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  الملخص 

إن تطور الحركة العمالية في العراق ال يختلف كثيرا عن تطور الحركة 

إذ قادت النقابات العمالية صراعا مريرا لهذه الطبقة ضد ،عمالية في العالم الثالثال

العبودية واالستغالل والدكتاتورية؛ لذلك حاولت االنظمة الحاكمة أن تجعل مطالب 

وحاولت إبعادها عن القوى , الطبقة العاملة قاصرة على مطالب ضيقة تخصها فقط

أدركت قيادات  وقد. لبلد من هذه االنظمةالوطنية التي تناضل من أجل تخليص ا

الحركة العمالية بأنه ال يمكن لها أن تحقق أهدافها الواسعة من أجل بناء مجتمع 

من دون اندماجها مع فئات المجتمع األخرى لتشكل االداة الحقيقة , ديمقراطي موحد

. متقدمالتي ترمي إلى تحقيق المصلحة العليا للشعب من أجل التغيير وبناء مجتمع 

منذ  ،لهذا فأن هذه الدراسة سلطت الضوء على تطور الحركة العمالية في العراق

  .             ودورها في الحركة الوطنية ودراسة اتجاهاتها السياسية ،نشأتها
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Abstract 

  The development of the Labour Movement in Iraq is 
not much different from the development of the Labour 
Movement in the Third World, where Trade Unions led a 
bitter struggle for this class against slavery, exploitation and 
dictatorship. So the ruling regimes tried to make the 
demands of the working class confined to the narrow 
demands only concern them and tried to keep them away 
from the national forces that are struggling to save the 
country from these regimes. But, the leaders of the labour 
movement realized that they can not achieve its broad 
objectives in order to build a unified democratic society, 
without working with other community groups to form a 
real tool aiming at achieving the best interests of the people 
for change and building an advanced society. Therefore, this 
research studies the development of the labour movement in 
Iraq, since its beginning, and its role in the national 
movement and the study of its Political Trends. 

The Labour Movement in Iraq: A 

Study in its Political Trends 
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  دراسة في اتجاهاتها السياسية: الحركة العمالية في العراق

  المقدمة

لقد مارست الطبقة العاملة دوراً مهماً وبارزاً في عملية البناء الحضاري 

لذلك تحتل الحركة العمالية مكانة مهمة في التطور االقتصادي واالجتماعي . للوطن

بحت النقابات العمالية  أص إذ ،ليس في العراق وحده بل في جميع انحاء العالم

وأصبحت جزءاً من البناء , ممثلة لمصالح هذه الطبقة في مختلف الجوانب

وإنها هدفت إلى تحسين  ،االجتماعي واالقتصادي والسياسي للمجتمعات الديمقراطية

أوضاع أعضائها الحياتية وتطلعها إلى القيام بدور أكثر أهمية في حياة المجتمع 

  .بمختلف فئاته

ر الحركة العمالية في العراق ال يختلف كثيرا عن تطور الحركة إن تطو

إذ قادت النقابات العمالية صراعا مريرا لهذه الطبقة ضد  ،العمالية في العالم الثالث

 العبودية واالستغالل؛لذلك أن دراسة اتجاهات الحركة العمالية السياسية أخذ منحى

خصوصا وإن بلدان العالم  ،بلدانها متوافقا مع التطورات السياسية التي تحدث في

لهذا وجدنا أن قضية االنتماء  ،الثالث شهدت اتجاهات سياسية متعددة ومختلفة

السياسي للنقابات في العراق هي جزء من مرحلة التطور التاريخي لحركة التحرر 

والنمو للمجتمع وبخالفه ستكون مكانتها بيد قوى االستغالل المهيمنة على المجتمع 

  .ر في اتجاه ال يخدم مصالح الفئات الكادحة المستغَلةوتسي

كان الواقع الذي يعيشه العراق يختلف تماما عن واقع البلدان المتقدمة 

لذلك أن مناقشة مسألة االنتماء السياسي للحركات العمالية في  ،ويتعارض معه كليا

لية في هذه العراق قد أخذ منحى مختلفا عن االتجاه الذي اتخذته الحركات العما

لكون العراق قد عانى من التبعية االقتصادية واالستعمار الذي أراد للشعب , البلدان

العراقي أن يبقى يعيش حالة التخلف لكي يبقيه تحت هيمنته واستغالل موارده 

وأن ضعف القطاع . كما يبقيه سوقا لتصريف منتجاته, االولية والطاقة لصناعاته
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ه ضعف كبير في حجم الطبقة العمالة قياسا لعدد الصناعي في العراق قد رافق

, ومن ثم قد يرافقه تبلور قطاع الخدمات والصناعات البسيطة من العمال ،السكان

ومن ثم يجعل من عمل النقابات بسيطا بحكم تخلف العمال الذين ينتمون إلى مثل 

بية وأن التخلف الذي عانى منه الشعب قد شكل ظاهرة سل. هذه المهن والصناعات

أدت إلى انحدار بعض الحركات النقابية إلى مواقف غير ناضجة أو انها تصل إلى 

  . حد تشكل فيه نوعاً من الوصاية القيادية على الحركة العمالية الواسعة

لهذا أصبحت مهام الحركة النقابية في العراق أكثر مما تريده االنظمة 

ن هذه االنظمة كانت تحاول أل ،وبالذات في المرحلة االولى من تطورها, الحاكمة

أن تجعل مطالب الطبقة العاملة قاصرة على مطالب ضيقة تخصها فقط وحاولت 

لكن . إبعادها عن القوى الوطنية التي تحاول تخليص البلد من هذه االنظمة الرجعية

ال يمكن للطبقة النقابية أن تحقق أهدافها الواسعة من أجل بناء مجتمع ديمقراطي 

ندماجها مع فئات المجتمع االخرى لتشكل االداة الحقيقة التي ترمي بدون ا, موحد

لهذا إن هذه . الى تحقيق المصلحة العليا للشعب من أجل التغيير وبناء مجتمع متقدم

منذ  ،الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على تطور الحركة العمالية في العراق

لذلك قسم البحث  ،السياسية نشأتها ودورها في الحركة الوطنية ودراسة اتجاهاتها

 ،االول يناقش التطور التاريخي والسياسي للحركة العمالية في العراق: إلى مبحثين

وختم البحث ,والمبحث الثاني يدرس االتجاهات السياسية للحركة العمالية في العراق

  .بخالصة تركزت على ما توصل اليه الباحث من نتائج

  السياسي للحركة العمالية في العراقالتطور التاريخي و: المبحث األول

لم يكن هناك اي نشاط سياسي أو  ،١٩١٤قبيل الحرب العالمية األولى عام 

 ،اجتماعي أو اقتصادي للعمال في العراق لتحسين ظروفهم في المجاالت المختلفة

والتي يبلغ  ،لعدم وجود مشاريع صناعية كبيرة ماعدا سكة حديد بغداد سامراء

وإن هذه المشاريع مع  ،وهي ملكً للرأسمال البريطاني واأللماني ميالً ٧٤طولها 
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ميناء البصرة ال يستخدم سوى مئات من العمال إضافة الى عدد قليل من العمال 

