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نعيش أفراح الطبقة العاملة

املقدمة

ــة، يــوم التضحيــات والنضــال يف ســبيل الغــد الواعــد  كعادتنــا كل عــام نحتفــل باليــوم العاملــي للطبقــة العامل
اخلالــي مــن اســتغالل اإلنســان ألخيــه اإلنســان، غــٍد تســود فيــه العدالــة واحملبــة لــكل البشــر مــن دون جشــع أو 
ظلــم، وقــد يبــدو ذلــك حلــم الطبقــة العاملــة حلــم الفقــراء والبســطاء، ولكنــه هــو حلــم البشــرية جمعــاء وأمــل 
ُــقدم النظــم الرأســمالية التــي ترســخ مبــادئ االســتغالل وغيــاب العدالــة يف توزيــع  ــم تـ أطفــال املســتقبل، فل
الثــروة البديــل األفضــل للبشــرية وضمــن دائــرة أقليــة مالكــة وســواد أعظــم مــن البشــر وباملاليــني ال ميلكــون 

إال فقرهــم امللــيء بالعــوز واحلرمــان والبطالــة واملــرض الــذي يترافــق مــع جوعهــم وباملــوت البطــيء. 

ــة  ــا والعوملــة واألمتت ــق طفــرة التكنولوجي ــت قــد جنحــت حضــارة الرأســمالية املتوحشــة يف حتقي ــه إذا كان إن
وغــزارة اإلنتــاج فقــد فشــلت يف أن حتقــق رفاهيــة اإلنســان وخلــق حيــاة كرميــة لــه، بــل علــى العكــس زادت مــن 
تعاســته وشــقائه ليتحــول إلــى عبــد آللــة االســتغالل، وبــدل أن توظــف تلــك اآللــة خلدمتــه وســعادته ورفاهيتــه 
ــو كصــراع بــني األفضــل  ــا املغــزى التاريخــي لذكــرى ماي ــه وجوعــه، وهــا هن ــق بطالت ــى ســبب خلل ــت إل حتول
واألســوأ بــني الســواد األعظــم مــن البشــر وأقليــة وحفنــة مــن البشــر تعيــش علــى شــقاء اآلخريــن وكدحهــم 

واســتغالل قــوة عملهــم وحياتهــم وحقهــم يف العيــش الكــرمي.

إن تســامي نضــال الطبقــة العاملــة علــى مــر العصــور هــو نضــال مــن أجــل احليــاة األفضــل، ومــن أجــل لقمــة 
العيــش األكــرم، وقــد جتســدها وتلخصهــا حتســني ظــروف العمــل واألجــور العادلــة واحلــق يف كفالــة املســتوى 
املعيشــي الــذي يليــق بكرامــة اإلنســان علــى وجــه كوكبــه، فهــو النضــال مــن أجــل القضــاء علــى املــرض والفقــر 
والبطالــة ولتعيــش اإلنســانية حضارتهــا احلقيقيــة التــي ال ميكــن أن تســتقيم مــع مبــادئ االســتغالل واالحتــكار 
وغيــاب العدالــة، وال ميكــن التســتقيم بــني أقليــة تتحكــم ومتلــك كل شــيء وأغلبيــة ال متلــك حتــى قــوت يومهــا.

إن األول مــن مايــو هــو عيــد البشــرية يف وجــه كافــة أشــكال االســتغالل والعبوديــة، إنــه يــوم اإلنســان العاملــي 
ــادئ اإلنســانية يف عالــم البشــر املتحــرر  ــا نحــو أســمى املب ــة ويتخطاه ــذي يتجــاوز كل احلواجــز الصنمي ال

واملتقــدم. 
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األول من مايو يزيدنا 
إصرارًا بحقوقنا ومكاسبنا

 بقلم / الرفيق علي البنعلي  
رئيس نقابة عمال ألبا

ضيوفنا الكرام أيها األخوة العمال أيتها األخوات ،،،

 الزلنــا نتواصــل معكــم بإحتفاالتنــا البهيجــة مبناســبة األول مــن مايــو وبرغــم كل الظــروف يظــل إحتفالنــا بيــوم 
العامــل العاملــي يومــاً مجيــد يشــع بريقــاً ويزهــر أمــاًل وتفــاؤل باألفضــل وباجلديــد وبالغــد الواعــد هكــذا هــي 
الطبقــة العاملــة وهكــذا هــو نضالهــا الــذي ال ينضــب مــن أجــل ظــروف عمــل أكثــر حضاريــة وتطــور وأجــور 
عادلــة ال ينقــص عليهــا إرتفــاع األســعار وتكاليــف املســتوى املعيشــي، أجــور حتقــق احلــد األدنــى مــن العيــش 
الكــرمي لصانعــي ومنتجــي خيــرات العالــم بقــوة عملهــم والتــي ال ميلكــون غيرهــا ويتحكــم بهــا مــن ميلــك وقــادر 
علــى اإلســتبداد بهــا والبطــش بحقوقهــا، هــو الصــراع الطبقــي احملــرك والدينمــو األبــدي يف عجلــة التاريــخ 
ومســارها الــذي ال يعــود للــوراء وميضــي ُقدمــاً نحــو األمــام ليحقــق إنســانية اإلنســان وكرامتــه وذاك هــو معيــار 

حضــارة عصرنــا وتطــوره.

إن نقابــة عمــال ألبــا لتشــعر مبســؤوليتها اليــوم أكثــر ممــا مضــى جتــاه احلركــة النقابيــة والعمــل علــى جتذيــر 
جتربتهــا وتطويــر أدائهــا وبــذات املســتوى جتــاه أعضاؤهــا ويف الدفــاع عــن حقوقهــم ومكتســباتهم والنضــال 
معهــم وبهــم نحــو األفضــل واألرقــى وكان مــن املؤســف هــذا العــام أن تشــاء الظــروف أن ال نخــرج مبســيرة األول 
مــن مايــو والتــي أعددنــا لهــا شــعار ال للعقــود املؤقتــة للتعبيــر عــن قضايانــا وهمــوم احلركــة النقابيــة واملؤســف 
لــه أكثــر أن نفاجــأ بقــرار مجلــس اإلدارة بوقــف الزيــادة الســنوية يف العــالوة اإلجتماعيــة، إال أن كل ذلــك لــم 
مينعنــا أن نواصــل إحتفاالتنــا بــاألول مــن مايــو وحفلنــا الفنــي هــذا لهــو خيــر دليــل علــى ذلــك أمــا موقفنــا مــن 
قــرار مجلــس اإلدارة الغيــر منصــف والغيــر مبــرر فســيظل موقفــاً ثابــت ولــن نســاوم عليــه وســنّعبر عــن رفضنــا 
للقــرار بكافــة األشــكال املناســبة وســنناضل مــن أجــل الدفــع بالعــدول عنــه وإلغــاؤه وســتلتزم نقابــة عمــال ألبــا 
بثوابتهــا وحتقيــق إرادة أعضاؤهــا وعمالهــا بــكل وفــاء وتفانــي فالعــالوة اإلجتماعيــة مــن مكتســبات العمــال وال 

يجــوز املســاس بهــا بــأي شــكل مــن األشــكال.

إننــا بــكل صــدق وأمانــة نعاهــد أخواننــا العمــال بأننــا ســنلتزم مبســؤولياتنا ودون هــوادة وســنعمل مــن أجــل 
احلفــاظ علــى مكاســبنا وحقوقنــا بــكل أمــل وعزميــة ومــن دون إنفعــال أو ردود أفعــال وســنكون دومــاً يف خدمــة 
العامــل والبلــد هــو شــعارنا لألبــد. وكل الشــكر لــكل مــن تضامــن معنــا وناصرنــا يف موقفنــا. أمــا بخصــوص 
ــة  ــا فرصــة إقام ــي أتاحــت لن ــار والت ــن واآلث ــة البحري ــات الشــكر لرئيســة هيئ ــع أســمى آي ــا هــذا فنرف حفلن
احلفــل والشــكر موصــول لــكل مــن شــاركنا يف حفلنــا وعمــل علــى إجناحــه والتحضيــر لــه هــذا احلفــل الفنــي 
الــذي أردنــا لــه أن يكــون جــزء ال يتجــزأ مــن إحتفاالتنــا بــاألول مــن مايــو  فــكل عــام وأنتــم بخيــر وحتيــة نضاليــة 

لعمــال ألبــا وللطبقــة العاملــة البحرينيــة ولــكل عمــال العالــم.
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البروليتاري اآلتي
من احلورة

بقلم / الرفيق الدكتور حسن مدن 
ينتســب جليــل عمــران احلــوري الــى تلــك الفصيلــة املقدامــة مــن رواد احلركــة النقابيــة وقــادة النضــال العمالــي 
التــي وضعــت مداميــك العمــل النقابــي يف البحريــن، يف زمــن كانــت فيــه الفرائــص ترتعــد مــن مجــرد ذكــر كلمــة 
نقابــة، فمــا بالــك بالعمــل يف ســبيل تأســيس النقابــات، والــى هــذه الفصيلــة تنتســب أســماء أخــرى المعــة يف 
تاريخنــا العمالــي والنقابــي ال يتســع املجــال هنــا لتعدادهــا، ونخشــى أن نســهو عــن ذكــر أحدهــا أو بعضهــا لــو 
حاولنــا ضــرب األمثلــة فقــط، لــذا نكتفــي بتوجيــه حتيــة النضــال لهــم جميعــاً، ملــن غــاب منهــم، كمــا هــو شــأن 

جليــل عمــران احلــوري نفســه، وندعــو بطــول العمــر لالخريــن.
كان جليــل عمــران احلــوري ورفاقــه يف زمــن اجلمــر يؤسســون اللجــان العماليــة وينظمــون االضرابــات ويقــودون 
املســيرات واالحتجاجــات دفاعــا عــن حقــوق العمــال ويف ســبيل إطــالق حريــة العمــل النقابــي، وكانــت ضريبــة 

كل ذك مكلفــة: االعتقــال والســجن والفصــل مــن العمــل واحملاربــة يف الــرزق.
كل ذلــك لــم يثــن جليــل احلــوري عــن مواصلــة نضالــه ومتســكه بحقــوق الطبقــة العاملــة التــي ظــل فخــوراً بكونــه 
أحــد أبنائهــا األوفيــاء، واســتمر يف ذلــك حتــى آخــر حلظــة يف حياتــه، أو كمــا جــاء يف بيــان املنبــر التقدمــي 
الــذي نعــى فيــه الفقيــد: »حتــى الرمــق األخيــر باملعنــى احلــريف للكلمــة«، حيــث ال مجــاز هنــا وال توريــة، ومــا 
الصــور املنشــورة لــه يف الصحــف، قبــل هنيئــات مــن إســالمه للــروح، وهــو يهتــف يف اعتصــام نقابــة املصرفيــني، 
ــان  ــة املاليــة ، إال البره ــني يف املصــارف، حتــت تأثيــر األزم ــى التســريحات يف صفــوف العامل احتجاجــاً عل

الســاطع علــى ذلــك.
عندمــا كنــا لــم نــزل تالميــذ يف املدرســة، كان اســم جليــل عمــران مضــرب املثــل يف الشــجاعة، حيــث كان دائمــاً 
ــاً بحقوقهــم، ويف مقدمتهــا حــق  يف مقدمــة صفــوف مســيرات العمــال منــذ ســتينيات القــرن املاضــي مطالب
تشــكيل النقابــات. مــن احلــورة، مــن فريــق احلــدادة يف قلــب احلــورة، أتــى هــذا البروليتــاري العنيــد، مــن قلــب 
ذاك الزمــن املتقــد بالوعــود، حيــث كانــت احلــورة فيــه مصهــراً انســانياً فريــداً للمناضلــني مــن شــتى األعــراق 
واملذاهــب والتحــدرات، يجمعهــم حــب الشــعب والوطــن، ويقدمــون النمــوذج الراقــي يف األخــوة اإلنســانية 
والكفاحيــة املتعاليــة علــى كافــة املظاهــر الشــوفينية واملذهبيــة والعنصريــة، ويف هــذا املصهــر اإلنســاني 

العجيــب تربــى وناضــل جليــل احلــوري، مــع بقيــة رفاقــه.
تغيــرت أمــور كثيــرة يف البحريــن وأصبحــت النقابــات أمــراً واقعــاً، وكان جليــل ســعيداً برؤيــة بعــض ثمــار 
كفاحــه وكفــاح رفاقــه تتحقــق، لكنــه لــم يكــّف عــن مواصلــة العمــل يف ســبيل املزيــد، وحمايــة احلقــوق املكتســبة  
مــن أي تعــٍد عليهــا، ففــي ظــروف العلنيــة واصــل جليــل احلــوري مــا لــم ينقطــع مــن نضالــه يف صفــوف املنبــر 
التقدمــي، فــكان حاضــراً يف كل األنشــطة والفعاليــات، رغــم رغــم تقــدم الســن بــه، وتدهــور حالتــه الصحيــة 
التــي حملتــه إلــى رحلــة عالجيــة إلــى أملانيــا، وكان بذلــك يقــدم أمنوذجــاً يحتــذى بــه مــن قبــل األجيــال 

اجلديــدة مــن الشــباب، ورداً بليغــاً علــى هــواة الثرثــرة الفارغــة. 
وتشــاء األقــدار أن تختــار جلليــل عمــران احلــوري نهايــة تليــق بتاريخــه النضالــي الناصــع.  كان زمــالؤه 
يحرصــون علــى املــرور عليــه يف بيتــه، ليأخــذوه بالســيارة إلــى حيــث يقــام نشــاط عمالــي، هــذه املــرة حيــث 
االعتصــام الــذي دعــت إليــه نقابــة املصرفيــني احتجاجــاً علــى التســريحات اجلائــرة يف القطــاع املصــريف، لــم 

يفعــل الرفــاق األمــر نفســه رأفــة بصحتــه، لكنــه اســتقل النقــل العــام وأتــى وحيــداً، وقطــع املســافة مــن موقــف 
احلافلــة إلــى حيــث التجمهــر مشــياً، ومــا أن تناهــت إلــى مســامعه هتافــات العمــال حتــى اســتعاد لوهلــة 
ــن ارتســمت  ــول أحــد احلاضري ــا يق ــاه كم ــى محي ــف، وعل ــة الصفــوف يهت ــوم كان يف مقدم ســنوات شــبابه ي

ــت متقــدة.  بســمة الرضــا ألن جــذوة النضــال التــي ســاهم يف إشــعالها ظل
  ويف حمــاس راح يجــاري العمــال الشــباب يف الهتــاف بأعلــى صوتــه، بــذات اإلميــان واحلمــاس اللذيــن كان 
عليهمــا وهــو ملــا يــزل شــاباً، لكــن قلبَــُه املنهــك خذلــُه هــذه املــرة، حــني خــّر ميتــاً بــني أيــدي رفاقــه، كانــت تلــك 

تلويحــة الــوداع األخيــرة للرجــل الــذي مــات شــامخاً، بــكل عنفــوان املناضــل وعزميتــه. 
املصــور البــارع والصحــايف مــازن مهــدي التقــط صــورة ملــكان احلــدث: برجــا املرفــأ املالــي بــكل مــا يرمــزان 
لــه مــن ســطوة للمــال، حيــث اعتصــم املعتصمــون، يبــدوان شــامخني صاعديــن يف اجتــاه األعالــي، ويف أســفل 
املبنــى علــى ســاحة مــن العشــب األخضــر جثمــان الفقيــد ملفــوف مبــالءة بيضــاء محــاط برفاقــه الذيــن 
اغرورقــت أعينهــم بالدمــوع وهــم يتبادلــون التعــازي. هــذه الصــورة يجــب أن تخلــد، ليــس ألنهــا شــاهدة علــى 
ــروة  ــى نهــج ضاعــف ث ــة والشــرف والكرامــة عل زمــن فحســب، وإمنــا هــي جتســيد الحتجــاج مفعــم بالرجول

األغنيــاء وزاد فقــر الفقــراء فقــراً.
مــا أحوجنــا الــى أن نتعلــم الــدروس مــن ســيرة هــذا املناضــل الصلــب، ومــا أحــوج احلركــة النقابيــة يف البحريــن 
ــي،  ــي والنضــال العمال ــى أن جتعــل مــن هــذه الســيرة، كمــا مــن ســيرة ســواه مــن رواد العمــل النقاب ــوم إل الي
منــارًة يهتــدى بهــا، مــن أجــل ان يعــرف اجلميــع أن نيــل حريــة تشــكيل النقابــات الــذي ينعــم بــه عمالنــا اليــوم، 
ــة، وعانــى جليــل عمــران احلــوري ورفاقــه مــن األهــوال الشــيء الكثيــر يف  قدمــت يف ســبيله تضحيــات جليل
ســبيل بلــوغ مــا بلغنــاه. ولعــل يف ذلــك مــا يلهــم العمــل يف ســبيل بنــاء احلركــة النقابيــة البحرينيــة علــى أســس 
ــل احلــوري  ــه تشــكل جلي ــه ومن ــذي ب ــى صفــاء ذلــك املصهــر اإلنســاني املتجــرد ال ــا إل ــة جامعــة، تعيدن وطني

وأبنــاء جيلــه مــن رواد احلركــة النقابيــة. 
يف حياة ورحيل هذا املناضل النقابي ما يرتقي إلى مثابة العمل الروائي أو الدرامي . 

  

§ كاتب ومفكر وطني من البحرين
§ األمني العام للمنبر التقدمي في البحرين 2002 - 2012 

§ أشرف على إصدار عدد من الدوريات الثقافية الرصينة بينها: »الرافد«، »دراسات«
  )في دولة االمارات العربية املتحدة(، و«البحرين الثقافية«)في البحرين(. 

 § واختارته منظمة »اليونسكو« عضًوا في جلنة حتكيم جائزة الثقافة العربية التي متنحها املنظمة في دورتها الثانية 
   ملدة أربع سنوات.

§ ُمنح في العام 2009 جائزة ترمي عمران التقديرية لتميزه في كتابة العمود الصحافي ومجمل عطائه الثقافي واإلعالمي. 
 



1213

بني إعتصام اليوم 
وإضراب األمس يف ألبا

  بقلم / الرفيق  غازي احلمر

شــريط الذاكــرة املكانيــة والزمانيــة قــد يُقبــر أحيانــاً يف ِقدمــه ولكــن تأتــي حلظــات وأحــداث ومواقــف تيقظــه 
ــا إلــى ماضــي قــد يتالقــى مــع احلاضــر وإن بصــور مختلفــة ومشــاهد متباعــدة ولكنهــا  بالصدفــة لتعــود بن

أيضــاً ليســت بعيــدة كثيــراً وكأن الزمــن يُعيــد إنتــاج نفســه ليحــرك فينــا ذاكرتنــا البعيــدة.

