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  ::إهــداء إهــداء 

كانت أعداد المعتصمين  2006ديسمبر  8 عندما حل المساء على العمال المضربين في شركة غزل المحلة يوم الجمعة  
ل بدأت تتناقص، ومع اقتراب فجر يوم السبت التاسع من ديسمبر كان عدد العمال الذين باتوا على إسفلت الشركة فـي               من العما 

 .شتاء ديسمبر حوالي سبعين عامل

  تعرض هؤالء العمال لكل أنواع اإلرهاب والضغط النفسي التهديدات، وعندما بدأت صفوف الجنود تصطف أمام بوابة            
أن األمن على وشك اقتحـام      "ا إيذانا باالقتحام، قام هؤالء العمال بإرسال الرسائل لكل من يهمه األمر،             الشركة وتطلق صيحاته  

ساعات عصيبة عاشها هؤالء العمال فصلتهم عن صباح السبت عندما بدأ تـدفق    ."الشركة وأنهم باقون ولن يفضوا االعتصام
دا للتهديدات، تلك الساعات العصيبة هي التي كانت تفـصل بـين            آالف العمال إلى الشركة لينضموا إلى االعتصام ويضعوا ح        

ولو كان خضع  2007الطبقة العاملة المصرية وبين ميالدها الجديد في أقوى موجة إضرابات عمالية تشهدها مصر طوال عام 
  .2007هؤالء العمال للتهديدات وغادروا الشركة لما شهدنا ما شهدناه في 

 .عين، وللطبقة العاملة وجه مصر المناضل نقدم بعض ما تعلمناه منهم لبطولة هؤالء العمال السب
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  ::مقدمةمقدمة

، فقد تكفلت بذلك العديد مـن التقـارير   2007لم نحاول في هذا الكراس تقديم رصد أو إحصاء للحركة العمالية في عام       
 .سواء الرسمية أو غير الرسمية

ي نهضت وفاجأت الجميع ليست دون سابق إنـذار، ولكـن بعـد             ولكننا حاولنا تلمس مالمح جديدة للحركة العمالية، الت       
 .إنذارات عديدة لم يأخذها الكثيرون على محمل الجد

لقد حاولنا التعرض للظواهر الجديدة في الحركة العمالية، وال نقصد أن تلك الظواهر الجديدة لم تكن موجودة من قبـل                     
 . أو غيب ألسباب أشرنا إليهافي الحركة، ولكن الكثير منها كان موجودا وبقوة وغاب

حاولنا أيضا فهم أسباب بروز تلك الظواهر، والمالمح الجديدة في الحركة العماليـة، سـواء فـي مطالبهـا أو آليـات                  
 .احتجاجاتها أو عالقتها بالتنظيم النقابي أو عالقتها مع بعضها البعض

نا النظر لمستقبل الحركة العمالية، ومدى قدرتها على        ومن خالل محاولتنا رصد تلك المالمح الجديدة، وفهم أسبابها حاول         
 .التطور واتخاذ مكانها الذي تستحقه على الخريطة االجتماعية والسياسية

جوبهت بفكرتين متناقضتين، األولى من الدولة  2006إن بداية تفجر حدة االضرابات العمالية والتي جاءت في ديسمبر   
والثانية من النخب السياسية والتـي      .من عناصر خارجها وأن أهدافها سياسية وليست عمالية       والتي اتهمت الحركة بأنها مدفوعة      

لقد حاولنا في ثنايا فهمنـا للحركـة        .رأت الحركة ينقصها التسييس، وإن مطالبها ضيقة ومحصورة في مطالب اقتصادية وفقط           
ي اٍألساس تبرئة ذمة الحكومة مما يعانيه العمال وتشويه         العمالية الرد على الفكرة األولى والتي لم تكن سوى فكرة أمنية هدفها ف            

 .الحركة

أما الفكرة الثانية والتي نرى فيها كثير من المزايدة على الحركة العمالية، فإننا نعتقد أن رصد التطور الـذاتي للحركـة                     
 .وارتقاء وعيها والذي حاولنا رصده يحمل ردا كافيا

العمال بالتحوالت السياسية التي  شهدتها مصر منذ تفجر انتفاضة األقصى فـي             ال يمكن بحال من األحوال تجاهل تأثر        
من الدستور وانتخابـات رئاسـة    76، وتعديل المادة 2003، وحتى التعديالت الدستورية األخيرة، مرورا بغزو 2000سبتمبر 

ا يجرى فيه، وحالة الحـراك الـسياسي        فالطبقة العاملة جزء من المجتمع ومن البديهي أن تتأثر بم         .الجمهورية ثم مجلس الشعب   
 .التي انتزعت حق التظاهر وواجهت األمن وفرضت نفسها البد وإنها خلخلت أوضاع في المجتمع استمرت لعقود

ولكن الحركة العمالية في صعودها جاءت بمالمحها الخاصة، ولم تتسلم أجندة سياسية من أحـد، وإن كانـت الحركـة                    
، إال أن الحركة في تلقائيتها ال يمكـن تجاهـل           2007مطالب سياسية عامة في اضراباتها في عام        العمالية لم ترفع شعارات أو      

بعدها السياسي، فانتزاع حق اإلضراب في حد ذاته مكسب سياسي بامتياز، وال يمكن تصور أي تحول ديمقراطي في المجتمـع     
 .ال يضع في االعتبار حق اإلضراب
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الية قد وضعت أجندتها السياسية واالجتماعية، ولكن سيكون من قبيل المزايدة اعتبار            ال يمكن القول طبعا إن الحركة العم      
 .إن الحركة العمالية ال تتبنى إحدى األجندات المطروحة حتى اآلن يجعلها حركة اقتصادية وفقط وغير مسيسه

لب جديدة أعلى مثلما حاولنا     إن الحركة العمالية في رفعها لمطالب بسيطة ومحدودة، وتحقيقها، تدرك قوتها وتطور مطا            
 .التوضيح في سياق الكراس، وهو ما يعنى بالضرورة أن الحركة العمالية هي األكثر قابلية وقدرة على التطور

ورغم إن الحركة العمالية لم تمتلك إلى اآلن تنظيمها النقابي المستقل، إال أن تطور الحركة العمالية الجاري يعد بإمكانية      
أمام الطبقة العاملة النتزاع حقها في التنظيم كما انتزعت حقها في اإلضراب، إن هذا الصعود للحركة العمالية بعد                  ليست بالقليلة   

 .فترة طويلة من الهدوء النسبي، يؤكد إن الطبقة العاملة الزال لديها الكثير لتعطيه وتقدمه

ت سنوات الخصخصة، والمعـاش المبكـر       إن رايات اإلضراب التي ارتفعت في سماء مصر أعادت االعتبار لما حاول           
 .طمسه ونسيانه،أعادت االعتبار لدور الطبقة العاملة والصراع الطبقي، والتغيير من أسفل
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  إطاللة سريعة على تاريخ الطبقة العاملةإطاللة سريعة على تاريخ الطبقة العاملة
 ويعتبر اضـراب لفـافى    ،للحركة العمالية المصرية سجل حافل بصفحات نضالية ترجع الى تاريخ سحيق بقدم الدولـة             

وقد استمد هـذا االضـراب اهميتـه مـن     ،هو البداية الحقيقية للحركة العمالية فى العصور الحديثة   ،1899السجائر في ديسمبر    
ثم إنفجر مـن   .1900في فبراير  "رابطة لفافي السجائر"وتأسيس أول تنظيم نقابي عمالي  ،استمراره لمدة تقارب الثالثة أشهر
ومـن   ،وإضراب عمال الـسكة الحديـد   ،1908بالقاهرة عام  "الترام" من إضراب عمال بعده سيل االحتجاجات العمالية بدءاً

الشئ الذي  ،المالحظ ان هذين االضرابين اندلعا بعد احتقان العمال من التمييز الملحوظ بين العمال المصريين و العمال االجانب
وصاحب كل احتجـاج   ،صر بعد هذين اإلضرابينو استمرت االحتجاجات تسير في م ،أرساه االستعمار االنجليزي علي مصر

التي لعب الدور األهم  1919حتي وصلت وتيرة االحتجاجات الى أوجها مع إندالع أحداث ثورة  ،تأسيس رابطة او نقابة عمالية
، 1921عام نقابة  90إلي ان وصل عدد النقابات العمالية الي  ،فيها التحركات العمالية  والتي استمرت حتي بعد هدوء االحداث

 .1924وظهر ساعتها أول إتحاد عمالي في مصر، والذي حلته الحكومة في 

منطلقة مـن واقـع    1946مارة بحاالت المد و الجذر الي ان وصلت لذروتها عام ،و استمرت الحركة العمالية في التقدم
ضح فيه الفروق الطبقية و العنصرية بين ومن واقع اجتماعي مأسوي تن ،اقتصادي يرثي له متأثرا بجراح الحرب العالمية الثانية

التي كان لها دورا كبيرا فـي قيـادة انتفاضـة     "اللجنة العليا للطلبة و العمال"وتشكلت في ذاك الوقت  .المصريين و األجانب
فـي  وكالعادة صاحب هذة الموجة العاتية نموا متزايـدا   ،و قيادة اضرابات عديدة في معظم محافظات مصر ،جماهيرية حقيقية

 .1949نقابة عام  500عدد النقابات العمالية الذي وصل ألكثر من 

مجتمع النـصف  "وانطلقت صفارات العسكر تبشر بانتهاء  ،اعتلت حركة الضباط االحرار سدة الحكم 1952و في عام 
فـي   "كفـر الـدوار  "وكان اول اختبار للضباط األحرار  اضراب عمال غزل  ،وبحلول الحرية و العدالة االجتماعية ،"بالمائة

فتعاملت الدولة مع االضراب بأكثر اشكال القمع و التعـسف   ،أي بعد مرور أقل من عشرين يوما على االنقالب 1952سبتمبر 
و كان بينهم طفل في الحاديـة   ،دموية، و اقامت محاكمة عسكرية للعمال المتهمين بالتحريض علي اإلضراب في فناء المصنع

بحكم اعـدام العـاملين    "عبد المنعم امين" المحكمة و القيادي بجماعة االخوان المسلمين آنذك و نطق رئيس ،عشر من عمره
ثم تفـرغ الـضباط األحـرار     .هكذا بدأ الضباط االحرار عالقتهم بالطبقة العاملة ."عبد الرحمن البقري"و  "مصطفى خميس"

 ،إلى أن انتبه عبد الناصر لعدم وجود إتحاد نقابي في مصرو سجنت معظمهم،  ،فصفت القيادات الطبيعية لها ،للنقابات العمالية
تحمد الثورة علي منحها و عطاياهـا و ال   ،ليكون بمثابة ثكنة عسكرية تتخفي وراء رداء عمالي ،1957فأمر بإنشائه في يناير 

فانطلقـت   1967كسة بأحداث ن ،كباقي الشعب ،و استمر هدوء الحركة العمالية حتي تاثرت .تجرؤ علي ذكر اي مطلب عمالي
وإحتجاجا علي األحكام العسكرية التـي   ،وضد تحميل سالح الطيران مسئوليتها ،ضد النكسة 1968مظاهرات عمال حلوان في 
ثم دخلت الحركة العمالية في مرحلة غطتها االزمة بين مصر و اسرائيل تالها الهجمة االجتماعيـة   ،صدرت علي أفراد السالح

 1971فبدأت الموجة الجديدة مع اعتصام عمال الحديد و الصلب بحلوان في صـيف   "نفتاح اإلقتصادياإل"الشرسة المسماه بـ

وعلى الرغم من القمع الذي قوبل به اإلعتصام فقد تاله إحتجاجات أخري عديدة في مـصانع شـبرا الخيمـة وهيئـة مينـاء                        
 ،لكن هذه المرة ضد الحكومة نفسها 1975عام ثم اعتصم عمال الحديد و الصلب مرة اخري  1973و 1972االسكندرية عامي 
 .و الذي تاله هذه المرة إعتصامات عديدة في مصانع االنتاج الحربي و مصانع السيارات و النقل العـام  ،و للمطالبة بإسقاطها

ت إنطلقت شرارة إنتفاضة الخبز من شركة مصر للغزل و النسيج و ترسانة االسـكندرية، وسـار   1977يناير  18و 17وفى 
 ،كالنار فى الهشيم فى كل محافظات مصر ضد ارتفاع االسعار حتى تراجع السادات قرارات رفع أسـعار الـسلع األساسـية                    
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وجميع النقابات العامة لالضرابات بينما تنوعـت مواقـف اللجـان            وانتهت اإلنتفاضة بإدانة االتحاد العام لنقابات عمال مصر،       
 .النقابية المصنعية بين مؤيد ومدين

مع بداية حكم مبارك انتظر العمال ان يأتيهم مبارك بجديد وسريعا اتضح انه اسوأ من سابقيه، فإعتصم                 ، الثمانينات وفى
عمال كفر الدوار وغزل المحلة واسكو والحديد والصلب والسكة الحديد،ولم يكن موقف الدولة مختلف عنه فيمـا سـبق، بـل                     

 .ألمني، وفض االعتصامات بالقوةواجهت الدولة إحتجاجات العمال السلمية بالعنف ا

ومع بداية التسعينات بدأ مبارك فى تنفيذ سياسات صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية، ومعها إنطلقت                 
وسارعت الدولة فى الهجوم على المراكز العمالية القديمة  ،سياسات برامج التكيف الهيكلى والخصخصة فى هضم حقوق العمال

الى جانب الفصل والنقل التعسفى، و بنـاء   ،حلة وكفر الدوار وحلوان، مستخدمة الترويج والدعاية الخادعة للمعاش المبكركالم
 .المواقع العمالية الجديدة

وفى المواقع العمالية الجديدة كالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر ومدينة السادات وغيرها من المدن التى كانـت                  
م مئات محدودة من العمال دون نسبة تذكر الى تنظيم عمالى حتى ولو نقابى رسمى ينفذ سياسات الدولة وفقط                  المصانع فيها تض  

إلى أن  ،بدأت التحركات العمالية بإالنتشار، واتسمت هذه التحركات بإنعزالها عن بعضها البعض ومحدودية المطالب بشكل كبير              
والذى إستمر بمقر الشركة لمـدة   2004نوفمبر  20فى  "اورا مصر"وس عاد األمل يلوح فى األفق مع اعتصام عمال االسبست

تجاوزت الثمانية اشهر لتكون بمثابة بداية إلنفجار عمالى فى عشرات المصانع بمدينة العاشر من رمضان، التى تضم اكثر من                   
 .مصنع باإلضافة لمئات الورش الصغيرة 1430

حين هدد عمال شـركة غـزل المحلـة     2006ديسمبر  4حتى يوم وإستمرت هذه اإلحتجاجات الصغيرة فى اإلشتعال 
بالدخول فى إضراب عن العمل مطالبين بصرف أجر شهرين كنسبة من األرباح، وحينها لم يتوقع احد مدى جدية هذا التهديـد                     

طق العماليـة  الف عامل عن العمل معلناً للجميع أن صوت العمال فى المنا 24ديسمبر بتباشير إضراب  7حتى جاء صباح يوم 
العتيدة كالمحلة ال زال حيا، بل وسيعود ويعلو مرة اخرى ليعلن إنتصار إرادة العمال فى مطالبهم بسحب الثقـة مـن اللجنـة                       
النقابية،وتلى هذا االضراب العديد من االجتجاجات العمالية فى كل المواقع والقطاعات الصناعية من المحلة لكفر الدوار لـشبين   

 . والنسيج لألسمنت والسكة الحديد ومترو االنفاق وهيئة النقل العامالكوم، ومن الغزل

آالف إستقالة من النقابـة العامـة للعـاملين بـالغزل      5واستمرت حركة عمال المحلة فى التقدم فقاموا بتقديم اكثر من  
نفذ العمـال   2007 سبتمبر 23،وخرجوا بمظاهرة حاشدة ضمت عشرات اآلالف فى اول يوليو،وفى 2007والنسيج فى مارس 

تهديدهم الثانى باإلضراب،ودخلوا فى اضراب عن العمل استمر لمدة ستة ايام امتلئت بالتفاصيل والـدروس النـضالية رفيعـة                   
الطراز، فى التماسك والتفاوض والتنظيم، انتهت بنجاحهم في إقالة مجلس االدارة بأكمله في الجمعية العمومية التي عقدت فـي                   