  .)١(الحرفيين والعاملين في المشاريع الصغيرة والقليلة العدد

أدى الى استخدام الجيش  ١٩١٤إن احتالل العراق من قبل بريطانيا عام 

وُأنشئت صناعات مختلفة ، بريطاني ألعداد كبيرة من العمال في مختلف المجاالتال

ووسعت مشاريع السكك الحديدية  ،لكي تخدم األغراض العسكرية في ذلك الوقت

كما جرى ايضا بعد الحرب العالمية األولى توسع  ،في سنوات الحرب وما بعدها

سيج والتي شغلت عدد كبير من إذ اُنشئت معامل ن ،في صناعة النسيج في العراق

  .)٢(العمال

بعد تأسيس الدولة العراقية بدأ نشاط صناعي واسع إذ ُأنشئت معامل عديدة 

ومعامل الدباغة والطابوق وحلج األقطان  ١٩٢٦عام  السيكايرمثل معامل 

بدأت اعمال التنقيب عن النفط الذي ادى الى  ١٩٢٧وفي عام . الخ...والحدادة

  .)٣(كبيرة من العمال استيعاب أعداد

نتج عن هذا التطور الصناعي الى تبلور الحركة العمالية وتحديد اتجاهاتها 

في مؤسسات السكك  ،١٩٢٤ ،١٩٢٣ ،١٩٢٢فقامت بإضرابات عامة في , الطبقية

ودعوتهم بتأسيس  ،والعبخانة وأماكن أخرى بسبب تأخير األجور والمطالبة بحقوقهم

 ١٩٢٩البة حتى استجابت الحكومة لهم في عام واستمرت هذه المط ،نقاباتهم

ومن ثم جمعية أصحاب الصنائع العراقية وجمعية  ،بتأسيس جمعية تعاون الحالقين

عمال المطابع وجمعية اتحاد مقاهي ومطاعم وفنادق بغداد وجمعية 

وكانت هذه الجمعيات على صلة مباشرة بجمعية أصحاب  )٤(.الخ...الميكانيك

  .)٥(الحركة العمالية الصنائع التي قادت

- ١٩٢٩(تأثر الشعب العراقي بجميع طبقاته باألزمة االقتصادية العالمية 

وأدت إلى إفالس عدد  ،فتدهورت أسعار المحاصيل الزراعية في العراق, )١٩٣٢

كبير من التجار والكسبة وأصحاب الحرف وأصابت البطالة عدداً كبيراً من 
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التي , بين بريطانيا والعراق ١٩٣٠د معاهدة عق ،ومما زاد الطين بله .)٦(العمال

مما جعل  ،الحقت بنودها المالية واالقتصادية والعسكرية قيوداً أشد على العراق

وكان للعمال دور فاعل فيها  ،القوى الوطنية تطالب بإلغائها وإقامة الحكم الوطني

ل قادت المنظمات النقابية اضرابات عديدة ومنها اضراب عما ١٩٣١ففي عام 

  .)٧ (السكك وانتفاضة عمال البصرة

الذي لم تكن دوافعه سياسية فقط  ،١٩٣١تموز  ٥أعلن اإلضراب العام  في 

حين قوبل قانون رسوم البلديات الذي صدر بتنفيذه , بل كانت اقتصادية ايضاً

بغضب شعبي والذي جاء في نفس الوقت  ١٩٣١حزيران  ٢مرسوم ملكي في 

 ،والعمل على إلغائها ١٩٣٠حزيران  ٣٠ية على اتفاقية الذي تحتج فيه القوى الوطن

وكان هناك  ،فقررت األحزاب االحتجاج على صدور هذا القانون باإلضراب

اتصال بين الحزب الوطني وقادة الحرفيين وغيرهم من ارباب العمل الحر في 

وقد أسهم في اإلضراب القصابين وبائعي الخضروات . األعداد لإلضراب

وكذلك أصحاب وسائط النقل وأصحاب المطاعم , ال الحرة والباعةوأصحاب األعم

واستمر اإلضراب لمدة أربعة عشر يوماً . الخ....والفنادق والمقاهي ودور السينما

وحاولت الحكومة  اقناع الناس بأن هذا القانون يخول وزارة الداخلية صالحية 

  .)٨(شطب بعض الرسوم

فكلفت غرفة التجارة  ،حكومة إنهاءهوبعد أن طالت فترة اإلضراب حاولت ال

فتفاوضت  ،للتوسط بينها وبين رؤساء الجمعيات العمالية والحرفية إلنهاء اإلضراب

  :مع قادت اإلضراب الذين قدموا مطالبهم التالية

 .إلغاء رسوم البلديات المستحدثة وتخفيف الرسوم القديمة .١

 .النظر في قضية العمال العاطلين .٢

 .١٩٢٧لدخل لسنة إلغاء قانون ضريبة ا .٣

 .)٩(إطالق سراح جميع الموقوفين الذين أوقفوا بسبب حوادث اإلضراب .٤
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واحتج قادة اإلضراب خالل التفاوض على موقف الشرطة من االجتماعات 

ويذكر الحسني أنه كان لوزير الداخلية . في المعاهد الدينية واألحزاب السياسية

بتوقيف الكثير من قادة الحرفين  فأمر ،مزاحم الباججي موقفً سلبي من االضراب

وذلك لكونه أحد أقطاب ذلك  ،والذين كانت لهم صلة بالحزب الوطني ،الذين يعرفهم

كما أنه لم يقدم تقارير صحيحة . الحزب قبل طرده منه بعد قبوله المنصب الوزاري

 .)١٠(لنائب الملك وكذلك الحال بالنسبة إلى أمين العاصمة محمود صبحي الدفتري

 ٩٠اعدت مرسوما رقم , ما أصاب الفشل لمحاوالت الحكومة بإنهاء االضرابوعند

يهدد باتخاذ العقوبات القانونية ضد كل من حاول منع  ١٩٣١تموز  ١٦بتاريخ 

االشخاص من فتح دكاكينهم أو منع أصحاب وسائل النقل من تسيير مركباتهم وضد 

ولم  )١١(.حرية العامةكل من تكون بحيازته مادة مكتوبة أو مطبوعة تؤثر على 

يقتصر االضراب على بغداد بل شمل البصرة والمنتفك وألوية أخرى وتطور في 

بعض الجهات إلى حوادث واستعملت السلطات أساليب العنف مع المضربين 

وأقدمت السلطات على غلق جمعية أصحاب الصنائع في بغداد وفروعها واعتقلت 

تمكنت الحكومة من انهاء الحركة العمالية رؤساء الجمعيات ومئات الوطنيين وبذلك 

إال أن انضمام العراق إلى عصبة االمم المتحدة  ،النقابية العلنية  في ذلك الوقت

ساعد على إحياء الحركة العمالية ومطالبتها للحكومة بسن تشريعات للعمل؛ وذلك 

 لكون ميثاق عصبة االمم يشترط على أن يكون للدول االعضاء تشريعات بالعمل

  .)١٢(والعمال

وهو  ،١٩٣٦لسنة  ٧٢ولذلك عملت الحكومة على إصدار قانون العمال رقم 

والذي أعطى هذا القانون بحق التنظيم النقابي وفق  ،أول قانون للعمال في العراق

. كالسكك والنفط والحرف كالتجارة والصناعة ،لونهاالمهن او االعمال التي يزاو

عويض عن حوادث العمل والتي تسبب تشويه وقد أعطى القانون للعمال حق الت

السنوية وأقر حق العمال في االجور عن االستراحات االسبوعية و, االعضاء

اصدار قرار بتحديد ،وخول القانون مجلس الوزراء بإجازات اعتيادية ومرضية،

 .)١٣(ساعات العمل للعمال وفقا لصناعاتهم وحرفهم إضافة إلى جنسهم وعمرهم
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إذ إنه قيد التنظيم النقابي فإن إجازة وزير الداخلية للتنظيم  ،سلبياتولهذا القانون 

