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3122-2343نشأة الضمان االجتماعي للطبقت العاملت يف العراق   

 كافي سممان مراد الجادريد.  
 الممخص

%من مجموع السكان لم تحظى 75تشكل الطبقة العاممة في العراق نسبة كبيرة وتقدر بـ 
،  1958تموز عام 14حتى قيام ثورة  1921باىتمام الحكومة العراقية منذ تأسيسيا عام 

وتأمين مستقبميا عن طريق تشريع قوانين تحمي حقوقيا وتحسين مستواىا المعاشي بالرعاية 
 والمتمثل بالضمان االجتماعي ،السيما القطاع الخاص .

لذلك جاء أىمية بحث موضوع نشأة الضمان االجتماعي لمطبقة العاممة في العراق    
صول عمى حقوقيا من خالل مسيرتيا النضالية ، والتضحيات التي قدمتيا من أجل الح

وتحسين ظروفيا المعاشية ، والتحرر من سيطرة أصحاب العمل من خالل ما تناوليا 
 فصول البحث ، حيث قسم البحث الى فصمين .

تناول الفصل األول الظروف التي نشاة فييا الطبقة العاممة في العراق في ظل       
ماعية الكبيرة التي ىربت من االحتالل البريطاني التي أستغل جيود ىذه الشريحة االجت

نيراالقطاع وترك العمل في الزراعة والتوجو نحو المدن الكبرى لمبحث عن عمل يستطيع 
 من تحسين أوضعيا االقتصادية واالجتماعية .

كما كان ليا مواقف وطنية بقيادتيااالضرابات في الثالثنيات ضد أجراءات الحكومة    
كاىل الطبقة العاممة، وحظيت باىتمام االحزاب العراقية في زيادة الضرائب التي أثقمت بيا 

ودعميا ومساعدتيا في تأسيس جميعات وصحف خاصة بيا ولم يتوقف نضاليا حتى قيام 
 .  1958تموز عام 14ثورة 
في حين تناول الفصل الثاني أىم التشريعات التي صدرت في العراق الخاصة بالطبقة    

وأنضمامو لمظمة العمل الدولية  حتى  1932االمم عام العاممة بعد دخول العراق عصبة 
، والذي كان بحق 1971( لسنة 39صدور قانون العمل والضمان االجتماعي رقم )

مكتسب كبيرتوج بو نضال الطبقة العاممة في العراق وحصل العامل في القطاع الخاص 
لى يومنا ىذا عمى الضمان االجتماعي والضمان الصحي ، وظل ىذه القانون معمول بو إ

 مع أجراء تعديالت وفق ومتطمبات المرحمة .
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، وما تركو 2003كما سمط الفصل الثاني الضوء عمى المرحمة التي تمت عام     
االحتالل األمريكي عمى العراق من دمار الشامل لمصناعة العراقية ، وتوقف المشاريع 

مة والقضاء عمى مكتسباتيا الصناعية  الكبرى ، مما ودلد انتكاسة كبيرة لمطبقة العام
 وأعادتيا إلى الفقروضيق العيش ، وأنتشار البطالة بعد أن رفع عنيا التأمين االجتماعي.

في حين تضمنت الخاتمة أىم االستنتاجات التي أفرزىا البحث والوقوف عمييا  
 ومعالجتيا .

        أرجو أن أكون قد وفقت في بحثي ىذا...  ومن اهلل التوفيق              
Abstract 

The working class in Iraq constitutes a large percentage, estimated 

at 55 % of the total population. Since its establishment in 1221 until 

the revolution of July 14, 1251, the working class in Iraq has not 

taken care of its future by legislating laws that protect its rights and 

improve its standard of living, including social security. 

   Therefore, it is important to discuss the issue of the emergence of 

social security for the working class in Iraq through its struggle path, 

the sacrifices it made to obtain its rights and improve its living 

conditions, and freedom from the control of employers through the 

chapters of the research. 

      Chapter I deals with the circumstances in which the working 

class was established in Iraq under the British occupation, which 

took advantage of the efforts of this large social group that fled from 

the Nile Strip, leaving work in agriculture and moving to major cities 

to seek work that could improve their economic and social 

conditions. 

   As well as national positions led by strikes in the thirties against 

the government's measures to increase taxes burdened by the 

working class, and received the attention of the Iraqi parties and 

support and help in the establishment of their own papers and their 

struggle did not stop until the revolution of July 14, 1251.  

   While the second chapter dealt with the most important 

legislation issued in Iraq for the working class after Iraq entered the 

League of Nations in 1232 and its accession to the International 

Labor Organization until the issuance of the Labor and Social 
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Security Law No. (32) of 1251, which was a great acquired by the 

struggle of the working class in Iraq and Working in the private 

sector on social security and health insurance, and this law has been 

in place to this day with the making of adjustments according to the 

requirements of the stage. 

    The second chapter also highlights the period that followed 

2003, and the American occupation of Iraq left the total destruction 

of Iraqi industry, and the cessation of major industrial projects, 

which led to a major setback for the working class and the 

elimination of its gains and return to poverty and living conditions, 

Social development. 

 While the conclusion included the main findings of the research 

and stand on and address. 

   I hope that I have succeeded in my research this ... It is God's 

success                        

 الفصل األول
 نضال الطبقة العاممة في العراق

 نشأة وتكوين الطبقة العاممة في العراقالمبحث األول :   
تركت السيطرة البريطانية عمى العراق بعد الحرب العالمية األولى أثارًا كبيرة عمى       

بر من الكيان اإلجتماعي لمشعب ، وبالذات عمى بنية الطبقة العاممة التي تطورت بسرعة أك
غيرىا وذلك بحكم حداثتيا وقابميتيا عمى النمو في ظل الظروف السياسية واإلقتصادية 
قامة قواعد ثابتة ليا تطمب أعمااًل إنشائية  الجديدة .ان بقاء القوات البريطانية في العراق وا 
ى وأدامة مستمرة .لعبت اإلعتبارات السياسية والستراتيجية دورًا ميمًا في دفع االنكميز إل

أقامة شبكة من الطرق الحديدية المتكاممة تستيدف ربط إقتصاديات غرب ايران بالعراق ، 
وبميناء البصرة بالذات ، فضاًل عن مشاريعيا االخرى والتي تتطمب استخدام فييا عدد كبير 

 . (1)من اليد العاممة وبأجور زىيدة جدًا 
تغيرات واسعة كان  1921ة عام شيد المجتمع العراقي بعد تأسيس الدولة العراقي       

من أبرزىا ، التغير الذي حصل في طبيعة األقتصاد العراقي من اقتصاد طبيعي يعتمد 
عمى االنتاج لسد الحاجة المحمية إلى أقتصاد السوق الذي يعتمد عمى الربح ، وفي خضم 
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فئة أجتماعية ذلك التغير ، تبمورت الطبقة العاممة العراقية تبمورًا واضحًا، أذ تحولت إلى 
جديدة متميزة إلى حد كبير عن جميع الفئات األجتماعية األخرى عماًل وكمًا ونوعًا، ورغم 
الخطوات الكبيرة التي خطتيا ىذه الفئة نحو االمام إال أنيا ظمت تعاني من شضف العيش 
والحرمان بسبب األستغالل البشع الذي تتعرض لو من قبل االنكميز، واصحاب العمل ، فمم 
تكن ىناك تشريعات ونظم عمالية تحمي حقوق العمال ، والتنظيم من حيث ساعات العمل 
واألجور، وسن قوانين لمضمان األجتماعي، والصحي ، وضمان اصابات العمل والضمان 

