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 إضراب عمال نفط كركوك

 أو مجزرة كاور باغي

 بقلم غانم العـنّاز

لم ٌكن للعاملٌن فً شركة نفط العراق فً كركون من نشاط نمابً ٌذكر خالل العمد الثانً  

فمد كان العاملون فً الوظائف االدارٌة اضافة الى معظم العاملٌن فً . من المرن الماضً

الوظائف الوسطى كالكتابٌة والفنٌة والمهنٌة من االجانب وذلن لعدم توفر المهارات 

المطلوبة بٌن العرالٌٌن مما ادى الى التصار استخدام العرالٌٌن على المهن شبه الفنٌة 

ومع انتشار المدارس فً نهاٌة . والٌدوٌة بصورة رئٌسٌة ممن لٌس لهم دراٌة بالعمل النمابً

العمد الثانً وبداٌة العمد الثالث التحك الكثٌر من خرٌجً تلن المدارس بشركة نفط العراق 

لٌحلوا محل بعض االجانب فً الدرجات الكتابٌة والفنٌة والمهنٌة فبدأت تظهر اوائل 

.الحركة النمابٌة بٌن العاملٌن فً الشركة  

 فمامت مظاهرات فً انحاء العراق 1936 تشرٌن االول 29 لام بكر صدلً بانمالبه فً 

 طافت احداها فً شارع الرشٌد فً بغداد مطالبة 1936فً الثانً والثالث من كانون االول 

. (بالخبز للفمراء واالرض للفالحٌن والموت للفاشٌٌن)  

 المى بكر صدلً خطاباً انكر فٌه ان ٌكون فً العراق طبمة عمالٌة 1937 نٌسان 17وفً 

 نٌسان عمال الموانئ فً البصرة  24او رأس مالٌة متنفذة فمام على اثر ذلن فً 

. بمظاهرات واسعة احتجاجاً على ذلن  

 مظاهرات من لبل عمال السكاٌر والسكن الحدٌدٌة فً 1937 أٌار 5لامت بعد ذلن فً 

بغداد وعمال شركة نفط العراق فً كركون ومحطات ضخ النفط  وعمال معامل النسٌج فً 

. النجف تطالب بتحسٌن احوالهم المعاشٌة  

 أول نقابة لعمال النفط في العراق 

ولد ساعد انتشار المدارس والكلٌات واالذاعة والصحف خالل الحرب العالمٌة الثانٌة على 

انتشار الوعً النمابً بٌن منتسبً شركة نفط العراق للمطالبة بتحسٌن اوضاعهم المعاشٌة 

لمٌت تلن المحاولة اعتراضاً شدٌداً من لبل . 1945فجرت محاولة النشاء نمابة لهم فً عام 

للتخلص منهم ولامت بعد ذلن فً  (المشاغبٌن)الشركة فمامت بفصل عدد من لادة الحركة 

تحت رعاٌة احد موظفٌها  (اللجنة الداخلٌة للعمل) بانشاء هٌئة باسم 1946بداٌة حزٌران 

جرت بعد ذلن .  ممعداً من مماعدها التً لم ٌعلن عن عددها للعمال15االجانب خصص 
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بخمسة منها بالرغم من  (المشاغبٌن)االنتخابات للمماعد المخصصة للعمال ففاز بعض 

.مناورات الشركة لعدم التصوٌت لهم  

بكونها أداة استعمارٌة طٌعة بٌد الشركة  (اللجنة الداخلٌة للعمل)لام هؤالء الخمسة بوصم 

لكبح جماح الحركة النمابٌة العمالٌة المشروعة وحرمان العمال من تطلعاتهم البسط حمولهم 

بعد ان عانوا كثٌراً من تدنً االجور وارتفاع التضخم وغالء المعٌشة وشحة المواد 

.االستهالكٌة خالل سنوات الحرب العالمٌة الثانٌة  

 