النقابي مرتبطة بعدم المحكومية وحسن السلوك من الشرطة فجعلت هذه القيود 

  .)١٤(التنظيم النقابي عرضة للتعطيل االداري

حاولت الحكومة , ١٩٣٦تشرين االول  ٢٩وبعد انقالب بكر صدقي في 

أن تتبع سياسة االنفتاح على الشعب ولكن ، حكومة ائتالفالتي كانت , الجديدة

 ٧٢العناصر الرجعية في هذه الحكومة حالت دون تنفيذ مواد قانون العمل رقم 

فبعد تشكيل الحكومة قامت . والذي أصدرته حكومة ياسين الهاشمي ١٩٣٦لسنة 

ما جعل م. )١٥(ألف متظاهر وكان أغلبهم من العمال) ٥٠(مظاهرة يقدر تعدادها ب 

حكومة االنقالب تطلق بعض الحريات العامة  وبذلك انتعشت الحركة العمالية 

بعض الشيء على الرغم من تعرض العمال إلى ظروف عمل غير جيدة 

وتجاوزات على أبسط حقوقهم فال ضمان اجتماعي وال ساعات عمل محدودة وال 

  .)١٦(إجازات سنوية وال عطل رسمية وكانت أجور عملهم قليلة

ففي , ستمرت الحركة العمالية في النضال من أجل الحصول على حقوقهاا

 ،المحالت والسواق وعمال قاعدة الحبانيةقرر عمال السكاير وأصحاب  ١٩٣٧م عا

لقد . وقد لقي إضرابهم التأييد من قبل القوى الوطنية والشعب ،باإلضراب العام

بوزارة حكمت سليمان حاولت السلطة  إنهاء االضراب ولكن دون جدوى مما حدى 

ساعات كما أقرت ) ٨(إلى إصدار منشور رسمي حددت فيه ساعات العمل ب 

ومنها اضرابات عمال وقد قامت اضرابات عمالية عديدة  ,االجازات والعطل

المواني في البصرة وعمال النفط في كركوك وعمال قاعدة الحبانية  وعمال إنشاء 

لعمال على حقوقهم في قانون العمل ا حصولمما نتج عنها  الكوتمشروع سدة 

وحصلوا على االجور المتراكمة غير المدفوعة عن أيام العطل واألعياد منذ صدور 

  .)١٧(القانون

وظهر مما سبق أنهوعلى الرغم من تطور الحركة العمالية  عند تأسيسها 

بقي العمل النقابي بعيدا عن تحقيق الطموح  ، ١٩٢٩أول جمعية عمالية في عام 
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وعلينا االشارة بأن النشاط النقابي كان ضعيفا  ،مالي في تحقيق تنظيمات نقابيةالع

إال أن االضرابات العمالية قد  ،ويمارس بشكل غير مشروع وعلى نطاق بسيط جدا

زادت من تطور الوعي لديهم بسبب الفوارق الطبقية واستغاللهم من قبل أصحاب 

لحس السياسي والذي جعلهم أكثر المعامل ورؤوس االموال والتي أوجدت لديهم ا

  .وعيا وتحركا مع تطور االوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية

لقد نمت الحركة العمالية في العراق أبآن الحرب العالمية الثانية وخصوصا 

عندما قامت سلسلة من االضرابات العمالية التي كان  ،١٩٤٤ -١٩٤٣في الفترة 

والتي أجبرت  ،١٩٣٦لسنة  ٧٢يق قانون العمل رقم شعارها العمل للعاطلين وتطب

فوافقت على تشكيل لجان العمل للنظر في  ،الحكومة باالستجابة للمطالب العمالية 

مما دفع  ،ولكن اتجهت حركتهم بالمطالبة في التنظيم النقابي, المشاكل والخالفات

 ،العمالية في تقديم طلبات إلى الحكومة إلجازة النقابات ١٩٤٤العمال في عام 

وعلى الرغم من تردد حكومة الباججي في البداية إال أنها اضطرت فيما بعد 

  .)١٨(باالستجابة لمطالب العمال بإجازة بعض النقابات

وقد بدأت النقابات أول نشاطاتها في المطالبة بتحسين األجور وأوضاع 

ة قد أقلقت إال أن هذه المطالبة تحت قيادة شرعية نقابي ،العمل للعمال وظروفهم

في غلق نقابة  ١٩٤٥مما وصل الحد في وزارة الشؤون االجتماعية عام  ،الحكومة

السكك بسبب اضراب أعضائها عن العمل بسبب قلة االجور واعتقلت السلطات 

ألعوبة بأيدي "وتحججت الوزارة بأن النقابات أصبحت  ،رئيس نقابة السكك

برت ذلك لعدم نضج العمال في واعت" المغرضين وذوي النزعات المخلة بالنظام

وقد استنكرت . كماعدت تأسيس النقابات سابقا ألوانه, الناحيتين االجتماعية والثقافية

نقابات عمال الميكانيك والبنائين والنجارين والكهرباء واألحذية وطالبت الحكومة 

باالستجابة إلى مطالب عمال السكك في زيادة األجور وإطالق سراح رئيس 

  .)١٩(نقابتهم
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أخذت الحركة النقابية بالتوسع في بغداد والبصرة وفتحت لها  ،١٩٤٦وفي 