نعــم باألمــس بعــام 1974 أضــرب عمــال ألبــا بعــد أن أقدمــت إدارة الشــركة علــى فصــل مجموعــة مــن العمــال 
ــت األجــور يف أحســن األحــوال  ــك الوق ــت يف ذل ــم وأجورهــم وكان ــم بتحســني ظــروف عمله بســبب مطالبته
ســتون دينــاراً ويف ظــل ظــروف عمــل ال شــبيه لهــا إال القــرون الوســطى...!! أو العصــر احلجــري، وقــد كانــت 
اإلدارة املتصلفــة يف غالبهــا مــن العمالــة الوافــدة األوربيــة حتديــداً فلــم يكــن ســاعتها يف اإلدارة قيــادات 
وطنيــة إال فيمــا نــدر أمــا الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع فكانــت بالــكاد تصــل إلــى 120 ألــف طــن فقــط وأشــارت 
الشــواهد يف ســاعتها علــى أن العمــل النقابــي كان مــن احملرمــات ورمبــا ذلــك مــن أحــد األســباب التــي دعــت 
إدارة الشــركة تضييــق اخلنــاق علــى النقابــة الوليــدة ســاعتها ودفعهــا قهقريــاً للجــوء لإلضــراب العــام لإلجهــاز 

عليهــا وضــرب قيادتهــا يف أجــواء متوتــرة سياســياً.
 ففــي ذلــك الزمــن كان اإلضــراب العمالــي هــو اللغــة والســالح الــذي يلجــأ إليــه العمــال تعبيــراً عــن موقفهــم 
فســاعتها لغــة احلــوار والتفــاوض وإحتــرام احلقــوق كانــت أيضــاً مــن احملرمــات ومــن املســتحيل أن يلجــأ 
العمــال لإلعــالم لتوضيــح موقفهــم أو التعبيــر عــن رأيهــم والويــل ملــن يفتــح فمه....ليقــول كلمــة حــق واجلديــر 

بالذكــر بأنــه يف ذلــك الوقــت ال يوجــد يف قامــوس احلركــة العماليــة مــا يســمى باإلعتصــام...!!

اليــوم املشــهد والواقــع يختلــف كثيــراً عمــا كان عليــه وإن كان الصــراع ظــل باقيــاً بأشــكال حداثيــة مبــا معنــاه 
الزال العمــال يف حالــة مطالبــة ودفــاع عــن حقوقهــم والزالــت إدارة الشــركة ال متلــك حلــوالً ومخــارج إال 
بتقليــص مكاســب العمــال وإفتــراس حقوقهــم وهــذا مــا أقــدم عليــه مجلــس اإلدارة مؤخــراً حيــث أصــدر قــراراً 
بوقــف الزيــادة الســنوية للعــالوة اإلجتماعيــة للعمــال هكــذا بجــرة قلــم وبشــكل أثــار إســتغراب الــكل ألنــه قــرار 
جــاء بــال مبــرر أو مســوغات مقنعــة ســواء للعمــال أو للــرأي العــام يف ظــل وضــع إقتصــادي جيــد إلدارة الشــركة 

وعملياتهــا اإلنتاجيــة وكذلــك أرباحهــا. 

إن شــركة ألبــا لــم تعــد كمــا يف الســبعينات وعلــى كل األصعــدة فهــي اليــوم شــبه حكوميــة وأغلــب قياداتهــا 
ــي تفاخــر بنســب  ــى إنهــا مــن الشــركات الت ــع باإلضافــة إل ــي يفخــر بهــا اجلمي ــة الت مــن الكفــاءآت البحريني
البحرنــة فيهــا وعــالوة علــى كل هــذا الواقــع فالوضــع العمالــي وواقعــه يختلــف عمــا كان عليــه يف الســبعينات 
فهنــاك حريــة عمــل نقابــي ومكاســب وحقــوق عديــدة أجنزتهــا نقابــة عمــال ألبــا بالتوافــق مــع إدارة الشــركة 
ومبــا يعكــس تقاســم املصالــح املشــتركة بــني طــريف اإلنتــاج وترســيخ العالقــات الطبيــة وإســتقرارها ومــن يــرى 
ــة  ــم نحــن نعيــش مرحل ــى القــرار املتعــارض مــع مصاحلهــم يكتشــف ك ــا وإعتراضهــم عل إعتصــام عمــال ألب
مختلفــة مــن الزمــن ببصمــات املشــروع اإلصالحــي وهامــش احلريــة يف احلركــة النقابيــة والدميقراطيــة 
املتوفــرة والــذي عكســته نقابــة عمــال ألبــا بــكل حضاريــة ومســؤولية وطنيــة فهــي برهنــت إنهــا ليســت بنقابــة 
صداميــة بــل مســؤولة وتســتعيض عــن اإلضــراب باإلعتصــام للتعبيــر عــن موقفهــا وبوســائل اإلعــالم املتاحــة 

وهــذا مــا لــم يكــن متوفــر يف فتــرة الســبعينات وأجوائهــا التأزمييــة. 

إن تلــك املفارقــة لهــي مفارقــة إيجابيــة علــى الطرفــني وعلــى مجلــس اإلدارة إدراكهــا ومراعاتهــا وتقديــر 
تداعياتهــا والكــرة يف مرمــاه اآلن إن صــح التعبيــر وبيــده مفاتيــح حــل األزمــة التــي أحدثهــا قــراره املتســرع 
الــذي لــم تتــم فيــه مراعــاة مكتســبات العمــال وجهودهــم املخلصــة واملتفانيــة يف عملهــم والتــي أوصلــت إنتاجيــة 
الشــركة إلــى مواقــع متقدمــة وتنافســية علــى املســتوى العاملــي. والشــك علــى أن عمــال ألبــا وقيــادة نقابتهــم 
لهــا كل احلــق يف اإلعتصــام واإلعتــراض علــى قــرار مجلــس اإلدارة الــذي ميــس مكتســباتهم وهــم يف ذلــك ال 

يقفــون لوحدهــم بــل تدعمهــم كل احلركــة النقابيــة احملليــة والدوليــة.
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عدد هائل يحيط باملواطنني هم العمال األجانب الفقراء، ال عالقة لهم بحب الوطن أو االهتمام به.
ال يهمهم ما يحدث، ال تعرف أصاًل ما يحدث، عيونُهم مألى بالالمباالة أمام ما يجري. 

يأتــون ممغنطــني نحــو املــادة الثمينــة، عقولهــم مكرســة حــول شــروطها وظروفهــا وإمكانيــات خرقهــا للحصــول 
علــى أكثــر منهــا، يجثمــون يف أي شــروط عيــش، يف أي شــوارع، يف أي بيــوت، بهــدف أن تبقــى مــن األجــور 
أرقــام كثيــرة جزيلــة متــد الوطــن احلقيقــي، اآلخــر باحليــاة، بالوجــود، بالتطــور، بتغييــر أبــواب مهترئــة وعظــام 

نخــرة.

ال مبــاالة غريبــة جتــاه الشــارع ونظافتــه أو وســاخته، جتــاه التلــوث والصــراخ والنــار واحلطــام، جتــاه املياديــن 
واحلدائــق، جتــاه الشــواطئ.

)أنا جئُت ألنتزَع ماالً ولسُت معنيا بأرضكم وبلدكم!(. 
كائنــات غريبــة فوضويــة املجــيء، مــن كل أقطــار الدنيــا ســحبت مبصاصــات، تتجمــع بأشــكال فجــة مــن 
املصادفــة والغرابــة: فثمــة كائــن يعيــش يف قدســية متعاليــة، يغطــي زوجتـَـه وبناتــه بالثيــاب واألحجبــة، وأمامــه 

امــرأة حديثــة ســافرة عارضــة للجمــال تطلــق املوســيقى وتعلــم أوالَدهــا وبناتهــا علــى الفنــون واحلريــات. 
مــا يوحدهــم هــو ضربــات املؤجــر للزيــادة املطــردة القاســية يف اإليجــار ثــم تــرك العمــارة مثــل حصالــة صدئــة 
تشــرب النقــود بــال مشــاعر مــع بعــض التحســينات اخلارجيــة الزائفــة، لكــي تتألــق أمــام القانــون غيــر البصيــر، 

وليســتمر امتصــاص املعــدن الثمــني وهــذه الكائنــات تقــاوم هــذا العصــر النقــدي كل يــوم بــال جــدوى. 

ــد  ــٌة مشــوهة بع ــات غريب ــة، كائن ــة مهترئ ــا، أرصف ــدروب بفضالته ــذرة متــأُل ال ــض، محــالٌت ق الشــوارع تفي
ــا مــن الطحــني املغســول بالدهــن  ــأكُل أي شــيء لتبقــى تلتهــم صحون ــة، ت عواصــِف املعامــل واملغاســل والغرب
ــاد طبخــه مــرارا، كل هــذا ال يهــم، اجلــدوى يف فيــض النقــود، هــذا الســحر الــذي جــاءوا إليــه.  الكثيــف املُع
لكــن الدراكــوال االجتماعيــة ال تتوقــف عــن التهــام الضحايــا، تفتــح أشــداَقها حلضورهــم، واســعة مثــل نيــران 
ــون يطيــر  اجلحيــم، تــأكل الشــباَب والشــيوخ واألطفــال، حتيــل دموعهــم وعرَقهــم إلــى نقــد مضــيء وورق مل

فــوق العالــم. 

خطــوط هواتِفهــم تشــتغل مــع اخلــارج، الذبذبــات احلــارة موجهــة إلــى األوطــان احلقيقيــة، تعيــش بأجســادها 
املضنــاة احملروقــة امللســوعة املقطوعــة وأيديهــا احملروقــة يف التنانيــر واألفــران واملســالخ، وخطــوط نقاالتهــا 
تبقيهــا يف األوطــان النائيــة، وراء البحــار، ترفــرف هنــاك بأرواحهــا، تســمع صرخــات األطفــال ومشــكالتهم 
ــب، أو احمُلاطــة  ــوت املهروســة بالضرائ ــواخ والبي ــزارع واألك ــم، وهــي متضــي بالباصــات حتــادث امل وأوجاعه

أغلبية ال حتب الوطن
  بقلم / الكتاب و املفكر 
الرفيق عبداهلل خليفة

بالســيول املفاجئــة والصراعــات الدمويــة، تكلــم األمهــات اللواتــي ينتظــرن املعاشــات والشــيكات التــي تخصــم 
منهــا البنــوك، حلمــاً كثيفــاً، تتــوزع أشــكال البنــوك مــن كائنــات عمالقــة أشــبه بالديناصــورات حتــى دكاكــني 

صغيــرة حتســب النمــل البشــري وهــو يريــق دمــه مــن أجــل أطفــال ونســاء وشــيوخ. 

صرخــات وكلمــات حارقــة مدويــة تنطلــق مــن هــذه احلناجــر يف كل مــكان، خيــوط الهواتــف الالمرئيــة تشــتعل 
بالقبــل احلــارة واآلهــات والتمنيــات واالنتقــادات والشــتائم، تســأل عــن مزرعــة اختنقــت، وعــن أطفــال نقلــوا 
إلــى الطــوارئ أو غرقــوا يف الفيضانــات، وتنتقــل دمــوع كثيفــة عاجــزة عــن احلــراك والســفر، وعــن املســاعدة، 

حتــى تتجمــع يف الليــل يف الظلمــات أو األنــوار احلــادة لتنســى وتصــرف آخــر الدمــوع. 

ــا،  ــا ومرافَقه ــد جدرانه ــن الداخــل، تفق ــرئ م ــة، تهت ــاغ الكاذب ــة باألصب ــن اخلــارج، الزاهي ــة م ــارة امللون العم
وحــني يخــرج املســتأجر يكــون قــد قضــى علــى روحهــا وشــبابها، ولكــن صاحــب العمــل يقــول هــذا هــو العامــل 
ــه ال  ــة مســاملة، لكن ــاد، طيع ــد امليع ــاد وتخــرج بع ــم، وحتضــر يف امليع ــد ال تتأل ــة مــن حدي ــده قطع ــذي نري ال
يبصرهــا مــن الداخــل وقــد نخــرت مثــل الشــقة، ال تعيــش إال بجســد بــال روح، وتعمــل بــال فــن وال ابتــكار، شــكل 
معبــأ بالتضليــل، ويف أي حلظــة مــن غفلــة تلتهــم يدهــا مــا يف اخلزانــة مــن تعــب ســنني وتفــر يف ملــح البصــر 

ويف نــوم املطــارات وامللفــات واالنتربــول. 

البلــد البعيــد هنــاك، الوطــن احلقيقــي احلبيــب، هــو الــذي متضــي إليــه اآلهــات واحلنــني والنقــود، ال يــرى إال 
إيــاه، فــال يشــعره أحــد هنــا بأنــه جــزء مــن هــذا الوطــن، فهــو مجــرد آلــة غيــر محبوبــة مكروهــة جــاءت لتقــدم 
مهمــة مــا ومتضــي بعــد أن تأخــذ حصتَهــا مــن املعــدن، ال أحــد يســألها عــن نظافــة الزقــاق الــذي تعيــش فيــه، 
وال حتــى عــن صحــة القطــط والــكالب، ال أحــد يعبــأ بقصتهــا ومعاناتهــا، واليــوم مبــارك حــني ترحــل وقــد 

مــألت جيوبهــا مــن قلــوب األطفــال وآذان النســاء الذهبيــة! 

أخبار اخلليج 6 يناير 2011 

§ أبرز كتاب البحرين في مجال القصة القصيرة و الراوية و الكتابات النقدية و الفكرية.
§ انضم لصفوف جبهة التحرير الوطني البحرانية في ستينيات القرن املاضي.

§ عضو مؤسس في أسرة و ادباء و الكتاب في البحرين.
§ عضو جمعية القصة و الرواية.

§ كاتب في صحيفة اخبار اخلليج حتى وفاته. 
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هذا البحُر التوجُعنى كلماتُه ..
مدَّ اليَّ مشانَقُه الغضبى .. 

ذاكرةُ تبعث احزاَن املاضى ُمواالً َغجرياً ،
يف لوِن الدمِع االسوْد 

يف منديلِ  امرأٍة , أو طفلْة 
تستذكُر أياَم التاريِخ القاِتْ

 وجُع الساعاِت املرِة , و الشوُق القاتْل
للعاشِق حنَي يعوُد على أكتاِف النعِش مغطًى 

حتملُه األذرع مقتوالً يف ُعمِق املاِء الوحشْي
-----------------------------------------------

يا هذا البحُر العالُق يف ذاكرتى ُمواالً 
من يدرى تََعَب الغواصنَي املوتى ؟ 

كرى؟ من يدرى ما لوُن احلدِث الفاجِع , يوَم الَذّ
من يدرى اّن املوَج القاَت لونه

قد اودع محراِب املوِت ُعراةَ الصياديَن واحالَم الصبيْة ؟ 
من يدرى ان االعماَق العطشى 

تتفجر يف ذاكرِة املاِء االزرِق ثورةْ ؟
من يدرى ....َمْن ؟ 

-------------------------------------------------
حنَي تعوُد الى ذاكرِة املاِء الفاسْد

 تتجلى صورةُ ذاك الزمِن العاِهْر 
قّواداٌ يَسبى وطنى جلَد بكارِتِه

املخبوَءِة يف تعِب االرِض العطشى بالثوراْت 
يا ذاَك الزمن الوحشّي الكاظم غيَظ الزهراِت املصلوبْة

هل تسمُح لي ان اٌبحَر يف حلظِة ِإعياٍء للذكرى ؟ 
هل تسمُح لي اْن أكشَف زيَف السنواِت

املمهورِة بالقهِر الطبقْي ؟ 
يوَم يجُئ املاّلٌك السادةُ باخلنجِر 

مفروساً يف حلِق صبّيات الفالحنْي؟

حديث صريح
مع بحر اخلليج

  بقلم / الرفيق الشاعر
 سعيد العويناتي

هل تسمُح لي ان أسأَل أمواَج املاِء ؟ 
سؤاالً يفصُح عن غضِب املنسينْي

يا ذاك الزمن الواقف رحًما يف ذاكرِة األَحياْء .
ُقل لي : 

هاّل تتكلُّم 
 حنَي املاءُ عذاْب
 و اخلبُز عذاْب

 و الذكرى فاجعُة 
و السوُس اليدُخُل يف خبِز املقهوريَن مَن

 الغواصنَي ,الفالحنَي , البحاريْن؟
قل لي:  ِإنَّ املاَء يزمجُر َغضباً ِمن ذاَك التاريِخ الفاجِع . 

دِة الوحشيِة  يا زيَف املاضي .. يا بحراً قد خانتَك عهوُد الرَّ
قل لي: 

يا هذا التاريخ امليَّت
 من يلعن هذا التاريَخ امليَِّت

 غير املنبوذيَن
وغير حفاة الفالحنَي

 و غير ذراري الفقراْء؟
يا ذاك املوت العالق يف ذاكرتي

 يا مواالً مكظوَم النبراِت ، 
استرخى عذاباِت املاضى

 فالزمُن امليُت , ال يبقى ميَّْت
 و املاءُ الزائُف ال يبقى يف هذى األرِض احُلبلى

 و التعُب اآلتى يتوالُد غضباً
يُنبُت يف احضاِن النسوِة 

عرساً ،  و سواعَد مفتولْة 
تدخُل يف ذاكرِة التاريِخ اآلتى

 َوهجاً يتناثُر يف قبضاِت اآلتنَي مَن الشمِس
حفاًة من زنزاناِت الفقر اجلاثم فوق اجُلزر النفطيْة .

يوليو 1975        
من ديوان » إليك أيها الوطن .. إليك أيتها احلبيبة«     
الطبعة األولى , البحرين , اغسطس 1976      

§ سعيد بن جعفر عبدالله العويناتي.
§ بكالوريوس علم اجتماع , العراق 

 § اشتغل محرًرا أدبًيا في مجلة »املواقف« البحرينية، وكان ينشر مقاالته ومتابعاته الصحفية 
   في الدوريات احمللية.

§ كان عضًوا بأسرة األدباء والكتاب بالبحرين.
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وألن الدســتور الكويتــي كفــل حريــة تكويــن اجلمعيــات والنقابــات فأشــهرت  نقابــة العاملــني بــوزارة األشــغال 
والهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة الســمكية  تأسســت عــام 1965  وأشــهر العديــد مــن النقابــات واجلمعيــات 

التــي تشــرف عليهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل.

