
�أن  م���ن  �ل��ع��م��ال  ن��ت��ن��اول دور  والب����د ون��ح��ن 
�حلركة  ت��اري��خ  م��ن  ي�سريً�  ج���زءً�  ن�ستعر�ض 
�مل�ستويات  كل  يف  بالن�سال  �حلافل  �لعمالية 
�لقرن  �و����س��ط  �ملنظمة  ب��د�ي��ت��ه  ك��ان��ت  �ل���ذي 

�لتا�سع ع�سرتقريبًا . 
ورغ���م �ن �إ���س��د�ر ك���ارل م��ارك�����ض م��ع �سديق 
عمره �جنلز �لبيان �ل�سيوعي عام   1848يعد 
حتواًل كبريً� يف جمال �حلركة �لعمالية �لعاملية 
بو�سعه مالمح برنامج وخطط منظمة للثورة 
على و�قع �لعمال �ملزري وتركيز ن�سالهم �سد 
مل  فانه  �ال�ستغالل  ��سا�ض  �لر�أ�سمايل  �لنظام 
�سد  للعمال  �الوىل  �ل�سرخة  �و  �لدعوة  يكن 
�ل�سيوعي  �ل��ب��ي��ان  �ع���الن  �سبق  فقد   ، �لظلم 
ي�سري  حيث  �لعمالية  �ملنظمات  من  عدد  ظهور 
 ( �ن  �ىل    �ل��ع��ر�ق  نقابات عمال  موقع �حت��اد 
نقابية  منظمة  �أول  الإن�ساء  �الأوىل  �ملحاوالت 
تاأ�س�ست  يف بريطانيا كانت عام 1831 عندما 
وبعد  �لعمال".  حلماية  �لوطنية  "�جلمعية 
يد روبرت  على  تاأ�س�ست  عام 1834  ذلك ويف 
�لعظمى"،  �لوطنية  �مل��وح��دة  "�لنقابة  �أوي��ن 
ومنذ ذلك �حلني بد�أت تنت�سر يف �أوروبا فكرة 
�لعمال  م�سالح  ع��ن  للدفاع  �لنقابات  �إن�����س��اء 
غري   ، �ل�����س��رط��ة    بقمع  جت��اب��ه  ك��ان��ت  ولكنها 
�لتي  �ل�سارتية  �جلمعية  �عتبار  ميكن  �ن���ه    
لندن  �ول حزب عمايل  �أن�سئت عام 1840يف 
�لوطنية �ملتحدة  �لنقابة  �نهيار  �لعامل بعد  يف 
�ل�سارتية  وت��ع��د   ، ���س��ن��و�ت  ب��ث��الث  �ل��ك��رى 

�ملتكونة  لندن  عمال  جلمعية  متطورً�  �متد�دً� 
برناجمًا  �ل�سارتيون  ط��رح  وق��د   ،1836 ع��ام 
نا�سجًا جدً� تناول فيه عديدً� من �لق�سايا �لتي 
�لعمل  �ساعات  حتديد  ومنها  �لعمال  تخ�ض 
�ل�سحية وحقوقهم يف �الجور مبا  و�لظروف 
فيه  مت��ر  كانت  وق��ت  يف   ، وجهدهم  يتنا�سب 
باأزمة  برمته  �لر�أ�سمايل  و�لنظام  بريطانيا 
1835و��ستمرت  عام  ب��د�أت  عميقة  �قت�سادية 
كما  قادتها  خ��الف��ات  �ن  غ��ري   ،1842 ع��ام  �ىل 
ت�سري در��سة �ملوقع �لعمايل �دت �ىل ف�سل هذه 
�حلركة و�إخفاقها  يف حتقيق �ي من بر�جمها 
�لو�عدة و�ملتقدمة ، لي�ض مبفاهيم ذلك �لع�سر 
�حلا�سر  �لوقت  مبقايي�ض  حتى  بل   ، فح�سب 
�لعمالية  �لذي �سهد تر�جعًا يف ن�ساط �حلركة 
و�لنظرة �ىل دورهم كطبقة و�عية يف حتقيق 
�مليثاقية  تعني   ( و�ل�����س��ارت��ي��ة   . �ل��ت��غ��ي��ري�ت  
 c  h a r te    وجاءت �لت�سمية ن�سبة �ىل كلمة
�ل�سرعية (. كما �ن من �ملعروف  �لتي تعني   r
موؤمتر  يف  دع��ت  قد  كانت  �الأوىل  �الأمم��ي��ة  �ن 
جنيف عام 1866، �لعمال �ىل �لن�سال من �أجل 
يوم عمل من 8 �ساعات  وقد لقيت هذه �لدعوة 
���س��دى و����س��ع��ًا ل��دى ع��م��ال �ل��والي��ات �ملتحدة 
منظمة  دعت   1884 عام  ويف  �لثمانينات،  يف 
فر�سان �لعمل �الأمريكية �إىل تطبيق يوم �لعمل 
�أيار  من  �الأول  �ل�سبت  من  ب��دءً�  �ساعات   8 من 
1886 �لذي عمت فيه �الإ�سر�بات و�لتظاهر�ت 
�أغ�سب  مما  �ل�سناعية  �ملناطق  يف  خ�سو�سًا 
غ�����س��ب��ه��ا. وك���ان���ت مدينة  �ل�����س��ل��ط��ات و�أث�����ار 
تظاهر�ت  �سهدت  �لتي  �ملناطق  �أكرث  �سيكاغو 
من  عمل  يوم  بتحديد  مطالبني  للعمال  �سخمة 
ثماين �ساعات. وعلى �أثر جناح �الإ�سر�ب دعا 

