
  

 
  العمال والنقابات

  

  

  

  سلطة رأس المال 

  ومستقبل  كفاح عمال مصر من أجل النقابات



  

  مقدمة

م أ ا نعل الكلن ريد العم د تش وم عھ يش الي ا نع ارھم،  نن ل وإفق د العصف بك عھ

أمين صحيل ،لفرص عمل اجتماعي، من تأمين :الحقوق العمالية ا ،وسكن ،ت . وغيرھ

ال اص آالف العم اع الخ ي القط ردوا و ف ثلھم ش انعھم، وآالف م ن مص لوا م ي فص ف

اطلين القطاع العام  ى طابور الع وا إل ى المعاش المبكر لينتقل ى الخروج عل روا عل اجب

وا يحتفظون بوظائفھم،  .له في مصر المحروسة ال نھاية الذي ذين ال زال ال ال ا العم أم

  !شھور طوالتتأخر ل ـ حتى األجور ذاتھا أرباح أوال حوافز بيعيشون الجحيم ذاته فھم 

ة دون مقاوم ر ب م يم رس ل وم الش ذا الھج اً أن ھ حيح تمام ي . ص ذات ف فبال

ي  وظ ف كل ملح ة بش رة تصاعدت النضاالت العمالي ع األخي ثالث أو األرب نوات ال الس

ا م يعكس نفسه في تطوير . عددھا وفي نطاقھ ذه التصاعد ل ولكن صحيح أيضاً أن ھ

تخلص من أمراض وانتكاسات تنظيم الحركة العمالية، أو في خلق جيل قي ادي واسع م

ار التي دھست ـ . الماضي ة الخصخصة واإلفق م يوقف عجل واألھم أن ھذا التصاعد ل

  .وال زالت تدھس ـ كل فقراء وكادحي مصر

الصورة  ھذه ـ على وجه اإلجمال ـ ھي صورة أحوال العمال في مصر، وھي

ي ود الت ا وج الي  يكملھ ابي عم يم نق ب دور تنظ ادم يلع لطة اخ مالية والس ذ ولرأس ينف

يتبجح كل  ـ السيد راشد رئيس ھذا التنظيم ـ .بھا في بعض األحيان التفوهقبل  ھمارغبات



  

ل  وم بالتھلي ي ي ة ف ازات الحكوم ادي"إلنج ة واإلصالح االقتص د "الخصخص ، ويمھ

ال وكل " اإلصالحات"األرض لھذه  ديد استغالل العم ا المباشر ھو تش التي كان أثرھ

   .ن في مصرالكادحي

ة المصرية  ة العامل اريخ الطبق ؤخراً في ھذه اللحظة من ت ات  جرت م االنتخاب

ام  ة لع التزوير والشطب وانصراف . 2001النقابي دت ـ ب ي جس ات الت ي االنتخاب وھ

ة ات العمالي ة للنقاب ة الراھن ابيين ـ الحال ادة النق ة الق . العمال وھزال المرشحين وانتھازي

تطيع أن  ا نس ن بينم ال ولك ي نضال عم مات الضعف ف ات بعض س ي االنتخاب رأ ف نق

م  وة، ومن ث اطق ق ات ومن ا فرص وإمكاني مصر اليوم، يمكننا أيضاً أن نفھم من خاللھ

  . واجبات، الكفاح العمالي في المرحلة المقبلة

ذا الكراس القصير دم ھ بة، نق ذه المناس ذا السبب، وبھ م . لھ ا أن نفھ نحاول ھن

ا واصفرارھا ـ بالنضال سوياً كيف يمكن أن ير ات ـ بكل قبحھ تبط النضال داخل النقاب

ة سياسات  ق مقاوم ى طري ع والتشريد" اإلصالح"عل ى . والقم اول أن نطرح عل ونح

اق . بساط البحث تصورنا عن واجباتنا ومناطق قوتنا ومكامن ضعفنا والھدف ھو االتف

ى نوقف سي ى خوضھا، حت دين عل م العمل موح ا، ث ا حول أسس معركتن اسات إفقارن

  .وشل حركتنا



  

ى مدى صفحات الكراس ا سنحاول أن نوضحه عل ا ال نستبق م . ولكن دعون

دفاع  دعونا أوالً نبدأ من البداية ـ من معرفة تاريخ وخصوصية النقابات كجھاز منظم لل

  .عن مصالح العمال، في العالم وفي التاريخ، وفي مصر المعاصرة على وجه التحديد

  

  طة بين العمال والرأسماليةالنقابات والوسا

واه أن دور  تاريخياً حاولت الرأسمالية في العالم كله فرض مفھوم للنقابات محت

ا شأن  يس لھ ات ل ل، وأن النقاب ال وأصحاب العم ين العم النقابة العمالية ھو الوساطة ب

ون ـ. بالسياسة ذا يقول ات ـ ھك ذيالتنظيم  ھي النقاب ر  ال ال  فقطيعب عن مصالح العم

ه ىقتصادية ويسعاال ذا بالفعل .  لتحسين شروط االستغالل ال القضاء علي ولكن ھل ھ

ى عكس كل ھو  دل عل اريخ ي ات؟ إن الت دءوا في إنشاء النقاب دما ب ال عن ه العم ا ھدف م

  .ذلك

دة  ة ع دان أوروبي  ،نشأت النقابات العمالية في أوائل القرن التاسع عشر في بل

ة راعات ھائل االت وص م نض ي خض ك ف ة وذل ة العامل تھا الطبق دة خاض د الولي  ض

ات  .أصحاب المصانع دت النقاب رة ول ان كثي من رحم  اإلضرابات ونضاالت في أحي

ونھم  الكثير منھا العمال، وكان ى أساس ك ال عل نظم العم ينتمون عبارة عن تجمعات ت

دة  ة واح ي وليسلطبق املين ف رد ع ةوا مج ة . مصانع متفرق ي البداي ات وف ت النقاب كان



  

اإلدارة .يز في تنظيمھا بالبساطةتتم م فلم يكن النقابي منفصل عن العمال ومربوط ب ، ول

ل  ة، ب ن السياس دة ع ات بعي ن النقاب ھاتك ري نفس ت ت رة كان ان كثي ي أحي ارض  ف مع

  .تحمي أصحاب المصانع التيللسلطة  سياسي

ال ألنفسھم ـ ه تنظيم العم ي ب ر ـ ونعن ذا التطور الخطي  استخدم في مواجھة ھ

انع أص ال  أدواتحاب المص اب العم ع إلرھ ابييھمالقم مين  .ونق ددوا المنض ث ھ حي

ريد ل والتش ات بالفص ع  ،للنقاب وليس لقم وات الب تخدموا ق راباتواس ض  اإلض وف

ات .االجتماعات النقابية ة  .ولكن العمال استمروا في تكوين النقاب ا التفتت البرجوازي ھن

   !لدور على ذھبها جاءفبعد أن فشل سيف المعز  .لطريق آخر

ا أ فت عليھ ا وأض ت بھ ات، فاعترف تيعاب النقاب ى اس ة عل دمت البرجوازي ق

د ل أال تتع رعية مقاب ادية ىالش ة االقتص دود المفاوض ة أن و ،ح لتھا بالسياس ي ص تنھ

رة. وتھديد استقرار النظام الحاكم دت فك اء بالنضال االقتصادي  من ھنا ول ذياالكتف  ال

ى تحسين شروط االس هيھدف إل ا .تغالل ال القضاء علي د المستمر  ومن ھن جاء التأكي

  .دور النقابة ال يتجاوز دور الوسيط بين العمال وأصحاب األعمال أنعلى 

ورت ـ خاصة في  ات، تبل ة للنقاب وفي نفس الوقت، ومع حصار الطبقة الحاكم

ابيين  ن النق ريحة م ر ـ ش ع عش رن التاس ر الق ي أواخ اش االقتصادي ف ة االنتع مرحل

ابيون ب". بالمعنى السيئ للكلمة"لمحترفين ا مستوى معيشي تميز ھؤالء المسئولون النق



  

اقي  .وظروف حياة وعمل مختلفة عن العمال العاديين فھم غير معرضين للفصل مثل ب

د عن أجر العامل المتوسط، ال، وأجورھم تزي ات  العم أثر بتقلب اتھم ال تت وشروط حي

ابيينكلقد تحول  باختصار،. ظروف العمال ار النق ة  ب ة العامل ة للطبق ادات طليعي من قي

