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اشــتباكات  ايــام  قبــل  اندلعــت 

يف  طاحنــة  مســلحة  عشــائرية 

ناحيــة الســام التابعــة ملحافظــة 

ــا  ــب م ــل وأُصي ــد قُِت ــان. وق ميس

ــباب  ــن ش ــخص م ــارب )20( ش يق

العشــرتن املتحاربتــن، ثــم توالــت 

معــارك  عــن  بعدهــا  االنبــاء 

اخــرى طاحنــة بــن العشــائر يف 

النارصيــة.  يف  الجبايــش  اهــوار 

بجديــد  ليــس  االمــر  هــذا  إن 

ــي  ــائر الت ــن العش ــلحة ب ــات املس ــث ازدادت الرصاع ــوم. حي ــع الي يف مجتم

تندلــع بــن فــرة وأخــرى يف مــدن العــراق ومنهــا البــرصة والنارصيــة وبغــداد 

بــل ووصــل االمــر اىل مــدن مل تشــهد هكــذا رصاعــات، مثــل محافظــة ديــاىل!

وكــا هــو الحال يف أغلب االحيان تندلع تلك الرصاعات املســلحة ألتفه االســباب 

وأســخفها والتــي تذهــب بارواح شــباب أبريــاء ال ذنب لهــم  ضحية لها. أســباُب 

ال تتعلــق اال بقلــة تعقــل اصحابهــا ونرجســيتهم وســعيهم لاســتعراض الفــارغ. 

ويف الغالــب يســخر عامــة النــاس ويتنــدروا عــى اســباب نشــوب تلــك النزاعات.

املجتمع »عشائري«... تصوير مغرض!

يتمحــور تفســر مدافعــي الطبقــة الحاكمــة، الربجوازيــة، مــن اكادمييــن 

ــاج  ــا نت ــذه االعــال بانه ــة« وغرهــم له ــن وساســة و«رجــاالت الدول وجامعي

لــه، أي  لهــذا املجتمــع  باعتبــاره »عشــائريا«، وهــي امتــداداً وانعكاســاً 

ــم  ــك ه ــي ومثل ــن مث ــاس م ــع، أن ــاس املجتم ــة ان ــع، ويف الحقيق ان املجتم

ــوال،  ــن االح ــع، او يف أحس ــرة يف املجتم ــذه الظاه ــود ه ــن وج ــؤولون ع املس

يحيلــو هــذه الظاهــرة املفتعلــة واملصطنعــة اىل »الغيــب« و«القــدر« بوصفهــا 

أمــراً »أزليــاً« طُِبــَع عــى جبــن املجتمــع، هكــذا كان مجتمعنــا وهكــذا ســيبقى. 

ال أحــد مســؤول عنهــا، وال أحــد بوســعه أن يزيلهــا او يغّرهــا أو يحذفهــا 

مــن حيــاة املجتمــع. انهــا »قــد« علينــا ان نطأطــأ الــراس لــه ونبلــع جراحــه!

إن كان لقســم يف املجتمــع، رجــاالت العشــائر ومــن يرمــون لهــم بفتــات خبــز 

الســلطة املليشــاتية الحاكمــة، مصلحــة مبــارشة يف إشــاعة مثــل هــذا التصويــر، 

فــان هــذه التصــورات التبليهيــة والتحميقيــة لـ«ســادة الفكــر« هــي مــن اجــل 

ادامــة وضعهــم وامتيــازات وبقائهــم كعبيــد، حيــث يســعى هــؤالء اىل أيجــاد 

ــع وتخــدم  ــة« لتفســر الواق ــة »عميق ــة« اجتاعي ــة« و«نظري ــربرات »فكري م

بقــاء الوضــع الراهــن و بقــاء ألطبقــة الحاكمــة، ومــا أكرثهــم يف عــراق اليــوم.  

حيــث يهــدف هــذا التصويــر اىل ترســيخ واقــع لهــم مصلحــة فيــه، مصالح قســم 

مــن طبقــة حاكمــة، طبقــة الرأســال. وهــي تســعى اىل حــرف أنظار النــاس عن 

ــع  ــة للمجتم ــة والطبقي ــة الواقعي ــس الحقيق ــور، واىل طم ــع االم ــة وواق حقيق

املنقســم إىل طبقتــن أساســيتن: ســائدة ومســودة، مالكــة وغــر مالكــة، حاكمــة 

ــة  ــرة ومعدم ــرى فق ــم، وأخ ــرثوات والنع ــا بال ــط احداه ــة، تغ ــر حاكم وغ

ومحرومــة. الطبقــة الربجوازيــة وطفيلييهــا مــن جهــة والطبقــة العاملــة ومعهــا 

ســائر محرومــي وكادحــي املجتمــع مــن جهــة اخــرى. ويف ظــل انقســام املجتمع 

قانون العمل
)من »عالم أفضل«، برنامج الحزب الشيوعي العمالي(

حول الماركسية ومكانة الماركسية اليوم!*

منصور حكمت

الصفحةالثالثةالصفحةالثانية

يف مســاء أمــس املصــادف 30 كانــون األول، وقــرب 

شــن  الســليانية،  مدينــة  يف  »هوانــه«  محلــة 

مجموعــة مــن الشــباب هجمــة عــى فتــاة حــرت 

مليــدان ســباق الدراجــات الناريــة.. يتحدثــون عــن 

ســبب هــذه الهجمــة هــي ملبــس تلــك الفتــاة. بيد 

ــامية  ــة االس ــذه الرجعي ــرة له ــة كب ــذه كذب ان ه

ــزي، يك  ــزز واملخ ــيناريو املق ــذا الس ــي ه ومخطط

ــخيفة.  ــم الس ــور خططه ــة ام ــى حقيق ــوا ع يغط

وإال ليــس مثــة مــن ال يعلــم بالتهديــدات والشــتائم 

الحجــارة  ورمــي  بالــرصاخ  االخريــن  وماحقــة 

الرئيســية  وأألســاليب  التقاليــد  مــن  بوصفهــا 

للفاشــية االســامية بوجــه مدنيــة املجتمــع والتــي 

ــاب وحــرق  ــى جــز الرق ــش حت ــت بهــا داع بلغ

ــة  ــا جــرى أمــس هــو محاول ــه، إن م ــاس. وعلي الن

مفضوحــة للجاعــات االســامية املنفلتــة يف االجواء 

السياســية لكردســتان. وقــد فســحت االحــزاب 

الحاكمــة املجــال لهــا لحــد االعتــداء بهــذا االســلوب 

والفتيــات  النســاء  عــى  والوحــي  الداعــي 

وتطــاول أنيابهــا الرجعيــة و الفاشــية عــى املجتمع. 

