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  ::إهــداء إهــداء 

زانػ  أعػداد المعميػم ف  2006د سػمنر  8 عندما حؿ المساء على العمػاؿ المرػرن ف  ػر ةػرزل اػزؿ المحلػل  ػـع ال معػل  
ؿ نػدأ  ممنػا،صو عمػق ا،مػرار   ػر  ػـع السػن  الماسػق مػف د سػمنر زػاف عػدد العمػاؿ الػذ ف نػامعا علػى إسػ ل  الةػرزل  ػر مف العما

 ةماء د سمنر حعالر سنع ف عامؿ.

معػػرض ىػػؤلء العمػػاؿ لزػػؿ أنػػعاع اغرىػػار عالرػػدط الن سػػر الميد ػػدا و ععنػػدما نػػدأ  يػػ عؼ ال نػػعد ميػػطؼ أمػػاـ نعانػػل   
أف ا مػػف علػػى عةػػؾ ا،محػػاـ "ا إ ػػذانا نال،محػػاـو ،ػػاـ ىػػؤلء العمػػاؿ نارسػػاؿ الرسػػا ؿ لزػػؿ مػػف  يمػػو ا مػػرو الةػػرزل عمطلػػؽ يػػ حامي

ساعا  عي نل عاةيا ىؤلء العماؿ  يلميـ عف يناح السن  عندما ندأ مد ؽ آلؼ   ."الةرزل عأنيـ نا،عف علف   رعا العمياـ
دا للميد ػػدا و ملػػؾ السػػاعا  العيػػ نل ىػػر المػػر زانػػ  م يػػؿ نػػ ف الطن ػػل العمػػاؿ إلػػى الةػػرزل ل نرػػمعا إلػػى العميػػاـ ع رػػععا حػػ

علػػع زػػاف هرػػق ىػػؤلء  2007العاملػل الميػػر ل عنػػ ف م ادىػػا ال د ػد  ػػر أ،ػػعا مع ػػل إرػػرانا  عمال ػل مةػػيدىا ميػػر طػػعاؿ عػػاـ 
 .2007العماؿ للميد دا  عاادرعا الةرزل لما ةيدنا ما ةيدناه  ر 

 .ع فو عللطن ل العاملل ع و مير المنارؿ ن دـ نعض ما معلمناه منيـلنطعلل ىؤلء العماؿ السن 
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  ::مقدمحمقدمح

و   د مز ل  نذلؾ العد ػد مػف الم ػار ر سػعاء 2007لـ نحاعؿ  ر ىذا الزراس م د ـ ريد أع إحياء للحرزل العمال ل  ر عاـ 
 .الرسم ل أع ا ر الرسم ل

ر نير  ع ا أ  ال م ق ل س  دعف سانؽ إنذارو علزػف نعػد إنػذارا  علزننا حاعلنا ملمس مامح  د دة للحرزل العمال لو الم
 .عد دة لـ  أهذىا الزث رعف على محمؿ ال د

ل د حاعلنا المعرض للظعاىر ال د دة  ر الحرزل العمال ػلو عل ن يػد أف ملػؾ الظػعاىر ال د ػدة لػـ مزػف مع ػعدة مػف ،نػؿ  ػر  
 .أع ا ر  سنار أةرنا إل يا الحرزلو علزف الزث ر منيا زاف مع عدا عن عة عاار

حاعلنا أ را  يـ أسنار نرعز ملؾ الظعاىرو عالمامح ال د دة  ر الحرزل العمال لو سػعاء  ػر مطالنيػا أع آل ػا  احم ا اميػا 
 .أع عا،ميا نالمنظ ـ الن انر أع عا،ميا مق نعريا النعض

نػا النظػر لمسػم نؿ الحرزػل العمال ػلو عمػدا ،ػدرميا علػى عمف هػاؿ محاعلمنػا ريػد ملػؾ المامػح ال د ػدةو ع يػـ أسػنانيا حاعل
 .المطعر عامهاذ مزانيا الذي مسمح و على الهر طل ال مماع ل عالس اس ل

 عنيػ  ن زػرم ف ممنا،رػم فو ا علػى مػف الدعلػل  2006إف ندا ل م  ر حدة الرػرانا  العمال ػل عالمػر  ػاء   ػر د سػمنر   
عالثان ػل مػف النهػر الس اسػ ل عالمػر رأ  .مف عناير هار يا عأف أىدا يا س اس ل عل سػ  عمال ػلعالمر اميم  الحرزل نأنيا مد ععل 

ف مطالنيا ر  ل عمحيعرة  ر مطالر ا،مياد ل ع  ط ل ػد حاعلنػا  ػر ثنا ػا  يمنػا للحرزػل العمال ػل الػرد .الحرزل  ن ييا المس  سو عا 
 .ر اٍ ساس منر ل ذمل الحزعمل مما  عان و العماؿ عمةع و الحرزلعلى ال زرة ا على عالمر لـ مزف سعا  زرة أمن ل ىد يا  

أما ال زرة الثان ل عالمر نرا   يا زث ر مف المزا دة على الحرزل العمال ػلو  اننػا نعم ػد أف ريػد المطػعر الػذامر للحرزػل عارم ػاء 
 .عع يا عالذي حاعلنا ريده  حمؿ ردا زا  ا

العمػػاؿ نػػالمحعل  الس اسػػ ل المػػر  ةػػيدميا ميػػر منػػذ م  ػػر انم ارػػل ا ،يػػى  ػػر ل  مزػػف نحػػاؿ مػػف ا حػػعاؿ م اىػػؿ مػػأثر 
مػػػف الدسػػػمعر عانمهانػػػا  ر اسػػػل  76و عمعػػػد ؿ المػػػادة 2003و عحمػػػى المعػػػد ا  الدسػػػمعر ل ا ه ػػػرةو مػػػرعرا ندػػػزع 2000سػػػنممنر 

ا   ػرا   ػوو عحالػل الحػراؾ الس اسػر المػر  الطن ل العاملل  ػزء مػف الم ممػق عمػف النػد ير أف ممػأثر نمػ.ال ميعر ل ثـ م لس الةعر
نيا هلهل  أعراع  ر الم ممق اسممر  لع عد  .انمزع  حؽ المظاىر ععا ي  ا مف ع رر  ن سيا لند عا 

ف زانػ  الحرزػل العمال ػل  علزف الحرزل العمال ل  ر يععدىا  اء  نمامحيا الهايلو علـ ممسلـ أ ندة س اس ل مف أحدو عا 
و إل أف الحرزػػػل  ػػػر مل ا  ميػػػا ل  مزػػػف م اىػػػؿ نعػػػدىا 2007مطالػػػر س اسػػػ ل عامػػػل  ػػػر ارػػػراناميا  ػػػر عػػػاـ لػػػـ مر ػػػق ةػػػعارا  أع 

الس اسرو  انمزاع حؽ اغرػرار  ػر حػد ذامػو مزسػر س اسػر نامم ػازو عل  مزػف ميػعر أي محػعؿ د م راطػر  ػر الم ممػق ل  رػق 
 . ر العمنار حؽ اغررار
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ال ػل ،ػد عرػع  أ نػدميا الس اسػ ل عال مماع ػلو علزػف سػ زعف مػف ،ن ػؿ المزا ػدة اعمنػار ل  مزف ال عؿ طنعا إف الحرزل العم
 .إف الحرزل العمال ل ل ممننى إحدا ا  ندا  المطرعحل حمى اآلف   عليا حرزل ا،مياد ل ع  ط عا ر مس سو

لػػر  د ػػدة أعلػػى مثلمػػا حاعلنػػا إف الحرزػػل العمال ػػل  ػػر ر عيػػا لمطالػػر نسػػ طل عمحػػدعدةو عمح   يػػاو مػػدرؾ ،عميػػا عمطػػعر مطا
 .المعر ح  ر س اؽ الزراسو عىع ما  عنى نالررعرة أف الحرزل العمال ل ىر ا زثر ،انل ل ع،درة على المطعر

عراـ إف الحرزل العمال ػل لػـ ممملػؾ إلػى اآلف منظ ميػا الن ػانر المسػم ؿو إل أف مطػعر الحرزػل العمال ػل ال ػاري  عػد نامزان ػل  
أماـ الطن ل العاملػل لنمػزاع ح يػا  ػر المنظػ ـ زمػا انمزعػ  ح يػا  ػر اغرػرارو إف ىػذا اليػععد للحرزػل العمال ػل نعػد ل س  نال ل لل 

 . مرة طع لل مف اليدعء النسنرو  ؤزد إف الطن ل العاملل لزاؿ لد يا الزث ر لمعط و عم دمو

  سػنعا  الهيهيػلو عالمعػاش المنزػر طمسػو إف را ا  اغررار المر ارم ع   ر سماء مير أعاد  العمنار لما حاعلػ
 .عنس انووأعاد  العمنار لدعر الطن ل العاملل عاليراع الطن رو عالمد  ر مف أس ؿ

      



                                                 مركز الدراساخ االشتراكيح ـ مصرمركز الدراساخ االشتراكيح ـ مصر 

2                                                                                 socialists.net-www.e 

  إطاللح سريعح على تاريخ الطثقح العاملحإطاللح سريعح على تاريخ الطثقح العاملح

السػ ا ر  ع عمنر ارػرار ل ػا ىوللحرزل العمال ل المير ل س ؿ حا ؿ ني حا  نرال ل مر ػق الػى مػار ح سػح ؽ ن ػدـ الدعلػل
ع،ػػد اسػػممد ىػػذا الرػػرار اىم مػػو مػػف اسػػممراره لمػػدة وىػػع الندا ػػل الح    ػػل للحرزػػل العمال ػػل  ػػى العيػػعر الحد ثلو1899 ػػر د سػػمنر 

ثػػـ إن  ػػر مػػف نعػػده سػػ ؿ  .1900 ػػر  نرا ػػر  "رانطػػل ل ػػا ر السػػ ا ر"عمأسػػ س أعؿ منظػػ ـ ن ػػانر عمػػالر  وم ػػارر الثاثػػل أةػػير
رػرار عمػاؿ السػزل الحد ػد و1908نال ػاىرة عػاـ  "المػراـ"مف إرػرار عمػاؿ  الحم ا ا  العمال ل ندءا   عمػف الماحػظ اف ىػذ ف  وعا 

الةػ  الػذي أرسػاه السػمعمار  والرران ف انػدلعا نعػد احم ػاف العمػاؿ مػف المم  ػز الملحػعظ نػ ف العمػاؿ الميػر  ف ع العمػاؿ ال انػر
عياحر زؿ احم اج مأس س رانطل اع ن انػل  وير نعد ىذ ف اغرران فع اسممر  الحم ا ا  مس ر  ر م والن ل زي علر مير

المػر لعػر الػدعر ا ىػـ   يػا المحرزػا  العمال ػل   1919حمػر عيػل  عم ػرة الحم ا ػا  الػى أع يػا مػق إنػدلع أحػدا  ثػعرة  وعمال ل
و عظيػر سػاعميا أعؿ إمحػاد 1921عػاـ ن انػل  90إلر اف عيؿ عػدد الن انػا  العمال ػل الػر  وعالمر اسممر  حمر نعد ىدعء الحدا 

 .1924عمالر  ر ميرو عالذي حلمو الحزعمل  ر 

منطل ػػل مػػف عا،ػػق  1946مػػارة نحػػال  المػػد ع ال ػػذر الػػر اف عيػػل  لػػذرعميا عػػاـ وع اسػػممر  الحرزػػل العمال ػػل  ػػر الم ػػدـ
رػػح   ػو ال ػػرعؽ الطن  ػل ع العنيػػر ل نػػ ف عمػف عا،ػػق ا ممػػاعر مأسػعي من وا،ميػادي  رثػػر لػو ممػػأثرا ن ػراح الحػػرر العالم ػل الثان ػػل

المر زاف ليا دعرا زن را  ر ، ادة انم ارػل  ماى ر ػل  "الل نل العل ا للطلنل ع العماؿ"عمةزل   ر ذاؾ الع،   .المير  ف ع ا  انر
 ػر عػدد الن انػا  عزالعػادة يػاحر ىػذة المع ػل العام ػل نمػعا ممزا ػدا  وع ، ػادة ارػرانا  عد ػدة  ػر معظػـ محا ظػا  ميػر وح    ػل

 .1949ن انل عاـ  500العمال ل الذي عيؿ  زثر مف 

م ممػػق النيػػؼ "عانطل ػػ  يػػ ارا  العسػػزر منةػػر نانميػػاء  واعملػػ  حرزػػل الرػػناط الحػػرار سػػدة الحزػػـ 1952ع  ػػر عػػاـ 
 ػر سػنممنر  "ز ػر الػدعار"عزػاف اعؿ اهمنػار للرػناط ا حػرار  ارػرار عمػاؿ اػزؿ  وعنحلعؿ الحر ل ع العدالل ال مماع ػل و"نالما ل

 معاملػ  الدعلػل مػق الرػرار نػأزثر اةػزاؿ ال مػق ع المعسػؼ دمع ػلو ع  وأي نعد مرعر أ،ؿ مف عةػر ف  عمػا علػى الن ػار 1952
ع زػػاف ن ػػنيـ ط ػؿ  ػػر الحاد ػػل عةػػر مػػف  وا،امػ  محازمػػل عسػػزر ل للعمػػاؿ المميمػ ف نػػالمحر ض علػػر اغرػػرار  ػػر  نػاء الميػػنق

ميػػط ى "نحزػػـ اعػػداـ العػػامل ف  "عنػػد المػػنعـ امػػ ف"المحزمػػل ع ال  ػػادي ن ماعػػل الهػػعاف المسػػلم ف آنػػذؾ  ع نطػػؽ ر ػػ س وعمػػره
 وثػـ م ػرغ الرػناط ا حػرار للن انػا  العمال ػل .ىزػذا نػدأ الرػناط الحػرار عا،ػميـ نالطن ػل العاملػل ."عند الرحمف الن ري"ع  "هم س

 ػأمر نانةػا و  ػر  وإلػى أف انمنػو عنػد النايػر لعػدـ ع ػعد إمحػاد ن ػانر  ػر ميػرع س ن  معظميـو  و ي   ال  ادا  الطن ع ل ليا
محمػد الثػعرة علػر منحيػا ع عطا اىػا ع ل م ػرؤ علػر ذزػر اي  ول زػعف نمثانػل ثزنػل عسػزر ل ممه ػر عراء رداء عمػالر و1957 نػا ر 

 انطل ػ  مظػاىرا  عمػاؿ حلػعاف  1967زسػل نأحػدا  ن وزنػا،ر الةػعر وع اسممر ىدعء الحرزل العمال ػل حمػر مػاثر  .مطلر عمالر
حم ا ا علر ا حزاـ العسزر ل المر يػدر  علػر أ ػراد السػاح وعرد محم ؿ ساح الط راف مس عل ميا ورد النزسل 1968 ر   وعا 

ن مػػاح اغ"ثػػـ دهلػػ  الحرزػػل العمال ػػل  ػػر مرحلػػل اطميػػا الزمػػل نػػ ف ميػػر ع اسػػرا  ؿ ماىػػا الي مػػل ال مماع ػػل الةرسػػل المسػػماه نػػػ
ععلى الراـ مف ال مق الذي ،عنؿ  1971 ندأ  المع ل ال د دة مق اعمياـ عماؿ الحد د ع اليلر نحلعاف  ر ي ؼ  "اغ،ميادي

ثػـ اعميػـ  1973ع 1972نو اغعمياـ   د ماه إحم ا ػا  أهػري عد ػدة  ػر ميػانق ةػنرا اله مػل عى  ػل م نػاء السػزندر ل عػامر 
ع الػذي مػاه ىػذه المػرة  وع للمطالنػل ناسػ اطيا ولزػف ىػذه المػرة رػد الحزعمػل ن سػيا 1975عػاـ عمػاؿ الحد ػد ع اليػلر مػرة اهػري 

إنطل   ةػرارة إنم ارػل  1977 نا ر  18ع 17ع ى  .إعمياما  عد دة  ر ميانق النماج الحرنر ع ميانق الس ارا  ع الن ؿ العاـ
  زالنػػار  ػػى اليةػػ ـ  ػػى زػػؿ محا ظػػا  ميػػر رػػد ارم ػػاع الهنػػز مػػف ةػػرزل ميػػر للدػػزؿ ع النسػػ ال ع مرسػػانل السػػزندر لو عسػػار 

 عانميػػ  اغنم ارػػل نادانػػل المحػػاد العػػاـ لن انػػا  عمػػاؿ ميػػرو والسػػعار حمػػى مرا ػػق السػػادا  ،ػػرارا  ر ػػق أسػػعار السػػلق ا ساسػػ ل
 .ع م ق الن انا  العامل لاررانا  ن نما منعع  معا،ؼ الل اف الن ان ل المينع ل ن ف مؤ د عمد ف
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مق ندا ػػل حزػػـ منػػارؾ انمظػػر العمػػاؿ اف  ػػأم يـ منػػارؾ ن د ػػد عسػػر عا امرػػح انػػو اسػػعأ مػػف سػػان  وو  اعميػػـ والثمان نػػا  ع ػػى
عماؿ ز ر الدعار عازؿ المحلػل عاسػزع عالحد ػد عاليػلر عالسػزل الحد ػدوعلـ  زػف مع،ػؼ الدعلػل مهملػؼ عنػو   مػا سػنؽو نػؿ عا يػ  

 . منرو ع ض العمياما  نال عةالدعلل إحم ا ا  العماؿ السلم ل نالعنؼ ا

عمػق ندا ػل المسػػع نا  نػدأ منػػارؾ  ػى من  ػػذ س اسػا  يػػندعؽ الن ػد عالننػػؾ الػدعل اف عمنظمػػل الم ػارة العالم ػػلو عمعيػا إنطل ػػ  
عسػارع  الدعلػل  ػى الي ػـع علػى المرازػز العمال ػل ال د مػل  وس اسػا  نػرامال المز ػؼ الي زلػى عالهيهيػل  ػى ىرػـ ح ػعؽ العمػاؿ

الػػى  انػػر ال يػػؿ عالن ػػؿ المعسػػ ىو ع ننػػاء  وحلػػل عز ػػر الػػدعار عحلػػعافو مسػػمهدمل المػػرع ال عالدعا ػػل الهادعػػل للمعػػاش المنزػػرزالم
 .المعا،ق العمال ل ال د دة

ع ػػى المعا،ػػق العمال ػػل ال د ػػدة زالعاةػػر مػػف رمرػػاف عالسػػادس مػػف ازمػػعنر عمد نػػل السػػادا  عا رىػػا مػػف المػػدف المػػى زانػػ  
ـ م ا  محدعدة مف العماؿ دعف نسنل مذزر لا منظ ـ عمالى حمػى علػع ن ػانى رسػمى  ن ػذ س اسػا  الدعلػل ع  ػط الميانق   يا مر

إلػػى أف ونػدأ  المحرزػػا  العمال ػػل نالنمةػارو عامسػػم  ىػػذه المحرزػا  نانعزاليػػا عػػف نعرػيا الػػنعض عمحدعد ػػل المطالػر نةػػزؿ زن ر
عالػذا إسػممر نم ػر الةػرزل لمػدة  2004نػع منر  20 ػى  "اعرا ميػر"عس عػاد ا مػؿ  لػعح  ػى ا  ػؽ مػق اعميػاـ عمػاؿ السنسػم

م اعز  الثمان ل اةير لمزعف نمثانػل ندا ػل غن  ػار عمػالى  ػى عةػرا  الميػانق نمد نػل العاةػر مػف رمرػافو المػى مرػـ ازثػر مػف 
 .مينق ناغرا ل لم ا  العرش اليد رة 1430

سممر  ىذه اغحم ا ا  اليد رة  ى اغةمعاؿ  حػ ف ىػدد عمػاؿ ةػرزل اػزؿ المحلػل نالػدهعؿ  2006د سػمنر  4حمى  ـع عا 
 ى إرػرار عػف العمػؿ مطػالن ف نيػرؼ أ ػر ةػير ف زنسػنل مػف ا رنػاحو عح نيػا لػـ  مع،ػق احػد مػدا  د ػل ىػذا الميد ػد حمػى  ػاء 

طؽ العمال ػػل العم ػػدة الػػؼ عامػػؿ عػػف العمػػؿ معلنػػا  لل م ػػق أف يػػع  العمػػاؿ  ػػى المنػػا 24د سػػمنر نمناةػػ ر إرػػرار  7يػػناح  ػػـع 
زالمحلل ل زاؿ ح او نؿ عس ععد ع علع مرة اهرا ل علف إنميار إرادة العماؿ  ى مطالنيـ نسحر الث ػل مػف الل نػل الن ان ػلوعملى ىػذا 
و عمػف الدػزؿ  الررار العد د مف ال م ا ا  العمال ل  ػى زػؿ المعا،ػق عال طاعػا  اليػناع ل مػف المحلػل لز ػر الػدعار لةػن ف الزػـع

 .عالنس ال لألسمن  عالسزل الحد د عممرع الن اؽ عى  ل الن ؿ العاـ

آلؼ إسػم الل مػف الن انػل العامػل للعػامل ف نػالدزؿ عالنسػ ال  5عاسممر  حرزل عماؿ المحلل  ى الم دـ   امعا نم ػد ـ ازثػر مػف  
ن ذ العمػاؿ ميد ػدىـ الثػانى  2007 سنممنر 23وعهر عا نمظاىرة حاةدة رم  عةرا  اآللؼ  ى اعؿ  عل عوع ى 2007 ى مارس 

ناغرػراروعدهلعا  ػػى ارػػرار عػف العمػػؿ اسػػممر لمػدة سػػمل ا ػػاـ اممل ػػ  نالم ايػ ؿ عالػػدرعس النرػػال ل ر  عػل الطػػرازو  ػػى المماسػػؾ 
 .عاـعالم اعض عالمنظ ـو انمي  نن احيـ  ر إ،الل م لس الدارة نأزملو  ر ال مع ل العمعم ل المر ع د   ر نع منر مف ن س ال

رػرار  7ع ػى هػاؿ ال مػرة مػان ف ارػرار  سػنممنر نالمحلػل إرم عػ  عم ػرة اغحم ا ػا  العمال ػل حمػى معػد   23د سػمنر عا 
ازثػر مػف  -مسػعل اةػير –إحم اجو إحمل  اغررانا   ػزءا زن ػرا منيػا ح ػ  نلػ  عػدد العمػاؿ الػذ ف ارػرنعا هػاؿ ىػذه ال مػرة  650