وفي  ،فروعاً في الموصل وكركوك والمحافظات التي يوجد فيها تجمع عمالي

وفي السنة نفسها تأسست هيئة التي اتخذت  ،مقدمة هذه النقابات هي السكك والميناء

والعمل على حصول  ،ت عمال العراقعلى عاتقها التمهيد لتأسيس اتحاد عام لنقابا

  .)٢٠(موافقة الحكومة بإجازة النقابات غير المجازة وإعادة فتح نقابة عمال السكك

لقد أيدت االحزاب الوطنية جهود العمال والقوى الوطنية لتأسيس االتحاد 

العام ألهميته الوطنية إليجاد التعاون وتنسيق الوسائل لخلق سياسة عامة تمثل جميع 

ولكن اختالف وجهات النظر في صفوف الحركة العمالية حال دون , العراق عمال

وفي الوقت نفسه قامت السلطات الحكومية  .قيام االتحاد العام لنقابات العمال

كما حدث في محافظة البصرة , بأجهزتها االدارية واألمنية بتحديد النشاط النقابي

متحججة  ٢٤/٢/١٩٤٦الموانئ في عندما أقدمت السلطات بإلغاء إجازة نقابة عمال 

بأن هذه النقابة بدأت تتدخل في خارج حدود نظامها واختصاصها كالتموين 

  )٢١(.واإلجازات مما يتعارض مع سالمة الدولة واألمن العام

جرت اضرابات عمالية عدة في العراق ومنها  ،وخالل نفس هذه السنة

وإضراب  ،تهم وتحسين األجورإضراب عمال السكك والذين طالبوا بإعادة فتح نقاب

عمال المطابع والذين قدموا مطالبهم في مذكرة إلى وزارة الشؤون االجتماعية في 

ومن مطالبهم إعادة فتح نقابة السكك وتشريع نظام خاص للنقابات ) آذار ـه(

ل شركة النفط العراقية في كما أضرب عما ،وإجراء انتخابات حرة للهيئات االدارية

ن بتحسين أحوالهم المعيشية واالحتجاج على إساءة الموظفين مطالبيكركوك 

  .)٢٢(االجانب اليهم
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 االتجاهات السياسية للحركة العمالية في العراق: المبحث الثاني

اتسمت مواقف الحكومات العراقية المتعاقبة في العهد الملكي بمواقف غير 

مما  ،ها المشروعةمتوافقة مع تطلعات الحركة العمالية في الحصول على حقوق

جعل قيادات الحركة العمالية تفقد ثقتها في الفئات الحاكمة من خالل تجاربها 

 ،"قانون رسوم البلديات"العام ضد والسيما أيام اإلضراب . بحقوقها العمالية المطالبة

وعدته جريدة  ،وهي جريدة حكومية اإلضراب بالنكبة" العراق"فقد وصفت جريدة 

كما أيد بعض النواب إجراءات الحكومة ". مهينا للعقل البشري " بأنه" صدى العهد"

  .)٢٣(الخ...القمعية ضد العمال

كما لم نرى للقوى السياسية المعارضة للحكومة موقفا قويا ومساندا للعمال 

وعلى الرغم من أن القيادات العمالية وجهت ندائها إلى  ،في اضرابات عمال السكك

ركت المعارضة انه باإلمكان إحداث اإلضراب العام ضد ولكن عندما أد, تلك القوى

فعملت بذلك بحماس بدفع  ،لزحزحة حكومة نوري سعيد" قانون رسوم البلديات"

الحركة باتجاه سياسي لتحقيق أهدافها المحددة مما حملت صحافتها على الوزارة في 

ية وبذلك أدركت المعارضة على أهم. مقاالت تستهدف إلى إثارة الشعب ضدها

وحاول . مما حاولوا احتواء هذه الشريحة الواسعة من الشعب ،العمال والحرفيين

بتحويلها إلى فرع " جمعية أصحاب الصنائع"ياسين الهاشمي بالعرض على رئيس 

  .)٢٤("اإلخاء ألوطني "تابع لحزب 

يبدو أن مواقف المعارضة ال يتعد نطاق حدود صراعها السياسي من أجل 

ولم يختلف موقف الراديكاليين من البرجوازية الوطنية التي ،الوصول إلى السلطة

علما بأن القيادات العمالية قد علقوا آماالً ، كانت تؤلف الجناح القوي من المعارضة

ورغم أن مواقفه كانت اكثر  ،كبيرة عليه وبالذات على شخص جعفر أبو التمن

ن ما قام به في هذا إال أ ،إخالصا من غيره في مساندة العمال وصغار الحرفيين

الناطقة باسم " االستقالل"وكانت جريدة . الجانب ظل دون مستوى األحداث وأهميتها
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هذا الجناح لم تتخذ من القضايا العمالية موقفا مغايرا لمواقف جرائد المعارضة 

  .)٢٦(األخرى

وهي التي , وكانت الفئة المثقفة أقرب القوى االجتماعية من الطبقة العاملة

كما بدأت اآلراء االشتراكية تنتشر في , مشاكل هذه الطبقة ومعاناتهاأدركت 

وقد حاول المثقفون معالجة مشاكل  ،صفوف هذه الطبقة منذ بداية العشرينيات

البطالة واستخدام األيدي العاملة األجنبية من خالل نشر المقاالت في الصحف 

إزاء العمال وقضاياهم كما ركزوا على الموقف السلبي للسلطة الحاكمة  ،المحلية

  .)٢٧(المشروعة

وقد . الشهرية اهتمامها بقضايا العمال" الشباب"و" الحاصد"وقد أبدت مجلة  

الذين ظهرت األفكار االشتراكية في أفكارهم أمثال حسين  ،لعب المثقفون الثوريون

الرحال والقاص محمود أحمد السيد واألديب يوسف رجيب وعبد اهللا جدوع 

وتأييد  ،دورا بارزا في نشر الوعي العمالي وتطويره ،الخ...زاز وإبراهيم الق

من خالل اتصاالتهم بعدد من قادة ،ظهور الجمعيات العمالية والحرفية في البالد

  .)٢٧(الجمعيات وعن طريق إلقاء المحاضرات في الندوات العمالية

أقرب الفئات اهتماما , التي ضمت فئة مثقفة" جماعة األهالي"وكانت  

التي دعت الحكومة الى تشريع قانون عمالي  لكي يخفف عبء , القضايا العماليةب

كما طالبوا بسن قوانين تحمي العمال وتضمن , استغالل الشركات األجنبية للعمال

 ،إن تطور االهتمام في قضايا الطبقة العاملة . )٢٨( حقوقهم وتحدد ساعات العمل

  .المجتمع دفع بالطبقة العمالية فرض نفسها في حياة

وشاركوا , وفي الوقت نفسه لعب العمال دوراً رائداً في دعم القضايا الوطنية

فكان  ،القوى الوطنية االخرى في نضالها السياسي ضد االحتالل وقوى التبعية

وقد شاركوا  ،١٩٤٨للعمال دور فاعٌل ضد معاهدة بورتسموث في كانون الثاني 

ل في سير وثبة كانون بتماسكهم ومشاركتهم فيها بإضرابهم  والذي كان الحد الفاص
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مع فئات الشعب االخرى فسقطت وزارة صالح جبر التي أبرمت المعاهدة مع 

