومنذ يناير  2004حدثت تطورات إيجابية من ناحية وسلبية من ناحية

أخرى ،فعلى صعيد ا إليجابيات تم صدور قرار وزاري رقم ( )9لسنة 2005
بشأن التفرغ النقابي األمرالذي أدى إلى وجودنقابيين متفرغين سواء
لألمانة العامة لالتحاد أو داخل النقابات .كما أضيفت مادة في قانون العمل

تنص على إرجاع العامل المفصول إلى عمله إذا ثبت فصله بسبب نشاطه
النقابي ،وتم مشاركةممثلي العمالفي العديد من لهيئات والمجالسمنها
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ومجلس إدارة صندوق العمل ،وهما

الهيئتان الزئيسيتان لمتابعة وتنفيذ سياسات العمل والتوظيف .وتم إصدار

مرسوم بقانون رقم ( )78لسنة  2006بشأن التأمين ضد التعطل.
وعلى الصعيد السلبي استمر بعض أصحاب األعمال في عدم التعاون
مع النقابات مماأدى إلى المزيدمن التوترات في ظل غياب اجراءات قانونية
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أو إدارية للمفاوضة بين أطراف اإلنتاج ،كما مارس البعض من الشركات

أسلوب التطفيش بحق لنقابيين وفصلهم ،حيث تمفصل العديدمن،

رؤوساء وقيادات نقابية وصل عددهم ( ) 13نقابيا مفصوال ،وذلك قبل

الحراك الشعبي في  14فبراير  2011وماتالهمنتطورات سياسية وأمنية
وفصل اآلالف من العمال من أعمالهم منهم ( )55من القيادات النقابية من

ضمنهم ( )9من األمانة العامة لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين ،هذا
فضال عن استمرار الحكومة في عدم االعتراف بالنقابات في القطاع
الحكومي األمرالذيأدى إلىمضايقة النقابيين فيهذه الوزارات وصلت
إلى تشكيل لجان التحقيق والتوقيف عن العمل كما حدث لرئيس نقابة

العاملين في إدارة البريد النقابي جمال عتيق ونائبة رئيس النقابة السيدة نجية
عبدا لغفار ،وبعد استنفاذ كل السبل على الصعيد الداخلي لحل الموضوع

قام االتحاد العام لنقابات عمال البحرين برفع هذا الموضوع لمنظمة العمل

الدولية والتيصدرتمن لجنة الحريات النقابية تقريرتماعتمادهافي
مجلس ادارة المنظمة في  19نوفمبر2008م مطالبة حكومة البحرين

باتخاذ" التدابيرالالزمة ودون تأخيرلتعديل المادة العاشرة من قانون النقابات

العمالية ،واتخاذ الخطوات المناسبة لتعويض نائبة رئيس نقابة عمال البريد،
وذلك عن فترة توقيفها بدون أجر ،وعدم تعرضها لمزيد من االجراءات
التأديبية سواء ضدها أو أياً من الناشطينفي النقاباتفي القطاع العام،

ريثما يتم تعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية.

وعلى الصعيد الحكومي تم التراجعفي العديد من المكتسبات

العمالية ،ونظراً ألهمية هذا المحورفسوفنفصل أهم لتراجعات:
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( )1إصرار ا!حكومة على منع تأسيس النقابات في القطاع
الحكومي:
وهو ما سبق اإلشارة إليه حيث قام االتحاد باستنفاذ كافة السبل

الداخلية لتثبيت حق العمالفي القطاع الحكومي بتأسيس نقاباتهم ،وعلى
ضوء ذلك قام االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتقديم شكوى ،ضد
حكومة البحرين لمنظمة العمل الدولية في يونيو 2005م هذا نصها المترجمة
من اللغة اإلنجليزية:

(( - 1يود االتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يقدم شكوى ضد

حكومة البحرين لرفضها المستمرالسماح للعمال بتشكيل لنقاباتفي
القطاع الحكومي.

 - 2قرر االتحاد وأمانته العامة تقديم الشكوى لرفض حكومة

البحرين حق العمال والموظفين في وزارات الدولة تشكيل نقاباتهم وهذا
يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومعاييرها ومبادئها وخاصة المادة

( )2من اتفاقية ( )87التي تدعو إلى حق العمال والموظفين دون تمييز تشكيل
نقاباتهم والحق في االنضمام إلى المنظمات العمالية بدون تصريح مسبق.
 -3يعتبراالتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن اإلجابات السلبية

لحكومة البحرين الطلبات المتكررة لالتحاد والنقابات الستفي القطاع

الحكومي يتعارض مع المواد ( )27و( )28من الدستور البحريني والمادة ()5
من ميثاق العمل الوطني والتي تنص بوضوح على الحق في التنظيم لكل

العما لدون تمييز.
 -4باإلضافةإلىأن التعميم رقم 10الصادرفي العاشرمن فبراير

 2003من ديوان الخدمة المدنية والذي يمنع بشدة العمال والموظفين في

القطاع الحكوميمن تأسيس نقاباتهمحسباختيارهم ،وهذا انتهاك
فاضح لحرية التتظيمكما وردتفي المادة العاشرة منقانون النقابات

العمالية الصادرفي  24سبتمبر .2002
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 -5ض المفيد اإلشارة بأن االناد العام قد قام بمحاوالت جادة

للوصول إلى حل مرض لهذه المشكلة ،وتتلخص هذه المحاوالت في التالي:

أ  -اجتماعات متكررة مع وزارة العمل حول هذا الموضوع للعدول

عن هذا التعميم.
ب -عقد اجتماع مشترك مع وزارة العمل وممثلي المنظمات العمالية
الدولية والتي طالب فيها االتحاد العام من الوزارة بسحب تعميم ديوان

الخدمة المدنية.

ت -تم مخاطبة رئيس الوزراء في الخامس من شهر يونيو 2004
طالبين إلغاء التعميم المذكور.

ث -تم مخاطبة المدير العام لمنظمة العمل العربية واألمين العام
لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  ICATUواألمين العام لالتحاد
الدولي للنقابات الحرة  ICFTUمطالبين فيها الدعم لالتحاد في هذا
المجال.

ج -تم رفع قضايا في المحاكم البحرينية.
ح -إصداربيانات صحفية حول الموضوع.

خ -تضمين كلمات ممثلي االتحاد العامفي المؤتمرات اإلقليمية
والدولية هذا الموضوع.

 -6يتمنى االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن تقوم منظمة العمل

الدولية في اتخاذ القرار الضروري لمتابعة هذه الشكوى ونحن على استعداد
لتقديم أي معلومات ووثائق إضافية قد ترى المنظمة أنها ضرورية.
أشكركم على دعمكم وأتمنى أن تضعوا هذه الشكوى بعين االعتبار.

األمين العام -عبدالغفارعبدالحسين -جنيف-
2005م))
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ومنأجل استمرار متابعة هذه الشكوى قام االتحاد بإرسال مذكرة

أخرى تفصيلئة إلى منظمة العمل الدولية تضمنت المحاور التالية:
أوال :إنحكومةمملكة البحرين لم تلتزم تعهداتها لمنظمةبإعادة
النظرفي لمادة ()10منقانون النقابات ،حيثقامت برفع مشروع

قانونرقم ( )49لسنة  2006بتعديألحكامقانونا لنقابات

العمالية الصادر بالمرسومبقانون رقم ( )33لسنة 2002في شهر
فبزير  >2006إلىمجلسي الشورى والنواب ،والذي تم فيه
تضييق الخناقبشكل أكبرعلى الحقوق األصيلة للنقابات

وخاصةحق اإلضراب ،ولم يتضمن مشروعها أي تعديلفيا لمادة
( )10من القانون والخاصبحقالعاملينفيا لقطاع الحكومي
بتشكيل نقاباتهم العمالية.

سياً :فامت حكومة مملكة البحرين باسيقو,لردطى مقترح مجلس
النواب بتعديل المادة ( )10من القانون وبما يضمن حق التشكيل

النقابى في القطاع الحكومي ،وكان مضمون ردها خشيتها من
تنظيم اإلضراباتفي القطاعات الحكومية وبالتالي اقتراحها

بتأجيل مناقشة المادة ()10من القانون بهدف استمرار تفسيرها

للقانون بعدم أحقية العاملينفي لقطاع الحكومي تأسيس

نقاباتهم العمالية

ثالشاً :أنتعهدحكومةمملكة البحرين للمنظمة النظرفي إعادةتعديل
المادة ( )10من القانون لم بم أاللتزام به وقيامها برفع مح تعديل

القانون رقم ( )33لسنة  2002دون قيامها بتعديل المادة ()10
يؤكد عدم االلتزام بتعهداتها المذكورة.
وعليهفإن االتحاد العاملنقاباتعمااللبحرينطالبا لمنظمة
بإجراء الالزم في هذا الشأن مع حكومة مملكة البحرين.
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()2

المزيد من التضييقفيحق اإلضراب

تمنقانون لنقابات العمالية رقم ( )33لسنة  2002المادة ()21
فقرتها(ه)المرافقالحيويةالهامة التيال يجوز اإلضرابفيها وهي:ألمن،

الدفاع لمدني ،المطارات ،الموانىء ،المستشفيات ،المواصالت ،االتصاالت
السلكية والالسلكية ،الكهرياء ،الماء.
ورغمتحفظ االتحاد العام لنقابات عمال البحرين على هذه العمومية في

|دع وعدم تحديد اإلدارات بسةفيهذه القطاعات الحيوية) والمطالبة
ديد اإلدا|تغبراستاسة وحسب سسر|سدةفيهة العمل
التي يمكن حضر االضراالفيها هي

"

نند الئ]الت )ض بكن أن يحظر فيها االضراب) فإن المعيار الذي

يجعب اًن بيع هو وجود خطر واضح ومحدق طى حياة جزأ ض السحكان أو
جميعهموعلىسالمثهم لشخصية وصحتهم ،وحتىفيهذها لمرافق

الحيويةنصتالمعاييرالدوليةعلى"حيثمايتعرضحقالضرابللتقييدأو
الحخلرفيبعضالمشاريع أو لخدماتا لضرورية ،يجب أن تومن الحماية

زي

ب .-الحدمنحرية تحركهم فيما

يختصبالنزاعات التي توثر على مشاريحوخدماتكهذه ،واشارت لمعاير
كذلك٠لبتلقبطبيئا|خاذ1تالمذاسبةفىهـأل|سدضمق

االضر)بفي٠اطفقاتيؤيةو,لقط|عأسام ،فإنهبذو.جبأنتصطحبهذا
الحدإجراءآتتحكيم وتوفيق مناسبة وغيرانحيازية وسريعة بحيث
يمكنالفرقاء المعنيين المشاركةفيكل مراحله وبحيث يجريت نفيذ

األحكاًمبكليتهاسريعاحالمايتمالتوصإليها( المصدر:كتاب

ت,ساية بشأن يوجز المباديوالقرار)تالصادرةءن لجنة الحرفات
النتاسةفيمجلس إدارة منظمة لعماللدولية" ،غيرأن الحكومة قامت

بإصدارقانونرقم( )49سنة  2006بتعديلبعض احكام قانونا لنقابات
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العمالية والذي تم فيه تعديل المادة ( )21المذكورة حيث ندست في فقرتها
(د) على عدم جواز اإلضرابفي المنشآت الحيوية التي يترتب على اإلضراب

فيها اإلخاللباألمن الوطني أو اإلضطرابفي سيرالحياة اليومية للمواطنين
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية المحظور بها

اإلضراب.
وحسب القرار رقم ( )62لسنة  2006الصادرعن رئيس مجلس الوزراء

فقد حدد المنشآت الحيوية نفس المرافق المذكورة في المادة ( )21من القانون

السابق مع إضافة مرافق جديدة كالمراكز الطبية والصيدليات ،جميع
وسائلنقل األشخاص البضائع ،المخابز ،المؤسسات التعليمية ،منشآت

قطاع النفط والغاز ،وهواألمرالذي يتعارض مع هذه المعاييرألدوأة.
رفضت الحركة النقابية هذا التراجعفي حق اإلضراب وقام االتحاد
اإدام لنقابات عمال البحرين برفع شكوى ثانية لمنظمة العمل الدولية وذلك

فيفبراير من العام  ، 2007تضمنت المرئيات التالية:

-1

إن القانون المعدلفي مادته ( )21قد أعطى رئيس الوزراء حق تحديد
المنشآت الحيوية التي ال يجوز فيها اإلضراب ،في حين كانت المادة

( )21من القانون األصلي قد تم تحديد هذه المنشآت الحيوية قانوناً
ولم يترك أمر التحديد في يد السلطة التنفيذية ،وهو ما يمقل تراجعاً
يمس الحقوق العمالية.

-2

إنقراررئيسمجلس الوزراء قد حدد المنشآت الحيوية بعموميتها

ودون تحديد اإلدارات الحساسة في تلك القطاعات والتي من شأن
اإلضرابفيهاأن يؤدي إلى اإلخالل باألمنا لوطني ،إضافة إلى أن
القرار قد أضاف بعض المنشآت التي ال تعتبرمن المنشئآت الحيوية
حسب المعاييرالدولية والتي يجوز اإلضراب فيها.
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 -3إن مضمون القرار يتنافى مع المباديء والقرارات الصادرة عن لجنة
الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية وباألخص بند

"اإلضرابات التييجوزأن تحدأوتمنع والضماناتالتعويضية الفقرة

( )- 3المرافق الحيوية ( .حسب المصدر المتقدم ذكره).

( )3التراجعاتفيقانون العمل:
قدم مشروع قانون العمل في القطاع ا ألهلي إلى أطراف اإلنتاج إلبدا ء
مرئياتها قبل إصداره ،وكان موضوع مفاوضات ثالثية األطراف لمدة

عامين ،تمفيها التوافق بين الحكومة وأصحابا ألعمال والعمال الممثلين

في االتحاد العام لنقابات عمال البحرين ،ولكن قبل رفع المشروع إلى
مجلسي الشورى والنواب تمت إحالته إلى مجلس التنمية االقتصادية وهو
الهيئة األهم في القرارات االصادة في البحرينوبرئاسة ولي العهد حيث

قام المجلس ومن جهة واحدة ودون الرجوع ألطراف الحوار بإجراء عدد من

التعديالت والتغييرات طالت بنوداً تم االتفاق عليها.
في ضوء ذلك قام االتحاد برفع مرئياته إلى مجلس الفواب حدد فيها
المواد القانونية الالزمة والتي تمس الحقوق والمكتسبات العمالية ،وباألخص

ما يتعلق بتنظيم وتشغيل العمال الوطنيين والعمالة المهاجرة وعقود العمل

الفردية وتشغيل النساء واألجور وساعات العمل وفترات الراحة وواجبات
العمال ومساءلتهم والتعاون وا لتشاور والحوار االجتماعي والمفاوضات
الجماعية واإلضراب واإلغالق والسالمة والصحة المهنية وبيئة العمل وتفتيش

العملوالضبطية القضائية.
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()4

عدم التصديق على االسيات الدولية:

حكومة البحرينصادقتعلى بعض االتفاقيات لدولية والعريية وهي
على النحو التالي:
 -االتفاقية العربية رقم ()15بشأن لحد الدنىالجور ،ولكنها

غيرمنفذة حيث ال يوجد قانون أوقرار يحدد فيه الحد االدنى لالجور

وهناك رفضمنقبل اصحاباألعمال والحكومة ومجلسالتتمية
االقتصادية لتحديد الحد االدنى لالجور.
ومناالتفاقيات األساسية لمنظمة العمل لدولية ،فقد صدقت حكومة

البحرين على االتفاقيات التالية:
 -االتفاقية الدولية رقم ( )111بشأن التمييزفي االستخدام والمهنة.

 االتفاقية الدولية رقم ( )182بشأن القضاء على أسوأ أشكالعمالة األطفال.
 واالتفاقية الدولية رقم (« )29ورقم ( )105بشأن القضاء على العملالجبري.
وما زالت الحركة النقابية تطالب الحكومة بالتصديق على باقي

االتفاقيات األساسية وباألخص االتفاقيتين ( )87و ( )98المتعلقتين بحق
التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
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ثانيا :البنية العلخلية التشيم النقابين
من 1لمغيد قد استران البنية الداخية للحركة النقابية البحرنفية ان

يتم مراعاة الواقع لدولي وتحوالته التيأدت إلى تراجعات ملموسةفي قل
النقاباتداخل المجتمعات لرأسمالية ،وهي ذاتها التيأثرتعلىا لحركة

النقابية العربية ،باإلضافة إلىاألسباب الخاصة بالوضع العربي والخليجي
علىوجه لخصوص ،وهياألسباب التي تم استعراضها سابقا والمتمثلة

بغياب الديمقراطية والتشاركية الشعبية من جانب وهيمنة االقتصاد الريعي

وإفرازاته القيمية والثقافية وبروز طبقات<غعيةطغيلذة وطبقة عاملة ضعيفة

من جانب ثان ،ووجود عمالة مهاجرة وضخمة تنافس القوى العاملة المواطنة

منجهةوال تمتلك القدرة لالنخراط في النقابات خوفا من العقاب وفقدان

أعمالهم وترحيلهم من جهة ثانية.

أما بالنسبة للبنية الداخلية للحركة النقابية فبجانب تأثيرات الظروف
المحيطة بها والمتقدم ذكرها ،فإن ضعف الوعي النقابي وقلة الخبرات
وعدم تراكم التجارب حيث كانت هنال قطيسة بين األجيال النقابية
السابقة وبين األجيال الجديدة نتيجة منع العمل النقابيفيظل قانون أمن

الدولة النياستمرة 2عاماً ،كلذلك ائر على هشاشة الحركة النقاية
رغم محاوالت جادة تقوم بها النقابات الكبيرة خاصة في الشركات
االنتاحية الكبيرة من استنهاض الطاقات العمالية عبررفعها مطالب العمال

وإصرارها علىمواجهةتهميش النقابات أو منع اإلضرابحيثيتما اللتفاف
على هذا الحظرمنخالل استخدام االعتصامات المسيرات.

ومن الوسائل التاجحة في تحريك الحركة النقابية وجود أنظمة داخلية
وهياكل تنظيمية تتسم بالديمقراطية الداخاية.
ن-

“

المركزي يعقد االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

موتمرات كل أربع سنوات يتم فيها انتخاب األمانة العامة ،وللنقابات جميعها
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حق التمثيل في هذه المؤتمرات بعد استيفاء الشروط وأهمها أن تكون النتابة
قد سددت رسوم االنضمام لالتحاد ،وأن تلتزم بالنظام األساسي لالتحاد.

