
 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 1 صفحة باغ 
 

اب عمال نفط كركوك أو  از*: إض 
ّ
غانم العـن

ي گمجزرة 
 اور باغ 

 
 

لم يكن للعاملين في شركة نفط العراق في كركوك من نشاط نقابي يذكر خالل العقد 
معظم  إلى إضافة اإلداريةالثاني من القرن الماضي فقد كان العاملون في الوظائف 

وذلك لعدم  األجانبالعاملين في الوظائف الوسطى كالكتابية والفنية والمهنية من 
اقتصار استخدام العراقيين على  إلى أدىتوفر المهارات المطلوبة بين العراقيين مما 

ومع  المهن شبه الفنية واليدوية بصورة رئيسية ممن ليس لهم دراية بالعمل النقابي. 
هاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث التحق الكثير من خريجي انتشار المدارس في ن

في الدرجات الكتابية  األجانبتلك المدارس بشركة نفط العراق ليحلوا محل بعض 
 والفنية والمهنية فبدأت تظهر اوائل الحركة النقابية بين العاملين في الشركة.

 
 أنحاءت مظاهرات في فقام 1936 األولتشرين  29قام بكر صدقي بانقالبه في 

حداها في شارع الرشيد في إطافت  1936 األولالعراق في الثاني والثالث من كانون 
 رض للفالحين والموت للفاشيين(. بغداد مطالبة )بالخبز للفقراء واأل

 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 2 صفحة باغ 
 

يكون في العراق طبقة  أننكر فيه أالقى بكر صدقي خطابًا  1937نيسان  17وفي 
نيسان عمال الموانئ في  24فقام على إثر ذلك في و رأسمالية متنفذة أعمالية 

 البصرة بمظاهرات واسعة احتجاجًا على ذلك.
 

مظاهرات من قبل عمال السكاير والسكك الحديدية  1937أيار  5قامت بعد ذلك في 
في بغداد وعمال شركة نفط العراق في كركوك ومحطات ضخ النفط وعمال معامل 

 هم المعاشية.حوالأالنسيج في النجف تطالب بتحسين 
 

 أول نقابة لعمال النفط في العراق
 

ذاعة والصحف خالل الحرب العالمية الثانية وقد ساعد انتشار المدارس والكليات واإل
على انتشار الوعي النقابي بين منتسبي شركة نفط العراق للمطالبة بتحسين 

لقيت تلك  . 1945وضاعهم المعاشية فجرت محاولة إلنشاء نقابة لهم في عام أ
المحاولة اعتراضًا شديدًا من قبل الشركة فقامت بفصل عدد من قادة الحركة 

بإنشاء هيئة  1946)المشاغبين( للتخلص منهم وقامت بعد ذلك في بداية حزيران 
مقعدًا  15خصص  األجانبباسم )اللجنة الداخلية للعمل( تحت رعاية أحد موظفيها 

جرت بعد ذلك االنتخابات للمقاعد  للعمال.  ،التي لم يعلن عن عددها ،من مقاعدها
المخصصة للعمال ففاز بعض )المشاغبين( بخمسة منها بالرغم من مناورات الشركة 

 لعدم التصويت لهم.
 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 3 صفحة باغ 
 

قام هؤالء الخمسة بوصم )اللجنة الداخلية للعمل( بكونها أداة استعمارية طيعة بيد 
وعة وحرمان العمال من تطلعاتهم الشركة لكبح جماح الحركة النقابية العمالية المشر 

وارتفاع التضخم وغالء المعيشة  األجورعانوا كثيرًا من تدني  أنألبسط حقوقهم بعد 
 وشحة المواد االستهالكية خالل سنوات الحرب العالمية الثانية.

