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 تاريخ الحركة العمالية في العراق

 
 .د.إبراهيم خليل العالفأ

 جامعة الموصل-مدير مركز الدراسات اإلقليمية 
 

  البحث مستخلص
بةالتطررات التةي حةدمت مةذ موةخ أراخةر ال ةرذ  ارتبطت الحركةة العماليةة فةي العةراق 

تةي ابتةدأت التاسع عشر  رالسيما فيما يتعلق باإلصةالحات العمماويةة رحركةة التحةديث ال
مةةذ  فةةي الدرلةةة العمماويةةة رالراليةةات العرابيةةة التابعةةة لرةةا رمةةدح تةة مير تلةة  اإلصةةالحات

الوراحي االبتصادية راالجتماعية رالسياسية رخاصة في تغير العالبة بيذ شيرخ ال بائل 
وةةدماا االبتصةةاد العرابةةي بالسةةرق الرأسةةمالية إرالفالحةةيذ رممةةا فاد فةةي تخلخةةل العالبةةة 

ى ابتصاد السرق رجاء ظررر الوفط  رترسع موشةات السةك  الحديةد رمعامةل رتحرله ال
الجيش رما افرفه خلة  مةذ تحةرالت أبرفهةا ظرةرر طب ةة عاملةة عرابيةة اسةتطاعت سةوة 

مةذ توظةةيم وفسةةرا فةةي اتحةةاد الصةةوائع العرابةةي رل ةةد تطةةررت التوظيمةةات العماليةةة  9999
ل ةةرح السياسةةية اامةةر الةةخ  لكةةذ ممةةا يلسةةف لةةه إورةةا ربعةةت تةةحية الصةةراعات بةةيذ ا

أبعدها فةي كميةر مةذ ااحيةاذ عةذ ممارسةة دررهةا المروةي رالو ةابي رالدراسةة تتةابع كةل 
خلةة  رتطمةةى الةةى أذ ي خةةخ عمةةال العةةراق المبةةادرم ريطةةرررا توظيمةةاترم الو ابيةةة لتوحةةر 

 موحى مرويا ح ي يا.
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منتتأ اوا تتر  بتتالتطورات التتتي حتتد ت ارتبطتتت الحركتتة العماليتتة فتتي العتتراق 
والستتتتيما فيمتتتتا يتعلتتتتق باإلصتتتتححات الع مانيتتتتة وحركتتتتة  القتتتترت التاستتتت    تتتتر 

التحديث التي ابتدات في الدولة الع مانية والواليات العراقية التابعة لها ومدى 
تأ ير تلك اإلصححات و اصتة فتي مجتال إصتحا ناتاا ا،راتتي  وتطبيتق 

ن تتت اء البنتتتوك واهتتتور طبقتتتة قتتتانوت الواليتتتات وتألأتتتل راأل المتتتال ا،جنبتتتي وا 
وستتطأ ا تتأت تبحتتث لهتتا  تتت دور سياستتي  وا تتتحل العحقتتة فتتي المجتمتت  
العراقي بعد تملك  يوخ الع ائر والمحكتيت الأتائبيت لاراتتي وتأيتر العحقتة 

  .بيت ال يخ وافراد   يرته في الديرة
تمتتوز  42وممتتا زاد فتتي حتتدة العحقتتة وتأيراتتا حتتدوث ال تتورة الدستتتورية فتتي 

وتنتتامي  0919-0881وستتقوط ناتتاا حكتتا الستتلطات  بدالحميتتد ال تتاني  0918
وتأستتيأل احتتزام وجمعيتتات تنتتادال باالستتتقحل وت تتكيل دول  ال تتعور القتتومي 

وكتتات للحتترم العالميتتة ا،ولتتأ ود تتول الدولتتة الع مانيتتة للحتترم إلتتأ  .قوميتتة
جانم ا،لمتات والتدول الوستطأ تتد بريطانيتا وحلي اتهتا ا تر كبيتر فتي ستقوط 

 0908ولواليتتة بأتتداد  0902الدولتتة الع مانيتتة واحتتتحل بريطانيتتا لواليتتة البصتترة 
واهور العراق دولة حدي ة مؤل ة مت الواليات الت حث   1918ولوالية الموصل

وتأسيأل الجيش العراقي ومبايعة ا،مير فيصل بت ال ريف حسيت ملكا  لأ 
)البرلمتتتتتات(  واجتتتتتراء انت ابتتتتتات المجلتتتتتأل التأسيستتتتتي  0940العتتتتتراق فتتتتتي  م 

وتنتتامي الحركتتة الوطنيتتة وتطتتور الصتتحافة وصتتدور قتتانوت لت تتجي  الصتتنا ة 
وتطتتتور الزرا تتتة والتجتتتارة وانقستتتاا المجتمتتت  إلتتتأ  تتتحث طبقتتتات ا،ولتتتأ  ريتتتة 

  .فقيرةوال انية متوسطة وال ال ة 
لقتتتد كتتتات للتأيتتترات التتتتي  تتتهداا المجتمتتت  العراقتتتي و اصتتتة بعتتتد انتتتدما  

قتصاد الراسمالي منأ اوا ر القرت التاس    تر واتستا  االقتصاد العراقي باال
حركة االستيراد والتصدير وغزو السل  والبتائ  ا،وربية للسوق العراقية ا تر 
كبيتتتر فتتتي تأيتتتر طبيعتتتة االقتصتتتاد العراقتتتي متتتت اقتصتتتاد طبيعتتتي يعتمتتتد  لتتتأ 

 .اإلنتا  لسد الحاجة المحلية إلأ اقتصاد السوق الأال يعتمد الربح
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 في احداث كل تلك التأيرات  وامتل دا ليتة وا ترى  ارجيتة.وقد اسهمت 
بتتتترزت اتتتتاارة ن تتتتوء واتستتتتا  تجتتتتارة  0819فبعتتتتد افتتتتتتاا قنتتتتاة الستتتتويأل ستتتتنة 

التصدير إلأ اوربا وكانت صادرات العراق تتم ل بالحبوم والصوف والجلتود 
والحيوانتتتتات الحيتتتتة ومنهتتتتا ال يتتتتول والموا تتتتي واتجتتتته التجتتتتار ا،وربيتتتتوت إلتتتتأ 

فتتتي العتتتراق و اصتتتة فتتتي مجتتتال البنتتتوك وجعتتتل العتتتراق كلتتته منتجتتتا  االستتتت مار
وكات لنمو تجارة التصدير ا ر كبير في ن تور  .لل امات وسوقا لمصنو اتها