كما يحق للنقابات االنسحاب من االتحاد وفق إجراءات واردة في
النظام األساسي واللوائح التنظيمية.
كما نص النظام على إمكانية عقد مؤتمرات استثنائية وذلك بطلب

منثلثى أعضاء المجلس لمركزي ،حيثأن المجلس يمثل السلطةا لثانية
بعد الموتمر العام لالتحاد ويتألف من اعضاء األمانة العامة الذين ال يحق لهم
التصويت ،ومندوبين عن كل نقابة .ويتولى المجلس المركزي متابعة قرارات

المؤتمرواعتماد األنظمة واللوائح وانتخاب لجنة الرقابة المالية والدعوة إلى
عقد مؤتمرات استثنائية وطلب سحب الثقة عن األمانة العامة والنظرفي

النزاعات النقابية والهياكل النقابية والتجاوزات.
كما ينص النظام األساسي على تشكيل النقابات القطاعية والتي لم

تباشربها الحركة النقابية لغاية اآلن.
وعلى صعيد النقابات األساسية ،فلديها أيضا نظامها الخاص
مستوحى من النظام األساسي لالتحاد والذي يتضمن حق كافة العمال

االنضمام للنقابة دون تمييز ،وتعقدمؤتمراتهاكلثالثسفوات ،ويحق

لجميع أعضاء النقابة الترشح والتصويت ما دام قد سدد اشتراكه السنوي.

وهناككثرةمن المكاتب واللجان لفرعية والتخصصات ،وبشكل
عام فإن اآللية الداخلية لالتحاد أوللنقابات تتسم بديمقراطية داخليسة
كبيرة ،وتمتلك الهيئات الوسيطة بين المؤتمراتصالحياتكبيرة لرقابة
والمحاسبة وتغييرالسياسات.

نيرأن الحركة النقابية البحرينية ال تزال توا جه مجموعة من
التحدياتأهمها اإلسراعفي تشكيل النقابات القطاعية والتي نص عليها
النظام األساسي ،وأن يتم تأسيس معهد للثقافة العمالية لبناء كادر نقابي

متجدد.
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يركز هذا القسم من الدراسة عىل التطورات اليت مست احلركة
العاملية والنقابية واالجراءات اليت نفذتيف ضوء اندالع احلراك الشعبييف

الرابععرشمنفرباير ،2011وذلمكنواقعتقريراللجنة املستقلة لتقيص

احلقائق (جلنة بسيوين) وتقارير االحتاد العام لنقابات معال البحرين.
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اول ،سيراألحداث حترالفصلمن العملث
فياأل

,ص من شهرمارس 2011بد

سشر حواجز غير

رسمية طىالطرقاتوكعرضالمواظينإلىاألذىواالضدا۶ات'

في تاريخ  13يارس 2011بعد اًنتم فتح طريق المرفأاللي بعد

1ذ ض؛دحتجين فى منطقة المربأ ودوار هجس لالبأون (دوار اللؤ٦الة>أ،
تمت ذصردكافة القرىضمنخطةمرسومةمناألمنتجفيفا لدوار

من المعتصمين ليسهل اقتحامه.

وفي تاريخ  14مارس2011بدأوصولطالئعقواتدرعالجزيرق.

فى  15مارستمإعالنحالة السالمة الوطنية وانتشارا لجيش في
كافة المناطق والطرقات.

ف16و 17درس  2011انقطعت الطرقات بشكلكاملم ع
تراذتشارالجيشواألمنئلذقكاط اسواقه غيرالرسمية منحملة

السالحاألبيضوغيرهوالتيتعزضئدط المواطنون للضرب واإلهانات
واالتائالغظيواصتيضاصظكاتإلىخذب مجموعات بوات
تداهم المناطق السكنية والمحالت التجارية وتتحرش بالمواطنين

وفي  12مارس2011عبراالتحاد العامعنقلقه من مخاطر

الدا۶اتطى الفاس ودعا إلى حل سياسي لتجئيب البالد عواش الضف
والمواجهات.
فيضوءكلماتقدم من وجود مخاطر موكدةعلى سالمةا لعاملين

فىذذابهمئيأبهممنئلىالعملوءدمشعورهـمبصهتش.ي
شالحاد العاموحرصامنهعلىأرواح العاملين إلى إعالنا إلضراب

عن العمل بتاريخ  13مارس . 2011
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وفي  20مارس  2011أكد االتحاد العام أن األسباب الني اتخذ

اإلضراب على أساسها ال تزال قائمة وباألخص حماية العمال وتوفير

السالمة لهم بشكل كاملفيطريق الذهاب واإلياب ودعا إلى توفير

الحماية للجميع.
بعد مرور أسبوع واحد تقرببا من إعالن حالة السالمة الوطنية في البالد
وبالتحديد في  22مارس  2011أعلن االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

تعليق اإلضراب والعودة إلى العمل اعتبارا من  23مارس .2011
وجاء وقف اإلضراب بعد التطمينات التي حصل عليها االتحاد العام

عندما قام االتحاد العام بأالتصال مع كل من وزير العمل جميل حميدان

ورئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني علي صالح الصالح ،ومن
خاللهما تم نقل تطمينات نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة حيث تم االتفاق على وقف اإلضرابمع تحسن األمور تدريجيا

وتخفيف نقاط التفتيش واستبدال النقاط العشوائية بنقاط أمن رسمية

حسبما وعد نائب رئيس الوزراءوذلك بتاريخ  22مارس  2011أي قبل يوم

واحد من تعليق اإلضراب.
كما قام االتحاد العام باالجتماع مع ممثلي أصحاب العمل "غرفة

تجارة وصناعة البحرين بتاريخ  23مارس  2011حيث تم االتفاق معهم

على دعوة مشتركة إلطالق الحوار الوطني مجددا وتهدئة الوضع والعمل
على استرداد المواطنين لسياراتهم لتمكينهم من الوصول إلى أعمالبم
باإلضافة إلى ضمان سالمتهم وسالمة بيوتهم عند الذهاب والعودة وفي
مناطق سكنهم والتأكيد على تفهم الطرفين لظروف البالد االستثنائية

التي ألمت بها والتي أثرت على إمكانية وصول العاملين إلى مواقع عملهم
وعدم اتخاذ إجراءات بحق من تغيبفي تلك الفترة األمنية لعدم تمكنه من

الوصول إلى العمل وقد صدر بذلك بيان مشترك بين الطرفين.
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ومع أن استئناف العمل بعد تعليق اإلضراب لم يؤد لألسف إلى وقف

التعديات حيثتعرضبالفعلعدد من العاملينفيا لذهابواإليابإ لى
اإلهانة وإ لضرب واالعتداء اللفظي داخل موقع العمل أوفي نقاط التفتيش إال

أن االتحاد العامحافظعلىتماسكهوإصرارهعلى استمرارالعملوحث
العاملين على االنتظام حرصاً على مصلحة البالد ومصلحة االقتصاد الوطني.
وبناء على ذلك خاطب االتحاد العام الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس الوزراء مؤكدا أنه رغم انخفاض التعديات إال أن الوضع ال يزال

مقلقاً بالنسبة لسالمة العاملين نتيجة استمرار بعض التعدياتفي بعض نقاط

التفتيش.

ثافياً بده عمليات الغصلمن ؤلممزن
بدءا من األسبوع الثالث منشهر مارس  2011بدأ توجه محموم
للفصلمن العملليتواصل بعد ذلك ويطال آالفا لعاملين والنقابيين في
شركات القطاع الخاص وعلى األخص تلك المملوكة كليا أو جزئيا

للدولة ،ثم طال القطاع الحكومي سواءفي الوزارات أوفي الهيئات

الحكومية.

ثالثاً؛ منم تسجيالل^فصولين بوزارة الممل
وقد تدفق المفصولون من مختلف مواقع العمل على وزارة العمل أمال في

تسجيألسمائهمفي لوائح المفصولين لمراجعة فصلهم قانونيا ،حيث أن وزارة
العمل هي الجهة المسئولة عن المفصولينفي القطاع الخاص ،إال أن قوات
األمن منعتهم وضايقتهم حتى اضطراالتحاد العام ألخذ المبادرة بتبني تسجيل

المفصولين باالتفاق مع وزارة العملفي استمارات معدة من الوزارة لذلك.
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رريعا إلحمالت اال^علالمية علىالمضريين وتأثيرها
شهدت الساحة اإلعالمية تحريضا سافراً ضد القيادات النقابية سواء

في االتحاد العام أوفي النقابات العمالية بأسمائهم وضد المنظمات النقابية ما

ساعد على استمرار الفصل من العمل ليطال النقابيين من العمال ،وشملت
هذه األنواعمن التحريضعبرالتليفزيون والصحافة ،وتمئلذلكفيمالي:
 اتهام النقاباتوالمضربين بالضلوعفي مؤامرةخارجيةل إلضرارباقتصاد البالد.
-

اهتام النقابات واملرضبني باستالمأوامرمن جهات خارجية.

 دعوة العمال المفصولين ألخذ حقوقهم من القيادات النقابية. عرض صور القيادات النقابية في المسيرات وا لتظاهرا ت والتحريضعلىمحاسبتهاوذلكفي وسائل االعالم لرسمية وشبه الرسمية لمرئية المقرؤة.

خامسا :افتماكات الحقوقللنقابيةة
 تعرض االتحاد العام للتهديد بالمقاضاة من قبل الشركات الكبرىالتي تمتلصها الحكومة كليا أم جزئيا ،إذا لم يستقيل أعضاء األمانة

العامة لالتحاد العام طوعيا من مناصبهم ،مما يعد تدخال سافرا في الشئون

النقابية الداخلية.

 تعرض عدد من النقابيين للفصل بسبب عملهم النقابي حيث وصلاألمر إلى فصل مجالس إدارة نقابات بأكملها في بعض الشركات أو بنسبة

كبيرةمنهافي شركاتأخرى ،فضالعنفصل ( )9أعضاء منا ألمانة

العامة لالتحاد.
 -تعرض عدد من النقابيين للتحقيق معهم بشأن اإلضراب عن العمل

والتهديد بتحويلهم إلى محكمة السالمة الوطنية.
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 -تمالتحقيقمع القيادات النقابيةفي لعديد منا لشركاتبشأن

اإلضراب أو الرأي السياسي.
 -تمتحريض العمالمنقبلعدد من إدارات الشركات على

االستقالة من نقاباتهم.

 تموقف اقتطاع االشتراك الشهري ألعضاء النقابات من قبإل دارةشركتي خدمات مطار البحرين (باس) والشركة العربية لبناء وإصالح

السفن (أسري).
 -تم وقف اللقاءات واالجتماعات والمفاوضة الجماعية مع النقابات

العمالية مما عطل الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم.

مادما :ما قام به االقحاد العام لمعالجة الموضوعم:
بادر االتحاد العامفعالبالتسجيل وقام بشكل منتظمبرفع قوائم

المفصولين مع اسمائهم ومواقع عملهم وتاريخ فصلهم واألسباب التي قدمها

أصحاب العمل إلى وزارة العمل مطالبا بالنظرفي عودتهم إلى أعمالهم لما لذلك

منسيةفي؛ستقرارالوضعاالجتاذيواذعحكاسهإيجابيا على الوضع
السياسي واألمني.
واستمر االتحاد العامعلىهذا النهجوعبرفي بياناته وتصريحاته منذ بدء

عملية التسريحوأيضافي مشاركاته منخاللمؤتمرالعماللعربيفيا لقاهرة

ومو راسل اأ.وليفي جنيف عن دعوة متعقلة إلرجاع المفصولين من العمل
وتحريك عجلة الحوار الوطني باعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج من األزمة.
وعلى المستوى الداخليخاطبا التحاد العام القيادة السياسية والوزراء
المعنيين بشأن خطورة وضع المفصولين والدعوة إلى إرجاعهم إلى أعمالبم،

وحصل االتحاد العامعلىردمن وزير الديوان لملكي يؤكد فيه قرارتشكيل
لجنة النظرفي حاالت الفصلفي القطاعين العام والخاص .أما على المستوى
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الخارجي فقد تواصل التحاد اا^اممعمنظمة العمل الدولية والمنظماتا لعمالية

الدولية والعربية التي بادرت بدورها بمخاطبة القيادة السياسية.

أثمرت هذه االتصاالت التي قام بها االتحاد العام عن زيارة قام بها السيد
غاى رايدر نائب مدير عام منظمة العمل الدولية (المدير العام الحالي) والسيدة

ندى الناشف مديرة المكتب اإلقليمي للمنظمة في المنطقة العربية إلى البالد
في الفترة من  29 -26أبريل 2011مبشأن مو ضوع الفصل من العول

وانتهاك الحقوق النقابية حيث التقى عدداً من المسئولينفي الحكومة
ومنظمة أصحاب األعمال وبعض إدارات الشركات الكبرى والمؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان وقيادة االتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدداً من

النقابيين المفصولين منأعضاء مجالس إدارة النقابات ،وسفراء الدول
اآلسيوية المرسلة للعمالة المهاجرة.

وسبق ذلك وفي نفس الشهرفي الفترة من  17 - 16أبريل قام نائب
األمين العام لالتحاد الدولي للنقابات ( )I rueبزيارة للبحرين حيث التقى بقيادة
االتحاد وبحث معهم مستجدات الوضع العمالي والنقابي بما فيها ملف

المفصولين ،وقدم دعمه ومساندته لالتحاد والحقوق العمالية المشروعة

وضرورة عودة جميع المفصولين ألعمالهم.
وتتويجاً لدعم الحركة النقاية الدولية لالتحاد العام لنقابات عمال

البحرين قامت السيدة شارون بوروا ألمين العام لالتحاد الدولي للنقابات

بزيارة للبحرين على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات النقابية الدولية وذلك
فيشهرأبريل  2012م ،حيث التقت بقيادة االتحاد وأكدت دعمها
ومساندتها لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووقوف االتحاد الدولي
للنقابات ( )IUCمعه في دفاعه عن العمال المفصولين ومساندته في مواجهة

االنتهاكات العمالية والنقابية ،وأكدت بأن االتحاد العام لنقابات عمال
البحرين لن يكون لوحده في هذه األزمة ،كما التقت بعدد من المسئولين في
الدولة لتوضيح هذا الدعم والموقف الدولي النقابي لهم.
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كما ضمن ااتحاد العامزؤيته المرفوعة لرئيسحوار اتوافقا لوطني

األول السيد خيفة الظهراني مسألة المفصولين مؤكدا أهمية طهاً-

مابما قشعيالللجنة الممنية بالنكلصرفيقاغوفية التسريحات
بعد تواصلمعمنظمة العمل الدولية نتجعنهزيارةلمندوبا لمنظمة السيد
غاى رايدرفيشهرإ بريل  2011شكلت الحكومة لجنة للنظرفي حاالت
الفصلوالتسريح وقانونيتها ،اال أن معالجة اوضع بشكل صام وإرجاع

المفصولين اتسمت بالبطء الشديد وحتىفي الحاالت التي يتم فيها اإلرجاع

هفاك من يصذى لعودة المفصولينويقاومها أويحرضعلىعدمإرجاعهمبل
ويدعو لمزيدمن الفصل والتسريحفي بعض لشركات والموسسات

الحكومية ،كما أنرئيس اللجنة وزيرالعمل نفى مسئولية اللجنة عن
-

اصارعملها على القطاع الخأص فقط.

ومنناحيةأخرى أقرت اللجنة بوجودحاالت فصل فيها مخالفة واضحة

للقانون وحددتها في  571حالة وذلك يؤذ يونيو 2011م أطنت فها الوزارة
في تصريحات للوزير ،لكن لم تقم الوزارة بتسليم القائمة إلى االتحاد العام
فيالبداية،وبعدضغوطات منظمة العمل الدولية قامت بتسليما لقائمةإ لى
االتحاد العام في خطاب مرفق مع تأكيد اللجنة أن هذه دفعة أولى من الذين

تم فحص حاالتهم ومعذلكلميعد منهم احد لوظائفهم في تلك الفترة ٠

أسباب الفصلمكاوردتفيخطابات لفصل:

وئق االتحاد العام األسباب التالية للفصل من العمل حسبما وردت في
خطابات الفصل من أصحاب العمل:

 . 1المشاركة في أنشطة سياسية.
 .2مخالفة قوانين المؤسسة التي يعمل بها المفصول.
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 .3مخالفة قوانين الدولة.

 .4الغياب عن العمل.
 .5استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني والشبكات االجتماعية.
 .6انتقاد األوضاعوالشخصيات السياسية .

 .7التحريض على اإلضراب واالعتصام وعلى مخالفة القوانين.

األسئلة التي وجهت للعاملين في التحقيق معهم في القطاعين العام والخاص
قبل القصل:
 . 1هل أ ضربت عن ا لعمل؟

 .2هلشارصكتفي مسيرات؟

 .3هلذهبتإلىدوار مجلس لتعاون؟

 .4هلحملتأعالم بحرينية مزورة ذاتعدد مختلف من ل مثلثات؟
 .5هل استخدمت اإلنترنت أو اإليميل أو الشبكات االجتماعية للتعبير

عن رأيك السياسي؟
 .6ض تغتمي؛لى جمعية سياسية؟

 .7هل حرضتك جمعية سياسية معينة على ا إلضراب؟

كما وجهت إلى بعض العمال إهانات تتعلق بانتمائهم العقائدي أو رأيهم
السياسي.

استفاالت تحت اإلكراه:

قامت بعض المؤسسات بإجبار بعض العاملين على تقديم استقاالتهم
تحت التهديد باألخذ إلى األمن وهوما يعتبرقانوئا بحكم الفصل الجائر.
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ثامناًة رؤية االمتحاد العام للفصلمز الناحية الحقوقية
والقا نوفية:
يرى االتحاد العام من خالل الحاالت التي وصلت إليه أن جميع حاالت
الفصل مخالفة لحقوق اإلنسان والتزامات الدولة ومخالفة للقانون سواء

قانون العمل في القطاع األهلي المعني بالقطاع ااخاص أم قانون الخدمة
المدنية المعني بالقطاع العام لألسباب والدواعي التالية:
 .1مخالفة للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية

والثقافية.

