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ينشــط الموظفــون والمتقاعــدون وعمال 
العقــود منــذ بدايــة جائحــة كورونــا وهبــوط 
التواصــل  مواقــع  علــى  النفــط  أســعار 
الخاصــة،  أحاديثهــم  وفــي  االجتماعــي 
وهــم يهــددون ويتوعــدون كل مــن تســول 
التــي  بالرواتــب  المســاس  نفســه  لــه 

يتقاضونهــا. 

ــا  ــا وقبله ــذ تكليفه ــي ومن ــة الكاظم فحكوم
حكومــة عبــد المهــدي تتوعــد بتخفيــض 
رواتــب الموظفيــن، وفــي كل يوم نشــاهد او 
نقــرأ تصريحــا للمســؤول الفالنــي بتخفيــض 
ــن  ــة م ــبته خمســة وعشــرين بالمئ ــا نس م
رواتــب الموظفيــن، ليأتــي بعــده المســؤول 
ــرا  ــمع خب ــم نس ــر، ث ــي الخب ــي وينف العالن
آخــر بأطــالق رواتــب الموظفيــن خــالل هــذا 
ــر  الشــهر دون اســتقطاع، لتمــر بعدهــا أكث
مــن أربعيــن يومــا ولــم يســتلم المتقاعــدون 
ــي  ــي وينف ــيد الكاظم ــي الس ــم، ليأت رواتبه
وزيــر  لكــن  الرواتــب،  اســتقطاع  خبــر 
ماليتــه يؤكــد أن ال عبــور لالزمــة الحاليــة 

اال باالســتقطاع خدمــة للوطــن! 

الموظفيــن  شــريحة  تعيــش  هكــذا 
اليومييــن  واألجــراء  والمتقاعديــن 
ــة،  ــية رهيب ــا نفس ــود، حرب ــاب العق وأصح
تهــدد ارزاقهــم، وتنــذر بكارثــة حقيقيــة، 
ــر  ــة التأثي ــدرة هــذه الشــريحة الهائل دون ق
ــا  ــا ينتظره ــاف م ــى إيق ــدا عل ــرة ج والكبي

مــن إجــراءات فــي قــادم األيــام. 

ان الحديــث عــن كــم األمــوال المنهوبــة 
والتــي ال تــزال تنهــب وعــن حجــم الفســاد 
الســلطة  أقطــاب  قبــل  مــن  والســرقات 
معروفــا  صــار  ومرتزقتهــا  وأحزابهــا 

للجميــع والــكل يتحــدث عــن قــدرة الســلطة 
علــى توفيــر رواتــب كاملــة للجميــع، اذا 
مــا أوقفــت عمليــات النهــب والمخصصــات 
ــي  ــواب الت ــن األب ــا م ــازات وغيره واالمتي

ــر.  ــا اخ ــس له ــا اول ولي له

رواتــب  فعــال  هــل  الواقــع،  هــذا  وســط 
يمكــن  وكيــف  احمــر؟  خــط  الموظفيــن 
ــن ان توقــف اي  لشــريحة تعدادهــا بالماليي
ــع اي  ــا، وأن تمن ــاس بحقوقه ــدي ومس تع

ســلطة مــن التعــدي علــى مســتحقاتها؟ 

الجــواب بالطبــع ال تســتطيع هــذه المالييــن 
ــن  ــزء م ــرار باســتقطاع ج ــف اي ق ان توق
اســتراتيجيات  بقيــت  اذا  فيمــا  الراتــب، 
وأســاليب مواجهــة الســلطة بهــذه الطريقــة 
غيــر  والتهديــد  العشــوائية  تعتمــد  التــي 
عــن  والبعيــد  المؤثــر  وغيــر  الواقعــي 