وعلــى صعيــد األنشــطة املرتبطــة بالعمــل والعمــال اســتضافت الكويــت قبــل أيــام فعاليــات مؤمتــر العمــل 
العربــي الـــ 42 الــذي شــهد مشــاركة 19 وزيــراً و50 غرفــة مــن غــرف التجــارة و6 مجالــس اقتصاديــة و67 وفداً 
إقليميــاً وعربيــاً ودوليــاً ملنظمــات عماليــة وقــد هــدف إلــى التصــدي ملشــكالت ســوق العمــل يف العالــم العربــي.

وتزامنــت فعاليــات املؤمتــر الــذي عقــد للمــرة األولــى يف الكويــت مــع احتفــال منظمــة العمــل العربيــة مبــرور 
50 عامــاً علــى إنشــائها يف عــام 1965.

ويحتفــل االحتــاد العــام لعمــال الكويــت وجميــع نقاباتــه  بعيــد العمــال العاملــي يف األول مــن مايــو مــن كل عــام  
تقديــراً وعرفانــاً بالــدور الــذي يقــوم بــه العامــل يف نهضــة وتقــدم البــالد.

§ نائب رئيس مجلس إدارة  نقابة العاملني بوزارة األشغال العامة
§ األمني املالي ملجلة العامل الكويتية

§ رئيس جلنة الشباب العربي باالحتاد املهني للبناء واألخشاب  

 تأمني مستقبل الكويت
وحقوق العاملني

  بقلم / االستاذ  بدر حسني املطيري  

احتفلــت دولــة الكويــت بعيــد العمــال العاملــي »األول مــن مايــو كل عــام« تكرميــاً لســواعد بذلــت كل مــا لديهــا 
مــن جهــود لتحقيــق نهضــة البــالد وتقدمهــا وقدمــت الغالــي والنفيــس مــن أجــل تطــور البــالد وازدهارهــا.

وإميانــاً بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه القــوى العاملــة يف الكويــت بقطاعيهــا العــام واخلــاص يف تأمــني مســتقبل 
البــالد حــرص املشــرع علــى صيانــة حقــوق العاملــني، وقــد نصــت املــادة 22 مــن الدســتور الكويتــي علــى أن 
القانــون »ينظــم العالقــة بــني العمــال وأصحــاب العمــل« واشــترط أن يتــم ذلــك »علــى أســس اقتصاديــة مــع 

مراعــاة قواعــد العدالــة االجتماعيــة«.

ــت يف  ــد أن كان ــاب العمــل بع ــني العمــال وأرب ــة ب ــني وتنظــم العالق ــوق العامل ــل حق وجــاءت التشــريعات لتكف
الســابق محكومــة بقوانــني مســتمدة مــن األعــراف والتقاليــد مثــل قانــون الغواصــني الــذي صــدر عــام 1940.

وحملــت حقبــة اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي يف طياتهــا بــوادر تقنــني العالقــة بــني الطرفــني مبــا يحفــظ 
حقوقهمــا وترجمــت البدايــة احلقيقيــة لقانــون العمــل مبفهومــه العلمــي بقانــون )كادر عمــال احلكومــة( الــذي 

ت إقــراره عــام 1955 وقانــون )العمــل يف القطــاع األهلــي( الــذي ت إقــراره عــام 1959.

وحملــت املــادة 41 مــن دســتور دولــة الكويــت مســؤولية توفيــر فــرص العمــل للمواطنــني وأن تضمــن »عدالــة 
شــروطه« ونصــت املــادة 42 مــن الدســتور علــى عــدم جــواز فــرض عمــل علــى األفــراد واســتثنى املشــرع منهــا 
بعــض احلــاالت التــي »يعينهــا القانــون لضــرورة قوميــة ومبقابــل عــادل« وتــرك للمواطــن حريــة اختيــار نــوع 

العمــل.

ومنــذ اســتقاللها وقعــت الكويــت عــددا مــن االتفاقيــات التــي أقرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة )آي إل أو( 
الهادفــة إلــى حفــظ حقــوق العاملــني وتأمــني ســالمتهم، بينمــا شــهد عــام 1961 توقيــع الكويــت اتفاقيــة إلغــاء 
العمــل اجلبــري واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة اخلاصــة باحلريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم واتفاقيــة 

ســاعات العمــل واإلجــازات املدفوعــة والراحــة األســبوعية.

ويف عــام 1964 وقعــت الكويــت اتفاقيــة تفتيــش العمــل واتفاقيــة الوقايــة مــن اآلالت، كمــا أقــرت اتفاقيــة 
ــات منظمــة  ــة( عــام 1966 فضــاًل عــن اتفاقي ــز )يف االســتخدام واملهن ــة بشــأن التميي ــة العمــل الدولي منظم
العمــل الدوليــة بشــأن العمــل القســري عــام 1968 والتأهيــل املهنــي عــام 1998 واحلــد األدنى لســن االســتخدام 

عــام 1999.
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كمــا أن هنــاك مشــكلة البطالــة وعــدم اســتقرار العاملــني بأعمالهــم نتيجــة »للعقــود املؤقتــة« التــي قــد تعرضهــم 
للتســريح يف أي وقــت مــع كل ســلبيات هــذا اإلجــراء، إلــى جانــب تأثــر االقتصــاد احمللــي بشــكل خــاص 
لآلثــار الســلبية نتيجــة تراجــع االســتثمار وانســحاب بعــض األعمــال مــن البــالد، كل هــذا جعــل وضــع العامــل 
البحرينــي بأدنــى مــن املأمــول واملتوقــع، وخصوصــا أن مملكــة البحريــن لــم تدخــر جهــداً يف ســبيل التعــاون 
ــوم  ــا يحــدث الي ــم، و لكــن م ــي تنصــف العمــال وتراعــي مصاحله ــني الت ــة وســن القوان مــع املنظمــات العاملي
قــد يحتــاج وقفــة جــادة مــن العمــال أنفســهم وتقييــم أوضاعهــم واحلــرص علــى وحدتهــم الوطنيــة ملصلحتهــم 

ومصلحــة وطنهــم. 

كمــا يتطلــب األمــر توجهــاً وطنيــاً واضحــاً مــن قبــل قطــاع األعمــال إلنصــاف العاملــني والتالقــي معهــم علــى 
مــا يحقــق مصلحــة اجلميــع »عمــال وأصحــاب أعمــال واألهــم الوطــن«.

وختامــاً، نتمنــى للعاملــني اجلاديــن املخلصــني يف مملكتنــا احلبيبــة »وهــم جميعــاً كذلــك وقــد أثبتــوا هــذا علــى 
مــدى مــا يقــرب مــن قــرن ونصــف يف كل املواقــع« نتمنــى لهــم مزيــداً مــن الوحــدة والتالقــي حــول مصاحلهــم 

وكرامــة عيشــهم والتــي تصــب يف مصلحــة الوطــن وتقدمــه وتنميتــه. 

§ عضو جمعية االجتماعيني البحرينية
§ عضو االحتاد العاملي لالختصاصيني االجتماعيني

§ مديرة دار األمان للعنف األسري 

يوم العمال العاملي ..
1 مايو 2015 

  بقلم / د. هدى آل محمود  

ــوا يومــاً للحصــول علــى مــا  مناســبة تتكــرر كل عــام مبــا يليــق بهــا مــن احتفاليــة ومتجيــد لذكــرى مــن ناضل
يعتبــر اليــوم أبســط احلقــوق، 8 ســاعات عمــل وأوقــات راحــة حتفــظ إنســانية بشــر يبذلــون مــن أجــل لقمــة 

العيــش ومــن أجــل أوطانهــم ونهضتهــا وتقدمهــا كل قطــرة عــرق وجهــد. 

قضــى مــن قضــى يف ذلــك الزمــن البعيــد، وبدمائهــم رســموا طريقــا لألمــل بعدالــة ومســاواة وحفــظ حقــوق 
ــى مــا  ــت إل ــوال جهودهــم وعملهــم الــدؤب ملــا تقدمــت البشــرية ووصل ــن ل ــر بــدور هــؤالء، الذي ــراف أكب واعت

وصلــت إليــه اليــوم. 

اصبــح يــوم األول مــن مايــو رمــزا وأمــال يف أن حتظــى هــذه الفئــة مبــا يليــق بهــا مــن التقديــر والكرامــة 
اإلنســانية، وأن حتظــى بحقــوق وقوانــني حتمــي وجودهــا وتضمــن اســتمرار عطائهــا وبذلهــا يف عالــم يــزداد 
ــارات  ــرة للق ــه كســوق واحــدة وتنامــي الشــركات العاب ــم كل ــاح العال ــث إن افتت ــوم، حي ــاً كل ي ــدا وإجحاف تهدي
ــم الثالــث  ــدان العال ــة الرخيصــة يف بل ــى العمال ــة وســعيها للحصــول عل ــى األســواق التقليدي واســتحواذها عل
حيــث فــروع شــركاتها األكثــر انتاجــاً، واســتغاللها لتراخــي القوانــني التــي حتفــظ حقــوق العمــال أو عــدم 
ــى حســاب هــؤالء العمــال البســطاء، كل هــذا جعــل حقــوق  ــة عل ــد مــن الربحي ــق مزي وجودهــا أصــاًل لتحقي
العمــال يف معظــم دول العالــم تتراجــع ومكاســبهم تتناقــص وتــزداد التهديــدات لبقائهــم يف أعمالهــم ويتزايــد 

ــاة أســرهم. ــى مســتقبل وحي ــق عل القل
 

ورغــم التطــورات االقتصاديــة الكبــرى التــي ميــر بهــا العالــم كلــه »رغــم أزماتــه املاليــة« ، فــإن العمــال مازالــوا 
يراوحــون بــني اســتغالل أصحــاب العمــل لهــم واســتغالل االحتــادات والنقابــات العماليــة التــي نشــأت أساســاً 

حلمايــة حقوقهــم والدفــاع عنهــا. 

هــذا الوضــع العاملــي املشــوب بالتوتــرات واالرتبــاك والقالقــل علــى كل األصعــدة االقتصاديــة والسياســية 
واالجتماعيــة والتغيــرات الكبــرى، التــي مــر بهــا العالــم بأســره والعالــم العربــي بشــكل خــاص، ألقــت بظاللهــا 
علــى وضــع العمــال مبملكــة البحريــن. وقــد شــهدنا توتــرات واضظرابات وانقســامات ال تســر أحــدأً وخصوصاً 
يف هــذا الظــرف العصيــب والتحديــات التــي تواجههــا مملكتنــا احلبيبــة وخططهــا الطموحــة »رغــم هــذا كلــه« 
للتوجــه نحــو تنميــة مســتدامة علــى املســتويات كافــة، وأهــم لبنــة يف هــذه اخلطــط التنمويــة هــي االســتثمار يف 

اإلنســان الــذي هــو عصــب التنميــة وســر اســتدامتها وجناحهــا. 
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الذيــن تســببوا يف عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب العمــال، قــرر يف أوائــل عــام 1888 القيــام بحملــة جديــدة 
مــن أجــل 8 ســاعات عمــل و 8 ســاعات راحــة و8 ســاعات نــوم وغيرهــا؛  ولتحقيــق مطالبــه قــرر القيــام 
ــو مــن كل عــام،  ــع أنحــاء البــالد، ويف األول مــن ماي باإلضــراب يف صناعــة واحــدة ويف وقــت واحــد يف جمي
وكان هــدف احتــاد العمــل األمريكــي هــو أن يقــوم العمــال يف الصناعــات األخــرى بدعــم املضربــني، خاللهــا  
صــادف أن انعقــد يف نفــس اليــوم األول مــن مايــو عــام 1888 يف مدينــة ) بــوردو ( الفرنســية املؤمتــر الوطنــي 
الحتــاد النقابــات والتعاونيــات للعمــال الفرنســيني، ويف هــذا املؤمتــر حتــدث الزعيــم النقابــي الفرنســي البــارز 
) درومــوا ( عــن اجلرميــة التــي حدثــت يف مدينــة شــيكاغو يف األول مــن مايــو، ووجــه نــداء إلــى جميــع عمــال 
العالــم بــأن يكــون ذلــك اليــوم الدامــي )األول مــن مايــو( ذكــرى تاريخيــة يف جميــع أنحــاء العالــم، وقــد صــادف 
ــرة مــن )14-21/ 7/ 1889( بدعــوة مــن عمــال فرنســا املؤمتــر التأسيســي  أن عقــد يف باريــس خــالل الفت
لألمميــة الثانيــة، وحضــر هــذا املؤمتــر )391( مندوبــا ميثلــون احلركــة النقابيــة والتعاونيــة يف عشــرين بلــدا، 
وتعبيــرا عــن تضامــن عمــال العالــم مــع زمالئهــم العمــال فــى أمريــكا وكنــدا اتخــذ مؤمتــر األمميــة الثانيــة عــدة 
قــرارات منهــا النضــال مــن أجــل ثمانــي ســاعات عمــل وقــرار دولــي باعتبــار األول مــن مايــو يومــا للتضامــن 

العمالــي يف جميــع أنحــاء العالــم.
ــى النحــو التالــي : )) تنظيــم تظاهــرات أمميــة كبيــرة يف تاريــخ واحــد،   لقــد جــاء قــرار األمميــة الثانيــة عل
يقــوم العمــال يف جميــع أنحــاء العالــم ويف اليــوم والوقــت املتفــق عليــه مبطالبــة الســلطات العامــة بتخفيــض 
ســاعات العمــل اليومــي بقانــون إلــى ثمانــي ســاعات، كذلــك قــررت األمميــة الثانيــة تبنــي قــرار احتــاد العمــل 
األمريكــي بــأن يكــون يــوم األول مــن مايــو 1890م يومــا للتضامــن بــني عمــال العالــم، وهكــذا اعتبــر تاريــخ )1/ 
ــة لقــرار  ــم للمــرة األولــى تلبي ــو، حيــث خــرج عمــال العال ــاألول مــن ماي ــة لتاريــخ االحتفــال ب 5 /1890( بداي
مؤمتــر األمميــة الثانيــة يف تظاهــرات واحتفــاالت ومهرجانــات عماليــة وشــعبية ضخمــة عّمــت بلــدان العالــم، 

وكان يومــاً مشــهودا يف تاريــخ احلركــة العماليــة والنقابيــة العامليــة. 
األول من مايو يف البلدان العربية : 

1- لبنان :
ــان، عندمــا أعلنــت مجموعــة مــن الشــباب العامــل حتــت مســمى    جــرى أول احتفــال بهــذه املناســبة يف لبن
الشــبيبة العماليــة احلــرة االحتفــال بهــذه املناســبة، وكانــت لبنــان تخضــع حينهــا للحاكــم العثمانــي عبداحلميــد 
باشــا، وقــد ترافــق هــذا االحتفــال مــع إعــالن الدســتور يف الســلطنة العثمانيــة، وجــرى أول احتفــال علنــي يف 

األول مــن مايــو يف لنبــان عــام 1925، وذلــك مبدينــة بيــروت يف قاعــة ســينما كريســتال. 
2- مصـــــــر :

 احتفــل  العمــال املصريــون للمــرة األولــى مبناســبة األول مــن مايــو يف صبــاح  يــوم 1/ 5 / 1920 يف املنطقــة 
الصناعيــة باحمللــة الكبــرى، وقــد أشــارت ))صحيفــة روح العصــر - القاهريــة يف عددهــا رقــم )12( الصــادر 

بتاريــخ 2 / 5 /  1920(( إلــى هــذا احلــدث.
3- فلسطــــــــــني :

 يتحــدث األســتاذ يوســف إبراهيــم يزبــك يف كتابــه - حكايــة األول مــن مايــو أن عمــال فلســطني احتفلــوا بهــذه 
املناســبة للمــرة األولــى يف 1 / 5 / 1921 يف مدينــة حيفــا .