ــك الهجمــة  ــه« وتل ــة »هوان ــا حــدث يف محل ان م

التــي شــنت عــى تلــك الفتــاة هــا إمتــداد للحملة 

التــي لجــأ لهــا وشــنها االســاميون والســلفيون 

ــن  ــاظ عــى النســاء وحقوقه واملــايل قذعــوا االلف

ــص  ــأيت باالخ ــا ت ــتان. انه ــع كردس ــة مجتم ومدني

بعــد الحملــة االميانيــة التــي رشع بهــا رئيــس 

»الدفــاع  باســم  الكردســتاين  الوطنــي  االتحــاد 

باغــاق  الكرديــة«  والســلوكيات  االخــاق  عــن 

العامــة يف مدينــة  املناطــق  النــوادي يف  بعــض 

رسجنــار والتــي القــت ترحيــب وتاييــد حاريــن 

مــن قبــل الســلفين واالســامين. إنهــا حملــة 

بوصفهــم  االســامين  دعــم  ينــال  يك  اميانيــة 

ــة  ــتخدمها إلمال ــاريت يس ــه الب ــية بوج ــة سياس ورق

امليــزان لصالــح حزبــه عــى حســاب الحقــوق 

والحريــات الفرديــة للنســاء ومدنيــة املجتمــع. 

والتحرريــة  املتمدنــة  الجاهــر  تقبــل  لــن 

والعلانيــة ملجتمــع كردســتان دون شــك بالســجل 

الكالــح واالجرامــي لاســام الســيايس وتياراتــه 

وفاشــيته التــي لجــأوا اليهــا بوجــه النســاء ومدنيــة 

املجتمــع ، بــل انــه مبعــث غضبهــا وســخطها.

ان وجــود وافعــال ومارســات االســاميون وحملــة 

ــة ال  ــي قص ــة ه ــاظ القبيح ــكاكن وذوي االلف الس

متاثــل وتتناقــض مــع عــرات ومئــات االمثلــة مــن 

القصــص اليوميــة عــى مدنيــة جاهــر كردســتان. 

ان ترحيــب عــرات االالف بعطلــة رأس الســنة يف 

مــدن كردســتان تبــن حقيقــة ان ليــس بوســع هذه 

ــي  ــع والت ــع املجتم ــجم م ــي ال تنس ــاعي الت املس

ــع  ــة املجتم ــة رجعي ــاميون وجبه ــا االس ــوم به يق

فــرض الراجــع عــى التطلــع للحيــاة والســلوك 

املــدين لجاهــر كردســتان، وترمــي بهــا تحت ظل 

الداعشــين. ان الهجمــة عــى النســاء والناشــطات 

ــات  ــة واملدنيــة وحري النســويات والحقــوق الفردي

جاهــر كردســتان وصــوالً اىل  اصــدار االســاميون 

ــق  ــود للقل ــاوى يع ــو الفت ــاوى تل ــلفيون الفت والس

والخــوف مــن مدنيــة مجتمــع كردســتان وســاته 

العرصيــة، ويف الوقــت ذاتــه هلعهــم وخوفهــم 

و ناقــوس خطــر فنائهــم أمــام موجــة الحركــة 

الثوريــة لجاهــر ايــران املنهمكــة يف رمــي قــاع و 

منابــع االســاميون والســلفيون وســلطتهم الخانعــة 

يف مزبلــة تاريخهــم الغــارق يف الجرائــم والــدم. 

العــال والشــباب والنســاء والتحرريــون!   أيهــا 

الســيايس وثقافتــه ورشيعتــه هــم  ااالســام  إن 

ــة  ــلطة الربجوازي ــا الس ــت به ــة قام ــة هجين لصق

املفقــرة  الجاهــر  لقمــع  وأحزابهــا  الكرديــة 

واملعطّلــة، رقعــة هجينــة الصقتهــا بنظــام وســلطة 

فاشــلتن وتســتخدمها كل مــرة بهــدف تعديــل 

ــى  ــه ع ــا لصالح ــوى بينه ــزان الق ــرف ملي كل ط

حســاب حقــوق وحريــات املــراة ومدنيــة املجتمــع. 

ــه  ــزاب بريعته ــذه االح ــوين له ــان الكارت ان الربمل

النســاء،  بتعــدد  الخاصــة  وقوانينــه  االســامية 

وحكومتــه املهلهلــة بــوزارة االوقــاف والشــؤون 

االســامية، وبقــوى مليشــياته ومؤسســاته االعاميــة 

التــي تلعــب دور رشطــة أخــاق.... هــذه كلهــا مــن 

اجــل ادامــة عمــر الثقافــة االســامية عــى املجتمــع 

االحتجاجيــة  والحركــة  التحــرري  التيــار  ولجــم 

الجاهريــة التــي هبــت مــن أجــل مطلــب الخبــز 

والحريــة والرفــاه  وانهــاء عمــر هــذه الســلطة 

ــاة  ــود، حي ــع عق ــتهدفا، والرب ــذان اس ــام الل والنظ

ــه،  ــباب... وعلي ــاء والش ــة والنس ــر العالي الجاه

الهجمة على النساء والحريات الفردية والمدنية هي هوية االسالم واالسالم 
السياسي

 حول العشائرية.... وحمامات الدم في مدن 
العراق!

فارس محمود
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الطبقــي هــذا، تســعى الطبقــات الحاكمــة اىل »غــض النظرعن 