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

 من عمال 500 حضره حوالً 1946 حزٌران 13تم على اثر ذلن عمد اجتماع فً 

:الشركة الذٌن لرروا المطالبة بما ٌلً  

.االعتراف بحمهم بتشكٌل نمابة مستملة خاصة بهم- 1  

. فلسا250 الى 80رفع الحد االدنى لالجور الٌومٌة من  - 2  

.وضع حد لمٌام الشركة بالفصل الجماعً والتعسفً للعمال - 3  

.     انشاء صندوق ضمان للمرضى والمعالٌن وكبار السن من العاملٌن فً الشركة - 4  

علمت الشركة بذلن االجتماع والمطالب المفرطة فمررت تهدئة االوضاع فمامت فً االول 

 فلس بالٌوم اال 100 و 50 بزٌادة غالء المعٌشة لمختلف الدرجات ما بٌن 1946من تموز 

.انها اصرت على عدم الموافمة على زٌادة الحدود الدنٌا لالجور وبمٌة المطالب االخرى  
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لجنة علٌا )لم ترتِك تلن الزٌادة لتطلعات العاملٌن العرالٌٌن فً الشركة مما نتج عنه تشكٌل 

اضافة الى عدد من اللجان الثانوٌة التً تمثل معظم المهن والدرجات الوسطى  (لالضراب

.فً الشركة للتنسٌك والتشاورفٌما بٌنها  

 

1965 حوالي –كركوك - مطعم عمال شركة نفط العراق   

 أإلضراب عن العمل

تطورت االمور بصورة سرٌعة جداً حٌث اتخد  لرار من لبل اللجنة العلٌا وبمٌة اللجان 

الثانوٌة فً الثالث من تموز للمٌام باالضراب عن العمل بعد ان تم حصولهم على موافمة 

.مٌدانٌة مبدئٌة من لبل معظم العاملٌن لالشتران به  

 حٌث خرج ما ٌمارب خمسة آالف من 1946بوشر باالضراب فً الرابع من تموز 

. العاملٌن فً الشركة بمسٌرة فً شوارع كركون رافعٌن الفتات تحمل شعاراتهم ومطالبهم

انتهت المسٌرة فً بستان كاور باغً فً اطراف المدٌنة حٌث الٌم حفل المٌت فٌه خطب 

اصبحت كاور باغً بعد ذلن  . وكلمات تدعو الى الصمود حتى تتحمك مطالب المضربٌن

مركزاً للتجمعات والمظاهرات الٌومٌة تُحمل فٌها الالفتات وتُلمى خاللها الخطب الحماسٌة 

.والكلمات التشجٌعٌة وتُردد الشعارات النمابٌة وٌُنادى بالمطالبة بالحموق المشروعة  

كان االضراب مفاجأة كبٌرة بالنسبة للشركة وضعها فً مولف حرج جداً امام الصحافة 

والرأي العام فمامت، من مبدأ الحفاظ على ماء الوجه، بدعوة المضربٌن بالتخلً عن 

.اضرابهم والعودة الى اعمالهم لبل ان تستطٌع النظر فً مطالبهم  

كانت الحكومة فً هذه االثناء للمة من استمرار االضراب مما لد ٌنتج عنه عرللة انتاج 

فمامت باصدار اوامرها الى متصرف . وتصدٌر النفط، المصدر الرئٌسً لمواردها المالٌة
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كركون باتخاذ االجراءآت الالزمة النهاء االضراب واستخدام الموة، ان تطلب  (محافظ)

لام المتصرف برفع تمرٌره الذي بٌن فٌه ان مسٌرات المضربٌن واعتصاماتهم لد . االمر

كانت سلمٌة ولم تتسبب فً تعكٌر االمن العام فً المدٌنة لذلن فهو ٌنصح بالتروي وال ٌرى 

رأت السلطات فً بغداد فً تمرٌر المتصرف ما ٌنم عن . ضرورة الستعمال الموة لتفرٌمهم

.تحدٌه لالوامر وتعاطفه مع مطالب المضربٌن فمامت بعزله وتعٌٌن متصرف جدٌد  

 

  كركوك–دوائر شركة نفط العراق الرئيسية في منطقة عرفة 

 منتصف العقد الرابع من القرن العشرين 

 ألقسوة المفرطة واطالق النار على المضربين 

تطورت االمور الى االسوء بعد وصول المتصرف الجدٌد واستالمه مهام عمله حٌث 

 تموز 12وصلت مفرزة من الشرطة الخٌالة الى ساحة االعتصام فً كاور باغً  فً 

لامت الشرطة باصدار اوامرها للمتظاهرٌن بالتفرق واخالء مولع االعتصام وعند . 1946

عدم استجابة المتظاهرٌن لتلن االوامر لامت الشرطة بمهاجمتهم من ثالث جهات متفرلة 

مستعملة فً بداٌة االمر الهراوات مما نتج عنه سموط عدد من المتظاهرٌن الجرحى تحت 

وعندما بدأت الجموع تتفرق فً كافة االتجاهات لم تكتفً الشرطة . الدام الخٌول المضطربة