  .بين أصحاب رأس المال والعمال" مميزين"إلى مجرد وسطاء 

إلى مجرد التفاوض الجماعي  النضال السياسيھكذا تقلصت أھداف النقابة من 

ى أن ا على األجر وساعات العمل وما إلى ذلك، مما يعن ال  ـ أصبحتھ ـ في أعين العم

ة تح ذا مؤسسة خدمي رغين للعب ھ ى المفاوضة ومتف ادرين عل ى متخصصين ق اج إل ت

ة  ت الديمقراطي ال وتراجع ن العم ابيين ع ال النق ل النفص الي ازداد المي دور، وبالت ال

  .الداخلية للنقابات

مالية  اً إذن نجحت الرأس روضجزئي ات أن ت زع النقاب ا وتن ا عنھ ك .أنيابھ وذل

دما ن  عن ت م ة لتحول ادة حقيقي خط نضاالت العقي يم س واء وتلج از الحت ى جھ ال إل م

ل  ال داخ دود "العم ةالح ي" اآلمن مالي الت ام الرأس اء النظ دد بق ت و .ال تھ الطبع كان ب

ول ذا التح ن ھ تفيد األول م ي المس ة ھ ة الحاكم تفيد .الطبق اك مس ان ھن ن ك ر لك : آخ

ال من النقابيين التيتلك الشريحة  ،البيروقراطية النقابية حت ـ وأصب انفصلت عن العم

  .بحكم الموضع والواقع ـ تنتمي إلى وسط اجتماعي أعلى



  

ال، إال  أنرغم ف فوف العم ن ص أتون م ؤالء ي ة  أنھ تھم االجتماعي وظيف

اعي  عھم االجتم ة، ووض اطة والمفاوض ة بالوس ن الخاص اھر م ز الظ توى المتمي مس

تقرا عنيقاس  معيشتھم الذي يزيد بما ال اديين، واالس ذي مستوى معيشة العمال الع ر ال

ه  الذييتسم به عملھم  ذي يعيشون في الم المكاتب (ال يتھدد بتقلبات السوق، والعالم ال ع

ات ة واالجتماع ة"المريح ع الشخصيات " الھام ة"م ك .. ") المحترم ل ذل لك ن  جع م

ة "على درجة نقابيين"ھؤالء الموظفين  ة فئ ة العامل م  .منفصلة عن الطبق د صار لھ لق

تمرار  ي اس لحة واضحة ف يمص ع الطبق ام والمجتم ع  النظ م الوض ان لھ ذان يؤمن الل

  .المتميز الذي يحظون به

ير  ا أن نش ة، علين ة النقابي ة ودور البيروقراطي م بشكل أفضل طبيع ى نفھ وحت

ة ه المختلف ي مراحل ي ف راع الطبق ات الص ا بتقلب ى تأثرھ ة ف. إل ة النقابي البيروقراطي

ضغوط من أصحاب . أسفل ضغوط من أعلي وضغوط من: تتعرض لضغوط متناقضة

ال،  في. وضغوط من صفوف العمال ،العمل والنظام الحاكم فترات تراجع نضالية العم

ة تزداد فرص البيروقراطية النقابية في فرض ھيمنتھا على  ةالعمالالحرك ولعب دور  ي

ر انفصاالً  الي تصبح أكث مالي، وبالت ع الرأس ان المجتم ة  صمام أم دة العمالي عن القاع

الوتصير مھ ة أصحاب الم ر لخدم أة أكث رة نضاالت . ي اع وتي ات ارتف ي لحظ ا ف أم

ى  ات والعمال تزداد ضغوط العمال عل ابيينالنقاب نھم ـ فيضطر ،النق اح م من أجل  جن



  

وده ى دوره ووج اظ عل ة ـ الحف ل والدول ع أصحاب العم ات م ي مواجھ دخل ف . أن ي

ون بشكل س المال، فإنما يتحدّ ون حكم رأالتاريخ يسرد لنا كيف أن العمال عندما يتحدّ و

ة نضال  .سرقت منھم التي" مؤسساتھم"أو آخر  ه في قم ى ذروت ويصل ھذا التحدي إل

ذاكبعض  أنحيث  .العمال، أي في لحظة الثورة العمالية ات يمكن أن تصبح آن ـ  النقاب

ة ض وفي حاالت بعينھا ـ د من أدوات تعبئة الطبقة العاملة في معركتھا الشاملة والنھائي

  .مجتمع االستغالل والقھر

دء ـ  عودھكذا ـ و رى أن على ب اتن اعي  النقاب اج مسار سياسي واجتم ھي نت

ر عن  ة"وليست أبداً مجرد تعبي ة جوھري ال يمكن ألحد أن  .رال يمكن أن تتغي" طبيع

ة نشأت  ول أن كل نقاب وري، أو أن يق ر الث ة للتغيي ات بالضرورة معادي ول أن النقاب يق

ھناك تنوع تخلقه الظروف التي تنشأ فيھا النقابات، وفھم ھذا التنوع . طيةكانت بيروقرا

ة  ھو أمر ھام ألي مناضل يريد أن يعرف ـ بالتحديد ـ ماذا سيكون دور النقابات في دول

 ً ا ا . ما في عملية تغيير المجتمع ثوري م تاريخھ ات في مصر، وفھ م النقاب إن فھ ذلك ف ول

  .عمل بشأن الحركة النقابية المصريةوحاضرھا، ھو أمر ھام لفھم ما ال

  

  

  



  

  

  اإلضرابفي مصر النقابات تولد من رحم 

د والجزر في  ھو نفسه إن تاريخ النقابات العمالية المصرية تاريخ موجات الم

ي و  ،الصراع الطبق ه وھ النفس ة العم اريخ حرك ي مصر .ت اه فف ا ذكرن د لم ، وكتأكي

  .اإلضرابمن قلب عديدة حاسمة ـ  في مراحل ـ ولدت النقابات العماليةسابقاً، 

ي  املين ف جائر الع افي الس ة لف ت نقاب ي مصر كان ئت ف ة أنش ة عمالي أول نقاب

ال رداً نشأت ھذه النقابة إ. 1899شركات الدخان عام  ا العم ثر إضرابات متتالية قام بھ

ا أقرب  وكانت في األساسعلى خفض أجورھم،  ا جعلھ رة أجانب مم ال مھ ة عم نقاب

افي . ذات طابع محدود وضيق حرفيين إلى نقابة د لف دما فق ة عن ذه النقاب دثرت ھ د ان وق

  . لحق بصناعة الدخان الذيالسجائر وضعھم المتميز مع التطور التكنولوجي 

ي أتت مع الالبداية الحقيقة للنقابات  أن يمكننا اعتبارو  إلضراباتلموجة األول

رة ن  الكبي رة م ي الفت ى  1908ف ذه ال .1911إل ي ھ رةفف ة  ،فت ة الطبق ب حرك ن قل وم

انھارت  التيوھى النقابة  ،اليدوية الصنائعأنشئت عدد من النقابات أھمھا نقابة  ة،العامل

ام  الذيبعد ضرب اإلضراب  ه في ع اك أيضاَ نقاب .1910قامت ب رام  ةوھن ال الت عم

اإتشكلت في أوج حركة  التيوھى النقابة  ،بالقاھرة ا عم ام بھ ل ضرابية واعتصامات ق

  . وكانوا يمثلون طليعة الطبقة العاملة في العقد األول من القرن العشرين ،الترام



  

تمأل  ة عادت ل ل  إال أن حركة الطبقة العامل دنيا صخباً في أوائ فمع  .1919ال

ورة  ل ث د، خاصة قبي ا ـ ، تكونت1919الموجات المتتالية للم ا ذكرن ة  ـ كم ات قوي نقاب

ذه . عديدة ات النقاوقد اشتد عود ھ يب ورةخضم  ف دة،حيث . الث  نُظمت إضرابات عدي

ى جانب  ل، إل ن أبري ارس وجزء م رام طوال شھر م ال الت ھا إضراب عم ى رأس عل

ة ال السكر بالحوامدي ة وعم ة األميري ر  .إضرابات ومظاھرات عمال المطبع ولعل خي

ان  ورة  ھو البي ذيدليل على تأثير حركة العمال المصريين خالل الث يم ال  أصدره زع

ول"الثورة  دم اإلضراب واصفاً " سعد زغل ال بع ه العم ادي في اهين ة  إي بالبدعة الغربي

ً خاتم فقد كان مجيء وھكذا،  !"على الرعاع أن يعودوا للمنازل" :قوله بمأثورة شھيرة ا

دة  أصحاب من الطبقة العاملة إلى ساحة الثورة يقلق مضاجع أصحاب المصالح الجدي

افوا  .رأسماليينوعمل  د خ اھير أنفق وم الجم ة الع ،تق ا الطبق ة الناھضة،وفى قلبھ  مالي