عمال �سيكاغو �إىل متديد �ال�سر�ب يومي 5/3 
�سلمي يف  و 1886/5/4 حيث دعي الجتماع 
�ل�سلطات  لقمع  تعر�ض  �أنه  ماركت" �إال  "هاي 
�لعمال  على  �ل��ن��ري�ن  فتحت  �لتي  �الأم��ريك��ي��ة 
بحجة قيام �لعمال باإطالق �لنار على �ل�سرطة، 
مما �أدى �إىل مقتل �أكرث من 200 )مئتي( عامل، 
�لنقابيني  �لقادة  من  ع��ددً�  �ل�سرطة  و�عتقلت 
و�سجنت  ب��االإع��د�م  منهم  ثمانية  على  حكمت 
�لبقية ل�سنو�ت تر�وحت بني 3 �سنو�ت و 15 

�سنة.
وع��ل��ى �أث����ر �مل���ج���زرة �ل��ت��ي ح��دث��ت يف �أي���ار 
 1889 ع��ام  �لثانية  �الأممية  دع��ت  فقد   ،1886
للعمال،  عامليًا  يومًا  �أيار  من  �الأول  �عتبار  �إىل 
يرمز �ىل حتركهم ون�سالهم من �أجل حقهم يف 
وحددت  و�لتعليم،  و�لثقافة  و�ل��ر�ح��ة  �لعمل 
يومًا   1990 �أي���ار  م��ن  �الأول  �لثانية  �الأمم��ي��ة 
�أيار  �الأول من  باملنا�سبة. ومنذ  لبدء �الحتفال 
�ملختلفة  �أوروب��ا  دول  يف  �لعمال  ب��د�أ   ،1890
�الحتفاالت  �نت�سرت  ثم  باملنا�سبة،  باالحتفال 
�إىل خمتلف دول �لعامل ،حتى �أ�سبح �الأول من 
�أيار رمزً� لوحدة �لعمال، ويومًا ي�سعرون فيه 
بانت�سار�تهم، وقد ��ستطاع �لعمال يف خمتلف 
ر�سميًا  عيدً�  �أي��ار  من  �الأول  جعل  �لعامل  دول 
�لتي  �ملتحدة  �لواليات  عد�  ما  �الأج��ر،  مدفوع 
تعتر عيد �لعمال �أول يوم �ثنني من �أيلول من 
كل عام، يف حماولة لكي تن�سي �لعمال �ملجزرة 
�لتي �رتكبتها �ل�سرطة بحقهم قبل �أكرث من مئة 
عام و�لتي ��سطرت عام 1893 �إىل �إعادة �لنظر 
بها، و�إعادة حماكمة �لقادة �لنقابيني و�الإفر�ج 

عما تبقى منهم على قيد �حلياة.
�لعمال يف  �و�ساع  �ىل  نتطرق  �ن  قبل   والبد 

�لعر�ق و�لظروف �ل�سعبة  �لتي �أملت بحركتهم 
و�ملو�سوعية  �ل���و�ج���ب  �ن  ن���رى  �أن  م���ن   ،
�لو�حد  �لقطب  �لتنبه �ىل �ن هيمنة  يقت�سيان 
مم��ث��ال ب���ال���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الم��ريك��ي��ة بعد 
ورم��زه  �ال���س��ر�ك��ي  �ملع�سكر  وتفكك  �ن��ه��ي��ار 
�لعوملة  مفاهيم  وطغيان  �ل�سوفيتي  �الحت��اد 
�لعمال  �و�ساع  جممل  على  �سلبًا  �نعك�ض  قد   ،
هذ�  وت��د�ع��ي��ات   ت��اأث��ري  �ن  غ��ري   ، و�ن�سطتهم 
�لتغيري �لكبري �لذي �جتاح �لعامل ، كان يتباين 
من دولة �ىل �خرى ، بح�سب طبيعة نظامها ، 
خا�سة يف دول �ملع�سكر �ال�سر�كي ومن تبنى 
نهجها من دول �لعامل �لثالث مبا فيها �الأنظمة 
كان  ما  على  وظلمًا  ق�سرً�  �ملح�سوبة  �لعربية 
يعرف باخلط �لتقدمي . ومن �ملنا�سب �ال�سارة 
�ال�سر�كي  للفكر  ����س��اء  م��ا  �ك��رث  �ن  �ىل  هنا 
�سعار�ته  حمل  من  هو  �الن�سانية  مب�سامينه 