هــذه االوضــاع وتصويرهــا بأنهــا نابعــة مــن ثقافــة املجتمــع، 

قــوة تجــاه مجابهتهــا وانهائهــا. بــا حــول وال  وكأنهــم، 

وعشــائرية!   عشــائرية 

ان العشــائرية اليــوم يف العــراق هــي ليســت عشــائرية أوائــل 

االقطاعيــة، عشــائرية عاقــات  املرحلــة  املنــرصم،  القــرن 

االنتــاج مــا قبــل الرأســالية. فاليــوم، مل يبــق مــكان »مــادي« 

و«اجتاعــي« لتلــك العاقــات التــي دمرتهــا الربجوازيــة 

وســيّدت عاقــات انتــاج اخــرى محلهــا، عاقــات انتــاج 

رأســالية رصفــة. فــإن كانــت لهــا ارضيــة وأســاس يف مرحلــة 

تاريخيــة معينــة، فانهــا تفتقــد هــذا االســاس واالرضيــة 

فانهــا »مفتعلــة« و«مصطنعــة«،  اليــوم. ولهــذا،  يف عــامل 

اي هنــاك قســم مــن املجتمــع لديــه مصلحــة يف اعــادة 

ــة و... ــن واألمئــة والطائف ــل الدي ــا، مث ــاء عليه ــا واالبق احيائه

غرهــا ! فالســبب ســيايس، يتعلــق بالوضعيــة السياســية 

ــه! ــط بواقــع فعــي ال ميكــن القفــز علي أكــرث مــا هــو مرتب

ففــي اوائــل ســبعينيات القــرن املنــرصم، وبهــدف التاكيــد عى 

ــاء  ــة« وبن ــه »أب الدول ــي بوصف ــام البعث ــة ودور النظ الدول

مجتمــع عــرصي كســائر بلــدان العامل املتقــدم، ُســنَّت القرارات 

ــع،  ــا يف املجتم ــاء مكانته ــا وانه ــائرية وحلّه ــة للعش املناهض

ــل  ومــن بــن هــذه القــرارات »قــرار الغــاء االلقــاب« يف أوائ

ســبعينيات القــرن املنــرصم، ولكــن حــن تــردى وضــع النظــام 

البعثــي واجهزتــه االمنيــة والقمعيــة بعد انتفاضــة 1991، َعَمَد 

النظــام  اىل اللجــوء للعشــائرية واحيــاء دور ومكانــة العشــرة 

الســخط واملعارضــة  الســيطرة عــى  يف املجتمــع بهــدف 

الجاهريــة لــه. ردَّ عــى تــردي اجهزتــه االمنيــة وانهيــار 

تنظيــات الحــزب، حــزب البعــث، ووجــوده االجتاعــي 

إجــاالً، عــرب احياء العشــائر ودعمهــا ومتويلها وكســب والئات 

ــلطة  ــة والس ــن للمكان ــا الطامح ــوة أزالمه ــرب رش ــا، ع أزالمه

واملــال! كوســيلة العــادة همينــة النظــام عــى املجتمــع.

والــيء ذاتــه قــد جــرى بعــد 2003. فاســتناداً اىل إرث 

البعــث هــذا، عاظمــت االحــزاب وقــوى الســلطة السياســية 

ــائر  ــيوخ العش ــم ش ــرت ذم ــائر واش ــن دور العش ــة م القامئ

واســتالتهم وذلــك ألهــداف انتخابيــة رصف وكســب موالــن 

لهــم ايــام االنتخابــات، وباالخــص ان االغلبيــة الســاحقة 

مــن االحــزاب املليشــياتية الحاكمــة منبــوذة أو مهمشــة 

ــن  ــة م ــى أحــزاب معروف ــد الحــدود. وحت ــة اىل ابع إجتاعي

ــر  ــس االعــى فقــدت جــزء كب ــل حــزب الدعــوة او املجل مث

مــن تنظياتهــا بعــد فــرة قليلــة مــن مارســة الحكــم 

وانفضــاح ماهيتهــا السياســية واالجتاعيــة وفســادها ونهبهــا 

ــوة  ــائرية، اىل ردم اله ــرب العش ــعوا، وع ــذا يس ــا. وله واجرامه

التــي تفصلهــم عــن الجاهــر عــرب تقويــة العشــائرية. 

وهــي، مــن جهــة أخــرى، تشــكل اليــوم »املوعــود« بالنســبة 

للجاعــات العشــائرية وهــي تــرى تكالــب هــذه الجاعــات 

عليهــا وتعاظــم مكانتهــا وثرواتهــا ودورهــا يف املجتمــع ونهــب 

ثرواتــه.  وباألخــص، ان كاهــا كاحــزاب مليشــياتية طائفيــة 

واســامية وكعشــائر ينهلــون مــن االنــاء ذاتــه، إنــاء الرجعيــة 

ــات والحقــوق وغرهــا. ــاداة االنســان والحري ــف ومع والتخل

الوضعيــة؟ّ هــذه  مثــن  يدفــع  مــن 

مثلــا ذكــرت، ينهل الطرفان، اي العشــائر واالحــزاب الحاكمة، 

مــن نفــس املنبــع، يرنــون اىل االهــداف ذاتهــا، أهدافــاً ال متــت 

بأيــة صلــة مبصلحــة الجاهــر العاملــة والكادحــة، ليــس هــذا 

وحســب، بــل معاديــة لحــد النخــاع ملصالحهــا وآمــال االغلبيــة 

ــارات  الســاحقة مــن املجتمــع.  ال يهــم هــذه االحــزاب والتي

والجاعــات و«مفكريهــم« شــيوع القيــم والعــادات والتقاليــد 

ــرأة  ــع امل ــم وض ــائرية. ال يهمه ــيوع العش ــراء ش ــدة ج البائ

ــل النســاء أو دفعــن  ــم شــيوع قت ــودي، اليهمه ــدوين والعب ال

ــات، ال  ــم الخاف ــم ولحس ــد الجرائ ــض عن ــة« او تعوي كـ«ديّ

يهمهــم دفــع املجتمــع ومدنيتــه والقيــم املتقدمــة واالنســانية 

ــون  ــاب القان ــة العشــائرية« وغي ــم »الدكّ ــوراء وشــيوع قي لل

والثــار والقتــل وعصبيــات قرووســطية وغرهــا مــن قيــم 

ــو عــى  ــى ول ــة حت ــم الضيق ــون مصالحه ــم يتعقب ــة. انه بالي

حســاب تســييد حركــة رجعيــة تعيــد املجتمــع قــرن للــوراء!

مــن يدفــع مثــن هــذه الوضعيــة هــي مدنيــة املجتمــع واملــرأة 

ــامل انســاين  ــوى التحــرر واملســاواة وكل الســاعن اىل ع وكل ق

وراقــي. وأولهــم، اؤلئــك العريــن شــخصاً الــذي ســقطوا يف 

معــارك ال ناقــة لهــم فيهــا وال جمل يف ميســان، ثــم يف ذي قار. 

ــة بصرتهــم«  ــورة دمهــم« و«قل شــباب تســتغل العشــائر »ف

املعروفــة يف مثــل هــذا العمــر، شــباب تــم اغراقهــم بالتخلــف 

والجهــل و«غســل دماغهــم« بقيــم العشــرة، شــباب ال دولــة 

وال قانــون وال ... يحميهــم، ولهذا يرمون انفســهم بالعشــرة يك 

تحميهــم مــن انيــاب مجتمــع متكالــب وغــر انســاين وبشــع. 