دأت كنضال باإلطاحة بھم  ة التي ب ضد االستعمار " وطني"في غمار تصاعد المعرك

  .البريطاني

اتو ،العمال بسالحھم المتمثل في اإلضراب تمسك   .استمروا في تشكيل النقاب

ث  وينحي ادوا تك ال نقا أع ة عم رامب وين ن ،الت ب تك ى جان ةإل ال الطباع ات لعم  ،قاب

ات في  أخرى في ونقابات اء، بحيث وصل عدد النقاب اء والم از والكھرب قطاعات الغ

ل  90إلى نحو  1921 ة  21نقابة مقاب ة فقط في بداي ات . 1919نقاب ووسط سيل النقاب



  

ون ام للعمل" واإلضرابات، تّك اد الع ذي" االتح كندرية 21ضم  ال ة باإلس ذي و ،نقاب ال

أول انتھي إلى تكو ط نفسه ب ين االتحاد العام لنقابات عمال مصر، وھو االتحاد الذي رب

اريخ مصر المعاصر ة في ت وھو  ،حزب يدافع عن االشتراكية ومصالح الطبقة العامل

  ".الحزب الشيوعي"الحقاً إلى  اسمهالحزب االشتراكي الذي تغير 

ير د الس م الولي د تعل ة  !لق ة العامل ت الطبق رية عرف ق اإلالمص راب طري ض

ابي  يم النق ديمقراطيوالتنظ ثالً , ال ي مم يم السياس ق التنظ رف طري دأت تع ل وب ي  ب ف

يوعي زب الش ه. الح عد ورفاق زع بس تبد الف ا اس روش  .ھن ھم وع د أصبحت عروش لق

ماليين اعيين والرأس ددة،  اإلقط ة اإلضرابات مھ د موج يخاصة بع اد  الت ا االتح نظمھ

ي نھا يوعي ف زب الش ات والح ام للنقاب ات  1923 ةيالع ر الزي كندرية وكف ي اإلس ف

ديرات وفق تصل وخاصة بعد أن تصاعدت االحتجاجات العمالية ل, والقاھرة بعض التق

رة من  200نحو  مشاركةإلى  ا . 1924ـ  1921ألف عامل في إضرابات في الفت ھن

ات  ام للنقاب اد الع قامت البرجوازية المصرية بقيادة سعد زغلول بضرب وتصفية االتح

اوالح يوعي وسجنت قياداتھم ى ل .زب الش مالية المصرية الحرب عل ت الرأس د أعلن ق

سيناريو الرأسمالية الغربية في  ليستعادالوليد،  اوحزبھ االطبقة العاملة ممثلة في نقاباتھ

ات  ام للنقاب اد ع وين اتح ن تك د ع زب الوف ن ح ث أعل ة، حي ات العمالي رويض النقاب ت

  .خاضع له وتحت سيطرته



  

النحاس باشا وفرض السيطرة اإلدارية على 
  النقابات

بعـــد عـــودة حكومـــة الوفـــد بقيـــادة النحـــاس باشـــا علـــى 
أصــدرت  1942فبرايــر  4أســنة حــراب اإلنجليــز فــي 

، 1942لســـنة  85رقـــم قـــانون االعتـــراف بالنقابـــات 
الحصـول  أوالً  :وذلك لضرب عصفورين بحجر واحـد
تهدئـة األوضـاع  على تأييد العمـال كجـزء مـن عمليـة

مـــــن أجلـــــه أعـــــاد  الـــــذيفـــــي مصـــــر، وهـــــو الغـــــرض 
شد لجـام الطبقـة  وثانياً . اإلنجليز الوفد لمقاعد الحكم

أنيابهــــــا، وكــــــبح  تكشـــــف عــــــنبــــــدأت  التــــــيالعاملـــــة 
حيــث  .محاوالتهــا لتكــوين نقابــات مســتقلة وديمقراطيــة

حرم هذا القانون فئات واسعة من العمـال مـن تكـوين 
لحكومـــة ومـــوظفي الخـــدمات مثـــل عمـــال ا ،النقابـــات

مــــن ســــكك حديديــــة وتلغــــراف وتليفونــــات، كمــــا حــــرم 
الطبقــــة العاملــــة مــــن تكــــوين االتحــــاد العــــام لنقابــــات 
العمــال، وأخيــرًا فــرض الســيطرة اإلداريــة علــى تكــوين 

 .النقابات 

إال  .حتى يتعافوا من آثار ضربة الوفد الموجعةنسبياً ال فترة طويلة العم احتاج

وال  ب والمصريين ط ل األجان تمرار صراعھم ضد أصحاب العم ي اس ذا ال ينف أن ھ

ا  كل ھذا. نقاباتھم كانت غائبة بفعل فاعل بالرغم من أنالثالثينيات،  تبينم أحزاب  كان

ى تكوين نقا تتنافس علىالقصر والوفد واألمراء  ة عل بات عمالية من باب فرض الھيمن

  .حركة العمال

ة  .ولكن سرعان ما انقلبت األوضاع مع بداية األربعينيات   فمع تصاعد حرك

ة  ات ـخاصة في قطاع النسيج ـ اإلضرابات العمالي ات  :كانت السماء تمطر نقاب نقاب

يس من  قادمة من صفوف العمال، ول

ات ور ردھ ك أن . القص نوات ذل س

ت  اتاألربعيني ارك كان نوات المع س

ر ضراوة  ة األكث ةالعمالي ي  وجذري ف

  . تاريخ الطبقة العاملة المصرية

ة  ادة الطبق ز قي ل مرك انتق

العاملة المصرية في األربعينيات من 

ال  ى عم ال المرافق والخدمات إل عم

وجات ناعة المنس اض  .ص ث خ حي



  

وقھم اً عن حق ة دفاع ذه الصناعة نضاالت بطولي ال ھ ان لن .عم يج وك ال النس ة عم قاب

الميكانيكي في شبرا الخيمة دوراً بارزاً  في قيادة إضرابات ضخمة في النصف األول 

ة إسماعيل صدقي قامت في  ى أن حكوم ات، حت ل  28من األربعيني بحل  1945أبري

دة . النقابة ا إضراباً استمر لم د عودتھ اير  19وقادت النقابة بع اً في ين  في .1946يوم

ة  ـ 1946ـ  ك العامذل ة في المحل وق بحر من اإلضرابات العمالي وم ف كانت مصر تع

ات، . الكبرى وشبرا الخيمة واإلسكندرية  د النقاب ذه اإلضرابات كانت تول ومن وسط ھ

ينوأبواق القصر  لقد طار صوابحتى  ى أم ين وعل ل مصطفي أم ال مث ، أصحاب الم

  !!تغرق مصر ي تكادالتيصرخون محذرين من طوفان اإلضرابات والنقابات  وبدءوا

دة  ات من في ھذه السنوات المجي ة تضم في صفوفھا  210زاد عدد النقاب نقاب

ا 1949نقابة في عام  500إلى حوالي  1944آالف عامل في عام  103 ، كانت معظمھ

اة السويس انيكي  .في القاھرة واإلسكندرية ومنطقة قن ال النسيج الميك ة عم وكانت نقاب

  . عاملألف  150وحدھا تضم نحو 

افس  ال أن تن ة العم م حرك ن رح ة م ات الخارج ذه النقاب تطاعت ھ ات "اس نقاب

ة  "األحزاب ا األحزاب الموالي ا فيھ ت، بم الموجودة على الساحة السياسية في ذلك الوق

ر  اعدة أوللقص رية الص مالية المص م.  للرأس رب معظ ن ق رغم م ي ال ات  وعل النقاب

ول وربمن  المنظمات الشيوعية ـ  المستقلة ا يكون من األدق أن نق ا من  بسببم قربھ



  

يوعية ات الش ا ـ  المنظم ب و ،رفضتإال أنھ ا أغل ةمعھ ادات العمالي أن تخوض  ،القي

رية،  ة المص د البرجوازي ة ض ى النھاي راع حت ك الص ط وذل بب الخ وطني"بس  "ال

ه ا ذي تبنت ي ال ذير الصراع الطبق رافض لتج يوعية ال ات الش يلمنظم ادات  كانت الت قي

  .بھاال مرتبطة العم

ة  د أن نجحت الطبق ينات، وبع ة الخمس ال في بداي في أوج لحظات نضال العم

اً  العاملة أن تھز مرة أخري بقوة التوازنات السياسية الفاسدة، وبينما كانت السلطة ـ وفق

ا ار ..  لتعبير محمد حسنين ھيكل ـ ملقاة على قارعة الطريق ال تجد من يتلقفھ في غم

ة  .يش من الثكنات ليستولي على السلطةخرج الج ھذا كله ة الحرك وكان ھاجس مواجھ

اعدة ھاجس ة الص ً العمالي يا ادم اً أساس كر الق اتيللعس ن الثكن رد  .ن م ان ال ا ك ن ھن وم

