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(أخــ َذ دور الطبقــة العاملــة
يتطــور ويــزداد خطــورة
ليــس فقــط مــن الناحيــة
االقتصاديــة والماديــة فحســب،
بــل مــن الناحيتيــن االجتماعيــة
والسياســية ايضــا ..واخــذت
الطبقــة العاملــة االن تتميــز
كطبقــة اجتماعيــة شــيئا فشــيئا
وتــزداد خطــورة هــذه الطبقــة
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صــوت االهالــي ســنة ١٩٤٣
العــدد ١988شــباط) -الحركــة

مدخل تأريخي:

نســتغل مناســبة يــوم االول مــن ايــار ،لنتحــدث عــن اهــم المعوقــات والتحديــات امــام
تطــور نضــاالت الطبقــة العاملــة ،وتحولهــا الــى حركــة عماليــة مقتــدرة ،بإمكانهــا ان
تأثــر علــى المعادلــة السياســية فــي العــراق ،ال لصالــح العمــال فحســب ،بــل لصالــح
عمــوم الشــرائح االجتماعيــة والمحرومــة فــي المجتمــع.
تحدثنــا فــي مناســبات مختلفــة عــن االنتفاضــة ودور النســاء ،وعــن االنتفاضــة ودور
العاطليــن عــن العمــل ،و عــن االنتفاضــة ودورهــا فــي فــرض التراجــع عــن االســام
السياســي...الخ ،ولكننــا لــم نتنــاول دور الطبقــة العاملــة فيهــا والمعوقــات التــي حالــت
دون ســيادة افقهــا علــى االنتفاضــة .لقــد شــارك العمــال فــي االنتفاضــة ،شــأنها شــأن
بقيــة الشــرائح االجتماعيــة االخــرى التــي رأت فــي انتفاضــة اكتوبــر امــا بتغييــر
واقعهــا االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي ،بيــد ان الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل
ظهــر العمــال كطبقــة اجتماعيــة مســتقلة تجــذب بقيــة الشــرائح االجتماعيــة االخــرى
تحــت افاقهــا وتطــرح بديلهــا السياســي؟ والجــواب علــى هــذا الســؤال اذا كان بالنفــي،
فهــو يقودنــا بالتالــي الــى دراســة االســباب التــي حالــت دون ظهــور العمــال كطبقــة
لهــا مطالبهــا االقتصاديــة والسياســية فــي االنتفاضــة بقســمه العامــل فــي االنتــاج ويقود
كامــل الطبقــة العاملــة بمــا فيهــا العاطليــن عــن العمــل  .اذ ان اننــا نؤمــن كاشــتراكيين
عميــق االيمــان ان ايــة انتفاضــة وتحولهــا الــى ثــورة اجتماعيــة وسياســية ال يمكــن ان
تنتصــر دون مشــاركة الطبقــة العاملــة بآفــاق سياســية مســتقلة ولهــا بديلهــا .واذا مــا
عدنــا الــى الموازنــة التــي اقرتهــا الطبقــة الحاكمــة بجميــع مســتوياتها مــن البرلمــان
والحكومــة ،ونقصــد موازنــة هــذا العــام  ٢٠٢١التــي اســتندت الــى الورقــة البيضــاء،
التتمة ( ..ص)2

العدد 64 :

األول من ايار
فالديمير لينين :
أيهــا الرفــاق العمــال ! هــا هــو أول
ايــار ،يــوم احتفــال عمــال كافــة
البلــدان باســتيقاظهم إلــى حيــاة
واعيــة ،وباتحادهــم فــي النضــال ضــد
كل عنــف وكل اضطهــاد لإلنســان مــن
قبــل اإلنســان ،النضــال الــذي ســيحرر
مالييــن الشــغالين مــن الجــوع
والبــؤس واإلذالل.
يتجابــه عالمــان فــي هــذا النضــال
الكبيــر ،عالــم الرأســمال وعالــم
العمــل ،عالــم االســتغالل واالســتعباد
وعالــم االخــوة والحريــة .مــن جهــة،
ثمــة حفنــة مــن األغنيــاء الطفيلييــن،
احتكــروا المعامــل والمصانــع واألدوات واآلالت .وجعلــوا مالييــن الهكتــارات مــن
األراضــي وجبــال الذهــب ملكيتهــم الخاصــة .واجبــروا الحكومــة والجيــش علــى
خدمتهــم وعلــى حراســة وفيــة لمــا كدســوا مــن ثــروات.
ومــن جهــة أخــرى ،ثمــة مالييــن المحروميــن ،يلزمهــم أن يتوســلوا األغنيــاء ،كمــا
تطلــب المنــة ،ليســمحوا بالعمــل لفائدتهــم .هــؤالء المحرومــون يخلقــون بعملهــم كل
الثــروات ،ومــع ذلــك يتخبطــون طــوال حياتهــم ســعيا إلــى كســرة خبــز ،طالبيــن
عمــا كمــا تطلــب صدقــة ،مدمريــن قواهــم وصحتهــم فــي كــد مفــرط ،ويعيشــون
حيــاة تضــور بالجــوع فــي أكــواخ القــرى وفــي األقبيــة واالنبــار بالمــدن الكبــرى.
هــا هــم هــؤالء المحرومــون ،هــؤالء العمــال ،قــد أعلنــوا الحــرب علــى األغنيــاء،
علــى المســتغلين .يناضــل عمــال كافــة البلــدان مــن اجــل تحريــر العمــل مــن
عبوديــة العمــل المأجــور ،ومــن الفاقــة والبــؤس .انهــم يناضلــون مــن أجــل
تنظيــم المجتمــع علــى نحــو يجعــل الثــروات ،الناتجــة عــن كدهــم المشــترك ،تنفــع
كل الذيــن يعملــون وليــس حفنــة أغنيــاء .يريــدون جعــل األراضــي والمعامــل
والمصانــع واآلالت ملكيــة جماعيــة لــكل الذيــن يعملــون .يريــدون أال يبقــى ثمــة
فقــراء وال أغنيــاء ،وأن تــؤول ثمــار العمــل إلــى الــذي يجهــدون ،وان تــؤدي كل
فتوحــات العقــل البشــري ،وكل مــا لحــق العمــل مــن إتقــان ،إلــى تحســين حيــاة
مــن يعمــل ،بــدل أن تكــون أداة الضطهــاده .كلــف نضــال العمــل الكبيــر ضــد
الرأســمال عمــال كافــة البلــدان تضحيــات جســيمة .فقــد ســالت دماؤهــم بغــزارة
مــن اجــل الدفــاع عــن حقهــم فــي حيــاة افضــل وفــي حريــة حقيقيــة .وبــات ال
يعــد وال يحصــى مــا يتعــرض لــه المناضلــون مــن اجــل القضيــة العماليــة مــن
اضطهــاد مــن قبــل الحكومــات .لكــن تحالــف عمــال كافــة البلــدان يكبــر ويتعــزز
رغــم أشــكال االضطهــاد .ويتحــد العمــال علــى نحــو أوثــق فاوثــق داخــل األحــزاب
االشــتراكية،
التتمة ( ..ص)2
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األول من ايار