 .(2)ضد البطالة 

أدرك العمال العراقيون واقعيم واالحساس بحاجتيم الى التكتل ، والمطالبة بحقوقيم ،    
بالتعاون مع الطبقة المثقفة من ذوي األتجاىات التقدمية يطالبون بحقوقيم أمثال فأبتدوا 

. كما ظيرت في ىذه المرحمة أصوات أخذت عمى (4)ومحمد صالح قزاز (3)يوسف غنمية 
عاتقيا رفع مستوى الطبقة العاممة في سمسمة مقاالت في الصحف العراقية مطالبة الحكومة 

جاد نظام أجتماعي راقي يضمن راحة كل أفراد األمة ، وتكفل بإيجاد قوانين وتشريعات الي
طمأنينتيم مدى الحياة . كما يجب األىتمام بأعالة ذوييم بعد موتيم وكذلك تحديد ساعات 
العمل وتوفير الرعاية الصحية وضمان مستقبل كل فالح وعامل ، والتفكير في وسائل 

لبة بالضمان عند الشيخوخة واألىتمام معيشتيم بعد العجز واليرم وحمول العاىات والمطا
 .(5)الحكومي بالفرد بأسم الضمان األجتماعي وليس بأسم الصدقة 

نشرت جريدة البالد البغدادية سمسة من المقاالت بعنوان)حقوق العامل والفالح ( ، من    
بحث فييا عن حقوق الفالح والعامل في  1930إلى آذار عام 1929تشرين األول عام 

العراقي ،وأشار فييا بقوة وحماس إلى ضرورة العناية بالطبقة العاممة إن كانت في  المجتمع
المعامل او المزارع والحديث عن البطالة بين العمال .وكانت الغاية من ذلك تييئة الرأي 

 . (6)العام لنقل النظم األجتماعية الحديثة التي تستيدف التضامن األجتماعي عمى السواء 
ة العاممة في العراق بأىتمام األحزاب العراقية التي أخذت ىي األخرى كما حظيت الطبق

عمى عاتقيا دعم نضاليا والدفاع عن حقوقيا، ورفع مستوى العمال الثقافي ، منيا الحزب 
وشاوي ىذه  وتحسسو بأوضاع الطبقة العاممة جعفر ابو التمن الوطني العراقي برئاسة
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اليا الوطني وجاء دوره في تأسيس جمعية اصحاب لنظ الفئات من الشعب واعطاء األولوية
، والتي لعبت دور كبير في قيادة النضال لمطبقة العاممة بقيادتيا (7)1929الصنايع عام 
والذي انطمق نتيجة لفرض الحكومة ضريبة شيرية عمى التجار ،  1931أضراب عام 

 . ( 8)والحرفيين 
لى المطالبة بتنظيم األخرى إ ينالصنائع أصحاب الماصحاب  وسرعان ما جذبت جمعية

وجمعية عمال المطابع العراقية  1929نفسيا بجمعيات مماثمة منيا جمعية تعاون الحالقين 
.وكانت ىذه الجمعيات اقرب إلى األصناف  1930وجمعية عمال الميكانيك  1930

 .(9)العمالية الصرف المينية منيا إلى الجمعيات
               الصحافة العمالية -
 1929حزيران  29لمحركة العمالية صحافتيا .ففي  أصبح ومن األمور الممفتة لمنظر   

وبأسم مجمة الصنائع .أما في الموصل  ئعصحاب الصناأصدرت ببغداد مجمة جمعية 
فظيرت لدى بعض المثقفين وأبرزىم المحامي احمد سعد الدين زيادة فكرة تأسيس حزب 

إلى إصدار جريدة  1931دة في الخامس من ايموللمعمال لكن السمطات رفضت فأقدم زيا
صدرت جريدة العامل ببغداد ، وجعمت 1930ايمول  8بأسم العمال في الموصل . وفي 

شعارىا : " ياعمال العالم اتحدوا " .وكان صاحبيا عبد المجيد حسن وكان عامل في 
  .مطبعة أىمية

ن القرن الماضي وحققت انتصارات لقد تنامت الحركة العمالية في أوائل الثالثينات م     
وتوحيد صفوف العمال غير أن ىذه الحركة ، وفي إنشاء النقابات ،ميمة في اإلضرابات

النشطة كانت تعمل في ظروف صعبة وقد تعرض عدد من القادة النقابيين لمطرد من 
 . (01(أعماليم أو السجن أو النفي إلى أماكن نائية من العراق

  ادتها الحركة العمالية في العراق  أهم األضرابات التي ق -

أورد بعض من تناول الحركة العمالية في العراق أشارات إلى بعض التحركات        
،  1918العمالية البسيطة المبكرة من قبل إضراب عمال البناء في النجف االشرف عام 
وا عريضة واضراب عمال السفن في ميناء البصرة أشترك فييا مئات من العمال الذين قدم
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يطالبون فييا برفع الحيف عنيم وذلك بمساواتيم بالعمال األجانب من ناحية األجور 
 واألجازات .

ن إول عراقي استشيد في بغداد عشية الثورة ،)     ( كان نجارًا أخرس 1920أيار 24وا 
 . (11)شيعتو الجماىير في اليوم التالي ومنحتو لقب )شييد الوطن ( 

، وكان عمال سكك  1930أضراب الثالث من كانون األول عام  ساىم عمال العراق في
عامل رفعوا عريضة إلى الحكومة تضمنت مطاليبيم وأبرزىا تحديد  1500الحديد وعددىم 

أجورىم بما يستحقون ومنحيم أجورًاخالل أيام العطل الرسمية والغاء االستقطاعات ، 
ز بين أجور العمال العراقين ووضع حد لتصرفات مسؤولي سكك الحديد والحد من التمي

 . (12)والعمال االجانب الذين يبمغ راتبيم الشيري اربعة أضعاف راتب العامل العراقي 
قادت جمعية أصحاب الصنايع أضراب ) زيادة رسوم البمديات( ، التي فرضتيا الحكومة 

ت ،حيث اصدر 1931من أكبر االضرابات التي شيدىا العراق في الثاني من حزيران عام 
قانونا جديدًا تضمن من المواد ما جعل كل كادح عراقي تحت ضغط ضريبي أخر في 
لتي شارك بيا العمال والحرفيون وأصحاب  العديد من مظاىره ولم تكن موجودة من قبل ، وا 
الورش الخاصة والخبازون والبقالون والباعة الجوالون ، والذين كانوا يعانون من أنعكاسات 

 . (13)1929لعالمية عام األزمة األقتصادية ا
أتسع األضراب وشمل مدنًا أخرى غير بغداد ومع إن الحكومة تعيدت بالغاء الرسوم أال 
أنيا لم تبر بوعودىا وتطورت األحداث ، اضطر الممك فيصل األول إلى اإلعاز إلى رئيس 
 الحكومة نوري السعيد بالغاء الرسوم وتخفيض الجانب األكبر من الضرائب الواردة في
قانون رسوم البمديات ، كما لجأت الحكومة إلى أصدار قرارات توحي باىتماميا بشؤون 

 .  (14)العمال 
في مرحمة االربعينيات من القرن الماضي وتراكم الخبرة النضالية لمطبقة العاممة العراقية 