§ مستشار االحتاد العام لنقابات عمال البحرين
§ عضو مجلس مركزي في إحتاد الدولي لنقابات عمال العرب

§ عضو املجلس العام في االحتاد العاملي للنقابات 
§ ساهم في تأسيس العمل النقابي منذ السبعينات القرن املاضي

قصة األول من مايو
 بقلم /الرفيق محمد املرباطي

لقــد أدرك العمــال يف بعــض بلــدان العالــم قبــل غيرهــم أن بنضالهــم ووحدتهــم وحريــة واســتقاللية قرارهــم 
ميكنهــم اخلــروج مــن تلــك األوضــاع املزريــة التــي أحاطــت بهــم مــدى حياتهــم وحيــاة أجيالهــم، لــذا كان مــن 
ــذي كان  ــب ال ــاد املري ــة لتقــول ال لالســتغالل البشــع واالضطه ــة عمالّي الضــروري أن تتقــدم الصفــوف كوكب
ميارســه الرأســماليون بحــق العمــال، حيــث انعــدام القوانــني والعقــود املنظمــة لعالقــات العمــل، وهــو مــا ســمح 
ألصحــاب األعمــال أن يســتغلوا النســاء واألطفــال والرجــال ســاعات طويلــة يف العمــل تصــل إلــى 18 ســاعة، (

مــن شــروق الشــمس حتــى الغــروب) وبأجــور زهيــدة، وظــروف عمــل قاســية، وحيــاة صعبــة.
 إن هــذه األســباب وحدهــا هــي التــي أنضجــت الوعــي العمالــي بأهميــة التضامــن والوحــدة بــني صفــوف عمــال 
ــات  ــة يف الوالي ــات النقابي ــا اتخــذ احتــاد املنظم ــام )1884( عنم ــك  يف ع ــة، وذل ــات املتحــدة األمريكي الوالي
ــة بجعــل  ــة شــيكاغو، يقضــي باملطالب ــع الــذي عقــد يف مدين ــدا قــراًرا يف مؤمتــره الســنوي الراب املتحــدة وكن
ــو عــام 1886  ــب قــرر أن يكــون األول مــن ماي ــق هــذا املطل ــي ســاعات، ولتحقي ــة ثمان ســاعات العمــل اليومي
موعــدا لإلضــراب العــام، وأن تقــوم مظاهــرات عماليــة تأييــدا لقــراره هــذا، ويف األول مــن مايــو عــام 1886 
أعلــن اإلضــراب العــام، وقــد اشــترك يف هــذا اإلضــراب حوالــي 250 ألــف عامــل، وكان املركــز الرئيســي 
ــات نفــوذ قــوي، وقــد رفــع العمــال  يف هــذا  ــاح اليســاري للنقاب ــث كان للجن ــة شــيكاغو، حي لإلضــراب مدين
اإلضــراب شــعارهم املتفــق عليــه )8( ســاعات عمــل - )8( ســاعات راحــة و )8(  ســاعات نــوم، إضافــة إلــى 
بعــض الشــعارات األخــرى مثــل بنــاء املســاكن العماليــة وإصــدار قوانــني الوقايــة واحلمايــة مــن التعســف ومــن 
إصابــات العمــل وتعريــف احلــد األدنــى لألجــور، وحتــرمي تشــغيل األطفــال والنســاء يف األعمــال املرهقــة. ولكن 
اإلضــراب لــم يحقــق غايتــه عندمــا متــت مواجهــة املضربــني بالقمــع وبالرصــاص الــذي أدى إلــى جــرح وقتــل 
ــى  ــة بالتســبب يف افتعــال هــذا احلــادث، وعل ــة األمريكي العشــرات منهــم، واتهــم العمــال املنظمــات الصناعي
إثرهــا دعــا احتــاد املنظمــات النقابيــة يف الواليــات املتحــدة وكنــدا جميــع العمــال للقيــام بتظاهــرات احتجــاج 
علــى تدخــل الشــرطة واالعتــداء علــى العمــال وقتلهــم، ويف )4(  مايــو مــن نفــس العــام  جتمــع العمــال بأعــداد 
كبيــرة يف ) هــاي ماركــت ( مبدينــة شــيكاغو تلبيــة لدعــوة احتــاد املنظمــات النقابيــة لالحتجــاج علــى قتــل 6 
مــن العمــال املضربــني يف مشــروع ) مــاك كروميــك لــآلالت الزراعيــة(، ووســط احلشــد العمالــي الكبيــر ألقــى 
بعــض عمــالء املنظمــات الصناعيــة قنبلــة يدويــة أعقبهــا طلــق نــاري، وهــو مــا أدى إلــى مقتــل )17(  وجــرح 

)150( عامــال ، وقتــل )4( مــن رجــال الشــرطة وجــرح )47( بحســب تصريــح مديــر الشــرطة0   
بتاريــخ  11 / نوفمبــر 1887 جــرت محاكمــات جائــرة بحــق قــادة العمــال عندمــا جــرى شــنق عــدد مــن قــادة 

العمــال النقابيــني، وقتــل بعضهــم حتــت التعذيــب0
بعــد مــرور ســتة أعــوام علــى هــذا احلــادث اعتــرف أحــد عمــالء املنظمــات الصناعيــة بــأن مديــر الشــرطة يف 
مدينــة شــيكاغو هــو الــذي دبــر هــذه املؤامــرات،  وعلــى إثــر هــذا االعتــراف ت فتــح حتقيــق اضطــر حكومــة  
)إلــن وي ( أن تبــرئ احملكومــني، ولكــن احتــاد العمــل األمريكــى الــذي طالــب مبحاكمــة رئيــس الشــرطة وجميــع 
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فاالختصاصــات اجلديــدة واتســاع ســوق العمــل أدى إلــى وجــود طبقــة مــن املوظفــني وأصحــاب مهــن مختلفــة، 
ــق  ــي خل ــى الزراعــة والصناعــة، وبالتال ــز عل ــذي كان يرتك ــدي ال ــل التقلي ــن موجــودة يف قامــوس العم ــم تك ل
الواقــع اجلديــد معضلــة أمــام احلركــة العماليــة، تتمظهــر باحلاجــة إلــى توســيع رقعــة العمــل النقابــي ليشــمل 
ــني، يف ظــل تراجــع  ــني التقليدي ــى النقابي ــرة عل ــوط كبي ــب ضغ ــر رّت ــدة. وهــو أم أهــل االختصاصــات اجلدي
األحــزاب اليســارية اللبنانيــة التــي كانــت املمثــل الشــرعي للقــوى العاملــة، يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب. وهــذا 
التشــرذم خلّــف حالــة مــن الصــراع حتــى داخــل البيئــة العماليــة نفســها، بــني البيئــة القدميــة واجلديــدة 
علــى حــّد ســواء، فبتنــا نــرى أســاتذة يتحركــون ضــّد أســاتذة آخريــن، وموظفــني ضــد موظفــني آخريــن، وكل 
ذلــك بإيعــاز مــن أصحــاب املكاتــب العماليــة والنقابيــة املــزّورة. ووســط التشــرذم، يتمكــن أصحــاب املصالــح 
ــا فقاعــات كالم ال تخــدم  ــة وكأنه ــار التحــركات االحتجاجي ــب األساســية، وإظه ــع املطال ــة مــن متيي الطائفي
ــة بــني النــاس، وتعطيــل العمــل يف اإلدارات الرســمية. وبنفــس وقــت نشــر  ــق بلبل ســوى إقفــال الشــوارع وخل
هــذه الدعايــة، يحــّرك السياســيون الــرأي العــام الطائفــي واملناطقــي، ضــد أصحــاب املطالــب، فيشــكل الــرأي 

العــام عامــل ضغــط علــى احلركــة النقابيــة.

ولتفــادي أي »خــرق« يف صفــوف الــرأي العــام الطائفــي، يَِعــد السياســيون الــرأي العــام بتحقيــق املطالــب 
العماليــة عبــر القنــوات الرســمية، مــن دون احلاجــة إلــى قيــام العمــال بــأي حتــركات مطلبيــة. وألن السياســيني 
ميســكون بالــرأي العــام عبــر تفاصيــل احليــاة اليوميــة، وأهمهــا لقمــة العيــش، يرضــخ أغلبيــة الشــعب املقســم 
بــني أحــزاب الطوائــف، لوعــود زعمائــه، أمــا املطالــب يف هــذه احلالــة، فتمــوت داخــل أدراج اإلدارات الرســمية، 

وبــني أروقــة مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء.

هــذا الواقــع يعرفــه كل لبنانــي، ســواء وافــق عليــه أم عارضــه، ولألســف، املوافقــون ُكثـُـر، واملعارضــون مشــّتتون، 
وغيــر قادريــن علــى توحيــد جهودهــم ووضــع برنامــج عمــل يعيــد اخلطــاب الطبقــي إلــى الشــارع، الســتبدال 
اخلطــاب الطائفــي املقيــت. إذ يــرى الناشــطون النقابيــون أن الشــارع اللبنانــي، برغــم مأســاوية املشــهد، 
ــة لألحــزاب  ــة الذهبي ــا كان موجــوداً يف املرحل ــى الشــعب، وهــو م ــة إل ــد الثق ــى خطــاب قــوي، يعي ــاج إل يحت
اليســارية، فهــذه األحــزاب قّدمــت يف الســابق خطابــاً متّكــن مــن جتييــش العمــال انطالقــاً مــن الوعــي الطبقــي 
ــي ســاعات، وأسســوا  ــق شــهداء وجرحــى حــّددوا ســاعات العمــل بثمان ــي، فســقط يف هــذا الطري ال املذهب
اجلامعــة اللبنانيــة وخّطــوا قانــون العمــل ونّظمــوا النقابــات. فمــن الرفيقــة الشــهيدة »وردة بطــرس« إلــى 
ــاً  ــاالً ناصع ــة، وإمنــا تعطــي مث ــة العمالي ــخ احلرك ــة ال تختصــر تاري ــات طويل ــدور« حكاي ــل »غن شــهداء معام
عــن النضــاالت وانتــزاع احلقــوق. ويف تفاصيــل احلدثــني املذكوريــن، استشــهدت الرفيقــة وردة إثــر إضــراب 
ــر مــن 30 عامــاًل، بعــد قــرار  ــرح أكث ــو 1946، وُج ــاك )الريجــي( يف 11 يوني ــغ والتنب عمــال إدارة حصــر التب
لوزيــر الداخليــة بقمــع العمــال و«كســر« اإلضــراب. يف حــني استشــهد عامــالن وجــرح العشــرات نتيجــة محاولــة 
الســلطة فــك اإلضــراب املفتــوح الــذي نفــذه عمــال معامــل »غنــدور« يف 2 نوفمبــر 1972، للمطالبــة بتطبيــق 
قانــون العمــل عليهــم، والســماح لهــم باالنتســاب إلــى نقابــة عمــال الســكاكر. وبعــد 9 أيــام مــن اإلضــراب طوقت 
ــادق والقنابــل املســيلة  قــوة مــن العســكر املعتصمــني وحاولــت فــك االعتصــام بالقــوة، مســتعملة أعقــاب البن
للدمــوع، وصــوالً إلــى إطــالق الرصــاص. لكــن العمــال صمــدوا، واضطــرت إدارة املعامــل إلــى الرضــوخ. 
وبعــد حتقيــق مطالــب العمــال، طــردت اإلدارة 4 عمــال مــن الذيــن نشــطوا يف اإلضــراب، وعلــى األثــر عــادت 

اإلضرابــات، فتراجعــت اإلدارة عــن قــرار الطــرد.

§ خّريج قسم العلوم السياسية واإلدارية في اجلامعة اللبنانية
§ صحفي وناشط سياسي، كاتب في عدد من املجالت والصحف اللبنانية.

§ رئيس قسم الصفحة االقتصادية في جريدة » املدن« 
§ ُمِعد و مقدم برامج اقتصادية في إذاعة صوت الشعب 

عّمال لبنان...
بــني الطائفيــة وغيــاب 

اخلطــاب الطبقــي
  بقلم / الرفيق خضر حسان 

ــذي نشــأ نتيجــة  ــد ال ــخ الســلطة السياســية، يف هــذا البل ــان عــن تاري ــال يف لبن ــة عــن العّم ال تنفصــل الكتاب
توليفــة ُمصطنعــة، وليــس نتيجــة اختمــار العوامــل الداخليــة بــني مكونــات أهلــه. فالزعامــات اإلقطاعيــة التــي 
حتّولــت إلــى زعامــات سياســية، وّرثــت أســلوب حياتهــا وعملهــا ألبنــاء جيلهــا اجلديــد. وأهــّم مــا ّت نقلــه بــني 
األجيــال بعنايــة، هــو اســتغالل أي حتــرك مطلبــي، وحتويلــه إلــى صــراع طائفــي، بهــدف ضمــان الصمــود أمــام 

أي تقــدم عّمالــي.

وال يكتفــي السياســيون بالصمــود والدفــاع، بــل يبــادرون إلــى الهجــوم املســتميت، عــن طريــق تفريــغ التحــركات 
العماليــة مــن محتواهــا الطبقــي، وعــن طريــق مأسســة وقوننــة الطائفيــة. وبذلــك، يربــط السياســيون احليــاة 
ــل  ــدان العم ــة واملستشــفى ومي ــى اجلامع ــن املدرســة إل ــد م ــة متت ــوات طائفي ــي بقن ــة للمواطــن اللبنان اليومي
واإلدارات واملراكــز احلكوميــة. واملفارقــة هــي أن السياســيني يّتحــدون لضمــان مصاحلهــم برغــم انتماءاتهــم 
الطائفيــة واملذهبيــة املتعــّددة، وهــم يف خضــم الصراعــات الطائفيــة ال يختلفــون جذريــاً، وال يتركــون مناســبة 
لإللتقــاء والتفاهــم، حتــت حجــج كثيــرة، أهّمهــا »حمايــة الِســلم األهلــي«، ويجتمعــون يف توليفــة حكوميــة واحــدة 
يســمونها »حكومــة الوحــدة الوطنيــة«. واجلديــر ذكــره، هــو تشــكيل هــؤالء أيضــاً، درع حمايــة سياســية وأمنيــة 
لتجمــع أربــاب العمــل بوجــه العمــال، فــال يتوانــون عــن اســتعمال أجهــزة الدولــة األمنيــة والقضائيــة للتصــدي 

ألي محاولــة لتحقيــق مكاســب طبقيــة.

اســتماتة السياســيني لتحقيــق مصالــح أربــاب العمــل لــم تــأِت مــن فــراغ. فهــم يف دفاعهــم عــن أربــاب العمــل 
إمنــا يدافعــون عــن مصاحلهــم هــم أيضــاً، فهــم أربــاب عمــل أو شــركاء ألربــاب عمــل. وقــد عــّززت احلــرب 
اللبنانيــة التــي اندلعــت رســمياً يف 13 إبريــل 1975، مواقــع السياســيني احلاليــني، وبعــد احلــرب أولــى هــؤالء 
اهتمامــاً كبيــراً بالقضــاء علــى العمــل النقابــي ألنــه مســاحة لتكّتــل العمــال والفقــراء. فالنقابــات لعبــت دوراً 
مهمــاً يف حتصيــل حقــوق العمــال يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب، وشــّكلت متراســاً لفقــراء البــالد، فــكان القضــاء 

علــى النقابــات مــن أولويــات ســلطة مــا بعــد احلــرب. 
ويف طريــق القضــاء علــى النقابــات، ظهــرت مكاتــب عماليــة ونقابــات اســمية ال عمــل فعلــي لهــا، ســوى التحــرك 
كلمــا دعــت احلاجــة مقابــل أي حــراك عمالــي حقيقــي، بهــدف إســقاطه والســيطرة علــى األصــوات العماليــة 
الوطنيــة. ويف الســياق عينــه، متــت الســيطرة علــى »االحتــاد العمالــي العــام« وحتويلــه إلــى ذراٍع تتحــرك ضــد 
مصالــح العمــال، فبــات االحتــاد علــى ســبيل املثــال، يشــارك »الهيئــات االقتصاديــة« التــي متّثــل أصحــاب 
املصــارف والشــركات والســلطة، يف حتركاتهــم ضــد »هيئــة التنســيق النقابيــة« التــي تضــم األســاتذة وموظفــي 

القطــاع العــام، الذيــن يطالبــون اليــوم بتصحيــح أجورهــم ومواقعهــم الوظيفيــة.

ــي  ــدة للعمــل، يف شــرذمة املوقــف العمال ــاج وظهــور اختصاصــات وتقســيمات جدي ــّدل منــط اإلنت وســاهم تب
وضيــاع العمــال. حتــى أن االتفــاق علــى تعريــف العّمــال وحتديــد هوّيتهــم، لــم يعــد باألمــر اليســير يف لبنــان. 
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§ شاعر بحريني و مترجم
§ عضو مؤسس بأسرة ادباء و الكتاب البحرينية

§ له العديد من اإلصدارات الشعرية باللغة العربية و االجنليزية

ومضات للشعر 
والوطن

   بقلم / الرفيق عبداحلميدالقائد

ال تُشِبُه إالَّ نَفَسَك  )1(
ِليَكْن َوجُهَك ِملَح البَحِر  

ِمْرآةَ روِحَك َوحَدَك  
ال تكشَف لَك ُعْهَر الَعالِم  

احاً أَْخَضْر ُكْن تُفَّ  
ِبَقلٍب يَْخَضّرْ  

ال تَْستَْسِلَم للدهْر  
ُكْن َعاِشقاً أَبَِدياًّ ال يُْهَزْم  
والُعزلَُة َمنِزلَُك والَزهْر  

قوْن َهل تُصدِّ   )2( 
َسَقَط َقلِبي ِمن الثَُريَّا   

نََزَف َقهراً يُشِبُه النجيَع   
لَْم يَنَْكِسْر   
لَْم يَنَْحِدْر   

ل ِإلى شجرٍة َعِتيقٍة  وَّ حَتَ  
تَعِزُف ِسيْمُفوِنيََّة األََزِل  

تُثِمُر ِللُفَقراِء بُرتقاالً  

الزمُن والَقذروْن  )3(
يَتنافسوْن  

على الُوصوِل إلى َرقبِة َقِصيدِتي   
ال يصلوْن  

على اْخِتراِق مَملكِة ِعشِقي الَضاربِة يف الَغيِم  
يَفشلوْن  

على جْلِم ُعيوِني املُسافرِة يف االكِتشاِف والتَنبوِء  
يَسُقًطوْن  

على ُمالَمسِة الُغًصون اخَلضَراِء الَهاربِة إلى َشجِني  
ال يقدروْن  

إنُهم ال يَفقهوْن   
أن الَشاعَر يَحمُل َرايَة الِقيامْة   
ال يُحسُن غيَر التمرِد والِشَهاَمْة  

لكنهم ال يعلموْن  
الزمُن والقذروْن  

يف النهاية يَخسروْن  

انتََظرنَاَك َجبَاًل َشاهقاً  )4(
ال يَِصلُه الَطيُر   

وَكاَن املَساءُ أرُجوحًة تُتِعُب أَفِئَدتَنَا   
ِحينََما َوَصلَْت أِخيًرا  

َكانَْت َمَصاِبيُح الَطِريِق   
ُب للِعصيَاِن   تَتَأهَّ  

احِتجاًجا على غيابك املُستطاْل  
وَشوَقا إليَك أَيُّها املَطُر  

َد أَْشَجاَن َوَطِني ِلتُبَدِّ  

أَيَُّها املَطُر   )5(
انتِظرِني َوحَدَك عنَد النَّبِْع   

َسآِتيَك عاِرياً  
أَمتَِطي ُشموَخ َوَطِني  

أَيَُّها املَطُر اغِسلِني   )6(
اغِسلهْم   

أَِعْد احُلبَّ والَورَد ِإلى َوِطني  

ونحن نحّس مبن ذاب يف اللّيل دمعا وقمعا...
ونحمي بأجسادنا الاّلجئني...
ونصبح ثوبا لدى البائسني...

ونصبح شمعا...
ونصبح زرعا...

وغيما وفجرا على العاشقني...
وينمو بأرواحنا الياسمني...

رفيقات دربي...
رفاقي وقلبي...

وكّل اخلطوط اّلتي يف اجلبني...
سنمضي إلى األرض بالّطول والعرض نكسر أغالل جرح اليدين...

رفيقات كّل الّنجوم العلى...
رفاقي ألقصى مدى املنتهى...

نحّس بحزن الّطفولة فينا..
بجرح الّرجولة يف املعدمني...

نحّس بجرح األمومة صمتا ...
وأخبار أبنائها كان موتا...

وراء البحار اّلتي عانقوها وما فارقوها مع املّيتني...
نحّس بأحزان كّل املناجم...

وننساب يف موج كّل املالحم...
نحّس بآهات كّل املصانع كّل املزارع كّل الّشوارع...

ونحيا لهم بينهم صامدين...
سنمضي إليهم...
سنمضي اليكم...

لنقتسم احلّب والياسمني...
ونقتسم العمر واخلبز والبحر...

نحيا هنا دائما هاهنا...
هنا أرضنا هاهنا عرضنا...
سنأتي إليكم فثوروا رياحا...

وكونوا صباحا وكونوا سالحا...
سنأتي إليكم مع الّثائرين....