اذ تزودهــم العشــرة بـ«قــوة« و«حصــن« ال توفــره الدولــة وال 

ــف  ــة وتوظ ــزاب الحاكم ــتغل االح ــذأ تس ــون وال.... وله القان

هــذا الغيــاب للدولــة والقانــون وتكرســه يك تدعــم العشــائر 

وتديــم وضعيــة شــاذة وغــر طبيعيــة لهــا مصلحــة كبــرة فيها.

العشــائرية، وتقســيم البــر عــى اســس عشــائرية والتايــز 

العشــائري هــو عــار بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى عــى برية 

القــرن الحــادي والعريــن. وطاملــا هــذه النزعــة التــي تتغذى 

مــن الســلطة املليشــياتية الطائفيــة والقوميــة قامئــة لــن ميكن 

الحديــث عــن حيــاة افضــل للمجتمــع. ان ســبيل كنــس هــذه 

النزعــة اليــوم ميــر عــرب كنــس الســلطة املليشــياتية الحاكمــة، 

ــرة  ــه الح ــه وارادت ــان نفس ــتند اىل االنس ــلطة تس ــاء س وارس

ــة او عشــرة.   ــة او طائف ــن او قومي ــة مبعــزل عــن دي والواعي

* هنــاك فــرات مهمة يف تأريــخ االتحاد الســوفيتي والكتلة 

الرقيــة كانــت لهــا 

عميقــة  تأثــرات 

ــة  ــل الحرك ــى مجم ع

بالشــيوعية  املســاة 

نفــوذ  وعــى 

االشــراكية،  واعتبــار 

عقــد  فمحاكــات 

ونــر  الثاثينــات، 

الخطــاب الــري لخروشــوف حــول فــرة ســتالن، واحتال 

هنغاريــا، ومــن ثــم تشيكوســلوفاكيا كل واحــدة مــن هذه 

ــن املاركســية  ــن االنفصــال ع ــا موجــة م األحــداث تبعته

والشــيوعية خــارج حــدود الكتلــة الرقيــة نفســها. أمــا مــا 

نشــاهده اليــوم لــه أبعــاد ال ميكــن مقارنتهــا بــأي مــن تلك 

ــع  ــا هــو تصــورك حــول هــذا املســار الري األحــداث، م

ــية ؟ واىل  ــن املاركس ــابقن ع ــيوعين« الس ــال »الش النفص

أي حــد يســتلزم انهيــار الكتلــة الرقيــة إعــادة النظــر يف 

املاركســية؟

منصــور حكمــت : إن املاركســية هــي نقــد قبــل أن تكــون 

سلســلة مــن األحــكام والطروحــات. هــي نقــد املجتمــع 

ــى  ــتند ع ــد يس ــذا النق ــح أن ه ــن الواض ــايل. وم الرأس

تحليــل عميــق ألســس هــذا النظــام وتناقضاتــه الداخليــة، 

وبنظــري إن االنفصــال عــن املاركســية يعنــي انفصــاالً عــن 

ــن  ــه ل ــوفيتي ورحيل ــاد س ــف اتح ــيء أل ــة ، ومج الحقيق

ــم  ــع القائ ــي، للمجتم ــادي، كارك ــن انتق ــيئاً م ــر ش يغ

ومــن تصــوري عــن املجتمــع الائــق باإلنســان الحــر وحول 

ــع  ــل املجتم ــا داخ ــث عنه ــي ابح ــة الت ــوة االجتاعي الق

ــة  ــي رؤي ــية ه ــع، فاملاركس ــك املجتم ــة ذل ــن إلقام الراه

ــاج محكــم ومنســجم عــن املجتمــع  ــة جــداَ و منه عميق

الرأســايل. إنهــا نقــد ورؤيــة قســم معــن مــن املجتمــع، 

أي الطبقــة العاملــة باألجــر، حــول العاقــات القامئــة. 

واعتقــد أن التحــوالت التــي تعصــف باالتحــاد الســوفيتي 

اليــوم ليســت وحدهــا، وإمنــا جميــع الوقائــع االقتصاديــة 

اهتامــات  جميــع  املعــارص،  لعاملنــا  واالجتاعيــة 

ــائل  ــار كمس ــي تث ــائل الت ــع املس ــارص و جمي ــامل املع الع

رئيســية للمجتمــع املعــارص يف وســائل اإلعــام واألوســاط 

األكادمييــة، ويف املجــاالت األخــرًى كاألدب والفــن وغرهــا، 

اعتقــد بأنهــا تؤكــد كلهــا يوميــاً عــى صحــة الرؤيــة 

ــوا يســتهزئون  ــد كان ــذا املجتمــع. لق ــد املاركــي له والنق

ــي  ــي الت ــة ه ــات االقتصادي ــرب العاق ــه اعت ــس ألن مبارك

تحــدد الحيــاة السياســية والثقافيــة للمجتمــع، ولكــن إذا 

حول الماركسية ومكانة الماركسية اليوم!*
منصور حكمت

التتمة ص 2

 حول العشائرية.... وحمامات الدم ...
فارس محمود

ينبغــي عــدم فســح املجــال أمــام الرجعيــة االســامية مــن ان 

ــي ان ال نســمح لاســامين أن  ــع. ينبغ تتطــاول عــى املجتم

يخنقــوا حيــاة النســاء والفتيــات وشــباب كردســتان بانعــدام 

الكرامــة واالهانــة والــذل وهجاتهــم وحماتهــم القــذرة. عى 

الشــبيبة التحررية والجاهر املتمدنة يف مردســتان أن يتصديا 

للارســات الوحشــية لاســامين وداعشــييهم ويعيدوهــم اىل 

ــاء  ــع، النس ــة املجتم ــرر ومدني ــة تح ــى جبه ــم.  ع جحوره

والشــباب والعــال والجاهــر التحررية  طردهم من الســاحة 

بنضالهــم املوحــد.  وان يتصــدوا للســلطة واالالعيب السياســية 

الحزابهــا وان اليســمحوا لهــا ان تدفــع مبيــزان مصالحهــا ضــد 

بعــض عــى حســاب كرامتهــم وانســانيتهم وحقوقهــم املدنية. 