فالديمير لينين :
ُويعــد أنصــار األحــزاب االشــتراكية بالمالييــن
ويتقدمــون خطــوة خطــوة ،بــا ريــب ،نحــو انتصــار
شــامل علــى طبقــة الرأســماليين المســتغلين.
اســتيقظت البروليتاريــا الروســية ،هــي أيضــا ،إلــى
حيــاة جديــدة .انضمــت هــي أيضــا إلــى هــذا النضــال
الكبيــر .مضــت أيــام كان عامــل بلدنــا يخضــع ،وال يرى
خالصــا مــن وضعــه المســتعبد ،ال يــرى بصيصــا فــي
حيــاة الســجين التــي يعيــش .فقــد دلــت االشــتراكية علــى
ذلــك الخــاص وتوافــد نحــو الرايــة الحمــراء ،نجمتهــم
القطبيــة ،آالف وآالف المحاربيــن .أبــرزت اإلضرابــات
للعمــال قــوة االتحــاد ،وعلمتهــم أن يقاومــوا .وأبــرزت
مــا يمثلــه العامــل المنظــم مــن خطــر علــى الرأســمال.
وعايــن العمــال بــأم أعينهــم كيــف يعيــش ويغتنــي
الرأســماليون والحكومــة مــن عملهــم .وانتصــب العمــال
لخــوض النضــال المشــترك نحــو الحريــة واالشــتراكية.
و أدرك العمــال مــا تمثلــه االوتوقراطيــة مــن قــوة ســيئة
ومظلمــة .العمــال بحاجــة إلــى الحريــة كــي يناضلــوا
لكنهــم مكبلــو األيــدي واألرجــل .العمــال بحاجــة إلــى
حريــة االجتماعــات والــى الكتــب والجرائــد الحــرة،
لكــن الحكومــة القيصريــة تقمــع بالســجن والســياط
والبنــادق كل تــوق إلــى الحريــة .وقــد دوت صيحــة
«تســقط االوتوقراطيــة!» فــي روســيا برمتهــا .وغالبــا
مــا تتكــرر ،علــى نحــو متزايــد ،فــي الشــوارع وفــي
اجتماعــات ألــوف العمــال .فــي الصيــف الماضــي
انتصــب عشــرات ألــوف العمــال فــي جنــوب روســيا
برمتــه للنضــال مــن اجــل حيــاة افضــل ،ومــن اجــل
االنعتــاق مــن النيــر البوليســي .وارتدعــت فرائــص
البرجوازيــة والحكومــة لرؤيــة الجيــش العمالــي
المهيــب ،الــذي شــل دفعــة واحــدة كل صناعــة المــدن
الكبــرى .وســقط عشــرات المحاربيــن مــن اجــل
القضيــة العماليــة برصــاص جنــود القيصــر المرســلين

إلــى العــدو الداخلــي.
لكــن مــا مــن قــوة قــادرة علــى هــزم هــذا العــدو
الداخلــي ،ألن عملــه هــو الوســيلة الوحيــدة لعيــش
الطبقــات الحاكمــة والحكومــة .ال توجــد بالعالــم قــوة
قــادرة علــى هــزم مالييــن العمــال متزايــدي الوعــي
واالتحــاد والتنظيــم .تســتثير كل هزيمــة عماليــة كتائــب
جديــدة مــن المحاربيــن ،وتجبــر جماهيــر أوســع فأوســع
دومــا علــى االســتيقاظ إلــى حيــاة جديــدة واالســتعداد
لنضــال جديــد.
والحــال أن روســيا اليــوم مســرح ألحــداث تحتم تســارع
هــذا االســتيقاظ وتوســعه ،وتفــرض علينــا شــد كل قوانــا
لتجميــع صفــوف البروليتاريــا ألعدادهــا لنضــال أشــد
حســما .تثيــر الحــرب اهتمــام أشــد شــرائح البروليتاريــا
تأخــرا بشــؤون السياســة ومســائلها .وتكشــف الحــرب
بمزيــد مــن االلــق ،وتظهــر بمزيــد مــن الجــاء ،كل
فســاد النظــام األوتوقراطــي وكل الســفالة اإلجراميــة
لهــذه العصابــة مــن الشــرطة والممالقيــن التــي
تحكــم روســيا .يعانــي شــعبنا مــن البــؤس ويمــوت
جوعــا فــي بلــده ،فيجــرى القــاؤه فــي حــرب مدمــرة
ومجنونــة مــن اجــل الظفــر بأراضــي جديــدة ،أراضــي
اآلخريــن ،حيــث يعيــش ســكان أجانــب و علــى بعــد
آالف الكيلومتــرات .يطالــب شــعبنا بإعــادة بنــاء النظــام
السياســي الداخلــي فيجــري صــرف انتباهــه بــدوي
المدافــع فــي أقاصــي العالــم.
لكــن الحكومــة القيصريــة مضــت بعيــدا فــي لعبتهــا
المجازفــة ،فــي هدرهــا اإلجرامــي للثــروة الوطنيــة
والقــوى الفتيــة التــي تهلــك فــي ضفــاف المحيــط
الهــادئ .تقتضــي كل حــرب شــد قــوى الشــعب ،لكــن
الحــرب الشــاقة ضــد اليابــان المتحضــر والحــر تتطلــب
مــن روســيا توتــرا خارقــا .ويجــري فــرض هــذا التوتــر
فــي لحظــة بــدأ هيــكل االســتبداد البوليســي يترنــح تحــت
ضربــات البروليتاريــا المســتيقظة .تكشــف الحــرب كل
مكامــن ضعــف الحكومــة ،وتفضــح الحــرب الشــعارات