 .عامنوفمبر من نفس ال

سبتمبر بالمحلة إرتفعت وتيرة اإلحتجاجات العمالية حتى تعدت  23ديسمبر وإضراب  7وفى خالل الفترة مابين اضراب 
اكثـر   -تسعة اشهر –إحتجاج، إحتلت اإلضرابات جزءا كبيرا منها حيث بلغ عدد العمال الذين اضربوا خالل هذه الفترة  650

ابات فى توقف العمل لمدد طويلة، حيث بلغت عدد الساعات المتوقفة عن العمل عامل،وتسببت هذه االضر 414الف و 198من 
 .ساعة عمل 637الف و 133مليون و 647ساعة عمل، نعم  647،133،637
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هذه األرقام الضخمة تثبت لنا أن الحركة العمالية الحالية، ليست بموجة عرضية، وإنما كانت فترة الصمت التي سـبقتها              
 يسبق العاصفة، العاصفة التي ستطور مطالب العمال، وتوحدها، وترفع رايات التضامن في قلـب نـضال                 بمثابة الهدوء الذي  
إنما قد تهدأ إللتقاط األنفاس، واستخالص النتـائج، و اإلسـتفادة مـن الـدروس      ،ولن تعود بنضاالتهم للوراء .المصريين كافة

  .ق العدالة، الذي يقود الركب فيه عماالً كادحينإننا بصدد حركة عمالية تمثل خطوة فارقة على طري .النضالية
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  إضرابات طويلة، تأثري ممتد، حركة عمالية جديدةإضرابات طويلة، تأثري ممتد، حركة عمالية جديدة

محطات رئيسية شهدتها الحركة العمالية في تاريخها، تلك المحطات تميزت بأنها كانت نقطة تحول في مسار الحركـة                  
كل محطة من محطات الحركة العمالية مثلـت الـدخول فـي          العمالية، ليس فقط لقوة االحتجاجات العمالية وكثرتها، ولكن ألن          

مرحلة جديدة من مراحل الحركة، ونقلة في مسارها سواء لألمام أو للخلف، لألمام مثلما كان إضراب عمـال الـسجائر فـي                      
، 1952ار في بداية تشكل التنظيمات العمالية في شكلها اَألولي، وللخلف مثلما كان قمع إضراب عمال كفر الدو 1899ديسمبر 

 .بداية مرحلة الهدوء النسبي للحركة العمالية، لسنوات طويلة

، والـذي   2006بين تلك المحطات الرئيسية للحركة العمالية في مصر، يقف إضراب عمال المحلة الكبرى في ديسمبر                
مـا  "يع أن نقـول     استمر ثالثة أيام، كأحد أهم محطات الحركة العمالية، وكنقطة فاصلة فـي مـسارها بحيـث أننـا نـستط                   

ألف عامل وعاملة في المحلة، وال حجم  (24) ، ليس هذا بسبب حجم اإلضراب، الذي شارك فيه "، وما بعده2006ديسمبر7قبل
تأثيره اإلعالمي، والحتى ما تبعه من سلسلة إضرابات عمالية، يمكن اعتبارها أقوى موجة إضرابات عمالية منذ االربعينيـات،                  

، حملت مالمح وسمات ظهرت فـي إضـراب المحلـة فـي             2006ن الحركة العمالية، بعد ديسمبر    ليس هذا فحسب، ولكن أل    
 .، وظلت تقوى بعدها، وتؤكد وجودها بعد ذلك لفترة طويلة، وسوف نتعرض فيما يلي لبعض هذه السمات2006ديسمبر

 : إلى اإلضراباالعتصاممن 

ح االعتصام، وهو يعني بقاء العمال في مكان العمل بعـد           اعتمدت الحركة العمالية في احتجاجها لفترة طويلة على سال        
انتهاء ساعات العمل، دون وقف اإلنتاج، أو التأثير عليه، وهذه الطريقة في االحتجاج كانت األبرز لفترة طويلة، خاصة في ظل                    

مها النظام، والتي كانت تـروج  كان هذا تأثرا واضحا بالدعاية الرسمية ساعتها، والثقافية التي عم .عالقات العمل بالقطاع العام
هذه الثقافة  .ألن القطاع العام ملك الشعب، وأن زيادة اإلنتاج تحقق الرفاهية، وأن العمال شركاء في القطاع العام، وليسوا أجراء

قات خلقت حاجزا بين العمال وبين أهم سالح لالحتجاج يمكن استخدامه في الحركة العمالية، وهو سالح اإلضراب، ومن المفار                 
أنه خالل العديد من االعتصامات العمالية، التي قام بها العمال خالل السبعينيات والثمانينيات، كانت معدالت اإلنتاج ترتفع، كما                  

ساهم في  .خالل فترة االعتصام %15، إذ ارتفعت معدالت اإلنتاج بنسبة 1989حدث في اعتصام الحديد والصلب في أغسطس 
من اإلضراب عن العمل أيضا، التدخل السريع من جانب الدولة إلنهاء االحتجاج، ممـا كـان يمنـع                  سيادة آلية االعتصام بدال     

تطوره، فاعتصام العمال في مكان العمل من شأنه أن يتطور إلى إضراب بعد فترة، واالنتهاء الـسريع يمنـع هـذا التطـور،                       
 جانب الدولة، ال من جانب العمال، سواء بقطع الكهرباء          والملفت أن وقف عملية اإلنتاج كان يتم خالل االحتجاجات العمالية من          

، أو  1994، وفي 1984، وغزل كفر الدوار في      1989والماء والغاز عن مواقع االعتصام، مثلما حدث في الحديد والصلب في            
إلضراب، فقد كـان  ال يعني ذلك أن الحركة العمالية لم تستخدم سالح ا .بمنح العمال إجازة مدفوعة األجر بعد إنهاء االعتصام

، وإضرابات أخرى أقل تأثيرا، ولكن كان الـسائد         1976، وإضراب هيئة النقل العام في       1986هناك إضراب السكة الحديد في      
لقد شهدت الحركة العمالية، وفي الوحدات الكبيرة خاصة، تحوال هاما نحو استخدام سالح اإلضراب، وليس فقط  .هو االعتصام

، لقـد   2006ديسمبر7ذا التحول قد بدأ منذ فترة، ولكن برز بشدة، ابتداءاً من إضراب غزل المحلة في                االعتصام، وربما كان ه   
بدأ العمال احتاجهم باالمتناع عن صرف األجر لمدة ثالثة أيام، وحددوا اليوم الرابع لبدء اإلضراب عن العمل، وهـو ماكـان                     

ي أغلب االحتجاجات العمالية، أن استخدام سالح اإلضـراب عـن           بالفعل، وبرز بعد استخدام اإلضراب، بدال من االعتصام، ف        
العمل، بدال من االعتصام، يعد تطورا هاما في الحركة العمالية، فاإلضراب يبرز القوة االقتصادية للعمال، ويضيف إلى الضغط                  

 توقف اإلنتاج، وتصبح المقارنـة      السياسي والدعائي واألمني، الذي يسببه االعتصام، الخسارة االقتصادية المباشرة التي يسببها          
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لدى صاحب العمل، سواء كان رجل أعمال، أو الدولة، واضحة بين تكلفة اإلضراب وتكلفة المطالب التي يرفعها العمال، وعادة                   
 .ما تكون مطالب العمال أقل تكلفة من توقف اإلنتاج، فيستجيب للمطالب

 الستخدامه، تحديدهم لتوقيتات اإلضراب في مواعيـد تـسبب          وما يعبر عن وعي العمال بثقلهم االقتصادي، وتوجههم        
، حيـث توافـق     2007خسارة أكبر إذا توقف العمل، حدث هذا مثال في إضراب شركة الزيوت المتكاملة في السويس في مايو                
اإلنتاج ال يمكن وقف  .موعد إضراب العمال مع وصول شحنة زيت كان ال بد من دخولها الشركة، وإال ستتحقق خسائر كبيرة

بشكل مباشر وفوري في أي منشأة، فبعض المنشآت الصناعية قد يؤدي توقف اإلنتاج فيها، دون إعداد وتمهيد فني، إلى تلفيات                    
ضخمة، وعادة ما يحرص العمال خالل احتجاجاتهم على عدم إلحاق أية تلفيات بالمعدات والمنشآت، حفاظا على الطابع السلمي                  

لمعادن مثال، واألفران بأنواعها، وتقع شركات األسمنت في هذه الفئة من المنشآت، ولكن عمـال          لالحتجاج، مثل معدات صهر ا    
األسمنت في طره وحلوان والسويس، استطاعوا أن يضغطوا اقتصاديا على صاحب العمل، خالل احتجـاجهم، عـن طريـق                   

 .حتى تمتليء وتتوقف أوتوماتيكيااالعتصام في الشركة وإغالق أبوابها، ومنع خروج شحنات األسمنت من الطواحين، 

إن انطالق سياسات التكيف الهيكلي والخصخصة والمعاش المبكر، وإطالق الحريات لرجال األعمـال والمـستثمرين                
كانت لها عواقب وخيمة على العمال، وعلى عالقات العمل، ولكنها أيضا أزالت الكثير من األوهام حول القطاع العام، وحررت                   

  . أال وهو اإلضراب، العمال، ووضعت الحركة العمالية وجها لوجه أمام خصومها، لتسترد أخيرا أهم أسلحتهاطاقة الغضب لدى

 :إضرابات أطول، ووعي وتنظيم أعلى

كان قصر فترة االحتجاج العمالي أمرا ملفتا في الحركة العمالية، حتى أن أخبار انتهاء أو إنهاء االحتجاجات، تصل قبل                   
سـاعة، مثـل اعتـصام     24، وهو أمر يبدو منطقيا، إذ كانت العديد من االحتجاجات العمالية ال تستغرق حتى بدايتها، أو معها

كان التدخل األمني العنيف هو  .1986، الذي بدأ ظهرا، وانتهى فجرا، أو إضراب السكة الحديد في 1989الحديد والصلب في 
 خاصة في المناطق الصناعية الكبيرة، مثل حلوان وكفر الدوار والمحلـة            الذي يتكفل بإنهاء االحتجاجات العمالية قبل انتشارها،      

هذا القصر الشديد في فترات االحتجاج كان يمثل بالطبع قطعا لتطور الحركة، وعيا وتنظيمـا، وكـان أيـضا يحـرم      .وشبرا
ها مطالب مـشابهة أو ظـروف       االحتجاج العمالي من بروز أو بلورة مواقف تضامنية، وأيضا من االمتداد إلى المواقع التي ل              

، هو أن اإلضرابات العمالية كانت تستمر أليام، وأحيانا ألسابيع، 2007وأكثر ما يلفت االنتباه في الحركة العمالية خالل  .مثيلة
، استغرق ثالثة أيـام،     2006ديسمبر  7والقليل منها استمر لشهور، ولكن في ظروف خاصة، فإضراب غزل المحلة االول في              

، واستغرق ستة أيـام، وإضـراب كفـر    2007سبتمبر23ة إلى ثالثة أيام سبقتها امتناع عن صرف األجر، والثاني في    باإلضاف
بمدينة السادات، فقد استغرق حـوالي ثالثـة    "فارم أبومكارم"، الذي استغرقتة أيام، أما إضراب شركة 2007الدوار في فبراير

إن اسـتمرار   .، والتي تميزت بطول فترتها، نـسبيا، عـن الـسابق   2007أسابيع، وعشرات اإلضرابات األخرى طوال عام 
فمن ناحية، يفرض طول مدة  .اإلضراب لعدة أيام يفتح أمام الحركة العمالية افقا واسعا للتطور من تلقاء نفسها على  عدة أصعدة
شة اليومية وحمايـة المعـدات      اإلضراب، والذي يصاحبه عادة اعتصام ومبيت داخل مكان العمل، آليات لتنظيم المبيت واإلعا            

والمنشآت، حتى ال يتهم العمال بالتخريب، والتناوب على االعتصام إلطالة أمد الموقف، ومع األعداد الكبيـرة، يـصبح هـذا                    
والحقيقة التي اكـدتها كـل احتجاجـات العمـال أن كـل       .اختبارا حقيقيا الستعداد العمال للتنظيم، ومدى تطور وعي الحركة

لتي قام بها العمال لم تشهد أي واقعة تخريب أو عنف أو صراعات داخلية بين العمال أو أزمات حادة في تنظـيم                      اإلضرابات ا 
اإلعاشة والمبيت، وهو ما يعني بالضرورة نجاح الحركة العمالية في اختبار التنظيم والوعي، وإذا لم يكن هناك آليات موحـدة                    

لم تظهر هذه اآلليات بشكل مباشر وصريح، إال أن وجود عدة آالف فـي مكـان                للتنظيم الداخلي للعمال في اإلضرابات، وإذا       
واحد لعدة أيام أو أسابيع، يؤكد أن آليات التنظيم الذاتي قد نمت وتطورت حتما بين العمال، وربما تكـون اإلجابـة البـسيطة                       
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ي العديد من اإلضرابات العمالية كان العمال       والقاطعة للعمال أنفسهم على سؤال التنظيم الداخلي لإلضراب هو األكثر إقناعا، فف           
نحن نـنظم  " :يردون على سؤال كيف تنظمون أنفسكم بهذا العدد، ولهذه الفترة، دون أزمات كبيرة، كان العمال يرددون ببساطة

 خالل اإلضـرابات  ، هذه اإلجابة ال تفسر آليات التنظيم الذاتي الدقيق والفعال للعمال     "أنفسنا خالل عملية اإلنتاج، وهو األصعب     
وإلـى جانـب    .فحسب، ولكنها أيضا ترد رداً مفِحماً على االدعاءات الرسمية الدائمة، بوجود محرضين ومندسين بين العمـال 

التنظيم والوعي الذَين ينتجهما ويعبر عنهما طوال فترة اإلضراب، فهناك نتيجتين أخريين لطول فتـرة اإلضـرابات، أولهمـا                   
ث عنه بالتفصيل الحقا، ولكن ما ينبغي قوله في هذا الموضع أن من أهم عوامل ظهور مواقف تضامنية                التضامن، والذي سنتحد  

مع اإلضرابات العمالية، هو طول فترات اإلضرابات، والتي تعطي الفرضة لتغطية إعالمية، تنقـل حقيقـة مـا يحـدث فـي                
اقف تضامنية مع اإلضراب، وهو ما ظهـر خـالل          اإلضرابات، ومطالب العمال، وتعطي فرصة لمن يعنيهم األمر التخاذ مو         

النتيجة األخرى لطول فترة اإلضراب، هو زيادة تـأثيره وامتـداده، فاسـتمرار العمـال فـي       .2007اإلضرابات العمالية في 
و ما اإلضراب أليام متتالية ورفعهم للمطالب، يحفز بالتأكيد مطالب شبيهة، او حتى مختلفة، لدى قطاعات أخرى من العمال، وه       

، فقطاع النسيج بالكامل اتخذ نفس موقف عمال المحلة، بل وفي حاالت كثيرة           2006حدث بالفعل بعد إضراب المحلة في ديسمبر      
نفس المطالب، وإن حدث ذلك بشكل متتابع وليس في موقف واحد، وهذا التتابع في اإلضرابات حفـز مطالـب عماليـة فـي                       

 .قطاعات أخرى

، تحوال هاما في الحركة العمالية، فلم يعـد اإلضـراب أو            2007ات العمالية خالل عام   لقد كان طول فترات اإلضراب     
االحتجاج اللعمالي حدثا استثنائيا أو عرضيا، ولكنه أصبح آلية منظمة، يمارسها العمال كأحد المعطيات الرئيسية في الـصراع                  

 .ضد أصحاب األعمال

 :من القمع األمني، إلى المفاوضة وتنفيذ المطالب

تدخل األمن العنيف، والدموي أحيانا، كانت الطريقة المعتمدة لدى الدولة للتعامل مع االحتجاجات العمالية، فقد تكفلـت                 ال
، 1986، والنقل الخفيـف     1987، والمحلة 1986، والسكة الحديد  1984قوات األمن بإنهاء احتجاجات العمال في كفر الدوار في          

مر إلى حد إطالق الرصاص الحي على العمال في اعتصاماتهم السلمية، مثلما وصل األ .1986، وإسكو1989والحديد والصلب
، وكان آخر احتجاج عمالي ضخم فضته الدولة بالقوة، هو اعتصام شـركة             1989، والحديد والصلب  1984حدث في كفر الدوار   

 كان يصاحبه في أغلـب      ،عمال، والغريب أن التدخل األمني العنيف من ِقبل الدولة لفض احتجاجات ال           1994غزل كفر الدوار    
مما يعني أن قرارات فـض   .األحوال تنفيذ مطالب العمال، وإعطائهم، في حاالت عديدة، إجازة مدفوعة األجر لتهدئة األوضاع

