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الصحافت الىطنيت ومسألت تدني األجىر                                                

 6491يف العزاق عام 

 )*(د. سهري علي النحاص

 املقدمت

صنجًلتتش ثلؿتتقجلز ثلٌلنْتتز ؽجمذتتج وياتتتج ًفٌّْتتج وتتا صتتجةّ  ثل ذ تتز ثل جو تتتز  

. لكتتج   1946جم ثل رثقْتتز لتتتر لضتترر وتتج د تتع ثلقتترح ثل جلاْتتز ثلغجمْتتز ً  ضتتْاج  تت

دًةىج ًوٌقفيتج ًثقتقج وتا وطتتلز صتعمِ ث ؽتٌةا فْتظ ثىضاتش ثلؿتقجلز ثلٌلنْتز 

د كتتجّج ثل اتتجر ًلجلذتتش دضتضتتْص ثلن جدتتجس ثل اجلْتتز ثلةجؾتتز ديتت   ضتتٌر دجلن جدتتجس  

ثل جلاْتتز ااتتج لجلذتتش وتتا لتتتر و ج صيتتج ثلرةْطتتز دضقطتتْا  تترً  ثل اتت ا ًةلتت  

ّاتتتز ل  اتتتجر ثل تتترثقْْا لكجمتتتش وطتتتجمعصيج وطتتتضٌٍ ث ؽتتتٌةا ًصق ْتتتا ثلقْتتتجر ثلكر

لإلقرثدجس ثل اجلْز ثؾتع  ص ذْترثع  ا ْتجع وتا وٌقفيتج ثلتٌلنِ ثلاػترف  لتِ  لكتـ 

اذجة ثلاطؤًلْا  ا د ف ث فعثط ثلعوٌّز ًونيج وغت فجدعز اجًًةدجغِ ًلجلذتش 

إلَ ثلضة ِ  ا وطؤًلْجصيج لكج  ذلك  -ل ؾسىج–  ث قضؿجؼ وني  ًد ش ثلقكٌوز 

لتِ فنتا ثلقكٌوتز   ْيتج ًإل تجب ثل تذف   تَ وطتؤًلِ ص تك ثلؿتق  ثلٌلنْتز  ضذذج

 ًوقجااضي  ااج ضنرٍ.

                                              
 ا ْز ثٓدثح / ؽجو ز ثلاٌؾ  -قط  ثلضجةّ   -)*(   ضضجذ وطج ع
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 وضع االقتصاد العزاقي خالل احلزب العامليت الثاني

ثمعل ش ثلقرح ثل جلاْتز ثلغجمْتز ًاتج  ثل ترث  د ْتعث  تا وْتجدّا ثل ضتجر ًلكنتو 

م  تتز وٌثؾتتتس صقاتت   د جدىتتج ثلطْجضتتْز ًث قضؿتتجدّز ًثل طتتكرّز فْتتظ  ؾتتذـ 

ًوراس صؾيْس ًصاٌّا ل ٌثس ثلق فجب ثلاضقجةدز  جوتز  ً ل  تٌثس ثلذرّ جمْتز لجؾتز 

ًثفض ش ثلنضجةؼ ث قضؿجدّز ثل جلاْز ثلارصذز ث ًلَ ًلِ و عوضيج ثلضكة  ثلتيُ ّ تٌد 

 إلَ  جو ْا ةةْطْا ىاج: 

 زّجدر مف جس ثلؾْع ثلذرّ جمِ لِ ثل رث . .1

 رً  ثلقرح ثمةفجـ فؾ  ث ضضْرثدثس دطذخ .2
(1)

. 

ًصاغ تتش ثلضتتتعْرثس ث قضؿتتجدّز دػتتك  اذْتتر لتتِ فْتتجر  لتترثد ًلتتتجس ثلػتت خ 

ؽاْ يج ً  ضْاج ثلفتجس ثلف ْرر ثلضِ اجمش صػتك  ثلاجلذْتز ثل ىاتَ وتا  دنتجب ثلػت خ 

ًصؾطتتتتتتتتعس ثلؿتتتتتتتت ٌدجس ًثلاػتتتتتتتتجا  ث قضؿتتتتتتتتجدّز لتتتتتتتتتر ضتتتتتتتتنِ ثلقتتتتتتتترح                 

 دىجىرصْا وضرثل ضْا:

دجىف لتِ ث ضت جة ًم تؽ غتعّع لتِ ثلاتٌثد ث ضجضتْز ثلايثةْتز : ثةصفجع هما

ًث ضتتضيتاْز فضتتَ  ؾتتذقش  تتجىرر ثلؾتتٌع ًثل تتٌز ًثلضطتتٌر وىتتجىر وتلٌلتتز لتتِ 

ثلاتتع  ًثل تترٍ ثل رثقْتتز ًقتتع ل  تتش ىتتيه وػتتجا  ل فتتتجس ثلقجااتتز وتت  ثزدّتتجد مفتتٌذ 

ًغتت ذْز ثلقراتتجس ثلٌلنْتتز ثلا جةقتتز ل نىتتجم ثلا كتتِ
(2)

كٌوتتز . ً لتتيس ص جلتتخ ثلق

                                              
 .380(ا ؼ1971-( ىٌغْجة و رً ا ث قضؿجد ثل رثقِ دْا ثلضذ ْز ًث ضض ترا )داعثد1)

( وىفتتر  ذتتعي  وتتْاا عث ًقتتجع ث قضؿتتجدّز لتتِ ثل تترث  لتتتر ثلقتترح ثل جلاْتتز ثلغجمْتتزعا وؾ تتز ثلػتتؤً  2)

 (.1982ثد )داع 1ثلةجةؽْز/ ثل عد 
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دكتترًةر ثل ْتتجم داطتتؤًلْضيج دقتت  ث زوتتجس ث قضؿتتجدّزا ًثمض تتعس ثضتتض اجر ثلفطتتجد 

ًثضضػرثةو دتْا ؾتفٌ  ةؽتجر ثلقكت  ًثلاطتؤًلْا لتِ  ؽيتسر ثلعًلتز ًوتا ًةثةيت  

ثلطفجةر ثلذرّ جمْز ثلايْانز   َ  وٌةى 
(3)

 . 

ًقع اضذش ؾقْفز )ؾٌس ث ىتجلِ( ثلضتِ  ؽْتسس عجمْتز د تع غْتجح دثم ثاغتر 

غترفش لْتو  ضتذجح ث ًقتجع  1942 ّ تٌر  23لاص ضنٌثس  عر و تج س وتا وا 

ث قضؿجدّز ثلاضتزوز ً تؽيج ل جلذش ثلقكٌوز دكرًةر ثصةجذ ثإلؽرثبثس ثلؾيةّز 

إلزثلز ثل خب ثلغ ْ  ثليُ ّ جمِ ونو و ى   دنجب ثلػ خ ًد تش إلتَ إفكتجم ثلطتْ رر 

وغتت  ثلقن تتز ًثلػتت ْر ًثلطاطتت  ثلقكٌوْتتز   تتَ ثلاتتٌثد ثلايثةْتتز ث ضجضتتْز ؽاْ يتتج ع

ًثلػجُ ًثلطكر ًثلؿجدٌ  لضٌزّ يج دػك   جدر   َ ثلاٌثلنْا ًصٌلْرىج دٌؾفيج 

وٌثد قرًةّز ًدتض جة و  ٌلز صضنجضتخ ًدلت  ثلفترد ثل رثقتِا ااتج لجلذتش دٌقت  

إؽرثبثس ةثد ز دقا ا  وا ّضت خ دتض جة قتٌس ثلػت خ ً  ضتْاج د تف ثلضؾتجة 

لقتترح لْؾا تتٌث عتترًثس لجة تتز دتتجلضٌثلؤ وتت  وؾاٌ تتز وتتا ثلتتيّا ثضتتضا ٌث  تترً  ث

ثلاطتتؤًلْا ًثلاتتٌ فْا ثلقكتتٌوْْا ثلتتيّا اتتجمٌث ّضاض تتٌ  دنفتتٌذ ًثضتت  دثلتت   ؽيتتسر 

ثلطتت  ز. ااتتج لجلذتتش ثلؿتتقْفز دضقعّتتع  ضتت جة ث قاػتتز ثلٌلنْتتز ًوكجلقتتز ثةصفتتجع 

ثلو ث ضتت جة ًثلضكتتة  ثلن تتعُ ًد تتش ثلقكٌوتتز إلتتَ صؾنتتخ ث مفضتتجؿ ثلاتتجلِ ًثضتتضذع

دجلطْ رر ًثلضنىْ  ث قضؿجدُ لضٌؽْو ثإلمضجػ مقٌ ضعف ثلقجؽجس ثلكرًةّز ل م
(4)

. 

 

                                              
ةضتتجلز وجؽطتضْر غْتر ونػتتٌةر  1948-1939(  ل ضفجؾتْ  ّنىتر: زىْتتر   تِ ثلنقتجشا ثلضاتتٌّا لتِ ثل ترث  3)

 (1989)ا ْز ثٓدثح/ ؽجو ز ثلاؿ  

 .1942صػرّا ث ًر  26/ 101( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا ثل عد 4)
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ل جوتش ثلقكٌوتز دئمػتجب إدثةر   1943ًاج   ًػ ث زوز ث قضؿتجدّز لتِ  تجم 

 جوتتز ل ضاتتٌّا ل تتتػ وػتتكتس ثلضاتتٌّا ًث ضتتضْرثد ًثلضؿتتعّر ً ؾتتعةس قجمٌمتتج  

لكنيتج لت  صفتفل إلتَ فت  ؽتيةُ ل ؾتتس  ّ كِ دضنىتْ  ثلقْتجر ث قضؿتجدّز لتِ ثلتذتد

ثلقكٌوتتز إلتتَ إفتتعثط ًزثةر ل ضاتتٌّا
(5)

. ًزّتتجدر ةًثصتتخ ثلاتتٌ فْا ثل تترثقْْا وتتا 

ُةلتتتتؽ ث ضتتتتضْرثد
(6)

. لطتتتتجةس ثلاىتتتتجىرثس ًثإلقتتتترثدجس داتتتتؤثزةر ثلؿتتتتق  

ًث فتتسثح ثلٌلنْتتز لكتتج  إقتترثح  اتتجر ثلطتتكك ً اتتجر غتتراز ثلكيردتتجب ً اتتجر 

ثلاػتترًدجس ثلاجزّتتز لكتتت  تتا إقتترثح  اتتجر  ث فيّتتز ً اتتجر ثلطتتكجّر ً اتتجر

ثلا جد  ًثلضؾجةر ًثلةْجلْا
(7)

. 

 الطبيعت العامت لألجىر خالل فرتة احلزب

لتترػ ثل تترث  وتتا ثلقتترح ثل جلاْتتز ثلغجمْتتز وتتغ ت ًونيكتتجع ثقضؿتتجدّجع ل تتع ثزدثد 

ثلكْا ث قضؿجدُ ثلاطضقك    تَ ثلاتٌ فْا ًثل اتجر ًوطتضةعوِ ثلعًلتز ًثزدثدس 

لِ صعدْر غؤً  و ْػضي  دقْظ  ؾذقٌث دقجؽز وجضز لاطج عصي  صةفْفتج  ثلؿ ٌدجس

ل كْا ثلاطضقٌذ   تْي 
(8)

. ًث  ق تز ثلرًثصتخ لتِ ضتنِ ثلقترح  ل تش لتِ ث لتت  

ًثؾتتذـ اغْتتتر وتتا ثلاتتتٌ فْا ّة تتٌ  دتتتجل ٌثمْاا واتتج ثم كتتتص دجلضتتجلِ   تتتَ  اتتت   

دل آلتر. ًاتج  ص رّتر ثلقكٌوز ثلضتِ اجمتش قرثةثصيتج لتِ ًثدل ًثلٌثقت  ثلا جغتِ لتِ ًث

قع قعة وضٌضم دل  ثلفرد قذ       ثلقرح  1945ثل ؾنز ثلاجلْز ل اؾ ص ثلنْجدِ لطنز 

                                              
 .191(  ثلنقجشا ثلاؿعة ثلطجداا ؼ5)

 .47ا ؼ46(ا ؼ1979ا )داعثد 1952-1941ز ثلٌلنْز ثل رثقْز (  إضاج ْ  ثفاع ّجغِا ص ٌة ثلقرا6)

 .49(  ّجغِا ثلاؿعة مفطوا ؼ7)

 .1949صػرّا ثلغجمِ  7( لِ 115( ؽرّعر ث فرثة )ثل عد 8)
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( ل طتجع ل فترد ثلٌثفتع          لتِ ثلْتٌم 30( ل طجع ً)21ثل جلاْز ثلغجمْز داج ّ رح وا )

ا  ثلفرد و ْػضو  ثلضِ    ص ْا  دجض   ثلٌثفعا ًوا ىيث  ثلعل  ثلكتْ   ّؤوف

مطج ثإل 
(9)

. ًؽجبس  زوز ثلضاٌّا ًثضضفقجر  جىرر ثلاتب ثلضِ ضذذيج صكة  ثل ا تز 

ا ًثعتر ذلتك   تَ فْتجر 1938ثلاضعثًلز إلتَ صطت ز  قت ج  وتج اجمتش   ْتو لتِ ضتنز 

ثلاٌ فْا ثليّا ى  ثلؾيجز ثلفج ت  لتِ ثلعًلتز ً دٍ إلتَ ثمةفتجـ وطتضٌٍ و ْػتضي  

ثلكت ْفز إلتَ ث مقترث  وت  ثلاارّتجس  واج ا في  إةىجقجع غعّعثعا ًدل  ديًُ ثلنفٌش

لضكجعرس ثلرغٌر ً صـُي  ديج ثلكغْر
(10)

 . 