طبقتتة وستتطأ  راقيتتة اقتترم متتا تكتتوت التتأ الطبقتتة البرجوازيتتة وكانتتت  تتريحة 
الم ق تتيت متتت تتتمنها تتتد و إلتتأ اجتتراء تأييتتر البنيتتة االقتصتتادية واالجتما يتتة 

فستاا  ل قافية.وا فتح  ت المطالم الم رو ة فتي تعزيتز حركتة االستتقحل وا 
 .المجال لل ئات وال رائح المحرومة لكي تنال حقوقها  وتعبر  ت تطلعاتها

لتتتألك لتتتا يكتتتت غريبتتتا ات يتتتتطل  البرجوازيتتتوت  و اصتتتة المتتتؤمنيت متتتنها 
امتتتوا بتتتال كر اليستتتارال  بتبنتتتي مطالتتتم العمتتتال والحتتترفييت التتتأيت حتتتاولوا ات ين

جتتتتل وحتتتتدتها وتطالتتتتم بحقتتتتوقها اان ستتتتها فتتتتي جمعيتتتتات واحتتتتزام تعمتتتتل متتتتت 
صتدار قتوانيت وت تريعات تحمتي  و اصة حقها في الحريتة والتناتيا النقتابي وا 

 .مصالحها وتؤمت مستقبلها في صن  القرار السياسي لبحداا
وبتتدء ان تتتاا االقتصتتاد  لقتتد  تتهد العتتراق منتتأ اوا تتر القتترت التاستت    تتر 

 لأ السوق الراسمالية االوربيتة نتيجتة حركتة اإلصتححات الع مانيتة الع ماني 
)قانوت الطابو( والنقل والصنا ة تأسيأل معامل صتأيرة  في مجاالت ا،رض

اتتتتأا فتتتتتح  تتتتت المعامتتتتل التتتتتي ان تتتتأاا الجتتتتيش  للتتتت لل والنستتتتيل والطتتتتابوق.
ومعامل السكك الحديد في ال تالجية ومعامتل  اصتة ان تأاا القطتا  ال تا  

 واناك مت المدت العراقية و اصة الكبرى منها بأداد والموصل والبصترة.انا 
البصترة قبتل الحترم العالميتة ا،ولتأ يقتف م تاال  ااتاليولعل ما قاا به بعض 

ونقصد إن اء معامل للدباغة الحدي ة ومعمل لحزا  روق السوأل   لأ ألك.
البصترة  كما تأسست  ركة لتجارة المراكم وا رى للنقتل فتي بقصد التصدير.

 .0891حوالي سنة 
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د لتتتت الستتتيارات العتتتراق فتطتتتورت اطتتترق المواصتتتحت ونمتتتت  8098وفتتي 
المتتدت واتستتعت اطرافهتتا  وتأسستتت  تتركات لنقتتل البتتتائ  والمستتافريت .كمتتا 
تأسستتت مطتتاب  حدي تتة فتتي الموصتتل وبأتتداد والبصتترة و نتتدما قامتتت الحتترم 

ملحقة بها مسابك  العالمية ا،ولأ كات في العراق بتعة   ر مطبعة حدي ة
وستتر ات متتا  .وصتتقل وتجليتتد وتهتتأيم يعمتتل فيهتتا  تتدد البتتأأل بتته متتت العمتتال

وجدت المكائت الحدي ة طريقها إلأ المدت العراقيتة ومتت اتأل المعامتل معامتل 
لل لل ومطاحت حدي ة ومعامتل لصتن  الميتال الأازيتة ومعامتل للنستيل ومعامتل 

القا تتتدة الرئيستتة للصتتتنا ة لصتتن  الطتتتابوق لكتتت اإلنتتتتا  الحرفتتي اتتتل يؤلتتف 
الوطنيتتتة فتتتي مرحلتتتة متتتا قبتتتل الحتتترم العالميتتتة ا،ولتتتأ. ومتتتت انتتتا فقتتتد انتتتتاا 

المهتت فتي تنايمتات مهنيتة ترجت  بجتأوراا التأ العصتور  واصتحامالحرفيوت 
الوستتتتتطأ االستتتتتحمية تعتتتتترف باالصتتتتتناف ومنهتتتتتا صتتتتتنف ال  تتتتتابيت وصتتتتتنف 

  .الصاغة وصنف العحفيت وصنف السراجيت
ادا  لتتأ ماكتبتته االستتتاأ التتدكتور كمتتال ماهتتر احمتتد فتتي ونستتتطي  ا تمتت

التكتوت وبتدايات التحترك ا المن تور  :كتابه الموستوا  االطبقتة العاملتة العراقيتة
ات نل تتت  الميتتتاديت التتتتي ت تتتكلت متتتت  حلهتتتا الطبقتتتة العاملتتتة  0980ستتتنة 

المعامتل الحكوميتة والعستكرية ومنهتا معامتل الحتدادة فتي   العراقية ب حث اتي
مير انتتة بتتالكرخ ومعامتتل النقتتل النهتترال والمعامتتل التتتي رافقتتت إن تتاء بعتتض الد

 -كتانوت االول  04السدود ومنهتا ستدة الهنديتة اتأا الم ترو  التأال افتتتح فتي 
وا تتتأل فيتته  متتاال ك يتتريت تتتراوا  تتدداا بتتيت ا،لتتف وال ح تتة  0901ديستتمبر 

نا ة  الف  امتتتل فتتتي ا، متتتال الترابيتتتة وحتتتداا وحتتتوالي التتتف  امتتتل فتتتي صتتت
اآلجتتر التتأال يتطلبتته الم تترو . والمعامتتل ا،اليتتة والمعامتتل ا،جنبيتتة و اصتتة 
المتعلقة بالنقتل النهترال ك تركة بيتت اللتنل المعروفتة التتي يرجت  تأسيستها إلتأ 

 .0821 سنة
و حل الحرم العالميتة ا،ولتأ  تانأ العمتال متت  تاف العتيش ولتا يكتت 

ال ي تتاركوت اآلبتتاء العمتتل انتتاك تحديتتد لستتا ات العمتتل وكتتات النستتاء وا،ط تت
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فتتتتتي اتتتتتروف صتتتتتعبة للأايتتتتتة .وقتتتتتد قتتتتتدر  تتتتتدد العمتتتتتال العتتتتتراقييت التتتتتدائمييت 
والموستتمييت فتتي تلتتك ال تتترة بع تترات ا،لتتوف لتتألك اصتتبح لهتتا وزت كمتتي فتتي 
تركيبتتتتتتة المجتمتتتتتت  العراقتتتتتتي .ويقينتتتتتتا ات العمتتتتتتال ك تتتتتتريحة اجتما يتتتتتتة تتتتتتتأ رت 