  .)٢٩(بريطانيا

, وآيار, نيسان, لقد عمت االضرابات العمالية خالل فترة الوثبة في أشهرآذار

وشملت االضرابات عموم العراق وكانت هذه التظاهرات منظمة كما هو في 

واجهت الحركة العمالية  إعالن  ١٩٤٨وفي ايار  ،اب عمال النفط في حديثةاضر

في فلسطين مما شل  ١٩٤٨االحكام العرفية من قبل السلطة تحت ذريعة حرب 

وبعدها  ،١٩٥١واستمر هذا الركود في نشاطها حتى عام , حركة النقابات العمالية

إذ أخذت هذه  ،ومة لكي تسمح بنشاط نقاباتهاضغطت الحركة العمالية على الحك

النقابات بتنشيط دورها وتوثيق روابط العمل بين مختلف النقابات عن طريق تشكيل 

ويكون لها دور مهم تلعبه في أحداث البلد  )٣٠(،مجلس مركزي دائم للنقابات

  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية

نية في انتفاضة تشرين الثاني شارك العمال القوى الوط, ١٩٥٢وفي عام 

التي أدت إلى سقوط حكومة مصطفى العمري وبعدها  حكومة جميل ,  الوطنية

وقد شارك العمال من خالل النشاطات الجماهيرية واإلضرابات إذ توقفت . المدفعي

معامل النسيج في بغداد وإضراب عمال النفط وعمال المطابع وعمال شركة الدخان 

بط دور الحركة العمالية في نضالها بطابع سياسي ويتبين ذلك وارت )٣١(.االهلية

الدور من ارتباط قيادات الحركة العمالية باألحزاب الوطنية التقدمية وبالذات أواخر 

العهد الملكي واتضح ذلك من المظاهرات واستمرارها وخروج العمال بمظاهرات 

  )٣٢(.١٩٥٦تشجب العدوان الثالثي على مصر عام 

قيادات الحركة العمالية أن ترتبط في جبهة االتحاد الوطني في  وقد ارتأت

وهي جبهة وطنية  ضمت أحزاب وطنية تقدمية وهي الحزب الوطني  ،١٩٥٧عام 

يبدو أن صعوبات . الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي وحزب االستقالل

ة مما تأسيس النقابات العمالية في ظل ظروف وأوضاع عانت منها الحركة العمالي

أدى إلى ازدياد مشاكل العالقة بين أرباب العمل والعمال وتأثر العمال بالحركات 
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فقد تألفت نقابات عمالية سرية أسهمت في انتفاضة , العمالية في الوطن العربي

٣٣(.١٩٥٦(  

استمر العمال بدورهم الفعال في نشاطات االحزاب الوطنية والمنظمات 

  .١٩٥٨تموز  ١٤لها في قيام ثورة وقوى الشعب االخرى حتى تكلل نضا

لقد تمسكت الطبقة العاملة في دعمها السياسي واالقتصادي للثورة وأكدت 

وأستمر تواصل قيادات الحركة العمالية في جبهة  ،على وحدتها والدفاع عن حقوقها

وقد أوضحت االفكار السياسية وتحركات بعض قادة العمال ارتباط  ،االتحاد الوطني

ولذلك  )٣٤(،في االحزاب السياسية التي شكلت جبهة االتحاد الوطنيهذه الحركة 

  .اتفقت على ضرورة حماية الثورة من المؤامرات االستعمارية والقوى الرجعية

الذي نظم العمل والنقابات و  ،١٩٥٨لسنة ) ١(صدر قانون رقم  ،بعد الثورة

االتحاد العام  وكذلك أسس, طرق تشكيل النقابات  واالعتراف بالتنظيم النقابي

لنقابات العمال، وشكلت لجان تحضيرية للمهن والصناعات وأجريت االنتخابات 

  )٣٥(.١٩٥٩التي على أثرها ظهر أول مؤتمر عمالي الذي انعقد في سنة 

ان انقسام الحركة الوطنية سبب انعكاسا سلبيا على الحركة النقابية 

الطبقة العاملة في الحصول على وعلى الرغم من االنجازات التي حققتها , العمالية

فكان االتجاه السياسي  ،إال أنها واجهت صراعا سياسيا على قيادة نقاباتها, حقوقها

مما جعل االتجاه السياسي القومي  ،السائد في داخل الحركة هو االتجاه الشيوعي

وأدى هذا الصراع الى فقدان  ،يحاول أن يأخذ دوره في قيادة الحركة العمالية أيضا

عض القيادات ذات االتجاه القومي في الحركة العمالية آنذاك أمثال عبد الرحمن ب

  )٣٦(.الخ...السراج وعبد الرحمن األعضب

أخذت الحركة النقابية منحى  ١٩٦٣) شباط ٨(رمضان  ١٤وبعد  انقالب 

وسيطرت العناصر الحزبية على قيادة  ،جديدا باتجاه سياسي يخدم أفكار البعث

وتم اقصاء كل القيادات السابقة وزج أغلب هذه القيادات في  ،يةالحركة العمال
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وحاولوا تعديل جميع قوانين العمل وأنظمته . السجون وصفيت بعضها االخر

 ،إالأن هذا الوضع لم يدم طويال ،بالشكل الذي يتناسب مع االتجاه السياسي الجديد

ت االعتقال والسجن تشرين الثاني والتي مارست أيضا حمال ١٨وذلك بقيام انقالب 

ويبدو أن . ضد قيادات الحركة العمالية المنتمين إلى القوى السياسية االخرى

رمضان  ١٤بعد انقالب , الصراعات السياسية التي تلت تفكك جبهة االتحاد الوطني

مما دفع بالقيادات العمالية من مختلف التنظيمات , قد أثر سلبيا على الحركة العمالية

يل تنظيمات سرية في جميع المعامل في العراق والتي قادت السياسية  بتشك

 ،١٩٦٦ ،١٩٦٥اضرابات واعتصامات عدة في الكثير من المعامل خالل االعوام 

  )٣٧(.١٩٦٨و  ١٩٦٧

مرة اخرى سيطرت العناصر , ١٩٦٨تموز  ١٧بعد عودة البعث في 

ة مسار اًتخدم فيه ومن ثم أخذت الحركة النقابي ،الحزبية على قيادة الحركة العمالية

وأقصيت كل العناصر التي كانت مرتبطة سياسيا في االنظمة  ،افكار الحزب الواحد

وتركزت القيادة العمالية بيد العناصر  ،السابقة من أي دور لها في الحركة العمالية

انعقد  ١٩٦٩وفي شباط . الحزبية وأصبح التنظيم النقابي مغلقا للحزب الواحد

نظيم النقابي في العراق وقد فازت القائمة العمالية التقدمية المؤتمر العام للت

عقد االتحاد العام لنقابات العمال في القطر  ١٩٧١وفي شباط  )٣٨(.االشتراكية فيه

وإن انعقاد , العراقي مؤتمره الثالث تحت شعار ترسيخ القاعدة االقتصادية للثورة

 ١٩٧٠لسنة  ١٥١رقم المؤتمر الثالث كان مصاحبا الى صدور قانون العمل 

والتي أعطت أبعادا  ،١٩٧١لسنة  ٣٩وقانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم 

إضافية في مساهمة ومسؤولية التنظيم النقابي في مجاالت عمله في مختلف 

كما انعقد المؤتمر الرابع لالتحاد العام لنقابات العمال في بغداد من  )٣٩(.النواحي

قد في وقت بلغ فيه عدد العمال المنتمين للتنظيم وقد انع ،١٩٧٤ايار  ٢٥-٢١

وفدا عماليا في  ١٥١وقد حضره اكثر من . الف عامل وعاملة ٧٥٠النقابي حولي 

وقد أوصى المؤتمر بتطوير التشريعات  )٤٠(.الدول العربية ومختلف بلدان العالم

تعزيز  العمالية والممارسات النقابية ضمن حدود المصلحة الوطنية والعمل من أجل
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موقع المسؤولية للطبقة العاملة وبخاصة قانوني العمل والتقاعد والضمان 