و�أفرغه من م�سامينه �لدميقر�طية .
�حد  �ن  قلنا  �ذ�  �حلقيقة  جنانب  �ننا  والنظن 
يف  �لعمالية  �حل��رك��ات  دور  �نح�سار  ��سباب 
�ملنطقة �لعربية ومن �سمنها �لعر�ق هو تعمد 
�ي  �أهمية �حلريات يف نهو�ض وتطور  �إغفال 
ما  �إىل  �إ�سافة   ، باملوت  عليه  بل �حلكم   ، عمل 
بفعل  قاتلة  �خ��ط��اء  م��ن  �النظمة  ك��ل  �قرفته 
عملها �حلثيث على ربط كل �سيء بعجلتها مبا 
ب�سكل  بل  بينها،  ومن  �ملهنية،  �ملنظمات  فيها 
بالتدريج  وحتويلها  �لعمال   نقابات  خا�ض، 
�ىل موؤ�س�سة �و د�ئرة من دو�ئر �لنظام.وبداًل 
من �ن يتطور عمل نقابات �لعمال يف بلد�ننا ، 
تعر�ض قادتها ) يف زمن �النظمة �لثورية  (�ىل 
وعلى  عليها  ��ساعت   ، �سر�سة  ت�سفية  حمالت 
�ىل  و�دت   ، ثمينة  فر�ض  عام  ب�سكل  �وطاننا 
�و�ساع ماأ�ساوية ما زلنا ندفع ثمنها " فو�تري" 

من �جلوع و�حلرمان و�جلهل و�ملر�ض .
وال نظن �ننا نبالغ  �ذ� قلنا بان �لطبقة �لعاملة 
يف �ل���ع���ر�ق وح��رك��ت��ه��ا ك��ان��ت م���ن ب���ني �كرث 
و�لت�سفية   للت�سويه  تعر�ست  �لتي  �ل�سر�ئح 
 ، �الح����د�ث  جم��رى  يف  فاعليتها  على  �ث��ر  م��ا 
 - �لتاريخية  �مل�سادر  ت�سري    كما   - �نها  رغم 
منذ  �لنقابي  �لعمل  ميد�ن  يف  �ل�سباقة  كانت 
با�سر�بهم   1918 عام  �مليكانيك  عمال  قام  �ن 
�ن  كما   ، �لريطانية  لنج  �سركة  �سد  �مل�سهود 
و��سعًا  ��سر�بًا  نظمو�   �حلديد  �ل�سكك  عمال 
"باإ�سد�ر  ف��ي��ه  1928ط��ال��ب��و�   �1927 ع��ام��ي 
" و��ستمرت  قانون عمل جديد من�سف وعادل 
وت�سارك  ن�سالها  ت��و����س��ل  �ل��ع��ام��ل��ة  �لطبقة 
كل  يف  �الخ��رى   �ملجتمع  �سر�ئح  مع  بفاعلية 
�جل  من  �ل�سعبية  و�الحتجاجات  �لتظاهر�ت 
ثورة  �سبيحة  حتى  �ل�سعب  طموحات  حتقيق 
�لر�بع ع�سر من متوز  1958 �لذي د�سن ملرحلة 
�حلفاظ  يقت�سي  �لوطني  �لعمل  م��ن  ج��دي��دة 
�لتدريجي  و�لتمهيد  جانب  م��ن  �ل��ث��ورة  على 
من  ع��دد  بتحقيق  لها  �لتقدمي  �لنهج  لتعميق 
�ل�سعب،  م��ن  �مل�سحوقة  للطبقات  �مل��ن��ج��ز�ت 
يف  �لعمالية  �حلركة  تن�سط  �ن  �لطبيعي  ومن 
ظل تلك �الجو�ء  وحتقق ح�سورً� يف خمتلف 
�ن��ه��ا تعر�ست  غ��ري  �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�الن�����س��ط��ة، 
الأزمات وم�ساكل حالت دون �ن تتمكن من �خذ 
مقدمتها  كان يف  الأ�سباب  �لطبيعي  ��ستحقاقها 
حالة �ل�سر�ع �لدموي بني �الحز�ب و�حلركات 

يف  �لثورة  �سياع  �لنتيجة  وكانت  �ل�سيا�سية  
�لذي  �سباط 1963 و��ستمر�ر حالة �الحر�ب 
 ، �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�سيا�سي  �لعمل  �ساحة  غطى 
وم�سار�ته  توجهاته   من  كثري  تعطيل  و�سبب 
�لذي  �لدميقر�طي  �لتطبيق  جمال  يف  خا�سة 
لعقود  عليه  و�اللتفاف  �النتهاك  �ىل  تعر�ض 
طويلة ، ومن �لطبيعي �ن يكون �لعمال �الكرث 
على  خطر  من  ي�سكلوه  �ن  ميكن  ملا  ��ستهد�فًا 
��سحاب  و�نهم  خا�سة  ��ستبد�دي   نظام  �ي 
. وه��ك��ذ�  ويف  �ملجتمع   �الو���س��ع يف  �لقاعدة 
�الكر  �ل��ه��دف  ���س��ار  ��ستثنائية  �و���س��اع  ظ��ل 
�لبقاء خا�سة يف  �لن�سال من �جل  للعمال هو 
�لتي  �حل��رب  حيث   ، �ملا�سي  �لقرن  ثمانينات 
 ( م��ن  تخللها  وم��ا  ���س��ن��و�ت  ث��م��اين  ��ستمرت 
مكارم ( كان �كرثها �سررً� قر�ر حتويل �لعمال 
�ىل موظفني �لذي يعد يف �حد �أوجهه ت�سويهًا 
�لفكر  بها  ب�سر  �لتي  �الن�سانية  �لعمل  ملفاهيم 
�ال�سر�كي .  وجاء  ني�سان  2003 وما �سهده 
�لعر�ق من  تغيري بفعل �لعامل �خلارجي �لذي 
و�سع �حلركة �لعمالية �مام حتد جديد و�سعب 
دعم  �الأول  ب��اجت��اه��ني:  �ل��ع��م��ل  منها  يتطلب 
�لعملية �ل�سيا�سية وتر�سيخ �لنهج  �لدميقر�طي 
عد�لة  وال  النه�سة  �ن  �لتجارب  �ثبتت  �لذي   ،
�جتماعية وال م�ساو�ة حقيقية بدونه ، و�لثاين 
باال�ستفادة  �لعمال  دورها و�سط  طبقة  تفعيل 
عك�ض  ونعتقد   ، ح�سلت  �لتي  �ملتغري�ت  م��ن 
وما  �خل�س�سة  نحو  �الجت���اه  ب��ان  �الآخ��ري��ن 
ت��ع��ر���ض وي��ت��ع��ر���ض ل��ه �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض من 
�ج��ر�ء�ت جعلت منه ج�سدً� بال روح �و ��سمًا 
ال وجود له ، فر�سة للحركة �لعمالية ال�ستعادة 