ثوتتج ثل اتتجر لذ تتع ثمضيتتجب ثلقتترح صٌقفتتش د تتف ث  اتتجر ثلضتتِ اجمتتش وذ غتتجع 

 ةصفتتجع ثل تتٌر ثلػتترثةْزا ًاجمتتش ضتتذذجع لتتِ ص ؾْتت  فتتعر ثلذ جلتتز وتت  ثةصفتتجع  ضتتذجح 

جر اتتج  ّطتتْر د ْتتتجع دجلنطتتذز ثلقجؽْتتجس ً  ضتتْاج إذث   انتتج ث  وطتتضٌٍ  ؽتتٌة ثل اتت

 ةصفجع  ضذجح ثلا ْػز ًوتج دثوتش ث ضت جة آلتير دتجليذٌل ل تع ثمطتقخ ىتيث ثليذتٌل 

  َ ث ؽتٌة دػتك    ّ تج ا ًىتيث وتج دلت  ثل اتجر إلتَ ثلكفتجؿ ًثلا جلذتز وتا  ؽت  

ةل يتتج
(11)

. ًقتتع د تتش و ىتت  ث فتتسثح ثلٌلنْتتز إلتتَ وطتتجمعر و جلتتخ ثل اتتجر ثل جدلتتز 

لذتتش دئّؾتتجد ثلؿتتنج جس ثلٌلنْتتز ًصػتتاْ  ثل اتتجر ثل تترثقْْا لطتتع ًثلاػتترً ز ًلج

ثفضْجؽجس ثل رث  دع ع وا ث  ضاجد   َ ثلؿنج جس ث ؽنذْز ثلضِ صطضك    ثل ذ ز 

ثل جو ز ًصطضا  ثلغرًثس ثلٌلنْز
(12)

 . 

                                              
 .1946اجمٌ  ثلغجمِ  28( لِ 907( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِ )ثل عد 9)

 .1946فسّرث   30( لِ 45(  ؽرّعر ؾٌس ث فرثة )ثل عد 10)

 ؿعة مفطو.( ثلا11)

 .1946 ّجة  16( لِ 1167( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا )ثل عد 12)
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 دور النفاياث يف مساندة حقىق العمال

ع اذْر لتِ ثل ترث   ل ع غؾ ش ثلقرح ثل جلاْز ثلغجمْز ثلؿنج ز ثلٌلنْز إلَ ف

مضْؾتز لضٌقتت  ثضتضْرثدثس د تتف ثلاتتٌثد ثلضتِ ّقضجؽيتتج ثلطتتكج  صٌقفتجع ا ْتتجع  ً ؽسةْتتجعا 

ًدل ش ثلقجؽز إلتَ صا ْتز ل ذتجس ثلاطتضي كْا وتا ثلطت   ثلاةض فتز دج  ضاتجد ثلك تِ 

  َ ثلؿتنج جس ثلٌلنْتز ثلنجغتتز  ً   تَ ثلؿتنج جس ثلْعًّتزا ً دس ىتيه ثلىترً  

إلتتتتتتتَ دلتتتتتتت  ثلقكٌوتتتتتتتز ل ضتتتتتتتعل  ًثصةتتتتتتتجذ إؽتتتتتتترثبثس                   ثلاٌقتتتتتتتٌ ْز ثلؾعّتتتتتتتعر

صػتتؾْ ْز ل ؿتتنج جس ثلٌلنْتتز ًل تتا ق تتجع  تتجم لتتِ ثلؿتتنج زا ًمضْؾتتز لتتيلك ل تتع         

ماتتتش ثل ذ تتتز ثل جو تتتز ًصكض تتتش دف تتت  ص ذْتتتا قتتتجمٌ  ثل اتتتجر ًثلطتتتاجؿ ليتتت  دضتتتتلْ        

1944ثلن جدجس وني  جم 
(13)

 . 

جدْز ًثصط  و يتج إلجةىتج ثلفكترُ دتْا  لترثد ثلػت خ لجزدثد مػجل ثلقراز ثلن 

ًغا ش لتجس ثؽضاج ْز قرّذز لِ وٌق يج ث ؽضاج ِ ًث قضؿجدُ وا ثل ذ ز ثل جو ز 

اجل اتتجر ثلتتسةث ْْا ًثلاٌضتتْْا ًلتتتجس وتتا  ؾتتقجح ث قاػتتز ثلؿتتنج ِ ثلؿتتاْر 

ًثلاتتتتتٌ فْا ًثلاطتتتتتضةعوْا
(14)

ا ًغتتتتتجةاش ثلن جدتتتتتجس لتتتتتِ ثغ تتتتتخ ثلضىتتتتتجىرثس 

جس ثلضِ فععش إلدج  ثلقترح قتع وؿتجلـ ث ضتض اجة لتِ ثل ترث ا لكتج  ًث ق رثد

إفعٍ ثلاٌثؽيجس ثل نْفز دْا ثلقراز ثلن جدْز ثلفضْز  1946ويدقز )اجًًةدجغِ(  جم 

لِ ثل رث  وتا ؽيتز ًثلػتراجس ث ؽنذْتز ث فضكجةّتز وتا ؽيتز  لترٍ ًقتع ثوضتجزس 

                                              
 .1946 ّجة  30( لِ 1179( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا )ثل عد 13)

 .54(ا ؼ1978 –ا )داعثد 1(  عمج  ةؤً ا دةثضجس لِ ثقضؿجد ثل ا ا ل14)
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ل تع لجلذتش  دضق ْتا وتج  ثلقراز ثلن جدْز داطتضٌٍ ؽْتع وتا ثلتٌ ِ ثلتٌلنِ ًثل ذ تِ

 ّتصِ:

 ةل  ث ؽٌة ًصقطْا ثلاطضٌٍ ثلا جغِ ل  اجر. .1

 دل  ثلاكجلآس ًثلط   ل  اجر ًغرثب ثلانضٌؽجس ث ضضيتاْز دتض جة وةفكز. .2

صقطْا وطضٌٍ ص  ْاي  ً عم فؿره دفتجس ق ْ ز وا ثلطتكج  ّطتضةعويج ث ضتض اجة  .3

 إلَ ثلٌقٌ  دٌؽيو.  دثر لوا لضنفْي ل  و ًثلاقجلىز   َ وؿجلقو ًد ش

صطرّـ ثل اجر ًإلت  ضرثؿ ثلاطؾٌمْا ًإةؽجع ثلافؿٌلْا وتني  إلتَ       وتجاا  .4

  ا ي .

ًّاكننج فؿر  ىتعث  ثلن جدتجس دتت  ًؽٌدىتج لت  ّكتا لاؾترد صق ْتا وؿتجلـ 

غةؿْز وغ  ثلاقجلىز   َ وطضٌٍ ث ؽٌة ًفاجّز ًصقطْا غرًل ثل ا  ًصتتوْا 

ىتعليج ث ضتجش ىتٌ ةلت  وطتضٌٍ ثل اتجر وتا ثلنتٌثفِ ثل اجر قع ثلذ جلزا ل تع اتج  

ثلاجدّز ًثلا نٌّز ؽاْ يجا ًثلنكجر قع ص ط  ثلط  جس ثلقجااز ًثل   ْز ثلرؽ ْتز 

ثلاطتتتتتْ رر   ْيتتتتتجا ًليتتتتتيث ؽٌديتتتتتش ثلن جدتتتتتجس دجلض  ْتتتتت  ًصٌقْتتتتت  ةؤضتتتتتجةيج             

ًغْرى  وا ث  كجب
(15)

 . 

 ب العامليت الثانيتالصحافت واألوضاع العماليت بعد انتهاء احلز

اتج  وتتا دتتْا مضتتجةؼ ثلقتترح ثل جلاْتتز ثلغجمْتز صكتتة  فؾتت  ثل ذ تتز ثل جو تتز لتتِ 

ًوتج  1941وتجّص  –ثل رث ا لج فضتر ثلذرّ جمِ ل  ترث  د تع إلفتج  عتٌةر مْطتج  

                                              
 .1946 ّجة  30ا 1179(  ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِ 15)
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صرصخ   ْو وا ًؽٌد ثلؾْع ثلذرّ جمِا ًثضضةعثم ثل اجر لِ ثلاؾيٌد ثلقردِ وغ  

ك ًثلاْنجب ًإدثوتز ثل تر  ًًؽتٌد آ   وتا ثلفتفتْا   اجر ثلقرثضز ًصٌضْ  ثلطك

ثلتتيّا ىؾتترًث ثلرّتت  ىردتتجع وتتا د تتع ثإلق تتجع ًثضتتض عثدى  ل  اتت  دتتتدمَ ث ؽتتٌة 

قتتاجمجع ل  تتْعا  دٍ ذلتتك إلتتَ ثمةفتتجـ وطتتضٌٍ ثؽتتر ثل جوتت  قْجضتتجع إلتتَ وطتتضٌٍ 

ث ض جة ثليُ ثةصفت  دػتك  فتجد فتٌثلِ لاطتز  قت ج ا ًقتع صفجقاتش ث فتعثط د تع 

جب ثلقرح ًصطرّـ آ   وا ثل اجر ثلتيّا اتجمٌث ّ ا تٌ  لتِ ثلاػتجةّ  ثلقردْتز ثمضي

لذرزس ثلذ جلز
(16)

ً جمَ ثل اجر وا  رً  و ْػز ضْتز ل اجّتز لجمةفتجـ ث ؽتٌة  

ًل عث  ثلكاج  ث ؽضاج ِ ًثلطكا غْر ثلؿقِ )فْظ ّطكنٌ  لِ دْتٌس ؾتاْرر 

صقضت  ات  ًثفتعر ونيتج فؾترر  ًقعّاز ًغجلذجع وج ص ْع    عر  جةتس لِ دْش ًثفتعا

لْتتوا ًثمضػتتجة ث وْتتز ًثلاتترـا لكتتتع  تتا ثلؾيتت  ثلاضفػتتِ دْتتني (. ؽ  تتش ثل اتتجر 

ّػتت رً  دج ضتتضاتر عتت  دجلن اتتز ًثلرغذتتز لتتِ ثلضقتترةا
(17)

ًثضتتضار صتتردُ ث ضتت جة  

ثلا جغتتْز ل  اتتجر د تتع ثمضيتتجب ثلقتترح وتت  دتترًز ثلتتٌ ِ ثل اتتجلِ ًدًة ثلن جدتتجس إعتتر 

 ذ تتِ دتتْا  ةدتتجح ثل اتت  ًثلػتتراجس ث فضكجةّتتز ًثل اتتجر ليتت  ثغتتضعثد ثلؿتترثع ثل

ّرّعً  صق ْا  ةدجؿ لجة ز و جد  ثضضاتر ؽيٌد ثل اجر ً ؽتٌةى  ثلكتتْ زا ً  تَ 

ىيث ث ضجش ل ع  ّعس و ىت  ثلؿتق  ثلٌلنْتز ثل كتجّج ثل جدلتز ًثلاػترً ز ل  اتجر 

لذش دضق ْا ًمػرس لِ ؾقفجصيج ثلرةْطز ثفضؾجؽجس ًغكجًٍ ًوػجا  ثل اجر ًلج

 وطضٌٍ و جغِ  ةا دي .