ان وضــع حد لتطاول الرجعية وابعاد االيادي البغيضة لســلطة 

االســامين عــن حيــاة النســاء واملجتمــع مرهــون بالنضــال من 

ــة احــزاب الحركــة  اجــل ازاحــة هــذه الســلطة وانهــاء هيمن

الكرديــة عــى حيــاة املجتمــع واحــال ســلطة جاهــر منظمة 

يف مجالســها. ســلطة تؤمن الحرية واملســاواة والرفــاه للجميع.

الحزب الشيوعي العاميل الكردستاين

31 كانون األول 2022
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وســاحات  واملقاهــي  العامــة  والســاحات  الشــوارع 

ــال  ــى الرج ــر ع ــا حك ــواق كله ــة واالس ــب الرياض وماع

ــة ومارســات  ــد الذكوري وفــق احــكام املارســات والتقالي

هدفهــم  وعصاباتهــم.  االســامية  الحــركات  اعضــاء 

يف  وحجرهــن  بيوتهــن  اىل  النســاء  اعــادة  هــذا،  يف 

ــرض التــرصف عــى النســاء مبــا يتفــق ومــع  ــن، وف منازله

عقليــة واذهــان وعقيــدة عصابــات االســام الســيايس.

لهــا فتــاة يف ناحيــة عربــت  التــي تعرضــت  الهجمــة 

يف محافظــة الســليانية يف الســاعات القليلــة املاضيــة 

هــي  العصابــات  هــذه  اتبــاع  مــن  افــراد  قــام  حــن 

ــوض. ــت واملرف ــوري املقي ــلوك الذك ــذا الس ــى ه ــل ع دلي

لقــد هاجــم اعضــاء مــن هــذه العصابــات فتــاة يف مــكان 

ــد  ــد مل تج ــوب لح ــدب وص ــن كل ح ــا م ــام، وحارصوه ع

ــو  ــيارة اجــرة لتنج ــاء نفســها يف اول يف س ــر الق ــا غ امامه

ــا. ــي بحقه ــري والوح ــلوك الربب ــذا الس ــن ه ــا م بجلده

ــوع  ــة ن ــاة بحج ــى الفت ــون ع ــؤالء املجرم ــم ه ــد تهج لق

ــه. ــدت في ــذي تواج ــكان ال ــا او امل ــي ترتديه ــس الت املاب

ان هــذه جرميــة يف رابعــة النهــار. وعــى الســلطات االمنيــة 

التــي متكنــت مــن القــاء القبــض عــدد مــن الرجــال الذيــن 

قامــوا بالهجمــة عــى الفتــاة بانــزال اشــد العقوبــات بهــم 

وعــى الســلطات االمنيــة توفــر الخدمــات االمنيــة الكافيــة 

ــة  ــة هجم ــن اي ــأول م ــاء واوال ب ــة النس ــل حاي ــا يكف م

ــر  ــات، وتوف ــة عصاب ــل اي ــا مــن قب ميكــن ان يتعرضــن له

ــام. ــدن بس ــرك يف امل ــا للتح ــا ومواطنيه ــان ملواطناته االم

ان حــق امللبــس هــو حــق مــدين وخــاص وشــخيص وال يحق  

الحــد التدخــل فيــه. يجــب ان تعــي هــذا عصابــات االســام 

الســيايس. وان هــذا الحــق تدافــع عنــه املايــن مــن النســاء 

والرجــال. وان اســتخدام الفتــاة لحقهــا يف ارتــداء مــا تــراه 

مناســبا لهــا، هــو حــق لهــا مــن غــر منــازع ال يحتــاج اىل 

ادىن درجــة مــن الدفــاع عنــه. انــه حقهــا الشــخيص، حيــث 

ــام.   ــذوق الع ــى ال ــرج ع ــد ومل تخ ــى اح ــد ع ــا مل تعت انه

الســيايس  االســام  لعصابــات  الذكوريــة  املارســات 

النســاء والرجــال  التاريــخ.  ســيكون مكانهــا يف مزابــل 

االعــال  وبــراوة،  تقــاوم  وافغانســتان  ايــران  يف 

التيــار. هــذا  عصابــات  بهــا  تقــوم  التــي  والجرائــم 

ــوى  ــت ق ــل تثبي ــن اج ــة م ــات الذكوري ــبث باملارس التش

اىل رضبــات  يتعــرض  الــذي  الســيايس  االســام  ســلطة 

قاهــرة يف هــذه الــدول لهــو التمســك بحبــال ذائبــة. 

وللنســاء  لانســانية  املعــادي  التيــار  هــذا  مصــر  ان 

الحــرة. االنســان  ارادة  ضــد  النــه  الســقوط.  هــو 

انــه دفــاع عــن حريــة االنســان، ودفــاع عــن حريــة 

املدنيــة  الحقــوق  وابســط  احــد  عــن  دفــاع  النســاء. 

ــر  ــات الب ــي وبن ــن بن ــاواة ب ــن املس ــاع ع ــان. دف لانس

ومــن مختلــف االجنــاس. ال يحــق اليــة جهــة، واي كانــت 

عقيدتهــا ان متــارس االرهــاب وتفــرض ســيطرتها بالعنــف.

سنســتمر نحــن النســاء والرجــال معنــا، بالدفــاع عــن حقنــا 

ــة يف  ــن العام ــس، وحــق التواجــد يف االماك ــار امللب يف اختي

مدننــا ويف محاتنــا. وان مل تــرق ارادتنــا هــذه لاســامين، 

فليذهبــوا للعيــش يف الكهــوف بعيــدا عــن مدننــا ومدنيتنا.

وهــي  ايــران  يف  النســاء  خرجــت  لقــد 

الحريــة. املــرأة  الحيــاة  تنــادي: 

تلــك  اىل  تعرضــت  التــي  الفتــاة  عــن  دفاعــا  ونحــن، 

ــوايت  ــاء الل ــات والنس ــن الفتي ــة، واىل ماي ــة الرس الهجم

ــدد االشــكال  ــف متع ــاعة اىل عن ــوم وس يتعرضــن يف كل ي

ونقــف  معــا،  نهتــف  والعامــة،  الخاصــة  االماكــن  يف 

واملعاديــة  والرجعيــة  الذكوريــة  العقليــات  ضــد  معــا 

للنســاء. واالمــان  والحريــة  بالحيــاة  لنطالــب  للنســاء، 

تحالف امان النسوي.
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التتمة ص االخرية

للهجوم الوحشي من قبل  الذكوريين على النساء والبنات في 
االماكن العامة في السليمانية

ــن ســبب  ــر ســبيل يف الشــارع ع ــوم أي عاب ــا ســألت الي م

ــة  ــة والجرمي ــة القومي ــية والنزع ــة والفاش ــي العنرصي تنام

ــم  ــون الرس ــن فن ــكل أو ذاك م ــذا الش ــوط ه ــى هب وحت

ــة.  ــوراً باألوضــاع االقتصادي ــه ســربطها ف ــيقى فأن أو املوس

فاملــايل يف إيــران يرهنــون بقــاء الديــن بــدور البنــك املركزي 

و وزارة الصناعــة وســعر رصف الــدوالر مقابــل الريــال. 