دورها يف �ساحة �لعمل �لوطني .
 و�ليوم ونحن نعي�ض ذكرى هذه �ملنا�سبة وما 
حتقق دوليًا من �جناز�ت �جتماعية و�قت�سادية 
ما  عند  نتوقف  �أن  من  البد  �لعمالية،  للحركة 
ميكن �ن حتققه هذه �لطبقة من �إجناز�ت لي�ض 
ما  �إذ�   ، و�ملنطقة  للعر�ق  بل   ، فقط  ل�ساحلها 
�لعامل  يف  ويح�سل  ح�سل  ما  وفهمت  تفاعلت 
من متغري�ت �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية 
و�سائل  ��ستنباط  م��ن  �سوئها  يف  ومتكنت   ،
عمل جديدة تتو�ءم وطبيعة �ملرحلة �ل�سعبة ، 
�أهمية عدم �الجنر�ر  �إىل  �أن ننبه  كما البد من 
�ملحا�س�سات  ��سلوب  �ىل  �لنقابي  �لعمل  يف 
و�أفقده  �ل�سيا�سي  �لعمل  طبيعة  �سوه  �ل��ذي 

�لكثري من معانيه .
من  حقه  ي�ستوف  مل  �ملو�سوع  بان  ونقرهنا    
�لبحث و�لدر��سة ، وح�سبنا   �لطموح و�المل 
بان يكون فاحتة لالآخرين من �لكو�در �ملعروفة 
يف �لعمل �لنقابي لتناول هذ� �ملو�سوع �ملهم ، 
ونحن على ثقة بان �سدر �ملدى �سيكون رحبًا 

ال�ستقبال كل �الآر�ء �لتي ت�سهم يف �إغنائه . 
 �خريً� .. ويف �لوقت �لذي نقف �إجالاًل للطبقة 
�لتي ت�ستلزم  �ملفارقة  فان   ، �لعاملة يف عيدها 
�لتوقف عندها �ن متر  هذه �ملنا�سبة و�حلركة 
تعي�ض  �لغربية  و�وروب��ا  �مريكا  يف  �لعمالية 
دول  عك�ض  على   ، و����س��ع��ًا   ون�ساطًا  �زده����ارً� 
�سهدت  �ل��ذي  �لثالث  �مل�سمى  عاملنا  يف  �خ��رى 
فيه �حلركة �لعمالية �نح�سارً� و��سعًا .. وهذ� 
للبحث  ت�ساوؤالت  �مام جملة  ذ�ته ي�سعنا  بحد 

عن مغزى ذلك وملاذ�؟ 

ماد�ن كاتاريا طبيب هندي دعا عام 1998 �إىل �الحتفال باليوم �لعاملي لل�سحك 
يف �لثاين من �سهر �أيار من كل عام ولقيت دعوته تلك ��ستجابة و��سعة على 
�لنطاق �لعاملي، حيث ت�سارك �لعديد من �لدول خ�سو�سا يف �أوروبا يف هذ� 
�لنفو�ض  �إىل  �لبهجة  �إدخ��ال  �جل  من  متنوعة  بفقر�ت  حتييه  �لذي  �الحتفال 
�أع�ساء �حلركة �لدولية  مع تخ�سي�ض عدة دقائق لل�سحك و�لقهقهة، و�ختار 