ة ( واعية قادر  1934تكونت قيادة عمالية بزعامة الحزب الشيوعي العراقي)الذي تأسس عام 
عمى تنظيم األضرابات من أجل انتزاع حقوقيا وتحسين الظروف المعيشية والصحية 
والتاكيد عمى حقوقيم الشرعية ، حيث واجيت الحكومة ىذه االضربات باعتقال قادتيا لقمع 
والمضايقات المستمرة والتفتيش عن قادة الحزب الشيوعي لغرض اعتقاليم وعدم مواصمتيم 
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 1947-1946ذه األجراءات لم تثني ىذه الطبقة حيث شيد عام قيادة التظاىرات، لكن ى
التي  1948أضرابات واحتجاجات عمالية عديدة لم تتوقف حتى قيام وثبة بورتسموث عام 

شممت كل فئات الشعب وفي كل المدن العراقية ، فقامت الحكومة بالتصدي ليا بوحشية 
ميع النقابات المينية والعمالية قتل وجرح الكثير من المتظاىرين وأحكام جائرة وغمق ج

واعدام قادة الحزب الشيوعي الرفق فيد سكرتير المجنة المركزية لمحزب الشيوعي العراقي ، 
أال ان الحركة النقابية ازدادت حزم وأصرار لمواصمة النضال من اجل تحقيق اىدافيا ومنيا 

 . (15)أخذ العمال يطالبون بأسقاط الحكومة 
ن عدد العاممين في أمجاالت وفرص جديدة لمعمل إلى  رالنفط وتوفي قد أدى تطور انتاج 

الف شخص. اما في المؤسسات الصناعية  12وصل الى  1957صناعة النفط سنة 
الف شخص . والشك في ان ىذا التوسع في انتاج النفط وفر  264االخرى فقد بمغ العدد 

فقد قامت ة العاممة العراقية لى الطبقإمجاالت عمل لعدد كبير من الناس الذين انضموا 
الحركة العمالية بسمسمة اضرابية ومشاركة في التظاىرات واالنتفاضات الجماىيرية، شممت 

 .ىم المؤسسات والمشاريع، بما فييا القواعد العسكرية البريطانيةأاالضرابات 
ل نو أو أتم بعد مماطمة وتسويف إال  1936لسنة  72ورغم صدور قانون العمل رقم      

حيث صدر تشريع جديد  1958تشريع صدر في العراق وظل ساري المفعول حتى بداية 
  .1958تموز  14ندالع ثورة أظل مجمدًا حتى  1958لسنة ( 1)رقم 
أضيفت لمقانون ذيول وتعديالت لصالح العمال بعد نضال طويل متواصل، فقد تناول     

حاب العمل ونص عمى حق التنظيم قضايا العمال وحدد العالقة بينيم وبين أص القانون
 -النجارة، الميكانيك...  -أو الحرف -النفط، السكك...  -النقابي عمى اساس الصناعات 

ولكنو قيده بقيود ثقيمة كإجازة وزير الداخمية وحسن السموك من الشرطة، وجعمو عرضة 
ن العطل لمتعطيل اإلداري. وتناول القانون بشكل خاص تحديد ساعات العمل والتعويض ع

الذي يصيب العامل في كل اإلحاالت، مخواًل مجمس الوزراء إصدار قرارات بيذا الشأن، 
كتحديد ساعات العمل ألصناف العمال حسب صناعتيم وحرفيم وجنسيم وأعمارىم 

 .(16(وغيرىا
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  1956-1932المبحث الثاني : تطور قانون العمل في العراق 
عندما عرضت  1926ن العمال يرجع إلى عام بعالقات العمل وبشؤو  األىتمامأن     

عمى الحكومة العراقية جميع األتفاقات التي أقرىا مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في 
، إلى نياية  1919( لسنة 1، والمصادق عمى االتفاقية رقم )19/10/1919واشنطن في 

 .(17)،إال أنو لم يتخذ أي أجراء بشأن تمك األتفاقيات  1921عام 
، ثم أنضمامو إلى منظمة العمل 1932وبعد أنضمام العراق إلى عصبة األمم عام      

،أىتمت الحكومة العراقية بتنظيم عالقة العمل تنفيذًا لبعض التزاماتيا  1932الدولية عام 
( لسنة 72الدولية بشأن العمل والعمال ، فأصدرت قانون حصر المين بالعراقين رقم )

–ذا القانون مختصر وبسيط الصياغة . حيث تضمن ستة ابواب ،وكانت أحكام ى1936
في التعاريف وشروط العمل وساعاتو كما تضمن التعويضات عن الوفاة والعاىة والمرض 

 كما اقر تأليف النقابات والجمعيات فضاًل عن حقوق أخرى .
فقد أستثنى وكان ىذا القانون مميئًا بالنواقص والثغرات ففيما يتعمق بنطاق سريانو       

فئات كثيرة من الشمول يأتي في مقدمتيا العمال الزراعيين ويعود ذلك إلى أن األكثرية 
األقطاعية في المجمس النيابي حالت دون شمول الكادحين باحكام ىذا القانون حفاظًا عمى 

 . (18)مصالحيا
 1925( لسنة 18، صادق العراق عمى اتفاقية العمل الدولية رقم )1937وفي عام    

صادق عمى  1938الخاص بتعويض العمال عن االمراض المينية .وفي عام 
المتعمقة بتحديد السن األدنى الشتغال األحداث في  1936( لسنة 58االتفاقيةالمعدلة رقم )

( لسنة 42صادق العراق عمى االتفاقية المعدلة رقم ) 1939اعمال السفن. وفي عام 
صادق عمى  1940راض المينية وفي عام الخاصة بتعويض العمال عن االم 1934

االتفاقية الخاصة بمعاممة العمال والمستخدمين الوطنيين واالجانب بالتساوي في تعويض 
 . (19)اصابات العمل 

في الواقع كل ىذه االتفاقيات التي صادق عمييا العراق بقيت حبرا عمى ورق لم يطبق    
يعممون في المصانع والمعامل التابعة منيا شيء تحديدا مع العمال العراقيون الذين 

لمحكومة العراقية او العمال العراقيون العاممون في الشريكات االجنبية ، كان التميزكبير  
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في الحقوق التي وردت في ىذه االتفاقيات في حين كان العامل االجنبي الذي يعمل في 
افة الحقوق التي وردت القطاع الحكومي يأخذ اضعاف الراتب العامل العراقي مع تمتعو بك

في قوانين منظمة العمل ، مما أدى الى زيادة معاناة العامل العراقي وزيادة نسبة البطالة 
 . ( 20)السيما خالل فترة الحرب العالمية الثانية 

والتي سبقت  1936وخالل الفترة الزمنية التي  مضت عمى تنفيذ قانون العمل لسنة     
ية توسعت االعمال الصناعية توسعا ممحوظًا فازادت عدد قيام الحرب العالمية الثان

المشاريع الصناعية الخاصة والعامة ، كما زاد معيا عدد العمال من مختمف االصناف ، 
جعل الحكومة وأرباب العمل، والعمال يشعرون بضرورة توسيع مبادىء وأسس قانون العمل 

 .  1942( لسنة 36ور بقانون رقم )لمعالجة بعض  نواقصو ، وليذا فقد عدل القانون المذك
خالل وبعد الحرب العالمية الثانية حقق العراق توسعًاكبيرًا في الحقول الصناعية    

والتجارية والزراعية ، ازداد عدد المشاريع الصناعية اضعاف ماكان عميو قبل الحرب .      
اق أزدياداً  كبيرًا لقد انخرط لقد أدى ىذا التوسع إلى زيادة عدد أفراد الطبقة العاممة في العر 