الجميــع يعلــم بــان املســألة تــدور حــول الربــح وإنتاجيــة 

ــة وســيلة هــي  ــع يعرفــون يف رسيرتهــم أي العمــل، والجمي

الدولــة وملــاذا تشــكل الجيــوش وقــوات الرطــة. والجميــع 

يعرفــون بــأن هنــاك رصاعــاً دامئيــاً يــدور يف قلــب املجتمــع 

بــن العامــل والرأســايل، بــن املتلقــي لألجــرة والدافــع لهــا 

. واتضــح أن كل مــا ميــت بصلــة للحريــة واإلنســانية يف 

املجتمــع اصبــح مرهونــاً بقــدرة العامــل والتنظيــم العــايل 

مقابــل األجهــزة الرأســالية واألحــزاب والحكومــات التابعــة 

لهــا. واصبــح التطلــع واالنتظــار مــن املنظــات العاليــة أن 

تكــون معارضــة لاســتغال واالســتبداد، ومعارضــة للتمييــز، 

وداعيــة للرفــاه االجتاعــي وغــر ذلــك، هــو التطلــع 

الطبيعــي الــذي تنتظــره الجاهــر منهــا. وصــار اســم 

العامــل مرادفــاً للحريــة والرفــاه واســم الربجــوازي مرادفــاً 

ــاً  ــرون، قرن ــرن الع ــوري كان الق ــزو، وبتص ــز والغ للتميي

ــامل  ــي للع ــل املارك ــم والتحلي ــار الفه ــية والنتش للاركس

الرأســايل. لذلــك، وبقــدر تعلــق األمــر باملاركســية كرؤيــة 

تدعــي املعرفــة الحقيقيــة للمجتمــع، فإننــي لســت فقــط ال 

أرى ســبباً إلعــادة النظــر يف هــذه الرؤيــة، بــل واعتقــد بــان 

التحــوالت العامليــة األخــرة أثبتــت ملئــات املــرات حقانيــة 

هــذه الرؤيــة، غــر أن موجــة االبتعــاد عــن املاركســية هــذه 

ــة  ــة الرؤي ــدم حقاني ــة أو ع ــاط بحقاني ــا أي ارتب ــس له لي

والتفســر املاركــي، فهــذا املســار مســار ســيايس والخيارات 

سياســية وليســت علميــة. واألمــر ليــس بهــذه الصــورة 

املشــرة اىل أن مــع التحــوالت األخــرة توهــج نــور الحقيقــة 

فجــأًة، يف قلــب شــخص مــا. وصحــة أو عــدم صحــة الرؤيــة 

والتفســر املاركــي عــن املجتمــع ال يلعــب هنــا دوراً كبــراً 

واعتقــد بــأن أولئــك الذيــن يســعون اىل تغطية هــذا الراجع 

ــادة  ــع بإع ــي واس ــد اجتاع ــى صعي ــار ع ــيايس لليس الس

نظــر علميــة، هــم أبعــد مــا يكونــون عــن الرصانــة واالتزان، 

وهــم مــن املتكســبون املرتزقــة. فالحقيقــة هــي أن الهجمــة 

السياســية واأليديولوجيــة الربجوازيــة عــى املاركســية و 

ــة،  ــة اشــراكية زائف ــار كتل االشــراكية، باالســتناد عــى انهي

ــاح  ــى الجن ــراً ع ــا كب ــياً وإعامي ــاً سياس ــد ضغط ــد أوج ق

ــال املثقفــن  اليســاري للمجتمــع. وقــد انعكــس مســار إقب

اإلصاحيــن يف املجتمــع عــى املاركســية الــذي ميّــز املرحلــة 

املمتــدة بــن انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة وحتــى أواســط 

1 - حرية تنظيم العال الكاملة وبدون قيد أو رشط.
2 - حريــة اإلرضاب الكاملــة وبــدون قيــد أو رشط. 
الدولــة  مــن  أذن  أي  إىل  اليحتــاج  العــايل  اإلرضاب 
والجهــات الحكوميــة. دفــع الرواتــب كاملــة أثنــاء أيــام 
اإلرضاب. الحــق املتســاوي للمربــن لتوضيــح أســباب 
ــاب  ــة وأرب ــات الحكوم ــى ترصيح ــرد ع ــم وال إرضابه
العمــل مــن خــال وســائل األعــام العامــة. يحظــر املنــع 
ــل  ــة حجــة كانــت مث ــوين االســتثنايئ لــإرضاب بأي القان
ــة«،  ــروف الطارئ ــة«، »الظ ــة والوطني ــح القومي »املصال

ــا. ــرب« وغره ــروف الح »ظ
3 - منــع اســتخدام كارسي اإلرضابــات أو اســتعال 

ــن يف  ــل املرب ــة مح ــكرية واالنضباطي ــوات العس الق
ــة. ــع املؤسســات، الخاصــة منهــا أو التابعــة للدول جمي

٤ - حــق تعطيــل العمــل لجميــع العــال الذيــن أوقفــوا 
العمــل مؤقتــاً احتجاجــا عــى تعامــل ومارســات أرباب 
العمــل ومأجــور يهــم، قضايــا ســامة العمــل أو ظهــور 
مشــكات طارئــة يف أماكــن العمــل، لحــن التحقيــق يف 

احتجاجهم.
ــات.  ــام املؤسس ــذ اإلرضاب أم ــة تنفي ــة مراقب ٥ - حري
حريــة الجميــع يف االنضــام إىل صفــوف مراقبــي تنفيــذ 
إىل  انتســابهم  عــن  النظــر  بغــض  العــايل  اإلرضاب 

ــا. ــابهم له ــدم انتس ــة أو ع ــة املعني املؤسس

ــد  ــبوعية كح ــل أس ــاعة عم ــوري 30 س ــرار الف ٦ – اإلق
أقــى ) ٥ أيــام عمــل بســت ســاعات يوميــة (، 2٥ 
ــا  ســاعة عمــل أســبوعيا يف األعــال الشــاقة وتخفيضه
بانتظــام خــال ٥ ســنوات. ينبغــي احتســاب وقــت 
ــن  ــاب م ــدة محــددة للذهــاب واإلي ــذاء، م ــاول الغ تن
واىل العمــل، وقــت االســتحام بعــد العمل، مــدة دروس 
محــو األميــة والتعليــم املهنــي وأوقــات إقامــة التجمــع 