بذلن بل لامت باطالق الرصاص علٌهم بصورة عشوائٌة مما نتج عنه مجزرة راح 

 ً لمد تبٌن الحماً من مجرى التحمٌك ووتمارٌر . ضحٌتها عشرة لتلى وسبعة وعشرٌن جرٌحا

.المحاكم بان معظم المتلى كانت اصاباتهم من الخلف بعد ان لاموا بالتفرق والهرب  

ومع انتشار خبر المجزرة اجتاحت البالد موجة من االستنكار والتندٌد بشركة نفط العراق 

لعدم تلبٌة حموق العمال المشروعة  وبالسلطات الحاكمة الستعمالها تلن المسوة المفرطة 

.تجاه المتظاهرٌن المسالمٌن العزل  
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 خارطة مدينة كركوك

  موقعي دوائرشركة نفط العراق الرئيسية وبستان كاور باغي

 نتائج االضراب

اما السلطات التً وضعت فً مولف حرج فمد حاولت تبرٌر فعلتها بوضع اللوم على 

. المشاغبٌن والمتصٌٌدٌن فً المٌاه العكرة  

واما شركة نفط العراق فمد وضعت فً مولع حرج مشابه حاولت على اثره تهدئة الخواطر 

 فلساً ورفع مجموع االجور والمخصصات 140 الى 80برفع االجور الدنٌا لمنتسبٌها من 

ً 310 الى 200الٌومٌة الدنٌا من  .  فلسا  

 مهزومٌن لكنهم غٌر منكسرٌن 1946 تموز 16اما المضربون فمد رجعوا الى اعمالهم ٌوم 

كما انهم شعروا بالمرارة العمٌمة وخٌبة االمل الشدٌدة لمٌام سلطاتهم الوطنٌة . كما ارٌد لهم

لٌس فمط بالولوف مع شركات النفط االحتكارٌة الجشعة ضد مطالبهم المشروعة بل بالمٌام 

باستعمال المسوة المفرطة ضدهم لتسٌل الدماء الزكٌة فٌسمط ذلن العدد الكبٌر من زمالئهم 

.بٌن لتٌل وجرٌح  

 ومع كل ذلن فلم تفت تلن االحداث الدامٌة من عضد الحركة النمابٌة فً الشركة بل زادتها 

.اصراراً وانتشاراً بٌن منتسبً الشركة للمضً لدماً فً المطالبة بتحسٌن احوالهم المعاشٌة  
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فلم ٌمض غٌر الل من سنتٌن على تلن االحداث حتى لام العاملون فً محطة ضخ النفط 

 بالمرب من مدٌنة حدٌثة على الفرات باضرابهم الشهٌر عن العمل فً نٌسان 3-الرئٌسة كً

. ومسٌرتهم التارٌخٌة المذهلة نحو بغداد لكسب تاٌٌد الرأي العام لمضٌتهم1948  

  ومسيرتهم المدهشة الى بغداد3-اضراب عمال نفط محطة ضخ كي

البحر االبٌض المتوسط والوالعة   لضخ وتصدٌر النفط العرالً الى3-تعتبر محطة كً

بالمرب من مدٌنة حدٌثة على نهر الفرات اكبر المحطات من حٌث سعتها واهمٌتها وبالتالً 

.عدد العاملٌن فٌها  

فمد تابع عمال المحطة االحداث المؤسفة الضراب زمالئهم عمال الشركة فً كركون فً 

 ضحٌتها عدد ذهب التً استعملت فٌها السلطات الحكومٌة المسوة المفرطة ل1946ًتموز 

كما انهم اعتبروا لٌام . كبٌر من المتلى والجرحى  لتنتهً بالفشل دون تحمٌك كافة اهدافها

الشركة اثر تلن االحداث بتهدئة الخواطر برفع االجور غٌر كافٌا لتحسٌن احوالهم المعاشٌة 