الكاذبــة ،وتعــري الحــرب الفســاد الداخلــي  ،وتدفــع
الحــرب غبــاوة األوتوقراطيــة القيصريــة إلــى درجــة
باديــة للعيــان ،وتبــرز الحــرب للجميــع احتضــار
روســيا القديمــة ،روســيا المحرومــة مــن الحقــوق،
المظلمــة والمهانــة ،روســيا المســتعبدة مــن حكومــة
بوليســية.
تشــرف روســيا القديمــة علــى المــوت .وتنهــض مكانهــا
روســيا حــرة .وتهلــك قــوى الظــام التــي كانــت تحمــي
األوتوقراطيــة القيصريــة .لكــن وحدهــا البروليتاريــا
الواعيــة ،البروليتاريــا المنظمــة ،قــادرة علــى توجيــه
الضربــة القاضيــة إليهــا .البروليتاريــا الواعيــة
والمنظمــة قــادرة دون غيرهــا علــى الظفــر للشــعب
بحريــة حقيقيــة وليــس بحريــة زائفــة! إن البروليتاريــا
الواعيــة والمنظمــة هــي القــادرة ،دون غيرهــا ،علــى
صــد كل محاولــة لخــداع الشــعب ،وبتــر حقوقــه،
وجعلــه مجــرد أداة بيــد البرجوازيــة.
أيها الرفاق العمال!
اســتعدوا إذن بقــوة مضاعفــة للنضــال الحاســم الوشــيك!
فليوثــق البرولتاريــون االشــتراكيون -الديمقراطيــون
صفوفهــم ! ولتتســع دعاوتهــم أكثــر ! ولتتضاعــف جــرأة
التحريــض مــن اجــل المطالــب العماليــة! وليكســبنا عيــد
أول أيــار ألــوف المحاربيــن الجــدد ويضاعــف قوانــا
فــي النضــال الكبيــر مــن اجــل حريــة الشــعب برمتــه،
مــن اجــل تحريــر كل العمــال مــن نيــر الرأســمال!

عاش يوم العمل من ثماني ساعات!
عاشت االشتراكية-الديمقراطية الثورية
األممية!
تسقط األوتوقراطية القيصرية المجرمة و
الجشعة!

االنتفاضة واهم التحديات . . .
سمير عادل :
وهــي موازنــة معاديــة لحــد النخــاع للطبقــة العاملــة
وتعمــل علــى زيــادة مســاحة افقــار المجتمــع ،فاالســتنتاج
المــادي بــكل سالســة ودون اي عنــاء يثبــت صحــة
مــا اشــرنا اليــه ،وهــو غيــاب دور العمــال السياســي
واالجتماعــي كطبقــة موحــدة فــي المجتمــع وخــال ايــام
االنتفاضــة وبعدهــا.
ان المقطــع الــذي اوردنــا فــي بدايــة المقــال وهــو مقتبــس
مــن دراســة ماجســتير قدمتهــا الدكتــورة اميــرة الكريمــي،
يدحــض بشــكل ال لبــس فيــه بــل ويخــرس كل ادعــاءات
المثقفيــن اشــباه اليســار مــن عــدم وجــود الطبقــة العاملــة
فــي العــراق .فالمقطــع المذكــور يشــير بشــكل قاطــع ان
البرجوازيــة فــي العــراق بعــد االنتهــاء مــن االنتــداب
البريطانــي عــام  ١٩٣٢بــدأت بتشــريع قانــون التعريفــة
الكمركيــة ،وتأســيس المصــرف الزراعــي  -والصناعــي
لينفصــا عــام  ١٩٤٠الــى مصرفيــن ،وشــيدت عشــرات
المصانــع فــي قطــاع المطابــع والطابــوق والســكائر
والغــزل والنســيج والحبــوب والصناعــات االنشــائية
والقطنيــة .كمــا ويؤكــد المقطــع اعــاه علــى ظهــور
الطبقــة العاملــة فــي العــراق اجتماعيــا وسياســيا ،وعلــى

خطــورة دورهــا علــى البرجوازيــة التــي تمثلــت آنــذاك
بالبرجوازيــة الكبموادوريــة المرتبطــة باالســتعمار
البريطانــي والبرجوازيــة المحليــة او الوطنيــة التــي
كانــت تناضــل مــن اجــل حصــة اكبــر لهــا فــي االقتصــاد
الرأســمالي العالمــي (الحــزب الشــيوعي وموضوعــة
التحالف-المــد العــدد  .)٨وشــهدت الســاحة السياســية
فــي العــراق آنــذاك سلســلة مــن االضرابــات العماليــة
التــي ظلــت بــارزة كواحــدة مــن معالــم تاريــخ العــراق
الحديــث ،وهــي االضــراب الثانــي للســكك فــي شــباط
مــن عــام  ١٩٣١واضــراب ضــد رفــع ســعر الرســوم
البلديــة فــي حزيــران مــن نفــس العــام ،واضرابــات
عــام  ١٩٣٣ضــد رفــع اســعار الكهربــاء ،واضرابــات
عمــال الكورباغــي  ١٩٤٦التــي اســقطت وزارة العمــري
واضرابــات عمــال  K3عــام  ١٩٤٨واضرابــات عمــال
الســكائر  ١٩٥٣واضــراب عمــال النفــط فــي البصــرة
 ،١٩٥٢وعشــرات االضرابــات العماليــة االخــرى.
فالبرجوازيــة قبــل منتصــف القــرن الماضــي اعترفــت
بالــدور المتنامــي للطبقــة العاملــة وخطورتهــا عليهــا،
بينمــا نجــد اليــوم ان مالمــح تلــك الحركــة او ارث هــذه
الحركــة ال تجــده علــى الســاحة السياســية واالجتماعيــة.
وهنــا نقصــد ظهــور العمــال كطبقــة اجتماعيــة وسياســية

تلقــي بثقلهــا علــى المشــهد السياســي العراقــي.