 

 

                                              
 .169(ا ؼ1978قجلز ثل رثقْز ًثلقراز ثلٌلنْزا )داعثد (  قْص  ذعثلقطْا ثلْجضرُ/ ثلؿ16)

 .134( ؼ1980)داعثد  -صاٌز لِ ثل رث  14( لْظ  ذعثلقطا ثلسدْعُ/ عٌةر 17)
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 مشكلت البطالت

مػتترس ؾتتقْفز ؾتتٌس ث ىتتجلِ
(18)

د نتتٌث   1946مْطتتج   18. و تتج ع لتتِ 

)ثمضػجة ثلذ جلز دْا  اجر ثلاسر ًثلنطْؼ( د    عؾجفخ ثلضٌقْ ع لجلذش لْو صق ْتا 

ا ثلقْجر ثلكرّاز ل  اجر ًةل  ثلاذا  ني . ًواتج ّؾتعة ثإلغتجةر إلتَ    وتج ّ ترح وت

% وتتا ثل اتتجر قتتع ًثؽيتتٌث ثلذ جلتتز وتتا  اتتجر ثلاتتسر ًثلنطتتْؼ ثلْتتعًّْا د تتع ث  40

ثزدىرس ؾنج ضي  لِ لضرر ثلقرح ثل جلاْز ثلغجمْزا ً غجة ثلا جر إلَ    ةل  ثل ٌْد 

 تتا ثضتتضْرثدثس ثلانطتتٌؽجس ث ؽنذْتتزا ضتتْ    ؾتتنج ز ثلنطتتْؼ ثلْتتعًُ ثل رثقتتِا 

نطتٌؽجس ًثلاتسر ث ؽنذْتز ثل  نْتز لكت  تا    لترـ ثلكترثةخ ثل جلْتز   تَ ثلا

ًثلؿٌلْزا ضْؤدُ إلتَ صنػتْم ثلطتٌ  ثلطتٌدثب ل اتسًرا ًدجلضتجلِ إلتَ ةلت   ضتذجح 

ثلاسًرا ًإلقج  ث قرثة دتؾقجح ؾتنج ز ثلنطتْؼ ثلْتعًُا لْضٌقفتٌ   تا ثل ات  

واتتج ّتتؤدُ إلتتَ ثضتتضانجةي   تتا  تتعد وتتا ثل اتتجر ًقتتع  ّتتعس ثلؿتتقْفز و جلتتخ  اتتجر 

ج إلتَ ًزّتر ثلعثل ْز)ضت ع ؾتجلـ( ًًزّتر ثلػتؤً  ث ؽضاج ْتتز ثلنطتْؼ ثلضتِ ةل ٌىت

)ثفاع وةضتجة( ًًزّتر ثلضاتٌّا ) ذتعثلؾذجة ثلؾ ذتِ( فتٌر وػتك ز ثلذ جلتز مجغتعًى  

ثلتتتيُ ّقفتتت          1936ل تتتجم  72دقتتت  وػتتتك ضي  ًثل تتتٌدر إلتتتَ قتتتجمٌ  ثل اتتت  لطتتتنز 

ف ٌ  ثل اجر
(19)

 . 

ثلقكٌوتز إلتَ و جلؾضيتج  ًثىضاش ثلؿق  ثلٌلنْز داػتك ز )ثلذ جلتز( ًد تش

لكضذش ؾقْفز ؾٌس ث فرثة
(20)

. لطج  فجر فسح ث فترثة صقتش  نتٌث  ثلذ جلتز 

                                              
 .1946مْطج   18لِ  141( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا ثل عد 18)

 .1946 ّجة  23لِ  1173(  ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا  ثل عد 19)

 .1946فسّرث   30( لِ 45(  ؽرّعر ؾٌس ث فرثةا )ثل عد 20)
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عوتضجر ثل ذ ز ثل جو زع ذارس لْو    ىنجك ؽاٌ جع دجةطز ) جل ز  ا ثل ات ( صٌؽتع 

لِ ا  ّتٌم لتِ وفضرقتجس ثل تر  ًةؤًش ثلػتٌثةع ًص كتِ ثلطتج جس ثل تٌثر لتِ 

 دةثؽيج لجلْز ثلٌلجـ ً  صؾع لِ ثلاتب ثلااْتش وتج ثمضىجة لرؾز ثل ا ا ع  ص ٌد 

ّطتتتع ةوتتتا  لفتتتجلي . ًذاتتترس  ّكتتتج    ثلؿتتتنج جس ثلٌلنْتتتز صكتتتجد ص فتتت   مفجضتتتيج          

 لألضذجح ثٓصْز:

 معةر ثلاٌثد ث ًلْز ًؾ ٌدز ثضضْرثدىج وا ثلةجةػ. .1

ج  دػتضَ صيعّع ثلػراجس ث ؽنذْز ل ؿنج جس ثلاق ْز دج م رثـا ًو جًوضيج ًإدجدصيت .2

 ثل رثةا.

( Bata لاغتع ؾنج ز ث فيّز اجمش غراز دجصج )
(21)

صاار ث ضٌث  ثل رثقْتز   

دجلذكجة  ةلْؿز ثلغاا ًصضفنا لِ إّؾجد لرثةا افْ ز ل  كجب   َ ؾنج ز ث فيّز 

ثلٌلنْزا ًفروج   اجليج وا وؿعة ثل ْع ًثلػِب مفطو ّاكا    ّ جر  تا  اتجر 

ثل رقجس ًّ جمٌ  وا وػجا  ثلذ جلز ًمعةر ثلاٌثد ث ًلْتز ثلذنجب ثليّا ّضطك ٌ  لِ 

 ًغتب عانيج ً عم صاكا ث ض جة وا ثلقؿٌر   َ ثلكيردجب دجضضغنجب ثلاٌضرّا.

 وتتج ؾتتقْفز ؾتتٌس ث ىتتجلِ. ل تتع ثمض تتعس ًزثةر ثةغتتع ثل اتترُ )ث فسّتترث  

غتْز (ا ل عم ثىضاجويج دضقطْا  فٌثر ثلػ خ ثلا ج1946صػرّا ثلغجمِ  16 – 1946

                                              
(  غراز  ؽنذْز اج  ليج غت  اذْر لِ ؾنج ز ث فيّز لِ ثل رث ا قعةس وذْ جصيج وا ث فيّز لتِ ث ضتٌث  21)

(  لت  زًػا ًد ْتش 350-300ثل رثقْز لتر ثل ػر ضنٌثس ثلضِ ضتذ ش ثلقترح ثل جلاْتز ثلغجمْتز دنقتٌ )

 1937 رثقْز. ًقع لضقش ليج وؿن جع لِ ثل رث   تجم )دجصج( ثلػراز ثلايْانز دً  ونجزع   َ ث ضٌث  ثل

(  ل  دّنتجةا ًقتع د تن إمضجؽتو دنقتٌ لاطتْا زًؽتجع وتا ث فيّتز ٌّوْتجعا 15-10در ضاجر ّضرثًؿ وج دْا )

لكج  ثلاؿن  فْنيثك ثاذر وؾيس لألفيّز لِ ثل رث . اجع ْا. م.  مك تِا صكتْ  ثل ترث ا صرؽاتز وقاتع 

 .329ا ؼ101(ا ؼ1963 –جمِا )داعثد فجوع ثل جةِ ًل جح ؾكجة ثل 
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 ً ثلضةفْ  وا ًلتر وػجا ي  ث قضؿتجدّز ًوتج  ت ل ثلتذتد مضْؾتو ثلاتتب ًىذتٌل لتِ 

وطتتضٌٍ ثلا ْػتتز ثلضتتِ ّ تتجمِ ونيتتج ضتتٌثب ثلػتت خا لكتتتع  تتا و جمجصتتو وتتا ثمضػتتجة 

ثلذ جلز ًثلقروج  و  صسثّع وػجا  ثل رث  ث قضؿجدّز
(22)

. 

ضةعثم . ثضتت1946 ً  25ًثمض تتعس ؾتتقْفز ثلتتٌلا لتتِ  تتعدىج ثلؿتتجدة لتتِ 

ثلاتتٌ فْا ث ؽجمتتخ لتتِ د تتف ثلتتعًثةر ثلقكٌوْتتزا ًاضذتتش  تتا ث ضتتضْجب ثل تتجم قتتع  

ىتتؤ ب ثلاتتٌ فْا دطتتذخ ثةصكتتجح د كتتي ا ً  ضتتْاج لتتِ ون  تتز ثلاتتٌثمب ثلفطتتجد 

ًصت ذي  دتتوٌثر ثلعًلتز. ًل ذتش ثلؿتقْفز فؿتر  ات  ث ؽجمتخ ثلفنْتْا لتِ فجلتز 

ثؽ وا ًد ش إلتَ قترًةر صتعةّخ ثلكرًةرا ًث  ّ يع لي  دجل ا  ثليُ ؽجؤًث وا 

ثل رثقْْا   َ   اجلي  وا لتر ثلذ غجسا ًلجلذش دئ تعثد دةثضتز غتجو ز لاٌقتٌع 

ثضضةعثم ث ؽجمخ ًث ضضانجب  ا ثلاٌ فْا ثليّا لْطتٌث دقتجؽضي  لتِ فتْا غتجلذْضي  

ّػكٌ  وا ثلذ جلزا ًد ش إلَ إفتر ثل رثقْْا وق ي 
(23)

 . 

 األحشاب السياسيت

ثل جلاْتتز ثلغجمْتتز  تتٌدر ل قْتتجر ثلعّا رثلْتتز   تتَ إعتتر ثلقتترح غتتيعس ثلقتترح 

ثلكٌمْز دْا دًر ثلق فجب ًثلتعًر ثلنجزّتز ًثلفجغتْز )دًر ثلاقتٌة( ًقتع دلت  ثل ترث  

. لتتيلك 1943اتتجمٌ  ثلغتتجمِ  17  تتَ  16ثلقتترح إلتتَ ؽجمتتخ ثلق فتتجب لتتِ ونضؿتت  

رثلْتتز ًصقطتتْا  لتتيس ثلفتتتز ثلقجااتتز لتتِ ثل تترث  ص تتع ثلػتتاخ دئ تتجدر ثلقْتتجر ثلعّا 

   ا ثلٌؾِ   َ ثل رظ  ذعث لو  سم  1945اجمٌ  ث ًر  27 فٌثر ثلذتد. ًلِ 

                                              
 .1946 ّ ٌر  15( لِ 96( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا )ثل عد 22)

 .11(ا ؼ1986-ا )داعثد1958-1946(  ذعث وْر ىجدُ ثل كجما صجةّ  فسح ث ضض تر ثل رثقِ 23)
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ثلقكٌوتتز ثل رثقْتتز   تتَ إلتتت  ثلقرّتتجس ثل جوتتز ًلطتتـ ثلاؾتتجر لضتتتلْ  ث فتتسثح 

ثلطْجضْز قاا ثلق ٌ  ثلعّا رثلْز ثلضِ اف يج ثلعضضٌة
(24)

. ً  َ إعر ذلتك  ُؽْتسس 

 ث فسثح ثٓصْز:

مْطتج  ًقتع  19ً  ع  ًر وتؤصار لتِ  1946مْطج   2 ضص لِ  ل:حسب االستقال .  

لجز وقاع ويعُ اـُذز درةجضز ثلقسح ًإدرثىْ  ثلرثًُ مجةذجع لو. ًل ْت  انتز مجةذتجع 

  ًر ل ا ضاع ثل جما ًغعث دثًًد ثلط عُ ثلا ضاع ثل جم ل قسح.

 اجمتش ؽرّتتعر لتتٌثب ث ضتض تر لطتتج  فتتجر فتتسح ث ضتض تر ًقتتع ؾتتعةس لتتِ      

ا ًقع اضذش صقش ثض  ثلؾرّعر )لطج  فسح ث ضض تر( ةةْص صقرّرىج 1946آح  4

ل ْ  انز ًثلاتعّر ثلاطتؤًر قجضت  فاتٌدُا ًلْاتج ّةتؽ  ىتعث  ثلقتسح ً  ضتْاج 

قكجّج ثل اجر ل ع  اع ثلقسح قرًةر إ  جب ثل اجر ف ٌقي  ثلاػرً ز ًص ٌّكي  

لا ْػتز ل  اتجر دض تْا فتع ثلاذا ثليُ لقتا ديت  ً غتجة إلتَ قترًةر ةلت  وطتضٌٍ ث

  دمَ لألؽٌة ًإمػجب وطجاا ل  اجر ًلؿاجة ثلاٌ فْا ًصتضْص م جدجس ل  اجر.