انا   ػػى مع،ػػؼ العمػػؿ لمػػدد طع لػػلو ح ػػ  نلدػػ  عػػدد السػػاعا  الممع، ػػل عػػف العمػػؿ عامؿوعمسػػنن  ىػػذه الرػػر  414الػػؼ ع 198
 .ساعل عمؿ 637الؼ ع 133مل عف ع 647ساعل عمؿو نعـ  637و133و647

نمػػا زانػػ   مػػرة اليػػم  المػػر سػػن ميا  ىػػذه ا ر،ػػاـ الرػػهمل مثنػػ  لنػػا أف الحرزػػل العمال ػػل الحال ػػلو ل سػػ  نمع ػػل عررػػ لو عا 
 سػػػنؽ العايػػػ لو العايػػػ ل المػػػر سػػػمطعر مطالػػػر العمػػػاؿو عمعحػػػدىاو عمر ػػػق را ػػػا  المرػػػامف  ػػػر ،لػػػر نرػػػاؿ  نمثانػػػل اليػػػدعء الػػػذي
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 .إنما ،د ميدأ غلم اط ا ن اسو عاسمهاص النما الو ع اغسم ادة مػف الػدرعس النرػال ل وعلف مععد ننرالميـ للعراء .المير  ف زا ل

  .ؽ العداللو الذي   عد الرزر   و عمال  زادح فإننا نيدد حرزل عمال ل ممثؿ هطعة  ار،ل على طر 



                                                 مركز الدراساخ االشتراكيح ـ مصرمركز الدراساخ االشتراكيح ـ مصر 

00                                                                                 socialists.net-www.e 

إضراتاخ طىيلح، تأثير ممتد، حركح عماليح إضراتاخ طىيلح، تأثير ممتد، حركح عماليح 

  جديدججديدج

محطػػا  ر  سػػ ل ةػػيدميا الحرزػػل العمال ػػل  ػػر مار هيػػاو ملػػؾ المحطػػا  مم ػػز  نأنيػػا زانػػ  ن طػػل محػػعؿ  ػػر مسػػار الحرزػػل 
زؿ محطل مف محطػا  الحرزػل العمال ػل مثلػ  الػدهعؿ  ػر مرحلػل العمال لو ل س   ط ل عة الحم ا ا  العمال ل عزثرمياو علزف  ف 

 1899 د دة مف مراحؿ الحرزلو عن لل  ر مسارىا سعاء لألماـ أع للهلؼو لألمػاـ مثلمػا زػاف إرػرار عمػاؿ السػ ا ر  ػر د سػمنر 

لػػرو عللهلػػؼ مثلمػػا زػػاف ،مػػق إرػػرار عمػػاؿ ز ػػر الػػدع  و ندا ػػل مرحلػػل 1952ار  ػػر ندا ػػل مةػػزؿ المنظ مػػا  العمال ػػل  ػػر ةػػزليا ا فعم
 .اليدعء النسنر للحرزل العمال لو لسنعا  طع لل

و عالػػذي 2006نػػ ف ملػػؾ المحطػػا  الر  سػػ ل للحرزػػل العمال ػػل  ػػر ميػػرو   ػػؼ إرػػرار عمػػاؿ المحلػػل الزنػػرا  ػػر د سػػمنر 
مػػػػػا " ق أف ن ػػػػػعؿ اسػػػػػممر ثاثػػػػػل أ ػػػػػاـو زأحػػػػػد أىػػػػػـ محطػػػػػا  الحرزػػػػػل العمال ػػػػػلو عزن طػػػػػل  ايػػػػػلل  ػػػػػر مسػػػػػارىا نح ػػػػػ  أننػػػػػا نسػػػػػمط

ألػؼ عامػؿ ععاملػل  ػر المحلػلو عل ح ػـ  (24) و ل س ىػذا نسػنر ح ػـ اغرػرارو الػذي ةػارؾ   ػو "و عما نعده2006د سمنر7،نؿ
مأث ره اغعامرو علحمى ما منعو مف سلسلل إرػرانا  عمال ػلو  مزػف اعمنارىػا أ،ػعا مع ػل إرػرانا  عمال ػل منػذ الرنع ن ػا و لػ س 

و 2006و حمل  مامػح عسػما  ظيػر   ػر إرػرار المحلػل  ػر د سػمنر2006ف الحرزل العمال لو نعد د سمنرىذا  حسرو علزف  
 .عظل  م عا نعدىاو عمؤزد ع عدىا نعد ذلؾ ل مرة طع للو عسعؼ نمعرض   ما  لر لنعض ىذه السما 

 :إلى اإلضراب االعتصاممن 

ح العميػػاـو عىػػع  عنػػر ن ػػاء العمػػاؿ  ػػر مزػػاف العمػػؿ نعػػد اعممػػد  الحرزػػل العمال ػػل  ػػر احم ا يػػا ل مػػرة طع لػػل علػػى سػػا
انمياء ساعا  العمؿو دعف ع،ؼ اغنماجو أع المػأث ر عل ػوو عىػذه الطر  ػل  ػر الحم ػاج زانػ  ا نػرز ل مػرة طع لػلو هايػل  ػر ظػؿ 

ميػا النظػاـو عالمػر زانػ  مػرعج  ف زاف ىذا مأثرا عارحا نالدعا ػل الرسػم ل سػاعمياو عالث ا  ػل المػر عم .عا،ا  العمؿ نال طاع العاـ
ىػذه الث ا ػل هل ػ   .ال طاع العاـ ملؾ الةعرو عأف ز ادة اغنماج مح ؽ الر اى ػلو عأف العمػاؿ ةػرزاء  ػر ال طػاع العػاـو عل سػعا أ ػراء

،ػا  أنػو هػاؿ حا زا ن ف العماؿ عن ف أىـ ساح لاحم اج  مزف اسمهدامو  ر الحرزل العمال لو عىع ساح اغرػرارو عمػف الم ار 
العد د مف العمياما  العمال لو المر ،اـ نيا العماؿ هػاؿ السػنع ن ا  عالثمان ن ػا و زانػ  معػدل  اغنمػاج مرم ػقو زمػا حػد   ػر 

سػاىـ  ػر سػ ادة آل ػل  .هاؿ  مػرة العميػاـ %15و إذ ارم ع  معدل  اغنماج ننسنل 1989اعمياـ الحد د عاليلر  ر أاسطس 
مف اغررار عف العمؿ أ راو المدهؿ السر ق مف  انر الدعلل غنيػاء الحم ػاجو ممػا زػاف  منػق مطػعرهو  اعميػاـ العمياـ ندل 

العمػػاؿ  ػػر مزػػاف العمػػؿ مػػف ةػػأنو أف  مطػػعر إلػػى إرػػرار نعػػد  مػػرةو عالنميػػاء السػػر ق  منػػق ىػػذا المطػػعرو عالمل ػػ  أف ع،ػػؼ عمل ػػل 
 انر الدعلػلو ل مػف  انػر العمػاؿو سػعاء ن طػق الزيرنػاء عالمػاء عالدػاز عػف معا،ػق  اغنماج زاف  مـ هاؿ الحم ا ا  العمال ل مف
و أع نمػنح العمػاؿ إ ػازة مد ععػل 1994و ع ػر1984و عاػزؿ ز ػر الػدعار  ػر 1989العمياـو مثلما حد   ر الحد د عاليػلر  ػر 

غررارو   د زػاف ىنػاؾ إرػرار السػزل الحد ػد  ػر ل  عنر ذلؾ أف الحرزل العمال ل لـ مسمهدـ ساح ا .ا  ر نعد إنياء العمياـ
رػػرار ى  ػػل الن ػػؿ العػػاـ  ػػر 1986 رػػرانا  أهػػرا أ،ػػؿ مػػأث راو علزػػف زػػاف السػػا د ىػػع العميػػاـ1976و عا  ل ػػد ةػػيد  الحرزػػل  .و عا 

ذا المحػعؿ ،ػد العمال لو ع ر العحدا  الزن رة هايلو محعل ىاما نحع اسمهداـ ساح اغررارو عل س   ط العميػاـو عرنمػا زػاف ىػ
و ل ػد نػدأ العمػاؿ احمػا يـ نالممنػاع عػف يػرؼ 2006د سػمنر7ندأ منذ  مرةو علزف نرز نةدةو انمداءا  مف إررار ازؿ المحلػل  ػر 

ا  ر لمدة ثاثل أ ػاـو عحػددعا ال ػـع الرانػق لنػدء اغرػرار عػف العمػؿو عىػع مازػاف نال عػؿو عنػرز نعػد اسػمهداـ اغرػرارو نػدل مػف 
ر أالػػر الحم ا ػػا  العمال ػػلو أف اسػػمهداـ سػػاح اغرػػرار عػػف العمػػؿو نػػدل مػػف العميػػاـو  عػػد مطػػعرا ىامػػا  ػػر العميػػاـو  ػػ

الحرزػػػػل العمال ػػػػلو  اغرػػػػرار  نػػػػرز ال ػػػػعة ال،ميػػػػاد ل للعمػػػػاؿو ع رػػػػ ؼ إلػػػػى الرػػػػدط الس اسػػػػر عالػػػػدعا ر عا منػػػػرو الػػػػذي  سػػػػننو 
مع،ؼ اغنماجو عميػنح الم ارنػل لػدا يػاحر العمػؿو سػعاء زػاف ر ػؿ أعمػاؿو  العمياـو الهسارة ال،مياد ل المناةرة المر  سننيا
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أع الدعللو عارحل نػ ف مزل ػل اغرػرار عمزل ػل المطالػر المػر  ر عيػا العمػاؿو ععػادة مػا مزػعف مطالػر العمػاؿ أ،ػؿ مزل ػل مػف مع،ػؼ 
 .اغنماجو   سم  ر للمطالر

لسمهداموو محد دىـ لمع، ما  اغررار  ر معاع د مسنر هسػارة  عما  عنر عف ععر العماؿ نث ليـ ال،مياديو عمع ييـ 
و ح ػ  معا ػؽ مععػد إرػرار 2007أزنر إذا مع،ؼ العمؿو حد  ىذا مثا  ر إررار ةرزل الز ع  الممزاملل  ر السػع س  ػر مػا ع

ل سممح ؽ هسا ر زن رة اغنماج نةزؿ مناةر ع عري ل  مزف ع،ؼ  .العماؿ مق عيعؿ ةحنل ز   زاف ل ند مف دهعليا الةرزلو عا 
 ػػر أي منةػػأةو  ػػنعض المنةػػع  اليػػناع ل ،ػػد  ػػؤدي مع،ػػؼ اغنمػػاج   يػػاو دعف إعػػداد عممي ػػد  نػػرو إلػػى مل  ػػا  رػػهملو ععػػادة مػػا 
 حػػرص العمػػاؿ هػػاؿ احم ا ػػاميـ علػػى عػػدـ إلحػػاؽ أ ػػل مل  ػػا  نالمعػػدا  عالمنةػػع و ح اظػػا علػػى الطػػانق السػػلمر لاحم ػػاجو مثػػؿ 

لمعادف مثاو عا  راف نأنعاعياو عم ػق ةػرزا  ا سػمن   ػر ىػذه ال  ػل مػف المنةػع و علزػف عمػاؿ ا سػمن   ػر طػره معدا  يير ا
عحلػػػعاف عالسػػػع سو اسػػػمطاععا أف  رػػػدطعا ا،ميػػػاد ا علػػػى يػػػاحر العمػػػؿو هػػػاؿ احم ػػػا يـو عػػػف طر ػػػؽ العميػػػاـ  ػػػر الةػػػرزل 

ااؽ أنعانياو عمنق هرعج ةحنا  ا سمن  مف الطعاح فو   .حمى ممملرء عممع،ؼ أعمعمام ز اعا 

طػاؽ الحر ػا  لر ػاؿ ا عمػاؿ عالمسػمثمر ف زانػ    إف انطاؽ س اسا  المز ؼ الي زلر عالهيهيل عالمعػاش المنزػرو عا 
ليػػا ععا،ػػر عه مػػل علػػى العمػػاؿو ععلػػى عا،ػػا  العمػػؿو علزنيػػا أ رػػا أزالػػ  الزث ػػر مػػف ا عىػػاـ حػػعؿ ال طػػاع العػػاـو عحػػرر  طا،ػػل 

  .أل عىع اغررار والعماؿو ععرع  الحرزل العمال ل ع يا لع و أماـ هيعمياو لمسمرد أه را أىـ أسلحميا الدرر لدا

 :إضرابات أطول، ووعي وتنظيم أعمى

زاف ،ير  مرة الحم اج العمػالر أمػرا مل مػا  ػر الحرزػل العمال ػلو حمػى أف أهنػار انميػاء أع إنيػاء الحم ا ػا و ميػؿ ،نػؿ 
ساعلو مثؿ اعمياـ الحد ػد  24و عىع أمر  ندع منط  او إذ زان  العد د مف الحم ا ا  العمال ل ل مسمدرؽ حمى ندا مياو أع معيا

زاف المدهؿ ا منر العن ؼ ىع الذي  مز ؿ  .1986و الذي ندأ ظيراو عانميى   راو أع إررار السزل الحد د  ر 1989عاليلر  ر 
ىػػذا  .هايػػل  ػػر المنػػاطؽ اليػػناع ل الزن ػػرةو مثػػؿ حلػػعاف عز ػػر الػػدعار عالمحلػػل عةػػنرا نانيػػاء الحم ا ػػا  العمال ػػل ،نػػؿ انمةػػارىاو

ال ير الةد د  ر  مرا  الحم اج زاف  مثؿ نالطنق ،طعا لمطعر الحرزلو عع ػا عمنظ مػاو عزػاف أ رػا  حػـر الحم ػاج العمػالر مػف 
عأزثػر مػا  ل ػ  النمنػاه  .يػا مطالػر مةػانيل أع ظػرعؼ مث لػلنرعز أع نلعرة معا،ؼ مرامن لو عأ رػا مػف الممػداد إلػى المعا،ػق المػر ل

و ىػػع أف اغرػػرانا  العمال ػػل زانػػ  مسػػممر   ػػاـو عأح انػػا  سػػان قو عال ل ػػؿ منيػػا اسػػممر لةػػيعرو 2007 ػػر الحرزػػل العمال ػػل هػػاؿ 
ل إلػى ثاثػل أ ػاـ سػن ميا و اسػمدرؽ ثاثػل أ ػاـو ناغرػا 2006د سػمنر 7علزف  ر ظػرعؼ هايػلو  ارػرار اػزؿ المحلػل العؿ  ػر 

ررار ز ػر الػدعار  ػر  نرا ػر2007سنممنر23اممناع عف يرؼ ا  رو عالثانر  ر  و الػذي اسػمدر،مل 2007و عاسمدرؽ سمل أ اـو عا 
نمد نل السادا و   د اسمدرؽ حعالر ثاثل أسػان قو ععةػرا  اغرػرانا  ا هػرا طػعاؿ عػاـ  " اـر أنعمزاـر"أ اـو أما إررار ةرزل 

إف اسممرار اغررار لعدة أ اـ   مح أماـ الحرزل العمال ل ا  ا عاسعا للمطػعر  .و عالمر مم ز  نطعؿ  مرمياو نسن او عف السانؽ2007
 مػػف ناح ػػلو   ػػرض طػػعؿ مػػدة اغرػػرارو عالػػذي  يػػاحنو عػػادة اعميػػاـ عمن ػػ  داهػػؿ مزػػاف  .مػػف مل ػػاء ن سػػيا علػػى  عػػدة أيػػعدة
ةل ال عم ل عحما ل المعدا  عالمنةع و حمى ل ُ ميـ العماؿ نالمهر ػرو عالمنػاعر علػى العميػاـ العمؿو آل ا  لمنظ ـ المن   عاغعا

عالح   ػل  .غطالل أمد المع،ؼو عمق ا عداد الزن ػرةو  يػنح ىػذا اهمنػارا ح    ػا لسػمعداد العمػاؿ للمنظػ ـو عمػدا مطػعر ععػر الحرزػل
لمر ،اـ نيا العمػاؿ لػـ مةػيد أي عا،عػل مهر ػر أع عنػؼ أع يػراعا  داهل ػل المر ازدميا زؿ احم ا ا  العماؿ أف زؿ اغررانا  ا

ن ف العماؿ أع أزما  حادة  ر منظ ـ اغعاةل عالمن  و عىع ما  عنر نالررعرة ن ػاح الحرزػل العمال ػل  ػر اهمنػار المنظػ ـ عالػععرو 
ذا  ذا لـ  زف ىنػاؾ آل ػا  معحػدة للمنظػ ـ الػداهلر للعمػاؿ  ػر اغرػرانا و عا  لػـ مظيػر ىػذه اآلل ػا  نةػزؿ مناةػر عيػر حو إل أف عا 

ع عد عدة آلؼ  ر مزاف عاحد لعدة أ اـ أع أسان قو  ؤزد أف آل ا  المنظ ـ الذامر ،د نم  عمطعر  حمما ن ف العمػاؿو عرنمػا مزػعف 
ر العد ػػد مػػف اغرػػرانا  اغ انػػل النسػػ طل عال اطعػػل للعمػػاؿ أن سػػيـ علػػى سػػؤاؿ المنظػػ ـ الػػداهلر لارػػرار ىػػع ا زثػػر إ،ناعػػاو   ػػ
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العمال ػػل زػػاف العمػػاؿ  ػػردعف علػػى سػػؤاؿ ز ػػؼ منظمػػعف أن سػػزـ نيػػذا العػػددو عليػػذه ال مػػرةو دعف أزمػػا  زن ػػرةو زػػاف العمػػاؿ  ػػرددعف 
 و ىذه اغ انل ل م سر آل ا  المنظ ـ الذامر الػد، ؽ عال عػاؿ للعمػاؿ"نحف ننظـ أن سنا هاؿ عمل ل اغنماجو عىع ا يعر" :ننساطل

مػا  علػى الدعػاءا  الرسػم ل الدا مػلو نع ػعد محررػ ف عمندسػ ف نػ ف العمػاؿ  .هاؿ اغرػرانا   حسػرو علزنيػا أ رػا مػرد ردا  ُم حع

لى  انر المنظ ـ عالععر الذف ف  نم يما ع عنر عنيما طعاؿ  مرة اغررارو  يناؾ نم  مػ ف أهػر  ف لطػعؿ  مػرة اغرػرانا و أعليمػا  عا 
  عنو نالم ي ؿ لح او علزف ما  نندر ،علػو  ػر ىػذا المعرػق أف مػف أىػـ ععامػؿ ظيػعر معا،ػؼ مرػامن ل المرامفو عالذي سنمحد

مق اغررانا  العمال لو ىع طعؿ  مرا  اغررانا و عالمر معطر ال ررل لمدط ل إعام لو من ػؿ ح   ػل مػا  حػد   ػر اغرػرانا و 
ا،ؼ مرػامن ل مػق اغرػرارو عىػع مػا ظيػر هػاؿ اغرػرانا  العمال ػل عمطالر العماؿو عمعطر  ريل لمف  عن يـ ا مر لمهاذ مع 

النم  ػػل ا هػػرا لطػػعؿ  مػػرة اغرػػرارو ىػػع ز ػػادة مػػأث ره عاممػػدادهو  اسػػممرار العمػػاؿ  ػػر اغرػػرار   ػػاـ مممال ػػل عر عيػػـ  .2007 ػػر 
ع ما حد  نال عؿ نعد إررار المحلػل للمطالرو  ح ز نالمأز د مطالر ةن يلو اع حمى مهمل لو لدا ،طاعا  أهرا مف العماؿو عى

ف حػد  ذلػػؾ 2006 ػر د سػمنر و   طػاع النسػ ال نالزامػؿ امهػذ ن ػس مع،ػؼ عمػػاؿ المحلػلو نػؿ ع ػر حػال  زث ػرة ن ػس المطالػرو عا 
 .نةزؿ مممانق عل س  ر مع،ؼ عاحدو عىذا الممانق  ر اغررانا  ح ز مطالر عمال ل  ر ،طاعا  أهرا

و محػػػعل ىامػػػا  ػػػر الحرزػػػل العمال ػػػلو  لػػػـ  عػػػد اغرػػػرار أع 2007ا  العمال ػػػل هػػػاؿ عػػػاـل ػػػد زػػػاف طػػػعؿ  مػػػرا  اغرػػػران 
الحم اج اللعمالر حدثا اسمثنا  ا أع عرر او علزنو أينح آل ل منظملو  مارسيا العماؿ زأحد المعط ػا  الر  سػ ل  ػر اليػراع رػد 

 .أيحار ا عماؿ

 :من القمع األمني، إلى المفاوضة وتنفيذ المطالب

مػػدهؿ ا مػػف العن ػػؼو عالػػدمعي أح انػػاو زانػػ  الطر  ػػل المعممػػدة لػػدا الدعلػػل للمعامػػؿ مػػق الحم ا ػػا  العمال ػػلو   ػػد مز لػػ  ال
و 1986و عالن ػػؿ اله  ػػؼ 1987و عالمحلػػل1986و عالسػػزل الحد ػػد1984،ػػعا  ا مػػف نانيػػاء احم ا ػػا  العمػػاؿ  ػػر ز ػػر الػػدعار  ػػر 

سػزع1989عالحد د عاليلر مػر إلػى حػد إطػاؽ الريػاص الحػر علػى العمػاؿ  ػر اعميػاماميـ السػلم لو مثلمػا عيػؿ ا  .1986و عا 
و عزػػاف آهػػر احم ػػاج عمػػالر رػػهـ  رػػمو الدعلػػل نػػال عةو ىػػع اعميػػاـ ةػػرزل 1989و عالحد ػػد عاليػػلر1984حػػد   ػػر ز ػػر الػػدعار

زػػاف  يػػاحنو  ػػر أالػػر  وعمػػاؿو عالدر ػػر أف المػػدهؿ ا منػػر العن ػػؼ مػػف ،عنػػؿ الدعلػػل ل ػػض احم ا ػػا  ال1994اػػزؿ ز ػػر الػػدعار 
عطػػا يـو  ػػر حػػال  عد ػػدةو إ ػػازة مد ععػػل ا  ػػر لميد ػػل ا عرػػاع ممػػا  عنػػر أف ،ػػرارا   ػػض  .ا حػػعاؿ من  ػػذ مطالػػر العمػػاؿو عا 

الحم ا ػػا  العمال ػػل لػػـ مزػػف الععامػػؿ ال،ميػػاد ل المرمنطػػل ناغنمػػاج عالمزسػػر عالهسػػارة ممػػدهؿ   يػػاو نػػؿ زانػػ  مُمهػػذ نػػدعا ق أمن ػػل 
حمػى السػػاس  .عس اسػ ل  حسػرو علػى أسػاس أف الدعلػػل ن سػيا ىػر يػاحر العمػؿو عاف احم ا ػػا  العمػاؿ مع يػل رػدىا مناةػرة