ما تعرضت اليها الطبقة العاملة:

ال شــك ان النظــام البعثــي لعــب دورا عظيمــا فــي قمــع
الحركــة العماليــة فــي العــراق ،فبعــد ثالثــة اشــهر مــن
تاريــخ ســيطرة حكومــة البعــث ،كمــا نوهنــا فــي اكثــر
مــن مناســبة اي فــي  ٥تشــرين الثانــي  ١٩٦٨ذهبــت الــى
قمــع اضرابــات عمــال الزيــوت النباتيــة بشــكل شــرس
ووحشــي ،كــي تبعــث برســالة واضحــة للحركــة العماليــة
وقادتهــا ،وســعى ذلــك النظــام بقطــع االرث الثــوري
النضالــي والتاريخــي للطبقــة العاملــة واجتثاثــه مــن
جــذوره ،ولقــد نجحــت فــي مســاعيها الــى حــد مــا .وال
نريــد اعــادة مــا فصلنــا بهــا عــن الطبقــة العاملة بعــد حقبة
الثمانينيــات والتســعينات وبعــد االحتــال التــي جــاءت في
الورقــة التــي قدمناهــا بمناســبة اضرابــات عمــال الزيوت
النباتيــة والمنشــورة فــي العــدد ( )٦مــن مجلــة المــد .بيــد
ان النقطــة التــي نــود االشــارة اليهــا ،ان الطبقــة العاملــة
فــي العــراق لــم تنفصــل عــن ارثهــا النضالــي والثــوري
فقــط ،بــل ايضــا ان الظــرف الموضوعــي االجتماعــي
واالقتصــادي والسياســي للمجتمــع تغيــر واثــر بشــكل
ســلبي علــى الوجــود العــددي والنوعــي للطبقــة العاملــة،
التتمة ( ..ص)3

االنتفاضة واهم التحديات . . .
سمير عادل :
هــذا اضافــة الــى تأثيــره الكبيــر علــى وعيهــا الطبقــي
وتشــويهها بشــكل كبيــر ،وهــي؛ ثالثــة حــروب بمــا
فيهــا االحتــال والحصــار االقتصــادي والحــرب
االهليــة الطائفيــة وداعــش .لقــد تدمــرت البنيــة التحتيــة
للمجتمــع ،وان الطبقــة العاملــة الصناعيــة التــي ظهــرت
فــي العــراق منــذ مطلــع القــرن الماضــي تأثــرت بشــكل
كبيــر بذلــك الظــرف ،وان قســما كبيــرا مــن الصناعــات
توقفــت منــذ الحــرب العراقيــة -االيرانيــة مثــل الحديــد
والصلــب والبرتوكيمياويــات والــورق ،ولحقتهــا فــي
ســنوات الحصــار االقتصــادي مصانــع تجميــع الســيارات
والجــرارات فــي مجمــع االســكندرية وتراجعــت
الصناعــات المحليــة فــي قطاعــات مختلفــة.
وبعــد االحتــال وبخطــة جهنميــة ناجحــة قادهــا بــول

بريمــر رئيــس االدارة المدنيــة لالحتــال قــام بالحيلولــة
دون اعــادة تأهيــل البنيــة الصناعيــة للعــراق ،حيــث
اصــدر قــرارات تقضــي بعــدم تزويــد المصانــع بالطاقــة
الكهربائيــة وعــدم تقديــم ايــة تمويــات ماليــة لهــا الــى
جانــب تمديــد قــرار تحويــل العمــال الــى الموظفيــن
لمجلــس قيــادة الثــورة وهــو منــع اي شــكل مــن اشــكال
التنظيــم العمالــي ،والتــي تفضــي اي تلــك القــرارات الــى
سياســة الخصخصــة لمصانــع القطــاع العــام الــذي تقــدر
ب  ٢٠٠مصنــع .وطبعــا نضيــف الــى ذلــك ان الحــروب
ســاهمت بشــكل كبيــر مــن الذيــن نجــوا مــن الحــروب
مــن المالييــن العمــال مــن الهجــرة بحثــا عــن حيــاة امنــة،
ليتغيــر القســم االعظــم مــن البنيــة االجتماعيــة للطبقــة
العاملــة .امــا القطــاع الوحيــد الــذي بقــت فيــه طبقــة
عاملــة صناعيــة هــو قطــاع الطاقــة وهــي النفــط والغــاز
والكهربــاء ،التــي شــهت منــذ عــام  ٢٠١١احتجاجــات
منظمــة واســتطاع عمــال النفــط فــي البصــرة مــن تأســيس
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لجنــة منتســبي النفــط وتمكنــت مــن انتزاعهــا لعــدد مــن
المكاســب واهمهــا الحصــول علــى االربــاح .واندلعــت
احتجاجــات عماليــة فــي الصناعــات الميكانيكيــة فــي
االســكندرية والصناعــات الجلديــة فــي بغــداد والنســيج
فــي الكــوت والموصــل وعمــوم وزارة الصناعــة
والمعــادن منــذ  ٢٠٠٨مــن اجــل الغــاء التمويــل الذاتــي
وعــدم تأخيــر الرواتــب ،ولكــن لــم تتبلــور عنهــا اشــكال
تنظيميــة تعبــر عــن وحــدة العمــال وقيــادة نضاالتهــم.
طبعــا البــد مــن ذكــر علــى وجــود اتحــادات عماليــة قامت
بتأييــد ودعــم تلــك االحتجاجــات ومســاعيها مــن اجــل
توحيــد العمــال وقيــادة نضاالتهــم ،اال انهــا بمجــرد انتهــاء
تلــك االحتجاجــات ،انتهــت معهــا صلــة تلــك االتحــادات
بالعمــال ،ولــم تظفــر عنهــا اشــكال تنظيميــة تربــط العمال
بتلــك االتحــادات ،بنفــس القــدر عــدم تشــكيل منظمــات
عماليــة مســتقلة ومتجــذره داخــل العمــال.