حل العمتتتال العتتتراقييت بتتتاالحتحل البريطتتتاني ولتتتا يقصتتتر المحتلتتتوت فتتتي استتتتأ
اب ت  استتتأحل حتتتأ كتتات  لتتأ العامتتل ات يوقتت  تعهتتدا يؤكتتد فيتته انتته اليمتتان  
فتتي تعرتتته إلتتأ القتتانوت العستتكرال ا تبتتارا متتت تتتاريخ استتت دامه فتتي م تتاري  
المحتلتتتيت و اصتتتة فتتتي الستتتكك الحديتتتد والحتتتدادة والتنايتتتف وقيتتتادة الستتتيارات 

ر متدنيتتة ولتتا يمنتت  اتتأا العمتتال وصتتنا ة الطتتابوق والقتتوارم وقتتد كانتتت ا،جتتو 
مت ات يكوت لديها حتأل وطنتي معتاد لحنكليتز وت تير الو تائق المتداولتة  تت 

ومت  0901تحركات معادية لححتحل في البصرة مت قبل  مال الميناء سنة 
 تتامح تركتتوا العمتتل وقامتتت ستتلطات  251 متتال فتتي العمتتارة زاد  تتدداا  تتت 
  تترات متتنها فتتي الستتجت . ومتتت الأريتتم االحتتتحل ب تتتح النتتار  لتتيها واود  

ات يتعتتاوت محكتتوا المتتدت متت  المحتلتتيت فتتي قمتت  العمتتال ومستتا دة الستتلطات 
 . المحتلتتتتتتتة  لتتتتتتتأ إ تتتتتتتادة متتتتتتتت تبقتتتتتتتأ متتتتتتتت العمتتتتتتتال إلتتتتتتتأ العمتتتتتتتل قستتتتتتترا

ومتتتت الطبيعتتتي ات تستتتا د كتتتل تلتتتك الاتتتروف العمتتتال العتتتراقييت  لتتتأ إدراك 
بتتتة بحقتتتوقها وتلتتتك مرحلتتتة واإلحستتتاأل بحتتتاجتها إلتتتأ التكتتتتل والمطال واقعهتتتا 

 .مهمة مت مراحل تاريخ الحركة العمالية العراقية
 تتهد العتتراق نهتتتة وطنيتتة باتجتتال  1921 بعتتد ت تتكيل الدولتتة العراقيتتة ستتنة

الد وة إلأ تطوير الصنا ة والزرا تة وت تجي  التعلتيا وتنميتة الحتأل التوطني 
 ولتتتتتتتتتتا يكتتتتتتتتتتت العمتتتتتتتتتتال بعيتتتتتتتتتتديت  تتتتتتتتتتت تلتتتتتتتتتتك النهتتتتتتتتتتتة فأبتتتتتتتتتتتداوا. والقتتتتتتتتتتومي

يطتالبوت بحقتوقها  -وبالتعاوت مت  الم ق تيت متت أوال االتجااتات اليستارية  -
 متتتتة  وامتتتتل  اتويقينتتتتا  وقتتتتد كانتتتتت البدايتتتتة مطتتتتالبتها بتأستتتتيأل نتتتتاد للعمتتتتال.

اسهمت في نتتو  ال تروط الحزمتة لتدف  العامتل العراقتي إلتأ التحترك ويتأتي 
لتتأال الوتتت  االقتصتتادال الصتتعم والمتتتردال فتتي المقدمتتة إلتتأ جانتتم التطتتور ا

 هدته الحركة الوطنية العراقية وتبلور توجهاتها المعادية لحستعمار وما كات 
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 تتتت تحركتتتات العمتتتال فتتتي بعتتتض البلتتتدات ومنهتتتا  ا بتتتاريستتتمعه العمتتتال متتتت 
يتتترات واليونتتتات. الحكومتتتة رفتتتتت طلتتتم  اتومتتتت الم ارقتتتات  مصتتتر وتركيتتتا وا 

  ومحيتتي تأستتيأل نتتاد للعمتتال العتتراقييت تقتتدا بتته كتتل متتت محمتتد صتتالح القتتزاز
الديت محمد  وقاسا  باأل  واا  مال يعملوت في السكك والمعمل العسكرال 

ولا يقف ا،مر  ند اتأا الحتد بتل اقتدمت دائترة الستكك  0942في اوا ر سنة 
كما اوق ت متا يستتحقه  . لأ نقل احد مقدمي الطلم الأ  ار  دائرة السكك 

ولتا  نواد  اصة بها. لما ات العمال ا،جانم كانت لديها  اآل ر مت زيادة 
نمتا تقتدموا فتي مطلت  ستنة  بطلتم  0949ي ت اأا في  تد مقدمي الطلم وا 

وقتتتتتد اتتتتتتطرت وزارة . اتأستتتتتيأل جمعيتتتتتة بأستتتتتا  اجمعيتتتتتة اصتتتتتحام الصتتتتتنائ 
 0949تمتتوز  41وفتتي  0949الدا ليتتة إلتتأ إجازتهتتا فتتي ا،ول متتت تمتتوز ستتنة 

 : تالياجتمعت الهيئة العامة لتنت م قيادة للجمعية  لأ النحو ال
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 .محمد مصط أ مححا في المعمل العسكرال سكرتيرا .3

 .نعيا فتوحي ميكانيكي في السكك امينا للصندوق .4

 .يوسف السيد طه  امل ميكانيك بالسكك مراقبا  اما .5

 .كرال  توا مسا دا بدالجبار سلمات ميكانيكي بالمعمل العس .6

  .محيي الديت محمد  امل بالسكك  توا مسا دا  .7
وات أت الجمعية سينما رويال مقرا مؤقتا لها  ا صار لها مقرا  اصتا فتي 

  .الحيدر انة فيما بعد

وقتتتد حتتتدد  متتتادة. 19فصتتتول و 9كتتتات للجمعيتتتة ناتتتاا دا لتتتي مؤلتتتف متتتت 
 ي وات التاليومتتت ل السياستتتيتابتعاداتتتا  تتتت العمتتت واكتتتدالناتتتاا ااتتتداف الجمعيتتتة 

د تتتل للجمعيتتتة بالتتتديت وات غايتهتتتا الوحيتتتدة ا تهتتتأيم اصتتتحام الصتتتنائ  متتتت 
الوجهة ا، حقية والصنا ية واالجتما ية ون تر مبتادا اآلدام ال اتتلة بتيت 

وقتتتد ت طتتتت الجمعيتتتة حتتتدود الناتتتاا وانحتتتازت للتتتوطت واكتتتدت  لتتتأ  إفراداتتتاا.
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ا الدفا   ت حقوق العمال غايتها الحقيقية  إتلسات مؤسسيها و اصة القزاز 
وقتتد قامتتت  والك تتاا دوت مطتتاليبها وصتتيانة مصتتالحها متتت كتتل  ابتتث... ا.