وأوصى بتعزيز الوحدة والعمل بين االتحاد العام للنقابات . االجتماعي وتعديالتها

العمالية وسائر المنظمات المهنية والديمقراطية مثل اتحادات الفالحين والطلبة 

  .)٤١(الثقافي  واالجتماعي للطبقة العاملة وأوصى باالهتمام بالجانب. والنساء

إن تسييس الطبقة العاملة ضمن إطار أفكار الحزب الحاكم عد من 

ولذلك , االساسيات الالزمة لضمان السيطرة على هذه الطبقة وعلى زيادة انتاجها

اعتبرت مشاركة العامل من خالل النقابات في وضع خطة االنتاج ومتابعة تنفيذها 

كنولوجيا في العمليات االنتاجية  لزيادة سرعة إنجاز العمل وتوجيهه إلى وإدخال الت

كما شجع التخصص في العمل وتوزيعه بين العمال من قبل . عمل فني وإبداعي

والسعي في تطوير قدرة العمال من خالل الدورات التدريبية , لجنة تنظيم العمل

وتوفير الخدمات الصحية  ،عملوتوضيح قانون ال ،والنقابية والمهنية التي تعقد لهم

وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية التي  ،والسكنية وسبل الوقاية من االخطار

  .)٤٢(تشجعهم على االنتاج

وتطورها إلى المسيرة اإلنتاجية واالقتصادية  لقد جاء قانون العمل لحماية

ثورة  لقد صدر هذا القانون في مطلع. مستوى الطموح من خالل عالقات االنتاج

إالأن هذا القانون عدل بإصدار قانون رقم ) ١(برقم  ١٩٥٨الرابع عشر من تموز 

فقد عدت  )٤٣(.والذي شرع مبادئ أساسية لحماية العمال, ١٩٧٠لسنة ) ١٥١(

المادة االولى العمل حقا طبيعيا لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين 

ولقاء أجر يتناسب  ،رق أو اللغة أو الديندون تمييز بسبب الجنس أو الع, الجميع

كما نصت المادة على أن العمل . مع الجهد المبذول ومع كمية االنتاج ونوعيته

والذي يجب عليه المشاركة في بناء  ،واجب مقدس على كل مواطن قادر عليه

وألزمت الدولة بضمان حق العمل للمواطنين جميعا من خالل التخطيط . المجتمع

لوطني الذي يهدف إلى تطوير التصنيع والتنمية الزراعية وإيجاد الفرص لالقتصاد ا

فقد عدت الضمان  ،أما المادة الثانية. لتشغيل القوى العاملة والقضاء على البطالة
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٤٠٠ 

االجتماعي نقطة اساسية في عالقات العمل بهذا القانون ويتم تحقيق ذلك في القطاع 

ادة الثالثة على أن العمل واإلبداع فيه وأكدت الم. االشتراكي والتعاوني والخاص

 ،وحماية وسائل االنتاج ورفع القدرة االنتاجية وتحسينها في مختلف القطاعات

وقد ركزت المادة . أساسا رئيسيا لجميع حقوق العمل وضماناته في هذا القانون

 الرابعة على ضمان حرية التنظيم النقابي وتعهد الدولة بإيجاد كافة الضمانات التي

وحماية حقوقها وإعداد هذه  ،تساعد الحركة العمالية على أداء دورها في العمل

الطبقة للمشاركة في التخطيط االقتصادي وإدارة المشاريع االنتاجية والمساهمة في 

وبينت المادة الخامسة  على أن تكون وحدة الطبقة  )٤٤(.تنفيذ وإنجاح خطط التنمية

لكي تتحدى واقع التجزئة  ،اريخية أصيلةالعاملة العربية حقيقة موضوعية ت

  .)٤٥(وتتخطاه

التي شملت على عقد العمل  ،وقد ضمن قانون العمل جوانب أخرى عديدة

وقضاء  ،واإلجازات واألعياد ،وأوقات العمل والراحة ،واألجور وتحديدها ،وانتهائه

عالقات وتضمنت هذه المحتويات مواد قانونية تنظم . والمكافئات والعقوبات ،العمل

  .)٤٦(العمل

, ١٩٧١لسنة  ٣٩وصدر قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم 

الذي أريد فيه تحقيق الضمان االجتماعي ليشمل افراد الطبقة العاملة العراقية كافة 

وهدف هذا القانون . داخل وخارج العراق والعاملين العرب في داخل العراق

ات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة بضمان تهيئة الظروف وتوفير الخدم

وقد أورد قانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم . اجتماعيا ومهنيا نحو االفضل

  :وهي كما يلي ،الجوانب االساسية لتحقيق الضمان االجتماعي ،١٩٧١لسنة  ٣٩

 .الضمان الصحي .١

 .ضمان اصابات العمل .٢

 .ضمان التقاعد .٣

 . )٤٧(ضمان الخدمات .٤
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ذا القانون إلى تحقيق ضمان إصابات العمل والتقاعد وقد هدف ه

وبهذا القانون قد  ،والخدمات عن طريق مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي 

وأصبح قيام . وضع اسساً رصينة في بناء نظام عام للضمان االجتماعي في العراق

ا القانون وإن هذ ،هذه المؤسسة بهذه الخدمات ملزما بما تتطلبه الحماية االجتماعية

  .لها دورمهم في إدارة هذه المؤسسة وتطويرها ،جعل الطبقة العاملة بإدارة نقاباتها
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 الحركة العمالية في العراق

٤٠٢ 

  الخاتمة  

إن التطور الصناعي في العراق بعد الحرب العالمية االولى قد نتج عنه  .١

وتركزت دعواتها بالمطالبة  ،تبلور للحركة العمالية وتحديد اتجاهاتها الطبقية

 .ا المشروعة وتأسيس نقاباتهابحقوقه

بقي العمل النقابي , ١٩٢٩على الرغم من تأسيس أول جمعية عمالية في  .٢

إال أن االضرابات ، ومارس نشاطه بشكل ضعيف وغير مشروع, محدودا

وجعلهم أكثر تحركا  العمالية قد زادت الوعي والحس السياسي لدى العمال

 .الجتماعيةمع تطور االوضاع االقتصادية والسياسية وا

لقد أكدت الحركة العمالية في العهد الملكي اشتراكها في االنتفاضات الوطنية  .٣

وأسهموا بدور مهم في الحركة , كافة ضد االستعمار واالستغالل والتسلط

 .الوطنية التي خاضت نضاال ضد الحكومات الرجعية في تلك الفترة

اً مهماً في نشر الوعي دور) ذو االفكار االشتراكية(لعب المثقفون الثوريون  .٤

من خالل اتصالهم بقيادات الحركة  ،العمالي وتأييد ظهور الجمعيات العمالية

وساعد اهتمام المثقفين من جماعة االهالي بالقضايا العمالية وطالبوا . العمالية

مما دفع بالعمال فرض , الحكومة بسن قوانين تحمي العمال وتضمن حقوقهم

وأخذت أغلب القيادات العمالية منحى سياسياً في  ،انفسهم في حياة المجتمع

حركتهم لتحقيق أهدافهم متماشية مع مصلحة جميع  فئات الشعب الهادفة الى 

واستمروا بدورهم الفعال في نشاطات االحزاب الوطنية  ،الحرية واالستقالل

تموز  ١٤والمنظمات وقوى الشعب االخرى حتى تكلل نضالها في قيام ثورة 

١٩٥٨. 