 

 
 1965 -كركوك  -عمال الخراطة في الورشة الميكانيكية لشركة نفط العراق

 
من عمال  500حضره حوالي  1946حزيران  13اجتماع في تم على إثر ذلك عقد 

 الشركة الذين قرروا المطالبة بما يلي:
 
 االعتراف بحقهم بتشكيل نقابة مستقلة خاصة بهم. -1
 فلسا. 250 إلى 80جور اليومية من لأل األدنىرفع الحد  - 2



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 4 صفحة باغ 
 

 وضع حد لقيام الشركة بالفصل الجماعي والتعسفي للعمال. - 3
 ندوق ضمان للمرضى والمعاقين وكبار السن من العاملين في الشركة.نشاء صإ - 4
 

وضاع فقامت في علمت الشركة بذلك االجتماع والمطالب المفرطة فقررت تهدئة األ
 100و  50بزيادة غالء المعيشة لمختلف الدرجات ما بين  1946من تموز  األول

جور وبقية ة الحدود الدنيا لألت على عدم الموافقة على زيادصر  أها أنال إفلس باليوم 
 خرى.المطالب األ

 
لم ترتِق تلك الزيادة لتطلعات العاملين العراقيين في الشركة مما نتج عنه تشكيل 

عدد من اللجان الثانوية التي تمثل معظم المهن  إلى إضافةضراب( )لجنة عليا لإل
 فيما بينها. والدرجات الوسطى في الشركة للتنسيق والتشاور

 

 
 1965حوالي  –كركوك  -مطعم عمال شركة نفط العراق 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 5 صفحة باغ 
 

 
 اإلضراب عن العمل

 
مور بصورة سريعة جدًا حيث اتخذ قرار من قبل اللجنة العليا وبقية اللجان تطورت األ

تم حصولهم على  أنالثانوية في الثالث من تموز للقيام باإلضراب عن العمل بعد 
 موافقة ميدانية مبدئية من قبل معظم العاملين لالشتراك به.

 
حيث خرج ما يقارب خمسة آالف من  1946بوشر باإلضراب في الرابع من تموز 

العاملين في الشركة بمسيرة في شوارع كركوك رافعين الفتات تحمل شعاراتهم 
قيم حفل أطراف المدينة حيث أاور باغي في گانتهت المسيرة في بستان  ومطالبهم. 

  الصمود حتى تتحقق مطالب المضربين. إلىلقيت فيه خطب وكلمات تدعو أ
اور باغي بعد ذلك مركزًا للتجمعات والمظاهرات اليومية ُتحمل فيها گصبحت أ

الالفتات وُتلقى خاللها الخطب الحماسية والكلمات التشجيعية وُتردد الشعارات النقابية 
 لبة بالحقوق المشروعة.وُينادى بالمطا

 
مام أمفاجأة كبيرة بالنسبة للشركة وضعها في موقف حرج جدًا  ضرابكان اإل

الصحافة والرأي العام فقامت، من مبدأ الحفاظ على ماء الوجه، بدعوة المضربين 
 تستطيع النظر في مطالبهم. أنعمالهم قبل أ  إلىهم والعودة إضراببالتخلي عن 

 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 6 صفحة باغ 
 

مما قد ينتج عنه عرقلة  ضرابثناء قلقة من استمرار اإلاألكانت الحكومة في هذه 
 إلىامرها أو صدار إنتاج وتصدير النفط، المصدر الرئيسي لمواردها المالية فقامت بإ

واستخدام القوة،  ضرابنهاء اإلمتصرف )محافظ( كركوك باتخاذ اإلجراءات الالزمة إل
مسيرات المضربين  أنن فيه قام المتصرف برفع تقريره الذي بي    مر.ب األن تطل  إ

من العام في المدينة لذلك فهو واعتصاماتهم كانت سلمية ولم تتسبب في تعكير األ
رأت السلطات في بغداد في   ينصح بالتروي وال يرى ضرورة الستعمال القوة لتفريقهم.

وامر وتعاطفه مع مطالب المضربين فقامت عن تحديه لأل تقرير المتصرف ما ينم  
 وتعيين متصرف جديد.بعزله 

 

 
 كركوك –دوائر شركة نفط العراق الرئيسية في منطقة عرفة 

 منتصف العقد الرابع من القرن العشرين 
 
 طالق النار على المضربين إلقسوة المفرطة و ا

 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 7 صفحة باغ 
 

بعد وصول المتصرف الجديد واستالمه مهام عمله حيث  األسوأ إلىمور تطورت األ
تموز  12اور باغي في گساحة االعتصام في  إلىوصلت مفرزة من الشرطة الخيالة 

 ،خالء موقع االعتصامإامرها للمتظاهرين بالتفرق و أو صدار إقامت الشرطة ب  .1946
امر قامت الشرطة بمهاجمتهم من ثالث و وعند عدم استجابة المتظاهرين لتلك األ

مر الهراوات مما نتج عنه سقوط عدد من جهات متفرقة مستعملة في بداية األ
وعندما بدأت الجموع تتفرق في   قدام الخيول المضطربة.أالمتظاهرين الجرحى تحت 

طالق الرصاص عليهم بصورة إكافة االتجاهات لم تكتفي الشرطة بذلك بل قامت ب
قد و   عشوائية مما نتج عنه مجزرة راح ضحيتها عشرة قتلى وسبعة وعشرين جريحًا.