الجمعية بدور مها في تطوير الحركة العمالية في العراق وكات القستا ا،كبتر 
متتت قا تتدتها مؤلتتف متتت  متتال الستتكك التتأيت كتتانوا يعتتانوت متتت م تتاكل كبيتترة 

  .اسوة بعمال المصان 
الجمعيتة والحركتة العماليتة العراقيتة وقعتت تحتت تتأ ير  ومما يؤستف لته ات

 تتتدد متتتت الم ق تتتيت المتتترتبطيت بتتتا،حزام اليستتتارية و اصتتتة الحتتتزم ال تتتيو ي 
وفيمتا بعتتد حتتزم البعتتث ممتتا افقتداا   صتتيتها النقابيتتة واوقعهتتا فتتي ا تتكاالت 

  .ك يرة لا تكت اي مسؤولة  نها
نما ت أسست جمعيتات مما لتة لا تكت جمعية الصنائ  وحداا في الميدات وا 

 0911وجمعيتتة  متتال المطتتاب  العراقيتتة  8020منهتتا جمعيتتة تعتتاوت الححقتتيت 
وكانت األ الجمعيات اقترم إلتأ ا،صتناف  .8039وجمعية  مال الميكانيك 

  .المهنية منها إلأ الجمعيات العمالية الصرف
ت حزيرا 20ف ي  .ومت ا،مور المل تة للنار ات للحركة العمالية صحافتها

.  مجلتة الصتنائ  وباستاالصنائ   اصحامصدرت ببأداد مجلة جمعية  0949
امتتا فتتي الموصتتل فاهتترت لتتدى بعتتض الم ق تتيت وابتترزاا المحتتامي احمتتد ستتعد 
الديت زيادة فكرة تأسيأل حزم للعمال لكتت الستلطات رفتتت فأقتدا زيتادة فتي 

 العمال في الموصل. وفتي باساإلأ إصدار جريدة  0910 ال امأل مت ايلول
يا متتتتال ا  ايتتتتدة العامتتتتل ببأتتتتداد  وجعلتتتتت  تتتتعاراصتتتتدرت جر  0911ايلتتتتول  8

وكتتتات صتتتاحبها  بدالمجيتتتد حستتتت وكتتتات  امتتتل فتتتي مطبعتتتة  ا. العتتتالا اتحتتتدوا
 .االية

لقد استقطبت الحركة العمالية انتبال الماركسييت ا،وائل كمتا يقتول ا،ستتاأ 
ريتتدة طريتتق التتدكتور  بتتداللطيف التتراوال فتتي حتتوار معتته اجرتتته قبتتل رحيلتته ج

 اصتتتة بعتتتد توستتت  القا تتتدة العماليتتتة فتتتي الم تتتاري   0985ال تتتعم فتتتي ايلتتتول 
 0948الكبرى واي ميناء البصرة والسكك الحديد والم اري  الن طية بعتد ستنة 
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وكانتتت قتتتايااا المعي تتية و مليتتات االستتتأحل الواقعتتة  لتتيها متتت ال تتركات 
افة او فتتتي المجتتتالأل ا،جنبيتتتة والمحليتتتة فتتتي دائتتترة معالجتتتاتها  اال فتتتي الصتتتح

ال اصتتتة بهتتتا وقتتتد ستتتاندوا فتتتي مقتتتاالتها ونتاجتتتاتها ا،دبيتتتة و اصتتتة القصتتتة 
وال عر والرواية الحركة العمالية حتأ انها استهموا فيهتا ب تكل مبا تر ونتأكر 

 .مت اؤالء الم ق يت القا  محمود احمد السيد والقا  أو النوت ايوم
ينتتتتات متتتت القتتترت الماتتتتتي تنامتتتت الحركتتتة العماليتتتتة فتتتي اوائتتتل ال ح  كمتتتا

وحققت انتصارات مهمة في اإلترابات وفي إن اء النقابتات وتوحيتد صت وف 
العمتتتال غيتتتر ات اتتتأل الحركتتتة الن تتتطة كانتتتت تعمتتتل فتتتي اتتتروف صتتتعبة وقتتتد 
تعرض  دد متت القتادة النقتابييت للطترد متت ا متالها او الستجت او الن تي إلتأ 

 .اماكت نائية مت العراق
 الية منتأ زمتت مبكتر متت تتاريخ الحركتة العماليتة هد العراق إترابات  م

ستتتدة فتتتي  بإن تتتاءاتتتترم  تتتدد متتتت العمتتتال كتتتانوا يقومتتتوت  0881ف تتتي ستتتنة 
المنت ك بالناصرية إال انها اجبروا  لأ معاودة العمل واترم  مال المدابغ 

وامتنعتتتتوا  تتتت العمتتتتل وفاوتتتتتها رئتتتتيأل الصتتتتنف  0904فتتتي اال اميتتتتة ستتتتنة 
دوا التأ العمتتل بعتد تعهتد اصتحام المتدابغ  لتتأ ال تيخ  بتدالرزاق الجلبتي فعتا

وفتتتي  هتتتد االحتتتتحل حتتتد ت إتتتترابات ك يتتترة منهتتتا  تحستتتيت اتتتروف العمتتتل.
وقتتتد قامتتتت ستتتلطات االحتتتتحل ب تتتتح النتتتار  0908إتتتترام فتتتي العمتتتارة ستتتنة 

وفتتي اليتتوا ال التتث متتت  اتتترم  متتال البنتتاء فتتي النجتتف. 0908 لتتيها. وفتتي 
 امتتتل  8999ت و تتتدداا قرابتتتة التتت اتتتترم  متتتال الستتتكك 0911 ا،ولكتتتانوت 

ورفعوا  ريتة بمطالبها وابرزاا تحديد اجتوراا بمتا يستتحقوت ومتنحها اجتورا 
لأتتتاء االستتتتقطا ات  تتتت اجتتتوراا ووتتتت  حتتتد  ايتتتاا تتتحل  العطتتتل الرستتتمية وا 

لتصتتتترفات مستتتتؤولي الستتتتكك الكي يتتتتة متتتت  العمتتتتال العتتتتراقييت والتعامتتتتل معهتتتتا 
بتتل ال تترطة وحتتالوا بيتتنها وبتتيت وقتتد منتت  المتتتربوت متتت ق بأستتلوم انستتاني.

