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 2009مارس  26الخمیس، 
 

 أعمدة  
 الـرأي األخیـــر

 بقلم أسامھ عبدالفتاح  
 

ینتقل المؤرخ الكبیر الراحل رءوف عباس ـ في   ، بعد التأریخ ألول إضراب كبیر في حیاة الطبقة العاملة المصریة
أو الجمعیات كما كانت تسمي في   ، كتابھ الممتع الحركة العمالیة في مصر ـ إلي التأریخ لتأسیس النقابات العمالیة

فلم یكن تحقیق المطالب االقتصادیة ھو كل ما أسفرت عنھ   .. نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
فقد لمس العمال ضرورة المحافظة علي مظھر تجمعھم في شكل تنظیم دائم یجمع شملھم   ، حركة اإلضرابات
  1899 عام  ، الذین كانوا أیضا أصحاب أول إضراب كبیر  ، ي السجائرفتكونت جمعیة لفاف  ، ویمثل مصالحھم

وتكونت جمعیة اتحاد   ، وكان رئیسھا یونانیا یدعي الدكتور كریازي  ،1901  واستمرت قائمة حتي  ، بالقاھرة
العام نفسھ وتأسست في   ، وكان رئیسھا یونانیا كذلك ویدعي الدكتور بستس  ،1901  الخیاطین بالقاھرة أیضا عام

أما جمعیات عمال األدوات المنزلیة وكتبة المحامین بالقاھرة وعمال السجائر   .. جمعیتا الحالقین وعمال المطابع
  .1902  فقد تكونت عام  ، باإلسكندریة

 
عام  حیث تجاوز عمره مائة  ، أن ھذه المعلومات تثبت عراقة العمل النقابي في مصر  ، المھم ـ بالنسبة لي ـ في ذلك

وانعكست ھذه العراقة في األجیال الجدیدة من النقابیین الذین   .. من الوحدة والنضال من أجل المطالب المشروعة
  . یدافعون الیوم عن حقوق ومكتسبات زمالئھم بكل الشرف والوطنیة في جمیع نقابات واتحادات عمال مصر

 
إلي ظھور اتحادات   )،1914 إلي  1899 من  ( ویمضي رءوف عباس ـ في بحثھ الممتع ـ من نشأة الحركة العمالیة

إلي النضال في سبیل التشریعات   )،1952ـ   1944( ومن مؤتمرات نقابات العمال  )،1939 إلي  1914 من  ( النقابات
یقدم المؤلف ـ في   ، وداخل الدراسة الكبیرة  .. العمالیة العمالیة وجھود المنظمات السیاسیة للسیطرة علي الحركة

  ، أولھا عن حزب العمال المصري  ، الفصول الثالثة األخیرة من الكتاب ـ ما یشبھ الدراسات أو األبحاث المصغرة
  . صریةوثالثھا عن العالقات الخارجیة للحركة العمالیة الم  ، وثانیھا عن التیارات الیساریة العمالیة في مصر

 
  ، وتبقي تحیة واجبة لسلسلة اإلصدارات الخاصة في ھیئة قصور الثقافة إلصدارھا الطبعة الثانیة من ھذا الكتاب

  ! وبسعر رمزي جدا ـ ثالثة جنیھات ـ وكأنھا توزعھ بالمجان علي القراء
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