اخذوا اللقاح ضد كوفيد 19 -
مقابلة قناة عالم أفضل ،قناة الحزب الشيوعي العمالي العراقي مع توما حميد حول
اللقاحات بشكل عام ولقاح كورونا بشكل خاص.
قاســم هــادي :هــل يمكنــك الحديــث عــن تاريــخ االنتقــادات
والحمــات ضــد اللقاحــات بشــكل عــام؟
مــن المعــروف ان اختــراع اللقــاح بشــكل عــام ،هــو واحــد
مــن أعظــم االختراقــات العلميــة فــي مجــال الطــب ان لــم
يكــن األعظــم اطالقــا واحــد أكثــر اإلجــراءات فعاليــة فــي
حمايــة االرواح.
ولكــن مــع بــروز اللقاحــات ضــد كوفيــد  19-وخاصــة
بعــد اكتشــاف حــاالت نــادرة مــن التخثــرات نتيجــة هــذه
اللقــاح بــرزت النقاشــات والجــداالت حــول هــذه اللقاحــات،
واللقاحــات بشــكل عــام ونظمــت حمــات ونشــطت
المجاميــع المعاديــة للقــاح بحيــث باتــت تؤثــر علــى معــدل
اقبــال النــاس علــى اللقاحــات الخاصــة بكوفيــد.19-
معــاداة اللقــاح والحمــات ضدهــا هــي قديمــة قــدم اللقــاح
نفســه .وكانــت هنــاك أربــع فتــرات شــهدت اشــتداد
الجــدال والمعارضــة للقاحــات .امتــدت المرحلــة األولــى
منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى أوائــل القــرن
العشــرين فحيــث شــكلت منظمــات وحمــات ضــد اول لقاح
اكتشــف فــي القــرن التاســع عشــر ضــد الجــدري ،رغــم ان
المــرض كان يقتــل  %40مــن المصابيــن .وفــي أواســط
الســبعينيات مــن القــرن العشــرين نشــطت المناهضــة
للتطعيــم واندلعــت جــداالت علــى مســتوى دول كثيــرة حول
ســامة التطعيــم ضــد اللقــاح الثالثــي ،وهــو لقــاح ضــد
الديفثيريــا والكــزاز والســعال الديكــي بعــد ربطــه بمجموعــة
مــن االمــراض العصبيــة عنــد األطفــال وتبيــن بعدهــا عــدم
صحتهــا بشــكل قاطــع.
وبــدأت الموجــة الثالثــة مــن الجــدال والمعارضــة للقــاح
بعــد قيــام طبيــب بريطانــي يدعــى انــدرو ويكفيلــد ،بنشــر
دراســة شــملت  12طفــل ربطــت بيــن لقــاح ام ام ار،
أي لقــاح الحصبــة والنــكاف والحصبــة األلمانيــة وبيــن
والتوحــد .لقــد ســحبت الدراســة بعدهــا ،وفقــط هــذا الطبيــب
قــد أجــازه ،اذ تبيــن الحقــا بانــه تالعــب بالمعطيــات ألنــه
كان يســتلم أمــوال مــن شــركة للمحامــاة كانــت تقــوم بتمثيــل
مجموعــة مــن العوائــل كانــت بصــدد مقاضــات الســلطات
والتــي طلبــت منــه ابــراز دالئــل علــى وجــود عالقــة بيــن
اللقــاح والتوحــد .وقــد بينــت اعــداد كثيــرة مــن الدراســات

الالحقــة التــي شــملت أكثــر مــن  90ألــف طفــل عــدم وجــود
هــذه الصلــة بيــن اللقــاح والتوحــد .ونشــرت الســلطات
الصحيــة االمريكيــة مثــا  40دارســة تؤكــد عــدم وجــود
هــذه العالقــة .امــا الموجــة الرابعــة فهــي الموجــة الحاليــة
ضــد اللقاحــات ضــد كوفيــد.19-
قاسم هادي :ماهي أسباب معاداة ومعارضة اللقاحات؟
كانــت والتــزال المعارضــة ضــد اللقاحــات ألســباب متنوعة
منهــا ايدولوجيــة و سياســية ودينيــة و علمية.
واحــد مــن اهــم األســباب التــي تقــدم حــول معارضــة اللقاح
هــو ان شــركات االدويــة تحقــق أربــاح مــن اللقاحــات وهــو
امــر صحيــح .ليــس لدينــا انخــداع بالرأســمالية .نحــن
نعــرف جيــدا ،ان مــا يحــرك الرأســمالية واالســتثمار في أي
ميــدان هــو منطــق الربــح بمــا فيــه ،تعلــق االمــر بالصحــة
والحمايــة مــن االمــراض وهــذا مــا ادى الــى تفاقــم الكارثــة
الحاليــة التــي ســببها كوفيــد 19-الن النظــام لكــم يكــن
مهيــئ للتعامــل مــع الوبــاء .ولكــن منطــق الربــح ينطبــق
علــى الصناعــة الغذائيــة بمــا فيــه الخبــز واللحــم والبيــض،
وصناعــة االدويــة وأحيانــا ميــاه الشــرب والكهربــاء وحــزام
األمــان فــي الســيارات وكل وســيلة وقائية أخــرى .هل نكف
عــن االكل ،الن الربــح هــو الدافــع وراء انتــاج األغذيــة؟
يجــب ان نفــرق بيــن البشــرية والنظــام الرأســمالي الحاكم.
اللقــاح قبــل ان يكــون مصــدر لألربــاح ،هــو انجــاز بشــري.
الشــركات تتعقــب الربــح مــن وراء انتــاج اللقاحــات،
ولكــن كل الــدول خاصــة المتقدمــة لهــا هيئــات تنظــم عمــل
شــركات االدويــة وتنظــم البضائــع التــي لهــا أغــراض
عالجيــة .أمريــكا مثــا لهــا هيئــة تســمى اف دي أي
وهــي إدارة األغذيــة واألدويــة العامــة ،التــي تشــرف علــى
تنظيــم واإلشــراف علــى ســامة األغذيــة ،والعقاقيــر الطبية
واألدويــة واللقاحــات والمكمــات الغذائيــة والمســتحضرات
التجميليــة ،واألجهــزة الطبيــة الباعثــة لألشــعة وصناعــة
التبــغ .كمــا ان ألســتراليا مثــا هيئــة تســمى إدارة البضائــع
العالجيــة تقــوم بنفــس الوظيفــة .وهــذا ينطبــق علــى اغلــب
الــدول .الذيــن يعملــون فــي هــذه المؤسســات ليــس لهــم
ربــط بالشــركات وهــم علمــاء يهمهــم مصلحــة البشــرية
ويهمهــم ســمعتهم ،وهــم أمنــاء ومضحــون ومســتقلون.