ــي.  ــل النقاب ــم والعم التنظي
ــو  ــي ه ــل االحتجاج ــز العم ــا يمي ــم م ان اه
ــريعة  ــة الس ــى الحرك ــدرة عل ــم والق التنظي
والمدروســة،  اآلنيــة  القــرارات  واتخــاذ 
والتنظيــم النقابــي داخــل دوائــر الدولــة يــكاد 
يكــون عملــه ضعيــف او شــبه معدوم بســبب 
فتــرة طويلــة مــن عــدم الفاعليــة ناتجــة عــن 
لالتحــادات  والتهميــش  المحاربــة  تاريــخ 
الســابق  النظــام  زمــن  فــي  والنقابــات 
واســتمرار الحــال حتــى بعــد ٢٠٠٣، لذلــك 
فبقائــه علــى حالــه القديــم ال يؤهلــه لقيــادة 
الحاليــة  واالنعطافــة  الحرجــة  المرحلــة 

ــن.  ــب الموظفي ــة باســتقطاع روات المتمثل
الســلطة  لمواجهــة  االســلم  الســبيل  ان 
بــأي إجــراء يضــر  القيــام  ومنعهــا مــن 
ســعي  هــو  الموظفيــن  جميــع  بمصلحــة 

الجميــع عبــر مجالــس خاصــة تشــكل 
داخــل دوائــر الدولــة معنيــة بالعمــل النقابي  
يقــوم بتشــكيلها الموظفيــن والناشــطين، 
والنقابــات  االتحــادات  إلــى  باإلضافــة 
تنظيــم  علــى  بجديــة  والعمــل  الســابقة 
صفــوف الموظفيــن وعــدم تجزئــة مطالبهــم 
او عــزل قســم منهــم وقطــع رواتــب أقســام 

ــة.  ــج واهي ــرى بحج أخ

ويتســم عمــل هــذه المجالــس بالديمقراطيــة 
التامــة حيــث يتــم اختيــار الممثليــن لــكل 
دائــرة او قســم مــن الموظفيــن أنفســهم، 
والنقابــات  المجالــس  هــذه  لتقــرر 
واالتحــادات الخطــوات القادمــة فــي حــال تم 
ــرر اإلضــراب  اي اســتقطاع، وهــي مــن تق
عــن العمــل مــن عدمــه بعــد نهايــة الحظــر 
الوقائــي كمــا أنهــا المســؤولة عــن إجــراء 
المظاهــرات واالعتصامــات وأماكنهــا وهــي 
المســؤولة عــن العصيــان المدنــي فــي حــال 

تطلــب األمــر لذلــك. 
ســلطة  مــع  مهادنــة  وال  مســاومة  ال 
مليــارات  وضيــاع  نهــب  عــن  مســؤولة 
الــدوالرات وهــي المســؤولة عــن إنهــاء 
ــات  ــف القطاع ــة ومختل ــة والزراع الصناع
األخــرى، جاعلــة مــن البلــد رهينــة بيــد 
علــى  ومعتمــدا  والمليشــيات،  العصابــات 
الريــع النفطــي، ومتحكمــا بــه مــن قبــل 
ــل  ــمالية مث ــة الرأس ــات االقتصادي المؤسس
صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن اللذيــن 
يفرضــان شــروطهما فــي دفــع الرواتــب 
وخصخصــة  التعييــن  ومنــع  وتقليلهــا 
مختلــف القطاعــات مثــل الصحــة والتعليــم. 

                 جالل الصباغ

هل فعال رواتبنا خط أمحر؟
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اسئلة حول استقطاع الرواتب
العمــال هــم القــوة الحاســمة فــي كل حــراك احتجاجــي، فهــم قــادة 
كل تغييــر، ال شــك فــي ذلــك، كونهــم أكثــر القــوى التــي تحتــك 
بســلطة رأس المــال، وأيضــا ألنهــم مــن أكثــر القــوى االجتماعيــة 
ــم  ــي أي حــراك، فه ــة تواجدهــم ف ــي أهمي ــا تأت ــا، مــن هن تنظيم

القــوة التــي مــن الممكــن ان تحســم األمــور.