. بصورة ملموسة فً تلن المحطة والمحطات النائٌة االخرى  

االولى التً تمثل العمال والثانٌة التً تمثل الفنٌٌن فً المحطة، وعلٌه فمد لامت اللجنتان 

 بالتداول للمطالبة بزٌادة اجورهم وتحسٌن ظروفهم 1948 فً بداٌة نٌسان ،والكتبة وغٌرهم

 نٌسان خارج 22 من العمال والمستخدمٌن فً  كبٌرتلى ذلن عمد اجتماع لحشد. المعاشٌة

. صوت خالله على المٌام باالضراب3-محطة كً  

بوشر باالضراب فً الٌوم التالً حٌث شكلت على وجه السرعة لجان فرعٌة لتنسٌك 

االعمال حٌث تم توزٌع اعضاء تلن اللجان على كافة المرافك النفطٌة والخدمٌة والسكنٌة 

فً المحطة للتأكد من عدم حدوث اضرار او تخرٌب لها كما تم تعٌٌن لجنة لحراسة مدخل 

لمد اخذت الشركة .  والمواد وغٌرها واآللٌاتالمحطة للسٌطرة على دخول وخروج االفراد

فً ذلن على حٌن غرة حٌث انها لم تعلم باالضراب اال مساء ذلن الٌوم لتموم بعد ذلن 

. بالتندٌد به ووصفه بغٌر لانونً  

ومع استمرار االضراب لامت الشركة بمحاولة تهدئة الخواطر بعرض بعض التنازالت 

% 25البسٌطة اال انها اصرت على عدم الموافمة على طلب المضربٌن برفع االجور بنسبة 

%.    40الى   

اما السلطات الحكومٌة فمد كانت هذه المرة اكثر صبرا فً معالجة االوضاع حٌث ان 

كما انها كانت فً نفس الولت ترٌد . احداث كاور باغً الدامٌة ال زالت ماثلة فً االذهان
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ان تنهً االضراب لٌستأنف ضخ وتصدٌر النفط باسرع ولت ممكن لحاجتها الماسة لموارد 

. النفط المالٌة  

 اٌار بارسال لوة لوٌة من الشرطة مزودة ببعض 5واخٌرا نفد صبر السلطات فمامت فً 

لامت الموة بنصب عدد من اسلحتها الرشاشة وتسٌٌر مشاتها . اآللٌات المدرعة الى المحطة

فً عدد من المناطك النفطٌة والسكنٌة الحساسة لٌتم لها بذلن السٌطرة على المحطة 

لمد تم كل ذلن بحذر شدٌد من لبل لواة الشرطة والمضربٌن معا لتفادي ولوع اٌة . بالكامل

 اٌار بمطع االرزاق 7ثم لامت السلطات التً بدأ صبرها ٌنفد من جدٌد فً . صدامات بٌنهما

عن المضربٌن لٌلً ذلن لطع الماء والموة الكهربائٌة مما نتج عنه صعوبات كبٌرة 

.للمضربٌن وعوائلهم الساكنٌن فً دور الشركة لالستمرار بالعٌش داخل المحطة  

لمد اصبح المضربون بذلن فً وضع حرج احالهما مر فاما ان ٌستمروا وعوائلهم بتحمل 

المعٌشة تحت تلن الظروف الماسٌة التً ال تطاق او انهاء االضراب واالذعان لشروط 

واخٌرا تفتمت االذهان عن فكرة جرٌئة للحفاظ على ماء الوجه بالمٌام بمسٌرة الى . الشركة

. كلم لتمدٌم مطالبهم للسلطات العلٌا هنان250بغداد التً تمع على بعد   

 المسيرة المدهشة الى بغداد

 اٌار بطوابٌر منظمة تحمل الفتات 12بدأ المضربون بمسٌرتهم مع شروق الشمس فً 

ومع مضً الولت . (نحن عمال النفط لد لدمنا للمطالبة بحمولنا المهضومة)مكتوب علٌها 

وارتفاع درجة الحرارة فً منتصف النهار بدى االعٌاء الشدٌد على الكثٌر منهم لٌتولفوا 

انتشرت اخبار المسٌرة العجٌبة بٌن اهالً . اخٌرا بعد لطع مسافة ثالثٌن كٌلومتر تمرٌبا