صاباتهم من إمعظم القتلى كانت  أنحاكم بتبين الحقًا من مجرى التحقيق وتقارير الم
 قاموا بالتفرق والهرب. أنالخلف بعد 

 
ومع انتشار خبر المجزرة اجتاحت البالد موجة من االستنكار والتنديد بشركة نفط 
العراق لعدم تلبية حقوق العمال المشروعة وبالسلطات الحاكمة الستعمالها تلك القسوة 

 ل.ز  المسالمين العُ المفرطة تجاه المتظاهرين 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 8 صفحة باغ 
 

 
 خارطة مدينة كركوك

 اور باغيگموقعي دوائر شركة نفط العراق الرئيسية وبستان 

 
 ضرابنتائج اإل

 
ما السلطات التي وضعت في موقف حرج فقد حاولت تبرير فعلتها بوضع اللوم على أ

 المشاغبين والمتصيدين في المياه العكرة. 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 9 صفحة باغ 
 

ثره تهدئة إما شركة نفط العراق فقد وضعت في موقع حرج مشابه حاولت على أو 
 األجورفلسًا ورفع مجموع  140 إلى 80الدنيا لمنتسبيها من  األجورالخواطر برفع 

 فلسًا. 310 إلى 200والمخصصات اليومية الدنيا من 
 
غير مهزومين لكنهم  1946تموز  16عمالهم يوم أ  إلىما المضربون فقد رجعوا أ

مل الشديدة لقيام هم شعروا بالمرارة العميقة وخيبة األأنكما   ريد لهم.أمنكسرين كما 
سلطاتهم الوطنية ليس فقط بالوقوف مع شركات النفط االحتكارية الجشعة ضد 
مطالبهم المشروعة بل بالقيام باستعمال القسوة المفرطة ضدهم لتسيل الدماء الزكية 

 زمالئهم بين قتيل وجريح.فيسقط ذلك العدد الكبير من 
 

حداث الدامية من عضد الحركة النقابية في الشركة بل تلك األ ومع كل ذلك فلم تفت  
هم أحوالصرارًا وانتشارًا بين منتسبي الشركة للمضي قدمًا في المطالبة بتحسين إزادتها 

 المعاشية.
 

حطة ضخ حداث حتى قام العاملون في مقل من سنتين على تلك األأفلم يمض غير 
ضرابهم الشهير عن إبالقرب من مدينة حديثة على الفرات ب 3-النفط الرئيسة كي
ومسيرتهم التاريخية المذهلة نحو بغداد لكسب تأييد الرأي  1948العمل في نيسان 

 .العام لقضيتهم
 
 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 10 صفحة باغ 
 

 إلىومسيرتهم المدهشة  3-ضراب عمال نفط محطة ضخ كيإ
 بغداد

 
بيض المتوسط البحر األ إلىلضخ وتصدير النفط العراقي  3-تعتبر محطة كي

كبر المحطات من حيث سعتها أوالواقعة بالقرب من مدينة حديثة على نهر الفرات 
 هميتها وبالتالي عدد العاملين فيها.أ و 
 

ضراب زمالئهم عمال الشركة في كركوك حداث المؤسفة إلفقد تابع عمال المحطة األ
 ذهباستعملت فيها السلطات الحكومية القسوة المفرطة ليالتي  1946في تموز 

  هدافها.أ ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى لتنتهي بالفشل دون تحقيق كافة 
غير  األجوربتهدئة الخواطر برفع  ،حداثثر تلك األإ ،هم اعتبروا قيام الشركةأنكما 