ًقتتع  اتتع وٌثقفتتو وتتا لتتتر ثلا تتج س ثلضتتِ اضذيتتج قجدصتتو لتتِ ؾتتقْفز لتتٌثب 

ث ضض تر لكت  ا ثلذْجمجس ًثلنػرثس ثلضِ  ؾعةىج ثلقسح
(25)

 . 

ا  ُضتص لتِ 1931قتسح ل تجم ص ٌد ؽتيًة ىتيث ثل الحسب الوطني الديمقراطي: . ح

داتتتعثد صقتتتش ثضتتت  ؽاج تتتز ث ىتتتجلِا ًاتتتج  وتتتا ثدتتترز قجدصيتتتج  ذتتتعثلفضجؿ إدتتترثىْ  

                                              
 .48ا ؼ46( ثلقكجما ثلاؿعة ثلطجداا ؼ24)

ا          1958 – 1908ْجضتتتْز لتتتِ ثل  تتتر ثل رثقتتتِ (  ذتتتعثلؾذجة فطتتتا ثلؾذتتتٌةُا ث فتتتسثح ًثلؾا ْتتتجس ثلط25)

 .170(ا ؼ1977)داعثد 
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ً ذعثل جدة إضاج ْ  ًوقاع فعّع ًفطْا ؽاْ  ًل ْ  انتز ًآلترّاا ًثؾتعةًث 

ثم ط  ؽاج ز ث ض جة إلَ عتط اض  1946ؽرّعر دجض  ث ىجلِ ًلِ  جم 
(26)

 . 

 ذتتعثلفضجؿ إدتترثىْ  ثلتتيُ  ضتتص  والثانيىىة ّضس ايتتج اجوتت  ثلؾتتجدةؽِ األولىى  

  سّس غرّ  وؤضص فسح ثلػ خ.والثالثة فسح ث صقجد ثلٌلنِ 

ا  ضتتتص ثلقتتتتسح ثلتتتٌلنِ ثلتتتعّا رثلِا ًصر ضتتتو اجوتتتت   1946لفتتتِ  تتتجم 

ثلؾتتتتجدةؽِ  وتتتتج ؾتتتتقفْز ثلقتتتتسح لكجمتتتتش ؽرّتتتتعر ؾتتتتٌس ث ىتتتتجلِ لؿتتتتجفذيج             

 ذتتتتجش ثلنجل تتتتز ثلرضتتتتاْز                            اجوتتتت  ثلؾتتتتجدةؽِ ًوتتتتعّرىج ثلاطتتتتؤًر ىتتتتٌ  ذتتتتعي

ل قتتتسح
(27)

ا ًاجمتتتش ؽرّتتتعر ؾتتتٌس ث ىتتتجلِ ثاغتتتر ثلؿتتتق  ثىضاجوتتتجع لتتتِ لتتترؿ       

 وػجا  ثل اجر.

ا ىْتتز وؤضطتز وتا ثلطتجدرا دثلت  1946 ضص ىيث ثلقسح  جم  جـ. حسب األحرار:

ة دجظ ث ْج  ثلػ ت  ًثلاقجوِ  ذعثل سّس ثلطنؾرُ ًمٌةُ ث ًةل ِ ً ذعثل جد

 30-1946غتذجل  23ًآلرً ا عت  ثمكت  إلتْي    كتجب ًزثةر صٌلْتا ثلطتٌّعُ )

( ًوني   ذعثلٌىجح وقاٌد ًزّر ثلاجلْز ًض ع ؾجلـ ًزّر ثلعثل ْز 1946وجّص 

ً ذتتعثليجدُ ثلىتتجىر ًزّتتر ث قضؿتتجد ً  تتِ واضتتجز ثلتتعلضرُ ًزّتتر ثلاٌثؾتتتس 

جو  ثلةكْرُ ةةْطتجع ل قتسح عت  ً ذعثلؾذجة ثلؾ ذِ ًزّر ثلضاٌّاا ًقع ثمضةخ ا

ل فتتو صٌلْتتا ثلطتتٌّعُ ًضتت ع ؾتتجلـ مجةذتتجع لتتو. ثوتتج ؾتتقْفضو لكجمتتش ؽرّتتعر ؾتتٌس 

ث فرثة لؿجفذيج مٌةُ ث ًةل ِ ًاج  مػجلو ونقؿرثع دضٌؽْتو ثلذْجمتجس ًمػتر 

                                              
 .174( ثلؾذٌةُا ثلاؿعة ثلطجداا ؼ26)

 .176ا ؼ175( ثلاؿعة مفطوا ؼ27)
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ث فضؾجؽجس لِ ؾقْفضزا ًاج  ىيث ثلقسح إؾتفْجع ّع ٌ إلتَ ثلنيتٌـ دتجلذتد 

ًث قضؿجدّز ًث ؽضاج ْزلِ ثلاؾج س ثلطْجضْز 
(28)

 . 

وتتا  ذتتعثلفضجؿ إدتترثىْ   1946 ضتتص ىتتيث ثلقتتسح  تتجم  د. حىىسب االتحىىاد الىىوطني:

ًوقاع ويعُ ثلؾٌثىرُ ًؽاْ  اذز ًوٌضَ ثلػْ  ةثقِ ًثدًة ق ْج  ًوٌضتَ 

ؾتتذجة ً  تتج ثلذكتترُ. ثىتتض  ىتتيث ثلقتتسح دػتتؤً  ثل اتتجر ًثلفتفتتْا ًد تتج إلتتَ 

ثلقتترر. ثوتتج ؾتتقجلضو لكجمتتش ؽرّتتعر ثلطْجضتتز  ث ىضاتتجم ًثل نجّتتز دتةدتتجح ثلايتتا

ًؾتتتتتٌس ثلطْجضتتتتتز لؿتتتتتجفذيج متتتتتج   ثلسىتتتتتجًُ ًوتتتتتعّرىج ثلاطتتتتتؤًر وٌضتتتتتَ               

ثلػْ  ةثقِ
(29)

 . 

وتتا ثلاقتتجوِ  سّتتس غتترّ   1946 ُضتتص ىتتيث ثلقتتسح  تتجم  هىىـ. حىىسب ال ىىعة:

ًثلاقجوِ صٌلْا ونْر ثلاقجوِ  ذعث وْر  دٌ صرثح ًثلاقجوِ  ذعثلرفْ  غترّ  

ثلاقتتجوِ إدتترثىْ  ثلتتعةاسلِ ًثلاقتتجوِ ةفتتْ  غتتيردجمِ ًثلاقتتجوِ ؽتترؽْص         ً

لتتتتضـ يا ًاتتتتج  ّ ذتتتت  لتتتتِ  كتتتتٌّز ثلػتتتتٌْ ْْا ًث غتتتتضرثاْْا ًثل ْذتتتترثلْْا             

ًؽاْتتتتتت  ثلانتتتتتتجًةْا لتضتتتتتتض اجةا  وتتتتتتج ؾتتتتتتقجلضو لكجمتتتتتتش ؽرّتتتتتتعر ثلتتتتتتٌلا             

لؿجفذيج ّقَْ قجض 
(30)

 . 

ق  د تتع إؽتتجزر  اتت  ث فتتسثحا ًوقجًلتتز ىتتيه إ  ؾتتعًة  تتعد وتتا ثلؿتت

ث فسثح اطخ ثل اجر إلَ ؾفٌليجا قع ىْت ل  اجر وؾج ع إ توْتجع ًثضت جعا إذ لضقتش 

ثغ خ ىيه ثلؿق   دٌثديج لنػر قكجّج ًو جلْخ ًمكج س ثل اجر ًاجمتش دتعًةىج 

 1946صطجمع و جلخ ثل ا  ًمكجلي ا ًصسلر ثلؿتق  ثلٌلنْتز ثلؿتجدةر لتِ  تجم 

                                              
 .178ا ؼ177(  ثلؾذٌةُا ثلاؿعة ثلطجداا ؼ28)

 .180ا ؼ179( ثلاؿعة مفطوا ؼ29)

 .72(ا ؼ1976-)دْرًس ا1(  ةزث  إدرثىْ  فطاا صجةّ  ثل ذ ز ثل جو ز لِ ثل رث ا ل30)
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ر وتتتا ث فضؾجؽتتتجس ل  اتتتجر قتتتع ثلٌثقتتت  ثل ذ تتتِ ًثلطْجضتتتِ ثلطتتتجةع آمتتتيثك         دكغْتتت

ًثلكغْتتتر وتتتا ثلكضجدتتتجس ثلاطتتتجمعر ًثلا جلتتتخ ثل اجلْتتتز ًمكتتتجلي  ًدْجمتتتجس م جدتتتجس         

ثل اتتجر ثلا ذتترر  تتا وٌقفيتتج ًو جلتتخ  اجلتتوا ًوتتا ىتتيه ثلذْجمتتجس دْتتج  م جدتتز  اتتجر 

غتقيتتتتتجا ًفتتتتتعًط ثلاقتتتتتجً س              ضتتتتتكك ثلقعّتتتتتع ثلتتتتتيُ  ؾتتتتتعةصو ثلن جدتتتتتز د تتتتتع إ

ثلاػتتتذٌىز لضسّْفيتتتجا ًقتتتع مػتتتر ثلذْتتتج  صقتتتش  نتتتٌث  ع اتتتجر ثلطتتتكك ّاْتتتسً           

 تتعًى  وتتا ؾتتعّ ي عا  اتتعًث لْتتو إؾتترثةى    تتَ صػتتكْ  ثلن جدتتجس ثلضتتِ صقفتت          

ف تتتٌ  ثل اتتتجرا وغتتت و دلتتت  ث ؽتتتٌة ًصقطتتتْا وطتتتضٌٍ ثلا ْػتتتز ًصتتتتوْا ضتتتكا            

ْجر ارّاز ل ٌثة ي ًف
(31)

 . 

 األسباب الزئيست لتدني األجىر

اجمش ثلسّجدر لِ ث ؽٌة دػك   جم دْا لضرر وج قذت  ثلقترح ًلتتر ثلقترح 

ل ص ل  اتجر ثلفنْتْاا  200ل طجع  ؾذقش  75قتْ زا لاغتع  ؽٌة  اجر ثلنفم اجمش 

ل طتتجع   180ًثلتتَ  1939ل طتتجع  تتجم  50ًثل اتتجر غْتتر ثلفنْتتْا ثةصف تتش  ؽتتٌةى  وتتا 

ا ًايلك ث ؽٌة ل اجر ثلاْنجب   َ ثلرغ  وا    ثلسّجدر عتعتز  قت ج  1945 جم 

إ ف  ميج   صضنجضتخ وت  ثلسّتجدر لتِ ث ضت جة    ثلسّتجدر لتِ صكتجلْ  ثلا ْػتز اجمتش 

ثاذتتر دكغْتتر وتتا ثلسّتتجدر لتتِ ث ؽتتٌةا فْتتظ ثةصف تتش ث ضتت جة فجلاتتج ًةدس ث مذتتجب 

جلتتش  تتعد اذْتتر وتتا ث ىتتجلِ   تتَ غتترثب ثلاتتٌثد دنػتتٌح ثلقتترح ثل جلاْتتز فْتتظ صي

ثلايثةْز ًث ضضيتاْز ثفضْجلجع ل  تٌثةا  نتع ذلتك فتعط ثةصفتجع اذْتر لتِ ث ضت جة 

                                              
ا  لرًفتتز داضتتٌةثه غْتتر 1958-1922(   ذتتعثلرزث  و  تتك ثلفيتتعا صتتجةّ  ثلقراتتز ثل اجلْتتز لتتِ ثل تترث  31)

 .85ا ؼ84(ا ؼ1977 –ونػٌةرا )ؽجو ز ثل جىرر 
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دػتتك  ًثقتتـ لذ اتتش لتتِ ثلاتتتاٌ س  1940لج ةصفتتجع لتتِ ث ضتت جة دتتع  ونتتي  تتجم 

% 2334%  ًلتتِ ثل قتتٌم ًونضؾتتجس ث لذتتج  14834% ًثلضاتتٌة ًثلقذتتٌح 13438

 1942% ا و     ث ؽٌة لت  صرصفت   تجم 46036  1942صفجع لذ ن  جم ًثزدثد ث ة

%  ااتتج ىتتٌ 300إ  دنطتتذز ق ْ تتز ااتتج ىتتٌ ثلقتتجر لتتِ غتتراجس ثلتتنفم ً  ّسّتتع   تتَ 

ل طتتجعا  125ثلقتجر لتتِ ثلاتتٌثمب ًلتتِ ثلطتتككا متفت  ث  و تتعر ث ؽتتٌة ىتتٌ فتتٌثلِ 

لتتِ    %200( ل طتتجعا  ُ ثميتتج  ؾتتذقش فتتٌثلِ 249) 1948 ؾتتذقش ًفضتتَ  تتجم 

 1945فْا إ  ثلسّجدر لِ ث ض جة و جةمز دجلطنٌثس ث لْرر وا ثلقرح فضتَ  تجم 

% 68137%  ًلِ ثل قتٌم ًونضؾتجس ث لذتج  59239 ؾذقش لِ ثلضاٌة ًثلقذٌح 

%ا 944%  ًلتِ ثلانطتٌؽجس 30931%  ًلِ ثلاتاٌ س 61739ًلِ وٌثد ثلذنجب 

1946ً ؽٌة  جم  1939و جةمز دْا  ؽٌة  جم 
(32)

 . 