االحتجاجات العمالية لم تكن العوامل االقتصادية المرتبطة باإلنتاج والمكسب والخسارة تتدخل فيها، بل كانت تُتخذ بدوافع أمنية                 
حتى االسـاس   .وسياسية فحسب، على أساس أن الدولة نفسها هي صاحب العمل، وان احتجاجات العمال موجهة ضدها مباشرة

القانوني لم يكن يؤخذ في االعتبار، عندما تواجه  الدولة احتجاجا عماليا، فنظريا، كان اإلضراب حق مشروع للعمال، بموجب                   
، والتي تجيز حق اإلضراب، وقد أقر القضاء هذا الحق في أحكامه الـصادرة بحـق                االتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر     

ومع ذلك، ظل العنف األمني هو القاعدة األساسية في تعامل الدولـة   .1992، وعمال غزل المحلة1986عمال السكة الحديد في
، فقد كان أول    2006 المحلة في ديسمبر   مع العمال في احتجاجاتهم السلمية، ويمكن مالحظة تبدل هذه القاعدة منذ إضراب غزل            

، والذي تم إنهاؤه بقرار أمني، فقد كانت المفاجأة أن األمن           1994إضراب عمالي ضخم، منذ احتجاج عمال غزل كفر الدوار في         
إن تحول   لم ينِه اإلضراب بالقوة هذه المرة، رغم التهديدات القوية، والضغوط التي مارسها على العمال، واعتُبر هذا استثناء، و                 

كان عاما استثنائيا في اإلضرابات العمالية، إال أنه لم يتم إنهاء أي إضـراب   2007بعد ذلك إلى قاعدة، فعلى الرغم من أن عام
خاللها بواسطة العنف األمني، وكان تدخل األمن مقتصرا على الضغوط النفسية والتهديد فقط، وفي حاالت نادرة وخاصة فقـط                

مما ال شك فيه  .ا لم يأت بنتيجة إال في حاالت استثنائية، لم يكن لها تأثير على الحركة العمالية ككلحدث تدخل مباشر، وهو م



net.socialists-e.www                                                                                 ١٣                                                 كية ـ مصركية ـ مصرمركز الدراسات االشرتامركز الدراسات االشرتا 

أنه رغم البطولة التي واجه بها العمال خالل فترة الثمانينيات العنف األمني، إال أن اقتحام الـشركات بالـسيارات المـصفحة،                     
بعض العمال في االحتجاجات أمام زمالئهم، قد شكل رادعا نـسبيا           وإطالق قوات ضخمة من األمن داخل المصانع، ومصرع         

فعلى سبيل المثال، الزال شبح اقتحـام   .أمام جمهور العمال، وجعل فكرة االعتصام أو اإلضراب فكرة صعبة، لعواقبها الوخيمة
مالية في الحديد والصلب، برصاص األمن يخيم على الحركة الع "عبد الحي سيد"، واستشهاد العامل 1989الحديد والصلب في 

مـن الـصعب تـصور أن     .2007ماثلة في إضراب  1994كما كانت ذكرى العنف الذي شهده اعتصام عمال كفر الدوار في 
وفضها بالقوة، فالنظام الذي حكـم فـي    2007تحوالً ديموقراطيا في النظام الحاكم قد حال دون اقتحام اإلضرابات العمالية في 

، ومظاهر االستبداد التي صاحبته لم تتغير طوال     2007حتجاجات العمالية بالقوة، هو الذي ظل يحكم حتى         الثمانينيات، وفض اال  
تلك الفترة، ولكن ال بد أن ظروفا موضوعية حالت دون استخدام القبضة األمنية بنفس القوة في وجه العمال المـضربين، أول                     

ظام نفسه، فسياسات التكيف الهيكلي هدفت في أحد جوانبها إلى تغليـب            هذه الظروف هي التحوالت االقتصادية التي قام بها الن        
البعد االقتصادي في عملية اإلنتاج والتوزيع، على البعد السياسي واالمني، بهدف تحقيق أرباح، إما عـن طريـق خصخـصة                    

اقض مع الطريقـة المركبـة التـي    هذا التوجه يتن .المنشآت التابعة للدولة، أو إعادة هيكلتها لوقف الخسائر، ثم تحقيق األرباح
تعاملت بها الدولة من قبل مع االحتجاجات العمالية، والتي نقصد بها االعتصام، واالستجابة للمطالب العمالية، ومـنح العمـال                   
إجازة مدفوعة األجر، هذه الطريقة التي كان من شأنها المحافظة على أمن النظام وحماية هيمنتـه، ولكنهـا تتجاهـل البعـد                       

تصادي تماما، والطريقة االقتصادية التي يعبر عنها الصراع التقليدي بين العمال وأصحاب األعمال، والتي تحدثنا عنها، هي                 االق
األنسب في ظل هذه السياسات، وتتلخص في المقارنة من جانب صاحب العمل بين تكلفة اإلضراب سواء المباشرة، من خسائر                   

ية وضع العمال مستقبال، وبين تكلفة المطالب العمالية، والتي تضع في اعتبارها الفترة             وقف اإلنتاج، أو غير المباشرة، من تقو      
وال ينفـي ذلـك وجـود     .2007التي يستطيع العمال الصمود خاللها، هذا ما قامت به الدولة إزاء االحتجاجات العمالية في عام

ين، مثل القلق من التشهير الدولي والنقد، خاصة مـع  عوامل أخرى حالت دون استخدام الدولة للقمع األمني ضد العمال المضرب   
راجع خطر القمع األمني لإلضرابات العمالية، كان له تـأثيرا ال   .تطور وسائل اإلعالم، وعدم قدرة الدولة على إخفاء األحداث

 وكآليـة للنـضال     تخطئه أي عين، لقد حفز ذلك مطالب العمال، وإزالة المخاوف حول استخدام اإلضراب كطريقة في المطالبة               
موجات  2007العمالي، ولم تتأخر اإلضرابات كثيرا، فبمجرد انتهاء إضراب غزل المحلة سلميا في ديسمبر، اندفعت منذ مطلع

الغضب العمالي في العديد من القطاعات، وفي أغلب محافظات الجمهورية ترفع مطالب العمال، وتعلـن اإلضـراب كـسالح                   
ع األمني ضد احتجاجات العمال، لم يتمكن من وقف هذه االحتجاجات في يوم من األيام، فـرغم  إن استخدام القم .عمالي منتزع

باالحتجاجات العمالية، والتي ضمت عشرات  87، 86، 85، امتألت أعوام1984القمع الدموي إلعتصام عمال كفر الدوار في 
، 1986خاصة إضراب سائقي السكة الحديد فـي      اآلالف من العمال في المحلة وشبرا وحلوان، ودوى صداها في أرجاء مصر،             

لم تقتقد الحركة العمالية في يوم من األيام للبطولة والصمود في مواجهة األمن، ولعل الدرس الذي قدمه عمال الحديد والـصلب       
ة إلـى جانـب أحـد قـاد     1990تأكيدا على ذلك، عندما خاضوا، بعد االعتصام، معركة االنتخابات البرلمانية فـي   1989في 

االعتصام، وتمكنوا من إدخاله مجلس الشعب، وفي السنة التالية خاضوا انتخابات النقابة، وتمكنوا مـن إسـقاط النقابـة التـي                     
تواطئت ضدهم في االعتصام، واستطاعوا ايضا أن ينجحوا قيادات االعتصام في النقابة، كذلك سائقوا الـسكة الحديـد، الـذين                    

، يهددون بمعاودة اإلضراب إذا لم يتم اإلفراج عن زمالئهم، وأمثلة أخـرى             1986بالقوة في   أصدروا بيانا بعد إنهاء اإلضراب      
كثيرة عن المحلة وكفر الدوار وشبرا تؤكد أن الحركة العمالية لم تنهار يوماً أمام القمع األمني، ومع ذلك كان لـزوال خطـر                       

 .مال في استخدام حقهم في اإلضراباقتحام األمن لإلضرابات وقمع بالقوة أمراً واضحاً على توسع الع
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 :المفاوضات واعتراف الدولة باإلضراب

للعمال حق اإلضراب " :، هو أول قانون ينص صراحة على حق العمال في اإلضراب(2003لسنة12)كان قانون العمل 
ممارسة العمال لحقهم فـي  والواقع أن هذا النص جاء بال معنى، ألن كم القيود التي وضعها القانون على  192المادة"...السلمي

 :كالتالي 195إلى192، في المواد2003لسنة12وقد جاءت القيود في القانون .اإلضراب جعلته شبه مستحيل

عضوا، أي أن رفض    21ضرورة موافقة ثلثي مجلس إدارة النقابة العامة التي تتبعها المنشأة، والتي يبلغ عدد أعضائه               -
 .راب يجعله غير قانونيثمانية أعضاء في النقابة العامة لإلض

إخطار صاحب العمل والجهة اإلدارية بتاريخ اإلضراب قبل موعده بعشرة أيام،على األقل، مع ذكر أسباب اإلضراب،                -
 .ومدته

حظر اإلضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء سريانها، وكذلك خالل جميع مراحل وإجـراءات الوسـاطة                 -
 .والتحكيم

 . أو الدعوة إليه، في المنشآت االستراتيجية والحيويةحظر اإلضراب،-

إن عالقات العمل وظروفه وأوضاع التنظيم النقابي الرسمي يجعالن من القيام بإضراب، وفق هذه الـضوابط، أمـرا                   
فـي عـن هـذه    مستحيال، ولكن الملفت للنظر، أن أيا من اإلضرابات التي قام بها العمال لم يلتزموا فيها بهذه الضوابط، مما ين          

، أال  2007مشروعيتها، ومع ذلك، فإن ظاهرة جديدة برزت في إضرابات العمال خـالل عـام             -حسب قانون العمل  -اإلضرابات
هو تقديم عـروض   -باإلضافة إلى االقتحام والفض بالقوة-كان رد الفعل الرسمي عادة على االحتجاجات العمالية .وهو التفاوض

ضراب، وفي أحيان كثيرة كانت تتجاهل حتى تقديم هذه العروض، وتقتحم مباشرة، وكانت             محددة للعمال لفض االعتصام او اإل     
إن إقامة مفاوضات مباشرة مع عمال مـضربين والتوصـل إلـى اتفاقـات ينتهـي       .العروض دائما مقرونة بالتهديد واإلقتحام

ا في أقوى صورة في إضـراب غـزل   ، برز هذ2007اإلضراب على أساسها، كان من أهم مكاسب الحركة العمالية خالل عام          
، عندما توجه وفد يضم رئيس اتحاد العمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنـسيج إلـى االمحلـة،                  2007المحلة في سبتمبر  

للتفاوض مع وفد ممثل للعمال المضربين، لم يكن يضم بالمناسبة أي عضو في التنظيم النقابي، واستمرت المفاوضات أكثر من                   
تكرر ذلك عدة مرات في قطاع األعمال، والقطاع الخاص، وقطاع موظفي الدولـة،   .، حتى تم التوصل إلى اتفاقاربع ساعات

وتم تحرير اتفاقيات على مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة إلنهاء اإلضرابات، مثل اتفاقية شركة الزيوت المتكاملـة فـي                   
 .السويس

، المنشآت االستراتيجية والحيوية، وحظر اإلضراب او الدعوة إليه بهـا،           194وحتى ما اصطلح عليه القانون في المادة      
استطاع العمال فرض إرادتهم فيها، فمن بين هذه المنشآت، كانت السكة الحديد ومترو األنفاق والمستشفيات واإلسعاف والبريـد             

ابات عمالية استطاع العمال خاللها تجاوز      ومصانع اإلنتاج الحربي وهيئة النقل العام، وغيرها، وكل هذه القطاعات شهدت إضر           
قيود القانون وفرضوا اإلضراب كحق اساسي، وغير مشروط، للعمال، برغم كل التهديدات والضغوط التي واجهوها، وأصـبح                 

 .أمرا واقعا حتى في هذه القطاعات، أن يمارس العمال اإلضراب للمطالبة بحقوقهم
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ض اإلضرابات، إذا كانت ترقى إلى تلبية مطالب العمال، أو بعـضها لـيس              وأيا كان مضمون االتفاقات التي أبرمت لف      
كذلك، وأيا كان مدى االلتزام بها بعد إنهاء اإلضراب، فإن المكسب األساسي من وراء المفاوضات وإبرام االتفاقيات هو أنهـا                    

ي وضعها القـانون عليـه، اسـتطاع        تمثل انتزاع العمال لحق اإلضراب، فبعد عقود من تجريم حق اإلضراب، وبعد القيود الت             
العمال فرض إرادتهم على االرض مباشرةاً، واضطرت الدولة إلى االعتراف باإلضراب الذي خرق الضوابط التي وضـعتها                 

األكثـر إثـارة    .وجلست للتفاوض مع وفد عمالي، غير الذي تعترف به رسميا في التنظيم النقابي كممثل شرعي ووحيد للعمال
، تم احتساب أيامها في كل الحاالت تقريبا، كأيام مدفوعـة           2007إلضرابات التي قام بها العمال على مدى عام       للدهشة هو أن ا   

، فإن أيام 2003لسنة12من قانون العمل  195االجر، ولم تُخصم من أجور العمال، وما يثير الدهشة في ذلك، هو أنه وفقا للمادة
 الذي يلتزم بالضوابط المشار إليها، تحتسب إجازة غيـر مدفوعـة األجـر              اإلضراب، والمقصود بها طبعا اإلضراب القانوني     

للعمال، أي تُخصم من أجورهم، هذا في حالة التزام العمال بالقانون وقيوده، ما حدث هو أنه رغم تجاوز العمال للقيـود التـي                       
جازة مدفوعة األجر، في تطبيق رائع      فرضها القانون، فإنهم انتزعوا حق اإلضراب واالعتراف به، وفرضوا أيام اإلضرابات كإ           

، وبـذلك فـرض   "القانون كخيط العنكبوت، يقع فيه الضعفاء، ويمزقه االقويـاء " :لمقولة القائد العمالي الراحل طه سعد عثمان
 وأهمية التفاوض باإلضافة إلى أنها تضيف بعدا جديدا لإلضراب العمالي، وتخرج به من إطار الغضب .العمال قانونهم الخاص

العام الذي يحرك العمال للقيام باإلضراب إلى أفق أكثر تنظيما في تقسيم العمل، فالتفاوض يفرض على العمال صياغة المطالب                   
وترتيبها ووضع حد أدنى وحد أقصى للمكاسب التي يمكن إنهاء اإلضراب بها، ويستدعي معرفة العمـال بأوضـاع المنـشأة                    

 والمفاوضات في هذه الحالة ال تصبح بديالً عن موقف العمال، بل جزء منه، والمفاوض               االقتصادية، وعالقتها بواقعية مطالبهم،   
أو المفاوضون ليسوا منفردين في اتخاذ القرار، فاإلضراب العمالي في هذه الحالة هو الذي يقود التفاوض، وليس العكس، وكلما                   

، ففي أثناء   2007دركه عمال غزل المحلة في سبتمبر       كان اإلضراب متماسكا وقويا، كلما كان موقف المفاوض كذلك، هذا ما أ           
 .المفاوضات تزايد عدد العمال المعتصمين عن أي وقت آخر، وتعالت هتافاتهم حتى يخبروا بها المفاوضين أن موقفهم قـوي 

ة وإسـكو   خالل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، أحرزت احتجاجات العمال مكاسب هامة، فقد استطاعت إضرابات المحل            
وكفر الدوار والسكة الحديد والحديد والصلب، احتساب أجر بدل الراحات، وزيادة بدل الوجبـة، والحـافز واالربـاح وحـافز                    

، فاق أي مكسب تحقق من قبل، فإلى جانب المكاسب االقتـصادية  2007لكن ما فازت به إضرابات العمال في ."الكيلومترات"
، 2007لقد خاض العمال المعركـة فـي    .م انتزاع سالح اإلضراب نفسه، وبشروطهم همالمباشرة، استطاع العمال في إضرابه

 .واستطاعوا أن ينتزعوا فيها السالح الذي سيخوضون به كل معركة قادمة

 :إضراب العمال عن الطعام؛ هل يضيف للحركة العمالية

لعديد من المواقع العمالية اعتبر العمال بشكل متزايد في ا 2007ظهر اإلضراب عن الطعام في االحتجاجات العمالية في 
اإلضراب عن الطعام تصعيدا للموقف، بعد اإلضراب عن العمل واالعتصام، حدث ذلك في غزل كفر الدوار وغـزل شـبين                     