طة والمحطات النائية هم المعاشية بصورة ملموسة في تلك المحأحوالكافيا لتحسين 
 خرى.األ
 

لى التي تمثل العمال والثانية التي تمثل و األفي المحطة، وعليه فقد قامت اللجنتان 
جورهم أبالتداول للمطالبة بزيادة  1948في بداية نيسان  ،الفنيين والكتبة وغيرهم

من العمال  كبير تلى ذلك عقد اجتماع لحشد  وتحسين ظروفهم المعاشية.
صوت خالله على القيام  3-نيسان خارج محطة كي 22ين في والمستخدم

 ضراب.باإل
 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 11 صفحة باغ 
 

ضراب في اليوم التالي حيث شكلت على وجه السرعة لجان فرعية لتنسيق بوشر باإل
عضاء تلك اللجان على كافة المرافق النفطية والخدمية أ عمال حيث تم توزيع األ

كما تم تعيين  ،يب لهاتخر  أوضرار أوالسكنية في المحطة للتأكد من عدم حدوث 
والمواد  واآلليات فرادلجنة لحراسة مدخل المحطة للسيطرة على دخول وخروج األ

ال إضراب ها لم تعلم باإلأنة حيث خذت الشركة في ذلك على حين غر  ألقد   وغيرها.
 مساء ذلك اليوم لتقوم بعد ذلك بالتنديد به ووصفه بغير قانوني.

 
قامت الشركة بمحاولة تهدئة الخواطر بعرض بعض التنازالت  ضرابومع استمرار اإل

بنسبة  األجورت على عدم الموافقة على طلب المضربين برفع صر  أها أنالبسيطة اال 
 %.40 إلى% 25

 
ضاع حيث و كثر صبرا في معالجة األأما السلطات الحكومية فقد كانت هذه المرة أ
ها كانت في أنكما   ذهان.ماثلة في األزالت كانت ما اور باغي الدامية گحداث أن أ

سرع وقت ممكن أليستأنف ضخ وتصدير النفط ب ضرابتنهي اإل أننفس الوقت تريد 
 لحاجتها الماسة لموارد النفط المالية.

 
رسال قوة قوية من الشرطة مزودة إيار بأ 5نفد صبر السلطات فقامت في  خيراً أو 

سلحتها الرشاشة أقامت القوة بنصب عدد من   المحطة. إلىببعض اآلليات المدرعة 
وتسيير مشاتها في عدد من المناطق النفطية والسكنية الحساسة ليتم لها بذلك 

الشرطة  تكل ذلك بحذر شديد من قبل قوا لقد تم    السيطرة على المحطة بالكامل.



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 

 ف 

 
 

 

 
از
ّ
اب عمال نفط كركوك أو مجزرة  غانم العن ي  اور گإض 

 15 من 12 صفحة باغ 
 

 التي بدأ ،ثم قامت السلطات  ية صدامات بينهما.أوالمضربين معا لتفادي وقوع 
رزاق عن المضربين ليلي ذلك قطع الماء يار بقطع األأ 7في  ،من جديد ذصبرها ينف

والقوة الكهربائية مما نتج عنه صعوبات كبيرة للمضربين وعوائلهم الساكنين في دور 
 الشركة لالستمرار بالعيش داخل المحطة.

 
يستمروا وعوائلهم  أن فإماحالهما مر أصبح المضربون بذلك في وضع حرج ألقد 

 ضرابنهاء اإلإ أوبتحمل المعيشة تحت تلك الظروف القاسية التي ال تطاق 
ذهان عن فكرة جريئة للحفاظ على ماء تفتقت األ ،خيراأو  ذعان لشروط الشركة. واإل

كلم لتقديم مطالبهم للسلطات  250بغداد التي تقع على بعد  إلىالوجه بالقيام بمسيرة 
 العليا هناك.