لل�سحك �حلكمة �لتي تقول) �ل�سحك هو خري دو�ء( �سعارً� الحتفالهم . 
يختلف �لنا�ض يف طباعهم و�سلوكهم  فهناك �سخ�ض تر�ه عاب�سا دومًا  حتى يف 
�ملو�قف �لكوميدية و�ملنا�سبات �ل�سعيدة وكاأنه يحمل هموم �لدنيا وم�ساكلها 
على كتفه، مما يوؤثر �سلبا على �ل�سخ�ض �لعبو�ض ومن حوله ، يقابله �سخ�ض 
�آخر على �لنقي�ض منه متامًا فر�ه غري مبال بكل ما يحدث حوله �أو حتى قريبا 
منه ويعي�ض حياته ال يعنيه �حد غري نف�سه وكال �حلالتني ال تبدو طبيعية من 
وعلى  حت�سل  �لتي  �الأح��د�ث  مع  �لتفاعل  يتطلب  جمتمع  يف  يعي�ض  �سخ�ض 
�الأقل لالأ�سخا�ض �ملحيطني به يف �حللقة �ل�سيقة على �قل تقدير ، فال �لعبو�ض 
و�لوجوم وال عدم �الهتمام و�لالمباالة مطلوبة، فاالإن�سان بحاجة �إىل �ل�سحك 
 ، له فو�ئد نف�سية و�سحية  �أ�سد حاالت �لتوتر ملا  للرفيه عن نف�سه حتى يف 
ولتقليل �الإح�سا�ض باالأمل خ�سو�سا لدى �الأطفال  ح�سبما �أ�سار �إىل ذلك عدد من 
�الأطباء و�لباحثني �الأمريكان، حيث يزيد �ل�سحك من تدفق �لدم �إىل �أع�ساء 
�جل�سم وي�ساهم �ل�سعور بال�سعادة يف تقليل ن�سبة �ملو�د �لكيميائية �لناجتة 
عن �لتوتر ، ومن �لناحية �لنف�سية يولد �ل�سحك �لثقة بالنف�ض و�لقدرة على 

م�سايرة �حلياة . 
يقول �أر�سطو )) نحن ن�سحك على من هم �أقل منا وعلى �لقبحاء من �الأ�سخا�ض، 
من  �لعظمى  �لغالبية   .  )) منهم  �أعلى  طبقة  باأننا  �ل�سعور  من  ياأتينا  و�لفرح 
�سيا�سيينا �الأعز�ء على قلوبنا جد� جد� يطبقون هذه �ملقولة يف تعاملهم معنا 
ب�سكل حريف ورمبا بطريقة تثري ده�سة �أر�سطو لو قدر له �أن يبعث ، فهم يف 
�لطبقة �الأعلى فرحون بامتياز�تهم م�ستب�سرون باأر�سدتهم وجو�ز�ت �سفرهم 
�لدبلوما�سية ينظرون من �سرفات ق�سورهم �إىل �الأ�سفل فيجدون من هو �أدنى 
منهم منزلة من �لذين ال �متياز�ت لهم  من عباد �لله  �لباحثني عن عمل يوفر 
قوت عيالهم  وهنا ي�سمع �سوتا يناديه ) �رفع ر�أ�سك �أنت م�سوؤول(، فامل�سوؤول 
ال ينظر لالأ�سفل حتى ال يرى �لو�قع �لذي يعي�سه �ملو�طن �ملكتوي بنار �لفقر 
و�الإرهاب  حمايات �لكبار ميكن �أن تطلق عليك �لنار ب�سهولة ال لذنب �رتكبته 
و�إمنا الأجل فتح �لطريق، فال يجوز )ويجب تذكر هذ� د�ئما( �أن ينتظر �مل�سوؤول 
فهو من طبقة �أعلى  و ي�سحك ملء �سدقيه عندما يرى متقاعد �أفنى عمره وقدم 
زهرة �سبابه يت�سلم مرتبه �لذي ال يعادل يف �أح�سن �الأحو�ل �أجر يوم و�حد 
من ر�تب �مل�سوؤول �أو �أرملة تت�سلم كل عدة �أ�سهر ب�سعة �آالف ت�ساوي م�سرف 
�مل�سوؤول  يجيده  �لذقون  على  �ل�سحك    ، و�حد  يوم  خالل  �الأكابر  �بن  جيب 
�أن �لناخب �ل�ساذج �سدق  �أر�سا حني يتذكر  �لعزيز فهو ي�سحك حتى ي�سقط 
�أكاذيبه و�أعطاه �سوته ، يف �ملقابل ي�سقط هذ� �لناخب �سحية عبوة همجية 
يف  �لرعب  زرعت  �لتي  مكانته  �لكامت  �خذ  �أن  بعد  طائ�سة  تعد  مل  ور�سا�سة 
�أنى  �الإره��اب  بكل  يبايل  ال  للم�سوؤول جفن وهو  يرف  �أن  دون  �لنا�ض  قلوب 
�كتفى  وعائلته بال�سكن يف  منطقة  �سغرية خ�سر�ء  لكنها  �إذ  �سرب ومتى 