 وبشكل فردي في أأسمنت طره، ويمكن اعتبار اإلضراب عن الطعام ظـاهرة جديـدة               ،والشركة العربية للطوب بشكل جماعي    
لعمالية، فعادة ما استخدم اإلضراب عن الطعام السجناء، وخاصة السجناء السياسيون، بهـدف تحـسين شـروط                 على الحركة ا  

الحبس، أو تحسين المعاملة، أو بأي دوافع أو مطالب، وهذا يبدو منطقي، فاإلضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة تقريبا أمام                    
ب عن العمل وال االعتصام وال التظاهر مـن األمـور المطروحـة فـي               السجين للتعبير عن موقفه او االحتجاج، فال اإلضرا       

السجون، وعادة ما يهدف اإلضراب عن الطعام إلى تنشيط قضية المضربين في اإلعالم والرأي العام، والضغط نفسيا وقانونيا                  
ليته اإلضـراب عـن الطعـام،    ولكن ما تملكه الطبقة العاملة من أدوات نضال يتجاوز في تاثيره وفعا .وأحيانا على المسئولين

فاإلضراب عن العمل واالعتصام والتظاهر يهدف مباشرة لخلق ضغط إقتصادي وسياسي وأمني وليس مجرد ضغط نفـسي أو                  
إلـى   .إعالمي أو قانوني، لذلك ال يمكن اعتبار إضافة اإلضراب عن الطعام لإلضراب عن العمل واالعتصام تصعيدا للموقف

لإلضراب عن الطعام  ال يعد تصعيدا للموقف، فإن اإلضراب عن الطعام يستخدم عـادة مـن ِقبـل                   جانب أن استخدام العمال     



net.socialists-e.www                                                                                 ١٦                                                 كية ـ مصركية ـ مصرمركز الدراسات االشرتامركز الدراسات االشرتا 

 تقدر بالمئات واآلالف، فإن لـه مخـاطر، ألن          ،األفراد أو المجموعات صغيرة العدد، أما استخدامه بين مجموعات كبيرة العدد          
ومن السهل تسرب أفراد أو مجموعـات مـنهم بعـد بـدء             األعداد الكبيرة يصعب السيطرة عليها أثناء اإلضراب عن الطعام،          

اإلضراب عن الطعام، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الموقف وإهداره، ومن ناحية أخرى، فإن المجموعـات الكبيـرة واألعمـار                  
المختلفة، تزيد من احتمال وجود أفراد تعاني من أمراض تمنعها من الدخول في إضراب عن الطعام وهـو مـا قـد يـصعب                        

فه، ويعرض البعض لمخاطر، وقد يؤدي اإلضراب عن الطعام خالل االحتجاج العمالي سواء باإلضراب عـن العمـل أو      اكتشا
االعتصام إلى إضعاف الموقف األصلي للعمال، فاإلضراب الجماعي عن الطعام يضعف بالتأكيد آليات تنظيم وإدارة اإلضراب                

مجهود تقل تدريجيا، واإلضراب الفردي، أو بمجموعات صغيرة منتقاة         عن العمل، واإلعتصام والتفاوض ألن القدرة على بذل         
من بين العمال أيضا قد تُضعف الموقف ألن من الطبيعي اختيار أفضل العناصر العمالية وأكثرها صالبة وتماسـك وإخالصـا        

في اإلضراب عن العمل    للدخول في اإلضراب عن الطعام، وهي نفسها العناصر التي من المفترض قيامها بأدوار أخرى هامة                
ال نعتقد إطالقا أن من حق أي أحد أن يملي على الحركة العمالية ما تقوم به، وما تمتنع عنه، ولكـن   .أو االعتصام أو التفاوض

من واجب المهتمين بالحركة العمالية، قراءة وفهم الحركة، وتحليل أدواتها، واستخالص أهم وأفضل دروسها، إلعادة تقـديمها                 
 .ومن حق الحركة العمالية أن تجرب كل أدوات وآليات النضال حتى تطور أفضلهاللحركة، 

حاولنا عرض بعض أهم سمات الحركة العمالية، وإذا كنا قد تعرضنا بالتفصيل إلى بعض أبرز هذه السمات، فإن هناك                   
شاركة الواسعة للعامالت فـي     مالمح وسمات أخرى للحركة، ظهرت بشكل أولي، نستطيع الحديث عنها بإيجاز، ومنها مثال الم             

وال يمكن اعتبار ذلك ظاهرة جديدة في الحركـة، فقـد شـاركت العـامالت وبقـوة فـي        .اإلضرابات واالحتجاجات العمالية
االحتجاجات العمالية في الثمانينات في غزل المحلة وفي شركة النقـل الخفيـف بحلـوان، ولكـن مـشاركة العـامالت فـي             

، ولعبن 2006فتا لالنتباه، ففي غزل المحلة بدأت العامالت اإلضراب صباح السابع من ديسمبرشهدت توسعا مل 2007إضرابات
إسبانيا شاركت العامالت، وكن غالبية الشركة في اسـتمرار اإلضـراب واالعتـصام             -دورا اساسيا في تثبيته، وفي المنصورة     

احن جنوب القاهرة والجيزة ومطاحن شمال القاهرة،       بالمبيت في الشركة ومواجهة النقد الذي وجه لهن على ذلك، كذلك في مط            
كانت مشاركة العامالت اكثر بروزا وتأثيرا، أما في شركة الحناوي للمعسل بدمنهور، فقد لعبت العـامالت دورا قياديـا فـي                     

 هامة؛ فأوالً   الحركة، وكذلك في حركة موظفي الضرائب العقارية، ومشاركة العامالت وبقوة في الحركة العمالية، يحمل دالالت              
أنه يعبر عن مدى قوة الحركة وتماسكها، حتى تستطيع أن توحد بين أفرادها رجاال ونساءا، وثانيا أنها تعكـس ذلـك الطـابع                       
التقدمي للحركة العمالية، الذي تجاوز كثيرا الحديث عن تحرر المرأة في المنتديات واللقاءات النخبوية، ليحوله إلى واقع معاش                  

 .يس مقوالت مجردةعلى األرض، ول

، وكانت بالغة الوضوح، وهي االستمرا واالمتداد والتأثير، االستمرار         2007سمة أخرى ظهرت في الحركة العمالية في        
 وتكـررت   ،بمعنى أن المواقع التي دخلت فيها حركة االحتجاج العمالي لم تخرج منها مرة أخرى، وظلـت ملفاتهـا مفتوحـة                   

بها، مثل المحلة وغزل شبين والمجموعة اإليطالية لإلسمنت، والمنطقة الصناعية بالـسويس،            اإلضرابات، واالحتجاجات في أغل   
والسكة الحدديد ومترو األنفاق، وغيرها، هذا الطابع الممتد للحركة يؤكد أنها نتيجة أوضاع حقيقية يعاني منهـا العمـال، وأن                    

واالمتـداد   .ة ليست عرضية بالمرة، وإنما أسبابها أصـيلة المطالب التي يرفعونها مطالب ملحة وموضوعية بالفعل، وأن الحرك
، انتشرت اإلضرابات بشكل غير مسبوق، ولم تقتصر        2006بمعنى انتشار الحركة، فبمجرد انطالق إضراب المحلة في ديسمبر        

ع العـاملين   على قطاع صناعي واحد أو منطقة جغرافية واحدة، فقد انتشرت من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إلـى قطـا                   
بالدولة، ومن المناطق الصناعية القديمة إلى المدن الجديدة إلى كافة المحافظات، ومن قطاع النسيج إلـى قطـاع الـصناعات                    

هذا االمتداد للحركة كان مفاجأة للجميع، وهو يؤكـد أن الهـدوء    .الهندسية، والكيماويات، والبناء واألخشاب، والنقل والخدمات
لحركة العمالية منذ منتصف التسعينات لم يكن هدوءا بل كبتا، وأن الحركة العمالية لم تتراجـع إال لتعـود                   النسبي الذي شهدته ا   
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التأثير االجتماعي الذي أحرزته الحركة العمالية ال يمكن تجاهله أيضا، فقد انتقل تاثير إضرابات العمال إلى قطاعـات   .وتتقدم
 مثل المدرسين واألطباء في مطالبتهم بالكادر الخاص وقطاع الموظفين، وكذلك           اجتماعية أخرى لم يعرف عنها ثقافة االحتجاج،      

إن إضرابات العمال وما أحرزته قد نجحت في تعميم ثقافـة االحتجـاج    .سكان العشوائيات كقلعة الكبش، وسكان قرى العطش
 يتظاهرون ضد بناء برج لتقوية    والمطالبة والرفض، حتى أصبح من الطبيعي أن نرى على فترات قصيرة سكان إحدى المناطق             

ومـن   .المحمول في منطقتهم، رغم أن سكان نفس المنطقة ظلوا مثال،وطيلة عقود، يشربون ويسقون ابنائهم من ميـاه ملوثـة  
، أنها كانت على درجة أعلى من التنظيم ودرجـة أقـل مـن              2007السمات الجديدة  والهامة جدا، والتي برزت في إضرابات        

رت اإلضرابات العمالية في كثير من األحوال في السابق بشكل تلقائي، كرد فعل مباشر على قرار أو موقـف،                   العفوية، لقد تفج  
، فقد وجدنا في مرات عديدة، العمال يعلنـون عـن موعـد    2007أما على مدار العام .ولم يكن يسبقها عادة تنظيم او تحضير

، والمجموعة اإليطالية لألسمنت، وحاالت أخرى      2007ي سبتمبر اإلضراب قبل أيام من تاريخه، مثلما حدث في غزل المحلة ف          
 ولكنه يعكـس  ،اإلعالن المسبق عن اإلضراب والتحضير له، من شأنه، ليس فقط أن يجعل اإلضراب أكثر تماسكا وقوة .عديدة

ة صـياغة المطالـب     أيضاً مدى ثقة العمال في أنفسهم ودرجة الوعي والتنظيم الذي يتمتعون بها، ويترك أثره كذلك في طريق                
وإدارة الموقف، فاإلضراب التلقائي، والذي يكون رد فعل مباشر، ال يعطي تلك الفرصة، هذه الظاهرة في الحركـة العماليـة،                    
تعبر عن مدى الثقة والوعي والتنظيم التي وصلت إليها الحركة العمالية، لقد تحدثنا عـن اسـتخدام الطبقـة العاملـة لـسالح                       

وقد رأينا  .العتصام، وعن طول فترات اإلضرابات العمالية، وانتهاءها سلميا، واالستجابة لمطالب العمالاإلضراب، وليس فقط ا
كيف نجحت الطبقة العاملة في انتزاع حق اإلضراب، دون قيد، وتعرضنا لظاهرة اإلضراب عن الطعام خـالل االحتجاجـات                   

ستمرار والمتداد والتاثير، ومشاركة العامالت، وزيـادة الطـابع         ، من حيث اال   2007العمالية، وإلى وطبيعة الحركة العمالية في     
إن هذه السمات التي تحدثنا عنها بإيجاز، وغيرها، تجعلنا نرى حركـة   .المنظم والواعي على الطابع العفوي والتلقائي للحركة

 هي ايضا محطة تحمل، بمـا  محطة رئيسية في تاريخ الطبقة العاملة، ليس هذا وحسب، بل  2007الطبقة العاملة المصرية في
 .اتسمت به من مظاهر وخصائص، آفاقا عظيمة لتطور الحركة العمالية والمجتمع ككل
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   ونقابية، ونتائج سياسية ونقابية، ونتائج سياسيةاقتصاديةاقتصاديةمطالب مطالب 

مطالب العمال هى بالطبع إنعكاس للظروف اإلقتصادية واإلجتماعية التى يعيشونها وباإلضافة للظروف الواحـدة التـى               
 - التأمينية وضياع وسائل الصحة المهنية والتدنى الكبير فى االجرتوانهيار المؤسساالخصخصة -ال فى مصر يعانى منها العم

نجد ان هناك أيضا ظروف أخرى مختلفة تخص كل قطاع صناعى بعينه،تلعب دورا كبيرا فى تحديد ومدى إلحـاح المطالـب                     
 .التى يرفعها العمال

لظروف والخصوصيات هـى القطاعـات، القطـاع العام،وقطـاع العـاملين            أحد أهم التقسيمات التى تفصل بين هذه ا       
بالدولة،والقطاع الخاص،وقطاع ما بعد الخصخصة، وفى حالة القطاع العام، نجد أن ملكية الدولة للعمـل تتحـول لـسالح ذو                    

 وتعمل جاهدة فى كثير مـن       وال تعير إهتماما لتكوين أية هوامش أرباح،بل      ،حدين،فمن جهه ال تنشغل الدولة بهذا القطاع بالفعل       
وبالطبع فأن من يدفع الثمن هنا هم العمال،من جههة اخـرى فـأن،             ،اإلحيان على زيادة حسائر هذا القطاع تمهيدا لخصخصته       

دائما ما تكون أكثر التزاما بتطبيق القانون من القطاع الخاص،وهذا يعطى مزايا نسبية للعمـال               "صاحب العمل "الدولة بوصفها   
 .جتماعى والصحى واإلنضباط فى عدد ساعات العملكالتأمين اإل

 لكن هذا لم يمنـع إنـدالع   ،ونظرا ألن الدولة هى صاحب العمل فإن فرص التمرد واإلنقالب عليها تصبح صعبة للغاية      
إحتجاجات كبيرة كإضراب سائقى السكة الحديد وسائقى مترو االنفاق واالضراب التباطؤى لمرشـدى المالحـة بهيئـة قنـاة                   

ويس،واعتصام عمال السويس للحاويات وشركة أربطة وأنوار السفن ببورسعيد،والمالحظ هنا ان كل هذه القطاعـات هـى                 الس
 .قطاعات استراتيجية تمس الحياة اليومية بشكل مباشر

قـد اوضـح   ،2007اكتوبر  21الذىبدأ منذ –الف موظف من العاملين بالضرائب العقارية  55و متال اخر هو اضراب
 الحالة المأساوية التى يعيشها هذا القطاع كما كشف هذا اإلضراب عن مدى التدنى فى أجـور المـوظفين، حيـث                     بشكل جلى 

 .جنيه شهريا 300: 250تتراوح اجور معظمهم ما بين 

ويأتى القطاع الخاص فى المرتبة األسوأ على اإلطالق، وذلك على الرغم من األربـاح الهائلـة التـى يجنيهـا هـذا                      
 نجد ان العمال هنا يتعرضون ألكثر شروط العمل فجاجة،كإجبارهم على التوقيع على إستقاالتهم قبل التوقيع علـى                  القطاع،لكننا

عقد العمل، وسهولة اجراء الفصل التعسفى لهم دون رابط،وفى أى وقـت،مع عـدم وجـود أى تأمينـات إجتماعيـة علـى                       
قع خارج النطاق السكنى ألغلبهم،وخلو هذه المدن تقريبا مـن أيـه            أغلبهم،باإلضافة لتركز هذا القطاع فى المدن الجديدة التى ت        

 .تنظيمات نقابية حقيقية تدافع عن حقوقهم

هذه هى اوضاع عمال القطاع الخاص التى تجعلهم فى النهاية يكدحون من اجل االستمرار فى عملهم الخـالى مـن أى                     
 .أوضاع مستقرة إضافة الى رواتبهم الهزيلة

ى تاريخ نضاالت الطبقة العاملة المصرية تنوع كبير فى المطالب كالمرحلة الحاليـة،ففى أحيـان               لم تشهد أى مرحلة ف    
كثيرة تنحصر المطالب وتنكمش فى مجرد المطالبة بصرف عالوة او حافز،وأحيانا اخرى تتسع المطالب لتصل الى سحب الثقة                  

التى تظهر خالل اإلحتجاج ذاته،ومثل هذه المطالب عبـرت         من تنظيم نقابى او المطالبة بتأسيس لجان نقابية،هذا غير المطالب           
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بدقة عن وعى أرقى لدى الطبقة العاملة، فعلى سبيل المثال، اثناء مفاوضات عمال السكة الحديد مع اجهزة الدولة فى اعتصامهم            
من األجـر   %85عرضت الحكومة على العمال حصول كل سائق يتم تشريكه على عدة مستحقات منها  2007فى فبراير من 

المتغير على أن يطبق هذا العرض على كل من سيتم اشراكهم فى المستقبل، وقد رفض العمال هذا العرض وقبلـوا بتخفـيض                      
 .على أن تطبق على كل السائقين بما فيهم من تم تشريكهم بالفعل %65النسبة من األجر المتغير لتصل الى 