في صفوفيا فئات حيث انتقمت من الصناعة اليدوية إلى المصانع المكانيكية ، كما أنتقل 
عدد كبير من الفالحين وأبناء االرياف إلى المدن بغية البحث عن عمل في االعمال 

وى الصناعية ، وفي ضوء ىذا التقدم الصناعي ، أزدادت احوال العمال سوء وفي مست
منخفض دون ما تتطمبو االحوال االقتصادية والثقافية مقارنتًا بتطور وتقدم النظم في 

 المجتمعات الحديثة .
وليذه االسباب وغيرىا شعرت الحكومة أن الوقت قد حان لتشريع قانون لمعمال يناسب 

 .  (21)الظروف األقتصادية والثقافية 
 ثاني الفصل ال                                  

 قوانين الضمان االجتماعي الصادرة في العراق                   
 المبحث األول:  

  1956( لسنة 27قانون الضمان األجتماعي رقم ) -أوالا 
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ومن بين المكاسب العمالية التي تمكنت الطبقة العاممة العراقية تحقيقيا، بعد        
 ،1956لسنة  (27)االجتماعي رقم  تضحيات ونضاالت متواصمة، إصدار" قانون الضمان

 . والذي كان أول قانون لمضمان االجتماعي لمعمال في العراق
التأمين االجتماعي حديث النشأة ، ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة ادت إلى تأخرصدور    

التشريعات العمالية في العراق ، ولذلك ظمت الطبقة العممة تفتقر إلى وسائل قانونية تحقق 
مان االجتماعي حتى أواسط الخمسينات من القرن الماضي ، ثم أخذ التشريع المنظم ليا األ

 لمتأمين االجتماعي في العراق بعد ذلك تدريجيا .
( لسنة 27أصدرت الحكومة العراقية أول قانون لمضمان االجتماعي لمعمال برقم )   

في محاولة  في خضم حركة من اإلصالحات أقدمت عمييا السمطة القائمة آنذاك1956
منيا المتصاص النقمة الشعبية المتمثمة بتصاعد نضال الجماىير ضدىا،ىذا النضال الذي 
كانت تحركو عوامل طبقية متمثمة بسوء واقع حياة الطبقة العمال والكادحين عموماً من 
جية ، وعوامل قومية متمثمة بمناىضة النيج السياسي الرجعي االستعماري لمسطة القائمة 

 .(22)ن جية اخرى آنذاك م
إال أن ىذا القانون لم يكن في حقيقة األمر قانونًا لمضمان االجتماعي رغم إطالق ىذه   

نما كان خميطًامن التأمين واالدخار اإللزاميين ، ويبدو ذلك واضحًافي  التسمية عميو ، وا 
التوازن  أعتماد ىذا القانون في التمويل عمى أسموب التركيم الفردي الذي يقوم عمى إيجاد

بين ناتج اشتراك كل عامل مشمول بالقانون عمى حدة وبين ما يحصل عميو، ويبدو ذلك 
جميا حين نتعرف أسموب  تمويل ما أطمقت عمية تسمية الضمان االجتماعي ، والحقوق 

 . (23)التي كانت تترتب لمعامل المضمون في مواجية إدارة الضمان االجتماعي
قرر القانون أن يتم  بمساىمة ثالثة أطراف ىي العامل فمن حيث أسموب التمويل     

 ( فموس وصاحب العمل الذي يدفع عن كل عامل10الذي يدفع اشتراكاً يومياً مقداره )
 مشمول فمسًاواحدًايومياً ، والدولة التي تساىم بمقدارمعادل لما يدفعو صاحب العمل.      

كانت ال تتجاوز في كل االحوال رصيد أما من حيث الحقوق التي تنشأ لمعامل فقد       
العامل في حالة العجز الدائم والشيخوخة والوفاة اي ما يحصل الخمف وال تزيد عمى خمسة 
ن كان الرصيد يزيد عمى ذلك في حاالت الزواج والوالدة والوفاة وال تزيد عمى  دنانير وا 
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طالة ، عمى أال تتجاوز يوماً  عمى األكثر في حاالت المرض والب 27فمسًايوميا لمدة  150
 .(24)مجموع الرصيد 

ومما تقدم يتضح ان وصفنا ليذا القانون بأنو ليس قانون ضمان اجتماعي لمعامل   
المضمون في القطاع الخاص وحتى القطاع الحكومي عند بموغو السن القانوني لمعمل 

عد وفاتو ، وكذلك سنوات الخدمة الفعمية لم يكن لو تقاعد أو ضمان أجتماعي واسرتو ب
وأنما كان قانون  لمتأمين و االتدخار إلزاميين  يرجع إلى أن ما يحصل عميو العامل كان 
يتحدد دائما بالرصيد المتجمع لو من اشتراكاتو ))االدخار القومي (( والتأمين لمصمحتو 

       (.25)اشتراكات صاحب العمل والدولة 
رتبطت بالحركة الوطنية لذلك حققت بعض أالحركة العمالية  نأقول اليمكننا ولكن      

لييا كقوة اجتماعية إالمكاسب لمطبقة العاممة وأبرزىا االعتراف بيذه الطبقة وجمب االنظار 
ليا وزنيا وامكاناتيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ولم يكن بوسع السمطة الحكومية 

المناىج التي تضمنتيا عمل قوانين لمىاعدد من تجاىل مطالب العمال ومن ذلك إصدار 
لى إن ىذه التشريعات والقوانين لم تأخذ طريقيا أال إالوزارية تيم العمال والطبقة العاممة 

ن يعمموا ضمن ىيكمية جديدة تمثمت بجبية أالتنفيذ وكان عمى العمال والوطنيين جميعا 
وقد كان من االتحاد الوطني التي ضمت أحزابا عراقية عديدة وتنظيم الضباط األحرار 

نتائج التعاون بين الجبية وتنظيم الضباط األحرار إسقاط النظام الممكي وتأسيس جميورية 
.وبدأت عندئذ مرحمة جديدة من تاريخ الحركة  1958تموز  14العراق صبيحة يوم 

   .( 26)العمالية في العراق
 1964( لسنة 140قانون الضمان االجتماعي  رقم ) –ثانياا 
إلى نقد شديد نتيجة قصوره 1956( لسنة 27ون الضمان االجتماعي رقم )تعرض قان    

وعيوبو المتقدمة ، وقد زاد ىذا النقد عمى نحو واضح بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 
باعتبار ىذا القانون عاجز عن تحقيق األمان االجتماعي لمطبقات التي أعمنت  1958

الثورة من منظمة العمل الدولية تقديم العون ليا الثورة التزاميا بقضاياىا، طمبت حكومة 
باصدار قانون لمضمان االجتماعي يتجاوز عيوب القوانين السابقة ، أرسمت المنظمة 

، وفي ضوء دراستيا وضعت المنظمة مشروعًا  1960و 1958خبيرين إلى العراق عام 
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أال أنو لم تتييأ .  1961لقانون الضمان االجتماعي أرسمتو إلى الحكومة العراقية عام 
(، وأخيرًا شرع القانون وصدر  1963الفرصةالصداره بسبب) قيام انقالب الثامن من شباط 

/ 10/10عمى أن ينفذ بعد سنو من نشره في الجريدة الرسمية أي في 1964/ 10/10في 
 .( 27) 1/4/1966. إال أن نفاذه تأجل إلى  1965
نو قد ) أخذ بأحدث مبادىء الضمان وقد جاء في األسباب الموجبة لمقانون أ    