ا 1939ل طتجع  تجم  60-45 ع اتج  ثل جوت  ثل تجدُ ثلتيُ ّض جقتَ  ؽترث دتْا ل

ل طتتجع  250ل طتتجع ًل تتجع ل تتجمٌ  ثلقتتع ث دمتتَ  250ّض جقتتَ  ؽتترث  1946لجؾتتذـ  تتجم 

ٌّوْجعا و  ثمو ّنعة ًؽٌد وغ  ىيث ث ؽر لضقجّ   ةدجح ثل ا    تَ ثل تجمٌ ا  ُ    

 75جر ثلاْنجب ثةصف   ؽرى  وتا  ؽٌة ثل جو  ثل جدُ قع صكج فش عتط ورثسا ل ا

ا لكا إذث قجةمج ثلسّجدثس لتِ ث ؽتٌة وت  ثلسّتجدر لتِ  1946ل طجع  جم  250ل طجع إلَ 

ث ض جةا مؾع     اغر ثلاٌثد قع ثةصف ش إلَ وج ّ جةح ثلطضز  ق ج ا لجلانطٌؽجس 

%819% ًثلاٌثد ثلقٌْثمْز دـ 93836زثدس دنطذز 
(33)

 . 

                                              
 .86( ثلفيعا ثلاؿعة ثلطجداا ؼ32)

 . 1946صاٌز  17لِ  9( ؽرّعر ثلطْجضزا ثل عد33)
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 دني األجىراإلضزاباث العماليت إساء ت

إقتتتتتترثح  اتتتتتتجر ثلتتتتتتنفم لتتتتتتِ غتتتتتتراز ثلتتتتتتنفم ثل رثقْتتتتتتز لتتتتتتِ اراتتتتتتٌك                   

 .1946)ويدقز اجًًةدجغِ(  جم 

اج   اجر ثلنفم لِ غراز ثلنفم ثل رثقْز لِ اراٌك ّ جمٌ  دؿٌةر ةةْطتز 

وا ق ز ًصعمِ ث ؽٌةا ل ع اج  ثلقع ث دمتَ ثلتيُ ّض جقتجه ثل اتجر وتا ث ؽتٌة ىتٌ 

ثغتير وتا  6وْجع ًإزثب  عم صنفْي و جلْذي ا ل ع صيْؤًث لإلقرثح قذت  ل ص ٌّ 200

صجةّ  ثإلقرثح ًقعوٌث ل ذجس  عّعر إلَ ثلػراز لسّجدر  ؽٌةى  ًصقطْا  فٌثلي  

ثلا ْػْز ًصقطْا  رً  ثل ا   ضٌر دسوتةي  لِ ضٌةّج ًل ط ْا لفتِ فسّترث  

راز اجمش صقات  ليؾتز قعم ثل اجر ل ذجس صقرّرّز وقعدر ًًثققز إلَ ثلػ 1946

 1946فسّتتترث   17ثإلمتتتيثة لتتتِ فجلتتتز  تتتعم ص ذْضيتتتج ل تتتعوٌث إلتتتَ ثلػتتتراز دضتتتجةّ  

 و جلْذي  ً ىايج:

زّتتجدر  ؽتتٌةى  زّتتجدر و  ٌلتتز صضنجضتتخ ًضتتج جس ًمٌ ْتتز ثل اتت  ص تترح وتتج دتتْا         .1

 ( ل طجع.8-120)

 زّجدر ث ؽٌة ثإلقجلْز  ا ا  ضج ز  ا . .2

صق ْتتا ثلكتتاج  ث ؽضاتتج ِ ليتت   ضتتٌر دتتتقرثمي          ثّؾتتجد ثلطتتكا ثلتةتتا ل  اتتجر ً .3

 وا ثل اجر.

ون  ثل رد ثلكْفِ وا لع  وٌ فِ ثلػراز ًثلض تٌّف لتِ فجلتز ثل ؾتس )فْتظ إ   .4

 ثلػراز   صعل  إ  وذ اجع قتْتع(.
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-3ثّؾجد ًضجة  ثلن   ل  اجرا لن  ي  وا دًةى  إلَ ثلػراز ثلضِ صذ ع دقعًد      ) .5

( اْ ٌوضر7
(34)

 . 

ًقتتع  متتية ثل اتتجر ثلػتتراز دتتتمي  ضتتٌ  ّكتتردٌ   تتا ثل اتت  لتتِ فجلتتز  تتعم 

ل طجع  50ث ضضؾجدز لا جلْذي ا ًقع ثضضؾجدش ثلػراز لذ ف ثلا جلخ ل رةس إقجلز 

  َ  ؽٌةى ا لضفجدُ غتب ثلا ْػز    َ ثلرثصخ ث ضاِ ع  ونقضي  ؾفْقضْا وا 

 ثلنفم غيرّجع لك   جو .

دجلقؿتتٌر   تتَ و تتجلْذي  ثلضتتِ مػتترس لتتِ ل تتع ةغتتخ ثل اتتجر  ًر ث وتتر 

ثلؿق  ثلاق ْز  ا لرّا ص عّ  ثل رثةف إلَ إدثةر ثلػراز غْر    ثإلدثةر قجد ش 

ىيث ثلاٌق  دجلرلف لؾاْ  ثلا جلْخ ثلضِ    ْش ل اجر ثلػراز مفطيج لِ ضتٌةّز 

ًل ط ْا ً ق جة  لرٍا ًد ع لػ  ثلضفجًـ ًص عّ  ثل رثةف ًمػر ثلا جلْتخ لتِ 

صتلفش ثعر ذلك لؾنز صقكْرّز درةجضز ثل جو  فنج ثلْجش ً كٌّز ا  وا  ثلؿق ا

وكاج  لجةش ًؽ ْ  لكر ًةضٌر  ذعثلكرّ  ًلجق  ؽٌثد ً   نٌث ثإلقرثح لتِ 

ًقع دع  ثإلقرثح  اجر وق تز ثلضراْتس لتِ ؾتذْقز ث ًر وتا  1946صاٌز  4ٌّم 

ثؾتتتذـ  1946صاتتتٌز  5ًصتتتذ ي   اتتتجر ث قطتتتجم ث لتتترٍ ًلتتتِ  1946صاتتتٌز  تتتجم 

ثإلقرثح غجوتع فْظ قجم ضضز آ    جو  ًوطضةعم داىجىرر ض اْز لجلش غٌثةع 

اراتتٌك و جلذتتز ثلطتت  ز دجلضٌضتتم لتتعٍ ثلػتتراز لضق ْتتا و تتجلْذي ا إ     ثلطتت  ز 

ثلرؽ ْز لؾتس إلَ ث ض جر ثل اجر. فجًلش ثلػراز صػٌّو دًثلت  ثإلقترثح ًثصياتش 

 ث  ثلػراز  لف ش لِ إلػتجر ثإلقترثح ثلػٌْ ْْا دتمي  ّ فٌ  ًةثب ثإلقرثح. إ 

ل ؾتس إدثةصيج إلَ اذجة ثلاطؤًلْا لقا  ثل اجر   َ إميجب ثإلقترثح ًثل تٌدر إلتَ 

ثل ات ا لتتع  ش ًزّتر ث قضؿتتجد ثلتتيُ ىتعد ثل اتتجر دضتترك ثإلقترثحا لكتتا وقتتجً س 

                                              
 .1946صاٌز  15لِ  68( ؽرّعر ؾٌس ث فرثةا ثل عد34)
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ثلاطؤًلْا لػت ش  ّكتج. فْنتيثك    نتش ثلػتراز ثضتض عثدىج ل تعلٌر لتِ وفجًقتجس  

جرا لضػتتك ش لؾنتتز لجؾتتز وتتا ثل اتتجر ل ضفتتجًـ وتت  ثلػتتراز ًقتترةس ىتتيه وتت  ثل اتت

ثل ؾنز ثصةجذ اجًًةدجغِ )ًىٌ ثض  دطتضج ( وكجمتجع لضؾات  ثل اتجر لتلتتع ًثلضتعثًر 

فتتٌر ضتتْر ثلافجًقتتجس ًو رلتتز مضجةؾتتو ٌّوْتتجع. ًدؾجمتتخ ىتتيه ثل ؾنتتز صػتتك ش لؾنتتز 

لْتٌم ثلطتجدش لإلقترثح ل ع جّز ًثلضذر جس ًثلقرثضز ً نعوج ثوضن ش ثلػراز لتِ ث

 ا دل   ؽتٌة ثل اتجر ث ضتذٌ ْز ثضتض ج ش لؾنتز ثلضذر تجس ث  ص تٌم دقا تز لؾات  

وذ تتن وتتا ثلاتتجرا ثضتتض ج ش ضتتع ثلنف تتجس ثلكتترًةّز ًدلتت  مؿتت  ثؽتتر  ضتتذٌ ِ 

فْتظ دتع س  1946صاتٌز  10ل اقضجؽْا وتا ثل اتجرا ًثضتضار ثإلقترثح فضتَ ّتٌم 

جغِثلػرلز صقىر وكج  ث ؽضاج جس لِ اجًًةد
(35)

 . 

       1946صاتتتتٌز  12ثضتتتتضار صسوتتتتش ثلػتتتتراز قتتتتع و جلْتتتتخ ثل اتتتتجر لفتتتتِ 

فجؾتترس وؾاٌ تتز اذْتترر وتتا ثلػتترلز ون  تتز اجًًةدتتجغِ ً ل  تتش ثلنتتجة   تتَ   

ثل اتتتتجر واتتتتج  دٍ إلتتتتَ ثضضػتتتتيجد لاطتتتتز  اتتتتجر ًؽتتتترؿ  ةد تتتتز  ػتتتترا ًص ف ذتتتتش         

ثل تتجةع        ثلػتترلز ثل اتتجر ثلؾرفتتَ ً اتتعس إلتتَ قتتض ي  ًذىتتخ قتتقْز ىتتيث ثل اتت 

لفتت  ًثوتتر ر وتتا اراتتٌك ااتتج ون تتش ثلػتترلز إضتت ج  ثل اتتجر ثلؾرفتتَ واتتج  دٍ       

لرؽتتتش صىتتتجىرر ؽاجىْرّتتتز اذْتتترر         1946صاتتتٌز  13إلتتتَ ًلتتتجر قطتتت  وتتتني . ًلتتتِ 

ُضتتتتاْش دجلاىتتتتجىرر ثلطتتتتٌدثب لجلتتتتش غتتتتٌثةع اراتتتتٌك غتتتتجةاش لْيتتتتج  تتتتعد وتتتتا          

قاتتتت   لضتتتتجس ضتتتتٌدثب صنتتتتعد د اتتتت             ٌثةتتتت  ثل اتتتتجر ثلػتتتتيعثب ًثلؾرفتتتتَ ًىتتتتِ ص

ثلػتتتترلزا ًلتتتتِ ىتتتتيه ثلضىتتتتجىرر غتتتتجةاش ثل تتتتٌثس ثل طتتتتكرّز ثلاك فتتتتز دا جًوتتتتز         

                                              
 .1946صاٌز  19ا 71(  ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا ثل عد 35)
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ثلاىتتتتتتتجىرر إلتتتتتتتَ ؽجمتتتتتتتخ ثل اتتتتتتتجر وض جلفتتتتتتتز ًونتتتتتتتعدر دجلؾرّاتتتتتتتز  ًىضتتتتتتت                        

ؽنٌد ثلؾْع  دط ٌل ثلقكٌوز آميثك
(36)

 . 

 رباغيمىقف الصحافت الىطنيت من مذحبت كاوو

صراش ثلقجدعز ؾعٍ ًثض جع لِ ثلذتد لجق ر ًزّر ثلعثل ْز  ذعي ثل ؿجح 

إلَ ث ضض جلز ًغك ش ثلقكٌوز لؾنز ل ضق ْتا لتِ ثلقتجدط لكنيتج لت  صف ت  غتْتجع ل  ض تز 

 ثليّا ثزى ٌث  ةًثؿ ثل اجر ًث لفجر ًثلنطجب.