سالمي إلى موكب الكادحني...

 بقلم / الرفيق  أ.حسني الذوادي

إلى الكادحات والكادحني... 

§ احد مؤسسي » حزب احلركة التقدمية التونسية«
§ عضو حزب العمال التونسي

§ مشرف محلي حلزب العمال في معتمدية غزالة - تونس 
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العيد الرمز
   بقلم /  االستاذ وليد الرجيب

يحتفــل العالــم يف األول مــن مايــو بعيــد العمــال، ففــي كل عــام مبثــل هــذا اليــوم حتتفــل الطبقــة العاملــة 
واملدافعــون عــن مصاحلهــا، مــن مثقفــني وطلبــة وأصحــاب مهــن بعيــد العمــال العاملــي.

هــذا العيــد هــو رمــز للنضــاالت والتضحيــات التــي قدمهــا عمــال العالــم مــن أجــل نيــل حقوقهــم املشــروعة يف 
أرجــاء األرض، وخاصــة يف الــدول الرأســمالية حيــث ت اســتغاللهم مــن أصحــاب املصانــع الكبيــرة، مــن خــالل 

بيــع العامــل الشــيء الوحيــد الــذي ميلكــه وهــو قــوة عملــه.

وقــد عــاش العمــال والعامــالت واألطفــال الــذي عملــوا حتــت ظــروف معيشــية وصحيــة صعبــة، وبذلــوا اجلهــد 
العضلــي الكبيــر مــن أجــل أجــور زهيــدة بالــكاد تبقيهــم علــى قيــد احليــاة، بينمــا يجنــي الرأســمالي الــذي ميلــك 

وســائل اإلنتــاج األربــاح بســبب اســتغالله لقــوة عمــل العمــال.

ولــم تتــوان الرأســمالية عــن اســتخدام العنــف بــل والقتــل، ضــد العمــال املضربــني لتقليــل ســاعات العمــل وزيادة 
ــة، التــي اكتشــفت  األجــور، وتعــرض قــادة العمــال لإلعــدام والســجن، جــراء املطالبــة بحقــوق الطبقــة العامل
أن ســر قوتهــا يكمــن يف وحدتهــا، وهــو مــا دفعهــا إلــى تكويــن نقابــات واحتــادات نقابيــة تدافــع عــن حقــوق 
ومصالــح العمــال، واســتطاعت بنضالهــا حتقيــق الكثيــر مــن مطالبهــا وانتــزاع حقهــا يف تشــكيل نقاباتهــا، حتــى 
اعتــرف العالــم رســمياً بهــذا احلــق، بــل واســتطاعت احلــركات النقابيــة احلصــول علــى تأمينــات علــى الصحــة 

واألعمــال اخلطــرة، وحتســني بيئــة العمــل وشــروط احليــاة.

ــرة  ــكارات، وإنشــاء شــركات عاب ــى االحت ــاج البضاعــي البســيط إل ــن اإلنت ــع تطــور النظــام الرأســمالي م وم
للقــارات، واســتعمار البلــدان الســتغالل خاماتهــا واأليــدي العاملــة الرخيصــة فيهــا، بشــكل أقــرب إلــى 
ــوة  ــع ق ــة ال تبي ــة العامل ــاج، أصبحــت الطبق ــة مــكان اإلنســان وتطــور وســيلة اإلنت ــول اآلل ــم حل االســتعباد، ث
عملهــا العضلــي فقــط بــل والذهنــي أيضــاً، حيــث يســتطيع الرأســمالي اســتغالل املتعلمــني واملاهريــن يف 
الكمبيوتــر والبرمجــة يف البلــدان الفقيــرة مثــل الهنــد ودول شــرق آســيا، ضمــن منظومــة رأســمالية جديــدة 
ــت، يف النظــام  ــة الوق ــكان وطيل ــة يف كل م ــوى العامل ــم اســتغالل النظــام الق ــث يت ــة«، حي ســميت بــــــ »العومل
الــذي ت وضعــه مــن قبــل احملافظــني اجلــدد، الــذي يطالــب بفتــح األســواق علــى مصراعيهــا وإلغــاء احلــدود، 
ورفــع الدولــة يدهــا عــن الدعــم والرعايــة االجتماعيــة، وتخصيــص القطاعــات العامــة، بسياســة اقتصاديــة 

ــة والفئــات احملــدودة الدخــل أعبــاء كثيــرة، مبــا  ســميت بالليبراليــة اجلديــدة، وهــو مــا حمــل الطبقــة العامل
فيهــا األزمــات الدوريــة والعامــة للرأســمالية، التــي وصلــت ذروتهــا يف أزمــة 2008 البنيويــة، وال يوجــد مخــرج 
أمــام النظــام الرأســمالي ســوى احلــروب وافتعــال حــروب بالوكالــة، وبأشــكال متعــددة منهــا صنــع أدوات القتــل 
والتفتيــت مــن العصابــات اإلرهابيــة، وهــو مــا تعانــي منــه دولنــا العربيــة اآلن، بينمــا انتعشــت مصانــع األســلحة 
مــن بيــع الســالح والذخيــرة وقطــع الغيــار، جلعــل القتــال مســتمراً ولنهــب ثــروات الشــعوب وإفقارهــا بهــدف 

الربــح وتعاظمــه.

ويف هــذه األثنــاء فقــدت احلركــة النقابيــة الكويتيــة زخمهــا وقوتهــا، وفقــدت ارتباطهــا باحلركــة الوطنيــة 
ــة لالنتســاب إليهــا أو للترشــح  ــة ووضعــت شــروطاً تعجيزي ــة والقبلي ــداء الطائفي ــة، وأصيبــت ب والدميقراطي
ملجالــس إداراتهــا، وضعفــت قوتهــا بســبب تشــرذمها وابتعــاد القــوى التقدميــة والوطنيــة عنهــا، وهــو مــا أتــاح 
الفرصــة أمــام قــوى اإلســالم السياســي والقــوى السياســية القبليــة والشــعبوية أن تتصــدر قيــادة اجلماهيــر من 
أجــل قضيــة اإلصــالح والكفــاح ضــد الفســاد، وضعــف جنــاح مــن أهــم أجنحــة احلركــة الوطنيــة الدميقراطيــة 

وهــو احلركــة النقابيــة، فهــل يــا تــرى ســتكون هنــاك صحــوة نقابيــة ووطنيــة؟

§ قاص و روائي و ناقد كويتي
§ كاتب في صحيفة الرأي الكويتية 

§ اخصائي اجتماعي 1979
§ مستشار الشؤون الثقافية و الفنون باملجلس الوطني للثقافية و الفنون و اآلداب 1987 

§ موجه بحوث و تدريبات بجامعة الكويت 1998
§ له العديد من املؤلفات و اإلصدارات
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ــل يف الواقــع أن  ــم؛ ب ــي مــن العالَ ــا الُعمــال يف اجلــزء اجلنوب ــي يُنتجه هــي القيمــة الفائضــة لالســتهالك الت
الُعمــال يف الشــمال ليســوا غيــر مدركــني ملصاحلهــم املاديــة الناجتــة عــن ذلــك. إن هــذِه احمُلاججــة مدعومــة 
بدراســات تاريخيــة مــن حــزب الُعمــال البريطانــي، واحلــزب الدميقراطــي يف الواليــات املتحــدة، واحلــزب 
االشــتراكي الدميقراطــي األملانــي؛ وبنــاًء علــى هــذِه الدراســات، يقــوم زاك كــوب بربــط الوضــع املــادي للُعمــال 
يف االرســتقراطية الُعماليــة بأيديولوجيــات اإلمبراطوريــة، واالســتيطان، والفاشــية االشــتراكية ُكٌل علــى ِحــدة.
ــي مــن  ــات الرأســمالية املوجــودة يف اجلــزء اجلنوب ــة للطبق ــة الُكمبُروداري ــق أيضــاً هــو الطبيع والشــيء املوث

ــر القيمــة الفائضــة. ــركاء ُمتحمســون يف تصدي ــن هــم ُش ــم، الذي العال

إال أن هنــاك نقطــة ضعيفــة واحــدة وهــي عــدم االنتبــاه إلــى االقســام األكثــر حركــة دوليــاً يف اجلــزء اجلنوبــي 
مــن العالَــم. إن هــذه الطبقــة القشــدية الدســمة مــن الطبقــات الطامحــة تســتفيد مــن كٌل مــن عوملــة التجــارة 
وخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات ومــن برامــج الِهجــرة املاِهــرة، تُتيــح لهــم كســب نفــس األجــور العاليــة أو 
الشــبيهة بأجــور نُظراؤهــم يف الــدول اإلمبرياليــة. إن لهــذا تأثيــراً أوســع ليــس فقــط علــى جــزء ُمعــنّي مــن 
الُعمــال يف اجلــزء اجلنوبــي مــن العالـَـم، بــل علــى تطلعــات وآمــال هــؤالء احمُليطــني بهــم، يف حــني أن حتويالتهــم 

املاليــة تؤثــر يف عوائلهــم التــي تتلقاهــا. 

ــٌم وثمــني بالنســبة جلمهــور عريــض، وخاصــًة هــؤالء الذيــن لــم  ــم ُمنقســم« قّي إن كتــاب »طبقــة ُمنقســمة عالَ
ــة. يجــب أن يكــون  ــة الطبقي ــى البُني ــرهُ عل ــر املُتســاوي، وتأثي ــادل غي ــة، ومنــوذج التب ــخ اإلمبريالي يألفــوا تاري
نــداء توعيــة ملُناصــري الطبقــات املُســتََغلة يف اجلــزء اجلنوبــي مــن العالَــم يف محاولتهــم إيجــاد تطبيــق عملــي 
للقــرن الواحــد والعشــرين، ويف تعاونهــم مــع مناصــري الُعمــال يف اجلــزء الشــمالي مــن العالـَـم - دومنــا ُحرمــان 
للنُشــطاء يف اجلــزء الشــمالي مــن العالَــم مــن لعــب دور يف ُمســاعدة تغييــر العالَــم ِلصالــح الشــُعوب املُســتََغلَة 
ــال يف  ــى الُعم ــه يجــب عل ــة واحُلجــج، أن ــني مــن األدل ــد، بســعة وُعمــق ُمذهل ــد مــن جدي ــُه يؤك ــم. إن يف العالَ
الشــمال املســاعدة يف النضــال مــن أجــل الســيادة الدميقراطيــة يف اجلنــوب - حتــى إن بــدا ذلــك أنــُه ضــد 

مصاحلهــم املاديــة.

§ كاتب و مترجم
§ ناشط في احلركة الثقافية و الفكرية و العمالية

الُعمال ُمنقِسمون
    بقلم / الرفيق غريب عوض

Timothy Kerswell بقلم: تيموثي كيرسويل
الترجمة: غريب عوض

»من هم أعداؤنا؟ من هم أصدقاؤنا؟ هذِه قضية ُمهمة بالدرجة األولى للثورة.« الزعيم ماو تسي تونغ
يف مواجهــة الرأســمالية العامليــة يف القــرن الواحــد والعشــرين، يُصِبــح الســؤال األهــم هــو الــذي طرحــُه الزعيــم 
مــاو تســي تونــغ عــام 1926 أثنــاء االســتعداد للنضــال مــن أجــل التحريــر الوطنــي وضــد اإلقطــاع والرأســمالية 
يف الصــني، وهــو نفــس الســؤال الــذي يُحــاول الباحــث اليســاري زاك كــوب Zak Cope اإلجابــة عنــه يف ِكتابــِه 
املُهــم »َطبَقــة ُمنقِســمة عالـَـم ُمنقســم«. إن الســؤال األساســي هــو: مــا هــي القــوى املاديــة املُناِهضــة للرأســمالية 
ــّول املجتمــع، ومــا هــي القــوى التــي تُريــد ُمجــرد احلصــول علــى ســهٌم أكبــر  العامليــة والتــي تســعي مــن أجــل حَتَ

مــن الكعكــة علــى ِحســاب باقــي شــعوب العالـَـم؟

يقــول الباحــث زاك كــوب، إن الــذي يبــدو أنــُه عنصريــة ُمتَفشــية وشــوفينية ثقافيــة يف اجلــزء الشــمالي مــن 
ــى  ــى األقــل إل ــدأ أو للتجاهــل )عل ــم هــو ليــس نتيجــة لوعــي ُمزيــف أو ملعلومــات مغلوطــة أو لتلقــني مب العالَ
ــر  ــة همــا تعبي ــة والشــوفينية الثقافي ــب اليســار السياســي(. باألحــرى إن الُعنصري املــدى الــذي يفتِرضــُه أغل
املصالــح االقتصاديــة تتقاســمها طبقــات اجتماعيــة متعــددة يف اجلــزء الشــمالي مــن العالَــم، جميعهــا لديهــا 
مصلحــة يف اســتغالل اجلــزء اجلنوبــي مــن العالَــم. إن يف قلــب هــذِه احمُلاججــة فكــرة أن األرســتُقراطية 
الُعماليــة - الطبقــة العاملــة يف اجلــزء الشــمالي مــن العالَــم التــي حتظــى بشــيء مــن االمتيــاز - تطــورت 
ــة الســتمرار هــذا االســتغالل. ــم، ولهــذا لديهــا مصلحــة مادي ــي مــن العال كنتيجــة الســتغالل اجلــزء اجلنوب

وينشــر زاك كــوب وثيقــة غنيــة لتطــور الرأســمالية، ُموضحــاً فيهــا الكيفيــة التــي مــن خاللهــا انتجــت املراحــل 
املختلفــة للرأســمالية هــذِه املجموعــة. وياُلحــظ أربــع مراحــل ُمتمّيــزة ويربطهــا بأشــكال ُمشــتََرَكة مــن 
الشــوفينيات. ويف حــني أن مثــل ِكتــاب الكاتــب J. Sakai’s Settlers: »أســاطير البروليتاريــا البيضــاء« يُغطــي 
موضوعــا ُمشــابها مــن منظــور الواليــات املتحــدة، فــإن ِكتــاب »طبقــة ُمنقســمة عالَــم ُمنقســم« ينفــرد بتقــدمي 
ــني  ــون اإلمبريالي ــى هــذِه الصــورة مــن خــالل عي ــا تكــون عل ــاً م ــي هــي غالب ــة الت ــة الدولي صــورة لإلمبريالي

أنُفِســِهم.

يُصــّور زاك كــوب االنقســام العميــق بــني الُعمــال يف اجلــزء الشــمالي مــن العالَــم والُعمــال يف اجلــزء اجلنوبــي 
ــاح  ــراً لقيمــة األرب ــدم تقدي ــر املُتســاوي، ويُق ــادل غي ــال والتب ــر رأس امل ــم تصدي ــم ُمســتعماًل مفاهي مــن العالَ
الكبيــرة التــي يتــُم جنيهــا مــن اجلــزء اجلنوبــي مــن العالـَـم. كمــا أنــُه ينتقــد النظريــات، حتــى تلــك التــي طرحهــا 
بعــض اليســاريني، التــي جتعــل اإلنتاجيــة مصــدًرا لتبايــن األجــور العامليــة. إن تفســيره يقــول إن »اإلرســتقراطية 
الُعماليــة« الســائدة بــني ُعمــال اجلــزء الشــمالي مــن العالَــم هــي ليســت عمليــة اســتغالل، وإمنــا املُســتَغل 
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احلــركات، بــل تناضــل أيضــا مــن أجــل دعــم احلقــوق واحلريــات، ورفــض مــا يســمى مبعــارك » تكســير العظــام 
» بينهــا وبــني احلكومــات، اميانــا مــن هــذه احلــركات العماليــة بــأن التقــدم والتنميــة ال ميكــن أبــدا أن يتحققــا 

إال مــن خــالل التعــاون املشــترك بــني احلكومــات وكافــة احلــركات النقابيــة املوجــودة يف الدولــة.

فمــن الظلــم البــني أن نتهــم النضــال العمالــي بأنــه يهــدف إلــى حتقيــق املصلحــة الشــخصية لفئــة معينــة، بــل 
قــد ســاهمت احلــركات العماليــة كمــا ذكــرت آنفــا يف حــركات التحــرر الوطنــي واالســتقالل وطــرد االســتعمار.

وإميانــا بهــذا الــدور النضالــي البطولــي للحــركات العمالية، يتعــني على احلكومات، واملنظمــات غير احلكومية، 
واإلعــالم، واألحــزاب السياســية، مســاندة هــذه احلــركات، والوقــوف بجانبهــا ضــد عمليــات البطــش والظلــم 

واإلضطهــاد، وأن يكــون دعمهــا مدرجــا ضمــن البرامــج املعتمــدة لكافــة هــذه املؤسســات.

فمنــذ ظهــور الثــورة الصناعيــة يف أوروبــا ونشــوء الطبقــات الرأســمالية، لــم يكــن هنــاك حــال ســوى مواجهــة 
بطــش وظلــم واضطهــاد هــذه الطبقــات، وال يعنــي ذلــك أننــا ضــد الرأســماليني، أو ضــد أصحــاب األعمــال، 
ولكننــا نؤمــن بالعمــل املشــترك القائــم علــى أســس التــوازن واملســاواة، مبــا يضمــن لصاحــب العمــل حتقيــق 

غايتــه، وضمــان يف ذات الوقــت حقــوق العمــال.

فمــن املؤكــد أن للرأســماليني دور مهــم يف التنميــة االقتصاديــة، وال ميكــن أن نغفــل هــذا الــدور، ويكــون ظلمــا 
إعــالن احلــرب عليهــم دون مبــرر، كمــا يكــون ظلمــا أيضــا أن نتهــم احلــركات العماليــة بأنهــا تدافــع فقــط عــن 

صاحلهــا الشــخصي وليــس عــن الصالــح العــام.

§ أستاذ قانون املدني بجامعة أسيوط 
§ مستشار  مساعد رئيس اجلامعة مبكتب شئون اجلامعات العربية من 2005 إلى اآلن 

§ برملاني مصري سابق
§ كاتب بجريدة اخبار اخلليج البحرينية . 

§ حائز محكم لتحديد الفائز باجلائزة في مجال الدراسات القانونية مبركز البحرين للدراسات والبحوث
  )جائزة ولي عهد البحرين(

§ محاضر فى إطار رفع الوعي القانوني للجمعيات األهلية.
§ مدرب للمهتمني في قضايا حقوق اإلنسان .

§ أصدرت له مجموعة من املؤلفات و البحوث القانونية و احلقوقية .
§ كما له العديد من املشاركات و اإلسهامات املجتمعية و األكادميية.