ال ػػانعنر لػػـ  زػػف  ؤهػػذ  ػػر العمنػػارو عنػػدما معا ػػو  الدعلػػل احم ا ػػا عمال ػػاو  نظر ػػاو زػػاف اغرػػرار حػػؽ مةػػرعع للعمػػاؿو نمع ػػر 
و عالمر م  ز حؽ اغررارو ع،د أ،ر ال راء ىذا الحؽ  ر أحزامػو اليػادرة نحػؽ عمػاؿ الم ا، ا  الدعل ل المر عا    عل يا مير

عمق ذلؾو ظؿ العنؼ ا منر ىع ال اعدة ا ساس ل  ر معامؿ الدعلل مق العماؿ  .1992و ععماؿ ازؿ المحلل1986السزل الحد د  ر
و   ػػد زػػاف أعؿ إرػػرار 2006المحلػػل  ػػر د سػػمنر  ػػر احم ا ػػاميـ السػػلم لو ع مزػػف ماحظػػل منػػدؿ ىػػذه ال اعػػدة منػػذ إرػػرار اػػزؿ

و عالػػذي مػػـ إنيػػاؤه ن ػػرار أمنػػرو   ػػد زانػػ  الم ا ػػأة أف ا مػػف لػػـ  نػػوع 1994عمػػالر رػػهـو منػػذ احم ػػاج عمػػاؿ اػػزؿ ز ػػر الػػدعار  ػػر
ف محػعؿ  نعػد ذلػؾ اغررار نال عة ىذه المػرةو راػـ الميد ػدا  ال ع ػلو عالرػدعط المػر مارسػيا علػى العمػاؿو عاعمُنػر ىػذا اسػمثناءو ع  ا 

زػػاف عامػػا اسػػمثنا  ا  ػػر اغرػػرانا  العمال ػػلو إل أنػػو لػػـ  ػػمـ إنيػػاء أي إرػػرار هاليػػا  2007إلػػى ،اعػػدةو  علػػى الػػراـ مػػف أف عػػاـ
نعاسطل العنؼ ا منرو عزاف مدهؿ ا مف م ميرا على الردعط الن س ل عالميد د   طو ع ر حال  نادرة عهايل   ط حػد  مػدهؿ 

ممػػا ل ةػػؾ   ػػو أنػػو راػػـ  .ا لػػـ  ػػأ  ننم  ػػل إل  ػػر حػػال  اسػػمثنا  لو لػػـ  زػػف ليػػا مػػأث ر علػػى الحرزػػل العمال ػػل ززػػؿمناةػػرو عىػػع مػػ
طػػاؽ ،ػػعا   النطعلػػل المػػر عا ػػو نيػػا العمػػاؿ هػػاؿ  مػػرة الثمان ن ػػا  العنػػؼ ا منػػرو إل أف ا،محػػاـ الةػػرزا  نالسػػ ارا  الميػػ حلو عا 

نعض العماؿ  ر الحم ا ا  أماـ زما يـو ،د ةزؿ رادعا نسن ا أماـ  ميعر العمػاؿو رهمل مف ا مف داهؿ الميانقو عميرع 
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 علػػى سػػن ؿ المثػػاؿو لزاؿ ةػػنح ا،محػػاـ الحد ػػد عاليػػلر  ػػر  .ع عػػؿ  زػػرة العميػػاـ أع اغرػػرار  زػػرة يػػعنلو لععا،نيػػا العه مػػل
مال ػػل  ػػر الحد ػػد عاليػػلرو زمػػا زانػػ  ذزػػرا نريػػاص ا مػػف  هػػ ـ علػػى الحرزػػل الع "عنػػد الحػػر سػػ د"و عاسمةػػياد العامػػؿ 1989

مػف اليػعر ميػعر أف محػعل  د مع،راط ػا  ػر  .2007ماثلػل  ػر إرػرار  1994العنػؼ الػذي ةػيده اعميػاـ عمػاؿ ز ػر الػدعار  ػر 
ع رػػػيا نػػػال عةو  النظػػػاـ الػػػذي حزػػػـ  ػػػر الثمان ن ػػػا و ع ػػػض  2007النظػػػاـ الحػػػازـ ،ػػػد حػػػاؿ دعف ا،محػػػاـ اغرػػػرانا  العمال ػػػل  ػػػر 

و عمظاىر السمنداد المر ياحنمو لـ ممد ر طعاؿ ملػؾ ال مػرةو علزػف ل 2007حم ا ا  العمال ل نال عةو ىع الذي ظؿ  حزـ حمى ال
ند أف ظرع ا معرعع ل حال  دعف اسمهداـ ال نرل ا من ل نن س ال عة  ر ع و العماؿ المررن فو أعؿ ىذه الظرعؼ ىر المحعل  

ظػػاـ ن سػػوو  س اسػػا  المز ػػؼ الي زلػػر ىػػد    ػػر أحػػد  عاننيػػا إلػػى مدل ػػر النعػػد ال،ميػػادي  ػػر عمل ػػل ال،ميػػاد ل المػػر ،ػػاـ نيػػا الن
اغنمػاج عالمعز ػػقو علػػى النعػػد الس اسػػر عالمنػػرو نيػػدؼ مح  ػػؽ أرنػاحو إمػػا عػػف طر ػػؽ هيهيػػل المنةػػع  المانعػػل للدعلػػلو أع إعػػادة 

ا،ض مػػػق الطر  ػػػل المرزنػػػل المػػػر معاملػػػ  نيػػػا الدعلػػػل مػػػف ،نػػػؿ مػػػق ىػػػذا المع ػػػو  منػػػ .ى زلميػػػا لع،ػػػؼ الهسػػػا رو ثػػػـ مح  ػػػؽ ا رنػػػاح
الحم ا ا  العمال لو عالمر ن يد نيػا العميػاـو عالسػم انل للمطالػر العمال ػلو عمػنح العمػاؿ إ ػازة مد ععػل ا  ػرو ىػذه الطر  ػل 

ميػادي ممامػاو عالطر  ػل ال،ميػاد ل المػر المر زاف مف ةأنيا المحا ظل على أمف النظػاـ عحما ػل ى منمػوو علزنيػا مم اىػؿ النعػد ال،
 عنر عنيا اليراع الم ل دي ن ف العماؿ عأيحار ا عماؿو عالمر محدثنا عنياو ىر ا نسر  ػر ظػؿ ىػذه الس اسػا و عمػملهص  ػر 

 ػل عرػق الم ارنل مف  انر ياحر العمؿ ن ف مزل ل اغررار سعاء المناةرةو مف هسا ر ع،ػؼ اغنمػاجو أع ا ػر المناةػرةو مػف م ع 
العماؿ مسم ناو عن ف مزل ل المطالر العمال لو عالمر مرق  ػر اعمنارىػا ال مػرة المػر  سػمط ق العمػاؿ اليػمعد هاليػاو ىػذا مػا ،امػ  

عل  ن ر ذلؾ ع عد ععامؿ أهػرا حالػ  دعف اسػمهداـ الدعلػل لل مػق ا منػر رػد  .2007نو الدعلل إزاء الحم ا ا  العمال ل  ر عاـ
 . فو مثؿ ال لؽ مف المةي ر الدعلر عالن دو هايل مق مطعر عسا ؿ اغعاـو ععدـ ،درة الدعلػل علػى إه ػاء ا حػدا العماؿ المررن

زالل المهاعؼ حعؿ  را ق هطر ال مق ا منر لاررانا  العمال لو زاف لو مأث را ل مهط و أي ع فو ل د ح ز ذلؾ مطالر العماؿو عا 
عزعل ػل للنرػاؿ العمػالرو علػـ ممػأهر اغرػرانا  زث ػراو  نم ػرد انميػاء إرػرار اػزؿ المحلػل  اسمهداـ اغررار زطر  ل  ر المطالنػل
مع ػا  الدرػر العمػالر  ػر العد ػد مػف ال طاعػا و ع ػر أالػر محا ظػا  ال ميعر ػل  2007سلم ا  ر د سمنرو اند ع  منػذ مطلػق

ق ا منر رد احم ا ػا  العمػاؿو لػـ  ػممزف مػف ع،ػؼ إف اسمهداـ ال م .مر ق مطالر العماؿو عمعلف اغررار زساح عمالر منمزع
 87و 86و 85و امػػمأل  أعػػعاـ1984ىػػذه الحم ا ػػا   ػػر  ػػـع مػػف ا  ػػاـو  ػػراـ ال مػػق الػػدمعي غعميػػاـ عمػػاؿ ز ػػر الػػدعار  ػػر 

هايػل نالحم ا ا  العمال لو عالمر رم  عةرا  اآللؼ مف العماؿ  ر المحلل عةنرا عحلػعافو عدعا يػداىا  ػر أر ػاء ميػرو 
و لػػـ م م ػػد الحرزػػل العمال ػػل  ػػر  ػػـع مػػف ا  ػػاـ للنطعلػػل عاليػػمعد  ػػر معا يػػل ا مػػفو علعػػؿ 1986إرػػرار سػػا  ر السػػزل الحد ػػد  ػػر

مأز ػدا علػى ذلػؾو عنػدما هارػعاو نعػد العميػاـو معرزػل النمهانػا  النرلمان ػل  1989الدرس الذي ،دمو عماؿ الحد د عاليلر  ر 
ة العمياـو عممزنعا مف إدهالػو م لػس الةػعرو ع ػر السػنل المال ػل هارػعا انمهانػا  الن انػلو عممزنػعا إلى  انر أحد ،اد 1990 ر 

مف إس اط الن انل المر معاط   ردىـ  ر العمياـو عاسمطاععا ا را أف ُ ن حعا ، ادا  العمياـ  ر الن انلو زذلؾ سا  عا السزل 
و  يددعف نمعاعدة اغررار إذا لـ  مـ اغ راج عػف زما يػـو عأمثلػل 1986نال عة  ر الحد دو الذ ف أيدرعا ن انا نعد إنياء اغررار 

أهرا زث رة عف المحلل عز ر الػدعار عةػنرا مؤزػد أف الحرزػل العمال ػل لػـ منيػار  عمػا  أمػاـ ال مػق ا منػرو عمػق ذلػؾ زػاف لػزعاؿ هطػر 
 .ماؿ  ر اسمهداـ ح يـ  ر اغررارا،محاـ ا مف لاررانا  ع،مق نال عة أمرا  عارحا  على معسق الع

 :المفاوضات واعتراف الدولة باإلضراب

للعمػاؿ حػؽ اغرػرار " :و ىػع أعؿ ،ػانعف  ػنص يػراحل علػى حػؽ العمػاؿ  ػر اغرػرار(2003لسػنل12)زاف ،انعف العمػؿ 
ممارسػػل العمػاؿ لح يػػـ  ػػر عالعا،ػق أف ىػػذا الػػنص  ػاء نػػا معنػىو  ف زػػـ ال  ػػعد المػر عرػػعيا ال ػانعف علػػى  192المػػادة"...السػلمر

 :زالمالر 195إلى192و  ر المعاد2003لسنل12ع،د  اء  ال  عد  ر ال انعف .اغررار  علمو ةنو مسمح ؿ
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عرػػعاو أي أف ر ػػض 21رػػرعرة معا  ػػل ثلثػػر م لػػس إدارة الن انػػل العامػػل المػػر ممنعيػػا المنةػػأةو عالمػػر  نلػػ  عػػدد أعرػػا و -
 .رار   علو ا ر ،انعنرثمان ل أعراء  ر الن انل العامل لار

إهطػػار يػػاحر العمػػؿ عال يػػل اغدار ػػل نمػػار ح اغرػػرار ،نػػؿ مععػػده نعةػػرة أ ػػاـوعلى ا ،ػػؿو مػػق ذزػػر أسػػنار اغرػػرارو -
 .عمدمو

حظػػػر اغرػػػرار ن يػػػد معػػػد ؿ ام ا، ػػػل العمػػػؿ ال ماع ػػػل أثنػػػاء سػػػر انياو عزػػػذلؾ هػػػاؿ  م ػػػق مراحػػػؿ عا  ػػػراءا  العسػػػاطل -
 .عالمحز ـ

 .أع الدععة إل وو  ر المنةع  السمرام   ل عالح ع ل حظر اغررارو-

إف عا،ػػػا  العمػػػؿ عظرع ػػػو عأعرػػػاع المنظػػػ ـ الن ػػػانر الرسػػػمر   عػػػاف مػػػف ال  ػػػاـ نارػػػرارو ع ػػػؽ ىػػػذه الرػػػعانطو أمػػػرا  
 ػػر عػػف ىػػذه مسػػمح او علزػػف المل ػػ  للنظػػرو أف أ ػػا مػػف اغرػػرانا  المػػر ،ػػاـ نيػػا العمػػاؿ لػػـ  لمزمػػعا   يػػا نيػػذه الرػػعانطو ممػػا  ن

و أل عىػػع 2007مةػػرعع مياو عمػػق ذلػػؾو  ػػاف ظػػاىرة  د ػػدة نػػرز   ػػر إرػػرانا  العمػػاؿ هػػاؿ عػػاـ-حسػػر ،ػػانعف العمػػؿ-اغرػػرانا 
ىػع م ػد ـ عػرعض محػددة  -ناغرػا ل إلػى ال،محػاـ عال ػض نػال عة-زاف رد ال عػؿ الرسػمر عػادة علػى الحم ا ػا  العمال ػل .الم اعض

ررارو ع ر أح اف زث رة زانػ  مم اىػؿ حمػى م ػد ـ ىػذه العػرعضو عم ػمحـ مناةػرةو عزانػ  العػرعض للعماؿ ل ض العمياـ اع اغ
إف إ،امػػل م اعرػػا  مناةػػرة مػػق عمػػاؿ مرػػرن ف عالمعيػػؿ إلػػى ام ا،ػػا   نميػػر اغرػػرار علػػى  .دا مػػا م رعنػػل نالميد ػػد عاغ،محػػاـ

ا  ػػػر أ،ػػػعا يػػػعرة  ػػػر إرػػػرار اػػػزؿ المحلػػػل  ػػػر و نػػػرز ىػػػذ2007أساسػػػياو زػػػاف مػػػف أىػػػـ مزاسػػػر الحرزػػػل العمال ػػػل هػػػاؿ عػػػاـ
و عنػػدما مع ػػو ع ػػد  رػػـ ر ػػ س امحػػاد العمػػاؿ عر ػػ س الةػرزل ال انرػػل للدػػزؿ عالنسػػ ال إلػػى االمحلػػلو للم ػػاعض مػػق ع ػػد 2007سػنممنر

و حمػى ممثؿ للعماؿ المررن فو لـ  زف  رـ نالمناسنل أي عرع  ر المنظ ـ الن انرو عاسممر  الم اعرا  أزثػر مػف ارنػق سػاعا 
مزرر ذلؾ عدة مرا   ر ،طاع ا عماؿو عال طاع الهاصو ع،طاع معظ ر الدعللو عمـ محر ػر ام ا، ػا  علػى  .مـ المعيؿ إلى ام اؽ

 .مس عل ل عزارة ال عا العاملل عالي رة غنياء اغررانا و مثؿ ام ا، ل ةرزل الز ع  الممزاملل  ر السع س

و المنةػػػع  السػػػمرام   ل عالح ع ػػػلو عحظػػػر اغرػػػرار اع الػػػدععة إل ػػػو نيػػػاو 194عحمػػػى مػػػا ايػػػطلح عل ػػػو ال ػػػانعف  ػػػر المػػػادة
اسػػمطاع العمػػاؿ  ػػرض إرادميػػـ   يػػاو  مػػف نػػ ف ىػػذه المنةػػع و زانػػ  السػػزل الحد ػػد عممػػرع ا ن ػػاؽ عالمسمةػػ  ا  عاغسػػعاؼ عالنر ػػد 

انا  عمال ػػل اسػػمطاع العمػػاؿ هاليػػا م ػػاعز عميػػانق اغنمػػاج الحرنػػر عى  ػػل الن ػػؿ العػػاـو عا رىػػاو عزػػؿ ىػػذه ال طاعػػا  ةػػيد  إرػػر 
، ػعد ال ػػانعف ع ررػعا اغرػػرار زحػػؽ اساسػرو عا ػػر مةػػرعطو للعمػاؿو نػػراـ زػػؿ الميد ػدا  عالرػػدعط المػػر عا يعىػاو عأيػػنح أمػػرا 

 .عا،عا حمى  ر ىذه ال طاعا و أف  مارس العماؿ اغررار للمطالنل نح ع،يـ

ض اغررانا و إذا زان  مر،ى إلى ملن ل مطالر العماؿو أع نعريا لػ س زػذلؾو عأ ا زاف مرمعف الم ا،ا  المر أنرم  ل 
نػراـ الم ا، ػا  ىػع أنيػا ممثػؿ انمػزاع  عأ ا زاف مدا اللمزاـ نيا نعػد إنيػاء اغرػرارو  ػاف المزسػر ا ساسػر مػف عراء الم اعرػا  عا 

ر عرعيا ال ػانعف عل ػوو اسػمطاع العمػاؿ  ػرض إرادميػـ العماؿ لحؽ اغررارو  نعد ع عد مف م ر ـ حؽ اغررارو عنعد ال  عد الم
علػػى الرض مناةػػرةا و عارػػطر  الدعلػػل إلػػى العمػػراؼ ناغرػػرار الػػذي هػػرؽ الرػػعانط المػػر عرػػعميا ع لسػػ  للم ػػاعض مػػق ع ػػد 

غرػرانا  المػر ا زثػر إثػارة للدىةػل ىػع أف ا .عمالرو ا ر الذي معمرؼ نو رسم ا  ػر المنظػ ـ الن ػانر زممثػؿ ةػرعر ععح ػد للعمػاؿ
و مػػـ احمسػػار أ اميػػا  ػػر زػػؿ الحػػال  م ر نػػاو زأ ػػاـ مد ععػػل ال ػػرو علػػـ ُمهيػػـ مػػف أ ػػعر 2007،ػػاـ نيػػا العمػػاؿ علػػى مػػدا عػػاـ

و  اف أ اـ اغررارو عالم يعد نيا طنعا 2003لسنل12مف ،انعف العمؿ  195العماؿو عما  ث ر الدىةل  ر ذلؾو ىع أنو ع  ا للمادة
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الذي  لمـز نالرعانط المةار إل ياو محمسػر إ ػازة ا ػر مد ععػل ا  ػر للعمػاؿو أي ُمهيػـ مػف أ ػعرىـو ىػذا  ػر  اغررار ال انعنر
حالػل المػزاـ العمػاؿ نال ػػانعف ع، ػعدهو مػا حػػد  ىػع أنػو راػػـ م ػاعز العمػاؿ لل  ػعد المػػر  ررػيا ال ػانعفو  ػػانيـ انمزعػعا حػؽ اغرػػرار 

 : ػػازة مد ععػػل ا  ػػرو  ػػر مطن ػػؽ را ػػق لم علػػل ال ا ػػد العمػػالر الراحػػؿ طػػو سػػعد عثمػػافعالعمػػراؼ نػػوو ع ررػػعا أ ػػاـ اغرػػرانا  زا

عأىم ػل الم ػاعض ناغرػا ل  .و عنػذلؾ  ػرض العمػاؿ ،ػانعنيـ الهػاص"ال ػانعف زهػ ط العنزنػع و   ػق   ػو الرػع اءو ع مز،ػو ال،ع ػاء"
العػاـ الػذي  حػرؾ العمػاؿ لل  ػاـ ناغرػرار إلػى أ ػؽ  إلى أنيا مرػ ؼ ُنعػدا  د ػدا لارػرار العمػالرو عمهػرج نػو مػف إطػار الدرػر

أزثر منظ ما  ر م س ـ العمؿو  الم اعض   رض على العماؿ ي اال المطالر عمرم نيا ععرق حد أدنى عحد أ،يػى للمزاسػر المػر 
عالم اعرػا   ػر ىػذه   مزف إنياء اغررار نياو ع سمدعر معر ػل العمػاؿ نأعرػاع المنةػأة ال،ميػاد لو ععا،ميػا نعا،ع ػل مطػالنيـو

الحالػػل ل ميػػنح نػػد ا  عػػف مع،ػػؼ العمػػاؿو نػػؿ  ػػزء منػػوو عالم ػػاعض أع الم اعرػػعف ل سػػعا من ػػرد ف  ػػر امهػػاذ ال ػػرارو  اغرػػرار 
العمػالر  ػػر ىػػذه الحالػل ىػػع الػػذي   ػػعد الم ػاعضو علػػ س العزػػسو عزلمػػا زػاف اغرػػرار ممماسػػزا ع،ع ػػاو زلمػا زػػاف مع،ػػؼ الم ػػاعض 

و   ػػر أثنػػاء الم اعرػػا  مزا ػػد عػػدد العمػػاؿ المعميػػم ف عػػف أي ع،ػػ  2007درزػػو عمػػاؿ اػػزؿ المحلػػل  ػػر سػػنممنر زػػذلؾو ىػػذا مػػا أ
هاؿ السنع ن ا  عالثمان ن ا  عالمسع ن ا و أحػرز  احم ا ػا   .آهرو عمعال  ىما اميـ حمى  هنرعا نيا الم اعر ف أف مع، يـ ،عي

سػػزع عز ػػر الػػدعار عالسػػزل الحد ػػد عالحد ػػد عاليػػلرو احمسػػار أ ػػر نػػدؿ العمػػاؿ مزاسػػر ىامػػلو   ػػد اسػػمطاع  إرػػرانا  المحلػػ ل عا 
و  ػاؽ أي مزسػر 2007لزف ما  ػاز  نػو إرػرانا  العمػاؿ  ػر ."الز لعممرا "الراحا و عز ادة ندؿ الع نلو عالحا ز عالرناح عحا ز 

ـ انمػزاع سػاح اغرػرار ن سػوو عنةػرعطيـ مح ؽ مف ،نؿو  الى  انر المزاسر ال،ميػاد ل المناةػرةو اسػمطاع العمػاؿ  ػر إرػراني
 .و عاسمطاععا أف  نمزععا   يا الساح الذي س هعرعف نو زؿ معرزل ،ادمل2007ل د هاض العماؿ المعرزل  ر  .ىـ

 :إضراب العمال عن الطعام؛ هل يضيف لمحركة العمالية

لعد ػد مػف المعا،ػق العمال ػل اعمنػر العمػاؿ نةػزؿ ممزا ػد  ػر ا 2007ظير اغررار عف الطعاـ  ر الحم ا ا  العمال ل  ر 
اغررار عف الطعاـ ميع دا للمع،ؼو نعد اغررار عف العمؿ عالعمياـو حد  ذلؾ  ر ازؿ ز ر الدعار عازؿ ةن ف  عالةػرزل 