العــام ضمــن ســاعات العمــل.
ــام  ــل أي ــبوع. تبدي ــن يف األس ــن متتالي ــة يوم ٧ - عطل
العطلــة األســبوعية بأيــام الســبت واألحــد لتتناســق مــع 
ــة  ــدول الصناعي ــع ال ــص م ــامل وباألخ ــة دول الع أغلبي

قانون العمل
)من »عالم أفضل«، برنامج الحزب الشيوعي العمالي(
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الســبعينات. واألمــر يحتــاج اىل وقــت طويــل للتمكــن مــن 

ــه  ــاج اىل توجي ــن الهجــوم ويحت ــاض هــذه املوجــة م إجه

رضبــات عاليــة مهمــة اىل الربجوازيــة يك يســتعيد املثقــف 

ــن  ــد م ــاء باملاركســية يزي ــأن االدع ــوره ب ــوازي تص الربج

ــاره وشــعبيته. ومــع هــذه الحقيقــة، يجــب أن أؤكــد  اعتب

بــأن قســاً كبراً من »املاركســين« كانــوا يتألفــون يف الواقع 

مــن املحتجــن واملنتقديــن الااشــراكين للمجتمــع القائــم 

ــن تجرعــوا عــى مضــض كأس املاركســية نتيجــة  مــن الذي

للنفــوذ الواســع للاركســية داخــل الحــركات االحتجاجيــة 

املعاديــة للرأســالية. فقــد حــول القوميــون، واالصاحيــون، 

ــتقال، و  ــاة االس ــث، ودع ــامل الثال ــع يف الع ــاة التصني ودع

املعارضــون لاحتــكارات، واألقليــات املضطهــدة بشــكل 

ــات مختلفــة ، املاركســية واالشــراكية اىل إطــار  عــام والفئ

إلعــان احتجاجهــا ومطاليبهــا يف املجتمــع القائــم. باألمــس 

كانــت الرصعــة هــي املاركســية، فكانــوا ماركســين واليــوم 

ــة« هــي الرصعــة فراهــم جميعــاً يتحلقــون  »الدميوقراطي

الدميوقراطيــة  لهــم  تحقــق  أن  اىل  ويتطلعــون  حولهــا 

ورأســالية الســوق الحرة نفــس تلك األهــداف والتطلعات. 

ــة أمــر  إن انفصــال هــؤالء عــن املاركســية يف هــذه املرحل

وارد واعتقــد بأنــه أمــر مستحســن أيضــاً. فهــذا األمــر 

ــاق عــى املاركســية ،  ــق الخن ــه يضي ــن ان وعــى الرغــم م

ــة  ــورة شــيوعية عالي ــة واألســس لبل ــد األرضي ــه ميه إال ان

وماركســية كليــاً يف العديــد مــن الجوانــب. وبتصــوري، 

ليســت هنــاك رضورة إلعــادة النظــر يف املاركســية فيــا لــو 

ــت الســوق لعــرات  ــي أغرق ــش الت ــن الكائ ــا م جردناه

الســنن تحــت هــذا العنــوان بهــدف املزايــدات السياســية 

ــة  ــاهمة التحليلي ــو املس ــروري ه ــيء ال ــة ، وال املختلف

والنظريــة الجديــة للاركســين عــى كافــة أصعــدة النظرية 

االجتاعيــة. فــا يــزال مكان التفســر املاركي شــاغراً حول 

الجوانــب املختلفــة للمجتمع املعارص واملســارات الحاســمة 

التــي يتخطاهــا العــامل املعــارص اآلن، والتمســك باملاركســية 

كرؤيــة شــمولية للعــامل ونظريــة اجتاعيــة ال يعنــي تكــرار 

عــن  معــزول  بشــكل  للاركســية  العموميــة  األحــكام 

ــين،  ــاركة، كاركس ــي املش ــل يعن ــة. ب ــاع االجتاعي األوض

ــرح  ــرأي وط ــداء ال ــة وإب ــكل مرحل ــري ل ــال الفك يف النض

ــا  ــي يطرحه ــدة الت ــات الخاصــة باملعضــات الجدي التحلي

ــي.  ــال الطبق ــع والنض ــة للمجتم ــة التاريخي ــار الحرك مس

ــة  ــة الحق ــر يف الرؤي ــادة النظ ــن يف إع ــا ال تكم إن حاجتن

والراديكاليــة الوحيــدة يف املجتمــع، بــل يف اســتخدام هــذه 

ــه املتنوعــة. ــل العــامل املعــارص ومعضات ــة يف تحلي الرؤي

*رد عــى ســؤال يف حــوار نــر باســم »املاركســية والعــامل 

املعــارص« 

حول الماركسية ومكانة...
منصور حكمت

ــد أدىن.  ــاً كح ــدة 30 يوم ــنوية مل ــازة س ــة. إج املتقدم
مــن  الخصــم  بــدون  الطارئــة  القصــرة  اإلجــازات 
األجــور عــاوة عــى اإلجــازة الســنوية، لغــرض متابعــة 
املشــكات الطارئــة الشــخصية والعائليــة. إمكانيــة 
متتــع املــرأة العاملــة، حســب تحديدهــا، بعطلــة ملــدة 

ــادة الشــهرية. ــاء الع ــن أثن يوم
ــرة  ــون األج ــي أن تك ــايف. ينبغ ــل اإلض ــع العم ٨ - من
ــل  ــا أي عام ــر فيه ــدود ال يضط ــال بح ــة للع العادي
للجــوء إىل العمــل اإلضــايف تحــت ضغــط الحاجــة 

االقتصاديــة.
9 - جعــل يــوم األول مــن آيــار عطلــة رســمية باعتبــاره 

يــوم العــال العاملي.
ــوم  ــاره ي ــمية باعتب ــة رس ــارس عطل ــل ٨ م 10 - جع

ــي. ــرأة العامل امل
11 - منــع كل أشــكال العمــل - األجــري مثــل العمــل 

بالقطعــة والعمــل باملقاولــة.
ــي  ــل ممث ــن قب ــرة م ــد األدىن لألج ــد الح 12 - تحدي

ــال. الع
13 - رفــع الحــد األدىن لألجــرة آليــاً وفقــاً لنســبة 

التضخــم.
ــنوية  ــادة الس ــدل الزي ــد األدىن ملع ــد الح 1٤ - تحدي
لألجــور عــن طريــق التفــاوض الجاعــي بــن ممثــي 
املنظــات العاليــة عــى صعيــد البــاد و ممثــي 
ــاد. ــد الب ــى صعي ــك ع ــة كذل ــل والدول ــاب العم أرب

1٥ - األجــور املتســاوية للمــرأة والرجــل مقابــل العمل 
املتشابه.