دوار في أغسطس  ر ال ال كف ل من شھر من  1952الوحشي على إضراب عم د أق بع

ة الضباط د، و. حرك ن حدي د م ع اإلضراب بي م قم ث ت م حي ل قت ة تحوي ه للمحكم يادات

  . أصدرت الحكم باإلعدام على العاملين خميس والبقري التيالعسكرية 



  

  عبد الناصر والنقابات العمالية
ســـعي النظـــام الناصـــري علـــى مـــدي ســـنوات الخمســـينيات 

ـــ وقــد أكمــل مهمتــه بــين أواخــر  !كــة النقابيــةالحر  "تطهيــر"ل
الخمســـينيات وأواســـط الســـتينيات بتحويـــل الحركـــة النقابيـــة 

ــــة ــــى جــــزء مــــن جهــــاز الدول عبــــد  أصــــدرفــــي البدايــــة  .إل
ابتــــدع  الــــذي 1952لســــنة  319القــــانون رقــــم  الناصــــر
األولــي فــرض : علــى الحركــة النقابيــة كانتــا وبــاالً  ينبــدعت

قابـــــات، والثانيـــــة مركـــــزة نظـــــام العضـــــوية الجبريـــــة فـــــي الن
عـــدم جـــواز تكـــوين القـــانون حيـــث فـــرض  ،الحركـــة النقابيـــة

أكثر من نقابة واحدة في المنشأة وعدم جواز تشـكيل أكثـر 
ثــــــم تــــــال ذلــــــك بــــــالقرار . مــــــن اتحــــــاد عــــــام واحــــــد للعمــــــال

أشـــــترط عضـــــوية  يالـــــذ 1958لســـــنة  8الجمهـــــوري رقـــــم 
بعـد  االتحـاد القـومي ثـم االتحـاد االشـتراكي(حزب السـلطة 

 91ثـم جـاء القـانون . للترشيح فـي أي منظمـة نقابيـة) ذلك
المعروف بقانون العمـل الموحـد ليعطـي وزارة  1959لسنة 

العمـــل صـــالحيات بـــال حـــدود للتـــدخل فـــي شـــئون وأعمـــال 
إلــى  1500التنظــيم النقــابي، وتخفــيض عــدد النقابــات مــن 

وقــــد تــــم . 1964نقابــــة عامــــة فــــي ســــنة  25ثــــم إلــــى  64
حتـــى  1964ابـــات النقابيـــة تمامـــًا مـــن عـــام تعطيـــل االنتخ

1971. 

ة ات العمالي ى النقاب كر إل ت العس م التف فيتھا،  .ث اموا بتص ث ق دءواحي ي  وب ف

ابي  ،فرض العناصر الصفراء والخائنة على قياداتھا ى حد وصف النق ا أدى عل وھو م

ةعسكرة الح"اليساري عطية الصيرفي إلى  ة الجيش ."ركة النقابي  ،حيث سارت حرك

د الناصر في  ائي،  1954بعد انتھاء الصراع بين أجنحتھا وانتصار جناح عب بشكل نھ

واء ق احت ي طري ة ح ف ة الطبق رك

ة  اه خدم ي اتج ة وحصرھا ف العامل

لطة اح . الس ى نج اعد عل د س وق

سياسات النظام الناصري االنتعاش 

ذياالقتصادي  ه االقتصاد  ال ر ب م

ينيات الع ي الخمس المي ف

ا  و م تينيات، وھ احوالس د  أت لعب

ازالت  د من التن الناصر تقديم العدي

ال  بيل المث ي س ة، عل ة العامل للطبق

وفير  األجورمنع الفصل وزيادة  وت

  .الخ …السكن للعمال

ذا  ام  ،ھك ل النظ ى ظ وف



  

ل ومندمجة في أجھزت ة ب ى الدول تندة عل دة مس ة العتي ا الناصري، نشأت البيروقراطي ھ

ة اً عن القاعدة العمالي ه إال .ومنفصلة تمام ذا الب أن ز ھ ا اھت د نسرعان م ابي بع ان النق ي

ة  ام الناصري عقب ھزيم ة النظ رحيث  .1967أزم م  أظھ رة أخرى وجھھ ال م العم

وان،  التي 1968النضالي في مظاھرات  كقادھا عمال حل د ذل م توالت بع إضرابات  ث

  .العمال في شبرا والمحلة

عبد الناصر، وتولي السادات مقاليد السلطة، قام األخير باإلعالن عن  بعد وفاة

ة  ة العمالي ات النقابي راء االنتخاب يإج ن  الت ة م ه 1964كانت معطل ي إطار محاولت ، ف

ى صبري"جذب العمال إلى تأييده في صراعه ضد مجموعة  ا  التي" عل انقض عليھ

بما ال تشتھي سفن السادات، حيث ولكن االنتخابات النقابية جاءت . 1971مايو  15في 

زة % 80ر  في ھذه االنتخابات إلى نحو يوصلت نسبة التغي من عضوية اللجان واألجھ

ات. النقابية ا دخل  .واستطاع اليسار أن يحصد مقاعد غير قليلة داخل النقاب وسرعان م

ل  ار داخ ر اليس ع عناص ة م ي مواجھ ادات ف اتالس ن . النقاب ة م ابيع قليل د أس فبع

ه سياسات  1971تخابات، وفى أغسطس االن تنكر في اً اس أصدر اتحاد عمال مصر بيان

ر التي اإلرھاب اه اليسار السوداني ياتبعھا النمي د خمسة  .ـ صديق السادات ـ تج وبع

ن ضرورة إجراء  ات حيث أعل ي النقاب ان التقي السادات مع ممثل أيام من صدور البي

  !"المريضة"و" المستقطبة"عناصر تطھير منظم لصفوف الحركة النقابية من ال



  

  السادات والنقابات
مـــــع تصـــــاعد الحركـــــة العماليـــــة فـــــي منتصـــــف 
السبعينيات، قام السادات بإصـدار قـانون يـؤمن 
لعناصــــــــره إحكــــــــام الســــــــيطرة علــــــــى النقابــــــــات 

 الــذي 1976لســنة  35العماليــة، وهــو القــانون 
 المنشــآتنــص علــى عــدم الســماح للعمــال فــي 

عـامًال بتأسـيس  50ل عـدد عمالهـا عـن يق التي
، إلى جانب تحويل معظم مصنعيةلجان نقابية 

صـــالحيات اللجنـــة النقابيـــة إلـــى النقابـــة العامـــة 
إلـى  ،)يسهل علـى النظـام السـيطرة عليهـا التي(

جانــب الــنص صــراحة علــى حــق المــدعي العــام 
بــاقتراح حــل تنظــيم نقــابي فــي حالــة قيــام النقابــة 

اولــــة القضــــاء علــــى أحــــد ببــــث الكراهيــــة أو مح
الطريـــق علـــى  ليقطـــع )!!( الطبقـــات الموجـــودة

دل وقــد ُعــ. هيمنــة اليســار علــى اللجــان النقابيــة
 1980لسـنة  1 منه وهو القانون أالقانون بأسو 
الشخصـــــــية االعتباريـــــــة للنقابـــــــة  ىالـــــــذي ألغـــــــ

المصــــــنعية وفــــــرض الوصــــــايا الكاملــــــة للنقابــــــة 
وزارة  عـن وصـاية فضـالً  ،العامة واالتحاد العام

كمـــــا أصـــــر . علـــــى نقابـــــات المصـــــانع ،العمـــــل
ـ علـى إضـافة بنـد إعطـاء  السـادات ـ شخصـياً 

المـــــدعي االشـــــتراكي ســـــلطة االعتـــــراض علـــــى 
المرشحين للتنظيمات النقابيـة فـي قـانون حمايـة 

 !   الجبهة الداخلية الشهير

كتشف القد ف .وجھه الحقيقي في مواجھة ممثلي العمالعن السادات  أسفرھكذا 

دده مإعطاء العمال حرية اختيار  أن ا كانت تھ مثليھم يھدد كرسيه، مثلما ـ بل أكثر ـ مم

  .فقرر أن يكشر عن أنيابه ،"على صبري"مجموعة 

 ةمن مواجھ ينتھي السادات يكدلم و

ر ال ارية العناص ةاليس تح هللا  ،نقابي ل ف مث

ى وجد  محروس وعبد العظيم المغربي، حت

ام العمالق  ه أم ذينفس م ال ن القمق  .خرج م

يالد  ة م ة معلن فقد توالت اإلضرابات العمالي

حركة جديدة، خارجة ھذه المرة من مصانع 

وان  يحل ئت الت ينيات  أنش ي الخمس ف

تينيات د .والس ال الحدي راب عم ان إض  فك

طس  ي أغس لب ف و 1971والص ، وھ

ال قطاع  الذياإلضراب األول  ه عم وم ب يق

وان ي حل ية ف ذا . الصناعات الھندس ن ھ أعل

ن ة  اإلضراب ع دة للطبق ة جدي يالد طليع م

وال  ة ط ة العمالي ادت الحرك ة ق العامل



  