وفى مواقـع   ،مالية لتطول التنظيمات النقابية،والمطالبة بطرح الثقة     وقد إرتفع سقف مطالب العمال فى بعض المواقع الع        
أخرى بتأسيسها،والفرق بين هاتين الحالتين هو أن الحالة االولى تخص المواقع العمالية القديمة والتى بها بالفعل لجـان نقابيـة                    

اما الحالة  .حناوى للدخان والمعسل بدمنهور   تابعة للتنظيم النقابى مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة،وغزل كفر الدوار،وال          
للمنظفـات ببورسـعيد او    "هنكـل "تظهر دائما فى المواقع العمالية الجديدة كمصنع  -حالة المطالبة بتأسيس لجان نقابية-الثانية 

 "ة الـسويس لألسـمد  "أكتوبر ومصنع  6مصنع السويدى للكابالت بالعاشر من رمضان ومصنع السويدى الكتروميتر بمدينة 

بالسويس والمالحظ ان كافة هذه المواقع يندر وجود تنظيمات نقابية بها،فعلى سبيل المثال مدينة العاشر مـن رمـضان التـى                     
لجنة نقابية ومعظم العمال بهذه المدينة لم يـسمعوا عـن التنظيمـات     24شركة يوجد بها اقل من  1450تحتوى على اكثر من 

تها؟ووجود مطالب بين نضاالتها تطول تأسيس لجان نقابية يعنى هنا حدوث نقلة نوعية فى              النقابية،او ما هو دورها؟وماهى اهمي    
وعى هؤالء العمال ومعظمهم من شباب الخريجين البعيدين تماما عن المواقع العمالية القديمة التى تكونت بها خبـرات نقابيـة                    

 .ونضالية قوية

ا الحد،وإنما طالبت فى أحيان أخرى بمطالب تضامنية، كمـا حـدث فـى              ولم يقف تطور مطالب الطبقة العاملة عند هذ       
، عندما أصدرت الشركة قرار نقل تعسفى ألحد قيادات الشركة، فهدد           2007شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة فى شهريونيو      

راجعت عن قرارها، ونفس    العمال باإلعتصام المفتوح بمقر الشركة إحتجاجا على هذا القرار حتى رضخت اإلدارة إلرادتهم وت             
للتضامن مع رفـاقهم   2007سبتمبر  23الشركة هى التى قام عمالها بوقفة تضامنية صباح اليوم األول لعمال غزل المحلة يوم 

ببورسعيد عندما إعتصم العمال يومان متواصالن لإلحتجاج على فصل اثنين  "حاويات السويس"هناك، وفى موقع أخر بشركة 
 . فى احد التدريباتمنهم بسبب تأخرهم

وقد وصل رقى المطالب فى بعض المواقع كما فى شركة المصابيح الكهربائية التى يناضل عمالها  إلعادة اسمائهم الى                   
للخارج، وقـد   "رامى لكح"كشوف هيئة التأمينات اإلجتماعية بعد ان أصبحت اللجنة النقابية بالشركة هى المدير عقب هروب 

، فكان جزائهم ان ترفع "لكح"للمنظفات الصناعية المفوضة من  "فل"لشركة من نصيب ادارة شركة رفضوا ألن تكون ادارة ا
 !!الدولة اسمائهم من كشوف التأمينات االجتماعية

على الرغم من ذلك فأن النصيب األكبر من نوعية المطالب اليزال فى نطاقه الضيق الذى يمـس مطالـب إقتـصادية                     
وقمع كـل   1952وهذا امر يرجع لعدة اسباب، أصلها عسكرة الحركة النقابية المصرية بعد يوليوصغيرة كزيادة حافز او بدل، 

 مما أدى الى إنقطاع الخبرة العمالية وقطع مسارها الطبيعى، بعد الوعى الذى اكتسبته الحركة العمالية فى                 ،اإلحتجاجات العمالية 
 للمحاوالت المستمرة للقضاء على الطبقة العاملة القديمة فى مواقعهـا           الثالثينيات واألربعينات من القرن الماضى، هذا باالضافة      

التقليدية كالمحلة وحلوان ونجع حمادى، بشن حمالت المعاش المبكر والخصخصة على العمال، وتدشين المصانع الضخمة فـى                 
العامة، بتحـويلهم لعمالـة     مواقع جديدة كالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر، ووضع العمال فى جزر منعزلة عن الحياة                

مؤقتة، وزيادة عدد ساعات العمل، كل هذا بالتأكيد يؤدى الى تأخر نسبى فى الوعى الذى ينعكس علـى مطالـب النـضاالت                      
العمالية، لكن هذا الينفى ان النقالت التى مرت بحياة الحركة العمالية خالل الـسنة الماضـية كانـت نـضاالت فـى اغلبهـا            
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بين ليلة وضحاها، إنمـا البـد ان    -كرفع الحد االدنى لألجر -ن المطالب الصغيرة لن تتحول لمطالب عامةباإلضافة الى ا،هامة
تأخذ مسارها الطبيعى الذى يتقدم باستمرار، فكل هذه المطالب الصغيرة مؤهلة للتحول للمطالب العامة، ونادرا ما نجد مطالـب                   

فدائما ما تكون المطالب على شاكلة زيـادة بـدل    . وسائل المواصالتخاصة بموقع بعينه كموقع يتعرض لتلوث بيئى او لتعثر
التغذية ليتناسب مع ارتفاع االسعار، او انتظام صرف العالوات الدورية، واالجتماعية، او تحسين وسائل الـسالمة والـصحة                  

وفى بعـض   ،لمشتركة واالصـيلة  المهنية، وكل هذه المطالب مؤهلة إلطالق الحملة الموحدة للطبقة العاملة لتعبر عن همومهم ا             
المواقع نجد بذور لهذا التحول، على سبيل المثال اجتماع خمس لجان نقابية بشركة اسمنت السويس وطرة وحلوان والقطاميـة                   

االيطالية لمواجهة سياسات الشركة فى إجبار العمال للخروج علـى المعـاش    "ايطلشمنت"والفرع الرئيسى التابع الدارة شركة 
عامل من  500لفعل نجحت هذه اللجان وإستطاعت تنظيم عدة احتجاجات، أعقبها رضوخ الشركة لهم وقامت بتعيين المبكر،وبا

 .العمالة المؤقتة بالشركة

وفى سياق طبيعة مطالب الحركة العمالية نجد مطالب العمال الذين واجهوا خطر اغالق شركاتهم، وفى هذا االمر الحت            
االقتـصادية للتنميـة   "للغزل والتـسيج وشـركة    "امونسيتو العالمية" للغاية، ففى شركتى مطالب عبرت عن حالة وعى راقية

 "امونـسيتو " والذى تم سجنة منذ عدة اعوام، واجهت شركة ،"عادل طالب اغا"والتى يديرهما الرأسمالى السورى  "الصناعية

ضد مصادرة اصول الشركة، وإسـتطاعوا ان   -تئذاالف عامل وق 3البالغ عددهم -خطر االغالق، وفى هذة الفترة قاتل العمال 
 "أغـا "يديروا الشركة ذاتياً بمساعدة بعض المديرين القدامى لمدة تجاوزت األربع سنوات، ثم أكملوا نضالهم بعد االفراج عن 

مل، وهو  وواجهوا تعسفه بقصد تصفية الشركة، ونجحوا فى صرف كافة أجورهم الموقوفة وإعادة تشغيل سيارات نقلهم الى الع                
 "أغـا "الذين طالبوا القضاء فى دعواهم المرفوعة ضـد   "الشركة الصناعية للتنمية االقتصادية"ذات ما يحاول انجازه عمال 

 .إلدارة الشركة ذاتياً بعد ثبات فشل ادارة رأس المال وثبات نهبه لمزيد من عشرات الماليين من أموال البنوك

 والمثل األهم على ذلـك  ،ان هذا فى حالة الشركات التى تم اغالقها بالفعل وك،وفى أحيان اخرى انخفض سقف المطالب     
بالتبين حيث أصدر مجلس ادارة الشركة قرارا بإجبار العمال علـى اجـازة مفتوحـة غيـر      "الشركة العربية للطوب الرملى"

م تصفية الشركة وصرف كافة يوم بمقر الشركة حتى ت 180مدفوعة األجر لحين تصفية الشركة فإعتصم العمال لمدة تجاوزت 
 .مستحقات العمال وتعويضهم عند بيع الشركة

فعمال قطاع ،عكست تنوع القطاعات التي يتبعها العمال و همومهم 2007ان تنوع مطالب اعمال التي شهدتها اضرابات 
كيف و االصالح الهيكلـي     االعمال عانوا من االهمال الطويل الذي ادي الي تدهور اوضاعهم كما عانوا من تطبيق سياسات الت               

علي وحدتهم و كان من اهم مظاهره انخفاض اعداد العمال بتلك الوحدات رغم رفع معدالت االنتاج او حتي ثباتها بمـا يعنـي           
زيادة معدالت االنتاج او حتي ثباتها بما يعني زيادة انتاجية العمال و زيادة اعباء العمل و انخفاض االجـر نتيجـة الرتفـاع                       

الف عامل في نهاية الثمانينات الـي   36بدو هذا واضحا في حالة شركة المحلة التي انخفض عدد عمالها من حوالي ي ،االسعار
 .2007الف عامل حتي اواخر  24

و كذلك العمال في الشركات التي تمت خصخصتها ارتبطت مطالبهم بحمايىة حقوقهم و مكاسبهم بعـد الخصخـصة و      
هذا ما ناضل من اجله عمال المجموعة االيطالية لالسمنت و عمال المعدات التليفونية              (الحوافزاالرباح و   )تحديدا االجر المتغير  
رغم انه لم تظرأ    ،فضال عن مقاومة اجراءات خفض العمالة في هذه الشركات و في قطاع العاملين بالدولة             ،و عمال غزل شبين   

ضاعهم كان نابعا من من تراجع الدور االجتماعي للدولـة          اال ان تدهور او   ،بعد تغيرات جوهرية في عالقات العمل التي تظلهم       
فارتفاع أسعار السلع األساسية، ونفقات التعليم و الصحة والسكنن يجعـل بالـضرورة أجـورهم الحقيقيـة                 ،مع ثبات اوضاعهم  
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روط العمل  تنخفض، ويحفز لديهم المطالبة بتحسين أوضاعهم، ومطالب عمال القطاع الخاص كانت أيضاً تعبيراً عن إجحاف ش               
التي يعاني منها عمال هذا القطاع كما عبرت هذه المطالب عن تطوراً ملحوظاً في الوعى العمالي، يطهـر هـذا مـثالً مـن                        
المطالبات المتعددة بتكوين لجان نقابية، وهو ليس مطلب إقتصادي، وال يعكس مكسب مباشر سيحصل عليـه العمـال، ولكنـه     

مكاسب اإلقتصادية فيما بعد، كذلك ظهور مطالب خاصة ببيئة العمل و السالمة المهنية،             سالح يستطيعون النضال به من أجل ال      
كما حدت في شركة السويس لألسمدة، و الملفت لإلنتباه في مطالب القطاع الخاص هو تجاوز المطالبة بتحسين األجر المتغير،                   

ر األساسي، كما حدث في حالة عمال شـركة العتـال        وهو ماكانت تدور حوله مطالب العمال لعقود، إلى المطالبة بتحسين األج          
 .للصلب و شركة الزيوت المتكاملة بالسويس، و شركة السويدي للكابالت بالعاشر من رمضان

إن استمرار الحركة العمالية، أعطى فرصة جيدجة لتطوير المطالب وتوسيعها في بعض المواقع، ففي المحلـة إنتقـل                  
إلى المطالبة بتحسين األجور االجمالية عن طريق رفع        ،2006كنسبة من األرباح في ديسمبر      العمال من المطالبة بأجر شهرين      

، كذلك عمال المجموعة االيطالية لألسمنت، إنتقلوا مـن الـدفاع عـن             2007الحافز وبدل الوجبة الغذائية في إضراب سبتمبر        
وبالفعـل   ، علي الخروج علي المعاش المبكـر مكاسب ما قبل خصخصة شركاتهم، إلى مواجهة سياسات الشركة بإجبار العمال

 2007عامل مؤقت، وعمال المطاحن، إنتقلوا من المطالبة بعدم خفض حصة الطحن في مارس و إبريل  500نجحوا في تعيين 

 .2007حتى ال تنخفض حوافزهم إلى المطالبة برفع الحوافز و االرباح في أكتوبر 

ة في المواقع العمالية، وتحقيق مكاسب في المعارك األولـى يـؤدي إلـى              وأمثلة أخرى عديدة تؤكد أن استمرار الحرك      
، ولكن هذا التطور الزال 2007لقد شهدت مطالب العمال تطوراً ملوظاً في صعود الحركة العمالية في  .تطوير مطالب العمال

 جداً تبعث على التفاؤل بخـصوص       يدور في فلك النضال المصنعي، ولم تظهر بعد المطالب العمالية العامة، ولكن بوادر أولية             
تطور المطالب المصنعية إلى مطالب عامة تخص أوضاع الطبقة العاملة ككل،قبل مطالبة عمال المحلة في االيام االخيرة بعقـد                 
المجلس القومي لألجور، وهو المطلب الذى ال يخص عمال غزل المحلة وحدهم ولكن كل عمال مصر، كذلك إصرار العمـال                    

 بعزل رئيس مجلس االدارة، و االستجابة لمطلبهم، وهو ما يد تحوالً مهماً في اتجاة تدخل العمـال فـي سياسـة                      علي المطالبة 
وهنا يجـب أن   .ان الحركة العمالية عقدت آمال كبيرة لدى المراقبين لها في امكانية تطوير مطالبها آلفاق غير محدودة .االدارة

لية قد تتجاوز بكثير المطالب التي رفعها العمال أنفسهم، فعقـب إضـراب غـزل               نضع في االعتبار أن نتائج االضرابات العما      
وما تبعه من سلسلة إضرابات في قطاع الغزل والنسيج إضطرت الدولة تخصيص جزء من حـصيلة   2006المحلة في ديسمبر 

الدالالت، ففي الوقت الذي تنـدفع  وهو إجراء له أبلغ  ،بيع بنك االسكندرية إلسقاط ديون شركات النسيج التابعة لقطاع األعمال
كذلك بعد موجة اإلضرابات العارمة خـالل   .فيه الدولة في سياسة الخصخصة تضطرها إضرابات العمال لدعم قطاع األعمال

تزايد حديث الدولة عن قرب انعقاد المجلس القومي لالجور للنظر في رفع الحـد األدنـي لالجـور     2007النصف األول من 
اال ان تذكر دور المجلس القومي لألجور في  ،و أياً كانت مصداقية هذه التصريحات و نتائجها .لزمات المعيشةليتناسب مع مست

تراجع الدولة عن إقدامها علي تمرير القوانين  2007وشهد نهاية عام  .حد ذاته، واحد من أهم نتائج التحركات العمالية األخيرة
 .لجديد وقانون التأمين الصحي، تحت وطأة الحركة االجتماعية التي شهدها هذا العامالتي تمس العمال كقانون الوطيفة العامة ا

  .ان هذه المؤشرات تثبت ان ما تحمله  الحركة العمالية من امكانات الزال أكبر بكثير عن ما عبرت عنه
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     منتهى الصالحية منتهى الصالحيةيياحلركة العمالية وتنظيم نقاباحلركة العمالية وتنظيم نقاب

وتفجـر احتجاجـات    ،وإعالن التشكيل النقابي الجديد 2006نوفمبر  28لنقابية في التزامن الدقيق بين انتهاء االنتخابات ا
 24غزل المحلة باالمتناع عن صرف األجر أوالً ابتداء من يوم االثنين الرابع من ديسمبر، ثم اإلضراب عن العمل الذي ضم 

  .1994ألف عامل وعاملة في مشهد كان قد غاب عن مصر منذ اعتصام غزل كفر الدوار في 

هذا التزامن جرى تفسيره من قبل الحكومة بأن المرشحين الذين خسروا في االنتخابـات النقابيـة بالـشركة يقومـون                     
هذا التفسير األمني والمتآمر من جانب الحكومـة   .بالتحريض واإلثارة إلحراج الناجحين في االنتخابات في بداية الدورة النقابية

 .اً ضمنياً من الحكومة بعدم نزاهة االنتخابات النقابية العماليةلإلضراب، يحمل على رداءته اعتراف