عنةػػزؿ  ػػردي  ػػر أأسػػمن  طػػرهو ع مزػػف اعمنػػار اغرػػرار عػػف الطعػػاـ ظػػاىرة  د ػػدة علػػى الحرزػػل  والعرن ػػل للطػػعر نةػػزؿ  مػػاعر
لعمال لو  عادة ما اسمهدـ اغرػرار عػف الطعػاـ السػ ناءو عهايػل السػ ناء الس اسػ عفو نيػدؼ محسػ ف ةػرعط الحػنسو أع محسػ ف ا

المعامللو أع نأي دعا ق أع مطالرو عىذا  ندع منط رو  اغررار عػف الطعػاـ ىػع الطر  ػل العح ػدة م ر نػا أمػاـ السػ  ف للمعن ػر عػف 
ر عػػف العمػػؿ عل العميػػاـ عل المظػػاىر مػػف ا مػػعر المطرعحػػل  ػػر السػػ عفو ععػػادة مػػا  يػػدؼ مع، ػػو اع الحم ػػاجو  ػػا اغرػػرا

علزػف  .اغررار عف الطعاـ إلى منة ط ،ر ل المررن ف  ر اغعػاـ عالػرأي العػاـو عالرػدط ن سػ ا ع،انعن ػا عأح انػا علػى المسػ عل ف
ل مػػو اغرػػرار عػػف الطعػػاـو  اغرػػرار عػػف العمػػؿ عالعميػػاـ مػػا مملزػػو الطن ػػل العاملػػل مػػف أدعا  نرػػاؿ  م ػػاعز  ػػر مػػاث ره ع عا

عالمظػػاىر  يػػدؼ مناةػػرة لهلػػؽ رػػدط إ،ميػػادي عس اسػػر عأمنػػر علػػ س م ػػرد رػػدط ن سػػر أع إعامػػر أع ،ػػانعنرو لػػذلؾ ل  مزػػف 
لارػرار إلػى  انػر أف اسػمهداـ العمػاؿ  .اعمنػار إرػا ل اغرػرار عػف الطعػاـ لارػرار عػف العمػؿ عالعميػاـ ميػع دا للمع،ػؼ

عػػف الطعػػاـ  ل  عػػد ميػػع دا للمع،ػػؼو  ػػاف اغرػػرار عػػف الطعػػاـ ُ سػػمهدـ عػػادة مػػف ،عنػػؿ ا  ػػراد أع الم مععػػا  يػػد رة العػػددو أمػػا 
م ػػدر نالم ػػا  عاآللؼو  ػػاف لػػو مهػػاطرو  ف ا عػػداد الزن ػػرة  يػػعر السػػ طرة عل يػػا أثنػػاء  واسػػمهدامو نػػ ف م مععػػا  زن ػػرة العػػدد

عمػػف السػػيؿ مسػػرر أ ػػراد أع م مععػػا  مػػنيـ نعػػد نػػدء اغرػػرار عػػف الطعػػاـو عىػػع مػػا  ػػؤدي إلػػى إرػػعاؼ اغرػػرار عػػف الطعػػاـو 
ىػػدارهو عمػػف ناح ػػل أهػػراو  ػػاف الم مععػػا  الزن ػػرة عا عمػػار المهمل ػػلو مز ػػد مػػف احممػػاؿ ع ػػعد أ ػػراد معػػانر مػػف أمػػراض  المع،ػػؼ عا 

 وو ع عرض النعض لمهاطرو ع،د  ؤدي اغررار عػف الطعػاـ ممنعيا مف الدهعؿ  ر إررار عف الطعاـ عىع ما ،د  يعر ازمةا
هاؿ الحم اج العمالر سعاء ناغررار عف العمؿ أع العمياـ إلى إرعاؼ المع،ؼ ا يلر للعمػاؿو  اغرػرار ال مػاعر عػف 

دارة اغرػرار عػف العمػؿو عاغعميػاـ عالم ػاعض  ف ال ػدرة علػى نػذؿ  م يػعد م ػؿ مػدر   او الطعاـ  رعؼ نالمأز ػد آل ػا  منظػ ـ عا 
عاغررار ال رديو أع نم مععا  يد رة منم اة مف ن ف العماؿ أ را ،د ُمرعؼ المع،ؼ  ف مف الطن عر اهم ار أ رؿ العنايػر 
هايا للدهعؿ  ر اغررار عف الطعاـو عىر ن سيا العناير المر مف الم مرض ، اميا نػأدعار  العمال ل عأزثرىا يانل عمماسؾ عا 
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ل نعم د إطا،ا أف مف حؽ أي أحد أف  ملر علػى الحرزػل العمال ػل  . ر اغررار عف العمؿ أع العمياـ أع الم اعضأهرا ىامل 
مػػا م ػػـع نػػوو عمػػا مممنػػق عنػػوو علزػػف مػػف عا ػػر الميممػػ ف نالحرزػػل العمال ػػلو ،ػػراءة ع يػػـ الحرزػػلو عمحل ػػؿ أدعاميػػاو عاسػػمهاص أىػػـ 

 .عمف حؽ الحرزل العمال ل أف م رر زؿ أدعا  عآل ا  النراؿ حمى مطعر أ رلياعأ رؿ درعسياو غعادة م د ميا للحرزلو 

ذا زنػا ،ػد معررػنا نالم يػ ؿ إلػى نعػض أنػرز ىػذه السػما و  ػاف ىنػاؾ  حاعلنا عػرض نعػض أىػـ سػما  الحرزػل العمال ػلو عا 
ةػػارزل العاسػػعل للعػػاما   ػػر مامػػح عسػػما  أهػػرا للحرزػػلو ظيػػر  نةػػزؿ أعلػػرو نسػػمط ق الحػػد   عنيػػا نا  ػػازو عمنيػػا مػػثا الم

عل  مزػف اعمنػار ذلػؾ ظػاىرة  د ػدة  ػر الحرزػػلو   ػد ةػارز  العػاما  عن ػعة  ػر الحم ا ػػا   .اغرػرانا  عالحم ا ػا  العمال ػل
ةيد  معسعا  2007العمال ل  ر الثمان نا   ر ازؿ المحلل ع ر ةرزل الن ؿ اله  ؼ نحلعافو علزف مةارزل العاما   ر إررانا 

و علعػػنف دعرا اساسػػ ا  ػػر مثن مػػوو ع ػػر 2006 مػػا لانمنػػاهو   ػػر اػػزؿ المحلػػل نػػدأ  العػػاما  اغرػػرار يػػناح السػػانق مػػف د سػػمنرمل
إسنان ا ةارز  العاما و عزف االن ل الةرزل  ر اسممرار اغررار عالعمياـ نالمن    ػر الةػرزل عمعا يػل الن ػد الػذي -المنيعرة

احف  نػعر ال ػاىرة عال  ػزة عمطػاحف ةػماؿ ال ػاىرةو زانػ  مةػارزل العػاما  ازثػر نػرعزا عمػأث راو ُع و ليف على ذلؾو زذلؾ  ر مطػ
أما  ر ةرزل الحناعي للمعسؿ نػدمنيعرو   ػد لعنػ  العػاما  دعرا ، اد ػا  ػر الحرزػلو عزػذلؾ  ػر حرزػل مػعظ ر الرػرا ر الع ار ػلو 

ىامل؛  أعل  أنو  عنر عف مدا ،عة الحرزل عمماسزياو حمى مسػمط ق أف  عمةارزل العاما  عن عة  ر الحرزل العمال لو  حمؿ دلل 
معحد ن ف أ رادىا ر ال عنساءاو عثان ا أنيا معزس ذلؾ الطانق الم دمر للحرزل العمال لو الذي م اعز زث را الحػد   عػف محػرر المػرأة 

 . س م عل  م ردة ر المنمد ا  عالل اءا  النهنع لو ل حعلو إلى عا،ق ُمعاش على ا رضو عل

و عزانػػ  نالدػػل العرػػعحو عىػػر السػػممرا عالممػػداد عالمػػأث رو السػػممرار 2007سػػمل أهػػرا ظيػػر   ػػر الحرزػػل العمال ػػل  ػػر 
عمزػرر  اغرػرانا و  ونمعنى أف المعا،ق المر دهل    يا حرزل الحم اج العمالر لـ مهرج منيا مرة أهػراو عظلػ  مل اميػا م معحػل

نيػاو مثػؿ المحلػل عاػزؿ ةػن ف عالم مععػل اغ طال ػل لاسػمن و عالمنط ػل اليػناع ل نالسػع سو عالسػزل الحدد ػد عالحم ا ا   ر أال
عممرع ا ن اؽو عا رىاو ىذا الطانق المممد للحرزل  ؤزد أنيا نم  ل أعرػاع ح    ػل  عػانر منيػا العمػاؿو عأف المطالػر المػر  ر ععنيػا 

نمػا أسػنانيا أيػ للمطالر ملحل عمعرعع ل نال عؿو عأف الحرز عالممػداد نمعنػى انمةػار الحرزػلو  نم ػرد  .ل ل س  عفرفر ل نالمرةو عا 
و انمةػػر  اغرػػرانا  نةػػزؿ ا ػػر مسػػنعؽو علػػـ م ميػػر علػػى ،طػػاع يػػناعر عاحػػد أع 2006انطػػاؽ إرػػرار المحلػػل  ػػر د سػػمنر

ع العػػامل ف نالدعلػػلو عمػػف المنػػاطؽ اليػػناع ل منط ػػل  درا  ػػل عاحػػدةو   ػػد انمةػػر  مػػف ال طػػاع العػػاـ إلػػى ال طػػاع الهػػاصو إلػػى ،طػػا
ال د مػػػل إلػػػى المػػػدف ال د ػػػدة إلػػػى زا ػػػل المحا ظػػػا و عمػػػف ،طػػػاع النسػػػ ال إلػػػى ،طػػػاع اليػػػناعا  اليندسػػػ لو عالز ماع ػػػا و عالننػػػاء 

لحرزػل العمال ػل ىػذا الممػداد للحرزػل زػاف م ا ػأة لل م ػقو عىػع  ؤزػد أف اليػدعء النسػنر الػذي ةػيدمو ا .عا هةارو عالن ػؿ عالهػدما 
المػأث ر ال ممػاعر الػذي أحرزمػو  .منػذ منميػؼ المسػع نا  لػـ  زػف ىػدعءا نػؿ زنمػاو عأف الحرزػل العمال ػل لػـ ممرا ػق إل لمعػعد عمم ػدـ

الحرزػػػل العمال ػػػل ل  مزػػػف م اىلػػػو أ رػػػاو   ػػػد انم ػػػؿ مػػػاث ر إرػػػرانا  العمػػػاؿ إلػػػى ،طاعػػػا  ا مماع ػػػل أهػػػرا لػػػـ  عػػػرؼ عنيػػػا ث ا ػػػل 
مثؿ المدرس ف عا طناء  ر مطالنميـ نالزادر الهاص ع،طاع المعظ  فو عزذلؾ سزاف العةعا  ا  ز لعل الزنشو عسػزاف  الحم اجو

إف إررانا  العماؿ عما أحرزمو ،د ن ح   ر معم ـ ث ا ل الحم اج عالمطالنل عالر ضو حمى أينح مف الطن عر أف  .،را العطش
 مظاىرعف رػد ننػاء نػرج لم ع ػل المحمػعؿ  ػر منط ػميـو راػـ أف سػزاف ن ػس المنط ػل  نرا على  مرا  ،ي رة سزاف إحدا المناطؽ

عمػػػػف السػػػػما  ال د ػػػػدة  عاليامػػػػل  ػػػػداو عالمػػػػر نػػػػرز   ػػػػر  .ظلػػػػعا مثاوعط لػػػػل ع ػػػػعدو  ةػػػػرنعف ع سػػػػ عف اننػػػػا يـ مػػػػف م ػػػػاه ملعثػػػػل
ر  اغرػػرانا  العمال ػػل  ػػر زث ػػر مػػف و أنيػػا زانػػ  علػػى در ػػل أعلػػى مػػف المنظػػ ـ عدر ػػل أ،ػػؿ مػػف الع ع ػػلو ل ػػد م  ػػ2007إرػػرانا 

أمػا علػى مػدار  .ا حعاؿ  ػر السػانؽ نةػزؿ مل ػا رو زػرد  عػؿ مناةػر علػى ،ػرار أع مع،ػؼو علػـ  زػف  سػن يا عػادة منظػ ـ اع محرػ ر
ر و   د ع دنا  ر مرا  عد دةو العماؿ  علنعف عف مععد اغررار ،نؿ أ اـ مف مار هػوو مثلمػا حػد   ػر اػزؿ المحلػل  ػ2007العاـ

اغعػػاف المسػػنؽ عػػف اغرػػرار عالمحرػػ ر لػػوو مػػف ةػػأنوو  .و عالم مععػػل اغ طال ػػل لألسػػمن و عحػػال  أهػػرا عد ػػدة2007سػػنممنر
علزنػػو  عزػػس أ رػػا  مػػدا ث ػػل العمػػاؿ  ػػر أن سػػيـ عدر ػػل الػػععر عالمنظػػ ـ الػػذي  ولػػ س   ػػط أف   عػػؿ اغرػػرار أزثػػر مماسػػزا ع،ػػعة
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دارة المع،ػػؼو  اغرػػرار المل ػػا رو عالػػذي  زػػعف رد  عػػؿ مناةػػرو ل  مممعػػعف نيػػاو ع مػػرؾ أثػػره زػػذلؾ  ػػر طر  ػػ ل يػػ اال المطالػػر عا 
 عطر ملؾ ال ريلو ىذه الظاىرة  ر الحرزل العمال لو معنر عف مدا الث ل عالععر عالمنظ ـ المر عيل  إل يػا الحرزػل العمال ػلو ل ػد 

لعمياـو ععف طعؿ  مرا  اغررانا  العمال لو عانمياءىا سلم او محدثنا عف اسمهداـ الطن ل العاملل لساح اغررارو عل س   ط ا
ع،ػد رأ نػا ز ػؼ ن حػ  الطن ػل العاملػل  ػر انمػزاع حػؽ اغرػرارو دعف ، ػدو عمعررػنا لظػاىرة اغرػرار  .عالسم انل لمطالر العمػاؿ

لػى عطن عػل الحرزػل العمال ػل  ػر سػممرار عالممػداد عالمػاث رو عمةػارزل و مػف ح ػ  ال2007عف الطعاـ هاؿ الحم ا ا  العمال ػلو عا 
إف ىػذه السػما  المػر محػدثنا عنيػا نا  ػازو عا رىػاو  .العاما و عز ادة الطانق المنظـ عالعاعر على الطانق الع عي عالمل ػا ر للحرزػل

ىػر ا رػا  محطػل ر  سػ ل  ػر مػار ح الطن ػل العاملػلو لػ س ىػذا عحسػرو نػؿ  2007م علنػا نػرا حرزػل الطن ػل العاملػل الميػر ل  ػر
 .محطل محمؿو نما امسم  نو مف مظاىر عهيا صو آ ا،ا عظ مل لمطعر الحرزل العمال ل عالم ممق ززؿ
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  ونقاتيح، ونتائج سياسيحونقاتيح، ونتائج سياسيح  اقتصاديحاقتصاديحمطالة مطالة 

مطالر العماؿ ىى نالطنق إنعزاس للظرعؼ اغ،مياد ل عاغ مماع ل المى  ع ةعنيا عناغرا ل للظرعؼ العاحدة المى  عانى 
ن ػد اف  -المأم ن ل عر اع عسا ؿ اليحل المين ػل عالمػدنى الزن ػر  ػى ال ػر  عاني ار المؤسساالهيهيل -اؿ  ى مير منيا العم

ىنػاؾ أ رػا ظػرعؼ أهػرا مهمل ػل مهػص زػؿ ،طػاع يػناعى نع نػووملعر دعرا زن ػرا  ػى محد ػد عمػدا إلحػاح المطالػر المػى  ر عيػا 
 .العماؿ

لظػػػػرعؼ عالهيعيػػػػ ا  ىػػػػى ال طاعػػػػا و ال طػػػػاع العاـوع،طػػػػاع العػػػػامل ف أحػػػػد أىػػػػـ الم سػػػػ ما  المػػػػى م يػػػػؿ نػػػػ ف ىػػػػذه ا
نالدعلػػػلوعال طاع الهاصوع،طػػػاع مػػػا نعػػػد الهيهيػػػلو ع ػػػى حالػػػل ال طػػػاع العػػػاـو ن ػػػد أف ملز ػػػل الدعلػػػل للعمػػػؿ ممحػػػعؿ لسػػػاح ذع 

عمعمػػؿ  اىػػدة  ػػى زث ػػر مػػف  عل مع ػػر إىممامػػا لمزػػع ف أ ػػل ىػػعامش أرناحونػػؿوحػػد فو مف  يػػو ل منةػػدؿ الدعلػػل نيػػذا ال طػػاع نال عػػؿ
عنالطنق  أف مف  د ق الثمف ىنا ىـ العماؿومف  ييل اهرا  ػأفو الدعلػل واغح اف على ز ادة حسا ر ىذا ال طاع ممي دا لهيهيمو

دا مػا مػا مزػعف أزثػر المزامػا نمطن ػؽ ال ػانعف مػف ال طػاع الهاصوعىػذا  عطػى مزا ػا نسػن ل للعمػاؿ زالمػأم ف "ياحر العمؿ"نعي يا 
 . مماعى عاليحى عاغنرناط  ى عدد ساعا  العمؿاغ

لزػػف ىػػذا لػػـ  منػػق إنػػدلع  وعنظػػرا  ف الدعلػػل ىػػى يػػاحر العمػػؿ  ػػاف  ػػرص الممػػرد عاغن ػػار عل يػػا ميػػنح يػػعنل للدا ػػل
إحم ا ػػػػػا  زن ػػػػػرة زارػػػػػرار سػػػػػا  ى السػػػػػزل الحد ػػػػػد عسػػػػػا  ى ممػػػػػرع الن ػػػػػاؽ عالرػػػػػرار المنػػػػػاطؤا لمرةػػػػػدا الماحػػػػػل ني  ػػػػػل ،نػػػػػاة 

ع سوعاعمياـ عماؿ السع س للحاع ا  عةرزل أرنطل عأنعار الس ف ننعرسع دوعالماحظ ىنا اف زؿ ىذه ال طاعا  ىى ،طاعػا  الس
 .اسمرام   ل ممس الح اة ال عم ل نةزؿ مناةر

،ػد اعرػح نةػزؿ و2007ازمػعنر  21الذىنػدأ منػذ –الؼ معظػؼ مػف العػامل ف نالرػرا ر الع ار ػل  55ع مماؿ اهر ىع اررار
الحالل المأساع ل المى  ع ةيا ىذا ال طاع زما زةػؼ ىػذا اغرػرار عػف مػدا المػدنى  ػى أ ػعر المػعظ  فو ح ػ  ممػراعح ا ػعر   لى

 . ن و ةير ا 300: 250معظميـ ما ن ف 

 ع أمى ال طاع الهاص  ى المرمنل ا سعأ على اغطاؽو عذلؾ على الراـ مػف ا رنػاح اليا لػل المػى   ن يػا ىػذا ال طاعولزننػا
ن ػػد اف العمػػاؿ ىنػػا  معررػػعف  زثػػر ةػػرعط العمػػؿ   ا ػػلوزا نارىـ علػػى المع، ػػق علػػى إسػػم الميـ ،نػػؿ المع، ػػق علػػى ع ػػد العمػػؿو 
عسيعلل ا راء ال يؿ المعس ى ليـ دعف رانطوع ى أا ع، ومق عدـ ع عد أا مأم نػا  إ مماع ػل علػى أالنيـوناغرػا ل لمرزػز ىػذا 

 ق هارج النطاؽ السزنى  النيـوعهلع ىذه المدف م ر نػا مػف أ ػو منظ مػا  ن ان ػل ح    ػل مػدا ق عػف ال طاع  ى المدف ال د دة المى م
 .ح ع،يـ

ىػػذه ىػػى اعرػػاع عمػػاؿ ال طػػاع الهػػاص المػػى م عليػػـ  ػػى النيا ػػل  زػػدحعف مػػف ا ػػؿ السػػممرار  ػػى عمليػػـ الهػػالى مػػف أا 
 .أعراع مسم رة إرا ل الى رعامنيـ اليز لل

ى مػار ح نرػال  الطن ػل العاملػل الميػر ل منػعع زن ػر  ػى المطالػر زالمرحلػل الحال ػلو  ى أح ػاف زث ػرة لـ مةيد أا مرحلل  
منحيػػر المطالػػر عمػػنزمش  ػػى م ػػرد المطالنػػل نيػػرؼ عػػاعة اع حا زوعأح انػػا اهػػرا ممسػػق المطالػػر لميػػؿ الػػى سػػحر الث ػػل مػػف 

المػى مظيػر هػاؿ اغحم ػاج ذامػووعمثؿ ىػذه المطالػر عنػر  ند،ػل منظ ـ ن انى اع المطالنل نمأس س ل اف ن ان لوىػذا ا ػر المطالػر 
عف ععى أر،ى لدا الطن ل العامللو  علػى سػن ؿ المثػاؿو اثنػاء م اعرػا  عمػاؿ السػزل الحد ػد مػق ا يػزة الدعلػل  ػى اعميػاميـ  ػى 
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مػف ا  ػر الممد ػر  %85عرر  الحزعمل على العماؿ حيعؿ زؿ سا ؽ  مـ مةر زو على عػدة مسػمح ا  منيػا  2007 نرا ر مف 
علػى أف  طنػؽ ىػػذا العػرض علػػى زػؿ مػػف سػ مـ اةػػرازيـ  ػى المسػم نؿو ع،ػػد ر ػض العمػػاؿ ىػذا العػػرض ع،نلػعا نمه ػػ ض النسػنل مػػف 

 .على أف مطنؽ على زؿ السا   ف نما   يـ مف مـ مةر زيـ نال عؿ %65ا  ر الممد ر لميؿ الى 

ع ى معا،ػق أهػرا ومال ل لمطعؿ المنظ ما  الن ان لوعالمطالنل نطػرح الث ػلع،د إرم ق س ؼ مطالر العماؿ  ى نعض المعا،ق الع
ـ نمأس سياوعال رؽ ن ف ىام ف الحالم ف ىع أف الحالل العلى مهص المعا،ق العمال ل ال د مل عالمى نيا نال عؿ ل اف ن ان ل مانعػل للمنظػ 