بعينيات ان إضراب .الس د والصلب ك ة  الحدي ة العامل تعادة الطبق ة إعالن عن اس بمثاب

ل . رابسالح اإلضل ولكن المفارقة ھذه المرة أن النقابات لم تولد من رحم اإلضراب، ب

ة ات الدول نظم  .على العكس وقف العمال المضربون في وجه نقاب كانت اإلضرابات ت

وفى حالة وقوف . وفى بعض األحيان في مواجھتھا ،بعيداً عن النقابات واللجان النقابية

ة بعض أعضاء اللجان النقابية مع اإلضراب د الدول أتھم جاھزة عن العزل  :كانت مكاف

  !والسجن والتشريد

وكما ذكرنا، كان إضراب الحديد والصلب مجرد إشارة بداية لدورة جديدة من 

الي ال العم اعد النض ت. تص ل تل رابات  فبالفع ن اإلض لة م راب سلس ذا اإلض ھ

اء اإلسكمنھا إضرابات والمظاھرات العمالية  ال مين ندرية في عمال شبرا الخيمة وعم

بعينات تشھد  .1972 ا الس ذ ثم تواصل النضال حتى رأين ر مسبوق من الي غي زخم عم

لطة كر الس ولي العس ار  .ت ع نھ ث طل اير  1حي ربون  1975ين وان يض ال حل وعم

ال  ،ويتظاھرون ضد الحكومة مطالبين بإقالتھا ة وعم وتضامن معھم عمال شبرا الخيم

اب"ورغم . ىالمحلة الكبر ة "أني يالسادات  ديمقراطي اد الت ال وقي يھم في يطالت العم

ام  وال ع راب ط ى درب اإلض ارت عل ة س ة العمالي رابات، إال أن الحرك ذه اإلض ھ

ال النصر في ھذا العام حيث أضرب  .1976 وان وعم ة في حل عمال المصانع الحربي

  .للسيارات وعمال النقل العام



  

اير  19و 18وكانت انتفاضة  ذروة  1977ين ة نقطة ال ة بمثاب ة الطبق في حرك

ام  .العاملة المتصاعدة في السبعينيات ال حيث ق وان في عم التوقف عن  18حل اير ب ين

ة  .العمل بعد قرار الحكومة برفع األسعار وفى اليوم التالي انتشرت المظاھرات العمالي

برا  وان وش ال حل ان لعم ات المصرية، وك م المحافظ ي معظ يم ف ي الھش ار ف ل الن مث

ذه االنتفاضةوالترسانة البحري ر في ھ ى  يالت ة الدور األھم واألكب تراجع السادات عل

  . ثرھا عن قرارات رفع األسعارأ

ا  ا اتسمت الحركة العمالية الصاعدة في السبعينيات بعدة سمات، لعل أھمھ ـ كم

ين ة ب اعد المواجھ و تص ً ـ ھ ابقا ا س ة ذكرن ة النقابي ة  البيروقراطي دة العمالي والقاع

ام دان االأ. الغاضبة اد الع ال تح رة واصفاً للعم ك الفت ة في تل ع اإلضرابات العمالي جمي

ىلقلة وال مسئول غير واع  عمل بأنھا إياھا ال منحرفة مندسة عل ى جانب. العم ذا إل  ھ

ة ذات التأثير السلبي التخريبي"إدانة النقابات العامة لإلضرابات  ة الداخلي  !"على الجبھ

ع الملموس ـ وبصدد كل إض ى حدة ـ وفي الواق ة لكانت مواقف اراب عل لجان النقابي

ه وأ ،تتنوع ما بين إدانة اإلضرابالمصنعية   أو في ،التردد واالنقسام حول الموقف من

  . ـ وفي حاالت محدودة ـ تأييده تأييداً خجوالً غير واثق أحسن األحوال

د، ترقب العمال سياسة الحاكم الجدفقد بعد انتقال مقاليد الحكم لمبارك، أما  مي  ث

لفه ى درب سياسات س ير عل ه يس رة قصيرة ان د فت ع بع زاعسياسات  :أدرك الجمي  انت



  

  مبارك والنقابات واالنتخابات النقابية
لســـنة  12جـــاءت فـــي القـــانون رقـــم  التـــيالتعـــديالت  أهـــمأحـــد  

كانــــت اختصــــاص مجلــــس إدارة النقابــــة العامــــة بفصــــل  1995
يــة العضـو النقـابي بأغلبيـة الثلثـين دون عـرض أمـره علـى الجمع

من ناحية أخري سـمح نفـس القـانون . النقابية هالعمومية لمنظمت
فـي النقابـة العامـة  إذا ـ تحال إلى المعاش التيللقيادات النقابية 

بــأن ترشــح نفســها فــي انتخابــات  ـ للمعــاش إحالتهــاخــالل وقــت 
وذلك حتى يتسنى للسيد راشد ورجالـه البقـاء . المنظمات النقابية

فـي نفـس الوقـت، فـرض القـانون . لى األبـدفي مواقعهم النقابية إ
الـــذي وضـــعه نظـــام مبـــارك علـــى العمـــال تقييـــدات علـــى إنشـــاء 

فقد نص القانون علـى عـدم جـواز تكـوين لجـان نقابيـة . النقابات
 250فـــي المصـــانع والمؤسســـات التـــي يقـــل عـــدد عمالهـــا عـــن 

عامل، وهو ما يزيد بخمـس مـرات عـن العـدد المقـر فـي القـانون 
).املع 50(السابق 

ال لم م العم ن ف ز م ال لءالخب حاب الم روش أص ة . ك اعد األزم ع تص ذلك، فم ول

دداً  رك مج ي التح ة ف ة العامل دأت الطبق ات ب ي منتصف الثمانين ت ف. االقتصادية ف كان

ة و يج بالمحل ال النس رابات عم كو والإإض ةس كك الحديدي ا س ة  .وغيرھ ل أھمي ولع

ة للخروج عن التنظيم اإلضراب  ة عمالي وى محاول م وأق ه دشن أھ األخير تبرز في ان

ود ابي الموج اد .النق ث ق ي  تحي د ف كة الحدي ائقي الس ة لس ة العام راب الرابط اإلض

ة ال السكك الحديدي ة لعم ة العام ة النقاب د  .مواجھ ذه الرابطة بع د استمرت بالفعل ھ وق

ا، وألا ي مواجھتھ ة ف ل دور الدول ه بفع م تھميش ا ت راب، إال أن دورھ اء اإلض ن نتھ

ال ل العم ار داخ ق تي م تخل ة ل ت  ،التجرب ة فوقف ات معزول ن النقاب ر م ي بح دھا ف وح

   !السلطوية

عينات،  ي التس ا ف أم

: فكلنا عاصر القصة بكاملھا

ي  ة ف دأت الدول ـ  1991ب

ندوق  ع ص اق م د االتف بع

وة  د الرش دولي، وبع د ال النق

يج  التي تلقتھا في حرب الخل

امج  ذ برن ي تنفي ة ـ ف الثاني



  

وكان من شأن ھذا البرنامج رفع معدالت استغالل . أطلق عليه برنامج التثبيت الھيكلي

ي كاف ال ف اتالعم عينات . ة القطاع والي منتصف التس ن ح دءاً م ه ب ا أن ذلك رأين ول

ال  اھير العم ن جم ة م ي محاول دفاعي ف ابع ال ة ذات الط تصاعدت اإلضرابات العمالي

  . لمقاومة الھجوم البرجوازي الشرس على مستويات معيشتھا وشروط عملھا

زال وع ت واالنع عينات بالتفت ن التس اني م رابات النصف الث مت إض دم اتس

اق الي واسع النط د تضامن عم ى حش درة عل اة . الق كرة الحي ائج عس ن نت ذا م ان ھ وك

دم التسعينات كانت . النقابية والعمالية في كافة أوجھھا على مدى العقود السابقة فمع مق

ت  د تم الية، ق ة النض م العناصر العمالي تقل، ومعظ الي المس ر العم ذ التعبي م مناف معظ