فمن البديهي أن تكون العناصر التي لعبت دوراً قيادياً في اإلضراب هي األكثر مصداقية لدي العمال ومن المفارقة أن                    
 النتخابات النقابية العماليـة دورة والواقع أن ما شهدته ا .تكون هذه العناصر هي الخاسرة في انتخابات بها أي درجة من النزاهة

كافياً دون أي إثبات لفضح عدم نزاهة هذه االنتخابات ابتداء من منع أعداد ضخمة من العمـال مـن الترشـيح     2006-2011
  .لالنتخابات وصوالً لعملية إعالن النتائج نفسها

ال عندما اتهمت الخاسرين فـي االنتخابـات        وإذا كانت الحكومة نفسها اعترفت بعدم تمثيل التنظيم النقابي الرسمي للعم          
بجمـع   2006بقيادة اإلضرابات، فإن العمال أنفسهم بادروا لتأكيد ذلك عندما قام عمال غزل المحلة في إضرابهم في ديـسمبر  

العمـال  لم يكن وقوف التنظيم النقابي الرسمي ضد مطالب   .التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية التي وقفت ضد اإلضراب
الدور األساسي  1957وإضرابهم في المحلة استثناء من مواقف التنظيم النقابي، فقد لعب التنظيم النقابي الرسمي منذ تأسيسه في 

في منع اإلضرابات أو فضها، وقد امتلئ تاريخه بالمواقف التي تخلى فيها عن موقف العمال بل ووصل موقفه إلـى التواطـؤ                      
عندما دعا رئيس النقابة العامـة   1986من ضد العمال المضربين، حدث هذا في إضراب السكة الحديد المباشر مع اإلدارة واأل

 ."بأيد من حديد –يقصد المضربين  –الضرب على رؤوسهم "للعاملين بالسكة الحديد إلى 

تنظيم النقابي حتـى    وفي نفس العام قامت النقابة العامة للصناعات الهندسية بفصل قيادات إضراب النقل الخفيف عن ال                
ترفع عنهم الحصانة النقابية تمهيداً للقبض عليهم، وباإلضافة للمواقف المباشرة ضد احتجاجات العمال كـان للتنظـيم النقـابي                   
مواقفه ضد المصالح العامة للعمال، مثل إصدار بيان مشترك مع ممثلي رجال األعمال لتأييد سياسة الخصخصة التي أدت إلى                   

مع رئيس مجلس الشعب  2003ومثل اللقاء الذي عقده وفد عن اتحاد العمال في   ،مال والمال العام على السواءإهدار حقوق الع
دون االلتفات لمعارضيه، رغم كل ما احتواه القانون من إهـدار لحقـوق    2003لسنة  12وطالبه بسرعة إصدار قانون العمل 

 .العمال

 مصالح العمال وحركتهم أكثر من أن يتسع لها هذا الموضوع وليس هذا             األمثلة على وقوف التنظيم النقابي الرسمي ضد      
 .موضعنا على كل حال

لم يكن سوى امتداداً  2007إن ما تجدر اإلشارة له هنا، هو أن موقف التنظيم النقابي الرسمي من إضرابات العمال في  
اإلضرابات العمالية حمل التنظيم النقابي بـشدة ضـد   وفي مواجهة  2007طبيعياً لموقفه من الحركة العمالية منذ تأسيسه، ففي 
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العمال المضربين، ولم يكتف التنظيم النقابي الرسمي بعدم تقديم أي دعم أو تضامن للعمال في إضراباتهم، بل على العكس وجه                    
يان التـضامن الـذي     لهم نقد شديد، وهاجم حتى المواقف التي تضامنت مع العمال واعتبرها تدخالً في الشئون الداخلية، مثل ب                

صدر عن منظمة العمال العربية، وبيان التضامن الذي صدر عن االتحاد الدولي للعمال، واالتحـاد العـالمي لعمـال النـسيج                     
  .واعتبرها اتحاد نقابات عمال مصر تدخل في الشأن المصري، وكأن االتحاد تحول إلى وزارة خارجية

لفض إضرابهم وفداً ضم إلى جانب رئيس الشركة  2007لة في سبتمبر وكان من الملفت أن الذي تفاوض مع عمال المح
القابضة للغزل والنسيج رئيس اتحاد العمال، وكان هذا تعبيراً حقيقياً لدور التنظيم النقابي المصري كممثـل لـصاحب العمـل                    

ن به أي عضو من التنظيم النقـابي  وليس العمال، واألكثر إثارة للدهشة أن الوفد العمالي الذي حضر المفاوضات لم يك "الدولة"
 .والذين حضروا كانوا القيادات العمالية التي خسرت في االنتخابات العمالية "الممثل الشرعي الوحيد للعمال"

االستثناءات في موقف التنظيم النقابي الرسمي جاءت من اللجان النقابية في مواقع العمل، فال بد مـن ذكـر مواقـف            
القليلة التي انحازت لمطالب وحركة العمال وكان منها اللجنة النقابية بشركة المنصورة أسـبانيا واللجنـة                بعض اللجان النقابية    

 (طره وحلوان والسويس والقطاميـة )النقابية للطوب الرملي، أما اللجان النقابية للشركات التابعة للمجموعة اإليطالية لألسمنت 

ي للنقابة في تنظيم وقيادة العمال في احتجاجاتهم والتنسيق فيما بينها في ممارسة راقية              فكانت مثالً فريداً في القيام بالدور الحقيق      
 .للعمل النقابي قلما نشاهدها في مصر

وقبل التوسع في محاولة فهم طبيعة التنظيم النقابي الرسمي ودوره وموقفه من الحركة العمالية يجب أن نشير إلـى أن                     
 مصر قد أتخذ في بدايته مساراً طبيعياً جداً، فقد ارتبط ظهور النقابات منذ نشأتها بالحركـة                 ظهور وتطور النقابات العمالية في    

 .ظهرت التشكيالت األولية للنقابات في شكل جمعيات وروابط  عمالية 1899فمع إضراب لفافي السجائر في ديسمبر  .العمالية

دت معها تأسيس النفايات، حتى ظهر في مصر أول اتحـاد           ومع صعود اإلضرابات العمالية عقب الحرب العالمية األولى تصاع        
، ومع موجه نضال الثالثينات واألربعينات أزدهر مرة أخرى العمل النقـابي  1924والذي حلته المقاومة في  1921للعمال في 

  .في مصر وتطور حتى جاءت ثورة يوليو

السيطرة طوال فترات نشوءها ولكن تظل هـذه        وجدير بالذكر أن الحركة النقابية في مصر عانت من محاوالت القمع و           
قطعاً مـع مـسار    1957ويمكن اعتبار تأسيس التنظيم النقابي الرسمي تحت اسم اتحاد نقابات عمال مصر في   .طبيعة األمور

 ..من هذه األسباب مالبسات تأسيس اتحاد العمال نفسها ..تطور العمل النقابي في مصر لعدة أسباب

والـدور اإليجـابي    1956وبقرار من النظام الحاكم عقب العدوان الثالثي على مصر في  1957 لقد تأسس االتحاد في
التنظيم النقابي إذن لم يأت نتيجة  .الذي لعبه اتحاد العمال العرب ساعتها في التضامن مع الشعب المصري والوقوف إلى جانبه

هـذه    .ام الحاكم فجأة فراغاً نقابياً وحاول سده عن طريقتـه تطور حركة عمالية أو تعبيراً عنها وعن مطالبها، بل اكتشف النظ
الطريقة في التأسيس جعلت التنظيم النقابي الرسمي يحمل دائماً بصمة أنظمة الحكم المتتالية، فأعضاء مجالس إدارات االتحـاد                  

  .ت ثم الحزب الوطني الحاكمكانوا بالتتابع، أعضاء في االتحاد القومي ثم االتحاد االشتراكي ثم حزب مصر في عهد السادا

ومن المفارقات أيضاً التي حملها التنظيم النقابي الرسمي هو جمع شخص واحد لمنصب رئيس االتحاد ووزير القـوى                   
العاملة أكثر من مرة، يبدو هذا أمراً غريباً عموماً أن يكون نفس الشخص ممثالً للعمال وممثالُ للحكومة في نفس الوقت، ولكن                     

خرية في الحالة المصرية أن الدولة لم تكن فقط مؤسسة سياسية ولكنها كانت صاحب العمل األكبر واألساسي في هذه                   المثير للس 
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الفترات فأغلب العمال وخاصة أعضاء التنظيم النقابي كانوا إما عمال في القطاع العام المملوك للدولة أو عـاملين بالحكومـة،                    
 .حب العمل في نفس الوقتوهو ما يجعل شخص واحد ممثالُ للعمال وصا

والذي يجعلنا نعتبر تأسيس اتحاد نقابات عمال مصر قطعاً مع الحركة النقابية والعمالية في مصر، هو أنه جاء بعـد أن                     
قطعت الحركة العمالية في مصر مراحل هامة في بلورة وتطوير حركة نقابية كافحت بالفعل من أجل استقالل النقابـات عـن                     

 . القوى السياسية على السواء، وجاء اتحاد نقابات العمال ليوقف مسار هذا التطورأنظمة الحكم وسيطرة

يتكـون التنظـيم    .األمر اآلخر الذي يجعل التنظيم النقابي الرسمي تجميداً للحركة العمالية هو طبيعة الهيكل التنظيمي له
ن المنشآت واللجان المهنية، ويضم نوعين مـن        النقابي الرسمي في مصر من ثالثة مستويات تنظيمية، المستوى األول هو لجا           

اللجان، اللجان النقابية بالمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عامل، واللجان المهنية، والتي تضم عمـاالً فـي منـشآت                     
اللجنـة  صغيرة جداً ليس بها لجان نقابية أو العمال خارج المنشآت، مثل سائقي األجرة، وتتأسس على أساس جغرافـي مـثالُ                     

المهنية للعاملين بالنقل في محافظة اإلسماعيلية، وتضم سائقي األجرة بالمحافظة، أو اللجنة المهنية للعاملين بالبناء واألخـشاب                 
وتضم العاملين الذين يعملون بالمهن المتصلة بالمعمار أو النجارة وغيرها في محافظة القاهرة وليس في شركات بهـا   ،بالقاهرة

نقابة عامة تتوزع عليها اللجـان النقابيـة حـسب النـشاط      23لمستوى التنظيمي الثاني هو النقابات العامة وهي ا .لجان نقابية
االقتصادي أو الصناعي، فمثالُ النقابة العامة للكيماويات والنقابة العامة للمناجم والمحاجر والنقابة العامة للـصناعات الهندسـية          

عضو منتخب المستوى األعلى هو مجلس إدارة اتحـاد نقابـات    21ا مجلس إدارة يضم إلى آخر المجاالت، وكل نقابة عامة له
هذا البناء الهرمي يحمل مفارقة شديدة في داخله،   .عضو يمثل كال منهم أحد النقابات العامة 21عمال مصر والذي يتكون من 

 21إلـى   7من عمال المنشأة ويكون عددها من فالمستوى األول وهي اللجان النقابية، تتشكل من مجالس إدارات للجان منتخبة 

عضو حسب عدد العمال بالمنشأة، وهو يعني أنها قد تتشكل وفقاً إلرادة العمل وتعبر عنهم إذا جرت انتخابات نزيهة،  ولكـن                      
برم اتفاقيـة   هذه اللجان تخلو من أي صالحية نقابية حقيقية، فمثالً ليس من حق اللجان النقابية أن تنظم إضراب عن العمل أو ت                    

عمل جماعية أو حتى ترفع دعوى قضائية، ألنها ال تعتبر شخصية اعتبارية، فالنقابة هي النقابة العامة وعضو النقابة تنتـسب                    
عضويته للنقابة العامة وليس اللجنة النقابية، واللجنة النقابية بالمنشأة ال تعدو كونها وسيطاً بين عمال المنـشأة األعـضاء فـي                     

  .س إدارة النقابة العامةالنقابة ومجل

 فمن ناحية يتمتع بكل الصالحيات النقابية، إذ أن النقابة العامـة     ،أما المستوى التالي في التنظيم النقابي فهو على العكس         
هي التي تدعو لإلضراب أو تعلنه بموافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارتها وهي التي تبرم االتفاقات الجماعية وهـي التـي ترفـع                      

 ، القانونية أي أنها النقابة الفعلية، ومن ناحية أخرى ال ينتخب مجلس إدارة النقابة العامة من العمال األعـضاء فيهـا  الدعاوى

ولكن من الجمعية العمومية للنقابة العامة والتي تضم ممثلين عن اللجان النقابية حسب عدد العمال بالمنشأة ويبدأ العـدد مـن                       
عضو بالجمعية العموميـة مـن نفـس     35تدرج التمثيل حسب نظام تنازلي وبحد أقصى عامل وي 250عضو واحد ممثالً لـ 

وبالطبع فأي نظام انتخابي لن يؤدي إلى ممثليين حقيقيين عن العمال لمجلس إدارة النقابة العامة، إذا كان المنتخبـون    .المنشأة
توافق عن طريق تصعيد أحد أعـضاء مجلـس إدارة   أما قمة الهرم النقابي فمجلس إدارته يأتي بال  .من األعضاء %1أقل من 

 .النقابة العامة ممثالُ في مجلس إدارة االتحاد

المثير للدهشة حقاً هنا أن تضطر الدولة الستخدام التزوير واالستبعاد للمرشحين في الوقت الذي يتكفـل فيـه هيكـل                     
الطابع الالديمقراطي للتنظيم النقابي الرسمي  إن  . العمالتنظيمي شديد البيروقراطية وأبعد ما يكون عن الشفافية باستبعاد إرادة

يقدم تفسيراً واضحاً لتلك المسافة الكبيرة بين الحركة العمالية والتنظيم النقابي، ففي ظل تنظيم نقابي بهذا الهيكل ال يكون بقـاء                     
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قرار وساعتها يكون إرضاء الحكومة أهم      أعضائه ورموزه في أماكنه مرهوناً بإرادة العمال، ولكن الحكومة تكون صاحبة هذا ال            
 .من إرضاء العمال

واألمر الثاني الذي يعكس نفسه بقوة على طبيعة التنظيم النقابي الرسمي هو طبيعة عضويته، فعادة ما يتفـاخر رمـوز                    
جم العمال، من ح %30مليون عامل بنسبة تقترب من  4ر5التنظيم النقابي بحجم العضوية والذي يصل في بعض تقديراتهم إلى 

ويتفاخر التنظيم النقابي بأن تلك النسبة أعلى من نسبة عضوية التنظيم في بلد ديمقراطي مثل فرنـسا، والحـديث عـن حجـم                       
العضوية يجب أال يغفل طبيعة العضوية، فالحجم الكبير لعضوية التنظيم النقابي الرسمي ال يعبر بالضرورة عن جماهيرية هذا                  

وله، فنسبة كبيرة من العضوية هي عضوية عمال قطاع األعمال والقطاع العام والعـاملين بالدولـة،                التنظيم والتفاف العمال ح   
وسبب هذه العضوية أن العامل كان يوقع مع استمارة التعيين في العمل، استمارة االلتحاق بالتنظيم النقابي ويخصم االشـتراك                   

ية هي عضوية اللجان المهنية التي أشـرنا إليهـا وهـي أيـضاً     بعدها تلقائياً من األجر،  ونسبة أخرى ضخمة من هذه العضو       
عضوية دفترية كل عالقتها بالتنظيم النقابي دفع االشتراكات، الستخراج األوراق الرسمية، ومثالُ كل سائقي األجرة أعضاء في                 

لنقابي، ويعد هذا خلطاً بين دور      التنظيم النقابي وعليهم سداد االشتراكات الستخراج التراخيص، وال عالقة أخرى لهم بالتنظيم ا            
  .التنظيم النقابي في الدفاع عن أعضائه وتحسين ظروف عملهم، وبين الترخيص بمزاولة مهنة أو عمل معين

هكذا يغلب على عضوية التنظيم النقابي الطابع الورقي والدفتري، وهو ما يظهر أثره عند حـسم نتـائج االنتخابـات                     
ب مستويات التنظيم النقابي،  نسبة العضوية الحقيقية في التنظيم النقابي تظهر في القطاع الخـاص                بالتزكية بنسبة كبيرة في أغل    

الذي ال تفرض عليه العضوية اإلجبارية أو الدفترية، وبالعكس يسعى عماله في العديد من المواقع لتشكيل نقابات ويتم التنكيـل                    
ن، وشركة فاين للمنظفات بالسادس من أكتوبر وأمثلة أخرى كثيـرة،           بهم،  هذا ما حدث لعمال شركة أوالد عياد للصلب بحلوا          