 .2مخالفة لالتفاقيأت الدولية لحقوق ألعمل وخاصة االتفاقية رقم

 111بشأن

التمييز في االستخدام وال مهنة على أساس الرأي

السياسي والعقيدة ،رغم ان حكومة البحرين صدقت على هذه

االتفاقية.
 .3مخالفةللدستور الذي يضمنحرية الرأي والتعبير وفردية لعقوبة
وقانونيتها.
 .4مخالفة لقانون العمل وخاصة المادة  102والمادة  113والمادة .115

 .5مخالفةلقانون الخدمة لمدنية.
كما رأى االتحاد العام أن هذه االنتهاكات للحقوق النقابية والعمالية
سواء في مسألة حرمان عمال القطاع الحكومي من حق التنظيم النقابي أو

في حظر اإلضراب في قطاعات غيرحيوية بمخالفة معاييرالعمل الدولية أو
القرارات التعسفيةضد لنقابيين ،كلهاماكان يمكن أن تتم لو كانت
الدولة مصدقة على االتفاقيات المعنية بالحقوق األساسية في العمل المتضمنة

في إعالن المبادئ للحقوق األساسية في العمل لعام  1998وعلى األخص

اتفاقيتى  87و98بشأنحرية التنظيم النقابي والمغاوضة الجماعية ،وهو
ما أوضحه االتحاد الع1مفي مراسالته مع منظمة العمل الدوي•
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توصيات اللجنة المستقلةلتقصيللحقائقفلخر
التلصورانت لغاية فوفمبر:2012
 .1بلغ عدد المفصولينبحسب تقريربسيونيأكثرمن  2000مفصول

ضالقطاع0لعاموأكثرمن2 0من القطاع الخاص بسبب امشاكنهم
أوبسببتأييدهملالحتجاجاتبحجةأنهذهاالحتجاجاتا عالقة لها
لئطالبءتألية» ورأىبسيونيأنهذه االحتجاجاتتقعفيلنطاقا لقانوني

المشروع.
.2أوصىتقريراللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بأال يعامل المفصولون
من القطاع,لخاص يسبب مشاركتهم-ؤذ األحداث بأقل من نظرائهم في
القطاعالعام،كما أوصى بأن يتمالتأكد منأنالمتبقينمنا لمفصولينل م

بمضبسببآر,ئهمومشاركاتهمفياشاثواالحتجاجات-
٠3أوصى تقرير بسيوني أبضا بالتحقيقفيكل االنتهاكات ومحاسبة
مرتكبيها ،ومحاسبة الذين تسببوا فيقتألو إساءة معاملة الضحايا.

 .4أوصى تقريربسيوني بتخفيف الرقابة على اإلعالم وتوفيرالحرية
إلتاحة الفرصة للجميع للوصول إلى اإلعالم ،مالحظا أن الجزء األكبرمن

الصحافة ليس مستقال.
.5سبقصدور تقرير بسيوني بخمسةأشهرأيفييونيو2011في
تمراسألللو,يفيجئيف تقدم اثني عشراتحادا عماليا برفع شكوى
علىحكومة البحرينطبقا للمادة  26من دستور منظمة العماللدولية
النتهاكها أحكام االتفاقية رقم  111بشأن التمييزفي االستخدام والمهنة.
 .6قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدوليةفينوفمبر 2011وقبل

صدورتقريربسيونيبأيام إرجاء البتفي الشكوى علىأنيتمتشكيل
لحنة ثالثية األطراف من كل من ممثل للحكومة وممثل ألصحاب العمل
وممثل لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمعالجة قضايا المفصولين على

أن توافي اللجنة المنظمة بتقريرها ومحاضرها.
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 .7في الفترة الفاصلة بين تسليمتقريربسيونيفي  23نوفمبر2011
وبينشهر مارس  2012موعد وصول بعثة منظمة العمل الدولية للبحرين،
كانت اللجنة تجتمع دون أن تحقق على األرض نتائج ملموسة مما أدى

إلرسال بعثة المنظمة المذكورة.

 .8تمكنت البعثة بالتعاون مع أطراف ا إلنتاج من التوصل إلى اتفاقيات
نموذجية للعودةفي الشركات لكبرى ،عاد على إثرها القسم األكبرمن
المفصولين كما تمكنت بتوا صلها مع كبار المسئولين في البالد من حل

جزء كبيرمن حاالت المفصولين في القطاع الحكومي.

 .9تمكنت البعثة من جمع أطراف اإلنتاج المتنازعة على الطاولة لوضع
اتفاقية ثالثية وقعتفي  11مارس  2012تنص على عودة المفصولين جميعا

في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للحكومة كليا أوجزئيا مع
جميعحقوقهم ،وأما بالنسبةللقطاع الخاص فتعمل الحكومة على
عودتهم ،وفيحالتعذرذلك تجد لهم وظائف مكافئة لوظائفهم.

 .10أصبح شهرا مارسوإبريل  2012اللذين شهدا أعلىمعدل للعودة،
معادلين لنفس الشهرين في عام  201 1حيث شهدا أعلى معدل للفصل.
.11معذلكفإنجميع الذينعادوالى أعمالهم لميحصلواعلى

تعويضات فترة الفصل فيما عدا مؤسسة واحدة في القطاع الحكومي هي

جامعة البحرين ومؤسسة واحدة في القطاع الخاص هي غرفة التجارة

والصناعة.
 . 12في بقية المؤسسات لم تدفع تعويضات عن فترة الفصل كما أنه لن
يتم دفع حصص التأمين االجتماعي عن فترة الفصل.

 .13في القطاع الحكومي اعتبرت فترة الفصل إجازة بدون راتب وفي

القطاع الخاص قام أصحاب العمل بتخييرالعاملين بين القبول باستثناء فترة
الفصل من التأمين االجتماعي أو تسديد ما تم استالمه من مبالغ التأمين
ضد التعطل.
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.14المكثيرونمنالمرجعينفي القطاعين الحكومي والخاص م
يعودوا إلى مواقع عملهم السابقة خاصة من هم في المواقع اإلشرافية
واإلدارية ،وخصوصا من همفيوزارة الصحة ووزارة القربيةوبعض

الشركات الكبرى.
 .15تباطأعمالللجنة الثالثية بعد ذلك حثى توقف كع تقريي ًا

وتوقفت عملية العودة للمفصولين.
 .16في سبتمبر 2012عقد المؤتمر العام الثاني لالتحاد العام ،وحصل
االتحاد العامعلىجائزةجورجمينيكيركالند ألمريكية لحقوق
اإلنسان تقديرا لدفاعه عن العمال ودوره في الدفاع عن حقوق اإلنسان:
.17جاء مؤتمر أالتحاد العام وحصوله على الجائزة وسط حملة
إعالميةغيرمسبوقة تشبه ذروة الهجوم علىا التحاد العامفيفترة لسالمة
الوطنية.

ع .1أرسلت منظمة العمل الدولية بعثة أخرىفي أكتوبر 2012لتعمل
علىوضع اتفاقية تكميلية لالتفاقية الثالثية بحيث تعالج الجزء المتبقي من

المفصولين ومسألة حقوق جميع المفصولين واألمور النقابية.

و[ .فشلت المفاوضات بين األطراف الثالثة لصياغة مثل هذها التفاقية

برغم عقد اجتماع ماراثوني استمر لساعات طوالفي  7أكتوير 2012
بوزارة العملبسبب إصرار الطرف الحكوميعلى سحب لشكوى

والخضوع إلمالءات بعض الشركات الكبرى باستثناء بعض المفصولين من

العودة بحجة أسباب أمنية.
 .20شا كع األطراف الثالثة.ؤاجععات طى هامش اجتماع

مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر  2012في جنيف وقدم االتحاد
العام عدة مبادرات بهدف الوصول إلى اتفاق تكميلي يمكن من مراجعة
منظمة العمل الدولية لموضوع الشكوى لكن دون جدوى بسبب عدم رعبه
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الحكومة في توقيع التزامات محددة كموضوع تعويضات فترة الفصل

واحترام حق االتحاد العامفي تمثيل عمال البحرين بوصفه األئكثرتمثيأل.

 .21قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية تعليق الشكوى حتى مارس

 2013موعد اجتماع مجلس إدارة المنظمة رقم  317على أنتعمل األطراف
الثالثة على حل موضوع ما تبقى من المفصولين وحقوقهم وتوافي مجلس إدارة

المنظمة بتقاريرحول ما أنجز.

 .22حتى نوفمبر  2012كان عدد المفصولين أكثر من  700مفصول
في القطاعات الثالثة العام والخاص العام والخاص المطلق لم يعودوا إلى
أعمالهم منأصلنحو 4400بحسب تقريربسيوني ،أيمايعادل •7■ 18

 .23لميحصل المرجعونعلى تعويضات فترة لفصل ،ولمتحتسب

حقوقهم التأمينية عنهذه الفترة.
 .24لم يحصل الكثيرمن المفصولين العاملينفي المواقع اإلشرافية
على مواقعهم .وبالنسبة للذين قاموا بانتهاك حقوق العمال فصال وتمييزا

ليس فقط ،لم يتم محاسبتهم بل تم ترقيتهم وتكريمهم بمناصب أعلى
بحيث أصبح الموظف مشرفا والمشرف مراقبا والمراقب مديرقسم ومدير
القسم مديرا عاما ،وهكذا في القطاعين العام والخاص.

 .25لم تتم معالجة حاالت الموظفين المحتسبين ضمن المستقيلين ضمنيا

بحسب قانون الخدمة المدنية خاصة في التربية والصحة بسبب تغيبهم رغم
تظلمهم ،وهناك من تقرر حسم تظلماتهم بالفصل من الخدمة.
 .26رغم أن اإلحصائية اإلجمالية قد توحي بتحقيق تقدم إال أنه إذا

عاملنا اإلحصائيات وفق األنشطة فهناك نشاطات تبلغ نسبة العودة فيها

صفر 7.وهي البنوك والفنادق والصحافة.
 .27ال يزال تعامل اإلعالم مع االحتاد العام معاديا جدا ،وباستثناء

صحيفة واحدة فإن بقية الصحف ال تنشرأخبار وبيانات االحتاد العام
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وتستهدف اال تحاد العام بشكل يومي تقريبا بحمالت من كتاب الصحيفة

أو من محرريها دون إتاحة أي فرصة للرد على هذه الهجمات.
 .28اإلعالم الرسمي معاد أيضا لالتحاد العام ،وقد سبق مؤتمر

االتحاد العامفي سبتمبر 2012حملة في التليفزيون الرسمي مطالبة بمنع
ضيوف المؤتمر من دخول البحرين وهو ما حدث فعال.
 .29إن المشكلة األكبرالتي ستواجه االتحادفي هذه المرحلة ستكون

أكبرمن مشكلة الفصل السياسي ،وتتمثلفي الفصل المهني ظاهريا على

خلفية االنتماء العقائدي والرأي السياسي خاصة في المواقع التنفيذية،
باإلضافة إلى مشكلة استهداف فئة معينة من المجتمع على خلفية عقائدية
وسياسية بعدم التوظيف في الوظائف ذات األجور العالية والمراكز اإلدارية.

صكما أن هناك اآلن ظاهرة ربط عدم التوظيف أو عدم الترجيع أو عدم

تجديد أو اصدار التصاريح بالنسبة لمن يعملون في مواقع عمل تقع في منافذ

البالد كالموانيء والمطارات بحجة وجود تحفظ أمني دون وجود أي طريقة
للتأكد من صحة وجود هذه التحفظات ،بل بالعكس إن البعض تواصل
فعال مع الجهات األمنية فأبلغوه بعدم وجود إسمه في قائمة التحفظات،

(( ترمجة للنص الاكمل للقرار ضد حكومة البحرين يف منمظة

العمل الدوليةيف دورة جملهسا رمق ( )319اليت عقدتيف الفرتة 31 -16
اكتوبر 2013م بشأن عدم تقيد البحرين باتفاقية المتيزييف االسبتخدام

واملهنة رمق ( )111الصادرة يف 1958م وحيثيات القرار بشأن الشكوى

املقدمة ضدحكومة البحريمنن ( )12احتادمعايل دويل وعربييف
مؤمتراملنمظة املنعقد يف يونيو 2011م -ملحق يف هناية هذا الفصل من
الدراسة))
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تامعا :االحليات الت^رينفذتالرحاعملمفصولينورلسي
إصد العام لنقابات عمالللبحرين:
في الخامس من مارس  2013سلم االتحاد العام خطابا إلى نائب رئيس
الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تضمن مرئياته بشأن إصرار وزارة

العمل أن تكون آليات عودة المفصولين داخلية وليست اآلليات التي قدمتها

منظمة العمل الدولية ،واشارفي خطابه بأن معظم اآلليات الداخلية التي
نفذتها وزارة العمل لم ننجح وفرط بها من قبل طرفي االنتاج (الحكومة

وأصحاب األعمال) في حين تمسك بها االتحاد العام قبل اللجوء إلى منظمة
العمل الدولية ،وهذه اآلليات على النحو التالي:

 .1اآللية الداخلية األولى :مارس  :2011االجتماع الثالثي قبل بدء عملية
الفصل:
فيمارس 2011بادر االتحاد إلى االجتماع بكل من وزارة العمل وغرفة
تجارة وصناعة البحرين ،وتم إصدار بيان مشترك مع األخيرة بعدم

المساس بالعمال والسماح بانسيابية عودة العمال إلى أعمالهم دون اتخاذ

عقوبات بحقهم ،غيرانه ما أن بدأت قوافل العمال تعود والجميع ينتظر
دوران عجلة اإلنتاج حتى بدأت عمليات الفصل التعسفي الجائرفي تنكر
سافر لكل ما تم االتفاق عليه.

 .2اآللية الداخلية الثانية :أبريل  :2011اللجنة الحكومية لمعالجة موضوع
المفصولين :في نهاية أبريل  2011وقبل أن يبدأ الفصل في القطاع
الحكومى وعندما كان الفصل محصوراً في القطاع الخاص
والشركات الكبرى وبأمر من رئيس الوزراء صدر قرار بتشكيل لجنة

حكومية فيها خبرات قانونية للنظرفي موضوع المفصولين ،وقررت اللجنة
في اجتماعاتها األولى أن  571من المفصولين تم فصلهم فصال تعسفيا
جائرا خارج القانون ،وهي لدفعة األولى التي تم مراجعنها ،وتسلم االتحاد

العام قائمة بهوالء المفصولين المقرر عودتهم لكنهم لم يرجعوا إلى
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أعمالهم ،بل بالعكس بدي من بقاء مسلسل الفصل في القطاع الخاص
امتد الفصل إلى القطاع العام ،فتعقدت المسألة بشكل أكبر.

 .3اآللية الداخلية الثالثة :يوليو  :2011حوار التوافق الوطني:
بناء على الدعوة من رئيس حوار التوافق الوطني السيد خليفة الظهراني

لالتحاد العام بالمشاركة في جولته األولى في يوليو  ، 2011قدم االتحاد
العام ونقاباته المدعوة للحوارمذكرة شارحة لموضوع المفصولين ،وبالفعل

حصل توافق بين جميع األطراف المشاركة في الحوار على عودتهم ،غير

أن هذه النتيجة لم تنفذ بل استمرفصل مزيد من العاملين.

 .4اآللية

الداخلية الرإبعة :أغسطس :2011

في العشر األواخر من شهر رمضان عام  2011أمر الملك بوضوح بحل

موضوع المفصولين بقوله إن جاللته ال يرضيه المساس برزق المواطن
وأمنه وحريته بدون وجه حق في رسالة بالغة الداللة على أهمية تنفيذ
توجيهاته بإرجاع المفصولين وعدم المساس بأرزاقهم وكرامتهم ،ولم يقم
أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بتنفيذ هذه التوجيهات بل تم

االلتفاف عليها وتكييفها بالقول إنها ال ترقى لمستوى األوامر واستمر

الفصلفي القطاعين.
 .5اآللية الداخلية الخامسة :نوفمبر :2011تقرير اللجنة المستقلة لتقصي

الحقائق (بسيوني):
تسلم جاللة الملك في  23نوفمبر 2011تقرير اللجنة المستقلة لتقصي
الحقائق ،وفيه توصيتان واضحتان بإرجاع المفصولين والمساواة في المعاملة
بين القطاعين العام والخاص لهم وضمان أال يكون المفصولون المتبقون

قد فصلوا ألسباب لها عالقة بالرأي والتعبير ،ولم يتم تنفيذ هذه

التوصيات بل استمرت القضية تراوح مكانها إال من حاالت قليلة.
 .6اآللية الداخلية السادسة :ديسمبر2011م :تعميم ديوان الخدمة المدنية:
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ف :شهر ديسمبر  2011أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أن جميع
المنصولين في القطاع الحكومي سيعودون إلى أعمالهم مع بداية يناير
 2012غيرانه لغاية مارس  2013ما زال ملف المفصولين لميحلفي

القطاع الحكومي سواء من كانوا في وزارات الدولة او الهئات وسواء
بعقود مفتوحة أو محددة المدة رغم صدور تصريحات من مسئولين في
الدولة بإغالق مك المفصولين في القطاع الحكومي.

 .7اآلال الداخلية السابعة :رسائل نائب رئيس ألوزرأه:
صدرت من نائب رئيى الوزر ريس مجلس إداوة ديوان الحدن المدبة

ورئيسمجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة الشيخخالدبن عبد الله
آل خايزة رسائل واضحة لكل من وزارات الدولة من جهة وللشركات

ادض,ذةأخرى بإرجاع اد) وليس هذا فقطلأليضاً

باحترامحقوقهم ومكانتهم الوظيفية ،ولكنجهاتا لعمل مت نفذ هذه

التوجيهاتبل تم االلتفاف عليها سواء بوقف إرجاع المفصولين أو
بإرجاعهمدونإعطائهمحقوقهم ومكانتهم الوظيفية.
ع .اآللية الداخلية الثامنة:نوفمبر -2011اللجنة الثالثية:

قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته المنعقدة في نوفمبر

 2011وكحل وسط لمعالجة الشكوى الخاصة بموضوع المفصولين
الموجودةبمنظمة العمل الدولية طبقا للمادة  26من دستور المنظمة أن

يحتكم اطراف اإلنتاج إلى لجنة ثالثية داخلية تكون بديال عن تفعيل
؛شكوى وإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق ،غيرأن اللجنة الثالثية لم
تتمين لغاية مارس2013م من إغالق ملف لمفصولين،إلن هناك

عدم اعتراف باختصاصات اللجنة ذاتها فيما يتعلق بأجندة عملها

وتضمينهابنودأجوروحقوقفترة الفصل والتأمين الجتماعي وانتهاكات

ما بعد العودة ،حيث تريد وزارة العمل حصر عملها فقط في إرجاع
المفصولين ومقاربة األعداد.
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 .9اآللية الداخلية التاسعذ :مارس  -2012االتفاقية الثالثية:

نظراً لتعثرعمل اللجنة الثالثية في إنهاء مهمتها إزاء تشدد بعض أصحاب
العمل في القطاعين العام والخاص وتعطل إرجاع المفصولين ،وصل البالد

وفد مكون من كبار الخبراء في منظمة العمل الدولية لمساعدة األطراف
الثالثة حيث تم توقيع اتفاقية ثالثية بينهم بإشراف المنظمة في  11مارس

 2012تضمنت النص على إرجاع المفصولين مع إدماجهم في موقع العمل
بكافة حقوقهم ،وفي حالة عدم إرجاعهم توفيرأعمال مكافئة لهم من

حيث الدخل والظروف واالمتيازات وتفعيل الحوار االجتماعي بين أطراف
االنتاج وتعزيز إمكانيات تطبيق االتفاقية  111بشأن التمييز في
االستخدام والمهنة ،والعمل على التصديق على االتفاقيتين  87بشأن حق

التنظيم ،و  98بشان المفاوضة الجماعية ،غير أنه فيما عدا تقليل أرقام

المفصولين المتبقين لم يتم تنفيذ هذه االتفاقية الثالثية.