الوصول الأ بناية وزارة ا، أال والمواصتحت وبتداوا إتترابا  انيتا فتي  تباط 
االول.  اإلتتتتراموتبنتتتت جمعيتتتة الصتتتنائ  مطتتتالبها وكتتتات اكبتتتر متتتت  0910
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)زيتتتتادة رستتتتوا  والتتتتأال  تتتترف بإتتتتترام الرستتتتوا 0911وكتتتتات اتتتتترام اوا تتتتر 
التتي قتاا بهتا العمتال والتأيت كتانوا يعتانوت متت مت اكبر اإلترابات  (البلديات

وقتد اجتمت  فتي  1929 انعكاسات ا،زمة االقتصادية العالمية التي حد ت منتأ
 باحتجاجتاتجمعيتة وصتن ا وقتاموا  23مقر جمعية اصحام الصتنائ  مم لتي 

غير  ا رىوقد اتس  اإلترام و مل مدنا  .حسبت لها الحكومة حسابا كبيرا
لتتتتا تبتتتتر بو تتتتداا  انهتتتتا إالالرستتتتوا  بإلأتتتتاءومتتتتة تعهتتتتدت بأتتتتداد ومتتتت  ات الحك

التتتأ حكومتتتة  اإليعتتتازالتتتأ  ا،ولواتتتتطر الملتتتك فيصتتتل  ا،حتتتداثوتطتتتورت 
 متتت التتترائم التتواردة ا،كبتترأتتاء الرستتوا وت  تتيض الجانتتم إلنتتورال الستتعيد ب
قتترارات تتتتوحي  إصتتداركمتتا لجتتتأت الحكومتتة التتأ  البلتتديات. افتتي قتتانوت رستتو 

ال و اصتتة القصتتابوت وال بتتازوت والبقتتالوت وفتتي ستتنة بااتمامهتتا ب تتؤوت العمتت
ت يربتتتو  لتتتأ التتت استتتراااحتتتتل  متتتال  تتتركة باتتتتا لححأيتتتة و تتتدداا متتت   0914
 .وطالبوا بتحسيت وتعها 2111

فأسهمت اروفها وانعكاساتها  0925- 0919وقعت الحرم العالمية ال انية 
تزايتد دور الطبقتة في تنمية و ي الطبقة العاملة العراقية وتزايد حجمها وبقدر 

البرجوازيتتتة واتجتتتال  تتتدد متتتت ال ححتتتيت متتتت الريتتتف نحتتتو المدينتتتة و تتتتو ها 
ولتيأل  للاروف االجتما ية الصعبة التتي كتات يعي تها ستكات المتدت ان ستها.

مت  ك في ات معاا اتؤالء التحقتوا بالطبقتة العملتة و اصتة فتي حقتل البنتاء 
قتتتتة العاملتتتتة العراقيتتتتة ومتتتت  تطتتتتور وستتتتائل اإلنتتتتتا  تطتتتتورت الطب واإلن تتتتاءات.

وم  تطور صنا ة الن ط ون وء بعض الصنا ات ا،الية  وازدادت ا داداا.
والحكومية  وغيراا مت العوامل  التي وفرت مجاالت رحبة لتطوراا مت جهة 
والتتتأ ت تتتأيل قتتتوى  املتتتة جديتتتدة متتتت جهتتتة ا تتترى  متتتوفرة مجتتتاالت واستتتعة  

تأييرات ملحواة في تركيتم  وحاجات كبيرة لايدال العاملة الدائمية  ومحد ة
المجتمتتتت  العراقتتتتي ويتتتتأكر التتتتدكتور كتتتتااا الموستتتتوال فتتتتي دراستتتتة لتتتته بعنتتتتوات  
االطبقة العاملة العراقية ووتعها االقتصادال واالجتما ي إلأ ات إحصتاءات 

ي كلوت  0928سكات العراق ا رت بأت سكات المدت اصبحوا حسم إحصاء 
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مليتتوت  8 4غ  تتدداا حتتوالي متتت مجمتتو  ستتكات العتتراق البتتال 20% متتا نستتبته
 .نسمة

ات الزيتتادة اتتأل كانتتت  لتتأ حستتام –كمتتا ستتبق ات قتتدمنا  -ومتتت المؤكتتد 
الريتتف واتتأا ممتتا انعكتتأل ستتلبا  لتتأ الزرا تتة . و متتة متتا ي تتير كتتألك إلتتأ ات 

مؤسستتتة فقتتتط فتتتي  04 تتتامح فتتأك ر بلأتتتت  50  تتدد المؤسستتتات التتتتي  تتتألت
 بيتر  اكتدوقتد  مؤسستة. 058 تامح بلأتت  51التي  ألت اقتل متت  اتحيت 

بتات انتاك نقصتا  0919يعمل في االما المتحدة في تقرير له يرجت  التأ ستنة 
وغموتتتتا فتتتي اإلحصتتتائيات المتعلقتتتة بتتتالقوى العاملتتتة العراقيتتتة لتتتألك النملتتتك 
تصتتورا واتتتحا  تتت حجتتا الطبقتتة العاملتتة العراقيتتة  اصتتة وات اكبتتر مؤسستتة 

ر متتتتت قبتتتتل ال تتتتركات صتتتتنا ية فتتتتي العتتتتراق واتتتتي مؤسستتتتة التتتتن ط كانتتتتت تتتتتدا
فحستتم بتتل  اإلنتتتا معلومتتات دقيقتتة لتتيأل  تتت  إ طتتاءوتمتنتت   تتت  ا،جنبيتتة

ولتا ي تلتف الحتال بعتد تطبيتق  وحتأ  ت  تدد العمتال التأال ي تتألوت لتديها.
 0954وتتتتوفير  وائتتتد ماليتتتة جديتتتدة للعتتتراق منتتتأ ستتتنة  اابتتتا،ر مبتتتدا مناصتتت ة 