االجتماعي حيث أمن العمال ضد مخاطر الحياة يوم يفقد أحدىم دخمو بسبب العجز أو 
ن األسس التي جاء بيا ترتكز عمى مبدأ التكافل  الشيخوخة أو إصابة العمل أو المرض ،وا 

،  1956( لسنة 27التوفير االلزامي كما ىو الحال في القانون ) –االجتماعي وليس 
وستدفع بموجبو لألشخاص المضمونين الرواتب التقاعدية عند عجزىم وشيخوختيم 
وألرامميم وأيتاميم عند وفاتيم ، وذلك باإلضافة إلى إعانات التكفين والدفن التي يتسمميا 

 . ( 28)العيال ، كما ستأخذ المرأة إعانةاألمومة إضافة إلى منحة الوالدة ( 
يعتبر ىذا القانون أول خطوة حقيقية في ميدان التأمين االجتماعي لمعمال في القطر      

، رغم أنو كان ينطوي عمى كثير من النواقص ، فمن ناحية التمويل فقد اعتمد أسموب 
االشتراك األسبوعي رغم ما فيو من تقيد ، كما أنو اعتمد في تسديد االشتراك بطريقة 

 .(39) (*)ع مختمفة ىي لصق الطواب
أما مقدار االشتراكات التي يدفعا العمال وأصحاب العمل واإلعانات التي تدفع لمعمال    

فقد اعتمد في تحديد مقدارىا عمى تقسيم العمال إلى خمسة أصناف بحسب أجورىم ، حيث 
يدفع عمال كل صنف اشتركات موحدة المقدار رغم اختالف أجورىم كما أنيم يحصمون 

 رواتب تقاعدية موحدة المقدار .عمى إعانات و 
 أما بالنسبة لممخاطر المضمونة فقد قسميا القانون إلى ثالثة فروع :    

 المرض: ويشمل المرض والوالدة والوفاة . - أ
 التقاعد : ويشمل العجز والشيخوخة والخمف . - ب
 إصابات العمل : وتشمل ايضًااألمراض المينية .  - ج

ون عمى كل مستخدم خاضعاً  لمضمان األلزامي أما بالنسبة لممشمولين فقد نص القان
بشرط اشتغالو في مشروع من مشاريع القطاع الخاص يتجاوز عدد عمالو العشرين أو في 
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دائرة أومؤسسة رسمية أو شبو رسمية مدنية أم عسكرية ومن دون تحديد ، بشرط أن 
ن من الموظفين او اليكون خاضعًا لقوانين التقاعد لمدوائر والمؤسسات شبو الرسمية أمن كا

 .( 30)الخبراء األجانب المستخدمين من قبل الحكومة بموجب عقد 
في الواقع كان ىذا القانون من أفضل القوانين التي صدرت في العراق حيث كان أكثر   

وضوحا وشمواًلً لحقوق العمال ، وتأمين الضمان االجتماعي ألكثر عدد منيم  ، والذي 
مان االجتماعي وتأمين  دخل ثابت لمعامل في شيخوختو شمل عمال القطاع الخاص بض

أو عجزه وكذلك تأمين تقاعد ألسرىم بعد وفاتو ، ولكن ىذا ال يعني خموه من بعض 
النواقص ، بل وضع بعض الشروط التي أدى تنفيذىا إلى حرمان أغمبية العمال . منيا 

محافظة بغداد وبعض كان ىذا القانون لم يطبق في مناطق العراق كافة بل أقتصرعمى 
المدن الكبرى وحرمان عمال المدن الصغيرة من الضمان االجتماعي ومن عيوبو أيضًا 
تحديد عدد العمال في المشاريع إلى عشرين عامل ودون ذلك العدد يحرم بقية العمال من 
الضمان االجتماعي فضال عن بعض الشروط التي وضعت في األعانات التي تمنح 

 . (31)صابات أوالمرض وغيرىا من االمور التي تأخذ عمى القرارلمعمال سواء باال
 

  1971( لسنة 39قانون التقاعد والضمان االجتماعي لمعمال رقم ) –ثالثاا 
عمى قانون التقاعد والضمان 1971من آذار  التاسعفي صادق مجمس قيادة الثورة    

العراقية في ، وتم نشره في الصحف 1971( لسنة 39االجتماعي لمعمال رقم )
 (  . تضمن القانون ثالثة عشر فصاًل .32)22/3/1971

اما اليدف من ىذا القانون كما حددتيا المادة الثانية من الفصل الثاني ييدف إلى     
تأمين وصحة وسالمة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاممة في الجميورية العراقية ، 

دمات ، التي تساعد عمى تطوير الطبقة العاممة ، كما ييدف إلى تييئة الظروف وتوفير الخ
 .  ( 33)اجتماعيًا ومينيًا إلى مستوى أفضل 

فإن النطاق المكاني لسريان ىذا القانون ىو جميع أرجاء القطر دون أي أستثناء ،     
أي كل اقاليم الدولة ، ويتجاوز عمى وجو االستثناء حدود االقميم ليسري بعض أحكامو عمى 

 لعراقين خارج القطر.العمال ا
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( لسنة 39وفيما يخص عمال القطاع الخاص كان يقتصر في تاريخ نفاذ القانون )
عمى عمال المشاريع التي تستخدم عشرين عامالً  فأكثر ، ثم عدل القانون فقضت  1971

بأن يطبق القانون عمى بقية فئات العمال ، تباعًاوعمى مراحل ، وبمراسيم جميورية ، وفي 
حاالت أن يغطي التطبيق الفعمي ليذا القانون جميع العمال المشمولين بأحكامو جميع ال

خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه ، حتى شمل القرارعمال المشاريع التي تستخدم  كحد 
ادنى خمسة عمال في المشروع مشمولين بالضمان االجتماعي ودون الخمسة عمال غير 

 . (34)مشمولين بأحكام الضمان االجتماعي 
ونصت المادة السادسة والسابعة والعشرون من الفصل الخامس كيفية احتساب      

اشتراكات الضمان االجتماعي، عمى اساس نسبة محددة من االجر الفعمي الذي يتقاضاه 
العامل .وال يجوز أن يقل األجر المعتمد في تحديد نسبة االشتراك في جميع االحوال ، عن 

 المقرر في مينة العامل المضمون إن وجد .الحد االدني لألجور ، 
%( من اجره ، لقاء اشتراكو في المؤسسة ، 5يستقطع من العامل المضمون ، نسبة )    

وتدخل ىذه النسبة بكامميا في حساب فرع الضمان والتقاعد ، ويعفى العامل من دفع أي 
 اشتراك عن فروع الضمان االخرى . 