لكــي تحصــل الشــركات علــى األربــاح يجــب ان تنتــج
شــيء مفيــد للبشــرية وتقــدم دالئــل علــى ســامة البضاعــة
وفعاليتهــا الــى الســلطات الصحيــة .واللقــاح هــو ليــس مــن
بيــن االدويــة المربحــة جــدا.
مــن األســباب االخــرى التــي يتحدثــون عنهــا هــو ان
الشــركات تصنــع اللقاحــات للســيطرة علــى البشــر او
جعلهــم اقــل صحــة وزيــادة االمــراض حتــى يســتفادون مــن
انتــاج ادويــة أخــرى لمعالجــة المشــاكل الصحيــة الناتجــة
عــن اللقــاح .ان مثــل هــذه اآلراء تجعــل الحيــاة تافهــة.
اذ حســب هــذه اآلراء ،هنــاك مؤامــرة دوليــة تشــمل كل
الــدول تقريبــا .حتــى الــدول التــي ال تتفــق علــى شــيء وهي
فــي حالــة حــرب ،تتفــق علــى حبــك مؤامــرة بخصــوص
اللقاحــات وتشــمل هــذ المؤامــرة الغالبيــة العظمــى مــن
الكــوادر الصحيــة والعلمــاء والخبــراء الــذي يتــم شــراء
والئهــم مــن قبــل الشــركات .هــل يعقــل ان يكــون هنــاك
مؤامــرة تشــمل كل دول العالــم علــى االطــاق .مــن جهــة،
وبشــكل عــام ان البشــرية مــع الزمــن تصبــح أكثــر صحــة
ومعــدل العمــر فــي تزايــد ووفيــات الرضــع واألطفــال
وصلــت الــى ادنــى مســتوياتها وتتجــه نحــو االنخفــاض
فــي جــزء منــه بســبب اللقاحــات .ان االمــراض العصريــة
الشــائعة التــي تؤثــر علــى الصحــة مثــل الســمنة هــي ليســت
بســبب اللقاحــات.
واحــد أســباب معــاداة التطعيــم هــو المعــاداة للحكومــة واي
ســيطرة للحكومــة علــى أي جانــب مــن جوانــب حيــاة
االفــراد .يعتبــر البعــض التطعيــم ضــد الحريــة الفرديــة.
وخاصــة هنــاك مراحــل وحــات جعلــت الســلطات تطعيــم
األطفــال شــيء اجبــاري او ربطــه باســتالم او عــدم اســتالم
ضمــان البطالــة مثــا .يعتبــر المواطنــون الذيــن يطالبــون
بحــق الســيطرة علــى أجســادهم وأجســاد أبنائهــم هــذه
القوانيــن التــي تجعــل التطعيــم اجباريــا انتهــاك حــق الفــرد
فــي رعايــة جســده بالطريقــة التــي يعتبرهــا أفضــل .طبعــا
ان هــذا الحــق يتضــاد مــع حــق الدولــة فــي اصــدار قوانيــن
لحمايــة الصحــة العامــة مــن االمــراض المعديــة الخطيــرة
وهــو ال يختلــف كثيــرا عــن جعــل اســتخدام حــزام األمــان
مثــا إلزاميــا.

األخيرة

Designed by:
Qoutyba .A. Ahmed
Email: qoutyba.a@gmail.com

A Political paper of
Worker- communist
Party of Iraq

Ela Alamam (Forward) weekly
Editor in chief : Ahmed A. Al-Satar

(بيان االتحاد العام لنقابات العاملين في العراق بمناسبة
يوم العمال العالمي)
ان االول مــن ايــار هــو يــوم تضامــن ووحــدة عمــال
العالــم بغــض النظــر عــن لــون بشــرتهم وجنســهم ولغتهــم
ودينهــم .وحــدة تســتند الــى كونهــم ابنــاء طبقــة واحــدة.
طبقــة منتجــه لثــروات المجتمــع .ان االول مــن ايــار
هــو يــوم احتجــاج الطبقــة العاملــة ضــد نظــام اقتصــادي
واجتماعــي هــو ســبب مأســي األغلبيــة الســاحقة مــن
المجتمــع .ان يــوم االول مــن ايــار فــي بالدنــا هــو يــوم
النضــال مــن اجــل حقــوق ومصالــح العمــال واســقاط
الورقــة البيضــاء التــي تكــرس فقــر وتجويــع العمــال
والموظفيــن بــل عمــوم المجتمــع وموازنتهــا البائســة
موازنــة .. ٢٠٢١التــي اعــدت وفــق شــروط صندوقــي
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي.
ان االتحــاد العــام لنقابــات العامليــن فــي العــراق كفصيــل
نقابــي عمالــي تقدمــي يعمــل مــن اجــل تقويــة وحــدة الطبقــة
العاملــة ورفــع رايــة النضــال ســويةً مــع االتحــادات
المنضويــة فــي مؤتمــر االتحــادات والنقابــات العماليــة
مــن اجــل مصالــح العمــال وجميــع الكادحيــن والوقــوف
بشــجاعة ضــد الفاســدين وســارقي ثــروات بالدنــا وتحويلها
الــى ارض خصبــة لمصالــح الشــركات األجنبيــة وخاصـةً
العاملــة فــي قطــاع النفــط والغــاز.
لقــد كشــف وبــاء كورنا...هشاشــة مؤسســاتنا الصحيــة
وفشــل جميــع اإلجــراءات الحكوميــة تلــك الحكومــة التــي
وقفــت متفرجــة علــى اجتيــاح الوبــاء لبالدنــا وتحميــل
العمــال والكادحيــن والفئــات المعدمــة كل نتائــج هــذا الوبــاء
فشــهدنا تســريح االالف مــن العمــال مــن مختلــف قطاعــات