اليــوم العمــال فــي العــراق علــى المحــك، بســبب ان ســلطة 
اإلســام السياســي التــي ســرقت ونهبــت كل ثــروات البــاد، هــي 
اليــوم تنظــر الــى رواتــب العمــال، وتحــاول ســرقتها ونهبهــا، مــا 
يعنــي ان عوائــل الماييــن ســتضاف الــى خــط الفقــر، مــا يعنــي 
زيــادة فــي البــؤس والحرمــان، مــا يعنــي تغــول وتوحــش قــوى 

اإلســام السياســي وعصاباتهــا وميليشــياتها.

ــا  ــي: م ــوم ه ــف الي ــل وموظ ــراود كل عام ــي ت ــئلة الت ان األس
الــذي ســنفعله فــي حــال أقدمــت هــذه الســلطة النهابــة علــى قطــع 
الرواتــب؟ كيــف ســيكون ردنــا علــى اجــراء كهــذا؟ هــل هنــاك 

ــات  ــا هــي االلي ــا؟ م ــة يمكــن اللجــوء اليه ــي او نقاب اتحــاد عمال
التــي مــن الممكــن ان تثنــي هــذه الســلطة عــن نهــب معاشــاتنا؟ 
هــل ســنلجأ الــى االضــراب العــام والشــامل؟ مــاذا إذا اســتخدمت 
هــذه الســلطة الفاشــية القــوة المميتــة وســيلة لقمــع االحتجــاج كيف 

سيكون الرد؟  

ان العمــال هــم القــوة القــادرة علــى تغييــر مســار األمــور، 
ألنهــم األكثــر وعيــا بالتغييــر، وقــوى اإلســام السياســي الحاكــم 
تــدرك ذلــك، لكــن بســبب انهــم مجموعــة عصابــات وميليشــيات 
ــك،  ــة وتل ــذه الدول ــة له ــة وتبعي ــرق ونهاب ــاع ط ــة وقط وبلطجي
ــن  ــد م ــن ان يزي ــا يمك ــر م ــي عب ــم تأت ــم وقوانينه ــأن قراراته ف
ثرائهــم واســتحواذهم علــى كل شــيء، وهــذا هــو الســبب الوحيــد 

ــم.                                                     ــي نهايته ــذي ســيعجل ف والرئيســي ال

                                 طارق فتحي

عىل ضوء ارتفاع اسعار النفط

ني من ماء الشط(
ً
) حصة ابو احلص

ــي المــاح بعــد ورود  ــراح والمســُرات واقيمــت الليال ــت االف عًم
انبــاء عــن زيــادة مــاء الشــط فــي الغابــة، وكان اكثــر الفرحيــن هــم 
اصحــاب الكــروش الكبيــرة، امثــال الفيــل والكركــدن وجامــوس 

البحــر.

ــن  ــو الحًصي ــو اب ــل ه ــم يحتف ــذي ل ــد ال ــوان الوحي ــن الحي  ولك
ــى كومــة مــن  ــد كان مســتلقيا عل ــا( فق ــات أوى حجم )اصغــر بن
ــات عــن عــدم  ــا ســألته الحيوان ــه! ولم ــر اليعني ــش وكأن االم الق
احتفالــه بزيــادة مــاء الشــط قــال لهــم )هيــه لطعــه( زاد مــاء الشــط 

ام نقص!.
اســرد تلــك الحكايــة وانــا اتابــع االخبــار بارتفــاع اســعار النفــط، 
والتحضيــرات التــي يقــوم بهــا البعــض مــن مافيــات الفســاد التــي 
ــدره  ــة ومات ــود الضخم ــى العق ــام لاســتحواذ عل ــذه االي تنشــط ه
اتســاعا  كروشــهم  لزيــادة  وكومشــنات  امــوال  مــن  عليهــم 
مــن  االجتماعيــة  الرعايــة  رواتــب  اصحــاب  اال  واســتيعابا، 
الذيــن يتقاضــون )٥٠ الــف دينــار شــهريا( واليتامــى واالرامــل 
والمهمشــين والمتقاعديــن، والذيــن لــم يحتفلــوا ولــم يبالــوا بزيــادة 
اســعار النفــط او هبوطهــا النهــم يعرفــون ان حصتهــم منهــا           

ــه(. ــوى ) لطع ــت س ليس
حازم اجلعفري