حالػػل -امػػا الحالػػل الثان ػػل .حناعا للػػدهاف عالمعسػػؿ نػػدمنيعرالن ػػانى مثػػؿ ةػػرزل ميػػر للدػػزؿ عالنسػػ ال نالمحلػػلوعازؿ ز ػػر الػػدعاروعال
للمنظ ػا  ننعرسػع د اع ميػنق السػع دا  "ىنزػؿ"مظيػر دا مػا  ػى المعا،ػق العمال ػل ال د ػدة زميػنق  -المطالنػل نمأسػ س ل ػاف ن ان ػل

نالسػع س عالماحػظ اف  "ة السػع س لألسػمد"أزمػعنر عميػنق  6للزانا  نالعاةر مف رمرػاف عميػنق السػع دا الزمرعم مػر نمد نػل 
 1450زا ل ىذه المعا،ق  ندر ع عد منظ ما  ن ان ل نياو على سػن ؿ المثػاؿ مد نػل العاةػر مػف رمرػاف المػى محمػعا علػى ازثػر مػف 

ل نػػل ن ان ػػل عمعظػػـ العمػػاؿ نيػػذه المد نػػل لػػـ  سػػمععا عػػف المنظ مػػا  الن ان ػػلواع مػػا ىػػع دعرىا عمػػاىى  24ةػػرزل  ع ػػد نيػػا ا،ػػؿ مػػف 
ميا عع عد مطالر ن ف نرالميا مطعؿ مأس س ل اف ن ان ل  عنى ىنا حػدع  ن لػل نعع ػل  ػى ععػى ىػؤلء العمػاؿ عمعظميػـ مػف اىم 

 .ةنار الهر   ف النع د ف مماما عف المعا،ق العمال ل ال د مل المى مزعن  نيا هنرا  ن ان ل عنرال ل ،ع ل

نما طالن   ى أح ػاف أهػرا نمطالػر مرػامن لو زمػا حػد   ػى ةػرزل علـ   ؼ مطعر مطالر الطن ل العاملل عند ىذ ا الحدوعا 
و عنػػدما أيػػدر  الةػػرزل ،ػػرار ن ػػؿ معسػػ ى  حػػد ، ػػادا  الةػػرزلو  يػػدد العمػػاؿ 2007مطػػاحف  نػػعر ال ػػاىرة عال  ػػزة  ػػى ةػػير عن ع

را عػ  عػف ،رارىػاو عن ػس الةػرزل ىػى ناغعمياـ الم مػعح نم ػر الةػرزل إحم ا ػا علػى ىػذا ال ػرار حمػى ررػه  اغدارة غرادميػـ عم
للمرػػامف مػق ر ػا،يـ ىنػاؾو ع ػػى  2007سػنممنر  23المػى ،ػاـ عماليػا نع، ػل مرػػامن ل يػناح ال ػـع ا عؿ لعمػاؿ اػزؿ المحلػػل  ػـع 

ننعرسػع د عنػدما إعميػـ العمػاؿ  عمػاف ممعايػاف لاحم ػاج علػى  يػؿ اثنػ ف مػنيـ نسػنر  "حاع ػا  السػع س"مع،ػق أهػر نةػرزل 
 . ى احد المدر نا  مأهرىـ

ع،د عيػؿ ر،ػى المطالػر  ػى نعػض المعا،ػق زمػا  ػى ةػرزل الميػان ح الزيرنا  ػل المػى  نارػؿ عماليػا  غعػادة اسػما يـ الػى 
للهػػارجو ع،ػػد  "رامػػى لزػػح"زةػػعؼ ى  ػػل المأم نػػا  اغ مماع ػػل نعػػد اف أيػػنح  الل نػػل الن ان ػػل نالةػػرزل ىػػى المػػد ر ع ػػر ىػػرعر 

و  زاف  زا يـ اف مر ػق الدعلػل "لزح"للمنظ ا  اليناع ل الم عرل مف  " ؿ"لةرزل مف ني ر ادارة ةرزل ر رعا  ف مزعف ادارة ا
 !!اسما يـ مف زةعؼ المأم نا  ال مماع ل

على الراـ مف ذلؾ  أف الني ر ا زنر مف نعع ل المطالر ل زاؿ  ى نطا،و الرػ ؽ الػذا  مػس مطالػر إ،ميػاد ل يػد رة 
ع،مػق زػؿ اغحم ا ػا   1952عىذا امر  ر ق لعدة اسنارو أيليا عسػزرة الحرزػل الن ان ػل الميػر ل نعػد  عل ػعزز ادة حا ز اع ندؿو 

ممػػا أدا الػػى إن طػػاع الهنػػرة العمال ػػل ع،طػػق مسػػارىا الطن عػػىو نعػػد الػػععى الػػذا ازمسػػنمو الحرزػػل العمال ػػل  ػػى الثاث ن ػػا   والعمال ػػل
للمحاعل  المسممرة لل راء على الطن ل العاملل ال د مل  ى معا،عيا الم ل د ل زالمحلل  عا رنع نا  مف ال رف المارىو ىذا نالرا ل

عحلػػػعاف عن ػػػق حمػػػاداو نةػػػف حمػػػا  المعػػػاش المنزػػػر عالهيهيػػػل علػػػى العمػػػاؿو عمدةػػػ ف الميػػػانق الرػػػهمل  ػػػى معا،ػػػق  د ػػػدة 
العامػلو نمحػع ليـ لعمالػل مؤ،مػلو عز ػادة عػدد زالعاةر مف رمراف عالسادس مف ازمعنرو ععرق العماؿ  ى  زر منعزلل عػف الح ػاة 

ساعا  العمؿو زؿ ىذا نالمأز د  ؤدا الى مػأهر نسػنى  ػى الػععى الػذا  ػنعزس علػى مطالػر النرػال  العمال ػلو لزػف ىػذا ل ن ػى 
ف المطالػػر ناغرػػا ل الػػى اواف الػػن ا  المػػى مػػر  نح ػػاة الحرزػػل العمال ػػل هػػاؿ السػػنل المارػػ ل زانػػ  نرػػال   ػػى االنيػػا ىامل

نػ ف ل لػل عرػحاىاو إنمػا لنػد اف مأهػذ مسػارىا الطن عػى الػذا  م ػدـ  -زر ػق الحػد الدنػى لأل ػر -اليػد رة لػف ممحػعؿ لمطالػر عامػل
ناسػممرارو  زػػؿ ىػذه المطالػػر اليػد رة مؤىلػػل للمحػعؿ للمطالػػر العامػلو عنػػادرا مػا ن ػػد مطالػر هايػػل نمع،ػق نع نػػو زمع،ػق  معػػرض 
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 ػدا ما مػا مزػعف المطالػر علػى ةػازلل ز ػادة نػدؿ المدذ ػل ل مناسػر مػق ارم ػاع السػعارو اع  .عسا ؿ المعايػا  لملع  ن  ى اع لمعثر
انمظػػاـ يػػرؼ العػػاعا  الدعر ػػلو عال مماع ػػلو اع محسػػ ف عسػػا ؿ السػػامل عاليػػحل المين ػػلو عزػػؿ ىػػذه المطالػػر مؤىلػػل غطػػاؽ 

ع ى نعض المعا،ق ن د نذعر ليذا المحػعؿو علػى سػن ؿ المثػاؿ ولمةمرزل عالي للالحملل المعحدة للطن ل العاملل لمعنر عف ىمعميـ ا
ال طال ػل  "ا طلةمن "ا مماع همس ل اف ن ان ل نةرزل اسمن  السع س عطرة عحلعاف عال طام ل عال رع الر  سى المانق لدارة ةرزل 

سػػػمطاع  منظػػػ ـ عػػػدة لمعا يػػػل س اسػػػا  الةػػػرزل  ػػػى إ نػػػار العمػػػاؿ للهػػػرعج علػػػى المعػػػاش المنزروعنا ل عػػػؿ ن حػػػ  ىػػػذه الل ػػػاف عا 
 .عامؿ مف العمالل المؤ،مل نالةرزل 500احم ا ا و أع نيا ررعخ الةرزل ليـ ع،ام  نمع  ف 

ع ى س اؽ طن عل مطالر الحرزل العمال ل ن د مطالػر العمػاؿ الػذ ف عا يػعا هطػر ااػاؽ ةػرزاميـو ع ػى ىػذا المػر لحػ  
 "ال،مياد ل للمنم ػل اليػناع ل"للدزؿ عالمس ال عةرزل  "امعنس مع العالم ل"للدا لو   ى ةرزمى  مطالر عنر  عف حالل ععى را، ل

هطػر الاػاؽو  "امعنسػ مع"عالػذا مػـ سػ نل منػذ عػدة اعػعاـو عا يػ  ةػرزل  و"عػادؿ طالػر ااػا"عالمى  د رىما الرأسػمالى السػعرا 
سػمطاععا اف  ػد رعا الةػرزل ذام ػا   -م ػذالؼ عامػؿ ع، 3النػال  عػددىـ -ع ػى ىػذة ال مػرة ،امػؿ العمػاؿ  رػد ميػادرة ايػعؿ الةػرزلو عا 

ععا يػػعا معسػػ و ن يػػد  "أاػػا"نمسػػاعدة نعػػض المػػد ر ف ال ػػدامى لمػػدة م ػػاعز  ا رنػػق سػػنعا و ثػػـ أزملػػعا نرػػاليـ نعػػد ال ػػراج عػػف 
عادة مةد ؿ س ارا  ن ليـ الى الع مؿو عىع ذا  ما  حاعؿ ان ػازه عمػاؿ مي  ل الةرزلو عن حعا  ى يرؼ زا ل أ عرىـ المع،ع ل عا 

غدارة الةػرزل ذام ػا  نعػد ثنػا   ةػؿ  "أاػا"الػذ ف طػالنعا ال رػاء  ػى دعػعاىـ المر ععػل رػد  "الةػرزل اليػناع ل للمنم ػل ال،ميػاد ل"
 .ادارة رأس الماؿ عثنا  نينو لمز د مف عةرا  الما  ف مف أمعاؿ الننعؾ

عالمثػؿ ا ىػـ علػى ذلػؾ  واف ىػذا  ػى حالػل الةػرزا  المػى مػـ ااا،يػا نال عػؿعزػ وع ى أح اف اهػرا انه ػض سػ ؼ المطالػر
نػػالمن ف ح ػػ  أيػػدر م لػػس ادارة الةػػرزل ،ػػرارا نا نػػار العمػػاؿ علػػى ا ػػازة م معحػػل ا ػػر مد ععػػل  "الةػػرزل العرن ػػل للطػػعر الرملػػى"

ـ ميػ  ل الةػرزل عيػرؼ زا ػل مسػمح ا   ػـع نم ػر الةػرزل حمػى مػ 180ا  ر لح ف مي  ل الةرزل  اعميـ العماؿ لمػدة م ػاعز  
 .العماؿ عمعع ريـ عند ن ق الةرزل

 عمػاؿ ،طػاع وعزسػ  منػعع ال طاعػا  المػر  منعيػا العمػاؿ ع ىمعميـ 2007اف منػعع مطالػر اعمػاؿ المػر ةػيدميا ارػرانا  
ز ػػؼ ع اليػػاح الي زلػػر العمػػاؿ عػػانعا مػػف الىمػػاؿ الطع ػػؿ الػػذي ادي الػػر مػػدىعر اعرػػاعيـ زمػػا عػػانعا مػػف مطن ػػؽ س اسػػا  الم

علر عحدميـ ع زاف مف اىـ مظاىره انه اض اعداد العماؿ نملؾ العحدا  راـ ر ق معدل  النمػاج اع حمػر ثناميػا نمػا  عنػر ز ػادة 
نػدع   ومعدل  النماج اع حمر ثناميا نما  عنر ز ادة انما  ل العماؿ ع ز ادة اعناء العمؿ ع انه ػاض ال ػر نم  ػل لرم ػاع السػعار

الػؼ عامػؿ  24الػؼ عامػؿ  ػر نيا ػل الثمان نػا  الػر  36ىذا عارحا  ر حالل ةػرزل المحلػل المػر انه ػض عػدد عماليػا مػف حػعالر 
 .2007حمر اعاهر 

ع زػػػذلؾ العمػػػاؿ  ػػػر الةػػػرزا  المػػػر ممػػػ  هيهيػػػميا ارمنطػػػ  مطػػػالنيـ نحما ىػػػل ح ػػػع،يـ ع مزاسػػػنيـ نعػػػد الهيهيػػػل ع 
ىذا ما نارؿ مف ا لو عماؿ الم مععل ال طال ل لاسمن  ع عماؿ المعدا  المل  عن ل  ع (الحعا زالرناح ع )محد دا ال ر الممد ر

راـ انػو لػـ مظػرأ نعػد و را عف م اعمػل ا ػراءا  ه ػض العمالػل  ػر ىػذه الةػرزا  ع  ػر ،طػاع العػامل ف نالدعلػلوعماؿ ازؿ ةن ف
راعيـ زاف نانعا مف مػف مرا ػق الػدعر ال ممػاعر للدعلػل مػق ثنػا  ال اف مدىعر اع ومد را   عىر ل  ر عا،ا  العمؿ المر مظليـ

 ارم اع أسػػعار السػػلق ا ساسػػ لو عن  ػػا  المعلػػ ـ ع اليػػحل عالسػػزنف   عػػؿ نالرػػرعرة أ ػػعرىـ الح    ػػل مػػنه ضو ع ح ػػز واعرػػاعيـ
رعط العمػؿ المػر  عػانر منيػا لد يـ المطالنل نمحس ف أعراعيـو عمطالر عمػاؿ ال طػاع الهػاص زانػ  أ رػا  معن ػرا  عػف إ حػاؼ ةػ

عماؿ ىذا ال طاع زما عنر  ىذه المطالر عف مطعرا  ملحعظا   ر الععى العمالرو  طيػر ىػذا مػثا  مػف المطالنػا  الممعػددة نمزػع ف 
ل اف ن ان لو عىع ل س مطلر إ،مياديو عل  عزس مزسر مناةر س حيػؿ عل ػو العمػاؿو علزنػو سػاح  سػمط ععف النرػاؿ نػو مػف 
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مزاسػػر اغ،ميػػاد ل   مػػا نعػػدو زػػذلؾ ظيػػعر مطالػػر هايػػل نن  ػػل العمػػؿ ع السػػامل المين ػػلو زمػػا حػػد   ػػر ةػػرزل السػػع س أ ػػؿ ال
لألسػػمدةو ع المل ػػ  لانمنػػاه  ػػر مطالػػر ال طػػاع الهػػاص ىػػع م ػػاعز المطالنػػل نمحسػػ ف ا  ػػر الممد ػػرو عىػػع مازانػػ  مػػدعر حعلػػو 

ر ا ساسػػرو زمػػا حػػد   ػػر حالػػل عمػػاؿ ةػػرزل العمػػاؿ لليػػلر ع ةػػرزل الز ػػع  مطالػػر العمػػاؿ لع ػػعدو إلػػى المطالنػػل نمحسػػ ف ا  ػػ
 .الممزاملل نالسع سو ع ةرزل السع دي للزانا  نالعاةر مف رمراف

إف اسممرار الحرزل العمال لو أعطى  ريل   د ل لمطع ر المطالر عمعس عيا  ر نعػض المعا،ػقو   ػر المحلػل إنم ػؿ العمػاؿ 
إلػى المطالنػل نمحسػ ف ا  ػعر ال مال ػل عػف طر ػؽ ر ػق الحػػا ز و2006زنسػنل مػف ا رنػاح  ػر د سػمنر مػف المطالنػل نػأ ر ةػير ف 

و زذلؾ عماؿ الم مععل ال طال ل لألسمن و إنم لعا مف الد اع عف مزاسػر مػا ،نػؿ 2007عندؿ الع نل الدذا  ل  ر إررار سنممنر 
 500عنال عؿ ن حعا  ر مع  ف  وعلر الهرعج علر المعاش المنزر هيهيل ةرزاميـو إلى معا يل س اسا  الةرزل نا نار العماؿ

حمػى ل مػنه ض حػعا زىـ  2007عامؿ مؤ، و ععماؿ المطاحفو إنم لعا مف المطالنل نعدـ ه ض حيل الطحف  ر مارس ع إنر ػؿ 
 .2007إلى المطالنل نر ق الحعا ز ع الرناح  ر أزمعنر 

ل  ػر المعا،ػػق العمال ػػلو عمح  ػػؽ مزاسػر  ػػر المعػػارؾ ا علػى  ػػؤدي إلػػى مطػػع ر عأمثلػل أهػػرا عد ػػدة مؤزػد أف اسػػممرار الحرزػػ
و علزػف ىػذا المطػعر لزاؿ  ػدعر  ػر 2007ل د ةيد  مطالػر العمػاؿ مطػعرا  ملعظػا   ػر يػععد الحرزػل العمال ػل  ػر  .مطالر العماؿ

 ػػدا  منعػػ  علػػى الم ػػاؤؿ نهيػػعص مطػػعر   لػػؾ النرػػاؿ الميػػنعرو علػػـ مظيػػر نعػػد المطالػػر العمال ػػل العامػػلو علزػػف نػػعادر أعل ػػل
المطالر المينع ل إلى مطالر عامل مهص أعراع الطن ل العاملل ززؿو،نؿ مطالنل عماؿ المحلل  ر ال ػاـ اله ػرة نع ػد الم لػس 
 ال عمر لأل عرو عىع المطلر الذا ل  هص عماؿ ازؿ المحلل عحدىـ علزف زؿ عماؿ ميرو زذلؾ إيرار العماؿ علر المطالنل

اف الحرزػػل  .نعػػزؿ ر ػػ س م لػػس الدارةو ع السػػم انل لمطلػػنيـو عىػػع مػػا  ػػد محػػعل  ميمػػا   ػػر ام ػػاة مػػدهؿ العمػػاؿ  ػػر س اسػػل الدارة
عىنػا   ػر أف نرػق  ػر العمنػار أف  .العمال ل ع د  آماؿ زن رة لدا المرا،ن ف ليا  ػر امزان ػل مطػع ر مطالنيػا آل ػاؽ ا ػر محػدعدة

عمػا  2006ل ل ،د مم اعز نزث ر المطالر المر ر عيا العماؿ أن سيـو  ع ر إررار اػزؿ المحلػل  ػر د سػمنر نما ال الررانا  العما
منعو مف سلسلل إررانا   ر ،طاع الدزؿ عالنس ال إرػطر  الدعلػل مهيػ ص  ػزء مػف حيػ لل ن ػق ننػؾ السػزندر ل غسػ اط د ػعف 

الػػدلل و   ػػر الع،ػػ  الػػذي منػػد ق   ػػو الدعلػػل  ػػر س اسػػل الهيهيػػل عىػػع إ ػػراء لػػو أنلػػ   وةػرزا  النسػػ ال المانعػػل ل طػػاع ا عمػػاؿ
مزا ػد حػد    2007زػذلؾ نعػد مع ػل اغرػرانا  العارمػل هػاؿ النيػؼ ا عؿ مػف  .مرطرىا إررانا  العماؿ لدعـ ،طػاع ا عمػاؿ

ع أ ػا  زانػ   .لزما  المع ةػلالدعلل عػف ،ػرر انع ػاد الم لػس ال ػعمر لا ػعر للنظػر  ػر ر ػق الحػد ا دنػر لا ػعر ل مناسػر مػق مسػم
ال اف مػػذزر دعر الم لػػس ال ػػعمر لأل ػػعر  ػػر حػػد ذامػػوو عاحػػد مػػف أىػػـ نمػػا ال المحرزػػا   وميػػدا، ل ىػػذه الميػػر حا  ع نما  يػػا

مرا ػق الدعلػل عػف إ،ػداميا علػر ممر ػر ال ػعان ف المػر ممػس العمػاؿ ز ػانعف العط  ػل العامػل  2007عةػيد نيا ػل عػاـ  .العمال ػل ا ه ػرة
اف ىػػذه المؤةػػرا  مثنػػ  اف مػػا محملػػو   .ل د ػػد ع،ػػانعف المػػأم ف اليػػحرو محػػ  عطػػأة الحرزػػل ال مماع ػػل المػػر ةػػيدىا ىػػذا العػػاـا

  .الحرزل العمال ل مف امزانا  لزاؿ أزنر نزث ر عف ما عنر  عنو
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منتهى منتهى   ييالحركح العماليح وتنظيم نقاتالحركح العماليح وتنظيم نقات

    الصالحيحالصالحيح

عاف المةز ؿ الن انر ال د د 2006نع منر  28لن ان ل  ر المزامف الد، ؽ ن ف انمياء النمهانا  ا عم  ر احم ا ا  اػزؿ  وعا 
ألؼ عامؿ  24المحلل نالممناع عف يرؼ ا  ر أعل  انمداء مف  ـع الثن ف الرانق مف د سمنرو ثـ اغررار عف العمؿ الذي رـ 

  .1994ععاملل  ر مةيد زاف ،د اار عف مير منذ اعمياـ ازؿ ز ر الدعار  ر 

ىذا المزامف  را م س ره مف ،نؿ الحزعمل نػأف المرةػح ف الػذ ف هسػرعا  ػر النمهانػا  الن ان ػل نالةػرزل   عمػعف نػالمحر ض  
ىذا الم س ر ا منر عالممعمر مف  انر الحزعمػل لارػرارو  حمػؿ  .عاغثارة غحراج النا ح ف  ر النمهانا   ر ندا ل الدعرة الن ان ل

 .ا  رمن ا  مف الحزعمل نعدـ نزاىل النمهانا  الن ان ل العمال لعلى رداءمو اعمرا 

 مػػف النػػد ير أف مزػػعف العنايػػر المػػر لعنػػ  دعرا  ، اد ػػا   ػػر اغرػػرار ىػػر ا زثػػر ميػػدا، ل لػػدي العمػػاؿ عمػػف الم ار،ػػل أف  
 لنمهانػػا  الن ان ػػل العمال ػػل دعرةعالعا،ػػق أف مػػا ةػػيدمو ا .مزػػعف ىػػذه العنايػػر ىػػر الهاسػػرة  ػػر انمهانػػا  نيػػا أي در ػػل مػػف النزاىػػل

زا  ػػا  دعف أي إثنػػا  ل رػػح عػػدـ نزاىػػل ىػػذه النمهانػػا  انمػػداء  مػػف منػػق أعػػداد رػػهمل مػػف العمػػاؿ مػػف المرةػػػ ح  2006-2011
  .لانمهانا  عيعل  لعمل ل إعاف النما ال ن سيا

ذا زان  الحزعمل ن سيا اعمر   نعدـ ممث ؿ المنظ ـ الن انر الرسمر للعم اؿ عندما اميمػ  الهاسػر ف  ػر النمهانػا  ن  ػادة عا 
ن مػق المع، عػا   2006اغررانا و  اف العماؿ أن سيـ نػادرعا لمأز ػد ذلػؾ عنػدما ،ػاـ عمػاؿ اػزؿ المحلػل  ػر إرػرانيـ  ػر د سػمنر 