النشرات والمجالت العمالية التي توسعت : منية غير مسبوقةتصفيتھا وتھميشھا بقسوة أ

ات  ن الثمانين اني م ف الث ي النص ة ف ارك العمالي م المع ي خض ل، (ف وت العام ص

ة  خ...  الصنايعية، أوراق عمالي ن مناضلي ) ال دة م اوت وصفيت؛ الصفوف الجدي تھ

ير وغي ة والمواس د والصلب والمصانع الحربي ي الحدي اليين ف وان العم ك حل ا ـ تل رھ

ال؛  لتھا بالعم دت ص اوت وحوصرت وفق ات ـ تھ ي الثمانين رزت ف ي ب الصفوف الت

ا اھرة وخارجھ م  . وعلى ھذا المنوال كان األمر في مختلف المناطق العمالية داخل الق ث

ى شرحه أو , بدأت الدولة في التصفية المباشرة للمصانع وفي بيعھا وھو ما ال نحتاج إل

  .د عيان على ما يتموصفه ألننا جميعاً شھو



  

ة  ة العامل ة الطبق ادة ھيكل د إع و عق عينات ھ د التس ان عق ر، ك ب آخ ى جان عل

دت )القطاع العام(فكما تقلصت الطبقة العاملة في قطاع رأسمالية الدولة : المصرية ، ول

دن الصناعية  ه الم ق علي ا أطل زت فيم دة ترك ة جدي ات عمالي ة قطاع ي نفس المرحل ف

ن ر ر م دة كالعاش االجدي ادات، وغيرھ وبر، الس ن أكت ادس م وم . مضان، الس ى تخ عل

ال،  المراكز الصناعية والحضرية القديمة، وفي ظل سياسات الدعم الالنھائي لرأس الم

ة . تمركزت أجيال جديدة من العمال الصناعيين ات عمالي كان ھذا متزامناً مع توسع فئ

اھزة، ومحال اعم الج ي سالسل المط دمات ف ال الخ ن عم دة م ة، جدي ارة التجزئ ت تج

  .وغيرھا من المؤسسات الرأسمالية

ا . ال يعرفون النقابات" الطبقة العاملة الجديدة"عمال  ال فبينم كانت مشكلة عم

اب  ت، غي ت، والزال ال الجدد كان إن مشكلة العم ات، ف القطاع العام ھي عسكرة النقاب

م بفعل فاعل. النقابات ا، وا! ھذا الغياب ت أجھزة قمعھ ة ب روتھم، فالدول لرأسماليين بجب

لوبة ة . حرصوا على أال ينظم ھؤالء العمال أنفسھم دفاعاً عن حقوقھم المس ل أن الدول ب

دد  ل ع أة يق ات في أي منش ع تشكيل النقاب راراً بمن أًصدرت في منتصف التسعينات ق

دد في السابق (عامل  250عمالھا عن  ان الھدف ھو إجھاض ). عامل 50كان الع وك

ذمرھم كل محاولة لتو وادر ت حيد صفوف عمال القطاع الخاص الجدد الذين تصاعدت ب

  .تحت وطأة استغالل بشع ال يتوقف



  

ا  وكما ذكرنا من قبل، فإن نضاالت العمال في أواخر التسعينات ـ وحتى يومن

ة قمع شرسة، . ھذا ـ ال تتوقف ة آل ة، وفي مواجھ بال أسلحة تقريباً، وبدون قيادة منظم

وم ال الي دائرة يناضل العم ة االعتصار ال ي عجل ن أجل وضع العصا ف ي . م ذه ف وھ

ال يزال العمال يواصلون : الحقيقة ھي بؤرة الضوء الوحيدة في الوضع العمالي الحالي

ؤرة . نضالھم ذه الب ى ھ د وأن يتركز عل دم الب ولذا فإن كفاح كل ثوري وكل عامل متق

  .ظيمھافي مسعى لتنميتھا، وتوسيع دوائرھا، وتوحيد قواھا، وتن

  

  

  
  

  
  
  

  مركزية البديل القاعدي

بوقة دفعت  ر مس ار وتشريد غي ة إفق عينات شھدت عملي نوات التس ا أن س رأين

ة  ة اتسمت بالدفاعي ى االنخراط في نضاالت متتالي اً إل العمال في كل القطاعات تقريب

زال السياسي ة . والتفتت واالنع ة النقابي اريخ الحرك ً ـ من خالل فحص ت ا أيضا ورأين

رأس وا ة ل ة وخادم ي الدول زة مندمجة ف ات أصبحت أجھ ة المصرية ـ أن النقاب لعمالي



  

ال ة . الم ا التنظيمي ة ألزمتھ ة العمالي اوز الحرك ول تج ؤال ح ب الس ك يكتس ى ذل عل

ا؟ ھل من خالل . والسياسية الراھنة أھمية خاصة ة أزمتھ ة العامل فكيف تتجاوز الطبق

لي من الداخل؟ أم من خالل الشروع فوراً في إصالح الجھاز النقابي البيروقراطي الحا

  بناء بديل مستقل ديمقراطي؟ أم أن ھناك خيار آخر عدا ھذا وذاك؟ 

ة ات المصرية الراھن ة النقاب نا بطبيع ذكر أنفس ة ن ل اإلجاب ات ـ . قب ذه النقاب ھ

ام  ز باالنفصال شبه الت ة ـ تتمي ة الديمقراطي وعلى خالف النقابات في الدول البرجوازي

ن  ةع دة العمالي اج . القاع ة ال تحت دول الديمقراطي ي ال ة ف ادات النقابي س القي ى عك عل

دتھا  اظ بقاع اً نضالياً من آن آلخر لالحتف ار وجھ ى إظھ ة في مصر إل ادات النقابي القي

رى، وألن عضوية  ات أخ ن نقاب ة م د منافس ه ال توج ك ألن يعھا، وذل ة أو لتوس العمالي

ترا ة، واالش ع بواسطة اإلدارةالنقابات شبه إجباري ابي يخصم من المنب ى . ك النق ومعن

ة النضال  محصنة" الشرعية النقابية البيروقراطية"ذلك أن الـ ـ في ظروف تفتت وعزل

ات ة وانصرافھا عن النقاب اه . العمالي ـ ضد التأثر بتقلبات مزاج الجماھير العمالي ومعن

األغلب األعم ـ لجھاز الدولة خالق  أيضاً أن القيادات النقابية العليا مدينة بوجودھا ـ في

ط  ا تخضع فق تويات العلي ي المس ة ف ات النقابي ا، خاصة وأن االنتخاب ات وحاميھ النقاب

  .ألالعيب التربيطات والتوازنات وال تخضع للتأثير من أسفل



  

م أن استراتيجية  داخل"يمكننا في ھذا السياق أن نفھ از " اإلصالح من ال للجھ

ا أيضاً النقابي الجاثم على صد ال ھي استراتيجية ليست فقط إصالحية، وإنم ور العم

ة راھن للصراع الطبقي في مصر، وبسبب انقالب ! غير واقعي ففي ظل المستوى ال

ات  ا للنقاب ادات العلي ع تصفية القي ة، ال يمكن توق ة الحاكم التوازن الطبقي لصالح الطبق

ة صاعدة أم. الصفراء، أو توقع تغيير بنيتھا المھادنة المتواطئة ا في غمار حركة عمالي

  .مقبلة، فإن ھذه االستراتيجية ستكون رجعية بال أدنى شك

ى  فل عل ن أس ة م أ ضغوط ھائل ع أن تنش ن المتوق ادم م د ق ة م ع أي موج فم

الي ابي الح ـ. الجھاز النق تدفع نقابات ذه الضغوط س ا"ھ ى " ن اً إل ة دفع الصفراء المتواطئ

ور بمظھر ال ى الظھ دھا، وإل ر جل التغيي ة عن العم ة المدافع ا تشير تجارب . نقاب وكم

از  ن جھ ام م اد الع ول االتح ق تح ن طري اً ع يتم غالب ر س ذا التغيي إن ھ رى، ف دول أخ

ة ـ  دول الليبرالي دي في ال ابي التقلي ى الشكل النق مندمج في الدولة وخاضع لھا تماماً، إل

ا الج. أي إلى نقابة تقليدية يمينية ة مع تصاعد النضالي ھذا مثالً ما حدث في كوري نوبي

اك ي ھن ة . الطبق ر نقابي وافرت عناص ا ت فل ـ إذا م ن أس غط م ؤدي الض د ي اً ق أيض

ار  ق انشقاق التي إصالحية مؤثرة في داخل النقابات ـ إلى انقسام االتحاد العام عن طري

ون قبضة  ي تك ي المصانع الت اً ف تتركز غالب تقلة س ات مس ة لتأسيس نقاب ر جذري األكث



  