وق العمتتتتل متتتتت وتطبيتتتتق م تتتتاري  اال متتتتار وتزايتتتتد  تتتتدد العمتتتتال وتوستتتت  ستتتت
 .الناحيتيت الكمية والنو ية

مجتتاالت جديتتدة وفتتر  جديتتدة للعمتتل  رالتتن ط وتتتوف إنتتتا لقتتد ادى تطتتور 
التتتف  04وصتتتل التتتأ  0958 تتتدد العتتتامليت فتتتي صتتتنا ة التتتن ط ستتتنة  اتإلتتتأ 

التتتف  412فقتتتد بلتتتغ العتتتدد  ا، تتترىامتتتا فتتتي المؤسستتتات الصتتتنا ية .  تتت  
( 0952مليتوت طتت  11لتن ط )ا إنتتا اأا التوست  فتي  ات   . وال ك في 

وفتر مجتتاالت  متتل لعتتدد كبيتتر متتت النتتاأل التتأيت انتتتموا التتأ الطبقتتة العاملتتة 
وقتتد ازداد  تتدد العمتتال العتتراقييت التتأ  إال 0958جتتاءت ستتنة  اتالعراقيتتة ومتتا 

لكتتت اتتأا لتتا يحتتل دوت ت تتاقا م تتكلة البطالتتة واتستتا   متتت مليتتوت  امتتل. اك تتر
للعمتتال والتتأيت غتترق بعتتتها بالتتديوت  اأىسياستتة القمتت  ومتتا يلحتتق ألتتك متتت 

العمل يسومونها سوء العأام وكانت الستجوت تتلقتف الك يتريت  اربام واصبح
النقابتتات والجمعيتتات العماليتتة  تتاجزة  تتت تقتتديا اال مستتا دة  واصتتبحتمتتنها 
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ستتتتتوءا  تتتتتتدا وجتتتتتتود صتتتتتتناديق للتتتتتتتمات  ا،متتتتتترماليتتتتتة لهتتتتتتا وممتتتتتتا تتتتتتتا ف 
الرغا مت تحديد وقت العمل في االجتما ي و دا تأسيأل صناديق للتقا د وب

ب مات سا ات إال ات وقت العمل ال علي كات بيت  0911لسنة  84قانوت رقا 
اتأا فتتح  تت ت تأيل النستاء  سا ة يوميا وبا،جور اليوميتة ن ستها. 04-01

وا،ط ال وا،حداث دوت الست القانونية فتي ا متال  تاقة وبأ تداد كبيترة .وقتد 
ال الأ التااار واالترام الأال قم  بالقوة كمتا دف  الوت  المزرال اأا العم

 0928وو بتة كتانوت ال تاني  0921حدث في مأبحة كاور باغي بكركوك سنة 
وكتتتات امتصتتتا  نقمتتتة العمتتتال واحتتتدا متتتت ااتتتداف  0954وانت اتتتتة ت تتتريت 

إن تتتاء مجلتتتأل اال متتتار والبتتتدء بمحتتتاوالت إصتتتححية للوتتتتعيت االقتصتتتادال 
 .واالجتما ي

عاملتتتتتة العراقيتتتتتة فتتتتترض  لتتتتتأ الحكومتتتتتات واصتتتتتحام إت نتتتتتال الطبقتتتتتة ال
صتتدار ت تتريعات  ماليتتة والموافقتتة  لتتأ  المؤسستتات واالحتكتتارات الرتتتوخ وا 

 .تأسيأل نقابات وجمعيات  مالية
فقتتتتتد قامتتتتتت الحركتتتتتة العماليتتتتتة بسلستتتتتلة اتتتتتترابية وم تتتتتاركة فتتتتتي التاتتتتتاارات 

بمتتتا واالنت اتتتتات الجماايريتتتة   تتتملت االتتتترابات ااتتتا المؤسستتتات والم تتتاري   
 .فيها القوا د العسكرية البريطانية  وسكك الحديد والن ط والكهرباء والميناء

تتتتتا بعتتتتد مماطلتتتتة  0911لستتتتنة  72ورغتتتتا ات صتتتتدور قتتتتانوت العمتتتتل رقتتتتا 
وتستتتويف إال انتتته اول ت تتتري  صتتتدر فتتتي العتتتراق واتتتل ستتتارال الم عتتتول حتتتتأ 

اتتل مجمتتداى حتتتأ  0958لستتنة  0حيتتث صتتدر ت تتري  جديتتد رقتتا  0958بدايتتة 
 .0958تموز  02ال   ورة اند

اتتتتتتي ت للقتتتتتانوت أيتتتتتول وتعتتتتتديحت لصتتتتتالح العمتتتتتال بعتتتتتد نتتتتتتال طويتتتتتل 
متواصل  فقد تناول القانوت قتايا العمال وحدد العحقة بينها وبيت اصحام 

التتتن ط   -الصتتتنا ات  استتتاألالعمتتتل ونتتت   لتتتأ حتتتق التناتتتيا النقتتتابي  لتتتأ 
قيتتتتدل بقيتتتتود  قيلتتتتة  ولكنتتتته ...-النجتتتتارة  الميكانيتتتتك -او الحتتتترف -الستتتتكك... 

كإجتتازة وزيتتر الدا ليتتة وحستتت الستتلوك متتت ال تترطة  وجعلتته  رتتتة للتعطيتتل 
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اإلدارال. وتناول القتانوت ب تكل  تا  تحديتد ستا ات العمتل والتعتويض  تت 
العطل الأال يصيم العامل في كل اإلحاالت  م توالى مجلتأل التوزراء إصتدار 

عمال حسم صتنا تها قرارات بهأا ال أت  كتحديد سا ات العمل ،صناف ال
 .وحرفها وجنسها وا ماراا وغيراا

إت ا تتتراف القتتانوت بتتالتنايا النقتتابي إقتترار لواقتت  مارستته العمتتال قبتتل اتتأا 
تتتو   نتتتال  قتتد متتت الستتنيت بتأستتيأل  تتدة نقابتتات  0949التتتاريخ. ف تتي  تتاا 

وجمعيتتتات  ماليتتتة ومهنيتتتة   اتتتتت وقتتتادت سلستتتلة طويلتتتة متتتت اإلتتتترابات 
ات  إالة. ورغا ا تراف قانوت العمتل بحتق التناتيا النقتابي والنتاالت العمالي