1٦ - منــع دفــع األجــور بشــكل عينــي وغــر نقــدي. 
منــع تأخــر دفــع األجــور. منــع شــتى أنــواع الخصــم 
ــع األجــور  ــة. دف ــع مختلف ــم بذرائ يف األجــور والتغري
عــن الغيابــات املــربرة، فــرات املــرض والنقاهــة، أيــام 
اإلرضاب وكل أشــكال توقــف األنتــاج ألســباب مختلفــة 

أو بحجــج مــن رب العمــل.
1٧ - منــع ربــط مــا يتقاضــاه العــال بظــروف ورشوط 
غــر أداء العمــل ذاتــه ) مثل زيــادة األنتــاج، اإلنتاجية، 

االنضبــاط، ســقف األنتــاج وغــره (. كل مــا يتقاضــاه 
العــال ينبغــي أن يدفــع بشــكل أجــور، ودون تجزئــة.

1٨ - منــع العمــل الحــريف لألطفــال والفتــوة دون ســن 
1٦ عامــاً.

19 - منــع إناطــة األعــال الشــاقة بالعامــات الحوامل 
أو العــال الذيــن تتعــرض ســامتهم للخطــر ألســباب 
ــن أداء  ــاع ع ــل باالمتن ــق كل عام ــة. ح ــة خاص بدني
ــة  ــة البدني ــن الناحي ــه م ــراه مــراً ب ــذي ي ــل ال العم

ــة. والروحي
20 - منــع الطــرد مــن العمــل. االســتمرار يف دفــع 
األجــور التامــة ألولئــك العــال الذيــن يتــم غلــق 
املؤسســة التــي يعملــون فيهــا لحــن اشــتغالهم يف 
محــل جديــد وفقــاً آلخــر اجــر تقاضــوه. عــى الدولــة 
توفــر األعــال املشــابهة للعــال الذيــن يفقــدون 
العمــل بســبب إغــاق املؤسســات التــي يعملــون فيها. 
ــة للعــال  التعليــم املهنــي الجديــد عــى نفقــة الدول
الذيــن يتــم االســتغناء عــن مهنهــم وفروعهــم بســبب 

ــة. ــرات التكنولوجي التغي
21 - دفــع ضــان البطالــة بصــورة كافيــة لجميــع 
األفــراد املســتعدين للعمــل ممــن تجــاوزت أعارهــم 
1٦ عامــاً وفقــاً آلخــر األجــور املتقاضيــة. دفــع ضــان 
بطالــة كافيــة وســائر النفقــات الروريــة لجميــع 
األفــراد غــر القادريــن عــى العمــل ألســباب بدنيــة أو 

نفســية.
ــاً  ــل ٥٥ عام ــرأة والرج ــد للم ــن التقاع ــل س 22 - جع
ــاً يف  ــل ) 1٨ عام ــاً يف العم ــم 2٥ عام ــد قضاءه أو بع
األعــال الشــاقة (. ينبغــي أن يكــون الراتــب التقاعدي 
معــادال ألعــى األجــور التــي تقاضاهــا الشــخص أثنــاء 
عملــه. تعديــل الضــان التقاعــدي وفقــاً الرتفــاع 

مســتوى األجــور.
ــن  ــة يف أماك ــروف الصحي ــامة والظ ــن الس 23 - تأم
العمــل وتقليــل مخاطــر العمــل إىل أدىن الحــدود 
املمكنــة، بــدون إجــراء أي تقشــف، وباالســتفادة مــن 
التســهيات واإلمكانــات األكــرث تطــورا املســتخدمة عى 

ــي  ــص الطب ــراء الفح ــة وإج ــي. املراقب ــد العامل الصعي
ــة  ــة والناجم ــراض املهن ــر وأم ــه املخاط ــم بوج املنظ
عــن العمــل، مــن قبــل املراجــع الطبيــة املســتقلة عــن 
ــة. ــاب العمــل والدول ــاب العمــل، عــى نفقــة أرب أرب

2٤ - التأمــن الكامــل للعــال بوجه اإلصابــات واألرضار 
ــا يف  ــدث منه ــي يح ــواء الت ــل، س ــن العم ــة ع الناجم
أماكــن العمــل أو خارجهــا بــدون الحاجــة ألثبــات 
قصــور رب العمــل أو اإلدارة مــن قبــل العامــل. دفــع 
الحقــوق التقاعديــة الكاملــة للعــال اللذيــن يفقــدون 
القــدرة عــى العمــل نتيجــة للصدمــات الناجمــة عــن 

العمــل.
2٥ - تشــكيل هيئــات التحكيــم وحــل الخافــات مــن 

األفــراد املنتخبــن مــن قبــل العــال.
ــع  ــة للمصان ــررات الداخلي ــذ املق ــم وتنفي 2٦ - تنظي
ــي  ــل ممث ــن قب ــة واإلنتاجيةم ــدات االقتصادي والوح

ــن. ــال املنتخب الع
2٧ - تشــكيل هيئــات التفتيــش العاليــة ملراقبــة 
ــاق  ــى نط ــح ع ــكل صحي ــل بش ــون العم ــذ قان تنفي
البــاد بأرسهــا ويف ســائر الوحــدات واملؤسســات، مــن 

ــزيل. ــل املن ــال العم ــا مج ضمنه
2٨ - التــزام رب العمــل بالتشــاور مــع ممثــي العــال 
بصــدد أي قــرار ميــس بشــكل أســايس أســاليب العمــل، 
ســاعات العمــل، أماكــن العمــل وأعــداد العــال 

ــتخدمن. املس
مكاتــب  تفتيــش  يف  العــال  ممثــي  حــق   -  29
املؤسســات التــي يعملــون فيهــا. عــى رب العمــل 
ــال يف  ــا الع ــي يحتاجه ــات الت ــة املعلوم ــع كاف وض

هــذا التفتيــش تحــت ترصفهــم.

قانون العمل