حم�سنة ب�سكل جيد تاركا كل م�ساحة  �لوطن �حلمر�ء للمو�طن. 
وعر�ض  �سوتية  ت�سجيالت  ببث  تقوم  و�أمريكا  �أوروب��ا  يف  �الأطباء  عياد�ت 
بالعيادة  �النتظار  بقاعة  �ملوجودة  �لتلفزيون  �سا�سة  على  كوميدية  م�ساهد 
ويوؤدي  �لقلب  �أدوي��ة  تعطيه  �لذي  �الأث��ر  نف�ض  م�ساهدتها  ترك  �لتي  �لطبية 
�ملر�سى �جلال�سني و�إدخال  �ل�سر�يني والإ�سفاء جو من �ملرح بني  �إىل تو�سع 
من  �ملمنوع  �لبلد  يف  يقابلها   �لنف�سية،   حالتهم  لتح�سني  قلوبهم  يف  �لبهجة 
م�ساهد  وع��ر���ض  �ل��ط��ائ��ر�ت  وق�سف  �الن��ف��ج��ار�ت  �أ���س��و�ت  تطغى  �ل�سحك  
�لقتل و�لدمار و�أ�سالء �ل�سحايا �ملتناثرة جر�ء �لعمليات �الإرهابية  وغريها 
ت�سييق  �إىل  يوؤدي  نف�سيًا  �سغطًا  م�ساهدتها  تولد  �لتي  �حلزينة  �ملو�قف  من 
�ل�سر�يني. هل كتب علينا �أن ال نفرح ؟ ومباذ� يختلف �لعر�ق عن كل �سعوب 
�لعامل  ؟   يبدو �إن �جلميع يقف بال�سد من �سحكاتنا حتى هذ� �لطبيب �لهندي 
�لطيب �لقلب �لذي �ختار لنا يوم كان بد�ية حلرب عانت خاللها بغد�د وعلى 
مدى �سهر كامل ق�سف �لطائر�ت و�ملدفعية �لريطانية قبل �سبعة عقود بالتمام 
. و�ىل  ماي�ض  بثورة  فيما عرف  �لع�سكر  بع�ض  قبل  مغامرة من  و�لكمال يف 
�لثكاىل و�ملفجوعني و�جلياع  �لذي جنده يف دموع  متى ي�ستمر هذ� �حلزن 
و�الأيتام �لذين ينتظرون من يكفكف دموعهم ويعيد �لب�سمة �إىل �سفاههم . فهل 

�سيطول �النتظار ؟ 

 1856 ع��ام  يف  ��سر�ليا  �إ���س��ر�ب  �أول��ه��ا  وك���ان 
�لعمل  �ساعات  بتقلي�ض  ليطالب  �نطلق  حيث 
�نطلقت  وبعده  للعمال،  منا�سبة  ظروف  وتوفري 
�الإ�سر�بات يف �أماكن �أخرى مثل: بولند� يف عام 
�لذي   1886 �سيكاغو  باإ�سر�ب  وتوجت   1863
�أدت �ىل �سقوط �لعديد من  �سهد �سد�مات عنيفة 
يف  �جلميع  على  كبري�  �سغطا  لي�سكل  �ل�سحايا 
�إعطاء �لعمال حقوقهم وتنفيذ مطالبهم �مل�سروعة 
من خالل �نعقاد �ملوؤمتر �لعمايل �لعاملي يف عام 
1890 �لذي يعد �نطالقة حقيقية لتحقيق مطالب 
�لعمال، وكانت من �أهم مقرر�ت هذ� �ملوؤمتر �عتبار 
لالحتفال  يومًا  ع��ام  كل  من  �أي��ار  من  �الأول  ي��وم 
�لعاملي بعيد �لعمال ومت رفع �سعار »ن�سال �لعمال 
م�ستمر،  �حلاكمة  و�لطبقة  �ل��ب��ورج��و�زي��ة  �سد 
�أيار  من  �الأول  فاإن   ، ُت�َل�بَّ مل  �ل�َمطالُب  د�مت  وما 
�ل�َم�طالب.«  تلك  عن  �ل�سنوّي  �لتعبرَي  �سيكون 
منا�سبة  �ليوم  هذ�  من  �لعامل  عمال  �تخذ  وهكذ� 
لتقدمي مطالبهم و�لدفاع عن حقوقهم ومكت�سبات 
م�ساحلهم  ورع��اي��ة  �لنقابية  وحركتهم  �لعمال 
�مل�سركة و�لعمل على رفع م�ستو�هم �الجتماعي 

و�القت�سادي و�لثقايف و�ل�سحي .
يف  �لعمايل  �ل��و�ق��ع  ب��ان  �ل��ق��ول  ميكننا  هنا  م��ن 

��ستقر�ر  خالل  من  كبري�  حت�سنا  �سهد  قد  �لغرب 
�جلهد  مع  �الأج��ور  وتنا�سب  �ملعي�سي  �مل�ستوى 
�لعمل  و�زده����ار  �الجتماعي  �ل�سمان  وت��وف��ري 
وينظم  �لعامل  حقوق  عن  يد�فع  �ل��ذي  �لنقابي 
�ملنطوية  �لعاملة  �لقوى  وبني  �ملالك  بني  �لعالقة 

حتت لو�ئه .
فيعاين  �لعربي  �مل�سهد  يف  �لعمايل  �ل��و�ق��ع  �أم��ا 
ومنها  �ملر�كمة  و�مل�سكالت  �الإهمال  من  �لكثري 
غياب �جلهات �لنقابية �حلقيقية �لتي تد�فع عنه 
وت�سمن له حقوقه، وذلك الن �الأنظمة �لدكتاتورية 
و�الحتاد�ت  �لنقابات  جميع  ت�سخري  �إىل  �سعت 
�ىل و�جهات لالأنظمة ت�ساعدها يف �ل�سيطرة على 
�ل�سعب بكل فئاته وطبقاته وتكون و�جهة للنظام 
عانى  ول��ه��ذ�  �ل�سمولية،  �أف��ك��اره  ع��ن  وللرويج 