ع (يھا ضعيفة االتحاد ف بعينات ومطل ل في أواخر الس ا حدث في البرازي بيه بم وھذا ش

  ).الثمانينات

ة اإلصالحية في مصر في  ه النقابي ذي ستظھر ب وبغض النظر عن الشكل ال

م ھو أن  األمر المھ ا أو جذريتھا، ف حالة المد القادم، وبغض النظر عن مدى انتھازيتھ

ى دروس النظر إل د ب م المؤك ي حك ا ف ابھة ظھورھ دول المش ارب ال ال . تج ي ح وف

ظھورھا، ستكون النقابية اإلصالحية ھي الخطر األساسي على حركة العمال الصاعدة 

ة اك من شك ـ . والقابلة للتجذير في اتجاھات ثوري يس ھن ك ل ذلك، ففي ظروف كتل ول

دو  اة ومؤي ة  ـ أن دع تراكية الثوري ة النظر النضالية واالش ن وجھ ن "م اإلصالح م

  .من أوساط اليساريين لن يكونوا أكثر من ألعوبة في يد الرجعية واليمين" لالداخ

ة، وال  ات اإلصالحية الطالع زال عن النقاب الطبع دعوة لالنع ذا ب ليس معنى ھ

ا ات . معناه عدم العمل داخلھ ة مرتبطة بالنقاب ة العامل ا ظلت قطاعات من الطبق فطالم

ات . لھااإلصالحية لن يكون ھناك مفر من النضال داخ ز الطاق ولكن المقصود ھو تركي

ة  زة البيروقراطي ذه األجھ ى إصالح ھ ة"النضالية ليس عل ديل "المعّدل ى الب ا عل ، وإنم

ى )بحسب التسمية المصرية" لجان المندوبين"النقابات القاعدية أو (القاعدي  ، القائم عل

ت ي أي وق زلھم ف ن ع ابر يمك ن العن رين م اليين مباش ين عم اب ممثل دف . انتخ الھ



  

د  ليحه ض ديل، وتس ذا الب يس ھ ة وتس يم وفاعلي ة تنظ ادة درج و زي ا ھ ي ھن األساس

  . اإلصالحيين

ة إال في  لن تكون لجان المندوبين بالطبع قابلة للتحول إلى جنين للسلطة الثوري

أ . ظل ظروف ثورية لكن حتى في تلك اللجان ذات الوظيفة االقتصادية أساساً التي تنش

اليين الجذريين يظل في ظروف مد غير ثو رية، فإن واجب الثوريين والمناضلين العم

ال القاعديين  رة العم ى جمھ زة عل ا المرتك ھو النضال السياسي داخلھا، واستخدام قوتھ

والنتيجة ستكون . في الضغط على النقابيين التقليديين لمصلحة تنشيط الجماھير العمالية

ب ا الحيين وكس دام اإلص ت أق ن تح اط م حب البس ر س فوف التغيي ى ص اھير إل لجم

  . الجذري

  

  
  
  



  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  أفق لتوحيد النضال العمالي

يبدو أن الكالم جرفنا بعيداً في اتجاه تركيز التحليل على فرص وشروط العمل   

اك سؤال آخر ھو . في ظل ظروف التصاعد في النضال العمالي ة أن ھن ولكن الحقيقي

راھناألولى باإلجابة تحت الشروط الصعبة ا ا في الوقت ال ا العمل في : لتي نمر بھ م

لون  ال والمناض تطيع العم دوبين يس ان من د لج ث ال توج ة حي زر الراھن روف الج ظ

  االرتباط بھا؟ 



  

ات    اإلجابة التي يطرحھا كثير من اليساريين اليوم تقوم على طرح شعار النقاب

ن ل ممك تقلة كح اه. المس ر واضح ومعن بس وغي عار ملت ذا الش ى أن ھ ن  عل ف م يختل

البعض ـ كما رأينا ـ يعتقد أن الطريق إلى النقابات . شخص إلى آخر ومن تيار إلى آخر

تقلة  ة(المس ن الدول ة) ع ات القائم ل النقاب ن داخ الحي م ل اإلص و العم ؤالء . ھ وھ

ات  الل التربيط ن خ الي م ابي الح ل النق ل الھيك م داخ ذ لھ اد منف ى إيج زون عل يرك

ات والتحالفات المعقدة مع عن اصر من البيروقراطية، وغالباً ما يجذبھم وھم تغيير النقاب

بحون  دون ويص يء يفس يئاً فش دي، وش ل القاع ون العم الي فينس ت الح ي الوق ف

ة بعض . بيروقراطيين ھم أنفسھم، وھو أمر سھل في ظل ظروف الجزر الراھن ا ال أم

وين اك ضرورة لتك اذ صبر واضح أن ھن ة ويطرح بنف ات  اآلخر فھو يقلب اآلي النقاب

ه من  و أن ا ل المستقلة فوراً كجھاز منشق عن االتحاد العام المندمج تماماً في الدولة، كم

تعدة  ة مس اھير العمالي ون الجم دون أن تك األمر وب تقلة ب ات المس وين النقاب ن تك الممك

  !لتبني ھذا البديل

و مطروح  ا ھ تقلة كم ات المس عار النقاب ي ش ة ف ة أن المعضلة الحقيقي والحقيق

ات  ين النقاب ) اللجان(اليوم ھي أنه ال يوضح الفارق ـ والعالقة ـ بين النقابة أياً كانت وب

ال و . القاعدية كشكل قاعدي لتنظيم العم ى ل دي ـ حت نمط التقلي ى ال تقلة عل ة المس النقاب

ال،  ر خاضع مباشرة للعم ة المطاف شكل بيروقراطي غي كانت ممكنة ـ ھي في نھاي



  

ات . ألسفل مھما كانت ديمقراطية وتنظيمھا يتم من أعلى ا يعطي للنقاب وھذا بالضبط م

ر ـ سواء  رون أن التغيي ذين ي اليين ال القاعدية دورھا المركزي بالنسبة للمناضلين العم

ال اھير العم ة لجم ة الواعي ة المنظم دون الحرك تم ب ن أن ي ورة ـ ال يمك . إصالح أو ث

دورھا ـ إذا  ة ھي التي في مق ات القاعدي بح فالنقاب ً ـ أن تك يا ة ومسلحة سياس كانت قوي

ابي ـ  ربط العمل النق دروھا أن ت الميول البيروقراطية للقيادات، وھي أيضاً التي في مق

ة ً ـ باستشعار حالة ومزاج الحركة العمالي ل . يوميا أة لتحوي وسواء كانت الظروف مھي

ا ذا الخي ان ھ ل، أو ك زة للنضال السياسي المتكام ذا ھذه النقابات إلى أجھ تبعداً لھ ر مس

ة ر أن : السبب أو ذاك، فإن حقيقة واحدة تظل ثابت ا بسھولة أكب ة يمكنھ ات القاعدي النقاب

  . تتخلص من أمراض البيروقراطية واالنفصال عن الجماھير العمالية

ال  ة لتنظيم العم وين أشكال قاعدي در أن السعي لتك ا أن نق بناء على ذلك يمكنن

ذري من جانب كل ثوري وكل عامل معادي لالستغالل ھو بوصلة النضال العمالي الج

ة اھير العمالي دما تقف ظروف تراجع الصراع الطبقي ـ . ومؤمن بقوة الجم وحتى عن

ات  وين نقاب ة في وجه تك وم ـ عقب التي تعيشھا مصر الي ة أو ) لجان(ظروف ك قاعدي

ة المناضلة أن ال تفق ادات العمالي ى القي إن عل تقلة، ف ة مس د بوصلة العمل نقابات تقليدي

ذا من مصاعب ه ھ ا يعني ن تجدي . القاعدي برغم م ا ل ة"ھن ؤامرات األقلي ة " م الھادف

األوامر ة ب ات القاعدي اء النقاب ن تجدي أيضاً مساعي بن تقلة، ول ات المس اء النقاب . إلنش



  

ز  ن أجل تعزي ة ـ م ل األدوات المتاح تخدام ك ال ـ باس و القت ن ھ د الممك ديل الوحي الب

  .ت الكفاح العمالي القاعديوتنظيم مساحا

بعض شعاراً أجوف ذا بالنسبة لل وم . قد يبدو ھ اك الي ة ھي أن ھن ولكن الحقيق

ذا  ق ھ ر من أي وقت مضى لتطبي ل، أدت ". الشعار"مساحات أكب ا من قب ا ذكرن فكم

ات  ة القطاع ي كاف ة ف ات العمالي اعد االحتجاج ى تص رة إل نوات األخي ورات الس تط

ناعات ن. والص الرغم م زان  وب ي مي وعي ف ر ن ى تغيي ؤد إل م ت ورات ل ذه التط أن ھ