وقد  ،مر تواصل قيادات الحركة العمالية في جبهة االتحاد الوطنياست .٥

هذه ، ارتباط أوضحت االفكار السياسية وتحركات بعض قادة العمال

 . االحزاب السياسية التي شكلت جبهة االتحاد الوطني

على الرغم من االنجازات التي حققتها الطبقة العاملة بعد الثورة وخصوصا  .٦

إال أن  ،الذي نظم العمل والنقابات ،١٩٥٨سنة ل) ١(صدور قانون رقم 
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إذ واجهت  ،االنقسام الذي حصل في الحركة الوطنية انعكس سلبيا عليها

فكان االتجاه الشيوعي هو السائد في  ،صراعا سياسيا على قيادة نقاباتها

مما جعل االتجاه السياسي القومي يحاول ان يأخذ دوره في  ،داخل الحركة

مما أدى إلى فقدان بعض قياداتها ذات االتجاه  ،ماليةقيادة الحركة الع

 . القومي

منحى جديداً باتجاه ، ١٩٦٣رمضان  ١٤أخذت الحركة النقابية بعد انقالب  .٧

يخدم أفكار حزب البعث الحاكم وسيطرت العناصر الحزبية على قيادة 

ة تشرين والذي فيه أخذت الحركة العمالي ١٨إال أن انقالب  ،الحركة العمالية

منحى سياسياً اخر يخدم أفكار حركة القوميين العرب واإلطاحة بالقيادات 

وأدى هذا  ،العمالية المنتمية إلى القوى السياسية االخرى وزجها في السجون

مما دفع بالقيادات العمالية  ،الصراع السياسي إلى تفكك جبهة االتحاد الوطني

رية في جميع المعامل من مختلف التنظيمات السياسية بتشكيل تنظيمات س

, ١٩٦٥والتي قادت اضرابات عدة واالعتصام في المعامل خالل السنوات 

 .١٩٦٨و , ١٩٦٧, ١٩٦٦

سيطرت العناصر الحزبية على قيادة  ،١٩٦٨تموز  ١٧بعد عودة البعث في  .٨

وأقصيت كل العناصر التي كانت مرتبطة سياسيا في  ،الحركة العمالية

وجرى تسييس الطبقة   ،ها في الحركة العماليةاالنظمة السابقة من أي دور ل

العاملة ضمن إطار أفكار الحزب الحاكم والذي عد من االساسيات الالزمة 

وشهد التنظيم النقابي تطورات جدية في . لضمان السيطرة على هذه الطبقة

حيث إذ شهد التنظيم النقابي  ،السيطرة المركزية على شؤون الطبقة العاملة

وشكل التنظيم االداري لالتحاد , ة العمال وتنظيمهم االداريتمسكا في وحد

وأصدر القوانين  ،وتبنى المؤتمرات العمالية ،العام لنقابات العمال في العراق

وقانون التقاعد  ١٩٧٠لسنة  ١٥١العمالية وبشكل خاص قانون العمل رقم 

 .١٩٧١لسنة  ٣٩والضمان االجتماعي للعمال رقم 
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  الهوامش

  .٣٦ت ص .د ،ربع قرن من الحركة النقابية في العراق ،د الجبارطالب عب )١(

ومحمد سلمان  ،٧- ٦ص  ،١٩٧٤ ،بغداد ،الحركة النقابية في العراق ،حميد جاع)٢(

 .٢٨٣ص  ،بيروت ،التطور االقتصادي في العراق ،حسن

 ،ترجمة الدكتور محمد عزيز والدكتور خطاب العاني ،تصنيع العراق ،كاتلين النكي)٣(

 . ٧٧ص  ،١٩٦٣،دادبغ

دار الرشيد  ،التكون وبدايات التحرك, الطبقة العمالية العراقية, كمال مظهر احمد )٤(

و عبد الرزاق  ١٥المصدر السابق ص  ،وحميد جاعد ،١٨٩ص  ،١٩٨١ ،بغداد ،للنشر

كلية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ١٩٥٨-١٩٢٢تاريخ الحركة العمالية  ،مطلك الفهد

 . ١٥٦ص  ،١٩٧٧-القاهرةجامعة -اآلداب

 .٤٨ص  ،المصدر السابق ،طالب عبد الجبار )٥(

  .٣٦- ٣٥ص  ،نصف قرن من تاريخ الحركة النقابية في العراق، صادق قدير الخباز)٦(

وعبد  ،١٨٩ص  ،المصدر السابق, وكمال مظهر احمد ٣٩ -٣٥ص , المصدر السابق)٧(

  . ٥٢ص  ،دليل المملكة العراقية ،الرزاق الهاللي

المؤسسة العربية  ،بيروت ،تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق ،عبد الغني المالح)٨(

  .٨٤ص  ،١٩٨٠ ،للدراسات والنشر

 .١٣٧ص  ،١٩٦٦ ،بيروت ،٣ج  ،تاريخ الوزارات العراقية ،عبد الرزاق الحسني)٩(

 .المصدر السابق ،عبد الرزاق الحسني)١٠(

 .٨٥ص  ،المصدر السابق،عبد الغني المالح)١١(

  .٣٦ص  ،١٩٧٦ ،بيروت ،تاريخ الطبقة العاملة في العراق ،رزاق ابراهيم حسن)١٢(

  .٣٧ص  ،المصدر السابق ،رزاق ابراهيم حسن )١٣(

 .٤٤ص  ،المصدر السابق،طالب عبد الجبار )١٤(

 . ٣٧- ٣٦ص  ،تطور الحركة النقابية في العراق ،هاشم علي محسن)١٥(

 ،دار الحرية،١٩٧٥-١٩٦٨قة العاملة العراقية تاريخ الطب ،خالد محسن الراوي)١٦(

 .٤٨ص ,١٩٨٢, بغداد

  .٣٧ص , الحركة النقابية في العراق, حميد جاعد )١٧(
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- ٧ص  ،١٩٥٥ ،صيدا ،بيروت ،تاريخ الوزارات العراقية ،عبد الرزاق الحسني)١٨(

١٧ .  

 .٤٠ص , التطورات السياسية في العراق ،جعفر حميدي)١٩(

ص  ،المصدر السابق ،وحميد جاعد ٤٤ص ،المصدر السبق ،طالب عبد الجبار )٢٠(

٤٠ . 

ص  ،المصدر السابق ،خالد محسن الراويو ،٤١ص  ،المصدر السابق ،حميد جاعد )٢١(

٥٥ .  