 .10اآللية الداخلية العاشرة :مبادرة االتفاقية التكميلية -أكتوبر :2012
بغد تعتر عمل اللجنة الثالثية وتعئر تطبيق معظم بنود االتفاقية الثالثية
وقبيل انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته بشهر نوفمبر
 2012قدم االتحاد العام مبادرة بوضع مقترح التفاقية تكميلية تلبي
ثغرات االتفاقية األولى وتكون بمثابة خارطة طريق لتتفيذها ،وبالفعل

جاءوفدمن المنظمة للبحرين أمالفي عقداالتفاقية التكميلية غيرأنه

وبعد حوار استمر ساعات طويلة في  7أكتوبر  2012ونتيجة لتشدد

وزارة العمل وإصرار بعض الشرصكات الكبرى المملوكة للحكومة على
التمسك بطريقتها الخاصة في معالجة موضوع المفصولين لم يتم التوصل

إلى االتفاقية التكميلية.

. 11اآللية الداخلية الحادية عشر :أكتوبر -2012مقترح آخر التفاقية
تكميلية:
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عاشرألهم المشكللت للتيال قزاليهوننحل
 . 1بقاء عدد من المفصولين خارج عملهم في القطاعين العام والخاص.
 .2منتمتوظيفهمفي وظائف أخرى لم يحصلواعلى وظائف مكافئة
طبقا لالتفاقية الثالثية.

 .3إعادة فصل المرجعين ألعمالهم في القطاع الحكومي أوالشركات

الكبرى تحت عناوين أخرى مثل وجود أحكام قضائية أو ا لهيكلة أو
إلغاء الوظائف أو المخالفات اإلدارية والمالية أو انتهاء عقود العمل أو
غيرها من األسباب ،كما هوفي بابكو وألبا ووزارة الصحة ووزارة

التربية والتعليم وغيرها.

 .4عدم دفع أجور وحقوق فترة الفصل بما فيها التأمين االجتماعي عن

هذه الفترة .وقف تسجيل المرجعينفي التأمين االجتماعي حتى عن

فترة ما بعد العودة في بعض الشركات مثل شركة باس.
 .5وقف الحوافز والزيادات السنوية وتعديالت األجور والترقيات

وا لمكافآت للعمال المرجعينفي الكثيرمن مؤسسات القطاع العام
والخاص بل وإلخاء حتى ما تم اعتماده منها ونشره على الحكومة

اإللكترونية كما حدث في وزارة التربية أو ما حدث في شركتي باس
وجارمكو وغيرهما.
 .6رغم صدور تعميم ديوان الخدم المدنية رقم  1لسنة 2013م بشأن

إسقاط المخالفات العمالية التي مضى عليها ستة أشهرواعتبارها

كأنها لمتكن ،التزال الوزارات تصرعلى انتهاج هذه لمخالفات
وتحرم العاملين من حقوقهمفي الترقيات والحوافز على أساسها

وتمارس الفصل وعدم إرجاع المفصولين.
 .7وقف مخصصات االتحاد العام وانقطاع المفاوضة الجماعية والحوار

االجتماعي الجاد المفضي إلى حل المشكالت سواء على صعيد

المنشآت أو على الصعيد الوطني.
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 .8التمييز على مستوى العمل النقابي بعدم استجابة الشركات للجلوس

مع بعض النقابات المنتمية لالتحاد العام والتعدي على مقار بإغالقها أو
أخذ محتوياتها ووقف اقتطاع االشتراكات والتراجع عن المكاسب
واالمتيازات الممنوحة لها (با بكو وباس مثاالً) وبالمقابل فتح أبواب
التفاوضوالتسهيالت للنقابات المنتمية لالتحاد اآلخر.

 .9امتناعجهات العملعن ترشيح مكرميها لحفل يوم لعماال لذي

يرعاه جاللة الملك.
 .10استهداف النقابيين بالفصل على خلفية عملهم النقابي خاصة في
بافكو وباس وألبا ويوكوجاوا.

. 11محاصرة االتحاد العام إعالميا ومنع نشر ياناته وأخباره إال في
صحيفة واحدة فقط واستمرار الهجوم اإلعالمي في وسائل اإلعالم
الرسمية وشبه الرسمية على االتحاد العام.
 . 12امتناع وزارة العمل عن الجلوس مع االتحاد العامفي الموضوعات

االستراتيجيةمثلهيكلةطيران الخليج وطيرانا لبحرين ،ما يحرم

العمال من دفاع االتحاد العام عنهم.
 .13منع وفود االتحاد العام القادمين من الخارج بما في ذلك ممثلي منظمة

العمل الدولية وهو ما يعطل عمل االتحاد العامفي تنظيم الورش
والدورات النقابية والمؤتمرات واالستفادة من الدعم الفني التي نصت

عليه االتفاقية الثالثية وغيرها من البرامج واألنشطة.
 .14التوجه لتقليص مقاعد االتحاد العام بما يخالف القانونفي تمثيل
العمالفي المجالس الثالثية خاصة التأمين االجتماعي ،والمجلس

األعلى للتدريب.
 .15انتهاك حق االتحاد العامفيكونه األكثرتمثيال بحسب معايير

العمل الدولية.
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 .16وقف التوخايف للعمالة الوطنية في الشركات الكبرى والبيئات
الحكوميةأوقصرهعلى فئات معينة بغضالنظر عن معايير
المؤهالت والكفاءات.)).

حادي عشناالإقفاقية الثلالثية التكميلية؟
في ضوء الشكوى المرفوعة لمنظمة العمل الدولبة ضد حكومة

البحرينفي  15يونيو  2011م ،وذلكمن قبل ( )12مندوبا عماليا من

الم_شاركلينفى الدورة ( )100لموتمر العمل الدولي ( ،)2011بشأن عدم
تقيد الحكومةاتفاقية التمييزفياالستخداموالمهنةرقم( ،)111وهي

،شية التى صادقت عليها حكومة البحرينفي 26سبتمبر2000م،

وبالتالى أصبحت ملزمة بتنفيذها وتعديل تشريعاتها المحلية وبما ينسجم مع
مضمونهذه اإلتفاقيةا لدولية ،حسبما ينصعلى ذلكا لدستور.
وفي ضوء القرارات العديدة التي صدرت من لمنظمة إلنهاء ملف
امنين .وفي

دارنة من المنظمة برئاسة ادة دومريل هنري؛

مديردائرةالمعايرالعمل الدولية للبحرينفيا لفترة من  29فبراير -ل1
مارس2ا20موالتياثرتبتوقيع األطراف الثالثة (وزارة أسل -االتحاد
العاملنقاباتعمااللبحرين -غرفة ٠جارةوصئاة اسرين) به

االتناقية الثالثية بشأن القضايا التي أثيرتفي الشكوى .وفي ضوء استجابة

المن^مة لطلب االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإرسال بعثة ثانية
للبحرينبعدأنفشلتالحكومة تنفيذ االتفاقية لثالثية ،العمل على
توقيعاضاقيةثاليةتعسة٠دزارتسة برئاسة السيدة دومبيا

هنرىللبحرينفي الفترة من 10 -7مارس2012م ،ولكنها لم نجحفي
تحقيق التوقيع علىاإلتفاقية !شكميلية التيوافقعليها التحاد العام

لنقاباتعمال لبحرين فقط ،وقررت المنظمة بارسال بعثة ثالثة لبحرين
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برئاسة السيدةدومبيا هنريأيضا(8 -7أكتوبر2013م) لمتابعة لتوقيع

على االتفاقية الثالثية التي تم التوصل إليها في  11مارس 2012م ،حيث
وقع االتحاد العام لنقابات عمال البحرين عليها ،واعتذرت وزارة العمل مرة

أخرى التوقيع على اإلتفاقية التكميلية بسبب وجود نائب رئيس الوزراء

المكلف متابعة الشكوى خارجالبالد> وطلب اللجنة الوزارية للشؤون

القانونية دراسة اإلتفاقية والموافقة عليها.
وأمام هذا التأجيل الحكومي للتوقيعأعلنا التحاد العام لنقابات عمال
البحرين بأنه يرفض أيتعديل على اإلتفاقية الثالثية التكميلية التي وقع

عليها كطرف وحيد من األطراف الثالثة ،كما صدرقرارجديد من قبل
منظمة العمل الدولية بوضع الثكوىللمت1بعة طىجدوالًصال الدورة

(-)320مارس2014م لمجلس إدارة لمنظمة ،وقبل أيام منانعقاد الدورة
( )320لمجلس منظمة العمل الدولية ،وبالتحديد في  10مارس  2014تم

التوقيععلى التفاقية الثالثية التكميليةمنقبل الأطرافا لثالثة ( وزير

العمل ،االتحاد العام لنقاباتعماال لبحرين ،غرفةتجارة وصناعة لبحرين

اصدر مجلس إدارة المنظمة القرارا لتالي:
قرار مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في الدورة (  )320المنعقدة في

مارس .2014
شكوى تتعلق بعدم امتثال البحرين التفاقية التمييز( في االستخدام

والمهنة)لعام(1958رقم )111المقدمة من وفود مشاركةفيا لدورة 10

لموتمرالعمل الدولي ( )2011بموجب المادة « )26لدستور منظمة العمل
الدولية.
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يوىص مكتب جملس االدارة بان جملس االدارة:

(ا) يرحب باالتفاق الثالثي التكميلي لعام  2014الذي تم التوصل اليه
بين الحكومة واالتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة

البحرين،وكذلك االتفاق الثالثي لعام  2012وذلك لمعالجةجميعا لمسائل
المتضمنة في الشكوى وينص على ايجاد تدابيرلتسوية جميع الموضوعات
الىالقة،

(ب) يدعو لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات عند
مراجعتها لمدى تطبيق حكومة البحرين التفاقية التمييز(االستخدام والمهنة)

لعام  ( 1958رقم  )111لمتابعة اجراءات تنفيذ االتفاق الثالثي لعام 2012
وكذلك االتفاق الثالثي التكميلي لعام ،2014
(ج) يدعو المكتب لتوفيرمساعدة فنية اذا تطلب ذلك من قبل حكومة
البحرين ،واالتحاد العاملنقاباتعمااللبحرينوغرفة تجارة وصناعة

البحرين من أجؤغ التطبيق الكامل والفعال للمددتقاشحح المشار ٠ايهما٠ءاله،
(د) ويقرد بان الشكوىال تستد عيا تخاذ مزيدامناالجراءاتمن

جانبه،
(ه) ويعلن اقفال االجراءات بموجب المادة  26من دستور منظمة العمل
الدولية المتعلقة بالشكوى آنفة الذكر.
ومن

‘ -سع اإلتفاقية الثالثية التكميلية بشأن التسوية

النهائية للحاالت التي تتعلق بالعمال المفصولين تتضمن اإلجراءآت التالية:

 - 1عرض القضايا التي لم تتم تسويةها والمتعلقة بأية مطالبات مالية أو
تعويضات تتعلق بفترة التوقف عن العمل والفصل من الخدمة على لجنة
ثالثية مصغرة تتشكل من األطراف الموقعة على هذا االتفاق من البت فيها،

وفي حال عدم التوافق يتم احالتها إلى القضاء البحريني للبت فيها بشكل

نهائي ،مع ضمان عدم اتخاذ آية إجراءات عقابية أوتدابير من قبل إدارات
الشركات بحق هوالء العمال الذي سيرفعون الدعوى للقضاء.
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 -2تغطية التأمين االجتماعي للفترة من توقف الخدمة ،وذلك من
قبل هيئة التأمين االجتماعي ،واحتساب هذه الفترة عند التقاعد.

 -3حل قضايا المفصولين المتبقية في شركة ألبا عبرالعودة الفورية
إلى األعمال التي عرضتها الشركة على أنيتمتعوا بنفس المستوى الوظيفي

واألجور والعالوات والمزايا ،وتوفيربرامج اعادة التدريب وغيرها من المهارات
المطلوبة.
 -4متابعة تنفيذ اإلتفاقية الثالثية الموقعة في  11مارس 2012م،
والتزام الحكومة بالعمل على نفيذ بنودها.

 -5دعم التعاون الثالثي بين أطراف االنتاج لضمان حرية واستقاللية
العمل النقابي على قاعدة معاييرالعمل الدولية ومنها احترام حق التفاوض

الجماعي ونتائجه.
 -6اجراءآت المتابعةمنقبل اللجنة الثالثية بشأن نفيذ اإلتفاقية

الثالثية التكميلية.
 - 7معالجة الحاالت ذات الصلة بملف المفصولين التي قد تعيق تطبيق

هذا اإلتفاق.

-8

المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية لتعزيز الحوار

االجتماعي والعمل على تطبيق كامل وفعال لإلتفاقية الدولية رقم (.)111
 -9تسهيل دخول خبراء منظمة العملالدولية وغيرها من المنظمات
واالتحادات لتقديم المساعدة التقنية.

 - 10رفع خطاب مشترك إلى رئيس مجلس إدارة المنظمة بسحب

الشكوى من منظمة العمل الد ولية.
وواضح من مضمون هذه اإلتفاقية الثالثية التكميلية بأن أمام وزارة
العمل وحكومة البحرين تحديات لتنفيذها بشفافية وصدق كبيرين من

أجل عدم فتح شكوى جديدة في حال التلكوء على تنفيذ هذه االتفاقية.
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ثانيعشن^لتمهدية النقابية وقأميسما سمرئإالكحاد
الحرلنقابات عمالللبحرينن:
في ضوء إعالن حالة السالمة الوطنية في مارس  2011وما تالها من
حاالت االنتقام الجماعي بحق المواطنينعلى خلفية مواقفهما لسياسية

المعارضة وانتمائهم لمذهبي ،كان نصيب االتحاد العام لنقابات عمال
البحرين من هذا االنتقام واضحا وذلك بسبب مواقفه العمالية الوطنية

ضة ومالته لإلشراب العام حفاظ على سالوأرواح العتال حسبها

هومفصل أعاله من هذا القسم.

ويهدف إضعاف هذا االتحاد وتفتيت الحركة النقابية تم التحرك نيابيا
وبتوجيه حكومي لتعديل مرسوم بقانون رقم ( )33لسنة  2002والخاص

بالنقابات العمالية ،خاصة تلك المواد المتعلقة بتشكيل النقابات واالتحادات

تحت ذريعة مبداً التعددية النقابية ،وهو كالم حق يراد به اطل؛؛.
وقد تقدم التحاد العاملنقاباتعمال البحرين بمرئياتهفي هذا الشأن

لمجلسالنوإبفي15ديسمبر 2011وذلكوفقا الخطاب لتالي:

موقف االتحاد العاملنقاباتعمال ابحرين من لمرسوم
بقانون رقم ( )35لسنة  2011بتعديل قانون النقابات
-

العاملنقاباتعمال البحرين مجلسالنواب ولجنة

الخدمات دعوتهم الكريمة لالتحاد العام لمعرفة رأي االتحاد العامفي تعديل
قانون النقابات بمرسوم رقم  35لسنة  2011مؤكدا على أهمية التواصل

في السلطة التشريعية الموقرة في مناقشة العديد من القوانين والتعديالت
المتعلقة بالشأن العمالي^ويتمثلموقفاالتحاد العاملنقابات عمال البحرين

من المرسوم بقانون رقم  35لسنة  2011بتعديل قانون النقابات فيما يلي:
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صدر! لرسوم بقانون موضوع الحديش ،على تعديل البندين ( 1و )3من
المادة ( )8والمادة ( )10من قانون النقابات العمالية ،وبإضافة فقرة على نص
المادة ()17من نفس لقانون.

ففي تعديل المادة ( )8تم إضافة كلمة على نص الفقرة ()1والتي

كانت تنص على "يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن
تنشءفيما بينها اتحادا نقابياً .ويكون إنشاء االتحاد النقابي واالنضمام إليه
بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية  ،حيث تم

إضافة النقابات العمالية لمتشابهة  ،وأصبح النص بعدالتعديلكالتالي
يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما
بينها اتحاداً نقابياً  ،ويكون إنشاء اإلتحاد النقابي واالنضمام إليه بعد

موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
أما الفقرة الثالثة ،فكانت تنص على "يمثل عمال مملكة البحرين في
المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية معأصحاب األعمال ومنظماتهم
على مستوى المملكة ،االتحاد النقابي األكثرتمثيالً للعمال من حيث عدد

العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء التحاد ،ويصدر بتسمية التحاد النقابي
الذييمثلعمالمملكة البحرين قرار من الوزيرالمختص" .وأصبحت

الفقرة بعد التعديل "يمثل عمالمملكة البحرينفي المحافل الدولية وفي

المفاوضات الجماعية مع أصحاب األعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة

 ،اإلتحاد النقابي الذييصدربتسميته قرارمن الوزيرالمختص.
أما المادة العاشرة فكانت تنص على "للعمال في أي منشأة أو قطاع
معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض

تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ،ويكون للعاملين

المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق االنضمام إليها ،وال يجوز تكوين

أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة.
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وأصبحت بعد التعدد" ،للعمال في أي منشأه أوقطاع معين أونشاط

محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو
أكثرخاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ،على أال يكون تأسيس النقابة

علىأساسطائفيأو دينيأو عرقي ،ويكونللعاملين المخاطبين بأنظمة
الخدمة المدنية حق االنضمام إليها.