المحٌطة بهم فتم التبرع لهم بعدد من السٌارت والحافالت لنملهم الى مدٌنة  المدن والمرى

هٌت المرٌبة منهم لٌمضوا لٌلتهم هنان فً الجوامع وبعض االماكن العامة لٌنعموا بملٌل من 

.  حوا اجسادهم المتعبةيالنوم وٌر  

ت المسٌرة صباح الٌوم التالً سٌرا على االلدام بعد ان عملت السلطات على عدم إستؤنف

تفتمت . توفٌر اٌة وسائط نمل لهم لٌموموا بمطع مسافة ال بأس بها بعد تعب وارهاق كبٌرٌن

االذهان مرة اخرى عن فكرة المٌام بالخلود الى الراحة خالل النهار تفادٌا لحرارة الشمس 

لمد كان ذلن المرار ارتجالٌا . الحارلة والمٌام بدال من ذلن بمطع مرحلتهم المادمة خالل اللٌل

مخٌبا لآلمال حٌث انهم وجودوا انفسهم ٌتخبطون فً الظالم فً منطمة غرٌبة عنهم ناهٌن 

 اضافة الى العمارب الحٌوانات الوحشٌة الموجودة فً المنطمة عن خوفهم الشدٌد من بعض

.  واالفاعً  
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كسرٌن فً طوابٌر منظمة حاملٌن نواخٌرا وصلوا الى مدٌنة الرمادي مرهمٌن لكن غٌر م

. الفتاتهم وهاتفٌن بشعاراتهم لٌمابلوا من لبل اهالً المدٌنة بالترحٌب وهتافات التأٌٌد  

تركوا مدٌنة الرمادي باتجاه مدٌنة الفلوجة بسٌارات وحافالت تم  التبرع لهم بها من سكان 

المدٌنة منتشٌن وهاتفٌن فً طرٌمهم بشعارات النصر وتحمٌك االهداف لٌصلوا الى جسر 

لمد . الفلوجة على نهر الفرات لٌجدوا انفسهم لد ولعوا فً كمٌن محكم من لوات الشرطة

كان ذلن مفاجأة كبٌرة لهم اذهلتهم لم ٌستطٌعوا معها اال االستسالم لمواة الشرطة المنظمة  

.لٌتم اعتمال لادتهم ولٌفرق ما تبمى منهم لٌجدوا طرٌمهم الى مدنهم  

وبهذا انتهى ذلن االضراب بالفشل الذرٌع ولكن دون ارالة دماء وانتهت المسٌرة الشالة 

لتموم شركة نفط العراق بعد ذلن بفصل عدد كبٌر من لادتهم ة بخٌبة االمل الكبٌر

.وناشطٌهم  

الدروس المستقاة   

لمد علمت تلن االحداث كل من شركة نفط العراق ونمابة عمال النفط والسلطات الحكومٌة 

دروسا مهمة فً العاللات العامة وضرورة حل المشاكل المتعلمة بالعمل والعمال عن 

.طرٌك الصبر واالناة إلٌجاد الحلول الالزمة لها  

فمد ادركت الشركة ضرورة استخدام بعض الخبراء بالعاللات العامة والصناعٌة بدال من 

التعنت والتعجرف من لبل موظفٌها االدارٌٌن لتموم بتأسٌس دائرة عاللات صناعٌة لمعالجة 

تلن االمور الحساسة مما نتج عنه عدم حوث اي اضراب عن العمل حتى تارٌخ تأمٌم 

. 1972الشركة فً عام   

  اما العمال فمد ادركوا بضرورة عدم التسرع بالمٌام باالضراب عن العمل لٌكتسبوا مع 

مرور الزمن   خبرة جٌدة مكنتهم من الحصول على مطالبهم عن طرٌك المفاوضات 

.الجدٌة  

اما السلطات الحكومٌة فمد تعلمت درسها من احداث كاور باغً لٌتم لها معالجة اضراب 

. دون حدوث اٌة اصابات او ارالة دماء3-عمال محطة كً  

 غانم العناز

كتابى  العراق وصناعة النفط والغاز فً المرن العشرٌن الصادر بالغة االنكلٌزٌة : المصدر 

  .2012عن دار نشر جامعة نوتنكهام البرٌطانٌة فً اٌار 
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