العمــل وانتشــار الفقــر فــي المجتمــع حتــى وصلــت نســبة
الذيــن هــم تحــت خــط الفقــر حســب اعتــراف وزارة
التخطيــط اكثــر مــن %٢٧والرقــم الحقيقــي هــو اكثــر مــن
ذلــك بكثيــر..
ان اتحادنــا يديــن بأشــد العبــارات جريمــة مستشــفى ابــن
الخطيــب ويطالــب بإقالــة وزيــر الصحــة .فــورا ومحاكمــة
جميــع المتســببين بهــذه الجريمــة البشــعة.
يســتمر نضــال االتحــاد العــام لنقابــات العامليــن ودون
هــوادة مــن اجــل/
*تشــريع مســودة قانــون المنظمــات النقابيــة للعمــال
والموظفيــن مــن اجــل العمــل علــى تأســيس النقابــات فــي
القطــاع العــام
*تشــريع قانــون ضمــان عــادل ومنصــف واشــراك العمــال
فــي كتابته.
*انصــاف المتقاعديــن وزيــادة رواتبهــم .وزيــادة مبلــغ
مكافئــة نهايــة الخدمــة.
*تثبيــت كافــة العامليــن بصفــة عقــود او االجــور اليوميــة
واحتســاب مــدة خدمتهــم قبــل التثبيــت.
*الغــاء قانــون  ٥٢لســنة  87خاصــة وان العــراق صادق
علــى اتفاقيــة ٨٧لســنة  ١٩٤٨الخاصــة بالتعدديــة النقابيــة
وحمايــة حــق التنظيــم والقانــون  ٨٧ســنة  ٢٠١٧وان كل
مــا يتعــارض مــع ذلــك فهــو ال يملــك ارضيــه قانونيــه بــل
ويتعــارض مــع اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة.
*نطالــب بالمصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة
 ١٩٠لســنة  ٢٠١٩الخاصــة لمناهضــة العنــف والتحــرش

فــي مواقــع العمــل مــن اجــل عالــم عمــل خالــي مــن العنــف
والتحرش.
*تفعيــل الحــوار الثالثــي .بيــن العمــال واصحــاب العمــل
ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعية...والتعامــل علــى
مســافة واحــده مــع جميــع االتحــادات ودون تهميــش او
اقصــاء.
*وكمــا طالبنــا ســابقا واكدنــا ذلــك فــي بيانــات اتحادنــا
وخطابــات قيــادة االتحــاد فــان قضيــة محاكمــة قتلــة
المتظاهريــن قضيــة اساســية ال تســقط بالتقــادم ابــدا.
*فــي يــوم العمــال العالمــي نحــي عمــال بالدنــا ونشــيد
بنضاالتهــم فــي مختلــف المياديــن وقطاعــات العمــل كمــا
نحــي عمــال العالــم ونؤكــد ان اتحادنــا جــزء فعــال مــن
الحركــة العماليــة العالميــة.
*يعبــر اتحادنــا عــن ثنائــه وتقديــره لعمل ونضــال اعضائه
وبالــذات النســاء فــي مختلــف مواقع العمــل والنقابات.
*يعبــر اتحادنــا عــن تقديــره للدعــم والمســاندة لعمــال بالدنا
واتحادنــا التــي يقدمهــا االتحــاد العربــي للنقابــات واالتحــاد
الدولــي للنقابــات ومنظمــة العمــل الدوليــة واالتحــاد الدولــي
للصناعــات واالتحــاد الدولــي للخدمــات ومنظمــة الحريــة
والسالم.
* عاش يوم العمال العالمي.
عاش التضامن العمالي العالمي.
*يسقط اعداء العمال.
االتحاد العام لنقابات العاملين في العراق.
بغداد االول من ايار.٢٠٢١

عن األول من أيار.
احمد عبد الستار :
كانــت االنطالقــة األولــى ليــوم توقــف عــن العمــل واعتبــار
هــذا اليــوم مطلــب ليــوم عمــل مــن ثمــان ســاعات،
واعتبــاره أشــبه باســتراحة يقضونهــا بــا عمــل للتســرية
عــن أنفســهم ،وإقامــة الحفــات كان قــد بــدا تحديــدا عنــد
العمــال االســتراليين ســنة . 1856وكانــوا قــد قــرروا إن
يــوم االحتفــال هــذا فــي الحــادي والعشــرين مــن نيســان.
واالحتفــال ألهــب حمــاس العمــال ومنحهــم القــوة المتجــددة
للتقريــر بإعــادة االحتفــال كل عــام .حتــى إن األمميــة الثانية
المنعقــد مؤتمرهــا فــي جنيــف عــام 1866دعــت العمــال
إلــى نضــال مــن اجــل عمــل ثمــان ســاعات( ثمــان ســاعات
عمــل ,ثمــان ســاعات نــوم و ثمــان ســاعات تعليــم وثقافــة )
 .وعالميـا ً أول مــن حــذا حــذو زمالئهــم فــي اســتراليا كان
العمــال األمريكيــون فــي شــيكاغو ,أعلنــت جماعــة فرســان
العمــل ( )knights of labaurوهــي أول نقابــة علــى
مســتوى الواليــات المتحــدة األمريكيــة اعتبار الســبت األول
مــن أيــار  1886يومـا ً امميـا ً للتضامــن الطبقــي مــن اجــل
المطالبــة بيــوم عمــل مــن ثمــان ســاعات  .ونظمت فــي هذا
اليــوم تظاهــرة حاشــدة شــملت جميــع المؤسســات الصناعية
ومؤسســات النقــل .بالرغــم مــن الدعايــة الواســعة التــي
بثتهــا الماكنــة اإلعالميــة األمريكيــة ,حــول أعمــال عنــف
محتملــة أو تخريــب للملكيــة ,إال إن التظاهــرة نجحــت ولــم
تتحــول إلــى تمــرد أو عصيــان كمــا زعمــوا ,فــي هــذا
اليــوم الــذي يذكــر بصفائــه وجوهــه المشــمس ,قــد أفرغــت
تمامــا جميــع المصانــع والمعامــل ,طــاف العمــال مــع أفراد
عوائلهــم شــوارع شــيكاغو بمالبســهم األنيقــة والبســيطة,