وأضاف المرسوم بقانون فقرة جديدة على نص ( )17نصت على

"ويحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل
المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس

إدارة أي منظمة نقابية عمالية إال بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور
قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل.

اعتراضات االتحاد العام لنقابات عمال البحرين:

-1

إنالمادةرقم8فينصها الحالي تكفل إمكانية إنشاء تحادات

نقابيةبين النقابات سواءكانت متشابهة أوغيرمتشابهةولمتكنبحاجة
إلى تعديل .أما بالنسبة لالتحادات القطاعية التي يفهم من النص الجديد
اإلشارة إليها ،والتيتضم النقابات المتشابهةفيكل قطاع معين
كالمصارفوالمعادنوالنفط مثالكل قطاع على حدة ،فاليوجد أصالفي

النص الحالي ما يمنع منها بل أكثرمن ذلك إن المادة  10التي سنعود لها
الحقا أعطت الحق حتى في إنشاء نقابة على مستوى القطاع والمهنة وليس

فقط المنشأةوهوأمرموجود بالفعل ميدانيا ،فهناكنقابة لجميع رياض

األطفال ونقابة للمصارف ونقابة للسفر والسياحة ونقابة لقطاع الفندقة،
وكانت توجد نقابات سابقا لقطاع التجزئة وأخرى لمصانع المالبس
الجاهزة ،ويجري العملبين بعض النقاباتفي قطاعات أخرى على تأسيس
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منظمة نقابية قطاعية تضم عددا ن نقابات القطاع نفسه صكاإلنشاءات

وغيرها ،وبالتالي فالتعديل ال ضرورة له إطالقا.

 -2إن النصفي التعديل على اختصاص الوزيرلمعني بتسمية االتحاد

الذي يمثل العمال دوليا أو محليا في التفاوض على مستوى القطاع هو نص
يتعارض مع معاييرالعمل واألعراف الدولية التي تنص على االتحاد األكثر

تمثيال وهو ما نص عليه النص الحالي قبل التعديل وبالتالي فال ضرورة لهذا

التعديل.
 -3إن إضافة عبارة أوأكثر" في المادة العاشرة إلعطاءإمكانية
تأسيس أكثرمن نقابة في المنشأة أو القطاع أو المهنة أو الحرفة حسب

النص الجديد يوحي بأن التعديل يحرض على التعددية النقابية ،بينما كان

باإلمكان فقط حذف الفقرة األخيرة من المادة العاشرة والتي تمنع تأسيس
أكثر من نقابة بناء على قاعذة أن المسكوت عنه مباح ،ولذلك يرفض

االتحاد العام هذا التعديل ألنه سوف يفتت وحدة الحركة العمالية والنقابية
بغض النظر عن الشرط الوارد المتعلق بعدم تأسيس النقابة على أسس غير

عمالية ،حيث إن اإلمكانية الفعلية على األرض قد تؤدي لهذا التشطير

خاصة مع غياب المقاييس التي يستند عليها سوف يقبل أو يرفض تأسيس
النقابة باعتبار الشرط المذكور بينما تضم الحركة النقابية الحالية جميع

مكونات وفئات المجتمع من خالل تكوين حر وديمقراطي ينسجم فيه

الجميع.
 -4تجاهل هذا التعديل أيضا في المادة العاشرة الحق ا ألصيل لعمال

القطاع العامفي التمتع بإمكانية تأسيس نقاباتهمفي هذا القطاع ،حيث

أبقى على الفقرة التي تعطيهم فقط حق االنضمام إلى نقابات قائمة في
القطاع الخاص رغم مخالفة هذا الحظر لمعاييرالعمل الدولية ورغم أن
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القانون في بدايته جعل أصال العاملين وفق أنظمة المخدمة المدنية من الفئات
المخاطبة بهذا القانون.

 -5يرى االتحاد العام أن أكثرما ورد في التعديل من إخالل بمعابير

العمل الدولية والتدخل اإلداريفيلشأن النقابيهوفيتعديل المادة 17
بإضافة نص يحرم النقابي المتسبب في حل نقابته أو مجلس إدارتها من الترشح
لمدة خمسسنواتمنتاريخصدور قرار أوحكم قضائي نهائيبحال لنقابة
أو مجلس إدارتها .إن هذا التعديل يعتبر تدخال صريحا في الحريات النقابية
خاصة بالنظر إلى أن من يقرر حل النقابة بحسب النص الحالي هوالجمعية

العمومية أو القضاء ومن يقرر طرح الثقة في مجالس إدارة النقابات هو
جمعياتها العمومية وهي التي تملك حق تحديد مسئوليات نقابييها عن أي

إجراء وعما إذا كانوا يستحقون الجزاءات التي تعتمدها الجمعية العمومية أم
تعفيهم من ذلك .ولذا فإن االتحاد العام يرفض هذا التعديل.

 -6يناءعلىماسبقفإن االتحاد العام لنقابات عمال لبحرين يوصي

برفض التعديل.

ثالث عشرنصدوبمرموم بقانونيتمهيللحكام قانون
للنقابات العمالية.:
رغم المالحظات التي تقدم بها االتحاد إال أن التوجه الرسمي

واالصطفاف الطائفيكان يدفع باتجاه تفتيت لحركةا لنقابية ،لذلك تم
إصدار مرسوم بقانون رقم ( )35لسنة  2011بتعديل بعض أحكام قانون

النقابات العمالية الصادر بمرسوم بقانون رقم ( )33لسنة  ، 2002وأهم
التعديالت كان في المادة ( )8حيث نصت على أنه" يجوز لكل نقابة أو

أكثرمن النقابات العمالية المتشابهة أن تنشيءفيمابينهااتحادانقابيا،
ويكون انشاء االتحاد النقابي واالنضمدم إليه بعد موافقة اغلبية أعضاء
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الجمعية العمومية للنقابة لعمالية" ،إضافة إلىتعديآلخريسمح بتشكيل
أكثرمننقابةفي المنشأة لواحدة.

في ضوء صدورالقانون الجديد تشكلت نقابات جديدة في بعض
الشركات التي تتواجد فيها النقابات المنضوية تحت االتحاد العام لنقابات

عمال البحرين ،كما قامت كل من نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين

(البا) ونقابة عمال البتروكيماويات بقيادة التحرك لتشكيل اتحاد عمالي
جديد ،حيث عقد المؤتمر التأسيسي لالتحاد الحرلنقاباتعمال البحرين

في  18يوليو  2012وبمشاركة النقابتين المذكوتين أعاله إضافة إلى نقابة
المصرفيين والنقابة الوطنية لعمالجرامكووالنقابة الحرة لعمال بابكو
والنقابة الوطنية لعمال خدمات مطار البحرين (باس).
وكان واضحا من أسماء المدعوين للمؤتمر مدى االصطفاف السياسي

والطائفي حيث حضره بجانب الوكيل المساعد لوزارة العمل السيد محمد

األنصاري كل من الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية

والنائباألول لرئيس مجلسالنواب عبدالله الدوسري وعدد منا لنواب
المستقلين واالسالميين المحسوبين على جمعيتي األصالة (السلف) والمنبر

االسالمي (اإلخوان المسلمين) وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة المنيوم
البحرين (البا).

ويتضح من النقابات المؤسسة لهذا االتحاد بأنها غير متشابهة حسب
شرط المادة ( )8من قانون النقابات المعدل ،األمر الذي يعني مخالفة القانون

بشكل واضح ،ومع ذلك أعطى رئيس الوزراء توجيهاته لوزارة العمل بسرعة

االنتهاء من االجراءات لالعتراف بهذا االتحاد ،كما أصدرت جمعيتا
األصالة والمتبراالسالمي بيانا باركتا فيهقيامهذا االتحاد.
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رإهع عشنالتعتحية النقابية بين الحقوالمصلحة (حالة
ال^واللرأممالية الصناعية):
مبداً حق التعددية النقابيةفي تشكيل أكثرمن نقابة أو أكثرمن

اتحاد عماليهومبدأ عالميبدونأيتشكيكفيذلك ،غيرأنه مبدأ كان
وال يزإلسائداً نتيجة لمخاضات الصراع الدولي الذي برزب ين المعسكرين

؛الشراكي والرأسمالي منذ أن ترسخت دولة السوفيت وأصبح هناك
اتجاها عمالياً أممياً اشتراكياً له نموذجه المنتصر وحلمه الذي بداً يقترب

من التحقيق ،ولذلك كانت لألحزاب الشيوعية واالشتراكية الديمقراطية
في أوروبا على وجه الخصوص برامجها العمالية والنقابية لمواجهة الرأسمالية

وشركاتها واحزابها ومحاوالتها للسيطرة على النقابات العمالية وتحويلها

إلى نقابات صفراء كمصطلح استخدم بكثرة آنذاك تعبيرا عن سيطرة
غيراالشتراكيينعلى قياداتالنقابات ،أوبشكل أدق تعبيرا عنسيطرة
نقابيينيخدمونمصا لح أرباب العمألكثرمنا لعمال.

في تلك المرحلة انتقلت الضراعات للمحافل والمنظمات الدولية ،ومنها
منظمة العمل الدولية التي عكست اتفاقياتها التوازن والتوافق المطلوبين

ليس فقط بين االتجاهات العمالية المتنوعة داخل الحركة النقابية العالمية
التي بدأت تنفرز إلى اتحادات للنقابات ذات الصبغة االشتراكية والتابعة

لألحزاب الشيوعية واالشتراكية أو اتحادات للنقابات المسيطرة عليها

األحزاب الديمقراطية والمسيحية والقومية األوروبية ،ولذا برز على الساحة
الدولية االتحاد الدولي للنقابات الحرة والذي مثل االتجاه الديمقراطي
والرأسمالي ،واالتحاد العمالي المسيحي الذي مثل النقابات العمالية ذات

السيطرة منقبل األحزاب المسيحية والقومية األوروبية ،واالتحاد العالمي

للنقابات الذي عكس النقابات التابعة لألحزاب الشيوعية.
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من جانب آخر فإن منظمة العمل الدولية وباعتبارها منظمة دولية ثالثية
األطراف فإئها لزاماًعليها أنتراعي مصالح العمال وأصحاب األعمال

والحكومات عند صياغة االتفاقيات الدولية.

لقد عكست هذه الظروف الدولية بصراعها األيديولوجي وتوا زناتها
على مضمون االتفاقية الدولية رقم ( )87بشأن الحرية النقابية وحماية حق

التنظيم ،وهي االتفاقية التي صدرتفي يوليو  1948وفي الدورة ()31
لمؤتمر لعمل الدولي.

ويبدو واضحاً أن عام  1948وما قبله وما بعده كان ضمن األعوام
الساخنة بلوالحاسمة في الصراع األيديولوجي والدولي بين المعسكرين،
خاصة وان العالم قد خرج تواً من حرب كونية مدمرة ولكنها حرب أثمرت

معسكراً اشتراكياً منتصراًوزعيماً شيوعياًحديدياً واحزابا شيوعية
واشتراكية منتشرة وكاسحة للقارة األوروبية نتيجة ألدوارها ونضال اتها

الملموسة ضد الفاشية والنازية.
في خضم هذه التطورات والصراعات تحولت كثرة من المفاهيم نحو
التعددية خدمة لألهداف األيديولوجية التي أصبحت هي الطاغية على
الساحة السياسية واالقتصادية والفكرية وكذلك النقابية.

فعلى الصعيد السياسي تمفرز العالم إلى معسكرين وبرزت منظومة
عدم االنحياز ،وعلى الصعيد االقتصادي أصبح التنظيروا لصراع بين نمطين

اقتصاديين بكافة مكوناتهما من التخطيط المركزي إلى االقتصاد الحر

إلىبرامجالدعموالتخصيص إلى آليات لسوق ومفهوم لنقد السياسات
المالية وغيرها.

وعلى الصعيد النقابي تشكلت النقابات العمالية كأذرع عمالية
لألحزاب الشيوعية واالشترإتكية كانت تطرح برامج سياسية مهنية
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اقتصادية تخدم اجندة األحزاب الشيوعية واالشتراكية العالمية بل واألممية
التي كانت تكتسح دول العالم الثالث.

وقد عكست كل هذه األنماط نفسها على دول أمريكا الالتينية
واسيا وافريقيا بحركاتها التحررية التي استخدمت ايضاً الحركة العمالية
كوسيلة أساسلمقاومة االستعمار من جهة ،ولمحاربة الطغاة المحليين من

جهة أخرى.
كانت التعددية النقابية إذن صالحة وتخدم مصالح جميع األطراف،
العمال المنخرطينفي الحركة الشيوعية واالشتراكية والتحرر الوطني

والديمقراطي ،وكذلك لصالح أصحاباألعمال الهادفين للمزيدمن

تفتيت الحركة العمالية بخلق نقابات عمالية (صفراء) وكذلك
الحكومات سواءفي الدول الراسمالية أودول العالم الثالث التابعة سياسيا

واقتصادياً للمعسكر ألرأسمالي) وهذا ما تجزغمياً حيق لم تبرز

التعددية النقابية في دول المعسكر ااشتراكي والفي الصين الشيوعية أو

كوبا أو كوريا الشمالية أو فيتنام ،وإنما بالعكس تم خلق المزيد من
األحادية النقابية ضمنمنظوروحدة الطبقة العاملة ودكتاتوريتها تمهيدا
للقضاء على الرأسمالية .وكان مبدأ التعددية النقابية بالتالي سائدا نوعا ما
في دول أوروبا الرأسمالية نتيجة للظروف المتقدم ذكرها.

ما بعد انهيار المعسكراالشتراكي وبروز العولمة المتوحشة:

بانهيار المعسكر االشتراكي تراجع دور األيد ولوجيا بشكل كبير،
وإنكان التراجع بطيئافي بداية النهيار ،إال أنهتسارعبشكلصاروخي
ليحل محله دورالبرامج وألمشاريع االقتصادية والسياسية واالجتماعية من
جهة ،ومفاهيم نابعة من العولمة بكل أبعادها ،ومنها على وجه الخصوص

العولمة االقتصادية منجهة ثانية ،وهي العولمة التيحضفت أليديولوجية

الرأسمالية المعدلة في ظاهرها ،رأسمالية تمكنت من تجديد ذاتها دوريا
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أمام كل أزمة حادة كانت تعصف بها ابتداء من الركود العالمي ،إلى أزمة

فك االرتباط بين الدوالر والذهب ،إلى أزمة قطع النفط العربي وارتفاع
أسعاره ،إلىأزمةاألموال الساخنةفي البورصات وانهيارها ،إلى األزمة

المزدوجة المسماة بالركود التضخمي .ولوال مرونتها وبرغماتيتها وقدرتها
السريعة في االستفادة القصوى من كافة منجزات النظريات االقتصادية

االشتراكية ،وأهمها القبول بسياسات التدخل الحكومي لتصحيح
التشوهات الحاصلة في آليات السوق االقتصادية وتفيذ برامج الدعم

والتأمين ضد البطالة وحوادث وإصابات العمل والشيخوخة والعجز وتقليل
ساعات العمل وإصالح نوعي في ظروف وشروط العمل وإدخال معاير
كمية وحوافز وغيرها من المتطلبات التي أصبحت فيما بعد من مكتسبات
الحركة النقابية العمالية وجزءاً أصيالً من حقوق العمال ،غيرأنها أصبحت

كذلك منمنجزات الشركات الرأسمالية العمالقة وعابرة القارات
ومتعددة الجنسيات.

بيد أن العولمة المعاصرة وإن خلقت بعض اإليجابيات لصالح البشرية،
إال أنها قد أفرزت تناقضاتها ونقيضها الداخليين التي خلقت حالة عالمية

جديدة على صعيد الفرز الطبقي أو على صعيد تصادم المصالح بين الطبقة
العاملة في كل من الدول الرأسمالية الصناعية والدول النامية!.

فالشركات عابرة القارات ومتعددة الجنسيات في ظل شروط

ومتطلبات العولمة من انكشاف وانفتاح كبيرين لألسواق العالمية واستخدام
عظيم للتقنيات وتغير جوهري في أولوية عناصروعوامل اإلنتاج بل ووسائله -

حيث أصبحت للتكنولوجيا وثورة المعلوماتية وقطاع الخدمات والمصارف

واألموال المليارية الساخنة الطيارة في ثوان من قارة ألخرى ،وغيرها هي
سيدة الساحة االقتصادية بديلة عن القطاعات التقليدية الصناعية أو

الزراعية.
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غيران هذا التحولهوالظاهر من جبال لجليد ،حيث أن هذه
اصكمة في االصاد العالمي أخذت تبحث عن دول
ذ1صتتمتلكالخصفىءواعل اإلنتاج وبالذاتءامل |سلو|دو|د الخام
األوليةفيظاللمزيدمن األزمات االقتصاديةفيالدوال لنامية ،والمزيدمن

 . ...إلىفرص العمللألعداد الكبيرة منا لعاطلين

أولك؛خلي الجدد ألسواق لعمل ،وبالتالي الترحيب بالمزيدمنا الستثمارات

األحن^يةوبالشروطوالتسهيالت التي تجذبها وتغريها منانتقالفر^ع

وأشساممنهذهاًلمماذعالضخمة مندوب التقدمذ اال لدوللمتخلفة
اقتصادا.
األمر الذي يعني في محصلته النهائية إغالق المزيد من المصانع أوفروع

منهافيأوروبا وأمريكا وبالتالي المزيد منالبطالةفيصفوفا لطبقة
العاملة األوروبية واألمريكية ،مترافقاًمعهذه الحالة تراجع لحكومات

الرأسماليةعنسياساتالدعم وبرامج الرفاه وتقليص العتماداتا لضخمة
سات األساسية والضروية لمواطنيها وباألخص من ذوي الدخل المحدود

والطبقات الفقيرة.
:

 - ..الطبقية اسية من حالة كانت سائدة ق

مرحله انصراع الدولي األيديولوجي إلى حالةجديدةتم^لتفيبروزتعارض
فيالمصالحبينا لطبقة العاملةفي!لدول الرأسمالية التيأخذت تتضررمن
اا

,الصأدذةوائل,السشاراتوالشرظت؛راالوالناسة مع

مصالح الطبقة العاملةفيهذه الدول التي تتظر لمزيدمنا الستثمارات

وفروع الشركاتلتوفيرالمزيد من فرصالعمل ،معاستمرارالنضال
شبقن اس لزيادة األجوروتحسينظروف وشروطا لعمال ألخرى

ف أذت هذه ألحالة
. ٠٠

II

.....مطمادة,حىةبحل9طل

العماليةعنأحد أهم مكتسباتها والتي علىأ ساسها
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أصال بدأ التنكيرفيتشكيال لنقابات ،ونقصد بها التنازلعنزيادة

األجوربلوتخفيضهامقابل امتناع الشركة األمعن إغالق فروعها وتسريح

آالفالعمالعن لعمل ،وهذا التازل لم يحدث سوى ضمن حوارومغصة
ثنائية وأحياناً ثالثية وبحضورخبراء اصاديين يمثلون النقابات يصلون إلى
مثل هذه االتفاقيات أمام وجود بدائل عولمية كثيرة لهذه الشركات تسمح
لها بانتقالفروعها إما إلىشرقآسيا اوإلىدول أورويا الشرقية ذاتا لعمالة
الرخيصة ومستويات الدخل المنخفضة!