النضال العمالي.. 
قصة كفاح من أجل 

الصالح العام
  بقلم /أ/د.شحاته غريب 

لــم يبــدأ النضــال العمالــي يف هــذه األيــام فقــط، بــل ظهــرت احلــركات النضاليــة العماليــة منــذ قــدم التاريــخ، 
ــة  ــم واإلســتعباد، وكانــت البداي وكانــت تهــدف هــذه احلــركات إلــى حتســني األحــوال املعيشــية، ورفــض الظل
عندمــا قــام ســبارتكوس الســوري الرومانــي بثــورة ضــد اإلســترقاق والعبوديــة، وعــدم قبــول اإلضطهــاد ورفــض 

أعمــال الســخرة، واإلجبــار علــى العمــل يف الليــل والنهــار علــى حــد ســواء.

ولعــل كتــاب » دور احلــركات العماليــة يف دعــم الدميقراطيــة » للباحــث ممــدوح مبــروك مبكتبــة اإلســكندرية 
يؤكــد الــدور العظيــم الــذي لعبتــه احلــركات العماليــة والنقابيــة علــى مســتوى العالــم بهــدف التحــرر الوطنــي 
ومقاومــة العنصريــة، واإلســتبداد، وخيــر مثــال علــى ذلــك الــدور البــارز الــذي لعبتــه املنظمــة النقابيــة بجنــوب 

أفريقيــا يف القضــاء علــى التمييــز العنصــري وحتقيــق قيــم املســاواة والعــدل.

ومــا يلفــت اإلنتبــاه يف هــذا الكتــاب أن هنــاك رؤســاء نقابــات عماليــة أصبحــوا رؤســاء دول فيمــا بعــد، مثــل 
لــوال دي ســيلفا رئيــس البرازيــل، وهــذا يدلــل علــى الــدور املهــم الــذي كانــت تلعبــه احلــركات النقابيــة بهــدف 
التطويــر واإلرتقــاء باألحــوال املعيشــية للشــعوب، ممــا دفــع هــذه الشــعوب إلــى انتخــاب الرمــوز النقابيــة لتصبح 

يف أعلــى املراكــز السياســية يف الدولــة.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن النضــال العمالــي لــم يكــن فقــط كمــا يدعــي البعــض مــن أجــل زيــادة أجورهــم، ولكــن 
قــد كان أيضــا مــن أجــل الدميقراطيــة ودعــم احلقــوق واحلريــات، حيــث لعبــت احلــركات العماليــة دوراً 

ــم بقصــد حتقيــق االســتقالل وطــرد االســتعمار. ــى مســتوى العال ــاً مهمــاً عل تاريخي
وهنــا أشــير إلــى عــام 1965م يف البحريــن، الــذي يعــد فارقــا يف تاريخهــا، عندمــا قامــت شــركة نفــط البحريــن 
بطــرد 1500 عامــل، فكانــت الشــرارة التــي أدت إلــى اشــتعال االنتفاضــة الشــعبية واملطالبــة باالســتقالل وطــرد 

االستعمار.

كمــا أن احلــركات العماليــة قــد لعبــت دورا كبيــرا يف طــرد االســتعمار االجنليــزي و الفرنســي مــن مصــر، 
ــد الناصــر. ــد جمــال عب ــم اخلال ــا الزعي ــام به ــي ق ــو 1952 الت ــورة يولي ــد ث ــي بع وتعاظــم دورهــا الوطن

دعــم  بهــدف  العربيــة  العماليــة  بــني احلــركات  وتعاونــا  اقترابــا وتضامنــا  الراهــن، نالحــظ  الوقــت  ويف 
ــات  ــك مســاندة احتــاد عمــال مصــر للنقاب ــال لذل ــق األمــن واالســتقرار للشــعوب، ومث ــة، وحتقي الدميقراطي
العماليــة يف ليبيــا لتحريرهــا مــن امليلشــيات املســلحة التــي تقضــي علــى األخضــر واليابــس يف ليبيــا الشــقيقة.

وهــذا يؤكــد النضــال العمالــي مــن أجــل الصالــح العــام، فليــس صحيحــا مــا يعتقــده البعــض بــأن العمــال عندمــا 
ميارســون الــدور النقابــي، فهــم يضغطــون فقــط مــن أجــل زيــادة األجــور وتنظيــم ســاعات العمــل، فمــن املؤكــد 
أن احلــركات العماليــة يف كافــة دول العالــم تســعى مــن أجــل ذلــك، ولكــن ليــس ذلــك هــو الهــدف الوحيــد لهــذه 
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النقابــات واالنخــراط يف العمــل النقابــي، مبــا يتناســب مــع الــدور الــذي تلعبــه املــرأة العاملــة يف ميــدان العمــل.  
وجلهــة الدفــاع عــن حقوقهــا ومطالبهــا، واحلفــاظ علــى مكتســباتها، ومراعــاة ظروفهــا وخصائصهــا.

تأسســت جلنــة املــرأة العاملــة التابعــة لالحتــاد العــام لعمــال الكويــت بتاريــخ  6 إبريــل عــام 1982، مبوجــب 
املــادة 62 مــن دســتور االحتــاد آنــذاك. ومنــذ ذلــك التاريــخ حتــى اآلن تأسســت أيضــا جلــان للمــرأة العاملــة يف 

معظــم النقابــات العماليــة التابعــة لالحتــاد العــام.
ويف بدايــة الثمانينيــات وصلــت املــرأة العاملــة الكويتيــة إلــى عضويــة املجلــس التنفيــذي لالحتــاد العــام لعمــال 
الكويــت بشــخص الزميلــة بدريــة حســن مــن نقابــة عمــال شــركة البتــرول الوطنيــة، أمــا علــى مســتوى النقابــات 
العماليــة فقــد اســتطاعت املــرأة الدخــول يف عضويــة مجالــس إدارات عــدد مــن النقابــات، كمــا أنهــا تشــارك 

يف عضويــة جلــان املــرأة يف بعــض االحتــادات واملنظمــات العربيــة والدوليــة.
ــدورات  ــد مــن النشــاطات وال ــت تنظــم وتشــارك العدي ــام لعمــال الكوي ــة يف االحتــاد الع ــرأة العامل ــة امل وجلن
والنــدوات التــي تهتــم بقضايــا املــرأة العاملــة، إضافــة إلــى تنظيمهــا للنشــاطات اإلقليميــة، ونذكــر منهــا علــى 
ســبيل املثــال النــدوة النســائية اخلليجيــة التــي عقــدت يف مــارس عــام 2014 بعنــوان: »دور املــرأة اخلليجيــة 
يف اإلنتــاج والتنميــة«، والثانيــة يف أواســط شــهر نوفمبــر املاضــي حتــت عنــوان: »املــرأة اخلليجيــة واملشــاريع 
الصغيــرة.. واقــع وطمــوح«، وقــد شــارك فيهمــا ناشــطات نقابيــات واقتصاديــات وجتماعيــات مــن مختلــف دول 

مجلــس التعــاون اخلليجــي.

أهداف جلنة املرأة يف االحتاد العام لعمال الكويت:
- تشــجيع انضمــام املــرأة العاملــة إلــى النقابــات - تنميــة الوعــي النقابــي واالجتماعــي والثقــايف لــدى العامالت 
-الدفــاع عــن حقــوق املــرأة عامــة، واملــرأة العاملــة خاصة-املســاهمة يف دعــم احلركــة النقابيــة ضمــن توجهــات 
االحتــاد العــام لعمــال الكويــت -بحــث ودراســة قضايــا وأوضــاع املــرأة العاملــة - متثيــل املــرأة العاملــة يف 
االجتماعــات واملؤمتــرات العماليــة والنشــاطات االجتماعيــة والنــدوات الثقافيــة احملليــة والعربيــة والعامليــة - 
عقــد النــدوات ودورات التدريــب النقابــي للمــرأة العاملــة بالتنســيق مــع معهــد الثقافــة العماليــة - املشــاركة 
مــع االحتــاد العــام يف إحيــاء املناســبات الوطنيــة والعماليــة، وخاصــة يــوم املــرأة العاملــي ويــوم العمــال العاملــي 

وغيرهــا مــن املناســبات.
ويبقــى أن نقــول إنــه علــى الرغــم مــن حضــور املــرأة بكثافــة يف القواعــد النقابيــة، وعلــى الرغــم مــن مشــاركتها 
بصــورة واســعة يف انتخابــات القيــادات النقابيــة ملجالــس إدارات النقابــات، فإنهــا ال تــزال بعيــدة عــن املواقــع 

القياديــة داخــل احلركــة النقابيــة، 
إال يف حــاالت نــادرة، وهــذا قــد يكــون بســبب التركيبــة االجتماعيــة للمجتمــع، والتقاليــد واألعــراف الســائدة 
يف  مجتمعنــا إضافــة إلــى قلــة خبرتهــا يف النشــاط النقابــي أو يف إدارة احلــوار املتعلــق بحقوقهــا، وهــذا 
الواقــع يطــرح علــى عاتــق جلنــة املــرأة العاملــة يف االحتــاد العــام لعمــال الكويــت مســؤولية توعيــة املــرأة العاملــة 
بحقوقهــا وواجباتهــا وتنظيمهــا وتكثيــف جهودهــا، لكــي تتمكــن مــن أخــذ موقعهــا الطبيعــي إلــى جانــب الرجــل 

يف قيــادة احلركــة النقابيــة.

§ رئيسة جلنة املرأة في االحتاد العام لعمال الكويت
§ سفيرة النوايا احلسنة - منظمة السالم الدولي و التنمية 

املرأة العاملة ودورها 
يف احلركة النقابية 

الكويتية 
  بقلم / د. سناء العصفور

تشــكل املــرأة العاملــة يف الكويــت نســبة ال يســتهان بهــا مــن إجمالــي القــوى العامــة، وهــي تلعــب بذلــك دورا 
مهمــا يف االقتصــاد الوطنــي، وال ســيما يف القطاعــات التعليميــة واإلعالميــة والوظائــف احلكوميــة، وكذلــك 
ــة  يف الوظائــف اإلداريــة يف شــركات النفــط والبنــوك وشــركات التأمــني وغيرهــا مــن القطاعــات االقتصادي

والتجاريــة احليويــة.

لقــد كفــل دســتور دولــة الكويــت حــق املســاواة يف العمــل بــني الرجــل واملــرأة، كمــا ضمنــت القوانــني والتشــريعات 
العماليــة للمــرأة بعــض احلقــوق االجتماعيــة األساســية، منهــا إجــازة احلمــل والــوالدة واإلجــازة الســنوية 

وحظــر تشــغيل النســاء ليــال . 

أضــف إلــى ذلــك مــا يؤمنــه لهــا قانــون التأمينــات االجتماعيــة مــن ضمانــات ملعاشــات التقاعــد والعجــز 
والشــيخوخة واملــرض والوفــاة وتعويضــات إصابــات العمــل وغيرهــا.

لقــد اســتطاعت املــرأة الكويتيــة عمومــا أن تصــل إلــى مواقــع مهمــة وقياديــة، ســواء داخــل الكويــت أو خارجهــا، 
وحققــت جناحــا باهــرا يف جميــع املجــاالت العلميــة واألدبيــة والثقافيــة والفنيــة واالجتماعيــة.

جلان املرأة يف التنظيم النقابي
- جلــان املــرأة يف احلركــة النقابيــة لهــا دور كبيــر حيــث تقــوم جلــان بنشــر الوعــي الثقــايف واالجتماعــي وتوعيــة 
املــرأة بحقوقهــا وواجباتهــا مــن خــالل إقامــة ورش عمــل ودورات تخصهــا يف مجــال عملهــا أو يف مجال أســرتها 
أو يف مجــال حالتهــا الصحيــة والنفســية،  كمــا تقــوم جلــان املــرأة بتنميــة الوعــي النقابــي لــدى املــرأة العاملــة 

وحثهــا علــى االنضمــام إلــى النقابــات العماليــة لنيــل حقوقهــا وتلبيــة مطالبهــا.
كمــا أن احلركــة النقابيــة تهتــم بأمــور املــرأة العاملــة وتســاعدها علــى اكتســاب التوعيــة والثقافــة واخلبــرة يف 
مجــال عملهــا. فالنقابــة تقــف بجانــب املــرأة العاملــة حلــل مشــكالتها يف العمــل ورفــع الظلــم عنهــا. إضافــة 
إلــى التنســيق والتعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي داخــل الكويــت واملنظمــات النســائية العربيــة والعامليــة 

مبــا يخــدم قضايــا املــرأة واملجتمــع.
وللمــرأة يف الكويــت العديــد مــن األطــر التنظيميــة اخلاصــة بهــا يف إطــار منظمات املجتمع املدنــي، كاجلمعيات 
النســائية املختلفــة، مــن بينهمــا أيضــا املــرأة العاملــة الكويتيــة التــي متتلــك شــكال تنظيميــا خاصــا بهــا يتمثــل 
بلجنــة املــرأة العاملــة التابعــة لالحتــاد العــام لعمــال الكويــت، إضافــة إلــى جلــان املــرأة العاملــة التابعــة للنقابــات 

يف القطاعــني احلكومــي والنفطــي، ويف القطــاع اخلــاص.
جلنة املرأة العاملة يف االحتاد العام لعمال الكويت

لقــد كان اهتمــام االحتــاد العــام لعمــال الكويــت واضحــا باملــرأة العاملــة، مــن أجــل تأهيلهــا للعــب دور فاعــل، 
ــى  ــن االنتســاب إل ــد م ــى املزي ــن إل ــن أجــل دفعه ــوف النســاء العامــالت م ــني صف ــام بتحــرك ناشــط ب والقي
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لكم حتياتي يا
من هويتم الكفاح

وعمرت مجد الوطن
مبتونكم فهو النجاح

حتى تباين إشراقكم 
و يف األفق بان و الح

حتى القوايف إحتارت بكم
وعطر العمل يف األرض فاح
وفجر املستقبل كان ميشي
وبفضلكم قد صار له جناح

عمال ألبا لكم
سأبعث أحلى التحيات
فأنتم بساتني اجلهاد

وبنموها تكتمل اجلنات
فأنتم اخلير كله

وبكم اخلير سيكون آت
طبتم و طابت سواعدكم

يا من أضفتم طعما للحياة
فلكم سأنثر أجمل ورودي

ولكم سأكتب أجمل األبيات 

كفاح و جناح 

  بقلم /الشاعر صالح  املادح

§ شاعر بحريني من ذوي االحتياجات اخلاصة 

مواويل
عمالية

بقلم /الشاعر علي الشرقاوي 

اول مايو 
عامل انا كالنهر طـول الدهر عامل
اروي بشبابي وطن و بقلبـي أعامل

و حدة ايادي عرق تضوي بامل عامل
ما دمنا مثل النخل  فـي طينة  الوحده

اشواكنا بتنكسر وحــده عقب وحده
ال عامٍل يف الوطن ميشي العمر وحده

ما يف وطن يرتفع بـــال يد العامل

عيد العمال
مشينا اجيال بعد اجيال ننطر فـي اجلواجب عيد

مثل صوت الفرح ينبــــع و يجرب لنا لبعيد
و جيت يا صانع البحرين جايب يف املراكب عيد

اذا ظل العدل ويا الوفا صوب الوعـــي يدنى
و برفجة عرق قام و غسل مـــن كل عي يدنا

نقول واهلل علــى حس الوطن فـي الدنيا عيدنا
و اول مـايو شال الغم و حط يف الدم كواكب عيد

اعياد اخلير
ما احالك يا تراب الوطن ف اعياد عمالك

اخلير انته فــي احلياه و كل النعم مالك 
تروي بتفاصيل العرق تاريخ عمـــالك

بالوحده ملـــا يحتفل عامل سند عامل 
لبالد كلها تنتشـــي من فرحة العامل

املشترك بني العدل و اخلير بس عـامل
افتـــح مرازمي الوفا و يرويك عمالك  

§ شاعر بحريني 
§ بدأ في نشر نتاجه الشعري عام 1968.

§ نشرت قصائده في أغلب الصحف واملجالت احمللية والعربية.
§ ترجمت قصائده إلى اإلجنليزية واألملانية والبلغارية والروسية والكردية والفرنسية. ترجم الكثير من القصائد 

§ اإلجنليزية والكندية والهندية إضافة إلى مسرحيات عديدة لألطفال والكبار.
§ شغل منصب رئيس األسرة لعدة دورات إدارية.
§ كتب الكثير من الدراسات عن جتربته الشعرية.

§ يشغل حاليا عضوية مسرح أوال وجمعية الشعر الشعبي البحرينية.
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حق العمل 
 بقلم /الرفيق فهد املضحكي 

حــق العمــل أهــم حــق اجتماعــي لإلنســان، فالعمــل ينتــج القيــم املاديــة ويوفــر لإلنســان املعيشــة الكرميــة والثقــة 
يف الغد. 

كثيــرة هــي الدســاتير التــي حتــوي أشــياء كثيــرة منّمقــة وفضفاضــة عــن »حقــوق اإلنســان« وتخلــق االنطبــاع 
بــأن عالــم الدميقراطيــة البرجوازيــة قــد يحقــق أحــالم احلريــة واملســاواة. ويقــول دســتور أملانيــا »لــكل أملانــي 
حــق متســاٍو يف شــغل أي منصــب يف الدولــة طبقــاً الســتعداداته وقدراتــه ومؤهالتــه«، ويقــول دســتور اليابــان 
»للجميــع احلــق يف العمــل وواجــب العمــل« وهنــاك أقــوال مماثلــة يف دســاتير بلــدان رأســمالية كثيــرة وإن لــم 
تكــن جميعهــا، فدســاتير معظــم البلــدان الرأســمالية مبــا فيهــا دســتور الواليــات املتحــدة ال تذكــر شــيئاً عــن 
حــق العمــل. إن اإلعالنــات والتصريحــات عــن املســاواة ال تعنــي بــأي حــال مــن األحــوال قيــام املســاواة علــى 

أرض الواقــع! 

إحــدى الدراســات العماليــة صــدرت قبــل عقديــن تقــول: هنــاك يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــا يطلــق عليــه 
مفهــوم العمالــة الكاملــة، فهــو يعنــي مــن الناحيــة الواقعيــة عمليــة تخطيــط وتنظيــم للبطالــة، وعندمــا يقــول 
االقتصاديــون األمريكيــون إن هنــاك »عمالــة كاملــة« يف الواليــات املتحــدة، فإنهــم يقصــدون بذلــك أن مســتوى 

البطالــة ال يتعــدى 4 يف املائــة مــن قــوة العمــل يف البــالد. 
وينظر يف الواليات املتحدة إلى هذا املستوى كاملستوى األمثل للتطور يف املجتمع الرأسمالي. 