مصنع ال يوجد سوى  1200والوجود النقابي بالقطاع الخاص يكاد يكون معدوم، ففي العاشر من رمضان حيث يوجد أكثر من 
 وفـي المحلـة يوجـد    مصنع وال يوجد أكثر من ستة لجان نقابية، 900لجنة نقابية فقط وفي السادس من أكتوبر أكثر من  12

هـذا بإيجـاز     .عشرات من مصانع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة تتبع القطاع الخاص وال توجد سوى لجنتين نقابيتين فقط
شديد بعض مالمح التنظيم النقابي الرسمي سواء من جانب نشأته وعالقته بالدولة، أو هيكله وطابعه البيروقراطي أو عـضويته                   

 .لهوالتفاف العمال حو

إذا كانت هذه طبيعة التنظيم النقابي الرسمي ومواقفه من مطالب العمال واحتياجاتهم، فالسؤال الذي يلح اآلن هو لماذا لم                   
يجب االعتراف بأن محاولة الحركة  ..تستطع الحركة العمالية التعبير عن نفسها نقابياً وتستبدل التنظيم النقابي الذي ال يعبر عنها

غ النقابي عندما ال يوجد تنظيم نقابي أصالً أسهل من محاولة التصدي لتنظيم نقـابي بيروقراطـي ومعـادي                   العمالية سد الفرا  
للحركة العمالية، لقد تقدمت الحركة العمالية بالفعل في مراحل مختلفة في اتجاه بناء تنظيمها النقابي المستقل عندما لم يكن هناك                    

لقرن العشرين وفي األربعينات، ولكن خالل السبعينات والثمانينات وعندما شـهدت  تنظيم نقابي، حدث هذا في الربع األول من ا   
ولكن وجود تنظيم نقابي بيروقراطي لم يكـن المعـوق    .الحركة العمالية احتجاجات قوية لم يؤد ذلك إلى تطور نقابي ذو شأن

دوراً هاماً في تجميد العمل النقابي لفتـرة        الوحيد لتطور النقابات في مصر، فعالقات العمل والنظام االجتماعي في مصر لعب             
 .طويلة

فقد كانت الحقوق العماليـة   ،لقد شهدت عالقات العمل في مصر استقراراً نسبياً لعقود طويلة في ظل هيمنة القطاع العام
 كـان  مقررة قانوناً وبنصوص واضحة وكانت شروط وظروف العمل واحدة تقريباً وألن الدولة كانت هي صاحب العمل، فقـد      

القرار السياسي هو الذي يحسم فيما يتعلق بأوضاع العمال وليس العوامل االقتصادية، أوضحنا هذا في طريقة تعامل الدولة مع                   
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يوجد صاحب عمل يواجه اعتصام العمال بالتـدخل األمنـي وتلبيـة             االحتجاجات العمالية بعقلية أمنية وليست اقتصادية،  فال       
جر، إذ يعني ذلك خسارة مركبة، كانت الدولة فقط هي صاحب العمل الذي يود القيام بذلك لخلـق              المطالب واإلجازة مدفوعة األ   

االستقرار األمني والسياسي، وكون قوانين العمل كانت تقرر تفاصيل عالقات العمل وحقوق العمال، فقد كان حيز المطالب التي                  
عمال في تلك الفترة تنصب على تحسين األجر المتغير أو أحـد            دارت حولها الحركة العمالية محدوداً وقد كانت عادة مطالب ال         

 ."....، بدل الوجبة، بدل الراحات، األرباح"الحافز"بنوده، 

تغطي قطاعات  "مثل بدل الراحات"وهذه المطالب كانت عادة تخص كل وحدة على حدة ونادراً ما كانت أحد المطالب  
لب العمالية وطريقة استجابة الدولة للمطالب المصاحبة للقمع األمني خلق جموداً هذه المحدودية في حيز المطا .كاملة من العمال

كذلك جعل الفراغ النقابي الناجم عن وجود تنظيم نقابي مستقل وديمقراطي معبر عن العمال بديالً عن وجود  .في الحركة النقابية
 ملئ هـذا الفـراغ، خاصـة وأن دور الدولـة     تنظيم أقل وطأة ولم تضغط ضرورات خاصة بعالقات العمل والحركة من أجل 

االجتماعي كان يخفف كثيراً من وطأة انخفاض األجور أو ارتفاع األسعار، فالعامل حتى وإن كان أجره متواضع إال أنه كـان                     
 .يحصل على سلع مدعومة وكساء شعبي وسكن منخفض التكلفة وتعليم مجاني ألبنائه

لك، كان التنظيم النقابي الرسمي يبدو منسجماً مع مجمل األوضـاع علـى             وفي ظل عالقات عمل وأوضاع اجتماعية كت      
ومنذ مطلع التسعينات أخذت الظروف تتغير، فمن ناحية تنسحب الدولة بشكل منظم ومتسارع مـن   .الرغم من طبيعته ومواقفه

ل المطالبة بزيادة األجور ورفـع      يجع الدور االجتماعي ويخفض الدعم المقدم في السلع األساسية والتعليم والصحة واإلسكان ما           
مستوى العمال أمراً ملحاً وال بديل عنه، ومن ناحية أخرى تتراجع عالقات العمل المستقرة وتحل محلهـا عالقـات الـسوق،                      

والذي هدف إلى وضع اإلطار القانوني للخصخصة والتي بموجبهـا   1991لسنة  2003خاصة بعد تطبيق قانون قطاع األعمال 
مليون عامل إلى حـوالي   1ر3ة أغلب وحدات القطاع العام وانخفض عدد العاملين في قطاع األعمال من حوالي تم بيع وتصفي

نصف مليون عامل فقط في مقابل زيادة عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من مليون ونصف عامل حسب أرقام الجهـاز                     
عاملين في قطاع األعمال والذين يتمتعون بعالقات عمـل وأوضـاع           المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ال يعني هذا فقط أن ال         

مستقرة نسبياً قد أصبحوا أقلية بين العاملين بأجر، ولكن أيضاً هذه األقلية قد تغيرت ظروف عملها إذ تزايدت ضـغوط العمـل                     
ات كبيرة على المعاش المبكر،     بسبب انخفاض عدد العمال في نفس المنشأة بعد وقف التعيينات منذ نهاية الثمانينات وخروج دفع              

كذلك أصبح العاملون في قطاع األعمال أقل استقراراً بسبب التهديد المستمر بالخصخصة، وتغيير واقع العمل بموجب القـانون                  
  .1991لسنة  203

خفاض باإلضافة إلى ذلك عانت وحدات قطاع األعمال من اإلهمال المتعمد لعقود، ترتب عليها تدهور أحوال العمال وان                
أجورهم بسبب تدهور األجر المتغير في الشركات التي تسبب اإلهمال في خسائرها، وكانت مفاجأة عندما عرض عمال المحلة                  

رغم هذا التدهور تظـل أوضـاع    .جنيه شهرياً 400جنيه و 250وكفر الدوار والمطاحن إيصاالت رواتبهم التي تراوحت بين 
من العاملين بالقطاع الخاص، فمستوى األجور في القطـاع الخـاص يـذكره الجهـاز       العاملين في قطاع األعمال أفضل نسبياً       

جنيه شهرياً، وهذا المستوى المتوسط يخفـى وراءه التفـاوت    600جنيه أسبوعياً أي  175المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
جمالية وليس األجر النقـدي الـذي يتقاضـاه    الكبير في األجور في المنشأة الواحدة والمنشآت وبعضها، كما أنه يذكر التكلفة اإل   

هذا األجر مثالً أقساط التأمينات، بينما األجور الفعلية التي يتقاضاها العمال في شركات القطاع الخاص في المدن                  العامل فضمن 
ما يـذكر  من انخفاض األجور في القطاع الخاص طول ساعات العمل، فك جنيه شهرياً، ويزيد 300الجديدة يصل متوسطها إلى 

سـاعة أسـبوعياً،    58الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، فإن ساعات العمل في القطاع الخاص في المتوسط حـوالي  
ساعة متصلة وقليلة هي المصانع التي تقسم العمـل   12والواقع أن قطاعات واسعة من العمال في القطاع الخاص يعملون لمدة 
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ال توجد حماية حقيقية للعمال في القطاع الخاص ضد الفصل، وتنخفض وسـائل األمـن               على ثالث ورديات، إضافة إلى ذلك       
  .الصناعي والسالمة والصحة المهنية

 والذي كان خطوة كبيـرة علـى طريـق    ،2003لسنة  12هذه األوضاع ساهم في تكريسها بشكل مباشر قانون العمل  
فع الحماية عن العمال، حتى حق اإلضراب الذي من المفترض          تحرير عالقة العمل ومنح صالحيات واسعة لرجال األعمال ور        

لقـد قـام    .وفي ظروف عمل كهذه ينعدم تقريباً وجود التنظيم النقـابي   .أن يواجه به العمال هذه الظروف جاء مقيداً كما أسلفنا
قات العمل في مـصر،  بإجراء تغييرات جذرية على عال 2003لسنة  12وقانون العمل  1991لسنة  203قانونا قطاع األعمال 

رغم أن هذه التغيرات كانت تحدث منذ فترة سابقة سواء في القطاع العام أو الخاص إال أن صـدور القـانونيين كـرس هـذه                         
 .األوضاع وأضفى عليها صبغة قانونية

رة نـسبياً   وفي ظل هذه العالقات يجرى اإلعداد إلصدار قانون الوظيفة العامة والذي سيأتي على آخر القطاعات المستق                
إذ تحاول الحكومة من خالل هذا القانون تعميم نظام العمل المؤقت بالحكومة بدالً من التعيـين،   ،وهو قطاع العاملين بالحكومة

  .مليون موظف وعامل بالحكومة 6وهو ما سيعصف باستقرار حوالي 

هيمنة تنظيم بيروقراطي على الحياة     إن التحوالت التي جرت في عالقات العمل في مصر جعلت مسألة الفراغ النقابي و              
النقابية محسوبة أكثر من ذي قبل، وربما كان قيام العمال بسحب الثقة من التنظيم النقابي خالل احتجاجاتهم بسبب وقوفه ضدهم                    

 1994وعمال كفر الدوار فـي   1989فقد قام عمال الحديد والصلب بذلك في  ،أمراً ليس بالجديد في الحركة العمالية في مصر

ولكن الجديد هو انتشار الظاهرة وتطورها مما يؤكد إحساس العمال بالفراغ النقابي، فقد طور عمال المحلة سحب الثقـة مـن                     
تتخـذها مـن قبـل       اللجنة النقابية إلى تقديم استقاالت جماعية عن التنظيم النقابي بعد رفض حل اللجنة النقابية، وهي خطوة لم                

 .الحركة العمالية في مصر

هذه الصيغة الجديدة لعالقات  العمل، تجعل بالضرورة المكاسب العمالية  .أدى انسحاب الدولة من دورها االجتماعيلقد 
خاضعة ليس لنصوص قانونية مباشرة وتفصيلية، ولكن لتوازنات القوى بين العمال وصاحب العمل، ويصبح حيـز المطالـب                  

   .طالعمالية هو كل عالقات العمل وليس األجر المتغير فق

ومن هنا وجدنا إضرابات عمالية تطالب بتحسين بيئة العمل وتحسين األجر ككل وتأسيس لجان نقابية مثـل الـسويس                   
تلك المطالب لم تكن أساسية في االحتجاجات العمالية مـن قبـل،     .لألسمدة والعتال للحديد والد ورادو والوطنية للحديد وغيرها

ونية وبالتفصيل، وألن الدولة كانت صاحب العمل األول فكانت تضمن تنفيذها، أمـا اآلن              ألن تلك األمور كانت محددة بمواد قان      
صفة الحقوق العمالية التي يقررها القانون يتهرب منها صاحب العمل في ظل عالقات عمل جديدة تخضع لتوازن القـوى أدى                    

العمل إلى قوانين السوق إلى فقـدان التنظـيم         إلى زيادة األعباء على العمال وتدهور مستويات معيشتهم، وأدى تحول عالقات            
النقابي الرسمي البيروقراطي والتابع للدولة لصالحياته المحدودة في األصل، وهو ما جمع عامالن هامان فـي وقـت واحـد،                    

اعية مطالب ملحة لدي العمال خاصة باألجور ومستويات المعيشة والحق في االستقرار في العمل تدفع العمال التخاذ مواقف جم                 
 .وتنظيم إضرابات لرفع المطالب، وفراغ نقابي كبير ال يستطيع التنظيم النقابي الرسمي مأله حتى لو أراد

وفي ظل هذه الظروف شهدت الحركة العمالية ظواهر ذات معنى حتى وإن كانت الزالت في بـدايتها، منهـا ظهـور                      
 كانت مطالب مستقلة أو مرتبطة بموقف احتجـاجي مـع           مطالب خاصة بتشكيل لجان نقابية في شركات القطاع الخاص، سواء         
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مطالب اقتصادية أخرى، من ذلك شركة ألدورادو للسيراميك بالسويس وشركة السويسري للكابالت بالعاشر وشركة اليكتروميتر               
ديـد بحلـوان،    بالسادس من أكتوبر وشركة الوطنية للحديد بالسادس من أكتوبر وشركة العتال للحديد بالسويس وأوالد عياد للح               

 .بعض هذه المحاوالت نجح بالفعل في تكوين نقابات وبعضها لم يصادفه النجاح بعد

ومن البديهي أن مقاومة رجال األعمال لوجود نقابات مقاومة شرسة، وعادة ما يفصل عمال يحاولون تأسيس نقابـات،                   
اطل أحياناً في قبولها مما يؤدي إلى إحباط المحـاوالت          خاصة وأن التنظيم النقابي الرسمي ال يقدم دعماً لهذه المحاوالت وقد يم           

 .وفصل العمال مثلما حدث في أوالد عياد للحديد

ولكن هذه المحاوالت وانتشارها تؤكد نمو الوعي العمالي في القطاع الخاص وظهور االحتياج لوجود تنظيم عمالي يقود                 
 في البداية لتكوين لجان تابعة للتنظيم النقابي الرسـمي علـى            الحركة وينظمها ويطورها، وحتى إن كانت هذه المحاوالت تتجه        

 .مواقفه وطبيعته، فإن هذا بديهي ألنه التنظيم الموجود بالفعل، وهذه هي الخطوات القانونية لتأسيس نقابات

ها ولم يظهـر    والظاهرة الثانية إليجاد بدائل تنظيمية للتنظيم النقابي الرسمي، وهي أيضاً محاوالت وإن كانت في بدايات               
 .أفقها إال أنها تعبر عن فقدان الثقة في التنظيم النقابي الرسمي، وتحاول استبداله بأشكال ترتبط أكثر بالعمال والحركة العماليـة 

ـ                  ة وربما كان األكثر تبلوراً هو الفاعليات العمالية المختلفة مثل دار الخدمات النقابية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابي
وهذه الفاعليات التي تضم قيادات عمالية ونشطاء عماليين تهدف باألساس إلي تقديم الـدعم للحركـة     .وعمال من أجل التغيير

العمالية وتتضامن معها، ورغم الفائدة التي تقدمها هذه الفاعليات للحركة العمالية في شكل دعم قانوني وتثقيفي وإعالمـي، إال                   
للتنظيم النقابي الرسمي، إذ أنها في األساس ال تضم عمال المواقع العمالية على أساس العمل ولكنهـا                 أنها ال تقدم نفسها كبديل      

تضم النشطاء والقيادات على أساس االهتمام بالعمل النقابي والعمالي، في محاوالت لتقديم الخبرة والوعي والتـضامن للحركـة         
 .العمالية

 ضد المصالح العمالية سمات ارتبطت طوال الوقت بالتنظيم النقابي الرسمي،           إن البيروقراطية والتبعية للدولة والوقوف     
ولكن التحوالت التي حدثت في المجتمع وفي عالقات العمل كشفت ليس فقط الفراغ النقابي الشاسع، ولكن أيضاً االحتياج الملح                   

دراك لهذه الحاجة الملحة، ومحاوالت أولية      لملئ هذا الفراغ، وبعض الظواهر التي صاحبت الحركة العمالية مؤخراً تعبر عن إ            
لسد الفجوة النقابية، وإذا كانت هذه المحاوالت في بدايتها ويصعب الحكم عليها إال أن هناك أمران يجب وضعهما في االعتبار،                    