العولمة المتوحشة والقوى المضادة لها:

هذه الحالة الجديدة على كوكنا ترافقت معها سياسات رأسمالية

ذاتالروحالجشعةتجاهالمحيطالطبيعي لإلنسان من غابات وفضاءوبحار

أذ٠أتجوعميروهذث٠ئبل اسول طى امخي من موادالخام او
نتشى من ,نفايات ارخص األذي٠انولو طى حساب اإلنسان وصحته

وتلخذث البيئة واالختاللفى االوأزنسلو٦بفى الطبيعة-
هذه|صارساتوالسياساتوالبطمجالتيذغلذتها الرأسماليةتجاه

الطيعةوكذلكتهميش الفئات الضعيفة وغيرالقادرة على مواجهة هذه
البرامجقدخلقتقوى وأحزاباً ومؤسسان مدنية قويةأخذتتطرحا هنافا

وتطالببالقضاءعلىمثلهذه البرامجا لراسمالية ،وما بثتوأنتوسعت
وصتوتعالغتواسقدتضوس1كل العولمة لتخلق انقيض اس العولمة

االصادية التي ائيت من قبل هذه الحركات بأنها متوحشة وغيرإنسانية
وال تراعي األبعاد االجتماعيةفيبر^مجها.
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ماذا يعين لك ذلك بالنسبة للنقابات ووحدهتا:

إنه التحدي الجديد للحركة النقابية :بعد اضمحالل األرضية

االقتصادية والسياسية والفكرية القديمة التي كانت كبنية وتربة

طرحت بالضرورة هذه النقابات برامج نضالية وسياسية وأيدولوجية ،وما أن
تم االنقالب العولمي الجديد في البنية واألرضية فإذا بهذه النقابات قد

فرضت عليها إعادة أولوياتها وتحالفاتها بل واالنتهاء من صراعاتها الثانوية
عالميا.
ولذلك برزت على الساحة النقابية العمالية العالمية مؤشرات نحو توحيد

الكيانات النقابية العالمية ،بل وبعدالتحوالت السياسية واالقتصادية في
الدول االشترإكية األوربية السابقة وتغييرات جوهرية في برامج األحزاب
الشيوعية واالشتراكية فيها صوب المزيد من الديمقراطية االشتراكية بل

والرأسمالية الليبرالية ،انتقلت كثرة من النقابات العمالية في هذه الدول إلى
االتحاد الدولي للنقابات الحرة (ال٣٣ا) الذي كان اتحادا متهما إبان الحرب
الباردة بين المعسكرين بأنه يمثل النقابات (الصفراء) .وأخذ االتحاد العالمي
للنقابات الذي يمثل النقابات في الدول االشتراكية يتراجع دوره.

وبعد سلسسلة من االجتماعات بين االتحاد الدولي للنقابات الحرة

واالتحاد العمالي المسيحي ،وفيظل لمزيد من القناعات بتراجع االستقطاب

االيدولوجي وضرورة التقارب ووحدة الطبقة العاملة ،فقد قرر االتحادين
الدمج الكامل وذلكفي2006مواطمق عمى االتحاد الجديد اسم االتحاد

الدولي للنقابات زحنآا)٠

هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن تحديات العولمة االقتصادية آنفة

الذكرقد وحدت الحركات النقابية العمالية مع حركات حماية البيئة
وأحزاب الخضر .وحقوق اإلنسان والمرأة والطفولة والعمال المهاجرين
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وحركات ،األقليات وغيرها من ممثلي القوى المتضررة من هذه العولمة .هو
إذن اتجاه عالمي جديد ينحو نحو تقليل التعارضات والتناقضات بين هذه

الحركات واالتجادات لمواجهة التنإقض العولمي الجديد.

معوقات وحتديات أخرى تواجهها احلركة النقابية العاملية:

 -1بروزأطروحة نهاية الوظيفة:حيث بدأ المجتمع الرأسمالي

األمريكي على وجه الخصوص ،وبعض الدول األوربية في البحث عن
وسائل جديدة لتوفيرالمداخيل للعاطلين المؤهلين علميا ومهنيا وذوي كفاءة

وتدريب ،لكن بسبب إحالل التقنية الراقية محل اإلنسانفي عمليات اإلنتاج
والتوزيع والتسويق بل وفي معظم األحيان في عمليات التخطيط والتفكير،
األمر الذي يعني أن هناك نمطا جديداً من البطالة بدأ يظهرفيهذه

المجتمعات سببه ليس الركود االقتصادي أوقلة الوظائف وإنما منافسة
حقيقية للتكنولوجيا ضد اإلنسان العامل والمنتج.
 - 2انتقال نمط االقتصاد الرأسمالي من التقليدي إلى أنماط أخرى

كالسياحة والخدمات والمصارف والمعلوماتية واإلعالم.
ويتجلى هذا االنتقال ومن ثم التراجع في ثقل ودور القوى العاملة في

القطاعات اإلنتاجية التي هي أساسا القطاعات التي تتوحد فيها الطبقة
العاملة وتخلق لنفسها روحها البروليتارية ووحدتها وقوتها.

ففي الفترة من العام  1960ولغاية العام  1996انخفض معدل القوى
العاملةفي الصناعات بنسب واضحة ،وذلكعلى النحو لتالي:

الواليات المتحدة األمريكية انخفض من  %26إلى .%13
بريطانيا ض  36إي .19
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السويد من  32إىل .:19
اسرتاليا من^26إىل  13.5ج.
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إعادةترتيب الثقل االقتصادي للطبقاتيف هذها ملجمتعات ،حيث

اكن واحضا إبان املراحل السابقة من تطورها بأن الشلك اهلريم الطبيق
هو السائد حيث عىل رأس القمة قلة من االحتاكريني الرأمساليني ونسبة

حمدودة من الطبقة الوسىط وقاعدة عريضة من العامل والفقراء.

لكن ومع تطور الرأمسالية وزيادة مداخيلها بشلك كبريمت تنفيذ
خطوات (ثورية إن جاز التعبري) مهها:

-

إعادة النظريف أسلوب توزيع الرشوة القومية عىل الطبقات

االجمتاعية.

-

زيادة نصيب املواطنني يف الرشاكت املسامهة وزيادة عددها.

-

زيادة املهارات املهنية والوظيفية للعاملني وبالتاىل زيادة أجورمه.

-

زيادة نسبة ودورأحصاب الياقات البيضاء( العامل الفنيون

والتقنيون) يف اإلنتاج قياسا بأحصاب الياقات الزرقاء( العامل اليدويون

وقليلو التأهيل واملعرفة).
 زيادة عدد خرجيي اجلامعات ونسبهتميف أسواق العمل ،حيثأصبحت املعرفة واملؤهل مقياسني مهمني لالنمتاء الطبيق.

هذه اإلجراءات وغريها أدت إىل تغيرياهليلك الطبيق ملعظم هذه

املجمتعات الرأمسالية من الشلك اهلريم السابق إىل الشلك املعني ،حيث

توسعت نسبة الطبقة املتوسطة وتقدرصت ،نوعا ما نسبة الطبقات العاملة
والفقرية.
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ماذا يعني ذلك للنقابات ووحدتها:

إنه التحدي اآلخر المستجد :حيث أدت كل هذه التطورات إلى تراجع

ثقل وحجم النقابات في أمريكا وأوربا وأ صبحت هناك منظمات مدنية
وفنية اخرى تستقطب العمال وتدافع عنهم بل واألهم تحقق ميولهم
واهتماماتهم ،خاصة العمال الفنيين العاملين في التقنيات اندقيقة مثال.
إن نظرة سريعة على نسبة عدد منتسبي النقابات في هذه المجتمعات

وتراجعها تؤكد هذا التحليل ،ففي عقد من الزمن بين األعوام 1985
 ،1995انخفضتنسبة العمالفي لنقاباتعلى لنحوا لتالي:
ففي الواليات المتحدة األمريكية أصبح أعضاء النقابات ال يمثلون
سوى ما نسبته 14فقطمن إجمالي قوة لعمل.

وفي فرنسا النسبة كانت  /9من إجمالي قوة العمل.
وبريطانيا في حدود  26من إجمالي قوة العمل.

وفي ألمانيا اصبحت النسبة في حدود  18من إجمالي قوة العمل أعضاء
فيانقاات.

إنهذه التحديات الجديدة والتراجعفي ثقل وحجم لنقابات  -وإن
كان دورها ال يزال مؤثرا وملموسا -فرضت عليها المزيد من الوحدة

واالندماج بدل التعددية.
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تحديات أخرر:
وبالطبع هناك مجلة أخرىمنالتحدياتا جلديدة اليت توا جه النقابات

جراء العوملة االقتصادية مهنا عىلسبيال ل مثال:

( )1بروز اإلنتاجفي القطاع غيرالمنظم واعتماد كبرى الشركات عليه

في إنتاج عدد من المدخالت األولية للسلعة ،بل أحيانا إنتاج السلعة كاملة
عبرهذه المطاعات غيرالمنظمة الوسيطة التي تواجد بكثرةفيصفوف
العمال المهاجرين أوغيرالشرعيين.

( )2تغييراستزيجيةساذعوسركات!سالقةواالئل إر

توزيع وحداتها كفروع منفصلة متعددة الجنسيات وفي أكثرمن دولة.

إن هذين التطورين عامالن موضوعيان يضعفان النقابات بشكل
ملموس ،حيث ال سيطرة عاى هذه الفئات المهاجرة غيرالراغبة في التكتل

أو التوحد النقابيخوفامنإنهاءا لعقود الباطنية بينها ويين وسطاء هذه

الشركات العمالقة ،كما أن تفتيت وحدات اإلنتاج وانتقالها للبلدان
األخرى يعني تفتيت وإضعاف النقابات عبرتشتيت الطبقة العاملة ألماكن
وفروع بعيدة عن بعضها ليس فقط في الدولة الواحدة وإنما انتقال هذه
الفروع لقارات أخرى.
إنها إذنعواملوظروفجديدة تواجها لحركة النقابية العمالية

العالمية ،وتحدياتأفرزتها العولمة والتحوالتا لطبقية واالقتصادية

والسياسية ،كلهاتجبرهذه الحركة نحو االندماج والوحدة االبتعاد عن

الصراعات الفكرية أو األيديولوجية حتى تتمكن من انتزاع حقوق العمال

من أنياب الرأسمالية المعولمة وتخفف من وحشيتها وتفرض عليها معايير
اجتماعية وإنسانية عادلة.
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ملحق

(٦

INTERNATIONA!■ LABOUR OFFICE

Institutional Section

mJ:

—

١ائاًاهضضجوالسللمإدادةهـةاسالكوب
رقم ( )319المنعقد في أكتوبر 2013م

شكوىبشأنعدمتقيد لبحريناتفاقية التمييز(في االستخدام
والمهنة) ( 1958 ،رقم  ، )111التي تقدم بها المندوبون العمال إلى لدورة

 )2011( 100لمؤتمراسل الدولي بموجب االدة 26من دستورمنظمة
العمل الدولية
 .1في سألة مؤرخة في  15يونيو 2011موجهة اى األمين امام لموبر
العمل الدولي(ما)  ،تقدمعددمن المندوبين لعمالفي لدورة 100

( )2011لموتمرالعمل الدولي بشكوى بموجب المادة  26مندستور منظمة
العماللدوليةضدحكومة البحرين عن النتهاكات الجسيمة التفاقية
التمييز رفي االستخداموالمهنة) ( 1958،رقم .)111وقعتا لرسالة من

ضل إشأءشرةمذدوب 1عماليا طى النحواص,

دحعيتأل٠ان

بربادوس)  ،السيد بيكى انتشالينتشالي(جنوبأفريقيا)  ،السيدخوليو

روبرتوغوميز(كولومبيا)  ،والسيدةباربرا بايرن( كندا)  ،والسيدة
رافتان ديالو (غينيا) ،والسيد عبد السالم جراد (تونس)  ،السيد سام

غيرني (المملكة المتحدة)  ،والسيدة سارة فوكس (الواليات المتحدة
األمريكية)  ،والسيدة ترايناليزساندنيز(النرويج) ،والسيدلوك
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كورتابيك (بلجيكا) والسيد إيفزفيرير(فرنسا) ،والسيدة حاجة قدوس
(الجزائر) .وفي رسالة مؤرخة في  24أغسطس  ، 2011قدمت معلومات
إضافية.

 .2في جلسته العامة  22المنعقدة بتاريخ  16يونيو  ، 2011أدلى السيد
تروتمان ببيان عرض فيه الشكوى بشكل مختصر الغرض منه تقديم

إشعارإلىحكومة البحرين و إلى جميعأعضاء المؤتمر
 .3في الدورة311لمجلس اإلدارة (يونيو  ، )2011أبلغ السيد
كورتابيك  ،نائسب رئيسمجلس إلدارة لعمال ،شفويا مجلس إلدارة
بالشكوى التي قدمت خالل المؤتمر.

 .4في رسالة مؤرخة في  23سبتمبر  ، 201قدمت الحكومة
المالحظات المتعلقة بالشكوى،ثمجرىسحبهاضخأللرطلةمؤر٠ةةفي
 26أكتوبر .2011قدمت الحكومة مالحظاتها المنقحة في رسالة مؤرخة

في31أكتوير . 2011
 .5خالل دورته ( 312نوفمبر ، )2011قدمتهيئةمكتب مجلس
اإلدارة تقريراً إلى مجلس اإلدارة  ،2الذي اخذ علماً باالقتراح من حكومة
البحرين إلى:

(ا )إنشاء لجنة ثالثية تتكون منعضوواحد تسميه الحكومة،
وعضو واحد يسميه االتحاد العام لنقابات عمال البحرين و عضو واحد
يسميه أرباب العملفي البحرين؛

1 See Provisional Record No. 30, International Labour Conference, 100th
Session, Geneva, 2011,100.34-35.

2 See GB.312/INS/16/1.
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(ب) ضمان أن اللجنة الثالثية لديها حق الوصول إلى جميع الوثائق ذات

الصلة و تجتمع أسبوعيا لمعالجة قضية الفصل و اإلعادة السابق اإلشارة إليها
في الشكوى  ،بمساعدة من المشورة القانونية المستقلة (منظمة العمل
الدولية) إذا طلبتذلك الحكومة أوممثلي العمال أو أصحابا لعمل ،
وتقديم محاضر اجتماعاتها لمكتب العمل الدولي؛

(ج) تقديمتقريرينمرحليينمكتوبين إلى لمديرا لعام ،واحدفي

يناير والثاني في فبراير  ، 2012والذي سيشمل وضع العمل الفردي الحالي
لكل عامل الذي زعم أنه قد تم فصله بشكل غيرالئق خالل الفترة ذات

الصلة .حيثما كان ذلك مناسبا  ،سوف تقدم أي معلومات إضافية قبل

بداية دورة مجلس اإلدارة التي ستعقد في مارس عام .2012
 .6مجلس اإلدارة  ،وبناء على توصية من مكتب مجلس اإلدارة

المكون من رؤساء الفرق ،دعا المدير العام أن يقدم أي توجيه قانوني

مطلوب أو دعم لحكومة البحرين أوممثلي لعمال أو أصحاب العمل في

هذه العملية ،وتقديمتقريرعن الحالة إلىمجلس اإلدارةفي دورتها لمقبلةفي
مارس  .2012مجلس اإلدارة أخذ أيضا مالحظة أنه ،وعلى هذا األساس،
فقد أرجأ رؤساء المكتب النظرفي الشكوى ككل حتى الدورة القادمة

لمجلس ا إلدارة في مارس 3 .2012
 .7نظراً للقرار أعاله من مجلس اإلدارة و استجابة لطلب من االتحاد
العام لنقابات عمال البحرين (ال )GF8٣تلقاه المدير العام لمنظمة العمل الدولية
 ،فقد زارت بعثة ،برئاسة السيدة دومبيا -هنري ،مدير دائرة معايير

العمل لدولية ،البالدفي  29فبراير -

 11مارس  .2012في أشام تواجد

البعثة ،في  11مارس  ، 2012وقعت الهيئات المكونة الثالثية على
االتفاقية الثالثية بشأن القضايا التي أثيرت في إطار الشكوى بشأن عدم

SeeGB.312/P٧, para. 235.
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تقيد البحرين باتفاقية التمييز (في االستخدام و ألمهنة) لعام ( 1958رقم

 ، )111التي تقدمبها المندوبون إلى الدورة )2011( 100لمؤتمر لعمل

الدوليبموجب المادة 26من دستورمنظمةا لعمال لدولية (انظر الملحق)

ع .خاللدورته313في (مارس  ، )2012قدمتهيئة مكتب مجلس
اإلدارةتقريراًإلىمجلس اإلدارة للنظر فيه .بناء علىا لتوصية منا لرؤساءو

علىالعناصرلمطروحة ،مجلس اإلدارة :
(ا) علق النظرفي دورته الحالية ريثما يتم االنتهاء (وتقديم) تقارير من
الحكومة والمديرالعام إلى مجلس اإلدارة في دورته  316في نوفمبرعام

2012؛
( ) طلة من الححكومة أن تواصل صب ٢تقارير عن االغين اصال
لالتفاقية الثالثية التى وقعتها الهيئات الثالثية المكونة من البحرين يوم 11

مارس عام ،2012وتقديمقريرإلى مجلس اإلدارة في دورته  316في
(نوفمبر )2012عن التقدم المحرزلتنفيذ أحكامها تنفيذا كامال؛

(ج)لحاًمنالمديرالطماًنيحكتبإلى|دمةواالادا!عم

لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ( )BCCIمرحبا
بالتقدمالكبيرالمحرزويدعوها إلىاالستمرارفيهذا االتجاه اإليجابي؛ و
(د) طلب من المديرالعام أن يتخذ التدابيرالالزمة لثوفيركل المساعدة