ت واصحاب العمل ، عن عماليم المضمونين ، عمى تحدد نسبة اشتركات االدارا     
 -النحو االتي : 

%( من االجور، عمى اصحاب العمل الذين اليزيد 12يدفع صاحب العمل نسبة )   
%( لفرع الضمان الصحي ، 1عدد عماليم عن مئة عامل ، وتوزع ىذه النسبة كما ياتي)

 . (35)%( لفرع الضمان والتقاعد 9%( لفرع اصابات العمل ، )2)
من أىم المكاسب التي حصمت عمييا الطبقة العاممة وتحديدًا في القطاع  كان ىذا القرار

الخاص، وىو حصولو عمى الضمان االجتماعي )التقاعد( في جميع الحاالت سواء بموغو 
السن القانوني لمتقاعد او في حالة الوفاة تحصل اسرة العامل عمى التقاعد ، وكذلك في 

مرض ومن خالل المؤسسة الصحية)لمجان السالمة المينية ( التي تحدد حالة العجز اوال
  نسبة العجز، يحصل العامل عمى تقاعد حسب نسبة العجز.
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كما اقر القانون حق العامل ) عمى حد سواء الرجل والمراة ( الحصول عمى اجازة 
عن اإلجازة مرضية التتجاوز ثمانية أيام ، تمتزم الجية التي تستخدمو بدفع كامل أجوره 

المذكورة ، وفي حالة تكراراالجازة ، فأن ىذه الجية التمتزم حيال العامل ،بأكثر من 
أجرثالثين يوماً مرضية مضمونة وفق شيادات مرضية صدرة من الجية الطبية التي 

 .(36)تعتمدىا المؤسسة أو مصدقة من قبميا
ية الصحية في ىذا القرار كما كان لممراة العاممة في القطاع الخاص نصيب من الرعا   

، السيما الحامل بعد أن تحدد الجية الطبية ، وعمى ىذه الجية أن تجيز المراة الحامل 
باالنفكاك عن العمل لقضاء إجازة حمميا ووضعيا قبل شير واحد عمى االقل من الموعد 

زتيا المقدر لوضعيا ، وتعتبر اجازة مضمونو من تاريخ انغكاكيا عن العمل ، وتستمر أجا
 . (37)بعد الوضع ستة أسابيع 

( عمى عدد كبير من المواد التي تخص الطبقة العاممة في العراق 39تضمن قرار ) 
وحماية حقوقيا ، والتي ظمت سارية العمل بياإلى يومنا ىذا بالرغم من التغيرات والتحوالت 

 د اخرى لو . في العراق وفي نظام الحكم  مع أجراء بعض التعديالت عميو أواستحدث موا
 المبحث الثاني:

 أهمية قانون الضمان االجتماعي لمطبقة العاممة والمجتمع  -
، مكسبًا كبيًر حققتو الطبقة العاممة في العراق السيما 1971( لسنة 39يعتبر قرار ) 

عمال القطاع الخاص والذي ألزم اصحاب المشاريع الصناعية والمعامل المتوسطة إلى 
والسيما ما يتعمق بالضمان االجتماعي وتسديد اشراكات العاممين لديو ، االلتزام بقراراتو ، 

وعدم التنصل من تسجيل العدد  الحقيقي لمعمال في المشروع  ،  وذلك من خالل المجان 
الحكومية التابعة دائرة الضمان االجتماعي بالتنسيق مع النقابات العمالية التي كانت ىي 

ممشاريع والمعامل التابعة لمقطاع الخاص ، واالطالع عمى االخرى تقوم بزيارات ميدانية ل
 أحوال العمل والعمال والوقوف عمى مشاكل العمال .

يشيد العالم في ىذه المرحمة تحوالً  اقتصاديًا كبير.شيد العراق ىو االخر تحوال كبير    
مى حدثت بعض االنجازات ع 1972ومن خالل الخطة االنفجارية لعام  في اقتصادياتو .

وكذلك التوسع في مجال الصناعة واستحداث مشاريع  انتاجية جديدة  ، المنظور المستوى 
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ساىم ىذا القرار في ،  مما أدى إلى استيعاب الكثير من األيدي العاممة في الريف والمدينة
 الطبقة العاممة واستقرارىا أقتصاديًا واجتماعيًا . القضاء عمى البطالة وانتعاش

ن االجتماعي أىمية كبرى في حياة الطبقة العاممة ىذه الشريحة يشكل الضما    
االجتماعية الكبيرة التي تعمل في القطاع الخاص والذي القى بظاللو عمى البنية 

 االجتماعية واالقتصادية في العراق .
ساىم الضمان االجماعي في أستقرار دخل االسرة وانتعاش ظروفيا االقتصادية ،     

الشرائية وىو المحرك الرئيسي لعممية استيالك االنتاج في أي مجتمع ،  وارتفاع قدرتيا
وشعور االسرة بالحماية واالستقرارىا اجتماعيا حيث معظم مشاكل االسرة والعائالت اسبابيا 

، وكذلك القضاء لمعامل  اقتصادية بالدرجة االولى كما ساىم في ارتفاع المستوى الثقافي
عاممة وذلك بسبب تحسن دخل االسرة وقدرتيا عمى توفير عمى االمية  داخل االسر ال

مستمزمات الدراسة ، وقد ساىم كذلك بثقة الفرد بالمجتمع،والقضاء عمى البطالة والفقر ، 
 . (38)وحتى القضاء عمى نسبة الجريمة في المجتمع العراقي في تمك الفترة 

وتوقف التدريجي لمصناعة ال أن االوضاع االقتصادية في العراق بدات بالتراجع ا     
بدأت 1980يران في عام أعندما اندلعت الحرب مع االيرانية –بسبب قيام الحرب العراقية 

دامتيا مكمفة ،خاصة في المشاريع التي لم  بوادر الحفاظ عمى مكتسبات الصناعة الوطنية وا 
ورة مجمس قيادة الث،وفي ظل تمك الظروف أصدر  يالحربالمجيود  تكن فعالة في دعم 

في القطاع  م الخاص بتحويل العمال1987الصادر عام  (150رقم )القرار المنحل 
وفرض ،م ،واحتاللو الكويت 1988إلى موظفين ،أما بعد انتياء الحرب في  الحكومي فقط 

وضع العراق تحت طائمة البند السابع تكون الصناعة قد سويت باألرض تمامًا ،و الحصار 
مما اضر كثرًا بوضع الطبقة  الحصار االقتصادي م،2003م حتى 1991من الفترة 

العاممة في العراق السيما القطاع الخاص بسبب توقف المشاريع الصغيرة وتسريح عماليا 
 3العامل العراقي يتقاضى خالل الشير الواحد راتبًا ما قيمتو وانخفاظ اجور العمال بحيث 

اقتصادي عراقي من مستوى كيمو طحين ، وىذا دليل عن مدى ما وصل إليو العامل ال
بول بريمر حتى  حكومة م منذ2003أغمب الحكومات التي جاءت بعد  وأن،(39)متدني  

كومة العبادي ،تعتبر الياجس األمني فوق كل االعتبارات بسبب حالة االنفالت األمني، ح
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ن جيد ىذه الحكومات أإضافة إلى ان عممية التنمية والتطوير الصناعي لم تزل راكدة ،و 
ذا ما تمعنا في ما أقائم عمى  ستخراج النفط والبحث عن وسائل لزيادة الطاقة التصديرية ،وا 

% فان النسبة الفعمية التي  75تشكمو األيدي العاممة في العراق من نسبة فيي تقدر ب 
ما يعني بان النسبة األكبر من ىذه األيدي تعتبر في م تعمل ،ىي اقل من ذلك بكثير ،

 .(40)ة حالة بطالة فعمي
تشير أحصائيات وزارة العمل أن عدد العمال المشمولين بالضمان االجتماعي من   

( مئتي وخمسة وسبعون الف وثمنمائة وواحد وثالثون 275 /831القطاع الخاص بمغ )
عامال )وفي بغداد فقط ( وىذا العدد يشكل نسبة ضئيمة جدا بالنسبة لىعدد الطبقة العاممة 

 . ( 41)في بغداد 
 يات توسيع الضمان االجتماعي لمقضاء عمى البطالة    آل -
اذا كان الضمان االجتماعي يساعد عمى القضاء عمى البطالة البد من أيجاد آليات    

عممية وفعمية في تحقيق ذلك وتتمثل في أعادة تشغيل المشاريع الصناعية المتوقفة وتوفير 
من خالل وضع آلية لالستيراد بحيث  حماية لممنتج المحمي من السمع الخارجية المستوردة

،  ال يؤثر عمى المنتج المحمي والذي بدورة يؤدي الى الطمب إلى األيدي العاممة المحمية
وكذلك دعم القطاع االنتاجي المحمي عن طريق تسييل القروض وتوفير المواد االولية 

عمل لمعاطمين في  الدامة واستمرارية المشاريع وتوسيعيا مما يساىم بدوره إلى أيجاد فرص
 المشريع الخاضعة لقانون الضمان االجتماعي.