 . ٥٦- ٥٥ص  ،المصدر السابق ،خالد محسن الراوي )٢٢(

 . ٢٢٥ص , المصدر السابق ،كمال مظهر احمد )٢٣(

ن الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي ياسي، سامي عبدالحافظ القيسي )٢٤(

 ،المصدر السابق, وكمال مظهر احمد ،١٤٤ص  ،١٩٧٥, بغداد, ٢ج , ١٩٣٦-١٩٢٢

 .٢٢٨ص 

  .٢٣١ص  ،المصدر السابق ،كمال مظهر احمد )٢٥(

  .٣٦-٣٤ص  ،المصدر السابق)٢٦(

  .٢٤٧- ٢٤٣ص  ،١٩٧٩ ،بغداد ،جماعة األهالي في العراق ،فؤاد حسين الوكيل )٢٧(

  .نفس المصدر السابق) ٢٨(

 .٤٥ص  ،المصدر السابق ،طالب عبد الجبار )٢٩(

المصدر  ،وحميد جاعد ،٩٨-٩٧ص  ،المصدر السابق ،رزاق ابراهيم حسن )٣٠(

  .٤٢ص  ،السابق

 .١٠٨-١٠٦ص  ،المصدر السابق ،رزاق ابراهيم حسن )٣١(

 .٦٩, ٢٩, ٢ ،المصدر السابق ،هاشم علي محسن)٣٢(

وعبد الرزاق  ،٩٠ص  ،نصف قرن من تاريخ الحركة العمالية ،قدير الخباز صادق)٣٣(

  .٦٢٣ص  ،تاريخ الحركة العمالية ،مطلك الفهد

 .١٢٨ص  ،المصدر السابق ،رزاق ابراهيم حسن )٣٤(

 .٢٠ص  ،الحركة النقابية في العراق ،لجنة مؤسسة الثقافية العمالية )٣٥(

 . ١٣٠ص  ،العاملة في العراق تاريخ الطبقة ،رزاق ابراهيم حسن )٣٦(

 .١٤١ص  ،المصدر السابق ،رزاق ابراهيم حسن )٣٧(



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون االول (عشر  التاسعالعدد  

 الحركة العمالية في العراق

٤٠٦ 

 .١٩٦٩ ،بغداد ،االتحاد العام لنقابات العمال في القطر ،وثائق المؤتمر الثاني )٣٨(

 .١٩٧٢ ،بغداد ،االتحاد العم لنقابات العمال في القطر،وثائق المؤتمر الثالث )٣٩(

- ٢١بغداد من  ،القطر العراقي -التحاد العام لنقابات العمالوثائق المؤتمر الثالث ل )٤٠(

 .١٩٧٤ايار  ٢٥

 .٢٦٧-٢٥٩ص  ،المصدر نفسه) ٤١(

محاضرة الدكتور  -٥٩و  ٥٨ص  ،المؤتمر الثالث للجان تنظيم العمل المشتركة )٤٢(

 .قيس سعيد الفهادي منشورة ضمن وقائع المؤتمر

  .١٩٧٠لسنة  ١٥١رقم  -ل وتعديالتهقانون العم: للمزيد من التفاصيل انظر )٤٣(

  .١٧ص  ،١٩٧٠لسنة  ١٥١رقم  -قانون العمل وتعديالته )٤٤(

 .نفس الصدر السابق )٤٥(

 .نفس المصدر السابق )٤٦(

  .١٩٧٨ ،بغداد ،١٩٧١لسنة  ٣٩قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم )٤٧(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون االول (عشر  التاسعالعدد  
٤٠٧ 

 ماجد سلمان حسين.د 

  المصادر
دار الرشيد  ،التكون وبدايات التحرك ،عمالية العراقيةالطبقة ال ،كمال مظهر ،احمد ـ١

 .١٩٨١بغداد ،للنشر

 .١٩٧٤ ،بغداد ،الحركة النقابية في العراق ،حميد ,جاعدـ ٢

 .١٩٧٦ ،بيروت ،تاريخ الطبقة العاملة في العراق ،رزاق ابراهيم ,حسنـ ٣

 . ١٩٦٤ ،بيروت ،التطور االقتصادي في العراق ،محمد سلمان ,حسنـ ٤

 .١٩٥٥ ،صيدا ،بيروت، تاريخ الوزارات العراقية ،عبد الرزاق ,الحسنيـ ٥

 .١٩٦٦ ،بيروت ،٣ج  ،تاريخ الوزارات العراقية, عبد الرزاق ،الحسنيـ ٦

 .١٩٧٦ ،النجف ،التطورات السياسية في العراق ،جعفر ،حميديـ ٧

 ،ادبغد ،نصف قرن من تاريخ الحركة النقابية في العراق ،صادق قدير،الخبازـ ٨

١٩٧١. 

 ،دار الحرية ،١٩٧٥- ١٩٦٨تاريخ الطبقة العاملة العراقية  ،خالد محسن ,الراويـ ٩

 .١٩٨٢،بغداد

 .ت.د ،بغداد ،ربع قرن من الحركة النقابية في العراق, طالب ،عبد الجبارـ ١٠

رسالة دكتوراه  ١٩٥٨- ١٩٢٢تاريخ الحركة العمالية ،عبد الرزاق مطلك ،الفهدـ ١١

 .١٩٧٧-جامعة القاهرة- ية اآلدابكل ،غير منشورة

ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي ،  سامي عبدالحافظ ،القيسيـ ١٢

 .١٩٧٥ ،بغداد ،٢ج  ،١٩٣٦-١٩٢٢

ترجمة الدكتور محمد عزيز والدكتور خطاب  ،تصنيع العراق ،كاتلين ،النكيـ ١٣

 .١٩٦٣ ،بغداد ،العاني

 .ت. د ،بغداد ،حركة النقابية في العراقتطور ال, هاشم علي ،محسنـ ١٤

المؤسسة  ،بيروت ،تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق ،عبد الغني ،المالحـ ١٥

 .١٩٨٠ ،العربية للدراسات والنشر

 .ت. د ،بغداد ،دليل المملكة العراقية, عبد الرزاق ،الهالليـ ١٦

 .١٩٧٩ ،دابغد ،جماعة األهالي في العراق ،فؤاد حسين ,الوكيلـ ١٧

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون االول (عشر  التاسعالعدد  

 الحركة العمالية في العراق

٤٠٨ 

  الوثائق 
 .١٩٧٦ ،بغداد, ،٢ط  ،الحركة النقابية في العراق ،لجنة مؤسسة الثقافية العماليةـ ١

 .١٩٦٩ ،بغداد،االتحاد العام لنقابات العمال في القطر ،وثائق المؤتمر الثانيـ ٢

 .١٩٧٢ ،بغداد ،االتحاد العم لنقابات العمال في القطر ،وثائق المؤتمر الثالث ـ ٣

-٢١بغداد من  ،القطر العراقي -ثائق المؤتمر الثالث لالتحاد العام لنقابات العمالوـ ٤

 .١٩٧٤ايار  ٢٥

 .١٩٧٦ايار  ،بغداد ،المؤتمر الثالث للجان تنظيم العمل المشتركةـ ٥

 .١٩٧٠لسنة  ١٥١رقم  -قانون العمل وتعديالتهـ ٦

  .١٩٧٨ ،بغداد ،١٩٧١لسنة  ٣٩قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم ـ ٧

  
 

  

  

  

  