التقنية المطلوبةمنقبل الهيئات لمكونة لثالثية  ،إذاطلبتذلك لحكومة
أوممثلى العمال أو ممثلي أصحاب العمل ،لضمان التنفيذ الفعال لالتفاقية

الثالثيةوإلى تقديمتقريرإلى مجلس اإلدارةفيدورته  316في (نوفمبر
)2012عن التقدما ل محرز.
و. .في استجابة لطلب من االتحاد العام لفقابات عمال البحرين

( ، )GFBTUأوفدت بعثة في الفترة من  10 - 07أكتوبر ،2012برئاسة

SeeGB.313/P٧, para. 210.
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السيدة دومبيا -هنري .وأجريت المناقشات بشأن إمكانية اعتماد اتفاقية
ثالثيةتكميليةخالل المهمة.فيحين تم إحرإزبعض لتقدم ،لميكن من

الممكن التوصل إلى اتفاقفي أثناءتواجد البعثة.
 .10في دورته  316المنعقدة في (ذوفمبر ، )2012مجلس اإلدارة،

وبناء على توصية من محكتبه:
(أ) طلب من الحكومة أن تقدم تقريراً عن التنفيذ الفعال لالتفاقية

الثالثية بشأن الشكوى التي وقعتها الهيئات الثالثية المكونة من البحرين

يوم  11مارس عام  ، 2012وتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة في دورته 317
(مارس )  2013عن التقدم المحرز لتنفيذ أحكامها بالكامل؛

(ب) طلب من المكتب إلى اتخاذ التدابيرالالزمة لتوفيركل المساعدة
التقنية الالزمة للهيئات المكونة الثالثية ،إذا طلبت ذلك الحكومة أو

المنظمات التي وقعت على االتفاق ،االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

(ال )5٤8٣أو غرفة تجارة وصناعة البحرين ( ، )BCCلضمان التتفيذ الفعال

لالتفاقية الثالثية ،والتخاذ تدابيرلتعزيزمناخ من العالقات الصناعية
الحقيقية  ،وأنيقدمتقريراً إلى مجلس اإلدارةفي دورته 317بشأن لتقدم

المحرز،

(ج) وعلى هذا األساس ،أرجأ قراره بشأن الشكوى إلى دورته 317
(مارس  .)2013ج

.11فيدورته 317المنعقدةفي (مارس  ، )2013مجلس اإلدارة،
وبناءعلىتوصيةمن مكتبه،قررما لي:
(أ) إرجاء النظرككلفي الشكوى؛

(ب) أن يدعو الرئيس لزيارة البالد من أجل الحصول على المعلومات

ذات الصلة من الحكومة ومنظمات العمال و أصحاب العمل من البحرين،

 (Rev.), para. 17.ال5.3 16/5/15/1

1٤1٤7

بما في ذلك التنفيذ الفعال لالتفاقية الثالثية المؤرخة في  11مارس ، 2012
وأن يقدم تقريراً إلىمجلساإلدارةفيدورته( 319اكتوبر)  2013؛و

(ج) لوضع هذا البند على جدول أعمال الدورة ( 319اكتوبر) 2013
من أجل تحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات أخرى على الشكوىفي

ضوء المعلومات المقدمة من المصتب فيما يتعلق مع الفقرة (ب) اعاله.
 .12ونظراللقرار أعاله من مجلسا إلدارة ،زارتبعثة برئاسة لسيدة

دومبيا -هنري ،البالد يومي 7و 8أكتوبر  . 2013وقبل البعثة ،أبلغت

منظمة العمل الدولية أن الحكومة  ،واالتحاد العام لنقابات عمال البحرين
( )GFBTUو غرفة تجارة وصناعة البحرين ( )BCCIتعتزم توقيع اتفاقية ثالثية
تكميلية التى من شأنها أن تكمل االتفاقية الثالثية التي تم التوصل إليها
في مارس  .2012وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه االتفاقية ضمن
برنامج البعثة .وقدقدم للمكتب نسخة من مسودة االتفاقية الثالثية بشأن

التسوية النهائية للحاالت التي تتعلق بالعمال المفصولين" (االتفاقية الثالثية
التكميلية) والبذيتتبضمن المسائل التالية :اإلحالة إلى القضاء بالنسبة

للحاالت التي لم تتم تسويتها و التي تتعلق بالمطالبات المالية أوالتعويض؛
تغطية التأمين االجتماعى للفترة من توقف الخدمة  ،حل القضايا المتبقية في
ألبا؛ متابعة تتفيذ االتفاقية الثالثية الموقعة في 11مارس  2012؛ دعم
انثات المكونة الثالثية؛ إجراءات المتابعة من قبل اللجنة الثالثية بشأن

تنفيذ االتفاقية الثالثية التكميلية؛ التعامل منقبل للجنة الثالثية فيما
يخص ملف العمال المفصولين؛ المساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية؛

تسهيل دخول خبراء من منظمة العمل الدولية و غيرها من المنظمات الدولية
واالتحادات لتقديم المساعدة التقنية والمعلومات المتعلقة بالرسالة المشتركة
يشأن سحب الشكوى.

, as amendedو, para. 3ال٥ 59.317/13/1 /5

1٤18

.13فيا.جتماععقد مع لحكومة ،أشادوزير العمل بجهود الشركاء
االجتماعيين للتغلبعلى الوضع الحالي وعرضالقضية ،التي تترتب

عليها آثارقانونية ومالية وإدارية للجميع ،إلى النهاية .وأعرببعن األملفي أن

هذا من شأنه أن يمثل بداية حقبة جديدة من عالقات العمل .وأشار إلى أنه
بالرغم من أن الحكومة كانت على استعداد كثيرجدا للتوقيع على

االتفاقية ألثالثية التكميلية ،لوال وجود ظرفين أثئبئ أجبراها طى تأجيل
التوقيعحتى اجتماع مجلس إلدارةفي جنيف .أوال ،كاننائبرئيس
الوزراء النيكان يتابع الشكوى موجوداًخارجا لبالد.ثانيا ،أن اللجنة

الوزارية المكلفةبالشؤون القانونية قدطلبتفياعقاب لكشف عن
..............االتفاقية و الموافقة عليها.
وشدد طى أنه من حيى المبدأ) لميكنهناكأياعتراض على مضمون
االتفاق الثالثي ،ولميكنهناك أي رغبة للتغييرعليه .ومع ذلك ،فإن

الحكومة تحتاج وقتا إضافياً لمتابعة اإلجراءات القانونية .واشار كذلك
الحوار االجتماعي وبناء لثقة ين
الشرياء االجتماعيين .وذكرأن قانون العمل الجديد في القطاع األهلي

(رقم  36لسنة  )2012ينصعلىآليات مختلفة ،بما فيها التوفيق،
وا لتفاوضوزيادةصالحيات مفتشي العمل ،تسوية ل نزا عات على
المستويين الفردي والجماعي .وفيما يتعلقفي إمكانية التصديق على
اتفاقيةالحريةالنقابيةوحمايةحق التنظيم لنقابي لعام ( 1948رقم ،)87

والحقفي التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام ( 1949رقم ، )98
أشار ممثل الحكومة إلى أن المعلومات كان يجري تجميعها من الوكاالت

الحكومية ،إال أن للجنة الرفيعة المستوى المشتركة ين مجلسا لوزراء ،

والتي وفقا آلخر تقريرللحكومة قد أنشئتلدراسة هذا االحتمال ،لم
تجتمع حتى اآلن.

 .14أبلغ األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين ()GFBTU
البعثةأنبعض العمال ال يزالون مفصولين ،بمافيذلكعدد من لقادة
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النقابيني .وأعرب عن أملهفيأن االتفاقية الثالثية ألتكه يلية ستنفذ
بالاكمل  ،مبا يف ذلك عىل وجه اخلصوص إعادة مجيع العامل املفصولني.

وان االتفاقية ستمسح أيضا لملنمظات الدولية واالحتادات العاملية  ،مبا يف

ذلك منمظة العمل الدولية  ،لالضطالع مبهام رمسية للبالد -

إىل حد كبريمنذ سبمترب- 2012

مت تعليقها

بغية تقدمي املساعدة التقنية إىل

االحتاد العام لنقابات معال البحرين ( .)GFBTUوشدد عىل أنه ينبيغ السيع

الجياد آلية لدمع احلوار االجمتايع و خارطة طريق من أجل تنفيذ أفضل
لالتفاقية .وشدد عىل مسؤولية اللجنة الثالثية يف متابعة التنفيذ و اإلنفاذ .إن

االتفاقية تعيط مجيع األطراف إماكنية التغلب عىل األزمة النامجة عن

اضطرابات سنة  2011االجمتاعية واليت اسمترت لتكون هلا عواقب سلبية
عىل العامل.العامل ،ويف إطار االتفاقية التمكيلية  ،سيكونون قادرين
عىل إحراز تقدم يف معاجلة املشالك القامئة وا مستع صية للغاية واحلاالت

املتعلقة بالمتيزي واحرتام حرية تكوين النقابات .وفقا لالحتاد العام لنقابات

معال البحرين (ال ، )68٣فإنسياسة احلكومة من االنتقام ال تزال

قامئة ،مما يؤدي إىل استبعاد بعض العامل عىل أساس طائيف من لك من
القطاعني العام و اخلاص ،والنقل والتحويل آلخرين خالفًا لرغباهتم .واصل
العديد من العامل عىل حتمل املضايقات املتكررة من قبل أحصاب أمعاهلم

 .وأشار إىل استعداد االحتاد العام لنقابات معال البحرين (ال )68٣لتوقيع

االتفاقية الثالثية الةمكيلية ما دمنا يف البحرين وحبضور أعضاء من بعثة

منمظة العمل الدولية ،كدليل عىل املرونة و االلزتام حبل القضايا العالقة.
وأعرب عنقلقه أكرث اشارة احلكومة بأهنا ستؤجل التوقيع عىل االتفاقية

حىت اجمتاع جملس إدارة منمظة العمل الدولية يف أكتوبريف جنيف .وتابع
بلفت االنتباه عىل أن االحتاد العام لنقابات معال البحرين ( )GFBTUلن يقبل
بأي تغيريات أخرى عىل االتفاقية اليت جاءت نتيجة حلوار و مفاوضات طويلة

وشاقة.

120

 .15وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين (ا )8٤٣أن الشركات

األعضاء فيها كانت مستقلة و أنه ليس لديها صالحية فرض أية تدابير

عليهم .وأشاركذلك إلى أنتطورات هامة قد تحققت منذ مارس .2013
وقد عقدت االجتماعات الثالثية منذ مؤتمر العمل الدولي في يونيو عام

 2013وبدا أن الحكومة ملتزمة بحل القضايا العالقة .وفقا لغرفة تجارة
وصناعة البحرين (؛ ، )BCCكان قد تم حل جميع القضايا العالقة في

شركات القطاع الخاص و  99في المائة من الحاالت تمت تسويتها في
الشركاتشبه الخاصة؛شركة واحدة ،ألبا  ،اليزال لديها  31من

العمال المفصولين .وأكد ممثل من الشركات شبه الخاصة أن هذه

الشركات ستساهم في التأمين االجتماعي للعمال عن فترة التوقف عن
العمل ،ولكن ذلك التعويض عن هذه الفترة يجب أن تقرره السلطات

القضائية .وفيما يتعلق بشركة ألبا على وجه الخصوص ،ال تزال

المناقشات مستمرة إلعادة العمال .خمسة عمال اعتبروا بانهم ال يصلحون
للوظيفة المحددة والتقييمات الطبية ال تزال معلقة .وخمسة عمال آخرين

قرروا أن يذهبوا إلى المحكمة .خالل زيارة البعثة لشركة ألبا  ،أكد

ممثل من الشركة للبعثة التزام الشركة لتسوية جميع قضايا الفصل
العالقة ،بما في ذلك الخمس الحاالت األخيرة التي كانت سابقا ليست
على استعداد إلعادة النظرفيها.

 .16خالل اللقاء الثالثي ،أكد ممثلو الحكومة  ،واالتحاد العام

لنقابات عمال البحرين (ال8٣ق) و غرفة تجارة وصناعة البحرين ()BCC,
مواقفهم ،التيتدلعلىدرجةعاليةمن التوافقفي اآلراء بشأن شروط
االتفاقية الثالثية التكميلية .أكد األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال
البحرين (ال )5٤8٣أن جهود جادة بذلت للوصول إلى توافقفي اآلراء بشأن

نص االتفاقية .وأعرب عن أسفه تأجيل التوقيع على االتفاقية الذي تم نتيجة
المفاوضات التي بدأت منذ وقت مضي .وتساءل لماذا لم تتخذ الحكومة
خطوات مبكرة لتتوافق مع ا إلجراءات القانونية في الوقت المناسب.
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وكتع بري عن تأييد االحتاد العام لنقابات معال البحرين ( )GFBTUللنص

املتفق هيلع بالرتايض ،وقع-الدتقلقيتللثلدثيقللتمكيليقيف حضور مجيع
أعضاء اللجنة الثالثية ووفد منمظة العمل الدولية  ،وسملها إىلرئيس بعثة

منمظة العمل الدولية .أشارممثلوا غرفة جتارة وصناعة البحرين ( )BCCIعن
استعدادمه للتوصل إىل توافق وأعربوا عن أنه إذا اكنت هناك أي عقبات
متقية ،جيب أن يكون هناك تعاون إلزالهتا وذلك لوضع حد للشكوى

املعلقة .وأشار وزير العمل إىل أن التأخري جاء ردا عىل مسألة إجرائية  ،وأنه

مل يكن هناك خالف حول النص الهنايئ لالتفاقية الثالثية التمكيب ة.
واكن ينوي خشصيا رشح مضمون االتفاقية إىل اللجنة الوزارية .واعتربأن

الثقة يه أساس للتعاون الثالثييف املستقبل و اليت لن تتأثر بالتأخري.

.17

وعىل الرمغ من التوقعات بأن االتفاقية الثالثية التمكيلية اليت

حظيت باتفاق يف الرأي بني اهليائت املكونة الثالثية سيمت التوقيع علهيا ،

إال أن األطراف مل يكونوا قادرين عىل القيام بذلك بسبب عدم وجود

ترصحي رمسي لالتفاقية من قبل السلطات احلكومية.

.18
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املادة  26من دستور منمظة العمل الدولية تنص عىل ما ييل :

ألي من أألعضاء احلقيف تقدمي شكوى إىل مكتب العمل الدويل

إذا مل يكمنقتعًا بأن اي عضوآخر اليقوم بضامن وبشلك فعال ألي
اتفاقية قد قاما بالتصديق علهيا وفقا لملواد السابقة.

 .2ميكنملجلس الدارة ،إذا رأىذلك مناسبا  ،قبإلحالة هذه
الشكوىإىل جلنة حتقيق ،عىلالنحو املنصوصعليه فميا بعد  ،التواصل

مع احلكومة املعنية بالطريقة املبينةيف املادة . 24
 .3إذا اكن جملس اإلدارة ال يعتقد بأنه من الرضوري إيصال

الشكوى إىل احلكومة املعنية ،أو إذا  ،عندما قام هبذا االتصال ،مل يرد
أى بيان عن طريق الرد يف غضون فرتة زمنية معقولة يعتربها جملس اإلدارة
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مرضية ،ربما يعين مجلس اإلدارة لجنة تحقيق للنظرفي الشكوى و تقديم
تقريرفي هذا الشأن.

 .4قد يتبنى مجلس اإلدارة نفس اإلجراء إما من تلقاء نفسه أو على
أساستلقيشكوى من أحد المندوبين إلى المؤتمر.

 .5عندما ينشأ أي موضوع من خالل المادة  25أو  26ويؤخذ بعين
االعبارض قبل يجلس اإلدارة ،يتوجبعلى الحكومة لمعنية ،إذا لم

تمثلبالفعلفيهذا الشأن ،يحقلها إرسالممثللالشتراكفيأعمال

مجلس اإلدارة عندما يكون الموضوع قيد النظر فيه .تعطى الحكومة
المعنية مهلة كافية من الموعد الذي سينظر فيه الموضوع.

 .19تم التصديق على االتفاقية رقم  111من قبل البحرين يوم ج2
سبتمبرعام  ، 2000وبالتالي فقد كان لزاماً العمل بموجبها في تلك البالد
منذ  26سبتمبر . 2001كان أحد عشرمن الموقعين على الشكوى

مندوبي عمال من بلدانهم إلى الدورة  100للمؤتمرفي تاريخ تقديم
الشكوى .وكان لديهم وفقا لذلك الحقفي تقديم شكوى بموجب المادة

 ، 26الفقرة  ، 4منالدستورإذا لميكونوامقتنعين بأن لبحرين قامت

بتأمين التقيد الفعال لهذه االتفاقية  .وهذا يعني أن الشروط المنصوص عليها

في الفقرة  1من المادة  26من الدستور من أجلقبول الشكوى قد استوفيت
 .ودعا واضعي الشكوى مجلس اإلدارة بأن يقترح تدابيرمن أجل التقيد
الفعال لهذه االتفاقية األساسية في القانون وفي الممارسة العملية .واألمرراجع
لمجلس اإلدارة التخاذقراربشأن هذا الطلب .لن يقبل أي نقاش بشأن

األسس الموضوعية للشكوىفي هذه المرحلة .في الواقع ،فإنه ال يتفق مع
الطبيعة القضائية لإلجراء المنصوص عليهفي المادة  26و المواد التالية من

الدستور التي ينبغي أن يكون هناك 0أيا نقاشفي مجلس اإلدارة بشأن

األسس الموضوعية للشكوى حتى تكون االدعاءات الخاصة بالحكومة

1٤23

املرفوعضدها الشكوىمعروضةعىل جملس إلدارة  ،جنبا إىلجنب مع

تقيمي موضويع هلذه االدعاءات من قبل هيئة حمايدة .ولن تكون هذه
املناقشة مناسبة يف حني أن اقرتاح إحالة الشكوى إ ىل جلنة حتقيق هو قيد
النظرأمام جملس اإلدارة أو أثتاء وجود الشكوى معروضة أمام القضاء قبل
جلنة التحقيق .إذا أريد أن يكون هناك جلنة حتقيق  ،من أجل أن يقوم

جملس اإلدارة باختاذقرار مبوجب مادة26

 ،الفقرة 4من الدستور ،انه

عندما أبلغت جلنة التحقيق عن وقائع احلالة املوضوعية لل شكوى بأن
جملس اإلدارة قد يكون دعا إىل اختاذ إجرا ءاتيف هذا املوضوع.