( لسنة 39أن مظمة الضمان االجتماعي التي وفرتيا القوانين السابقة واخرىا قانون)   
النافذ يدخل في نطاقيا العمال الذين يعممون في المشاريع الصناعية والخدمية  1971

من العاممين خارج الفئات التي يشمميا المضمونة ومن القطاع الخاص ، لكن ىناك قطاع 
القانون والمتمثمة بالعاممين لحسابيم الخاص) االعمال الحرة( ، والقطاع غيرالمنظم ، يشكل 
ىوالء نسبة كبيرة من الطبقة العاممة في العراق . أن انضمام ىوالء إلى مظمة الضمان 

عي إلى الدولة لتأمين االجتماعي من خالل قانون يوفر آلية دفع اشتركات ضمان اجتما
راتبًا تقاعدياً ليذه الشريحة االجتماعية التي تشكل الجزء االكبر في المجتمع العراقي وبناءًا 
عمى ىذا التوجو دأبة الحكومة عمى المعالجة بطرحيا لقانون التأمينات االجتماعية الذي 
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ختياري ليذه جاء في أحدى مواده المقترحة من قبل وزارة العمل بفتح باب الضمان اال
 الشريحة ،عمما انو قيد الدراسة .  

     
 مة الخات - 

برزت الطبقة العاممة في العراق بعد الحرب العالمية األولى، وسيطرت االحتالل     
البريطاني عميو كقوة أجتماعية فاعمة في العممية االقتصادية واالنتاجية التي شيدىا العراق 

العالم، وتأثر الطبقة العاممة العراقية بحركات التحرر ، وفي ظل المتغيرات التي شدىا 
العالمي وظيور االفكاراالشتراكية التي نادت بتحرر، وحماية الطبقة العاممة من استغالل 
جيودىا ، وضمان وتأمين مستقبميا عن طريق الضمان االجتماعي والصحي وتوفير حياة 

 كريمة ليا .

قة العمالية في العراق ،وما حصمت عمية من ومن خالل المسيرة النضالية لمطب     
قوانين العمل والضمان االجتماعي ، والتي لم تكن بمستوى نضاليا وطموحيا ،السيما 

( لسنة 39عمال القطاع الخاص حتى صدور قانون الضمان االجتماعي لمعمال رقم )
نوات ) س2017 -1980، أال أن الظروف السياسية التي مر بيا العراق منذعام  1971

الحروب واالزمات (، والتي تركت أثارىا السيئة عمى مجمل الحياة ومنيا الصناعة واالنتاج 
المحمي ، وعمى الطبقة العاممة حيث توقفت كل المشاريع االنتاجية والصناعية ،أدت إلى 
إنتشارالبطالة والفقر، وفقد العامل عممو وضمانو االجتماعي الذي كان يحميو ويأمن لو 

صادية مستقرة ، وقد انعكست ىذه الحالة عمى األمن واستقرار المجتمع العراقي حياة اقت
وكانت السبب الرئيس في أنتشار الجريمة المنظمة وعمميات السطو والخطف لرجال 
األعمال من أجل الحصول عمى األموال ، وكان عمى الدولة أن تسارع في معالجة البطالة 

ي وشموال فئات عمالية أخرى بالضمان ليس عن طريق توسيع الضمان االجتماع
االجتماعي )االعمال الحرة ( بل عن طريق أعادة تأىيل وتشغيل المشاريع الصناعية 
واالنتاجية السابقة ، وأعادة الروح لمصناعة العراقية التي كانت تسد حاجة االسواق المحمية 

أعادة ىيبة وكرامة  والخارجية وحماية المنتوج المحمي بمنع االستيراد الخارجي، وكذلك
الطبقة العاممة عن طريق نقاباتيا التي أغمقت لتاخذ دورىا في بناء الصناعة العراقية 
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وحماية حقوق الطبقة العاممة ومواصمتيا مع النقابات العمالية العالمية كما يجب عمى 
والتي  الحكومة مراقبة المشاريع االستثمارية االستيالكية والكمالية المنتشرة في العراق ،

حمت محل الصناعة االنتاجية  ، والتي باتت تكاليفيا أكثر بكثير من المشاريع الصناعية  
 التي تستقطب آالف األيدي العاممة .   

 
 هوامش البحث :  -
 .30-29، ص 1981كمال مظير احمد ،الطبقة العاممة العراقية ، بغداد ،  -1
تماعي لمعمال والكادحين نوزت الدىوكي  يوسف غنمية أول من نادى بالضمان االج -2

  www.ankawa2014-5-15في العراق 
( المنحدر من أسرة نصرانية في 1950 – 1885يوسف غنيمة ) يوسف غنمية  : -3

بغداد ، تسنم وزارة المالية في ست حكومات عراقية في العيد الممكي من أوائل الدعاة الى 
والفقيرة , وقد دافع عن حقوقيا ومصالحيا بمقاالتو التي كان  إنصاف الطبقات الكادحة

ينشرىا عمى صفحات الجرائد في وقت كانت أمثال ىذه المباحث بكرًا في العراق قمما 
يطرقيا كاتب أو يعني بيا باحث . فقد نشر سمسمة مقاالت بعنوان )حقوق العامل والفالح ( 

بحث فييا عن حقوق  1930الى آذار  1929 في جريدة البالد البغدادية من تشرين االول
الفالح والعامل في المجتمع العراقي , وأشار فييا بكل قوة وحماس الى ضرورة العناية 

لممزيد ينظر :حارث يوسف غنيمة  .بالطبقة العاممة إن كانت في المعامل او المزارع
 . 1990،االديب والسياسي يوسف غنيمة ، بغداد ، 

مكانيكي وابن تاجرصغير،كان من مؤيدي الحزب الوطني ، محمد صالح القزاز :  -4
جمعية عمال  1932وأول قائد عمالي ، استمر القزاز بالتحرك بأسم العمال .اسس عام 

المكانيك ونقابة العمال في العراق . حنا بطاطو، الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من 
-332ة عفيف الرزاز ، بيروت ، ص، ترجم 1العيد العثماني حتى قيام الجميورية ، ج

334. 
 .334المصدر السابق،  حنا بطاطو،   -5
 نوزت الدىوكي ، المصدر السابق . -6

http://www.ankawa/
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؛ نوزت الدىوكي ، المصدر 155كمال مظير احمد ، المصدر السابق ، ص  -7
 السابق .