ويعاين �لعامل �لعربي �لظلم �الجتماعي و�سياع 
�القت�سادية  �الأزم��ة  �إ�ن  جرى  ما  وهذ�  �حلقوق، 
�لعمال  من  �لكثري  ت�سريح  �سهدت  �لتي  �لعاملية 
دون ح�سولهم على �أي �سمانات لهم ت�سمن قوت 
�أ�سبح جمهوال ومظلما  �لذي  للم�ستقبل  عو�ئلهم 

بالن�سبة لهم .
�ل��ت��ي �سهدتها  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ب���اأن  �ل��ق��ول  ومي��ك��ن 
�ل�ساحات �لعربية قد عرت عن �لكثري من �ملطالب 
وحت�سني  �ملتف�سية  �لبطالة  معاجلة  �أهمها  ك��ان 
�أج����ور �ل��ع��م��ال و�مل��وظ��ف��ني وك���ل �أب��ن��اء �ل�سعب 

ل�سمان م�ستوى عي�ض كرمي للجميع .
من  كبرية  �سريحة  �ن  �إىل  هنا  �الإ���س��ارة  وجت��در 
يعانون  م��از�ل��و�  �لعر�قي  �مل�سهد  د�خ��ل  �لعمال 
�أفرزها  �لتي  �القت�سادية  للم�ساكل  نتيجة  �لظلم 

م�ساألة  ب��ان  نعرف  �ن  ويجب  �جل��دي��د  �لو�سع 
�الإ���س��الح �الق��ت�����س��ادي يف �ل��ع��ر�ق م��از�ل��ت يف 
ظلت  حيث  �مل�ساكل،  من  �لكثري  وتعاين  بد�يتها 
منذ  �ل��ب��الد  يف  �ملعتمدة  �القت�سادية  �ل�سيا�سة 
��ستيعاب  على  ق���ادرة  غ��ري  �الآن  وح��ت��ى   2003
يعتمد  �ل��ذي  �حلديث  �القت�ساد  مفهوم  وتطبيق 
تن�سيط  على  وي��ق��وم  �ملالية  �مل���و�رد  تنوع  على 
مهما  ر�ف��د�  تكون  لكي  مهمة  �قت�سادية  فعاليات 
ولهذ�   ، �لوطني  �القت�ساد  تن�سيط  يف  وحيويا 
وب�سكل  يعتمد،  ظل  �لعر�قي  �القت�ساد  باأن  جند 
تتجاوز  قد  وبن�سبة  �لنفط  ع��ائ��د�ت  على  كبري، 
�ملهمة  �لقطاعات  باقي  دور  يلغي  ما  وه��ذ�   %93
كقطاعات  �جل��دي��د  �ل��ع��ر�ق��ي  �القت�ساد  بناء  يف 

�ل�سناعة  �لزر�عة و�ل�سياحة .

هذه  �إه���م���ال  �ن  �إىل  ه��ن��ا  �الإ����س���ارة  م��ن  ب��د  وال 
جديدة  م�ساكل  يف  ت�سبب  ق��د  �ملهمة  �لقطاعات 
يعانيها  �لتي  �القت�سادية  �مل�ساكل  �إىل  �أ�سيفت 
�القت�ساد �لعر�قي و�لر�كمات �لتي �أخذت تزد�د 
يف �ل�سنو�ت �الأخرية حيث �ساهم توقف �الإنتاج 
يف �ل�سناعة �لوطنية و�إهمال �ملن�ساآت �ل�سناعية 
ظاهرة  تف�سي  �ىل  و�الأهلية  �حلكومية  و�ملعامل 
�لبطالة و�لبطالة �ملقنعة �إ�سافة �إىل �سياع حقوق 
و�لقطاع  �حل��ك��وم��ة  ل��دى  عملو�  �ل��ذي��ن  �ل��ع��م��ال 
�خلا�ض ل�سنو�ت طويلة �نتهت دون �ن يح�سلو� 
ال  لذ�  ولعو�ئلهم،  لهم  �الجتماعية  �سمانات  على 
من  �لعاملي  �لعمال  عيد  منا�سبة  يف  وقفة  من  بد 
�جل �ن ننظر فيها �ىل معاناة عمال �لعر�ق �لذين 

بذلو� �سنو�ت �سبابهم يف بناء �لبلد.
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يتحدث �أهلنا عن ذلك �لرجل �لذي دخل قرية، 
فلما  ُم��ق��ع��د..  وه��و  رجالها  �أح���د  ن��ظ��ره  فلفت 
�ساألهم عن حالته، قالو� �نه عاجز عن �حلركة 

و�ل�سري منذ عدة �سنو�ت.
�ملري�ض  �لرجل  �ل�سيف مع  �مل�ساء جل�ض   يف 
يحاوره ليتبني نوع �ملر�ض �لذي فيه.. ويظهر 
�أن �لرجل �ملري�ض كان من �أعيان قريته، وكان 
خيمة  ل��ه  فخ�س�سو�  عليه،  و����س��ح��ًا  �ل���دالل 
كاملة له ول�سيوفه.. يف �ل�سباح �ساأل �ل�سيف 
�أهل �لرجل �ملري�ض �سرً�: هل �نتم م�ستعدون 
ما  �ستنفذون  وه��ل  �خليمة؟  بهذِه  للت�سحية 

�آمركم به دون مناق�سة؟.
 فو�فقو� على ما طلب.. 