 
 بغداد إلىالمسيرة المدهشة 

 
يار بطوابير منظمة تحمل أ 12بدأ المضربون بمسيرتهم مع شروق الشمس في 

  منا للمطالبة بحقوقنا المهضومة(.دِ الفتات مكتوب عليها )نحن عمال النفط قد ق  
عياء الشديد على ومع مضي الوقت وارتفاع درجة الحرارة في منتصف النهار بدى اإل

خبار أانتشرت   خيرا بعد قطع مسافة ثالثين كيلومتر تقريبا.أتوقفوا الكثير منهم لي
المحيطة بهم فتم التبرع لهم بعدد من  هالي المدن والقرى أ المسيرة العجيبة بين 

مدينة هيت القريبة منهم ليقضوا ليلتهم هناك في  إلىت والحافالت لنقلهم االسيار 
 جسادهم المتعبة.أحوا ين النوم وير ماكن العامة لينعموا بقليل مالجوامع وبعض األ
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عملت السلطات على  أنقدام بعد المسيرة صباح اليوم التالي سيرا على األ استؤنفت

رهاق إية وسائط نقل لهم ليقوموا بقطع مسافة ال بأس بها بعد تعب و أعدم توفير 
الراحة خالل النهار  إلىخرى عن فكرة القيام بالخلود أذهان مرة تفتقت األ كبيرين. 

  تفاديا لحرارة الشمس الحارقة والقيام بدال من ذلك بقطع مرحلتهم القادمة خالل الليل.
نفسهم يتخبطون في أهم وجودوا أنلقد كان ذلك القرار ارتجاليا مخيبا لآلمال حيث 

الحيوانات  الظالم في منطقة غريبة عنهم ناهيك عن خوفهم الشديد من بعض
 .العقارب واالفاعي إلى إضافة ودة في المنطقةالوحشية الموج

 
كسرين في طوابير منظمة نمدينة الرمادي مرهقين لكن غير م إلىخيرا وصلوا أو 

هالي المدينة بالترحيب وهتافات أ حاملين الفتاتهم وهاتفين بشعاراتهم ليقابلوا من قبل 
 التأييد.

 
افالت تم التبرع لهم بها من تركوا مدينة الرمادي باتجاه مدينة الفلوجة بسيارات وح

هداف ليصلوا سكان المدينة منتشين وهاتفين في طريقهم بشعارات النصر وتحقيق األ
م من قوات ك  ح  نفسهم قد وقعوا في كمين مُ أجسر الفلوجة على نهر الفرات ليجدوا  إلى

ال االستسالم إذهلتهم لم يستطيعوا معها ألقد كان ذلك مفاجأة كبيرة لهم   الشرطة.
 إلىالشرطة المنظمة ليتم اعتقال قادتهم وليفرق ما تبقى منهم ليجدوا طريقهم  تلقوا

 مدنهم.
 



 
 

ي العراقأوراق 
ي تاريخ صناعة النفط ف 
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وانتهت المسيرة  ،راقة دماءإبالفشل الذريع ولكن دون  ضرابوبهذا انتهى ذلك اإل
لتقوم شركة نفط العراق بعد ذلك بفصل عدد كبير من ة مل الكبير الشاقة بخيبة األ

 قادتهم وناشطيهم.
 
 

 الدروس المستقاة
 

حداث كل من شركة نفط العراق ونقابة عمال النفط والسلطات لقد علمت تلك األ
الحكومية دروسا مهمة في العالقات العامة وضرورة حل المشاكل المتعلقة بالعمل 

 ناة إليجاد الحلول الالزمة لها.والعمال عن طريق الصبر واأل
 

براء بالعالقات العامة والصناعية بدال دركت الشركة ضرورة استخدام بعض الخأفقد 
داريين لتقوم بتأسيس دائرة عالقات ت والتعجرف من قبل موظفيها اإلمن التعن  

عن  إضرابي أمور الحساسة مما نتج عنه عدم حوث صناعية لمعالجة تلك األ
 .1972العمل حتى تاريخ تأميم الشركة في عام 

 
بالقيام باإلضراب عن العمل ليكتسبوا مع  دركوا بضرورة عدم التسرعأما العمال فقد أ

مرور الزمن خبرة جيدة مكنتهم من الحصول على مطالبهم عن طريق المفاوضات 
 الجدية.
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اور باغي ليتم لها معالجة گحداث أما السلطات الحكومية فقد تعلمت درسها من أ
 راقة دماء.إ أوصابات إية أدون حدوث  3-عمال محطة كي إضراب

 
غة االنكليزية عن دار نشر جامعة لالصادر بال العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين ي:بالمصدر: كتا

 .2012نوتنكهام البريطانية في ايار 
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