وتفيــد الدراســة أيضــاً بأنهــم يّدعــون بــأن هنــاك »عمالــة كاملــة« بينمــا هنــاك ماليــني األشــخاص غيــر 
القادريــن علــى االلتحــاق بــأي عمــل، األمــر الــذي يكشــف زيــف الــكالم عــن حقــوق اإلنســان ويكشــف الواقــع 
احلــي للمجتمــع الرأســمالي يف الواليــات املتحــدة، وبالتالــي فــإن أقــل مــا توصــف بــه معــدالت البطالــة التــي 

ــر إنســانية!  ــون يف مجــال اإلحصــاء هــو أنهــا غي ــون البرجوازي يرصدهــا العامل

ويف هــذا الصــدد تشــير الدراســة إلــى أن معــدالت البطالــة »املتعــارف عليهــا« يف كل فتــرة ال تعطــي صــورة 
ــة يف هــؤالء الذيــن  ــة الراكــدة« واملتمثل ــة، حيــث إن اإلحصــاءات الرســمية ال تضــع يف حســبانها »البطال كامل
فقــدوا األمــل يف احلصــول علــى وظيفــة ثابتــة، وفقــدوا كل رغبــة يف تســجيل أســمائهم يف ســوق العمــل، وهــذا 
هــو الســبب يف أن النقابــات يف العالــم الرأســمالي تعتقــد أن املســتوى الفعلــي والواقعــي للبطالــة أعلــى بكثيــر 

مــن »املعــدل«  الرســمي. 

كمــا أن الشــعور بعــدم االطمئنــان نحــو الغــد يــزداد تفاقمــاً بفعــل األزمــات االقتصاديــة التــي أصبحــت تشــمل 
بالفعــل جميــع الــدول الرأســمالية الصناعيــة! 

وإلــى جانــب ذلــك، يشــهد العالــم الرأســمالي أعــدادا متزايــدة مــن النــاس الذيــن عرفــوا البطالــة فتــرة طويلــة 
مــن الزمــن، وإذا أخذنــا يف االعتبــار تقديــرات علمــاء االجتمــاع الذيــن يعتقــدون أن فتــرة األشــهر الســتة 

هــي أكثــر الفتــرات حرجــاً بالنســبة إلــى هــؤالء الباحثــني عــن عمــل )حيــث إنــه يف خــالل 6 أشــهر يكــون 
ــم عــدد هــذه املآســي املوجــودة يف  ــا إدراك ك ــه ميكنن ــا ادخــره(، فإن ــى كل م ــى عل ــد أت الشــخص املتعطــل ق

ــدول الرأســمالية!  ال

ويف هــذا اخلصــوص تســتطرد الدراســة موضحــة أنــه يف الوقــت الــذي تّدعــي فيــه الدعايــة البرجوازيــة بأنــه 
ليســت هنــاك ثمــة ضــرورة للتباكــي علــى حــظ الشــخص العاطــل طاملــا أنــه يحصــل علــى إعانــة البطالــة التــي 
متكنــه مــن احليــاة بصــورة »ُميســرة«، فــإن هــذه الدعايــة تلتــزم الصمــت إزاء عــدد مــن الســمات األساســية 
ــع  ــات ال تٌدفــع جلمي ــوة«، وأهــم هــذه املالمــح أن هــذه اإلعان ــي تنفــي هــذه الصــورة »احلل لهــذه املشــكلة الت
العاطلــني، وإن دفعــت فلفتــرة مؤقتــة ال تغطــي كل فتــرة االنقطــاع اإلجبــاري عــن العمــل. ويف معظــم األحــوال 
تٌدفــع هــذه اإلعانــات فقــط للعمــال ذوي األقدميــة الذيــن لهــم مــدة اشــتراك محــدودة يف التأمــني ضــد 

البطالــة! 

ــات هــي أبعــد مــا تكــون عــن تعويــض  ــا وهــو أن هــذه اإلعان ــاك شــيء آخــر ال يجــب أن يغيــب عــن بالن وهن
ــني!  ــال العاطل ــي حتــّل بالعم ــة الت اخلســائر املادي

إن نظــم املعونــات االجتماعيــة يف البلــدان الرأســمالية وإن كانــت تكفــل مســتوى مــن املعيشــة أقــرب مــا يكــون 
ــي تســببها  ــا ال تســتطيع أن تخفــف الضغــوط والصدمــات النفســية الت ــوز، إال أنه ــة والع ــى مســتوى الفاق إل

البطالــة!
 

وعلــى هــذا األســاس مــن األهميــة مبــكان أن يكــون حــق العمــل ضــرورة العتبــاره أهــم حــق اجتماعــي لإلنســان 
وليــس مجــرد نــص أو مبــدأ، وال بــد لهــذا احلــق مــن ضمانــات اجتماعيــة واقتصاديــة وقانونيــة تدعمــه وتؤكده. 
كمــا يعتبــر الفصــل غيــر القانونــي للعامــل مســألة ال تســتدعي املســاءلة القانونيــة فقــط، بــل تصــل إلــى حــد 

املســاءلة اجلنائيــة.
 

ــر مــن  ــاك الكثي ــه، إذ أن هن ــة فــإن هــذا احلــق ال قيمــة ل ــدول العربي ــا عــن حــق العمــل يف ال وإذا مــا حتدثن
ــة وبرامــج  ــى تكافــؤ الفــرص واحلقــوق واملكاســب العمالي التشــريعات والقوانــني التــي تؤكــد هــذا احلــق وعل
التدريــب املهنــي وحتســني املهــارات، واألكثــر مــن ذلــك توفيــر املســتلزمات املاديــة الجتثــاث البطالــة مــن 
مصادرهــا، إال أن كل ذلــك يف أغلــب تلــك الــدول ال صلــة لــه بالواقــع، وهــو مــا يثيــر احلــزن لــدى العاطلــني 

واحملرومــني مــن حــق العمــل! 

§ كاتب بحريني
§ ناشط في الشأن السياسي و العمالي 
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ــر يف  ــة االســتيراد والتصدي ــد اتســاع حرك ــي، وخاصــة بع ــع العراق ــي شــهدها املجتم ــرات الت ــد كان للتغي لق
أواخــر القــرن مــا قبــل املاضــي وحتــّول االقتصــاد العراقــي املنتــج علــى بســاطته إلــى اقتصــاد الســوق تاثــرا 
باتســاع حركــة التجــارة العامليــة التــي ازدهــرت بعــد افتتــاح قنــاة الســويس يف عــام 1869أثــره الكبيــر يف تغيــر 
طبيعــة االقتصــاد العراقــي، إذ  بــرزت ظاهــرة نشــوء واتســاع جتــارة التصديــر إلــى أوروبــا، وبــدأ العــراق 
يصــدر البضائــع إلــى أوروبــا، مــا شــجع التجــار األوربيــني إلــى االســتثمار يف هــذا البلــد، وخاصــة يف مجــال 
البنــوك وجعلــه منتجــا للمــواد االوليــة وســوقا لتصريــف املنتوجــات، كمــا كان الزدهــار احلركــة التجاريــة قبــل 
احلــرب العامليــة األولــى دور فعــال يف التعــرف علــى الصناعــات احلديثــة فأنشــات يف املــدن العراقيــة  الكبــرى 
كبغــداد واملوصــل والبصــرة املصانــع واملعامــل واتســعت طــرق املواصــالت النهريــة والبريــة، فضــال عــن ازدهــار 

احلــرف التجاريــة.
هــذه العوامــل وغيرهــا أســهمت  يف نشــوء طبقــة وســطى عراقيــة،  وكانــت شــريحة املثقفــني التــي نشــأت حتــت 
عباءتهــا  تدعــو إلــى إجــراءات لتغييــر البنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة إضافــة إلــى مطالبهــا  بتعزيز 
االســتقالل، وقــد اضطلــع املثقفــون وخاصــة حملــة الفكــر اليســاري، بــدور مهــم لتبنــي مطالــب الشــرائح األقــل 
ــات وأحــزاب  ــم أنفســهم يف جمعي ــى تنظي ــي إل ــم بالتال ــا ودفعه ــرات واالســتفادة منه حظــا يف اســتلهام التغي
تعمــل مــن أجلهــم وتطالــب بحقوقهــم.. فأخــذت هــذه الشــرائح تنتظــم بتأثيــر مصاحلهــا وحركــة التنويــر التــي 

قادهــا املثقفــون لتكويــن فيمــا بعــد احلركــة العماليــة احلاليــة.

لقــد ارتبــط النظــال املطلبــي بالنضــال الوطنــي، واصبــح كالهمــا كال واحــدا يف وحــدة املطالــب، فــال ضمــان 
ــاد  ــة اضطه ــة العمالي ــذ واجهــت احلرك ــي دميقراطــي عــادل، حينئ ــاء نظــام وطن حلقــوق العمــال مــن دون بن
الســلطات وتعــّرض قادتهــا لالعتقــاالت والتشــريد واجلــوع واحلرمــان ســنوات طويلــة . ونشــطت يف نضالهــا 
وميكــن ان نســجل للطبقــة العاملــة أول انتصــار لهــا أمــام الســلطة احلاكمــة عــام 1944 باضطــرار احلكومــة 
إلــى االعتــراف باحلقــوق النقابيــة وإجــازة نقابــات عماليــة، إال أنهــا لــم تســتطع فــرض حقوقهــا كاملــة علــى 
الســلطات وأصحــاب العمــل والشــركات االحتكاريــة املهيمنــة علــى أكبــر املؤسســات اإلنتاجيــة يف العــراق، 
نتيجــة لعوامــل عديــدة، مــن أبرزهــا قلــة خبرتهــا وجتربتهــا النقابيــة، حيــث كانــت تتســم لفتــرة طويلــة باحلرمان 
مــن كل أشــكال التنظيــم، وعلــى أثــر الوعــد الــذي تضمنــه خطــاب العــرش ســنة 1943 بإطــالق حريــة العمــل 
النقابــي واحلزبــي بــادر العمــال يف يوليــو 1944 الــى تقــدمي طلباتهــم بهــدف احلصــول علــى موافقــة احلكومــة 
علــى تأســيس نقاباتهــم وفــق مــا نــص عليــه قانــون العمــل ســنة 1936 وتعديلــه ســنة 1942. ولــم تتــم املوافقــة 
علــى نقابــات العمــال يف وقــت واحــد وإمنــا جلــأت احلكومــة إلــى التــدّرج يف ذلــك، ممــا جعــل عمليــة تأســيس 
النقابــات تســتغرق وقتــا امتــد مــن أواســط ســنة 1944 حتــى نهايــة ســنة 1946، وكان هــدف احلكومــة مــن 
ــم نحــو  ــة فضــال عــن إجهــاض حمــاس العمــال وتوجهه ــدة ومتضامن ــة موّح ــة عمالي ــن حرك ــك عــدم تكوي ذل
التنظيــم النقابــي املوحــد وتعميــق االنقســام بينهــم وكســب الوقــت مــن أجــل إبعــاد العناصــر العماليــة املناضلــة 

عــن قيــادة النقابــات واختيــار العناصــر االنتهازيــة لقيادتهــا، وبعــد جهــد شــاق اســتطاع العمــال احلصــول علــى 
موافقــة احلكومــة علــى إجــازة النقابــات، لكنهــا لــم جتــز ســوى 16 نقابــة يف بغــداد والبصــرة ســنة 1946.

ــة  ــة العامل ــت الطبق ــي متكن ــة الت ــني املكاســب العمالي ــن ب ــا وم ــى مكاســب اليســتهان به ــت عل ــا حصل إال انه
العراقيــة حتقيقهــا، بعــد تضحيــات ونضــاالت متواصلــة، إصــدار« قانــون الضمــان االجتماعــي رقــم 57 
لســنة 1956«. والــذي كان أول قانــون للضمــان االجتماعــي للعمــال يف العــراق. فقــد ألــزم القانــون رب 
العمــل واحلكومــة بدفــع ثالثــني فلســاً يوميــا مناصفــة، وهــو مبلــغ تافــه اليســتحق الذكــر بالقيــاس إلــى قدرتــه 
ــرك  ــد ت ــون ق ــل مشــتركا يف إضــراب وأن يك ــون العام ــة أال يك ــع اإلعان ــد دف ــون عن الشــرائية. وأوجــب القان

العمــل باختيــاره وأن يكــون حســن الســلوك والســمعة.
ــك حققــت بعــض املكاســب  ــة، لذل ــة الوطني ــة ارتبطــت باحلرك ــة العمالي ــه هــو أن احلرك ــا قول إن ممــا ميكنن
للطبقــة العاملــة وأبرزهــا االعتــراف بهــذه الطبقــة وجلــب األنظــار إليهــا كقــوة اجتماعيــة لهــا وزنهــا وامكاناتهــا 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية . ومــن اجلديــر ذكــره، أنــه لــم يكــن بوســع الســلطة احلكوميــة جتاهــل 
مطالــب العمــال فقامــت  بإصــدار قوانــني للعمــل منــذ الثالثينيــات ومنهــا قانــون العمــل رقــم 72 لســنة 1936 .

بعــد ثــورة الرابــع عشــر مــن يوليــو بــدأت مرحلــة جديــدة مــن النضــال الوطنــي املطلبــي، فقــد انفتحــت الثــورة 
علــى اجلميــع و صــدر القانــون 82 لســنة 1958 منظمــا لبعــض شــؤون احلركــة النقابيــة يف العــراق، ثــم صــدر 
بعــد ذلــك نظــام وجائــب وحقــوق النقابــات رقــم 39 لســنة 1958،  ونظــام النمــوذج األساســي للنقابــات رقــم 
39 لســنة 1958 ينظمــان بعــض الشــؤون اإلجرائيــة للنقابــات العماليــة، ومبقتضــى ذلــك عــادت النقابــات 
العماليــة يف الظهــور وبــدأت بتأســيس منظماتهــا منــذ أوائــل عــام 1959، كمــا قــد أجيــز تأســيس احتــاد عــام 
ــد  ــة والنواحــي يزي ــة واألقضي ــات فــروع يف األلوي ــخ 12-11-1959، وكانــت لهــذه النقاب ــات بتاري لهــذه النقاب
ــم  ــذ عــام 1961 ث ــة من ــات األصلي ــا وتوقــف نشــاط  بعــض النقاب ــق بعضه ــة  فــرع أغل ــى ثالثمائ عددهــا عل
بــدأت الســلطات تالحــق النقابيــني البارزيــن وتعمــل ضــد احلركــة النقابيــة لتأثرهــا باحلركــة الوطنيــة  فألغيــت 
الهيئــات اإلداريــة للنقابــات العماليــة مــن قبــل احلاكــم العســكري بعــد انقــالب 8 فبرايــر األســود عــام 1963 
وعينــت هيئــات إداريــة جديــدة لهــا مــن قبلهــا مواليــة للحكــم اجلديــد، وهكــذا حتولــت احلركــة العماليــة يف 
ــا والقواعــد للحــركات السياســة احلاكمــة والســائدة يف البــالد  ــى مــا يشــبه اخلالي ــة إل العــراق بصــورة علني
ــم  ــل رق ــون العم ــل قان ــون تعدي ــى أن صــدر قان ــة واخلاصــة إل ــواج وعواصــف التطــورات العام ــا أم تتالطمه
ــة بالعمــل وأصحــاب العمــل  ــة املتعلق ــة املهني ــات العمالي ــى أحــكام وقواعــد النقاب ــذي ألغ 171 عــام 1967 ال
ووضــع محلهــا قواعــد وأســس للنقابــات العماليــة املهنيــة املتعلقــة بالعمــال وأصحــاب العمــل ووضــع محلهــا 
قواعــد جديــدة لنقابــات العمــال فقــط، وكان األجــدى أن يســمى قانــون نقابــات العمــال علــى وجــه االســتقالل، 
ولكــون هــذا القانــون قضــى علــى مبــدأ املســاواة مــا بــني العمــال وأصحــاب العمــل يف حــق التجمــع والتنظيــم 
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النقابــي الــذي أقرتــه التشــريعات الدوليــة والعراقيــة الســابقة فلهمــا احلــق ذاتــه، ولكــن هــذا القانــون ألغــى 
حــق أصحــاب العمــل بصــورة مباشــرة يف التنظيــم النقابــي، ولــم يضــع قواعــد جديــدة لهــم، وجــاء هــذا 
القانــون بقيــود مختلفــة علــى التنظيــم النقابــي العمالــي يف العــراق بحيــث ميكــن اعتبــاره معارضــا ملبــدأ 
حريــة التنظيــم الــذي نصــت عليــه االتفاقــات الدوليــة، فنــص مثــال علــى تقييــد عــدد النقابــات التــي ميكــن أن 
توجــد يف البــالد مبــا ال يزيــد علــى عشــرين نقابــة فقــط ووضــع أســماء لهــا بالنــص الصريــح، وهــو مــا قــد 
يألفــه العمــال مــن رغبــة يف تســمية نقاباتهــم وال يحظــى مبوافقتهــم اإلداريــة لــو أعطيــت لهــم حريــة التنظيــم 
النقابــي، وبعــد اســتالم حــزب البعــث للســلطة عــام 1968 صــدر قانــون عمــل جديــد عــام 1971 فرفــع القيــد 
عــن عــدد النقابــات واســتمرت سياســة الدولــة يف التدخــل بفــرض الهيئــات اإلداريــة للنقابــات العماليــة، وت 
قمــع عــدد مــن اإلضرابــات العماليــة بالقــوة واتبــاع سياســة مالحقــة القــادة النقابيــني مــن غيــر املنتمــني إلــى 
حــزب البعــث ومحاربتهــم إلــى أن اختتمــت هــذه املرحلــة بالقــرار 150 لســنة 1987 الصــادر مــن مجلــس قيــادة 
الثــورة بتحويــل عمــال القطــاع العــام إلــى موظفــني، وأصبــح عمــال القطــاع العــام وهــم النســبة األكبــر مــن اليــد 
العاملــة العراقيــة، ألن النظــام االقتصــادي يقــوم علــى متلــك الدولــة وســائل اإلنتــاج، وصــدر قانــون العمــل رقــم 
71 لســنة 1987 وقانــون التنظيــم النقابــي رقــم 52 لســنة 1987 واللــذان ســمحا بقيــام النقابــات يف القطــاع 
اخلــاص واملختلــط والتعاونــي، وأن جتســد هــذه النقابــات )أهــداف ثــورة 17-30- يوليــو أي أهــداف حــزب 
البعــث( ومنــع قيــام نقابــات عماليــة يف القطــاع العــام، والــذي خضــع العمــال فيــه لقانــون اخلدمــة املدنيــة، 
وفقــدوا حقهــم بالتنظيــم النقابــي بدعــوى إلغــاء التمييــز االجتماعــي ضدهــم وحتقيــق  املســاواة بــني املواطنني.
 وشــهدت احلركــة النقابيــة تراجعــا كبيــرا خــالل هــذه الفتــرة بســيطرة القيــادات البعثيــة علــى احلركــة 
النقابيــة وفــرض مرشــحني مــن املكتــب املهنــي علــى الهيئــات اإلداريــة لهــذه النقابــات فكانــت النقابــات العمالية 
للقطاعــات اخلــاص والتعاونــي واملختلــط ضعيفــة وال تأثيــر لهــا علــى الصعيــد السياســي واالقتصــادي وحقــوق 
الطبقــات العماليــة التــي متثلهــا. بعــد ســقوط النظــام وانهيــار دولــة احلــزب الواحــد لــم يتغيــر التشــريع لقانــون 
العمــل والتنظيــم النقابــي، ولــم يلــغ قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 150 الــذي منــع قيــام نقابــات عماليــة يف 
ــدو أن  ــورة، ولكــن يب ــادة الث ــات القــرارات الصــادرة عــن مجلــس قي ــى الرغــم مــن إلغــاء مئ القطــاع العــام عل
اجلهــات السياســية احلاليــة يف العــراق ســارعت إلــى إلغــاء القــرارات التــي تتعــارض مــع مصاحلهــا الشــخصية 
فقــط مــن دون تلــك القــرارات التــي تقــوض إقامــة نقابــات عماليــة حقيقيــة علــى الرغــم مــن نشــوء تعدديــة 
نقابيــة يف العــراق إال أن تأثيرهــا الفعلــي ضعيــف يف كل األصعــدة ولــم تســتطع اســتقطاب الطبقــة العاملــة 
بشــكل فعــال، ولــم تؤســس لتنظيــم نقابــي فعــال، ولــم تتلــق أي دعــم جــاد مــن احلكومــات العراقيــة املتعاقبــة، بل 
علــى العكــس شــهدنا تدخــالت ال ميكــن الســكوت عنهــا مــن فــرض احتــاد عمالــي وتنصيــب بعــض السياســيني 
التابعــني ألحــد أحــزاب الســلطة علــى االحتــاد العمالــي العراقــي، واعتبرتــه االحتــاد الرســمي الــذي دعــا إلــى 
حــل العديــد مــن النقابــات وإلــى وضــع يــد احلكومــة علــى أرصدتهــا وأمالكهــا وإلــى دعــم احتــادات عماليــة 
بواجهــات طائفيــة وعرقيــة لعرقلــة قيــام نقابــات عماليــة حقيقيــة وشــرذمة احلركــة النقابيــة العماليــة منعــا 