�حلريق  يحدث  بحيث  �الأم���ور  �حلكيم  رت��ب 
�سيناريو  وو���س��ع  �ملغلقة  �خليمة  ط��رف  م��ن 
بحيث ت�سرخ �لن�ساء بان حريقًا �سب يف بقية 

�خليام.. 
�لن�ساء،  و���س��رخ��ت  �حل��ري��ق،  �سب  وع��ن��دم��ا 
�خليمة،  من  للخروج  )�ملري�ض(  �ساحبنا  قفز 
�أت����ى ع��ل��ى خيمتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ائ��ل��ة  مل�����س��اع��دة 
يرك�ض  نف�سه  �لرجل  وجد  وهكذ�  �حلريق.. 

بدون م�ساعدة بعد �سنو�ت من �ملعاناة.. 
�لثانية،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  ح��دث��ت  وع��ن��دم��ا 
�أنقا�ض  م��ن  تخرج  نف�سها  �ل��ي��اب��ان  ووج���دت 
�حلريق، نه�ست ورك�ست نحو �أفق �مل�ستقبل 
متنا�سية كل �سيء مبا فيها �ملا�سي، ومل تبد�أ 
بح�ساب مكا�سب هذِه �لطائفة �أو تلك �لقومية 
�لذي  �لزلز�ل �الخري  �إن  �ملذهب.. كما  ذلك  �أو 
بنتائج  ياأتي  قد  �لدولة،  من  مهمًا  جانبًا  دمر 
عافيتها  ت�ستعيد  وقد  �ليابانية،  لالأمة  مذهلة 

بعد �أ�سهر..
�ل�سيناريو  �لعر�ق، هناك بع�ض عنا�سر  ويف 
�لهائل  فاحلريق  �لقرية..  حكيم  ر�سمه  �ل��ذي 
�لذي يحتاجه )�مل�سلول( وقع بالفعل، و�لرجل 
�أن  �إال  �ملحرقة،  �خليمة  م��ن  خ��رج  �مل�سلول 
كما  متكاملة  غري  �ل�سيناريو  تفا�سيل  بع�ض 
من  �ليابان  قطفتها  �لتي  و�لنتائج  ينبغي.. 
رم���اد �حل���رب �ل��ك��ون��ي��ة، مل ت��ت��ب��ل��ور ب��ع��د يف 

بالدنا..
فامل�سلول خرج من �خليمة �ملحرقة �إىل غابة 
�لله �سبحانه وتعاىل  �لتي ندعو  من �حلر�ئق 

�أن يوفق �خلريين الإخمادها.. 
�ال�ستعد�د  درج��ات  �أعلى  على  نحن  ذلك  ومع 
�ليابانية،  لالإفادة من جتارب هائلة كالتجربة 

و�لكورية و�ل�سيد مهدية!! 

ال�ســراحة   هام�ــش  علــى 

حممد �سادق جراد
 اإح�سان �سمران اليا�سري



طارق اجلبوري

جميل اليا�سري
كيف ت�شتعيد �حلركة �لعمالية دورها يف �لعر�ق وماهي �شروط حتقيق ذلك؟

يف عيد العمال العاملي ويف �سوء املتغريات يف العامل

نتعّلم من �ليابان

يف ظل احتفاالت عمال العراق وعمال 
العامل بعيد العمال العاملي يف اأيار من 

كل عام ن�سرتجع املرحلة ال�سابقة 
من تاريخ احلركة العمالية وم�سريتها 

احلافلة بالت�سحيات، والتي �سهدت 
اإ�سرابات وتظاهرات عديدة يف دول 

العامل املختلفة لتطالب بحقوقها 
امل�سروعة والتي �سلبتها منها احلكومات 

الراأ�سمالية والقوى الرجوازية 
الباحثة عن الربح الفاح�ش على 

ح�ساب العامل وحقوقه امل�سروعة 
ومن خالل تف�سي الظلم االجتماعي 

والتفاوت الطبقي ال�سارخ وزيادة 
�ساعات العمل وتخفي�ش االأجور 

مبا ال يتالءم مع اجلهد الذي يبذله 
العامل، االأمر الذي جعل العمال يف 

العامل ينتف�سون �سد الظلم وينّظمون 
االإ�سرابات،

�ل�شحك خري دو�ء

ــــعــــمــــال وتــــــاريــــــخ مـــــن �لــتــ�ــشــحــيــات عـــيـــد �ل

رغم ما ح�سل من متغريات كثرية يف العامل، انعك�ست على كثري مما كان �سائداً فيه من 
مفاهيم وم�سطلحات �سيا�سية، فقد بقي العامل ومن �سمنه العراق  يحتفي - كما هو معتاد- 

بعيد العمال العاملي يف االول من ايار من كل عام ، اعرتافًا بدورهم الكبري واملتميز يف 
املجتمع وت�سحياتهم من اجل تر�سيخ قيم العدالة والتحرر وامل�ساواة والن�سال �سد كل 

ا�سكال اال�ستغالل والعبودية .