.20

ديع الرؤساء إىل اختاذ قراربشأن قبول الشكوى و إحالة

املوضوع إىل جملس اإلدارة للنظر فيه.وسوفيكون ملجلس ل إدارة اعمتاد

القرارات الرضورية كإجراء بشأن الشكوى املقدمة مبوجب املادة  26من

الدستور.

قرار بشان البند ا لتاسعفي جدول األعمال  :شكوى بشان عدم
تقيد البحرين باتفاقية التمييز0في االستخدام وا لمهنة) ( 1958 ،رقم
 ، )111التي تقدم بها المندوبون إلى الدورة  )2011( 10الصادرعن
المؤتمر الدولي للعمل تحت المادة  26من دستور منظمة العمل الدولية
تسجيل القرارات ا

 31أكتوبر 2013

قرار بشأن البند التاسع يف جدول األمعال  :شكوى بشأن عدم تقيد
البحرين باتفاقية المتيزي 0يف االستخدام و املهنة) ،

اليت أدىل هبا املفدوبون إىل الدورة )2011( 100
مبوجب املادة  26مندستور منمظة العمل الدولية

 ( 1958رمق ، )111

ملؤمتر العمل الدويل
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مجلس اإلدارة ،وبناءعلى توصية من مكتبه ،قررمايلي:

(!) حن الحكومة  ،االتحاد العام لنقابات عمال البحرين ()GFT
و غرفة تجارة وصناعة البحرين (( )Braاألطراف) على مواصلة جهودهم
للتوصل إلى اتفاق على أساس االتفاقية الثالثية التكميلية  ،ويطلب من

الحكومة ضمان سالمة و أمن قادة االتحاد العام لنقابات عمال البحرين
(ال)3٤8٣؛

(ب) أن يدعو المكتب لتقديم كل المساعدة التقنية المطلوبة من قبل
األطراف ،إذا طلبت ذلك الحكومة أو االتحاد العام لنقابات عمال
البحرين(ال )5٣٥أوغرفة تجارة وصناعة لبحرين( ا ، )8من أجل
تحقيقالهدف المشارإليهفي الفقرة (أ)أعاله؛و

بج) لوضع هذا البند على جدول اعمال الدورة ( 320مارس) 2014
في ذلك الوقت الذي سيستوجب اتخاذ قرارفيهبشأن قبول الشكوى ■

(الوثيقة 5/9ال ، 58.319/الفقرة ) . 21
العالمات :مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

الوحدة المسؤولة :لعالقات ،االجتماعات وخدماتا لوثائق
المرجعية 5/9 :ا2-58.319/ل
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الخللصة

انتقلت الحركة العمالية والنقابية البحرينية من الوضعية السرية
وشبه السرية التي استمرت عقودا من الزمن وتواصلتفي حقبة قانون

تدابيرأمن الدولة ،حتى تأسست اللجنة العامة لعمال البحرين في العام
 1983من قبل النظام السياسي ،حيث تم فرضها على الحركة النقابية،
وذلك بعد االنقضاض على االتفاق الذي تم في الكويت عام  1979بين

االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وبينحكومة البحرين ممثلةفي
وزير العمل آنذاك الشيخ عيسى بن محمد ال خليفة .فقد رفضت السلطات

تنفيذ االتفاق الذي يقضي باالعتراف باتحاد عمال البحرين والدخولفي
مفاوضات للتصريح بنشاطه في الداخل .وبدال من االعتراف باالتفاق شنت

السلطات حملة اعتقاالت واسعة شملت عشرات القيادات والكوادر
العمالية والنقابية .وقبيل االنفراج االمني والسياسي في عام  2001وافقت

السلطة على التحول من اطار اللجنة العامة لعمال البحرينالى االتحاد
العام لعمااللبحرين ،ومنثمعقد المؤتمرالتأسيسيل التحاد العام

لنقابات عمال البحرين وبدء شرعنة العمل النقابي في البالد ،حيث تحقق
خاللها ما كانت تطالب به من شرعية للعمل النقابي .ورغم المنقصاتفي

القطاع الحكومي .إال أنهذا االنتقال قد جاء وسطظروف محلية

وإقليمية وعربية وعالمية جديدة ،تتطلب دراسة دقيقة لهذه المستجدات ،مع
تشخيص نقاط الضعف والقوة التي تعاني منها الحركة النقابية البحرينية
للتغلمب على نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة ،ويمكننا تسجيل مالمح

الوضعية الحالية النقابية والسياسية في النقاط لتالية:

1٤27

-1

حداثة التجربة النقابية العلنية  ٠واحلاجة إىل ترتيب األوضاع

النقابيةيف خمتلف املستويات ،وعدم االستقراريف األشاكل النقاية اليت
ميكن ًان تكون ألصلح بالنسبة للبحرين مقارنة مع جتارب البلدان

األخرى.

-2

تزايد م شلكة البطالة وسط املواطنني ،وإذا مل تتخذ

احلكومة خطوات معلية للحد من هذه األزمة فقد آل شأ إريااكت أمنية

تؤثرعىل االستقرار واإلصالح السيايس.

-3

غياب املخطط االسرتاتيجي من قبل الدولة يف موضوع اصالح

سوق العمل والعاملة ،عىل أن يمت التوجه إىل حبرنة الوظائف والرتكزي

علهيا ،والسيع لزيادة لكفة العامل املهاجرمن جهة وزيادة كفاءة العامل
املحيل.

-4

تعاين البحرين من إشاكلية تدفق كيث ة ،للعاملة املهاجرة،

وخصوصا يف القطاع اخلاص ،الذي يستوعب الغالبية الساحقة مهنا.

وبالرمغ من الوعود الىت تطلقها احلكومة لبحرنة الوظائف ،إال أن
التوجهات اجلديدة بتحرير سوق العمل ،ورفع لكفة جلب العاملة املهاجرة

مل تتجح يف اجتاه تقليص هذه العاملة.

-5

االرتفاع الكبرييف أسعار النفط خالل السنوات العرشاألخرية،

وارتفاع تلكفة املعيشة ،إضافة إىل انفتاح احلكومة بقوانيهنا اجلديدة
عىل الرأمسال اخلليجي مما خلق تدفقًا كبريايف سوق العقار ،بشلك

خاص ،أثر بدرجة كبرية عىل قدرة املواطنني عىل توفري مستلزمات احلياة
الكرمية يف السكن.

-6

إن اسمترار حكومة البحرين يف تنفيذ سياسة المتيزي الطائيف

اليت تسريعلهيا ،والتجنيس السيايس الذي اعمتدته لتغيري الرتكيبة

الدميغرافية للبالد ،خاصة يف ظل حرمان الطائفة الشيعية من العمل يف
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أوساط قوة الدفاع وأجهزة وزارة الداخلية ،قد فاقم االحتقان الطائفي
والسياسي ،ويعكس نفسه سلبا على الوحدة العمالية.

 -7رغم أن قانون النقابات واألنظمة األساسية لها تمنح الحق للعمالة
المهاجرة كافة الحقوقفي العمل النقابي ،إال أن العمل النقابي تركز

صمن العمالة المحلية ،ولم تنخرط العمالة المهاجرة في النشاط النقابي،
سواء لعدم حماس العمالة المهاجرة لمثلهذا النشاط ،أوبسبب الضغوطات
التي يفرضها أرباب العمل على هذه العمالة ،رغم المشاركة المحدودة
لبعض العمال من العمالة المهاجرة في النقابات.
 -8تزايد الحركة االحتجاجية من قبل العاطلين عن العمل ،حيث
تشكل ،-لجان الدفاع عن العاطلين بالتنسيق مع االتحاد العام لنقابات

عمال البحرين ،ومع غياب أي حل جذري للعاطلين وعدم االستجابة للحلول
التي قدمت من قبل االتحاد ولجان الدفاع عن العاطلين مما شكل

تراكما وصل ذروته في سلسلة من االعتصامات االحتجاجية التي نفذها
العاطلين أمام الديوان الملكي م نهابة شهر يونيو  ، 2005وقد جوبهت

بقسوة شديدة وسط تعبئة طائفية شديدة ،ثم تصاعدت الحركةفي شهر
يوليو  ، 2005وتعرض الكثيرمن العاطلين إلى الضرب المبرح والمنع من أي
اعتصام أمام البرلمان أو مجلس الوزرا ء  ،وحين احتضن مركز البحرين

لحقوق اإلنسان هذه النشاطات ،تم استثمارها من قبل السلطة إلحداث
المزيد من االحتقان الطائفي ،وكادت المسألة تتفاقم بعد القمع المكثف،

والضرب المبرح للمساهمينفي االعتصام أمام مجلس النواب ،لوال تدخل
قيادات الحركة الوطنية واإلسالمية (جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية
وجمعية العمل الوطني الديمقراطي  -وعد)  ،وذلك بإجراء لقاءات سريعة

مع وزير العمل وحثه على تخفيف ،وطأة البطالة ،وكان من نتائج هذه

التحركات االحتجاجية مبادرة الملك بتخ صيص مبلغ ثالثين مليون دينار
لتشغيل العاطلين ووضع برامج التدريب والمساعدات المالية للتخفيف ،من
حدة األوضاع المعيشية التي يعانون منها .وكان األمير قد خصص مبلغ 25
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مليون دينارملمهات التدريب عام  ، 2001لكهنا مل حتقق أينتاجئ بسبب

الفساد املسترشي وسط احلكومة ،مما حقق املزبد من املداخيل لبعض
املتففذين يف الدولة ،دون مردود حقييق يف رفع كفاءة العامل املحيل.

 -9بالرمغمنقيام االحتاد العام لنقاباتعامل لبحرين باختاذ
مواقف إجيابية ويناءة جتاه العاطلني ،ومواجهة كرثة من امللفات املتعلقة
بسوق العمل ،مثل تقريرماكيزني والبحرنة وملف مؤسسة التأمينات

االجمتاعية وصندوق التقاعد ،وألسباب كثرية ولعدم جتاوب احلكومة أو
أرباب العمل مع جهود االحتاد ،فإن هذه امللفات ال تزال دون حلول جذرية.

- 10

التحالف الوا سع بني أرباب العمل وخاصة يف ا لرشاكت

الكربى اململوكة جزئيا أو لكيا للحكومة يف البالد لتضييق اخلناق
عىل النقابيني والنقابات ،وعدم التعاون حلل املشالك اليت يواجهها

العامل يف هذه الرشاكت عرباملفاوضة اجلماعية.

-11

إرصار احلكومة عىل عدم المساح لعامل القطاع احلكويم

بتش كيل نقابات هلم ،والتضييق عىل اكفة النقابيني العاملني يف هذا
القطاع ،وتوجيه اإلنذارات بالفصل لبعض النقابيني.

-12

التوجه للخصخ صة يف عدد من املؤسسات احلكومية

اكألشغال والربيدواا حصة وغريهاحيث مت خت صيص امليناء

واملواصالت ،دون فتح احلوار اجلدي مع احتاد العامل أو النقابات للوصول

إىل صيغ حتافظ عىل املكتسبات العاملية ،ودون تةيمي دوري ملدى القمية
املضافة لعمليات اخلخصصة عىل الدخل الوطين.

-13

تراجع الوعود االصالحية اليت مت اطالقها اثناء وبعيد

التصويت عىل ميثاق العمل الوطين ،وذلك من خالل تقدمي عدد من

مقرتحات القوانني املعادية للحريات العامة ،سواء قانون اجلميع ات

السياسية الذي رفضته لك القوى السياسية أو قانون التجمع ادت
واملسريات أو قاتون النقابات العاملية ،أو القوانني املتعلقة مبؤسسات
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املجمتع املدين حيث تريد السلطة أن تكون هلا اللكمة األوىل واألخرية.يف
حركة نشطاء املجمتع.

- 14

هناك حتوالت عاملية كبرية تفرض نفهسا عىل البحرين،

فالعوملةتعين ترابط لعامل ،وسيطرة القوى الفاعلة لقوية ،اقتصادا

وسياسيًا وعسكريًا عىل جمريات األحداث ،ولعل تقرير ماكزني يعرب
عن مثل هذه التوجهات العاملية العوملية ،حيث يشريهذا التقرير لتحرير

سوق العمل برفع لكفة العاملة املهاجرة ،وحترير االقتصاد لفتح فرص
كبرية لالستمثار ،ورفعمستوى التعلمي والتدريب ،أيفرضقواعد

جديدة للعمل االقتصادي ،إال أهنذه اجلهود الرمسية مل ترايع البعد
االجمتايع واملكتسبات العاملية واحلقوقية ،باإلضافة إىل سلبية بعض

القطاع اخلاص الذي ال يريد تقليص أرباحه ويسىع لالسمتراريف املتاجرة

بالعاملة املهاجرة واستغالهلا إىل أبعد احلدود مع أجور متدنية للغالبية

الساحقة مهنا ،وخاصة العاملة السائبة (فريفزيا).
وبالرمغ من اجلهود اليت تبذهلا النقابات واالحتاد العام لنقابات معال

البحرين ملواجهة املستجدات واملتغريات اليت تطرقنا هلا ،عربورش العمل
والتفاعل مع احلركة النقابية العربية والعاملية وحتديث أساليب العمل،

فإن احلاجة ماسة إىل املزيد من تطوير الوضع النقايب وكفاءات وقدرات

القادة النقابيني ليمتكنوا من العمل وتطوير الوضع النقايب وسط املتغريات

املسمترة عىل الصعد السياسية واالقتصادية واالجمتاعية اليت تهشدها

منطقة اخلليج العريب بشلك خاص ومن بيهنا البحرين.
ونرى أمهية بالغة يف تعزيز القاعدة العاملية للنقابات ورضورة قيام

االحتاد باملزيد من مواصلة نضاله من أجل الدفاع عن القضايًا الكربى

املتعلقة بالبطالة واألجور وظروف العملوالمتيزييف االستخدام واملهنة
والذي برز بشلك فاحض بعد مارس  2011ولغاية إعداد هذه الدراسة،

مبا يوحد الطبقة العاملة وخيرج رصاعها ضد أرباب العمل من البازار
ا لطائيف ومن االستغالل احلزيب الضيق ،مكا يتوجب عىل احلركة
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السياسية ،وخصوصا الدميقراطية ،تقدمي لك العون للحركة العاملية

ووحدهتا ،مبا يف ذلك التوافق عىل براجم معل مشرتكة لصاحل وحدة

العامل ومطالهبم العادلة.
واخرياً من األمهية مباكن متابعة وتفيذ القرارات والتوصيات ال
تضمنهتا الدرإسات القمية اليت مت اعمتادها يف املؤمتر العام الثاين لالحتاد

العام لنقابات معال البحرين والذي انعقد يف الفرتة  29سبمترب-

1

أكتوبر

2012م ،واليت اش متله ،-أمه املحاوراليت هلا عالقة باحلركة النقابية

العاملية مثل :منط االقتصاد البحريين الراهن وما ينبيغ أن يكون هيلع
وحتديات احلركة النقابية العاملية ،ومتطلبات االصالح احلقييق لسوق

العمل ودور احلركة النقابية ،ومتطلبات وحتديات هذه احلركة يف دمع
الشباب والنساء ومتكيهنام سواء يف سوق العمل أو جذهبم للنقابات العاملية،

واملوامئة بني أنمظة التعلمي والتدريب ،والعاملة املهاجرة ،والرؤية املطلوبة
بشأن الترشيعات العاملية ،وباألخص قانون العمل الذي مت افراغه من بعده
االجمتايع وجعل نفوذ صاحب العمل كبرية وعىل حساب العاملواملوظف.

وخالصة هذه التوصيات تتمثلفي المطالب التالية:

-1

رضورة تصديق احلكومة عىل االتفاقيات ومباديء احلريات

النقابية وحق التنظمي واملفاوضة اجلماعية والتشاور الثاليث ،ومن أمه تلك
االتفاقيات يه:

-

االتفاقية الدولية رمق ( )87بشأن احلرية النقابية ومحاية حق

التنظمي.
-

ا التفاقية الدولية رمق ( )98بشأن حق التنظمي وا ملفاوضة

اجلماعية.
-

االتفاقية الدولية رمق (  )135بشأن توفري احلماية والتهسيالت

للعامل.
-

االتفاقية الدولية رمق ( )154بشأن تجشيع املفاوضة اجلماعية.
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-

-2

االتفاقية الدوليةرمق ( )144بشأن لتشاور لثاليث.

عدم تصديق احلكومة عىل بعض االتفاقيات المثان األساسية

إلعالن املباديء واحلقوق األساسية الصادر عن منمظة العمل الدولية ويه:
-

االتفاقية الدوليةرمق( )87و()98
االتفاقية الدولية رمق ( )100بشأن مساواة العالوالعامالتيف
ملشار إلهيام أعاله.

األجر عن معل ذي قمية متساوية.
عملا إن بايق االتفاقيات اخلمس األسياسية من اإلعالن املذكور قد
مت التصديق علهيا من قبل حكومة البحرين ويه:
-

االتفاقية الدولية رمق ( )29و ( )105بشأن العمل اجلبري.
االتفاقية الدولية رمق ( )182بشأن حظر أسوأ أشاكلعمل

األطفالواالجراءات الفورية للقضاء علهيا .واالتفاقية الدولية رمق ()138
بشأن احلد األدىن لسن االستخدام.
-

-3

االتفاقية الدولية رمق ( )111بشأن المتيزييف االستخدام واملهنة.

عدمتجاوب احلكومةمعطلب االحتاد لعام لنقابات معال

البحرين بتشكيل جملس اقتصادي اجمتايع وجملس أعىل لألجور من
أطراف االنتاج الثالثة وخرباء من ذوي االختصاص.

-4

اعادة النظر بشلك جذري يف قانون العمل حبيث تعاد

لملكتسبلت العاملية اليت حذفت منه حتت ضغط املنمظات املالية والنقدية

العاملية ،ومراعاة البعد االجمتايع فيه.

-5

التوقف عن االجتاهات الرمسية الراهنة يف رضب الوحدة

العاملية واحلراك العاميل من خالل استغالل مبدأ التعددية النقابية-

حكق يراد به باطل-

يف إنشاء نقابات جديدة تتصارع فميا بيهنا ،فإذا

اكنت احلكومة تؤمن هبذا املبدأ لوافقت عىل تشكيل النقابات
للعاملينيف القطاع احلكويم.
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