قضؿتجؼ ل ع  ؽا ش ثلؿقجلز ثلٌلنْز   َ ثضضنكجة ىيث ثلقجدط ًلجلذتش ث 

وا ثل ض زا ًاج  لتىضاجم ثلٌثض  وا قذ  ثلؿقجلز دايدقز اجًًةدتجغِ ّا ْتو   ْيتج 

ثلتتعثل  ثلتتٌلنِ ًثإلمطتتجمِ وتتا لتتتر ثلضق ْ تتجس ثلضتتِ  ؽرصيتتجا ل تتع مػتترس ؽرّتتعر 

متؽ ثلض رّتر ثلتيُ قعوتوُ وٌضتَ  1946صاتٌز  17ثلطْجضز. لِ  تعدىج ثلؿتجدة لتِ 

إلتتَ اراتتٌك غتترفش لْتتو  تترً  ثلػتتْ  ةثقتتِ ونتتعًح فتتسح ث صقتتجد ثلتتٌلنِ 

ًوتدطجس ثلقجدط ًثصياش لْتو ثلاطتؤًلْا ثلقكتٌوْْا ثميت  ًةثب ثلايدقتز ًمػترس 

ثلؾرّعر صقش  نٌث  )ثل اجر ّ جلذٌ  ثلػتراز ث ؽنذْتز دق تٌقي  لضؿت ْي  ثلػترلز 

ثلٌلنْتتز د   تتجس ثلنتتجة ًصاغتت  ديتت  د تتع قتتض ي 
(37)

ا  وتتج ؽرّتتعر ؾتتٌس ث ىتتجلِ. ل تتع 

و تتج ع ثلضضجفْتتجع د نتتٌث  )ثلقتتجدط  1946صاتتٌز  19ؿتتجدة لتتِ مػتترس لتتِ  تتعدىج ثل

ثلاؤض  لِ اراٌك( ثمنج مطضنكر ىيث ثل ا  ثلفىْ  وا قذ  ثلقكٌوز ثاذر ث ضضنكجة 

                                              
ا 115(ا ؼ 1988-ا )داتتتعثد7( ل ضفجؾتتتْ  ّنىتتتر:  ذتتتعثلرزث  ثلقطتتتنِا صتتتجةّ  ثلتتتٌزثةثس ثل رثقْتتتزا ل36)

 .122ؼ

 .1946صاٌز  17لِ  9( ؽرّعر ثلطْجضز ثل عد 37)
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ًمقتتضؼ   ْتتو ثغتتع ث فضؾتتجػا لجلقكٌوتتز قتتع درىنتتش وتترر  لتترٍ   تتَ ثميتتج لْطتتش   

لضطتتضيُْا صقضتترم ثلق تتٌ  ثلعّا رثلْتتز لقطتتخ دتت  صطتتضرلؽ  ةًثؿ  لتترثد ث وتتز 

دئزىجقيج   دطم ث ضذجح ًثصفو ثلضؿٌةثس ... ًإذث اجمش ثلقكٌوز  جؽسر  ا فا  

غراز ثلنفم   َ ص ذْتز و جلْتخ ثل اتجر ل اتجذث   صتعع ثل اتجر  مفطتي  ّطتضارً  لتِ 

ثضتتتض اجر ف يتتت  ثلاػتتترًع لتتتِ ثإلقتتترثح لقاتتت  ثلػتتتراز   تتتَ قذتتتٌر و تتتجلْذي ا       

لاطتتؤًلْا  تتا ىتتيث ثلقتتجدط ًإؽتترثب صق ْتتا      ًلجلذتتش ثلؿتتقْفز دطتتقخ ثلاتتٌ فْا ث

دييث ثلػت 
(38)

 . 

ًقع مػرس ؽرّتعر ؾتٌس ث ىتجلِ و تج س  عّتعر د تع ثلقتجدط لٌؾتفش لتِ 

ثضتتضنكجةىج ليتتيه ثلاؾتتسةر ًمػتترس دْتتج   1946صاتتٌز  22 تتعدىج ثلؿتتجدة دضتتجةّ  

ثلقتتسح ثلتتٌلنِ ثلتتعّا رثلِ ثلتتيُ ثفتتضؼ دػتتعر   تتَ ىتتيث ثل اتت  ثلفىْتت  لتتِ ثلٌقتتش   

لتتتيُ مذفتتتز ثلقتتتسح إلتتتَ ث  وغتتت  ىتتتيه ث  اتتتجر ىتتتِ ل تتتر صيتتتعد ف تتتٌ  ثلػتتت خ ث

ث ضجضْز
(39)

صاتٌز  19ا ااج مػرس ؽرّعر ؾٌس ث فترثة لتِ  تعدىج ثلؿتجدة لتِ 

دْج  فسح ث فرثة ثليُ ثضضنكر لْو ىيه ثلؾرّاز و جلخ دتجلضق ْاا ًاضذتش  1946

دػتتك   تتجم ًةل تتش ثلؾرّتتعر ض طتت ز وتتا ثلا تتج س دثل تتش لْيتتج  تتا ثلقراتتز ثلن جدْتتز 

درقْجس ث فضؾجؽجس قع ىيه ثلاؾسةر ًد ش لِ ثلٌقش مفطتو إلتَ ثمطتقجح ًزثةر 

ثةغع ثل ارُ
(40)

 . 

صػترّا  4ثوج ؽرّعر لتٌثب ث ضتض تر ل تع مػترس لتِ  تعدىج ثلؿتجدة دضتجةّ  

وتتيارر ث فضؾتتجػ إلتتَ ثلؾيتتجس ثلاطتتؤًلز ًؾتتفش لْتتو ثلاؾتتسةر دتميتتج  1946ث ًر 

                                              
 .1946صاٌز  19لِ    71(  ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا ثل عد 38)

 .1946صاٌز  22لِ  74( ؽرّعر ؾٌسا ث ىجلِا ثل عد 39)

 .1946صاٌز  19لِ  72( ؽرّعر ؾٌس ث فرثةا ثل عد 40)
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 دنتجب ثلػت خ ثلتيّا اتج  ثلافترًـ ث  ص ت  ثلقكٌوتز إلتَ  إؽرثب ص طفِ  جل  صؾتجه

ؽجمذي  ًصقاْي  وا     ًص ط  غراز  ؽنذْز قجوش   َ ثوضؿجؼ دوتجةي  ًميتخ 

لْرثس دتدى 
(41)

 . 

 1946صاتٌز  17 وج ؽرّتعر ثلطْجضتز قتع مػترس لتِ  تعدىج ثلؿتجدة دضتجةّ  

ّ تتجلذٌ  ثلػتتراز و تتج ع ثلضضجفْتتجع د نتتٌث  ويدقتتز اجًًةدتتجغِ قجلتتش لْتتو: )ثل اتتجر 

ث ؽنذْز دق ٌقي  لضؿ ْي  ثلػرلز )ثلٌلنْز( د   جس ثلنجةا ًصاغ  دي  د تع قتض ي (ا 

ثمض تتعس  لْتتو وٌقتت  ثلقكٌوتتز ثلاضةجذلتتز إزثب ص نتتش ثلقراتتز ث ؽنذْتتز   تتَ فطتتجح 

ثلق ٌ  ثلاػرً ز ل  اجر ًاضذش و ج ع آلر د    )مج   ثلسىجًُ(ا لجلذتش داقجااتز 

ا ًمضْؾتتز لاطتتجمعر ثلتتر ُ ثل تتجم 1946صاتتٌز  20لتتعوجب لْتتٌم ثلاطتتؤًلْا  تتا ىتتعة ث

ًث فسثح ثلٌلنْز ًؾقجلضيجا ل ع ثضضؾجدش غراز ثلنفم لِ اراٌك لذ ف و جلخ 

% ًزثدس وةؿؿتتجس 75%  ً 30ثل اتتجر لرل تتش  ؽتتٌةى  دنطتتذز صضتترثًؿ دتتْا 

 325غتب ثلا ْػز ًقرةس ونـ ثل اجر دًة ثلطكا ًةل  ثلقع ث   َ لألؽٌة إلتَ 

 طجع ٌّوْجع ل
(42)

 . 

 اضطهاد الصحافت

ل تتع  ذلتترس ثلؿتتقجلز ثلٌلنْتتز  تتا وطتتجمعصيج ل  اتتجر لقتتٌا  متتج   ثلسىتتجًُ 

ثلاتتعّر ثلاطتتؤًر لؾرّتتعر ثلطْجضتتزا ًوٌضتتَ ثلػتتْ  ةثقتتِ  كتتٌ ثل ؾنتتز ثلطْجضتتْز 

صاتٌز  17لقسح ث صقجد ثلٌلنِ دطذخ ثلا جر ثلتيُ مػترصو ؽرّتعر ثلطْجضتز دضتجةّ  

                                              
 .1946صػرّا ث ىجلِ  4لِ  47( ؽرّعر لٌثب ث ضض ترا ثل عد 41)

 .116ا ؼ7ا ثلقطنِا ثلاؿعة ثلطجداا ػ1946صاٌز  17لِ  9( ؽرّعر ثلطْجضزا ثل عد 42)
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دجغِا ااج فك  دجلطؾا   َ غرّ  ثلػْ  دطتذخ ثلا جلتز  ا وؾسةر اجًًة 1946

ثلضتتِ اضذيتتج لتتِ ؽرّتتعر ثلطْجضتتز د نتتٌث  ثقتت يجد م جدتتز  اتتجر ثلاْنتتجب ل تتر   تتَ 

ا ااتتج فتتٌا   ذتتعثلفضجؿ إدتترثىْ  ةةتتْص  1946صاتتٌز  18ثلقرّتتجس ثل جوتتز دضتتجةّ  

ٌا  ثل ؾنز ثلطْجضْز لقسح ث صقجد ثلٌلنِ ًؾجفخ ثوضْجز ؽرّتعر ثلطْجضتزا ااتج فت

اجو  ثلؾجدةؽِ ةةْص ثلقسح ثلٌلنِ ثلعّا رثلِ. ًؾجفخ ثوضْجز ؽرّعر ؾتٌس 

ا ااج فٌا   سّس غرّ  ةةْص 1946صاٌز  15ث ىجلِ دطذخ ثلا جر ثلانػٌة لِ 

فسح ثلػ خ ًؾجفخ ثوضْجز ؽرّعر ثلٌلا دجلطؾا ً   ش ثلؾرّتعرا ااتج    تش 

دطتتذخ صنعّتتعىج  1946 ّ تتٌر  1ؽرّتتعر ثلتتر ُ ثل تتجم ًؾتتعٍ ثلعضتتضٌة ًثلْ ىتتز لتتِ 

دت اجر ًزثةر ثةغع ثل ارُ قع ث فسثح ًثلن جّجس
(43 )

ا ًقع  دٍ ص  ْ  ثلؿق  

ًثضتضار صطت ز  ّتجم  1946 ّ تٌر  5دجلؾا ز إلَ إقرثح  اجر ثلا جد  ثليُ دع  لِ 

لتت  صؿتتعة لتليتتج ضتتٌٍ ؽرّتتعصْا ىاتتج ثل تتجل  ثل ردتتِ ًث لذتتجة
(44)

ثل ضتتْا صكف تتش  

ًثضضار ثق يجد ثلقرّجس ثلعّا رثلْز ًوا دْنيتج فرّتز ثلقكٌوز د ذ يج ًصٌزّ يج 

فْتظ فؿت ش ثلقراتز ثلن جدْتز ًلفضترر  1948ثل ا  ثلن جدِ فضَ ًعذز اجمٌ  ثلغتجمِ 

ًؽْسر   َ ف يج ثلن جدِ
(45)

 . 

 1946ًغيعس ثلفضرر آميثك ثم كجضجس لقجدعز ويدقز اجًًةدجغِ لفِ ؾْ  

ظ ّ ات   اغتر وتا  لت   جوت ا مػخ إقرثح اذْر لِ ضفا ثلؾذْ ز لتِ ثلذؿترر فْت

ااتتج ثقتترح  اتتجر ثلفتتجً  ّكتتج ًثقتترح  اتتجر ثلاتتسر ًثلنطتتْؼ لتتِ داتتعثدا ًقتتع 

                                              
ا 47ا ؼ1985 –ا داتعثد 1لِ: ثفاع لٌزُا ثغير ثلاقجااجس ثلؿقفْز لتِ ثل ترث ا ل ( صنىر وقجااضي 43)

 .96ا ؼ79ؼ

( ؽرّعر ث لذجةا ؾجفذيج ؽذرث  و كٌ ا ًؽرّعر ثل جل  ثل ردتِا ؾتجفذيج ضت ْ  فطتٌ ا إذ اجمتش ص ذ تج  44)

 لِ و ذ ز ثلقكٌوز صقش فرثضز ثلػرلز. ااج صيثع و ج صياج  ذر ثإلذث ز ثل رثقْز.