  ". ھز االستقرار السائد"الصراع الطبقي، إال أنھا فتحت الباب لـ

ال الشركات  ى عم رة عل فمن ناحية أولى، خلق واقع الخصخصة ضغوطاً كبي

االتھم عيد نض يع وتص ى توس م إل ا دفعھ ة، مم اع . المباع ى ارتف ط إل ذا فق ع ھ ال يرج

ر السياق معدالت االس تغالل والتعسف ـ وھو أمر ھام في حد ذاته ـ وإنما أيضاً إلى تغي

راع ام للص ة . الع وعي أليديولوجي اس الموض م األس ة تحط ن ـ أي "فالخصخص نح

ال"، و"اإلدارة والعمال مجتمعين ـ في مركب واحد " .. القطاع العام ملك للشعب والعم

ضاً الخصخصة كتجربة عملية ملموسة أي. وغيرھا من األفكار التي تكبل حركة العمال

ع ! أحبطت قطاعات واسعة من العمال حول ما ستجلبه لھم من سعادة ورفاھية م أن بي ث

ال،  ة للعم ا الدول المصانع، بتحطيمه للبقية الباقية من الحماية النسبية التي كانت توفرھ



  

ه ال رية بطنطنت راث الناص ار وت ين أفك ال وب ين العم روابط ب ر ال ع آخ د قط ة ق وطني

  .الجوفاء

وقد كانت لھذه التحوالت آثاراً ال تنكر على القادة النقابيين وغير النقابيين في 

فبين مطرقة الضغط العمالي . الشركات المباعة، بل وفي كل قطاع األعمال العام

المتصاعد من أسفل وسندان صلف اإلدارات الخاصة الجديدة التي ال تكترث وال 

وھذا ھو ما يفسر . ابات، واجه القادة العماليون اختيارات صعبةتعترف بالنقابيين والنق

فقد أفرزت ضغوط . التزايد النسبي المحدود في حالة االستقطاب في النقابات المصنعية

الخصخصة فئة جديدة محدودة من القادة النقابيين المقاتلين من غير ذوي الخبرات 

القطاع العام المخصخصة أو المقبلة  في عدد من مصانع. النضالية أو السياسية السابقة

، قادت نقابات غير مسيسة )سيمو، الحراريات، الكابالت، وغيرھا(على الخصخصة 

وكان ھذا مؤشراً على أن الواقع الجديد قد أيقظ قسماً . إضرابات واعتصامات ناجحة

   .من ھؤالء الذين لم يكونوا في أي لحظة سابقة من المناضلين أو القادة العماليين

يمثلون فئة ھامشية وسط بحر ممن دفع بھم " القادة الجدد"صحيح أن ھؤالء 

إذ . ولكن علينا أن ال ننسى أنھم فئة مھمة بدون شك. االستقطاب إلى أحضان اليمين

أنھم يعدون نقطة البداية ـ مجرد نقطة البداية ـ لميالد عناصر طليعية جديدة غير 

ال بحرفة توازنات المستويات األعلى من مدجنة ال بالخبرات المھزومة لليسار و



  

غير أن تحليل الظروف التي ظھر فيھا ھؤالء القادة يدعونا إلى التأكيد . التنظيم النقابي

ً بسبب ضغوط الخصخصة، وبدون وضوح سياسي أو  على أنھم تحركوا يساراً أساسا

ي أي وعلى ذلك فمن الممكن أن يتراجعوا ف. تراث نضالي أو تصاعد عمالي متواصل

وقت، إما بسبب تذبذب مواقفھم، أو بسبب تھديدات األمن أو توازنات النقابيين الصفر 

ولذلك فمن قبيل الوھم توقع أنھم تحولوا إلى طليعة عمالية . أو حتى ضغوط الحياة

  . حقيقية بين عشية وضحاھا

ومن ناحية أخرى، فقد ساھمت األزمة االقتصادية المتفاقمة في دفع جزء من 

من النقابيين في القطاع الخاص، ومعھم حتى قادة غير نقابيين، إلى الدخول في حفنة 

رأينا ھذا في جنرال موتورز، المتحدة للكيماويات، . معارك ضد اإلدارة والمالك

وبالرغم من أن العديد من ھذه المعارك لم . أمونسيتو، نيسان، غبور، وغيرھم كثير

قة العاملة في المصانع المعنية، إال أننا يسفر عن تغيير جوھرى في شروط عمل الطب

ً أن فئة جديدة محدودة العدد والخبرة من القادة العماليين قد بدأت في  نالحظ ھنا أيضا

وتنطبق على ھؤالء تقريباً نفس الشروط التي تنطبق على نظرائھم في . التبلور

ضالي في المصانع العامة والمخصخصة، مع إضافة عوامل ضعف التراث النقابي والن

  .مصانع القطاع الخاص على وجه العموم



  

 ً صحيح أن اإلطار العام : التحليل السابق يقودنا إلى نتيجة واضحة تماما

ً على الوجه المقابل أن ھناك  للصراع الطبقي في مصر لم يتغير، ولكن صحيح أيضا

الذين أفرزتھم تطورات اإلصالح " القادة الجدد"شريحة صغيرة ھامشية من 

ة، يمكنھا ـ بمناطق قوتھا وضعفھا ـ أن تمثل نقطة البداية الصحيحة والخصخص

ً لالشتباك  فعلى الرغم من تذبذبھم وعيوبھم، نجد أنه في . مع الحركة العمالية قاعديا

ـ بسبب التجربة المريرة للسنوات الماضية وبسبب طبيعة " القادة الجدد"مقدور 

. ر نقابية، ذات شأن في بعض المواقعوضعھم ـ أن يدخلوا معارك عمالية، نقابية وغي

فھؤالء الذين قادوا إضرابات عمالية ضد تعسف اإلدارات واستغاللھا، وھؤالء الذين 

حققوا رصيداً حقيقياً في األوساط القاعدية في مرحلة صعبة على كل المستويات، 

سيكونون بالتأكيد أكثر استعداداً من غيرھم لطرح شعارات عامة ضد سياسات 

ح والخصخصة وإعادة الھيكلة، وسيكونون أكثر قدرة على التواصل مع اإلصال

  .قواعدھم العمالية على أساس برامج وجبھات مناوئة لإلدارة وحلفائھا

من أسميناھم القادة ) ومع(بصعوبة شديدة، ومن قلب العمل المشترك بين 

ؤالء القادة، الھدف ليس أن يجتمع ھ. الجدد، يمكن أن يولد أفق جديد للنضال القاعدي

ليدبجوا البيانات، أو يحضروا الندوات، أو يرفعوا الشعارات الميتة؛ بل الھدف أن 

ينظموا حركتھم ويوحدوا رؤيتھم في عملية شاقة طويلة تنشد تفعيل وتنشيط حركة 



  

أما الطريق . الجماھير العمالية ونضالھا ضد سياسات االستغالل والتشريد والقھر

  .وح للتجربة والنقاش وخبرة العمل المشتركلتحقيق الھدف، فھو مفت

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  خاتمة

ولكن الفرصة . لم يحن الوقت بعد لميالد النقابات القاعدية أو حتى المستقلة  

مھيأة اليوم لكي يسعى كل من يعتقد في مركزية دور الجماھير العمالية في التغيير 

ھود الكفاح العمالي في وفي إيقاف عجلة االستغالل والقھر من أجل البدء في صھر ج

الشريحة البازغة من القادة الجدد ـ برغم ھامشيتھا ـ تحتاج أن تتواصل . بوتقة واحدة

وبمقدار ما يحدث ھذا، بمقدار ما يكون ممكناً إعطاء . وتتفاعل وتبني جسور فيما بينھا

  .  آفاق أوسع وأكثر جذرية للنضال العمالي القاعدي



  

ر مجرد نزھة سھلة يمكن السير في دروبھا لن تكون مھمة التوحيد والصھ  

ً كل من اتصل بحركة العمال في مصر . بسالسة وبدون عقبات ھذا أمر يدركه تماما

ذلك أن الطاقة الخالقة . ولكن على الرغم من مشقتھا، فھي مھمة ضرورية. اليوم

غير للكفاح العمالي في السنوات األخيرة يمكنھا أن تتبدد طالما ظل العمال وقادتھم 

ھذا عمل ينبغي أن يقوم به األفضل . قادرين على تنظيم نضالھم ونقل خبراتھم وتنميتھا

ً بين قادة العمال أنفسھم وھو أيضاً عمل يمكن أن يساھم فيه كل . واألكثر وعيا

اشتراكي يضع نصب عينيه ھدف توحيد الطبقة العاملة وتوجيه طاقاتھا ضد عدوھا 

  .وجھاز الدولة الذي يحميھا الحقيقي المتمثل في الرأسمالية

  

       

      