مــن أخــذ دورهــا يف بنــاء عــراق جديــد قائــم علــى احتــرام حقــوق أبنائــه جميعــا مــن دون أي متييــز.  
ومازالــت احلواجــز التشــريعية عائقــا يحــول دون قــدرة هــذه النقابــات علــى بنــاء تنظيمــات نقابيــة حقيقيــة 
قويــة قــادرة علــى حمايــة مصالــح أعضائهــا ومجتمعهــا، ونأمــل أن تشــهد املرحلــة املقبلــة بنــاء نقابيــا حقيقيــا 
ــم النقابــي واحلــق  ــة العراقيــة يف التنظي فعــاال متعــددا وأن يلغــى أي تشــريع يحــول دون حــق الطبقــة العامل
باملفاوضــة اجلماعيــة ووقــف كل أشــكال التدخــل احلكومــي يف شــؤون النقابــات أو يف فــرض هيئــات إداريــة 

غيــر منتخبــة والدعــم احلكومــي اجلــاد لتأســيس نقابــات عماليــة قويــة.

§ سكرتير احتاد الشبيبة الدميقراطي العراقي سابقًا
§ عضو جلنة الفعاليات املركزية باحلزب الشيوعي العراقي

ملاذا نحب غيفارا
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ــس  ــه بيون ــه األرجنتيني ــي بالعاصم ــه يف حــي راق ــه ثري ــه برجوازي ــارا يف عائل ــي تشــي غيف ــر الكوب ــد الثائ ول
ــا. ــح طبيب ــة الطــب وأصب ــى أن تخــرج مــن كلي ــرس وأت تعليمــه إل آي

لكن !
ذهابــه برحلــه تريفيهيــه مــع أحــد أصدقائــه علــى مــن دراجــه بخاريــه لعمــوم أمريــكا اجلنوبيــه جعلــه يصــاب 
بالذهــول مــن الفقــر الشــديد ألغلــب شــعوبها وإســتغاللهم ونهــب خيــرات بلدانهــم مــن الشــركات الرأســماليه 

التــي يف األغلــب أمريكيه،فــكان وقــع ذلــك عليــه كالصاعقــه وحــزن لذلــك حزنــا شــديدا.
فــكان ذلــك نقطــة التحــول يف حياتــه مــن طبيــب ثــري إلــى مناضــل ثــوري أممــي عاشــق للمظلومــني والفقــراء.. 

أصبــح منــدوب كوبــا بــاألمم املتحــده ووزيــر صناعتهــا لكنــه تــرك املناصــب وحمــل الســالح للقتــال
أحبته الشعوب ألنه نشر الوعي بينهم عن خطر اإلمبرياليه األمريكية وطالب بحقوقهم..

أحبه الفقراء ألنه قاتل ألجلهم وألجل املساواه والعداله اإلجتماعية 
أحبه املظلومني..

إحتقر املال وإعتبره بالء الشعوب
ناضل وقاتل إلجل اإلنسانيه 

أحب الفقراء واملظلومني فأحبوه
أحب الشعوب فأحبوه ..

وأخيرا أقول:
وداعا رفيق الثوره مستمره

ألجل العداله اإلنسانيه والعدل واملساواة
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مْر واعُد السُّ السَّ
)إلى عمال العالم يف يومهم(

قصيدة - للشاعر الفلسطيني
الرفيق د . محمد شحادة

يا رفاَق الَكْدِح يَا ُكلَّ األََمْل   )1(
يارفاَق )بُْروليتاْريا(  

الكاِدحنْي  
يا رفاقي اُلعامالِت  

اُلعاِملنْي  
ـِناٍءوِنضاٍل يا رفاقي يف ب  

َوَعَمـْل  
ْرِب نُكاِفْح   إنَّنااليَْوَم على الدَّ  

نَْحُن أَْصَحاُب ُحُقوٍق   
َوِبَحقٍّ يا ِرفاقي..الَ نُساِمْح  

اياِت راياِت  نحِمُل الرَّ  
الُهدَى  

ِمنَْجٌل فيها )َحَصاٌد(  
يِف اُلنَّدى   

اُكوَش(إن َطاَب يَْحُضُن )اُلشَّ  
        ) اُلنَِّدى (

ُح َرْجٌع َوَصَدى َعاِمٌل َفالَّ  
يا رفاقي )َعُظَم( اُليَْوَم   

ُوا  يَْوَم َمْن َضحُّ  
ُوا)ُشَهَدا(. َوَضحُّ  

يوُمُكم يوٌم....َوماِجْد  )2(
واِعْد بوِرَكْت فيِه السَّ  
يوُمها اليوَم.. ويبقى   
ساِعٌد منها يُساوي   

ألَْف ساِعد  
ُقْل ومليوَن ُمجاِهد  

َمْن أَتَى بالِعلِْم قانوناً ؟  
وما ) أَتْبََعه  ) بنْيَ )ُسلْطاٍن(  

َو)ُدْستوٍر( ) يُباِعْد  
واِعْد ْمُر السَّ غيرها السُّ  
أَْسَقَطْت ُكلَّ الَقواِعْد .   

يا رفاقي ال )حُتابُوا( االُْحتالْل  )3(
نَْحُن َمن َكَسَر الَقيَْد ِبَكٍد   

َوِبِفْكٍر َوِنضاْل   
نَحُن ال يَْأُكلُنا إالَّ )الِكبَاْر(   

أِْسَماْل( أَثِريَاءُ ) الرَّ  
)ُمونُوبُوليَا( ااُلُْحِتَكاْر  

قِّ  فاُنَْهُضوا باحُلَ  
لِْم حْتقيُق األَماني ما ِبَغيِْر السِّ  

َوإالَّ َسَقَطْت ُكلُّ امُلََعاني    
تلُكُم األَْفكاُر يف أَْعناِقنا  

أَْوَدُعوَها َقادةُ الِفْكِر    
َجاْل َوأَْخيَاُر اُلرِّ  

َمْت أَْغاَللُنَا  َوِبها ُحطِّ  
ْزنَا احمُلاْل. وأجَْنَ  

يا رفاقي  ال حُتابُُوا أيَّ ظاِلْم   )4(
مينا النََّقابَْة نَْحُن حَتْ  

َسنٌَد تبَْقى وإْخالٌص لنا   
وُعُقوٌل تََرَكْت فينا  

ابَة َكثيراً ِمْن جَنَ  
هذه األَوثاُن يف حاِضِرنا    

لَْم تََدْع لُْقَمَة َعيٍْش ِمْن كآبَه  
َفاُنْتََصْرنا َوَغَدَى اُْسِتْغاَللَُها  

َعنَّا َوِمنَّاَ َكُغباٍر   
وبَعيداً َكَسَحابَة.  

يا رفاقي هذه األوثاُن أصناٌم  )5(
فال نْفَع لَها   

هي ال)تُطعم خبزاً من يجوْع  
ال...وال متسُح من عنٍي دموْع  

َوْهَي الَ تُبِْصُرأَْو تَْسَمُع  
روْع إن كانْت ترى هذي....الدُّ  

وْهَي ال تُْدِرُك َصيْحاِت اجُلموْع  

ليَْس يعنيها أَننُي القلِب   
ما بنْيَ الضلوْع  

تتمنَّى لْو تُكْن َعْوَدةٌ )هلِل(    
َويف احلقِّ لَها .....تبتغي منكم   
سجوداً َوُرُكوعاً........َوُخُشوْع.  

أَيَُّها اُلنَّاُس اُْسَمُعونَا  )6(
ِعبَْرةٌ نَْحُن َوإْن َكانَْت  

أََرْق  
نْيَا َعَماٌر نَْحُن يِف اُلدُّ  

َوُشُموٌس َوأَلَْق  
ِغيُُّكْم َذاَب  

َكَحبَّاِت اُلَعَرْق  
َفاُْسَمُعوا َصْرَختَنا  
َواُْفَهُموا َغْضبَتَنَا :  

َرُق رايٌَة لَْن حُتْ  
َوَستَْعلُو تَْخِفُق  

َقْد َرَفْعنَاَها َصبَاحاً  
َوَسَقيْنَاها ِجَراحاً  
َكبَُرْت ِفينَا َمَساًء  

َمَعَها ِسْرنا َولَْم  
نَْخَش اُلَغَرْق.  

اُل  يا رفاقي أَيُّها الُعمَّ  )7(
يا أَْهَل الَكراَمْة  

أَنْتُُم األَيْدي الَّتي تْسَهُر   
اللَّيَْل ُعيُوٌن ياَ َمنَاَمْة  

أَيُّ َخْطٍو واِثٍق   
أَيُّ نوٍر داِفٍق   

أيُّ قلٍْب عاِشٍق  
أيُّ َخْطٍو أيُّ نوٍر   

أَيُّ قلٍْب   
وعيوٌن ال تَنام    

وقلوٌب َخْفُقها َخْفُق الّساَلْم  
نْيا ِثُقوا يِن واُلدُّ َفاُْحِتكاُر الدِّ  

إنَُّه مْسُك اخِلتاْم.  
وا يومنا ولتتَِّحْد يا رفاقي  فهلُمُّ  )8(

وتَعالَوا يا رفاقي نَْحتَِشْد    
ها هي األرُض ِرَفاِقي َوتَُدوْر  

ونشيٌد عنُكُم ال يبْتَِعْد  
يَوُم )شيكاُغو(  

يَّْة( نشيُد ) األمََمِ  
ْعنَا ُوُجوهاً يَْوَم ودَّ  

تَْشَهُد اآلَن أَِبيَّْة  
َفُخُذوني وْرَدًة َحْمراَء   

دوْر ما َفْوَق الصُّ  
ي َحلُِّقي يِف الَكْوِن  واُْستَِمرُّ  

يا ُكلَّ النُُّسوْر  
َواُْدُخلُوا املَيْداَن يا أَْهَل )املَبَاِدي(:   

آِه يا َخيَْر األَنَاْم  
َولَُكْم ِمنِّي  

ِمَن اُلُقْدِس تََهاني   
ايَا َوَساَلْم َوحَتَ  

نْيَا تَناديُكْم ها هَي الدُّ  
تُناِديُكْم ِباَلدي  

َسِلَمْت َهذي األَيادي   .   

ديب ومفكر فلسطيني / استاذ و محاضر في العديد من اجلامعات بكلية اآلداب 
َ
§ أ

§ كتب في العديد من الصحف و املجالت منها مجلة اجلديد احليفاوية والغد، و صحيفة الغد و االحتاد
§ ومجلة األخبار اللبنانية ، و فلسطني الثورة، و أنباء موسكو  و كفاح الطلبة.
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َمْن يدفع ثمن 
التقشف؟

  بقلم / الرفيق علي مدن

تتــردد كلمــة التقشــف يف الكثيــر مــن الســياقات يف اآلونــة األخيــرة، مســببة خشــية وقلقــا لعامــة النــاس مــن 
املرحلــة املقبلــة. معطيــات اللحظــة الراهنــة تبــرر ضــرورة اســتحداث وتغييــر أوجــه اإلنفــاق العــام وحتــى 
ســلوكيات النــاس اخلاصــة يف اإلدخــار واإلنفــاق. فمــع التراجــع احلــاد ألســعار النفــط يف األســواق العامليــة 
وهــو شــريان حيــاة اقتصــادات املنطقــة، وتصاعــد املخــاوف األمنيــة يف شــتى املناطــق احمليطــة باخلليــج، جتــد 

دول املنطقــة نفســها أمــام مــوارد أقــل ونفقــات أكثــر إحلاحــا. 

للوهلــة األولــى يبــدو احلديــث مألوفــا ومكــررا، حيــث راقــب اجلميــع وقائــع األزمــة االقتصاديــة  التــي أملّــت 
بأكبــر الــدول اقتصاديــا عــام 2008، والســبل التــي اقترحــت وتلــك التــي طبقــت »ملعاجلتهــا«.  

وجــدت الــدول العاجــزة عــن ســداد ديونهــا يف منطقــة اليــورو نفســها مســلوبة اإلرادة أمــام مقدمــي برامــج 
اإلنقــاذ الذيــن فرضــوا شــروطا هاجمــت بشــدة اإلنفــاق علــى اخلدمــات االجتماعيــة مــن ضمــان اجتماعــي 
وتعليــم وصحــة إلــى جانــب رفــع معــدالت الضرائــب علــى الدخــل. مــّرت هــذه القيــود رغــم املعارضــة الشــعبية 
الشــديدة لهــا يف أغلــب دول اجلنــوب األوروبــي، وهكــذا فــرض علــى محــددوي الدخــل- حتديــدا- دفــع فاتــورة  
السياســات املاليــة غيــر املســؤولة للقطــاع املصــريف العابــر للحــدود، التــي لــم يكــن لهــم يــد يف وضعهــا، والتــي 

استشــرت يف العقــد الفائــت وتســببت يف األزمــة االقتصاديــة يف املقــام األول.

شــبح التقشــف يف اإلنفــاق العــام يأخــذ أشــكاال أخــرى يف اخلليــح والبحريــن خصوصــا، حيــث إنهــا أحــد 
أصغــر اقتصــادات املنطقــة.  مــع وجــود التعــاون بــني دول املنظومــة اخلليجيــة أمــام البحريــن خيــارات 
أفضــل مــن االســتدانة مــن املنظمــات املاليــة العامليــة. ومــن  غيــر املرجــح حتــى هــذه اللحظــة اعتمــاد نظــام 
ضريبــي كاملوجــود يف الــدول العربيــة غيــر النفطيــة، ومــن غيــر الــوارد التخلــي عــن خدمــات الصحــة والتعليــم 
والضمــان االجتماعــي. يتخــوف املواطنــون مــن رفــع الدعــم عــن خدمــات مثــل الكهربــاء واملــاء واحملروقــات 
واألدويــة واملــواد الغذائيــة. لكــن الســؤال املهــم يتمثــل يف حتديــد النســبة الدعــم التــي يســتفيد منهــا املواطــن 
مباشــرة وكلفــة هــذه النســبة. فأصحــاب األعمــال الصغيــرة منهــا والضخمــة خصوصــا اســتفادوا  مــن هــذا 
الدعــم لســنوات طويلــة ويســتهلكون نســبا أكبــر مــن هــذه اخلدمــات. الــدول حتمــل مســؤوليات جتــاه مواطنيهــا 

واملؤسســات التــي متتلكهــا،  لكــن عالقتهــا بالقطــاع اخلــاص محــددة بالظــروف واإلمكانيــات. 

اســتغلّت عوائــد الطفــرة النفطيــة يف الســبعينيات يف بنــاء البنيــة التحتيــة وإنشــاء املؤسســات احلكوميــة التــي 
اســتوعبت القــوى العاملــة يف الــدول اخلليجيــة. وجــاء االنخفــاض يف أســعار النفــط  يف منتصــف الثمانينيــات 
ليضــع حــدا لهــذه السياســات التــي رغــم متكنهــا مــن حتســني ظــروف حيــاة الشــعوب بنســب ملحوظــة، فإنهــا 
افتقــرت إلــى التخطيــط الطويــل األمــد واالســتثمار اجلــاد يف العنصــر البشــري. وعرفــت اخلمــس عشــرة ســنة 
التاليــة ابتعــادا عــن هــذا النمــط مــن اإلنفــاق العــام. اآلن، ونحــن قــد نكــون علــى أبــواب فتــرة ركــود جديــدة 

بعــد طفــرة ســنوات األلفــني قــد يكــون مــن املجــدي التمعــن يف دروس األمــس.

§ مترجم و كاتب بحريني
§ له العديد من اإلصدارات منها » نزهة في فناء البيت االبيض »

§ و»جورج اورويل، ملاذا اكتب؟«

إهداء :
و نذكر العمال دومًا  بإنهم عصب الوجود 
و بأنهم لن يخسروا بنضالهم غير القيود 



48

رحلة نضال...
مع العامل 