 .178ثلْجضرُا ثلاؿعة ثلطجداا ؼ (45)
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ص رقتتتٌث دطتتتذخ ثإلقتتترثح إلتتتَ ثلاتف تتتجس ًثإل ض تتتج س ًإةغتتتجوي    تتتَ إميتتتجب 

ثإلقرثح ًثل ٌدر إلَ ثل ا ا ًلتر ص ك ثلفضرر  ّكج قجم  اتجر ثلذتر  ًثلذرّتع لتِ 

ًثلضتِ اتج   درزىتج زّتجدر ث ؽتٌة ًصقطتْا ثلىترً   داعثد درلت  و تجلْذي  ثل عّتعر

ثلا جغتْز ًثلكتت   تتا ثل تترد ثلكْفتتِ ًدتتع س دقا تتز ًثضتت ز وتتا ثلنكتتج س وتتا  ؽتت  

صق ْ يجا ً نعوج لػ ش وقجً س ثل اجر دق  وػجا ي   تا لرّتا ثلضفتجًـ    نتٌث 

ثإلقتترثح ًدثم فتتٌثلِ ث ضتتذٌع غتت ش لْتتو   اتتجر ثلذتتر  ًثلذرّتتع دذاتتعثد ً مقتتجب 

رث  لػنش ثلط  ز فا ز ث ض ج س ًلؾتس إلَ صػتاْ   لترثد وتا ثلؾتْع دتع ع وتا ثل 

ثل اجر ً ةغاش قطاجع وني    َ ثل ا  صقش فرثضز ثلػترلزا ًلكتا ىتيه ث ضتجلْخ 

لتت  صؾتتع مف تتجع  وتتجم ؾتتاٌد ثل اتتجر ًافتتجفي  لتتِ مْتت  و تتجلْذي  ثلاػتترً ز. إ ل ىتتيه 

جضتتِ لتتعٍ ثل ذ تتز ثل جو تتز لتتِ ثإلقتترثدجس  ذفتترس  تتا ص تتٌة ثلتتٌ ِ ثل ذ تتِ ًثلطْ

ثل تترث  ًوتتعٍ صتعْرىتتج لتتِ ثلؾتتجمذْا ثلطْجضتتِ ًث ؽضاتتج ِ ًثلضتتِ  ؾتتذقش وقتتٌة 

مكجر ثلقراز ثلٌلنْز لِ ث ةد ْنْجس
(46)

 . 

 إضزاب عمال ميناء البصزة

اتتج  وٌ فتتٌ ثلاْنتتجب ث ؽجمتتخ ّن اتتٌ  دتًقتتجع و جغتتْز ؽْتتعر ىْتصيتتج ليتت  

ز ًث ؽٌة ثلذجىكز لكا   تَ ثلترغ  وتا ثلقكٌوزا ً غعقش   ْي  ثلرًثصخ ثلكةا

ذلك ل ع ثوضعس  ّعّي  إلَ  وٌثر ثلعًلزا ًقع ثل ِ ثل ذف   َ ىتيه ثلسوترر ثلاضػتك ز 

ثلاتعّر   (LENIKTION) ةةتْص ثلسوترر  ًلنْضكتضا  (FORMAN) وتا  لتٌةوا 

 ثلطكرصْر ثلاجلِ ثلطجدا.  (BANK) ثل جم ل ضاٌّا ثلطجدا ًثلكجدضا دجمك 

                                              
 .1946 ّ ٌر  19لِ  100( ؽرّعر ؾٌس ث فرثةا  ثل عد 46)
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دّنجةثع لِ ثلٌْم ثلٌثفع ًاج  ىٌ ًزورصو ّضجؽرً   50ؿر  لكج  لٌةوا ّ

داتتٌثد ثلضاتتٌّا ًّ ا تتٌ    تتَ ثدضتتسثز  وتتٌثر ثلعًلتتز ل جوتتش ثلقكٌوتتز دقروتتجمي  وتتا 

وٌ فتتتجع  رثقْتتتجع  تتتا دثةتتترر ث وتتتتك  22ةًثصتتتذي  ًإميتتتجب لتتتعوجصي  ااتتتج لؿتتت ش 

ًث ةثقِ ًثلضاٌّا ًد ف ثل جو ْا لِ لنع  غم ثل رح
(47)

 .   

لتتِ ثلٌؽتتو ثٓلتتر ل اْنتتجب لذ تتز  اجلْتتز و عوتتز   تتش ص تتجمِ وتتا ًمتفتت  

ثلقروتتج  ًوتترثةر ثل تتْع دطتتذخ ق تتز  ؽتتٌةى  ًص رقتتيج لض طتت  ثإلدثةر ث ؽنذْتتز 

ثلاطْ رر   َ غؤً  ثلاْنجب ل جوش وعّرّز ثلاْنجب دجقت يجد ثل اتجر ً رق تز ضتْر 

ث ؽضاج ْتتز م تجدضي  واتج فتعث ديت  إلتَ ص تعّ   رّكتز ثفضؾجؽْتز إلتَ ًزّتر ثلػتؤً  

ًًزّر ثلعثل ْز ًًزّر ثلاٌثؾتس داْز صق ْا و جلْذي . ثلضِ صض  ا د اجر ثل   ز 

ًزّتتجدر ث ؽتتٌة ًًقتت  ث  ضتتعثبثس قتتعى  ً  تتَ إعتتر ذلتتك قجوتتش وعّرّتتز ثلاْنتتجب 

دجلضػعّع وا ثق يجدىج لي 
(48)

 جوتع وتا   كتجب ثل ؾنتز  150.  ً اعس إلَ لؿ  

لتتك قتتجدم ث ةؾتتفز ثلتتيُ ةثؿ ّ رقتت  و جلْتتخ ثلن جدْتتز  تتا ثل اتت  وطتتضةعوز لتتِ ذ

ثل اجر ًّك يعى  ل سم ثل اجر   َ ثإلقرثح غْر ث  ثلن جدز  قن ضي  دجل عًر  ا 

ذلك
(49)

  . 

صقتتعد مػتتجل  اتتجر ثلاْنتتجب ثعتتر ثلطْجضتتز  1948ًلتتِ و  تت  غتتير مْطتتج  وتتا 

 اجمٌ   ثلغجمِ 27 - 1947آذثة  29ثل طرّز ثلضِ ثصذ ضيج قعى  ًزثةر ؾجلـ ؽذر )

 جو  لتِ  2000ا ثقرح 1948مْطج   6( لفِ ث عنْا ًثلغتعجب ثلاؿجد  1948

وْنجب ثلفجً ًثلا    ًثلذؿترر  تا ثل ات ا و تجلذْا دسّتجدر  ؽتٌةى  ًص ذْتا قتجمٌ  

                                              
 .1946مْطج   1لِ  1131( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِ / ثل عد 47)

 ( ثلاؿعة مفطو.48)

 . 1946مْطج   13لِ  41( ؽرّعر ثلٌلاا ثل عد  49)
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ثل اتتجر ًإّ تتج  ثل تترد ثلكْفتتِ ًثإلىجمتتجس ًثلارثوتتجس ًإ تتجدر ثلافؿتتٌلْا ًإّؾتتجد 

جد ًضجةم ثلن   ليت ا ًضتجةًث قاج  ثؽضاج ِ لي  ًصقطْا  ًقج ي  ثلؿقْز ًثّؾ

داىجىرر إلَ وعّرّز ثلاْنجب فْظ قجم لفْت  وتا ثل اتجر دافجًقتز ثلاعّرّتز ل ترةس 

إؽجدتتز و تتجلْذي ا غْتتر  ميتت   ؾتترًث   تتَ  لتتي ص يتتع ةضتتاِ ًثإلقتترثح وتتج ّتتسثر 

وطتتضارثع ًقتتع  ؾتتعةس لؾنتتز ثإلقتترثح دْجمتتجع إلتتَ ثل اتتجر صتتع ٌى  لْتتو إلتتَ وٌثؾتت ز 

جلْذي ثإلقتترثح ًثلضاطتتك دا تت
(50)

. عتت   تتجدس ً ؾتتعةس دْجمتتجع د تتع لضتترر دقؿتتٌر 

% ًثلض ٌّكتجس 50ثلاٌثل ز   َ صق ْا و جلْذي  ًلجؾز وج ّض  ا دسّجدر ث ؽٌة 

ًص ذْتتتا قتتتجمٌ  ثل اتتت  ًدلتتت   ؽتتتٌة ثإلقتتترثح ًصةفتتتْف  ضتتت جة ثلاتتتٌثد ثلايثةْتتتز 

ثلاةؿؿز لي 
(51)

. ًاجمش ؽرّعر ث ىجلِ
(52)

رس ا إلَ ؽجمخ  اجر ثلاْنجب قع ثضضنك

ًد ش إلَ صكٌّا ثصقجد  1946قرثة  ثلفؿ  ًإل جب ثل ذف   َ ثليْتز ثإلدثةّز ل جم 

 جم ل  اجر لِ ثل رث  ًقجلتش إ  وؿت قز ثل ذ تز ثل جو تز ثل رثقْتز  ؾتذقش صض  تخ 

إّؾتتتجد ثصقتتتجد  تتتجم ل ن جدتتتجس لْر تتتَ ف ٌقيتتتج ًوؿتتتجلقيجا ً تتتعلس ؽرّتتتعر )ؾتتتٌس 

   اتتجر ثلقتتر  ثلْعًّتتز. ًاجمتتش ؽرّتتعر ث ىتتجلِ( قتتجمٌ  ثل اتت  مجقؿتتجع  متتو لتت  ّاغتت

ثلطْجضز قع معدس دا جرل ليج د نٌث  ثق يجد م جدز  اجر ثلاْنجب ل ر   تَ ثلقرّتجس 

ثل جوز ًد ش إلَ قرًةر إمؿج  ثل اجر ًلرد ثل اجر ث ؽجمخ
(53)

. 

 

                                              
 .1946مْطج   13لِ  41( ؽرّعر ثلٌلاا ثل عد 50)

 .178لاؿعة ثلطجداا ؼ( ثلْجضرُا ث51)

 .1946صاٌز  18لِ  10( ؽرّعر ثلطْجضزا ثل عد 52)

 .1946 ّ ٌر  15لِ  96( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا ثل عد 53)

 

 



 م 4007–هـ 4141(                                                                   73العدد ) –ين آداب الرافد

 159 

 إضزاب عمال املطابع

صقتتش  نتتٌث  )إقتترثح  اتتجر ثلا تتجد ( اضذتتش ؽرّتتعر ؾتتٌس ث ىتتجلِ لتتِ 

 ّتجم لت   9 ا ث ضذجح ثلضتِ د تش إلتَ إقترثح  اتجر ثلا تجد  ثلتيُ دثم  ثلضضجفْضيج

صؿعة لتليج ؾق  ثل جؾازا ًثمض عس ث ضذجح ثلضتِ ثصذ ضيتج ثلقكٌوتز لتِ إةغتجم 

 اجر ثلا جد    تَ إؾتعثة ؽرّتعصِ ث لذتجة ًثل تجل  ثل ردتِا ًثعتر ذلتك   تَ غت  

فرّز ثلنػر ًثلقراز ثلفكرّز دؿٌةر  جوز
(54)

 . 

اجر ثلا جد ا واا ص   ةًثصذي   ا  ػترر دمتجمْر ً  صسّتع  تا فْظ اج   

لاطتتز  ػتتر دّنتتجةثع غتتيرّجعا قتتع ًؽيتتٌث إمتتيثةث إلتتَ  ؾتتقجح ثلؿتتق  ًثلا تتجد    

لتتتتجلذٌث لْتتتتو دضقطتتتتْا  تتتترًلي  ثلا جغتتتتْز ًزّتتتتجدر ةًثصتتتتذي  لكتتتتِ ّضاكنتتتتٌث وتتتتا        

 وٌثؾ ز  ا ي  لِ ص ك ثلا جد .