رػرانيـ  ػر لـ  زف ع،عؼ المنظ ـ الن انر الرسمر رد مطالر   .لسحر الث ل مف الل نل الن ان ل المر ع،   رد اغررار العماؿ عا 
الػػدعر ا ساسػػر  ػػر منػػق  1957المحلػػل اسػػمثناء  مػػف معا،ػػؼ المنظػػ ـ الن ػػانرو   ػػد لعػػر المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر منػػذ مأس سػػو  ػػر 

اغرػرانا  أع  رػػياو ع،ػد امملػػ  مار هػو نػػالمعا،ؼ المػر مهلػػى   يػا عػػف مع،ػؼ العمػػاؿ نػؿ ععيػػؿ مع، ػو إلػػى المعاطػؤ المناةػػر مػػق 
عنػدما دعػا ر ػ س الن انػل العامػل للعػامل ف نالسػزل  1986مف رد العماؿ المررن فو حد  ىذا  ر إررار السزل الحد ػد اغدارة عا 
 ."نأ د مف حد د –  يد المررن ف  –الررر على رؤعسيـ "الحد د إلى 

منظػ ـ الن ػانر حمػى ع ر ن س العػاـ ،امػ  الن انػل العامػل لليػناعا  اليندسػ ل ن يػؿ ، ػادا  إرػرار الن ػؿ اله  ػؼ عػف ال  
مر ق عنيـ الحيانل الن ان ل ممي دا  لل نض عل يـو عناغرا ل للمعا،ؼ المناةػرة رػد احم ا ػا  العمػاؿ زػاف للمنظػ ـ الن ػانر معا، ػو 
رد الميالح العامػل للعمػاؿو مثػؿ إيػدار ن ػاف مةػمرؾ مػق ممثلػر ر ػاؿ ا عمػاؿ لمأ  ػد س اسػل الهيهيػل المػر أد  إلػى إىػدار 

مػق ر ػ س م لػس الةػعر عطالنػو  2003عمثؿ الل اء الذي ع ده ع د عف امحػاد العمػاؿ  ػر   وماؿ عالماؿ العاـ على السعاءح عؽ الع
 .دعف اللم ا  لمعارر وو راـ زؿ ما احمعاه ال انعف مف إىدار لح عؽ العماؿ 2003لسنل  12نسرعل إيدار ،انعف العمؿ 

ميػالح العمػاؿ عحػرزميـ أزثػر مػف أف  مسػق ليػا ىػذا المعرػعع علػ س ىػذا  ا مثلل على ع،ػعؼ المنظػ ـ الن ػانر الرسػمر رػد
 .معرعنا على زؿ حاؿ

لػـ  زػف سػعا اممػدادا   2007إف ما م در اغةػارة لػو ىنػاو ىػع أف مع،ػؼ المنظػ ـ الن ػانر الرسػمر مػف إرػرانا  العمػاؿ  ػر  
اغررانا  العمال ل حمؿ المنظ ـ الن انر نةدة رد العماؿ ع ر معا يل  2007طن ع ا  لمع، و مف الحرزل العمال ل منذ مأس سوو   ر 

المررن فو علـ  زمؼ المنظ ـ الن انر الرسمر نعدـ م د ـ أي دعـ أع مرػامف للعمػاؿ  ػر إرػراناميـو نػؿ علػى العزػس ع ػو ليػـ ن ػد 



                                                 مركز الدراساخ االشتراكيح ـ مصرمركز الدراساخ االشتراكيح ـ مصر 

73                                                                                 socialists.net-www.e 

 ػاف المرػػامف الػػذي يػػدر عػػف ةػد دو عىػػا ـ حمػػى المعا،ػػؼ المػر مرػػامن  مػػق العمػػاؿ عاعمنرىػػا مػدها   ػػر الةػػ عف الداهل ػػلو مثػػؿ ن
منظمػػل العمػػاؿ العرن ػػلو عن ػػاف المرػػامف الػػذي يػػدر عػػف المحػػاد الػػدعلر للعمػػاؿو عالمحػػاد العػػالمر لعمػػاؿ النسػػ ال عاعمنرىػػا امحػػاد 

  .ن انا  عماؿ مير مدهؿ  ر الةأف الميريو عزأف المحاد محعؿ إلى عزارة هار  ل

ل ػض إرػرانيـ ع ػدا  رػـ إلػى  انػر ر ػ س الةػرزل  2007لػل  ػر سػنممنر عزاف مف المل   أف الذي م اعض مق عماؿ المح
 "الدعلػل"ال انرل للدزؿ عالنس ال ر  س امحاد العماؿو عزاف ىذا معن را  ح    ا  لدعر المنظ ـ الن انر الميري زممثػؿ ليػاحر العمػؿ 

الممثػػؿ "ف نػػو أي عرػع مػف المنظػػ ـ الن ػانر علػ س العمػاؿو عا زثػػر إثػارة للدىةػل أف الع ػػد العمػالر الػػذي حرػر الم اعرػا  لػػـ  زػ
 .عالذ ف حررعا زانعا ال  ادا  العمال ل المر هسر   ر النمهانا  العمال ل "الةرعر العح د للعماؿ

السمثناءا   ر مع،ؼ المنظ ـ الن انر الرسمر  اء  مف الل اف الن ان ل  ر معا،ق العمؿو  ا نػد مػف ذزػر معا،ػؼ نعػض  
ال ل لل المر انحاز  لمطالر عحرزل العماؿ عزاف منيا الل نل الن ان ل نةرزل المنيعرة أسنان ا عالل نل الن ان ل للطػعر الل اف الن ان ل 

 زانػ  مػثا   ر ػدا   ػر  (طػره عحلػعاف عالسػع س عال طام ػل)الرملرو أما الل اف الن ان ل للةرزا  المانعل للم مععػل اغ طال ػل لألسػمن  
ر للن انػػل  ػػر منظػػ ـ ع، ػػادة العمػػاؿ  ػػر احم ا ػػاميـ عالمنسػػ ؽ   مػػا ن نيػػا  ػػر ممارسػػل را، ػػل للعمػػؿ الن ػػانر ،لمػػا ال  ػػاـ نالػػدعر الح   ػػ
 .نةاىدىا  ر مير

ع،نػػؿ المعسػػق  ػػر محاعلػػل  يػػـ طن عػػل المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر عدعره عمع، ػػو مػػف الحرزػػل العمال ػػل   ػػر أف نةػػ ر إلػػى أف  
ميػػر ،ػػد أمهػػذ  ػػر ندا مػػو مسػػارا  طن ع ػػا   ػػدا و   ػػد ارمػػنط ظيػػعر الن انػػا  منػػذ نةػػأميا نالحرزػػل  ظيػػعر عمطػػعر الن انػػا  العمال ػػل  ػػر

عمق  .ظير  المةز ا  ا عل ل للن انا   ر ةزؿ  مع ا  عرعانط  عمال ل 1899 مق إررار ل ا ر الس ا ر  ر د سمنر  .العمال ل
د  معيػا مأسػ س الن ا ػا و حمػى ظيػر  ػر ميػر أعؿ امحػاد للعمػاؿ يععد اغررانا  العمال ل ع ر الحرر العالم ل ا على مياع

و عمػق مع ػو نرػاؿ الثاث نػا  عا رنع نػا  أزدىػر مػرة أهػرا العمػؿ الن ػانر  ػر ميػر 1924عالػذي حلمػو الم اعمػل  ػر  1921 ػر 
  .عمطعر حمى  اء  ثعرة  عل ع

الس طرة طعاؿ  مرا  نةػعءىا علزػف مظػؿ ىػذه طن عػل ع د ر نالذزر أف الحرزل الن ان ل  ر مير عان  مف محاعل  ال مق ع 
،طعػا  مػق مسػار مطػعر  1957ع مزػف اعمنػار مأسػ س المنظػ ـ الن ػانر الرسػمر محػ  اسػـ امحػاد ن انػا  عمػاؿ ميػر  ػر   .ا مػعر

 ..مف ىذه ا سنار مانسا  مأس س امحاد العماؿ ن سيا ..العمؿ الن انر  ر مير لعدة أسنار

عالػدعر اغ  ػانر الػذي  1956عن رار مف النظاـ الحازـ ع ر العػدعاف الثاثػر علػى ميػر  ػر  1957 ل د مأسس المحاد  ر
المنظػ ـ الن ػانر إذف لػـ  ػأ  نم  ػل مطػعر  .لعنو امحاد العماؿ العرر ساعميا  ػر المرػامف مػق الةػعر الميػري عالع،ػعؼ إلػى  اننػو

ىػذه الطر  ػل  ػر   .اـ الحػازـ   ػأة  رااػا  ن ان ػا  عحػاعؿ سػده عػف طر  مػوحرزل عمال ل أع معن را  عنيا ععف مطالنياو نػؿ ازمةػؼ النظػ
المأس س  عل  المنظ ـ الن انر الرسػمر  حمػؿ دا مػا  نيػمل أنظمػل الحزػـ المممال ػلو  أعرػاء م ػالس إدارا  المحػاد زػانعا نالممػانقو 

  .  ثـ الحزر العطنر الحازـأعراء  ر المحاد ال عمر ثـ المحاد الةمرازر ثـ حزر مير  ر عيد السادا

عمػػف الم ار،ػػا  أ رػػا  المػػر حمليػػا المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر ىػػع  مػػق ةػػهص عاحػػد لمنيػػر ر ػػ س المحػػاد ععز ػػر ال ػػعا  
العاملػل أزثػػر مػػف مػػرةو  نػػدع ىػذا أمػػرا  ار نػػا  عمعمػػا  أف  زػػعف ن ػس الةػػهص ممػػثا  للعمػػاؿ عممػػثُا للحزعمػل  ػػر ن ػػس الع،ػػ و علزػػف 

هر ل  ر الحالل المير ل أف الدعلل لـ مزػف   ػط مؤسسػل س اسػ ل علزنيػا زانػ  يػاحر العمػؿ ا زنػر عا ساسػر  ػر ىػذه المث ر للس
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ال مرا   أالر العماؿ عهايل أعراء المنظ ـ الن انر زانعا إما عمػاؿ  ػر ال طػاع العػاـ المملػعؾ للدعلػل أع عػامل ف نالحزعمػلو عىػع 
 .حر العمؿ  ر ن س الع، ما   عؿ ةهص عاحد ممثُا للعماؿ عيا

عالذي   علنػا نعمنػر مأسػ س امحػاد ن انػا  عمػاؿ ميػر ،طعػا  مػق الحرزػل الن ان ػل عالعمال ػل  ػر ميػرو ىػع أنػو  ػاء نعػد أف 
،طع  الحرزل العمال ل  ر مير مراحؿ ىامل  ر نلعرة عمطع ر حرزل ن ان ل زا ح  نال عػؿ مػف أ ػؿ اسػم اؿ الن انػا  عػف أنظمػل 

 .ال عا الس اس ل على السعاءو ع اء امحاد ن انا  العماؿ ل ع،ؼ مسار ىذا المطعر الحزـ عس طرة

 مزػػعف المنظػػ ـ  .ا مػػر اآلهػػر الػػذي   عػػؿ المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر م م ػػدا  للحرزػػل العمال ػػل ىػػع طن عػػل الي زػػؿ المنظ مػػر لػػو
ف المنةػػع  عالل ػػاف المين ػػلو ع رػػـ نػػعع ف مػػف الن ػػانر الرسػػمر  ػػر ميػػر مػػف ثاثػػل مسػػمع ا  منظ م ػػلو المسػػمعا ا عؿ ىػػع ل ػػا

الل افو الل اف الن ان ل نالمنةع  المر  ز د عدد عماليا على همس ف عامؿو عالل اف المين لو عالمر مرـ عمال   ر منةع  يػد رة 
الل نػل المين ػل للعػامل ف  دا  ل س نيا ل اف ن ان ل أع العماؿ هارج المنةع و مثؿ سا  ر ا  رةو عممأسس على أسػاس  درا ػر مػثُا 

عمرػػـ  ونالن ػػؿ  ػػر محا ظػػل اغسػػماع ل لو عمرػػـ سػػا  ر ا  ػػرة نالمحا ظػػلو أع الل نػػل المين ػػل للعػػامل ف نالننػػاء عا هةػػار نال ػػاىرة
لمسػمعا ا .العامل ف الذ ف  عملعف نالميف المميلل نالمعمار أع الن ارة عا رىا  ر محا ظل ال اىرة عل س  ر ةرزا  نيػا ل ػاف ن ان ػل

ن انل عامل ممعزع عل يا الل اف الن ان ل حسر النةػاط ال،ميػادي أع اليػناعرو  مػثُا  23المنظ مر الثانر ىع الن انا  العامل عىر 
 الن انل العامل للز ماع ا  عالن انل العامل للمنا ـ عالمحا ر عالن انل العامل لليناعا  اليندس ل إلى آهر الم ال و عزؿ ن انػل عامػل

عرػع  21عرع منمهر المسمعا ا علػى ىػع م لػس إدارة امحػاد ن انػا  عمػاؿ ميػر عالػذي  مزػعف مػف  21ا م لس إدارة  رـ لي
ىذا النناء اليرمر  حمؿ م ار،ل ةد دة  ر داهلوو  المسمعا ا عؿ عىر الل اف الن ان لو ممةػزؿ   . مثؿ زا منيـ أحد الن انا  العامل
عرػع حسػر عػدد العمػاؿ نالمنةػأةو عىػع  عنػر  21إلػى  7مػف عمػاؿ المنةػأة ع زػعف عػددىا مػف مف م ػالس إدارا  لل ػاف منمهنػل 

أنيػا ،ػد ممةػزؿ ع  ػا  غرادة العمػؿ عمعنػر عػنيـ إذا  ػر  انمهانػا  نز يػلو  علزػف ىػذه الل ػاف مهلػع مػف أي يػاح ل ن ان ػل ح    ػلو 
نـر ام ا، ل عمؿ  ماع ل أع حمػى مر ػق دعػعا ،رػا  لو  نيػا ل  مثا  ل س مف حؽ الل اف الن ان ل أف منظـ إررار عف العمؿ أع م

معمنػػر ةهيػػ ل اعمنار ػػلو  الن انػػل ىػػر الن انػػل العامػػل ععرػػع الن انػػل منمسػػر عرػػع مو للن انػػل العامػػل علػػ س الل نػػل الن ان ػػلو عالل نػػل 
  .س إدارة الن انل العاملالن ان ل نالمنةأة ل معدع زعنيا عس طا  ن ف عماؿ المنةأة ا عراء  ر الن انل عم ل

 مػف ناح ػل  مممػق نزػؿ اليػاح ا  الن ان ػلو إذ أف الن انػل العامػل  وأما المسمعا المالر  ر المنظ ـ الن ػانر  يػع علػى العزػس 
 ىر المر مدعع لاررار أع معلنو نمعا  ل ثلثر أعراء م لس إدارميا عىر المر منػـر الم ا،ػا  ال ماع ػل عىػر المػر مر ػق الػدعاعا

علزػػف مػػف   وال انعن ػػل أي أنيػػا الن انػػل ال عل ػػلو عمػػف ناح ػػل أهػػرا ل  نمهػػر م لػػس إدارة الن انػػل العامػػل مػػف العمػػاؿ ا عرػػاء   يػػا
ال مع ػػل العمعم ػػل للن انػػل العامػػل عالمػػر مرػػـ ممثلػػ ف عػػف الل ػػاف الن ان ػػل حسػػر عػػدد العمػػاؿ نالمنةػػأة ع نػػدأ العػػدد مػػف عرػػع عاحػػد 

عنػالطنق  ػأي   .عرػع نال مع ػل العمعم ػل مػف ن ػس المنةػأة 35مدرج الممث ؿ حسر نظاـ منازلر عنحد أ،يى عامؿ ع  250ممثا  لػ 
مػػػف  %1نظػػػاـ انمهػػػانر لػػػف  ػػػؤدي إلػػػى ممثل ػػػ ف ح    ػػػ ف عػػػف العمػػػاؿ لم لػػػس إدارة الن انػػػل العامػػػلو إذا زػػػاف المنمهنػػػعف أ،ػػػؿ مػػػف 

معا ؽ عف طر ؽ ميػع د أحػد أعرػاء م لػس إدارة الن انػل العامػل ممػثُا  ػر أما ،مل اليـر الن انر  م لس إدارمو  أمر نال  .ا عراء
 .م لس إدارة المحاد

المث ر للدىةل ح ا  ىنا أف مرطر الدعلل لسمهداـ المزع ر عالسمنعاد للمرةح ف  ر الع،  الػذي  مز ػؿ   ػو ى زػؿ منظ مػر  
الطػانق الاد م راطػر للمنظػ ـ الن ػانر الرسػمر   ػدـ م سػ را   إف  .العمػاؿ ةد د الن رع،راط ل عأنعد مػا  زػعف عػف الةػ ا  ل ناسػمنعاد إرادة

عارحا  لملؾ المسا ل الزن رة ن ف الحرزل العمال ل عالمنظ ـ الن انرو   ر ظؿ منظػ ـ ن ػانر نيػذا الي زػؿ ل  زػعف ن ػاء أعرػا و عرمػعزه 
 . رار عساعميا  زعف إرراء الحزعمل أىـ مف إرراء العماؿ ر أمازنو مرىعنا  نارادة العماؿو علزف الحزعمل مزعف ياحنل ىذا ال
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عا مػػر الثػػانر الػػذي  عزػػس ن سػػو ن ػػعة علػػى طن عػػل المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر ىػػع طن عػػل عرػػع موو  عػػادة مػػا  م ػػاهر رمػػعز 
 ػـ العمػاؿو مػف ح %30مل ػعف عامػؿ ننسػنل م مػرر مػف  4ر5المنظ ـ الن انر نح ـ العرع ل عالذي  يؿ  ػر نعػض م ػد راميـ إلػى 

ع م اهر المنظ ـ الن انر نأف ملؾ النسنل أعلى مف نسنل عرع ل المنظ ـ  ر نلد د م راطر مثؿ  رنسػاو عالحػد   عػف ح ػـ العرػع ل 
  ػػر أل  د ػػؿ طن عػػل العرػػع لو  ػػالح ـ الزن ػػر لعرػػع ل المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر ل  عنػػر نالرػػرعرة عػػف  ماى ر ػػل ىػػذا المنظػػ ـ 

علػػوو  نسػػنل زن ػػرة مػػف العرػػع ل ىػػر عرػػع ل عمػػاؿ ،طػػاع ا عمػػاؿ عال طػػاع العػػاـ عالعػػامل ف نالدعلػػلو عسػػنر ىػػذه عالم ػػاؼ العمػػاؿ ح
العرع ل أف العامؿ زاف  ع،ق مق اسممارة المع  ف  ر العمؿو اسممارة اللمحػاؽ نػالمنظ ـ الن ػانر ع هيػـ الةػمراؾ نعػدىا مل ا  ػا  مػف 

 ل ىػػر عرػػع ل الل ػػاف المين ػػل المػػر أةػػرنا إل يػػا عىػػر أ رػػا  عرػػع ل د مر ػػل زػػؿ ا  ػػرو  عنسػػنل أهػػرا رػػهمل مػػف ىػػذه العرػػع 
عا،ميا نالمنظ ـ الن انر د ػق الةػمرازا و لسػمهراج ا عراؽ الرسػم لو عمػثُا زػؿ سػا  ر ا  ػرة أعرػاء  ػر المنظػ ـ الن ػانر ععلػ يـ 

لن ػانرو ع عػد ىػذا هلطػا  نػ ف دعر المنظػ ـ الن ػانر  ػر الػد اع سداد الةمرازا  لسمهراج المػراه صو عل عا،ػل أهػرا ليػـ نػالمنظ ـ ا
  .عف أعرا و عمحس ف ظرعؼ عمليـو عن ف المره ص نمزاعلل مينل أع عمؿ مع ف

ىزذا  دلر على عرع ل المنظ ـ الن ػانر الطػانق الػعر،ر عالػد مريو عىػع مػا  ظيػر أثػره عنػد حسػـ نمػا ال النمهانػا  نالمزز ػل  
ر مسػمع ا  المنظػػ ـ الن ػػانرو  نسػػنل العرػػع ل الح    ػل  ػػر المنظػػ ـ الن ػػانر مظيػر  ػػر ال طػػاع الهػػاص الػػذي ل ننسػنل زن ػػرة  ػػر أالػػ

م رض عل و العرع ل اغ نار ل أع الد مر لو عنالعزس  سعى عمالو  ر العد د مف المعا،ق لمةز ؿ ن انا  ع مـ المنز ؿ نيـو  ىػذا مػا 
فو عةػػرزل  ػػا ف للمنظ ػػا  نالسػػادس مػػف أزمػػعنر عأمثلػػل أهػػرا زث ػػرةو عالع ػػعد الن ػػانر حػػد  لعمػػاؿ ةػػرزل أعلد ع ػػاد لليػػلر نحلػػعا

و   ر العاةر مف رمراف ح    ع د أزثر مف  ل نل ن ان ػل   ػط  12مينق ل  ع د سعا  1200نال طاع الهاص  زاد  زعف معدـع
ع ػر المحلػل  ع ػد عةػرا  مػف ميػانق الدػزؿ  مينق عل  ع ػد أزثػر مػف سػمل ل ػاف ن ان ػلو 900ع ر السادس مف أزمعنر أزثر مف 

ىذا نا  از ةػد د نعػض مامػح المنظػ ـ الن ػانر   .عالنس ال عالمانس ال اىزة ممنق ال طاع الهاص عل مع د سعا ل نم ف ن ان م ف   ط
 .لوالرسمر سعاء مف  انر نةأمو ععا،مو نالدعللو أع ى زلو عطانعو الن رع،راطر أع عرع مو عالم اؼ العماؿ حع 

إذا زان  ىذه طن عل المنظ ـ الن انر الرسػمر عمعا، ػو مػف مطالػر العمػاؿ عاحم ا ػاميـو  السػؤاؿ الػذي  لػح اآلف ىػع لمػاذا لػـ 
  ػر العمػراؼ نػأف محاعلػل الحرزػل  ..مسمطق الحرزل العمال ل المعن ر عف ن سيا ن ان ا  عمسػمندؿ المنظػ ـ الن ػانر الػذي ل  عنػر عنيػا

غ الن انر عندما ل  ع ػد منظػ ـ ن ػانر أيػا  أسػيؿ مػف محاعلػل الميػدي لمنظػ ـ ن ػانر ن رع،راطػر عمعػادي للحرزػل العمال ل سد ال را
العمال لو ل د م دم  الحرزل العمال ػل نال عػؿ  ػر مراحػؿ مهمل ػل  ػر ام ػاه ننػاء منظ ميػا الن ػانر المسػم ؿ عنػدما لػـ  زػف ىنػاؾ منظػ ـ 