متتتتت  متتتتات ستتتتنوات  التتتتأ  اك تتتترالطبقتتتتة العاملتتتتة منعتتتتت متتتتت ممارستتتتته  لنيتتتتاى 
  ولتتا تنتتل متتت تلتتك الحقتتوق المعتتترف بهتتا قانونتتا إال بعتتد 0922منتصتتف  تتاا 

نتتتتال صتتتعم حتتتتأ فتتتي الم تتتاري  التتتتي تمتلكهتتتا الدولتتتة او تتتتديراا كالستتتكك 
ألتتتك فقتتتد  تتتد القتتتانوت مكستتتباى للطبقتتتة العاملتتتة و متتترة نتتتتالها  والمينتتتاء  ومتتت 

منتتأ ن تتوئها  وتطوراتهتتا  كانتتت نتتتاالت الطبقتتة العاملتتة  الباستتل وتتتتحياتها
العراقية بتكويت نقابات  مالية لها  وانتقالها إلأ مرحلة نو ية جديدة بإصدار 

ابطتة وغيراتا  كانتت متر  0921و تاا  0918قانوت العمل  اا وتعتديحت  تاا 
متت  نتتتال الحركتتة الوطنيتتة وتطتتور مستتار الصتترا  الطبقتتي فتتي العتتراق  وقتتوة 

 .ومكانة الطبقة العاملة في المجتم 
لقتتتتتتتد واجهتتتتتتتت الحركتتتتتتتة العماليتتتتتتتة اتتتتتتتتطهاد الستتتتتتتلطات وتعتتتتتتترض قادتهتتتتتتتا 
 .لح تقتتتتتتتتتتتاالت والت تتتتتتتتتتتريد والجتتتتتتتتتتتو  والحرمتتتتتتتتتتتات. ون تتتتتتتتتتتطت فتتتتتتتتتتتي نتتتتتتتتتتتتالها

باتتتطرار  0922اا واستتتطا ت الطبقتتة العاملتتة ات تحقتتق مكاستتم جديتتدة  تت
جتتازة نقابتتات  ماليتتة إال انهتتا لتتا  الحكومتتة  لتتأ اال تتتراف بتتالحقوق النقابيتتة وا 

العمتتتتل وال تتتتركات  واصتتتتحامتستتتتتط  فتتتترض حقوقهتتتتا كاملتتتتة  لتتتتأ الستتتتلطات 
االحتكاريتتتتة المهيمنتتتتة  لتتتتأ اكبتتتتر المؤسستتتتات اإلنتاجيتتتتة فتتتتي العتتتتراق  نتيجتتتتة 

قابيتتة  حيتتث كانتتت تتستتا لعوامتتل  ديتتدة  متتت ابرزاتتا قلتتة  برتهتتا وتجربتهتتا الن
ل ترة طويلة بالحرمتات متت كتل ا تكال التناتيا  بتالرغا متت النمتو الواست  لهتا  
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ومتتا صتتاحبها متتت متا تتم جديتتة واوتتتا  صتتعبة وقعتتت تحتتت وطأتهتتا فتتترة 
الحتترم وماتحاتتا  وكتتألك تستترم ن تتوأ اصتتحام اإل متتال التتأ قياداتهتتا و تتدا 

ل المتتتتتتااريت  وغيتتتتتتر تتتتتتتمها لجميتتتتتت  الم تتتتتتاري  الصتتتتتتنا ية  واك ريتتتتتتة العمتتتتتتا
 المتتتتتتااريت  التتتتتتأيت ي تتتتتتكلوت نستتتتتتبة ا،ك ريتتتتتتة بتتتتتتيت الطبقتتتتتتة العاملتتتتتتة العراقيتتتتتتة

ومت بيت المكاسم العمالية التي تمكنت الطبقة العاملة العراقية تحقيقها  بعتد 
 58تتتحيات ونتتتاالت متواصتتلة  إصتتدارا قتانوت التتتمات االجتمتتا ي رقتتا 

جتمتا ي للعمتال فتي العتراق. والأال كات اول قتانوت للتتمات اال .0951 لسنة
وكتتتات فتتتي الحقيقتتتة مستتت اى لمبتتتدا التتتتمات االجتمتتتا ي  فقتتتد التتتزا القتتتانوت رم 

يستتحق  العمل والحكومة بدف   ح يت فلساى يوميتا مناصت ة  واتو مبلتغ تافته ال
 التتأكر بالقيتتاأل إلتتأ قدرتتته ال تترائية. واوجتتم القتتانوت  نتتد دفتت  اإل انتتة إت ال

رام وات يكوت قد ترك العمل با تيارل وات يكوت يكوت العامل م تركا في إت
 .حست السلوك والسمعة

الحركتتة العماليتتة ارتبطتتت بالحركتتة الوطنيتتة لتتألك  اتإت ممتتا يمكننتتا قولتته 
حققت بعض المكاستم للطبقتة العاملتة وابرزاتا اال تتراف بهتأل الطبقتة وجلتم 

مكاناتهتتاكقتتوة اجتما يتتة لهتتا وزنهتتا  إليهتتا ا،ناتتار واالجتما يتتة االقتصتتادية  وا 
والسياسية .ولا يكت بوس  السلطة الحكومية تجاال مطالم العمال ومت ألك 

المناال  اتوم   0911لسنة  84إصدار قوانيت للعمل منها قانوت العمل رقا 
 ات إالالوزارية تتتمنت الك يتر متت ا،متور التتي تهتا العمتال والطبقتة العاملتة 

أ تأ طريقهتا التأ التن يتأ وكتات  لتأ ما ن تأ متت اتأل الت تريعات والقتوانيت لتا ت
يعملتتتتوا تتتتتمت ايكليتتتتة جديتتتتدة تم لتتتتت بجبهتتتتة  اتالعمتتتتال والتتتتوطنييت جميعتتتتا 

االتحتتاد التتوطني التتتي تتتمت احزابتتا  راقيتتة  ديتتدة وتناتتيا التتتباط ا،حتترار 
وقتتتد كتتتات متتتت نتتتتائل التعتتتاوت بتتتيت الجبهتتتة وتناتتتيا التتتتباط ا،حتتترار إستتتقاط 

 .0958تمتتتتوز  02راق صتتتتبيحة يتتتتوا الناتتتتاا الملكتتتتي وتأستتتتيأل جمهوريتتتتة العتتتت
 .وبدات  ندئأ مرحلة جديدة مت تاريخ الحركة العمالية في العراق
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ستتيطر الحتتزم ال تتيو ي  لتتأ نقابتتات العمتتال  0958 تمتتوز 02بعتتد  تتورة 
 .واستتتطا  تسيستتها  وزجهتتا فتتي اتتتوت الصتترا  السياستتي متت  التيتتارات القوميتتة

العماليتة وبعتد ستقوط ناتاا وقد انعكأل ألك سلبا  لأ واقت  ومستتقبل الحركتة 
بتتن أل ف  حتتزم البعتتث دانتت 0911التتز يا التتركت  بتتد الكتتريا قاستتا فتتي  تتباط 

بتل وصتدرت قترارات جعلتت االنتمتاء إلتأ  مت حيث تسييأل النقابتات  االتجال
كمتتا حولتتت  تتريحة كبيتترة متتت العتتامليت فتتي مؤسستتات  النقابتتات لتتيأل إلزاميتتا.