ةتْص صقرّتر ؽرّتعر ؾتٌس ث ىتجلِ ً  َ ثعر ذلك د ظ اجوت  ثلؾتجدةؽِ ة

ا د تج لْتو ثلتٌزثةر 1946اتجمٌ  ثلغتجمِ  29ل ذجع لٌزّر ثلػؤً  ث ؽضاج ْز دضجةّ  

إلتتَ قتتاج  صنفْتتي ثل تترثةثس ثلضتتِ صؿتتعةىج ؽا ْتتز ثلؿتتقفْْا دةؿتتٌؼ و جلتتخ  

 اجر ثلا جد  ًواتج ّؾتعة ذاترهُ ث  ؽا ْتز ثلؿتقفْْا   تعس ثؽضاج تجع ّتٌم ث عنتْا 

لتِ دنجّتز و ذ تز ثل ترث  لقكتر ث ؽضاتجع وتا  1946ثلغتجمِ  اجمٌ  28ثلاؿجد  

  ةدجح ثلؿق  ثليّا لعّي  و جد  ًوني :

 اجو  ثلؾجدةؽِا ؾجفخ ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِ. .1

                                              
 .1946غذجل  1لِ  1083( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا ثل عد 54)
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 ؽذرث  و كٌ ا ؾجفخ ؽرّعر ث لذجة و ذ ز ثلػ خ. .2

 ٌّض  غر  ثلعّا ونعًح  ا ؽرّعر ثلطج ز ًو ذ ضيج. .3

ثل تتجم ًو ذ ضيتج ًونتعًدجع  تتا وقاتع ويتعُ ثلؾتٌثىرُ ؾتتجفخ ؽرّتعر ثلتر ُ  .4

 ؽرّعر ثلعّجة.

  ذعث فع فذٌظ ونعًدجع  ا ؽرّعر ثلذتد ًو ذ ضيج. .5

 مٌة ثلعّا دثًًد ؾجفخ ؽرّعر ثلنعثب ًو ذ ز ثلطتم. .6

 ّقَْ قجض  ؾجفخ ؽرّعر ثلػ خ ًو ذ ضيج. .7

 صٌلْا ثلطذ جًُ ؾجفخ ؽرّعر ثلسوج  ًو ذ ضيج. .8

 ًو ذ ضيج. وؾْخ فطٌ  ونعًح وا ؽرّعر ثل جل  ثل ردِ .9

 ةؤً  غنجم ؾجفخ ؽرّعر ثل رث  ًو ذ ضيج. .10

  ذعث وْر  دٌ صرثح ونعًدجع  ا ؽرّعر ثلٌلا. .11

 لجةا صٌلْا ؾجفخ ؽرّعر ثلؾيجد. .12

  جدر  ٌمِ ؾجفخ ؽرّعر ثلقٌثدط. .13

  ذعثل سّس ددجش ؾجفخ و ذ ز ثلنؾجؿ. .14

 م ْ   سةث ؾجفخ و ذ ز ثلرغْع. .15

 ا جةلز.ثلقجػ  ذعثلكرّ  ثلقجػ قعةًُ ؾجفخ و ذ ز ثل .16

 ثلْجىٌ غجؤًر ؾجفخ و ذ ز ثلطرّج . .17

 وقاع ؾجلـ ث  ىاِ ؾجفخ و ذ ز ث  ىاِ. .18
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 دثًًد فطجمِ ؾجفخ ثلا ذ ز ثلػرقْز. .19

 ع  ؽرس ثلانجقػجس فٌر زّجدر ث ؽٌة د ع ثلاعثًلز قعوٌث ثقضرثفْا:

ّ تتتتسم  ؾتتتتقجح ثلؿتتتتق  ًثلا تتتتجد  دجلضؿتتتتٌّش   تتتتَ ثل تتتترثةثس ثلضتتتتِ                     األول:

ضةتتتتي دجإلؽاتتتتجع ًث  ص ضتتتتسم ث ق ْتتتتز د تتتترثة ث اغرّتتتتز. لؾتتتترٍ ثلضؿتتتتٌّش   تتتتَ                 ص

ىتتتتتتيث ث قضتتتتتترثؿ دض ْتتتتتتْا ث ضتتتتتتاجب لؿتتتتتتٌس لتتتتتتو ثلقجقتتتتتترً  دتاغرّتتتتتتز ثٓةثب                      

ً عل و ذٌ ع 
(55)

 . 

ّ كتتِ د تتع ص ذْتتتز زّتتجدر  ؽتتٌة دئّ تتج  ثلؿتتتق   تتا ثلؿتتعًةا ًقتتتع          والثىىاني:

اتتتجمٌ                29ث اغرّتتتز درلكتتتو ًىكتتتيث ثمضيتتتَ ث ؽضاتتتجعا لكتتتا لتتتِ ّتتتٌم  ؾتتتٌصش

لتتتٌؽب  ؾتتتقجح ثلؿتتتق  دئقتتترثح ثل اتتتجر  تتتا ثلتتتعًثم لجصؿتتت            1946ثلغتتتجمِ 

اجو  ثلؾجدةؽِ ةةْص ؽا ْز ثلؿتقفْْا ًضتكرصْرىج دترةْص م جدتز ثلا تجد ا ثلتيُ 

ثة ثلتتيُ ثصةتتي ّتتٌم                     ًقتتـ دتتج  ثلطتتذخ ىتتٌ م تتف قطتت  وتتا  ؾتتقجح ثلا تتجد  ثل تتر

ا ًصؿتتترّقي  د تتتع ص ذْتتتز ثلسّتتتجدر ثلضتتتِ  قرصيتتتج ث اغرّتتتز             1946اتتتجمٌ  ثلغتتتجمِ  28

ًث    تتَ ؽا ْتتز ثلؿتتقفْْا إدتتتق ىتتيث ثل تترثة إلتتَ ًزثةر ثلػتتؤً  ث ؽضاج ْتتزا         

 اتت            ًً تتع دتتت  ثلن جدتتز ضتتضذير قؿتتجةٍ ؽيتتعىج لقاتت  ثل اتتجر ثلاكتتردْا  تتا ثل

. ًقتتتتتع ثمض تتتتتعس ؽرّتتتتتعر ث ىتتتتتجلِ ىتتتتتيث             1946اتتتتتجمٌ  ثلغتتتتتجمِ  29ميجّتتتتتز ّتتتتتٌم 

ثإلؽتتترثب ًًؾتتتفضو دتمتتتو ّاغتتت  غذنتتتجع لق تتتٌ  ثل اتتتجر ثلاػتتترً ز ً ّتتتعس ؾتتتقفْز          

ثلؾيتتجد لتتِ و تتجر ثلضضتتجفِ ليتتج وٌقتتٌع زّتتجدر ث ؽتتٌة ل اتتجر ثلا تتجد  ًدجةاتتش          

واغ تتتز درةْطتتتيج اجوتتت  ثلؾتتتجدةؽِا لكجمتتتش ثلنضْؾتتتز               ؽيتتتٌد ؽا ْتتتز ثلؿتتتقفْْا

                                              
 .1946غذجل  1لِ  1083( ؽرّعر ؾٌس ث ىجلِا ثل عد 55)
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صق تتتا ل  اتتتجر و  تتتذي  لتتتِ زّتتتجدر ث ؽتتتٌة ًمػتتترس ؽرّتتتعر لتتتٌثب ث ضتتتض تر
(56               )

 

و ج ع صقش  نٌث  ) اجر ثلا جد  ّنطٌ  ف يت ( ذاترس لْتو ثلطْجضتز ثلض طتفْز ثلضتِ        

ًلجلذتتتتش ثلقكٌوتتتتز دكتتتترًةر          صضذ يتتتتج ثلقكٌوتتتتز قتتتتع ثلؿتتتتقجلز ًفرّتتتتز ثلتتتتر ُ 

 وفجًقز ثل اجر ًإ  جةي  ف ٌقي .

 إضزاب عمال األحذيت

ثعتتتتر ثمضيتتتتجب ثلقتتتترح صٌقفتتتتش د تتتتف ث  اتتتتجر ثلضتتتتِ اجمتتتتش وذ غتتتتجع لضسثّتتتتع             

ثل ٌر ثلػرثةْز ًثلضِ اجمش ضتذذجع لتِ ص ؾْت  فتعر ثلذ جلتزا ً يتر ذلتك دٌقتٌؿ ثعتر         

يّتتز ّ جد تتو ىذتتٌل لتتِ ثل تتٌر ثلػتترثةْز ًواتتج زثد ل تتر       لتتْف ثإلمضتتجػ لا جوتت  ث ف

ثلفتتْف لتتِ ثإلمضتتجػا  ىتتٌ إؽتترثب  ؾتتقجح ثلا جوتت    تتَ ثضتتضارثة ثةصفتتجع  ضتت جة     

ث فيّتتز ثلاق ْتتز   تتَ ثلتترغ  وتتا صسثّتتع ث فيّتتز ث ؽنذْتتزا ل تتجم  ؾتتقجح ثلا جوتت            

% ًثل جوتت  ثلتتيُ     50% ً فْجمتتج 30د تتعر ونتتجًةثس لةفكتتٌث  ؽتتٌة ثل اتتجر دنطتتذز 

اتتج  ّض جقتتَ  ؽتترث قتتعةه مؿتت  دّنتتجة لتتِ ثلْتتٌم لفكتتيج ؾتتجفخ ثلا اتت  لتتتر       

ل تتتتص لتتتتِ ثلْتتتتٌما ًثصفتتتتا                  300إلتتتتَ  1946 ةد تتتتز ثغتتتتير وتتتتا غتتتتير مْطتتتتج  

 ؾتتتقجح ثلا جوتتت    تتتَ  تتتعم صػتتتاْ  ثل جوتتت  ثلتتتيُ ّتتترلف ثلضةفتتتْفا دتتت   اتتتع          

و ْا لتتتِ و ا تتتوا ًلؾتتتت إلتتتَ غ تتتا ثلا اتتت  لرلتتت             د كتتتي  إلتتتَ لتتترد ؽاْتتت  ثل تتتج

ثل اتتتتجر د تتتتجًثى  إلتتتتَ ثلاقتتتتجا  دٌضتتتتجلز م جدتتتتز ث فيّتتتتز ثلضتتتتِ ًثؽيتتتتش صاتتتتجدُ          

  ؾقجح ثلا جو  ًثضضيجمضي  دق ٌ  ثل اجر ل اعس إلَ:

                                              
 .1946 ّ ٌر   5 لِ  27( ؽرّعر لٌثب ث ضض ترا ثل عد 56)
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صقرّف ثل اجر   َ ثإلقرثح دٌؾفو ف جع وػرً جع إلؽذجة  ؾقجح ثل ا    َ  .1

 صاْر ض ٌاي .

 يش ثلن جدز إميثةث إلَ  ؾقجح ثلا جو  ثلغتعز ثلضِ لردس  اجليج.ًؽ .2

 1936لطنز  72د ش ثلن جدز إلَ قرًةر ص ذْا وج ًةد لِ قجمٌ  ثل اجر ثلارق   .3

ففج جع لق ٌ  ثل اجر وا ثل رد ثلكْفِ
(57)

 . 

ً لْرثع ل ع ثضض ج ش ثلؿقجلز  ْ  صكٌ  وراس ثضض  جح إلقرثدجس ثل اتجر 

اػرً ز قع ثلطت  ز ثلرؽ ْتز لكتا ث فتسثح ثلطْجضتْز ثل  نْتز لت  ًمػر و جلْذي  ثل

صطتتض   إّؾتتجد ف تتٌر ؽيةّتتز ًعٌةّتتزا دتت  ًثمكذتتش وتتا  ؽتت  إضتت جل ًزثةر ثةغتتع   

 ثل ارُ ًدض عّ  و جلْخ إؾتفْز ل م.

                                              
 .1946صػرّا ث ًر  4لِ  47(  ؽرّعر لٌثب ث ضض ترا ثل عد 57)
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Abstract 

National Journalism and The Decline of 
Wages in Iraq in 1946 

Dr.Zuhair Ali AL-Nahhas
(*)   

The role of the Iraqi National Press appeared dearly after the 

second world war. It treated important aspects of the lives of the 

Iraqi society particularly the working class who suffered a lot of the 

deteriorating of their wages in 1946. For this reason the national 

press put into consideration the workers affairs and urgently asked 

for constituting unions like the other international unions else 

where. The press also asked for the development of the working 

situations as appeared in their main articles. The wages and a better 

life are also tackled. 

The national press supported the workes strikes and truly 

expressed the national conditions in showing the bad practices of 

the high authorities and their bloody events like Cawar Baghi event. 

The press also asked for punishing them and dismissing the 

responsibles. In consequence to that the government started to press 

their indignity on the Press and arrested the chief editors and 

presented them to the court for different resons to punish them. 

                                              
 )*( Super Vised-History Department-College of Art University of Mosul. 

 