أمــام أنظــار الحــرس والشــرطة المأخوذيــن بالتنظيــم
والمتلقيــن لألوامــر بالتدخــل وفــض المســيرة ,وعلــى
ضفــاف بحيــرة ميشــيغان وقــف  80000ألــف عامــل
يســتمعون لخطــب زعمائهــم وتحــت غبطــة الحمــاس قــرر
العمــال االســتمرار حتــى يــوم االثنيــن  5/3وانظــم آالف
غيرهــم للمســيرة ,ممــا أدى إلــى أن يصــاب بالشــلل
القطاع الصناعي واالقتصادي في مدينة شيكاغو.
وردا علــى ذلــك ,قــرر أربــاب العمــل المســتاؤون إغــاق
أبــواب مصانعهــم بوجــه العمــال المحتفليــن وجلب كاســري
إضــراب ليحلــوا محلهــم .وعنــد خــروج األخيريــن مــن
المصانــع حــدث تمــاس بيــن الطرفيــن ممــا أدى إلــى تدخــل
الشــرطة واســتخدام القــوة وإطــاق النــار علــى الحشــد
وأدى إطــاق النــار الــى مصــرع  6عمــال .اال ان منظمــي
المســيرة واضــراب االول مــن ايــار لــم يســكتوا عــن هــذا
الحــادث وقــرروا فضحــه والتنديــد بــه علنــا مــن خــال
تنظيــم مظاهــرة فــي اليــوم التالــي بســاحة هــاي ماركــت
(  ) hag marketقــرب احــد مراكــز الشــرطة .اقتحــم
بعــد ذلــك اكثــر مــن  150شــرطي مدججيــن باألســلحة
والهــراوات وطلبــوا مــن المتظاهريــن االنســحاب وافــراغ
الســاحة ,وفجــأة انفجــرت قنبلــة وســط رجــال الشــرطة,
قتــل احدهــم واصيــب  6بجــروح اطلــق رجــال الشــرطة
المذعوريــن وابــل مــن الرصــاص بــكل عشــوائية علــى
الجمهــور ,وســقط اكثــر مــن  200عامــل قتيــا وجــرح
مئــات اخــرون .لــم يعثــر احــد علــى مــن القــى القنبلــة علــى
الشــرطة ,جــرى اعتقــال ممثلــي الحركــة العماليــة فــي
شــيكاغو  ,وهم البير بارســونس ,اوغســت شــيبس ,ميشــيل
شــواب وجــورج انجيــل حوكمــوا باإلعــدام شــنقا ,بــدون أي

دليــل يثبــت ادانتهــم ,نفــذ حكــم االعــدام بحــق بارســونيس
وشــيبس وفيشــر وانجــل ,وخفضــت عقوبــة االعــدام بحــق
فيلــدن .كانــت كلمــة أوغســت شــيبس عنــد تنفيــذ عقوبــة
االعــدام بــه يــوم  1887/11/11مدويــة ونبوئيــة بــأن (:
ســيأتي يــوم يكــون صمتنــا فــي القبــور اعلــى صوتــا مــن
صوتنــا اليــوم) .بعــد ســنتين مــن هــذا الحــادث المفجــع
اعتــرف احــد الجواســيس _ ربمــا تحــت وطــأة تأنيــب
الضميــر_ بأنــه تنفيــذا ألوامــر الســلطة قــد القــى القنبلــة
علــى الشــرطة .فأعيــدت المحاكمــة تحــت ضغــط ســخط
جماهيــري واســع وتبينــت بــراء العمــال وقادتهــم .ان
مجــزرة شــيكاغو قــد ألمــت القلــب العمالــي الكبيــر ,وعلــى
اثــر هــذه المجــزرة فقــد دعــت االمميــة الثانيــة المنعقــدة فــي
باريــس عــام  1889وعلــى لســان العامــل الفرنســي الفيــن
المنــدوب فــي المؤتمــر اعتبــار االول مــن ايار عيــدا عالميا
للطبقــة العاملــة فــي كل عــام ,ويومــا تضامنييــا ومطالبيــا
مــن اجــل تحســين ظــروف العمــل والراحــة والتعليــم
والثقافــة .حــددت االمميــة االول مــن ايــار  1890يومــا
لبــدأ االحتفــال بهــذه المناســبة .وقــد جــرى اول احتفــال
بــاألول مــن ايــار عــام  1889فــي المانيــا وفرنســا وايطاليا
والمجــر واســبانيا وبلجيــكا ,باســتثناء امريــكا التــي تعتبــر
عيــد العمــال اول يــوم اثنيــن مــن ايلــول مــن كل ســنة.
وهــي محــاوالت كعادتهــا لتنســي العمــال احــداث شــيكاغو
واالول مــن ايــار .وكمــا قالــت روزا لوكســمبورغ (:فمــا
دام نضــال العمــال ضــد البرجوازيــة والطبقــة الحاكمــة
مســتمرا ,ومــا دامــت المطالــب لــم تلــب ,فــأن األول مــن
أيــار ســيكون التعبيــر الســنوي عــن تلــك المطالــب).