ل ػػرف العةػػر ف ع ػػر ا رنع نػػا و علزػػف هػػاؿ السػػنع نا  عالثمان نػػا  ععنػػدما ةػػيد  الحرزػػل ن ػػانرو حػػد  ىػػذا  ػػر الرنػػق ا عؿ مػػف ا
علزػف ع ػعد منظػ ـ ن ػانر ن رع،راطػر لػـ  زػف المعػعؽ العح ػد لمطػعر  .العمال ل احم ا ا  ،ع ل لـ  ؤد ذلؾ إلػى مطػعر ن ػانر ذع ةػأف

 .دعرا  ىاما   ر م م د العمؿ الن انر ل مرة طع للالن انا   ر ميرو  عا،ا  العمؿ عالنظاـ ال مماعر  ر مير لعر 

  ػد زانػ  الح ػعؽ العمال ػل  ول ػد ةػيد  عا،ػا  العمػؿ  ػر ميػر اسػم رارا  نسػن ا  لع ػعد طع لػل  ػر ظػؿ ى منػل ال طػاع العػاـ
زػاف ال ػرار  م ررة ،انعنا  عننيعص عارػحل عزانػ  ةػرعط عظػرعؼ العمػؿ عاحػدة م ر نػا  ع ف الدعلػل زانػ  ىػر يػاحر العمػؿو   ػد

الس اسػػػر ىػػػع الػػػذي  حسػػػـ   مػػػا  معلػػػؽ نأعرػػػاع العمػػػاؿ علػػػ س الععامػػػؿ ال،ميػػػاد لو أعرػػػحنا ىػػػذا  ػػػر طر  ػػػل معامػػػؿ الدعلػػػل مػػػق 
 ع د ياحر عمؿ  عا و اعمياـ العماؿ نالمدهؿ ا منر عملن ل المطالر  الحم ا ا  العمال ل نع ل ل أمن ل عل س  ا،مياد لو   ا

 ػػرو إذ  عنػػر ذلػػؾ هسػػارة مرزنػػلو زانػػ  الدعلػػل   ػػط ىػػر يػػاحر العمػػؿ الػػذي  ػػعد ال  ػػاـ نػػذلؾ لهلػػؽ السػػم رار عاغ ػػازة مد ععػػل ا 
ا منر عالس اسرو عزعف ،عان ف العمؿ زان  م رر م اي ؿ عا،ا  العمؿ عح عؽ العماؿو   د زاف ح ز المطالر المػر دار  حعليػا 

و "الحػا ز"عماؿ  ر ملؾ ال مرة منير على محس ف ا  ر الممد ػر أع أحػد ننػعدهو الحرزل العمال ل محدعدا  ع،د زان  عادة مطالر ال
 ."....ندؿ الع نلو ندؿ الراحا و ا رناح
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مدطػر ،طاعػا   "مثػؿ نػدؿ الراحػا "عىذه المطالر زان  عػادة مهػص زػؿ عحػدة علػى حػدة عنػادرا  مػا زانػ  أحػد المطالػر  
لر العمال ل عطر  ػل اسػم انل الدعلػل للمطالػر الميػاحنل لل مػق ا منػر هلػؽ  مػعدا  ىذه المحدعد ل  ر ح ز المطا .زاملل مف العماؿ

زذلؾ  عؿ ال ػراغ الن ػانر النػا ـ عػف ع ػعد منظػ ـ ن ػانر مسػم ؿ عد م راطػر معنػر عػف العمػاؿ نػد ا  عػف ع ػعد  . ر الحرزل الن ان ل
مل  ىذا ال ػراغو هايػل عأف دعر الدعلػل ال ممػاعر  منظ ـ أ،ؿ عطأة علـ مردط ررعرا  هايل نعا،ا  العمؿ عالحرزل مف أ ؿ

ف زاف أ ره ممعارق إل أنو زاف  حيؿ على سػلق  زاف  ه ؼ زث را  مف عطأة انه اض ا  عر أع ارم اع ا سعارو  العامؿ حمى عا 
 .مدععمل عزساء ةعنر عسزف منه ض المزل ل عمعل ـ م انر  ننا و

لؾو زاف المنظ ـ الن انر الرسمر  ندع منس ما  مق م مؿ ا عراع على الراـ ع ر ظؿ عا،ا  عمؿ عأعراع ا مماع ل زم
عمنػػذ مطلػػق المسػػع نا  أهػػذ  الظػػرعؼ ممد ػػرو  مػػف ناح ػػل منسػػحر الدعلػػل نةػػزؿ مػػنظـ عممسػػارع مػػف الػػدعر  .مػػف طن عمػػو عمعا، ػػو

ؿ المطالنػػل نز ػػادة ا  ػػعر عر ػػق مسػػمعا   عػػ ال ممػػاعر ع ه ػػض الػػدعـ الم ػػدـ  ػػر السػػلق ا ساسػػ ل عالمعلػػ ـ عاليػػحل عاغسػػزاف مػػا
العماؿ أمرا  ملحا  عل ند ؿ عنوو عمف ناح ل أهرا ممرا ق عا،ا  العمؿ المسم رة عمحؿ محليا عا،ا  السعؽو  هايل نعػد مطن ػؽ 

ل أالػر عالذي ىدؼ إلى عرق اغطار ال انعنر للهيهيل عالمر نمع نيا مـ ن ػق عميػ   1991لسنل  2003،انعف ،طاع ا عماؿ 
مل ػعف عامػؿ إلػى حػعالر نيػؼ مل ػعف عامػؿ   ػط  1ر3عحدا  ال طاع العاـ عانه ض عدد العامل ف  ر ،طاع ا عماؿ مف حػعالر 

 ػػر م انػػؿ ز ػػادة عػػدد العػػامل ف نال طػػاع الهػػاص إلػػى أزثػػر مػػف مل ػػعف عنيػػؼ عامػػؿ حسػػر أر،ػػاـ ال يػػاز المرزػػزي للمعن ػػل العامػػل 
عامل ف  ر ،طاع ا عماؿ عالذ ف  مممععف نعا،ا  عمؿ عأعراع مسم رة نسػن ا  ،ػد أيػنحعا أ،ل ػل عاغحياءو ل  عنر ىذا   ط أف ال

ن ف العامل ف نأ رو علزف أ را  ىذه ا ،ل ل ،د مد ر  ظرعؼ عمليا إذ مزا د  ردعط العمؿ نسنر انه اض عدد العماؿ  ػر ن ػس 
ا  زن ػػرة علػػػى المعػػاش المنزػػرو زػػذلؾ أيػػػنح العػػاملعف  ػػر ،طػػػاع المنةػػأة نعػػد ع،ػػؼ المع  نػػػا  منػػذ نيا ػػل الثمان نػػا  عهػػػرعج د عػػ

  .1991لسنل  203ا عماؿ أ،ؿ اسم رارا  نسنر الميد د المسممر نالهيهيلو عمد  ر عا،ق العمؿ نمع ر ال انعف 

ه ػاض ناغرا ل إلػى ذلػؾ عانػ  عحػدا  ،طػاع ا عمػاؿ مػف اغىمػاؿ الممعمػد لع ػعدو مرمػر عل يػا مػدىعر أحػعاؿ العمػاؿ عان
أ ػػعرىـ نسػػنر مػػدىعر ا  ػػر الممد ػػر  ػػر الةػػرزا  المػػر مسػػنر اغىمػػاؿ  ػػر هسػػا رىاو عزانػػ  م ا ػػأة عنػػدما عػػرض عمػػاؿ المحلػػل 

راػـ ىػذا المػدىعر مظػؿ أعرػاع العػامل ف  . ن و ةػير ا   400 ن و ع 250عز ر الدعار عالمطاحف إ يال  رعامنيـ المر مراعح  ن ف 
مف العامل ف نال طػاع الهػاصو  مسػمعا ا  ػعر  ػر ال طػاع الهػاص  ػذزره ال يػاز المرزػزي للمعن ػل  ر ،طاع ا عماؿ أ رؿ نسن ا  

 ن ػو ةػير ا و عىػذا المسػمعا الممعسػط  ه ػى عراءه الم ػاع  الزن ػر  ػر ا  ػعر  ػر  600 ن ػو أسػنعع ا  أي  175العامػل عاغحيػاء 
ىػذا ا  ػػر   مال ػل علػػ س ا  ػر الن ػػدي الػذي  م ارػػاه العامػؿ  رػػمفالمنةػأة العاحػػدة عالمنةػع  عنعرػػياو زمػا أنػػو  ػذزر المزل ػػل اغ

مثا  أ،ساط المأم نا و ن نما ا  ػعر ال عل ػل المػر  م ارػاىا العمػاؿ  ػر ةػرزا  ال طػاع الهػاص  ػر المػدف ال د ػدة  يػؿ ممعسػطيا 
مػا  ػذزر ال يػاز المرزػزي للمعن ػل مػف انه ػاض ا  ػعر  ػر ال طػاع الهػاص طػعؿ سػاعا  العمػؿو  ز  ن ػو ةػير ا و ع ز ػد 300إلػى 

سػاعل أسػنعع ا و عالعا،ػق أف ،طاعػا  عاسػعل مػف  58العامل عاغحياءو  اف ساعا  العمؿ  ر ال طػاع الهػاص  ػر الممعسػط حػعالر 
سػاعل مميػلل ع،ل لػل ىػر الميػانق المػر م سػـ العمػؿ علػى ثػا  عرد ػا و إرػا ل إلػى  12العماؿ  ر ال طاع الهاص  عملعف لمػدة 

  .ل مع د حما ل ح    ل للعماؿ  ر ال طاع الهاص رد ال يؿو عمنه ض عسا ؿ ا مف اليناعر عالسامل عاليحل المين لذلؾ 

عالػذي زػاف هطػعة زن ػرة علػى طر ػؽ محر ػر  و2003لسػنل  12ىذه ا عراع ساىـ  ر مزر سػيا نةػزؿ مناةػر ،ػانعف العمػؿ  
 ق الحما ل عػف العمػاؿو حمػى حػؽ اغرػرار الػذي مػف الم مػرض أف  عا ػو عا،ل العمؿ عمنح ياح ا  عاسعل لر اؿ ا عماؿ عر 

ل ػد ،ػاـ ،انعنػا ،طػاع  .ع ػر ظػرعؼ عمػؿ زيػذه  نعػدـ م ر نػا  ع ػعد المنظػ ـ الن ػانر  .نػو العمػاؿ ىػذه الظػرعؼ  ػاء م  ػدا  زمػا أسػل نا
،ػا  العمػؿ  ػر ميػرو راػـ أف ىػذه نػا راء مد  ػرا   ذر ػل علػى عا 2003لسػنل  12ع،ػانعف العمػؿ  1991لسػنل  203ا عمػاؿ 
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المد را  زان  محد  منذ  مرة سان ل سعاء  ر ال طاع العاـ أع الهاص إل أف يدعر ال انعن  ف زرس ىذه ا عرػاع عأرػ ى عل يػا 
 .يندل ،انعن ل

رة نسن ا  عىػع ع ر ظؿ ىذه العا،ا    را اغعداد غيدار ،انعف العظ  ل العامل عالذي س أمر على آهر ال طاعا  المسم  
إذ محاعؿ الحزعمل مف هاؿ ىذا ال ػانعف معمػ ـ نظػاـ العمػؿ المؤ،ػ  نالحزعمػل نػدل  مػف المع ػ فو عىػع مػا  و،طاع العامل ف نالحزعمل

  .مل عف معظؼ ععامؿ نالحزعمل 6س عيؼ ناسم رار حعالر 

ى منػػل منظػػ ـ ن رع،راطػػر علػػى الح ػػاة إف المحػػعل  المػػر  ػػر   ػػر عا،ػػا  العمػػؿ  ػػر ميػػر  علػػ  مسػػألل ال ػػراغ الن ػػانر ع  
الن ان ل محسعنل أزثر مف ذي ،نؿو عرنما زاف ، اـ العماؿ نسحر الث ػل مػف المنظػ ـ الن ػانر هػاؿ احم ا ػاميـ نسػنر ع،ع ػو رػدىـ 

علزف  1994ععماؿ ز ر الدعار  ر  1989  د ،اـ عماؿ الحد د عاليلر نذلؾ  ر  وأمرا  ل س نال د د  ر الحرزل العمال ل  ر مير
ال د د ىع انمةار الظاىرة عمطعرىا مما  ؤزد إحساس العماؿ نال راغ الن انرو   د طعر عماؿ المحلل سحر الث ل مػف الل نػل الن ان ػل 

ممهػذىا مػف ،نػؿ الحرزػل العمال ػل  ػر  إلى م د ـ اسم ال   ماع ل عف المنظ ـ الن انر نعد ر ض حؿ الل نػل الن ان ػلو عىػر هطػعة لػـ
 .مير

ىػذه اليػ دل ال د ػدة لعا،ػا   العمػؿو م عػؿ نالرػرعرة المزاسػر العمال ػل  .أدا انسػحار الدعلػل مػف دعرىػا ال ممػاعرل ػد 
هارعل ل س لنيعص ،انعن ل مناةرة عم ي ل لو علزف لمعازنا  ال عا ن ف العماؿ عياحر العمؿو ع ينح ح ز المطالػر العمال ػل 

   .طىع زؿ عا،ا  العمؿ عل س ا  ر الممد ر   

عمػػػف ىنػػػا ع ػػػدنا إرػػػرانا  عمال ػػػل مطالػػػر نمحسػػػ ف ن  ػػػل العمػػػؿ عمحسػػػ ف ا  ػػػر ززػػػؿ عمأسػػػ س ل ػػػاف ن ان ػػػل مثػػػؿ السػػػع س 
ملػؾ المطالػر لػـ مزػف أساسػ ل  ػر الحم ا ػا  العمال ػل مػف ،نػؿو  ف   .لألسمدة عالعماؿ للحد ػد عالػد عرادع عالعطن ػل للحد ػد عا رىػا

عن ػل عنالم يػ ؿو ع ف الدعلػل زانػ  يػاحر العمػؿ ا عؿ  زانػ  مرػمف من  ػذىاو أمػا اآلف يػ ل ملؾ ا مػعر زانػ  محػددة نمػعاد ،ان
الح عؽ العمال ل المر   ررىا ال انعف  ميرر منيا يػاحر العمػؿ  ػر ظػؿ عا،ػا  عمػؿ  د ػدة مهرػق لمػعازف ال ػعا أدا إلػى ز ػادة 

العمػؿ إلػى ،ػعان ف السػعؽ إلػى   ػداف المنظػ ـ الن ػانر الرسػمر ا عناء على العماؿ عمدىعر مسمع ا  مع ةميـو عأدا محػعؿ عا،ػا  
الن رع،راطر عالمانق للدعلل لياح امو المحدعدة  ر ا يؿو عىع ما  مق عاماف ىاماف  ر ع،  عاحدو مطالر ملحل لدي العمػاؿ 

اع ػػل عمنظػػ ـ إرػػرانا  لر ػػق هايػػل نػػا  عر عمسػػمع ا  المع ةػػل عالحػػؽ  ػػر السػػم رار  ػػر العمػػؿ مػػد ق العمػػاؿ لمهػػاذ معا،ػػؼ  م
 .المطالرو ع راغ ن انر زن ر ل  سمط ق المنظ ـ الن انر الرسمر مأله حمى لع أراد

ف زانػ  لزالػ   ػر نػدا مياو منيػا ظيػعر مطالػر   ع ر ظؿ ىذه الظرعؼ ةيد  الحرزل العمال ل ظعاىر ذا  معنى حمػى عا 
زانػػ  مطالػػر مسػػم لل أع مرمنطػػل نمع،ػػؼ احم ػػا ر مػػق مطالػػر  هايػػل نمةػػز ؿ ل ػػاف ن ان ػػل  ػػر ةػػرزا  ال طػػاع الهػػاصو سػػعاء

ا،مياد ل أهراو مف ذلؾ ةرزل ألدعرادع للس رام ؾ نالسع س عةرزل السع سري للزانا  نالعاةر عةػرزل ال زمرعم مػر نالسػادس مػف 
د د نحلعافو نعض ىذه المحػاعل  أزمعنر عةرزل العطن ل للحد د نالسادس مف أزمعنر عةرزل العماؿ للحد د نالسع س عأعلد ع اد للح

 .ن ح نال عؿ  ر مزع ف ن انا  عنعريا لـ  ياد و الن اح نعد

عمػػف النػػد ير أف م اعمػػل ر ػػاؿ ا عمػػاؿ لع ػػعد ن انػػا  م اعمػػل ةرسػػلو ععػػادة مػػا   يػػؿ عمػػاؿ  حػػاعلعف مأسػػ س ن انػػا و  
اطػػؿ أح انػػا   ػػر ،نعليػػا ممػػا  ػػؤدي إلػػى إحنػػاط المحػػاعل  هايػػل عأف المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر ل   ػػدـ دعمػػا  ليػػذه المحػػاعل  ع،ػػد  م

 .ع يؿ العماؿ مثلما حد   ر أعلد ع اد للحد د
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علزػػف ىػػذه المحػػاعل  عانمةػػارىا مؤزػػد نمػػع الػػععر العمػػالر  ػػر ال طػػاع الهػػاص عظيػػعر الحم ػػاج لع ػػعد منظػػ ـ عمػػالر   ػػعد 
 ر الندا ػل لمزػع ف ل ػاف مانعػل للمنظػ ـ الن ػانر الرسػمر علػى معا، ػو  الحرزل ع نظميا ع طعرىاو عحمى إف زان  ىذه المحاعل  مم و

 .عطن عموو  اف ىذا ند ير  نو المنظ ـ المع عد نال عؿو عىذه ىر الهطعا  ال انعن ل لمأس س ن انا 

ف زانػ   ػر نػدا ام  يا علػـ  ظيػر أ  يػا عالظاىرة الثان ل غ  اد ندا ؿ منظ م ل للمنظ ـ الن انر الرسمرو عىر أ را  محػاعل  عا 
عرنمػا زػاف  .إل أنيا معنر عف   داف الث ل  ر المنظ ـ الن انر الرسمرو عمحاعؿ اسمندالو نأةزاؿ مرمنط أزثر نالعماؿ عالحرزل العمال ل

ل ععمػاؿ مػف أ ػؿ ا زثر منلعرا  ىع ال اعل ا  العمال ل المهمل ل مثؿ دار الهدما  الن ان ل عالل نل المنسػ   ل للح ػعؽ عالحر ػا  الن ان ػ
عىػذه ال اعل ػا  المػر مرػـ ، ػادا  عمال ػل عنةػطاء عمػال  ف ميػدؼ نا سػاس إلػر م ػد ـ الػدعـ للحرزػل العمال ػل عممرػامف   .المد  ػر

عامرو إل أنيا ل م دـ ن سيا زند ؿ  معياو عراـ ال ا دة المر م دميا ىذه ال اعل ا  للحرزل العمال ل  ر ةزؿ دعـ ،انعنر عمث   ر عا 
للمنظ ـ الن انر الرسمرو إذ أنيا  ر ا ساس ل مرـ عماؿ المعا،ق العمال ل على أساس العمؿ علزنيا مرـ النةػطاء عال  ػادا  علػى 

 .أساس الىمماـ نالعمؿ الن انر عالعمالرو  ر محاعل  لم د ـ الهنرة عالععر عالمرامف للحرزل العمال ل

رد الميالح العمال ل سما  ارمنط  طعاؿ الع،  نالمنظ ـ الن انر الرسمرو علزػف  إف الن رع،راط ل عالمنع ل للدعلل عالع،عؼ 
المحعل  المر حػدث   ػر الم ممػق ع ػر عا،ػا  العمػؿ زةػ   لػ س   ػط ال ػراغ الن ػانر الةاسػقو علزػف أ رػا  الحم ػاج الملػح لملػ  

دراؾ ليذه الحا ل الملحلو عمحػاعل  أعل ػل لسػد ال  ػعة ىذا ال راغو عنعض الظعاىر المر ياحن  الحرزل العمال ل مؤهرا  معنر عف إ
ذا زانػػ  ىػػذه المحػػاعل   ػػر نػػدا ميا ع يػػعر الحزػػـ عل يػػا إل أف ىنػػاؾ أمػػراف   ػػر عرػػعيما  ػػر العمنػػارو ا عؿ أف  الن ان ػػلو عا 

أنيػا اسػمطاع  م ػاعز الحرزل العمال ل ،د هط  هطعة ىامل على طر ؽ انمزاع نعض الح عؽ ع رريا  نال عة مثػؿ حػؽ اغرػرار ع 
المنظ ـ الن انر ععدـ الهرعع آلل ػا  اسػم عانو عأف ىنػاؾ إدراؾ لل ػراغ الن ػانر عاحم ػاج لسػدهو عا مػر الثػانر ىػع أف المنظػ ـ الن ػانر 
لػػػى النيا ػػػل زػػػؿ محاعلػػػل لسػػػمندالو أع حمػػػى محاعلػػػل مد  ػػػر طن عمػػػوو لػػػ س   ػػػط نسػػػنر  الرسػػػمر عنسػػػنر ن رع،راط مػػػو سػػػ  اـع نةػػػدة عا 

مم ػػػازا  المػػػر  حيػػػؿ عل يػػػا أعرػػػاؤه هايػػػل  ػػػر المسػػػمع ا   العل ػػػاو علزػػػف أ رػػػا   ف المنظػػػ ـ الن ػػػانر الرسػػػمر لزاؿ إحػػػدا ال
عاف المأ  د لس اسػا  النظػاـ  دارة النمهانا  عالحةد   يا عا   –المؤسسا  المر  عممد عل يا النظاـ الحازـ  ر اسم عار ال ماى ر عا 

يدر  ال عان ف المر ا ر  عا،ا  العمؿ نمػا  عنػر نداىػل الحم ػاج لمد  ػر  ػر الممارسػل عالمنظػ ـ  عل س مف المسمدرر أنو عندما
ل ؤزػد الن رع،راط ػل الن ان ػل ع ز ػد مػف ى منػل الم مععػل الن رع،راط ػل علػى المنظػ ـو  1995الن ان  فو  اء معد ؿ مةر ق الن انا  سنل 

ل ػا للمنظػ ـ دعف المػرعر نالمسػمع ا  ا دنػى عمػد الػدعرة الن ان ػل سػنوو عمػنح حػؽ عف طر ؽ إعطاء الحؽ  ر المرةػ ح للمسػمع ا  الع
هرػاعيا آلل ػا  السػعؽ عازنػو مأز ػد الن رع،راط ػل الن ان ػل عسػ طرة   _المرةػ ح لمػف ىػـ  ػعؽ سػف المعػاش  محر ػر عا،ػا  العمػؿ عا 