أنهـا  األول أن الحركة العمالية قد خطت خطوة هامة على طريق انتزاع بعض الحقوق وفرضها  بالقوة مثل حق اإلضـراب و                   
استطاعت تجاوز التنظيم النقابي وعدم الخضوع آلليات استيعابه وأن هناك إدراك للفراغ النقابي واحتياج لسده، واألمر الثـاني                  
هو أن التنظيم النقابي الرسمي وبسبب بيروقراطيته سيقاوم بشدة وإلى النهاية كل محاولة الستبداله أو حتـى محاولـة تغييـر                     

متيازات التي يحصل عليها أعضاؤه خاصة في المستويات  العليا، ولكن أيضاً ألن التنظيم النقـابي                طبيعته، ليس فقط بسبب اال    
الرسمي الزال إحدى المؤسسات التي يعتمد عليها النظام الحاكم في استيعاب الجماهير وإدارة االنتخابات والحشد فيها وإعـالن                  

 صدرت القوانين التي غيرت عالقات العمل بما يعني بداهة االحتيـاج  وليس من المستغرب أنه عندما –التأييد لسياسات النظام 
ليؤكد البيروقراطية النقابية ويزيـد مـن هيمنـة     1995لتغيير في الممارسة والتنظيم النقابيين، جاء تعديل تشريع النقابات سنة 

ليا للتنظيم دون المرور بالمـستويات      المجموعة البيروقراطية على التنظيم، عن طريق إعطاء الحق في الترشيح للمستويات الع           
فتحرير عالقات العمـل وإخـضاعها آلليـات      _األدنى ومد الدورة النقابية سنه، ومنح حق الترشيح لمن هم فوق سن المعاش
 .السوق واكبه تأكيد البيروقراطية النقابية وسيطرة الدولة على التنظيم النقابي
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مصادرة حق العمال في اإلضراب قد توجته الحركـة العماليـة بالفـشل             إن محاوالت الدولة الدائمة وعلى مدى عقود        
الذريع، عندما فرضت حقها في اإلضراب مباشرة وعلى أرض الواقع، وأرغمت كل مؤسسات الدولة علـى االعتـراف بهـذا            

ء اإلضراب كما   الحق، ونزل المسئولون للعمال واضطروا إلجراء مفاوضات معهم ودون مشاركة التنظيم النقابي الرسمي، وجا             
أراده العمال غير مشروط وحتى شرط أن تكون أيام اإلضراب إجازة غير مدفوعة األجر، اضطرت الدولة للتنازل عنـه ولـم      

  .يخصم يوم إضراب من أي عامل

إن نضال العمال من أجل مطالبهم االقتصادية جعلهم ينتزعون الحق في اإلضراب، وانتزاعهم لحق اإلضـراب                ..وأخيرا
يجلسون إلى مائدة المفاوضات مع الدولة، وكل ذلك جعل الحركة العمالية تشعر باالحتياج للتنظـيم النقـابي المـستقل                   جعلهم  

والديمقراطي، فلم تتأخر محاوالتها ولكنها الزالت في البداية، وفتح ذلك أبواب التوقعات والـصراعات مـع التنظـيم النقـابي                    
سئلة حول مستقبل العمل النقابي والتنظيم النقابي المستقل في مصر، أسئلة لن تقـدم  وفتح أيضاً الطريق للكثير من األ ،الرسمي

  .إجاباتها سوى الحركة العمالية نفسها
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  التضامن، من النضال املصنعي إىل النضال الطبقيالتضامن، من النضال املصنعي إىل النضال الطبقي

حـل  هذه الراية التى طالما رفعـت فـى معظـم مرا    "التضامن العمالي"يعد من أهم سمات الحركة العمالية المصرية 
 .نضاالت عمال مصر

وعرفت الحركة العمالية راية التضامن فى أوائل تنظيمها في مطلع عشرينات القرن الماضى، و ازدادت بشكل واسـع                  
تحديداً في األربعينات فى مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، حيث شهدت هذه الفترة كماً هائالً من اإلضرابات والمـسيرات                   

 صندوق الخدمة اإلجتماعية بالنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، والذى كان له إشتراكا منفصالً عـن  صاحبها تشكيل ،السلمية
إشتراك النقابة، وكان هذا الصندوق هو العمود الصلب للعمال فى إضراباتهم، ووقت اعتقالهم، وفصلهم، او نقلهم تعسفيا، كمـا                   

 كانت المنظم الرئيسى لإلضرابات داخل هذه الـشركات، كمـا كانـت    التى "لجنة مندوبى المصانع"شهدت ذات الفترة تشكيل 
، حين يبلغ صاحب شركة     "طه سعد عثمان  "الوحيدة التى تطلق العنان لإلضرابات التضامنية، فبحسب المناضل العمالى الراحل           

تندد بمحاوالتهم قمـع    ما عن عمال يقودون إضرابا فكان سرعان ما تشهر لجنة مندوبى المصانع باستغالل اصحاب األموال و               
  .الحركة العمالية، فيعلن االضراب العام بين عمال شبرا الخيمة بأسرها

من قناة  "فولندام"حين علم العمال بمرور الباخرة الهولندية  1947وبلغ رقى الحركة التضامنية العمالية ذروته فى عام 
ممثل عمال مصر فى االتحاد العـام للنقابـات،    "يوسف المدركمحمد "السويس لتقمع الحركة الوطنية االندونيسية، فقام العامل 

بإصدار بيان ندد فيه بالهجمة الوحشية التى تنوى هولندا بمساعدة انجلترا وفرنسا القيام بها ضد الحركة الوطنية األندونيـسية،                   
شحن والتفريغ والرباط الباخرة وسرعان ما نظمت حركة عمالية، بمدن قناة السويس لمساندة الشعب االندونيسى، وقاطع عمال ال           

تماما، بل وإعترض العمال طريق الباخرة للربط على اى رصيف داخل القناة، وذلك على الرغم مـن محـاوالت المـوظفين                     
األجانب وأجهزة االمن المصرية لتموين الباخرة إال ان العمال رفضوا ذلك، واعترضوا طريقها وهتفوا ضد هولندا االستعمارية                 

 .االندونيسى المناضلومع الشعب 

وكما تضامنت الطبقة العاملة المصرية مع الشعب االندونيسى قام عمال مدينة ميالنو االيطالية باإلضراب التضامنى مع                
وهو نفس الحدث الذى أطلق تـضامن عمـال    1952فى عام  "البقرى"و "خميس"عمال غزل كفر الدوار بعد اعدام العامالن 

اشرةاً بينما ساد الصمت كافة التنظيمات اليسارية بما فيها التنظيمات الشيوعية، فيما عـدا منظمـة                غزل المحلة بعد اإلعدام مب    
والتى أعلنت إدانتها للمحاكمة العسكرية للعمال واعدام اثنـين   "مصطفى خميس"، التى كان ينتمى اليها العامل "النجم االحمر"

 .منهم

 بعد صمت طويل للحركة العمالية، بدأت هذه الموجة بعد اعتـصامات            وحاليا تشهد الموجة العمالية حالة تضامن جديدة      
الثمانينات الشهيرة وإنحصرت الجهات المتضامنة فى بعض هيئات المجتمع المدنى ولجنتـى الحريـات بنقـابتى الـصحفيين                  

منظمـات العماليـة   الذى امتد لتسعة اشهر لتشمل بعض ال "اورا مصر"والمحامين،ثم إتسعت هذه الجهات، ابان اعتصام عمال 
الدولية وبعض منظمات حماية البيئة ومناهضة التلوث البيئى، ولعل طول فترة االعتصام كان له الفـضل االول فـى توسـيع                     

  .الجبهة التضامنية، ولكن إفتقدت التحركات العمالية حركة التضامن الذاتية من العمال وإليهم
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لحركات التضامنية وخاصةً     بعد إندالع موجة االضرابات فى أول             ومع إرتفاع وتيرة االحتجاجات العمالية إزدادت ا      
عند محاولة ادارة شركة  2007كالذى حدث فى يونيو  "التضامن المصنعى" -ان جاز التعبير-وكان من هذه التحركات ،2007

 بالشركة بالدخول فى اعتصام نقل أحد القيادات الطبيعية بالشركة تعسفيا، وعندها هدد العمال "مطاحن جنوب القاهرة والجيزة"
مفتوح بمقر الشركة إحتجاجاً على هذا القرار مما أخضع اإلدارة و تم وقف قرار النقل، وفي أثناء إضراب عمال شركة غـزل                      

تنوعت حركات التضامن من حركات تضامن ذاتية، بقيام عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة بعمـل   2007المحلة فى سبتمبر 
 المحلة، كما قام عمال شركة غزل كفر الدوار بإصدار عدة بيانات تضامنية دعما إلضراب عمـال المحلـة،                   وقفة تضامنية مع  

وتنديدا بتعسف الدولة فى تلبية مطالبهم، باإلضافة إلى تضامن منظمات ونقابات عمالية دولية، كاإلتحاد الدولى لعمـال الغـزل                   
 العرب، واالتحاد العالمى للعمال، ونقابات عمال الصحة والتعليم ونقابات عمال           واتحاد العمال ،والنسيج، واللجان النقابية بإيطاليا   

لجنـة  "القطاع العام بجنوب افريفيا، هذا غير تضامن كافة المنظمات العمالية من خالل العمل المشترك ومن خالل ما أسـسوه            
 .د والصلبوالتى ضمت عمال من شركات المطاحن واالسمنت والحدي "التضامن مع عمال المحلة

ومما الشك فيه ان للتضامن العمالي أثرا كبيرا علي حدة الصراعات العمالية وتماسكها، ففي إضراب المحلة في سبتمبر                  
في نفس الوقت الذى كانت قوات األمـن المركـزي و القـوات الخاصـة      ،،  كانت تنهال برقيات التضامن علي العمال2007

تزداد حماسة العمال، ويزداد إستعدادهم للتعامل مع أي اقتحـام أمنـي، و    ،ضامنوفي كل مرة تصل رسالة ت ،تحاصر الشركة
ترتفع هتافاتهم المعلنه استمرار اإلضراب و اصرارهم عليه، هذا بخالف ان موجة التضامن داخل أي شركة تكون واقياً جيـدا                    

كما أن حمالت التضامن مع العمال تخلق  .سفيامن حمالت الدولة و رأس المال علي القيادات العمالية سواء بنقلهم او فصلهم تع
 .حالة إلزام بالتواصل و التضامن مع باقي التحركات

السكة  )و من خالل النظر إلى التراث الذي صنعه العمال منذ اإلعتصامات الخمس الشهيرة في ثمانينات القرن الماضي 
 إعاشة العمال المعتقلـين، وتجميـع رواتـبهم، و إيـصالها     في (الحديد، كفر الدوار، المحلة، إسكو و الحديد و الصلب بحلوان

ألهاليهم، هذا باإلضافة لدرجة التنظيم الكبيرة، الغالبة على معظم اإلحتجاجات طويلة المدة التي يقوم بها العمال، غير الـسمات                   
 "صندوق اإلضراب" كبيرة لتكوين العمالية التي خلصنا منها في الفصل السابق، يمكننا أن نرى أنه لدى الحركة العمالية قابلية

، خصوصا بعد تمسك الدولة بأساليبها التقليدية في محاولة ردع الحركة العماليـة، كالفـصل و                "صندوق التضامن العمالي  "أو  
فكما و تشكيل هذه الصناديق ليس بأمر بعيد علي العمال المصريين،  .النقل التعسفيان، أو حتي محاولة تلفيق التهم الباطلة للعمال

ويمكننا أيضا أن  .في األربعينات لحماية ورعاية عمال شركات الغزل والنسيج "صندوق الخدمة اإلجتماعية"ذكرنا عن تشكيل 
رابطـة عمـال    "نؤكد علي أن العمال بدأوا في إدراك أهمية هذه االشكال من خالل سعيهم في قطاع الغزل و النسيج لتشكيل                    

 .لة و التنظيم النقابي الرسميالمستقلة عن الدو "الغزل و النسيج

إن التضامن العمالي و تطوير آلياته مسألة تخرج من حدود التعاطف، إلي كونها أحد أهم ضرورات تطـور الحركـة،                    
إلى النيابة، و إضـافتهم لمطلـب    2007فالغضب الذي واجه به عمال المحلة إحالة مجموعة من قيادات اإلضراب في سبتمبر 

و الوقفة االحتجاجية التي قام بها عمال  .كان إعالن من جانب العمال بالتمسك باإلضراب -وهو ما حدث–االفراج الفوري عنهم 
كانت تعكس وعي عمال كفر الدوار بأن المكاسب التي سيحصل عليهـا   2007كفر الدوار تضامنا مع عمال المحلة في سبتمبر 

دات التي جرى التحقيق معها كان دفاعاً عن حق العمـال فـي     عمال المحلة ستنعكس عليهم، و تضامن عمال المطاحن مع القيا         
قد رسخت أكثـر   2007والمالحظ أن موجة التضامن المحلي و العالمي التي إنطلقت مع إضراب المحلة في سبتمبر .اإلعتصام

، أعلـن  2007وبر  و المضربون عن العمل، في أكت     ،مفاهيم التضامن العمالي دقة لديهم، فعندما إتصم موظفو الضرائب العقارية         
إن بوادر التضامن العمالي بين مواقع مختلفة، و  .عمال المحلة تضامنهم معهم، بعد أن أدركوا أهمية تضامن العمال مع بعضهم
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يفتح الطريق أمام توحيد الحركة العماليـة،   -حتى وإن كان ذلك في بداياته األولى–التي غابت عن الحركة العمالية لفترة طويلة 
     .ضها البعض، وهو ما سينعكس إن تحقق وعي وتنظيم ومطالب الحركة العماليةوربطها ببع
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  ::خامتةخامتة

أضاف أبعـاداً   2007فالنهوض الذي نهضته الطبقة العاملة في مستهل  .ال زال هناك الكثير لنتعلمه من الحركة العمالية
ر يوماً بعد يوم قطاعات جديـدة تنـضم للحركـة           ومالمح جديدة للحركة، آليات جديدة تستخدمها الطبقة العاملة، مطالب تتطو         

 .العمالية، تضامن يظهر ويتسع ويبشر بإمكانيات توحيد الحركة العمالية، وفراغ نقابي ينتظر التنظيم النقابي المستقل

 .تتقدم الحركة العمالية بثباتها لتنتزع مكانها كمعطى أساسي على خارطة التطور االجتماعي في مصر

 العمالية أن نتفرغ لتمجيد االضرابات واالحتجاجات العمالية وتصوير بطوالتها، ولـيس مـن قبيـل                لن يخدم الحركة   
، ولكن مـا    ..الموضوعية أن نقول إن الطبقة العاملة استطاعت أخيراً حل معضالت الحركة العمالية، التنظيم والوعي والتوحيد،              

انياتها الضخمة والتي لم يتحقق أغلبها بعد، استطاعت الطبقـة          يمكن أن نقوله أن الحركة العمالية استطاعت أن تكشف عن إمك          
 .العاملة خالل حركتها أن تفرض قانونها الخاص، وأن تقفز على القوانين واللوائح التي تقيدها وتحد من حركتها

ميتـة،  لقد استطاعت الطبقة العاملة خالل حركتها ال أن تكشف فقط نقاط قوتها، بل وأن تكشف أيضا نقاط ضـعفها الم                   
 .الفراغ النقابي وغياب التنظيم وفتحت الطريق لمعركة طويلة من أجل انتزاع الحق في نقابة مستقلة

لقد كشفت أيضا مطالب االضرابات العمالية في ربوع مصر األوضاع المتشابهة للطبقة العاملة في القطاعات المختلفة،                
لت وجود مطالب موحدة للطبقة العاملة أمراً ممكناً بل وضروري،          وكشفت تشابه األوضاع رغم اختالف القوانين واللوائح، وجع       

لقد جعلت وجود حد أدنى لألجور يساوى التكلفة الحقيقية للمعيشة في مصر قضية ملحة، وجعلت قضية التنظيم النقابي المستقل                   
واسعاً أمام الحركة العمالية فتحت باباً  2007والديمقراطي معركة ال مفر من خوضها وروح التضامن العمالي التي ظهرت في 

 .لتشعر بنفسها كطبقة واحدة واسعة ومقاتلة ومتماسكة أيضا

وفي اللحظة التي تتعقد فيها األوضاع في مصر وتطرح كل مشكالت السلطة والسياسة واالقتصاد واألوضاع االجتماعية                
ولم يعد بوسع أحد إسـقاطها مـن   .ها في المعادلةفرضت الطبقة العاملة بنفس.نفسها في مقدمات لتغيير لم يعرف أحد بعد اتجاهه     

    .الحساب عند الحديث عن مستقبل مصر
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