ا،متر التأال انعكتأل ستلبا  لتأ ومصان  و ركات ودوائر الدولة إلأ موا يت 
الحركتتة العماليتتة التتتي تعتتاني اليتتوا متتت الت تترأا و تتدا االنتاتتاا والتتتعف فتتي 
نمتتا السياستتي والتتوطني كتتألك ومتت  اتتأا  متتة محتتاوالت  التتدور لتتيأل المهنتتي وا 
تبتتتأل متتتت نقابتتتات العمتتتال واالتحتتتادات النقابيتتتة الم تل تتتة للتتتا ال تتتمل والعتتتودة 

العتتراق متتت جديتتد ومعالجتتة متتا ا تتتور كيانتته لممارستتة دوراتتا ال ا تتل فتتي بنتتاء 
ستتقاط الناتتتاا  السياستتي واالقتصتتادال واالجتمتتتا ي ا تتر االحتتتحل ا،ميركتتتي وا 

 . 4111نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  9الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابق فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

      
ستتنوات  لتتأ ستتقوط الناتتاا الستتابق يواجتته االتحتتاد  8ت واليتتوا وبعتتد قرابتتة التت

 0911إلتأ ستنة العاا لنقابات العمال فتي العتراق والتأال ترجت  جتأور تأسيسته 
م تتكحت لعتتل متتت ابرزاتتا فتترض   0988لستتنة  54ويتتناا ا مالتته قتتانوت رقتتا 

 2994لستنة  2 وقترار رقتا 1قترارات صتدرت متت مجلتأل الحكتا منهتا قترار رقتا 
تتتتا بموجبهمتتتا تقييتتتد الحركتتتة العماليتتتة بقيتتتود اتتتتافية واإلبقتتتاء  لتتتأ القتتتتوانيت 

تحويتتتل العمتتتال التتتأ القاتتتتي ب 0988لستتتنة  051الستتتابقة والستتتيما قتتتانوت رقتتتا 
وانعكتتتاأل حتتتاالت المحاصصتتتة فتتتي التعامتتتل متتت  الحركتتتة العماليتتتة  متتتوا يت 
ولاستتف لتتا تتأيتتتر معانتتاة العمتتال ولتتتا تحتتل م تتاكلها االقتصتتتادية  .والنقابيتتة

  .واالجتما ية
  ُستتحم 4100نيستتات فتتي الستتاب    تتر متتت كمتتا صتتدر قتتراريت حكتتومييت 

ت العمتتتتال فتتتتي العتتتتراق والنقابتتتتات بموجبهمتتتتا اال تتتتتراف باالتحتتتتاد العتتتتاا لنقابتتتتا
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تقتي بوت  التابعة له  وبدالى مت ألك جرى ت كيل الجنة تحتيرية وزارية 
 لتتتتتتأ جميتتتتتت  تنايمتتتتتتات االتحتتتتتتاد وا،صتتتتتتول الماليتتتتتتة واإل تتتتتتراف  لتتتتتتأ اليتتتتتتد 

القتائا  المكتتم التن يتأال لحتحتادفي حيت اصتدر )االنت ابات النقابية المقبلة. 
اكتتد فيتته  لتتأ انتته حتتري  ا لتتأ  4100ستتات بيانتتا فتتي ا،ول متتت ني حاليتتا( 

ترصيت وتوحيد العمل النقابي في  موا المحافاات مت  تحل توحيتد  مستة 
نهتتتاء حالتتتة التمتتتزق واالنقستتتاا ومتتتدافعا  تتتت  اتحتتتادات نقابيتتتة باتحادنتتتا العتتتاا وا 

  ا تتتتراف المؤسستتتات االمصتتتالح الجواريتتتة للطبقتتتة العاملتتتة وتمكنتتته متتتت انتتتتز 
ستتتات والمنامتتتات الدوليتتتة واإلقليميتتتة با تبتتتارل المم تتتل الحكوميتتتة العليتتتا والمؤس

ال تتر ي والقتتانوني للحركتتة النقابيتتة وبا تبتتارل الوريتتث ال تتر ي للحركتتة النقابيتتة 
و متتة د تتوات للحكومتتة  ...االعماليتتة منتتأ تأسيستتها فتتي بتتدايات القتترت الماتتتي

اتأل القترارات واال تتراف الناتر فتي  إ تادةمت دا ل العراق و ارجته بتترورة 
واياكلتته  (العتتاا لنقابتتات العمتتال فتتي العتتراق بمتتا يستتمأ اليتتوا )االتحتتادرستتميا 

التنايميتتة  وتبنتتي قتتانوت ال تتكاوال العماليتتة المتوافتتق متت  لتتوائح منامتتة العمتتل 
الدولية  والأ تمات حتق جميت  العمتال فتي ت تكيل النقابتات واالنتمتاء إليهتا  

ستييأل النقتابي التأال اكتتوت وتنايا انت اباتها بعيداى  ت التد ل ال ارجي والت
 .بنارل الحركة العمالية العراقية لسنوات طويلة متت
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economic, social and political fields in changing the relationship 

between shykhs of tribes and peasants. What has weakened this 

relationship is the integration of Iraq’s economy with the capital 

market and transformed it into market economy. The emergence of 

oil, expanding rail – roads and military equipments in addition to the 

rise of Iraqi Labor class in which it had become able in 1929 to 

organize for itself an Iraqi society for private works. Workers 

organizations had developed but unfortunately, they were the victom 

of struggles within the political powers and thus they were far from 

practicing their professionals and trade unions. This study is following 

up this topic and wish that Labors in Iraq may take the initiative in 

developing their organizations.,…           

 