 .الدعلل على المنظ ـ الن انر

ميػادرة حػؽ العمػاؿ  ػر اغرػرار ،ػد مع مػو الحرزػل العمال ػل نال ةػؿ الػذر قو إف محاعل  الدعلػل الدا مػل ععلػى مػدا ع ػعد 
عنػػدما  ررػػ  ح يػػا  ػػر اغرػػرار مناةػػرة ععلػػى أرض العا،ػػقو عأرامػػػ  زػػؿ مؤسسػػا  الدعلػػل علػػى العمػػراؼ نيػػذا الحػػؽو عنػػػزؿ 

ء اغرػرار زمػا أراده العمػاؿ ا ػر المس علعف للعماؿ عارطرعا غ راء م اعرا  معيـ عدعف مةارزل المنظػ ـ الن ػانر الرسػمرو ع ػا
مةرعط عحمى ةرط أف مزعف أ اـ اغررار إ ازة ا ر مد ععل ا  رو ارطر  الدعلل للمنازؿ عنو علـ  هيـ  ـع إررار مف أي 

  .عامؿ

إف نراؿ العماؿ مف أ ؿ مطالنيـ ال،مياد ل  عليـ  نمزععف الحؽ  ر اغررارو عانمزاعيـ لحؽ اغررار  عليـ ..عأه را
  لسعف إلى ما دة الم اعرا  مػق الدعلػلو عزػؿ ذلػؾ  عػؿ الحرزػل العمال ػل مةػعر نالحم ػاج للمنظػ ـ الن ػانر المسػم ؿ عالػد م راطرو 

ع ػػمح أ رػػا   و لػػـ ممػػأهر محاعلميػػا علزنيػػا لزالػػ   ػػر الندا ػػلو ع ػػمح ذلػػؾ أنػػعار المع،عػػا  عاليػػراعا  مػػق المنظػػ ـ الن ػػانر الرسػػمر
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سػ لل حػعؿ مسػم نؿ العمػػؿ الن ػانر عالمنظػ ـ الن ػانر المسػم ؿ  ػر ميػػرو أسػ لل لػف م ػدـ إ اناميػا سػعا الحرزػػل الطر ػؽ للزث ػر مػف ا 
  .العمال ل ن سيا
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التضامن، من النضال المصنعي إلى النضال التضامن، من النضال المصنعي إلى النضال 

  الطثقيالطثقي

حػؿ نرػال  ىػذه الرا ػل المػى طالمػا ر عػ   ػى معظػـ مرا "المرػامف العمػالر" عد مف أىـ سما  الحرزل العمال ػل الميػر ل 
 .عماؿ مير

ععر   الحرزل العمال ل را ل المرامف  ى أعا ؿ منظ ميا  ر مطلق عةر نا  ال ػرف المارػىو ع ازداد  نةػزؿ عاسػق محد ػدا  
 و ػر ا رنع نػػا   ػػى ميػانق الدػػزؿ عالنسػػ ال نةػنرا اله مػػلو ح ػػ  ةػيد  ىػػذه ال مػػرة زمػػا  ىػا ا  مػػف اغرػػرانا  عالمسػ را  السػػلم ل

يػػندعؽ الهدمػػل اغ مماع ػػل نالن انػػل العامػػل لعمػػاؿ الدػػزؿ عالنسػػ الو عالػػذا زػػاف لػػو إةػػمرازا من يػػا  عػػف إةػػمراؾ  يػػاحنيا مةػػز ؿ
الن انلو عزاف ىذا اليندعؽ ىع العمعد اليلر للعماؿ  ى إرراناميـو عع،  اعم اليـو ع يليـو اع ن ليـ معسػ  او زمػا ةػيد  ذا  

زانػ  المػنظـ الر  سػى لارػرانا  داهػؿ ىػذه الةػرزا و زمػا زانػ  العح ػدة المػى مطلػؽ  المػى "ل نل مندعنى الميانق"ال مرة مةز ؿ 
و ح ف  نل  ياحر ةرزل ما عف عمػاؿ   ػعدعف "طو سعد عثماف"العناف لاررانا  المرامن لو  نحسر المنارؿ العمالى الراحؿ 

منػػدد نمحػػاعلميـ ،مػػق الحرزػػل العمال ػػلو  ػػ علف إرػػرانا  زػػاف سػػرعاف مػػا مةػػير ل نػػل منػػدعنى الميػػانق ناسػػمداؿ ايػػحار ا مػػعاؿ ع 
  .الررار العاـ ن ف عماؿ ةنرا اله مل نأسرىا

مػف ،نػاة  " علنػداـ"حػ ف علػـ العمػاؿ نمػرعر النػاهرة اليعلند ػل  1947عنلػ  ر،ػى الحرزػل المرػامن ل العمال ػل ذرعمػو  ػى عػاـ 
ممثػػؿ عمػػاؿ ميػػر  ػػى المحػػاد العػػاـ للن انػػا و  " عسػػؼ المػػدرؾمحمػػد "السػػع س لم مػػق الحرزػػل العطن ػػل الندعن سػػ لو   ػػاـ العامػػؿ 

نايػػدار ن ػػاف نػػدد   ػػو نالي مػػل العحةػػ ل المػػى منػػعا ىعلنػػدا نمسػػاعدة ان لمػػرا ع رنسػػا ال  ػػاـ نيػػا رػػد الحرزػػل العطن ػػل ا ندعن سػػ لو 
ةػػحف عالم ر ػػ  عالرنػػاط النػػاهرة عسػػرعاف مػػا نظمػػ  حرزػػل عمال ػػلو نمػػدف ،نػػاة السػػع س لمسػػاندة الةػػعر الندعن سػػىو ع،ػػاطق عمػػاؿ ال

عمػرض العمػاؿ طر ػؽ النػاهرة للػرنط علػى اا ريػ ؼ داهػؿ ال نػاةو عذلػؾ علػى الػراـ مػف محػاعل  المػعظ  ف ا  انػر  مماماو نؿ عا 
عأ يػػزة المػػف الميػػر ل لممػػع ف النػػاهرة إل اف العمػػاؿ ر رػػعا ذلػػؾو عاعمررػػعا طر  يػػا عىم ػػعا رػػد ىعلنػػدا السػػمعمار ل عمػػق الةػػعر 

 .الندعن سى المنارؿ

عزما مرامن  الطن ل العاملل المير ل مػق الةػعر الندعن سػى ،ػاـ عمػاؿ مد نػل م انػع ال طال ػل ناغرػرار المرػامنى مػق 
عىػع ن ػس الحػد  الػذا أطلػؽ مرػامف عمػاؿ اػزؿ  1952 ػى عػاـ  "الن را"ع "هم س"عماؿ ازؿ ز ر الدعار نعد اعداـ العاماف 

الػػن ـ "اةػػرةا  ن نمػػا سػػاد اليػػم  زا ػػل المنظ مػػا  ال سػػار ل نمػػا   يػػا المنظ مػػا  الةػػ عع لو   مػػا عػػدا منظمػػل المحلػػل نعػػد اغعػػداـ من
 .عالمى أعلن  إدانميا للمحازمل العسزر ل للعماؿ عاعداـ اثن ف منيـ "ميط ى هم س"و المى زاف  نممى ال يا العامؿ "الحمر

نعػػد يػػم  طع ػػؿ للحرزػػل العمال ػػلو نػػدأ  ىػػذه المع ػػل نعػػد اعميػػاما   عحال ػػا مةػػيد المع ػػل العمال ػػل حالػػل مرػػامف  د ػػدة
نحيػػػػر  ال يػػػػا  الممرػػػػامنل  ػػػػى نعػػػػض ى  ػػػػا  الم ممػػػػق المػػػػدنى عل نمػػػػى الحر ػػػػا  نن ػػػػانمى اليػػػػح   ف  الثمان نػػػػا  الةػػػػي رة عا 

منظمػػا  العمال ػػل الػػذا اممػػد لمسػػعل اةػػير لمةػػمؿ نعػػض ال "اعرا ميػػر"عالمحػػام فوثـ إمسػػع  ىػػذه ال يػػا و انػػاف اعميػػاـ عمػػاؿ 
الدعل ل عنعض منظما  حما ل الن  ل عمناىرل الملع  الن  ىو علعؿ طػعؿ  مػرة العميػاـ زػاف لػو ال رػؿ العؿ  ػى معسػ ق ال نيػل 

ل يـ   .المرامن لو علزف إ م د  المحرزا  العمال ل حرزل المرامف الذام ل مف العماؿ عا 

لحرزػػػا  المرػػػامن ل عهايػػػل      نعػػػد إنػػػدلع مع ػػػل الرػػػرانا   ػػػى أعؿ عمػػػق إرم ػػػاع عم ػػػرة الحم ا ػػػا  العمال ػػػل إزداد  ا
عنػد محاعلػل ادارة ةػرزل  2007زالػذا حػد   ػى  عن ػع  "المرػامف الميػنعى" -اف  ػاز المعن ػر-عزػاف مػف ىػذه المحرزػا  و2007
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نالةػػرزل نالػػدهعؿ  ػػى اعميػػاـ  ن ػػؿ أحػػد ال  ػػادا  الطن ع ػػل نالةػػرزل معسػػ  او ععنػػدىا ىػػدد العمػػاؿ "مطػػاحف  نػػعر ال ػػاىرة عال  ػػزة"
م معح نم ر الةرزل إحم ا ا  على ىذا ال رار مما أهرق اغدارة ع مـ ع،ؼ ،رار الن ؿو ع ر أثناء إررار عماؿ ةػرزل اػزؿ المحلػل 

منععػػ  حرزػػا  المرػػامف مػػف حرزػػا  مرػػامف ذام ػػلو ن  ػػاـ عمػػاؿ ةػػرزل مطػػاحف  نػػعر ال ػػاىرة نعمػػؿ ع، ػػل  2007 ػػى سػػنممنر 
المحلػػلو زمػا ،ػػاـ عمػػاؿ ةػػرزل اػزؿ ز ػػر الػػدعار نايػػدار عػدة ن انػػا  مرػػامن ل دعمػػا غرػرار عمػػاؿ المحلػػلو عمند ػػدا  مرػامن ل مػػق

نمعسػؼ الدعلػػل  ػى ملن ػػل مطػالنيـو ناغرػػا ل إلػػى مرػامف منظمػػا  عن انػا  عمال ػػل دعل ػػلو زاغمحػاد الػػدعلى لعمػاؿ الدػػزؿ عالنسػػ الو 
العررو عالمحاد العالمى للعماؿو عن انا  عماؿ اليحل عالمعل ـ عن انا  عمػاؿ ال طػاع العػاـ  عامحاد العماؿوعالل اف الن ان ل نا طال ا

ل نػػل المرػػامف مػػق "ن نػػعر ا ر   ػػاو ىػػذا ا ػػر مرػػامف زا ػػل المنظمػػا  العمال ػػل مػػف هػػاؿ العمػػؿ المةػػمرؾ عمػػف هػػاؿ مػػا أسسػػعه 
 .د عاليلرعالمى رم  عماؿ مف ةرزا  المطاحف عالسمن  عالحد  "عماؿ المحلل

عممػا لةػؾ   ػػو اف للمرػامف العمػػالر أثػرا زن ػػرا علػر حػػدة اليػراعا  العمال ػػل عمماسػزياو   ػػر إرػرار المحلػػل  ػر سػػنممنر 
 ػر ن ػس الع،ػ  الػذا زانػ  ،ػعا  ا مػف المرزػزي ع ال ػعا  الهايػل محايػر  وو  زان  منياؿ نر، ا  المرامف علر العمػاؿ2007
مزداد حماسل العماؿو ع ػزداد إسػمعدادىـ للمعامػؿ مػق أي ا،محػاـ أمنػرو ع مرم ػق ىما ػاميـ  ورامفع ر زؿ مرة ميؿ رسالل م والةرزل

المعلنو اسممرار اغررار ع ايرارىـ عل وو ىذا نهاؼ اف مع ل المرامف داهؿ أي ةرزل مزعف عا، ػا    ػدا مػف حمػا  الدعلػل ع 
زما أف حما  المرامف مق العماؿ مهلػؽ حالػل إلػزاـ نالمعايػؿ ع  .س  ارأس الماؿ علر ال  ادا  العمال ل سعاء نن ليـ اع  يليـ مع

 .المرامف مق نا،ر المحرزا 

السػزل  )ع مف هاؿ النظر إلى المرا  الذي ينعو العمػاؿ منػذ اغعميػاما  الهمػس الةػي رة  ػر ثمان نػا  ال ػرف المارػر 
إعاةل العماؿ المعم ل فو عم م ق رعامنيـو ع إ يػاليا  ىػال يـو   ر (الحد دو ز ر الدعارو المحللو إسزع ع الحد د ع اليلر نحلعاف

ىذا ناغرا ل لدر ل المنظ ـ الزن رةو الدالنل على معظـ اغحم ا ا  طع لل المدة المر   ـع نيا العماؿو ا ر السػما  العمال ػل المػر 
يػػندعؽ "أع  "يػػندعؽ اغرػػرار"زن ػػرة لمزػػع ف  هليػػنا منيػػا  ػػر ال يػػؿ السػػانؽو  مزننػػا أف نػػرا أنػػو لػػدا الحرزػػل العمال ػػل ،انل ػػل

ا نعد ممسؾ الدعلل نأسال نيا الم ل د ل  ر محاعلل ردع الحرزل العمال لو زال يؿ ع الن ؿ المعسػ  افو أع "المرامف العمالر و هيعي 
 زمػا ذزرنػا عػف مةػز ؿ ع مةػز ؿ ىػذه اليػناد ؽ لػ س نػأمر نع ػد علػر العمػاؿ الميػر  فو  .حمر محاعلل مل  ؽ الميـ الناطلل للعمػاؿ

ع مزننػا أ رػا أف نؤزػد علػر أف العمػاؿ  . ر ا رنع نا  لحما ل عرعا ػل عمػاؿ ةػرزا  الدػزؿ عالنسػ ال "يندعؽ الهدمل اغ مماع ل"
المسػم لل  "رانطػل عمػاؿ الدػزؿ ع النسػ ال"نػدأعا  ػر إدراؾ أىم ػل ىػذه الةػزاؿ مػف هػاؿ سػع يـ  ػر ،طػاع الدػزؿ ع النسػ ال لمةػز ؿ 

 .لل ع المنظ ـ الن انر الرسمرعف الدع 

إف المرػػػامف العمػػػالر ع مطػػػع ر آل امػػػو مسػػػألل مهػػػرج مػػػف حػػػدعد المعػػػاطؼو إلػػػر زعنيػػػا أحػػػد أىػػػـ رػػػرعرا  مطػػػعر الحرزػػػلو 
إلػػى الن انػػلو ع إرػػا ميـ لمطلػػر  2007 الدرػػر الػػذي عا ػػو نػػو عمػػاؿ المحلػػل إحالػػل م مععػػل مػػف ، ػػادا  اغرػػرار  ػػر سػػنممنر 

ع الع، ػل الحم ا  ػل المػر ،ػاـ نيػا عمػاؿ  .زػاف إعػاف مػف  انػر العمػاؿ نالممسػؾ ناغرػرار -عىع مػا حػد –ال راج ال عري عنيـ 
زانػ  معزػس ععػر عمػاؿ ز ػر الػدعار نػأف المزاسػر المػر س حيػؿ عل يػا  2007ز ر الدعار مرامنا مػق عمػاؿ المحلػل  ػر سػنممنر 

دا  المػػر  ػػرا المح  ػػؽ معيػػا زػػاف د اعػػا  عػػف حػػؽ العمػػاؿ  ػػر عمػػاؿ المحلػػل سػػمنعزس علػػ يـو ع مرػػامف عمػػاؿ المطػػاحف مػػق ال  ػػا
،ػد رسػه  أزثػر  2007عالماحػظ أف مع ػل المرػامف المحلػر ع العػالمر المػر إنطل ػ  مػق إرػرار المحلػل  ػر سػنممنر .اغعميػاـ

و أعلػػف 2007عنر ع المرػػرنعف عػػف العمػػؿو  ػػر أزمػػوم ػػاى ـ المرػػامف العمػػالر د،ػػل لػػد يـو  عنػػدما إميػػـ معظ ػػع الرػػرا ر الع ار ػػل
إف نػعادر المرػامف العمػالر نػ ف معا،ػق مهمل ػلو ع  .عماؿ المحلل مرامنيـ معيـو نعد أف أدرزػعا أىم ػل مرػامف العمػاؿ مػق نعرػيـ

ف زػػاف ذلػػؾ  ػػر ندا امػػو ا علػػى–المػر اانػػ  عػػف الحرزػػل العمال ػػل ل مػػرة طع لػػل    ػػمح الطر ػػؽ أمػػاـ معح ػػد الحرزػػل العمال ػػلو  -حمػػى عا 
     .ريا النعضو عىع ما س نعزس إف مح ؽ ععر عمنظ ـ عمطالر الحرزل العمال لعرنطيا ننع
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  ::خاتمحخاتمح

أرػاؼ أنعػادا   2007 ػالنيعض الػذي نيرػمو الطن ػل العاملػل  ػر مسػميؿ  .ل زاؿ ىنػاؾ الزث ػر لنمعلمػو مػف الحرزػل العمال ػل
ر  عما  نعد  ـع ،طاعا   د دة منرـ للحرزػل العمال ػلو عمامح  د دة للحرزلو آل ا   د دة مسمهدميا الطن ل العامللو مطالر ممطع 

 .مرامف  ظير ع مسق ع نةر نامزان ا  معح د الحرزل العمال لو ع راغ ن انر  نمظر المنظ ـ الن انر المسم ؿ

 .مم دـ الحرزل العمال ل نثناميا لمنمزع مزانيا زمعطى أساسر على هارطل المطعر ال مماعر  ر مير

العمال ل أف نم رغ لمم  د الررانا  عالحم ا ا  العمال ل عميع ر نطعلمياو عل س مف ،ن ؿ المعرعع ل  لف  هدـ الحرزل 
و علزف ما  مزف أف ن علو أف ..أف ن عؿ إف الطن ل العاملل اسمطاع  أه را  حؿ معرا  الحرزل العمال لو المنظ ـ عالععر عالمعح دو

ان اميا الرهمل عالمر لـ  مح ػؽ أالنيػا نعػدو اسػمطاع  الطن ػل العاملػل هػاؿ حرزميػا الحرزل العمال ل اسمطاع  أف مزةؼ عف إمز
 .أف م رض ،انعنيا الهاصو عأف م  ز على ال عان ف عاللعا ح المر م  دىا عمحد مف حرزميا

م ملو ال راغ ل د اسمطاع  الطن ل العاملل هاؿ حرزميا ل أف مزةؼ   ط ن اط ،عمياو نؿ عأف مزةؼ أ را ن اط رع يا الم
 .الن انر عا ار المنظ ـ ع مح  الطر ؽ لمعرزل طع لل مف أ ؿ انمزاع الحؽ  ر ن انل مسم لل

ل ػد زةػػ   أ رػػا مطالػػر الرػرانا  العمال ػػل  ػػر رنػػعع ميػر ا عرػػاع الممةػػانيل للطن ػػل العاملػل  ػػر ال طاعػػا  المهمل ػػلو 
لػ  ع ػعد مطالػر معحػدة للطن ػل العاملػل أمػرا  ممزنػا  نػؿ عرػرعريو ل ػد عزة   مةانو ا عراع راـ اهماؼ ال ػعان ف عاللػعا حو ع ع

 علػػ  ع ػػعد حػػد أدنػػى لأل ػػعر  سػػاعا المزل ػػل الح    ػػل للمع ةػػل  ػػر ميػػر ،رػػ ل ملحػػلو ع علػػ  ،رػػ ل المنظػػ ـ الن ػػانر المسػػم ؿ 
عاسػػعا  أمػػاـ الحرزػػل العمال ػػل  محػػ  نانػػا   2007عالػػد م راطر معرزػػل ل م ػػر مػػف هعرػػيا عرعح المرػػامف العمػػالر المػػر ظيػػر   ػػر 

 .لمةعر نن سيا زطن ل عاحدة عاسعل عم املل عممماسزل أ را

ع ر اللحظل المػر ممع ػد   يػا ا عرػاع  ػر ميػر عمطػرح زػؿ مةػزا  السػلطل عالس اسػل عال،ميػاد عا عرػاع ال مماع ػل 
علػػـ  عػػد نعسػػق أحػػد إسػػ اطيا مػػف .يا  ػػر المعادلػػل ررػػ  الطن ػػل العاملػػل نن سػػ.ن سػػيا  ػػر م ػػدما  لمد  ػػر لػػـ  عػػرؼ أحػػد نعػػد ام اىػػو

    .الحسار عند الحد   عف مسم نؿ مير
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  المراجعالمراجع

حصائيات ومعمومات واردة من المصادر التاليةتم اإلعتماد عمى بيانات و   :ا 

 -:الدوريات و التقارير :أوال

 .تقارير مركز أوالد االرض حلقوق االنسان 1

 .دلصريتقارير ادلرصد العمايل و النقايب ا 2

 .2006: 2001تقرير اللجنة التنسيقية للحقوق و احلريات النقابية و العمالية عن االنتخابات النقابية دورة  3

 .2011 :2006تقرير دار اخلدمات النقابية و العمالية عن االنتخابات النقابية دورة  4

 .بيانات من تقارير للجهاز ادلركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء 5

 -:الكتب :ثانيا

 .جويل بينني وزكاري لوكمان، العمال و احلركة السياسية يف مصر، اجلزء األول، مركز البحوث العربية 6

 .طه سعد عثمان، الطبقة العاملة و احلركة السياسية، العروية للنشر و التوزيع 7

 .وق و احلريات النقابية و العماليةاللجنة التنسيقية للحق ،و استشهاد مخيس و البقري 1952أمحد شرف الدين، مذحبة كفر الدوار عام  8

 .اللجنة التنسيقية للحقوق و احلريات النقابية و العمالية ،خالد علي عمر ،العمال و ادلقاومة اإلجتماعية 9

 .رلموعة كتاب، دار ادلصري اجلديد للنشر ،ملحمة عمال الصلب 11

 .القانوينةالنقابات و التطور الدستوري يف مصر، عبداخلالق فاروق، مجعية ادلساعدة  11

 .، أمحد عز الدين، دار الشعب1929-1919تاريخ الطبقة العاملة ادلصرية  12

 .كفاح عمال السكة احلديد، أمحد شرف الدين وإذلامي ادلريغين 13

 .كما تم االعتماد عمي تجميع معظم البيانات من خالل المتابعة الشخصية لممحررين*
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