جمعية اصحاب الصنائع : في بداية تأسيسيا حممت اسم نقابة الحرفيين لكن وزارة  -8
االسم وتحولت الى اصحاب الصنايع بجيود محمد صالح القزاز ومحي الداخمية رفضت 

الدين محمد واصبح ضمن الييئة المؤسسة لمجمعية .عبد الرزاق مطمك الفيد ، تاريخ 
 . 91، ص  1958-1922الحركة العمالية  في العراق 

 . 333-332حنا بطاطو ، المصدر السابق ، ص -9
عراق ، مالحق جريدة المدى ، أبراىيم العالف ،الحركة العمالية في ال -10
28/4/2013. 

، موقع   2015كانون األول 13سالم محسن ، الحركة العمالية في العراق  -11
 .122الحزب الشيوعي العراقي ؛ كمال مظير احمد ، المصدر السابق ، ص

، 1987كمال مظير احمد ،صفحات من تاريخ العراق المعاصر ، بغداد ، -12
 السابق . ؛ ابراىيم العالف ، المصدر108ص

كمال مظير احمد ، صفحات من تاريخ العراق المعاصر ، المصدر السابق ،  -13
109. 
 ابراىيم العالف ، المصدر السابق .  -14
ناىض الشيخ عمي ، دور الحزب الشيوعي العراقي في نضال الطبقة العاممة  -15

 ، موقع الحزب الشيوعي العراقي .2014كانون     الثاني 11، 
 صدر السابق ابراىيم العالف ، الم -16
ينظر : سامي عمي ، حقوق العمال في  1919( لسنة 1حول اتفاقية رقم ) -17

، وزارة العمل  2017لسنة  2و1اتفاقيات العمل الدولية ،  العمل والمجتمع )مجمة ( العدد 
؛ كامل 78،ص2017والشؤون االجتماعية / المركز الوطني لمبحوث والدراسات ، بغداد 

،بغداد ، ص 1968-1967والعمال والضمان االجتماعي لسنة  السامرائي ،قوانين العمل
7. 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

263 

 

-23، ص1989، بغداد ، 2عدنان العابد ويوسف الياس ، قانون العمل ، ط -18
24. 

 .24المصدر نفسو ، ص  -19
فيبي مار، تاريخ العراق المعاصر العيد الممكي ، ترجمة مصطفىىنعمان احمد  -20

 .205،ص2006، بغداد ، 
 . 25، المصدر السابق ، ص  عدنان العابد ويوسف الياس -21
عدنان العابد ويوسف الياس ، قانون الضمان األجتماعي ، بغداد ،  -22

 ؛ ابراىيم العالف المصدر السابق .2009،23-24
 . 24المصدر نفسو ، ص -23
 . 24المصدر نفسو ، ص -24
 .24المصدر نفسو ،ص  -25
 ابراىيم العالف ، المصدر السابق . -26
ضمان االجتماعي ، المصدر السابق ، عدنان العابد ويوسف الياس ، قانون ال -27
 . 25ص 
  1964( ،في 1015الوقائع العراقية ، ) جريدة ( ، العدد ) -28
المقصود لصق الطوابع : بشراء العامل طابع اشتراك ضمان عمالي  - (*) -29

 من فئات حسب صنف االشتراك ويمصق في دفتر ضمان العامل .
 .16/5/1966( ، في 1266الوقائع العراقية ، العدد ) -30
 .27عدنان العابد ويوسف الياس ، قانون الضمان االجتماعي ، ص  -31
 . 27-26المصدر نفسو ، ص  -32
 .22/3/1971( ، في 1976الوقائع العراقية ، العدد) -33
، وقانون 1971( لسنة 39قانون التقاعد والضمان االجتماعي لمعمال رقم ) -34

العمل والشؤون  وزارة1964( لسنة  ، 101تنظيم توزيع االرباح في الشركات رقم )
 . 1978االجتماعية ، مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي لمعمال ، بغداد ، 

 .53عدنان العابد ويوسف الياس ، فقانون الضمان االجتماعي ، ص  -35



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

264 

 

( 39نبيل عبد الرحمن حياوي ، قانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم ) -36
 . 33، ص2015وتعديالتو ، بيروت ، 1971لسنة 
، المصدر 1971( لسنة 39لتقاعد والضمان االجتماعي لمعمال رقم )قانون ا -37

 . 55-54السابق ، 
 .56نبيل عبد الرحمن حياوي ، المصدر السابق ، ص  -38
( 15العمل والمجتمع ،) مجمة ( ، وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، العدد ) -39
 . 11، بغداد ، ص 2012في 

 سالم محسن ، المصدر السابق . -40
ئرة التقاعد والضمان االجتماعي ، وزارة العمل والشؤون أحصائيات دا -41

 . 2017االجتماعية ، 
 

 قائمة المصادر 

 المصادر العربية :
 .28/4/2013أبراىيم العالف ،الحركة العمالية في العراق ، مالحق جريدة المدى ،  .1
 . 1990حارث يوسف غنيمة ،االديب والسياسي يوسف غنيمة ، بغداد ،  .2
بقات االجتماعية والحركات الثورية من العيد العثماني حتى قيام حنا بطاطو، الط .3

 ، ترجمة عفيف الرزاز ، بيروت 1الجميورية ، ج
، موقع الحزب   2015كانون األول 13سالم محسن ، الحركة العمالية في العراق  .4

 الشيوعي العراقي.
 2009عدنان العابد ويوسف الياس ، قانون الضمان األجتماعي ، بغداد ،  .5
 .1989، بغداد ، 2عدنان العابد ويوسف الياس ، قانون العمل ، ط .6
 . 1958-1922عبد الرزاق مطمك الفيد ، تاريخ الحركة العمالية  في العراق  .7
فيبي مار، تاريخ العراق المعاصر العيد الممكي ، ترجمة مصطفىى نعمان احمد ،  .8

 .2006بغداد ، 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

265 

 

، وقانون تنظيم 1971( لسنة 39م )قانون التقاعد والضمان االجتماعي لمعمال رق  .9
وزارة العمل والشؤون 1964( لسنة  ، 101توزيع االرباح في الشركات رقم )

 .1978االجتماعية ، مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي لمعمال ، بغداد ، 
-1967كامل السامرائي ،قوانين العمل والعمال والضمان االجتماعي لسنة  .10

 ،بغداد .1968
 .1981مد ،الطبقة العاممة العراقية ، بغداد ، كمال مظير اح .11
 .1987صفحات من تاريخ العراق المعاصر ،بغداد ، كمال مظير احمد ، .12
( 39نبيل عبد الرحمن حياوي ، قانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم ) .13

  .2015 وتعديالتو ، بيروت ،1971لسنة 
تماعي لمعمال نوزت الدىوكي،  يوسف غنمية أول من نادى بالضمان االج .14

  www.ankawa2014-5-15والكادحين في العراق،  
 الصحف و المجالت العراقية  -

( 15العمل والمجتمع ،) مجمة ( ، وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، العدد ) .15
 ، بغداد. 2012في 

العمل والمجتمع سامي عمي ، حقوق العمال في اتفاقيات العمل الدولية ،   .16
، وزارة العمل والشؤون االجتماعية / المركز الوطني  2017لسنة  2و1)مجمة ( العدد 

 2017لمبحوث والدراسات ، بغداد 

( ، 1266العدد ) و1964( ،في 1015الوقائع العراقية ، ) جريدة ( ، العدد ) .17
 .22/3/1971( ، في 1976العدد) و 16/5/1966في 

والضمان االجتماعي ، وزارة العمل والشؤون  أحصائيات دائرة التقاعد .18
 2017االجتماعية ، 

 

http://www.ankawa/

